"ئةسثىَ ــ كوذ"
نووسينى :شيَرزاد حةسةن

دةوتريَت ئةم نةوةية ،نةوةيةكى (ئةسثىَ كوذة) ،ئةسثيَكوذ بةو ماناية نا
كة تةمبةلَ و تةوةزةل بووة و هيض كار و كردةوة و ضاالكييةكى نية،
بةلَكو ثرت بؤ ئةوة بة كار دةبريَت كة بةردةوام مؤبايلةكةى بة
دةستةوةيةو وةكو دلَى لة ناو ضنطيدا بيَت و نةكةويَت وةها توند
طرتوويةتى ،نةك هةر ليَرة ،بطرة لة زؤر وآلتانى دونياى دةرةوةش ،تا بة
ئاوروثا و ئةمةريكا و باقى كيَشوةرةكانى ديكةش دةطات هةمان دؤخ و
خوو دةبينني ،ذمارةى ئةسثىَ كوذةكان زؤر بووينة ،سةيرى كورِ و كضة
طةجنةكانى الى خؤمان بكة ،لة زؤربةى وآلتانى دونياش هةمان دميةن
دووبارة دةبيَتةوة ،لة ناو شةمةندةفةر و ثاس و ميرتؤ و سةرجادةكان ،لة
ناو زانكؤ و كافيرتيا و قاوةخانةكانيش بؤ هةميشة كؤمةلَيَك لة كورِ و كضى
طةنج دةبينيت سةريان بةسةر مؤبايلةكانياندا شؤرِ كردؤتةوة و زؤرينةيان
ثةجنةى طةورؤنةى دةستى رِاستيان دادةطرنة سةر دوطمةكان و بة ثةلة و
ليَكدا ليَكدا ميَسج (ثةياميَك يان نامة) بؤ هاورِىَ و دؤستةكانيان دةنيَرن،
يان لة ناو مالَثةرِةكاندا ضوار ضاوانة دةطةرِيَن بؤ هةر شتيَك كة خؤيان
عةودالَى بن.

ئةو ثةجنةيةش كة نامةكة دةنووسيَت ثةجنةى طةورؤنةى دةستى رِاستةية
كة ثيَى دةوتريَت (ئةسثىَ كوذة) ،دةستةواذةى "ئةسثيَكوذ" زياتريش بةو
مةبةستة بةكار ديَت كة ئةم نةوةية ثشتى كردؤتة خويَندنةوة و
بريكردنةوةيةكى قوولَ ،نةوةيةكة كة خؤى و دنياى سادة كردؤتةوة،
ذمارةيةكى زؤريان شةرم لةوة ناكةن كة ساويلكة و كالَفام دةربكةون  ،بة
تايبةتى الى خؤمان ،ديارة ئةوة بة تةنها الوةكان نني كة ثشتيان لة
مةعريفةت كردووة و ناخويَننةوة ،هاوار و طلةييةكى طةورة هةية كة هةر
هةموومان بووين بة دوذمنى كتيَب ،دوذمنى هونةر و ئةدةب و فيكر ،نةك
هةر ئةوة..بطرة خةلَكانيَكى بيَشوومار هةن ،بة تايبةتى الى خؤمان كة
طؤظار و رِؤذنامةكانيش ناخويَننةوة ،هةنديَك لةوانةى ناخويَننةوة لةوة
توورِةن كة لةمرِؤكةدا هةرضى دةنووسريَت بىَ رِؤح و فيكر و ناوةرِؤكة،
هةنديَك بة سؤز و عيشقةوة ئاورِ لة سةردةمى كالسيك دةدةنةوة و تةنها
ئةو قؤناغة بة جوانرتين قؤناغى فيكر و ئةدةب و هونةر دةزانن .زؤرن
ئةوانةى دةلَيَن تةلةفزيؤن و ئينتةرنيَت مرؤظى ئةم سةردةمةى دزى و
وايان كرد ثشت بكةنة خويَندنةوةى كتيَبان ،هةر رِؤذة و مةرطى ذانريَكى
ئةدةبى رِادةطةيةندريَت ،هةن دةلَيَن سةردةمى رِؤمان يان شيعر يان
ضريؤك بةسةرضووة ،دةوتريَت "وشةى نووسراوى سةر كاغةز مرد"
تؤمارى جوانى سةر الثةرِة و ناو كتيَبان بوو بة تؤمارى سةر كيَلى
طؤرِةكان .هةر ضةندة كردنةوةى مالَثةرِ و سايتةكان لة ئينتةرنيَت ،لة ثالَ
ويَنةكاندا ،مليؤنةها تيَكست دةطرنة خؤيان ،بةآلم تيَكستةكان ضةندة
دةولَةمةند بن ،ثرسيارةكة ئةوةية ئيَمة خؤمان تينووى ضني و بؤ ض

