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  : ِرؤمانيخويندنةوة

  حممد حسنيحممد حسني.. . .. .  دةم بادا دةم بادافِرين لةطةلَ بالَندةكاينفِرين لةطةلَ بالَندةكاين
  

 ئةو ي تردا بة ثيضةوانة لة دةست نادات لةناو ِرةطةزة ئةدةبية كايني خؤي طرنطيِرؤمان هةرطيز ِرؤلَ
 لةناو ِرؤماندا يضونكة ئةو سيحرو هونةر سازية.  ِرؤمان ِرابطةيةنني كة دةيانويست مةرطيدةنطانة

  شيوة ِريذكردينيئةوة تةا ِرؤمانة توانا، ئةدةبدا كةم وينةيةي تر هةية لةذانرة كاينيبوار
 ي تازة كار لة سةر ئةو شتانة دةكات هةميشة هونةر دؤزينةوةو داهيناينو هةية ذياينئالَؤزيةكاين
كان ناو دير  لة قؤناخة سةرةتايية  كةتائةمِرؤش بة دةرنةضويني كوردطةر ِرؤماين. تيا كردوون

 ي جوان و سةركةوتوو مان هةية و دةكريت بةسيحريدةكريت ئةوا هيض لةو ِراستية ناطؤِريََت كةدةق
 ِرؤماين.  بيت خويندنةوةو لة سةر وةستايني وابكات لة خوينةر نا ضاري ضيذداهينان و جواين

 ماناو  تر ئاسؤكايني جيا جيا هيندةيندنةوةو تةفسري كة خويي ية كيكة لةو دةقانةيعةتا نةهايي)  دةمبابالَندةكاين(
  غةرييبي ساالَنيكي تاراوطة دةكات كة دواي طةِراوةي ثياويكيئةم ِرؤمانة كة قسة لة ضريؤك، فراوانتر دةكاتدةاللةتةكاين

 ئةو شكستة ي لة ِرو خؤيةيت ذيايني زؤر هاو شيوةي ناكام بنوسيت كة تاِرادةيةكي عةشقيكي تراذيديهاتؤتةوة ضريؤكيك
.  نةوةيةك بيتي ضارة نوسي دياري و ثةراويز كةوتوييةوة كة دةكريت سيما و ِرةشبيينيئةو نائوميد،ِرؤحي و دةرونيانةوة

 ي زؤربةي ضريؤكي لة طيِرانةوةي ناديارة وة دةبيستني كة بة شداري طيِرةرةوةيةكي ئةم ضريؤك نوسةش لة زاريضريؤك
 ي عةشقيكيضريؤك، ثياويكةوة هاتؤتةوة ضريؤكيك بنوسيتيسة رة تا دةمانباتة ناو دنيا. تريشدةكات كارةكتةرة كاين

  تةواو كرديني ثرؤذة، و بةس خؤيةيتي هةر ضريؤكة عةبة سية كةئةم ثياوة ذيان وادةبيين) يفةرهاد و كالَ (يناكام عةشق
 هاتوةوهةمو ي بة تراذيديا كؤتامو عةشقة كاين ضريؤكيكة هةيضريؤكةكةيش.  تري تراذيديةو هيضيضريؤكيك

) كؤرش ( تةمةنيك لة ضاخانةكةدا تيثةِريينيدواجار دوا، شكستيان دةطةزني دوا ثةشيمايني ثةجنةيشؤِرشطيِرةكانيش
جطة لة  (و ويت ئةي ئةوةيهةلَبةتة دوا) ليرة تةا مرؤظة كان دةطؤِرين ( دةلَيتي ثالَةوان ثيكؤنةكاينيكةيةكيكة لة هاوِر

