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  پشکییک
  

 ک ب ڕکوت گیشتم ل سرەتای نوەدەکانوە،
وتی سود و ل ستۆکھۆم جگیر بووم، زانییارییکی 
زۆرم لسر ئاوگوست ستریندبرگ، گورە نووسری 
ئم وت ھبوو، بۆ نموون بشکی زۆری 
شانۆنامکانیم خوندبووە و لسر شانۆکان 
بینیبوومن، ھروەھا وەک ئکتریش ل پیمانگی 

ی بغدا، بشداریم ل دەقکانیدا ھونرە جوانکان
  .کردبوو

ئی الش نۆرن، ک ئویش نووسرکی گورەی و 
بۆ سودییکان ب درژکراوەی ستریندبرگ دادەنرت؟ 

بم ک ! نک نمدەناسی، تنانت ناوەکیشم نبیستبوو
تکوی ژیانی کولتووری و شانۆی سودی بووم، ھر 

ئاشنا بووم، زوو زوو ) الش نۆرن(زوو ب ناوی 
دەقکانیم لسر شانۆکان دەبینی و ڕووپری 
ڕۆژنامکانیش، بردەوام گوتار و ڕپۆرتاژ و دیداریان 

ھندەی پنچوو کوتم . لگڵ بو دەکردەوە
خوندنوەی دەقکانی، کۆکردنوەی زانیاری و 
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خوندنوەی ئو کتبانیش، ک ب بردەوامی لسر 
ی ژیان و برھمکانی بودەکرانوە و قۆناغکان

سان چندین کتب، چ . بردەوامیش بو دەکرنوە
وەک لکۆینوەی سربخۆ و چ وەک بوانامی 
خوندنی با و دکتۆرا، لسر ژیان و کارەکانی الش 

دواجار خۆیشم ل . نۆرن دەنووسرن و بو دەکرنوە
گیشتم، ک تورەییش نزیکوە ناسی و لو ھژموون گ

ئم نووسرە بسر کۆمگی سودییوە بجی 
 کانیشم کردن بدەق ک لندشتووە، ھاوکات ھھ

ی بدەنگ، ترمیناڵ، ک بریتیی ل س قایسمو: (کوردی
ھروەھا، ک سرپرشتیی زنجیرەی ) دەقی شانۆیی

شانۆی بیانییشم ل دەزگای ئاراس دەکرد، چندین 
می قۆناغ جیاوازەکانی نۆرنمان ل وەرگانی شانۆنا

دالوەر قرەداغی و ھیوا قادر، ب لکۆینوەی ورد و 
  .چەوە بو کردەوە

ئم کتبی بردەستتان کۆکردنوە و 
 ب ن، کو نووسینانکی زۆری ئشوەی بپیاچوون
درژایی ئم سان لسر الش نۆرن بوم 

نووسینکانم ب وەرگانی کردوونتوە، ھروەھا 
کۆمک دیدار، ک ل قۆناغی جیاواز جیاوازدا لگڵ 

دیدارەکان . الش نۆرن کراوە، دەومند کردووە
پشتاستکردنوە و تیشک خستن سر و ل ھندک 
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ڕوویشوە دووپاتکردنوەیک سبارەت بو 
گوتارانی من نووسیومن، ھاوکات خستنڕوویکی 

و تکنیک و دونیابینیی الش نۆرن، ل گشی دید 
ل زۆر ڕووەوە . ماوەیکی درژی تمنیدا دەخات ڕوو

دیدارەکان ل دەق شانۆییکانی دەچت، نفسکی 
درامییان تدای و ل فۆرمکی دراماتۆرگیدا ئاڕاستی 

ھندک لم دیداران لوەوبر . دیدارەکان دیاری دەکات
کیشیان بو نکراونتوە، ک بو کراونتوە، ھند

لم کتبیشدا بۆ یکمجار بو دەکرنوە، 
 کبکانی کتکستزانیارییان بۆ ت ل کی پوەیچوارچ

  .بگشتی ئامادە کردووە
 یشتن لگبۆ ت کرچاوە و دەروازەیس بم کتئ
الش نۆرن، چ وەک مرۆڤ و چ وەک نووسر، 

 ک تا ئستا ،ئو دەقانیھروەھا سرچاوەیکیش بۆ 
کوردی و دەش ت تکراون بکی باش بیاریدەدەریی 
ئو ئکترانیش کار ت  نانه تهبۆ ڕەخنگر، ڕیژیسۆر و 

  .ل دەقکانی ئم نووسرەدا دەکن
  
  دانا ڕەئووف

   ستۆکھۆم– ٣١/٥/٢٠١٦
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  الش نۆرن و ھرەسھنانی خزان و 
  بنما کۆمیتییکان

  
سودی دابونریتکی درینی ل بواری شانۆی 

 ،بۆ نموون ،یشانۆ و نووسینی دەقی شانۆییدا ھ
 کاریگرییکی ١٩١٢ــ ١٨٤٩ )ئاگوست ستریندبری(

برفراوانی نک تنھا بسر شانۆی سودییوە، بکو 
بسر تکای شانۆی جیھانییوە ھی و زۆربی 

ورەکانی دونیایش لگ رە شانۆییو نووسر ئژ
دا نووسیویانرییکاریگ.  

 ل سود ل دایک بووە، ١٩٤٤الش نۆرن، ک سای 
یکک ل گرنگترین نووسرە شانۆییکانی ئمۆ و 
دادەنرت ب بردەوامییکی بھزی سترینبرگ، 
ھروەک ئویش سنوورەکانی وتی سودی بیوە و 

یھانی ل ڕگی شانۆوە ناوبانگکی نونتوەیی و ج
ناوەبدەست ھ.  

 ن، بندەی نۆرد ھسو ک لرھیچ نووس
شوەیکی سراپاگیر و لسر ھموو ئاستکان 
 و چین گستی کۆموی ویژدان و ھکزان و تئاو

ئم نووسرە ل . جیاوازەکانی خکی ئم وت نبووە
کۆھستی جماوەر و نائاگاییاندا ڕەنگی داوەتوە و 
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ی بردەوامی ھی؛ ڕۆژان خکی سبارەت ب بوونک
ی ژن و مردایتی، منداڵ و پوەندیگرفتکانی خزان، 

فرزەند، ب پکنینوە دەن ئم نۆرن، یان دەی 
نکانی الش نۆرموو . شانۆناممان کاتدا ھھ ل

کسک ل سود دەزانت، ک ناوی الش نۆرن 
 ، دوودی، کشیوابستی ڕەشبینی، دڕاوک

رگس و مکزان، گرفتی بوون، ئازارەکانی تاکخ.  
 نکجار زۆرە و سامی یرھرە بم نووسئ
دەقکانی لسر زۆربی شانۆکانی ھموو شار و 
شارۆچککانی سرانسری سوددا پشکش دەکرن، 

 وەرگدراونت سر ئم جگ لوەی برھمکانی
دووەکانی جیھان و شانۆنامکانی زۆربی زمان زین

 ئمانیا، فرەنسا، نرویژ، لسر شانۆ گرنگکانی
دانمارک، ھۆند، ڕووسیا و زۆربی وتانی تری 

  .ئورووپا نمایش دەکرن
 میشو ھ مرھندە فرەبرچن ھالش نۆر
شاکاری تازە و نوێ پشکش دەکات، بم ب ھیچ 

وە، بردەوام گۆڕانکاری شوەیک خۆی دووبارە ناکات
ل زمان و شواز و ناوەڕۆك و تکنیکدا دەکات، بۆ 
نموون بردەوام ب دوای فۆرمکی نوێ و جیاوازی 

دەگڕت، شواز و فۆرمی چمککانی زماندا 
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زمان ئامازکی گرنگی . ھمجۆرە دەخوقنت
کرەسکانی ئم نووسرەی و وەستایکی بتوانای 

ش و دیالۆگکی قوویی ساکاری شانۆیی، داھنانی و
 ل ککرەکانی، یوان کارەکتداڕشتنی دیالۆگی ن

  . پکھات گوھرییکانی شوازە دراماتیکییکی
ڕاوکدی، دوان، نائومشرلمۆکی، سخ ،

بختیاری و نخۆشیی دەروونی پکھاتیکی ب بھای 
گکانی بشکی زۆری کارەکترەکانیتی، دیالۆ

و پاشبندی بارە دەروونییکان، یادەوەری 
گڕانوەیکی بسۆزن بۆ مندای، بۆ ھرزەکاری و بۆ 

 ک ل ،کارەکترەکان ھروەک ئوە وان. یادەوەرییکان
ژوورە داخراوەکاندا گیریان خواردبت و توانای 

  .ھناس ھمژین و چوون دەرەوەیان نبت
ەکترانیش دەگرت، ئوەی زیاتر ڕگ لم کار
ھچوونیان،   بھزیگرگلی دەروونی و ھستگلی

، ھندک جار ئم  شواو و یادەوەریی تایاندەروونی
 کراو بفکی خیش، وەک بورکانوانڕووبوونڕووب

ئم . نوەچاوەڕواننکراو و توندوتیژ دەتقشوەیکی 
ئوەدان کارەکتران ب ھموو شوەیک ل ھوی 

بچن دونیایکی ترەوە، ل ڕابردوویان ھبن، بم 
ھرگیز بو ئاوات ناگن و ھروەک کارەکترەکانی 
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تراژیدیای گرکی ناتوانن ل چارەنووسی خۆیان 
ئوەی زیاتر ڕگشیان ل دەگرت، . ڕزگاریان بت

 دەروونییان، یادەوەرییکانی جگ ل بارودۆخی ئاۆزی
ی، ھستوەری، نیگرانی، ھستکردن ب ڕۆژانی مندا

 دی کارەسات و ھوه، نائومزبوونگوناھـ و پاشگ
  .گورە بردەوامکانی دایک و باوکن

 ران خۆیان لت بینون دەیالش نۆر
کارەکترەکاندا بناسنوە، خۆیان ل کارەکترەکانیدا 
بدۆزنوە و ڕووبڕووی حقیقتی ژیانی خۆیان 

  .ببنوە
  
  یعر و سرەتایکی شرمنانهش

بر ل چلوپنج ساڵ الش نۆرنکی شانزە سای 
شرمن، ل وستگی شمندەفری ستۆکھۆم 

ئم گنج ل باکووری سودەوە دێ و . دادەبزت
کاری نووسین ترخان بکات؛ ل خۆی بۆ بیاری داوە 

ستۆکھۆم کس ناناست و نازانت برەو الی ک و 
وات، بم تنھا دوای س ساڵ ئو گنج بۆ کوێ ب

ک تمنی دەگات نۆزدە ساڵ، یکم دیوان شیعری 
. بو دەکاتوە) لیالک، بفر(خۆی ب ناوی 

شیعرەکانیشی نفسکی قووی لیریکییان لخۆ 
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گرتووە و دواتریش ئو زمان شیعریی لیریکییشی 
ی سدەی ل حفتاکان. دەگوزتوە بۆ دونیای شانۆ

ڕابردوودا کۆم دیوان شیعری تر و ڕۆمانک بو 
 دەکات و جیھانکی دەکاتوە، شیعر و پخشان تکو

ڕەش و مۆرککی تاریک، یادەوەری و پرۆشی بۆ 
ناوەڕۆکی شیعرەکانی ئو کاتی پک شتکی نادیار، 

  .دەھنن
الش نۆرن ل ئنجامدا شیعرەکانی زیاتر و زیاتر 

 ھدی  چ دەبنوە، ھندە چ، ئیدی وشکانکورت و
ھدی بزر دەبن و تنھا تروسکی ونیک، جیھانکی 

  .تخ و وش کورتکان دەمننوە
الش نۆرن ھست ب پووکانوەی وشکانی، 
ونبوونی دید و جیھان شیعرییکی و دونیا 
تایبتمندەکی خۆی دەکات، لبرئوە ھر زوو 