بابةتيَك دةطةرِيَني؟ هةتا كة تؤ نامةيةكى كورت لة رِيَطةى مؤبايلةكةتةوة
بؤ دلَدارةكةت دةنيَريت ،تؤمارى ضةند وشةيةكة و نووسينة ،كةواتة بؤ
ماوةيةكى دوور و دريَذ تةلةفزيؤن طةحلؤى كردين ،مؤبايل ـ يش سةرقالَى
كردين و فيَرى ناردنى تيَكستى كورت و ئاسانى كردين ،بطرة بة سةدةها
"شيعرى مؤبايل" يان "مؤبايلة شيعر" لة ناميلكةكاندا ساز و ئامادةن
تاوةكو دلَدارةكان بؤ يةكدى بنيَرن ،وةك ئةوةى خؤيان خاوةنى هيض
هةست و نةستيَك نةبن .طةرضى لةم سةردةمةدا ئينتةرنيَت طةرةكييةتى
نووسني زيندوو بكاتةوة ،بةآلم ديسانةوة مليؤنةها كةس بة ثري و
طةجنةوة لة بةردةم كؤمثيوتةرةكانياندا كة دانيشتوون ناضنة سةر
سايتةكانى هونةر و ئةدةب و فيكرى كؤن و هاوضةرخ ،ديسانةوة لة
تةنيايى خؤيان رِادةكةن و ثةيام و نامة دةطؤرِنةوة يان "ضات" دةكةن،
شةوانة بة مليؤنةها كةس بؤ دةيةها سةعات يةكدى دةدويَنن،
بةردةواميش ثيَشربِكيَية لةسةر ئةوةى كآ دؤست و هاورِيَي لةويديكة
زؤرترة ،من زات ناكةم دادطايي كةس بكةم كة ئةوةيان هةقى هةر يةك
لةوانة نية ،ضونكة دوا جار هةر كةس و ئازادة ضؤنضؤنى تةمةنى خؤى
خةرج دةكات ،بةآلم الوةكان بة كورِو كضةوة ،ذمارةيةكى زؤريان بةناوى
خوازراو و تةمةن و ئةدرةسى درؤوة يةكرتى دةدويَنن ،لة رِؤذهةآلت و
رِؤذئاوادا ،من بؤ خؤم بة دةستى ئةنقةست رِؤذيَكيان هةولَمدا كة بضمة
سايت و ذوورةكانى دةمةتةقىَ و ضات ،سةيرم كرد بة سةدةها وان لة
ذوورى غةزةل و سؤزدارى و سيَكس ،لة نيَوان رِؤمانسييةت و
غةزةلبازييةكى ئازاد-دا ذوورةكان هةميشة ثرِ بوون ،بةآلم كة دةضوومة

ذوورةكانى هونةر و ئةدةب و فيكر ،ذمارةيةكى يةكجار كةم ميوانى ئةو
ذوورانة بوون ،ديسانةوة ئةوةش هؤكار خؤى هةية ،مرؤظ لة ضيدا
كةموكورِى هةبيَت و ليَيان بةهرةمةند نةبيَت ،بة دواى ئةوةدا دةطةرِيَت،
ناكريَت بلَيَني ئةو تةمبةلَييةى تةلةفزيؤن هيَناى ئينتةرنيَت توانى
بيكوذيَت ،هةر دوو ئاميَرةكة وايانكرد نةوةيةكى ثاسيظ و ئةسثىَ ــ كوذ
دروستبيَت كة نوقمى سستييةكى عةقلَى و رِؤحى بنب ،هةتا لة
تةلةفزيؤنيش رِيَزى تيَكست يان وشةى نووسراو بةو مانا قوولَةى كة
دةخوازريَت ..نةطةرِايةوة جيَى خؤى ،بة تايبةتى دواى هاتنى سةتةاليت،
ضونكة ئةم طةشة تةكنةلؤذيية تيَكستى وا بةرهةم ناهيَنيَت كة لةو سستى
و تةمبةلَى و ثاسيظبوونة دةرمانبهيَنيَت ،هةر رِؤذةو لة رِيَى مؤبايل و
تةلةفزيؤن و ئينتةرنيَت-ةوة مليؤنةها ثةيام و نامة و كورتة تيَكست
ئالَوطؤرِ دةكريَن ،وةىلَ تةنها ئالَوطؤرِى رِاز و نيازة ،بةدةر لةوةى كة
مانايةكى قوولَى هةبيَت و جيَى تيَرِامان بيَت ،رِاستة هةر هةموويان ثةنا
دةبةنة بةر زمان ،بةآلم ناكريَت زمانى تيَكستةكانى ناو مؤبايل و ئيمةيل و
تةلةفزيؤن لةطةلَ زمانى باآل و زيباى فيكر و ئةدةب بةراورد بكريَت ،ئةوة