 ئةو هةولَانة بكات ي ناية ويت بةس باسيثالَةوان بةم زمانة. 170 ل)  نةطؤِراوةي و مشتةرية كان ئةم ضاخانةية هيضيضايض
 نةوةيةك مان بؤئة ي خةون و خوليا شكسيتي بةلَكو لة هةمانكاتدا باسي خؤي دنيا ثِرنائوميدية كةكةتيكشكان بؤطؤِريين
ثالَةوان ) ئةو (ي زةوت كرا نةويةك كة هةمويان بة دةرد ئيرانيان كردو دواجار شؤِرشيان يل طةالينيشكات نةوةيةك كة شؤِر
  . و فة رهادو كؤرش بران

هةست ، بدؤزيتةوة ئيتر خؤيان خؤيان ئة دوينن ئةو دياردانةية كة خوينةر هةر سةرة داويكيان يلي ناو ئةم دةقة دنيايدنيا
نةديِرك ، ضريؤكةكةداي ماناو فةزاي كؤ نةبيت لة بةرهةم هيناين دةاليليةم دةقة دا كة وةزيفة ية كناكةيت شتيك هةبيت ل

ضاخانة نةطؤِراوةكة توندو ،حةوزة بيئاوةكة،حةسارة ِروخاوةكة، هةركام لة كارةكتةرةكاننةثةرةطرافيك نةهةلَسوكةويت
 تريش هةريةكةيان بارطاويية بة هةمو ِرةطة زةكاين،.. ………و تيا بةند كرا ي فةرهادي ئةوزيندانة قاثيةوانةكاينيتيذ

هةموو ئةم ِرةطةزانةش بة كؤ تةعبري لة دنيايةك دة ، دة قةكةدا طشيتي ماناو فةزاي دةكات لة بنياديمانايةك كةبة شدار
 كة ئيمة ليرة دا ية مرؤييانةئةو خةم.  تيايدا ضة كةرة بكاتي نوي ذيانيكي نامريت ِريطا نادات ِرةطكةن كة هةرطيز ثري بوين

 تر وهيض ي ِرؤمان نوس ئةستةمة هيض بواريكي وردو تيذيلة نةفةس، هونةرمةندي دةرطريين جطة لة زمان و سةليقةيلة طةلَ
طةر ئةم .  طريؤدة كردووةي ناو ئةم دةقة ئةو دؤخة سوتينةرانة بكات كة كارة كتةرةكايني بتوانيت وينا زانسيتيكايةية ك

 ي ثالَةوامنان نيشاندات دوايانة بةرزة هونةرية نةبواية دةبيت ض دةرونزانيك بتوانيت ئةو هةست بة طوةناح كردنةزم
  /192ل .  دالةبةروة دةشيتةبةو ش) جةالليةوة (ي ئةفسانة لة زاري ضريؤكة تراذيديةكةبيستين

دةلَيت و ي ِروداوةكامنان ثي زؤربةان هةية كةوردو درشيت ضريؤك بيذميدةنطيك، باالَدايةيتةكنيك لةم ِرؤمانةدا لة ئاستيك
بةثةلةو ، كارةكتةرةكانةوة تيبطةينليناطةِريت لةزماين.  مةئلوف بة ديار هةمو شوين كاتةكانةوة وةستاوةيوةك و سيبةريك
 لة  كة دةبواية سة رسوِرمايني لة سةر ئةو ِروداوانة خؤميان ئة دايت ضاوةِروان نةكراوةوة زانيارية كاينيبة خيرايية ك

 دةقة يمان ئة دات لة تيطةيشنت لة بونيادة شاراوة كاينيئةم دةنطة بة هةذمونة ضةندة يارمةت.  الدرو ست بكردايةينناكايت
  ِراضةنينمان ليوةردةطريتةوة كة دةبواية لةيهيندةش ضيذ، ثيكةوة طريداوة ِروداوةكايني زجنريةيكة و لة و تةليسمانة

  هاو شاينيهيندة زو وردة كارية كان ئة دات بة دةستةوة خوينةر بيبةش دة كات لة وة.  مباند ياية ِروداوةكايني زؤريبِريك
ديارة .  درو ست بكرداية و بارة دةرو نية تايبة تية كانيانةوة ماناو ِروداوة كاينيكارة كتة رة كان و بة دلَة ِراوكيو بيزار

