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ئةظ ثرتووكة ديارى ية بؤ مامؤستايىَ من )غازى   -
 مةرِنى(با

ئةوىَ ل سةر خاترا هةلويستىَ خوة بةر ب غةريبييان 
ضووى و تةمةنىَ خوة طوورى ئةدةبيات و ديرؤكا كوردى 

 كرى.
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 كةبؤ خؤدَى كةرةم ساقى تو ذ
 َى مةى د جامَى جةم كةرعةييةك جو

 دا جام ب مةى جةهان نةما بت
 يا بتهةرضى مة ئريادةية خؤ

 ببت ل بةر مة ئةحوال دا كةشف
 كانني دبنت مويةسسةر ئقبال

 ئدبار مة وَى طها كةماىَل
 )ئةمحةدىَ خانى(         ئايا بووة قابلى زةواىَل

 

 

 بكت وا قعىهيض هونةرمةندةك نينة بشَيت تةحةموال 
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 پێشگۆتن
وێنژالیێ،ئهقێنشانۆیێڤپێنچدهئه

)هلكهگهندێرمههونه ئدریسنج ت
ڤه ئههاتینهعابد( و زنڤێسین

پێشگۆته وی بۆ كو كێهسپارتیم
كهزروبیرولهژگهبنڤیسم،بریتییه

(خۆنهتیڤن)لجهێران..پردپۆزهباوه
نیگههندهلێ ههك یێن ژی ین..تیڤ
گهلێ هندێل كول ببێژم دشێم

كاپربزاڤوكوورستهالوههنڤیسكارێ
یێننجانهژوانگهدیارهی،ویێیاهه
دخاسمهرتووكاندخوینن،نهكپهلهگه

ههیێ)بێهۆدهبوارێ دا(رییێبوونگهو
زدبینمئێكئهختێوهخۆڤهجاژالیێ

قوتابییێنمنهۆدچیته دناڤرێكوژ
توگرێگوحمهباغێنهزروبیرێنپڕزه

ئه دا، ئامادهوسا تم دبینم خۆ كوز
پترللكیبشێمرێكێهاری،بهبچمه

تهڤیكهم،داكونهوژێربكهنكرۆناكوڤه
رێبه ناڤئالۆزیو دێییێرزهد كو دا،

)سهبیته بكهبهبیانو دوور دا ڤیتژب(
)تتابع(دیمه ڤێكهاتنا دیف ل و ن

كو دا ڤێجا درامی. روودانێن
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بساناهیتربێخین،دێهشتنێتێگه
كهقهته داهاتیال خالێن ڤان دا ین

ین:بكهشرووڤه
رییێننۆگهدناڤشاسییێندێههره-1

به رۆهنبكهریههویدا: ینمیییدا
وهزرو؟ئهچییهسییێندێههكاره

ئه كو یێن رێزكێنبیرن ناڤ د م
یڤاندبینن.وداولپشتپهنڤێسینێ

نه بیر ژ رهكهدا كو ،ئێكێندێههین
ورهزێركاغهلسهنڤێسینه ندێهه،

دیهیڤێپهخواندناكالسیكییادووێ
وهنڤێسینێ جا مهدا.. گۆتی،كو

گه هزرێن یێنلهنڤیسكاری كوور ك
ئههه و سهین، ل دوور دشێن رم

رانرپههابهندهكژوانبچینوچههنده
سه وهل بنڤیسن، شرووڤهر كرناك

هندهخنهره چونكۆ هزرانیی، وان ژ ك
زه تژی خهڤهدهێن، ژ پر و كایالهر

تاریخ()مناقشهلینهدهرهاتوجهبه
رێرپهرییائێكی،بهد)شانۆگهبۆنمونه

نگییێدبێده(دادبێژت:)باشبزانهئێكێ
مه چێدبیت(لزنترینتاواناكوشتنێدا
نگییاجیهانێبێدهمبزڤرینهرئهگهڤێرێ
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سه كوردستانێل كوشتارێن وهر كو،
حه)ئه و سهبچهلهنفال ب لو دان
وێبه وان( كادێگاڤێری زانینن

ڤێ كیرێههڤووكێههكووراتییا تا
رتووكیێنندپهچهتانووكهدچیت،وهه

سه هاتینهل در ژی یان نڤێسین.
دبێژت:)ئهڤووكههه دا دی ڤانكا ز
ڤا(ئهودمرینهرانناكوژم،چونكۆئهبینه

ساال) وه1514ژ جه)ئره( نگاانكو
ناڤبهچالدێرانێ سهد سۆلتان لیمێرا

شاهێ و ئیسماعیلئیرانێئێكی
یهفهسه كو دا، دابهكهوی شكرنامین

مارش(وشانۆگه-بووكوردستانێ رییا
هۆسا..

"شاعریههوزانییه-2 نڤێسینێنت د "
بابه ڤی ل دا: ئهوی دشێنتی، م

نڤیسینێنوی پرانییا كابێهنهببێژینكو
دهێت..دڤیبواریداویژێهوزانێ

بهاڤێتهندهدڤێتچه ژێكجودا هزرێن ها
نڤێسینێمه دیدانا ژی پرانی ،
هندهره و رهشبینن، ژی كێنگهك

دڤێت دل ژ پر وی و واقعیهلدگرن..

پێكدادانێ بیرێن و بكارادهظمت)هزر )
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ڤێرێ ل وههندهبینت. جاران مهك ل
ببیندناڤروودانێنركورهتكوسههدك

وه و دا وریسكێدرامی دا درامی
وماتییێت.لهبقهرمهكجارانلبههنده

كێیهتاراددهمكوههدهسهدبیتهڤهئه
یێنێدیمه ودرامی پرتپرت

ئهمومیله دگهوهڤه)مومل(. هینیتسا
نه نڤیسكار ڤانهلهمههندێكو ناڤد

ڤدرامایهقلیدیدا،وئهدراماتهبوارێ
كویاشكسپیرو،وهبۆوییاپێتڤییه

ئه برێختیچیخۆفو گورگیو بسنو
هتد..

رهدیمه-3 جهشبینییێنێن وی:ل م
میرههلسهشبینییێڤدیتنێنرهئه

گه و دزالن وی لنڤێسینێن شبینی
كیجههرل..وگهمویپریاكێمهجه

كالوازوژارلهكژیدیارببیت،گهپیچه
ئهدهێته چهدیتن.. ب كێمكهو

فوقبه سوریالی) ئانكو روپشت
الواقعیه ،SURREALISMبه ددهرێ( تهخۆ
ههدونیایێ دیسان ریبوونگه..

(EXISTENTIALISMجه ل وه( وی كوم
زنوكارتێكرنێتنمهپیرۆزهكێبهزههمه
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سارتهبوونگهنههیێ پول )جان ر(یرییا
بێهۆده وییا)ئهو كامۆ(ی لبێرت
سهئینهیزامیه ل كیگارد(ی رتا)كیێر

پرنجێگه و دیار د نڤیسكار
نڤیسینانڤجورێورائه..لهرانهئاشكه

)هونه خانا هونهژ بۆ نهر و بۆری(
بینهرفرهبهرێبینه چونكۆ ڤانرێهن..

یێنڤیسینان تێگهدڤێت وپر هشتی
شرووڤهوشهره بشێت دا بیت یاننبیر
گرێپهتهبده ب و كوور )معقد(.یڤێن
ئهله جورێورا نهشانۆگهڤ رییان
جهلهگه ل خوازراون د جڤاكێنك م

وهپاشكه مهفتی، جڤاكێن یێنكو
لێروژهه جهالتی.. رهل نبیرانوشهم

به د نهركهپر ئهگه..تی ڤرچی
دناڤجڤاكی"كێماتینه"نوخبهیهبژارته

ئه چونكۆ بهڤهدا، هرفرهدووڤچونێن
دهێنهبیروباوهنهدده كو لرێن گرتن

ره نمونهسیێندێههدووڤدیتنا بۆ ..
بێزاریێشانۆگه قۆالچێن )د دا(رییا

دووره یا مرۆڤی (دهێت:)ئارمانجا
سهكێپره د پڕ دشێتركو دا هاتییان

گهچوونێڤگورێههببیته ڤێل ل
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دووگهونێخه نزدكهنجپڕژدلحه..
چونكۆمالبكهشڕووڤهونێخهوێ ن،

پیره دهێن. ڕا دووڤ د سامان مێرو
دكهقهته شڕووڤهال بچیتبۆ كرناتكو
لێونێخه ڤهده.. ڤاال ریت.دگهست
ڤهده بهگهما دایێرێرییای، كوخۆ
مری،ویێهرانیێژقهئێكێنجێگه

كێترمرۆڤهخۆدكوژیت.ولوێڤهدووێ
وه )دینی( دیوارهئایینی ڤناركهكێكۆ

پیرهههدهێته جا ڤێرێرفاندن.. ل ،مێر
تدكهژدیرۆكێربرینێبهزرامن،ده

خه ژ دبێژیت: خهو و مرۆڤم یاالن
 ئۆل ههدمریت. ئایین دمرن،و می

هه دمرن، ژی سیاسی تائایدۆلۆژییێن
ڤێرێخۆدێ )ل دمریت ستابهمهژی

مرۆڤیێیهوخۆدێئهنڤیسكارینه
تشته دبێژیت: پاش ههچێكرین( یهك

مدبیننكوهزروئهمریت؟!لڤێرێنه
كۆر،وهشبینیپڕدزالنلسهبیرێنره

بێهودههه بهخهكێیهر روپشتتمی
ددهرێبه ئهژیانێتهخۆ هۆسا خۆ.. و

دونیایه ئاڤاكرنا ژ دئێخیت نوو..دوور كا
به ریالیستوئانكۆ نڤیسكارێن رۆڤاژی
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چۆنكی پراكتیكی.. شیوعییێنلیبرالو
بهردووگهمرناهه رهاتنێنجانكوهێزا
هینت.لێ،ڤیتشتیرادگهنهودانێ
گه هندێل یێیرهپل ،وامهردهبهمێر

پیررادگهوێڤهئه یا ژیان كو هینت
برێڤه یا پیری ب و جابووی دچیت..

ئهبهمهدیاره وی هندییهڤهستا :
ته بكهقهمرۆڤ بزاڤێال كو هێزێت و

بێتهبده یا )ژین( ..مفایهكاری
القاهرهچۆنكی"حتمیه دێزمن "

ناڤگههه د وێرانمیتشتا ردۆنیدا
خۆبخۆژیئۆللداوییێت.دێكه

ومكییهت.ئانكو"مان"یادهوێراكه
بێگۆمانڤه(،ئهلییهزهمان"یا)ئه"نه

ونیڤشكێ هوزانڤان بیرێت و هزر
،(نه22)رخێستپێكاچهندێندهمههونه

لۆته و )رامبۆ ئهئانكۆ و نتۆنینریامۆن
دیسان داستانائارتۆ( كارتێكرنێن
ددیارن،هلبێرتكامۆپێڤ"سیزیف"یائه

گه ئهو بهر ینهبدهخوهرێم
مانبیننكوههرییا"ماڕش"دێشانۆگه

سهره ل یازالهشبینی ههر وه، كۆر
ت..بێگۆمانخالسبكهشێتخۆژێنه
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یهپیچهڤهئه كێماتی الیێك .ویڤهژ
یجورێننڤیسینێمچۆنكیدڤێتهه

بشێتپترفنڤیسكاریههلده بندا
دنیایێ بێگۆمانبگهد چۆنكی هیت.
نه تهههژیان و تارییاتی وحلهر ژین

كهكاره بهساتن. و ڤیان و ختیاری.نی
نگكاپڕسهبوونهڤێتههبڤێتونهمه

رژینامرۆڤی.یلسهیاهه
شانۆگه ل "ماڕش"جا رییا

ندقییهخهویێبریندارهكێرههنگاوجه
تكۆهزردكهروهدا،ههدناڤبێزارییێ

ئه جهكو ههڤ كری وی ژنگا می
بێقه و گهستا ل بوو.. هندێمفا ل

گهدیالۆگێ فهل دكهیلهل ت،سۆفان
یوتشتبۆویدگرنكن:ژن،مهسێ
هینگێجگاره پشتی هزره.. كاب

دكهوهرنیشتیمانپه هزر رت:"بینهری
ساالههدمرینه ژ جه1111ر نگائانكۆ

ناڤبهچالدێرانێ سهد سۆلتان لیمێرا
شاهێئێكێ ئیسماعیلئیرانێو
یهفهسه كو دا دابهكهوی شكرنمین

كوردستانێ بۆ دێبوو پاشی .
المهتهدهمرییێنهتێسوخله
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رهدێحمهئه هندێژبهنگهجزیری، ر
وژنانوڤیانێتهبدهمرییێبیتكونه

دوورئێخیتژهزرخوهی.ئانكۆدێمه
نه بیرێن گهتهو نهوی. نهر مرییێدا

ڤێرێدێحمه"ئهتهده ل دێخانی"
"قلعه كو كارتێكرنهبینن كاالعبپی"

ژكێهزرهورادێت،لهدكهزنیلێمه
(ژوێراههكادی)فكرههئینتوبیرڤیرێ

سه ل ئانكۆ بیروباوهئینت، چ رێنر
راوهسهره نا ئهن تهستیت. لوباقهڤ

هه دیارههزران یا سهرتم ڤێل ر
لبژارتارۆناكبیر..هه

جاره بزڤرینهدا دی وی،مانێقارهكا
لبریندار،كودڤێتدانپێدانێربازێسه
تشتهسه بككێر گرنگ لێهپڕ ..ت،
دمریت..رێسهكدهێتهیهگوهلل ویو

دڤێترادگهوێڤهبێگۆمانئه هینتكو
ربیتیانژیم"راستی"یابنگهردههه

خۆدانیرێسهتاسبێببیتهدوورنینه
پێگه هێشتا راستییاو هشتنا

دوورهتییێمرۆڤایه یانههیا وه.. كیر
دبێژیتلهتهمه كوردی دكهكا گا و: ت
ردخۆت.كه
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رییاویشانۆگهمبنێرینهرئهدیسانگه
بناڤێ ڤێرێیا ل دیجاره"باران" كا

رل،ههلگهشبینییێرهكێقایهسه
مهوه و الزم لهكۆ كشفرۆشهلزۆم:
بارانێئه گهیهڤیندارا دیسان كنجه..

هه ههژی بۆ یا ڤیان بارانێمان مان
مدشێنببێژیندڤیواریدائهی.هه

كێكۆهیڤییهردوویانوهكوبارانبۆهه
لهیڤییێویێوئهیهكێمهرهیانمه
جهببیت..ودوورنینهبۆبنهكێكورۆژه
هه ئهكو ههردوو لێڤیندارێن بن، ڤ

"كیێركیگارد"ێدلێتییهوترساكهئه
ڤدووروانژههوهرئهری،ههبوونگههه

خه و میناكی )ڤیانا لێدئێخیت یالی،
ل(یانلهفتناریالیزمیوپڕمهڤێككهنه
زارۆكهنگهره خۆشتڤیكێ"باران" پڕ

ههبیتدناڤبه لێرا لنهردوویاندا..
ئهسه بهكهردێر ناڤتواری، د لكو

ه(ورفرهیاالبهئاسمانوستێراندا)خه
جه ڤێككهمل دوی سكسی فتنا

شرینترهیالێخه و خۆش پڕ ژدا
كهڤێككه د سكسی وفتنا دا.. تواری
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ههڤهئه ژ لویستێندیسان
دهێتهوفێسه)ته ل( چۆنكۆ هژمارتن،
حهجه پشتی وان مرنتێقیقهم

له ئهدهێت.. خهورا رۆمانسیو یاال
ڤانییاندلهخۆمهلدبژێرندابدلێهه

ده ڤێناڤ بێخهریا دایاال سنور
خهبكه یا وان دونیا چۆنكی یالین،
گوهههه ههرتم و تێدا یا ررین

ی.جاتیاههكاتایبهتامهكێرینهگوهه
تهئه یا چ تام لو یاشرین، حلبیتچ
چۆنكۆمهكهموانیهجه وانیابه. ستا
خوهبنه دووبارهكۆك ژینێژ دووركرنا

ئه ڤێرێبێخن، ل ئهها یازهالندكا لی
دهێتهوشهره یاخی هوزانڤانێن و نیر
ناخێڤه د كو ههشارتن.. دا رتموان
حهلڤۆ و قێری ههكانا چیهوارییان و
ناكههه تنێڤنێدار ڤێ، یاالخهب
سابلندبفریتداچسنوركووهپرزهشه

ننوشیرێنچحاكماكهنهویئاسێ
گههنێگهنه د، وانا شیرێن چ ر

له هلبچن. ڤێئاسمانان ل مێدهورا
نهددهپترگرنگییێنڤێسكارهڤجورهئه
تهیڤێ"په و مڤنوهێالدرامیلجه"
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ڤپشتگۆههاڤێتن.وبۆزانینئهدهێته
هراپتردناڤنڤیسكارێنیاخیبهجوره

كو یێن دبن، دیار برجوازی جڤاكێن
ئاشكهجوداتییه پڕ ناڤاكا د كوور و را

كاپڕدژوارژارییهی،ههچینێنویداهه
به زهرانبهل بێنگینییهر ودهكا راڤ

بهزۆردارییه دوومان ب دادهرانبهكا كار
یی،هتد..هێزونهبێ

ئاڤڕه رییاشانۆگهینهبدهكێدا
بهونهوی"خه ههك" ههری میموویان
ونێنسوریالیكێنویپێكتێنژخهچیرۆ

رییێشانۆگهیی.جادناڤڤێوبێهوده
وناخهمدهێتهردهكیامریوههداكچه

ناكت..ڤهژێالخوهداووبهكێنجهگه
وانڤیسكاریگۆمانیادروستوئهبێ

نجكچا،ئانكوگهیهروڤاژیوێدڤێتبه
ربێخیت،دهیالێنخوهونوخهمریژخه

جهسێ ل دگرنگن پڕ ڤهتشت م
ما،بنێریناهروماچوسههنجی:ژگه

ژه دهمن تێكچونێربرینێهر وژ
خوهتێخیانه شۆرهكوشتنێو شاو
دههه ماچ دكت.. ژربرینێڤرك

سێكسێ مانا و ریشهبهسێكسی
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سه و دهدكت.. باككرناربرینێما ژ
درونێده نالینێنمرۆڤی و ئاه ژ كت

مرۆڤیدا..باشیستێدژواردناڤنه
كادیكوروودانهتهنڤیسكاربازددهدێ

نهتۆندره پێڤهتهوییا یا )دێدیارهوی
تووونێوكهونیسووژم،چۆنكۆئهكه
نهوه (لیهبنهێژایسووتنێالتتێدا

ئاژاوهپیچهڤێرێ وڤیتهدكهك بیر
ڤانباوه پرانییا  چۆنكۆ رێننڤیسكاری،

ره ونڤیسكارێن سوریالی و شبین
ربهزروبیرێنمرۆڤاتیریبهبوونگههه

نیشتمانێ كو ئێكهدچن.. ژوان
دنیامرۆڤاتییێنیشتیمانێ ئانكو ،

ڤمرۆڤاتییهرییاوانئهمی..وباوههه
ئازاردایههه یا الیێموو رستێنمالپهژ

سهبۆرژواز سازییێن و ژركووتكرنێی
ئهڤهتێولهدهالیێ ئه، كو ڤوا

یه ئامیرێولهدبن)دهبرێڤهبۆرژوازی تا
لركووتكرنێسه دیسان ...ماركس(
)سوریالی،جه نڤیسكاران ڤان م

ههبێهۆده و ببوونگهیی مرۆڤ ری(
سه سهدارهرمایهبهاترین روویێل ر

نهعه دیسان و لپهوهتهردی، رستی
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تاڤانبۆرژوازییێنبێموانپترخزمهجه
تموان:بۆرژوازییهختدكت،ولجهبه
ئههه ئهر چوهوهو غه، یریالتنیننژ

مالیلسه ههڤێكدانا پشتا ژارانلر
ماتادهبن..ههجیهانێتێرچقۆرنههه

ریژیروهكجارانبنیشتیمانپههنده
توروهژبۆپاراستناسهنێهدئاخڤن،ت
هكرناویرفرهپتركانوبهخوهسامانێ

ههیه وه.. ئهر دهكو ل خوهم ردوورێن
دبینین.


هه ڤێپاشی د دارییێشانۆگهر
هزرهگهنڤیسكارێ  جواننج پڕ كا

ئهم،ئهلهقهدئینیته شێرتهوژیهزرا
ده ههمێرییان سهما د الشموو ێر

دهكێالمهزه دهرا جا دبن، مارباز
المیددت،لزهكێقهكژوانلهمێرییه

ههزه و دبیت هشیار مێرییانالم موو
دبێژت:"كۆمه مێرییاندكوژیت..هۆسا كا

مێرییهدبیته تنێكێقۆربانی لب "
و"كودبێژت"التفردفیاالرروهههڤێرێ

نه نڤهیێن دوور كری ببنهینهكۆلین
مهرێگهئه خهقۆربانییێن ژ لكێزن
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لڤینومێورالدهه،لهژاروبێگوننههه
هژئاگهری،دڤێتمهماوهتێكهژیانێنجه

بهینهقالنهلویستێنعهبیتههههخوه
رازهرههبه كو پرانییێمهم، لندییا

ریماوهركوجهگهئهبیتهربت،دانهسه
ناڤئێتیۆنهژینهپاڤێ بد و ئاگریدا كا
مللهگهئهبیته پێشداچوونا كو تیر
بزڤریتهبه مللهڤهروڤاژی تو

چهپاشبكه بۆ وندهڤیت سال ها
مانان.زه
بهئه حهما سێڤا دێوایێزما رێبه،

چارچووڤهینێدهخوه هێماییكێكو
بهجوانیێیێ مریجارهل كچا كار.

دهێته خهدی نیڤهد و دا وی كاونا
وێرێسێڤێ ل نیڤادی و دخۆت،

هه پشتی دچیت، و كاڤۆكهدهێلت
هانرتوژگوننهفیدبێژیت:"گهلسهفه

ئازادییێ د هزر جار چ ترسی داب
ڤێرێكهنه ل ده" مئهمێبێگۆمان

رلسهچارینپێدخوازین،نهئازادییێ
ههلهگه وك دانین..گوننهبێژار هان

ترهئازادییێجورێمرۆڤێندلینیڤێ
بنپێیریخوهن،چۆنكۆمافێنغهدكه
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لێدكه  ئاگریشۆرهت.. پتر شگێر
"بۆرهمانێندا"نهلدكهبنوههنهدده

زۆردارییێ ریشالێن تهو دژیانێحلهو
هه جڤاكی بۆمییێناڤا و بینن دا

ن.جاربنبڕبكهدووماهیك
بهێینه كونیڤاسێڤێڤهدیساندا یا

كهكچێ ڤی هێالی، سێڤێرێبجه
موته پڕ نیننژیرهێالوچچارهحهكۆر
بگهبلیكوهه بخۆتو هیتهلبژێریتو

یمانارپهخۆتولسه..یانژینهكچێ
دكهخۆدێ كۆر هۆسا دڤیتهبمینیت،
ئاگراناڤبه دوو ئاگرێرا دا، دلینییان

به ئانكو وامبووناردهسێكسی،
خوارناشهبهسێكسێ )ئانكو ری
ومانخوارناسێڤێ(یانژینهسێڤێ
ته كهمبهو ژینهدهلیو و رۆتینیور كا
سوكاروجیرانوكهلوبێلهپڕمه

مرۆڤ..
ئێكێبهولدووماهییێ لبژارت،ههزما

داڤركییێیادناڤههشیچۆنكۆخوه
دیساندێحمهئه-)التناقچ و خانی(

هههه ژ وی عهبوونا لرییا پتر ردی
بزڤریتهسه كو بوو زاڵ رسهڤهر
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خوهسهره ئه)ئهناتییا  چۆنكۆ وردی(
ویژێردێئه بێهنێن چێبووی

گهخوه وی تێهنا و ورمترهشترن ،
نهخوه و وخوهشی داستانا یاشی ی
باژیاناویولهرینله..وگوههلییهزهئه
ههیه و جهه.. لێگوههكێر رین
دێهه بێگۆمان لێبهبیت، ختیاری
هههه و جههبت.. لێكێر سێكس
لكلێڤالوهۆگروخهههبتدێهه
كههه ژ و ئهبن.. دبێژن: دا بڤن رد

دێشهمرۆڤانییخوه رچكملبه..
مه ههالییكهپتپتا ببێژنهتان گاڤ من:ر

چێبووینوتوژئاگریونۆڕهێمیێئه
هه لهرییێژ گه؟ گۆڕورا نجی

چێبووی..وژێرییائهوههلبژارت،ئههه
ره خوهسهئانكو ههناتییا لربهو رك
قهیێخوهجهێ ویدرهب هۆسا ..
هزركر!




 ڕنی غازی بامه
11/4/0211 
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 د قؤالضيَن بيَزارييىَ دا
 
 
 

)ثةردة ظةدبت، هةردوو طةنج يَين ل سةر دةثَى شانؤيَى 
بَيزاربووين. سينؤطرافييا جهَى بةلوعةكا ئاظَى ية. ثريةمَير 
دهَيتة ذوور، طةلةك يَى وةستياية، ل هةردوو طةجنان 

 دهَيت(دنَيرت. بةردةوام دةنطَى ضكضكا دةمذمَيرَى 
 ثريةمَير: دةمذمَير ضةندة؟

 : دةمَى روودانا دوهى ية. 1طةنج 
: نةخَير ئةو دةمةية يَى كو ذيانا مةيا ئةظرؤ د 2طةنج 

 ظَى بَيزارييَى دا دبوورت.
ثريةمَير: ما كَى هوون كؤمكرينة دا كو هزرَين روودانا 

 دوهى و بَيزارييا ئةظرؤ بكن؟
 : تراذيدييايَين ريالزمَى.1طةنج 
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ريةمَير: تراذيدييايَين ض؟ تنَى من يا طؤه ىَل بووى دوو ث
 تراذيدييا يَين ل جيهانَى ثةيدابووين، و شةرَى هابيلى.