بةو ماناية نايةت كة ئيَمة حةدمان هةبيَت طالَتة بة طؤرِينةوةى رِاز و نياز
بكةين ،تةنها ترسى طةورةمان مةرطى تيَكستة طةورةكانى ناو فيكر و
ئةدةبة لة ذيانى ئةو نةوةيةى كة ذمارةيةكى زؤرى ئةسثىَ كوذة ،هةتا
تؤمارى ميَذوو بة هةموو قورسايى خؤيةوة ناطاتة تؤمارى ئةدةب ،تؤمارى
ميَذوو لة زؤر حالَةت و قؤناغدا درؤنووسةكانى بة تةنها سةركةوتنةكانيان
تؤمار كردووة و بة دةطمةنيش بيَاليةن بوون ،بةآلم ئةدةب رِةىمى رِؤحى

قؤناغة جياكانة لة دةركةوتة جياواز و رِةنطاو رِةنطةكانيدا ،ئةدةب
هةولَيَكى طةورةية بؤ رِزطاركردنى مرؤظ لة سستى و تةمبةلَى و طةحلؤيى،
ضونكة توانيوييةتى ثوختةى ئةزموونى ئينسانى بةرجةستة بكات و
تةقةلاليةكة بؤ طةيشنت بةوثةرِى كةمالَى (ئادةمى ــ بوون) ،بةآلم بة
هةموو شؤرِشى تيَكنؤلؤذياو ئالَوطؤرِى خيَرا لة ثةيوةنديكردندا نةوةيةكى
وةها تةمبةلَ و ئةسثيَكوذ ثةيدا بووة كة داوا دةكات شاكارة ئةدةبى و
فيكرييةكانى دونياى بؤ خبريَتة سةر (سى دى )CD -و كاسيَت ،ئةطةر نا
 ...ئةوة كات و حةوسةلَةى ئةوةيان نةماوة الثةرِةى كتيَبةكان
هةلَبدةنةوة.
ئةم نةوةية ثرت نةوةيةكى ئيماذ و ويَنةثةرستة ،طةرةكييةتى لة نيَوان
ويَنةكاندا باز بدات ،لة ثؤرنؤطرافييةوة تاوةكو دوا مؤديَلى ( )BMWو تا
دةطات بة تابلؤ سوريالييةكانى "سلظادؤر داىل"  :ئةوةى دواييان زؤر
كةمرت .هيض كاتيَك تؤمار و نووسني يان (وشةى نووسراو) وةك ئةمرِؤكة لة
ذيَر هةرِةشةدا نةبووة ،تؤرِةكان بة ويَنةكانيشةوة ثرِن لة تيَكست ،بةآلم
تيَكستى وا مردوو كة هيض نالَيَن ،ئةو جوانى و هةذانةى لة ئةدةبدا هةبوو
لة الى نةوةيةك لةو ئةسثىَ كوذانة شكؤمةندى جارانى نةما ،لة نيَوان
تؤرِةكان و مالَثةرِةكان و بؤكسةكاندا زانيارى طؤرِينةوة هةية ،بةآلم رِؤح
دةولَةمةند ناكات ،ئةم نةوةية ثشتى كردة ئةو ئالَؤزيية قةشةنطةى ناو
ثةيوةنديية مرؤييةكان كة لة ناو رِؤمان و ضريؤك و شيعر و
شانؤطةرييةكاندا دةماخنويَندةوة ،ئةم نةوةية وازى لة رِؤح و ئيقاعى شيعر
هيَنا ،لةو رِستة بة هيَزانةى ذيانى خةلَكيان دةطؤرِى ،ضونكة بة تةنها لةناو

تؤمارى ئةدةب و فيكردا زمان تةواوى رِيَز و جوانى و ثاكيزةيي خؤى
دةكرِيَتةوة ،لةوة برتازيَت دةبيَت بة ورتة ورتيَكى مردوو ،بىَ رِؤح و بىَ
مانا ،ئةدةب تؤمارى جؤرةها ستايلى ذيانة و دةركةوتنى عةقلَة لةو ثةرِى
درةوشانةوةى خؤيدا ،رِؤذانة بة هةزارةها كؤرسى رِاهيَنان و فيَربوون
دةكريَنةوة و مليؤنةها مرؤظ بة (مىَ و نيَر)ةوة بةشداردةبن ،بةآلم دوا جار
طةرِانة بة دواى كار و ئيشدا ،زؤرجاران سادةكردنةوةى زمانة كة بة
طوزارشتيَكى طيَالنة كؤتايى ديَت ،سادةيى لة دارِشتندا ،هةتا لة
قوتاخبانةكانى ئيَمةدا ،ئةوةى كة ثةيوةنديدارة بة دارِشنت (ئينشا) لة
زمانى كوردى و عةرةبيدا ،لةسةر هةر بابةتيَك ،لة خؤشةويستى
نيشتيمانةوة بيطرة تا دةطاتة وةسفى سةيرانيَك ،مامؤستا خةيالَكوذةو لة