بری ئوە ڕوو یھانی شیعر دەکات و ل مائاوایی ل ج
الش . دەکات دونیای شانۆ و نووسینی دەقی شانۆیی

شیعر و دراما زۆر «: نۆرن لم بارەیوە دەت
دوورن ل یکترەوە، ئمیش بۆ من مسلیکی گران 

من بیاری خۆمم دا، ک شانۆیشم . و پارچپارچ بوو
نم کورت و کورت ھبژارد لبر ئوە بوو ک شیعرەکا

. دەبوونوە، تا وای ل ھات ب تواوی بزر بوون
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 کۆتاییدا بوون وە لندە بچووک بوونشیعرەکانم ھ
  ».پارچ ئسقانی بچووک

 ن لنانی الش نۆروە و وازھوتنم دوورکب
شیعر پووکانوەی تواناکانی ئم نووسرە ناگینت، 

 و شیعریتی بکو ئو جیھان چە، وش زبرەکان
نووسینکانی، سرلنوێ ل دونیای شانۆ و 

  .شانۆنامکانیدا ڕەنگ دەدەنوە
  

  شانۆ و دەستپککی تر
 نکانی، ووش نھا بت ت بن دەزانالش نۆر
 تاریک و پرسیارە ب کانی، جیھانۆزە شیعرییئا
وەمکانی، ناتوانت ڕووبڕووی دەروونی خۆی 

ت دەربی ناوەوەی خۆی و ببتوە، ناتوانت بب
دەوروبرەکی، بۆی ھر لو دووڕیاندا واز ل شیعر 

  .دەھنت و ڕوو دەکات شانۆ
 شانۆنام کاندا کۆمستش ن لالش نۆر
 کانیدا شیعر و دراما لشانۆنام ت، لدەنووس
یکیکی ئۆرگانی و بنماکانی شیکردنوەی دەروونیدا 

سرەتاوە دونیای ناوەوەی  ھر ل. تکو دەکات
مرۆڤ دەبت ئامازکی بای ئو شانۆ نوی و ئو 

ژان و . سرەتا پتوەی الش نۆرنی شانۆنامنووس
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پژارە لوانی یکک بت ل سیما سرەکییکانی 
دەق شانۆییکانی ئم نووسرە، لو ڕوانگیوە ژیان 

ی بئارام، ل پانتاییکی ڕەشدا دەبت زیندەخونک
مسلکانی سکس و سکسنازیش، وەک دوو 

 کی دڕندەئاسا لک، باریری تری دژبمسالی ج
ھروەھا نۆستاگیا، یادەوەری، . پاوانکانی دەخوقنن

توانینکی ڕەشبینان بۆ ژیان، بزاری، تزگکانی 
یکانی دەستی دایک و پوەندیخزان، ب تایبت 

ڕووبوونوەیکی توندوتیژ و یاخیبوون ل باوک، ڕووب
وە، توخمدایک ندبوون بباوکساالری و پاب 

کانی دەقرەکییکدەسرە پم نووسننکانی ئالش . ھ
نۆرن ھنگاوبھنگاو دەرگا ب ڕووی شون، زەمن 

زەمن . و تنانت بوون و بوونوەری نودا دەکاتوە
ی دەبزنت و لم کارەکترەکانسنووری تمنی 

 برەکان، بدا خود، کارەکتنانن و شوزەم
 نزموونی ژیانیان دەخون و ئک دەکریست بربب

ئوەی ئو کسایتییانیش کۆدەکاتوە، ئوەی . ڕوو
ھموویان لو شوناندا گیریان خواردووە و توانای 
دەربازبوونیان نیی، ھروەک کسایتییکانی چخف، 

واوی کت و ژیان ب وان نییز و ھیوای ئح 
  .ڕچکیکی تری گرتووە
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دا ب ١٩٧٣الش نۆرن بۆ یکم جار ل سای 
دەرگای شانۆکانی بۆ ) ماستاوچی(شانۆنامی 

دەکرتوە، دوای ئوە یک دوو شانۆنامی تر 
 و شانۆنامانم ھیچ کام لت، بدەنووس

ئم نووسرە . سرکوتنکی ئوتۆ بدەست ناھنن
زیاتر لنوان سانی حفتا و ھشتاکانی سدەی 
 شکانی گھرەی نووسینی شانۆنامڕابردوودا ب
دەکات، دید و ونا و ھزری ھونریی پرەدەستنن و 
ھر لو قۆناغیشدا کۆمک دەقی گرنگ و 

  .دەنووستسرکوتوو 
 ١٩٧٨) جورئتی کوشتن(الش نۆرن ل شانۆنامی 

دا دەتوانت تراژیدیایکی نوێ ١٩٧٩) ئۆریستس(و 
بخوقنت، تراژیدیایک، ک ل ستراکتور و تراژیدیای 

لم دوو . گرکییوە سرچاوەکانی وەردەگرت
 و ب وتوانرکدا، زۆر سیوە شانۆناملیقس

ئودیبی (ی ئیسخیلۆس و )ئۆرستیا(دەگڕتوە بۆ سر 
کی تر، مۆدرن و بۆ ی سۆفۆکلیس و ب شوەی)پاشا

  .کۆمگی سودی و دونیایش دایان دەڕژتوە
ئازایتیی پیاوکوشتن، باسی سردانی باوکک 
 دەکات بۆ الی کوڕەکی، ئم باوک و کوڕە

یکی باشیان ب یکترەوە نبووە و ھرگیز پوەندی
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تزگ و کشکانی نوانیشیان یکال نکردووەتوە، 
یش دەبکردانچنین، سھنگپھۆی ت ت

 سنووری کوڕەککی بزارییرکوتکردن و بریک(سئ (
و ل ئنجامدا ئریک چقۆ ل باوکی ھدەگرت و 

الش نۆرن . دەستویخ ڕووبڕووی یکتری دەبنوە
) جورئتی کوشتن و ئۆرستس(لم دوو شانۆنامیدا 

ان دوو زەمنی جیاواز و دوو کارەساتی پیاوکوشتن، ی
  .بوری و ھوی باوک کوشتن برجست دەکات

 تی کوشتن(لنی )جورئنی ڕابردوو و زەمدا زەم
ئستا، ل دەروازەی میتۆلۆژیای گرکییوە تکو 
دەکات و تراژیدیایکی مۆدرن ل شانۆی ھاوچرخی 

لم دوو شانۆنامیدا گری . سودیدا دەخوقنت
فرزەند و باوان دەربازبوون و بوریی کوشتنی 

ھۆکارکی ڕاستوخۆ و سمبۆلکی با و دەروازەیکی 
ب بھای سرەتای دراما خزانییکانی الش نۆرن پک 

 ھموو کشکانی شانۆی الش نۆرن ل کلیلی. دەھنن
ھشتاکانی ھزارەی ڕابردوودا، ب شوەیکی 
ڕاستوخۆ و ناڕاستوخۆ سبارەت ب ڕووخانی 

یکانی پوەندیزان و ھوەشاندنوەی بنماکانی خ
کانی . دایک و باوکموو شانۆنامھ ش لیشم کئ
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تری ئو قۆناغدا و ل فۆرم و ناوەڕۆکی جیاوازدا 
  .ڕەنگ دەداتوە و دووبارە دەبنوە

شو دایکی ( ب شانۆنامی ١٩٨٢الش نۆرن سای 
پشوی دراوسی ( ب شانۆنامی ١٩٨٣و سای ) ڕۆژە

دەبت نووسرکی گورە و ناسراوی سودی، ) ایخو
شانۆنامکیش ل بیۆگرافیا و ژیانی تایبتی ھردوو 

الش نۆرن لم دوو . خۆیوە سرچاوەیان گرتووە
شانۆنامیدا باسی ھرەسھنان، پرتوازەبوون و 
ڕیشکشبوونی قوارەی خزانک لنوان ساکانی 

ھر ) شو دایکی ڕۆژە(ی دەق. دا دەکات١٩٦١ بۆ ١٩٥٦
تنھا شانۆنامیک نبوو، بکو بووە ستراکتورکی ئو 
ھست بئۆقرەیی و بالنیی، ک بنما خودگراییکانی 

لم . بۆ ھموو برھمکانی دواتری نۆرن داڕشتووە
سرەتایدا باوککی بدمست دەردەکوت، دایککی 

اکی ل زۆر نخۆش دەمرت و خۆیشی لگڵ بر
ختدایکی سیملمالن.  

 ل ١٩٥٦سای ) شو دایکی ڕۆژە(ڕووداوەکانی 
دەدەن، ھۆتلکی کۆنی شارکی بچووکدا ڕوو 

خزانکیش بریتیی ل دایک و باوک و ھردوو 
ئم خزان ب شوەیکی سیر پکوە . کوڕەکیان

 یت، کست ناکک ھوەیھیچ ش وە و بتستراونب
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یکانی دونیای دەرەوە ھبت؛ پوەندییان ب پویست
خۆشویستی، ڕق، بزارییکی کوشندە کۆیان دەکاتوە و 

 کباوکوانیانداینرا لڕ و ھش میشو ھ ستدمب.  
ل ) پشوی دراوسی خوای(بم ڕووداوەکانی 

ھلین : دەکاتگۆشنیگایکی ترەوە باسی ھمان خزان 
زانم خدایکی ئ و ل خۆشردەوام نو ب ی

 ماوەیک پشوو نخۆشخانکان کوتووە، بۆ
لگڵ ھت و وەردەگرت و نخۆشخان ج دە

دەگڕنوە بۆ ) فرانک و ڕیکی(ھردوو کوڕەکی 
ڕیکی وەک ھلینی دایکی ل نخۆشخانی . ماوە

، دوای ئوەی ھوی خۆکوشتنی خۆی دەروونییوە
کۆبوونوەی ئم خزان، دایک و . داوە، دەگڕتوە

 ،ڕاوکترس، د ە لیان پردوو کوڕەکباوک و ھ
ھچوو، نیگرانی، خم، قینکی بردەوامی 

دوای ئوەی ک کوڕە . خۆشویستی و دوژمنکاری
باسی ھۆمۆسیکسیۆلیی خۆی ) ڕیکی(بچووککیان 

دەکات، ڕەوشک ھندەی تر ئاۆز دەبت و پوەندیی 
یان دەگات ئاستی تقینوەیکی گورە ب ڕووی نوان

  .یکتردا
یش ئاماژەیان بۆ )ھۆتل(ئم شانۆنامان ب دەقکانی 

دەکرت، کارەکترەکان ل ھۆتلکدا دەژین و ھر 
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خۆشیان خاوەنی ئو ھۆتلن، الش نۆرن ئم دەقانی 
لژر کاریگریی نووسر و شانۆنامنووسی ئمریکایی 

پشوی دراوسی (دا نووسیوە، بۆ نموون )ۆنلیۆژین ئ(
خوای ( یکی ئاشکرای شانۆناموەیڕەنگدان) ریفس

ئم س . ی یۆژین ئۆنله)ڕۆژکی درژ برەو شو
شو دایکی ڕۆژە، پشوی دراوسی : شانۆنامیش

پکوە سینیکی ) ئارامی(خوای، دواتریش دەقی 
 ڕوانگی ڕبازی درامایی پکدەھنن و الش نۆرن ل

ل ھمان . سروشتگرایی و دەروونییوە نووسیونی
کاتدا ئم دەقان جۆرە ھوەست و مامکردنکی 

یکی دیالکتیکی پوەندیمۆدرن لگڵ گری ئۆدیب و 
  .لنوان منداڵ و پگی دایک و باوکدا دەخن ڕوو

دەق (دا ١٩٩٥ و ١٩٨٩الش نۆرن لنوان سانی 
دەنووست، ئم شانۆنامانیش بریتین ل ) وەکانمردو

