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 سوور ر کاکه کاروان عومه
 

نیاز و   کم بۆی نووسیوه کییه پێشه  ، که چیرۆک، تێکستی شانۆ و شیعر پێک هاتووه  له( ردان ڕاگه)کتێبی 
باڵو خۆیش  ربه ی سه شێوه  به  کییه و پێشه چاک زانی ئه  وام به. کاتبچاپی ( لنووس زه غه) مساڵ ئه  وایه
 . وه مه بکه

 

 
 
 ردان ڕاگه

 
 

 (کانم مه رهه پاشکۆی به)
 
 سوور ر کاکه کاروان عومه
 
 

 
 

( نا)بە هەمان . زمانی پژا( نا)لە دایک بوو، بە ( نا)، ئەو مرۆڤەی بە (سەاڵح جەوهەر)پێشکەشە بە 
لە . ی نووسی(نا)خوێندییەوە و بە هەمان ( نا)بە هەمان . چووە قوتابخانە( نا)پێی گرت و بە هەمان 

دوای خۆیدا  ی لە(نا)ی ستەمی بەعس بووەوە و هەمان (ئا)ڕووبەڕووی ( نا)بە هەمان ( 16.11.1982)
 : یه که بێکۆتاییه  تای چیرۆکه ره سه  مه کیان ڕشت و ئه یه(نا)خوێنی   کان(ئا)ڵێ،  به... جێ هێشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ر  منداڵییش هه  به! اڵم بۆ خۆت نا نووسم، به ده   وه ته باره می له ر گه  م، من زۆر به که ئازیزه  مه رده ی سه ئه
  م، که یان بده وانه کرد، پێم خۆش بوو پێشانی ئه م دروست دهل مهو  ڵ ئاژهقوڕ   له  وه چێژه  کاتێ به

 . ناسیوه ر قوڕیان نه هه  کرێت، بگره قوڕ دروست ده  هیچ شتێک له  یانزانیوه نه
 

*    *    *    * 

م ئێستا  که ڕ ده باوه.  یه( خراپه)یان ناوی  ی دیکه وه و ئه(  چاکه)کێکیان ناوی  م، یه نی دوو کۆیله من خاوه
ئەگەرچی نەتەوە یەکگرتووەکان لە .  وه وانه پێچه  ک به وه سووڕێنم، نه ڵده وان هه منم ئه  وه بزانیت ئه

وە، بەاڵم گوێ بەو یاسایە نادەم و وە یاسای قەدەغەکردنی کۆیالیەتیی دەر کردو(1949)ساڵی 
 .کۆیلەکانم ئازاد ناکەم

 
 

*    *    *    * 

  م، هێنده که یه: چێت ناو ده  له  دوو ڕێگه  ئەوەی دەیپەرستیت، به: رستێکم گوت ئیڵوژنپه  جارێکیان به
قڵی  ناو ئه وو له، تاک وه ره بچووکی بکه  م، هێنده دووه! کانی دیار نامێنن ، تاکوو سنووره ی بکه وره گه

زه  فه و قه ت له که که م چۆله ناگریت، النی که  یه م دوو ڕێگه کێ له ر هیچ یه گه ئه!  وه سڕێته خۆیشتدا ده
 !  جریوه  و نه  ماوه  ڕی پێوه په  ڵیت داناوه، نه گه له  ، که ربهێنه ده   ره به نگه ته

*    *    *    * 

،  وه یانویست جوودا ببنه اڵم ده یشتبوون، به ک گه یه  به  وه کی قووڵه ویستییه ی خۆشه ڕێگه  له  س دوو که
من .  وه ڕێته بگه  که ویستییه ستپێکردنی خۆشه خواست بۆ کاتی پێش ده ی هیوای ده که ر یه هه  چونکێ

  ویستی کاتێ دێته ڵێ، خۆشه به.  وه وه واو ال ڕوون بووه م ته که اڵم دواتر شته یشتم، به گه ده نه  وه تا له ره سه
ستوون،  ڵت به ڵکوو هه نیت، هیچیان هیی خۆت نین، به یه گه ت ده که ره دڵدا  ڵێک شت به کۆمه  ، که وه کایه

ویستیی قووڵ مانای بوونی چیرۆکی  خۆشه. یت پێی ناگه  وه ته ڕه بنه  ر له بێت هه چونکێ وا نه
تدا  که ڵ دڵداره گه ی وا له وه ئه. یت ده ست ده ده  له واو خۆت ته  یه م شێوه به.  ره ستراوی کاریگه ڵبه هه

،  وه بێته ی جوودا ده وه اڵم ئه یه، به سێکی دیکه ڵکوو که ، خۆت نییت، به یه و ئاسووده  ناوه  وه ژیانی پێکه
  ئێستا به.  کی فراوان و بێسنووره ویستییه ر، خۆشه هاوسه  له  وه جوودابوونه  واته که.  ر تۆیت هه
، مادام بۆ خۆی  وه کاته بیرت لێ ده  وه ناخی دڵه  وێیت و له خۆشی ده  یه سێک هه که  وه نیاییهدڵ
خۆشتر   وه یشتیت؟ ئایا شتێک له گه ت ده ویسته و خۆشه ، تۆ به بوونایه نه  و چیرۆکانه رێ ئه ئه.  وه ته ڕاوه گه
 و خۆشی بوێیت؟قووڵی خۆشت بوێت   ژیانتدا ئاوا به  بێت له سێک هه که  یه هه



 

*    *    *    * 

 :لێی پرسیم( تووڤا الرسن)
 دەتوانیت شتێکی سەیری الی خۆتانم پێ بڵێیت، کە لە شوێنێکی دیکەدا نەبێت؟_ 

 :گوتم
 .جەلـالد هەیە لە شاخ گەڕاوەتەوە و بووەتە خاوەنی شار_ 

 :گوتم. هەستم کرد ئەمەی بە الوە سەیر نییە
 .خۆی نووسیوەتەوەئەو جەلـالدە بیرەوەریی _ 

 :گوتم. بۆم دەرکەوت هێشتا بە سەیری نازانێت
ئەو جەلـالدە نەک هیچ شەرمی بە ڕابوردووی نییە، نەک هەر ناڵێت پەشیوانە، بەڵکوو گاڵتە بەو _ 

. ئەشکەنجەی ئەمیان نەگرتووەقوربانییانەیش دەکات، کە هێندە بێورە و ترسنۆک بوونە، بەرگەی 
کردووە و کتێبەکانی زۆرترین خوێنەریان هەن، بگرە وشەکانی بە پیرۆز انەی بە وردی تۆمار ئەو

 .دەزانن
 :هەستم کرد هێشتا الی سەیر نییە، بەاڵم گوتی

لە هەر شوێنێکدا . ئەو جەلـالدە الی ڕوونە قوربانییەکانیشی خاوەنی هەمان تێگەیشتن و ئارەزوون_ 
رەوەرییەکانی خۆی بگێڕێتەوە، ئەوا لەوێدا جەلـالد شەرم لە ڕابوردووی نەکات و بە شانازییەوە بی

 .هەوڵی گەرم و ئاشکرا هەیە لەپێناوی ئەوەی کێ ببێتە جەلـالد و چۆن لە دۆخی قوربانی دەربچێت
ویستم پێی بڵێم ئەو جەلـالدە ڕۆشنبیرە و دەوریشی بە ڕۆشنبیر تەنراوە، بەاڵم نەمگوت، چونکە 

 .دەمزانی ئەوەیشی ال سەیر نییە
 :دوو سەرنج}

... بەڵێ: مەبەستت منە؟ بێگومان پێی دەڵێم: ئەو جەلـالدە کەسێکە، دەشێ سبەینێ لێم بپرسێت: یەکەم
الیشم ڕوونە ئەوە جەلـالدەکە نییە ئەو پرسیارەم لێ دەکات، بەڵکوو بەشێکی زۆری قوربانییەکانی 

ن بەو ژیانە خەونی ئەون، چونکە ژیانی جەلـالد الی ئەو قوربانییانە چەند بڵێی گرنگە، بەوەی گەیشت
( تووڤا الرسن)وەک . ئەوان دەیانەوێت ڕۆژگارێک ئەو خەونەیان بێتە دی. ئێستا و ئاییندەی خۆیانە

بەشێکی زۆری قوربانییەکانن سەرسەختانە بەرگری لە جەلـالد دەکەن و لەپێناوی مانەوەیدا : دەڵێت
ر وشەیەکی ناڕەزایی لە ئاستیدا ئامادەن خوێنیان بڕێژن، بگرە پەالماری هەر مرۆڤێک دەدەن، ئەگە

 .دەرببڕێت
 .{کەسێکی ڕاستەقینە نییە، بەڵکوو کارەکتەرێکی ناو خەیاڵی خۆمە( تووڤا الرسن: )دووەم

*    *    *    * 

 
سپیترین شووتی ئەو دانە سوورەیە، کە شووتیفرۆش قاشی دەکات و لە سەروو هەموو شووتییەکانی تری 

ئەمەم لە ڕۆژگاری ئامادەیی بە هاوڕێکانم . )کڕیاری پێ ڕابکێشێت دادەنێت، بەو مەبەستەی سەرنجی
 (.گوتووە

 



*    *    *    * 

 
یشی  که ڕاستییه. یپارێزن زانن ده ن، وا ده که ک ده ئیدۆڵۆگییه  کی زۆر ڕوو له یه بینن ژماره کاتێ ده  ئێوه

  خته و دره کان له ئیدۆڵۆگییه. ن به ناوی ده  ، له وه وانه پێچه  ڵێم به اڵم من ده ، به ستیان به مه  یه وه ئه
ی خۆی ناگرێت و  روبوومه موو به و هه ی قورساییی ئه رگه م هێنا، به رهه ر زۆری به گه ئه  چن، که ده  یره سه
جاران زۆرترن   ند له چه( بۆدبۆد)نگرانی  الیه  ڵێن بڕوانه ده  ئێوه. کات وشک ده  وه گه ڕه  له  وێت، بگره که ده
  ڵێم له اڵم من ده چن؟ به ناو ده  چۆن له  مانه ئه  توانن بمانتۆقێنن، تازه نگی زلیان ده ده  ر به چۆن ههو 

  هاوێژێت، وا دێته ده  وره دارێکی سووتاو پڕیشکێکی گه ره بینیت کۆته ، کاتێ ده کانم بیستووه رییه کۆچه
( بۆدبۆد)نگرانی  الیه. تی یه وه ی کوژانه نیشانه  وه ی ئه که اڵم ڕاستییه ، به تافی هێزی خۆیدایه  رچاو له به
  کانیان جێ هێشتووه که شتومه.  ن و ماڵیان سووتاوه دانه   شانزده  چووێنم، که ده  و خێزانه ندامانی ئه ئه  به

  بزانه: ڵێن ڕوانن، ده کاتێ لێیان ده  ئێوه. کێشن رددا ده دار و به  داخان خۆیان به  له. کۆاڵن  ته و هاتوونه
موویان  وت هه که ده اڵم ڕێک نه ی جارانن، به ر هێنده ڵێم هه اڵم من ده به! گوڕن ندیش به ند زۆرن و چه چه

یان جێ  که ماڵه  رچاو، چونکه به  هێز دێنه وا زۆر و به  بۆیه( بۆدبۆد)نگرانی  مڕۆ الیه ئه. ببینن  وه پێکه
 .ن ستیان پێ ناکه هه  اڵم ئێوه ، به وه کیانه یه  ک به گیانی یه  ته چووه  و ئاگره ئه.  وه هێڵن و نایانبینیه ده
شتێکی   مه ئه  بۆدبۆد، که  م گوتووه پشیله  واو زمان بگرم، به ی ته وه منداڵی، پێش ئه  من به: رنج سه)

ڕقم   ئێستا نه. وه دۆزێته یری بۆ ده ی شتێک ناکات، ناوێکی سه چاره  ز له ر کاتێ منداڵ حه هه.  ئاساییه
 (. وه هێنمه ی ده نموونه  به  وێت، بۆیه خۆشیشم ده  و نه   یه ڵه و ئاژه له
 

*    *    *    * 

سوپاسم   میشه خۆ من هه! خشیت به مم پێ ده خه  ڕۆژانه  ، گوایه که ر مه سه تم له ن، منه مه ی زه ئه
یش  مه ، ئه بگره! مێ ده ندت جوانی ده چهتدا  یه و چاکه ر ئه رانبه به  چێت له بیریشت نه  له. کردوویت

 : (ردان ڕاگه)  ناوم ناوه  کی تر، که یه دانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :پێرست
 ل.............. کی  پێشه

 ل.............. ؟  وه بی گێڕانه ده ری ئه نووسه  چۆن بوویت به
 ل............. شی چیرۆک  به
 ل.............. ب  ینه ی زه به به

 ل............... باز کۆتر
 ل............... ئاشتیخواز 

 ل............... کان  قلییه قلیپه شه
 ل............... زن  رۆکی مه کانی سه بڕیاره

 ل............... چوار گریمان دابنێ 
 ل............... وتوو؟  رکه رێکی سه بۆکسه  بیته چۆن ده

 ل............. نۆکاو مرد   ی به ره و بۆکسه ئه
 ل............... ردین  ڵماتی به هه
 ل............. پێناوی ڕاوکردنی ماسیدا  له

 ل............. کاندا  رزاییه به  ماچ له
 ل............. کان  ی خانووه خشه گۆڕینی نه

 ل............. ؟  می نوێت نییه رهه به
 ل..... ( ........چیرۆکێک بۆ مندااڵن)رد  فالشفۆروه

 ل............. شهوور  الی مه کی نوێی مه یه ند نوکته چه
 ل............. زاوای ماڵی دۆکتۆر 

 ل............. رباز  سه  بێته رباز ده سه
ل.............  قژدرێژ ڵ نا، هیی کوڕه چه که چیرۆکی کوڕه  

ل.............   که جانانه  شێری ژنه ڵه که  
ل............. ر  جاگلینگ و جاگله  

ل............. وشت  ی ڕه وه تاقیکردنه  
ل............. گۆشتی خاو   
ل........  نێوان محەمەدی ئەمبەر و ئەلیسای ئەوبەردا جرجێک لە  

 ل............. کان  سووره  ڤیڤی و هێڵه
 ل............. شی شانۆ  به

 ل............. کان  نگه کراسی ئاهه
ل......... ....شی شیعر  به  

ل............. گوڵ   
ل............. الڵ   

ل............. خ  عیشق و دۆزه  
ل.............   کی ساده هیوایه  
ل.............   رزه له بوومه  



ل............. خۆکوشتن   
ل............. زین  فۆیبیای دابه  
ل............. ش  زمانی هاوبه  

ل............. ی ونبوودا  دوای وشه  ڕان به گه  
ل............. ! نیا پرسیارێک پرسیارێک، ته  

ل............. تۆ و جۆرج واشنگتۆن   
ل............. ویستی  ی خۆشه قوتابخانه  

ل............. ناوی نهێنیم   
ل............. مێوژی گومان   

ل............. ز و نیشتمان  فه قه  
ل............. دوو خوشک   

ل............. ندا  مه ڵ زه گه یاری له  
ل............. زن  زموونێکی مه ئه  
ل............. رم  ی هاوسه(مردن)  

ل............. ک ژن وان  کان وه ساڵه  
 
 
 
 
 

 
 کی پێشه

 
 و دەسووتێنن شیعرەکانیان هەژدەساڵیدا تەمەنی لە ئەوانەی چاکەکان، یەکەم، :هەن شاعیر جۆر دوو)

 (.دەدەن پێ درێژەی مەرگ تاکوو ئەوانەی خراپەکان،
 .(داالو ڕۆماننووسێکی ددانپێدانانی) کتێبی لە (ئیکۆ ئومبێرتۆ)
 

می جیاوازجیاوازی ژیانمدا  رده سه  له  گرێت، که خۆی ده  م له مانه رهه و به ندێک له هه  م پاشکۆیه ئه
  ڤیڤی و هێڵه)  و( ردا وبه لیسای ئه ر و ئه مبه دی ئه مه نێوان محه  جرجێک له)له   جگه. وتوون رکه ده

شیعر و چیرۆکدا دوو سێ تێکستی   پاڵ  له  ی که ڕاستییه. ڕینن ی دی هیی پێش ڕاپه وانه ، ئه(کان سووره
  و تێکستانه ندێک له هه.  وه مه باڵویان بکه  زانیبوو پێویستم نه  ، یان به متوانیبوو نه  ن، که شانۆییشم هه

ی  وه رگی ناوه ر به سه ر بۆ خۆشی له هه. کانم  تی چیرۆکه کورته تایبه بوون، به هه  ک بیرۆکه نیا وه ته
  دروست کردوون، که  ک نوکته مێکدا وه رده سه  ندێکیانم له ههکرێت بڵێم  ده.  وه سینهومنو کانمدا ده کتێبه

چوار گریمان )، (زن رۆکی مه کانی سه بڕیاره)، (ئاشتیخواز)، (تربازکۆ)، (ب ینه ی زه به به: )ن مانه ئه
 ،(ردین ڵماتی به هه) ،(نۆکاو مرد  ی به ره و بۆکسه ئه)، (وتوو؟ رکه رێکی سه بۆکسه  بیته چۆن ده)، !(دابنی

. (شهوور الی مه کی نوێی مه یه ند نوکته چه) و (؟ می نوێت نییه رهه به)، (پێناوی ڕاوکردنی ماسیدا له)



نی زیندوو  ڕووداو و دیمه  ئیلهامم له  میشه م بوو، هه زموونم که ی ئه وه هۆی ئه  م به وده ی ئه که ڕاستییه
  رج نییه مه  واته.  وه ته بووه  وانه م ال پێچه که شته  وه ڕینه دوای ڕاپه  توانم بڵێم له ده  گرت، که رده وه
 .نووسین  مه ست بده ، ئینجا دههەست پێ بکەمڵ  ی فیزیکه شێوه  نێک به داوێک، یان دیمهوڕو
خوێندن   زۆر ڕقی له  ست، که ڵبه هه  وه کی خۆمه ی هاوڕێیه باره ندیدا له سێی ناوه  م له(ب ینه ی زه به به)

  بیته چۆن ده)ی  و نوکتهردو هه .هەمیشە خەونی بە ژنیشەوە دەبینی .بڕی دوو ساڵ پۆلێکی ده  بوو و به
دروست کرد،   وه مه کی دیکه هاوڕێیه  ی باره م له(نۆکاو مرد  ی به ره و بۆکسه ئه)، (وتوو؟ رکه رێکی سه بۆکسه

  له  فێر بووم، که  وه مه و هاوڕێیه ی یاریی بۆکسێن له زۆر زاراوه  وه نایشارمه. ریکی بۆکسێن بوو خه  که
نێک، یان بیستنی  بینینی دیمه  یشم له کانی دیکه ئیلهامی چیرۆکه. نکارم هێناو  کاندا به چیرۆکه

: ن مانه ئه  چڵی جێ هێشتبوون، که نیوه  م به و چیرۆکانه ندێک له هه. بۆ هاتوون  وه ڕووداوێکه
گۆشتی )و ( وشت ی ڕه وه تاقیکردنه)، (ر جاگلینگ و جاگله)، ( که جانانه  شێری ژنه ڵه که)، (رد فالشفۆروه)

وڵێک بوو بۆ  هه( Flashforward: رد فالشفۆروه. )کانیانم الی خۆم پاراستبوون اڵم بیرۆکه ، به(وخا
و  ره م بیست، کاتێ به یه و وشه ناو بووس ئه می زانکۆدا له که قۆناغی یه  له .ی خۆم ی ژیاننامه وه نووسینه

: فالشباک)ی  باره ئینگلیزی بوون، له شی ب، وا بزانم هیی به ره دوو قوتابیی عه.  وه ڕامه گه ده  واسه ده
Flashback ) و پێشتر زۆرم   یه و دواوه ره به  وه ڕانه میان مانای گه که یه  دوان، که ده  وه ه(رد فالشفۆروه)و

  رچاوی کاتی داهاتووه به هێنانه  ، واته ئایینده  به   یشتنه مانای گه  میان، که اڵم دووه وتبوو، به رچاو که به
رنجی  اڵم زۆر سه مجار بوو گوێم لێی بێت، به که گوترێت؛ یه یشی پێ ده(Prolepsis: پسیس لهپرۆ)و 

 . یه هه  وه پێشبینییه  ندیی به کورتی پێوه به. خشیم ی پێ به و چیرۆکه ئیلهامی ئه  ڕاکێشام، بگره
ی  بیرۆکه.   رگیراوه وه  هو کمه ی خۆم و هاوڕێیه قینه ژیانی ڕاسته  ر له هه  چیرۆکێکه( ر جاگلینگ و جاگله)
م  وده ئه  یشت، که پێ گه  وه ڵناسییه ی کتێبێکی کۆمه وه نجامی خوێندنه ئه  م له( که جانانه  شێری ژنه ڵه که)

  م له(وشت ی ڕه وه تاقیکردنه)ی  اڵم بیرۆکه ژیام، به ی مووسڵدا ده واسه قامی ده ماڵی قوتابییانی شه  له
چ   ڵه و ئاژه مجار بوو بزانم ئه که یه.  وه ماڵی ناسیاوێکمه  چووبووه  که بۆ هات،  وه زمی جرجێکه به

  م له(گۆشتی خاو)چیرۆکی . روونی کرد خۆشیی ده موویانی تووشی نه هه.  یه ی هه وره کی گه توانایه
بۆ   غداوه به  وێکیان له شه. ال گەاڵڵە بووردا  فه نده مه ناو شه یم له که بیرۆکه  دا نووسی، که(0991)هاوینی 

  مووزه ڕاستی مانگی ته و ناوه داگیرسابوو، به ینگرکۆندیشن ی ئایه وه ر ئه به له. رم کرد فه مووسڵ سه
و  ناو ئه له  یر بوو، که پارادۆکسێکی سه. بێت رمام ده م سه ناسراوم که  وه کاتێکدا به  رزیم، له له ڵده هه
چڵی جێ  نیوه  م به که چیرۆکه. سووتا یش دنیا ده وه ره ده  له ست و یبه موو شتێک ده دا هه ره فه نده مه شه

  م نووسی، که(دا فنجانی قاوه  جیهان له)ڵمانیا و چیرۆکی  ئه  یشتمه کاتێ گه( 0991)اڵم ساڵی  هێشت، به
ا هێشت .کار هێنا  م تێدا به و شێکی ئه ند به ، چه ـه(Aspidochelone: سپیدیلۆن ئه)ی  ڵه ندامێکی کۆمه ئه

چیرۆکی . تی یه ییهئیدۆڵۆگو سیما  ر ئه ، هه ی تێیدا گۆڕاوه وه ئه.  وه خۆ مایه ربه ک تێکستێکی سه خۆی وه
ی  باره مووسڵدا له  ماڵی قوتابییان له  ک له کاتی گفتوگۆیه  ک بوو له یه نموونه( کان قلییه قلیپه شه)

ک  دوایی زانیم وه  ، که وه هێنامه  داگیر کردووه،کوردیان موڵکی ی  وانه ته و نه ڵوێستی ڕۆشنبیری ئه هه
می ڕێژیمی  وده واقیعی ئه  م له(زن رۆکی مه کانی سه بڕیاره)ی چیرۆکی  بیرۆکه . چیرۆکێکی کورت وایه
  ماچ له)کانی  ئیلهامی چیرۆکه .ستبوو ڵم به هه  ک نوکته ی وه که ڕاستییه  ڵچنی، که دیکتاتۆری عێراق هه