برى هةر هةموو قوتابييةكانى يةك دارِشنت دةنووسيَت و ئةوانيش ئةزبةرى
دةكةن ،ديارة ئةوةيان سةرةتايةكة بؤ كوشتنى ئةنديَشة و بريكردنةوةى
جياواز لة داهيَناندا ،ديارة (مالَ و مةكتةب) بة يةكةوة مندالَةكان بة ناو
ئةو ثرِؤسةى خةيالَ كوشتنةدا دةبةن ،بة واتا طةورةكان لة برى كورِ و
كضةكان بريدةكةنةوة و دةنووسن و وةآلم دةدةنةوة ،من لة يادمة ()03
سى سالَيَك لةمةوبةر ،لة قؤناغى ناوةندى و دواناوةندى دارِشتنةكان
جياواز بوون ،سةرةتاى زةوقى نووسينى من لةوةوة ثةيدا بوو كة من
دةمويست جوانرتين دارِشتنى جياواز بنووسم ،بة كوردى و عةرةبى،
تاوةكو هةر هةموو ثؤلةكةم ،بةمامؤستاكةمةوة سةرسام بكةم ،زمانى ناو
كتيَبةكانى مةكتةب ،ليَرة و هةنووكة ،ثةيوةندى بة ذيانةوة ثضرِاوة ،لة
برى ئةوةى لة خؤمان و دونيا نزيكمان بكاتةوة ،دوورترمان دةخاتةوة ،لة

برى ئاشنابوون نامؤمان دةكات ،يةكيَك لة كارةساتة هةرة طةورةكانى
ثرِؤطرامى خويَندن لة وآلتى ئيَمةدا ئةوةية كة دةتكات بة دوذمنى
سةرسةختى ئةدةب و هونةر و فيكر ،لة كتيَب خويَندنةوةت دةكات و
لةبريكردنةوة دةتؤريَيت و لة خةيالَ دةترسيت ،بة جؤريَك كة نةوة دواى
نةوة طيَل دةكات ،طيَل بةوةى كة لةو ثسثؤرييةى خؤى برتازيَت هةوا و
هةوةس و حةزى لة هيض شتيَكى ديكة نية ،طالَتة بة هونةر و ئةدةب و
فيكر دةكات ،بة مليؤنةها مامؤستا و ثزيشك و ئةندازيار و ئةفسةر و
فةرمانبةر و قوتابى هةن كة ناخويَننةوة ،بة هةزارةها ماأل كتيَبخانةيةكى
تايبةت بة خؤيان نية ،سيستمى فيَركردن لةم وآلتةدا لة قؤناغى
نةهيَشتنى نةخويَندةواريدا تيَثةرِي نةكردووة ،ئةم سةدةية بة سةدةها
سياسةتبازى طيَل و ويَلى دروستكرد ،بة تايبةتى لة رؤذهةآلتى ناوين و الى
خؤمان ،بة هةزارةها كارمةندى دوذمن بة فيكر و مةعريفةت ،نوشوستى
سيستمى ثةروةردة لةوةداية كة هةر هةموو نةوةكان ،يةك لة دواى يةك،
رِقيان لة خويَندنةوة و بريكردنةوةية ،نةك هةر ئةوة ،بةلَكو طالَتةيان بةو
كةسانةش ديَت كة دةخويَننةوة و بريدةكةنةوة ،لة ثالَ قوتاخبانةدا
خيَزانى كوردةوارى ،بة طشتى و بة هةذار و زةنطينةوة ،زؤر لةوة كلَؤلَرت و
نةخويَندةوارترة كة كولتوورى خويَندنةوةى هةبووبيَت و رِيَزى فيكر و ئةو
بةها طةورةيةى هةبووبيَت ،كؤى سيستمةكة هانت دةدات كة بري
نةكةيتةوة ،فيكرى ناو مزطةوتيش هةرطيز ئامادة نةبووة بيَتة سةر زةوى
و هيَشتا كار و كردةوة و خةيالَى بةندة بة ئاىمانةوة ،الوةكان ،بة كض و
كورِةوة ،طةر بة خةونى طؤرِان و فيَربوونةوة بضنة ناو خانةكانى

حيزبةكانةوة ،لةو سةرةوة وةها ورِو كاس و طيَل دةكريَن كة ثرت لة تووتى
و داهؤلَ دةضن ،حيزب لةم وآلتةدا تازةترين كارطةى بةرهةمهيَنانى مرؤظى
بىَ زمان و طوىَ و بىَ ضاوة ،يةكةمني داواى حيزب لة نةوةى تازة ئةوةية
كة عةقلَى تةآلق بدات.