 ضيذو وينة سازية بةرزةكةية وة  ِراكيشايني بة هيزيقة كة بةو ئاستة بةرزة هونةريةوة بةسة بؤئةوة دةي تانو ثؤضنيين
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 ئازادة ي دةقيكييةكة) بارت (ضونكة ئةم دةقة بة مانا.  بكات ديِرةكايني ئةو ديوي ماناي تةفسريو ليكدانةوةيخوينةر ناضار
دةكريت .  نةكردووةي تيا دياري تيا نةكردووة دوا ماناي كة نوسةر دواقسةلةو جؤرة دةقانةية، نوسةريلة هةذمونو سيبةر

دواجار ئةم دةنطة بيذةرة بة هةذمونة . ببةخشيتي جياوازمان ثي خويندنةوة جياجيا كان و تةفسرية جياوازةكان مانايهيندة
 يضريؤك……ميهرة بان يضريؤك. ……م  بةالَم من ضريؤكةكةم تةواو دةكةطويت ( دةرئة خات كاتيك دةلَيتيِرونتر خؤ

وينة سازيش . 209ل )  بنوسيتي طةِراوةتةوة دواهةم ضريؤكةكةي غوربةت ودوري ساالَنيكي ضريؤكنوس كةدوايثياويك
 (  سورياليست دةضيت وةكي شيوةكاريكي جوان دةبينني لة كار ترة لةم دةقةدا هةنديك دميةين جواينيِرويةك

 لة ي دةربيجةكةوة خؤي ناو ثوتةكة ِرادةمينيت لة جةغزلة نةويتي،دةنةويتةوة كالَ.. …دةرئةكةويت  بضوك يدةربيجةيةك(
 يضةند ويستطةيةك. 217ل ) ) ثوتةكةبةرزدةكاتةوة، نةوتةكةداي ئاويلكةي لة ِرةشاي خؤيِروخسار،ناو نةو تةكةدا دةبينيت
 بيكةينة كالَو ِرؤذنةيةك و لييةوة لة دنيا طرفت يزين بؤئةوة هةية لةم دةقة دا دةخيواي فكريطرنط ضةند بونياديك
  .  دةقةكة بِرواننييئاميزووثِرئالَؤزيةكة

كة   ضريؤكنوسيك و ضريؤكيك ذيايني ضريؤكي هونةر مةندانةيئةم دةقة لة تيكةلَكردنيك: ناو ضريؤك ذيان و ذياينيضريؤك
يت و لة ناو ضريؤكيشدا بؤ لةناو ذياندا بؤ ضريؤك دةطةِر.  دةكاتيؤ خي تةواو نةبووة دةست بة فراوان بونةوةنوسيين
 ذيانيك دةكات كة ي عةشقة ناكامةكانةوة قسة لة دريذكردنةوةيلة ِريطة.  دةولَةتي سياسي ستةم قوربايني عاشقيكذياين

 بريكردنةوة لة يهةر بؤية لة ِريطاي، هيض كام لة كارة كتةرةكامنان بينيتة دي ئةوة نةبيت هيوايِرةنطة هةرطيز شايستة
 بية ويت ثيمان بلَيت يوةك ئةوة،نيشان ئةداتيمان ث)  ميهرة باينيئاغا،ئةو (ِرابردووش هةست بة طوناه كردنةكاين

 يئيمة لة طةلَئةم دةقةدا دةكةوينة ناو دنيا.  كة سةرة تايةك بيت بؤئةم ِرؤذة تالَةي باشتر نية لةوةيِرابردوشتان شتيك
 ئةو ِرابردوة بيزراوةمان  خويانيان بري بضيتةوة و ضريؤكيش وردةكاريةكاينيكؤمةلَيك خةلَكةوة كةئةوان دةيانةويت رِابردو