چواردە دەقی ڕەشی شانۆیی و ل چوار برگدا بو 
الش نۆرن لم دەقاندا، وەک . کراونتوە

دەروونناسکی شارەزا زۆر بوردی جیھانی بۆرژوازی 
و ناواخن قوو دەروونییکانی مرۆڤ و کۆمگی 

  .خات ڕوونوی سودیی شی کردووەتوە و دەیان
نووسر سبارەت ب دەقکانی ئم قۆناغی خۆی 

من خۆم سرسامم ب دەق بۆرژوازییکانم، «: دەت
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بتایبتی زمانی ئو شانۆنامان، ئو شوازەی 
 زانخ ن، لدەک ی پکان قسبۆرژوازیی

 ترەکان، حاکاندا، کارەکتکراوەکان بۆرژوازییفخ
  .»انو درۆکانیان زۆر ئاشکر

  
  قۆناغی نوەدەکان و وەچیکی نیگران

ل سرەتای نوەدەکانی ھزارەی ڕابردووەوە 
 وازە دەروونی و ناتورالیزمییش ورە لکی گانداب
خزانییکی الش نۆرین بدی دەکرت، لم قۆناغدا، 
فۆرم، زمان، پانتایی شانۆنامکانی، تکنیک و خودی 

ی بنڕەتی و سرانسرییان کارەکترەکانی گۆڕانکارییک
لم قۆناغدا جاربجار الش نۆرن . (بسردا ھاتووە

دەگڕتوە سر مسلکانی خزان، بم ل بۆچوون و 
بۆ نموون ل شانۆنامی ) دیدکی فراوان و جیاوازترەوه

)Personkrets 3.1( شیب ی ، کینمی سکی
ان و ی، ل گرفتکانی خز)مرگی چینایتی(

لم . یکانی باوک و دایک دوور دەکوتوەپوەندی
شانۆنامیدا گۆڕانکارییکی جیاواز ل ڕەوتی 
شانۆنامکانی الش نۆرندا ڕوو دەدات، شانۆیک 
 ڕووی پرس و گرفت کی ڕوون و جیاواز بدەروازەی

شانۆنامیدا  چینایتییکاندا دەکاتوە؛ بۆ نموون لم
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ۆرژوازییکان دت دەرەوە و لنو خودی ما ب
دونیایکی تر دەخوقنت و دەرگایکی تر ب ڕووی 
شانۆیکی ڕامیاری چینایتی و ل ھمان کاتدا دەروونیدا 

شونی ڕووداوەکانی شانۆنامی . دەکاتوە
)Personkrets 3.1 ( وەندیری نندەفمی شستگو

،  ک الوە بالن، پرپووت،شار و ئو سنوورانیه
  .بدمست و تلیاکخۆرەکانی تیدا کۆ دەبنوە

الش نۆرن خۆی ھوستیکی قووڵ ل تک ئو 
 زانی خڕۆ دا دەکات و بتییانسایک
بۆرژوازییکانی دەقی ھشتاکانی خۆی ناوزەدیان 

ئو کسایتیی گنج بالن و بدمستان . دەکات
یتییان کوڕی ئو خزان ھوەشاوانن، ئو کسا

ھمیش ل پاڵ دیوار و لبر پنجرە و لنو ژوور و 
یکانی ئو خزان پ ل پشوییاندا ھبوون و پوەندی

نو مار لورە بوونيھشدا گ.  
 بدواوە زیاتر دت ١٩٩٨ئم نووسرە ل سای 

سر شقام و کۆن و کون و قوژبنکانی ستۆکھۆم 
لم شانۆناماندا . دو شارە گورەکانی تری سو
 دەرەوەی پالتفۆرمم و تلیاکخۆر، بدمست و خکانی

 دی دەخاتی سوگکانی کۆمتیییکۆم مسیست
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کسانی، ک ھیچ دەنگکیان نیی و ڕوو، ئو 
  . و نزمترین ئاستکانی کۆمگوەکوتوونت پراوز

ئو (بشی دووەمی ئم سینی شانۆنامی 
رنکوڕانبیدا، ١٩٩٩) ی سم دەقن لالش نۆر ،

 وە دەبات و بشرەوپی بکشانۆیی واز و فۆرمش
. دوای شون و ڕگچارەیکی تر و جیاوازدا دەگڕت

لم شانۆنامیدا کۆم تاوانبار و نخۆشی دەروونی 
وە لکوەپکدا کۆ دەکاتیندیخانی . (بو کوڕانئ

حوت کس، : ر لخۆ دەگرتحوت کارەکت) سبرن
ک کۆمک تاوانی گورەیان کردووە و بۆ ماوەیکی 
نادیار ل پشت دیوارە برزەکانی بندیخانکانوە توند 

جیھانکی نادیار، گری دەروونی، گرفتی . کراون
دەکات، ک ی ئو کسان برجست دکۆمیتی و ماد

 بۆرژوازیدا ل دەرەوە و ل پراوزی کۆمگیکی
. دەژین و ب شوەیکی دڕندان دەچوسنرنوە

شانۆنامکیش مژووی شانۆنام خزانییکانی الش 
نۆرن و کارەکترەکانیش برئنجامکی ئاشکرای ئو 
کوڕانن، ک ب درژایی زەمنی گش و گورەبوونیان 

  .لژر پگکانی باوکساالریدا سرکوت کراون
 دەقانیدا زۆر ب وردی باسی الش نۆرن لم

 دەنییم گکانی تاوان، سزا و کۆملسم
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مۆدرنکانیش دەکات، ل سرەتای نوەدەکانوە، وەک 
 ڕەکزان و گر ئاماژەمان بۆ کردووە، خوبمل
بۆرژوازییکان بج دەھت و زیاتر شانۆنامکانی 
سیمایکی چخفئاسا لخۆ دەگرن و بیرەوەری و 

  .ھان شیعریی شاراوەکان برجست دەکنجی
 ١٩٩٠سای ) مخلوق یکۆژییکان(شانۆنامی 

 ت و لدادەنر م قۆناغرەتای ئس تی بنووسیوی
 نووسیونی، ل ١٩٩٥ ک سای ،یشدا)دەق ڕەشکان(

ڕابردووی خزانوە ڕوو دەکات کۆمگیکی 
النواو و بشرلوازە و سرتپ.  

ن خۆی سبارەت ب ڕەوتی نووسین الش نۆر
پرۆسی نووسینم «: شانۆییکانی دەت

برچاوی بسردا ھاتووە، گۆڕانکارییکی 
نووسینکانی ئستام ھیچ زەمنکی دیاریکراو لخۆ 

من لو بوایدام ئم مسلی پوەندیی ب . ناگرت
تمنوە ھبت، من ئستا شستویك سام، بۆ 

تا خریکی شانۆنامیکی تازەم سبارەت نموون ئس
. بتمن، ک خریکی ماگواستنوەنب ژن و پیاوکی 

ل ھمان کاتدا ژن و پیاوکی گنج دەگوزنوە ھمان 
خانووبرە، شتکانیان کۆدەکنوە و پردەی 
 ین، کدەگک تعاتژوورەکانیان دادەگرن، دوای س
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، بم ماوەی ھردوو ژن و مردەک ھر یککن
یدا ھوەکردوو گواستنوان ھنبیست ساڵ ل«.  

  
  ئگزیستنتیالیزم و مرگی مرۆڤ

) نۆڤمبر( شانۆنامی ٢٠٠١الش نۆرن سای 
 رویژی لر شانۆی نسر خۆیشی لت و ھدەنووس
. ئۆسلۆی پایتختی وتی نرویژ پشکشی دەکات

ت قۆناغکی الش نۆرن ب نووسینی ئم دەق پ دەن
یش بشی یکمی )نۆڤمبر(تری جیاوازەوە، دەقی 

 رسو ھ رەیم نووسکی تری ئیینس
بشکیشی ل مدارەکانی مردن و چمککانی جیھانی 

فۆرمی زمان و . دەسووڕنوە ژیان و مرگدا
 م دەقانکانی ئو وش نانی ڕستکارھکنیک بو ت

سکی زۆریان بکانیش . ردا ھاتووەگۆڕانکارییدەق
ستراکتورکی خونئامز، ئپسورد و جیھانکی خودی 
ئگزیستینتیالیزمی لخۆ دەگرن، ل ھمان کاتدا 
بدەنگییکی ترسناک لنوان دیالۆگ و کسایتییکاندا 

شانۆنامی . مودای ڕووداوەکان داگیر دەکات
باسی چوار مرۆڤ دەکات، ک دوای ) نۆڤمبر(

نیا بئاگا دنوە، ئم مرۆڤان ل ود و لومرگیان 
دونیایکی ترن و دەزانن ھرگیز جارکی دی ناتوانن 
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بگڕنوە تا ژیانی خۆیان ب ئاڕاستیکی تر بگۆڕن؛ 
کارەکترەکانی ھۆشیارن ب مرگی خۆیان، بم 

 یان ب مانایکی تر بمرنوە، تا نایانوت بنوونوه،
کانیان بموو گرفتو ھن، ئکر نواوی چارەست 

گرفتانی ل ژیاندا ھیانبووە و بب چارەسر 
  .ماونتوە

ل زۆر ڕووەوە لگڵ ) نۆڤمبر(شانۆنامی 
یک دەگرتوە، پرجوو بۆ ) پرجوو(شانۆنامی 

 ل شانۆی پادشایتی ل ١٩٨٨یکم جار سای 
ئم شانۆنامی زۆر . ستۆکھۆم پشکش دەکرت

 ل ئتمۆسفر، دونیا و دیدی شانۆنامکانی نزیک
ەوە و ڕگچارە و خستنڕوویکی تری )بکت(

شانۆنامک باسی . ی)چاوەڕوانی(جیاوازی چمکی 
 دەکات، ک ل شونکی نادیاردا گیریان کۆمک مرۆڤ

 خواردووە، شونک لنوان ژیان و مرگدا؛
ئم چاوەڕوانیش تنیا فریاگوزار و دادەی 

مرگ کارەکترانی، ئمی مرۆڤ چاوەڕوانی چین، 
یاخود فریاگوزار، پغمبرکی تر یان موجیزەیکی 
چاوەڕواننکراو؟ ئوەی پویست ئاماژەشی بۆ بکرت 
ئوەی، ک ئمی مرۆڤ ل چاوەڕوانییکی 
بردەوامداین تا ئو ڕۆژەی دەمرین، مرگیش بۆ خۆی 
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ھموو شانۆنامک ل . رۆڤچاوەڕوانییکی ئبدیی م
خونکی تۆقنر دەچت و ل لوارەکانی مرگ و 

  . ژیاندا دەگوزەرت
ئاوی (دا شانۆنامی ٢٠٠٢الش نۆرن ل سای 

ئاوی وەستاو، وەکو ئاونیکی . دەنووست) وەستاو
شکاو، ھزارەھا پارچ و ھزارەھا ونی جیاواز جیاواز، 

اشکرا لخۆ دەگرت، بم ل ھمان کاتیشدا ڕوون و ئ
دابانکی ترسناک و درزکی گورە لنوان ئو 

رگیش ترسی مو ترسئ ،داینانرەکانی ! وکارەکت
شانۆنامی ئاوی وەستاو، ھر وەکو شانۆنامی 

مردوون و ڕووداوەکانیش ل دونیایکی تردا ) نۆڤمبر(
ئاوی وەستاو : (الش نۆرن خۆی دەت. ڕوو دەدەن

باسی مرگ دەکات ل خودی ژیاندا، ئو ساتانی 
مرۆڤک ل ژیاندا دەمرت، ھموو شتک کۆتایی پ دت؛ 
ھندک جار ڕوو دەدات ھاوڕیک، کسوکارکی نزیک 
دەمرت؛ بمیش ھموو ھیواکان دەمرن یان مرگی 
عشقک، مردنی خۆشویستیی نوان دوو ددار، ئو 