ڵێم  کاتێ ده.  بۆ هاتووه  وه کمه ژیانی هاوڕێیه  م له(کان ی خانووه خشه گۆڕینی نه)و ( کاندا رزاییه به
کی  ندییه نا هیچ پێوه بێت، ده کرێت ژیانێکی ئاوای هه پێم وا بوو ده  ، که یه وه ستم ئه به نیا مه ئیلهام، ته

زاوای ماڵی )ی چیرۆکی  بیرۆکه . یشم ڕاسته کانی دیکه موو چیرۆکه بۆ هه  مه ئه.  نییه  وه وه ی به دیکه
زانیم .  وه شمه باوه  الم و خۆی خسته  ک هاته یه پشیله  بوو، که  اڵڵه دا ال گه(پارکی ڕووناکی)  م له(دۆکتۆر

زی  گه ی هاوڕه کانی دیکه ک پشیله زانی وه یده نه. تێ و نازی زۆری دراوه   ند بووه مه وڵه هیی ماڵێکی ده



  ست له ژیانمدا ده  مجار بوو له که یه. ینااڵند برسان ده  له  یدا بکات، بۆیه ڵدا خۆراک پهی زب که نه ناو ته له
دوژمنیان   وانم به ویست و ئه م خۆش ده ی باڵنده وه بوو، به یان نه چاره  زم له حه  م، چونکه بده  پشیله

کار   به  ڵه و ئاژه م بۆ ئه(بۆدبۆد) ی واو زمان بگرم، وشه ی ته وه منداڵییش، پێش ئه  ک گوتم به وه. زانی ده
،  وه مه ی ببه وه توانی بۆ ماڵه شمده نه. وێ بیسکیتم بۆ کڕی و دامێ ی نزیک ئه و دووکانه چووم له  . هێناوه
و دواتر   رچاوم چۆن ژیاوه به  هێنامه!  بێت، چجای پشیله کم هه یه هێشت باڵنده یانده وان نه ئه  چونکه

ی  باره له  تازه. بێت بینووسم و ده  یه ی چیرۆکێکم هه ستم کرد بیرۆکه هه.  ر کراوه ده ربه رچی ده به له
. کارم هێنا  دا به و چیرۆکه له  ، که وه ندێک شتم خوێندبووه هه  وه یه(Epistolary)ری  پیستۆله کنیکی ئه ته

زیاتر   وانه ئه  سێک، که که  له سێک، یاخود زیاتر کردن بۆ که دا، یان قسه ی نامه شێوه  له  وه گێڕانه  واته
، بەوەی کارەکتەر بە پلەی یەکەم پشت بە گۆڵیەکێکە لە شێوازەکانی مەنە. ک ڕاستی وه گریمانین، نه

دوای گێڕێتەوە، کە مەرج نییە بە دهو ڕووداوەکان  چێت دا ڕوو دهناخی  به. یادەوەریی خۆی دەبەستێت
ی بایەخ  هجێگ دائەو تەکنیکە بەردەوام الی ڕۆماننووسان. پاشوپێشیان پێ دەکرێتڵکوو  بهیەکدا بێن، 

  . هێناوه یکار  دا به(وارتێی پاسکوال د واده خانه)ڕۆمانی   له( سێال خۆسێکامیلۆ )  نموونهبۆ  .بووە
  بۆ هات، که  وه ستفرۆشێکی میسرییه نی ده دیمه  م له(قژدرێژ ڵ نا، هیی کوڕه چه که چیرۆکی کوڕه)چیرۆکی 

می  م له پۆلی سێیه(ڵ چه که کوڕه)منداڵی چیرۆکی   به. فرۆشت مووسڵ کاسکێتی ده  یب ڵه قامی حه شه  له
کی  ڕه ڵکی گه خه  و کوڕه ئه. بوو( قیب سلێمان ڕه)ناوی   بیستبوو، که  وه هاوپۆلێکمه  له داتایی ره سه
و  زۆر چێژم له.  وه گێڕاینه ۆی دهوام ب رده به  زانی، که لێک چیرۆکی فۆلکلۆریی ده و گه بوو  الشاوه به

  د وشه سه  له  وه ر بینووسیته گه ئه  ، که وه گێڕایه کی خۆماندا بۆ هاوڕێکانمم ده ڕه گه  بینی و له  چیرۆکه
ماڵێکی   چێته دات و ده پشتی خۆی داده  ی مانگا به ک شیاکه یه رده ڵ فه چه که کوڕه.  زیاتر نییه

  پڕه  یه رده و فه ڵێت ئه پێیان ده. وێت یاندا بخه که ماڵه  وێک له وێت شه یه و ده  رهڕێبوا  ند، گوایه مه وڵه ده
مانای   ن و بڕۆن، که بیبه  وتووه، وان کاتێ زانییان خه ی ئه وه دات، بۆ ئه فریویان ده  ئاڵتوون، گوایه  له

.  که نی ماڵه خاوه  بێته ڵ ده چه که کوڕه دات و ڕوو ده  وه ڕاستی ئه  ر به هه. هێڵن و جێ ده بۆ ئه  که ماڵه  وایه
م بینی  میسرییه  ستگێڕه و ده کاتێ ئه. چێژ بوو  اڵم بۆ منی منداڵ زۆر به ، به یه که موو چیرۆکه هه  مه ئه

زم کرد  و حه  وه بیر هاته  م وه و چیرۆکه ئه  وه خۆمه  ر له کڕی، هه ده س لێی نه فرۆشت و که کاسکێتی ده
و  ئه  واته.  وه سته به ده نه  وه ی پێکه وانه رچی هیچ شتێک ئه گه دیی لێ پێک بهێنم، ئهچیرۆکێکی کۆمی

ژێر   یشم له چیرۆکێکی دیکه  وه دوای ئه. چوو ڵ ده چه که کوڕه  رچاوی مندا له به  نیا له ته  ستفرۆشه ده
  ، بۆیه ردا هێناون سه کاریم بهکێک و گۆڕان یه  ته ردووکیانم کردووه هه. دا نووسی(قژدرێژ کوڕه)ناونیشانی 

ی هاوڕێم (شید حسێن ڕه)بۆ   وه م پیاسه ده  م به(قژدرێژ کوڕه)ئێواران چیرۆکی  . کانیشم لێک داون ناوه
بدۆست بوو و  ده سێکی ئه که  م، چونکه که ی بۆ زیاد ده یشتووم و چیی دیکه کوێ گه  به  وه، که گێڕایه ده
و زۆری ( هێور ئەبوبەکر سدیق)، (خەلیل ساڵح)پاڵ هاوڕێیانی دیکەی وەک  لە.  ر وایه مڕۆیش هه تا ئه هه

دواتریش زۆر هانیان داوم . دیکەدا لە قۆناغی ناوەندییەوە وزەیان پێ بەخشیوم و لێیانەوە فێر بوومە
  هناکاو گیرا و ل له( حسێن. )ڕۆمان  بکێشێت و ببێته  ، با درێژه که ی لێ مه له گوتم په پێی ده. بنووسم
  اڵم له ، به وه ته ک خۆیان ماونه وه  که ردوو چیرۆکه ساختمانی هه  .رگرت ندێک ئیلهامم وه یشی هه که گیرانه

 . وه مه قووڵیان بکه  وڵم داوه کۆڵیون و هه ڵم دا هه وه ناوه
و ( لبێر کامیۆ ئه)ی (مرۆڤی یاخی)ریی کتێبی  ژێر کاریگه  م له(رباز سه  بێته رباز ده سه)چیرۆکی 

کاتێک   کۆیله): )ڵێت ده  ، که(کامیۆ)ی  یه و گوته ئه. دا نووسی(زیگمۆند فرۆید)ی (ون ی خه وه لێکدانه)
ت  ت ڕه تایبه  تی به هاوکات دۆخی کۆیالیه  ، مانای وایه دواوه  داته ی ده که رداره رمانێکی سه فه
بیی  ره بۆ عه( نهاد رضا: زا نیهاد ڕه. ) دایه که می کتێبه که شی یه به  له  که گوته. ژاندمی ، هه(( وه کاته ده
مدا  پۆلی پێنجه  ساڵ بوو و له  نم ده مه ته  فتاوچوار، که ساڵی حه.  یرووت چاپ کراوه به  و له  رگێڕاوه وه



  له  و ساڵه ئه  وه و هۆیه به.  وه ستمه ک مانگ ئینجا توانیم هه خۆشی خستمی و دوای یه مخوێند، نه ده
کێ  یه. بیر ماون  یانم له ئێستایش زۆربه  بینی، که م ده ره مه یروسه ونی سه خه. چووم رنه دا ده هو تاقیکردنه

ی  وانه ک ئه وه  م چیرۆکه وڵم دا ئه هه.  کار هێناوه  دا به م چیرۆکه له  وه ستکارییه ده  به م ونانه و خه له
  ی چیرۆکه شێوه  له.  یه سپاوی هه فۆرمێکی چه  کرا، چونکه اڵم بۆم نه م، به بکه چاکتر  دیکه

 دام  زمان، که  له  توانم بڵێم جگه ده. ی بگۆڕم که درامییه  و ناکرێت هێڵه  کاندا نووسراوه ییه فسانه ئه
اڵم  م ناچێت، به هیچ چیرۆکێکی دیکه  له.  هاتووه ردا نه سه ی به نا هیچ گۆڕانێکی دیکه ، ده وه ته ڕشتووه

نزیک بێت،   وه ـه(قژدرێژ ڵ نا، هیی کوڕه چه که چیرۆکی کوڕه)چیرۆکی   ی له که سفێرهتمۆ مێک ئه که  نگه ڕه
 .ک کاتدا نووسراون یه  ی له وه به
،  وه ته کاندا بۆ هاوڕێیانم خوێندوونه نگ و بۆنه ئاهه  ی له وه ر ماون، به به  کانم تاکوو ئێستایش له شیعره 

 .وم نووسیون م و ئه ئهمی الویمدا بۆ  رده کانی سه یان له نامه
داوایان کرد ( ڕزگاریییی  ئاماده)ی هاوڕێیانی  که ڕاستییه  ریم نووسی، که شتاوپێنج دوو شانۆگه ساڵی هه

کێکیان باسی ژیانی  یه. ن دا نمایشیان بکه هۆڵی شانۆی قوتابخانه  ی له سته به و مه بۆیان بنووسم، به
ندێک  ر هه به له. ، کۆمیدی بوو(ت که کوا پلێتی دووکانه)میان  وهاڵم دو کرد و نمایش کرا، به قوتابییانی ده

. کار هێنا  دا به(کازینۆی مندااڵن)ڕۆمانی   ک خۆی له یانم وه وه ئه. ت بوو حمه هۆکار نمایشکردنی زه
باسی   نووسی، که  (بازاڕدا  ماڵێک له)ژێر ناونیشانی   وه له ر دوای ئه م هه کی دیکه رییه شانۆگه

  ر هێنده هه. گرن کرێ ده  بازاڕدا به  ک له یه الوه بوونی که ر نه به کات چۆن له ژار ده کی هه یه واده خانه
وێ ال  خۆشێک بۆ الی دۆکتۆر بهێنن، له خزم و ناسیاو نه. ڵک ی خه وه شوێنی کۆبوونه   ته وا بووهزانن  ده
سانی  که. ن به ر ده سه  وێ به و له وا شه ، ئه وه ینێیش بیهێننه ر دۆکتۆر پێیان بڵێت سبه گه ئه. ن ده ده
ی  داران و ژوانگه تمه ر و سیاسه ی نووسه وه شوێنی کۆبوونه  بێته وێ و ده ئه  دێنه  ره مه یروسه سه

  دا به لێره  دا نووسی، کهدغدا به  م له(کان نگه کراسی ئاهه)دا تێکستی (1990)ساڵی   له. دڵدارانیش
پێشتر   یه، که ییهئیدۆڵۆگو سیما  یش زیاتر البردنی ئه که ستکارییه ده. نێم ده دای  وه هستکاریی ندێک ده هه
رگریم  م به وده ئه  پێشتریش گوتوومه. نووسیبووم  وه ی ڕیالیزمی سۆسیالیستییه ڕوانگه  ی له وه یبوو، به هه
و   ندووه کان داکه ی تێکسته ر زۆربه به  یم لهئیدۆڵۆگرگی  به  بڵێم، که  وه ئه  گرنگه. کرد ده  ییهئیدۆڵۆگو  له
موویاندا  هه  گشتی به به . وه گرێته کان ده درێژه  زیاتر چیرۆکه  مه ئه  م، که ئازادیان بکه  وڵم داوه هه

مێژووی نووسینیانم ال   ، بۆیه وه وانییه ڕووی زمانه  تی له تایبه  ستکاریم کردوون، به و ده  وه ته چوومه
ژێر   شتاکانمم له ڵێک چیرۆکی سااڵنی هه پێشتریش کۆمه  م، که یش بده وه به  ئاماژه  هپێویست. بردوون

ی هاوڕێم الی خۆی (هاوار ئاالنی)ی  که ڕاستییه.  وه ته دا باڵو کردووه(یاڵ می خه که ی یه ده سه)ناونیشانی 
کوردۆ )رێکیشم الی  فته ها ده وهر هه.  وه رگرتبووم و خوێندبوونیه ڕین لێیانی وه پێش ڕاپه  پاراستبوونی، که

دواتر بۆی .  گوتی ون بووه( حسێن)اڵم  ی دانابوو، به(شید حسێن ڕه)الی   ی هاوڕێم بوو، که(دین جمه نه
ڕیندا گیانی  ڕاپه  له  ، که ڵی گرتووه یدا هه که لی برا بچووکه لوپه ڵ که گه له  ڵه هه  وت دایکی به رکه ده
و ( مال ساکار جه)مینی ماڵی  ژێرزه  اڵم له و بۆ دانمارکم هێنا، به  وه وته که ست وم ده ئه. خت کردبوو به
ند  چه .ییکانمدا برد ستنووسه ی کتێب و ده ڵ زۆربه گه ی الفاو له وه وتا، به ی هاوڕێمدا فه(هاب ئاراس وه)

، (یانی ت ڕۆژبه فرسه. د)  وانه رنجیان نووسیبوو، له سه  وه کانمه ی چیرۆکه باره بدۆست له ده کی ئه هاوڕێیه
دام بنووسم،  هانی ده  میشه هه. وره پاڵپشتێکی گه  ناسیم و بۆم بووه  ییدا می ئاماده پۆلی چواره  له  که
.  وه مگێڕانه دا ده قوتابخانه  ست و له به ڵده م هه نوکته  و ڕۆژانه ر دڵی ئه به له. تی شتی کۆمیدی تایبه به

 ی هاوڕێم(هاب ئاراس وه)،  دا نووسیومه(1986)ساڵی   و له  ـه(ج ره قه)ناوی   کهم،  ره فته و ده چیرۆکێکی ئه
موو  هه  مانه یش بڵێم ئه وه ئه  پێویسته . وه وێدا باڵو کرایه ی نارد و له(گزینگ)بۆ گۆڤاری  (1993)ساڵی 

  وه یشدا بچمه وانی دیکه به  ئایینده  شێ له ده  ڵبژاردوون، که م لێ هه ر هێنده اڵم هه کانم نین، به مه رهه به



بۆ  . چڵی جێم هێشتوون نیوه  کاندا نووسراون و به ده وه نه  ی له وانه تی ئه تایبه وه، به مه و باڵویان بکه
ی  که رمانه کێ ده)، (راپیل په)، (فۆیبیای پیتی ئینگلیزی)، (ال ڵۆنی مامۆستا مه پانته)چیرۆکی   نموونه

  شتاکانن و پێویستیان به هیی هه  ن، که م هه و زۆری دیکه( پوورە تایدی و مام ئەنتایدی)، (؟ الیه
  ستکاریکردنیشیان، هێشتا له و ده  وه م دوای پێداچوونه مانه رهه م به زانم ئه چاک ده.  یه هه  وه پێداچوونه
زموونی  اڵم مادام ئه تام، به ره ک دووانێکی سه تی یه تایبه کانی دواترمدا نین، به مه رهه ئاستی به

وا  ن، ئه ده مم پێشان ده وده ک تێڕوانینی ئه یه گرن و تا ڕاده خۆیان ده  مێکی دیاریکراوی ژیانم له رده سه
کانی  ڕێگه)ڵ کتێبی  گه هاوکات له  زانم چاکیشی ده  به . یان هاتووه وه هم کاتی باڵوکردن که ست ده هه
یدا ئیدۆڵۆگئەوەیش ناشارمەوە، کە هەندێک چیرۆکی ئەو قۆناغەم تەواو لەناو . م دا چاپی بکه(هر ژه

فرمێسکی دایک وەک )، (هاوکێشیەکی دووالنەزانراو)، (دوو گەڕەک لە مێژوودا)نقووم بووبوون وەک 
و یەک دووانێکی دیکە، بۆیە بە کەڵکی دەستکاریکردن ( دارتووەکەی گەڕەک)، (شێو)، (ڕینە وایەپەلکەزێ

 .نایەن
اڵح  سه)ی (لێکترازان)ی کۆچیرۆکی  باره کێکیان له یه  نووسی، که یشم ده خنه دا ڕه یه و ماوه ر له هه

رنجم  ندێک سه و هه  وه م خوێنده کانهو چیرۆ می زانکۆدا بووم، کاتێ ئه که قۆناغی یه  له. بوو  وه ـه(ر عومه
ی  وه بۆ ئه( ر اڵح عومه سه)  دامه  ئینجا. دواتر گوتارێکم لێ پێک هێنان  الی خۆم تۆمار کرد، که

و  ری گرت و له وه  وه دڵی فراوانه  اڵم به ی توندم لێی گرتبوو، به خنه یشدا ڕه وه ڵ ئه گه له.  وه بیخوێنێته
ک و  هاوڕێیه  اڵم دامه یش مابوو، به(0991)م تاکوو هاوینی  ته و بابه ئه. ان کردزۆر گفتوگۆم  وه یه باره

 !، یان نا نازانم ئێستا الی ماوه
ی (یانی ت زوبێر ڕۆژبه فرسه. د)ڵ  گه کێکیان له یه  رگێڕانم دا، که وڵی وه ند جارێکیش هه ها چه روه هه

رگێڕا،  مان وه(حمان مونیف بدولڕه عه)ی (ال مرزوقاالشجار واغتی)ی ڕۆمانی  نیوه. هاوڕێ و هاوپۆلم بوو
رگێڕانم  وڵی وه م هه که یه  نگه ڕه. ڵگرت ستمان لێی هه رکراین، ده زانکۆ ده  ی له وه هۆی ئه  اڵم دوایی به به

. دیگۆڕا بۆ کور  وه بییه ره عه  کتێبی خوێندن له  و ساڵه ی ئه وه ، به وه ڕێته یی بگه می ئاماده بۆ پۆلی پێنجه
م ئاوا ئاسانتر بوو لێی  کرد و هه زم لێی ده م زۆر حه هه  گێڕا، که رده وروپام وه ڕۆژ کتێبی مێژووی ئه ڕۆژبه
 .زانی ده رەبییان نه عه  م، که و هاوپۆالنه ئه  مدایه ها ده روه هه. م تێبگه

 0991ساڵی   بیرمه  ؟ له(ردان ڕاگه)  ناوه  م کتێبه ه، بۆچی ناوم ل یه وه دا بیڵێم، ئه لێره  وه ته ی ماوه وه ئه
اڵم کاتێ  می برنج، به له مێکی الی دایکم برد، به له به  که ڕۆژێکیان ژنه. کمان ڕه گه  ند هاتنه وه ماڵێکی ڕه

  ی له وه ئه)): و پێی گوت  وه ی بۆ هێنایه کی دیکه یه دانه  ستی شکا، بۆیه ده  کاری هێنا، له  به  وه ماڵه  له
  دوایی له. (( گرم؟ رده ردانی چی، خوشکێ؟ چۆن لێت وه ڕاگه)): دایکم گوتی. ((م که ردان ده گهشوێنیدا ڕا

مانای   اڵم وا دیاره بێت، به لێ ده مگوێ  مجاره که یه: ))گوتی.  مانای چییه  یه و وشه دایکمم پرسی ئاخۆ ئه
سم پرسی، بۆم  ک دوو که یه  تێ لهدوایی کا. ((ناوچوودا شوێنی شتێکی ونبوو، یان له  له  دانانی شتێکه

ی (بدل ضائع) ی ئینگلیزی و(Replacement) بینم بۆ ئێستا ده  .یه ی هه و مانایه وت ڕێک ئه رکه ده
سلێمانییشدا   له.  ین یه و وشه ئهخاوەنی کاتێکدا   هێنرێن، له کار ده  به  ره مه یروسه ی سه وشه بی ره عه

ر  بگوترێت هه  ، یان چاکتره متر ناسراوه که( ردان ڕاگه)اڵم  ، به نزیکه  وه یهلێ  ، که یه هه( رامان خه)ی  وشه
 . ناسراوه نه
 

*    *    *    * 
 



، بێ  ست پێ کردووه شیعر ده  تای ژیانی نووسینمم به ره سه  م پێ داوه گفتوگۆکانمدا ئاماژه  ک پێشتر له وه
،   وه ته م خوێندوونه ک و هیی قوتابخانه ڕه نیا بۆ هاوڕێیانی گه ڵکوو ته شاعیر، به  ی ویستبێتم ببمه وه ئه
نین  تی پێکه زیاتر بابه  نین، چونکه ا پێبکهم و تێید ی ئێتمۆسفێرێکی خۆش دروست بکه سته به و مه به

ر  گه یی بوو ئه ی ئازاردا شووره ی یانزده یاننامه کاتی به له . ر بوون به زۆر شیعرم له منداڵی   به. بوون
  به. ڵێک هوتاف بکێشێت رز کۆمه نگی به ده  توانێت به بێت، یان نه ر نه به  منداڵێک سروودی له

و   قوتابخانه  ندێکیان له هه  کێشا، که گوت و هوتافمان ده ین، سروودمان دهڕۆیشت کاندا ده کۆاڵنه
ی کاتم  زۆربه.  وه خوێنده ماڵی ماممدا ده  من دیوانی شاعیرانم له. کان فێر بووبووین وره گه  ندێکیان له هه

کی  یه کتێبخانه  وان ئه . وه کردینه کدیی جوودا ده یه  ک دیوار له ی یه وه برد، به ر ده سه  واندا به الی ئه
کانیشمدا کتێب و  ماڵی خاڵه  له.  وه مخوێنده ، ده وتایه ست بکه ر ده وێدا به رچیم له هه. بوو باشیان هه
ڵێک گۆڤاری لوبنانی و میسریم  تایی بووم، کۆمه ره می سه پۆلی چواره  له  جارێکیان، که. هێنا گۆڤارم ده

  وه جلێکی سووره  ند به رمه ی هونه( مامه فاتن حه)کی  یه وێنه. بوو(  الشبکه)کێکیان  یه  وێ هێنان، که له
وام  رده به  وه ی ماڵه ڕێگه  له. بوون( الکواکب)و ( الفنون)، ( االذاعه)ی تر  وانه ئه. ی درابوو که رگه ر به سه له

  کاتێ له. بینم ون ده هزانی خ وام ده.  وه خۆشییان ببوورێمه  ترسام له اڵم ده ، به وه کردنه بیرم لێ ده
نرخترین  دا به و ڕۆژگاره له  وانه ئه  هاوڕێکانم بینییان، ویستیان لێمیان بستێنن، چونکه داکی خۆمان ڕه گه