 كةوتووة كة تادوايان ي خؤ ذياينيثِرشكست ونائوميديكؤمةلَيك سةرطوزشتةي لةم دةقة دا ثالةَوان دوا،ثيشضاو دةخاتة وة
 طةِران بة دواياندا زياتر يزياترو ناخؤشتر دةبن فزولَيةت وضيذ تاناخؤشيةكانيش. يشان ئة دةن زياتر نيبكةويت ناخؤش
  ثِرئازارو شكسيتيميذوي هةر ضركةساتيكي هةرطةِرانيك بيت كةبةدوايِرةنطة ئةم جؤرة طةِرانة ضارةنوس. وزياتر دةبيت
 يش) ناسري (ئةم دؤخة تةنانةتي، تراذيدي ضريؤكؤبةرهةم هيناين دةبيتة كارطةيةك بيليرة دا ذيان بؤخؤ. كوردا بطةِريت

تةنانةت ئةو دةرهينةرةش كة لة ئة لَمانياوة ديتةوة ، ئة طوزةراندي خؤي ثِرخؤشنوددةربةستانة ذياينيدةرباز نةبو كةبيل
 هةلَئة ي تراذيديهةرضريؤكيك دةقةكة وةرطريت بيكات بةفيلم ديسان  ثالَةوايني دةيةويت ضريؤكيكي فيلم سازبؤمةبةسيت

ئةم ضريؤكةش )  خنكاوي بة كيمياو سةرطةردان بؤثةرخياينيبراميؤك (يعةشق، ناكامو دؤِراوي عةشقيكيضريؤك،بذيريت
  .  ئيمةية والَيت عةشقةكايني زؤربةي باوو ضاوةِروانكراويضارةنوسيك

 خؤيدا بؤتيطةيشنت لة هةستة يو ستاتيكاي هونةركاريلةتوي  ئةم دةقة ئةماندايتي ئةو ِروبينا:كةسايةتية ناجيطريةكان
 ئةم وينة دذانة ثيكةوة ئاميزان بوين، مرؤظ خؤيدا وخؤثةرسيتيوةفاي بي كارةكتةرةكان لةبةرطبةرزة مرؤييةكاين

 ي ئةو بارة دةرونيةيان نيشان داين.  تيكةوتووة كارةكتةرةكايني زيرةكانةية بؤئةو بارة دةرونية ئالَؤزةيئاماذةيةك
 ي دوفاقي كةسايةتيةكيتةمسيلي  لةطةلَ دةورو بةر بؤهةلَكردينمرؤظيش ناضارة،كؤمةلَطا دةيسةثينيت بةسةر مرؤظدا

  دةرويني باوي دوفاقيةت دةبيتة وينةي ِرؤذانةداية سايكؤلؤذيا ذياين ِرؤتينايتضونكة لةذيرجةبرةكاين،بكات
 كةم ي بيوةفايةكي كردن لةبةرطه و هةست بةطونالةثةشيماين  ثالَةوانيئةو هةستةجوانة. مة ئيي كؤمةلَطازؤرلةمرؤظةكاين

شؤِرش ييان هاوِر) .  بةختةوةريت بؤئةخوازميهيوا ( وتي جةرط بِرةوة ثيي جيهيشت وبةسارديةكيتةرخةمدا كةئةفسانة 
طيِراينةوة ئيستابِريك ي  كؤرش بؤيةك ئةوةو، شاخ كةبةطوريس زةوييان دابةش ئةكرد بةسةر جوتيارانداطيِرةكاين

 خؤيان ومندالَيان ي تير زكي ئةِرةتينن بيئةوةخاوةنكارو سةرماية داريان ليدةرضووة كةتائيوارة كؤرش و هاودةردةكاين
ةكتةرةكان  كار ئةدةبيةوة تةوزيف كراوة بؤِرةنطِريذ كردينيئةم دذةهةلَويستانة بةسةليقةو ليزانيةك. نانيان بدةين

