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 خةمي ئةبةدي جيهان و ئةوي ديكة،  لة ئوستورةوة تا جيهاين وامنوود
 لة ضريؤكي كوردي دا ضؤن ئاويتةي زمان ئةيب ؟
 ضةند ياداشتيك لةسةر كورتةضريؤكةكاين
  شةشةمني فستيوالَي ضريؤكنووساين رؤذئاواي والَت لة بانة

  سالَح سووزةين:نووسيين
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جيهاين مؤديرن بة هةموو دةبدةبة و كةبكةبةيةوة ، بةهةموو كةشف و ئيختراع و دةزطاكان  

 لة ناسيين مرؤظ دا بةداخةوة زورجار تؤشي كيشةي زةبةالح ،..و ضةكةمةين و تةقةمةين يةوة
بطةرِيتةوة بؤ ئوستوورةو ئاركي تيثةكان و لة هةمووي دةبيتةوة و ناضارةبووة بؤ ناسيين زيدة تر 

 طرينطتر هونةر و ئةدةبيات 
هونةر و ئةدةب بةطشيت بة هؤي هيزي خولقاين نواندن و وانواندن ووامنوود رةنطة هةموو سووض 

مرؤظي ثشكنيوة و لة ثشكنني داية وهةر بؤية / واتة زيهين /و قوذبنةكاين دةرةكي و ناوةكي 
نايان و فةيلةسووفان و رةوان ناسةكان و تةنانةت ميذوونووسان كاتص لة زؤربةي زا

 ؛منوونةهينانةوةدا دؤش دائةمينن لة هونةر و ئةدةب منوونة ئةهيننةوة

راستة ضريؤك بة شيوةي راستةوخؤ ئاوينةي ذياين واقيع نية بةالَم واقعي ترين 
نني لة ناخودئاطاي مرؤظ ئاوينةية ئةطةر وةك يؤنط ئاوينة بة مناديك بزا

بؤئةوةي لةذياين واقعي بطةن هةر ئةوةندة بةسة « :ويرجينياولَف ئةلَص..بةطشيت 
كة ئاوأ لة زيهنيكي تةنانةت ئاسايي رؤذانة بدةنةوة و بزانن ضؤنة؟ لةطؤشة و 

ئةو لةم ئةدا و ئةم لةو و بابةتصك دةبص ..كةنارةوة ئةوةند ئاشة وثاشةي تصدةأذص
ئةو جص طؤأكص و .. ئةوي دي بة ِرةمةكي و دواجار بة ثصضةوانةوةبةسةرةكي و

ئةو » ..ئالَ وطؤأة بةردةوام درصذةي هةية و تةنانةت لةضركةكانيشدا دةطؤأدرص و 
ئةطةر بتوانيت ..ئةلَص ئةطةر مرؤظصكي ئازاد بيت نةك بةردة يان عةبديكي دةسةالَت

هةر ئةوشتةي بنووسي كة ئةوةي كةخؤت هةلَيدةبذصري بينووسي و ناضارنةيب 
سةثصندراوة بةسةرت دا، ئةطةربتواين بيناي بةرهةمةكةت بةسةر هةست و سؤز و 
زيهن و وةرطرتنةكاين خؤتةوةدامةزرصين نةك بةسةر داب ونةريت و  بةرنامةكاندا، 
ئةوسا لة سةرانسةر ضريؤكةكةتدا هيض نيشانصك لةوجؤرة طةالَلةَ و ضريؤكة بةناو 

ذيان خؤ زجنرية ضراي درووشكة نية كة هاولفي يةكدي ..ينواقعي يانة نابي
ذيان خةرمانةيةكي ثرشينط دارة، ثةردةيةكي نيوةزؤالَلَة كة دراوة ..بيانرازصنينةوة

بة سةر ،لةمندالَيمانةوة، واتة سةرةتاي هؤشياري، تا دواضركةكاين تةمةمنان دا و 
ةنطالةَ يبَ درطاو ئةركي ضريؤكنووسيش ئةوةنية كة ئةو رووحة، ئةوضةمكة ر
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ثةجنةرةية ، بة هةمووئالَؤزي و هةلَة و ثةلةيةوة، بةوهةموو تةم ومذةيةوة كة 
» دالَغة«ضريؤك طةل »..بة يةكجاري بطؤزيتةوة الي خوينةر..زؤر جار ديتة نواندن

بةدواي ئةم شيوة نووسني و رةوايةتةوةن؛ هيض شتصك بؤ ماوةيةكي » شايةت«و
ئةم ئةو وةبري .... اخودئاطاي دةقدا مةنط و وةستاو نيةدرصذخايةن لة ئاطاون

دصنصتةوة و ئةو شتصكي دي و لة كؤتايي دا ئةوةي وةك دةق دةكةوصتة دةست 
تداعي /بةو جياوازيية كة لةو وةبريهاتنةوانة دا..خوصنةر ئةلَصي نووسيين خؤيةيت

 ... فرؤيد داشايةت دا ثاولؤف و سةطةكةي دةسةالَتدارن و لة دالَغةلة /معاين
كورتةضريؤك رةنطةوةك  غةزةلَ هيند ياسا و رصساي دةست وثاطريي نةبص، بةالَم لةناو 

بةو  .. واتا زيدةتر جةخت دةكاتةسةر يةك ئامانج.ذانرةكاين ديكةي ئةدةب دا تاك رةهةندترينة
جؤرةي كةيةكةم تيؤري دانةري ئةم ذانرة دياري دةكا؛ وشةبةوشةي ضريؤك لةخزمةت طشتصيت 
دةقداية بؤوةي زؤرجاران كةمترين و بةروالَت بضووكترين دياردة ئةتوانص طةورةترين دةوري 
 ..هةبص