  قوتابیی  چونکه. بینی ر ماڵێک، کتێبت ده هه  ته بچوویتایه  مه رده و سه ی ئه که ڕاستییه. شت بوون
مامۆستا )  م، که رز بکه یدا قه که  کتێبخانه  کتێب له  نی ڕۆژانهمتوا یش بووم، ده(ر زێوه)ی  قوتابخانه

ستی فرۆشتن،  به مه  جاروبار به .برد ی ده ڕێوه  رزشدۆست به بدۆست و وه ده ی ئه(لی لی عه مزی وه ڕه
کێ  یه. بدات  که نووسرا، تاکوو ڕۆژی دواتر پاره ، ناوی ده ی بیویستایه وه ئه. هێنا ده  قوتابخانه  کتێبیان بۆ

لی  یدوون عه ره فه)ی ( که له بچۆکه  پیاوه)مدا کڕیم  پۆلی چواره  فتاوسێ، له ی ساڵی حه و کتێبانه له
بیرم   ئێستایش له.  ست پێک هاتووه ڵبه چیرۆک و هه  له  که کتێبه. رگرت ژم لێی وهێزۆر چ  بوو، که( مین ئه

دژی   ندێک شتی تێدان های جواندا، هه ک بهڵێ پاڵ کۆمه وت له رکه رچی دواتر بۆم ده گه ماون، ئه
تێڕوانینێکی   ، که وه خوێنده منداڵی ده  ر به یشم هه(الح ی فه کاکه)کانی  ها کتێبه روه هه (0.) منداڵن

م لە گەڕەکدا دەست دەکەوت، بەوەی (المزمار)و ( مجلتی)گۆڤاری . بوو ندێک فراوانتری بۆ دنیا هه هه
ئەو سەردەمە مامۆستاکان بەشێکی کاتیان بە  .ستای سەرەتایی بوونزۆربەی دەراوسێکانمان مامۆ

وەک دەرکەوتووە هیچ . خوێندنەوە بە سەر دەبرد، کە ئەو نەریتە تاکوو ئەمڕۆیش لە ئەوروپادا ماوە
توێژێکی دیکەی کۆمەڵگە هێندەی مامۆستا خەریکی خوێندنەوە نییە، چونکە پیشەکەی ئەوەی بەسەردا 

انە لە هەرێمی کوردستاندا ئەو ئەرکە قورسە لەسەر شانی مامۆستادا ال براوە و خۆشبەخت. دەسەپێنێت
ئەو گۆڤارانە تایبەت بوون بە منداڵ و . بەشێکی زۆریان ئەوەی نایبینن و کاریان پێی نابێت، کتێبە

 .شیعر، چیرۆک و بابەتی تریان تێدا باڵو دەکرانەوە. بە وێنەی ڕەنگاوڕەنگ دەنەخشێنران. هەرزەکار
ساتع )ی ( القراءة الخلدونیه)مدا  پۆلی سێیه  و له( باڵدار)ی (لفوبێی نوێ ئه)مدا کتێبی  که پۆلی یه  هل

. بیی کردم ره میان فێری عه میان فێری کوردی و دووه که یه. م زۆر خۆش ویست(ساطع الحصری: سری لحه ئه
ر شیعر و چیرۆکم ناسی،  ک هه نه  وه انهو ی ئه ڕێگه  له. رن به  م له که ردوو کتێبه کانی هه ئێستایش وانه

 .دنیای خۆمان جیاواز بوون  واو له ته  م بینی، که ڵکوو دوو دنیای دیکه به
، (ر زێوه)، (تاهیر بابه)کوو  ناو نرابوون، وه  وه کانه ناوی شاعیره  به  مه رده و سه ی ئه ڵێک قوتابخانه کۆمه

عریب کران، دروستتر  یلوول ته سی شۆڕشی ئه ره دوای هه  که و زۆری دیکه،( ردی هه)، (ژار هه)، (س بێکه)
شیعرمان خۆش بوێت   یش وای کردبوو ئێمه مه ئه.  ب و ئیسالم گۆڕان ره کانی عه ڕه و شه  سحابه بۆ ناوی ئه

  بوونی ئێمه  رگری له به  وانه کرد ئه ستمان ده هه  شاعیر بڕوانین، چونکه  سێکی پیرۆز له کوو که و وه
کانن و  وته شکه ئه  زانی له وام ده. رچاو به  هێنایه م ده و شاعیرانه یر ئه کی سه یه شێوه من خۆم به . ن که ده



  ڵێن، چونکه گوتم شیعر ده  بۆیه.  وه نێرنه ڵێن و بۆ شاری ده وێ شیعر ده له. ژین دانی ده ئاوه  دوور له
رچاوم،  به  ڕۆژان وا شاعیرێکم هێنابێته  ڕۆژێک له  یهبیرم نی  له. بێت وارییان هه کرد خوێنده ده ڕم نه باوه
ڵکی  رگی شوان و هیی خه جلوبه  رگیان زیاتر له ڵکوو جلوبه ردا بووبێت، به به چاکێتوپانتۆڵی له   که

یان  سته و هه ، ئهدران دهکانیشان  رگی کتێبه ر به سه ی له و وێنانه ئه  دیاره. چوون کان ده شاخاوییه  ناوچه
کیان بۆ کۆرسێ  دا قوتابخانه  ی شۆڕش له وه ڵگیرسانه فتاوچوار دوای هه ساڵی حه  بیرمه  له. خشیم به پێ ده

  نم ده مه م ته وده ئه.  هکۆرسو  ندامانی ئه ئه  کێک بووم له من یه  ڵبژارد، که گوتنی سروود و گۆرانی هه
وێ شیعر  کی کچانیان بردین، تاکوو له یه قوتابخانه  ڕۆژێکیان بۆ.  م یشتبوومه پۆلی پێنجه ساڵ بوو و گه

من . ند ژه دا عوودی ده کانی ئێمه ڵ گۆرانییه گه نێک هاتبوو و له عوودژه. و گۆرانی بڵێین  وه بخوێنینه
ک  ڕه گه  چ له  رم کردبوو و ئازادانه به  پێشتر له  کوو جاران سروودێکیشم گوت، که ر وه پاڵ گۆرانیدا، هه له

خۆم کوردستانی  سوێندت پێ ده: )کرد ستی پێ ده ده  یه م ڕسته به . وه دا گوتبوومه نهقوتابخا  و چ له
عسی  ر به موو ژیانی خۆیدا هه هه  له  مان، که ڵ مامۆستاکه گه له  که نه ژه عوود  ئاگام لێ بوو پیاوه (.جوان

دان و  ده اڵم گوێم پێ نه ، به اغهقاچ  م سرووده ئه  ن، که که ده  وه مزانی باسی ئه ده. چپ چپه  وتنه بوو؛ که
ی هاوپۆلم پێیان (گ وت سدیق به رکه سه)و ( حمان ختیار ڕه به)  وه ی ماڵه ڕێگه  له. وام بووم رده ر به هه
زۆر   مه ئه. ی خۆت و باوکت بگرن وه رتان، بۆ ئه سه  و بێنه شه  اڵم دوور نییه رین، به گوتم ئافه ده

یشی  که ڕاستییه. دا دوایی هیچ شتێک ڕووی نه. وم ت توانیم بخه حمه هز  به  وه و شه ئه. ترساندمی
 .دام ده ر نه ی به دواتریش یاخه  و ترسه ئه  ، کهی زیندان نجه شکه ئه  ک له وه باوکم بوو، نه  م له که ترسه
درێم،  ده  نجه شکه ر بگیرێم، چۆن ئه گه ئاخۆ ئه  وه کرده ده نه  وه ڕینیش ساتێ بیرم له تاکوو ڕاپه  واته

 !دات ماندا چی ڕوو ده که ماڵه  رچاوم له به  هێنایه م ده وه نیا ئه ڵکوو ته به
شیعری   ناسرابووم، که  وه دا به قوتابخانه  ک و چ له ڕه گه  ندیدا چ له قۆناغی ناوه  کرێت بڵێم له ده

  گوتن، بۆیه ده  وه رمه وروبه سانی ده هی ک باره موویانم له ڵێم هه ر نه گه ی، ئه زۆربه. ستم به ڵده کۆمیدی هه
 : که یه یان نموونه مه ئه. ر زاری هاوڕێکانم سه  وتنه که و ده  وه بوونه خێرا باڵو ده

 
 ی شاخ بوو زه ربه دوێنێ جه

   یه( دێمه. م)مڕۆ جاشی  ئه
  وانه چڵكاوخۆری ئه

  یه ی، ئێمه وره دوژمنی گه
  یه ره ڵێن قۆنده رانم ده براده

  یه م بزێمه نیا ئه ڵێم نا، ئازیزان، ته ده
 ر گوو سه له  ستی دۆڕاندووه د ده سه

  یه م گێمه ڕێی ئه تی و چاوه ئێستا برسییه
  رپۆقیوه تی ده و ڕوومه   ناوی قووپاو هه
  یه وری خێمه ری ده ڵێی که ر ده هه
 ڕی مندااڵنیش ر بچێ بۆ شه گه
  یه زێت و بێشک گۆشتی قێمه به ده

  وه بینینه ی نه و چاره تڕوابا ب
 ؟ یه ڵ و کێمه م دومه کێ سوێی له

 



  ته و دواتر بووه   شۆڕشگێڕ زانیوه  پێشتر خۆی به  ، که گوتراوه  وه سێکه ی که باره وێت له که رده ک ده وه
مڕۆ  ئه  ، چونکه یم کردووه که رۆکه ستکاریی ناوی سه مێک ده دا که لێره. عس پیاوی ڕێژیمی به

و  ی ئه که ڕاستییه .م سێ بده هیچ که  م جوێن به خۆم ناده  به  و ڕێگه  یه ی جیاوازم هه یشتنێکی دیکه تێگه
ریی زمانی  ژێر کاریگه  له  هێنا، چونکه کار ده  م زۆر به(Profanity)ر  ی بریندارکه جوێن و گوته  مه رده سه

  ستایڵی من، که  له  شێکه ۆیش پرۆفانیتی بهمڕ رچی تاکوو ئه گه ئه. دا بووم(Vulgar language)  ڕۆژانه
  اڵم له یبینین، به دا ده(بیوکۆڤسکی)و ( ر سالینجه)الی   ک بۆ نموونه وه  یه بی جیهانییشدا هه ده ئه  له

 .هێنم کاری ده  واو جیاوازدا به کۆنتێکستی ته
. کردبێت ست پێ نه ورۆز ده نه  تای شیعرنووسینی خۆی به ره بێت سه ن شاعیری کورد هه گمه ده  به  نگه ڕه

. مزانی زۆر الوازن وسایش ده ر ئه هه. نووسی کان و بۆ شاخوداخ ده رکرده ورۆز، بۆ سه منیش شیعرم بۆ نه
سانی  گوت، چ هاوڕێکانم و چ که ده  وه مه که ره وروبه ی خۆم و ده باره اڵم کاتێک شیعری کۆمیدیم له به

وام شیعرم  رده دا به مه رده و سه له .هێنا نین ده پێکه  موویانم به هه. بوو یش زۆریان پێ خۆش ده دیکه
رۆکی گۆرانیی گۆرانیبێژانم بۆ شتی کۆمیدی  ناوه(. ل شیعری فه)خۆم ناوم لێ نابوون   ست، که به ڵده هه
وتبووم و  پاڵ که  وه ژووره  فتاونۆ له یی ساڵی حه کی مانگی مه ڕۆیه نیوه.  وه بوونه گۆڕی و خێرا باڵو ده ده
ت  ندی مۆڵه می ناوه ی پۆلی سێیه وه بۆ تاقیکردنه  ، که وه کانم بدزمه خوێندنی کتێبه  مویست خۆم له ده

بوو، ( 2()مرمر زمانی یا زمانی مرمر)گۆرانیی   ڕادیۆ گوێم له  م، له بکه  خۆم ئاماده  بووایه درابووم و ده
تی  تایبه ، به ته حمه گۆرانی زه  یشتن له تێگه  میشه هه ی وه بهیشتم،  گه م شتێکی وای لێ تێنه وده ئه  که
.  وه ژاندمیانه کانی هه م وشه ی و هه که م ئاوازه اڵم هه بهبێت،  ئاستێکی بااڵی هه  که ر گۆرانییه گه ئه

 :کانم بۆ دانا کوردی وشه  وێ، خۆم به ئه  یشتمه تا گه. وتم ڕێ که  ند به رێ و بۆ باخی گڵکه ده  چوومه
 
 ق بوو ر لقێکی له سه قێ له قله هل

 ق بوو قله قێکم لێ دا له له
 ق بوو ر شاقێکی شه سه قێ له قشه شه
 ق بوو قشه قێکم لێ دا شه شه
 ق بوو ر تاقێکی ته سه قێ له قته ته
 ق بوو قته قێکم لێ دا ته ته
 ق بوو ر زاقێکی زه سه قێ له قزه زه
 ق بوو قزه قێکم لێ دا زه زه
 

  ، به کرا ست پێ ده ئاوازیاندا هه  ک له یه مه دا گه وه اڵم به بوو، به مانایان نه  کان هێنده رچی وشه گه ئه
  وه پێکه  کردن، بگره ریان ده به  گوتن و له بۆ هاوڕێکانمم ده.  وه گوێچکه  هاتنه کی خۆش ده یه شێوه

هێنم  کاریان ده  ی به و وشانه هوێت ئ مه ده  میشه هه. مڕۆیش من شێتی ڕیتمم تاکوو ئه.  وه مانگوتنه ده
 .خێرایی بجووڵێن  بێت و به هارمۆنیکایان هه

ی زۆر  که ڕیتمه  چڕی، که کی سیریانیی ده نجێک گۆرانییه رکووکدا گه ڤیزیۆنی که له شی سیریانیی ته به  له
اڵم بێگومان  ، بهڕین په ڵده ڵیدا هه گه له  وه رگی خۆماڵییه جلوبه  ک کچ و کوڕیش بهمێتی. یورووژاندم ده

نا، )): ڵێت ده  وه، مه گوێچکه  هاته وا ده  که ندی گۆرانییه ربه بوو، سه هه  هێنده. یشتم گه ده هیچی لێ تێنه
 :ست ڵبه کوردی بۆ هه  ر بۆ خۆشی شیعرێکم به منیش هه. ((شیرین، نا، نا، شیرین

 
 نا، شیرین، نا، نا، شیرین



 ین(شیر)ی  ره سه  ستاوین، له ردووک وه هه
 بڕی م نه ره پێشم، نۆ  یته یه نه
 پڕی  رگیز نابینی بتڵت به هه
 ژنۆم ئه  رد، یاخود به به  یشکێنم به ده

 پێش تۆم  من زووتر هاتووم، دوو جار له
 ڕی من تێپه  وێت له ته ر ده گه ئه

 ڕی شیری مه  ی له بتڵت پڕ بکه
 لێو و گۆنات  دوو ماچم بدێ له

 الت  شیر بگاته  ئاسانه م دهو ئه
 

ری  سه  ، له یه وه ی ئه کوردی ماناکه  به تسیریانی و پێی بڵێی  یته بکه  که بۆ گۆرانیبێژه  وه مگوت ئه ده
دا  قوتابخانه  ک و چ له ڕه گه  چ له  کم، که هاوڕێیه.  که ناومان لێ نابوو گۆرانیی شیره. دات خۆی ده

ڵێک  ڕۆژێکیان کۆمه. می باوکی ده  وه یشته تا گه ، هه  وه گوته  انییهو گۆر ی ئه بووین، هێنده  وه پێکه
و  باوکی ئه. بوو ک هه یه موو ئێواره ی هه که ڕاستییه  درێت، که لێ ده  و گۆرانییه و ئه  ن میوانیان هه

لێی   وه نهرسووڕما سه  وانیش به ئه.  بووه ژیانمدا گوێ لێ نه  ڵێت گۆرانیی وا هیچوپووچم له م ده هاوڕێیه
خۆشه، قوڕگی  کچێکی داماو دایکی نه  ک بیستوومه وه)): ڵێت ویش ده ئه. گات پرسن، ئاخۆ لێی تێده ده

جیاتیی   ری له رسه کوڕێکی سه.  کی زۆر گیراوه یه ره وێ سه له. چێت شیری بۆ بکڕێت و ده  ک یه  وه ته هاتووه
ر بزانن  گه گۆرانی؟ ئه  ته بۆ کراوه  وه ئاخر ئه. فرۆشێت ڕی پێ ده چێت شه تیی بدات، ده ی یارمه وه ئه

ریک بوو  نیم، خه پێکه  م گوتی هێنده و هاوڕێیه ئه. ((ر گوێی لێ ناگرن ڵێت، هه دواجار چیی پێ ده
 . وه بوورامه ده
ی (ر بوو چۆڵ و سێبه  جاده)گۆرانیی . یشتم گه کان ده ی گۆرانییه مانای وشه  له  ڵه هه  گشتی به ر به هه

.  وه قامه ناو شه  مانگا ڕژانه  واته(. ر بوو چێری تێبه  جاده: )ڵێت ده  گوێ، که  هاته م وا ده(قادر کابان)
: ماتقولش لحد)فیلمی   کیان له یه ئێواره. ر زمانی هاوڕێکانیشم سه  وته ، خێرا که  وه گوتمه  وه ره ده  کاتێ له

  بوو، که(  سافر مع السالمه)گۆرانیی   دا گوێم له(ش تره هرید ئ فه)و ( مال جه  سامیه)ی !(ڵێ س مه که  به
ری زۆر  ماکه کات و گرووپێک سه مای بۆ ده جوانترین سه( مال جه  سامیه)یڵێت،  ده( ش تره رید ئه فه)

ك کافر معا: )مگوت وام ده رده کۆاڵن به  ی له که یانییه به.  وه ستێننه بۆی ده  ماوه م سه ده  ر به لێهاتوویش هه
سافر مع السالمه، ترجع لنا : ) یه یه م شێوه ی به که خۆی ڕاستییه  ، که( ارجع ألنا بسالمه  سالمه

کی  باوکی هاوڕێیه  کمان، که ڕه کی گه الیه مه. یشتبووم تێگه( کافر)  به( سافر)ی  وشه  ، چونکه(  بالسالمه
گۆرانیی   وه منیش گوتم ئه. فێر کردوومی  وه ویستم بوو، بانگی کردم و لێی پرسیم ئاخۆ کێ ئه زۆر خۆشه

المی لێ بێت؟  کافر بگوترێت سه  بێت به چۆن ده: ))کی لێ دام و گوتی یه زلـله.  ـه(ش تره رید ئه فه)
: زانی، گوتی بی و تورکیی زۆر چاک ده ره عه  راوسێمان، که ژنێکی ده((.  کافر کراوه  تی خوا له فره نه
: ویش ئاوا وەاڵمی دایەوە ئه!((. کات ی وا چۆن ده نا قسه ، ده ت مانای چییهخۆ نازانێ  وه مامۆستا، ئه))
بارت )  به( یانی به ر له  ڕام سه ت بۆ گه بانه)گۆرانیی ((. بێت فێر ببێت اڵم ده زانم نازانێت، به ده))

اڵم  ۆشێت، بهبیفر  بارێک شتی هێناوه  رچاوم، که به  هێنایه ژارم ده ژنێکی هه. یشتبووم تێگه(  نه بۆگه
پۆلی   له. و خۆراکیان بۆ بهێنێت  وه ڕێته ڕێن بگه کانیشی چاوه منداڵه.  کات ن ده و بۆگه  س لێی ناکڕێت که
من .  دای ناوه( د تۆفیق وردی مه محه)  یان فێر کردین، که(هیدان ی شه ئه)تاییدا سروودی  ره می سه که یه
( ڕۆن)  ولێر به دانیشتووی هه  یشتبووم، که تێگه( نی شانتاننامرێ، نا، ڕوو)  به( نامرێ ناو و نیشانتان)

کان  نگه تفه  له  و ڕۆنه ؟ ئایا ئه بووه  مویست بزانم ئاخۆ بۆچی شانیان ڕۆنی پێوه ده(. ڕوون)ڵێن  ده



، ربازی ئێراق ئازایه سه: ))یگوت ڕی عێراق و ئێراندا ده تای شه ره سه  گۆرانیبێژێک له( 3)؟     وه چۆڕایه ده
دڵی خۆمدا   له((.  زایه قه  زێڕه ربه سه: ))ڵێت ده  وه مه گوێچکه  هاته وا ده((.   نایه ددام بۆمان په سه
ندیی  پێوه  وه یش بێت، ئه وره ، تۆ بڵێ با شارێکی گه زا بێت، یان ناحیه قه  زێڕه ربه ، سه باشه: ))مپرسی ده
ڕۆژگاری زانکۆدا فێری مانای   له.  وه بۆیان ڕاست کردمه ، تاکوو ڕۆژێکیان((؟ چییه  وه گۆرانیی قادسییه  به
( Permanent love affairفایه  ڤ ئه نت ڵه نه پێرمه)و ( Temporary love affair  فایه ڤ ئه ری ڵه تێمپره)

ویستیی  خۆشه  میان به ڕ و دووه ویستیی تێپه ویستیی کاتی، یان خۆشه خۆشه  میان به که یه  بووبووین، که
ددام  سه  فایه، ڤ ئه ری ڵه تێمپره: )منیش ئاوام لێ کردبوو.  وه مانگوته زووزوو ده.  گوترێت وام ده هرد به

اڵم  ، به بیستووه  ڵه هه  چۆن مانای گۆرانیم به  ن، که یش هه ی دیکه زۆر نموونه  وه م ڕووه له(.  نایه بۆمان په
بواری   و له  ڵدایه گه م له وه مڕۆیش ئه ێم تاکوو ئهڵ ده  هێنده. م یان پێ بده پێویستی نازانم ئاماژه  به

هاتم، ( تێکچوونی زمان)  کاریمدا تووشی جۆرێک له رزه می هه رده سه  له.  نووسیندا زۆر سوودم لێ بینیوه
 language)و ( language disorder)ئینگلیزی   اڵم به ، به(Aphasia:  سیا فه ئه)یۆنانی   به  که

impairments) له  جۆرێکه  کی کردووم، چونکه یش زۆر کۆمه مه ی ئه که ڕاستییه  .گوترێت دهی پێ  
کی  پێی ڕاهاتووین بۆ مانایه  ، که یه و مانایه گۆڕینی ئه  کی دیکه واتایه  به. تێکچوونی سیستێمی مانا

شیشیان  م خاڵی هاوبهاڵ کتر دوورن، به یه  ندێک له هه  و تێرمه ئه.  ی دوور و جیاوازه واو لێوه ته  ، که دیکه
توانم بڵێم تاکوو پۆلی  ده. بڕین رم ده خراپی ده  هاتم و به ست ده ربه ندێک پیتدا تووشی به هه  له.  یه هه

  تی له تایبه ، به کارم هێناوه  کانمدا به مه رهه ی به زۆربه  له. ڵدا هات گه م له وه ندییش ئه می ناوه سێیه
یر  شتی سه.  ناکاو وام لێ هاتووه یشتن بۆچی له گه ده نه  وه سوکارم له ت که نانه ته. دا(ماڵی نانی)ڕۆمانی 

و  ک ئه یه هیچ شێوه  ، به وه گێڕایه رهاتی کۆمیدیم ده سه کرد، یان به م ده ی گاڵته و کاتانه له  بوو، که  وه ئه
  وه نایشارمه.  وه بووه ڕووم ده تدا ڕووبه کاتی جددییه  ڵکوو زیاتر له ر ڕێ، به سه  هاته ده نه  م سته ربه به