 : د كوشتارَين ب كؤم دا قةت مرؤظ بَيدةنط نابن. 1طةنج 
: و باش بزانة د بَيدةنطييَى دا مةزنرتين تاوانا 2كةسَى 

 كوشتنَى ضَيدبت.
ةشييَين ذيانَى هاظَيتنة د ثريةمَير: ىَل هةوة هةمي خو

 قؤالضةكا بَيزار و مرى دا..
 : تو بةحسا خوةشييا ذيانا خوة دكى؟1كةسَى 

 ثريةمَير: بةىَل . 
: ما بؤضى ذيانا تة يا خوةش نابت. تة د خةونَى 2كةسَى 

 ذى دا هزر نة دكر ببيية ئاغا.
ثريةمَير: )ب كةنييةكا بلند( ئاغا و ئاغاتى بؤ كؤِرَين ئاغا، 

 ةقريى ذى بؤ كؤِرَين بةلنطازان.و ف
: ما تة رزق داناية هةتا كو بزانى دَى كى هةر يَى 1طةنج 

 فةقري بت، يان دَى كى هةر مينت ئاغا..؟
ثريةمَير: بةىَل، من نة ديتى ية بةلنطازةك بووية ئاغا، يان 

 ئاغايةك بووية فةقري، يان ئاغا..
و دبنة : )ئاخفتنا وى دبرت( بةلنطاز دبنة ئاغا 2طةنج 

سةرؤك و دبنة ئمرباتؤر، ب وى تشتَى كو ل ضيا دهَيتة 
 كرن و ل دةشتَى نة..
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 ثريةمَير: بؤضى ل دةشتَى ناهَيتة كرن؟
: ضونكى دةشتَى تشتةكَى دى يَى ب خوةظة 2طةنج 

 طرَيداى دبَيذنَى بازرطانى
 ثريةمَير: و ل ضيا؟

 : شؤرةش..2كةسَى 
 ثريةمَير: شؤرةش؟ شؤرةش ذ بة ض؟

: شورةش ذ بؤ سةرخوةبوون و وَى خةونا مة 2 كةسَى
 ديتى..

 ثريةمَير : ضريؤكَين ماران.
 : نةخَير ضريؤكَين مريشكان.1كةسَى 

ثريةمَير : ىَل دظيت تو هزرَى د خوة دا بكى، طةرنة دَى 
 ياسا كةران ل سةر تة هَيتة ضةسثاندن.

 : ضةوان؟1كةسَى 
ان بكى، و ثريةمَير: دَى تة نةضاركن كو تو درةو و مةحت

ثاشى دَى نةضار بى وان ئاخفتنَين تة طؤتني جبه بينى، و 
 هؤسا دَى مفاى تنَى ذ زةند و باسكَين تة بينن.

 : باشة، و طةر مة زةند و باسك نةبن؟2كةسَى 
 ثريةمَير: دَى زلكَين شخارتان ب تة دنة كَيشان دا كو تو

 مةذى ببى و هزر د خوة دا نةكى. 
 )هةمي بَيدةنط دبن(
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 ض ذ ضريؤكا دةمذمَيرَى زانى؟ ريةمَير: وةث

 بووى.. : دةم يَى بةرزة1طةنج 
 : نةخَير بةلكو يَى هاتى ية دزين..2طةنج 

 ثريةمَير: تنَى دةم مابوو نة هاتى ية دزين..
 : دزينا دةمى رامانا ض ددت؟1طةنج 

ثريةمَير: رامانا وَى ضةندَى ددت كو دةم هات ئةم طؤِرَين 
 وة تَيدا درَيذ بكني تا مرن دهَيت.خوة ب كؤَلني و خ

 : و ذ بري نةكن جطارةيان ذى تَيدا بكَيشن.2كةسَى 
 ثريةمَير: و كَيشانا جطارةيان رامانا ض ددت؟

: ئةو كةسَين تَير مةمكَين دايكا خوة نة مَيتني 2كةسَى 
 ئةظرؤ جطارةيان دمَيذن.

 طازى ثريةمَيرى دكت( 2)كةسَى 
نةكة، تو يَى ثري بووى و  : هَيى.. تو ض هزران2كةسَى 

 طةلةك نةماية دَى مرى. 
ثريةمَير: ما ياسايةك هةية كو ببَيذت ثريةمَير زووتر ذ 
طةجنان دمرن؟ يان تو د طةل مةلكمةوتَى مرنَى دا 

 ئاخفتى؟
 : تؤرة نة بة مام، تو يَى ئيكسثاير بووى. 1طةنج 

 ثريمَير: )ب كةنييةكا بلند دكتة كةنى(



 

 27 

 

 يية كةنى، دَى هؤسا رةخنَى كى؟: تو ب ض دك2طةنج 
ثريةمَير: ئةو نة رةخنةية دةما كو مرؤظ د بةر كةنييا 
هندةكان رة بكتة طرى. بةلكو كةنييةكا ذ وان بلندتر 
بكت.. باشة تو ثارضا ئيكسثاير د طةل ض دا بةراورد دكى 

 تا بزانى يا ئيكسثايرة؟
 : ب وَى ثارضا بةركةتى.1طةنج 

ةو ثارضَين ئيكسثاير يَى دؤمينَى ثريةمَير: بةركةتى..! ئ
 سةرا وَى ثارضا بةركةتى دكن.

 : و رؤىَل ثارضا بةركةتى ضى ية؟2طةنج 
 ثريةمَير: ثارضا بةركةتى يا بؤ قةيد دكت.

 : ئةرَى ئةو هند د خشيمن، تا ظى راددةى؟1طةنج 
ثريةمَير: ئةو نة د خشيمن، بةلكو ياسايا كةران يا ل سةر 

 هاتى ية ضةسثاندن.
: ئةز دَى ظَى ياسايَى شكَينم، ب وَى هَيزا من 1نج طة

 كؤمكرى.
 : نةخَير ئةز دَى شكَينم.2طةنج 
 : نةخَير ئةز.1كةسَى 
 : من طؤتة تة نةخَير.2طةنج 

 ) هةردوو دكةظنة شةرةنيخَى(
 ثريةمَير: راوةسنت، بؤ من وةسفا هَيز و اليةنَين خوة بكن.
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ريت( نابت كةس : ئةز دَى دةسثَيكم) شريةكى هلدط1طةنج 
رةخنَى ل من بطريت و كةس تَيبينييان ذى نةدتة من، 
رؤذنامةظانييا ئازاد ذ دةرظةى سنوراية و نابت كةس 
بةحس بكت.. طةر تة بظَيت ئةظةية و تةنةظيت ذى هةر 

 ئةظةية، و دَى ئةو بت يا ئةز دبَيذم..
 ثريةمَير: تشتَى طرنك د دةستةهةالتا تة دا ضى ية؟

 طاتى بؤ من د طرنك نينن.: ض طرن1طةنج 
 ثريةمَير: دةسهةالتا د دووظرا..

: بةىَل )دةست ددتة دارةكى( رةخنَى ل من بطرن 2طةنج 
وةكو هةوة بظَيت. تَيبينى، ئةو ذى بال.. بال رؤذنامةظانييا 
ئازاد سةركارَى مةبت.. ىَل بزانة و ذ بري نةكة و بال هةمي 

 ةز دبَيذم. طاظان ل هزرا تةبت، دَى هةر ئةو بت يا ئ
ثريةمَير: دَى باشة، طةر مة ياسا شكاند، و مة دةم ب دةست 

 خوةظة ئينا، هوون دَى بؤ من ض كن؟
 : كفنَى تة ذ من..1طةنج 
 : سندريكا تة ذ من.. 2طةنج 

ثريةمَير: بةسة.. بةسة.. هةوة ذبريكر كو هوون يَى ب من 
 بووينة طةنج؟ ىَل ئةز ب هةوة نةبوومية ثريةمَير..

 طةك دهَيت()دةن
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دةنط: هةى هَى.. طةىل خةلكَى قوالضان، طةىل اليةنا، مة 
خةونةك يا ديتى، هةر كةسَى ذ هةوة خةونا مة شرؤظة 

 بكت، وى ض مةرج هةبن ئةم دَى ل سةر رازى بن.. 
: ئااااخ.. طةر من ذى شيابا خةونان شرؤظة بكم 1طةنج 

 هةوة وة نة دطؤت..
 : خةون.. ذ هةمييان خةون؟2طةنج 

 ثريةمَير: ئةز د شرؤظةكرنا خةونان دا يَى شارةزامة..
: تو راست دبَيذى، ئةز دَى بؤ تة بَيذم كا ئةم دَى 1طةنج 
 ض كن..
: )ئاخافتنا وى دبرت( مام، باثريَين مة مرؤظَين 2طةنج 

 ئَيك بوون.. 
 ) هةر ئَيك ثرةمَيرى بؤ اليَى خوة دكَيشت(

شرؤظة كم،  ثريةمَير: بةسة.. ئةز دَى ضم خةونا وان
 داخوازَين خوة بؤ من بَيذن.

: ئةو خةونا من، ئةوا نة هاتى ية شرؤظةكرن، بال 1طةنج 
 بؤ من شرؤظة بكن.

: ئةو خةونا من طةلةك خوين بؤ رشتى، بال بؤ 2طةنج 
 من ب جه بينن.

 ثريةمَير: سؤزَى بدنة من كو هوون خائني نةبن.
 : سؤز بت.1طةنج 
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 .بكى: سؤز بت وةكو تو حةز 2طةنج 
طازى دكتَى  1)ثريةمَير دةردكةظت.. بةرى كو بضت، طةنج 

و دضتة بةر طؤهَين وى و هندةك طؤتنَين نهَينى بؤ 
ذى طازى دكتَى و تبلَين خوة  2دبَيذت.. د دووظ دا طةنج 

 را(1دكتة د طؤهَين طةنج 
: و ذبرينةكة، خانى و هةظذين و ترؤمبَيلَين 2طةنج 

رؤظَين مةذى بَيذى، ئةو هةظضةرخ، و ب خَيرا خوة بؤ م
 ذى د زةعيف حالن.

 )ثريةمَير دةردكةظت و هةردوو ب بَيزارى ل هةظ دنَيرن(
 : ضوو..1طةنج 
 : ئةز دزامن ضوو، ىَل كى دبَيذت دَى زظرت؟2طةنج 
:ئَيك ذ دوويانة.. دبت ئةو وى ذييَى مايى د ناظ 1طةنج 

 .ديسكؤ و خوةشييان دا ببوورينت، يان قةجنييَى ثَى بكت.
: طةر ثريةمَير خائني بوو، دَى شةر راوةستت و 2طةنج 

 ئةم نةشَين ئَيدى بةردةوامييَى ثَى بدن.
: دةما دهَيت، ئةو تشتَى د طةل خوة دا دئينت ئةز 1طةنج 

 دَى بؤ يةكم جار بةرَى خوة دمَى.. 
 : نةخَير، من ئةو تشت يَى بؤ خوة هَيالى. 2طةنج 
 َى كو ذ بةر من دمينت.: وى تشتى بؤ خوة بهَيلة ي1طةنج 
 : نةخَير.2طةنج 
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)دةست ددنة شري و دارَين خوة و ل طةل ئَيك دكةظنة 
شةرى، هةتا كو هةردوو بريندار دبن، و ثاشى بؤ دةمةكى 
بَيدةنط دبن، ثاشى ثريةمَير دهَيتة ذوور و هةردوو ب 
كةيف و خوةشى بةر ب وى ظة دضن،  دبينن كو روويَى 

، دزانن كو ظَى جارَى ذى خاثاندن ثريةمَيرى يَى ثرى خةمة
 بوو(.

: ظَى جارَى ض كؤَلاف كرنة سةرَى مة؟ مرؤظَين 1طةنج 
ثيس.. سؤزان ددن و مرؤظان دخاثينن، دَى هةتا كةنطى 
هؤسا مينن؟ ئاااخ.. ئةز يَى رةشاتييا كفنَى خوة د ظَى 

 خاثاندنَى دا دبينم..
 ) دكةظت و دمرت(

داخوازَين هةوة ئةفسانة : هاااا.. جارةكا دى طؤت 2طةنج 
 نة.. طةر مرن نةهَيت من قورتال بكت، ئةز دَى ضم.

 ) ذ بَيزاريَى ئةو ذى دمرت(
)كةسةك ب جلكَين سؤفييان دهَيتة ذوور، ل دةوروبةران 
دنَيرت و ب هندةك ئايةتَين قؤرئانَى هةوَلا ساخكرنا وان 
ددت، ثاشى ئةو ذى وةكو ديوارةكَى ئاخَى يَى كةظن 

 دهةرفت(.
ثريةمَير: ض نةطؤتن، تنَى ياسا كةران ل سةر من 
ضةسثاندن. ئةم ضةند د خشيمن، ما ض خةون ماينة ئةو 
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نةطةهشتينَى، ئةم ذ نوو دضن خةونان بؤ وان شرؤظةدكن) 
ل هةردوو كةسان دنَيرت( وان دطؤتة من تو دَى بةرى مة 
مرى، ىَل خوة ل هيظييا ذظانَى مرنَى نةطرتن و ب بَيزارى 

هوون )بؤ بينةرى( ئةو خةونا هوون هةرشةظ  مرن، و
دبينن، بال نة تنَى طؤتنةك بت د هةمبَيزا هةظذينيَى دا 
بهَيتة طؤتن، طةلةك د بَيزاريَى دا بؤ وَى خةونَى مرن، و 
طةلةكان ذى خوين بؤ رَيت، زانست و زانايان ذييَى خوة 
هةية، و ئؤل ئايني ذى دمرن و ذييةكَى دةستنيشانكرى يَى 

ئايدؤلؤذى و سيايةمتةدار ذى دمرن، خوةداظةند و  هةى،
ئافرَينةر ذى دمرن، ببَيذنة من كى ية يَى نةمرت..؟ كى 

 ية يَى نةمرت..؟
 .............. )داوى(...............                 

 سَيمَيل  2112_2_22
 

 :تَيبينى
   2118_7_22_21ئةظ شانؤطةريية ل رؤذَين 

هاتى ية منايشكرن، ذ  ل هؤَلا رؤذ ل سَيميلَى
دةرهَينانا )هةلكةت ئدريس عابد( و ذ زارظةكرنا 
)لوقمان ئةمحةد، دلؤظان مالؤ، خالد ساحل، ئيبؤ 
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ديفرَين( و ب هاريكارييا سةنتةرَى سَيمَيلَى يَى 
 رةوشةنبريى هاتبوو ثَيشكَيشكرن..

 ( يا كؤظارا ثةيظ دا هاتى ية 51د ذمارة )
 بةالظكرن.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؤدرامامؤن

 مارش
 بؤ هةر مرؤظةكىَ ئةز طةلةك ئيَشانديم
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 دميةنَى ئَيكَى                                

)ئةظ دميةنة ب رَييا سايكى، ئانكو سينةمايَى دهَيتة 
نيشاندان "دوو طةنج ب جلكَين سةربازى يَين درةظن كو 
شةرةكَى دذوارة و يَى ل باذارةكَى بضووك دهَيتة كرن، ل 

ى ستَيرطرةك )قةنناس( ذ سةربانةكى طوللةيةكَى ل دةمةك
سةرَى طةجنةكى ددت و هةظاىَل وى ب ضاظَين ثرى رؤندك 
كةلةخَى وى دراكَيشتة ثشت كلبستؤنةكَى و هةولددت كو 
تؤَلا وى ظةكت.. ىَل بةرَى خوة ددتَى كو ض طوللة ل بةر 
كالشينكؤفا وى نةماينة و ساجؤرَى هةظاىَل خوة يَى كوشتى 

ةر كالشينكؤفا وى دئينت دةر و ىَل دنَيرت كو تنَى يةك ذ ب
طوللة يا ل بةر، وَى طوللَى دكتة بةر ضةكَى خوة و ثشتى 
ضةندةكَى درةظت، هةمان ستَيرطر طوللةيةكَى دهاظَيذتَى و 
ب رانَى وى دكةظت و درَيذ دبتة سةر جاددةكَى، ستَيرطر 

ج رادبت ب دووربينَى ىَل دنَيرت و ثَى دكةنت، جاردى طةن
و ب ثيَى خوة يَى بريندار هَيدى هَيدى قةستا ئاظاهييةكى 
دكت و دضتة د ناظ ئاظاهى دا و ل بةر دةرطةهَى ذوورةكَى 
دراوةستت و ثَينةكَى ل دةرطةهى ددت.. و هؤسا دةرطةهَى 
هؤَلا شانؤيَى ظةدبت و سايك دهَيتة ظةمراندن.. ديسان ب 

ا قةستا دةثَى ثيَى خوة يَى بريندار د ناظ بينةران ر
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شانؤيَى دكت كو سينؤطرافييا يا ثَيكهاتى ية ذ 
ثرتووكخانةكَى و سةقايةكَى شةهطرتى.. اليَى راستَى 
ثةجنةريكةكا دارية، و اليَى ضةثَى دةرطةهَى ذوورَى ية، 
كؤمةكا كاغةز و ثرتووكان ب شَيوةيةكَى نة رَيكخستى ل 

نامةكا نيظا ذوورَى د بةالظةكرينة، مَيزةكا دارى و رؤذ
ظةكرى و فنجانةكا قةهوَى ل بن بةجنةرَى نة.. وَينَين 
نظيسكار و فةيلةسؤفان و ذ وان:)سوكرات، هيطَل، ماركس، 
نيضَى، دستؤظسكى، سارتةر، شكسثري، خانى، جزيرى، ناَلى( 
ب ديوارَين ذوورَيظة دهالويستينة.. ساكؤيةكَى درَيذ ب 

طرتى ية، ئةو حةالقةكا كالسيكى ظةية، اليَى دةرطةهى يَى 
طةنج ل نيظا دةثَى شانؤيَى خوة درَيذ دكت، بؤ ماوةيةكى 
هةمي تشت بَيدةنط دبن و شانؤ تارى دبت.. ثشتى وَى 
بَيدةنطييَى دةنطَى سثَيدةهييةكَى دهَيت كو دةمذمَير دةه 
و دةه خؤلةكة.. دةما رؤناهييا رؤذَى ذ وَى ثةجنةريكا 

دبت و هةست دارى ب وى طةجنى دكةظت، يةكسةر هشيار 
ب ئَيشانا برينا خوة دكت و قَيرييةكا دذوار دراهَيلت و 

 دثةيظت(:
جهَى كةنيَى ية ئةندازيارَين لةشكةرى باوةرى ب  -

طؤهةرينَى هةبت.. جةنط.. جةنط.. جةنط "هندةك 
مرؤظن هةظدوو نا نياسن، ىَل هةظدوو دكوذن بؤ 
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هندةك مرؤظَين دى كو هةظدوو دنياسن ىَل هةظدوو 
 ن" بَى هةلويسنت. نةعلةت ىَل بن. ناكوذ

) ل ساجؤرَى كالشينكؤفا خوة دنَيرت و بةرَى خوة ددتة 
 وَى طولال ب تةنَى(

ها، تو، تو ض دكى؟ خمابن تو نةطةهشتى ية ئارماجنا   -
خوة. ىَل ئةظة ئَيكا د رانَى من دا يا ب ئارماجنا خوة 

 شادة، ضونكى يا من دئَيشينيت..

داوةتَى دهَيت و بةر ب ثةجنةرَى ) دةنطَى تليلييان و 
 دضت، دزظرت، طرى و كةنييا وى تَيكةل دبت..(

جةنط.. جةنط ذى ب داوى هات ثشتى رازيبووين  -
كو ظى باذَيرى ل مرؤظةكى مةهر بكن.. ئةز بو تة 
دئاخظم؟ و ئَيكا وةكى تة ئةز يَى بريندار كريم.. ض 

بؤ بَيهؤدةية..ل ذييَى سنَيلةيييَى من طؤتنَين خوة 
هةيظَى تؤمار دكرن.. ىَل ئةز و ئةو ذ هةظ ظةقةتييان، 
ضونكَى ب رؤذَى بةرزة دبوو.. هةر جارةكا ببا ضواردة 
شةظى طؤهدارييا من نةدكر.. تو دزانى طةلةك نةماية 
ئةز دَى خاترا خوة ذ طةجناتييَى خوازم و هَيذ ئةز 
خوة نانياسم..؟ ىَل تشتَى هةرى باش نة تو وةكى 

ذَى بةرزة دبى، نة ذى دبيية ضواردة هةيظَى ب رؤ
شةظى.. ب نةضارى دَى ئةظرؤ طؤهدارييا من كى، 
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ضونكى ئةز ض ذ سوبةهييا خوة نزامن.. تشتَى ئةز 
دزامن، ئةظرؤ و ل سةر ظَى مينبةرَى و ب هةمي 
ثريؤزييان بَيى ترس هةر راستييةكَى ببَيذم، بَيى 

كو ئةز ترس.. ما ض تشتَى ثريؤز ل ظى باذَيرى ماية دا 
 سووند ثَى خبوم؟

) ل خوة دزظرت و بةرَى خوة ددتة ثرتووك و وَينَين 
 فةيلةسؤف و نظيسكاران و  جاردى ل طوللةيَى دنَيرت( 

ئةظة كينة؟ تو ظان كةسان دنياسى؟ تو دزانى ئةظة  -
كينة؟ ئةظة ئةون يَين هزر و تيورَين خوة ل سةر 

بار سةرَى مة سةثاندين.. خوة دادوةر و ئةم طونةه
دهذمارتني..)دكتة قَيرى( ئةظرؤ ئةز دادوةرم.. )ب 
ثَينطاظَين طران و ثيَى خوةيَى بريندار بةر ب 
ثرتووكان ظة دضت و دةست ددتة ثرتووكةكَى و ل 
تايتلَى وَى دنَيرت.. )دكتة كةنى( طونةهبارَى ئَيكَى ل 
ثشتى نووخوازييَى..)ب كةرب( دةما ئةم ل 

بيابانا دوذمنى ديت.. نووخوازييَى طةريياين، مة ل 
ثاشى بةرهةمَى وى ل جةمسةرى طةهشت.. جارةكا دى 
مة ئةو بةرهةم دانا بةر طةرما بيابانَى دا بةستى 
بةردت.. ىَل خمابن مارَين بيابانَى ئةو بةرهةم 
داعوورا.. ذ بةر هندَى ئةم يَين ل ثشتى نووخوازييَى 
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 دطةرن.. يارييا زارؤكانة.. )ثرتووكَى دهاظَيذت( ظى
هةتاهةتايَى زيندان بكن.. )بةرَى خوة ددتة طوللةيَى( 
تو هةتا ظَيرَى ل طةل منى يان نة؟ طةرتة نةظَينت 
طؤهَى خوة بديية من.. دَى ضى ية د جهَى 
عةمباركرنَى دا هةتا كو درزى، ضونكى جةنط يَى ب 

 داوى هاتى..

)جارةكادى بةرب ثرتووكان دضت و ثرتووكةكَى ددانتة 
 ثشتى سةر مَيزَى و 

 هندةك الثةران الددت بَيهنةكا درَيذ دهلكَيشت( 
تاوانبارَى دووَى ماركس، ئةظة وةكى وى برادةرى ية  -

ئةوَى ل ديوانا دروونت و دبَيذت:برا طؤهَى خوة بدنة 
من، هشيار بن طؤهَى خوة نة دنة كةسَى.. ئةرَى 
برادةر ما تو ذى نة كةسى..؟ )وَى ثرتووكَى ذى 

 ارانكن هةتا دمرت. دهاظَيذت( طوللةب

)جارةكا دى ل ثرتووكةكا دى دنَيرت، ديارة كو ظَى جارَى 
 تشتةكَى سةير ديت(

تاوانبارَى سييَى، ئؤهؤ..!! ئةظة خةلكَى ظى  -
باذَيريية.. من قةت باوةر نة دكر كو خةلكَى ظى 
باذَيرى دنظَيست..!! ئةز ظى كةسى باش دنياسم، 

وة بوو.. ل مرؤظةكَى طةلةك دذى هزر و بريَين خ
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هةمي ديوانان دطؤت: "جظاكا مةدةنى" ىَل بةرَى خوة 
بدَى ناظَى عةشريةتَى ل ثشت ناظَى وى دهَيت.. ديسان 
دطؤت:"ئافرةت" ىَل د ثشت هةظذينا خوة را حةز ذ 
سَى ئافرةتان دكر.. ئانكو ضوار ئافرت د ئاطرَى حةزَين 
خوة دا دسؤتن..)بَيهنا وى تةنط دبت و بريناوى 

( دبَيذنة ظَى ضةندَى بلنرتين ئاستَى بَى دئَيشت
وذدانييَى. يان وى كةسَى خوة ب رةوشةنبري دنياسى و 
سَى زاراظ بؤ خوة ذ بةر كربوون و ل ديوانان بةحس 
دكرن و دةما سةرخوةش دبوو دطؤت: سَى تشت ل دةف 
من طةلةك د طرنطن "ئافرةت، مةى و جطارة" خمابن 

جطارَى و مةى.. هاااا،  كضَين باذَيرَى من بهَينة رَيزا
هةضكؤ ئةظ سوحبةتة نة ب دىَل تةنة؟ )برينا وى 
طةلةك د ئَيشت( ديارة ئةز يَى شاشم كو بؤ تة 

 دئاخظم.