مهينطوص ش الي واية يةكةم شت كة دةبص ضريؤك نووس بيزانص حةشارداين زانياريية و 
كةلَك وةرطرتن لةديالؤط بؤ دةربأيين ماناي تر، بؤوصنة كةلَك وةرطرتن لة وتوصذ لةمةأ ثشيلةيةك 
 ....كة لة باران دا طريي كردوة دةبصتة ئاناتؤمي ثيوةندي نيوان ذن ومصردصك

من نامهةوص ئةوةند لةم ولةو منوونةينمةوة بؤوةي بلَصم كورتة ضريؤك ضية؟ بةس يةك منوونة 
دي نمةوة / وةرةقي بةرةندة كة دواضار لة رؤماين راكة كةروصشك يش دا ديتةوه/لة دةقيكي ئاثدايك 

 ةوةي ئةزامن ثيناسةكةي كانتيش لة داهينةري دةطريتةوة؛بؤ ئ
كةروصشك لةطةلَ قةشةي ناوضةكةيان خةريكي ياري طؤلَفة، ئةم ياري ية بيانوويةكة بؤ دةربأيين هؤكاري جيابوونةوةي «

م كةروصشك لةطوشارداية كة بؤ بص ئوقرةيي دةرووين خؤي ضؤن ناوصك بدؤزصتةوة؟ بةالَ..لة ذن ومندالَكاين
هةر لةوكاتةدا لةوثةأي . قةشة هةنص طالَتةي ثصدةكا و كةروصشك ئةأةجنصنص. هيضي ديكةي بؤ نايةت/ وانصك/»ئةوشتة«جطة

ئةو زةربة قسةي تيانةبوو و تؤثةكة بةحةواوة هةر ..سةرسووأماندا زةربيكي هين بةجص وبةهصز ئةدا لة تؤثةكة
 »!ئائةمة ئةلَصم..ة ئةمةي: كةروصشك رووئةكاتة قةشة و ئةلَص..دةرِوا

 !مةبةستم ئائةمةية ئةم ضريؤكانة..بةراسيت ضريؤكيش لةو كاتانةدا ثيناسة دةكرص

)١( 
ئةطةر ضريؤك ، رؤضوونيكي زماين يب بةناو دةرووين كةسايةيت ،لة كات و شوين و 
ت و رووداوي تايبةتدا ، بؤسازكردين شويين ديكة و هةالَتن و دةربازبوون لة  زماين دةسةالَ

ئةوسا ضؤن ...فةرامؤشي و نامؤكردنةوةي جيهاين واقيع و نووسينةوةي قاشطةيل زيهين و
 جياوازي دةكةويتة ناو ئةو هةموو ضريؤكةي كة تا ئيستا نووسراوة و لة ثةسا دةنووسرص؟

 ..ليفةكةي بة طةرماي لةشي كضة بضكؤلَةكةياندا دايةوة و ئةجمار دةنطي لةسةر جيطا دانيشتبوو«
»   ..باي دي باي سيسةد و شةست و ثينج حةسرةت، باي سيسةدو شةست و ثينج فةرامؤشي، باي سيسةد شةست و ثينج رؤذة

 سليمان دلَسؤز»  با«ضريؤكي 

طرينطترين دةور ئةطيِري و هةموو جياوازييةكان لة رووبةري  زمان راستييةكةي ئةوةية كة
طةورةترين دةسةالَتدارة لة / وةك سيستةميكي نيشانةيي /بؤوةي زمان. زمانةوة ئةنوينريتةوة
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وامنوودسازي دا و ضريؤك رةنطة بةشيكي بضووك يان با بلَيني سةري كة لة هةزاران سةري ئةو 
ي لة زيهين زةردةوالَةوة ئةزأي »ز«رةنطة وينةكةم وينةيةكي نةريين يب بةالَم / دةعبا هةزارسةرة

 ئاخر؛
 ! كردووين باوانزمان بةدبةخيت

 بةردةوام هةولَ ئةدا خؤي نوي و دةسةالَيت ضةندشيوة نوين ي زمانضريؤك بة كةلَك وةرطرتن لة 
سةرةتا ئوستوورةكان /كة دةبيتة ميذووي مرؤظايةتيش/تازة تربكاتةوة و لة ميذووي خويدا 

كاين خؤدةرخستين دةنووسيتةوة، بؤوةي ئوستوورة بةأوالَةت جيهانيكي ناواقيعة و سةرةتا
 زمانة وةك سيستةميكي وانوين ساز؛ 

»سةد بةبري ميسيت سيكي لةبةرداية لة ثيئاناهيتا بةسةر ..مالَيك كة لةناوةوة بةخؤي رووناكة و لة دةرةوة بة ئةستريان رازاوةتةوة.. كراسي

 »ي خؤيةوة دانيشتووة و لةغاوي ئةسثةكاين بة دةستةوةية/طةردوونة/خولةك
١٠٢ و١٠١ستا ، ئابان يةشت، بةندي ئاوي  

 لة رةوايةيت فارسي داراب هورمزيةزد دا هاتووة؛
داري طةورةطةورة و ضياي بةرزبةرز هةلَدةكةينَ بةالَم دةرةقةت طةرشاسيب ثالَةوان ..با فريوي شةيتان و دؤستةكاين دةخوا و زريانيكي طةورة دةنيتةوة

 جليل دوستخواة. كوياجي.ك.ج. ران و ضنيايينها و افسانةهاي اي»         ..نايي

بةمنوونةئةتوانني بلَيني ئوستوورةكان زؤربةي ئةوضةمكةسةرةكيانة لةخؤدةطري كة زيهين 
مرؤظ لةدريذةي تةمةين  ضةندهةزارسالَةي خويدا بةرةورووي بؤتةوة وزمان و نيشانةش 
 !بةردةوام نويي كردؤتةوة وهيناويةتة سةردةمي مة