کانی  زمانه  زمانی کوردی و چ له  کردن، ئینجا چ له قسه  ک له نووسین چاکترم وه  مڕۆیش من له تاکوو ئه
ندووم،  ی لێ سه(Tongue: زوبان)ڵێم نووسین  ده. بزانن  وه م هاوڕێیانم ئه که ڕ ده باوه  یشدا، که دیکه

لە قۆناغی سەرەتاییدا بووم، کاتێ دەستم بەوە کرد . خشیوم بهی پێ (language: زمان)اڵم  به
بە مانایەکی دیکە لەبەر ئەوەی نە کەسم هەبوو ناخمی بۆ هەڵبڕێژم و نە . ئازارەکانم بنووسمەوە

هەر زوو لە ناویشم دەبردن، . دەشمتوانی بە زمان خەمەکانم دەرببڕم، پەنام بۆ قەڵەم و کاغەز دەبرد
هەندێجار دەمنووسی کاتێ گەورە دەبم، چۆن ئێرە جێ دەهێڵم و دەچم لە . وانەوەنەبادا بکەونە بەرچا

هەمیشە خەونم بە . شوێنێکی دوور دەژیم، بۆ ئەوەی هەموو ئەو کارانە بکەم، کە لێم قەدەغە کراون
پارادۆکس ئەوە بوو زۆر . ماڵێکەوە دەبینی جگە لە کۆمەڵێک پەلەوەر، یەک دوو سەگیشی تێدا ڕابگرم

! اژەڵە دەترسام، بە ڕادەیەک نەمدەتوانی لێی نزیک ببمەوە، کەچی ئاوا خەونم پێوەی دەبینیلەو ئ
 . کی زۆر ئازیزمه گ ناترسم و هاوڕێیه سه  ک له یه هیچ شێوه  ئێستا به

الی من و بۆیم   هاته ی دڵداری بۆ کچێک بنێرێت، ده نامه  ر کوڕێکی هاوڕێم بیویستایه دا هه مه رده و سه له
ندێکیان هیی  ستن و هه به ده ڵم ندێکیان خۆم هه هه  ، که وه مڕازاندنه شیعر ده  به  ووسی، چونکوون ده

ی  رنامه رکووکدا به ڤیزیۆنی که له ته  له. زانی موویانم ده نهێنیی هه  به  یه و شێوه به. شاعیران بوون
س  که فاڵن. مناردن نووسی و ده م ده نامه  وه که ڕه ڵکی گه ناوی خه  جاروبار به. بوو هه( گۆرانیی داواکراو)

یان دوا خرابوو و  ناتۆره  وانه ندێک له هه. کات ش ده فاڵن و فاڵنی پێشکه  و به  گۆرانیی داوا کردووه فاڵن
ڤیزیۆن ناوی  له ته  ئیتر کاتێ له. خستن م دوا ده ر خۆم ناتۆره منووسین، یان هه ده  یه و شێوه منیش ڕێک به

  زموون له ندێک ئه کرد هه وایان ده  مانه ئه. زانی منم یانده اڵم نه بوون، به ده  ، تووڕه وه هبیست خۆیان ده
 .م یدا بکه بواری نووسیندا په

 : کیانه یه نموونه  مه ئه  دا شیعر بۆ مندااڵنیش بنووسم، که وڵم ده دا جاروبار هه مه رده و سه ر له هه



 
 ن دانه  کانم ده نجه په

 : ن مانه م ئهڵێ بۆتیان ده

  میان خۆڕاگره که یه
  ک ئاگره میان وه دووه
  باته میانم خه سێیه
  م ئااڵی واڵته چواره
  یه وه م بووژانه پێنجه

 یه وه توانه م نه شه شه
  پیته ویی به م زه وته حه
  ز و پیته کاغه م  شته هه

  یه م قوتابخانه نۆیه
  یه م ماڵ و النه یه ده
 

م  اڵم پێنجه وه، به ی من باڵو کرایه وه کێکیاندا ئه یه  کرا و له ده  ی دیوار ئاماده باڵوکراوهدا  مه رده و سه له
گرتم،  یان لێ ده خنه هاوڕێکانم ڕه  ت قرتاندبوویانن، بۆیه نقسه ئه  بیر چوو بوو، یان به  میان له شه و شه
 .  واوه ناته  گوایه

  ڵ خاڵی چووبووه گه کمان له ستی پێ کردبوو، هاوڕێیه ئێران دهڕی عێراق و  شه  تازه  ، که(1980)هاوینی 
موو  هه  رتاپێی جوێن بوو، چونکه سه  کی بۆ ناردبووم، که یه ڕۆژێکیان نامه. کرد وێ کاری ده مووسڵ و له

  هشوێنێکی مێژوویی  تی، که دا نووسیویه(لێس رمه که)ر گردی  سه گوتبووی له. کرد ده  وه کمان پێکه یه گاڵته
 :تی یه تاکه ره سه  مه ئه.  وه اڵمیم دایه شیعر وه  منیش به.  وه اڵتی مووسڵه خوارووی ڕۆژهه  وێته که و ده

 
  وه لێسه ر مه لێس که رمه که  له

 باشترم بۆ داناوی  لێره
  پێویست ناکا بڵێم چییه

 زانی ناوی خۆت زۆر چاک ده
 یت وه یدای لستنه شه  هێنده  تۆ که

 خاوی  کواڵوی، چ به  وێت، چ به که ستت ده ده
 م که ش ده ی خۆمت پێشکه م جووته ئه

 تاکوو ماوی ، هه وه ره بیانلسه
 

ساڵی یەکەم لە پۆلی سێیەمی ناوەندیدا دەرنەچووم، چونکە ئەوەی نەمدەویست چارەی ببینم، کتێبی 
ساڵی دووەم . یندانەوەبێگومان لە باوکم دەترسام، دەنا یەک ڕۆژ پێم نەدەخستە ئەو ز. قوتابخانە بوو

. قوتابخانە درەنگتر لە کاتی خۆیدا دەستی پێ کردەوە، بەوەی شەڕی نێوان عێراق و ئێران هەڵگیرسا
. لە ژیانمدا زۆر هەستم بە ڕەشبینی کردبێت، هەر ئەو ساڵە بووە. ترسێکی گەورە هەموو شاری داپۆشی

. واتەکانم وەک پووش دەسووتێنێتتەمەنم دەگەیشتە پانزدە و وام دەزانی ئەو شەڕە سەرجەم ئا
لەناکاو . کارەبا بڕا و ئەو تاریکییە هێندەی دیکە هیواکانی دەکوشتم. سیستێمی ژیان تەواو گۆڕا

گۆڕانێکی سەیر لە ژیانمدا ڕووی دا، کە ئەگەر ئێستا بیگێڕمەوە، شتێکی ئەوتۆ نییە، کەچی بۆ منێکی 



وو شتێک لەگەڵ شەڕدا گۆڕا، تەنانەت دەوامی وەک گوتم هەم. هەرزەکار دەیتوانی زۆر گەورە بێت
دەبووە شەڕ و زۆرجار . شەوانە سەموون دەهات و لە ژێر ڕووناکیی چرادا دەفرۆشرا. نانەواخانەکانیش

. من بە الییتێکەوە دەچووم و بەشی هەموو ئەندامانی خێزانەکەمانم دەهێنا. دەست و قاچی تێدا دەشکا
شەوی وا . کی دیکەوە هاتبوو، چونکە هەموو جارێ بۆیم وەردەگرتلەوێ کچێکم ناسی، کە تازە لە شارێ

لەسەر ڕاسپاردەی دایکوباوکی وا ڕێک . هەبوو بۆ ئەوم وەردەگرت و خۆم بە دەستی بەتاڵ دەگەڕامەوە
لەگەڵ خۆمی ببەم و هەتا )ئێستا دەزانم }. کەوتین لەگەڵ خۆمی ببەم و هەتا ماڵەوەیشی بگەیەنم

ئەمە بۆ من . {ربڕینێکی زۆر کۆن و بەسەرچووە، بەاڵم هیی ئەو کاتەیەدە( ماڵەوەیشی بگەیەنم
لەناکاو بە هۆی شەڕەوە کچێک هاتە ناو ژیانمەوە، کە بە ڕاستی خۆشم . هیوایەکی زۆر گەورە بوو

بۆم . ڕاستە هەرگیز ڕاستەوخۆ وام پێ نەدەگوت، بەاڵم ئەم دەیزانی هەستێکی وام بۆی هەیە. دەویست
. ەست لەویشدا دەرکەوتووە، چونکە نەیدەشاردەوە منی بە دڵە و پێی خۆشە بمبینێتدەرکەوت هەمان ه

وەک خۆیشم لە پۆلی سێیەمی ناوەندیدا دەیخوێند، کە هەندێجار لە ڕێگەی قوتابخانەیشدا بە یەک 
من ئەگەرچی پێشتر ڕقم لە شەو بوو، چونکێ دەبووایە بۆ ماڵ بگەڕێمەوە، کەچی وای لێ . دەگەیشتین

بەڵێ، کێشەی هەرە گەورەم ڕۆژ بوو، کە زوو ئاوا نەدەبوو، تاکوو شوێن . ەکە پێچەوانە ببێتەوەهات شت
. بۆ شەو چۆڵ بکات و لە نزیکەوە بیبینم، بگرە لەگەڵی بۆ ئەو شوێنە بچم، کە سەموونی لێ دەفرۆشرێت

ووەمیش دەرنەچم بە دوورم نەدەزانی ساڵی د. ئاگام لە مامۆستا دەبڕا و خەیاڵم بۆ الی ئەو هەڵدەفڕی
لەناکاو ماڵی کچە . ئەودەم باوکم هەر بە ڕاستی هەڵمدەواسێت. و بە یەکجاری لە قوتابخانە دەربکرێم

خۆیشم لەوە . بۆ شاری خۆیان گەڕانەوە و نائومێدییەکی زۆر لەوەی پێشوو گەورەتر ڕووی تێ کردمەوە
ەو ئۆتۆمۆبیالنە بڕوانم، کە تیژ نەدەگەیشتم بۆچی دەمەوێت لە قەراغی شەقامی شەستیدا بوەستم و ل

یەکەمجار بوو هەستێکی وا لە خۆمدا بە دی . تێدەپەڕین، لە کاتێکدا من زۆر لەوە تیژتریشم دەویست
. دەمڕوانی و فرمێسک بە چاومدا دەهاتە خوارێ، بەاڵم هەرگیز نەمدەهێشت کەس پێم بزانێت. بکەم

ی هاوپۆلم فێری (سەفین موحسین)ێکیان لە ڕۆژ. بەردەوامیش بە دەنگی تێکشکاوم، گۆرانیم دەگوت
بووم، کە مانای عەرەبانچییە، بە مەرجێ واڵغی گەورە عەرەبانەکەی ڕابکێشێت، ( گالەباندە)وشەی 

لە . خۆیشم نەمزانی بۆچی هێندە سەرنجی ڕاکێشام. گوایە کورد لە سەردەمی زوودا بە کاری هێناوە
نەدا شیعرێکم هەڵبەست، کە ئەو وشەیەم تێدا بە کار ئێوارەیەکی ناوەڕاستی مانگی مەی هەر لەو شوێ

 :هێنا
 

 ئەی گالەباندەی بە دوو ئێسترەوە
 بم بە بۆ دەشت، دوورم خەرەوە

 من جاران لێرە هەر لەگەڵ یار بووم
 هەر خۆم بە تەنیا خاوەنی شار بووم

 ئێستا بێکەسم شار بە خۆیم ناگرێ
 دەبێت سەر هەڵگرم، لە خۆم بێزار بووم

 اندەی بە دوو ئێسترەوەئەی گالەب
 بم بە بۆ دەشت، دوورم خەرەوە

 باخێکم هەبوو لە گوڵ پێک دەهات
 دەنگی دابووەوە لە شار و دێهات

 کاتێکم زانی باخم وشکی کرد
 هەروەکوو لمی بیابانی لێ هات



 ئەی گالەباندەی بە دوو ئێسترەوە
 بم بە بۆ دەشت، دوورم خەرەوە

 ئاوا نەدەبوو ڕۆژی گەردوونم
 ڕووناک بوو ڕێی هاتوچوونم هەردەم

 هەتاو دیار نەما و ڕێگەم تاریک بوو
 بۆیە دەپرسم ئەرێ کوا بوونم؟

 ئەی گالەباندەی بە دوو ئێسترەوە
 بم بە بۆ دەشت، دوورم خەرەوە

 شەقام دوام دەکەوت، دەیگوت دەتناسم
 کۆاڵن پەرۆش بوو بۆ دەنگوباسم

 تەقییەوە شتێک لە ناخم وەک مین
 بەو دەنگە کاسمتاکو ئەم ساتەیش 

 ئەی گالەباندەی بە دوو ئێسترەوە
 بم بە بۆ دەشت، دوورم خەرەوە

 
یا مال الشام یااللە یا مالي طال المطال )بە ئاوازێک ئەو بەندانەم دەگوتەوە، کە زۆر لە هیی گۆرانیی 

دا، کە ( ئەحمەد محەمەد)دواتر ئەو شیعرەم پێشانی . بوو، ئەگەر نەڵێم هەر ئەو بوو( یا حلوە تعالي
یەکێک بوو لە ڕۆشنبیرە دەگمەنەکانی ئەو سەردەمە، من و هاوڕێکانم بە مامۆستای خۆمانمان دەزانی، 

. لە ڕووم نەدەهات پێی بڵێم خۆم دام ناوە. بەاڵم گوتم هیی کوڕێکە و پێی خۆشە تۆ بۆی هەڵسەنگێنیت
راپە، واتە مانای وایە شیعر ، کە من وام دەزانی ئەو وشەیە خ((ئەوە مەنەڵۆگە: ))خوێندییەوە و گوتی

م تەنیا لە گۆرانیدا بیستبوو، بۆیە ئەو هەستەی ال جێ هێشتم، کە ئەمە (مەنەڵۆگ)ڕاستییەکەی . نییە
نایشارمەوە، وام دەزانی شیعرێکی ((. زۆریش مەنەلۆگ نییە، بەاڵم دەی، قەیدی ناکات: ))گوتم. الوازە

اڵم بە شێوەیەکی سەیر لێم ڕا ما، کە دواتر زانیم ئەم لەوە زیاتری نەگوت، بە. زۆر قووڵم نووسیوە
لە سەرەتای هەشتاکاندا زانکۆی جێ هێشت و ( ئەحمەد. )مەبەستی ئەوەیە هەر لێی تێنەگەیشتووم

چووە ئەڵمانیا، چونكێ ژیانی لە مەترسیدا بوو، بەوەی لە منداڵییەوە خەریکی دەربڕینی ناڕەزایی بوو 
ئێستایش ناوی بەشێکی . لەو ساتەوە دەنگی بڕاوە. ڵی بەرچاوی بینیو لە خۆپێشاندانی قوتابییاندا ڕۆ

جارێکیان، کە گەیشتبوومە پۆلی . زۆری ئەو کتێبانەم لە بیر ماون، کە لە ڕێی ئەوەوە ناسیومن
دەبووایە لە ماڵەوە چاوەڕێم بکات و بیدەمێ، بەاڵم ئیشێکی . پێنجەمی ئامادەیی، کتێبێکم بۆی برد

یەک عەالگەی پالستیکی بۆ پڕ کردبووم لە کتێب و لەگەڵ نامەیەکدا . وە دەرێهاتبووە پێش و چووبو
نووسیبووی داوای لێبوردن دەکات نەیتوانیوە ئامادە بێت، بەاڵم ئەو کتێبانەی وەک . جێی هێشتبوو

دوای ئەوە تەنیا یەک جاری دیکە بینیمەوە، ئەویش چەند ڕۆژێ بەر لەوەی کوردستان . دیاری بۆ داناوم
مان گرت و لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی دیکە لەوانە (لەیالی)یەکێ لە مێزەکانی کازینۆی . ێڵێتجێ به

هەستمان دەکرد لە بەرانبەر . دانیشتین( هێور ئەبوبەکر سدیق)و ( حسێن ڕەشید)، (خەلیل ساڵح)
ڕۆشنبیرێکی گەورەداین، بەاڵم ئایا سەیر نییە ئەو ڕۆشنبیرە دوای ئەوە دەنگی نامێنێت؟ ئەمە 

 .سیاری هەموو هاوڕێیانەپر
و   وه ر بیرکردنه سه به  رچاو ندی، گۆڕانێکی به قۆناغی دواناوه  یشتمه کدا، کاتێ گه شتاویه ساڵی هه  له

ڕۆژ  ڕۆژبه. ندێک هاوڕێی زۆر هۆشیارم ناسین دا هه(ییی ڕزگاری ئاماده)  له  تێڕوانینمدا هات، چونکه
  وه موو شتێکه ی هه باره له. گرتن رده دانێ و کتێبم لێ وه بم دهکتێ. بووم فێر ده  زیاتر شتی نوێیان لێوه



خاڵی .  وه کرده کترمان لێ ئاگادار ده ، یه وه کانه کتێبخانه  وته که کاتێ کتێبێکی نوێ ده. کرد گفتوگۆمان ده
ن پێ یاندا شوێنیا که گرووپه  ر زۆر زوو له هه  نین بوو، بۆیه ی خۆش و پێکه موویان قسه شی هه هاوبه

ی  مامۆستاکان ئێسکمان قورس و الی زۆربه  ندێک له شێوێن بووین، الی هه سانی گێره دا که وه به. خشیم به
مان  کرێین، یان نمره رده ده  قوتابخانه  ی ئاخۆ له وه ئه  دایه ده گوێمان نه. ویست بووین قوتابییان خۆشه

  ڕی گاڵته وپه بۆ ئه  وه ڕی جیدییه وپه مان له که کی کۆمیدی ئێتمۆسفێری وانه یه قسه  شکێنن، به لێ ده
  سانه و که به  مانه دوایی زانیم ئه  هێناین، که کار ده  یان بۆ به(لۆولێس)و ( مێسی)ک  ی وه زاراوه. گۆڕی ده
هێنابوو،  شیعری کۆمیدی نه  هێشتا وازم له .ن کۆنتڕۆڵ ناده  بن و گوێ به یاسا یاخی ده  گوترێن له ده
  بۆ نموونه. هێنا نین ده پێکه  ست و هاوڕێکانمم به به ڵده ک دووانێکم هه ر بۆ خۆشی یه هه  وه اوەناڵکوو ن به

!  فۆن بۆ فریاگوزاری بکه له ته: )رگرت مان وه یه و دوو ڕسته مدا ئه پۆلی چواره  ی ئینگلیزیی له وانه
( ک ن زیره سه حه)رسیم ئاخۆ منیش پ(. Call an ambulance! I need a doctor دۆکتۆره  پێویستم به

  رکرامه ده  ک زۆر جاری دیکه نین و وه پێکه  ؟ بووه هاتووه بۆ نه  وه ی له(مان دۆکتۆر ئه)ئیلهامی گۆرانیی 
مان  ئه)ر ئاوازی  سه م ڕێک خست و له ندانه و به الم، ئه  لێی دا و هاوڕێکانم هاتنه  که نگه تا زه هه. رێ ده

 : وه مگوته دا ده(دۆکتۆر
 

  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه
  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
  زانی بۆ وام لێ هاتووه نه  نگه ڕه

  نۆکته نکه ک ده م، وه که لێوی، گوڵه  زم له حه
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  ر چۆکته سه لهم، وا  که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
  م کز بووه چاوم نابینێ و گوێچکه

  نیا چیرۆکته م، ته که یبستم، ڕۆحه ی ده وه ئه
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
  وه و خۆم ناناسمه  ماوه وم نه خه

  نگی نینۆکته ، ئازیزم، ڕه فرمێسکم خوێنه
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
 ق بیت دڵڕه  قڵم هێنده ئه  ناچێته

 ؟ رۆکته قوربان، یان ناوه ، به ته شێوه  مه ئه
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  تهر چۆک سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
  بم وایه ک نه یت، وه من ناده  گوێ به

  رۆکته ، باوانم، ڕق سه ییت نییه زه به
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
  وه گۆڕه  مام، خرامه ر کاتێ نه هه

  رۆکته به  م، وا له که رگم، دیده گوناهی مه



  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ئیمبهن  کۆڵ ئه
  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه

  وه مرم، نامبینیته ده  الم ڕوونه
  نۆکته   یته که م، ده که رهاتی من، ماڵه سه به

  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه
  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه

 یت ر لێم تێناگه ا بێباکی و هههێشت
  زۆکته ونی نه م، خه که یش، دڵه مه ڵێیت ئه پێم ده
  دۆکته  اڵنس، ئای نید ئه ن ئیمبه کۆڵ ئه

  ر چۆکته سه م، وا له که ت کوشتمی، گیانه و کراسه ئه
 

بووم، ( کاوبۆی)یاخود ، (رن وێسته)ک شێتی فیلمی  ڕه ی کوڕانی گه ک زۆربه وه  وه منداڵییه  ر له دا هه وه به
. عس بوو دروشمی ڕێژیمی به( نگ م و تفه ڵه قه)  مه رده و سه ئه(. Gun)گوترێت گان  نگ ده تفه  مزانی به ده
، کە ڕاستییەکەی ئەو گوتە بێگیانە لە (قەڵەم و تفەنگ یەک لوولەن: القلم والبندقیە فوهە واحدە)

موو  هه  مرۆڤ له. دەستی بەسەردا گرتووە( ێنسەددام حس)یە و (غەسان کەنەفانی)بنەڕەتدا هیی 
ستبوو، تاکوو  ڵبه هه  وه یه و باره م له ک دوو دێڕه م یه منیش ئه. وت که رچاو ده ی به وه شوێنێکدا ئه

 :سەرنجی هاوڕێکانمی پێ ڕابکێشم
 

 کوو خوێن ر ڕێک وه دوو شتت ال گرنگن، هه
 (Pen)ی تریان  وه و ئه( Gun)کێکیان  یه
(Pen )نرخی زانستی الیه  کێ بده یه  به ، 

 ، دڵی بۆ نیشتمان چرایه
 . اڵیه زانێت زانین بۆ مرۆڤ قه ده
(Gun )زاران بده هه  به ، 

 قێنن زان چۆن بیته شاره  که
 قێنن ختی دوژمنی پێ بله ته 

(Gun )الو  منداڵ، به  پیر، به  به  بده 
 .ڕ و بهێنن شااڵو شه  با بچنه
 ناوت تەواو ناسراوەداوە، ( Gun)هێندەت 
 .دەری واڵتت پێ بەخشراوە(Gun)نازناوی 

 ی تۆ بەردەوامە قادسیەی سەرۆک(Gun)بە 
 (4)دوژمنی ناپاک هاتووەتە سەر چۆک

 
و  ئه. رچاوی تێدا بینی ڕۆڵی به  ی ئێمه قوتابخانه  ستی پێ کرد، که ڕینی قوتابییان ده دا ڕاپه و ساڵه له

مانتوانی بێ ترس  ی ده وه خشین، به زیاتر ئازادیی پێ به. وت رکه ی ده که رییه ر زوو کاریگه هه  ڕووداوه
عس  مانگوت ڕێژیمی به ئاشکرا ده  ڵێ، به به. رببڕین ده  وه موو شتێکه ی هه باره بۆچوونی خۆمان له