) بَيهنا وى تةنط دبت و طوللةيَى دكتة بةر ساجؤرى و 
دئَيختة كالشينكؤفَى و ب كةرب ل ئةقسامى ددت و بةرَى 

 ن(وَى ددتة ثرتووكان و وَينَين فةيلةسؤفا
ئةم كَى بكوذن.)بةرَى خوة ددتة بينةران( كةس ذ  -

هةوة فةرتر نينة مبرت  )لَيزةرا وَى د ناظ تارييا 
 بينةران دا دهَيت و دضت( ئةز دَى تؤال خوة ظةكم
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)بَيهنةكَى دمينتة راوةستيياى، دةنطَى مووزيكةكا 
 دوودلييَى دهَيت، جارةكا دى ل خوة دزظرت و دكتة كةنى(

يرة مرؤظ مرؤظَين مرى بكوذت..!! ما سةيرة..! سة -
هوون ذ مرنَى تَير نابن، ئةظة ذ ساال هزار و بَينجسةد 
و ضواردَى وةرة هوون يَين دهَينة كوشنت، سؤتن، 
ئةشكةجنةدان، ئةنفالكرن، مةلكَى مرنَى ذى ب دووظ 
هةوة ظة وةستيا..)جارةكا دى طوللةيَى ددانتة بةر 

من بكى، دَى بؤ تة ضاظَين خوة( هيظى دكم طؤهدارييا 
بةحسا بريهاتنَين خوة و ظى باذَيرى كم.. )وَينةكَى ذ 
بةريكا خوة دئينتة دةر( ئةظة هةظاالمنة.. ياجوانة.. 
تو دنياسى؟ يا بةرنياسة د ناظ خةلكى دا، ضونكى يا د 
مؤبايلَين هةمييان دا.. ل ظى باذَيرى هاتة دياركرن كو 

ظى طةوادى  بلؤتؤس طةواد كؤِرَى طةوادى ية.. ىَل
طةلةك ثةردة ذى راكرن، راستييا وان نيشا خةلكَى دا.. 
خةلكَى ظى باذَيرى طةلةك ذظى طةوادى دترسن..)بَيهنا 
خوة دهلكَيشت و هةست ب ديناتييَى دكت( ئةز يَى 
بةرهةظم ذيانا خوة هةمييَى طورى رؤذةكَى بكم كوئةز 

ذ يَى ئازاد مب د ئاخفتنَى دا.. دوور نينة ئةظة ئةو رؤ
بت، ئةز و تو ب تنَى )ل خوة دزظرت و ل ثرتووكان 
دنَيرت(هندةكَين دى يَى ل ظَيرَى هةين، ىَل تَيرا خوة 
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يا ئاخفتى.. )ثرتووكةكَى ددانت بةرسينطَى طوللةيَى( 
ئةظة هندةك ضريؤكن بؤ من خبوينة..)ثشتى دةمةكَى 
درينتة خوار و ل هيظييا خواندنا ضريؤكان دمينت( 

ى باخظى، ما تو  نةشَيى ضى ية؟ تو نةشَي
خبوينيذى..؟ )بةر ب ثرتووكَى دضت و ذ بةر سينطَى 
طوللةيَى رادكت( ئةظ نظيسكارة ذى خةلكَى ظى 
باذَيريية.. ئةو تنَى ظان ضريؤكان دخوينت، ضونكى 
تنَى ئةو تَيدطةهت و هةر دوو هةيظان  جارةكَى 
ثرتووكةكَى ضاث دكت.. ذيَى وى يَى طةهشتى ية ضل 

ج ساالن و هَيشتا يَى دبَيذت:"ئايندة و ئةز" و ثَين
لؤتةريامؤن ئةو طةجنة بؤ يَى كو د ذييَى طةجنينييَى 
دا مرى و ثَيضَينةبوو ثرتووكةكَى ضاث بكت.. دبَيذنة 

 هةردوويان نظيسكار..

)جارةكا دى بَيهنا وى تةنط دبت و بريناوى طةلةك 
دضت  دئَيشت و هندةك ناَلينان رادهَيلت و بةرب طوللةيَى

و دكتة بةر ساجؤرى و ب طرى ظة ل ئةقسامى ددت و لوليا 
كالشينكؤفَى دئَيختة بنَى حةفكا خوة و ضاظَين وى ثرى 

 رؤندك دبن و دوودىل دطرت(
بَيهؤدةية تو من بكوذى.. ضونكى نها تو نزيكرتين  -

هةظاىَل منى.. تنَى ئةز و تو يَين ذ جةنطَى ظةرستني.. 
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بكوذن.. )ثرتووكةكَى رادكت(  وةرة ئةز و تو ئَيكَى دى
جزيرى.. وةرة ئةم دَى فةلسةفا وى ب داوى ئينن 
)ثرتووكَى وةكى كَيليةكَى ظةددت و ل اليَى دى ضؤكَى 
خوة ددانتة ئاخَى و ستَيركا خوة ل ثرتووكَى دطرت( 
جزيرى باخظة، طةر طؤتنةك ماية د سينطَى تة دا و 

بةيتا خوة يا هةتا نها تة نة طؤتبت بَيذة.. دَى.. داوى 
شعرى بو سةلوايَى بَيذة.. باخظة جزيرى.. دَى 
تةقينم.)خوة ذبؤ بةرهةظ دكت تةقاندنَى، دكتة 
كةنى، جارةكا دى طوللَى دئينتة دةرَى( ببوورة، ئةوَى 
هندة سالة ماية ساخ، ئةم نةشَين بكوذن.. ىَل ئةوَى 
هةمى ذيَى خوة نظستى ئةم وى دشَين بكوذن.. 

وورة..)ب كةرب ل طوللَى دنَيرت( ببوورة، جزيرى بب
نةكو ئةز حةز ذتة دكم بؤ تة دئاخظم..؟! ئةز بو تة 
دئاخظم ضونكى كةس نينة د من بطةهت.. كةس نينة 
طؤهدارييا من بكت.. هةر كةسَى طؤهدارييا من بكت، 
دظَيت خوة بؤ بضةمينم.. ضةوا دَى ضَيبت ئةز خوة 

قان، بؤ كةسةكَى بضةمينم و ئةز شؤرةشةك دذى مةال
دذى خوةفرووشان، دذى خوةثةرَيسان..؟؟ )دراوةستت( 
ىَل عاشقان.. نة.. من طةلةك حةز ذ عاشقان دكر، 
ضونكى من خوة ب مةزنرتين عاشق دنياسى.. )ل 
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كةرَين  -وينَى هةظاال خوة دنَيرت( ثرتَين هةيظَى 
تةيساندا  -سؤِرة رةنطَى رؤناهييا رؤذَى -ستَيران 

 -من  –دةنطَى شؤرةشان  -رانَى دةنطَى با -برَيسييان 
زيظى  -ثارضةيةكا  -ثارضةيةكا زَيرى د رووبارةكى دا 

سةد جاران د طةل ثةيظةكا تة دا ب  -د دةريايةكَى دا 
ئاخَى دكةتن )بةرَى خوةدددتة طوللةيَى( ل بةرامبةر 
ظَى حةزذَيكرنا من بؤ وَى.. تة راستى بظَيت خوة 

ية! ئةرَى تو دزانى ئاطةه ذى ذ من نة بوو. ض بَيهؤدة
بَيهؤدةيى ضى ية؟ ئانكؤ نةبةرمَيشك.. وةكى ظَيطاظَى 
ئةز بؤ تة دئاخظم بَيهؤدةيى ية..)دروونتة خوار و 
هةست ب تةناهييةكَى دكت( تة راستى بظَيت يا 
دروست ئةوة كو ئةم ذى وةكى ئةزمؤنا خوةدانَى ظَى 
ثرتووكخانَى بكةين كو ئةظ ثرتووكخانة باخضَى وى ية 

هةر ثرتووكةك طولةكة.. يا طرنك نينة كو هةمى و 
طول د بَيهنبةخش بن، ىَل ياطرنط ئةوة كو ذيانا خوة 
ل طةل طوالن دبووراند، ىَل خمابن نها كةلةخَى وى ذى 
ل بةر ديوارةكَى ية.. ضةند جياوازى هةية د نَيظبةرا 
ثرتووكةكَى و طوللةيةكا كارَى وَى تنَى كوشنت دا؟ 

ى ببَيذيية من ض جياوازى هةية؟ هاااا..؟ تو دشَي
)قَيرييةكَى رادهَيلت( بةىَل، هةر ئةو كةسَى تو ضَيكرى 
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ذى مفا يَى ذ كؤمةكا ثرتووكان وةرطرتى هةتا كو ب 
سةرضَيكرنا تة هلبووى.. ئانكؤ ض؟ ئانكؤ ض؟ )دبةزتة 
ثرتووكان و ثرتووكان هةمييان دهاظَيذت(ئانكؤ 

 وةرطرتى. خرابييَى ذى بةهرا خوة يا ذ زانينَى

 ) قَيريةكَى دراهَيليت(
 

 دميةنَى دووَى  
 

)يَى وةستياى و بريندار ل بن ثنييةكا رؤناهيَى و د ناظ 
 كؤمةكا ثرتووكان دا ديار دبت( 

بؤ جارا ئَيكَى ئةز د ناظ كؤمةكا ثرتووكان دا و ئةز يَى  -
بريندار، ئةظرؤية. جارا ئَيكَى من دةست داية تظةنطَى، 

و ئةز هةست بكم كو ئةز طونةهبارم. و داوى جارا ئَيكَى بو
جار من كرى ية كةنى، جارا ئَيكَى بوو من مةى ظةخوارى 
)تؤرة دبت( ئةز حةز ذمةيَى ناكم، من كةرب ذى ذ 
مةيظةخوةران ظةدبن.. بةىَل، خوةشرتين شةظ بوو دةما من 
بؤ جارا ئَيكَى ظةخوارى.. و يا ذ وَى خوةشرت، من د طةل 

ر كو دطؤت :"ئةز هونةرمةندم " هةمى كةسةكى دا ظةخوا
هونةرمةند و رةوشةنبري ظةدخوون هةتا كو سةرمةست 
دبن.. ىَل يا ذ وَى سةيرتر، ئةز نزامن كا جزيرى ظةدخوار 
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يان نة؟ ض كؤمَيديياية!! )ضاظَى وى ب وينَى ساتةرى 
دكةظت( ها سارتةر.. تو دبَيذى:"ذيان دوذةهة" ذيان 

ذيان كؤمَيديياية ..)ضاظَى وى  كؤمَيديياية سارتةر.. ئةرَى
ب وينَى نيضَى دكةظت( وةرة وةرة.. ئةز و تو هةردوو ب 
قةفتا مسبَيلَين نيضَى ظة بضني و ل كةنارَين دفنا وى يا 
مةزن دَى كةظنة سةر لَيظَين وى، دَى سةمايَى ل سةر 
لَيظَين وى يَين كةالشتى كةين.. ىَل يَى نةخوةشة دَى 

هَيز كووخت..ئةم دَى كةظنة بةر كووخت.. بةلكو دَى ب 
ثيَين وى و دَى بَيذت:"زارظةكرنا نيضَى دكت" هةمى 
دارمَيو شني دبن، ىَل ترييَى رةش ب هةمييان ظة 
ناهَيت..)جار دى دزظرتة كةساتييا خوة( ل ظى باذَيرى 
طةلةك ب ترى هاتنة ناظكرن و مةزن بوون، كا بَيذة كَى 

برينا خوة دنَيرت( ترييَى رةش بةرهةمئينا؟ )ل خوة و 
هةر جارةكا ئةز هةست ب ئَيشانا برينا خوة دكم، من 
باوةرى ب زانا و فةيلةسؤفان نامينت )ل طةل ثرتووكان 
دئاخظت( ما كى ذ هةوة دشَيت برينا من ساخ بكت..؟ ما 
ب خواندنا كَى ذ هةوة دَى رؤذَين طةجناتييا من زظرن..؟ 

ن باوةرى ب هةوة تنَى دةما دةرونَى من دهاتة ئَيشاندن م
دئينا.. ضونكى د ذيانا هةوة دا، هةمى دةمان خوين و 
كةرب ذ هةستَين هةوة دكةفت.. طةلةك جاران ئةز يَى 
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هاتيمة برينداركرن.. ىَل نة ب طوللةيةكَى.. بةلكو تنَى ب 
طؤتنةكَى.. ىَل ل دووماهييَى ئةز بوومة باشرتين ياريكةرَى 

كَين طرييَى ل طةل جةنطَى دةرونى..)دكتة كةنى و بريس
كةنييا وى دةردكةظن( تو دزانى ئةز ب ض  دكمة كةنى؟ 
سةرةراى ظان كارةساتَين ذيانا من، من هندةك جاران سةما 
دكر.. ئةرَى، من سةمادكر سةما.. دبت كو هنطَى من سةما 
ل شوونا طرييَى بكاردئينا.. ئةرَى من سةما دكر )ب ثيَى 

رتانَين بَى هيظيياتييا خوة يَى بريندار سةمايَى دكت و س
خوة دبَيذت( سةكةراتَين هةبوونَى و ذانَين مرنَى نة.. )ل 
برينا خوة دنَيرت( تو دزانى خوينا من طةلةك ضوو؟ 
ديارة دَى ب داوى هَيت )كاغةزةكَى و ثَينظيسةكَى ددانتة 

وةسيةتناما من بنظَيسة.. بنظَيسة:  بةرسينطَى طوللَى(
ةم هةوة ذبريكرى ية، مادةم ئَيدى ديرؤكَى نةخوينن، ماد

هوون ديرؤكا خوة ذبريدكن.. ئَيدى ديرؤكَى ذى 
توومارنةكن، ل سةر كَيليا سةرَى من بنظيسن ئةز د ظَى 
ذيانَى نةطةهشتم.. هةوة كارةساتا وى زارؤكى ذبريكر دةما 
ل طوللةبارانكرنَى دايكا وى هاتى ية كوشنت و ضووى شريَى 

ئةرَى، هةوة ذبريكر..؟؟ ىَل دايكا خوة يا كوشتى دخوار..؟ 
هيظى دكم زارؤكَى سوبةهى بثارَيزن.. زارؤكان فَيرى 
ذيانَى بكن.. ياريان.. ئةرَى فَيرى عةشقَى بكن.. دا دةما 



 

 47 

 

مةزن دبن سةربؤِرا من ب سةرَى وان نةهَيت كو  تنَى د 
دىَل خوة دا عاشقَين مةزن بن و كةسَى ئاطةه ذَى نة..)ب 

ن دى ذى لَينةهَين كو حةزذَيكرنا كةرب( دا وةكى هندةكَي
كضَى وةكى يا جطارَى ىَل بهَيت.. دةرطةهَين رَيكخراوَين 
مةدةنى و خَيرخواز دابَيخن،دةرطةهَين مةدةنى و 
خَيرخوازان هةمى رؤذان دظةكرينة.. ىَل دةرطةهَين فةقري 
و هةذاران ل رؤذَين جةذنَى ذى دهَينة طرتن.. دةرطةهَين 

تينة ضونكى د بَى دراظن.. ذ فةقريى فةقري و هةذاران دطر
و بةلنطازيَى نةشَين ثَيشوازييا كةسَى بكن.. دةرطةهَين 
خَيرخواز و مةدةنى و مافثارَيزان ظةكرينة ضونكى ب 
رؤذَى طةندةلييَى دكن و ب شةظَى ذى بيانييان ل ثشت 
ثةردا درةقسينن.. خوةزى ل هةر جهةكى بلؤتؤسةك 

ظَيسة: طةندةلضييان، دزان، هةبا.. بنظَيسة، ئةى طوللة بن
حيزان، مةلالقان.. خوةفرووشان،  خوةثةرَيسان ذ ظى 
باذَيرى دةربَيخن، كؤِرسييَين وان مةزنرت نةكةن.. بنظيسة: 
بريَين طازَى بنخَيظن دا ئَيدى بةس كضَين باذَيرَى من خوة 
ثَى بسؤذن.. ل دةمةكى ل قؤمارخانَين نيؤيؤرك و لؤس 

ن طازَى دهاتةكرن.. و نها ئةجنلؤس قؤمار ب بريَي
شةظبَيرى و كضَين شةظَى، ىَل نة ل نيؤيؤرك، ل نزيكرت.. ل 
دةمةكَى ضةك ثَى دهاتة كرين.. نها كؤمثانى.. 
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هيَََيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَيَييى، دَى كى ظَى وةسيةتنامَى خوينت.. دَى 
كى وَيرت طؤهَين خوة بؤ ظةكت.. ىَل هةمى دوَيرن 

بَيذة، ئةرَى ة ما ئةز يَى دينم؟ ظةطؤهَيزن.. دَى باخظ
مائةز يَى دينم..؟ ل بريا منة دةما ئةز زارؤك مة وانا 
هونةرَى ل خواندنطةهَى دخواند، تَيكةلكرنا رةنطان،من 
طؤتة ماموستاى: طةر زةرى و كةسكى بكةنة د ناظ ئَيك دا 
دَى بتة ض رةنط؟ ماموستاى دطؤت:سوور.. مة دطؤت 

هندَى ئةظرؤ ئةز ذى يَى دينم.. ماموستا يَى دينة، ذ بةر 
هيظى و ئؤمَيدَين من يَين بووينة طؤَلتة بؤشكةستنا من، 
من ض  هةظال ذى نةماينة، ضونكى من ض هةظال نةبوون.. 
هةمى هةظالَين من شريكَين كةنييا من بوون.. هةتا كو 
من دكرة طرى ذى، هةر ئةوان بةرددا كةنييَى.. و دةما 

طورطان هةر ئَيكَى قةستا جهَى كةنى ب داوى هاتبا وةكى 
خوة دكر و ئةز تنَى دمام.. ثشتى جارةكَى و دوو جاران و 
سةد جاران ئةز تنَى مايم، ئَيدى من بريار دا هةروهةر 
تنَى مب، و د دةليظةكَى دا ئةز و طوللةيةك بووينة هةظالَين 
ئَيك.. ئةرَى تودزانى كو هةمى حةزكرنا من ئةو بوو 

من رؤندكَين من باك بكت؟ دَى بَيذة؟ جارةكَى هةظالةكَى 
)تؤرةدبت( دَى باخظة.. دَى.. هةما تنَى بَيذة خمابن، 
خمابنييا شكةستنَى، خمابنييا ض ثَى ضَينةبوونَى.. بال 
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نةخمابنى بؤ من بت.. ىَل خمابن بؤ وى كةسَى مرؤظ و 
مرؤظةكَى دى بؤ ثارييةكَى نانى دثةرَيست.. ل ظى باذَيرى 

ثةرَيسى يان مرؤظةكى هةتا كو بذى.. دظَيت يان خوة ب
مةالق.. خوةثةرَيس )ديناتييةك ل دةف ثةيدا دبت( 
مةالقى.. ئاااخ.. بال ئَيدى باذَيرَى من ظان كةسان 
نةحةوينيت.. ئةظ باذَيرة يَى بووية ئَيستطةهَى مةالق و 
خوةثةرَيسان.. هةتا ذ باذَيرَين دى ذى مةالق و 

رى دكن.. )دكتة كةنى( يا خوةثةرَيس سةفةرَى بو ظى باذَي
ذ هةمييَى سةيرتر، مةالق و خوةثةرسَين بيانى ب 

 بوهاترن ذ يَين خؤماىل..!! 
)دكةظتة ئاخَى و ل نيظا ثرتووكَين بذارة درَيذ دبت و ل 
بن ثنييةكا رؤناهييَى ديار دبت.. ثَيكؤال دروستكرنا 

 هةلبةستةكَى دكت(
 هةبوونا د نةبوونَى دا

 قؤقال د قؤقلَى دا
 د طَيلةشؤكا ذيانَى دا

 )رادبتةظة و دكتة كةنى(
ئةز بوومة هةلبةستظان، هَيَيَيَيى، هَيَيَيَيَيى)طازى  -

طوللةيَى دكت( ئةز بوومة هةلبةستظان.. طةر هؤسا 
بت، دَى هةلبةستَى نظَيسم، ثاشى ضريؤكَى، ثاشى 
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رؤمانَى، ثاشى دَى مبة خوةدان ثرتووك، ثاشى.. 
بَيذم.. هَيَيَيى..! ئةز بؤ كَى )رادوةستت(نة.. ئةز ض د

دئاخظم؟! سةيرة!! من ذبري كر كو ئةز يَى بريندارم و 
طةلةك نةماية دَى مرم )ب كةرب ل طوللةيَى دنَيرت( 
ئةز يَى بؤ تة بوومية بةَلا.. نةخَير ديارة يا شاشة ئةز 
ل طةل تة دئاخظم.. ضونكى تو نةشَيى بةرسظا من 

مانة؟ ئةز دذى  بدةى.. تة دظَيت ئَيكى بكوذى..
خوينرَيتنَى مة.. من نةظَيت ئةز كةسَى بكوذم، من 
نةظَيت، ىَل ئةز دشَيم خوة بكوذم، ئةزَى خوة كوذم دا 

 تو بطةهيية ئارماجنا خوة..

)طوللةيَى دكتة بةر كالشينكؤفَى و جارةكا دى هةوَلا  
خوةكوشتنَى دكت، طوللةيَى دتةقينت ىَل ديار دبت كو 

 دةنطةكَى بلند دكتة كةنى( طوللة يا ضريكة، ب
ضريك دةركةت.. ضريك دةركةت. ديارة كو تةذى  -

نةشيا تةحةمال ظَى راستييَى بكةى.. ذ بةر هندَى تو 
ضريك بووى.. دةستخوةش، ئَيدى بةسة كو ئةز ل طةل 

 تة باخظم 

)جلكَين خوة ذ بةرخوة دكت كو جلكَين سةربازينة و ب 
ويست و ظَى جارَى شَيوَى مرؤظةكى ب حةالقةكَى ظة دهال

 دَى ل طةل وان دئاخظت(
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تو..طةلةك نةماية دَى خاترا خوة ذ طةجناتييَى  -
خوازى و هَيذ تو خوة نا نياسى.. بؤضى ئةظة ذ رؤذا 
تو هاتى ية سةر دونيايَى تو يَى طازندان دكةى؟! دَى 
خبوة.. خوةشة؟ باشة ما نة باشرت بوو نها تة ذى خوة 

َى كةسةكى ظة باى و فرووتبا يان تو دبن كةفش
مةلالقى بؤ كربان دا نها ل خوةشرتين شيالنَى 
شةظبَيرييا خوة ب داوى ئينى..؟ )زارظةكرنا وى 
دهَيتة طؤهةرين(نة.. كؤَلاظَى تة يَى خوار بةلطةية بؤ 
راستطؤيييا تة.. ثيَى تة يَى بريندار، رَيتنا خوينا تة 

نا تة ياطةرم و سوور، ئانكو، تو، نة خوةفرووشى.. ذديت
يا كوور ديارة كو مرنَى ض بوها ل دةف تة نينة كو تو 
ذَى برتسى.. ىَل ذ طازندَين تة ديارة كو ذيانَى بوهايَى ل 
دةف تة هةى كو تو قؤربانييَى بؤ بدةى.. )بَيهنا وى 
تةنط دبت و جطارةكَى دكَيشت هاتن و ضوونةكَى 
بةردةوام دكت( ذيان ئانكو كؤمةكا نةخوةشييان.. 

ى ئانكو خيانةت.. طوند و باذَير ئانكو هةظالين
مةالقخانة.. دين و ديندارى، كورسيك و دةستهةالت، 
دميؤكراسى ئانكو خاثاندن.. ئةز ئانكو مرؤظةكَى دين، 
مرؤظةكَى هاظى، مرؤظةكَى ب كَير ذيانا ئةظرؤ ناهَيت.. 
)هزر دكت كو طةلةك نةماية دَى ب داوى هَيت( كا 
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َى نةخوةش دا من تو دايكامن؟ خوةزى د ظى سةقاي
ديتباى دادَى.. دَى دايكَى وةرة جارةكَى ب تنَى بَيذة 
دايطوورى، بةلكى بشَيم ببمة زارؤك.. دَى وةرة دادَى.. 
)بةرَى خوة ددتة ثرتووكان( و هوون.. هيظى دكم ل 
من ببوورن.. من هوون ئَيشاندن، ببوورن هوون ذ 
 هندَى مةزنرتبوون كو ئَيكَى وةكى من هةوة بَى

سةروبةر بكت )هةولددت وان ثرتووكان بدانتة جهَين 
وان، ىَل ذ بةر برينا خوة نةشَيت و ب ئاخَى دكةفيت( 

 ئاظَى.. بؤ من هندةك ئاظَى.. من نةظَيت مبرم..

)جارةكا دى سايك هلدبت و وَينَى وى ستَيركطرَى هةظاىَل 
وى كوشتى يَى ل سةر و يَى خوة بةرهةظ دكت بؤ 

ا ضةكَى وى د وَى ثةجنةرَى دا دكةظتة ئارماجنَى، لَيزةر
 لةشَى وى( 

من طؤت ئاظَى.. من نة طؤت ب داوى بهَيت.. بهَيلة  -
ئةز شةظستانَى ل ظى باذَيرى ب داوى بهينم.. بهَيلة.. 
ئةو تشتَين د تاريَى دا دهَينة دينت د بةرؤظاذينة..طةر 
ئةز مبرم دَى هةمى دةما ل ظى باذَيرى شةظستان بت.. 