ةم شارة با هيناويةيت، لة سةردةماين كؤين ميذوويي دا لة زجنرية ضياكاين قةفقازةوة هةلَيكةندوة و بيئةوةي بيلَي ديوار يان شووشةيةكي درز دةلَين ئ«
 سليمان دلسؤز/ مالَي بةربا»     ..بةري بةخأي هيناويةو ليرة دايناوة

ي وضريؤك و بةطشيت ئةدةبيات دةخاتة كةواية ئةوة ضاالكي زمانة كة ثؤلين كاري لةسةر دةكر
ثؤلين بةندييةوة نةك ئةوةي كة ضريؤكيك ريئال يان ميذوويي ويان زيهين و بةروالَةت ئاشةوثاشة 
 يب؛

دةرةقةت طةرشاسب نايي هةرواكة دةرةقةت ضريؤكنووسي مالَي بةربا نايةت و ئةجنام » با«
زماين مالَي بةربادا تةنيا نامؤكراوةتةوة وبؤتة باي باي ئوستوورةيي لة ..قةلَةمةكةي رزطاري دةكا

حةسرةت و فةرامؤشي و هةر ئةو ئالَ وطؤأة لة زماين ضريؤكةكةدا سةرلةبةري روالَةيت 
ضريؤكةكة دةطؤأي و لةطةل َئةوةي دا كة دةيكاتة ضريؤكيكي سةمبوليك، ئةو وزةش ئةداتة دةق كة 

 خوينةري ئاسايي .يشةوة خبوينريتةوة»ل ريكؤرثو«لةروانطةي بريةوةري و فةرامؤشي يةكةي 
 هونةر و قةلَةم كةوتؤتة خزمةت ثاراستين –رةنطة ئةمة بة ناوةرؤكي ضريؤكةكة وةربطري كة 

كة سةردةمانيك » ئةطةر بريارة هونةر وذيان يةكيان مبرن، با هونةرمبري«  بةواتاييكي تر–ذيان 
بةالَم رةخنةطر ئةو اليةنةي ئةخوينيتةوة كة ..ودرومشي سةرةكي رياليسمي سؤسياليسيت بو

نووسني رةنطة تةنيا و باشترين بةرةنطاري يب دذي حةسرةت و فةرامؤشي و ئةزقةزا طةورةترين 
ضةكة دذي خةمي ئةبةدي ذيان كة ئةمة بةراسيت ثيضةوانةي وةرطرتن و خويندنةوةي خوينةري 

ا لة زمان دا هاتوتة نواندن؛ ليفةكة نادري بةسةر ئاسايي ية لةو ضريؤكةو ئةم ثارادؤكسة تةني
كة رةمزي بريةوةري وبةرةي ذياين مرؤظة، بةلَكوو ئةدري بةسةر طةرماي لةشي /كضةبضكؤلَةكدا

بةريت /كة دذي باي فةرامؤشيية/هاتووة طةرماي بريةوةريية خؤشةكان» با«كضةكةدا بؤ ئةوةي 
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ؤكةدا بةدةست نووسةرةوة بؤتة رةمزي ئةدةبياتيش بةالَم قةلَةم كة رةمزي نظيسارة و لةوضري
ئةم دةقة بة ئالَ وطورِكردين قاشة زيهنييةكاين كورِ و باوك ..،نايةلَي ئةو تؤزة طةرمايةش بةريت

 :»با«وذن و نووسةر ميذووي مرؤظايةيت دينيتة ناو مالَيكي بضووكي بةر
نةوةك وةبزاينَ : خيرا ئاورِيكي دايةوة و من بة ثةلة ضاوةكامن نووقاند لةدلَي خؤمدا طومت/لة زماين راوي ضريؤكنووسةوة.../خيرا ئاوريكم« 

 لةقاشي زيهنيي كوأةكةيةوة/ مالَي بةر با»                وةخةبةرم

رةنطة تةنيا بةم رستةية يان باشترواية بلَيم بةم قاشةبضووكة زيهنيية دةق ئةيهةوي بلَي لة 
ايةين بةر با دا ئةوة بةرةي نويية كة بةردةوام بةرةي ثيشووي لةبةرضاوة و بة ميذووي دريذ خ

ثيضةوانةوة ئةوة باوك يان بابلَيني بةرةي كؤنة كة بةرةي نوي بةوي ديكة و نووستووي دةزاينَ و 
و ..بةردةوام قسةي باي تووأةي ساالَين ثيشووي بؤدةكا وفيداكاري خؤي وةك باوك و ثالَةوان

بةالَم لة قاشي » ض كةمتةرخةمة ئةوذنةي من«ينَ ذن و مندالَةكاين نووستون و كةمتةرخةمن؛ وازا
زيهنيي ذنةكةدا نةك قةلَةميك، كة لةزيهين باوك ـ نووسةردا بؤتة هةموو ساماين و ئةيهةوي بزانص 

 خودكار وخودنويس دةبص بةلَكوو دةيان قةلَةم و، /سووزةين/ئةو قةلَةمة مل باريكةي، ضؤن بكاتة ضةكي هيوا؟ 
 ببص و وةك قابلةمة لةسةر يةك هةلَيان ضنص و لةكايت ثيويست دا شةأةباي ثصبكا

 !ئاخر ئةم با باوةكوو بةردةوام ران ومل وطةردن ورد وخاش دةكا كةضي ئةمشارة با دةيطصأص وحةزئةكا بةردةوام ئةو بلَينةوة 
نةوة و وةك زؤرص لةو ضريؤكة ساوايانة بةراسيت باش هاتؤتة رووبةري زما» مالَي بةربا«