نگی  ده  دا بهکداران ر چه رانبه به  کاندا و له قامه ر شه سه پێشتر له  ، که ر و فاشیسته رکوتکه ر، سه داگیرکه
کردین،  یان پشتگیرییان ده گوت و زۆربه مامۆستاکانیش ده  مان به مانه ئه  رز وامان گوتبوو، بگره به



  کاندا کاسێتی سروود و گۆرانییه پشووی نێوان وانه  له. گرتین زیاتر ڕێزیان لێ ده  وه و هۆیه ت به نانه ته
جلی کوردی و سیمبۆڵی   ڕکێ به ڵپه کرا و هه خش ده په  وه ره به ڕێوه ژووری به  کان له کراوه غه ده قه

ی  و حزبانه ی ئه باره له. کێشرا و هووتاف ده  وه خوێنرایه سروود ده. کرد ستی پێ ده ده  وه ئازادییه
 ی تر وانه ی له خنه بوو و ڕه کێکیان هه یه  ڕی به ی باوه که ر یه هه  زرا، که مه رم داده ی گه گفتوگۆ  وه شاخیشه

ر قوتابی و  مانزانی هه ده.  وه مانگۆڕینه و ده  قوتابخانه  هێنایه ی شاخمان ده ئاشکرا باڵوکراوه  به. گرت ده
  مانزانی کێ له ت ده نانه ته ، و دژی کامیانه  نگری کام حزبه ، الیه ڕی چییه ک بیروباوه مامۆستایه

. ڵگیرسا کانی شاخ هه ڕی حزبه اتێ شهتی ساڵی دواتر ک تایبه به کات، ڕێکخستنی چ حزبێکدا کار ده
ئاستی   یشته گه ده و نه  وه مایه سنووری زماندا ده  اڵم له رمتر بوو، به یش گه ڕی نێوان ئێمه هاوکات شه

ک  دا وه و ملمالنێیه ی تۆ له وه بۆ ئه. وت که قی تێده شه ڕه بۆکس و شه ڕه ن شه گمه ده  زۆر به  واته. ڵ فیزیکه
  رببڕیت و به ی قووڵ بۆچوون ده شێوه  گفتوگۆکاندا به  له  بووایه ، ده  حیسابت بۆ بکرایه هێز نی به الیه
پاندیت  سه ردا ده سه ی به وه ئه  مه ئه  یت، که هێز بکه  ت به و بۆچوونه ر و فیلۆسۆفانیش ئه ی نووسه گوته

  کی دیکه یه شێوه  ی به وه ئه  یشتمه هم ناسین و گ کانی دیکه پاڵ شیعردا ژانره  له.  وه وام بخوێنیته رده به
وڵم  بووم و هه ، دڵخۆش ده مدا هاتووه وه ر بیرکردنه سه کرد گۆڕانێک به ستم ده کاتێ هه. ب بڕوانم ده ئه  له
 :م نووسی م تێکسته ئه  بیدا بووم، که ده می ئه پۆلی پێنجه  له. نم یه دا زیاتر خۆم پێ بگه ده
 

 ن، وا هه دوو جۆر نانهنیا  ی مندا ته م شاره له
 ئاردی جۆ  میان له نم و دووه ئاردی گه  میان نان له که یه

 .کات دروست ده
 .کێکیان ناکڕم هیچ یه  من نان له

 ن، رگدروو هه نیا دوو جۆر به ی مندا ته م شاره له
 .دوورێت رگی خوری ده میان جلوبه تان و دووه رگی که میان جلوبه که یه

 .ناکڕمکێکیان  هیچ یه  لهرگ  من جلوبه
 ن، ساب هه نیا دوو جۆر قه ی مندا ته م شاره له
 .بڕێت ر ده میان مانگا سه ڕ و دووه میان مه که یه

 .کێکیان ناکڕم هیچ یه  لهمن گۆشت 
 ن، قاڵ هه نیا دوو جۆر به ی مندا ته م شاره له
 .فرۆشێت ده  میان میوه و دووه  وزه میان سه که یه

 .کێکیان ناکڕم هیچ یه  له  میوه و  وزه سهمن 
 ن، نیا دوو جۆر کازینۆ هه ی مندا ته م شاره له
 .گێڕێت ده  میان قاوه میان چا و دووه که یه

 .کێکیان دانانیشم هیچ یه  من له
 ن، نیا دوو جۆر مامۆستا هه ی مندا ته م شاره له
 .دات قوتابی ده  ق له شه  میان به و دووه  هلـلز  میان به که یه

 .کێکیاندا ناخوێنم الی هیچ یهمن 
 ن، نیا دوو جۆر خانوو هه ی مندا ته م شاره له
 . رد دروست کراوه به  میان له خشت و دووه  میان له که یه

 .جێ نیم کێکیاندا نیشته هیچ یه  من له
 ن، نیا دوو جۆر کار هه ی مندا ته م شاره له



 .و شه  میان به و دووه  ڕۆژه  میان به که یه
 .م کێکیان ناکه من هیچ یه

 ن، نیا دوو جۆر مرۆڤ هه ی مندا ته م شاره له
 .گری وام ده رده میان به دات و دووه قاقا لێ ده  میشه میان هه که یه

 .کێکیان نیم من هاوڕێی هیچ یه
 . یه دا چیم هه و شاره اڵم نازانم له ، به ژیم شارێکدا ده  زانم له من ده
 .سم و بێکه  وارم، بێالنه خوێنده برسیم، تینووم، ڕووتم، ماندووم، بێکارم، نه  م ال ڕوونه هێنده
 وێت؟ ی منی ده م شاره کێ ئه
 ؟ وه کاته یاخه ده  م له م شاره کێ ئه

 
ی  باره ی چاالکیی خۆمان و چ له باره چ له   بووایه کرد، مانگانه ده شاردا کارمان ده  نهێنی له  به  که  ئێمه

ستی هاوڕێ و هاوپۆلم  ده  م به و تێکسته ئه  .ی بنێرین وه ره ڕاپۆرت بنووسین و بۆ سه  وه هبارودۆخی شار
  ی له و هیوایه دا بووین، به ک شانه یه  له  کاندا نارد، که ڕاپۆرته  کێک له ڵ یه گه له  وه ـه(لیل ساڵح خه)

 !، یان نا وه اڵم نازانم خوێنرایه ، به وه دا بخوێنرێته ئێستگه
ک و  ڕه ی گه و هاوڕێیانه موو ئه اڵتدا هه کانی قه ڕۆکه  گه  و الی کتێبفرۆشه  می کتێبخانه رده به  لهاران ئێو

  ندامی پارتی بووم، که ئهی  وه نگرم، به مێکیان الیه یان دژم بوون و که زۆربه  ، که وه بینییه م ده قوتابخانه
دوای   اڵم له کرا، به ده ست دابوو و حیسابی بۆ نه هد  موو هێز و توانای خۆی له دا هه مه رده و سه له

مان  و هه  وه خۆی گرته  کانمی له ی دژه زۆربه  ، وه ند بووه مه وڵه ده   وه، که و کاته وه، دروستتر له ڕینه ڕاپه
،   وه ڕێمه جێم هێشتووه و بۆی ناگه  تایه هه تایه کاتێکدا من بۆ هه  ، له وه ست هێنایه ده  هێزی جارانی به

  زیاتر پاڵی پێوه  مه ر ئه ی هه که ڕاستییه.  کتێبی منداڵیمدا گوتوومه  ر له وبه مه ساڵ له  ک شانزده وه
دا زۆرترین و  و شوێنه له.  وه مه پڕ بکه  وه وه خوێندنه  م به موکورتییه و که مویست ئه ده.  وه نام بخوێنمه ده
  یان له ڕه و شه کان ئه ی کتێبه وه بوو، به  قسه ڕه تر شهک گوتم زیا وه  کرا، که رمترین گفتوگۆ ده گه

ر  به یزانی له ده  ی دیکه وه ، ئه کتێب باشه فاڵن  کێ بیگوتایه یه  ر هێنده هه.  وه کرده نێوانماندا زیندوو ده
. گرت ێ دهی ل خنه ڕه  ، بۆیه وه بینێته ی ده که ڕه دا خۆی و بیروباوه و کتێبه له  ڵێت، چونکه وا ده  وه ئه

رێ  پرسین، ئه کتر ده یه  خۆمان و له  یش له مڕۆ من و زۆر هاوڕێی دیکه ئه .دا الماری ده بگوترێت په  چاکتره
نێکی  کار بۆ چ الیه  ی دیکه وه یزانی ئه مان ده که ر یه کتر بووین و هه دژی یه  دا هێنده مه رده و سه له  ئێمه

خێر،  دا؟ نه ده کدی نه یه  برد؟ دروستتر چۆن زمانمان له ده نه  یکهی د نامان بۆ ڕێگه کات، چۆن په شاخ ده
ستم  هه  میشه ی هه وه دا زۆر سوودم بینی، به و گفتوگۆیانه من خۆم له.  وه کرده ده نه  وه س بیری له که
نینێکی تێڕوا  بی میلـلیدا بووم، بۆیه ده ریی ئه ژێر کاریگه  پێشتر زۆر له. کرد الوازم و هیچ نازانم ده

نام بۆ توندوتیژیی سیمبۆڵیی  هێنا و په کار ده  جوێنم به  بوون، که یشم هه پریمەتیڤ و زمانێکی ساده
چ   وه ی کتێبی دیکه وه هۆی ناسینی هاوڕێیانی هۆشیار و خوێندنه  ییدا به ئاماده  اڵم له برد، به ده

ی ڕێ  وه ، بێ ئه یه هه  وه ڵیان پێکه ێکتیکهندیی دیال پێوه  و دووانه ئه  تێڕوانین و چ زمانیشم گۆڕان، که
یشتن  خۆشیی خراپتێگه تووشی نه. م پێ دا ره زیاتر په  م بمرێت، بگره کۆمیدی و ئیرۆنییه  و گیانه م ئه بده

بڕی، یان  رده بۆچوونی خۆمم ده  وه ترسه  لێجار به گه  موویان فیلۆسۆفن، بۆیه زانی هه وام ده  بووبووم، که
  کتێبه  وان له ک ئه کرد بۆچی وه خۆم ده  ییم له وام گله رده به. بژارد ڵده نگیم هه بڕی و بێده ده نه رم ر ده هه

  ک گوتم به اڵم وه ڵ هات، به گه تا ڕۆژگاری زانکۆ و دواتریش له م هه مه م؟ ئه کان ناگه بییه ده فکری و ئه
ری  ندێک نووسه می هه رهه وروپا به ئه  یشتمه گه  هکاندا، ک ده وه تای نه ره سه  له  . وه ڕایه بۆم گه  چاکه

  وه نایشارمه. نا کۆن داده  موو شتێکیان به ناساند و هه ر ده گه تازه  خۆیان به   وه، که خوێنده کوردزمانم ده



، زمانناسی و  خنه ب، ڕه ده کانی ئه ی تیۆرییه باره زاییی زۆریان له شاره  وانه زانی ئه تا وام ده ره سه
و   فه لسه ی فه وه یان بۆ خوێندنه که شێکی کاته رچاو به به  هێنانه وام ده.  یه هه  وه ڵێکی دیکه ۆمهک

و  م ئاگایان له زۆرکه  وانه وت ئه رکه چوو بۆم ده ی پێ نه چی هێنده ن، که که رخان ده ته  کانی دیکه بواره
  له  هاوڕێکانی منداڵیم، که  کێ له ر یه وبه مه له ند ساڵێ چه.  ر نییانه ڵێم هه ر نه گه ، ئه یه هه  بوارانه

بیی بۆ  ده زانم، لینکی گۆڤارێکی ئه رزاری ده قه  بووین و خۆم به  وه ریکی خوێندنه خه  وه شتاکاندا پێکه هه
،  وه کاتێ خوێندمه.  کی بۆ نووسیوه کییه تی و پێشه ریه رنووسه سه  رانه و نووسه رێک له نووسه  ناردم، که

  م، که و هاوڕێیه ئه.  وه بێته ، نه ب و ئێستاتیکا دووره ده دنیای ئه  له  هێنده  ره و نووسه ستم کرد ئه هه
و  ئه}: ، بۆی نووسیبووم رێکی تا بڵێی هۆشیاره اڵم خوێنه ، به نووسیوه ڕۆژان گوتارێکیشی نه  ڕۆژێک له

،  وه ته مخوێندایهئەگەر لە شەستەکان و حەفتاکانیشدا ب .هەر بە زمانی ئەدەبی نەنووسراوە  کییه پێشه
( المرکز الثقافي العربي)ی  دەستگه ؟ئاوا دەنووسن کان ره داهێنهئایا نووسەرە . زانی الوازم ده  هەر به

 من لە نەوەدەکاندا. نووسیوە( رتۆ ئیکۆێئۆمۆب)ی (خوێنەر لە حیکایەتدا)پێشەکییەکی کورتیان بۆ کتێبی 
یە یەک ئەمەی کردبێت، ئەفسووس نی ئەگەر دەستگه. اتەیش لە بیرم ماوەەوە و تا ئەم سەتمخوێندوو

کرۆکی   مه ئه .{ی بێت بۆ ئەدەب؟ بۆ چەمکی کۆن و نوێ؟نە تێگەیشتسەرنووسەری گۆڤارێکی کوردی ئەو
 .تی یه که سته به مه  واته.  مه و هاوڕێیه ی ئه که نامه

م  و هه  وه خوێنده م زۆریان ده هه  ، که وه مه که ده  مه رده و سه ئه ندێک هاوڕێی هه  ئێستا کاتێ بیر له 
ڵێم  اڵم هاوکات ده ، بهستان و وازیان هێنا وه  کێشم، که ڵده یشتنیان چاک بوو، ئاخیان بۆ هه توانای تێگه

. ریت یت داهێنه یی بنووسیت و وایش خۆت نمایش بکه ساده  تۆ به  چاکتره  وه وازهێنان زۆر له
 .یان کتێبم ناسین ده  وه یانه ڕێگه  فێر بووم و له   وه وانه زۆر شت له  وه ایشارمهن

گواستەوە، کە ئەمە گۆڕانێکی ( ڕووناکی)لە پۆلی پێنجەمی ئەدەبیدا بووم، کاتێ ماڵمان بۆ گەڕەکی 
یاواز شێوازی ژیانی ئەو گەڕەکە لە زۆر ڕووەوە لەوەی پێشوو ج. دیکەی لە تێڕوانینمدا هێنایە گۆڕێ

بەگشتی . بوو، بۆیە ئەو جیاوازییانەم لە نزیکەوە هەست پێ دەکرد و دەبووایە ڕووبەڕوویان ببمەوە
الوانی ئەو گەڕەکە لە بواری هونەر، وەرزش، خوێندنەوە و زۆری دیکەدا چاالک بوون، بەاڵم سیاسەت 

ناڕاستەوخۆ  بە دەگمەن لەوێدا گەنجت دەبینی چ ڕاستەوخۆ و چ. خاڵی هاوبەشی هەمووان بوو
ئەگەرچی پێشتر بەشێکیانم دەناسی، کە هەر لەبەر . پێوەندیی بە حزب و ڕێکخراوێکەوە نەبێت

هۆشەنگ . )ئەوانیش بوو ماڵمان هێنایە ئەوێ، بەاڵم لەو کاتەوە دەمتوانی زیاتر لێیانەوە نزیک بم
لە . و گەڕەکە بوونو زۆری دیکە لە گەنجە هۆشیارەکانی ئە( دلێر خدر)، (سائیب ئەکرەم)، (وەزیری
 .دا کۆ دەبووینەوە و بەردەوام گفتوگۆمان دەکرد(ڕووناکی)پارکی 

ناوی . ناسرا بوون( کان موشاغیبه)  به  ، که وه کان جوودا کرایه یاخییه  مدا هۆبەی قوتابییه شه پۆلی شه  له
  وه پارادۆکس ئه. م ێیهر س ی نووسه(جید دڵشاد مه)م و هیی  دووه( یانی ت ڕۆژبه فرسه)م، ناوی  که من یه
  فه لسه ر، فه ب، هونه ده ی ئه باره و زۆرترین گفتوگۆ له  وه خوێنرایه دا زیاترین کتێب ده ی ئێمه و پۆله بوو له

یشمان  و سێیه ئه. کرد کانی شاردا ده ڕێکخستنه  سمان کارمان له م نۆ که النی که. کرا ده  وه و بواری دیکه
دا (یالی له)  و یانیش له( باکوور)  ، یان له(دڵزار)کازینۆی   ئێواران یان له. دا وڵی نووسینمان ده هه
ند  دا و چه کان ده ڕۆکه گه  کان و کتێبفرۆشه کتێبخانه  رمان له ی سه وه ، دوای ئه وه گرته کمان ده یه

  ڵبڕێژین، که دا هه و مێزه ر ئه سه له  و شتانه موو ئه مانویست هه کرد و ده گفتوگۆمان ده. کڕی کتێبێکمان ده
 . وه خوێندبوومانه

ر  ق و کاریگه سته ی نه ی گوته شێوه  ی قووڵ له دا بیرۆکه ده  وه خم زۆر به ییدا بایه قۆناغی ئاماده  له
  مه ئه. منووسین کانمدا ده می کتێبه که ی یه ڕه ر الپه سه ش و له ڕه خته ر ته سه له  دابڕێژم، که

ر  ر هه رانبه به  له  م خۆش ناوێت، چونکه ر شتێک ئاوێنه به نیا له مگوت ته منداڵی ده  به))  :کیانه یه نموونه



  له  وێت، که ر شتێک خۆمم خۆش ده به نیا له م و ته وره اڵم ئێستا گه و، به ئه  بێته ستێت، ده سێکدا بوه که
کرد،  کانم ده ڵكێشی بۆچوونه تێههم  و گوتانه جاروبار ئه .((ر خۆمم ستم، هه موو دنیایشدا بوه ر هه رانبه به
 .م دێت وده خۆمی ئه  نینم به ندێک پێکه ئێستا هه  که
ژووری   کان له کراوه غه ده قه  کاندا کاسێتی سروود و گۆرانییه پشووی نێوان وانه  لهگوتم   وه پێشه  له
. کرد ستی پێ ده ده  وه ی کوردی و سیمبۆڵی ئازادییهرگ وبهجل  ڕکێ به ڵپه کرا و هه خش ده په  وه ره به ڕێوه به

رێک  ر هونه وت هه رکه بۆم ده. گرت ری نه ڕکێ ببم و سه ڵپه ڵ دام فێری هه گه وڵیان له هاوڕێیان زۆر هه
یاریی   ونم به خه. بووم ده یش نه له فێری مه  ، چونکه ته حمه بێت، بۆ من زه هه  وه سته جه  ندیی به پێوه

وت  رکه بۆم ده. رێکی باش یاریکه  بوومه ده چی نه بوو، که رمم بۆی هه زووی گه بینی و ئاره ده  وه ڵه فوتبه
کار   م زیاتر به سته جه  یاڵم له توانم خه سێکم ده من که  کی دیکه مانایه  به.  ر ژیانمدا زاڵه سه یاڵ به خه

  ڕاستتریش وایه . وه بمه چیرۆک نزیک ده  ر و لهشیعر دوو  له  ورده ستم کرد ورده ییدا هه ئاماده  له. بهێنم
 ییدا ده می ئاما چواره  ر له تی کاتێ هه تایبه ، به وه بوومه نزیک ده  نووسینی ژیاننامه  له  ورده وردهبڵێم 

ند  ک گوتم چه وه  رم، چونکه سه  زۆر کاری کرده  و ڕۆمانه ئه.  وه م خوێنده(سین زیز نه عه)ی (پیاو گێله)
ڵکی  و منیش ژیانی خۆم و خه  وه مه بکه  و ڕۆمانه مویست الساییی ئه ده. کۆمیدیا بوو  زم له حهبڵێی 

دا  که ڕه و گه ی له ته ینه موو ئازار و مه و هه ئه. نی کۆمیدی دیمه  پڕی بوو له  ، که وه م بنووسمه که که ڕه گه
فتاوپێنج  شکستی حه.  ی تراژیدیایه هقین کۆمیدیا ڕووی ڕاسته  یان کردبووم، که وه دیبووم، فێری ئه

  بینی، که مم ده و هاوڕێیانه چاوی خۆم حاڵی ئه  به. موومان ر هه سه  ی کردبووه وره کی زۆر گه رییه کاریگه
رۆکجاش و  ن سه الیه کانیان له بوون ماڵه هه. کرا ڵدا ده گه یان له ڵه ، چۆن مامه وه ڕابوونه شاخ گه  له
سێ   له  ک خراپ بووبوو، که یه وهێش بوون باری داراییان به  هه. ردا گیرابوون سه ستی به ده  وه کانه منه ئه
اڵم  ، به وه کوو خۆی نووسییه م وه و ڕووداوانه شێکی زۆری ئه جارێکیان به. خوارد ده مێکیان نه م، ژه ژه

  ڵه کوو چیرۆکنووسێک مامه وهتوانی  مده نه  زانی، بۆیه ده نه  وه ری گێڕانه هونه  وسا هیچم له ئه  چونکه
بۆ من   یااڵنه و خه وڵی نووسینی چیرۆکم دا، ئه دوایی کاتێک هه. م دا بکه و ڕووداوانه ڵ ئه گه له

یشتنی  تێگه  ندیی به کنیکی نووسین پێوه فێربوونی تهک پێشتر گوترا  وه .ری باش بوون تیده یارمه
تی،  یه ری هه وروبه ی بۆ خۆی و بۆ ده یشتنه و تێگه ێی ئهپ ر به نووسه  واته. بۆ ژیان  یه هه  وه مرۆڤه

رهاتی  سه به.  ناسیومه  وه منداڵییه  له  رێکه ستنی چیرۆک هونه ڵبه هه .هێنێت بێت و دای ده کنیک فێر ده ته
نن،  کهی پێب وه ر بۆ ئه ، هه وه گێڕانه ست و بۆ هاوڕێکانمم ده به ڵده یاڵی خۆمدا هه خه  م له ره مه یروسه سه
وان  شه. نین که گرتم و قاقا پێده وان گوێیان لێ ده ئه  بینی، کاتێک ڕاستی چێژێکی زۆرم ده اڵم به  به
.  وه گێڕانه بۆم ده  دا قوتابخانه  کۆاڵن و له  ڕۆژ له ست و به  به ڵده کانم هه وتن شته ، پێش خه ر جێگه سه له
بوو ( فوور بدولغه ئازاد عه)ناوی   هاوپۆلم، کهڵ کوڕێکی  گه تاییدا له ره می سه پۆلی دووه  له
ی قاز دروست کرابوو و  شێوه  له  ره مداده ڵه و قه ئه  وه، که گۆڕییه  کتێبێکی نوکته  رێکم به مداده ڵه قه

اڵم بۆ  بوو، به نه  رگی پێوه به  که کتێبه. ن بوو گمه ده  مه رده و سه بۆ ئه.  دیاری پێی دابووم  ناسیاوێکمان به
  وه ماڵه  ی له که وه ، کاتێک بۆ شه بیرمه ئێستایش له . کی جوانی بۆ کێشرابوو یه ک وێنه یه ر نوکته هه

. بوو مریشکێکی هه( ر مام هۆمه)  :بوو  یه م شێوه به  مین نوکته که یه.  ندم چێژ لێ بینی وه، چه خوێندمه
ر  سه  که مریشکه  وه بیری کرده( ر مام هۆمه)ڕۆژێکیان . کرد کی بۆ ده یه موو ڕۆژێک هێلکه هه  که مریشکه