نيو سةدةية سياسةتبازةكانى كورد سةبارةت بة تيَكؤشان و شؤرِش و
نيشتيمان هةر هةمان ئينشايان ئةزبةرة و دةيلَيَنةوة ،ئاسانرتين ئينشا كة
بة كةلَكى هةموو بؤنةكان ديَت ،كةسيش نية ،نة لة ناو مالَ و نة لة ناو
مةكتةب و نة لة مزطةوت و نة لة ناو خانةكانى حيزبدا داواى طؤرِينى ئةو
رِيَضكةية بكات و بيطؤرِيَت ،كةسيش ئامادة نية دان بةوةدا بنيَت كة
هةنطاوى هةلَةى ناوة ،كةس نية لة طوناهةكانى بة طيَلكردمنان ثةشيمان
ببيَتةوة ،لةوة دةضيَت لةسةر هةر هةموو ئاستةكاندا طيَلى سياسةتى
يةكةمى ئيَمة بيَت ،ليَرة كةم كةس كارى بة طؤرِان و ثيَشكةوتنة ،ضونكة
تيَثةرِاندنى ئةو رِؤحة تةقليدى و مردووة باجى طةرةكة و ترسناكة ،كةس
ئامادة نية دان بةو (جةهالةت)ةدا بنيَت ،مؤديَليَكى تازةية لة نةفامى كة
هةر هةموومان تيَيدا خؤشبةختني ،طالَتةكردن بة مرؤظ و مةعريفةت
ئاماجنى زؤربةمانة ،خةرافةت و ثووضى ثانتاييةكى طةورةى لة ذيانى ئيَمة
داطري كردووة و كةسيش باكى نية و ناترسيَت ،هيَز و وزةى عةقلَى ثةكى
خراوة ،هةتا لة بوارى سياسةتدا (قةدةر) ليَماندةخورِيَت ،لة سةردةميَكى
زووتردا مرؤظة ذير و بةحيكمةتةكان دةيانتوانى ئاسانرت بةرطرى لة خؤيان
بكةن ،ئيَستا ثياوة طيَل و داهؤلَةكان ،بة تةنها طةر سامان و عةشريةتيان
لة ثشت بيَت دةتوانن شةرِى دةيةها زاناو دانا بكةن ،ئةمةيان

سةردةستةيى و زالَبوونى نةفامى و طةلؤرييةكى تازةية ،لة ثالَ ئةو هةموو
دةزطايانةى طةحلؤيى بةرهةم دةهيَنن ضى ماوة بيكةن؟ ثرسيارى
سةرةكى ئةوةية :ئايا ئةدةب لة توانايدا هةية بايى ئةوةندة مرؤظ زيرةك
بكات كة بةرطةى ثووضى بطريَت و خؤى لة طيَلى قورتار بكات؟ ضؤنضؤنى
وا لةو سوثا طةورةية بكةين كة واز لة خؤ طيَلكردن بيَنيَت؟ ضؤن ئةو
هةزارةها ئةسثيَ كوذة عاشق بة هونةر و ئةدةب بكةينةوة و لةطةأل فيكر
و زانستدا ئاشنا بنب؟ يان بة اليةنى كةمةوة طومانيان ال دروست بكةين كة
ئةوان بةم ضةشنة لة مانا و نهيَنييةكانى ذيان تيَناطةن .ئاخؤ لةوةتةى
هونةر و ئةدةب ثةيدا بوون ،ذمارةى ئةو هونةرمةند و نووسةرانة ضةند
بوون كة مةعريفةت و فيكرى وايان ثيَبوو كة بتوانن مرؤظ فيَرى
جوانثةرستى بكةن و هةولَى خؤناسني و خةلَك ناسني بدةن؟ كىَ بوون ئةو
هونةرمةند و نووسةرانةى كة ئةوةندة رِاديكالَ بوون و توانيان قؤناغة
تةقليدييةكان تيَثةرِيَنن؟ هةنديَك قةناعةتيان واية كة ئةدةب و هونةر
لةمرِؤكةدا لة مانا و ثةيام و جوانى بيَبةريية ،بة تايبةتى الى خؤمان،
بةلَطةشيان ئةوةية كة نووسةرةكان و هونةرمةندةكان كةم ئةزموون و كةم
مةعريفةتن ،بىَ ديدطا و بةتالَن لة جيهانبينى ،خاوةنى رِؤحى زةليلى و
كةم خةيالَن ،لة برى خؤشةويستى و ثاكى ،كينة لة دلَن ،ثيَشمةرجى
داهيَنانى طةورة ئةوةية كة خاوةنةكةى خودانى رِؤحيَكى جوان و لة
هةمانكاتدا جوانثةرست بيَت.