پ بوو ل حز، عشقی، ک پش ماوەیک 
  ).خۆشویستی، خۆشی و ژیان، لپ دەمرت

 لهک مرۆڤ باسی مرگ دەکات، ل ھمان کاتدا 
یکتری جیا ، ناکرت ژیان و مرگ لدوتژیانیش دە
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الش نۆرن دەیوت لم شانۆنامیدا ب . بکرتوە
وش و ون و ب خوقاندنی جیھانکی شیعرئامز 

 سترجک بردوونھیچ گ ت بناکر بکات، ک
.  بکرت و بخرت چوارچوەی خیاوەشوەیک ونا

بۆ یکم جار ل ئمانیا و ھر ل ) ئاوی وەستاو(
ڕیژی الش نۆرن خۆی پشکش دەکرت، دوای ئوە 

) جوولک(ب سودی و ل ستۆکھۆم و لسر شانۆی 
  .ل الین الش نۆرنوە پشکش دەکرتوە

ب ) ئاوی منگ(ۆرن دوای شانۆنامی الش ن
برەو ب چمک و ) ی بدەنگقایسمۆ(شانۆنامی 

ئستا «: فلسفی مرگ دەدات، لم ڕووەوە دەت
مرگ ب الی منوە زۆر ڕوون و ئاشکراترە، من خۆم 
برەو دوا قۆناغکانی ژیانم دەڕۆم، ھر لبر 

م کی زۆر جیاوازتر بیر لوازش ب وەیشرگ ئ
  .»دەکموە

ی بدەنگ کۆتایی ئزموون دەومندەکی قایسمۆ
مرگ ل الش نۆرن نیی، مرگ و ژیان، ژیان و 

یکانمان، لنوان خزان و خان چ و پوەندیبۆتی 
ڕووناک و تاریککانی ژیانماندا زۆر ب خرایی گوزەر 

  .دەکات
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یش گوزارشتکی )ترمیناڵ(شانۆنامکانی 
ای ئو حاتی، ترمیناڵ دوا دەق و بروسکئاس

ئزموونی الش نۆرن و تا ئستا چواردە ترمینای 
گشت و نووسیون، ترمینایش بۆ الش نۆرن مانای 

ھروەھا برئنجام و کۆتایی ئو گشتانیش دەگینت، 
لم . جوونوەیکی ئبدی و ناکۆتاگشتکی بردەوام و 

یکانی خزان، تپڕبوونی کات و پوەندیگشتاندا 
بیربوی گوزارشت ل پیری و مرگ دەکن، کات و 
بیرەوەری و یادکردن، سیمای کارەکترەکان، پانتایی 

لم . ژوورەکان و خودی ڕووداوەکان برجست دەکن
دەقاندا کۆتاییکان سرەتا و دەستپکی نوێ و تری 

ڕووداوەکان .دا کات یادەولرمیناکدا  تستا پەری و ئ
 و دەبن، بۆ نموونکوریایی ت دەچن و زۆر ب
ڕووداوەکان ل ترمینای سدا ل ژوورکی چاوەڕوانیی 

دوو خزان لم . نخۆشخانیکدا دەست پ دەکن
ژوورەدا بدیار چاوەڕوانییکانی خۆیانوە دانیشتوون، 

 چاوەڕوانی مرگ و خزانکی تریشیانخزانکیان 
چاوەڕوانی ژیان . و ل دووگیان کنجگ زانژنی خ

نخۆشخانن و چاوەڕوانی مندابوون دەکن، بم 



 ٣٠

وەرگرتنوەی  ک بتمنترن چاوەڕوانی ،خزانکی تر
ئم دوو خزان لگڵ . الشی کوڕە مردووەکیان دەکن

پوەندییکی سیر، لک یکتر قس ناکن، بم 
ەیکی جیاواز و ڕیتواکی ھاوبش کۆیان نزیکبوونو

  .دەکاتوە
ل ترمینای حوتدا دایکی خزانک تووشی 

کانی لکی کوشندە بووە و منداخۆشییکی ندیدەنیی
. چاوەڕوانکراودا، سردانی دایک نخۆشکیان دەکن

 و دەبن، ڕابردوو لککان تدیالۆگ و یادەوەریی
تدا دەبکی چیپرۆس رەکان لستا و کارەکتئ 

 گمیکی ئازاراویدا ڕووبڕووی یکتر و دووتوی
ئم دوو ترمینا ب شوەیکی زۆر . خۆشیان دەبنوە

ساکار، ل ھمان کاتدا گران و پ ل ئازار و ژان، باسی 
یکانی منداڵ ب دایک و باوانوە، پوەندیژیان، 

پرۆسی مندابوون، گورەبوون و 
نڕووبرگ دەکوەی مڕووبوون.  
  
  
  
  
  ی بدەنگ لنوان مرگ و گمی کاتداقایسمۆ
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  بهشانۆنامیکی زۆر کورت و ) ی بدەنگقایسمۆ(
رایی بخ رگ، ژیان، ی  سته رجه بهدەنگی و زۆر بم

پرس . ئازارەکانی مرۆڤ و تنھاییمان بۆ دەکات
ەنگیدا  چمککانی زەمن ل بدئیگزیستنتیالیزمکان و

گوزارشت ل ئازارە قووکانی تنھایی، دابان و مرگ 
 ندا دەکاتلمی . ناوەڕاستی توانچپ ن بالش نۆر

سرەتاکانی ڕەوتی شانۆنامکانییوە، ک وش ڕۆکی 
 دەنگی لستا با، ئورەی دەگدەنگقایسمۆ(گو ) ی ب

 زۆربی شانۆنامکانی تری ئم قۆناغدا، توخمکی
  .گرنگی تکنیکی دەقکانیتی

ی بدەنگ، ل س بش پکھاتووە و لم س قایسمۆ
 مرگ بشیشدا خم و یادەوەرییکان، ژیان و

تنھا ل مرگ و خۆشویستیدا، ل عشقدا . کۆدەکاتوە
 ھرسکیان دوای مردن و خۆمان دەبینین، س دیمن،

کات، بخاکسپاردنی کسانکی خۆشویست دەست پ دە
سرەتای دیمنی .  مرگی مندای کسایتییکاندووانیان

ئم .  دەکاتدەست پ) ئولۆڤ و یوھان(یکم ب خمی 
ب ) ئریک(خزان کوڕە تمن دە ساییکیان 

. ڕووداوکی دتزنی ئوتومۆبل کۆچی دوایی کردووە
 کخاکسپاردنراسیمی بیان )یوناس(دوای می ھاوڕ

ئولۆڤ و یوھان زۆر . ن دەگڕتوە بۆ ماوهلگیا
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باش دەزانن، ھر ئوەندەی یوناسی ھاوڕیان ڕۆیشت، 
ل کاتکدا، ک . بدەنگی و ترس ھموو گیانیان دەکرۆژت

مرگ زۆر کتوپ دەستویخی مرۆڤ دەبتوە، 
ھستی تنھایی و ل ژیان دابان و خمکی گورە 

ئوەیشدا دەبت م لگڵ دەبت ڕاستییکی ڕەھا، ب
ی قایسمۆ. ژیان ل دەورانی خۆی بردەوام بیت

بدەنگیش باسی ئو ڕەوش و حات دەکات، ک چۆن 
مرۆڤ بتوانت دوای کارەسات و کات دتزنکان، دوای 

ھتاھتایی خۆشویستان، بردەوامی بدرت ب مائاوایی 
ل مرۆڤ دەکن ل وا باسی ئو برینان دەکات، ک . ژیان

یکتر دوور بکونوە، یان ب پچوانوە ل یکتر نزیک 
زۆر جار مرگ دیوار و سنوورکی گورەی . ببنوە

بدەنگ لنوان مرۆڤدا دروست دەکات، مرۆڤ لم 
ھست ب تنھایی و نامۆبوونکی ساتاندا دووچاری 

ھمیش دوای مرگی کسکی نزیک و . ترسناک دەبت
 خۆیان قوت دەکنوە، چۆن ویست ئم پرسیارانخۆش

بتوانین ئو کس خۆشویست ل یاد بکین؟ چۆن 
 وە؟ چۆن بتوانین لتبیر بچ کانمان لبتوانین یادەوەریی
 ڕۆژان ی ژیانگت ڕردەوام بین؟ چۆن بتوانرژیاندا ب

  ئاساییکی بر ل کارەساتک بدۆزینوە؟
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ل ) ی بدەنگقایسمۆ(امی ڕووداوەکانی شانۆن
ماوەی بیست سادا ڕوو دەدەن و ژیانی چوار مرۆڤ 

لم . برجست دەکن، ک ل نزیک مرگوەن
 و دەستی ناوەت قدایچ رگ لدا میشانۆنام
بینقاقای ھموو کارەکترەکان، بم ب ھمان شوە 

بوونی مرگ وا ل مرۆڤ . باسی ژیانیش دەکات
ب شوەیکی تر بیر ل ژیان و مرجکانی  ک ،دەکات
بکاتوه، ب ئامادەبوونی مرگ ژیانیش ئاشکراتر، ژیان 

زۆر ب لوانی مردن زۆر نزیک، . کۆنکرتتر دەبینرت
ئاسانی ژیان ل دەست بدەین، چندە ل مردن نزیک 

  .دەبینوە، ھندەیش ل ژیان نزیک دەبینوە
ەنگی لنوان وشکاندا ب ی بدەنگدا، بدقایسل مۆ

ھدادان دەردەکوت، سبری مرگ و سبری خم 
ل ڕوانگی بدەنگی و مۆزیککی بدەنگیشوە دەدوت 
 بارەت بخۆی، س ت بکی تایبرھاتسو وەک ب

  .ژیان و مرگ مام لگڵ کسایتییکان دەکات
  یوناس
  فرموو

  
  ئۆلۆڤ

  سوپاس
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  )وچان(
  . ل ماوەینب، وا دیسان

  
یوھان  

  !ئا، ب ڕاستی
  

  ئۆلۆڤ
  .شتکی سیرە

  
یوھان  

  چیی شتکی سیرە؟
  

  ئۆلۆڤ
  پت وا نیی شتکی سیر بت؟

  
یوھان  

  ئاخر چیی؟
  

  ئۆلۆڤ
شتکی سیرە، ک دووبارە ل ! بوونل ماوە 

  .ھروەک ن با بووبت و ن بۆران. ماوەین
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یوھان  

  وبت و ن بۆران؟مبست چیی؟ ن با بو
  

  ئۆلۆڤ
ھروەک ھیچ ... ھموو شتک وەکو خۆیتی. ئۆھوو

  .تا بی کشومات... ڕووی ندابت
  
  

  یوناس
  پاتۆکت ل وەربگرم؟

  
یوھان  

  ھا؟
  

  یوناس
  ناتوت پاتۆکت داکنی؟

  
یوھان  

ت... با، بوگومان دەمستا. بر ئنمھدایدەک .  
  شانۆنامی مۆزیکی بدەنگ
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ئم دیالۆگی سرەتای شانۆنامک و دوای 
بخاکسپاردنی کوڕەکیان، ئامادەبوونی مرگ، بدەنگی 
و خمکی گورە دووپات دەکاتوە، وشکان لنوان 
قسی ئاسایی ڕۆژان، وڕن و کشوماتییکی ترسناکدا 
 ڕەھای و ڕاستییڕووی ئرەکان ڕووبکارەکت

ووان دەیانئ وە، کندوور دەک ت خۆیانی ل
یوناسیش وەک ھاوڕیکی درین، . بخنوە

بدەست، لنوان بدەنگی و ترسی مرگدا 
  .ڕاوەستاوە تا دیان بداتوە و دنواییان بکات

  
یوھان  

ک تنھا تۆ لگمان ... زۆر بختیارم بوەی ک تۆ
  ...خۆش بوو، ک تۆ بوویت. ھاتیتوە بۆ ماوە

  
  یوناس

  .سوپاس
  

  ئۆلۆڤ
. بم ب ھر شوەیک بت شتک تواو بوو

  .ھمووان مائاواییان کرد
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یوھان  

بکردای کی دیکسند کچ پرسیارمان ل دەبووای.  
  