هةر بؤية بة دةيان . نيية كة يان دروشم ئةدةن يان دةكةونة نقاندين فؤرم وكليشةي تكنيك ةوة
 بؤضوون و راظةكاري سةردةمانةي ليهةلَدةكأص؛

وةك جةنطاوةريكي تيك شكاو ..دةهاتة ذووربا وشةكاين سانسؤر دةكردم و لة بيضمي ثياويكي قولةرةشةدا هةتا ناوقةد لة طةرماي مالَةوةمان « 
سةرم وةسةر ئةذنؤم دا شؤأكردةوة و وةك جةنطاوةرصكي وةغريةت كةوتوو غارم دا تةقةي درطاكة و ضؤكم توند لة سةر سينطي دادا  با ئيتر لة ثشت دةركةكة 
 »ثةلةقاذةي بوو

نةوة هةمان دةسثيك دةاللةيت زماين بؤ وةسلَ بووين ئةم ضريؤكة بة ئوستوورةو ميذووما
 :و كؤتايي مالَي بةر با و ئوستوورةي با ية

    » طةرشاسيب جةنطاوةر باي بةد خوازي تصك شكاند و ضؤكي نا سةر سينطي وبأياري ليسةند كة ئيتر دةست لةكاري ئةهرميةين هةلَطرص« 
 ١١٤ال . طفتار ثنجم. سةرضاوةي ثصشوو

ربدين زماين و هينانةطوأي فؤرم و تكنيكي زماين كورتةضريؤك مالَ بةربا بة دةست تي
ئةفسانةي با دةطوصزصتةوة بؤ سةردةمي مؤديرن و دذي رةشةباي فةرامؤشي قةلةم دةكاتة رةمزي 
 بةردةوامي ذيان؛

 »ساماين من قةلَةمصكة و زمان و هةزاران الثةأةي نةنووسراو«

ان لة يةكدي جوص دةكاتةوة، وةك طوترا ئةوةكاركردي زمانة كة ويتطوشتاين طوتةين ياري يةك
 :ئةطينا ئةو ئةفسانة و مالَي بةر با و ئةم كؤثلة شيعرة يةك ناوةرؤكيان هةية

 لةطةلَ با نةبووين/

  نةضووين سةرشيتانة
  ئةوان با بردين و مردن
 / ئيمةيان سووتان و ماين

 /سووزةين/درؤكاين موقةددةس
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)٧( 
واتة من لة سي طؤشةنيطاوة ديتة /الَت نائاسايييش بة زمانصكي بة رو»رؤمانصك ثصش لة مردن

 دةربرِيين خةمي ئةبةدي جيهان وخيانةيت ئوستوورةيي؛
ئةم ضريؤكة بة كةلَك وةرطرتن لة فؤرم وتكنيكي ضريؤكي سةردةم واتة منؤلؤط،طؤشة 
 نيطا،شكاندين كات ودةربرِيين ئوستوورةيي وميذوويي بة زماين ئيجاز و قاشطةيل زةيين و زماين
رةوايةيت ثيشوو خو دةكيشيتة ناو ضريؤكي سةردةمةوة؛ ناوةرؤكي ضريؤكةكة لة كؤنترين 
ئوستوورةكانةوة كة رةجني لةميذينةي ثرؤمتةيب يان عيسا و خيانةيت يةهوودا يان حةلالج و 

 up/بةالَم ئةوةي ئةم ضةمكةبةروالَت كؤنةي ئاثدةيت. مةمي بؤتان و ثيشةواوة هاتووة و نوي نية
date/ كردوة، ديسان زمانة كة هيض دةرةقةيت نايةت؛ 

 :واتة قازي و خةلَكي رةشؤكي يةوة/ من لة نيطاي سيهةم كةسي تاكةوة١– ١طؤشةنيطا؛
و /لريةدا جةخت ئةكةمة سةر ئةم ئةوة/»ئةوة«ئةو كابراية بة ثيي تاقيق و ليكؤلينةوةكاين ئيمة دةركةوت كة لة هاورصكاين  

 ي بؤ دةرئةبأينحوكمي ئيعدام

صك سازدةكا كة لة دريذةي ضريؤكةكةدا بة هةموو /تعليق/لصرةدا جؤرة راهيالَن » ئةو«
و سركة و بة تةمهيديكي داستاين لة زماين »سةييال«ئوستوورة ومصذوودا تصدةثةأص و ئيجطار خز و 

» تؤ« كة ةوة ولةطؤشةنيطاي يةكةمكةسي تاكةوة دصتة زمان، ئةويش لةناو ضريؤكيكدا»من«
ي رةزا »ضاة بابل« ئةكةمة رؤماين ئاماذةبؤ روونكردنةوةي ئةم جورة داهينةريية / ئةينووسي

 .. باي ع ةتا نةهاييبالَندةكاين دةمقامسي روماننووسي فارس و 
خوي ضاوةكانيان كردمةوة،كضصكي رةش ئةمسةري ضاوشةرايب بةرامبةرم وةستابوو، دلَنيابووم بؤ«:  يةكةم كةسي تاك٢ – ١

 »خاتؤوزينةكةم..بةهصمين ثصم طوت زين...بوو

واتة كاكة مةم / ئوستوورةيي لة بةيتةكوردييةكاندا-ليرةا ئةو وةك كةسايةتييةكي ميذوو
 ديتةطةأ كة ئينكار دةكرص 

 بانط بدا تؤ ثصترووس بةياين ثصش ئةوةي كةلَةشصر بؤ جاري دووهةم: وةبري قسةكةي مةسيح كةومتةوة كة بة ثصترووسي طوتبوو «٣-١

دةبص بة مةسيح و ئينكار ئةكرص و » ئةو« ليرةدا ديسان لةزماين يةكةم كةسي تاكةوة» سص جار من ئينكار  ئةكةيت
 .. هيلَي زةمان بةرةو دواوة ئةضص