كةس نية نكؤلَى لةوة بكات كة لةطةلَ ثةيدابوونى ئةدةب ،مرؤظ ثرت خؤى
و خةلَك و دونياى ناسى ،ئةوة ئةدةبة كة وايكرد مرؤظ ئازاو زيت و زيرةكرت

بيَت ،نووسةرة ئازاو طةورةكان ئةوانةن كة بؤ هةميشة هيَرش دةكةنة ناو
هةموو ثانتاييةكانى ذيانى رِاميارى و كؤمةآليةتييةكان دذى شتة باوةكان و
تابووشكيَنن ،خولَقيَنةرى ثرسيار و طومانى زؤرن ،بةآلم ناكريَت ئةوة لة
ياد بكةين كة زؤرن ئةو نووسةرانةى كة سادة و ساويلكةن و نوقمى خةمة
زاتى و ضةشنيَك لة خؤثةرستني ،هاورِآ لة تةك ملهورِى ،هةر بؤية
بةرهةمةكانيان مردوون .بريمان نةضيَت كة رِؤماننووس و ضريؤكنووس و
شانؤنووس و شاعرية داهيَنةرةكان ،بة دريَذايى ميَذووى ئةدةب ،توانيويانة
لةو ذمارة زؤرةى ئةسثىَ كوذةكان كةم بكةنةوة .ئةدةب بوو كة بة هةموو
ذانرة جياوازةكانييةوة توانى وا بكات مليؤنةها كةس خةون بة عيشق و
حةز و جوانييةوة ببينن ،سةفةر و كؤض ،رِؤحثةروةر و جةنطاوةرى ئازا و
دوذمنى طةندةلَى و ناشريينى بن ،جواميَر و ذن و كضى دلَئازابن ،توانى
خةونى هةلَطةرِانةوة و سةربةستى لة ميَشكى هةزارةها نيَر و مىَ ،بة ثري و
طةجنةوة بضيَنن ،قايل نةبن بة بةندةوارى و كؤيلةبوون ،شةرِى يةكةمى
ئةدةب دذى ملهورِيية ،ئةدةب تؤمارى رِةنطاو رِةنطى ثوختةى ئةزموونى
ئينسانى ميللةتانى جياوازمان دةخاتة بةردةم ،زؤربةى ثرسيار و طومانة
طةورةكان لةويَوة هاتوون ،لة درؤ و رِاستى ذيان و زيندةطى خؤمان
نزيكمان دةخاتةوة ،لة سروشتى بوونى خؤمان ،بة هةموو دزيَوى و
جوانييةوة ،دةماخناتةوة بةردةم غوربةت و تةنيايى و طةردوونى ثرِ لة
نهيَنى تا بة رِؤحيَكى ئازاترةوة رِوو بة رِووى خؤمان و دونيا ببينةوة،
ئةدةب وايكرد بكةوينةوة سةر زةوييةكى رِةقةن كة تةواو دابرِا لة مانا و
مةغزا ثريؤز و ديَرينةكانى ئاىمان ،ئاىمان بةو مانايةى كة نةهيَلَيَت

سةيرى بةر ثيَي خؤمان بكةين و خؤمان بة خةلَكى ئةم سةرزةمينة بزانني،
نووسةران مةبةستيانة لة خود ثةرستى و ثوولثةرستى و دةسةآلتثةرستى
قورتارمان بكةن ،طةرةكيانة ثيَمانبلَيَن بةهةشت و دؤزةخ وا ليَرةية ،يان
بةهةشت و دؤزةخ فريويَكى طةورةية كة هةنديَك بةرذوةندخيواز طةرةكيانة
ليَي سوودمةند بن نةك يةزدان خؤى ،ئةدةب طةرةكييةتى لةو تةمبةلَييةى
عةقلَ و خةيالَ دةرمانبهيَنيَت ،دوا جار نووسني بؤ ئةوةية خؤمان و
ئةوانةى ديكة بناسني ،كردةيةكى ئينسانى هاوبةشة ،خويَندنةوة هةمان