  ئۆلۆڤ
ی... وایڕاست دەک.  

  شانۆنامی مۆزیکی بدەنگ
  

 ،باککی زۆر توندوتیژە، بازمک و ئامکات چ
ھموومان جامدا زۆر خرا گوزەر دەکات و ل ئن

برەو نبوون دەبات؛ کات لم دەقدا دت پشوە، 
وانوە و ئز دەکاتت ئامنانژیاندان و ت ی ل

ج ر ببزەییان ل دوای خۆیوە بمردووەکانیش زۆ
کانی   ڕووداوه ، کهبۆ نموون لم سعاتدا. دەھت

وە  کارەکتری یوھان فریای ئڕت، په  تده که قه ده
دەکوت دوو مندای لدەست بچت و س جاریش 

وەک لوەوپش ئاماژەمان بۆ کرد . بکاتشوو 
ڕووداوەکانی شانۆنامک ل ماوەی بیست سادا ڕوو 

ھر دوای دیمنی یکم زەمن زۆر ب خرایی . دەدەن
تپڕیوە و بیست ساڵ ڕووداوەکانمان ل دوای 

ک لکشتووە، یھ جوە بکانی خۆمانگرنگ کنیکت 
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 نی نۆرتوانایب لیقو فۆرم و سئ یم شانۆنامئ
برجستکردنی ل بکارھنان و چکردنوە و 

  . اچمکی زەمند
ل دوای دیمنی یکموە یان ھر ل خودی دیمنی 
یکموە، ھدی ھدی وتووژەکان لنوان قسی 

 خم و ئاسایی ڕۆژاندا تکوی یادەوەری و
پژارەیکی زۆر قورس دەبت، لپ ئافرەتک دت سر 

ھاتن شانۆ، ب کیش شانۆنامم ئافرەتژوورەوەی ئ
ئۆلۆڤ . چندین ساڵ دەچت پشوە و زەمن تپڕیوە

لگڵ یوھان لک جیابوونتوە و لبری ئوە لگڵ 
کارین زەماوەندی کردووە، یوھانیش شووی ب یوناس 

ە و منداکیشیان ھی، کچکی یوھان ل مردی کردوو
لرەوە ملمالن و ڕکبرایتیی . دووەمیشی مردووە

برجست دەبت، ل ژنک و ژن کۆنکی ئۆلۆڤ 
ھمان کاتدا بمانایی ژیانی ژن و مردایتی نوان یوناس 

 تو یوھانوت، . دەردەکرەو پیربوون دەچئۆلۆڤ ب
ککان توەکاتتو دەکات و شتی بیر دەچ.  

  
کارین ل . ژوورەک لسرخۆ ڕووناک دەبتوە(

یت . ژوورەکوێ بووبر لھ میشھ یوانل
ھدەستت سر پ، دەچت الی کتبخانکوە، 
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 ک ب شوەیکی ھندک لو کتبان چاک دەکاتوه،
  ).ھ دانراون

  
  کارین

  .خوارەئوە زۆر خۆشگوزەرانن لو 
  

  یوناس
  .ڕاست دەکیت... بم چی

  
  کارین

 ت و ڕووی لبکی ھپیاو ما کی خۆششت
ھرچند پیاو فریای ئوە ناکوت ھندەی ... بکات

ل پاییزی ڕابردوودا . خۆی ئارەزوو دەکات لوێ بت
بیرمان لوە دەکردەوە، . فریای ئوە نکوتین بۆین

ارگی شربت ک ھموو سوەکان بنرین بۆ ک
مرۆڤ چی ... دروستکردن، بم بۆمان ڕک نکوت

  !لدەست دت
  یوناس
باسی ... ئم بیاری ھیچ شتکمان نداوە... نازانم

ھر باسی ھیچ شتکمان ... ئوەمان نکردووە
  .ل دوای ئو مسلیوە ک ڕوویدا... نکردووە



 ٤٠

  کارین
ەک عادەت بگومان ئم ل چلی ھاویندا دەڕۆین، و

وین... وایر فریا بکگ ... وڵ دەدەین لن ھعادەت
گر ... دەوروبری بیستی مانگدا برەوخوار ببینوە

  ...ئوە نا
  

  یوناس
  ئگر ئم چی؟

  
  کارین

  .لوانی پویستتان پمان بت... ئا، گر ئوە
  شانۆنامی مۆزیکی بدەنگ

  
 دەکن، خزانکان جیا دەبنوە، خزانی تر دروست

 وە، کات بتی کارەساتی تر دەگرگکارەسات ج
 ین، کست دەکر زوو ھت و ھرایی ون دەبخ

پوەندییکانیش بیست ساڵ تپڕیوە و خزان و
دوا دیمنی شانۆنامکیش لنوان کارین و . گۆڕاون

یوھاندای، ھردوو کارەکترەکیش لم دوا دیمندا 
ئم دوو کسایتیی و لم . پنج ساڵ بتمنترن

دیمندا باسی دوا چرککانی ژیان و مرگی ئۆلۆڤ 
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 بر کارین و یوھان ل یکتری خۆش دەبن،. دەکن
لوەی یوھان لگڵ دۆستکی تازەیدا بوات بۆ 

ھروەھا یوھانش ڕەزامندیی خۆی . فڕەنسا
 ک گۆڕدا بی ل مردووەک ر سھ ت، کدەردەب

نخاک بسپدر . سیری کارین، وەک ککارەکت
چوارەمی شانۆنامک، ل سنتری ڕووداوەکانی بشی 
 وە، کڕووداوەکان ترا دکارین خ ،چوارەمدای
 تندین ساڵ چوونت، ڕووداوەکان چودەریش دەک

یوھان سرلنوێ شووی ب یوناس کردووە، . پشوە
شی ئۆلۆڤیش کارینی مارە کردووە، یوھان توو

کارەساتکی گورە بووە، ک ئویش ئوەی مندای 
  .دووەمیشی مردووە

  
  برئنجام و ھوستی کۆتایی

الش نۆرن ل ماوەی چل سادا زیاتر ل حفتا 
تلفیزیۆنیدا شانۆنامی نووسیوە، ل چاوپکوتنکی

من ل ھمان کاتدا ل چوار شانۆنامدا کار «: دەت
یشم ئوەی ھموو دەقک دیدی دەکم، گرفتی گورە

زۆربی » .دەقکی تری ل لدایک دەبت
شانۆنامکانیشی لسر ھموو شانۆکانی سود و 

دوای ئم مژووە . وتانی تری دونیا نمایش کراوە



 ٤٢

 وەیم شدەتوانین ب ،و گران چ ژ و پرۆسدر
سرەتا و پرۆسسی برەوپشچوونی دراما و شانۆی 

  .ڕوون بکینوەئم نووسرە 
الش نۆرن دەق و شانۆنامکانی ل شستکاندا 

 بم ل چارەسری ڕۆڵ و جستی دایک دەکن،
 ل ،قی ڕووداوەکاندایچ فتاکاندا باوک لح
ھشتاکانیشدا باوک یان دایک ب تنھا ناوەندی 

وە دەقش زان بمکی خکو چب ،کانی نیی
ناوەند تی دەبکانی . کی گرنگگشتگیرەکمکچ

خزان ب شوەیکی گشتی دەکون چق و ناوەندی 
ل . گرنگی پدان و شان گرنگکانی شانۆنامکانییوە

 ندا بشانۆی الش نۆر زان لماکانی خوەدەکاندا بنن
 و ب شوەیک ھدەوەشت و کۆمگیکی تواوی

پ ل بدمستی، بکاری، نخۆشیی دەروونی و 
انی بنما کۆمیتی و ئابوورییکانی ئورووپا پچ

ل ساکانی دووھزاریشوە الش . لخۆ دەگرت
نۆرن پی ناوەت قۆناغکی زۆر جیاوازەوە، 
شانۆنامکانی ئم قۆناغی مۆرککی فلسفی و 

لم قۆناغدا مرگ، . ئگزیستنتیالیزم لخۆ دەگرن
ەندی وەک ھاوکشیکی گرنگی ژیان، ل ناو

ڕووداوەکاندای.  
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  سبرەکانیشمان بدەرەوە

  
مرۆڤبوون پرۆسیکی درژی لبننھاتووی 

قاندندروستکردن و . خو ردەوامی لب ب مئ
دۆزینوەی خۆمان داین، زۆر جاریش ئم پرۆسی 
خۆدۆزینوەی ب پی ستراکتور و بنمایکی دیاریکراو 

ەتاییکان و ون سر. ڕچکی خۆی وەردەگرت
ھدم دەروونییکانمان فۆرمی مرۆڤبوونمان لنو 
کۆمڵ و لگڵ خودی خۆمان و دەوروبرەکیشمان 

ئمی مرۆڤ، ھریک و ب جۆرک . دروست دەکات
 ت بکی تایبتی و میراتیپاشخانی دەروونی و کۆم
خۆمان، بۆ گڕانوە و سوودلوەرگرتن و بکارھنان 

ھندک جار . ردنی خودی خۆمان ھیو دەومندک
خوندنوەی کتبک یان بینینی نمایشکی شانۆیی 
مرۆڤ تووشی ڕاچکینکی گورەی وا دەکات، 

  .سرلبری ژیانی بگۆڕدرت
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ڕۆژکی (الش نۆرن، ک بۆ یکم جار نمایشی 
ئۆژین (ی نووسری ئمریکی )درژ برەو شو

یکی ننووسراو ل دەبینت، بیرۆکی دراما) ئۆنل
دەروون و ھستیدا چکرە دەکات، ھست دەکات ئو 
درامایی ئۆنل سبارەت ب خانوادەکی ئو 

باوککی بدمست، دایککی تنھا و : نووسراوە
. نخۆش و دوو برا، ھروەک خانوادەکی نۆرن

نۆرن لژر ھژموونی ئو دەقی ئۆنلدا شانۆنامی 
ئم دەقیش  دەنووست؛) ن بدەرەوەسبرەکانیشما(

دیدی نۆرن ب تواوی دەکاتوە، دەیخات بردەم گرێ 
. دەروونییکانی و خودی خۆی ب خۆی دەناسنت

ی سای ١٠ی مانگی ١٦ڕووداوەکانی شانۆنامکیش 
، ڕۆژی لدایکبوونی شستویک سای یۆژن ١٩٤٩

وک و یۆژنی بچو(ئۆنل ڕوو دەدات، کوڕەکانی ئۆنل 
ل ژنکانی تری سردانی باوکیان و ) شین

دەقکی نۆرن ل . ی دوا ژنی دەکن)شارلۆتا(
بووە، دواتر ) خزانکی ئۆنل(سرەتادا ناونیشانی 

 تش(دەبمخۆ ک لر ) (بۆستن نۆکتین) (پیاوژل
) شوک درژتر ل ژیان(و ) چارەنووسی ئسترەکاندا

شوک (ۆ لژر ناوی بۆ یکم جاریش ل ئۆسل
ک ل دراماتن نمایش . نمایش کراوە) درژتر ل ژیان
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 ی دەکاتکواوی ناونیشانت ن بوە، نۆرتدەکر
ئمیش یکک لو ) سبرەکانیشمان بدەرەوە(

 بیردەخاتوە، مان)مرگیشمان بدەرەوە(دەقانی ئۆنل 
. ک ب ماوەیک بر ل مردنی سووتاندویتی

بۆ ئو زنجیرە دەقی ) کانیشمان بدەرەوەسبرە(
 زانخ بارەت بشتاکاندا، سھ ل ن، کنۆر
بۆرژوازیی سودییکان دەینووست، دەبت خای 

نۆرن ل سرەتاکانی ژیانی . کۆتایی و وەرچرخان
ئدەبیشیدا، دوای دەقکی ئۆنل، ھروەک ئۆنل 