بۆ منێکی منداڵ   مه ئه. ند ببێت مه وڵه وێت و ده ست بکه جارێ ده  کانی به موو هێلکه ی هه وه ببڕێت، بۆ ئه
،  وه خوێنده داماڵی مامم  م له(ب جه ڕه  خاڵه)ی (ترش و شیرین)  و ساڵه ر ئه هه. بوو ترین چێژی هه وره گه
  رهات و نوکته سه چیرۆک، به  تاوه ره سه  ر له توانم بڵێم هه ده. یر بوو رهاتی سه سه و به  نوکته مووی هه  که

و  له. خراپترین چیرۆکم  باشترین شیعرم بگاته  م ڕ ناکه باوه. نزیک بوون  وه ڕۆحی منه  شیعر له  زیاتر له
ر  گه ئه .بنووسیت  دا و بواره ر له هه  ت، باشترهبێ چ بوارێکدا توانات هه  له  ڕیان وایه باوه  یشم، که سانه که



چیرۆکیش شیعرم   ی خێر، هێنده نه.  وه خوێنده ده شیعرم نه  بووم، مانای وا نییه  وه الی چیرۆکه  زیاتر به
 . وه خوێنده ده
  وه ی گێڕانهب ده ئه  رم هانیان داوم ڕوو له وروبه ی ده سانی دیکه ی خۆم و که ژیاننامه  تاوه ره سه  ر له هه
.  وه کوو خۆیان بنووسمه وه  و ڕووداوانه ی ئه وه له  ری نووسین، ڕێگر بووه هونه  خدانم به اڵم بایه م، به بکه
الی   مزانیبێت ڕۆژگارێک به رگیز نه ، هه وه بنووسمه  ژیاننامه  وه ته کردووه  وه ی بیرم له مه و ده ئه  نگه ڕه

  له  وه گێڕانه  ، که  وه بێته چیرۆک و ڕۆمان جوودا ده  له  وه به  ژیاننامه  هپێم وای. چم چیرۆک و ڕۆماندا ده
دا  لێره.  اڵتی مێژووه سته چیرۆک و ڕۆماندا بۆ تێکشکاندنی ده  اڵم له ، به ندی مێژووه دا پابه ژیاننامه

ی،  یه و ژیاننامه میان، ئه که یه: ین دا بکه ژیاننامه  نێوان دوو جۆر له  له  وره کی گه جیاوازییه   بێت ئێمه ده
یان زیاتر شێوازی  مه ئه.  وه گێڕێته کوو خۆی ده کان وه کان و شته مه رده کان، سه سه کان، که ڕووداوه  که

ر و  کته موو ڕووداو، کاره هه  ، که یه وه ، ئه می ژیاننامه جۆری دووه.  کانه ڕیده دار و گه تمه نووسینی سیاسه
ڵ چیرۆک و ڕۆماندا  گه یان له مه ئه  بۆیه. کات یاڵ و فانتازیا ده ڵی خه تێکه  کانی دیکه زه گه ڕه

گشتی و ڕۆمان  به  وه بی گێڕانه ده ئه  شێکی گرنگ له به  بێته ده  مه ئه  ی نییه، بگره وره کی گه جیاوازییه
اڵم  مێژووییش بکات، بهڵێک ڕووداوی سیاسی و  کۆمه  ر باس له دا نووسه ژیاننامه کرێت له ده . تی تایبه به
ر  پێنێت نووسه سه ده  وه یش ئه مه ئه. تی یه دارێک هه تمه ی سیاسه یه و دیدگه کی فراوانتر له یه دیدگه  له
ب زمانی  ده ی زمانی ئه وه کرێن، به رامۆش ده گرنگ دانانرێن و فه  به  ، که وه بدۆزێته  شاراوانه  نه و الیه ئه

منداڵیم بەسەر پەلکەزێڕینەکاندا بازبازێنی )دوای ئەوەی کتێبی .  کانه ێنییهرخستنی نه کاری و ده ورده
وەک هەوڵێک لە بواری ژیاننامەدا نووسرا و بەشی یەکەمی لە سەرەتای ساڵی دووهەزار چاپ ( دەکرد

کرا، یەک دوو نووسەر لێرە و لەوێ کەوتنە الساییکردنەوەی، بگرە وا خۆیان ناساند داهێنەری ئەو ژانرە 
ەدەبییەن، بەاڵم چونکە هەر لە بنەڕەتدا ئەزموونەکە هیی خۆیان نییە، بەڵکوو بە دەربڕینی ئ
بە شێوەی کریۆسیتی وەریان گرتووە، ئەوا کاتێ لەو بارەیەوە قسە دەکەن، خوێنەر دەهێننە ( هایدیگەر)

یانە ڕێک وەک ئەوانە وا لە ئەدەبی ژیاننامە گەیشتوون، گوایە نووسینەوەی ژیانی خۆ. قاقای پێکەنین
ئەوەی هەیە، لە کاتێکدا من پێم وایە ئەدەبی ژیاننامە بە پلەی یەکەم بریتییە لە دەرخستنی ئەو 

ئایا ئەو . ئایدیایانەی، کە لە ئەنجامی تێڕوانینی نووسەر بۆ خۆی و بۆ دەوروبەرەوە دروست بوونە
نایەکی دیکە ئەو زمانەی تێڕوانینە تا چەند قووڵە و چۆن لە دەربڕیندا ڕەنگی داوەتەوە؟ بە ما

هاتووەتە کایەوە چەند توانای دەرخستنی شتی نوێی هەیە؟ بوونی ئەو جیاوازییەیە وا دەکات 
ئەزموونی نووسەر گرنگ بێت و بچێتە بواری نووسینەوە، دەنا ژیاننامەی یەکێک بۆ خوێنەر چ 

تۆکمە بنووسێت، بەڵکوو  بایەخێکی هەیە، لە کاتێکدا ناتوانێت لەبارەی کارەکەی خۆیەوە چوار دێڕی
 بە زمانی میلـلی چەند شتێکی سادە دەڵێت، کە سادەترین خوێنەر لە پێش ئەوەوە دەیانزانێت؟

ی  وه ، به  نزیکه  وه دنیای منه  زیاتر له  ر ژانرێکی دیکه هه  له  وه بی گێڕانه ده وت ئه رکه ر زوو بۆم ده هه
  وه مکێکه ر چه ی هه باره کاتێ له. کار بهێنم  کانمی تێدا به وه یاڵ و بیرکردنه موو خه هه  دات م ده ڕێگه

وای لێ   مه ئه  وێت، که که رده کانمدا ده مه رهه به  ی له که رییه کرد خێرا کاریگه ستم ده ، هه وه مخوێنده ده
 (5). م زیاتریش بنووسم و هه  وه م زیاتر بخوێنمه کردم هه ده
گۆڕن،  ده  ی خۆم و دنیاوه باره کرد تێڕوانینم له ستم ده و هه  وه مخوێندنه ده دا مه رده و سه ی له و کتێبانه ئه

شیعر،   دا، بۆیه ب ده ده ئه  مم به که خی یه ی هاوڕێکانم بایه ی زۆربه وانه اڵم من پێچه جۆراوجۆر بوون، به
وای کرد  وویش ب وه ر ئه هه   دیاره  ، که وه خوێنده وان زیاتر ده م له و هیی دیکه یر چیرۆک، شانۆگه

توانم بڵێم تاکوو  ده. واو گۆڕیم وانینیان تهتێڕ  دا ناسی، که مه رده و سه له ندێک کتێبم هه .وام ببم رده به
ی  زۆربه . نموونه  به (ین مارک توه)و  (دیکینز)کانی  ڕۆمانه.  رییان الم ماوه مڕۆیش کاریگه ئه
م (ین مارک توه)ی (ر کانی تۆم سۆیه رکێشییه سه) . وه بی خوێنده ره زمانی عه  م به(دیکینز)کانی  مه رهه به



دا 0913ساڵی   له و  اوهڕگێ ری وه( سیم ماهیر نه. )ێشی بوورک سه  زم له خۆم حه  ، که ناسینێکدا  مه ته  له
  چنه بڕوای من ده  به  وانه ئه(. ی منداڵێک ر، ژیاننامه یهتۆم سۆ: حیاة طفل  توم سویر، قصه. ) چاپ کراوه
م ناسی، (دۆیستۆیڤسکی)کانی  مه رهه ییدا به می ئاماده شه پۆلی شه  له . وه بی الوانه ده ڕیزی ئه

کێیسی )ها  روه هه .رتاپێ گۆڕی ژیانمی سه  و ڕۆمانه توانم بڵێم ئه ده  ، که(تاوان و سزا)تی  تایبه به
  ، که وه دا خوێنده مه رده و سه ر له م هه(ڕۆبێرت لویس ستیڤنسن)ی (ر هاید تۆر جیکڵ و میستهیری دۆک سه
رمانێک  چۆن دۆکتۆرێک ده  ژاندمی، که هه  و ڕۆمانه ی ئه بیرۆکه. کانی جیهان وره گه  تێکسته  له  کێکه یه
 .مبوور کی قه یه بنه هجارێک کورتبێت و  لی ز ته ی جارێک پیاوێکی که وه ، بۆ ئه یخوات وه و ده دۆزێته ده
.  ناسراوه( هاید)  و به  ڕانییه یان شه ی دیکه وه و ئه  ـه(دۆکتۆر جیکڵ)ناوی  ، میان مرۆڤێکی چاکه که یه
نی  الیه  مه ده گوێ نه  ڕێم، هێنده ردا بگه کته ی کاره نی خراپه دوای الیه  ی به وای لێ کردم هێنده  مه ئه

ی  که قینه ڕاسته  نه وێت چاک بێت، تاکوو الیه یه ده  مرۆڤ بۆیه.  یه شتێکی ساخته  چاکه  ی، چونکه چاکه
می  که قۆناغی یه  ی جیهانی له ڵێک ڕۆمانی دیکه پاڵ کۆمه  له  م هو ڕۆمان ئه. یه خراپه  ، که وه هبشارێت

م پێیان ئاشنا  وده ی ئه انهو ڕۆمان له کێک یه.  بی الوانه ده کی دیاری ئه یه نموونه  ، کهوه زانکۆدا خوێنده
  وه و ڕۆمانه ی ئه وه هۆی خوێندنه  به.  یه(نتین جۆرجیۆ کۆنسته)ی (کاتژمێر بیستوپێنج) بووم،

م  که یه.  ناسیم (مارکیز)کانی  مجار ڕۆمانه که بۆ یه  و ساڵه ر ئه هه. ست چوو ده  کم له یه وه تاقیکردنه
دار )کانی  باڵوکراوه  له  بوو، که( لیالی الحب والرعب: ویستی و ترس وانی خۆشه شه)و  ڕۆمانی ئه

 . وه که یه نیسه ناو باخی که  یڕوانییه ده  ، که وه ژووری ماڵی قوتابییاندا خوێندمه  له.  ی میسرییه(الهالل
، (دۆیستۆیڤسکی)کانی  مه رهه شێکی به پێشتر به . یه که مان ئێتمۆسفێری ڕۆمانه کرد هه ستم ده هه

ستم کرد  ر زۆر زوو هه هه. وه م خوێندبووه ری دیکه ڵێک نووسه و هیی کۆمه( چیخۆڤ)، (تۆرجنیڤ)، (گۆگۆڵ)
و بۆ خۆیم  ی ئه توانی هێنده یده ییی خۆی نه وره موو گه هه  به( ر سارته. )   ته ند بڵێی تایبه چه( کامیۆ)

تم لێی  ر زوو تاقه اڵم من هه بهبوو،  ری هه م زۆرترین خوێنه وده ئه( کۆڵن وڵسن)رچی  گه ئه. ڕابکێشێت
پێی   کێشام، بگره رنجی ڕاده سه( جیمس جۆیس)کانی  قۆناغی زانکۆدا ئێتمۆسفێری ڕۆمانه  له. چوو
( قووڵی)  پێم وایه  ترساندمی، که( کافکا)یت؟  ناده  وره کی گه رکێشییه سه  گوتم بۆچی تۆیش خۆت له ده
پۆل )، (لویس ئاراگۆن)، (مایکۆڤسکی)، (پۆشکین)شیعری  .هێنێت ده( ترس)ڵ خۆیدا  گه له  میشه هه

. کردم ده متر کاریان تێ نه که  وه بی گێڕانه ده ئه  له  ی دیکه وانه و ئه( ند پاوه)، (ت ئیلیه)، (لۆرکا)، (ئیلوارد
گومان بێ.  وه خوێنده م ده ی تر وانه و ئه( فرۆید)، ( نیتشه)، (مارکس)کانی  مه رهه دا به وانه پاڵ ئه  له
 Søren: کاگۆرد سۆرێن کیه)ی (نین ترس و ڕاچه)کتێبی . ی کۆمۆنیست بووم وه یش، به(لەنین)ی  وانه ئه

Kierkegård)تادا  ره سه  ، چونکێ له وام زانی ڕۆمانه  کانی مووسڵدا کڕی، که کتێبخانه  کێ له یه  م له
دوای (. گرت چیرۆکێکی خۆش ده  گوێی له منداڵی  بوو، به بوو مرۆڤێک هه بوو نه هه: ) وه م خوێنده مه ئه
ر  ی کوڕی سه(ئیسحاق)تی  چۆن ویستوویه  ، که وه کۆڵێته و لێی ده  وه گێڕێته ده( براهام ئه)چیرۆکی   وه ئه

ریدا  وه ی بیره شێوه  له.  ری گێڕاوه وه( فوئاد کامل)و   یه( خوف ورعده)بی ناوی  ره عه  به  که کتێبه. ببڕێت
، یان  فیلۆسۆفه( کاگۆرد کیه)مزانی  پێشتر ده.  تی پێڕۆیی کردووه اڵم شێوازێکی زۆر تایبه بهتی،  نووسیویه
تی  تایبه نرێت، به  ری ڕێبازی ئێکزیزتانشیلیزم داده زرێنه دامه  و به  ـه(Theologian)م تیۆلۆجن  النی که

حمان  بدولڕه عه)ی ( الوجودیه  لسفهدراسات فی الف: ی ئێکزیزتانشیلیزم فه لسه ی فه وه لێکۆڵینه)کتێبی   له
پاڵ مارکسیزمدا   له  و ڕۆژگاره ئه.  رخان کردووه و ته شێکی زۆری بۆ ئه به  ، که وه دا خوێندبوومه(وی ده به
( ر سارته)کانی  مه رهه تی به تایبه درا، به خی پێ ده نجاندا بایه ناو گه ی ئێکزیزتانشیلیزمیش له فه لسه فه
. کرد ستی ده و ده ست و ئه م ده دا ئه(ییی ڕزگاری ئاماده)  له( وی ده به)ی  و کتێبه ئه  ، بۆیه(کامیۆ)و 

 .ناساند ی ده یه فه لسه و فه شێوازێکی ئاسان ئه  ی به که ڕاستییه



رک  میان دوو ئه که یه  ، که یه وه فیلۆسۆف ئه  بی و ده ری ئه جیاوازیی نێوان نووسه  ڕم وا بووه باوه  میشه هه
بی  ده ری ئه اڵم هیی نووسه ، به یه فه لسه کاری فیلۆسۆف فه  واته.  ستۆیه ئه  رکی له ک ئه میان یه ووهو د

کاتێکدا نووسینی   بی، له ده ری ئه نووسه  مرۆڤ ببێته  ئاسان نییه  ، بۆیه  یه فه لسه ب و فه ده پێکڕا ئه
ستی بۆ  توانیت ده وێت، ده ر کاتی بته ک هه یه ڕاده  ه، ب وه ته ئاسان کراوه  هێنده  الی ئێمه  خنه ب و ڕه ده ئه

وڵی  و زانست دوای هه  فه لسه فه  ، که یه ی هه تانه قیقه و حه موو ئه ب توانای تێکشکاندنی هه ده ئه. یت ببه
نی درێژ بێت،  مه تێک ته قیقه نادات هیچ حه  ڕێگه  وه ناسرێته ده  وه ب به ده ئه. یشتوون زۆر پێیان گه

نیا دوای تێکشکانی، ئینجا  هیی خۆیشی بێت، مادام ته  ته قیقه و حه شکێنێت، با ئه ڵکوو خێرا تێکی ده به
  گرێت، که رده بی کاتێ فۆرمی جیاوازی خۆی وه ده تێکستی ئه  م جۆره به .وێت که رده کانی ده کارییه ورده
م  راهه خۆیی فه ربه ک سه یه ر پارچه ههک بۆ  یه ڕاده  گۆڕێت، به ی وردورد ده کان بۆ پارچه وره گه  شته

دا گرنگیی  لێره  ی نێوانیان، که شاراوه  ندییه و پێوه هۆی بچڕانی ئه  ببێته  مه ی ئه وه کات، بێ ئه ده
  له  پڕه  ب زمانێکه ده ی زمانی ئه وه وێت، به که رده ده( وانبێژی جاز و ڕه مه)مێتافۆر و ڕێتۆریک 

  ر له هه  . وه دا بیخوێنیته ک ئاڕاسته یه  نیا به ت نادات ته ڕێگه  ی، زمانێکهماتیک و ئیمبیگویت پرۆبله
م  وڵ بده هه  میشه ڵکوو هه ، به وه مه وخۆیی دوور بکه ڕاسته  کردم له وای لێ ده  یشتنه و تێگه ئه  تاوه ره سه

دایکی   رچاوم، که به  هێنایه همنداڵێکی بزێوم د. نم یه بیانگه  وه ی ئاماژه ڕێگه  و له  وه ماناکان بشارمه
دایکی .  ی نییه گوێچکه  یه و کۆرپه و ئه  منداڵێکی بووه  تازه  بات، چونکه ڵ خۆی بۆ الی پووری ده گه له

. بادا دڵی پووری ئازاری پێ بگات هێنێت، نه نه  ک ناوی گوێچکه یه هیچ شێوه  به  کات، که ئامۆژگاریی ده
ری  گوێزه  ئێستاوه  له: ))ڵێت پووری ده  وێ به له. چێت دا نه یه و وشه الی ئه  دات به ڵێنی پێ ده ویش به ئه

ر چاوی تیژ  گوێزه. ت ربه شه  یته توانیت بۆی بکه اڵم خۆ ده ، به کردووه ر نه هێشتا ددانی ده  ڕاسته! رێ بده
س  زۆر که  ڕۆژانه. اکاتیدی ن یش قه وه ئه. ی بۆ بکرێت چاویلکه  ر چاوی کز ببێت، پێویسته گه ئه. کات ده
 ((.چاوی؟  ی تۆ چۆن بیکاته م منداڵه اڵم پێم ناڵێت ئه ، به یه یان هه بینین چاویلکه ده
 

ر  اڵم هه رم بوو، به زۆر گه  وه رۆکه و ناوه  ی شێوه باره نووسین کردبوو، گفتوگۆ له  ستم به ی ده مه رده و سه له
  به.  رۆکه ناوه  و شێوه   یه رۆک شێوه پێم وا بوو ناوه. بینی ده ک ک یه م وه و دووانه ئه  تاوه ره سه  له

ردووکیان  ڵکوو هه رۆک، به ، یان ناوه ناوی شێوه   به  ردا شتێک نییه ب و هونه ده ئه  کی دروستتر، له مانایه
ی  وه پێش ئه  تهوێ میان ناکه ئه. ن که ده  شه بن و گه یدا ده هاوڕێکی په  به  له ک ئێسقان و گۆشتی کۆرپه وه

نی  ی خاوه که ره و نووسه  کاری وردی تێدا کراوه  ، چونکه ، قووڵه یه دا تێکستێکمان هه لێره.  وه یانه دیکه
یشتنی  ی سنووری تێگه که ره ی نووسه وه بینین، به ده  وێدا تێکستێکی ساده اڵم له کی قووڵه، به یه دیدگه
  ر له نا هه ن، ده و زمانی چڕمان هه  وره کنیکی گه میاندا ته که یه  له  هی م شێوه به.  ڕاندووه په ی تێنه ڕۆژانه

کنیکی  ته  واته ، که یه میان مادام ساده ی دووه وه کاتێکدا ئه  تێکستێکی قووڵ، له  بووه ده نه  وه ته ڕه بنه
  ندیی به پێوه کنیکی نووسین فێربوونی ته.  ی ساکاره که و زمانه  هاتووه کار نه  ی تێدا به وره گه

ری  وروبه ی بۆ خۆی و بۆ ده یشتنه و تێگه پێی ئه ر به نووسه  واته. بۆ ژیان  یه هه  وه یشتنی مرۆڤه تێگه
کلینت )ریکی  مه گری ئه خنه وت ڕه رکه دواتر بۆم ده. هێنێت بێت و دای ده کنیک فێر ده تی، ته یه هه

کات،  ده  وانه ی ئه ی توند ئاڕاسته خنه و ڕه  دواوه  وه ۆکهر و ناوه  ی شێوه باره له( Cleanth Brooks: برۆکس
اڵم  ، به ڵێن فاڵن تێکست باشه ده  بۆ نموونه. گرێت خۆی ده  ی دیاریکراو له ب بیرۆکه ده ئه  پێیان وایه

باس   و شیعره ، یان ئه و چیرۆکه ڵین ئه و ده  وه نه که تێک کورت ده ، یان دێن بابه ی هیچ نییه که رۆکه ناوه
  له  و شانۆییه اڵم ئه کرێت، به ر ده سه ژاری چاره دا هه م شیعره له.  سته به ی مه وه کات و ئه ده  مه له

زانست   ب به ده ئه  وانه ی ئه که ڕاستییه.  اڵقدا کورتی هێناوه ژیان و ته وه رکردنی گرفتی پێکه سه چاره
  و کان به ساده  گره خنه ڕه  مکن، که رۆک دوو چه و ناوه  شێوه  ڕی وایه باوه( برۆکس)  کورتی به. یشتوون تێگه



ردووکیان  نا هه ، ده وه نه ی تێکست ئاسان بکه وه ن، تاکوو پرۆسێسی لێکدانه به نایان بۆ ده په  سته به مه
دوو   م ناسی، که له(برۆکس)دا (نبیل راغب. د)ی (أدباء امریکا  موسوعه)کتێبی   مجار له که یه. کێکن یه
 .کان گرنگه  رچاوه سه  کێ بوو له و هاوڕێکانم یه  بۆ من  و کتێبه ئه. ش پێک دێت به

ر  به نیا له ته  وره گری دیمۆتیک ڕۆمانێکی گه خنه ڕه  ، که وامه رده مڕۆیش به تاکوو ئه  م دۆخه ئه  الی ئێمه
  له.  یه ڵه بکات بۆچی هه  وه ی باس له وه ، بێ ئه یه ڵه هه  خۆی پێی وایه  ، که وه کاته ت ده ک ڕه یه وشه
چ من   ندێک شتی نووسیبوو، که هه  وه رێکه می نووسه رهه ی به باره گرێک له خنه شتاکاندا ڕه ڕاستی هه ناوه

چۆن لێک   مه ئه: منیان پرسی  له. دا قاقامان لێ ده  وه ییی خۆمانه موو ساده هه  و چ هاوڕێکانم به
  سه و که ئه  بینێت، که سێک ده کات و ڕۆڵی که شداری ده فیلمێکدا به  له رێک کته ئه: ؟ گوتم وه یته ده ده
بینێت،  ده  سێکی دیکه و ڕۆڵی که  وه وێته که رده دا ده فیلمێکی دیکه  له  ره کته و ئه ر ئه هه.  ستێکی قرتاوه ده
  ، که یه وه یشی ئه که خنه هموو ڕ گرێت و هه م ده که فیلمی یه  له  خنه گرێک ڕه خنه ڕه.  ن ستی هه سێ ده  که
ڵکوو  ست، به ک دوو ده فیلمی دواتردا نه  ؟ له ی چییه ڵگه به.  وه ته بڕاوه ستی نه ڕاستی ده  به  که ره کته ئه