) يموغر ( مرؤظة لةبةردةم شتةيو ضلَيسي الوازي زؤربةمانة ئةم دؤخة نيشانةي واقع ذياين ِرؤشينيكةدواجار ئاوينةيةك
  .  ضةسثيوني لةالي ليدةكات هةميشة وةرطةِريت لةسةر ئةو بةهايانةي وائارةزو بزوينةكاندا كةنةرجسيةيت

 ئيمة ضةندة طريهاتووة لةناو زلَم و ضةوساندنةوة يمانة نيشامنان ئةدات مرؤظ ئةم ِرؤ: نائوميديدايطريهاتن لةبازنة
 ي خؤي فيزيكيةوة مانةوةي لةِرويبؤئةوة، ئةداتي خؤي مانةوةي ئةم والَتةدا ضؤن مرؤظ هةميشة باجبونياديةكاين

 داطريكةران و ي ستةمي لةبةرديت سةر بةهةراليةكدا ئةِروا، ثيشيل بكريت بيت كةرامةيتيمسؤطةربكات دةبيت هةميشة قبولَ
 لةم كةشةدا تةمةنيكيان تيثةِراندووة ثةشيمانن يئةوانة. ئةدات هتد…… وي ثياو ساالرينةريتة كؤمةلَايةتية كان و كولتور

ةخسية ناطةِرين هةلَبذاردنة ش  دةبينني ثالَةوان يلَ.  بون و كةرامةتيان كالَتر دةبيتةوةلةخؤيان و هةتا ديت ماناكاين
ئةوةتا   دةكةن و تايبةتيةكاينيهةميشة دةورو بةر تةداخول لةشتة زؤر ئاساي. ي خؤ ذيايني بكاتة شيوةي خؤكاين
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 لةنازو نيعمةيت. … ي ضؤلَدا دانانيشي عاقلَ بةتةا لةخانويةكيثياو ( ( دةوتريتي برايةوة ثي نةسرةديينلةزماين
 ي خؤ ترةوة شيوة بةذياين ئةوايني دةوتريت لةضاويبةم جؤرة ثي. ) ) عاقلَ يثياو……خؤرئاواوة ناطةِريتةوة بؤئيرة 

 ينةلةناو حةسارةكة،نةلةئيستادا و نةلةِرابردوش،نية بؤمرؤظي ثيذيان لةم تيكستةدا يةك تروسكة ِروناك. ببةخشيت
لةم .  شاريش هاوِريكايني بونةكة ونةتةسليم بةواقع ميهرةبايني فةرهادو ئاغاينةشؤِرش كردنةكة،مريزاو نةلةخؤرئاواش

 يديارة لةم سياقةدا عةشق بةمانا.  عاشقانة ببةخشيتي ذياندا هيض ِرةطةزيكمان نية كةئوميد بةذيانيكيتابلؤنةهليستية
 (  ئةو بِروايان الدروست ئةكاتي لةطةلَ جةالليدا دين بؤسةيري ئةوةيتةنانةت مؤزةخانةكةش دوا،دريذةدان بةذيان ديت

ذيان لةناو ئةم دةقةدا هيندة هةلَقرضاوو تةسكة ) )  عةشقة بةمراد نةطةيشتوةكانةي ئةم دنياية ميذويميذو(
 ينةِرابردوو نةئيستاشيان لةوة ناضيت ِرؤذطاريك، بكةني ئاسايي بةختةوةريةكي ناتوانن فةنتازيايكةكارةكتةرةكانيش

  .  لةسةرةي باشتر لةئةمِرؤ جؤريك سانسؤرينتازياكردنيش بؤذيانيك وةها فةيديارة بؤذيانيك،بةختياريان تيا ديبيت
 جياواز جطة لةضةند يقؤناخي لةناو ئةم تيكستةدا دابةش ئةبيت بؤسزةمةن بةطشيت: نةوةيةك خةونة كاينتيكشكاين
  ي  الوةكيدةرضونيك