َى ماى هةتا نها كةسَى نةشياية ببَيذت.. باش تشتةك ي
طؤهَين خوة ظةكة و ئةزدَى بَيذم.. بَيى ترس نها و ل 

 ظى باذَيرى..
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)ستَيركطر طوللةيةكَى ل سةرى وى ددت و ل طةل دةنطَى 
مووزيكا مارش و ثيَين لةشكةرى هَيدى هَيدى شانؤ تارى 

 دبت(
 .............. داوى ...............
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 :نىتَيبي
  11/12/2119 - 9ئةظ شانؤطةريية ل رَيكةفتى 

ل هؤَلا جزيرى ل دهؤكَى  هاتة مناييشكرن، ذ 
دةرهَينانا )هةلكةت ئدريس عابد( و زارظةكرنا 
)رَيكَيش شةهباز( و بةرهةمَى تيثا يةمَلاز يا 

 شانؤيَى ل سَيمَيلَى.

  ل هؤَلا تةوار ل  2119\12\31ل رَيكةفتى
 تى ية مناييشكرن.باذَيرَى سلَيمانييَى ها

  ل هؤَلا ئامادةييا  2111\3\18ل رَيكةفتى
 كؤماتة ل سَيمَيلَى هاتى ية ثَيشكَيشكرن.

  ل مالثةرَى ئةلكرتؤنييَى يةكَيتييا نظيسكارَين كورد
 دهؤك هاتى ية بةَلاظكرن. –
د دةقَى شاانويَى دا نظيساةر وَى ضاةندَى    "   مارش          

بااوةرييَى ب ض بيناات،   دياار دكات كااو ئَيادى مارؤظ نةشااَيت    
لةوما هةمى بنةمايَين كو هاتنة دانان جهاَى كةساَى الواز و   

 ذار د ناظ دا نينة.
طةر هات و مة نةكارى هةست ب ذيانَى بكةن و مة نةكارى 

 هزر بكةن، وى دةمى ئةم ذ بؤ مرنا خوة دذين."
                      هةلبةستظان: مةسعوود خةلةف
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 دميةنَى ئَيكَى

سينؤطرافييا" يا ثَيكهاتى ية ذ مالةكا بَى سةروبةر، ")شانؤ 
ل دووماهييا شانؤيَى دةرطةهةكَى ئاسنى يَى هةرفى ية، و 
اليَى ضةثَى لَينانطةهة و هندةك ئامانَين نة شووشتى و 
ثيس ب ئةردى وةربينة، و اليَى راستَى هندةك دؤشةك د 

ةدبت، شانؤ يا تارى ية، تنَى دةنطَى رائَيخستينة.. ثةردة ظ
هندةك ئاهاتَين سكسى دهَيت.. ثشتى ئاهاتان دةنطَى 
بلوورةكا رةزيل ذ دوور دهَيت. رؤناهى دطةهتة وى 
دةرطةهَى ئاسنى و دةرطةه دهَيتة طرتن و حرنطَينييا 
دةنطَى وى دةنط ظةدةت.. كض يادرَيذ كرى ية ل سةر 

ن ذ ئةردى رادكت و دؤشةكةكَى، رادبت و هندةك ثارةيا
دكتة د ثاخال خوة دا، ثاشى ب تةباشريَى خيضةكَى ل سةر 
كؤمةكا خيضكان رادكَيشت، بةر ب لَينانطةهَى دضت و 

 دةست ددتة قةتةكَى نانَى رةق و دخؤت(
كض: ئَيدى ئةز ذ طوننةهان ناترسم.. ضونكى ئةز 
يا بَى طوننةهم، طونةها من ئةوة ئةز ذ بَى 

ةكى دكم كو خةلك ب كارةكَى خوةدانييا خوة كار
ثيس و حةرام ل قةلةم ددت، و هةر ئةون ظى 
كارى دطةل من دكن.. ئةز و لةش يَين بووينة دوو 
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تشتَين ذَيك جواد.. ئةزا ثاك خوةدانا لةشةكَى 
ثيسم.. سةيرة! سةيرة كو د ظَى قةيرستانَى دا 
تنَى بازرطانى ب تشتَين ثيس دهَيتةكرن..! )دكتة 

ازيَى دمب كو من ذى تشتةكَى ثيس كةنى( ئةز شان
يَى هةى.. ئةرَى، ئةرَى ئةز يا ب ضةنسم كو ظى 
لةشَى ثيس ئاشقةكَى ثاك هةبت.. ئةظ كؤَلكَى 
رةزيل ببتة كؤضكا خوةدانَين قةسر و قؤسريان 
)دضتة بةرامبةر خوةديكَى و ل بةذن و باَلا خوة 
دنَيرت( هَيَيَيى، هَيى كضا جان، تو ضةندا ثيس 

َى هةرة خوة خبةملينة جان. ثاشى ب بووى؟ د
دةستةكى ئااليَى دةولةتَى بهلطرة و ب دةستَى دن 
ذى دةستَى خؤرتةكَى سةر ئازاد بطظَيشة و 
سةردةمةكَى ئازاد رابطةهينة )دكتة كةنى و ثاشان 
طرى.. دةست ددتة يارييةكا زارؤكان و ددتة 
بةرسينطَى خوة( بنظة دايَى بنظة، ئةها وةختة كو 

سةدوو ضلَى ب ذوور بكةظيت و بؤ جارا  زاظايَى
سةد و ضلَى دايكا تة بهَيتة ضةراندن.. ض 
نَيضريظانَين سةير و سةطظان لظَى مةملةكةتَى 

 هةنة..! ما ئةو ضةند دخَير خوازن..؟ 
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)دكتة طرى و ثاشان قَيذييةكا دذوار رادهَيلت و رؤناهييا 
 شانؤيَى ظةدمرت(

 
 

 )دميةنَى دووَى(
دةنطَى بارانَى و طِرطِرا عةوران و لَيدانا )بَيدةنطيية، 

برَيسييان تَيكةل دبت. ثارضةكا رؤناهييَى دكةظتة سةر وى 
دةرطةهَى ئاسنى و دةرطةه ظةدبت.. ثشتى سيقَينا 
دةرطةهى زةالمةك ل ثشت دةرطةهى دياردبت، زةالمةك 
بلند و ب هةيكةلة، دةستةكَى قات و ريباتان ل بةرة، 

ة، ضثكَين بارانَى ذ ئةنيياوى يا ثيضةكَى يَى سةرخوةش
كةضةل دكةظنة سةر مسبَيلَين وى.. رؤناهييا برَيسييان ل 

 ئامسانَى رةشَى ل ثشت وى ديار دبت(
 زةالم: شةظ باش.

 كض: باشرت.
 زةالم: تو ئةظرؤ ذ هةمى رؤذان جوانرتى.

 )كض بَيدةنط دمينت و وان ثارضةيَين لةشَى خوة دخنَيظت(
 ظانَى خوة يَى هاتيم.زةالم: ئةز ل دووظ ذ

 كض:نة، نة..
 زةالم: ئةظ شةظة دنيا سارة، طةلةك سارة.
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 كض: و ئةز ض بكم؟
زةالم: ثشتى ظةخوارنا هندةك ظؤدكايَى، ثيضةك 

 ئةز يَى طةرم بوويم.
 كض: ئةظ شةظة..

 )زةالم ئاخافتنا وَى دبرت(
 زةالم: من ثَيتظى ب هندةك طةرماتييا دى هةية.

 كض: ىَل..
 ض؟ زةالم: ىَل

 كض: ئةظرؤ دَى كةسةكَى دى هَيت.
زةالم: ذ من زةنطينرتة؟ دةستَى وى ذ يَى من 

 درَيذترة؟ ذ من ثرت دزانت؟
 كض: نة..

 زةالم: ئَى..
 كض: ئةو تنَى ذبؤ من و بارانَى دذيت.

زةالم: )زارى كضَى ظةدكت( ئةو تنَى ذبؤ من و 
 بارانَى دذيت.

 كض: ئةرَى.
و سةرما و تاريية، زةالم: ىَل ئةظ شةظة باران 

 ناهَيت.
 كض: تنَى ئةو ل رؤذَين باران دهَيت. 
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 زةالم: ئؤ.. سةرما و تارى؟
كض: ئةز تةك تشتم كو بشَيم وى طةرم كم.. و ئةز 
ذى حةز ذ تاريَى دكم، ضونكى نابينت كا ئةس 

 ضةندا ثيسم..
)زةالم دةرطةهى دطرت و دهَيتة د ذوور ظة. دةنطَى بارانَى 

  يَى بةردةوامة(
 زةالم: ىَل ئةز د رؤناهييَى ذى دا تة ثيس نابينم..

 كض: ضونكى تو يَى ثيسى..
زةالم: هاااى..! من طؤت تو يا جان بووى، ىَل وةسا 

 ديارة تو يا ئةزماندرَيذ بووى.. 
كض: هةر طاظا ئةز راستييَى دبَيذم، ئةز ئةزمان 

 درَيذ دمب..
 زةالم: راستى )ب دةنطةكَى بلند دكتة كةنى(

 دبةرزيتة وى دةرطةهَى ئاسنى و دةرطةهى ظةدكت( )كض
 كض: دةركةظة.. ذ ماال من دةركةظة.

زةالم: تة خَيرة؟ من يا ظةخوارى و تو يا 
 سةرخوةش بووى..!
 كض: دةركةظة.. دَى.

 زةالم: تو يا درستى؟
 كض: ئةز يا دبَيذم دةركةظة. 
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 زةالم: كيظة بضم؟
ة ئةو كض: دةركةظة.. ئةز طورى تة.. دَى ئةظ شةظ

 طةجنة هَيت.
 زةالم: بارانة ناهَيت.

 كض: من طؤتة تة ئةو تنَى شةظَين باران دهَيت.
زةالم: و بارانَى ض ثةيوةندى ب ظَى سوحبةتَى ظة 

 هةية؟
 كض: باران.. دةنطَى وى.. بَيهنا وى..

 زةالم: ما دةنط ب منظة نينة؟ بَيهن ذمن ناهَيت؟
ما كض: تو نةشَيى هةظركييا بارانَى بكى. هة

 دةركةظة.
زةالم: ئةز دَى هةظركييا وى كم يَى بارانَى 

 دبارينت.
كض: دَى هةما تنَى ئةظ شةظة هةرة، دَى تو ب 

 خؤدَى.
 زةالم: خؤدَى..! خؤدَى كى ية؟

 كض: ئةوَى بارانَى دبارينت.
زةالم: دةما تة باوةرى ب خؤدَييةكى هةبت كو 
بارانَى دبارينت، تو بؤضى ظى كارى دكى..؟ ما تو 

 نزانى ئةظ كارة د ديتنا وى دا حةرامة؟
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كض: ىَل ئةو بارانَى ذى دبارينت دا كو مة تافيل 
 بكت ذ طونةهان.

 ) دةنطَى بارانَى و برَيسييان زيدة دبت(
زةالم: بةسة.. بةسة ذ ظَى سوحبةتَى، بهَيلة ئةز 

 ئةظ شةظة طوننةهةكَى د طةل تة دا بكم.
ل ظَى شةظا كض: تو نة ثَيتظى طوننةهةكَييى.. ىَل 
 سار ئةو طةنج ثَيتظى ب خَيرةكَى ية..

زةالم: وااااا.. تو ئةظ شةظة خَير و طوننةهان بةالظ 
 دكى..

 كض: ئةرَى.. ئةظةية هَيزا من بةرامبةر زةالمى.
زةالم: كةنطى ئةظ هزرة ل دةف تة ثةيدا بووية؟ 
تة طؤت ئةز يا ثيسم، مانة سةيرة تشتَى ثيس 

 هَيز هةبت!؟
، نة سةيرة. ما تو ثةسةند دكى كو كض: نة خَير
 ئةز يا ثيسم؟
 زةالم: ئةرَى.

كض: تة بةرى نها طؤت تو يا جوانى..! ما نة 
 سةيرة تشتَى ثيس يَى جوان بت؟
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زةالم: هةرَيَيَيَى.. كةنطى هؤسا ضَيبووية؟ ىَل ئةز 
نة هاتيمة ض دانوستانا د طةل تة دا بكم، ئةز يَى 

 هاتيم بؤ..
 َى بؤ دانوستانَى وةرة.كض: هةما تنَى جارةك

زةالم: ئةظ شةظة سارة و بارانة، نة وةختَى 
 دانوستانَى ية، وةختَى..

كض: ل شةظَين دى ذى طةرمة، يان هةواية، يان 
 بوهارة، ض وةرز نينن كو مرؤظ د من بطةهن.

 زةالم: )ب كةنى( ل وةرزَى ثَينجَى بطةرة.
 كض: ل كيظةية؟

د بن حلَيفا  زةالم: ئةظة ية ل دةف من.. ئةز دَى
 هةظة دمة ف تة.

 كض: تو هةمى تشتان د بن حلَيفَى ظة دبينى.
زةالم: ما كةسةكَى دى هةية ذ بلى بن حلَيفَى 

 تشتةكى بؤ تة ببَيذت؟
 كض: ئةرَى يَى هةى؟

 زةالم: كى ية؟
كض:ئةوة يَى كو ئةز ئةظ شةظة ل هيظييَى.. ئةوة 

 يَى حةز ذ بارانَى دكت.
 ن..زةالم: جارةكا دى بارا
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كض: بهَيلة ئةز و ئةو ئةظ شةظة بارانَى بكنة حلَيف 
 و تةظايا كةسَين وةكى تة د بن دا بنخَيظن.

زةالم:طةر تة بظَيت ئةز و تو دَى حلَيفا خوة بنة 
 بةر بارانَى.

 كض: تو ب هةمى ثريؤزييان كةى ئةظ شةظة هةرة.
زةالم: ثريؤزييا ذ هةمييَى مةزنرت ل دة ف من 

 حلَيفة.
طرى( تو دزانى تنَى ئةو طةنج ذ هةذى  كض:)دكتة

هندَى ية كو ئةز بؤ بذيم..؟ دَى هةرة، دَى، بال 
 هةمى شةظَين دى ئةز بؤ تة مب.
 زةالم: بَى هَيظى بة، ئةز ناضم.

 )كض تؤرة دبت، وان حلَيف و دؤشةكان دبتة بةر بارانَى(
زةالم: دةستخوةش، من ذى ثَيويستى ب وان نينة، 

 ى تة دخنَيظن.تة يا ثَى هةى ضونك
كض: من طؤتة تة، ئةظ شةظة دَى باران من 

 خنَيظت..
زةالم: باران )دبةزتة بةر بارانَى و دكتة هةوار( 
خؤدَى، خؤدَى، دَى ظَى بارانَى براوةستينة، ما ض 
خَير بؤ تة ئةظ شةظة دطةل مرؤظا كرى؟ ما 

 هَيشتا تو ذ ظى زةمينى بَى هَيظى نةبووية؟
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ى يا ب خؤدَييةكَى هةى كو كض: ئانكو تة ذى باوةر
 بارانَى دبارينت.

زةالم: )دهَيتة د ذوور ظة( طةر خؤدَييةك هةبا دا 
 بةرسظا من دةت.

 كض: باران بةرسظة.
 زةالم: ضةوا؟

كض: طؤهَى خوة بدَى، ثرت يا دبارت.. هةرة، دَى 
هةرة جارةكا دى خوة جبةربينة، هةظركييَى د 

 طةل دا بكة.
 عةوران عةورا دهَيت()بَيدةنطييةك.. طِرطِرا 

 زةالم: ئةو ضةند حةز ذ تة دكت؟
 كض: هندى ضثكَين بارانا ئةظ شةظة.

 زةالم: و تو ضةند حةز ذَى دكى؟
كض:ئةز هند حةز ذَى دكم كو ئةظ شةظة ذ 

 زةالمةكَى وةكى تة يَى ب مسبَيل نةترسم. 
)زةالم دكتة كةنى و ثاشان ب دذوارى بةر ب كضَى ظة 

 دضت(
 طةكَى بلند( تو دزانى تو ض تشتى؟زةالم: )ب دةن
 كض: مرؤظم.

 زةالم: نة، نة.. تو تشتةكَى دى، بَيذة تو ض تشتى؟



 

 66 

 

 ) كض بَيدةنط دمينت(
 قةحثةى.. تو زةالم:

 كض: )دكتة طرى( تة بؤضى وةطؤت؟
 ) زةالم جلكَين خوة ذ بةر خوة دكت و بةر ب كضَى دضت(

 زةالم: ئةرَى تو قةحثةى، ثا تو ضى؟
راوستة، وةنةبَيذة، تو دزانى قةحثة  كض: راوستة،

 كينة؟
 زةالم: قةحثة توى..

)زةالم بةردةوام جلكَين خوة ذ بةر خوة دكت و بةر ب 
كضَى دضت و ل دةمةكَى كض دهلنطظت و دةستَى وَى 
دطةهتة كَيرةكَى، زةالم خوة بسةرداددت.. دةنطَى قَيرييا 

 زةالمى بلند دبت و رؤناهيا شانؤيَى دظةمرت(
 

 
 ةنَى سيَى()دمي

)زةالم يَى كوشتى ية و كَير د نيظا سينطَى وى دا 
ياضكالندى ية.. بَيدةنطى ية، تنَى دةنطَى بارانَى و 
برَيسييان دهَيت. كض ل هنداظ سةرَى وى يا راوستياى و 
نيشانَين ترسَى ل سةر دَيمَى وَى دثرن.. ثشتى بَيدةنطيَى 

ادكَيشتة دةرطةه دهَيتة قوتان، يةكسةر كض وى كةلةخى ر
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ثشت تةختةكى و د ثةضنيت.. و بةر ب دةرطةهى دضت، 
دةرطةهى ظةدكت، طةنج ل ثشت دةرطةهى راوةستياية، 
ساكؤيةكَى درَيذ ل بةرة، ثؤرا وى دطةهتة سةر ملَين وى، 

 يَى ل بةر بارانَى شل بووى..(
 طةنج: سالظ.

 كض: سالظ جان، ب خَير هاتى. 
وى ذ بةر دكت و  )طةنج دهَيتة د ذوور ظة. كض ساكؤيَى

طةنج ل سةر كورسيكةكا هةرفتى دروونتة خوار. كض 
 طالسةكَى ئاظَى بؤ دئينت(

طةنج: سوثاس ئةز نا ظةخوم، من هندةك ذ بارانَى 
يا ظةخوارى.. هزر دكم كو داوى بارانة، ضونكى 

 بوهار ذى يا كارَى خاترخواستنَى دكت.
 كض: دَى ذ بارانَى خةريب بى؟

لةز دةستَى كضَى دطريت و دبةزتة )طةنج  رادبت و ب 
دةرطةهى، دضتة بةر بارانَى و كضَى هةمبَيز دكت.. دةنطَى 
نامةيةكَى ذ موبايال وى زةالمَى كوشتى دهَيت، ىَل دةنط نا 

 طةهتة وان.. دهَينة د ذوور ظة(
 طةنج: باران )دكتة قَيرى(باراااااااااان.

 كض: بَيذة.
 طةنج: باران.
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 كض: بَيذة حةيران.
 ج: حةز ذ تة دكم.طةن

 كض: من يان بارانَى؟
طةنج: ئةز نزامن، طةر تشتةك هةبت تة و بارانى  

 ذَيك جودا بكت، ضى ية؟
 كض: ئةز يا طةرمم و باران يا سارة.

طةنج: باران يا طةرمة جان، هةتا وى راددةى كو 
 من دسؤذيت، وةكى تة.

 كض: و تو بؤضى حةز ذ بارانَى دكى؟
بةرى تة و بارانَى تنَى طةنج: ضونكى رؤندكن.. 

رؤندك ل هاوارا من دهاتن.. تو دزانى هندى بارانا 
 ئةظ شةظة من رؤندك باراندينة.

 )بَيدةنطييةك.. طةنج ل سةروسيمايَى كضَى دنَيرت(
طةنج: تة خَيرة ئةظ شةظة سيمايَى تة يَى كةتى 

 ية؟
 كض: هاااا..؟ نةءءء..

ةزتة )طةنج بةر ب تةختى دضت، كض ب ترس و لةرز دب
طةجنى و دةستَى خوة ل ملَى وى ددت، طةنج ل خوة 
دزظرت و هةمبَيز دكت، طةنج كضَى درَيذ دكتة سةر 

 تةختى، ىَل كض رادبتة ظة(
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 طةنج: خَيرة جان؟
 كض: ئةز يا نةخوةشم.

 طةنج :نةخوةش.. خَيرة؟
 )كض بَيدةنط دمينت(

 طةنج: تو، بَينظَيذى؟
 كض:) ب ترس و شةرم( ئةرَى.

نة، ئةظ وةالتة هةمييَى بَينظَيذ بووى.. طةنج: ض ني
 ببورة جان، ببوورة.

كض: هةظال ئَيدى ئةز هةست ب بيانى بوونَى 
دكم.. ل ظى وةالتَى هاظى ب مافَى من دئاخظن و 
تنَى من دبن حلَيفَى دا دنياسن.. ئةز حةز دكم 

 ئَيدى وان بكوذم.. طةر نةشَين دَى خوة كوذم..
بةر بارانَى دنياست.. و طةنج: ىَل ئَيكَى هةى تة ل 

 ما ثةيوةندييا تة ب يَين دى ظة ضى ية؟
 كض: ئةز نزامن، ىَل ديارة مة ثةيوةندييةك يا هةى.

 )طةنج رادوةستيت و بةرَى خوة ددتة كضَى(
 كض: جان..

 طةنج: بَيذة.
 كض: تة ض جاران هزرا خوة د من دا نةكرى ية؟
 ..طةنج: تشتَين ئةز هزر تَيدا دكم تنَى دوو تشنت
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 كض: ئةو ضنة؟
 طةنج : تو و باران.. ىَل تة بؤضى ئةظ ثرسة كر؟

كض: دترسم ئةز نة ئةو مب يا تو خةونان ثَيظة 
 دبينى. 

طةنج: ئةز هةست ثَيدكم ئةز هةر يَى د خةونَى 
دا دذيم.. ذ بةر هندَى دةوروبةرَين من دبَيذن تو 
يَى دينى، يان هندةك جاران ب زمانةكَى دى 

 مةغرؤرى.دبَيذن تو يَى 
 كض: و تو ض دبَيذيَى؟

طةنج: هندةك جاران ثَيدكةمن و هندةك جارَين 
 دى ذى برييَين خوة دطةهينم ئَيك.. 

 كض: تو حةز دكى ئةو ذ تة برتسن؟
طةنج: نةخَير حةز ناكم، ىَل من ذى نةظَيت ذ 
كةسَى ب ترسم، يان شةرم بكم.. مافَى منة كو 

و مافَى وان  ببَيذم ئةز يَى د خةونةكَى دا دذيم..
ذى ية بكةنن.. ئةز دبَيذم ئةز قارةمانَى خةونا 

 خوداوةندةكَى مة..
كض: ئانكو هةتا نها ئةو خوداوةند ذ خةو نة 

 رابووية؟
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طةنج: ضَيدبت ئةو خوداوةند ذى قارةمانةكَى 
خةونا بةلنطازةكَى بت.. ذ بةر هندَى ئةز دبَيذم 
مرؤظ يَى د بازنةكا بةلنطازى دا دذيت.. هةمى 

 طاظان ئَيخسريَى جه و دةمَى خوةية.
)دةنطَى برَيسييةكا مةزن دهَيت، دةرطةه دهَيتة ظةكرن و 
بايةكَى دذوار دهَيتة د ذوور ظة، هةوا دطةهتة تةختى و 
ثاتةى ذ سةر كةلةخى رادكت و كةلةخ دياردبت.. بةرى 
طةنج ببينت، كض ب لةز دبةزتة دةرطةهى دطرت.. 

 بَيدةنطييةك(
 !!طةنج: خاتني..

 ) كض ب ترس بةرَى خوة ددتَى(
 طةنج: ئةو ض حلَيف و دؤشةكن ل بةر بارانَى؟

كض: من شووشنت و ثاشى من دانانة بةر هةتاظَى، 
 ثاشى باران هات.

 طةنج: باران..!
 كض: ديارة هةتا سثَيدَى دَى يابةردةوام بت..

 طةنج: ض؟
 كض: باران.

 طةنج: بارانَين خاتر خواستنَى ددرَيذن.. ضونكَى
بريهاتنا ل دووظ خوة را دهَيلن.. راستة كو باران 
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ذى خاترا خوة ذمن دخوازيت، ىَل سةرةدانَى 
 دكتةظة.

كض: ئةرَى مرؤظان ذى خاترا خوة ذ تة خواستى 
 ية؟

طةنج: ئةرَى جان طةلةك، ذ بةر هندَى ئةز حةز ذ 
 وَى ثةيظَى ناكم.

 كض: كيذان ثةيظَى؟
 ئازادى.طةنج: ب خاترا تة و ثةيظةكا دى ذى، 

 كض: سةيرة!
طةنج: ض تشت بؤ من سةير نينن، ذ زارؤكى 

 زَيدةتر.
 كض: كةسةك نينة حةز ذ ئازاديَى نةكت.

طةنج: ئةز طةلةك ل ئازادييَى طةريام، هةتا راددَى 
 وةستيانَى، ىَل من ض نة ديت.

 كض: ئازادى تشتةك نينة كو ئةم ببينن.
دين طةنج: ما كةنطى ئةم دَى زانني كو ئةم د ئازا

يان نة؟ طةر ئةم نة ئَيخسريى ض هَيز و 
 دةستهةالتان بن، ئةم ئَيخسريَين هةبوونا خوةنة..

كض: ثا ئازادى ض تشتة؟ تو بَيذى باران ذى نةيا 
 ئازاد بت. 
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طةنج:ئةرَى جان، باران ذى ئَيخسريا دةمساالنة.. 
 وَى ذى دظَيت هةمى طاظان بباريت، ىَل نةشَيت.. 

 )بَيدةنطييةك درَيذ(
 طةنج: تو هَيشتا بَيدةنطى.