بکات و   سانی دیکه ئاکتی که  یه وه ر کاری ئه کته ئه  دا ناچێت، که وه الی ئه  رگیز به هه. ن سێیانی هه
ستی  سێک ببینێت ده ی ڕۆڵی که وه رێک بۆ ئه کته ر ئه گه ئاخر ئه. بن  قینه ن ڕاستهکا ڕووداوه  رج نییه مه

ند  شی چه ، به  وه یشیان قاچێکی لێ بکرێته ی دیکه وه وه و له ستی ببڕێته ڕاستی ده  به  ، پێویسته وه بڕابێته
گر فیلمی  خنه ڕه  یه شێوهم  ر به هه.  ماوه شی نه ندامی له ک ئه زانیت یه ر کاتێ ده کات؟ هه فیلم ده

ی  ڵگه و به  وتووه رکه کانی الوازن، مادام بۆی ده م کاره رجه ڵێت سه ده  ، بگره زانێت خراپ ده  میشی به دووه
،  الوازه  هێنده  گری میلـلی بۆیه خنه ی ڕه خنه ڕه  مڕۆ پێم وایه ئه.  وه ته بڕاوه ستی نه ڕاستی ده  به  یه هه

دوو شتی   ین، که دا بکه ڵگه نێوان لۆژیک و به جیاوازی له   پێویسته. ستێت به ده  گهڵ به  پشت به  چونکه
تی،  ی تێکست خۆیه وه لۆژیکی ناوه  ستمان له به لۆژیک، مه  ڵێین کاتێ ده. کدی جیاوازن یه  واو له ته
  ، چونکه یه تێکستی ساده ی زیانی پێ ناگات، وه گری میلـلیدا ئه خنه ی ڕه بڕیار  له.  ک لۆژیکێکی دیکه وه نه
  ، بگره واقیع نزیکه  له  ، که ن ی زۆری هه ڵگه به.  یه ی هه یشتنی ڕۆژانه مان زمان و تێگه هه  و تێکسته ئه
و  به  گری میلـلی هێنده خنه ڕه  یر نییه سه.  کان الساییکردنەوەی واقیعه شێوه  ک له یه شێوه  ر خۆی به هه

بۆ .  واو جیاوازه ڵ تێکستی قووڵدا ته گه له  که شته. چێت رده ری لێیان ده سه  ، که رسامه سه  تێکستانه
کی فراوان  ودایه مه  یه وه خۆ و جیاواز پێک بێت، پێویستی به ربه کی سه یه واره ک قه ی تێکستێک وه وه ئه
  به  ر ڕێگه کات خوێنه دهوا   مه ئه.  یشتووه ناویدا پێ گه له   دا بخوڵقێنێت، که و واقیعه نێوان خۆی و ئه  له

وڵی  پێنێت هه سه ردا ده سه ی به وه ڵکوو ئه ، به وه ری واقیع بیخوێنێته مان پێوه هه  دات به خۆی نه
ست  ده  گری میلـلی کاری ئاوای له خنه ڕه.  وه کانی بناسێته ندییه تمه کانی بدات و تایبه ی کۆده وه دۆزینه

ک  یه شێوه  پێشتر به.  وه یسڕێته ست ده ده کی حازربه یه ند وشه چه  ات و بهب نا بۆ بڕیار ده په  ت، بۆیه نایه
  مڕۆ له ڵێم من ئه ده  ئێستا هێنده.  وه ڕێمه یشدا بۆی بگه ئایینده  له  نگه دواوم و ڕه  وه کان له شێوه  له
م  له. ڵکی نووسیبێت که چوار دێڕی به  وه ک ناو نادۆزمه ی کوردیدا یه یه خنه ڕه  و جۆره رتاپێی ئه سه

و  مک و له م چه ستیان له به و لێم پرسیون، ئاخۆ مه  ک دووانێکیاندا گفتوگۆم کردووه ڵ یه گه له   وه ڕووه
،  وه نه اڵم بده وه  یانتوانیوه اڵم نه کوێن، به  کانیان له کاریان هێناون و کۆنتێکسته  به  ، که مک چییه چه

م و  ستی چواره ده  یان له مکانه و چه زانن ئه ده  وه، چونکه ته یوهکانم دز پرسیاره  خۆیان له  بگره
 . کانیان ناناسن و کۆنتێکسته  رگرتووه وه  وه مه پێنجه

  و  دا نووسیوه و ناونیشانه ژێر ئه  چیرۆکێکیشم له  ، که ته مێژووی ژیانمدا زۆر تایبه  شتاوپێنج له ساڵی هه
دا  لێجار دەڵێم مێژووی خوێندنەوە الی من لەو ساڵه گه.  یه(دانی ی ئاوه مناره)ی  ڵه ندامێکی کۆمه ئه

بۆ یەکەمجار فێر بووم لە کاتی خوێندنەوەدا قەڵەمێک بە دەستەوە بگرم و   دەست پێ دەکات، چونکه
پێشانی   کانم چیرۆکه  ڕووم هات دووان له  دا له و ساڵه له. بەردەوام سەرنجەکان الی خۆم بنووسم



ستی  ژیانمدا ده  ی نوێ له رگیرام و قۆناغێکی دیکه زانکۆ وه  یش له و ساڵه ر ئه هه. م بده ڵێک هاوڕێ کۆمه
وام  رده مووسڵ به  له  ک پێشتر گوتوومه وه. م ناسین بدۆستی دیکه ده ڵێک هاوڕێی ئه ی کۆمه وه پێ کرد، به

یانم بۆ  زۆربه  بووم، بۆیه ێزار دهتم ناخۆش بوو و زوو لێی ب ستوخه بوو ده  وه م ئه اڵم کێشه منووسی، به ده
ک  وه  ، که وه گێڕانه ، یان بۆم ده وه خوێندنه ی هاوڕێمم ده(والن ن مه سه زیز حه عه)بۆ  .کران ده واو نه ته

ڵێک  ناو بووسدا کۆمه ندێجار له هه.  وه مانخوێنده وام ده رده بووین و به  وه پێکه  میشه هه  پێشتر گوتوومه
  دا به(0995)ساڵی   مجار له که ی بۆ یه که ڕاستییه .کاریان بهێنم  ی دواتر به وه ین، بۆ ئهنووس رنجم ده سه

و  شێکی زۆری ئه تایپکردنی به  وتمه ناسی و که  وه نزیکه  رم له کۆمپیوته  وه(بدولـاڵ وت عه ڵکه هه)هۆی 
رگیز  پێشتر هه  ، که(سپیدیلۆن ئه)چیرۆکی نووسینی   ستم دایه دهم  وده ر ئه هه. ی الم بوون ستنووسانه ده

و  ئه  واوم کرد، که ی بیستوچوار سەعاتدا ته ماوه  توانم بڵێم له ده .نووسیبوو درێژم نه  چیرۆکی هێنده
یشدا (خێو)چیرۆکی   به. م جیاواز باسی بکه  ڕۆژگارێک به  یه وانه و له  ته ژیانمدا زۆر تایبه  له  زموونه ئه

. رگرتبوو ی زانکۆی مووسڵم وه قینه ڕووداوێکی ڕاسته  له  ، که وه ڕشته دام  ی دیکهشێوازێک  وه و به چوومه
دا ڕێک  کانه و چیرۆ ڵ ئێتمۆسفێری ئه گه له  ، چونکه(سپیدیلۆن ئه)ی  ڵه ندامانی کۆمه ئه  کێک له یه  کردمه

ڤیلیا  ئای له)، ڕۆمانی  وه دا چوومه(ر شێوازی شیعر سه رگ له مه)چیرۆکی   ها کاتێ به روه هه.  وت که ده
زموونی دوای  باسی ئه  ستم نییه به مه. دایک بوون  له(  شووشه ی بووکه کارگه)و چیرۆکی !( ڤیلیا له

ر  ک هه ی چۆن نه وه م له ر بده ڕۆڵی کۆمپیوته  به  نیا ویستم ئاماژه ڵکوو ته م، به ڕینم بکه ڕاپه
پێشوو   یشی پێ دام خێراتر له وه ڵکوو توانای ئه ، بهوتان ڕزگار کرد فه  کانی پێشوومی له مه رهه به

  له  گیانێکی دۆنکیشۆتانه  داتێ به م ده سته و هه ر ئه کۆمپیوته  نووسین به  گوتوومه  میشه هه .بنووسم
وێت لێی  مه و ده  می داگیر کردووه وه تی بیرکردنه که مله زانم مه وا ده  نگم، که کدا بجه عبایه ر ده رانبه به

  مه گرێت بگه م لێ ده ڕێگه  و تێکشکانه ئه  ، بۆیه وه مه نابه  ڕه و شه رگیز ئه ئینجا چونكێ هه.  وه بستێنمه
کرد  ستم ده هه. بوو م وا نه ڵه قه.  وه مه که ست پێ ده ڕێکی نوێ ده ر ڕۆژێک شه هه  واته که. خاڵی کۆتایی

ی جیاوازی  کی دیکه یش مانایه که ڕه شه  کانم، بۆیه نجه هپ  له  کێکه زانی یه وام ده  خۆم، بگره  له  شێکه به
 .یاند گه ده

هەر لە ساڵی هەشتاوپێنجدا شاری سلێمانیم لە نزیکەوە ناسی، کە پێشتر تەنیا بە سەفەر بۆی 
ڕەنگە هۆکاری یەکەمی ئەو . چووبووم، بەاڵم نایشارمەوە لە منداڵییەوە ئەو شارە سەرنجی ڕاکێشاوم

بووبێت، کە هەم فێری دیالێکتی سلێمانیی کردم و هەم ( ئەلفوبێی باڵدار)بی سەرسامییەم، کتێ
ڕاستە لەو کتێبەدا بە یەک وشەیش باسی سلێمانی نەکراوە، . وێنەیەکی ئەو شارەی خستە بەرچاوم

دەشێ هۆکاری دووەم، بەرهەمی هونەری . بەاڵم من وام دەزانی هەموو کارەکتەرەکان هیی ئەوێن
لە ڕێگەی هاوڕێیانی زانکۆوە چوومە ناو . میشە پێوەندیم بە هونەرەوە هەبووەبووبێت، بەوەی هە

دا ڕەنگی دایەوە، (مەرگ لەسەر شێوازی شیعر)کونوکەلەبەری ئەو شارەوە، بۆیە هەر زوو لە چیرۆکی 
من هەمیشە ئەو تێگەیشتنە زۆر بە سادە و هەژار . کە لە قۆناغی یەکەمی خوێندنی کۆلیژمدا نووسراوە

یەکەم، شارێک لە هەموو : ە دامەزراوەـ(ی وشکتۆپەڵەقوڕ)ک  سته کهم، کە لەسەر ئەم سێ دەزان
دووەم، سەرجەم ئەوانەی لەناو سنووری ئەو شارەدان، وەک یەک ... ڕووێکەوە لە شارێکی دیکە جیاوازە

د سێیەم، ئەو دۆخە ئەزەلییە و بۆ هەتاهەتایە، بەاڵم پێم وایە هەر شارە و خاوەنی چەن... وان
. خەسڵەتێکی تایبەتی خۆیەتی، کە ئەو خەسڵەتانە بۆ ماوەیەک دەردەکەون و کاریگەری جێ دەهێڵن

پێی وایە هەموو شتێک ڕابوردووە و ( نیتشە)من شانازی بە هیچ شتێکەوە ناکەم، مادام لە الیەک وەک 
نەمەزرابێت، دەبێت تێبپەڕێنرێت، لە الیەکی دیکەیش شتێک نییە لەم گەردوونەدا لەسەر دژایەتی دا

پێی لەسەر دادەگرێت هەڵدەوەشێنەوە و دۆخی ئەو ( دێریدا)کە ئەو دژایەتییانە درەنگ یان زوو وەک 
بەم شێوەیە شانازی بە شوێنێکەوە هەر ناکەم، کە دوور لە ویستی خۆم تێیدا . ماتریاڵە دەگۆڕن



یی الم جێ هێشتووە و چۆن هاتوومەتە دنیاوە، بەاڵم بێگومان گرنگیی ئەو ڕابوردووە لەوەدا دەبینم چ
دوور لە خواستی خۆم لە هەولێر لە . بە مانایەکی دیکە چۆنی تێدەپەڕێنم. مامەڵەی لەگەڵدا دەکەم

دایک بووم، بەاڵم بە ویستی خۆم چوومە سلێمانی، بۆیە هەردووکیان ڕابوردووی منن و شانازییان پێوە 
ەر قسەکردنێک لەبارەیانەوە، قسەکردنە ه. ناکەم، بگرە دەمەوێت مێتافیزیکییانە تێکیان بشکێنم

بەڵێ، زوو جیاوازیی نێوان دانیشتووانی سلێمانی و هیی هەولێرم بە . لەبارەی بەشێکی ڕابوردوومەوە
مەیەرە شارەکەم، لە ماڵەکەماندا چی دەکەیت، بیکە، : خەڵکی سلێمانی پێت دەڵێن: ))هاوڕێکانم گوت

هەموو !((. اڵەکەم نزیک مەبەرەوە، بەاڵم شارەکە بۆ خۆتلە م: لە کاتێکدا هەولێرییەکان پێت دەڵێن
ئەوانەی دەچنە هەولێر، خێرا ئەوەیان بۆ دەردەکەوێت، کە لەو شارەدا نەک نامۆ نین، بەڵکوو دەکرێت 
خۆیان ببنە خاوەنی، بەاڵم لێرەدا شتێک نابینن، ئەویش ئەوەیە، کە ئەمە نیشانەی کرانەوە نییە، 

هەر تاک و گرووپێکی دەرەوە دەتوانێت ببێتە بەڕێوەبەری . انەی داخراوییەبەڵکوو بەپێچەوانەوە نیش
ئەو شارە، بێ ئەوەی نەک هەر ڕووبەڕووی ناڕەزایی ببێتەوە، بەڵکوو وایش هەست بکات چاکەی 

هەر ئەمەیشە وا دەکات لەو . گەورەی لەگەڵدا کردوون، بە چاوپۆشین لەوەی چۆنی بە ڕێوە دەبات
ێت، یان کەم بێت، بەتایبەتی لە دوای ڕاپەڕینەوە، وردتر لەو کاتەوە کەسە شارەدا ناڕەزایی نەب

دەی، با ئەو تاک و گرووپانە لە ماڵەکەی نزیک . یاخییەکانی ئەو شارە ڕاو نران و دەربەدەر کران
زۆرترین شەڕ و پێکدادانی هەولێرییەکان پێوەندییان بە ! ببنەوە، بزانن بە هەمان شێوە بێدەنگ دەبێت

ە هەیە، بۆیە شەڕی کۆاڵن، شەڕی نێوان دەراوسێ لەسەر جۆگەی چڵپاو، منداڵ، پەلەوەر و هیی ماڵەو
لە سلێمانیدا شتەکە . دیکە، دیاردەیەکی بەرچاوە، لە کاتێکدا لە شوێنە گشتییەکاندا دەگمەنە

. کۆاڵنپێچەوانەیە، شەڕ و پێکدانانی نێوان خەڵک زیاتر لە شوێنە گشتییەکاندا ڕوو دەدەن، نەوەک لە 
ئێمە دەتوانین بڵێین بەرلین شارێکی کراوەیە و . واتە ئەو شەڕانە کەمتر پێوەندییان بە ماڵەوە هەیە

بۆیە دەتوانین ئەوە بە بەرلین بڵێین، چونکە بە ئاشکرا لە پشت . لەسەر ئاستی جیهانیشدا وا ناسراوە
وون و هەڵسوکەوتێک دەتوانێت لە بەرلیندا هەر بۆچ. ئەو کرانەوەیەیدا هۆشیارییەکی گەورە دەبینین

ئازاد بێت، بەاڵم ئایا لە هەولێردا وایە؟ ئەگەر بەرهەمی کرانەوەییی بەرلین بە ڕوونی هەست پێ 
دەکەین، ئەدی کوا بەرهەمی کرانەوەییی هەولێر؟ هەولێرییەکان ئەوەی بیری لێ ناکەنەوە، دەرەوەی 

لە بەرانبەردا ئەمەیش نیشانەی . خراو نییەسنووری ماڵیانە، بەاڵم ماڵی سلێمانی بەو ئەندازەیە دا
کرانەوەیی نییە، چونکە ئەوان پێچەوانەی بەرلینییەکان شارەکەیان تەواو داخستووە، لە کاتێکدا 
ئەوەی شار دادەمەزرێنێت و گەشەی پێ دەدات، ئەوانەن لە دەرەوە ڕووی تێدەکەن وەک پێشتر لە 

کاتێ ڕێگەت دەکەوێتە ( 1.)دا باسم کردووە(بلیس؟کێ شار دادەمەزرێنێت، فریشتە، یان ئی)گوتاری 
ماڵێکی ئەو سلێمانەییەی، لە دەرەوە شوێنێکت پێ ڕەوا نابینێت، لەوێدا ئامادەیە تاکوو بەیانی 
نوکتەت بۆ بگێڕێتەوە و نەهێڵێت هەست بەوە بکەیت میوانیت، لە ساتێکدا ئەگەرچی ئاسان نییە ڕێت 

گەر ڕێت تێکەوت، ئەوا هەر خێرا لەوە دەگەیت چەند زووتر جێی بکەوێتە ماڵی هەولێرییەوە، بەاڵم ئە
نوکتە و قسەی خۆش لە هەولێر کەمن، . بهێڵیت، هێندە زیاتر یارمەتیی ئەوان و هیی خۆیشت دەدەیت

مادام ئەوانە بۆ دەرەوەی ماڵی دەبەن، بەوەی ڕێگەن بۆ پێوەندیکردن بە کەسانی ترەوە و دەبنە هۆی 
مرۆڤ هەندێجار سەری لەوە . ماڵەی، کە لە هەر شتێکی دیکە زیاتر الی گرنگەتێکشکانی دیواری ئەو 

سووڕ دەمێنێت چۆن سلێمانەییەکان، بەتایبەتی ئەوانەی پێش ڕاپەڕین، بەو شێوەیە یەکتر دەناسن، لە 
کەلوپەلی ناوماڵی هەولێری و . کاتێکدا مرۆڤی هەولێر بەشێکی زۆری دەراوسێکانی هەر نەدیوە

ەکتر جیاوازن، کە ئەوانەی هەولێر تایبەتن بە خۆیان، وەک بڵێی ڕێگەی هیچ کەسێکی سلێمانی لە ی
ئەوان . بێگانە نەدەن، بە کاریان بهێنێت، لە کاتێکدا کەلوپەلی ناوماڵی سلێمانی هێندە داخراو نین

 وەک هەولێرییەکان لەسەر ماڵ شەڕ ناکەن، بۆیە مێیینەیش ئەو کۆنترۆڵە گەورەیەی لەسەر نییە وەک



. هەر سەیرکردنێکی مێیینە لە هەولێردا وا لێک دەدرێتەوە هێرشە بۆ ماڵ. لە هەولێردا لەسەریەتی
ژنی هەولێری لە . بەم شێوەیە پاراستنی مێیینە لە نێریینەی دەرەوە، هەمان پاراستنی ماڵە لە بێگانە

دەرەوەی ماڵن و گۆرانی، شانۆ، سینەما، وەرزش و بواری دیکە نزیک نابێتەوە، چونکە ئەوانە هیی 
پێوەندییان بە شارەوە هەیە، بەاڵم ژن لە سلێمانیدا تا ئەو ڕادەیە دانەخراوە، بەوەی شار بۆ ئەوان، 

ژن کاتێ دەچێتە دەرەوە، وەک ئەوە وایە هێشتا لە ماڵ بێت، بگرە لەوێ . ، گرنگە(مەبەستم بۆ خۆیانە)
ولێری هەرگیز شوێنێکی ئارام و ئاسوودە زیاتر هەست بە بوونی خۆی دەکات، بەاڵم دەرەوەی ماڵ بۆ هە

سلێمانەییەکان لە هەموو سەردەمێکدا ناڕەزاییان لە ئاستی . نییە، تاکوو ڕێی مێیینە بدات بۆی بچێت
بەکورتی سلێمانی . دەستەاڵتدا دەربڕیوە، چونکە بەرگەی ئەوەیان نەگرتووە بێگانە لە شاریاندا ببینن

کەی داخستووە، لە کاتێکدا هەولێری لەپێناوی پاراستنی بۆ ئەوەی ماڵێکی کراوەی هەبێت، شارە
. ماڵەکەی لە هەر بێگانەیەکدا، شارەکەی خستووەتە سەر پشت، بگرە هەر تەواو دەستی لێ هەڵگرتووە

بەم شێوەیە هەولێری پاسەوانی ماڵەکەیەتی، نەبادا یەکێ لێی نزیک ببێتەوە و سلێمانەیی توند 
ا بێگانەیەک بەری بکەوێت و گۆڕانی بەسەردا بهێنێت، چونکە ترسی شارەکەی لە باوەش گرتووە، نەوەک

شاری ( ماڵ)ماڵی سلێمانەیی و ( شار)دەتوانم بڵێم . گەورەی لەوەیە، بگرە دەرەوە بۆ ئەو فۆیبیایە
هەن، بەاڵم بە دوو شێوازی جیاواز، کە ئەمە الی   لە هەردووکیاندا داخرانی کوشنده. هەولێرییە

سلێمانەیی هێندەی بە شارەکەیدا هەڵدەڵێت، هێندە بە . رانیشدا ڕەنگی داوەتەوەبەشێکی زۆری نووسە
الی باسی ماڵەکەیدا ناچێت، لە کاتێکدا هەولێری وەک چۆن هەر ناوی شارەکەی ناهێنێت، هەوڵی 

ڕەنگە تەنیا هەولێرییەکان خۆیان . گەورەیش دەدات چەند بۆی بکرێت قسە لەبارەی ماڵەکەیەوە نەکات
، ئاوەڵناوێکە لە دەرەوەی (هەولێری)بەم شێوەیە . من هەولێریم: ورەییە هەولێرییەک بڵێتبزانن شو

دا بە کار دێت، دەنا لە ناوەوە، لەسەر زمانی خۆیاندا وشەیەکی وا نابیستیت، بۆیە هەموو ئەو (هەولێر)
ەولێرییەک ه)، (هەولێرییەک وا چوو)، (هەولێرییەک وا هات: )نوکتانەی بەم شێوەیە دەست پێ دەکەن

و هیی دیکە، الی ئەوان بێنرخن و کاریگەرییان نییە، مادام خۆیان لەناو ئەو وشەیەدا ( وای گوت
. بە کەم سەیر دەکەن و لە خۆیانی دوور دەخەنەوە( هەولێری)نادۆزنەوە، بگرە ئەوان ئاوەڵناوی 

شەیەکی دیکەدا، ، واتە بەکارهێنانی وشەیەک لە جیاتیی و(Euphemism)ئەگەرچی تێرمی ئیفەمیزم 
کە دەشێ ناوهێنانی ئەو وشەیە بە عەیبە دابنرێت، لە زمانی کوردیدا وەک زمانی هەر کەلتوورێکی 
دیکەی سەرەتایی، دەستەاڵتێکی گەورەی هەیە، بەاڵم لە هەولێردا هەر تەواو زاڵ دەبێت، بۆیە سەیر 