 يران و ضةند سالَيك ثيشتر يش دةسيت ئ طةاليني1979 ي شؤِرش ِروداوةكان كةلةكايت دةست ثيكرديني سةرةتايقؤناخ
 . ثيكرد
 وكؤرش وهةنديك جاريش ِروناك  جةاليل لةزماينيكةبةبضِربضِر،ثالَةوان ليرة) ئةو (ي نائامادةيزةمةين : دووةميقؤناخ

 . دةطيِرريتةوة
  زيندايني ساالَنيكيسيت كةدوا نيوةطيان وكةنةفت بنوي فةرهادي سييةم ئيستاية كةئةو هاتؤتةوة ودةيةويت ضريؤكيقوناخ

 . ي دةذي خؤي لةبريكراودا طؤشةطرييبون لةثةراويزيك
 جوان وئةوانةشيان كة وازيان لةوخةيالَة هينا يي مرؤيشؤِرشطيِرانةي خةيا لَيكئةم نةوةية ئةوانةيان كةبون بةقورباين

هيشتا ِريطا ، هةبيتي دةويت هيواي كةسيك ئيستايان ببينن ضونكة خةون بينني كةبتوانن خةوينيدةرضوون لةوة
 ي زؤربةي ئةدئةم نةوةية ئةوكاتةش كةخةوين.  نةدابيت نةكردبيتةوة و لةدةرطا داخراوةكايني تاقدورودريذةكاين

 بو  مةبةستيو فيزكي وجوديديارة مانةوة.  مانةوةدا دةكريتي دارستان لةثيناو لةو شةِرانةبون كةوةك ئةزموينشةِرةكاين
ئةم .  تر دةيةويت بيثاريزيتيوةك ضؤن هةر بونةوةريك، مانايةكة بؤئةم بونة ئةم شةِرةش بةدةست هيناينيكةتةا خةم

 نةوةية طريهاتبون بةدةست ئةم شةِرة سةرةتاييةوة و هيندة خؤش خةيالَيش بون دةيانويست دنياو سةرخان وذيرخاين
 ي حةمتي ئةجناميكي موتوربة كراو لةم شةِرة سةرةتايية بؤمانةوة نائوميديديارة دنياطؤِرينيك،كؤمةلَطا بطؤِرن

 هيض مانايةك بؤهيوانامينيتةوة ئةم ي خةونةكان و بارودؤخةكة دةركةوتن ئيدي نيوان طةورةيضونكة هةركة كةليين،دةبيت
  هةمو ذيايني ئةو ِرؤذانةيضريؤك، بنوسيتةوةنةوةية كةوازيان لةخةن بينني هينا ئيتر يةكيكيان ثيويستة كةضريؤكةكانيان

 وننةبون يضيذ، خؤيانيان بؤبكةن بة قورباينئامادةبون هةمو شتة بةرجةستةكاين،خؤيانيان لةثيناودا خستة طرةوةوة
 يضونكة تةمةنيك لةشؤِرش طيِر، بنوسيتةوةي خؤ بريةوةريةكايني كرد لةزؤربةيان خؤي ئةم ِرؤذانة وايوبريخستنةوة

ئةم نةوةية وةك .  بؤمرؤظ دابني بكاتي طيِرانةوةو نوسني نةمري تر نامينيتةوة وةك يادةوةري هينا هيض شتيكشكسيت
  ناو ضريؤكةكةيان ضونكةي تازةي تريش ناتوانيت ببيتة كةسيكي بةِرودا داخرابيت هيض كةسيك ذياين هةمو دةرطاكاينيئةوة

 ي ئةوتةمةنةي ثالَةوان بيت دةيوست ببيتة هاوِرازي تازةي ناو ضريؤكيكي تازةيسيكيةدةيوست ك) ) ي تلوعيلةيالخامن( (
  / 206ل ) )  تازة نةماوةي ضريؤكمن دةرفةتيكم بؤنوسيين ( ( بةالَم ئةو ليِرباوانة ويتكةماويةيت