 كض: ما ض بَيذم؟
طةنج: بَيذة حةز ذ تة دكم، ضونكى من طةلةك يا 
ظياى كةسةك ظَى ثةيظَى بَيذتة من يان ئةز بَيذمة 

 ئَيكَى.
 كض: حةز ذ تة دكم.

 ) دةنطَى بارانَى كَيم دبت(
 طةنج : باران يا دبَيذتة من هةرة..

 كض: كيظة؟
ياخى ىَل هةبت.. طةنج: هةر جهةكَى مرؤظةكَى 

ضونكى ياخيبوون طؤبيتكا ئازاديَى ية.. هةر 
ضةندة جهَين وان بةر ديوارَين رةزيل و ضؤلَين 

 بَى هةدارن..
 ) دةنطَى بارانَى ب ئَيك جارى ب داوى دهَيت(

 كض: تو بَيذى ئةظ شةظة باران بهَيتة ظة؟
 طةنج: ئةو ذى نة ب دةستَى وَى ية..
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دبت كو ستَير و هةيظ يَين )طةنج دةرطةهى ظةدكت و ديار
 دبرسقن(

طةنج: هةيظَى وةريس ذ بارانَى ستاند و ستَير ذى 
حةز دكن جوانييا خوة نيشا مة بدن.. ئةمَين ض ذ 

 جوانيَى نةزانن..
 )كض و طةنج دضنة ثشت دةرطةهى و ل ئامسانى دنَيرن(

كض: ب راستى ذى د جوانن، ب تايبةت ثشتى 
 بارانَى..

ةكَى بضى ية بةر خوةديكَى، طةنج:طةر تة ظيا جار
 بةرَى خوة بدة هةيظَى..

 كض: و طةر تةظيا بةرَى خوة بدة ستَيران..
طةنج: و طةر تةظيا بةرَى خوة بدى ية خةلكى ل 
ئامسانَى رةش بنَيرة.. جان دةما من هات ئةز 

 بضم.. 
 )ئَيك و دوو هةمبَيز دكن(

 طةنج: هةتا بارانةكا دى ب خاترا تة.
 ل هيظييا بارانَى مينم. كض: ئةز ذى دَى 

 طةنج: باى. 
)طةنج دضت و ساكؤيَى خوة ذ بري دكت.. كض دهَيتة د 
ذوور ظة و دةرطةهى دطريت. ثشتى بَيدةنطييةكَى خوة 
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نَيزيكى تةختى دكت و وى كةلةخى ذ بن تةختى دئينتة 
دةر. كةلةخ هةمى يَى بووية خوين.. كض ب دوودىل و ترس 

ول ددت هَيزَى بدتة خوة. ل وارا دهَيت و دضت.. و هة
 ثشتى ترسةكا مةزن طرييةكا نةرم ذ دَيمَى وَى دهَيت(

كض: ما ض خَير بوو تو ئةظ شةظة هاتى؟ ما بؤضى 
تة دظيا خوةيَى سار ب من يا تةزى طةرم كةى؟ نة 
بارانَى هَيال تو خوة ب من طةرم بكى و نة ذى تة 
هَيال ئةز خوة ب طةجنى طةرم كم.. ئةى خؤدَى 

قَيرى( بؤضى ئةظ شةظة ئةم هةمى سار و  )دكتة
تةزى مان؟ بؤضى ئةزا ثيس و ئةوَى دين و بارانا 
طةرم و ئةظَى سةرخوةش ئةظ شةظة ب ئَيك 

 كةتن؟! 
دقةتينت( دَى وةرن )ذ بنَى ثييان دكتة )جلكَين خوة 

قَيرى( دَى وةرن، مادةم هوون من ب لةشى دنياسن، وةرن 
لةشَى من قةدقةد بكن و ل سةر خوة بةالظة بكن.. دَى 
وةرن، ما ض دى ماية وة د طةل من دا نةكرى؟ وةرن ثَيكظة 
بيذييةكى ذ من ضَيبكةن.. بةلكى ئةو هندةك دايكَين 

ضونكى هةر كةس نةشَيت طةوادةكى  قةحثة قؤرتال بكت..
 ذ هةوة ضَيكت و وة ذ طةوادييَى قؤرتال بكت..
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)دةنطَى قوتانا دةرطةهى دهَيت.. كض د جحونيت.. ثاشى ب 
لةز وى كةلةخى رادكَيشتة د بن تةختى ظة و دبةزيتة 
حةالقَى داكو جلكةكى بكتة بةرخوة و جلكَين خوة يَين 

ؤيَى وى طةجنى يَى ب ثةرتى ثَى بنخَيظت.. دبينت كو ساك
حةالقَى ظة، رادوةستت، دةرطةه ب دذوارى دهَيتة قؤتان، 
بَيدةنط دمينت، ثاشى ب ثَينطاظَين طران بةرب دةرطةهى 
دضت و طةنج ل ثشت دةرطةهى دياردبت و ضاظَين وى ب 
جلكَين كضَى دكةظت كو دثةرتاندينة.. حَيبةتى دمينت.. 

 بَيدةنطييةك(
 ية؟ طةنج: ئةظة ض ل تة هاتى
 )كض بَيدةنط دمينت و دكتة طرى(

 طةنج: ئةظة ض خوينة ب دةستَين تةظة؟
 كض: ئةز يانةخوةشم.

طةنج: )كضَى ددتة بةرسينطَى خوة( ببوورة من تو 
هَيالية ب تنَى، من نة دزانى نةخوةشييا تة هند 

 يا طرانة..
)طةنج بةرب حةالقَى دضت دا كو ضاكَيتَى خوة بكتة بةر 

كةفتة موبايال زةالمَى كوشتى، دةنط خوة، زِرِرَين د
 دطةهتة هةردوويان و طةنج رادوةستت(

 طةنج: ئةظة ض دةنطة؟
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كض: موبايال من يا بةرزةبووى، ئةظة دةنطَى وَى 
 ية.

)طةنج ل دووظ دةنطَى موبايلَى دضت.. كض سةرتلَين خوة 
لةق ددت و طةنج دطةهتة تةختى و ثاتةى ذ سةر تةختى 

ت.. طةنج دكةفتة سةرضؤكَين خوة رادكت و كةلةخ دياردب
 و حَيبةتى دمينت(

 طةنج: كَى كوشتى ية؟!
 )كض بَيدةنط دمينت و طرييا وَى بلند دبت(

طةنج: بَيذة كَى كوشتى ية؟ )دكتة قَيرى( بَيذة 
 كَى كوشتى ية؟

 كض: من.
 )لةرز دكةفتة طةجنى(

 طةنج: تو دزانى ئةظة كى ية؟
 كض: نة.

ى كوشت؟ ما تو طةنج: ئةظة واليية.. تة بؤض
 دنياسى؟

 كض: هندى من طؤتَى ئةظ شةظة هةرة نةضوو..
 طةنج : ئانكو، تو..؟؟

 كض: ئةرَى.
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)تذى ضاظَين طةجنى رؤندك دبن و ساكؤيَى خوة دكتة 
 بةرخوة(

طةنج: ل زارؤكينييا خوة من حةز ذ دوو تشتان 
دكر، دةما بةفر دهات و ئَيظارَين جةذنان.. و نها 

 شتان دكم بارانَى و..ذى ئةز حةز ذ دوو ت
 )طةنج ب ضاظَين طرى بةر ب دةرطةهى دضت(

 كض: دَى كيظة ضى؟
 )طةنج ل خوة دزظرت(

 طةنج: دَى ضم بارانَى ل خوة ماركم.
)طةنج دضت و دةرطةهى دهَيلتة ظةكرى، جارةكا دى باران 
دةسثَيدكت.. د طةل دةنطَى بارانَى و برَيسييان هَيدى 

 هَيدى شانؤ تارى دبت(
                           

 ..........................داوى..........................
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 :تَيبينى

ظَى شانؤطةرييَى خةالتَى ئَيكَى ب بةركةت ل بةريكانا * 
وةزارةتا رةوشةنبريى و الوان ئةوا ل ريظةبةرييا طشتى يا 

دهوك، ل مةها ضوار، ساال  -رةوشةنبريى و هونةرى 
 سازكرن. هاتى ية 2111

ل مالثةرَى ئةلكرتؤنييَى يةكَيتييا نظيسكارَين كورد * 
 دهؤك هاتى ية بةَلاظكرن. –
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 خةونةك
 )لة دةرةوةى بازنة دا(
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 دميةنَى ئَيكَى
زيكا ثيانؤيَى دهَيت.كض ب جلكَين بووكان و)دةنطَى مو

كؤِر ب ساكؤيَى درَيذ سةمايَى د طةل دا ياخةمالندى ية، و 
دكت. دةثَى شانؤيَى هةمي ب شةمالكان يَى خةمالندى ية، 
ثةيكةرةك ل سةر شَيوَى  وَى كضَى ل اليَى راستَى يَى 
داناية، دارسَيظةك ل داوييا شانؤيَى ية سؤمبؤلة بؤ وَى 
دارسَيظا حةوايَى سَيظ ذَى خوارى، مَيزةك يا داناية و 

ن و ظةخوارن ل سةر هةنة. سةما هندةك خوار
يابةردةوامة. كؤِرى دةستَين خوة ل دوور نافتةنطا كضَى 
زظراندينة و كضَى ذى دةستَين خوة ل دوور ستؤيَى وى 
ئاالندينة.. سةما دطةهتة وى راددَى بلند هةتا كو 
هةردووكان ئاطةه ذ خوة نةماية، ل دةمةكى كؤِر ل 

هنداظ سةرَى وى  سةردةثَى شانؤيَى درَيذ دبت و كض ل
 دراوةستت(

 
 كؤِر: دَى جارةكا دى هَى ية خةو نامن؟

كض: ئةزنزامن.. كا ئةز هاتيمة خةونا تة يان تو هاتى ية 
 خةونا من.

كؤِر: )بؤ بينةرى( ضَيدبت ئةز و تو دهَينة خةونا ئةظان 
 مرؤظان.
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 كض:خةونةكا خوةشة!
 كؤِر: ئانكو نظسنت باشرتة ذ هشياريَى!

 ئانكو مرن خوةشرتة ذ ذيانَى!كض: نةخَير.. 
 كؤِر: ئةز حةز دكم تو ظَى جارَى نةضى.

 كض: ىَل، ئةز حةزدكم ظَيجارَى تو دطةل من دا بهَيى.
كؤِر: ئةز ذى حةزدكم بهَيم، ىَل مرن بريارةكا ب 

 زةمحةتة..
 كض: ماتة نة دطؤتة من ئةز طةلةك جارا ن يَى مريم؟

ز دمراندم.. ئةوَى كؤِر:بةىَل من دطؤت.. ىَل هينطَى تة ئة
مرنَى ئةز فَيرى لَيبوورينَى دكرم.. ئةز فَيرى ذيانَى 
دكرم.. ىَل نزامن كَى تو مراندى؟ و ئةز نزامن كى دَى من 
مرينت؟ ذ بةر هندَى ئةز نةوَيرم ظَى بريارَى بدم، و من 
نةظَيت كةس ض جاران ذ ثَيش من ظة برياران بدت، ب 

ن دةستنيشان دكن. تايبةت ئةو بريارَين ضارةنظيسَى م
)بَيدةنطييةك( بال ئةز دَى ظَى بريارَى دم، ىَل بةرى ئةز ظَى 
بريارَى بدم، حةز دكم تو بةحسَى خوة بؤ من بكى، كا 

 ضةوان تو مرى؟
 )كض بةرزة دبت(
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كؤِر: هَيى.. هَيى.. بؤضى تو جارةكا دى ضووى، وةرة ئةز 
برايارا  ذى دَى دطةل تة دا هَيم، دَى وةرة، دَى وةرة ئةز دَى

 مرنا خوة دم.
)كؤِر طةلةك ب خةم دكةظت، ب ثَينطاظَين طران بةرة ب 
ثةيكةرَى كضَى دهَيات و ل بةرامبةر ثةيكةرى رادوةستت 

 وجطارةكَى هلدكت، و ل طةل  ثةيكةرى دئاخظت(
كؤِر: تو دزانى )هةر دةما ئةز جطارةكَى هلدكم، ئةز  

من ضةند ربكة  هةمى طةردؤنَى دسؤذم و هلدكَيشم( هز
تى ية؟ تو طةلةك ؤئةظ طةردؤنة ل سةرخاترا تة س نجارا

درةنط هاتى ية ظَى ذيانَى، و ئةز ذى طةلةك زوو هامت 
)كؤِر بتلةكَى شةرابَى رادكت و ثَيكةكَى دادطرت، خوة 
نَيزيكى ثةيكةرى دكت( دَى ظةخوى؟ ذةهرة طةر تة بظَيت 

بكة،  ببيية سوكرات ظةخوة، دَى.. يان ل طةل من سةمايَى
يان ئةز دَى ماضةكَى ل تةدم، ذةهر و ماج و سةما  دشَين 
وةالتةكَى ئاظاكةن، دَى وةرة ظَى ذةهرَى ظةخوة و ثاشى 
ئةزدَى ماجةكَى ل تةدم، و ثاشى ئةمَى سةمايَى بكن، ب 
ظان هةر سَى تشتانن ئةظى وةالتى هةميَى خراب دكن.. 

دةنطييةك، ئةز و تو دَى ئاظاكن و  كنة وةالت، دولةت.. )بَي
ثاشى دكت كةنى( وةالت.. خوةزى جارةكَى وةالت هاتبا 
خةونامن. ئةز دزامن تو يا مرى و ذبةر هندَى تو دهَى ية 



 

 84 

 

خةونامن، ىَل وةالت يَى ساخة و نة ئةز دبينم، نة ذى 
دهَيتة خةونامن.. بال ئةزَى عاشقَى تة و وةالتَى رةزيل 

تو بَى وةالت  مب.. نة من وةالت بَيى تة دظَيت، نة ذى من
دظَيى.. تو يا مرى و ئةزنزامن ضةوان تو مرى يان بؤضى 
تو مرى..؟! ىَل دزامن كا بؤضى و ضةوا ئةم نابنة وةالت، تو 
دزانى بؤضى؟ ها؟ تة دظَيت بزانى؟ )دهَيتة بةرامبةر 
بينةران(  ئةم نابنة وةالت ضونكى وةالت داوى تشتة 

 خوة هَيذاى هوون هزر تَيدة بكن، )ب كةرب( و ئةو طةىَل
وةالتبوونَى نةبينت، ئَيدى وةالتبوون بؤ وى طةىل تشتةكَى 
طةلةك ب زةمحةتة. )جاردى ل ثةيكةرَى كضَى دنَيرت(  
ئةز دزامن تو د ظَى سوحبةتَى ناطةهى! ضونكى توذى ئيك 
بووى ذ ظى جظاكى.. ئةز وةستيام.. )بةر ب مَيزَى دضت، 

كت( ذ دةستوورا دى هلد دةست ددتة ظةخوارنَى و جطارةكا
تو  اتة بت ئةز دَى جارةكا دى طةردؤنَى سؤذم! ئةو طةردؤن

و وةالت تَيدانةبن، هَيذاى سؤتنَى ية )قؤرمان ل جطارَى 
ددت و دكةنت( بسؤذن هةمى تشت، مبرن هةمى مرؤظ، 
بهةرفن وةالت، ذناظبضن شؤرةش، مبرم ئةز )ثيضةكَى 

ض تشتان دكووخت( تو دزانى؟ ها؟ تو دزانى؟ نةخَير تو 
نزانى.. ضونكى طةر تة تشتةك تنَى زانيبا دا زانى كا ئةز 
ضةند حةز ذتة دكم. و ئةز ذى ض نزامن.. ضونكى طةر من 
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ذى تشتةك زانيبا من حةز ذ كضةكَى نة دكر كو ض تشتان 
نزانت.. )دضت ثارضةكا خوةديكَى دئينتة بةرامبةر 

نة، ثةيكةرى( كا بةرَى خوة بدة خوة. ثرضا تة طةلةك جوا
و ضاظَين تة ذى، و بةذنا تة بَيقام جوانة، و تو خبوة ذى 
طةلةك جوانى. ىَل نة د خوةديكَى دا.. د ضاظَين من دا.. 
مةعناوَى ئةو نينةخوةديك درةوان دكت، ضَيدبت ضاظَين 
من درةوان دكن.. نة نة ببورة ضاظَين من ذى راست 

ضونكى دبَيذن، مرنا تة بةلطةية ل سةر جوانيا تة.. 
ةرتشتَى جوان ل ظى وةالتى دمرت، و تةك وةالتة ه

تشتَى  زيندبوون ئةزةليا تشتَين كرَيتة، ذبةر هندَى تةك
ئةز ذَى ب ترسم و حةذَى بكم مرنة.. ض سةيرة ترس و 

 حةذَيكرن!! )ب دةنطةكَى بلند دكةنت( جهَى كةنيَى ية،

ناظَى من يَى كرى ية )ئةبؤ لةهةب( دبَيذنة من  نهندةكا
، ذبَى ئاقلييا خوة فةرقا ثةيكةرَى تة و ثةرَيسىتو كةظر 

ثةيكةرَى قؤرةيشييان )هؤبةىل( ناكن. )كامريةكَى ذ بةريكا 
دطرت( ثشتى  خوة دئينتة دةر، و وَينةكى بؤ ثةيكةرى

ثةيكةرَى تة ذى دمرت، ئةز دَى ظى فؤتؤى ثةرَيسم، ثاشى 
بال ناظَى من بكةنة )ئةبؤ جةهل( ئةو نة ئاريشةية 

تة ثَيكةكَى شةرابَى و دةستَى خوة بلند دكت( )دةست دد
نؤؤؤؤؤش، تاسَين شةرابا شكةستنَى.. تاسَين بَيدةنطييَى 
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)بَيدةنطييةك(  من تو دنياسى بةرى كو تة ببينم، دةما بؤ 
جاران ئَيكى من تو ديتى، من هةستكر كو من تشتةكَى 
خوةيَى بةرزةكرى ديت، هةر وَى شةظَى من تو د خةونَى دا 

من ديت من و تة ثَيكظة ثياسةدكر، ل دةمةكَى تو  ديتى،
سَى ثَينطاظان ذمن بوورى، ثاشى تو ل سةر ملَى خوة زظرى 

سثَيدى من ئةو خةون بؤ ؟ و تو ثشكؤِرى. ضةند جوان بوو
هةظالةكَى خوةظة طؤهاست.. جارةكا دى من تو دخةونَى دا 
ديتى، وَى جارَى من)ب شةرم( ماضةك ل تة دا، شةظ 

ون و رؤذ بوورين، و ئَيدى من تو د خةونَى ذى دا دةربازبو
نةديتى.. داوى جار من و تة سةما دكر، سةما و ثياسة و 
ماض تنَى د خةونَى دا. ئةز دترسم ئَيدى خةونان ذى 
نةبينم، ضونكى ئةز نا نظم، طةر بنظم ذى دَى د سندريكَى 
دا نظم، نظستنا داوييَى.. و ذيانةكا دى.. ئةظ ذيانة يا 

ة. طةر بهايةك هةبا، مة خةون ب ذيانةكا دى ظة نة ذخوةي
ددينت.. هةمى تشت يَين هاتينة ثيسكرن، ئاظ، ئاخ، هةوا، 
ئاطر)طةلةك تؤرة دبت( دةرطةهَين دؤزةخَى يَين ل هةمى 
جهان دهَينة ظةكرن، و هندةك جارانن ئةز درةظم، 
دةرطةها دشةقينم، زجنريَين ب درَيذاهييا ديرؤكَى ل دوور 

نة ئاالندن، ذ ثَيخةمةت رةظينَى، زجنريَين ديرؤكَى من دهَي
ل دوور ستوونَين درةوان دئالينم و هَيشتا رةظ 
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يابةردةوامة.. ئةز هند خوة دبينم ل ناظ طؤرستانَى، 
كَيلييَين ئةوَى طورستانَى ض تشت ل سةرنةنظَيسيية، تنَى 
كَيلييا ل بن سةرَى تةنةبت، ئةز بةر ب وَى كَيلييَى دضم و 

ةر رؤناهييا هةيظَى دخوينم: ذ طةرَى روودانةكا.. و ل ب
طَيذدمب و نزامن ئةو ض روودانة )دضتة بةرامبةرخوةديكَى 
و زارظةكرنا هةظالةكَى خوة دكت( خوة راطرة و رؤندكَين 
خوة ذى ثاك بكة، هةردةقيقةكا تو بشَيى بذى، دةقيقةكة 

نَى تو مرنَى بَى منةت دكى )مرؤظَى ئازاد ض جاران هزرا مر
ناكت( بَيهؤدةية تو بةحسا عةشقَى و ذيانَى بؤ مرؤظةكَى 
مرى بكى.. )ب تؤرةى( و ض جاران نةبَيذة هةمى تشت يَين 
هاتينة ثيسكرن، ضونكى ئةوتشتَين هاتينة ثيسكرن، 
قابليةتا طؤهةرينَى بؤ ثيسبوونَى هةبوو.. ئةو كةسَى 
هةمى طاظان د طةل خوة دا يَى راست بت، وى ب تنَى ماف 
هةية طازندان بكت، و من طؤمان يا هةى كو تو هةمى 
دةمان يَى راستى.. باش بةرَى خوة بدة خوة، ض ذ تة 
نةماية، تو وةكى وى زةالمَى شكةستى يَى لَيهاتى ئةوَى ذ 
شةرةكى رةظى.. تو طةلةك حةز ذ طرييَى دكى، ذ بةر 
هندَى تو وان تشتان ل بريا خوة دئينى يَين كو تو ثَى دكى 

ى.. ئةظة شكةستنة بؤ تة، من نةظَيت تة مرؤظةكَى ية طر
شكةستى ببينم، و نها تو طةلةكَى وةستيايى و ثَيتظى ب 
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بَيهنظةدانةكَيى، هةرة بنظة، دَى، هةرة.. )ضةند 
ثَينطاظةكان ذ خوةديكَى دوور دبت، ل سةر كورسيكَى 
دروونت و سةرَى وى دكةفتة سةرمَيزَى و دضتة د خةوةكا 

 ل دةنطَى مووزيكَى دا شانؤ تارى دبت(طران دا.. د طة

 

 
 )دميةنَى دووَى(

)بَيدةنطيية، ل طةل دةنطَى مووزيكَى، هَيدى هَيدى كض بةر 
 ب كؤِرى ظة دهَيت(

 كض: تو جارةكا دى نظستى؟
 كؤِر: ئةز نة نظستم دا كو خةونان ببينم.

 كض: ثا تو بؤضى نظستى؟
بَيهنا خوة كؤِر: ئةز طةلةك وةستيام، من دظيا ظَى جارَى  

 ظةدم.
 كض: تو ذ ض تشتى وةستياى؟

 كؤِر: ئةز ذ خةونان وةستيام.. ما تو ذ مرنَى نة وةستياى؟
كض: نةخَير، ثشتى مرنَى وةستيان نامينت.. باشة ثا ئةز 

 دَى نها ذ خةونا تة ضم دا بَيهنا خوة ظةدى..
 كؤِر: نة هيظى دكم نةضة.
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بكم، ما نة تو كض: ببوورة! طةر مبينم ذى نةشَيم سةمايَى 
 يَى وةستيايى؟

كؤِر: تو دزانى ئةز يَى دوورى هةمى مرؤظان بوويم و 
ئَيدى كةربَين من ذى ذ مرؤظان ظةدبن.. ئةظة طةلةك رؤذ 
بوورين و ئةز د ناظ ظان ضوار ديواران دا بَيزار بووم.. و 

  من نةظَيت ذى ئةز بضمة ذ دةرظة دا كو مرؤظان نةبينم..
يَى نظستى بوو، كؤمةكا مَيرييا وةكو  كض: جارةكَى زةالمةك

زةالمَين شؤرةشَى خوة دابوونة دووظ يةك و سةفةر دكر، 
ئةو زةالم كةتة د رَييا وان دا، ئينا د سةر حةفكا وى را 
رَيثيظا خوة بةردةوام كر.. ل دةمةكَى مَيرييةكَى لةقةك 
لَيدا، زةالم ذ خةو رابوو و طةلةك تؤرة بوو، ئينا ئةو 

كوشنت، كؤمةكا مَيرييان بؤ قؤربانَى شاشييا  مَيرى هةمى
 مَيرييةكَى..

 كؤِر: ئةز حةزناكم تو ض سةرهاتييان بؤ من ظةطَيرى.
ك ذى مرؤظن، ئةوَين بضووك و ؤكض: ذ بري نةكة زار

خوةشك.. ما تة ئةو زارؤكة نةديتى ية دةما د الندكَى دا 
نداظ سةرَى وى يَى بلندة و تنَى وَى ياريكَى دبينت ئةوا ل ه

سةرَى وى و هةردوو دةستَين خوة دهاظَيذتَى، ضةند 
 جوانة..
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كؤِر: هةر ئةو زارؤكةية كو هَيشتا مةزن نةبووى ذ وَى 
بلنداهييَى سةرَى وى دضةمتة ئاخى.. و تنَى ثيالظان 

 دبينت دةما ثَيالظَين مرؤظان بؤياغ دكت.
 كض: ئةو ثريةمَيرَين دانعةمر.. )كؤِر ئاخافتنا وَى دبرت(

ِر: )ب كةرب(ئةو ثريةمَير ذى ثشتى نظَيذَى دامانَى ل كؤ
بةر ديوارَين مزطةفتَى دكن.. وان ض وةزيفة د ذيانَى دا 
نةماية.. ل هَيظييا مرنَى نة.. و هةمى طاظان دبَيذنة 
مة:)ئةظ ذيانة ب كَير كةسَى ناهَيت و بؤ كةسَى نة مالة(  

ال.. تنَى ئةو ب كَير ذيانَى نةهاتن و بؤ ذيانَى نةبوونة م
ئةمَين ذ هةظ ظةقةتياى و داطريكرى ل دووظ خوة را 

 هَيالين..
)بَيدةنطييةك. كض ل طةل دةنطَى مووزيكةكا نةرم بةر ب 

 كؤِرى ظة دهَيت(
 كض: تة طاظا دى بةحسا وةالتى دكر؟

 كؤِر: ئةرَى.
 كض: تو ل سةر هندةك تشتان دئاخظى ض هةبوون نني..