 : زماين مين دوهةم يان دووهةم كةسي تاك كة لةم ضريؤكةدا ضريؤك نووسة٤– ١
 . دانابوو  و  لة  كؤتاييش دا  وشةي  ثصشةوالة دوايني بةشي ضريؤكةكةت داسص نوقتةت«

 روون دةبيتةوة واتة كةسايةيت ئةم ضريؤكة بة تاواين ئةوةي كة  ئةوليرةداية كةكةسايةيت
 شةوا دةضيئينكار دةكرص و / كة هةردووكيان رةمزي مةرطي مةزلَوومي بص تاوانن /لة مةسيح يان ثي

واتة ثصشةوا لةم ضريؤكةدا بة ضةشنيكي ديكةش راظة دوايني وشة / حوكمي ئيعدامي بؤ دةردةكا
ئةم ضريؤكة لة راسيت دا باسي دوايني شصوي مةسيحة كة لة ..دةكرص كة مةودايةكي ديكةي ثيويستة

مةرطي ناسري تيدةثةأص ودةبيتة ياساي ئةبةدي جيهان و خيانةتيش وةك هةميشة تا دةورةي 
لةم ضريؤكةدا بؤوةي نةهاتؤتة راهيالَن كة » ئةو«ي »دال...مؤديرن و ثاش مؤديرن هةر هاورييةيت

ةوة دةيب »دال«يك بداتة خوينةر، بةثصضةوانةوة خوينةر بةو»مةدلوول«دواجار ضصذي طةيشنت بة 
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صكي وةستاو وةك »مةدلوول«بةردةوام ئةمالوال و ئةم كات و ئةوكات بكا بؤوةي هةرطيز نةطاتة
ةويتةدواوة و ئةوة خوينةرة كة بةردةوام دةكةويتة ناو طةمةيةكي دريدا ئةلَص مانا بةردةوام ئةك

 ..زماين يةوة كة ضريؤك بصت
 هةموو ذيان و .باسي ئةو تةنيا لةم ضريؤكةدا نية كة هاتؤتة رووبةري زماين ضريؤك

ئةويك ..ة كيشةي هةبووةئةوئةنديشةي مرؤظ لة ثانتاي ئوستوورة و ميذوو و هونةردا لةطةلَ ئةو 
دا ئانيمووس لة ناو خولياي ناو زيرابةكانلة..كة لةخؤمانةوة سةرضاوة ئةطرص و سةركوت ئةكرص

 ..ئاوةكةدا خؤلياي خوي دةبص وئانيما دةبص بة ئةوصكي سةركوت كراو
و ثصشةوا » مةسيح«و » مةم«دا ئةو دي تة ثانتاي مصذوو و وةك  »رؤمانيك ثصش لةمردن« لة
دةترسم ديسان «ئةوئةوة بة ثيي ديسان تابؤ لة ضريؤكي ..كوت دةبنو ديسان سةر..ئينكار دةكرصن

 دا لة فؤرميكي مردنةوةو لة .. بة مردووييش ئةعةددا دةكرص»سيبةرصك وةسةر طؤأةكةم خبشص
يةكشةممانة سةرم «داستاين نوص و ئةمأؤذينةدا دةكةوصتة ذصر بازجوويي و ئةشكةجنةدةكرص و لة 

 ةمي موقةددةس ودادطاي ئةمرؤذينة داواي سزاي سةخيت بؤ دةكادا ئةو بؤتةمري»يلَ نايةيت
يةكةم لة : سةرضةشنةكؤنةكاين ئانيما لة دوو سيمادا خؤي دةنوينيتةوة«يونط الي واية 

دايكةئارماجنييةكة . سيماي دايكي ئارماجني دا و دؤوهةميان لة سيماي ماشووقةي خيانةتكاردا
و / ئانيماية و وةك مريةمي ثريؤز لةخةونةكاندا دينة طةأنوينةري سيماي روون و يارمةيت دةري
و ماشووقةي خةيانةتكاريش سيماي تاريك وجادووطةرانةي / هاتؤتة ناخودئاطاي ئةو دةقةشةوة

 »..ئانيماية
 لة ذصر ثؤستالَي ئيستواردا دةثليشصتةوة؛» خةونةكامن لةتاوسانا فصنكن« ة لةئةوئةو 

رهةزار سةرواز  ها لة ذصردةسيا، وةختص ئةقيأنيت تواو ساختمان دةنط ئةداتةوة، سةرواز هةس لةع زرةتا خوةي هةزا..ثياو دةولَةتة. طةورةس «

مةغريبة رؤذصك كةماالَ يان لة ثشت ديوارةكؤنةكةي مزطتا ديووالركةالرك سةري كردةناو /....كةكضي ئستوارة/دايكم ئةزانص كةمالَ خاترخاي ذيالس! تةأ ئةكا
 »كارئةو باوة حيزةس«دايكم ويت .. وهصلَنجي ئةداو خوصين قةي ئةكردةوةمردةشؤرخانةكا

 بؤتة كةسايةيت هةموو ئةوانةي كةبةردةوام ئةم ئةويش دا »..كة شةوي ك ميوانتان نةهات«  لة 
 » ئةوة راستة كة ئيتر رصيةكت بؤ نةماوةتةوة و دةبص مبري«:ثرسة سةرةكي ية لة ئةدةب دةكةن

 !ؤكي خةمي ئةبةدي ذيان بصضريؤكي ئةو رةنطة ضري
)٣( 

/ وةك نائاطاي تاك و لةميذوودا/ و لة خةون/ وةك نائاطاي كؤمةلَ/  بؤض لة ئوستوورةئةو
وةك لووتكةي خةيالَ و زيهنييةيت /و لةئةدةب و هونةردا/ وةك ئةزمووين مرؤظايةيت