 و دەگڕتوە سر تراجیدیای گرکی و ل دید
) ئۆرستین(چارەسرکی مۆدرنوە شانۆنامی 

 .دەنووست
لو ڕۆژەوە نۆرن، ھروەک ئۆنل لبردەم 
کۆشکی بنما ئتریدەکانی گرک و پرستاگاکانی 
 و دەرگایانمروەتی لب کنۆسۆسدا وەستاوە و ب

نۆرن لو ڕۆژەوە ل دەق شانۆییکانیدا . دەدات
ی خزانکی خۆی و دەگڕتوە بۆ سر شانکان

لووە چارەسری گرفت خزانییکان دەکات، دت نو 
ما بۆرژواکانی کۆمی سودییوە و لووە ھموو 
جومگ کۆمیتییکانی کۆمگکانی ئورووپا و 
دونیا بسر دەکاتوە، سوود ل ئسخیلۆس 
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وەردەگرت و ئۆنل دەکات کرەس و وشکانی خۆی 
ئ ی دەکاتخویوەکان دەستی نڕەشان نو دیم

  .یکتری دەبنوە
رویژی لکی نر شانۆی پادشایی سهڕیژیسۆر 

، سرلنوێ دوای بیست ساڵ کار لم دەقی )دراماتن(
نۆرندا دەکاتوە و ب دیدکی نووە دەیخونتوە، 
 ت و لی دادەمایو دیدە نوپانتایی شانۆ بۆ ئ

دەرگایکی ئجگار . اکی دەکاتوەھموو شتکی زیادە پ
 ب ڕووی بینراندا دەکاتوە، ک سینۆگرافیا وه، گورە

ک ھماگلی دەروازە درینکانی پرستگ و 
ککانی گرم ،کۆشکوە؛ ھاوکات ئرز بۆتب 

دەرگاییش وەکو خاکی کۆتایی و وەستانکی ئبدی 
نتایی پا. ب ڕووی ئو خزان و بینرانیشدا داخراوە

شانۆک بتا، کورسییک الی چپی شانۆ و 
قنفیکیش ل بشی ڕاست و ل قوویی شانۆکدا، 

ھندک . لنو تاریکییکوە جاربجار دەردەکوت
جار گمی ئکترەکان یان یکک لو ئکترانی 
 ورەیی بگ کی تر دەکات، برکتری ئچاود

دەرگا گورەک پشان پرۆژکتر، وەکو فیلم لسر 
ئم پانتایی گورەیی دراماتن، دەبت . دەدرت

ئسخیلۆس، ستریندبرگ و ھروەھا : مژووی شانۆ
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ڕۆژکی (مژووی خزانکی ئۆنل، ک ل شانۆنامی 
دا برجست بووە، لرەدا، وەک )درژ برەو شو

کارەکترەکان خۆیان وەک . تارمایی بسر شانۆکوەن
رافیا بکار دەھنن، بتایبتی بۆ ئو دەقی سینۆگ

خۆیان دەیانوت نمایشی بکن و لگمیکی 
سمای . (ھونریدا دەبن ئکتر و بینری یکتری

ی ستریندبرگ دەبت نموونیکی ئو نمایش و )مرگ
نمایش بۆ یکتری ) ئدگار و ئالیس(کارەکترەکان وەک 

 کارەکترە سرەکییکان شارلۆت، ک یکک ل. دەکن
و ڕۆی ژنکی ئۆنل دەبینت، خۆی ئکتر بووە، 
ھر لبر ئوە ل نمایشکدا، ھندک جار وەک 
ئکترک، ب پی پویست ھست و سۆزی بکار 
. دەھنت و تۆنی دەنگ و جووی جستی دەگۆڕت

ئۆنل خۆیشی شانۆنامنووس بووە و ڕساکانی 
دەزان کمر گکتر ئینی کوڕیشی ھت، ھاوکات ش

نمایشک دەبت تاقیگیک بۆ خوقاندنی ھونر، . بووە
بۆ تاقیکردنوەی تواناکانی ئکتر و بۆ ھسنگاندنی 

  . ھونری نواندن
نۆرن بدیقتکی گورە و ب چی و ل فۆرمکی 
لیریکیدا ئۆنل ب ژیانی خۆیوە دەلکن و یکیکی 

ئو کارەکترەی ڕۆکی . ل دروست دەکاتتایبتی 
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ئۆنل دەبینت، لسر مزەکی و لبردەمیدا دوو 
برگ گورەکی یاداشتکانی نۆرنی لسرە و 
 ل لوەی ئۆنکیان دەکات، وەک ئماشایجار تجارب
نۆرندا و نۆرنیش ل ئۆنلدا ڕەنگ بدەنوە و یکتری 

ژکراوەیکی ئاسایی نۆرن دەبت در. تواو بکن
ئستا ئم، وەکو ونیکی میتافۆری، ل : ژیانی ئۆنل

ڕوانگی یاداشتکانی نۆرنوە دەزانین ژیانی ڕۆژانی 
ئۆنل، ھدم دەروونیی کۆنکان و کش پ ل ئازار و 
سویکان چۆن بووە و چۆن ل نوەیکوە 

  .دەشگوزرتوە بۆ نوەیکی تر
ایشکی ب ڕیتمکی مۆزیکی ئم ڕیژیسۆرە نم

جازی ئمریکای چل و پنجاکان دەومند کردووە و 
زۆرجار لنو دیمن ڕەش و کش دەروونیی و 
شڕی نوەکاندا، ھناسیکمان پ دەبخشت، 

ل . دیمنکان ئارام و کارەکترەکان ھور دەکاتوە
 کاتکدا کارەکترەکان، یک ل دوای یک دەمامککانی
ڕووخساریان الدەبن یان دەمامکی تر بکار دەھنن، 
مۆزیکی جازەکیش ھدی ھدی دەڕوات خوارەوە و 
تۆنلکی پ ل ھیوا و ھروەھا شپرزەیش لو 

سبرەکانیشمان . (ئتمۆسفرە ڕەشدا دروست دەکات
دەبت پیامنرکی ڕاستوخۆ و ) بدەرەوە
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مان بۆ )ژەشو دایکی ڕۆ(ڕووداوەکانی شانۆنامی 
ئو دەقی نۆرنی ل ھشتاکاندا کردە . دەگتوە

 و دەقروەھا ئورە، ھکی گنووسشانۆنام
ڕەنگدانوەیکی تری ھژموونی ئۆنل و شانۆنامی 

تارمایی نۆرن ل . ە)ڕۆژکی درژ برەو شو(
ناوەڕاستی نمایشکدا ب ڕوونی دەبینرت، ب دەنگی 

 بۆ دەکات و ئو چیرۆکی چوار کارەکتر قسمان
ژیانی خزانی ئۆنلمان بۆ دەگتوە، ک ژیانی ئویان 

  .دروست کردووە
ئم نمایش مرگی مرۆڤ برجست دەکات، ئو 
 ت و لدەمر پارچدی و پارچدی ھی ھمرۆڤ
خالکی کۆتا و ل دونیایکی نادیار و نبینراودا، لپ و 

 تایتاھوە بۆ ھڕانگ تببزر دەب.  
  



 ٥٠
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مبرۆسکانی ڤاوەک گ  
  
  

 ل ،کی ھاوینکان، خانوویدییی سوبۆ زۆرب
یکک ل دوورگکانی سوددا، ھماگلی ژیانکی 
ئاسوودە، ئارامی و ب ھشتکی ھتاھتایی، بم 

دۆزەخ و " الش نۆرن"بھشت الی  دەکرت ئم
جستکردن و بندیخانیک و شانۆیک بت بۆ بر

گمی ئو کارەکترانی، ک لمژە ل زەمنکی 
ھر لم خانووەدا و لژر . ڕابردوودا چقیان بستووە

تیشکی ھتاوی ھاوینکی دفندا، کسایتییکان 
  .دۆزەخی ژیانیان ل ئوانی تردا دەبیننوە

ی ل "وەک گکانی ڤامبرۆس"نۆرن شانۆنامی 
 کۆتاییھنان ب قۆناغی شانۆنام دا وەک١٩٩١سای 

یکانی فرزەند و دایک و پوەندی ک ،بۆرژوازییکانی
ھرچندە ئم . باوک برجست دەکات نووسیوە
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شانۆنامی ھکی بھزی ژیان و بیۆگرافیای خۆیتی، 
 وە زیاتر ڕوو دەکاتم دەقدوای ئ ن لم نۆرب

 ناو کۆمڵ، مسل کۆمیتییکان، نایکسانی
وناکردنی نوەیکی نوێ و دەستپکی تری 

نۆرن بۆ ئم مبستیش تکنیککی تر . شانۆنامکانی
بکار دەھنت و دەقکانی ئم قۆناغی ب زمانکی 
 ت و لواژەی کورت دەنووسو دەست ساکار و ڕست

  .دیدکی قوووە زەمنکان تکو دەکات
یم شانۆنامندە ئرچبیست ساڵ ھ ر لب 

 ت، بۆ نموونندین وچ ستا لنووسراوە و تا ئ
ئیتایا، ئمانیا و دانیمارک نمایش کراوە، بم ئم بۆ 
 تی لر شانۆی پادشایسد و لسو م جارە لکی

  .ستۆکھۆم نمایش بکرت
ئم دەقی نۆرن شانۆنامیکی درژی چوار 

خنگرەکان ئاماژەیان بۆ پردەیی و زمان بادەست، ڕە
ئوە کردووە، ک ئم شانۆنامییی وەک کرنڤاکی 
فیشک شت ڕەنگاوڕەنگکان وای، ئاھنگی کۆتایی 

  .قۆناغک و دەستپکردنی قۆناغکی ترە
نۆرن س نوەی لم خانووە ھاوینیدا 
کۆکردووەتوە و پکوە شڕ دەکن، ئاشت دەبنوە و 

وت و ناپاکی ل یک دەکن، یکتریان خۆش دە
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ئم خانووە . بیردەکنوە و ل چاوەڕوانی مرگدان
. وەک شونکی دفن دەبت ئاگر و خۆمش

نووسر ب ئاگاییوە ل بزاوتکی بردەوامدا 
بارودۆخکان برجست دەکات، ھموو شتکان ھڵ 

پگی دەست و : دەگتوە و ئاوگۆڕیان پ دەکات
کان و ڕاستی و درۆوەندیپی . میشرەکان ھکارەکت

خون ب شتکی ترەوە دەبینن، خوازیاری شتکی ترن، 
خون ب ئمریکا و ئیتایاوە دەبینن، ل ھمان کاتدا 
ب شتکی ترەوە، ک نازانن چیی و ناتوانن پنجی 

  . بخن سر
نۆرن ئم دەقی لسر بنما و ستراکتۆری 

نورەس و "نی چخف، بتایبتیش شانۆنامکا
کالسی گوەی"باخچل جگ مە ،وە ڕۆناوە، ئپ ک 

ئم شانۆنامی چندە . ل پیشککانی ستریندبرگ
کۆمیدیایکی تراجیدیی، ھندەیش تراجیدییایکی 
کۆمییدیی، لرەدا دونیایکی ئبسۆرد، زمانکی 

 ب  ک کارەکترەکان،ژەھراوی و ئو شوازەی
بردەوامی دەیانوت درۆ لگڵ خۆیان و 
دەوروبرەکیاندا بکن، دەبت گمیکی کۆمیدی و 

چخف ھمیش ئوەی . کۆمیدیایکی تراجیدی
دووپات دەکردەوە، ک شانۆنام پ ل کارەساتکانی 



 ٥٤

کۆمیدیان، لرەشدا ئو دۆزەخی نۆرن 
 ژیان خوقاندوویتی، دەبت کۆمیدیا، بینران ئو

 ستی پکان دەبینن و ھتییسایی کتراجیدیای
   .دەکن، لگڵ ئوەیشدا لگیاندا پدەکنن

بشکی زۆری ئم شانۆنامی، ھر وەک 
ی چخف باسی شانۆ دەکات؛ دوو "نورەس"