ئاخظم و ىَل دطةرم، ضونكى كؤِر: ذ بةر هندَى ئةز ل سةر د
نينن و من دظَيت هةبن.. )ب كةرب( ض شانازى د هندَى دا 
نينة مرؤظ بةحسا تشتةكى بكت كو هةبت.. ض تراذيدييا د 
هندَى دا نينة مرؤظ بؤ تشتةكَى ضوويى بكتة طرى، طةر 
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خوة ديرؤك ذى بت.. ض وةالت ثةروةرى د هندَى دا نينة 
بكت طةر خوة مرؤظ  دةستخوةشييَى ل كةسةكى 

ثَيشمةرطة ذى بت.. وةالت نينة ضونكى كةس بةحس 
ناكت.. )دةست ددتة ثَيكةكَى شةرابَى و ظةدخؤت(  ل 
هندةك ديوانان وةالتى ض بوها ل بةرامبةر ثَيكةكَى 
شةرابَى نامينت، و ل هندةك كؤنفرانسَين قةمشةر و 
رةزيل، وةالتَى ض بوها ل بةرامبةر دةنطةكَى تنَى ذى 

. هةمى ذى خوة ب وةالتثةروةر و نةتةوةثارَيز نامينت.
 دزانن..

 كض: ئانكو وةالت هاتى ية فرووتن؟
كؤِر: نة ب خؤدَى نةهاتى ية فرووتن، نَى نينة.. ما 
ضَيدبت تو تشتةكَى نةيى بفرووشى؟ ىَل تشتَين هةيى 
بةردةوام يَين دهَينة فرووتن.. هةتا كو هندةكان خوة ذى 

 ناكن.. يا فرووتى، ىَل هةست ثَى
)بَيدةنطييةك.. كض دضتة بةرامبةر خوةديكَى و ل سيمايَى 
خوة دنَيرت، ب دةنطةكَى نزم سرتانا "ئةز كةضم كةضا 

 (ذتكوردامن" دبي
 )ب شةرم( تو هَيشتا عاشقى؟:كؤِر 

 كض: عاشقا ض؟
 كؤِر:هةر تشتةكى؟ 
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 كض: نة يا هةر تشتةكَى، ىَل يا تشتةكى تنَى..
دمينت كو مرؤظ عةشقَى د طةل كؤِر: ثشتى مرنَى ض تشت 

 دا بكت؟
 كض: ذيان.

كؤِر: )ب كةنى( ئةم ل ذيانَى عاشقَين مرنَى نة.. و ل 
 نةمانَى عاشقَين ذيانَى نة.. ئةز دَى ثرسةكَى ذ تة كم.

 كض: كةرةمكة.
كؤِر: ىَل ب وَى مةبةستَى كو تو سؤزَى بدى ية من ذ  

 خةونا من نةضى تا بةرسظَى نةدى..
م سؤزَى بدمة تة، ضونكى هَيشتا بؤ من ديار كض: ئةز نةشَي

نةبووية كا ئةز ذ خةونا تة دضم يان ذى تو ذخةوَى 
 هشيار دبى..

كؤِر: بؤ من طةلةك طرنطة ئةز هةر تشتةكى بزامن، ب 
تايبةت ئةو تشتَين ب ذيانا من ظة طرَيداى.. ذ بةر هندَى 

 من دظَيت بزامن كا تو ضةوان مرى؟
 ةيوةندى ب ذيانَى ظة هةية؟كض: ما زانينا مرنَى ث

كؤِر: ئةز نزامن، ىَل زانينا مرنا تة ثةيوةندى يا ب ذيانا من 
 ظة هةى..

 كض: ما تو نزانى كا ئةز ضةوان مرم؟
 كؤِر: نةخَير ئةز نزامن.
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كض: تة ض جاران ثرس ذ خوة نةكرى ية كا بؤضى تو 
 نزانى؟

 كؤِر: نةخَير.
ئةز ضةوان دذيام، كض: ئةز دَى بةرسظا تة دم، تو نزانى كا 

 ذ بةر هندَى ذى تو نزانى كا ئةز ضةوان مرم ذى..
 كؤِر: نها من دظَيت بزامن كا تو ضةوان مرى؟

كض: ل دةسثَيكَى ثَيتظى ية تو بزانى كا ئةز ضةوان 
 دذيام..؟

كؤِر: نها تو يا مرى، طرنط نينة بزامن كا ضةوان دذياى؟ ىَل 
 طرنطة بزامن كا توضةوان مرى؟

ثَيكَى ثيتظية تو بزانى كا ضةوان كض ل ظى كض: ل دةس
 وةالتى دذين؟

 كؤِر: من دظَيت بزامن كا توضةوان مرى؟
 كض: ما تو نزانى كا ئةزضةوان دذيام؟

 كؤِر: هَيظى دكم بَيذة من تو ضةوان مرى؟
 كض: هَيظى دكم بزانن كض ضةوان دذين؟

 كؤِر: بَيذة تو ضةوان مرى؟
 كض: بزانة ئةز ضةوان دذيام؟

 : )ب كةرب( بَيذة تو ضةوان مرى؟كؤِر
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) ئةظ ديالؤطة بةردةوام دبن هةتا كو رؤناهييا شانؤيَى 
 دهَيتة ظةمراندن(

 

 

 
 )دميةنَى سييَى (

)رؤناهييا شانؤيَى هلدبت، كؤِر ل سةر كورسيكَى يَى نظستى 
 ية، يَى ذ بةر خةو دئاخظت(

كؤِر: تو ضةوان مرى؟ بؤضى تومرى؟ توضةوان مرى؟ تو 
بَيذة؟ ئةز هيظى دكم من دظَيت بزامن تو ضةوان  ب خؤدَى

 مرى؟ دَى بَيذة..
)ل دةمةكَى ظةدجنقت و ذ خةوا طران هشيار دبت، وةكى 
هَيسرتيايَى دطرت، دبةزت و هندةك ئاظَى ل ناظ ضاظَين 
خوة دكت، دضتة بةرامبةرخوةديكَى و ثاشى بةرامبةر 

 ثةيكةرى و طةلةك تؤرة دبت(
دى ذ خةونا من ضوى..؟ بؤضى كؤِر: بؤضى تو جارةكا 

جارةكَى تنَى ذى تو ناهَيلى ئةز خةونا خوة ب داوى بينم؟ 
بؤضى تو ذ خةونا من ضووى؟ ل ظى زةمانى تنَى ئةز ب 
خةونان دذيم و خةونَين من ذى ثرت ثرتن.. تو ناهَيلى 
ئةز خةونةكَى ب تنَى ذى تةمام بكم، بؤضى؟  يان تو ذى 
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ها؟ )بَيدةنطييةك.. جطارةكا دهَيى ياريَين خوة مبن دكى، 
دى هلدكت( يان ذى ئةز ذ خةوَى هشار بووم؟ )دكتة 
هةوار( ئةو كى ية من ذ خةوَى هشيار دكت؟  ئةو كينة 
ناهَيلن ئةز خةونا خوة ب داوى بينم؟ )بةر ب قؤالضَين 
شانؤيَى دضت( هَيى.. هَيى.. ئَيك ل ظَيرَى هةية؟ ئةو كى 

ةونا من ض ثةيوةندى ب ية من ذ خةوَى هشيار دكت؟ ما خ
ذيانا وة ظة هةية؟ من دةست ذ هةمى تشتان يَى بةرداى 
ثَيخةمةت هندَى كو ئةز ئازاد بذيم.. هةوة دظَيت ئازادييا 
خةون ديتنَى ذى بؤ من نةهَيلن.. )دهَيتة بةرامبةر 
بينةرى( هةوة ئةز ذ خةوَى هشياركرم، مانة؟ يان ذى 

هوون من ذ خةوَى هةوة ئةظة يا مراندى و ذ بةر هندَى 
 هشياردكن كو وة نةظَيت ئةز نهَينييا مرنا وَى بزامن..؟

ئةز نهَينييا مرناوَى دزامن، يا مرى ضونكى يا جوان بوو.. 
مانَى من طؤتة هةوة، هةمى تشتَين جوان ل ظى وةالتى 
دمرن.. هةتا ظَى طاظَى ئةز يَى مامية ساخ.. هوون دبَيذن 

دَى نامرم؟ )بةرامبةر ضونكى ئةز يَى كرَيتم ذ بةر هن
ثةيكةرى رادوةستت( سؤز بت ئةز ظَى جارَى خةونا خوة 
ب داوى بينم، و ذخةوَى هشيار نةمب طةرخوة د خةونَى دا 
دمبرم.. )دبةزتة شووشا شةرابَى و ددانتة سةر دةظَى خوة( 
دَى نها طَيذ مب و باشى نظم )باكَيتا جطارةيان رادكت( ذ 
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ب جارةكَى طةردؤنَى سؤذم دةستوورييا تة بت، ئةز دَى 
)جطارَى ل دووظ جطارَى هلدكت، دةستةكى جطارة و دةستَى 
دى بتَلَى شةرابَى و هاتن و ضوونةكا بةرةال دكت، بةردةوام 
قؤرضان ل تةحالتييا شةرابَى ددت و قؤرمان ل جطارَى 
ددت و دوكَيال وَى  ب سةر سةرَى وى دكةظت، جاردى 

ب سوذة طةردؤن.. ذ  دكووخت( ظةخوة سؤكرات ظةخوة..
ثَيخةمةت ئةز خةونا خوة متام بكم.. ئةرَى بؤضى تنَى 
دةما نظستنَى مرؤظ خةونان دبينت؟ )ل ثةيكةرى دنَيرت( 
ئةرَى بَى زةمحةت ما تو نةشَيى ب هشيارى بهَيية خةونا 
من؟ نةهةرَى )سةرَى خوة دهةذينت و هاتن و ضوونا وى 

ا درَيذم، طةلةك ب لةزتر دكةظت( ئةز ثَيتظى ب نظستنةك
درَيذ، درَيذتر ذ نظستنا "ئةسحابولكةهفان". ) خوة درَيذ 
دكت( ئةها وةختة ئةز بنظم، ئةز طَيذ بووم، شةظا تة 
خوةش) هةمى تشت بَيدةنط دبن، ل دةمةكَى دةنطَى 
خرخرا خةوا وى دهَيات و خوة وةرباددت، ثاشى قَيرييةكا 

 بلند 
ة ض عَيربةتة؟ طةر رادهَيلت( بؤضى خةوا من ناهَيت؟ ئةظ

نها من ظيابا ئةز هشيار مبينم دا هند خةوا من هَيت هةتا 
كو ل سةرثَين خوة ذى دا دخةوضم.. ىَل من سؤز يا داى 
بنظم ) دبةزتة سةر مَيزَى، قالكةكا حةثكان رادكت و 
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هندةكان دهاظَيذتة د دةظَى خوة دا، ثاشى بتلَى شةرابَى 
سةكا كوور، جطارةكَى ددانتة سةر دةظَى خوة.. ثشتى هةنا

هلدكت و ل طةل جطارَى دئاخظت( باشة ماَل خراب، تو 
دشَيى طةردؤنَى ب سؤذى، ما تو نةشَيى من دخةوببى؟! 
)جارةكا دى هاتن و ضوونةكا ب لةز دكت( مانَى مافَى منة 
بنظم، و دظَيت بنظم، نةكو دا بَيهنا خوة ظةدم، يان ذى ئةز 

كو خةونان ببينم، طةر  يَى تةمبةمل.. من دظَيت بنظم دا
نة ذ بةر خةونان با، تةمةنَى خوة هةمييَى ئةز نة 
دنظستم.. هةرضةندة خةونَين من هةمى ب جه نةهاتن 

 )دةمةكَى طَيذ دبت و دكةظتة ئاخَى(
 

 

 
 )دميةنَى ضوارَى(

        
)كض يا بووية حةوا و ل تةنشت دارسيظَى ية و سَيظةك د 

ة ئادةم و ل بةرامبةرى دةستى داية.. و كؤِر يَى بووي
 حةوايَى ية(

 كؤِر: هشيار بى وَى سَيظَى نةخوةى!
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كض: سَيظ ذبؤ خوارنَى يا هاتى ية ضَيكرن، طةر هات و ئةز 
نةخوةم دَى رةفزا ضَيكرنا وَى كم.. ثَيتظى ية ئةز خبوةم 

 دا رَيزَى ل ضَيكرنا وَى بطرم..
. تو يا كؤِر: ىَل ثَيتظى ية تو رَيزَى ل ضَيكرنا خوة بطرى.

هاتى ية ضَيكرن كو سَيظَى نةخوةى.. ما تة دظَيت ئةم ذ 
 ظَى بةهةشتَى بهَينة دةرَيخسنت؟

 كض: ما بؤضى ئةم دَى هَينة دةرَيخسنت؟
كؤِر: خؤدَى فةرمانا داى، طةر هات و ئةم سَيظَى ذ ظَى دارَى 

 خبوةن، دَى هَينة درَيخسنت..
 كض: ما تو نا بينى ئةظة سانسؤِرن؟

 . كؤِر: بةىَل
 كض: ما تة دظَيات ئةم ل جهةكى بن كو سانسؤِر ىَل هةبن..؟

كؤِر: نةخَير، ىَل ما كى دبَيذت طةر ئةم بؤ جهةكَى دى 
 هاتنة دةرَيخسنت، ل وى جهى سانسؤِر نابن..؟

كض: ئةز دبَيذمة تة نابن، ضونكى دةرَيخسنت جارةكة، و 
ى ئةم ذ وى جهى نائَينة دةرَيخسنت بؤ ض جهَين دى.. ضونك

دبَيذنة وى جهى دونيا.. ئانكو نزمرتين جه.. و ض جه ذ 
 وى نزمرت نني.. ما دَى مة كيظة دةرَيخن؟

 كؤِر: حةوا.. ئةز هَيظى ذ تة دكم وَى سَيظَى نةخوة.
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كض: من نة طؤتى ية تة وةرة خبوة، بؤضى تو دبَيذية من 
 نةخوة؟

كؤِر: ل سةر من فةرزة ئةز بَى ئةمرييا خؤدَى نةكم، 
ى ئةز يَى دايم.. و دظَيت تو ذى باش كؤهدارييا ضونكى و

من بكى، ضونكى تو ذى يا ذ تةنشتا من يا هاتى ية 
 ضَيكرن..

كض: دَى باشة، ئةز دَى وَى كم يا ئةز دخوازم، بال ئازادييا 
من ل سةر بَى ئةمرييا هةوة بت.. دا كو هوون داخوازَين 

 خوة ل سةر ئازادييا من نة ضةسثينن..
طؤتنن حةوا؟ ئةز هزر دكم ئبليس يَى بؤ تة  كؤِر: ئةظة ض

 ئاخفتى.
)كض هَيدى هَيدى هةول ددت وَى سَيظىَ خبَوت.. و كؤِر ب 

 ترس خوة نزيك دكت(
كض: هةوة ذى داخوازَين خوة ل سةر عةقلَى ئبليسى  

 ئاظاكرن، ثاشى عةقلَى وى طونةهباركر.
كؤِر: حةوا ىَل ذبري نةكة تو مرؤظى، تة مافَى هةى تنَى 

 هزر ل سةر مرؤظان و ياسايَين مرؤظان بكى..
كض: ئةرَى مرؤظى ماف هةنة؟ يان ذى هندةك مافان ددنة 

 مرؤظى؟ )سَيظَى ثرت نزيكى دةظَى خوة دكت(
 كؤِر: راوستة حةوا.. مة طونةهبار نةكة.
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كض: ئةز كةس ذ هةوة طونةهبار ناكم، ضونكى نة مافَى 
 منة، ىَل مافَى منة ئازاد ببم..

اوستة حةوا.. خوارنا سَيظَى ض ثةيوةندى ب كؤِر: ر
 ئازادبوونَى ظة نينة..

 )كض هَيشتا سَيظَى نزيكى دةظَى خوة دكت(
 كؤِر: راوستة حةوا.. راوستة..

)ل طةل ظان طؤتنان كض سَيظَى ددتة بةر لةقان و كؤِر ذ 
 بنَى ثييان دكتة قَيرى(

كؤِر: هَيى.. حةوا.. تة بؤضى وةكر؟ تة بؤضى ئةم 
 بار كرن؟طونةه

كض: من كةس طونةهبار نةكرى ية، تنَى من خوة ئازادكر.. 
طةر تة بظَيت خوة ئازادبكى، وةرة سَيظَى خبوة و خوة 
ئازادبكة.. و طةر تو ذ طونةهان دترسى، ض جاران هزر د 

 ئازادييَى دا نةكة..
)دوو فريشتة ب جلكَين سثى دهَينة ذوور، دةستَين كضَى 

 ن، كؤِر تنَى دمينت(دطرن و بةر ب ذ دةرظة دب
كؤِر: حةوا.. تة ئازادييا خوة ل سةر تةنَيتييا من سةثاند.. 
تة خوة ئازاد كر، ىَل ئازادييا من تَيكدا و ئةز ب تنَى 

 هَيالم..
 )بةر ب وَى سَيظَى دضت يا كو ذ بةر كضَى ماى و رادكت(
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كؤِر: و تو ئةى سَيظ.. تة ذَى مافَى خوة ثاراست كو 
بكى.. ىَل ئةز وى مافى نادمة تة كو تو ديرؤكةكَى تؤمار 

بَيذى: من حةوا سةردابر.. ىَل دظيا تو دانثَيدانَى بكى كو 
حةوايَى تو سةردابرى.. ضونكى حةوايَى تو خوارى و 
داوييا تة راطةهاندن.. ئةظ ثضا ماى ئةز ذى دَى داوييا خوة 

 و تة هةردووكان ثَى راطةهينم..
تة دهَين و ضنطلَين وى )سَيظَى دخوةت، ثاشى هةمان فريش

 دطرن و بةر ب ذدةرظة دبن و شانؤ تارى دبت(
 

 

 

 
 )دميةنَى ثَينجَى(

)كؤِر يَى درَيذكرى ية و طةلةك يَى وةستياى ية، 
بَيدةنطيية، ثاشان بَيهؤدة دكتة كةنى و هَيدى هَيدى 

 رادبت و ل ثةيكةرى دنَيرت(
خوة كؤِر: ها..؟ ج حالة؟ تو ض دكى؟ من ظَى جارَى خةونا 

ب داوى ئينا.. ىَل ض  خةون بوو؟ )جار دى بةر ب ثاكَيتَى 
دضت و جطارا داوييَى هلدكت( ئةظ ثضا ماى ذ طةردؤنى 
ثَيتظى ب سوتنَى ية.. )جطارَى دكَيشت و ظَى جارَى ب 
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دذوارى دكووخت( من ظَى جارى د خةونَى دا دديت كو ئةز 
ظا ظَى دبوومة ئادةم و تو ذى ببووية حةوا.. تو دبَيذى شرؤ

خةونَى ضى ية؟ ما نة تشتةكَى سةيرة مرؤظ د خةونَى دا 
ببتة ثَيغةمبةر؟  يان ذى بابَى بةشةريةتَى؟  كاجارَى 
راوستة.. من ثرتووكةكا خةونان يا هةى، طةر مابت، ئةز 
دَى بةرَى خوة دمة شرؤظا خةونا خوة كا ض دبَيذت. )بةر 

دئينتة دةر( ب اليَى مَيزَى دضت و ثرتووكةكَى ذ بن مَيزَى 
من ديت، ئةظةية، كا جارَى دا بةرَى خوة بدمة ئادةمى، كا 
دخةونَى دا ضى ية؟ ) ىَل دطةرت و الثةرَين ثرتووكَى 
دقوولثينت، ىَل وةسا ديارة كو نةديت( ض بةحسَى ئادةمى 
نةكرى ية.. كا جارَى حةوا ضى ية د خةونَى دا؟ )جار دى 

حةوايَى ذى نةكرى ىَل دطةرت، ىَل ديسان نابينت( بةحسَى 
ية.. دَى، دَى بةرَى خوة دمَى كا شرؤظا سَيظَى ضى ية؟ )ىَل 
دطةرت و ديسان نابينت( شرؤظا خةونا من د ظَى ثرتووكَى 
نينة، ضونكى تنَى ئةز ظان جورة خةونا دبينم.. ذ 
ثرتووكَين هزرَى و رؤمانَى و هةلبةستَى و فةلسةفَى تنَى 

، ىَل خمابن هةر ض خةونا من ثرتووكا خةونان بؤ خوة هَيال
ئةز دبينم شرؤظا وَى تَيدا نينة.. دظييا وان خةونان ببينم 
يَين كو دظَى ثرتووكَى داهةين، هةتا كو بشَيم تةعبريا 
خةونَين خوة بزامن )بَيدةنطييةك.. بةر ب ثةيكةرى 
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دضت( و ئةز بؤ تة تشتةكَى بَيذم: من سَيظ د خةونَى دا 
رن.. من سَيظ خوار ضونكَى خوار، ىَل من ض خةلةتى نةك

ئةز مرؤظةكَى خوةدان هةلويست بووم.. من نة دظييا تو ب 
تنَى بضى ية ئةردى، من بريارا دا ئةز ذى ل طةل تة 
بهَيم.. لةورا من بريارا سَيظ خوارنَى دا.. هزر بكة، من 
بةهةشت بَيى تة رةفز كر.. ثا ضةوان ئةز ظَى دونيا 

لةك تؤرة دبت( ما ض بوو سةخيف بَيى تة رةفز ناكم؟ ) طة
طةر ئةز ذى وةكى هةمييان ذيابام؟ يان ذى ئةز نة بؤ 
ذيانَى هاتيمة ظَى دنيايَى؟ و تو ئةى كضا جان.. تة بؤضى 
ياخيبوون ل سةر هةستَين من دةست ثَيكر؟ تة د ذيانا 
خوة هةمييَى دا دطؤت: ئةرَى.. بؤضى تة طؤتة من: نا..؟ 

شكةسنت بوو.. ىَل تة  هةر طاظا تة دطؤت ئةرَى، بؤ تة
هةست ثَى نةدكر.. و تنَى يةكجار تة طؤت: نا، هةتا تو 
مرى ذى تة شانازى ثَى دكر.. ما نة طوننةهة مرؤظ 
شانازييى ل سةر هةستَين كةسةكَى بكت..؟ يان ذى ل ظى 
وةالتى طوننةه تنَى ظةخوارنا مةية؟ )بةر ب بتلَى شةرابَى 

نةماية و يا ب داوى  دضت، دَى ظةخوت، ىَل ض شةراب تَيدا
هاتى.. ل طةل بتَلى دئاخظت( هةمى هةظالَين من زوو ب 
داوى دهَين.. ل طةل خالس بوونا تة، هةظالينييا من ذى ل 
طةل تة ب داوى هات )بتلى دهاظَيذت، و جار دى ل طةل 



 

 114 

 

ثةيكةرى دئاخظت( ىَل هةظالينييا من ل طةل تة ب مرنا تة 
ن جار دى دةسثَى ب داوى هات.. ضَيدبت ثشتى مرنا م

بكتة ظة.. )جاردى دكووخت( جطارة ذى ب داوى هاتن، ىَل 
ديارة ئةز دَى باجا سؤتنا طةردؤنى دم.. )د بن لَيظان ظة 
دكتةكةنى( وةى..! وةى ثا ئةز مرؤظةكَى سةخيفم! 
سةخيف..! )دذوار دكووخت( من هناظَين خوة هةمى 

يان سؤتن.. ما طةردؤن د ناظ زكَى من دة ية؟ ئةزجطارة
دكَيشم دا ب سؤذت، يان ذى من ض ثَى ضَينابت و ئةز 
نةشَيم ض بكم؟ لةورا ئةز خوة ئازار ددم.. )ل ثةيكةرى 
دكتة قَيرى( هَيى، ئةز نة سةركَيشةكَى لةشكةرى مة دا 
قارةمانييا خوة نيشا تة بدم.. هَيى، ئةز نة 
هونةرمةندةكم دا جوانييَى نيشا تة بدم.. نة ذى 

ا ثةيظَين جوان ثَيشكَيشى تة بكم.. و من هةلبةستظانةكم د
دةليظة ذى نةماية ببمة شةهيد دا خوة قؤربانى تة بكم.. 
و من دةليظا ض بريار و هةلويستان ذى نةماية.. ذ بةر 
هندَى ئةظرؤ هةرتشت بَيهودةية.. )ل دةردؤرَين خوة 
دنَيرت و جطارةكا ب نيظى رادكت و ل شخارتَى دنَيرت دا 

ىَل زلك تَيدا نةماينة، دكتة كةنى( ض داوى ئاطرى بةردتَى، 
يةكا زخنة؟ يا سةخيفة.. )طةلةك بَيزار دبت و جارةكا دى 
ب دذوارى دكووخت( مرن.. نةخَير هَيشتا هندةك تشت 
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يَين ماين ثَيتظى نة بةرى مرنَى بهَينة ئةجنام دان.. هَيشتا 
زووية بؤ مرنَى.. يان ذى مرن خوة ل هيظييا ض تشتان 

كةظتة ئاخَى و تبال خوة درَيذ دكتة ثةيكةرى( ىَل ناطرت )د
باش بزانة كو بوون نةدةسثَيك بوو.. لةورا مرن ذى نة 
داوى ية.. مرن ذى نةداوى ية.. مرن ذى نةداوى ية.. ) 
بَيدةنط دمينت، وةسا ديارة كو مر.. رؤناهييا شانؤيَى 
هةمى ظةدمرت.. تنَى كةلةخَى وى دمينتة دبن ثارضةكا 

 ظة و ثاشى ظةدمرت( رؤناهييَى
 

)سايكا شانؤيَى هلدبت و ب شَيوةيةكَى سينةمايى دهَيتة 
نيشان دان كو كض د ناظ ضوار ديواران دا يا بَيزار بووى و 
دكتة طرى.. ثاشى بةر ب سةرشوويَى دضت و خوة 

 دسؤذت(.
 