هاوبةشيية ،بؤ ئةوةمانة هةر هةموومان ئازاد بني ،لةو دةماغسزيية
دةرضني كة دونياى تيَكةوتووة ،بؤ ئةوةية نةبني بة بةشيَك لةو دونيايةى
كة هيَزى بريكردنةوةى لة دةستداوة ،هيَزى طفتوطؤ و لة يةكدى
تيَطةيشنت ،لة دونيايةك كة ملهورِى و بىَ سةوادى بووةتة هيَزيَكى زالَ،
عيشقى ئةدةب لة بازارِة قةلَةبالَغةكةى بىَ هؤشةكان دوورمان دةخاتةوة،
بةآلم ئةوة بةو ماناية نايةت كة ذمارةيةك نووسةرانى بىَ بةهرة لةو
بازارِةدا نني ،خويَندةوارة زيرةكةكان زؤر ضاك ئةو نووسةرة بىَ دلَ و رِؤح
و ميَشكانة دةناسنةوة .دوا جار نووسةران بىَ ثةياميَكى ئةخالقى و
هيَزيَكى طةورةى بةرةنطاربوونةوة و دذ بة ناشريينييةكانى ناو دونياى
سياسةت و ئابوورى بازارِ و دارِزانى بةها كؤمةآليةتييةكان دةكةونةوة ناو
هةمان دونياى طةلؤر و داهؤلَةكانةوة كة تيايدا مششيَر لة قةلَةم بةهيَزترة،
نووسةرى رِاستةقينة جةنطاوةريَكة كة لة هةر كوىَ طيَلى و بيَباكى هةبيَت،
ئةم هيَرشى دةكاتة سةر .كةسة طةحلؤكان لة دونياى ئةمرِؤكةدا ،لة ذيَر
ناو و درومشى زةقدا شةرِى خؤيان دةكةن :رِةطةزثةرستى،

نامووسثةرستى ،سةرمايةدارى ليربِالَى ،سؤشياليزم ،كولتوور ،مافى
كةمايةتى ،ئايني  ...هتد .نووسةرة رِاستةقينةكان ئةوانةن كة ئةم
درومشانة بةتالَ دةكةنةوة ،بة تايبةتى كة لة ذيَر ناو و ثةيامى ثريؤزدا
درؤكان دةشارنةوة ،ئةدةب هيَزةكةى لةوةداية كة قسة لةسةر سةردةمة
جياوازةكان دةكات ،ئةوةندةى كة ثابةندة بة كات و شويَنةوة ،كةضى
ئةوةندةش نةمرترة ،هةر هةموو كات و شويَنةكان بة مولَكى خؤى
دةزانيَت ،قسة لةسةر مرؤظ و حالَةتة جياوازةكانى دةكات وةك ئةوةى كة
هةبووة و هةية ،نةك وةك ئةوةى كة ئايديؤلؤذيستةكان مةبةستيانة رِةنطى
بكةن ،كؤميديا و تراذيدياى ئينسانى لةسةر زةوى دةخاتةوة بةردةممان،
بةدةر نية لة هةموو اليةنة بةهيَز و الوازةكانى من و تؤ ،تةواو رِةىمى
رِؤحى سةردةم و قؤناغة جياوازةكان دةكات بةوةى ثرِة لة جوانى و
ناشريينى ،يةكةم جةنط و دوا جةنطة دذى كةمتةرخةمى و بةتالَى و
طةلؤرى ،دةبوو ئةدةب هةبيَت ضونكة رِاستييةكان ئةوةندة ئاشكرا نني و
مرؤظ بؤ خؤى بوونةوةريَكى ثةنهان و ثرِ طرىَ و طؤلَ و ئالَؤزيية ،ميَذوو بة
تةنها دةرةقةت نايةت ،بة تايبةتى طةر برِوامان بة وتةكةى (ميالن
كؤنديَرا) بيَت كة قةناعةتى واية "ميَذوو كويَرانة رِيَدةكات  "!..كةواتة
ئةدةب ثيَمان دةلَيَت كة كةى بوو ئيَمة كويَر بووين ،بؤ كويَر بووين ،ضؤن