 سةركوت دةكرص؟/مرؤظ
واتة ناخود كة ..وةندة لةطةلَ ئةسلي ضي َذخود ثيوةندة لةطةلَ واقع و ناخود ثي: فرؤيد ئةلَص

لة خؤمةوة ثصم واية « ئةوي تربص لةناوخؤمانداية، هةرواكة لة خؤلياي ناو زصرابةكانداهاتووةكة
دةترسم ديسان سصبةرصك وةسةر طؤأةكةم خبشص داخود «هةروا كة لة » هةست بة هاتنم ئةكةي

وا و لة مردووش تةعةددا دةكا و دواجار دةكاو ناخود بةرةو ضثَذ دةِر/كة واقع بص/باسي شةِر
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هةردووكيان دةطةأنةوة ناخؤ و دةبنة ئازاري رووحي من و طؤِرةوشاري ئةداو تةعةدا لةخود 
 ..ئةكا

ة بكؤلَينةوة،هةر ئةتوانني ئةو لةو  ئةطةر بةبؤضوونةكةي ذاك الكان يش لةم ضريؤكانةدا
ة ئامادةبووين باوك لةني وان مندالَ و وينةي الكان الي واي. تةسةوري ئةو لة خؤماندا بةدي بكةين

دةبصتة هوي جيا بوونةوةي . خةيالَيين مندالَ لة ئاوينةدا كة لةثصوةندي خؤي و دايكي ساز بووة
لة ئةوي دي كة ثرؤذةي سةقامطريبووي باوكة لة مصذوودا، ئةم بؤضوونة لة ضريؤكي /مندالَ و دايك

بؤتة »سةردار«كةسايةيت سةرةكي ئةم ضريؤكة الي واية :ةبصدا بة رووين ئاشكرا د»ئةمة خةون نية«
مردووة، ديسان /بابلَصني سةردار/هؤي جيابوونةوةي ئةو لة دلَدارةكةي و تةنانةت كاتص سةرؤكيش

 :تةسةووري ئةو وةك جةنازةيةك كةوتؤتة نصوان ئةو و كةذالَ و ئةو جيايي ية بةردةوامة
دةمهةوص بلَصم كةذالَ دةستت بؤ ئةوةندة ..راوةي سةردار و دةستةكاين خؤم لة دووكةلَ دا نوقم دةبنقذةكةي كةذالَ و روومةيت لة كفن شارد«

 »..تةرمةكةي سةردار و هةزاران تالَةقذي سثي لة نيوامنان داية..دةسيت كةذالَ لة دةستم دادةكةوص...ساردة؟

و جياوازي و جيايي بة بؤضووين ئة:  ئةم بؤضوونة الي كارلَ طوستاو يؤنط هةنص ئالؤزترة
لةوة دةترسم «لة ضريؤكي ..لة نيوان سةرضةشنة كؤنةكاين ئانيما و ئانيمووس دا رووي داوة

ئةو كةوتؤتة ني وان ئةمان و /يان تةسةووري فرماندة / دا فرماندة»سصبةرصك وةسةر طوأةكةم خبشص
م خؤي بةو دةطةيةينَ و ئة..و كاتص فرماندةش دةكةويتة بةر تفي سصحراوي ئةو و سةري ئةتويتةوة

كضصنييةكة هةلَدةطرص و هةتا هةتاية ئازارة ويذدانييةكةي فرؤيدي تووش ئةبص و دواي مردنيش 
دينيتة ثانتاي زماين » ..دةترسم ديسان سصبةرصك«بةالَم ئةوةي .. طؤرِةوشاري تؤلَةي لةكولَ نابصتةوة

لةبةر ئةوةي « :بؤ وةي بارت طوتةينكورتة ضريؤكةوة ئةم ضةمكة ئوستوورةيي رةواين يانة نية، 
ئوستوورة طوتةية هةرضييةك بة ئاخاوتن بتوانص بصتة دةربأين ئةتواينَ ئوستوورةش 

واتة /ئوستوورة نةك بةهؤي بابةيت ثةيامةكةيةوة بةلَكوو بةيارمةيت ضؤنيةيت دةربأينيةوة..بصت
 دياري دةكرص؛/زمانةكةي

نةمدةزاين كةوتوومةتة بةر نفرةيت كص؟؟ و ئةو ضةكةش بؤ خؤي ..ناغة كائوضؤيي يةكةي كردد واية ضةكةكةم هةلَداشت، دوو تفم لة قؤ«
 .. دةترسم يسان سصبةرصك»بةدةم ئاوأدانةوةي ئةو ثيلم كؤكردةوة.. هاوصشتؤتة سةر شامن ئصستاش ليضي لص هةلقؤرتاندووم و لصم دةأوانص

 كة بةردةوام لة رصطةي ودخزماين ئةم ضريؤكة زمانصكي ئصجطار دوواليةنةية؛ زماين 
 بص ئةوةي ئةم و ئةمانمنؤلؤطةوة باسي تالَي ذيان و شةأ و كوشت وكوشتاري واقيع دةكا بة دةسيت 

دواية وصلَ و ماخوليا ئةبوون ..جةغزي مةطةسةكي تفةنطةكان و دووربيين وةك ضاوي طورطي قةناسةكان ئةيانأوانيية هةموو اليةك«بزانن بؤضي؟ 

دوايةش شرخيةيةك دةكصشراوة سةر الثالَةكان و كةولَي خاكي ..حبةسصنةوة/كة رةمزي جل وبةرطي سةربازيية/ كةولَة خاكي يانةهةتا لة سةر ئةو
ئصستا بوومةتة دوذمن و دوذمنيشم بؤ ..ئةمن تا دويين ض نةبووم !! لةو وضان دان لةناو زطي دووربينانة..هةي لةو شرخيانة..بةرماين سوورسوور ئةكرد