 
 )دميةنَى شةشَى(

)كؤِر وةكو ثةيكةرةكَى ل جهَى ثةيكةرَى كضَى راوةستياية 
بةرامبةرى خوةديكَى راوةستياية و لَيظنَي خوة و كض ل 

 سؤراظ دكت.. ثاشى ل طةل ثةيكةرَى كؤِرى دئاخظت(
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كض: تودزانى هةردةما ئةز لَيظَين خوة سؤراظ دكم، ئةز 
بةشةريةتَى هةمييَى دكوذم و خوينا وان ل لَيظَين خوة 
ددم..؟ دا ليظَين من سؤر بنب.. هزر بكة من ضةند جاران 

تة ئةظ بةشريةتة هةمى كوشتى ية.. يان ذى ل سةر خاترا 
تو تَى نةدطةهشتى..؟ هَيى كؤِرؤ بؤ تة بَيذم.. تو ضةند 
مرؤظةكَى سةيرى..! تة باوةرى ب هةمى تشتان هةبوو و 
تنَى ب خوة نةبوو.. )دكتة كةنى( ضةند سةيرة مرؤظى 
باوةرى خبوة نةبت..! ىَل ب هةرتشتى هةبت و هةر طاظان 

ينابا ئَيدى تة باوةرى ب ض تشتَى نة تةباوةرى ب خوة ئ
دئينا.. بريا تة دهَيت هندةك جاران تو دطةهشتى ية وَى 
باوةريَى كو ئةظ جيهانة هةمى يا شاشة..؟ )خوة نزيكى 
ثةيكةرَى كؤِرى دكت( دَى ظَى سؤراظَى ل لَيظَين خوة دى؟ 
طةر تة بظَيت باش د من بطةهى، ئةظَى سؤراظَى ل لَيظني 

رة دبت( يان تة نةظَيت د من بطةهى..؟ ها؟ خوة بدة.. )تؤ
تةنةظَيات؟ )دهَيتة بةرامبةر بينةران( كَى ذ هةوة د من 
دطةهت؟ كةس ذ هةوة د من ناطةهت.. ضونكى كةسَى 
نةظَيت.. )جار دى ل ثةيكةرَى كؤِرى دنَيرت( تو دزانى؟ 
ها؟ تو دزانى؟ نةخَير تو ض نزانى.. تو دزانى هندةك 

شان ثَيخةمةت هةست ب تة بكم..؟ جاران من جطارة دكَي
ل داوييَى من هةست ب زةالمبوونا خوة كر.. )طةلةك تؤرة 
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دبت و دكتة طرى.. وَى ثاكيتا جطارةيَين ظالة و وَى 
سؤراظَى و وى بتَلَى شةرابَى د ثةيكةرى وةردكت( ما 
تشتةكَى ب زةمحةتة طةر جارةكَى مرؤظَى ظييا د كةسةكى 

ندَى كو مرؤظ كورسيكةكَى ب بطةهت..؟ ما زةمحةترة ذ ه
دةست خوة ظة بينت؟ ما زةمحةترتة ذ هندَى كو مرؤظ 
درةوان ل خوة بكت؟ تو دزانى مرؤظى ثَيتظى ب هَيزةكا 
طةلةك مةزن هةية تا كو بشَيت درةوان ل خوة بكت؟ 
دبَيذنة وَى هَيزى خةباسةت.. )كض طةلةك بَيزار دبت و 

ةكَى ب سةر دكةظتة سةر ضؤكَين خوة و ثاشى وةكو رح
 ثةيكةرَى كؤِرى دة هَيت و وةسا ديارة دَى ثةيكةر ئاخظت(

كؤِر: ببورة.. من ض تشت نةماية ئةز بَيذم كو هَيذاى 
 طؤتنَى بت..

 كض: ئةز داخوازا لَيبوورينَى دكم..
 كؤِر: تو داخوازا لَيبوورينَى ذ كَى دكى؟ ذ من؟ 

 كض: ئةرَى. 
ةز ذى نة هَيذاى كؤِر: ببورة هةمى تشت ب داوى هاتن و ئ

هندَى مة  كو كةس داخوازا لَيبوورينَى ذ من بكت و من 
 حةق ل سةر كةسَى نينة..

كض: ىَل ئةو كةسَى مرؤظ حةز ذَى دكت، مرؤظى حةقَى ل 
 سةر هةى..
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كؤِر: راستة.. ىَل دةسثَيك ض تشت بت، داوييا دةسنيشانكرى 
 ية.

 كض:مةبةستا تة ضى ية؟
 كؤِر: مرن..

كو بووك و زاظايان دةسَتني هةظ دطرن و ل )كض و كؤِر وة 
طةل دةنطَى مووزيكةكا نةرم بةر ب داوييا شانؤيَى 

 برَيدكةظن و ثاشان هَيدى هَيدى شانؤ تارى دبت(
 

 
21_22_2121 

 ( شةظَى2522دةمذمَير )
 سَيمَيل
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 : تَيبينى
ئةظ شانؤطةريية هاتة منايشكرن ذ اليَى تيثا يةملاز  -

/  9/2-8سَيمَيلَى، ل رؤذَين ) يا شانؤيَى ظة ل
( ل هؤَلا ثةميانطةها هونةرَين جوان ل 2111

دهؤكَى، ذ زارظةكرنا )رَيكَيش شةهباز  و شاكار 
 عةبدولال( و ذدةرهَينانا هةلكةت ئدريس عابد.

بةشدارى د فةستيظاال سلَيمانييَى بؤ شانؤيا  -
كرى ية و ل رؤذا ضوارشةمبى،  كوردستانَى دا

ل هؤَلا كؤمةَلا  24/5/2111رَيكةفتى
هونةرمةندَين جوان ل سلَيمانييَى هاتى ية 
منايشكرن، و خةالتَى باشرتين دةقَى شانؤيَى ل 

 ظةستيظاىَل بدةستظةئينا.

( يا كؤظارا هةلبةست دا هاتى ية 4د ذمارة ) -
 بةَلاظكرن.
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-  
 

                     
 ) خةونةك لة دةرةوةى بازنة دا (

 ةك ذ دةرظةى بازنةى داديارى بؤ خؤدانىَ خةون
 

 ئيسماعيل سلَيمان هاجانى
                          

2 
 كةظال

ضاظَين وى يَين قمقؤرك ، ذ هةموو ضاظان ثرت رةنط 
دناسني و ذثةالتينكان ثرت عاشقَى طوالن بوون. ذ داظَين 
ثؤرا خوة يا رةش و طذ فرضةك ضَيكر، ذ رةنطَين طوالن 

َيزة ذ ناظكا دىَل خوة قةوارت. كةظالةك ئافراند شانة. ثرو
ئةو كاركةر و  ل بةر لنطَين ثادشاها مرينشينَى بوو بةنى. 
رؤذا ثَيشانطةهَى ذ نوو زانى ئةو يا كورة ية، ذ حةسرةتا 

 ظينا خوة،  ئاطر بةردا كةظاىَل خوة.
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2 

 سيمفؤنى
ئاوازَين وى ذ بلبالن خوةشرتبوون، عاشقَى سةما و 

هةستيكَين خوة تةمبوورةك مووزيكَى بوو، ذ كلؤخ و 
ضَيكر و داظَين ثؤرا خوة كرنة ثةردة و ذ دةنطَى بارانَى، 
هةناسا ئاخَى، شريقَينَين برووسيان، و هؤرمةهؤرما 
رووباران و ظيزَينا باى و قرضةقرضا ثَيتَين ئاطرى 
مسفؤنييةك ذ خوةزايَى سازكر. رؤذا مناييشَى ذ نوو زانى 

خوة،  تَيلَين تةمبوورا خوة ئةو يا كةِرة. ذحةسرةتا ظينا 
 بزداندن.

3 
 كريستال

هؤستا بوو ئةو، كةظر د ناظ دةستان دا دبوو هةظري و 
دمةيى، ثةيكةرةك ذَى تراشى. ضاظَين وَى يَين خانا 
ئومةرييان، بةذنا وَى يا لةعليخانا طؤظةى، دَيمَى وَى ذ 
دَيمَى ستيازين، ثؤرا وَى ذ داظَين رؤذَى و لَيظَين وَى ذ 

ذينا شةرمينؤكا مؤناليزايَى. ثشتى ئةو هاتى ية ثَيش طرن
ثةيكةرى، ذ نوو زانى هةست ستةورة. ذ حةسرةتا ظينا 

 خوة، ثةيكةرَى خوة شكاند.
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2 
 شانؤ

بوو نظيسةر، ئةكتةر، دةرهَينةر، سةماكةر، ،سال و مةهان 
كةتة راهَينان و ثرؤظةيان، رؤذا مناييشكرنَى بةرى 

ازنامةيةك بؤ هات  و تَيدة داخوازنامان بطَيريت، داخو
طؤتبوو: سوبةهى ئةز بووكم ل بن خَيلييَى و دةهوةتا منة 
و تومَيظانى.. ذ حةسرةتا ظينا خوة، دا بةر تليلييان و 

 سةرضةمكَى طؤظةندَى طرت.
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خةون، جيهانةكة دبت وةك تة يان ذى بةروظاذى تة بت، "
 ،ظة دهَيتة جةم تةجيهانةكة بَيى ئاطةهداركرن و ذ نيشكةكَى 

يان ذى تو بَيى ض ئامادةكارييةك دضييَى.. و ل دةما تو ىَل 
خوةجه دبى، رةنط بَيى رةنطَين خوة يَين ئاسايى و ثةيظ بَيى 

 "تيثَين خوة يَين خوةزايى ذبؤ تة خؤيا دبن..
 رةخنةطر: سيار تةمةر

  
خةونةك ذ دةرظةى بازنةيَى دةربازبوونة ذ هشى بةر ب "

تةسةورَى بةر ب راستييَى ذبؤ ئةشكةرةكرنا نةهشى و ذ 
 "سةدةمَين راستةقينة يَين تاوانَى و ئازارَين مرؤظاتييَى.. 

 زظنطى رَيباز :راؤكشان
 
"  ل ظَى دةرَى، دو هةظدذ د ياةك دةساتةواذةيَيدة كاؤم بووناة:     
خااةون و بازنااة. يااةك ذ وان دةاللااةتا ئااازادييَى ددت و يااا دى     

خواندن و ثةييظانادنا ظاى ناظةنيشاانى     دةاللةتا سانسؤِرَى ددت.
بَى ضو هةظبةندى ب ناظاةِرؤكا تَيكساتيظة، وى ماافى ددتاة ماة      
ئةم دةاللةتا هةردو ثةيظان)خةون، بازنة( ب مةوداياةكَى ِرةهاا   
بااازانن: ئازاديياااةكا ِرةهاااا و سانساااؤرةكا ِرةهاااا. كؤمبووناااا دو    

 هةظدذَين ِرةها د يةك دةستةواذةيَيدة
 رةخنةطر:عيسا تاهر                                                 
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 طةرييا هوزانكىؤشان
 خاترخواستنةك ذ مةخيانَى
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هةمى تشت ل بةر رؤناهييا شةمالكان جوان دهَينة  
بةرضاظ، تةظةنثريكَى هةموو كؤذييَين ديوارَين مةخيانَى 

بَيهنا  طةهاندينة ئَيك، طالسَين شوشةى ضاظ راكَيشان و
شةرابَى خنكخنك سةرخوةشكرن. ئةوَى هةستى طران، 

نت، ووساكؤيَى كةظن ذ سةرملَين خوةراكر، بةرى كو بر
وةكو هةر جار دةست ب شةرابَى كر. ئالييَى دى كضةكَى 
ئةنيشكَين خوة ل دوور ثَيكَى خوة ئاالندينة و هةردوو 
دةستَين خوة كرينة د ناظ ثراضا خوة يا سؤر دا، ذ بلى 

قى، كةس نةماية ل سةر هشَين خوة.. هةموو سا
سةرخوةش بووينة. ل دةمةكَى رؤناهييا هةيظَى ذ دةرزا 
دةرطةهَى دارى دةركةت و طةجنى ب كؤالظَى تكساسان و 
ثَيالظا بزماركرى وةكى فَيرسان ل بةر دةرطةهى 

 راوةستييا.. هةمى بَيدةنط مان..
 تو داوى كةسى كو من نة دظييا ل ظَيرَى ببينم. -

هةتا كو تة ذى دظَيت سةرخوةش ببى؟ ئةظة 
شةظ ل هَيظييا تة  ضةندين سالة ئةز هةر

ئةرَى ما  ِرستانَى..ؤسةرخوةشم و مَيهظانَى ظَى ط
تشتةكَى  ذ هةذى هةية كو تو خوة بؤ سةرخوةش 

 بكى يان بطرى؟
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هةر وةكو كةسَى ئاطةه ذ طؤتنَين وى نينة، نةضار دبت 
رَى دةرزى و تؤزا وَى دةست ددتة طيتارا خوة ذ ديوا

دادقووتت و دةست ددتة سرتانَى. هةيامَين كةظن بوون 
 طةلةك، كةظن من ذ تة حةزدكر، كةظنرت ذ طياتارا من

ب ديوارَى ظَى طؤِرستانا ثةخلى ظة. رؤذ دةرباز دبوون، هةر 
 رؤذ ل طةل تة و تو نة ل طةل ض رؤذان.

 ئةز و مةى،
 تو و شةظ،

 طؤِرستان و مووزيك،
طيتارا من دشَيت هةرتشتى ببَيذت، تايبةت وان ئَيدى 

 تشتَين نةماينة ل بريا من..
 جارنا تو طيتار بووى د ناظ دةستَين من دا،

 و من تو دذةنى..
 جارنا ثَيكَى شةرابَى بووى 

 تو ب من دكةنى.. و
 جارنا كؤَلاظَى من د سةر من هةمييَى را..

 و جارنا ثَيالظا من ذ هةرتشتى نزم تر،
 ينَى بلند تر..و ذ زةم

 هةر جار ب شةرابَى ئةز طةلةك سةرخوةش.
 هةر جار ب خةم و داماى ل بةنداتة.
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 ظَى جارَى ئةز تة دبينم بَى شةراب، ئةزم يَى سةرخوةش..
دَى كا دةستَين خوة ذ سةرَى خوة يَى وةكى ثَيكَى خوة  

 ظاَلا راكة..
  ئةز دزامن ئةو ثَيكة ذ رؤندكان تذى بوو،

 تة يَى ذ خةما سثى بووى، ئةزدزامن ثرضَى
 بَيهنا خةنايَى ذَى دفرت..

)ل طةل ظى ديالؤطى طؤرمةطؤرمَى خوةدانَى مةخيانَى 
دةستَى خوة ب ئةنييا خوة يا رووت ظة راكَيشا و ديارة وى 

 ذى دظَيت بةشدارييَى د سرتانَى دا بكت(
 هةيامَين كةظنن، طةلةك كةظن، -

 ..كةظنرت ذ ديرؤكا زةالمَى هة و شةرابَى
 كةظنرت ذ ثريةمَيرَى هة و نظَيسينا رؤمانَى..

 كةظنرت ذ سرتانا سةى و حريمانَى..
 ئةز ل مةخيانَى كاردكم، ىَل ئةز ناظةخوم، سةيرة!

 ئةظ سرتانا تو هةر رؤذ دبَيذى، من ذى ياذبةركرى،
 يا ذ وَى خوةشرت، من قارةمانا سرتانَى ديت.

 ضريؤكة ئةظ خةماتة سرتان و ئاواز
 عةمر نةما ض ماية بؤ بكن طرى                        

 تو ئةظرؤ بؤضى هاتى ئةى بةلنطاز
 بريندارم ئةز د ناظبةرا ساخ و مرى                       
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ئةوَى هةستى طران بنَى شووشا شةرابَى ل مَيزادارى دا و 
بَيدةنطى ئَيخستة طؤِرستانَى. هَيش كضَى دةستَين خوة ذ 

، زةالمَى هةستى طران ب كةرب دبن سةرَى خوة ظةنةكرينة
بروويَين وةكى سرتيان رة ل كضَى نَيرى، ثاشى ستؤيَى خوة 

 وةربادا اليَى طيتارَى:
 كى دشَيت ل ظَيرَى مافَى سرتان طؤتنَى نةدتة من؟ -

 تنَى يَى ذ من عاشقرت بت دشَيت..
و ئةوَى ذ من عاشقرت بت، دَى قارةمانَى ضريؤكَين مةزن 

ؤى، ذ ِرؤميؤى، خوةدانَى طيتارا بت..مةزنرت ذ مةم
 تؤزطرتى..

 طةر ض نةبت، ئةظ سالَين بةندةمانى بةالش نةضوون،
 تةديت و يا بؤ تة دكتة طرى، 

 سةرَى خوة يَى بؤ تة خةناكرى،
 ذ بؤ خاترا تة خوة يا فَيرى شةرابَى كرى.. 

 ما تة ض ماف هةية كو تو بَيذى ئةز ىَل نابورم؟
 طةنج:

 اية كو بَيذت ئةز حةز ذ تة دكم..ئَيدى دىَل من  نةم
 دةستَين من ذ بلى دارَى طيتارَى ض تشتان ناطرن..

ئَيدى لَيظَين من  ذ بلى تةحالتييا شةرابَى  ب ض لَيظان 
 شرين نابن..



 

 119 

 

 ضاظَين من ل بةندةمانا وَى،
 ل تاظسؤِركا ئَيظاران

 هةمى تشت مذ بووية..
هةوة ل من ببوورن هةظال، ئةز ظَى سرتانا ب خةم بؤ 

ظةدطَيرم )و هؤسا زةالمةك ذ ثشت مَيزةكَى رابوو، 
سةرخوةشييَى هةموو طةهَين لةشَى وى ذ بةر ئَيك برينة.. 
سةروِريهَين وى دبةرداينة، وَينَى ستَيرةكا ب خوين ل سةر 

 روويَى وى خؤيا دكت..
ئةز ئةو كةس بووم يَى كو ذبلى لَيبوورينَى ض تشت نة  -

 دزانني..
ائةتا خوة هةظسةنطييا طةردؤنَى تَيك زةالمةكى ب بةر

 دابوو..
 ئةو زةالم ئةز بووم.

عاشقةكى ب عةشقا خوة شةفاعةت بؤ هةموو مرؤظان 
 دكر..

 ئةو عاشق ئةز بووم.
 زانايةكى هةمى زانني نةزان كربوون..

 ئةو زانا ئةز بووم.
 رَيبةرةكى هةموو رَيبةر دهاذووتن..
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عاشقكوذ ظَى هةموويَى خوة ل بةر هندةك ضاظَين 
 نةطرت..

 وَى ئةز هاذوومت و هةظسارَى من بةر ب مةخيانَى ظة بر،
 )ئةو ضوو و تنَى ثَيالظَين خوة ل بةر دةرطةهى هَيالن(

 طةنج:
 نة عيلم و زانست و فةلسةفة

 نةشَين ب هلضنن خةمَين من                          
 نة ئاين و مووزيك و نةذى دةفة

 من نا زظرينن ذ جيهانا دن                             
 خوةدانَى مةخيانَى:

 هةال هةال، جوانة طةلةك ئةظ سرتانة
 كةنطى تو بووية هةلبةستظان؟                           
 ما نة هَيذاية ئةظ ذيانة
ب هةر تشتى ئةم بدن قووربانى                           

 دان
خوة رانةكرى ية،  شتا كضَى سةرَى)سرتان يابةردةوامة، هَي

طةنج ب ثَينطاظَين طران بةر ب مَيزا كضَى ظة دضت، ل 
 هنداظى سةرَى وَى دراوةستت، هةموو بَيدةنط دمينن(.

 طةنج:
 ئةظة طةلةك دةمسال بوورين 
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 تو بؤضى نة هاتى؟
 نة تنَى ئةز ل هيظييا تة بووم..

 شةراب و رؤمان و حريمان،
 سةراب و ذيان و نةمان،

 من ذى ل بةندةمانا تة بوو. هةتا كو وةالتَى
 بؤضى تو نةهاتى؟

 ذ بلى سةرضةماندنَى تة ض هةية ثَيشكَيشى من بكى؟
 ل برياتة دهَيت دةما كو من هةمى تشت بَيدةنط دكرن؟

 ل سةر خاترا دةنطَى تة
دَى كا ل بريا خوة بينة دةما من تابلؤيَى مؤناليزايَى  

 سوتى..
 ل بريا تةية؟

 ةرَى باذَيرى، ل بن ضياى،ل وَى مةخيانا ل سةر ث
 هندةك فةيلةسؤف ىَل دروونشتى بوون..

 خوةدانَى مةخيانَى:
ئةظة ض سرتانا درياى و ذبةرئَيك ضوويى ية تو بؤ مة 
ظةدطَيرى؟ بهَيلة خوةشيا ئةظرؤ ئةوة ئةظ كضا جوان 

 سةرَى خوة راناكت..  
طؤتنَين تة ذى هةموو راست دةركةتن، دةما تة دطؤت: دَى 

 ذةكَى زظرت..هةر ِرؤ
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 طةنج:
 قةيدى ناكت،

من ذى بةحسَى وَى مةخيانا ل ثةرَى باذَيرى ية، ئةوا ل 
هنداظى دةشتَى و ل بن ضياى، دبَيذنَى مةخيانا 

 فةيلةسؤفان..
 زةالمةكَى سةير:

 نةخوة ئةظة مةخيانا ضى ية؟
فةلسةفا عةشقَى ذ جةرطَى ظَى مةخيانَى ية، مةخيانا 

فَى ية.. ئةها ئةو فةيلةسؤف عةشقَى ذ جةرطَى ظَى فةلسة
 ئةزم..
 طةنج:

و تو ئةى كضا جوان، سةرَى خوة بلند بكة، مة ض ئؤمَيد 
 نةماينة.. نةزةواج، نة ماَل، نة خَيزان..  

 ئةظرؤ ئةم هةموويان طورى ثَيكةكَى شةرابَى دكن..
 دةولةتَى ذى ض بوها و واتا ل دةف مة نةماينة..

 و ئةم بؤ مرنَى دذين.
 اكو ذبؤ تة ببَيذم، تو درةنط هاتى،ببوورة كاظ

 تنَى ئةز دشَيم ئةظ شةظة هندةك سةمايَى ل طةل تة بكم،
 يان طؤهدارييا تة بكم، طةر تةب ظَيت.
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)كض سةرَى خوة بلند دكت، ضاظَين وَى سؤر بووينة و 
رويَين وَى ذ رؤندكان شل بووينة، هةموو ب جوانييا وَى 

يا ذ طةجناتييَى  حَيبةتى مان. هةرضةندة خاترا خوة ذى
خواستى، ىَل هَيشتا ضاظَين وَى شني خؤيا دكن و ثرضا وَى 
هَيشتا زةرة. بةر ب طةجنى دضت و هةردوو دةستَين خوة 

 دكتة د ناظ ثرضا وى دا..
 كض:

هةموو تشت ماينة ل بريا من، تايبةت ئةوَين ذ تَيلَين 
 طيتارا تة ظةقةتيان، ئةو ثةيظَين ذ ثَينظيسَى تة رذياين..

 ذبةر هندَى ئةز ظةطةريام.
 نة قةسرَين مةلكان، نة باخضَين مةزن،

 هةر باخضةك سةد بلبل و شالوول، خةزال و كوتر،
 نةشيان دةنطَى طيتارا تة ذ طؤهَى من دةرَيخن،

 ذ بةر هندَى ئةز ظةطةريام.
 شةظَين زظستانا شةظبَيرييَين دريذ، 

 سةماكةرَين كض و مةيطَيرَين كؤِر،
 طا من وةكو تة بطرن،نةشيان ناظتةن

 لةورا ئةز زظريم.
 ئَيدى سرتان و مووزيك و سةما، هةتا مرنَى..

 ئَيدى شةراب و مةستبوون بَى دةولةت، هةتا نةمانَى..
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 طةنج:
 سرتان مووزيك، من ب هاتنا تة دطؤتن،

 ئةظرؤ تو هاتى، ئةز سرتانان ب ض بَيذم؟
 شةراب  و مةستبوون بؤ دوورييا تة بوون،

 زيكى.ئةظرؤ تو ن
 ىَل ئةم هةمى د بَى دةولةتن..

 طةنج طازى دكتة زةالمَى سةير:
هيَى زةالم، ل بريا منة دةما تة بةحسا "دةفا دةروَيشَى 

 سةمادار دكر"
 ئةز حةز دكم سةمايَى بكم. 