 ي دورلةخؤي بةختةوةرييةكي هيشتبيت و هيواي جييئةفسانةيةك عاشقةكة، كلَؤلَي ئةفسانة: مالَةوةيلةوديو ديوار
ضري،بؤخواستيبتة نيت متمانةي  ناسري دلَثيسيةكةيدةبيت ناتوانييوةك ئةوة.  الدروست بكاتيو هةرضيش دةكؤشي 

 يدلَثيس.  ثياو ساالريدا دةيبينيتي ئةو ئةشكةجنانةية ئافرةت لةناو مالَ سةخيتيئةمة منونةيةك.  طيِراينةوةي بؤجةاليل
 ي ثياوو ذن دروست ئةبيت وةكو يةك بةالَم ئةوة ثياوة كوتةكيال) غرية (وهةستكردن بةي هاوسةرةكة يهاوسةر لةال
تةا ثياوة  ئةوة.  خستوةتة ئةولةويةتةوةي بؤخؤي شةرةف ثاريزي ثؤليسي بةدةستةوةيةو ئةرك خيزاينيسةرطةورة

 دروست بووة ببيتة هؤكاريك بؤزياتر سةركوت ي اليسية بينيت و ئةو دلَثيي خراث بةكار هةيةيتيدةتوانيت ئةو دةسالَتة
 ( و ئةفسانة دمياني ناسري نية هةروةكو ال بؤدروست بويني واقعيزؤرجاريش ئةم دلَثيسية هيض هؤكاريك.  ئافرةتكردين

. ……ن بو  والَت بو لةهةموو ثياويك بةطوماينةك هةر لة ئةو كةلة دةرةوة، سةندبوي تةواو ثةرةي ناسريدلَثيسيةكة(
 يلةو دوكان دارانة،…… سةر شةقامة كان يلةِريبوار،. ……مليؤن كةسيدا ذياون 15-10ي لةشاريكيلةهةمو ئةو ثياوانة،

  ئيمة بؤئافرةيت خيزايني سيستةميلةثالَ ئةو هةمو طرفتةناخؤشة/186ل ) ) لةدراوسيكان،.. …… ليكِريبون ئةفسانة شيت
 لةو ي وئاراميةي نيوان هاوسةرةكان هةمو ئةو خؤشي متمانةي ثردبةثضِراين.  كوشندةيةيدروست ئةكات دلَثيسيش دةرديك
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  دةبنة قوربايني ئةو ئافرةتانةي خيزانيش وةهاية كةزؤربةي داخراوسروشيت. ثةيوةندية خيزانيةدا هةبيت نامينيت
 ةيف فيلم سازيك و مةليضريؤك، ِرؤذنامةيةك بنيلَ هةوايئةِرؤن بيئةوة.  ئةِرؤني بةبيدةنطثةيوةندية طرفت ئاميزة كاين

.  تيا بدؤزريتةوةي ِراستةقينةي ضريؤكيؤيشتنيكيشيان سةدان ضريؤك دروست ئةكريت بيئةوةبؤهةرِر.  داداطايةك بنيطةرم
   ئةفسانة بطيِريتةوة ي ِرؤيشتنةكةيدلَنيا ضريؤك وةك ضؤن كةسيكمان دةست نةكةوت تةواوو

 ئةدةبدا بِريك ي ذيانيمان نيشان ئةدات لةناو جيهانة كاغةزيةكة جوايني دةولَةمةندةوة فةزايةكيكةبةخةيالَيكئةم ِرؤمانة 
بةلَطة نةويستيشة بؤدةرخسنت و .  بيتي ذيان كةئةدةبيات دةتوانيت كارامةترين وينة سازي لةو باخة ضِرةوينةمان ئةدايت
  .  جدميان لةثشتيةوة هةبيتي خويندنةوةيةك هةريةك لةو وينانة دةبيتيدرةو شانةوة

 Mihamad_79@yahoo. com   
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