لە جیاتیی ناوی ( ایکی مندااڵند: داکی منداران)بۆ نموونە . نییە زۆر وشە هەن بۆ شتی دیکە گۆڕاون
. ی لەسەر زمانیانەوە دەبیستیت(عەیب نەبی)بەردەوام دەستەواژەی . هاوسەر بە کار دەهێنرێت

ئەوەیش سەیر نییە زۆر شت هەن لەو شارەدا هەر ناویان نازانرێت، لە کاتێکدا ئەمە لە سلێمانیدا بە 
، بۆ ئەوان هێندە جێگەی ترس نییە و (انەمەبەستم شارەکەی خۆی)شێوەیەکی دیکەیە، چونکە دەرەوە، 

یەکان لە (ێ)بۆچی زۆربەی : دەمێکە لە خۆم دەپرسم. دەتوانن بە ئاسانی دڵی خۆیانی تێدا بکەنەوە
هەر . هەولێری شەرمن و کەمدووە. ی داخراو دەگۆڕێن(ی)ی کراوەوە بۆ (ی)؟ واتە لە (ی)هەولێردا دەبنە 

ولێری ڕا نەهاتووە بە زمانی ڕەوان بدوێت و باسی شتەکانی لە یەکەم سەرنجەوە بۆت دەردەکەوێت هە
خۆی بکات، چونکە ئەوەی هەیەتی، تەنیا ماڵە و نایەوێت نهێنییەکانی ئەو ماڵەی الی کەسی بێگانە 

هەولێری ئیشکەرە، چونکە تەنیا ئەو شتانە بە هیی خۆی دەزانێت، کە لەناو سنووری . بدرکێنێت
لە بەرانبەردا هەوڵ . نایدا بێت شت لە دەرەوە بۆ ماڵەکەی دەگوازێتەوەماڵەکەیدان، بۆیە چەند لە توا

ئەمە . واتە کەمتر خەرج دەکات و حەزی لە دەستباڵوی نییە. دەدات کەمتر شتی ماڵەکەی بباتە دەرەوە
ئەوەی دەچێتە دەرەوە وەکوو ئەوە وایە هێشتا لە ماڵەکەدا بێت، . لە سلێمانیدا بە شێوەیەکی دیکەیە

سلێمانییەکان دڵتەڕن، کە ئەمە نەک : هەر هەولێرییەکان خۆیان دەڵێن. وێ بێت، چاکترەبگرە لە



بەکورتی . ئێرەیی نییە، بەڵکوو وەک خەسڵەتی دەستباڵوی و گوێنەدان بە ماڵی دنیا دەدرێتە پاڵیان
وە و الی ئەوان خەسڵەتێکی نەگەتیڤە و خۆیانی لێ دەپارێزن، چونکە لە ماڵیان دوور دەخاتە( دڵتەڕی)

ئەوان کەمتر لەو شوێنانەی بۆ سەرگەرمی کراون وەک کازینۆ، یانە، کافێ و هیی . دەیانباتە دەرەوە
ئەگەر کتێبێک بۆ نموونە لەبارەی نانەواکانی، یان سەرتاشەکانی . دیکە کات بە سەر دەبەن

وا هەست سلێمانییەوە بنووسیت، ئەوا بەشێکی زۆری خەڵکی شارەکە دەیانەوێت بیخوێننەوە، چونکە 
دەکەن پێوەندیی بە خۆیانەوە هەیە، بەاڵم لە کتێبێکدا باسی خەڵکی هەولێرت کردووە و ناوی 
سێیانەت هێناون، بە الی زۆریانەوە گرنگ نییە، ئەگەر نەگوترێت پێیان ناخۆشە، بەوەی وا لێکی 

چاوی هەڵهێنابێت بەم شێوەیە نووسەرێک لە سلێمانیدا . دەدەنەوە لەو ڕێگەیەوە دەچیتە ناو ماڵیانەوە
زۆر زووتر لە نووسەرێکی دیکە دەناسرێت، کە هیی هەولێرە، بەوەی ئەوان یەکتر دەناسن و بەرهەمی 

هێندەی سەرنجم دابێت کتێبی . نووسەر و هونەرمەندان لە سنووری شار، نەوەک لە هیی ماڵدا دەبینن
هەندێک . زیاتر خوێنراوەتەوەمنداڵیم، کە ناوی سەدان کەسی هەولێری تێدا هاتووە، لە سلێمانیدا 

پێیان سەیرە، کە هەولێر سەرەڕای ئەوەی شارێکی خۆپارێزە و بەشی زۆری خەڵکەکەی دیندارن، بگرە 
لەم دنیایەدا شارێکی دیکە نییە هێندە پابەندی بنەماکانی ئایینی ئیسالم بێت، کەچی ڕێژەی ئەوانەی 

لەوێدا زۆر نزمە، ئەگەر نەگوترێت هەر ( داعش)و ( قاعیدە)چوونەتە پاڵ گرووپە ئیسالمییەکانی وەک 
ئەوانە بۆیە ئەوەیان پێ سەیرە، چونکە نازانن هەولێری دەرەوەی ماڵەکەی زۆر بە خەیاڵدا . نییە

نایەت، بەڵکوو بە بێدەنگی لە ژوورەوەدا، هێندەی پێی بکرێت، پێڕۆییی ئەو ڕێنوێنییانە دەکات، کە 
ک خۆی دەمێنێتەوە، کاتێ دەمانەوێت بزانین چەند کچ و کوڕ ئەو ڕێژەیە وە. دینەکەی فەڕزی کردوون

لەو شارەدا چوونەتە ڕۆژاوای کوردستان و بوونەتە پاڵپشتی ئەو کچ و کوڕانەی لە دژی هێزە 
ئیسالمییەکاندا بەرگری لە بوونی خۆیان دەکەن؟ ئەو ڕێژەیە لە شارەکانی دیکەی وەک سلێمانی، 

دیکەدا زۆر بەرزترە، تەنانەت شارەکانی دەوروبەری وەک کۆیە،  هەڵەبجە، ڕانیە، قەاڵدزێ و ئەوانەی
وەک چۆن لەو شارانەدا ژمارەیەکی . شەقاڵوە، ڕواندز، دیانا و چۆمان لەو ڕووەوە لە خۆی جیاوازن

بەرچاو چەکیان بۆ دەوڵەتی ئیسالمی هەڵگرتووە، بە هەمان شێوە ژمارەیەکی زۆریش شانبەشانی کچ و 
ژی ئەو دەوڵەتەدا دەجەنگن، کە ئەمە مانای وایە لە هەولێردا جووڵە کەمە، کوڕەکانی ڕۆژاوا لە د

ڕاستە هەر شارێکی ئەم دنیایە بگریت لەسەر . ئینجا گرنگ نییە ئەو جووڵەیە بە چ ئاڕاستەیەکدایە
کۆمەڵێک وەهم دامەزراوە، بەاڵم وەهمەکانی خەڵكی سلێمانی بێئەندازەن و زۆر لە هیی خەڵکی هەولێر 

، بۆیە پێم وایە دروستبوونی تاک و دامەزراندنی شار لە یەکەمیاندا سەختترە و ماوەی زیاتری قورسترن
هەولێری زۆرکەم جوواڵوە و هەستی بە شار هەر نەکردووە، لە کاتێکدا نەشیویستووە هیچ . دەوێت

کە بە مانایەکی دی. لەبارەی ماڵەکەیەوە بڵێت، بگرە وەک گوترا هەمیشە هەوڵی داوە بیشارێتەوە
هێندە پێویستی بەوە نەبووە چیرۆکیان بۆ هەڵببەستێت، بۆیە بوونەوەرێکی کاڵ و سادەیە و بە شێوە 
سرووشتییەکەی خۆی ماوەتەوە، بەاڵم سلێمانەیی گیرۆدەی دەستی ئەو وەهمانەیە، کە بەردەوام لە 

تووە و نە پێ، هەولێری منداڵێکە، هێشتا نە زمانی گر. ڕێگەی هەڵبەستنی چیرۆکەوە کەڵەکەی کردوون
وەک . ئەوەی بیستوویەتی، تەنیا چیرۆکە. بەاڵم سلێمانەیی تەمەنی پێنج شەش سااڵنە و چووەتە دەرێ

دەروونناس و پەروەردەکاران پێی لەسەر دادەگرن منداڵ لەو قۆناغەدا ناتوانێت دنیای ڕیاڵ لە هیی 
کە ئەفسانەییانەیش، کە بە مانایەکی دیکە چ خەونەکانی و چ ئەو چیرۆ. خەیاڵ جوودا بکاتەوە

ئەم منداڵە بەشێکی کاتی خۆی بە یاریکردن لەگەڵ ئەو منداڵەی . دەیانبیستێت، بە ڕاست تێدەگات
هەرگیز نوکتەی سلێمانەیی . تردا بە سەر دەبات، کە ناوی هەولێرییە و هێشتا لە باوەشی دایکیەتی

نەوە تەنیا لەبەر ئەوەیە هێشتا ئەو لەسەر هەولێری لەبەر ئەوە نییە ڕقی لێیەتی، بەڵکوو بە پێچەوا
ساوایە و وەک خۆی نە زمانی گرتووە و نە پێ، کە ئەمە نیشانەی ساویلکەییەتی ( هەولێری)



ناهێننە ( هەولێری)، لە کاتێکدا ئەو نوکتانە کاریگەری و وەاڵمدانەوە الی ئەو ساوایە (سلێمانەیی)
هەڵنابەستێت، کە ڕاستییەکەی ئەمە هەر لە کایەوە، بۆیە ئەویش بە هەمان شێوە نوکتە لەسەر ئەم 

سنووری خەیاڵ و ڕیاڵی لێ بووەتە ( سلێمانەیی)وەک گوترا ئەو منداڵە . توانای ساوایەکی وا بەدەرە
دنیایەکی بچکۆلەی هەیە و ئەوەی بەری دەکەوێت، تەنیا ئەو ساوایەیە، تاکوو کاتی لەگەڵدا بە . یەک

دەست دەکەوێت یاریی لەگەڵدا بکات و ئەو یارییە سادەیەیش  بە مانایەکی دیکە هەر ئەوی. سەر ببات
هەتا خەریکی ئەو گەمەیە بێت، مانای وایە هێشتا منداڵە و خەیاڵ . بە سەرچاوەی چێژی خۆی دەزانێت

لە چیرۆکێکی . لە ڕیاڵ جوودا ناکاتەوە، بەاڵم شتێک نە بە ناوی ڕق و نە بە ناوی ئێرەیی لە ئارادایە
پێکەوە پیاسە دەکەن و چاویان بە وێنەیەک دەکەوێت، کە لە وێنەکەدا ( شێر)و ( مرۆڤ)دا (ئیزۆپ)
بزانە ئێمە چەند لە : ))یەکەمیان بە شانازییەوە بە دووەمیان دەڵێت. ی لە ژێر خۆی ناوە(شێر( )مرۆڤ)

تزانی ئەگەر شێر نیگارکێش دەبوو، ئینجا دە: ))، بەاڵم ئەو بەم شێوەیە وەاڵمی دەداتەوە!(ئێوە ئازاترین
ـە بگرێتەوە، (شێر)ی ساوا زۆر دوورە لەوەی شوێنی ئەو (هەولێری)دیارە !((. چۆن مرۆڤ دەکەوتە ژێرەوە

بۆیە بە هیچ شێوەیەک مەبەستم نییە بەو ئاژەڵەی بچوێنم، بەڵکوو تەنیا دەمەوێت بڵێم وێنەکە 
ەقینەیە؟ بەکورتی ی کێشاوە، ڕاست(هەولێری)بۆ ( سلێمانەیی)ئایا ئەو وێنەیەی . شتێکی ساختەیە

مرۆڤ دەتوانێت . منداڵێکی پێنج شەش سااڵن کێشاویەتی، کە ئەمە لە توانای ساواکەی باوەش بەدەرە
لەناو ڕۆشنبیرەکاندا ئەوە بە دی بکات چۆن بەشێکی کاتیان بە نوکتە لەسەر هەولێری بە سەر دەبەن، 

ت بە جیاوازیی نێوان خۆیان و بێ ئەوەی مەبەستیان هەڵڕشتنی ڕق بێت، بەڵکوو تەنیا ئەوەیە هەس
هەتا ئەگەر ڕقیش هەبێت، ئەوا لە سنووری . ئەو ساوایە دەکەن، کە نە زمانی گرتووە و نە پێ

بە (. Hatred)تێگەیشتنی منداڵێکدا دەمێنێتەوە، کە بنەمای بتەوی نییە و ناگاتە ئاستی چەپەڵی 
بە هاودەمێکە، بەاڵم لەو ساوایە  مانایەکی دیکە ئەوان لەو دنیا بچکۆلەیەی خۆیاندا پێویستیان

هەندێکیان چەند کتێبیان نووسیوە، بەاڵم هێشتا نەیانتوانیوە ئەو تەمەنە . )زیاتریان دەست ناکەوێت
سەیر نییە ئەوانە کاتێ لەبارەی هەندێک . واتە هەر بەو تێگەیشتنە پریمەتیڤە دەنووسن. تێبپەڕێنن

نە قاقای پێکەنین، چونکە وەک ئەوە وایە منداڵێکی چەمکی فکری و ئەدەبییەوە دەدوێن، مرۆڤ دەهێن
پێنج شەش سااڵن پاڵ بە لۆرییەکی گەورەی شکاوەوە بنێت و بیەوێت بە هەورازێکی سەختدا سەری 

دەروونناس و پەروەردەکاران پێیان وایە منداڵ لەو تەمەنەدا، واتە لە تەمەنی ئەو منداڵەی (. بخات
شتەکان زیاتر لە ڕووی . دێت( Generalization)تگیری یە، تووشی دۆخی گش(سلێمانەیی)ناوی 

ئەگەر شەربەتی ال ... ئەگەر لە پشیلە ترسا، ئەوا لە کەروێشکیش دەترسێت. مۆرفۆلۆجییەوە دەبینێت
دەکەونە بەرچاوی و ناتوانێت  خۆش بوو، دەشێ بەنزینیش بخواتەوە، چونکە ئەوانە وەک یەک

ەردوو ئاژەڵەکە لە الیەک و هەردوو شلەمەنییەکەیش لە الیەکی جیاوازیی نێوانیان بدۆزێتەوە، مادام ه
بەم لۆژیکە . دیکەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان لە ڕووی دەرەوەدا هەندێک خاڵی هاوبەشیان هەن

هەموو تاکەکانی هەولێر وەک یەک دەبینێت، بۆیە بەشێکی ئەو ڕۆشنبیرانە لەو قۆناغە ( سلێمانەیی)
لە پێنج ساڵ تێناپەڕن، ناتوانن باوەڕ بهێنن لە شارێکی ئاوادا جیاوازی سەرەتاییەی تەمەنیاندا، کە 

نووسەر و هونەرمەندی داهێنەر پەیدا ببن؟ ئەمە پرسیاری  هەولێردا ئایا ڕێی تێ دەچێت لە. هەبێت
لە سلێمانیدا کاتێ : دەگەمە ئەوەی بڵێم. ئەو ڕۆشنبیرانەیە و بەرهەمەکەیشی بە ڕوونی دەرکەوتووە

دەست پێ دەکات، کە ئەوان شارەکە وەک ماڵیان دەخەنە سەر پشت و ئەو چیرۆکانەی گۆڕانکاری 
بە مانایەکی دیکە بۆ ماڵ بگەڕێنەوە، بەاڵم لە هەولێردا ئەو . بیستوویانن، وەک چیرۆک گوێ لێ دەگرن

گۆڕانکارییە تەنیا بەوە دێتە دی، کە دەرگە و پەنجەرەی تۆکمە و ئەستووری ماڵیان بشکێنن و بێنە 
ئەمانە سەرنجی منن وەک نووسەری ئەدەبی گێڕانەوە، کە پێوەندیی ڕاستەوخۆم بە . دەرەوە

. سۆسیۆلۆجیاوە هەیە و بەردەوام شار چ وەک شوێن و چ وەک زەمەن لە بەرهەمەکانمدا بووەتە پرسیار



وەک . واتە کارم ئەوەیە نهێنییەکانی ئەو پێوەندییە دەربخەم، کە لە نێوان تاک و شاردا هەیە
لە ئەدەب و فکردا شوێنێکی نییە، بەڵکوو هەموو شتێک لە سنووری ( چی باشە و چی خراپە؟)گوتوویشمە 

ئێستا لێرەوە بۆ ئەو شوێنە دەگەڕێمەوە، کە تێیدا باسی ئەدەبی . ڕامان و پرسیاردا دەمێنێتەوە
م و دەوروبەر، کە ژیاننامە کرا، بەوەی پێم وایە ئەو ئایدیایانە بەرهەمی تێڕوانینی منن بۆ ژیانی خۆ

دیسان دەیڵێمەوە ئەدەبی ژیاننامە تەنیا ئەوە نییە تۆ . دەکرێت لە بەرهەمەکانمدا ڕەنگ بدەنەوە
چیت کردووە، چیت بینیوە و چیت بیستووە، بەڵکوو نووسینەوەی ئەو جیاوازییانەیە، کە لە ڕێگەی 

 .تێڕوانینی تایبەتی خۆتەوە بە دەستت هێناون
 
 

  
 

 
 
 

  کێویله و کۆتره  رخۆله به)تی چیرۆکی  تایبه بی مندااڵندا، به ده ئه  له  وڵێکی زۆر گرنگه هه(  که بچکۆله  پیاوه)کتێبی  (0)
   کی ڕوونه یه ئاماژه  که ناونیشانی کتێبه. دات ست ده ده  ی له و گرنگییه ندێک شوێندا ئه هه  اڵم له ، به(و مناڵ

ڕاکردنا   کێ له  گوڕه با بزانم کێ به)): ڵێت دا ده(بۆڕبۆرێن)شیعری   له.  تواناتره ێ بههیی م  زی نێر له گه ڕه  ی وه به
و  بێت، ئه ده  و پێوه  وه نێته ده  که فێڵبازه  بۆ ڕێوییه  ڵه ته( هیوا)دا کاتێ (و ڕێوی  ڵه جووجه)چیرۆکی   له. (( کوڕه
چۆن   م قسانه به)): ڵێت پێی ده( هیوا)چی  ێنێت، کهه ئیدی واز ده  ری بدات، گوایه به  وه پاڕێته ده  ڵه ئاژه
 .((زانی مناڵم و هیچ نازانم؟ تێم، فێڵباز؟ بۆ وا ئه ڵه خه ڵئه هه

ردووکیان  هه  ، چونکه(خری باح فه سه)، یان هیی  بووه( دداح اڵل مه ته)هیی   که ئاخۆ گۆرانییه  واو الم ڕوون نییه ته (1)
مرمر زمانی یا زمانی مرمر گلبی تولع في : ) میان ئاوایه که ی یه وه ئه.  وه زییهمێک جیاوا که  اڵم به یڵێن، به ده

(. مرمر زمانی یا زمانی مرمر مرمرتنی البد ماتتمرر: ) یه یه م شێوه میان به ی دووه وه اڵم ئه ، به(هواك یا اسمر
 .کان نگ و مانای وشه ده  بوو به  و یاریکردنه ر من ئه سه  ی کاری کرده وه ئه

ر  هه  پێم وایه.  وه زموونی خۆم بنووسمه ئه   ستمه به نیا مه ڵکوو ته شتی گرنگن، به  نین بڵێم  وه بۆ ئه  ندانه و به ئه (3)
. ندن سه تی په الی زۆرایه  ، که وه ڵێته ده  و شتانه مان ئه ڕێنێت، هه لی تێناپهتنی میلـیش ب زمان و تێگه ده کاتێ ئه

دنیا   له  وێوه تی و له یه هه  وه ه(Phallus: س فاله)ی  باره پیاو له  ن یشتنه و تێگه ی ئه وه نگدانه ڕه  ندانه و به ئه
 .ڕوانێت ده

ی  ی بۆ قوتابخانه که ، پێی گوتم منداڵه تدا لوبنانییه ڕه بنه  هل  کی کریستیانم، که راوسێیه دانمارک ده  جارێکیان له (4)
م  یه و نموونه ئه.  ویستی بزانێت من بۆچوونم چییه  وه م ڕووه له. بات ده  نیسه ی که (Sunday School)ممه  کشه یه

پێنێت،  ردا بسه سه  به ڕی خۆی باوه  وره گه  ، که ی منداڵه وه وسانه چه  وه کورتی پێیم گوت ئه به.  وه بۆ هێنایه
  هۆی کوشتنی منداڵیی مرۆڤ و به  بێته دواجار ده  مه ئه  دات، که ناچاری قووتی ده  و لێی تێناگات و به ئه  چونکێ

( هیدان ی شه ئه)و ( قیب ی ڕه ئه)کان منی منداڵیان فێری  وره ر گه گه ئایا ئه. بێت ریی خراپی ده ییش کاریگه وره گه
کرا  ده زانی؟ نه ت ده قیقه ری حه نگاوه جه  ت و خۆمم به ناو سیاسه  چوومه کاریدا ده رزه نی هه مه ته  ، له کردایه نه

  ، گوایه وه دایه پاساو ده  وه ی به که و کاره ڵبژێرم؟ ئه ی خۆم هه و خۆم ڕێگه  ژده نی هه مه ته  مه ن بگه ڕێ بکه چاوه
  ک له ی خۆش بوێت و هیوا بخوازێت ئاشتی دنیا دابپۆشێت وه که هکرێت دوژمن ده  وه ی فێری ئه که وێ منداڵه له

ی  وه ر ئه سه اڵم من هێشتا سوور بووم له ، به وه قێنه و بیانته  ، خۆ پێی ناڵێن بڕۆ بیانکوژه دا هاتووهیکتێبی پیرۆز
نا  ، با خۆی بڕیار بدات، ده دهژ نی هه مه ته  تهگا دهو  بێت ده  وره کاتێ گه.  وتکردنی ئازادیی منداڵه زه  مه بڵێم ئه

ر  گه بڵێت؟ ئایا ئه  وه یه و باره هیچ له  یه ی هه وه ی ئهماف  و منداڵه پرسیم ئایا ئه. گات لێی تێده  ڵه هه  ک من به وه
  سپێت، که هۆی کوشتنی توانای منداڵ و الی ناچه  نابێته  وه نریت؟ ئایا ئه ی داده که گوتیشی، نرخێک بۆ گوته

ی  شێوه  پووچن، با به  کانی دیکه م کتێبه رجه و سه  وه ته دا کۆ بووه و کتێبه ناو ئه وا له  یه ت هه قیقه حه رچی هه
 ؟  یه هه  و کتێبانه ڕیان به باوه  دات، که نه  وانه وڵی کوشتنی ئه ڵیش هه فیزیکه

 .ڵیدا کردووم گه له( ق فه نێوشه)گۆڤاری   ، که رگرتووه دا وه(2008)کی ساڵی  گفتوگۆیه   م له و گوتانه ندێک له هه (5)



و دەکرێت یەکێ لەم دوو لینکە بۆ   وه ه ته دا باڵو کراوه(ئاسماندا  ماڵێک له)و ( کان نگه ده)  له  که گوتاره (1)
 :خوێندنەوەی بە کار بهێنرێت

 
http://dengekan.info/author/karwanKakaswr/ 
 
http://www.hemin.dk/mla/node/575 

 

http://dengekan.info/author/karwanKakaswr/
http://www.hemin.dk/mla/node/575