 خوةدانَى مةخيانَى:
تلَين من تؤزَى يَين طرتني و ض سةمفؤنى نة ماينة ل 

 بريامن..
 ة سةمايَى بكن.ىَل دظَيت تو و ئةظ خامن

)خوةدانَى مةخيانَى دةست ددةتة طيتارَى و ب دلةكَى سؤتى 
دذةنيت. زةالمَى سةير ذ ثشت مَيزَى رادبيت و دةست 
ددةتة سرتانطؤتنَى. طةنج دةستَى خوة ل دوور ناظتةنطا 
كضَى دزظرينت و كض دةستَين خوة دهاظَيذتة ستؤيَى وى 

سةير دةست يَى طةماروطرتى و سةمايَى دكن. زةالمَى 
 ددةتة سروودَى(.
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 زةالمَى سةير:
 طاظا كو رؤذ بةذنا خوة دضةمينتة بةرلَيظَين دةرياى،

 هةموو تشت سؤر دبن..
 ثاشى هةموو تشت رةش دبن..

 و ستَير ل دوور هةيظَى سةمايَى دكن،
 ثاشى عةور ل هنداظى باذَيرَى من دكنة سيبةر،

 و دةنطَى بارانَى ذ سيظاندةيا مة بلند دبيت،
و ئةز ذوورا تة دبينم بةرى كو ضرايَى تة بهَيتة 

 ظةمراندن،
 ئةها هينطَى ئةز دزامن عةشق ضى ية..

 طاظا كو سينطَى من دثةقت،
 و ئةمسان شَيلى دبت،

 و دىَل من وةكو كوتران دفرت،
 و بيبلكا ضاظَين تة مةزن دبت،

 هينطَى دزامن ضةند حةز ذ تة دكم..
َيرى و هات و باتا ئةز و هَيش تو بةرَى خوة ذ من وةردط

 كوشتم،
 و غةريبَى ذى تو سؤتى،
 بال، هةر بكةنة، بكةنة،

 بكةنة هةتا كو دةظَى تة بدرت..



 

 126 

 

 و ئةز ذى بطريم،
 هةتا كو كورة ببم. 

د وَى لوتكةيا سةرخوةشيَى دة، ثريةمَيرةك ذ ثشت 
مَيزةكَى رادبت، ئةنييا وى رووتة و زكَى وى وةكو حةفكا 

.. ب ئةزمانَى خوة يَى ئالزى و عةلؤكَى شوور بووية
 ثةيظيََن خوة يَين طوندةوارى، دةنطَى خوة بلند كر:

 ثةيظَين ئازاديَى ب تاما عةشقَى بشكَينة..
 و ضاظَين خوة بلند، بلند ظةكة،

 بلندتر ذ ئةنييا منا رووت
و تؤزا دةمساالن ل سةر ثيستَى منَى  قةرسى و كةزةبا منا 

 سؤتى،
مةحرووم و بريهاتنَين ثريةمَيرييا و خةونَين زارؤكينييا 

 منا شكةستى..
 بزانن ئةز ثريةمَيرَى عاشقم، عاشقَى ثريم ئةز..

 كض:
 طةلةكة كو ذيان ببتة ئةفسانة و ديرؤك ببتة ضريؤك..

 و زانست ببتة يارييةك،
 و ثاشى ئةم سةمايَى ل بةر رمتا ميلؤدييا طةردؤنى بكن

 راستيةكة و كو هةمى تشت درةوة
 و عةشق ثريوزبت درةوةكة ك
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 ثريوزة كو ئةم سرتانا دان ثَيدانى ببَيذن
 

 خوةدانَى مةخيانَى:
برا هوين هةمى ئيشةظ مَيهاظَين منن، و هندى هةوة بظَيت 

 ظةخون 
 زةالمَى سةير:

ماكةنطى مة ثارا هةنة، هةتا كو ئةم حةقَى مةيا تة بدةنة 
 تة 

 خوةدانَى مةخيانَى:
 ةيَى ثاران وةرناطرتببوورة زةالم ، كةس بةرامبةر م

 زةالمَى سةير:
 نةخوة ض وةردطرت؟

 خوادنَى مةخيانى:
 سةما و سرتان و مووزيك و هةلبةست

ثَيكظة دكنة كةنى، و خوةدانَى مةخيانَى وان  وو)هةم
قؤرضَين مةيا داوييَى د وان جرنةيان دة ل سةر هةموويا 
بةالظ دكت. وةها خوةيا بوو كو مةى ذى نةما، تنَى ئةو 

 َين ل بةر سينطَى وان نةبن. بَيزارييَى هةموو طرتن(.ثَيك
 زةالمَى سةير:

 كى دَى سرتانا داوييَى بَيذت؟
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 )هةموو بَيدةنط مان(.
 طةنج:

 كةسةك ئيشةظ ب داوى بينت.
 زةالمَى هةستى طران:

 ببوورة ئةظة نةماية شةظ، بةرَى سثَيدَى ية قووربان.
 زةالمَى سةير:

بينت.. مادةم هوون نةشَين  باشرتة هةر ئَيك خوة ب داوى
 شةظَى ب داوى بينن.
 زةالمَى هةستى طران:

 برايَى عةزيز، من طؤت: سثَيدةية نة ماية شةظ.
 )زةالمةك رادبتة ظة و بةر ب دةرطةهى دضت:

 داوييا من د ئةظ شةظة دة 
 خاترخواستنا مةخيانَى ية..
 و طازيا ئؤمَيدا منا مةزنة..

 هلدطرم،نة ئَيدى ئةز تاسَين شةرابَى 
 نةذى ئَيدى سرتانا عةشقَى دبَيذم،

 سرتانا من بلندكرنا ئاَلايية،
 و ئؤمَيدا من ببمة سةرؤك كؤمار،

 ب خاترا هةوة طةىل هةظاالن،
 ئةظةبريارا من و 



 

 129 

 

 بةس كا بريارا هةوة؟
)ئةو زةالم دةردكةظت و بَيدةنطييةك دكةظتة مةخيانَى. 

ت و ل ثاشى زةالمَى هةستى طران بةر ب دةرؤكى دهَي
 بةردةرطةهى رادوةستت. بةرى بضت:

 بةسة تاسَين شةرابا شكةستنَى..
 بةسة شةرَى بةران ل طةل سيبةرَى..
 ذ مَيذةية ئةز د خةونَى دا نةفريم..
 ئةرَى ذ مَيذةية من خةون نةديتني،

 ئَيدى طةىَل من خةونا نابينت..
 ضونكى نانظن..

 بةسة تاسَين شةرابا شكةستنَى،
 َى نظسنت،بةسة خةونَين ب

 بةسة نظستنا بَى وةستيان، 
 بةسة وةستينا تاسَين شةرابَى،

 بةسة تاسَين شةرابا شكةستنَى..
)ئةو زةالم ذى ذ مةخيانَى كَيم دبت. ئةظَين مايني ل 

 هةظدوو دنَيرن. ثاشى دوورا زةالمَى سةير دهَيات:
 ئةو رؤمانا من ب نيظى هَيالى،

 ثَيتظى ب تةمامكرنَى ية.
 مانَى خوة زظرى..مريةما ذ زة
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 و ئاظدةل ذى ذ طؤِرَى رابوو..
 ئةظة بيست سالَين من

 و شةظةكا خواتر خواستنَى..
)زةالمَى ئةنى رووت و زك مةزن ب ثَينطاظَين طران و 

 ذبةرئَيكضووى بةر ب دةرطةهى ظة برَيكةفت:
 دبَيذن خامنةكا لةشفرووش ل ثةرَى باذَيرَى مة هةية،

 هةم شكاندنا حرمانَى ية،  
 هةم هيظَينَى ضريؤكَى ية،

 زةرؤ و حمى و شةمامَى بووكَى، 
 داخوازا وةسيةتا من دكن،

 ديارة كو سبة دَى مرم.
لةشَى من بؤ ئاخَى و رحا من بؤ خؤدَى و ناظَى من ذى بو 

 هةوة..
مةخيانة ما ظاال، تنَى طةنج و كض و خوةدانَى مةخيانَى مان. 

ل ئاخَى دا و ب ل داوييَى خوادنَى مةخيانَى جةرَى خوة 
 دةنطةكَى مةلوول طؤت:

 ئَيدى رةمحا خؤدَى، تَيرا خةزةبا بةنييان ناكت..
 و ضبكَين بارانَى، 

 تَيرا رووبارَين زوها ناكت..
 تريَى رةزَى منَى خوةىل سةر،
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 تَيرا شةرابا ظان دينسزان ناكت..
 ئةز دَى بةر ب رةزَى خوة ظة ضم،

 و دَى ذ ترى مَيويذا ضَيكم،
 تةركا شةرابَى كم..و ذ بنى 

خوةدانَى مةخيانَى دةردكةظت و مةخيانَى ب جه دهَيلت. 
تنَى طةنج و كض يَين ماين و هَيشتا سةرخوةشيَى 
بةرنةداينة. دةمةكَى طةنج رادبت و ب طاظَين خواروظيض 

 بةر ب دةرطةهى ظة دضت:
 كض:  كيظة؟

 طةنج: ببوورة خامن، ئةز خوةدان مال و مةزةمل،
 و زاروكم، خوةدان خَيزان

 نة من رح ماية دا بضت و من قورتال بكت..
 نة دل ماية دا عةشقَى دطةل تة دا بكت..

 نة ذى عةقل ماية دا برياران بدت..
 تنَى كةلةخةكَى رزمية د ناظ حةشامةتا مريان دة..

 و من خوة كرة قووربانَى تة و مةخيانَى،
 بةس هندةك زارؤكَين ساظا ل هيظييا منن.

 ة وان بكم قووربانى كةسَى،مافَى من نين
 ىَل مافَى وانة ب خوةدان بكم و..

 تو ذى درةنط هاتى..
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 ببوورة.
 ب خاترا تة..

 
ثةرَين هيظى و ئؤمَيدان ل كضَى قةليان، و ذ مةزناتييا  

قةبارَى تراذيدييا وَى، رؤندك ذى د هاوارَى نةهاتن.. تلَين 
كَين وَى يَين وةكو زَيرى لةرزين، و ضاظَين شني ذ رؤند

طريووبوويى تةيسني، نة ئَيدى كةس ماية طؤهدارييا وَى 
بكت، نة ذى كةس ماية رؤندكَين وَى ثاقذ بكت.. يان وةكو 
بابةكَى دلؤظان سةرَى وى ماض بكت.. لةورا دةست دا 
بتلةكَى شةرابا شكةستى و دىَل خوة يَى هندى دةريايةكَى 

تَيكةل  ثةقاند.. خوينا وَى و شةرابا ذ بةر دينسزان مايى
بوو.. قَيرييا وَى ل طةل دةركةتنا رؤذَى عشقةكا 

 راستةقينة ب داوى ئينا..
                                               2/2/2122 

 :تَيبينى
   ( يا كؤظارا ثةيظ دا 56د ذمارة )ئةظ شانؤطةريية

 هاتى ية بةالظكرن.
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 دهؤك -ئيَكةتيا نظيسةريَن كوردذ وةشانيَن 
www.duhokwriters.com 

 
 
نظَيذةك مةستانة ل دؤر طونبةدا جزيرى/ ظةكؤلني، د. فازل عومةر اا  (1

4002  
 4002/ هةلبةست، روخوشَى زيظار اا خةونَين تازى (4
وةغةرةك د نهَينيَين دةقى دا/ رةخنة و ظةكؤلني، ياسرَى حةسةنى اا  (3

4002 
 4002بياظَى خواندنَى/ ظةكؤلني، جةالل مستةفا اا  (2
 4002لبةر دةرازينكا تَيكستان/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى اا  (5
 4002يق حامد اا خواندنطةها برسيكرنَى/ ضريؤك، صد (6
 4002هزر و دينت/ هزر و رةوشةنبرييا طشتى، د. عارف حيتو اا  (7
 4002ضةند رَييةك بؤ دةقى/ ظةكؤلني، صبيح حممد حسن اا  (8
ا  طاهر حممدبةرثةرةكَى وندا ذ ذيانناما سةليمَى ئةمسةرَى/ ضريؤك، انور  (9

4002 
 4005ا ضةند خواندنةك شَيوةكارى/ ظةكؤلني، ستار على ا (10
 4005ذانَين سيناهيَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى اا  (11
 4005( اا الطبعة الثانيةقصص من بالد النرجس، حسن سليظانى ) (14
 4005طؤتارَين رةخنةيى/ كؤمةلة وتار، هؤشةنط شَيخ حممد اا  (13
 4005طةريانةك د ناظ باغَى ئةدةبَى كوردى دا، رةشيد فندى اا  (12
 4005ن، بلند حممد اا سؤتنطةه/ رؤما (15
 4005سياثؤشَى زَيمارى/ ضريؤك، د. فازل عمر اا  (16
 4005شانؤيا هةظضةرخ و ضةند دينت/ سيار متر اا  (17
 4005ظيان د دةمةكَى ذاندار دا/ رؤمان، حمسن عبدالرمحن اا  (18
تةكنيكا ظةطَيرانَى د كورتةضريؤكَين )فازل عومةرى( دا/ ظةكؤلني، نةفيسا  (19

 4005اعيل اا ئيسم
 4005مَيرى و كةظؤك/ ضريؤكَين زارؤكان، د. عبدى حاجى اا  (40

http://www.duhokwriters.com/
http://www.duhokwriters.com/
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هةذدة ضيظانؤكَين طورطا/ ضريؤك، ب: حممد عبداللة)ضاثا دووَى( اا  (41
4005 

 4005روستةمَى زاىَل/ د. عارف حيتو)ضاثا دووَى( اا  (44
 4005شهينا ضيايَى سثى/ ضريؤك، نزار حممد سعيد اا  (43
 4005رَى سيَى/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل اا جةمسة (42
 4005ئةى رؤذ نةضة ئاظا/ ثةخشان، سةالم بااليى اا  (45
 4005بةروارى ا  طهذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤلني ا طؤتار، ناجى  (46
 4005زارؤكَين جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان عبداهلل ا  (47
 4005ةرى، صديق حامد ا دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةو (48
 4005جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل عمرا  (49
 4005داويا شااةِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل ا  (30
 4005ثَيلَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل حامد نهَيلى ا  (31
دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: حجى جعفر ا  (34

4005 
 4005بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ،  (33
 4005مَيمَيتيكس، ذ هزركرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر،  (32
 4005كةلتؤر.. ناساايؤناليزم و عةرةبكارن/ ظةكؤلني، عةبدال نورى،  (35
 4005خلالق سولتان، ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبدا (36
 4005نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزويرى،  (37
 4005ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا،  (38
 4005ئةوَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  (39
 4005نذيارطةرى/ د. فازل عمر،  (20
 4005سلَيظانةى، بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى  (21
نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان ل ئازاديَى/ ظةكؤلني،  (24

 4005هؤشةنط شَيخ حممد، 
 4005ذ ضريؤكَين مللى يَين فلكلؤرى/ مجيل حممد شَيالزى،  (23
 4005جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى،  (22
 4005ى عارف، دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظ (25
 4005تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان كؤظلى،  (26
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 4005كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز،  (27
 4005دةولةت و عشقةكا كةظنار/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (28
 4005شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى،  (29
 4005َى/ هزرظان، ئازراندنا بةندةمان( 50
 4005ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى،  (51
 4005دوو ضةمكَين هاظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر،  (54
 4005راستى و تاالن، صبحى مراد،  (53
 4005دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى،  (52
 4005 زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، (55
 4005، طيب دةشتانىئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست،  (56
 4005زيندانا بضويك/ هةلبةست، عزيز خةجمظني،  (57
 4005سليم،  مصطفىعشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلبةست،  (58
 4006، مصطفىئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل  (59
 4006كؤلني، رةمةزان حةجى قادر، رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظة (60
رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و ثيظانا زانستى/ ظةكؤلني، مسلم  (61

 4006باتَيلى، 
 4006هةلبةسااتَين رةنطاني/ هؤزان، و: تةنطةزارَى مارينى، ( 64
تةظنكةرا كااورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤلياان، و: مةسعود خالد طوىل،  (63

4006 
(/ 4000-1935ضاثةمةنيياَات رةوشااةنبريَيت دةظااةرا بةهدينااان ) (62

 4006وصفى حسن ردَينى،  بياابلوطرافيا،
 4006شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى،  (65
 4006طولولكا ئالؤزياى/ خالد صاحل،  (66
 4006نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى،  (67
 4006ان، هشيار رَيكانى، رؤذ/ هؤز (68
 4006عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد،  (69
 4006وةرزَى ئةظينَى/ نؤظلَيت، يونس امحد،  (70
 4006ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى،  (71
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 4006خةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى بوزانى،  (74
 4006/ رشيد فندى، هزرينةك د زمانَى كوردى دا (73
 4006خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف،  (72
 4006ذ ئاوازَين جوانيَى/ هؤزانَين، ناجى طه بةروارى،  (75
ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَين تايبةت ب كوردانظة/ ظةكؤلني، ( 76

 4006د. صالح هرورى، 
 4006مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى،  (77
 4006ةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، ئ (78
 4006ثةلَين عشقَى/ هؤزان، درباس مستةفا،  (79
 4006شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم،  (80
 4006هؤزان بؤ دةالىَل/ هؤزان، خالد حسني،  (81
 4006بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى،  (84
 4006ظينداران/ ئةديب عبداهلل، حةيرانؤك نامةيَين ئة (83
 4006مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (82
 4006ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى،  (85
 4006سةلوا هَيش بةالليسكة/ هةلبةست، لقمان ئاسهى،  (86
 4006بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى،  (87
 4006ضريؤك، مصطفى بامةرنى،  لةعليخانا طؤظةيى/ (88
 4006ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى، ( 89
 4006قةدةرا من/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (90
 4006بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى،  (91
 4006ئارمانج/ هؤزان، سةبرية هةكارى،  (94
 4006باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف،  (93
 4006/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، خةونةك بنةفشى (92
 4006نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى،  (95
هةناسةك د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى،  (96

4006 
 4006شؤرشَين بارزان/ هؤزان، حةيدةر مةتينى،  (97
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ا، عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، ئسماعيل مستةف (98
4006 

 4006تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى،  (99
 4006رؤستةمَى زال/ فولكلؤر، حاجيَى جندى،  (100
 4006،  مقاالت نقدية/ جمموعة نقاد (101
بةرطؤتييَين كؤضةرةكى دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل تاها شاهني،  (104

4006 
 4006ا، دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موس (103
 4006شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى،  (102
ثارادوكسيزم و تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل دةظةرا  (105

 4006بةهدينان/ ظةكؤلني، عسمةت خابوور، 
دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، وةزيرَى  (106

 4006عةشؤ، 
 4007لةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش، هة (107
 4007ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (108
 4007باكورَى هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  (109
 4007طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا ئيسماعيل،  (110
 4007سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (111
 4007لوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى، عةشق د خ (114
 4007سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (113
 4007ئاريانا سينورَين دوور/ هةلبةست، مةسعود خةلةف،  (112
 4007ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (115
 4007بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (116
 4007تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  طةر (117
 4007لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (118
 4007دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حيتو،  (119
 4008ضةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى،  (140
 4008هةلكولينا زمانى/ ظةكؤلني، د. فازل عمر،  (141
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 4008خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (144
 4008ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلني، امساعيل تاها شاهني،  (143
 4008ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (142
 4008رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (145
 4008هةلبةست، صديق خالد هرؤرى، رؤذ ئاظا دبيت دا بهةلَيت/  (146
باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك، تَيلى صاحل،  (147

4008 
 4008، مصطفىئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل  (148
 4008طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د. خريى نعمو شَيخانى،  (149
 4008كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (130
 4008بةندةر/ هةلبةست، ديا جوان،  (131
 4008سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (134
 2118حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (133
تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا، ئةمني  (132

 4008عبدالقادر، 
 4008ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (135
 4008ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتار، هوشةنط شَيخ حمةمةد،  (136
 4008شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (137
ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك: لوقمان ئاسهى،  (138

4008 
 4008دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (139
 4008مسلم باتَيلى، ظةكؤلني،  راثرسني و راوةرطرتن/ (120
 4008تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (121
ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى شانؤطةريَين  (124

 4008وةرطَيراى، 
 4008ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (123
 4008بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (122
 4008ييزا ثةيظان/ صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني، ثا  (125
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 4008مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، كورتةضريؤك،  (126
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى دة/ خةليل  (127

 4008دهؤكى، ظةكؤلني، 
 4008ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (128
حةجى  /1913ئةدةب و مَيذووا كورد د )رؤذى كورد( دا  زمان و (129

 4008جةعفةر، ظةكؤلني، 
 4008الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار عةىل، هةلبةست،  (150
 4008سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (151
 4008ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (154
 4008ةرَى لةعلَى، هةلبةست، توافا يارَى/ عةم (153
 4008تيؤرا وَيذةيى/ و: د. عارف حيتو، ظةكؤلني،   (152
سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى، ظةكؤلني،  (155

4008 
 4008شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (156
 4008من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (157
بةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر، ظةكؤلني، سَيهرة (158

4008 
 4008ساكو/ نوزاد مزورى، كورتةضريؤك،  (159
 4009فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني،  (160
 4009ئةو ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى،  (161
 4009لوهاب خالد، ظةكؤلني، ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدا (164
 4009، د. حممد صابر عبيد سيمياء اخلطاب الشعرى (163
 4009ضيكى،  –رؤذانَين ئةدةبياتا كوردى  (162
 4009ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (165
 4009دةنط و هةَلنطفنت/ ئازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى،  (166
 4009، ضريؤك، الخرية/ و: سامى احلاج... الليلة االشواف (167
 4009كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (168



 

 141 

 

ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تابلؤكامن سةما دةكةن/ ناَلة عةبدولِرةمحان،  (169
 4009ضريؤكان، 

ساليا زانا و نظيسةرَى كورد قاناتَى كوردؤ/ توسنَى رةشيد،  100( 170
 4009ؤلينان، كؤمةلةكا ظةك

 4009هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (171
 4009باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (174

 4009ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَين ثَيشمةرطةيةكى،  (173
 4009كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (172
 2111ى، ظةكؤلني دةمَى نيضة ب خؤ دبَيذيت/ و: ساَلح يوسف سؤف (175
 4010بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (176
 4010، مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة( 177

  2111( ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان، 178
  2111( سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان، 179
 2111مةرنَى، هوزان ( هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن با181
  2111( ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست، 181
  2111( فرين د بةجنةرَيدا/ هزرظان، هةلبةست، 182
  2111( ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةيى، هةلبةست، 183
  2111( ئةز و تو ب ديتنةكا دى/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست، 184
  2111/ئةمحةدَى شوشَى، هةلبةست، ( نة هةظال نة..! 185
  2111( ضةند طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست، 186
  2111( دارا ضل ئاواز/ئةديب ضةلكى، هةلبةست، 187
  2111( بيلطة سوومةر/ ثةيالةكا دن تارى، هةلبةست، 188
، عمر فاضل( وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين زمانَى كوردى)كرماجنى( / 189

  2111زمانظانى، 
  2111( سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةدَى زةرؤ، ضريؤك، 191
دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من النقاد، دراسة، ( 192

2111  
  2111( لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كومةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني، 193
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  2111( خةونَين هةالويستى/ سةلوا طوىل، هةلبةست ، 194
  2111( اليَى دى يَى ثرَى/ تةحسني ناظشكى،  رؤمان، 195
  2111( بَيدةرا رويس/ بةحرى رشيد، هةلبةست، 196
( كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان/ خالد صاحل،  بيوطرافى، 197

2111  
  2111وةرطةر: بدل رظو هةلبةست،   -( دم الصنوبر/198
  2111ةش، هةلبةست،  ( شهينا شةظبهوَيركَين دل/ كونَى ر199
  2111( رَيبازَين ئةدةبياتَى/  هَيظى بةروارى،  ظةكولني،  211
  2111( ئاسَى/ تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسَين، 211
( مالباتا بةدرخانيان/ د.صالح حممد سليم حممود هرورى، ،ديروك،  212

2111  
رةخنةيى،  ( ذ دةستثَيكى هةتا دةستثَيكَى/سةبرى سلَيظانةى، طوتارَين213

2111  
  2111كؤمةلة ديدار،لقمان ئاسيهى،  /ل بةر تَيهنا بةرسظَين وة( 214
  2111/ ئسماعيل هاجانى، ضريوك، ( ثشيكَين ستةنبوىَل ذى لةغةرن215

 2111/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى، ( دياردا مرنا زمانان216 
 2111( خةريبى/ هةلبةست، ئةلند مزورى، 217
 2111نَى/ هةلبةست، د. عاراف حيتؤ، ( هةثارةيَين بارا218
 2111( خةونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، 219
 2111( دةراظةك ذ رةخنَى/ ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى، 211
 2111( ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر، 211
 2111( سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى، 212
 2111َين فرؤك/ ضريؤك، حمسن عبد الرمحن، ( ضةستةي213
بةروارى،  طه( داهَينان د ئةدةب و طؤتارا رؤشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى 214

2111 
 2111( ئةظني و ئةنفال/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 215
 2111( دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى، 216
 2111( ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى، 217
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 2111/ ظةكولني، سيار متر، لعرض( ما بعد ا218
 2111( دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبد العزيز هاجانى، 219
 2111رؤذنامةطةرى، موسةدةق توظى،  /ضةند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى( 221
 2111، خالدة خليل ،مقاربات نقدية /تفكيك النص( 221
 2111لَيظانةى، كورتةرؤمان، كةمال س/نةييا بةندةمانَى( 222

 2111كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  /نَيزيكى دوماهيا( 223
بادينان/ ئيديةمَين كوردى، نزار  دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند( 221

 2111حممد سعيد، 
 1122هةلكةت ئدريس عابد، شانؤ، /دا(  خةونةك )لة دةرةوةى بازنة (221

 
 