كويَر بووين ،ئةركى هةموومانة كة خؤمان ئةسثىَ كوذ نةبني و لة ذمارةى
ئةسثىَ كوذةكان كةم بكةينةوة ،ئةدةب ئةم ئةركة دةخاتة سةر شانى
خؤى ،مةرجة دذى طيَلى جبةنطني ،خؤمان و دونيا ئازاد بكةين ،ئةوةيان
بة تةنها ئارةزوو نية ،بةلَكو وانةيةكى ئةخالقيية و ويذدان ثيَماندةكات،

مةرجة تؤ وةك نووسةر خؤت رِزطار بكةيت لةو طةمذةييةى دونياى
تيَيكةوتووة ،كة تؤ ئازا و ئازاد بوويت ،هةزارةها خويَنةر لةطةلَ خؤتدا ئازا
و ئازاد دةكةيت ،كة رِؤشن بيت و رِؤشن بنووسيت ،تاريكى لة دلَى خؤت و
ئةوانى ديكةدا رِاو دةنيَيت ،كة نةترسايت ئةوانى ديكةش ترسيان ناميَنيَت
و ئازا دةبن ،كة زانيت بيَباكى و طةحلؤيى شةرم و نةنطيية ،ناضار السايى
كةسة زيرةكةكان دةكةيتةوة ،لة نيَوان هيوا بةخشني و نائوميَديدا ،هةق
نية هةرطيز رِارِا بني و دؤش دامبيَنني ،ئيَمة قسة لةسةر مرؤظ و ذيان
دةكةين ،بؤية مةرجة تا بؤمان دةكريَت رِةنطاو رِةنط بني وةك مرؤظ و
ذيانى خؤى ،ضةندة بة شانازييةوة باس لة شكؤمةندى و جوانى و
سةركةوتنى مرؤظ دةكةين ،هةقة بة هةمان ئةندازة باس لة زةليلى و
ناشريينى و بةزينى مرؤظ بكةين..زرنطى و ملهورِى ،بريمان نةضيَت كة
ملهورِى يان طيَلى زؤر جياوازة لة نةزانني( ،ثؤل ريكؤر) برِواى واية كة
دةكريَت نةزانني ثانتاييةكى ثاك (بةرائةت) لةمرؤظدا بةجيَبهيَلَيَت ،بةآلم
ملهورِى و طيَلى هةرطيز  ...ضونكة خودى طيَلى كارةساتة و..كارةساتيش
بةرثا دةكات.
ثةراويَز:
من لة يادمة ضل سالَ لةمةوبةر ،بة تايبةتى بةهاران ،منداآلن بة كض و
كورِةوة دةضوونةوة ناو كؤشى دايكةكانيان ،لةبةر هةتاو ،ئةوانيش هيَدى
هيَدى سةرى مندالَةكانيان دةدؤزى و (ئةسثىَ) كان دةطةرِان كة
زيندةوةريَكى ضكؤلة و خويَنمذةو بة بيَخى سةرةوة دةنووسيَت ،كة

ئةسثيَكةيان دةدؤزييةوة دةياخنستة نيَوان هةر دوو ثةجنةى طةورؤنة و
قرضةى كوشتنى ئةسثيَكة و هةر دوو ثةجنةى طةورؤنةى دايكامنان بة
خويَن سوور دةبوون ،من يةكيَك بووم لةو كورِيذطانةى كة دةيةها جار
دايكم ئةسثيَى لةسةرمدا كوشتووة ،رِؤذطارى هةذارييةكى كوشندة بوو،
هةموومان ضلَمن و ليكن و ضلَكن و دذوون بووين ،ئةمرِؤكة بة مليؤنةها
كةس ،بة تايبةتى كورِ و كضى طةنج ،سةرطةرمى ناردنى ثةيامى كورتن و
بؤ ئةوةش ناضارن ثةجنةى ئةسثىَ كوذ بةكاربهيَنن ،بؤية نةك هةر ليَرة،
بةلَكو لة دونياى دةرةوةش ئةم نةوةية بة نةوةى ئةسثيَكوذ ناسراوة.