 رەکی ئۆلۆف و ساموییل، کری سکارەکت
ھردووکیان نۆرن خۆیتی شانۆنامنووسن، ئۆلۆف 

نو ساموییلنۆر یکراییب -ی دواییکنیش نۆر .
یکیشمان، ھر "نینا"ئکترە و ) لنا(ژنکی ئۆلۆفیش 

ئم . کی چخف ل نورەسدا ھی"نینا"وەک 
ڕۆڵ و : کارەکتران ل ڕۆکانیاندا باسی شانۆ دەکن

پگی شانۆ، ئکتر و ڕۆکی، ھونری کۆن و 
نوە کۆنک و ژیان ل ھونری نوێ، نوەی نوێ و 
  .شانۆدا و شانۆ ل شانۆنامکاندا

نۆرن، ک بیست ساڵ لموبر ئم شانۆنامیی 
نووسیوە، بشکی زۆری لسر ژیانی تایبتیی خۆیی 
 نو الیستا ئی ڕۆناوە، ئرەکو دەوروب

ۆمنتارییی ئم شانۆنامی ھندە بھای نیی، يکۆد
توە و بۆ ئمۆ گرنگ، ئوەی ل دەقکیش ماوە

جۆرە بالنییک، ک مرۆڤی ئمۆ ھستی پ دەکات، 



 ٥٥

ھروەھا باسی گمی ڕۆکان و لدەستدانی ھموو 
بگومان لرەدا خۆشویستییش دەبت . شتکان دەکات

  . گمیکی بھزی دەست لنوان ژن و پیاودا
ئو زمانی شانۆنامکیشی پ نووسراوە، تا 

تایش بۆ سودییکان تازەی، وەک گوزان تیژە و ئس
برینکان دەکولنتوە و بینران تووشی ڕاچکان و 

ونیکی ڕەش و سپیی و ژیان . پاکژبوونوە دەکات
پ ل ڕوات و درۆ و دەلسکانی کۆمگی سودی 

  .تیا ڕەنگ دەداتوە
 

 
 
  
  
  
 

  :تبینی
مبرۆسن بۆ ناونیشانی : ڤانۆر ی ککشانۆنام

بکاری ھناوە، ناوچیک ل ئیتایا و نۆرن ل یکک 
  .ەوە وەری گرتووە- ل کتبکانی یوھان میلتۆن
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 ڕ لڕ(شندا)شی الش نۆر  
  
  

الش نۆرن ل ماوەی زیاتر ل چل سادا لسر 
پوەندییکانی فرزەند و دایک و باوک و تنگژەکانی 

یتی، بم ل شانۆنامی تری ناو خزان نووسیو
ب پی چمککانی  دا ب تواوی ل خزان،)شڕ(

بۆچوون و دیدی الش نۆرن، دووردەکوتوە و 
لبری ئوە، ل کاریگرییکانی جنگ لسر خزان 

  .دەدوت
  

  دەروازەیک بۆ ناسینی الش نۆرن
الش نۆرن ب گرنگترین نووسرە شانۆییکانی 

 یکک ل نووسرە دیار و ئمۆی سود و ب
ئم . ناسراوەکانی ئورووپا و جیھانییش دادەنرت

نووسرە تاکو ئستا زیاتر ل حفتا شانۆنامی 
نوسیوون، تکستکانی بردەوام لسر شانۆکانی 
سود پشکش دەکرن، ھروەھا بشکی زۆری 
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برھمکانیشی وەرگدراونت سر زۆربی 
و سان لسر شانۆ گرنگ و زمانکانی جیھان 

  .گورەکانی ئورووپا پشکش دەکرن
گر پناسیکی کورتی جیھانی شانۆنامکانی ئم 
نووسرە بکین، دەتوانین بم شوەیی خوارەوە 
ئاماژەی بۆ بکین، ھرچندە خزان ل چقی ھموو 
ڕووداوەکاندای، بم سیمای کارەکترەکانی، 

وەکانی و خودی جیھانکی ھر ئتمۆسفری ڕوودا
ککخۆشی : یوان، نشرلمۆکیی، سھیوایی، خ ب

لم . دەروونیی، دڕاوک و یادەوەرییکان
 ل ککژارە یین ژان و پوە دەتوانین بدەروازەی
سیما سرەکییکانی دنیای ئم نووسرە، ھر لبر 

کی بونزیندەخ تزۆر جار ژیان دەب ،یشمئارام ئ
و بزەوەر، لم زیندەخوندا، جگ ل ئازارە 
دەروونییکان، مسلکانی سکس و سکسناسازی، 
وەک بارکی مجازی و جیاواز، ھوستیکی 

  .دڕندەئاسا الی پاوانکانی دەخوقنت
الش نۆرن ھمیش ویستوویتی بینرەکانی 

، خۆیان خۆیان ل ڕووداو و کسایتییکانیدا بناسنوە
ل کارەکترەکانیدا بدۆزنوە و ل شانۆنامکانیدا، 
ڕووبڕووی حقیقتی ژیانی خۆیان ببنوە، لم 
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کاری شانۆ ئوەی، ک ھوڵ بدات (ڕووەوە دەت 
تواناکانی مرۆڤ برەو پشوە برت، گرنگترین 

من . شتیش ئوەی بتوانین ڕاستییکان بخین ڕوو
ەندی لنوان شانۆ و بینراندا ھمیش ھوڵ دەدەم پو

بخوقنم، تا بتوانین دەرگایک لنوان خیاڵ و واقیع، 
  ).خیاڵ و بینراندا بکینوە

ئم نووسرە ل سرەتادا، ل شستکانی سدەی 
ڕابردوودا ب شیعر دەست پدەکات و ل ڕگی وش و 
ون شیعرییکانییوە ل دەرگای ئدەب دەدات، ھر 

ڕگیشوە ب ناواخنی گرفتکانی مرۆڤ و ئازارە لم 
یکم برھمی . دەروونییکانیدا شۆڕ دەبتوە

دەکاتوە،  ل شستکاندا بو) لیالک، بفر(شیعری 
دواتر ب چندین دیوان شیعری تر و ڕۆمان بردەوام 
دەبت، بم شیعر ھرگیز ناتوانت گوزارشت 

ار و چ و فراوانکی لھموو دید و بۆچوون دژو
لبرئوە شانۆ بۆ الش نۆرن دەبت . بکات

  .سرەتایکی تر
ئم نووسرە دوای بیست ساڵ ل ھوڵ و 
 توانا متمانکی برردەوام، وەک نووسکی بالیقت

دا ب شانۆنامی ١٩٨٢بدەست دنت، ئویش ل سای 
ی دا ب شانۆنام١٩٨٣ و ل سای) شو دایکی ڕۆژە(
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)ی خوایوی دراوسورە ) پشکی گروەک نووس
لنوەندی ئدەبی و ژیانی کولتووری سوددا 

  .دەناسرت
 و دەکاتکی ناتورالیزمی پتوازرە شم نووسئ
دەروازە و ستراکتوری شانۆنامکانی، زمانکی 
 مان کاتدا نزیک لھ ز و لرزیش، شیعرئامب

اوزانی ئو فۆرم ئاخاوتنی ئاسایی ژیانی ڕۆژان، ئ
الش نۆرن ل . ناتورالیستی و دەروونییی دەکات

سرەتای نوەدەکانوە دەتوانت دابانکی گورە و 
وەرچرخانکی سراپاگیر لو شوازە ناتورالیستی و 

لبری . ناوەڕۆک خزانییدا بکات، ک پی ناسرابوو
ئوە فۆرمکی تر دەدۆزتوە و ل ھمان کاتدا 

لم قۆناغدا . کی تری جیاوازیش بکاردنتزمان
شانۆنامکانی ڕوودەکات پرس و گرفت چینایتییکان 

چینایتی و /و زیاتر شانۆکی شانۆیکی سیاسی
 م شانۆیت ئچوەیشمان بیرنئ ،فییلسروەھا فھ
لگڵ ھموو چمک و پانتایی سیاسی، فلسفی و 

  .وی دەروونیشی ھیچینایتییکیدا، بنمایکی قو
ڕەوتی شانۆی الش نۆرن ئجگار بربو و 
فراوان، چندین قۆناغ لخۆ دەگرت و ھموو فۆرم و 
 رەدا ناتوانین بوە لداخوە، بوازەکان تاقی دەکاتش
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وردی و ب شوەیکی فراوان ل برھم و قۆناغکانی 
کار و نووسینی بدوین، بم ھوڵ دەدەم زۆر 

ورتی پکھاتکانی ستراکتۆری ئم شانۆی ڕوون بک
  .بکموە

ل شستکاندا، شانۆنامکانی ئم نووسرە زۆر 
بفراوانی ڕۆی دایک برجست دەکات، ل حفتاکاندا 
 ت، لخۆدەگرورە لکی گھایو ب گباوک پ
 توە، دەبکانیینموو الیھ زان بشتاکاندا خھ

کی گرنگ و سموو ناوەندی ھری بیرۆکنت
ل نوەدەکاندا بنماکانی ئو خزانان ب . شانۆنامکانی

تواوی دادەڕمن و کۆمگیکی بکار، نخۆش و 
بدمست جگیان دەگرتوە، ل سای دوو ھزاریش 
بدواوە، شانۆنامکانی مۆرککی فلسفی و 

لم قۆناغدا مرگ ب . ئیگزیستنتیالیزم لخۆدەگرن
ھموو ماناکانییوە، بتایبتیش وەک الینکی گرنگی 

ناوەندی ڕووداوەکاندای ژیان، ل.  
الش نۆرن ھمیش گڕاوەتوە سر شانۆی 
 ند سوودی لمکی دەورچاوەیکی و وەک سگر
وەرگرتووە، ھروەھا چخف، بکت و ھارۆد پینتر 
کاریگرییکی گورەیان بسر برەوپشچوونی 

بووەئوە ھکانییزموون و ڕەوتی شانۆنام.  
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ئارادا نیی ک لئیدی ھیچ مندا  
شڕ ل ئزەلوە لگڵ مرۆڤ دروست بووە و 
ھندەی بوونی مرۆڤایتی کۆن، ھیچ شتک ھندەی 
شڕیش کارەسات نیی، لژر سبری شڕ و لبر 
شاوەکانیدا خک تووشی ھموو جۆرە نھامتییک 

موو سنوورەکانی لۆژیک و دەبن، لڕدا ھکاتی ش 
ھاوکات ھستی قوتاربوون، . مۆراڵ ھدەوەشن

خۆپاراستن و دابینکردنی بچووکترین پداویستییکانی 
ژیان و نانی ڕۆژان، لۆژیک و مۆراکی تر دروست 
دەکن، بۆ نموون منداڵ ھستی مندایی خۆی لدەست 

: بانییکانی شڕدەدات، ژنان و کچانیش بشکن ل قور
 میشزی ئافرەت ھووبردنی ڕەگکردن و ئابالق
 نگ و بکانی جقورس کچ ک بووە لکی

زۆر جار ژنان ل کاتی . دڕندانترین شوە بکارھاتووە
جنگ و ل الین سربازەکانوە الق دەکرن، 
دواتریش ل الی ھزە سرکوتووەکانوە، شڕ 

ۆڤ و ھزی کاردانوەی گوزارشت ل دڕندەیی مر
شاوە دژایتییکان دەکات، ک زۆر ببزەییان ھموو 
کسک، سرباز و خکی ئاسایی، ژن و منداڵ، پیر و 
. گنج دەگرتوە و تڕ و وشک پکوە دەسووتنت

 ل ک ت، کندەورووژ و پرسیارانئ میشڕ ھش



 ٦٣

شڕ برجستکردنی . ھموو کسک بھزترە
اناکانی دەست و ھمیش ئامازک بووە بۆ تو

لناوبردنی ئوی تر و فراوانکردنی سنورەکانی 
دەتوانین ئم چند دە بکین دەروازەیک . دەست