 ئةمة زماين ئةو خؤدةية لة دةقدا كة بة فرماين فرماندة هةلَس و كةوت ئةكةن و كة »..وةسازبو
ينتة طةرِ زماين .. فرماندةش ناميي ياساي ئةو تةعةدداي مردووش ئةكةن واتة زمانةكةي تر دي بة ثي

روحي بةر دووهةم ـ زماين ناخودة كة لةو شةرِ و نةطبةتةش دا لة دووي ضيذدةطةري و ئةشكةجنةي 
ئةم بةشةي زمان ئيجطار دةرووين ية و تةنيا وةك مقاشي زيهن هاتوتة زمان و لةطةلَ . ئةكةون 

 وةهم و ناخودئاطاداية
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ـ خوينيش بة ... كفنيكي سثيم لةبةردا بوو« ـ ئيشتاش تؤخنيكي لة سةرشارن و ملمةو طري دراوة  كفنيك كة جاربة جاري رةش ثووش ئةبوو 
ـ بة ناو وردة مووةكاندا سيآلوطة ئةبةسيت سةرثاشةلَ كة هةر كات ضاو لة ئاطر ئةكةم ديتة ناو / ئةوة ض كابووسيكة/م   دا بة ثشت و ران و ئةذنوم دا 

ـ ئةوة طرِي ض تؤلَةيةكة   »...نةش بؤ لة ضاوم سةوز ئةبنبةر ئةبيتةوة طيامن ئةو درِؤة زةركا/ ثيشتر با يب ئازادي لة روانطةي فرؤيدةوة كرد بوو/خةوةكةمةوه 
ـ بؤين كرد« ـ دواية بة ثةجنةرةشةكاين خيرا خيرا قورسايي خؤلَ و بةري . شةويك هاتوو خولَي سةر طورةكةمي الدا  هةتا طةيشتة سةر طؤرِةكةم 

ئةو ...  سةر سةوز بووة و ليضيكي زل و طوشتين بيوةية لة، لة سةرالدام كةف و كؤلَي لة زار ئةرذاية  خوار هةوةلَ جار كة ضاوم كردةوة ديتم داريكي طةورة
ـ دةسيت دةكرد بة  طةمةية.. كةطةيةي لة ضاوم دا بيند و خاتر جةم بووم ـ ئةمن رام دةكرد ئةويش بة شوينم وة بوو  كةمن بة سةردووةكةم : كفنةكةي يلَ دامالَيم 

 ../دةترسم ديسان سصبةرصك /»...هينا

)٨( 
 /خودشيفتة/خولياي خؤ** وورريئال يان ئانيمووسيكليث ئارتيكي س

سةفةرصك لةناو دةمارةكاين خؤوة بؤ ناوخؤ و جص ذواين ئانيما وئانيمووس لةذصردلَؤثةي 
 /دووشصكي حةمام دا ضؤن ديتة رووبةري زماين ضريؤك

خةيالَ و ئاماجني بةيةك طةيشنت ؤمن خؤشةويست،  و ب مذاوي و ناديارتةواوي ئةم رووداوانة تةنانةت ضركةساتةكانيشي يب َثيوةندي ذنيكي
 دةستثيك/  خولياي ناو زصرابةكان » نةدةكردثارضة ثارضة   ولةت لةتدةستةبةر نةدةكرا و منيشي ئاوا 

خودي بابةتةكة باسصكي دةرووين و رةوانيية و بة بص زمانصكي رةواين بصذ و شصعراوي ، 
اية كة رةخنةطراين سةردةم بةردةوام طوتوويانة كة لة لصرةد. بةضريؤك كردين ئةو بابةتة ئةستةمة

ضريؤك دا، هةر ناوةرؤكص فؤرم و زماين دةربرِيين تابةيت خؤي دةببينيتةوة هةربؤية منؤلؤط و 
 تاك بصذي دةرووين زماين سةرةكي ئةم ضريؤكةية؛

هةروةها خولقاندين ناشوصن » ةيشؤنةوههةربؤية لة حةوزصك دا خةريكن دةمثالَصون وهةرضي خرت وخالَ بة لةمشةوة هةية د« 
و فةزايةك كة مةنتيقي ضريؤكةكة، لةطةلَ ئةوةي دا كةضريؤكصكي زيهين ية، بتواين  روالَةتصكي 
 :واقيعي بنوصنص

 » ثصم واية تؤش هةست بة هاتنم ئةكةيخؤمةوةمن لة«

ةوة، هةلَبةت ئةطةر بةمانا ئاسايي يةكةي نةخيوصنين» لةخومةوة«بة جةخت كردنةسةر 
ة كة لةزماين دووهةم كةسي تاك ةوة دي َو وتوصذة ناوخؤيي يةكة بة ئةووةسفي وردةكاري يةكاين 
هةروةها زماين شيعريي ضريؤكةكة لة حيكايةيت دةروون ئةدوص و ئةمانة . باشي روون دةكاتةوة

ناو ضرا سةوزي زمانيي ضريؤكةكةن بؤ ئةوةي بلَص ئةو ذوانطة دةرووين ية ويةكةم شةيتان لة 
 خؤماندا بدؤزينةوة وئينجا لةطةلَي تي كةالَو بني؛

 »دلَؤث دلَؤث بة يةكةوة  سةرةوذصر دةبني و بة نيو زصرابةكاندادةأؤينة خوار.. هةلَمصكي خةست ذووري حةمامةكة دادةطرص« 

نارسيس «خالَي بةهصزي ئةم ضريؤكة تةخةييويل قةوي و ئيماذيك بووين  دةقةكةيةئاخر 
 ش ناضارة بيب بةبةرد»ئكؤ«ي كة تةنيا خؤي خوش بويت ومةحكوومة بةوة

)٢( 
 بة دزيةوة سآلو

 »قاولةمة.. دةوري.. ثيالَة: » من لة كاولَي رقم هةية ـ كؤآلنةكان حةوتةيةك جاري دةنطي ثياويك دووثات ئةكةنةوة«
اتؤيتة ئةمة يةكةم طرية كة تةوين طيرِانةوةي ضريوكةكةدا و ليرةداية هةست دةكةيت كة ه

 وةي نائاسايي ئةنووسريمن  لة كاولَي رقم « ثانتاي زماين ضريؤكةوة واتة  ـ رق لة كاولَي ـ كة بة شي
ئةمة دصأصكة كة يةكةم ثلَتوكي خؤي لة زيهين رةخنة طر ئةدات بؤ وةي خوينةري ئاسايي الي »هةية

ةكةم نائاسايي بووين زماين واية دةبوا ئةمةي خبويندايةتةوة ـ من رقم لة كاولَي ية ئةمة ي
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ضريؤكةكةية و دووهةم لقي راهصالَن ساز دةكا، كاولَي كيية؟ بؤ لة كاولَي رقي هةية؟ بؤ 
وانووسراوة؟ دريذةي ديرةكة وةآلمي ثرسياري يةكةم ئةداتةوة، كؤآلنةكان حةوتةي جاري دةنطي 

م هةولَة بؤ ساز كردن و ناساندين يةكةم ثياويك دووثات ئةكاتةوة ـ ثيالَة دةوري قاولةمة ـ ئةمة يةكة
 ي ئةوة بلَيوةي ناراستةو خؤ، واتة دةق بةجيي ثيالَةو دةوري « كةسايةيت بة شيمن رقم لة كاولي

بة دووي .. فرؤشة زمانيكي ديكة بة كار ئةهيين و بة جؤريك ئةو ديِرة ئاسايي ية نامو دةكاتةوة
 دووهةم ـ بؤ لة كاولَي رقي هةية ـ هيشتا كةسايةيت يةكةم كةس زماين طيرِانةوة داين بؤ ثرسياري

بيضمي نةطرتووة ـ باوةكوو ـ لة راهصالَين سةرةتاي ضريؤكةكةدا دةرئةكةوي ـ كةسيك بؤ ضةند 
ـ دايكم بانطم ليدةكاكةسيك ئامة دةنووسي و نامة كة بة شيوةي نائاسايي  ـ  ـ وس   ـ كؤتايي ثيدي ـ ووس 

ضريؤكةكة لة زماين منولؤط كةلَك وةرئةطري، بةآلم ثيكهايت ضريؤكةكة لة سةر باوةكوو 
حةرةكةي ثاذ بؤ طشت  رؤنراوة واتة  ثاذيك ئةنوينري و ئينجا بةرةبةرة ديتة بةرةوة و كلووزئاث «

دةكري 
ئةوةي لةم ضريؤكةدا  بة رضاوة ضونيةيت ناساندين كةسايةيت يةكانة كة بة ثةلة و 

و خؤ دينة ناومنولؤط يان بة ضةند وشةي ديالؤطيك ئةناسرين، بؤ وينة ئةطةر مبانةوي ناري ناراستة
 واتة »شوورةيية كضي بووكةلَة بؤ كضي عازو«طيان و هةناري و باواينَ بناسني هةر ئةم لةتة ديالؤطة بة سة ، 

بؤ ئةوةي دةرووين يان .. ئةوانة هةمووي بووكةلَةن و كةسييت سةرةكي ضريؤكةش تازةعازةو
 ين دةلَيين لةشي دايكمكاويلَ بناسيوةندي ..ئةو طيافانةش بوياين لةطةلَ دايكم بةقةدةر هةموو ذنةكاين ديكة ثي

 .ش هؤكارةكةي روون دةبيتةؤة»من لة كاولَي رقم هةية«هةية هةر بؤية 
ةبةرةش حةزة خالَي بةهيزي زماين لةم ضريوكةدا هةلَس وكةوتة لةطةلَ عةبة رةش ـ ع 

 ين بة يةكيباسي بكا و ئةيلكي ريسةركوتكراوةكةي بةشي يةكةم كة لة دلَ خؤشيةوة ناوي
 ..عةبةرةش و كاولَي ش بة قةد ئةم شارة مندالَيان ئةيب  «لةوةبووكةالَنةوة 

 
--------------- 

 :لةم وتارةدا نادةبرصن لة ضريؤكانةن لةو فستيوالَةدا ثازدة ضريؤكي كوردي هاتنة كي بأكص وة و ئةو ضريؤكانةي : •

 نووسيين عةيل دةمسالَي» ئةمة خةون نية«
 نووسيين حمةممةد  رةحيمي» ئةترسم ديسان سصبةرصك وةسةر طؤأةكةم خبشص«

 نووسيين  حمةممةد ئةردةالَن» مردنةوة«
 نووسيين تؤفيق موشريثناهي» خةونةكامن لة تاوسانيشا فصنكن«

 ووسيين مامةند قادرين» خولياي ناو زصرابةكان«
 نووسيين  كةرمي خزري»  رؤمانصك ثصش لة مةرط« 

 نووسيين  عريفان رةسوول َي»  شايةت
 نووسيين سلصمان دلَسؤز» مالَي بةر با«
  .................نووسيين» بة دزيةوة سالَم«

 نووسيين ئومصد رةمحاين»  كة يةك شةممانة سةرم لص نايةييت
 رنووسيين حمةممةد سديق  كةرمي ثوو» دالَغة
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