، ک الش )شڕ(بۆ پناسیکی کورتی شانۆنامی 
  . نووسیویتی٢٠٠٣نۆرن سای 

زۆر جیاوازە ل دەق ) شڕ(شانۆنامی 
 تری الش نۆرن، ھروەھا لو خزانییکانی

 لسکان، متیییکۆم باسی گرفت یشی، کدەقان
ئگزیستنتیالیستییکان، مرگ و مسل چینایتی و 
 میشھ ن، کر دەککانی تری نووسرستییزپڕەگ
دەگڕتوە سریان و ب قووی و ھمالینی 

ۆرمکی ب زمانکی جیاواز و ب ف: چارەسریان دەکات
ئیدی ھیچ منداک . "تر باسی شڕکی توندوتیژ دەکات

ئارادا نیی م " لکانی ئگرنگ دیالۆگ و وت ل ککی
شانۆنامی و گوزارشتکی بھزی کارەساتکانی 

نگج.  
پیاوک دوای دوو ساڵ و لپ دوابدوای جنگکی 
 ک لسھیچ ک ک، کوەیڕانوە، گتڕناوی دەگخو

ە ئوە کتوپڕانو گی چاوەڕوانی ئکزانندامانی خ
  . نبوون و نین
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ب شوەیکی کۆنکرتئاسا، ) شڕ(الش نۆرن 
سامناک و قزەون دەخوقنت و ڕۆدەچت خوارەوە 
بنو بنما ڕەش و تاریک و تاکانی دەروونی 

دا مامیکی )شڕ(ئم نووسرە ل . مرۆڤایتیدا
ڵ وشگی جیاواز لوانچپ ب دەکات و وش 

 سترجب کیبکوە ینکانی تری نۆرشانۆنام
دەبن، ون دروست دەکن و ئتمۆسفرکی ڕەشی 

وش ھندە . شڕ و کارەساتکانیمان پشکش دەکن
بھز و کاریگرە، ل ناوەوەماندا دەنگ دەداتوە، 
دەروونمان دەخوات و ل ھموو الیکوە گمارۆمان 

  .دەدا
  

  شڕ ل درامای گرکیدا
تقالیکی تر و چارەسرکی ) شڕ(شانۆنامی 

مۆدرنی درامای گرکیی، الش نۆرن دەگڕتوە سر 
 نوێ لرلکی و سماکانی شانۆی کۆنی گربن
بنمایکی ھاوچرخ و مۆدرندا دایدەڕژتوە و 

شڕ و پوەندیی ئاۆز و . برجستیان دەکاتوە
دوتیژەکانی خزان، بنمایکی گرنگی ئو شانۆ تون

درینی ڕۆژئاوا پکدەھنن، بۆ نموون ئۆرستیا و 
فارسکانی ئسخیلۆس، ئۆدیبی پادشا و ئنتیگۆنای 
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شانۆنامکی . سۆفۆکلیس، تنھا چند نموونیکن
الش نۆرن، بابتکی و کارەکترەکانی، 

رەنووس دەمانگڕننوە بۆ ئو زەمن، بۆ چا
تراجیدییکان و بۆ داماینی توککانی جنگ و 

  . ئنجام چاوەڕوانکراو و چاوەڕواننکراوەکانی جنگ
پاوانی سرەکیی ) جنگاوەر(کارەکتری باوک 
 و دوای ماوەیکی )ئگاممنون(شانۆنامی شڕ، وەک 

دوورودرژ و لناکاو ل جنگ دەگڕتوە، بم ھیچ 
 نماوە، خزانکی لسر شتک وەک خۆی

 ی بووەتورەکگ برسامردندان، کچرزەکانی لم
 وە القیشییکبچووک کچ موویان بسۆزانی، ھ
کراون، ژنکشی وەک ژنی ئگاممنون لگڵ برا 

گڕانوەی . دەستی تکڵ کردووە) باوک(بچووککی 
باوک تراجیدیای تراجیدیاکان و ترازووی ڕووداوەکان 
ل خراپوە برەو خراپتر، ل کارەساتوە بۆ کارەسات 
دەبات و ڕووداوک، ک ھموو ئاستکانی چاوەڕوانی 
ھدەگتوە و دەمانخات بردەم چندین پرسیاری 

  . ب وەموە
باوک ھر ئاگاممنون نیی، بکو ئۆدیبیش، بم 

ی ب ئاڕاستیکی پچوان، ئۆدیب، ک دەگات گوھر
ڕاستییکان، کوریی بۆ خۆی ھدەبژرت، ھردوو 
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چاوی ھدەکۆت و ل وت دەچت دەرەوە، بم 
 ت و لندەی دەسوپاگپ کاندا، لڕاستیی باوک ل
شڕدا، ب کوری دەگڕتوە بۆ شار و بۆ ناو 

ئوەی بتوانت ڕاستیی ژیانی خۆی، ب خزانکی، 
ی ببینت و ل بۆسی ژنکی، کچکانی و براک

تنیایی و لدەستدانی دەستدا، دەستی باوکایتی 
و دەستی خزانکیدا گمارۆ دەدرت و ب تواوی 

  . پراوز دەخرت
  

  ڕووداوەکانی شڕ
 وەی برزەکار، دوای ئک و دوو کچی ھدایک
تواوی دنیا دەبن، ک باوکیان جارکی تر ل شڕ 

پیان وای کوژراوە و تیاچووە، یان ناگڕتوە و 
جنگ کۆتایی . بسروشون، کچی لپ دەگڕتوە

ھاتووە، بم جگ پنجی شڕ، کاریگری و 
کارەساتکانی، ب ھموو جومگکانی کۆمڵ و 

دیارە، ل سروو ھمووشیانوە وت خکییوە 
 سقان چۆکی بر ئتی تا سالوە و برسک بووەت

ئم دایک و دوو کچ ھموو . رەکترەکان داداوەکا
ڕگیکیان گرتووەت بر تا بتوانن ژیانیان بپارزن و 
لبرسا نمرن، کچ گورەکی بۆت سۆزانی، نیکۆتین 
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 خم ب بهو ماددەی بھۆشکر ھدەمژت تا بتوانت 
.  لشی خۆی بفرۆشت، ھست و سۆزب بهو ئازار، 

چار دەبت چاو لم کارەساتان دایکی ب تواوی نا
بپۆشت، نک ھر ئوە، بکو لشفرۆشیی کچکی 

خۆیشی . دەبت سرچاوەی گوزەران و بژویی ژیانیان
، برا بچووککی مردەکی )ئیڤان(دەستی لگڵ 

 تیا دەچگی لردەکبری مڵ کردووە و لکت
  . جگوە

ب کچ بچووکک لم گژاوی شڕەدا خون 
ئایندەوە دەبینت، لگڵ خوشک گورەکی یاری دەکات، 
 ستو زمانی ج مگ ن و بکدیدا دەکڵ یگڕ لش

ل " خوشک"ئم دوو کچ . السایی جووتبوون دەکنوە
 تزۆر زەحم کی وەھادا دەژین، کتسنورەکانی و
 دوژمنکاری و ژیانی ڕۆژان ون و ھیواکانیان لخ

و لسر ئاستکی برز شان خوناوییکان جیابکرتوە 
  . و کارەسات گرانکانی شڕ برجست دەکن

ک باوکیان، مردی ژنک، ل پ دەگڕتوە، لو 
ئو . شڕەدا چاوەکانی لدەست داوە و کورە

پاوانکی دۆڕاوی ئو جنگ دۆڕاوەی و ھیالک و 
وی برسی و لڕوالواز و ب پاتۆیکی کۆنی دڕا

ئوان چاوەڕوانی ئو . سربازییوە دەگڕتوە
گڕانوەی ناکن، لبر ئوە کسیش بخرھاتنوەی 
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ناکات، کس ب پیرییوە ناچت و کس پی خۆش 
ئم پاوان ل ئنجامکانی شڕ و . نیی،ک گڕاوەتوە

ئشکنجداندا ھردوو چاوی لدەست داوە، بمیش 
 دوای جنگ، سیمای ژنکی و ھرگیز کالوەکانی

مامکانی، ھروەھا ڕەنگ و شوەی کچکانی 
نک ھر ئوە، بکو ھیچ شتکیش وەک . نابینتوە

خۆی نماوە، شڕ ھموو شتکانی سرەوژر 
کردووە، بم ئوەی ک وەک خۆی ماوەتوە، ب پی 
بۆچوونی ئو جنگاوەرە کورە، دەستی 

ر ئافرەتوە، پیاوەک ھشتا ژنکی پیاوساالریی بس
ب موکی خۆی دەزانت، لبر ئوەی ئو ب کاغز 

ھر لبر ئم ھۆیش، ک ئم سربازە . ژنیتی
گڕاوەی دەیوت ھر ل یکم شوەوە بچت الی و 

بم ئفسوس ئو سربازە ھر . لگیدا جووت بت
کو ژنکیشی ب تنیا چاوانی لدەست نداون، ب

ژنکی، ژنکی تر و ژنی کسکی ترە، . لدەست داوە
ژیانکی نوی بۆ خۆی و بۆ منداکانی ھبژاردووە، 
لبر ئوە یاساکانی ژیان ئو مافشی ل مردەکی 
 ی لکو، برا بچووکبری ئستا لوە و ئندووەتس

  .جگکیدا ڕاکشاوە و مردی ئوە
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  رکی دۆڕاوباوک یان جنگاوە
ب کوری ) باوک(ل کاتکدا کارەکتری 

دەگڕتوە، ھر زوو درک بوە دەکات، ک ئو باوک 
و پیاوەی جاران نیی، ل خزان و ژیانی ڕۆژانیاندا 
چی تر ڕۆی خۆی نماوە، لبری ئو، براکی ک ھر 
ل سرەتاوە ل شڕ ھھاتووە، ل ماوە دەمنتوە، 

گڕانوەی باوک .  ژنکشیدا دەگرتدەست بسر
شتکی چاوەڕواننکراوە، ژنکی یان کچکانی بم 
گڕانوەی دخۆش نین و ئو، ل سیستم نویکی 
ژیانی ئواندا جگی نابتوە و بوونی بۆ ئوان 

  . نماوە
  

  دایک
  .نا) بدەنگ(
  )بدەنگی(
  

  باوک
  .گڕاموە

  
  دایک

  .نا



 ٧٠

  
  باوک

  .وە گڕاموەھمدیس بۆ ما
  

  دایک 
  ...نا
  )بدەنگی(
  

  باوک
  خریکی چین؟

  
  دایک

  چیت دەوت؟
  

  باوک
  ...ئاخۆ ھموان

  
  دایک

  ...خوای گیان
  )بدەنگی(

بووم کدا نوایو بل...  



 ٧١

  باوک 
  چی؟

    
  دایک 

  .نا
  

  باوک
  ک من بگڕموە؟

  
  دایک

  چیت ل پ دای؟ 
وە، باوک زۆر ب ھوری دت ئمدیو حسارەک(

ردایبربازیی لی سکی شتۆیپا . ترە درەکوکو
  .) ژوورەوە

  شانۆنامی شڕ
  

ب گڕانوەی کارەکتری باوك ڕووداوەکان 
ڕچکیکی تر لخۆ دەگرن و میزاجی کارەکترەکانی 
تریش تکدەچت و گۆڕانکارییان بسردا دت، ئوانی 

کی تر وەکو کوژراوک، سرەونگومک و قوربانیی
شڕ مامیان لگڵ کسی باوک کردووە، ل ھست 
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 ،کنھا بیرەوەرییو ت کی نییو ھۆشیاندا ھیچ بوون
ونیکی تخ و چی تر ناگڕتوە، ک دەشگڕتوە 

سرلنوی شیرازەی ئو  دەبت ھۆی تکچوونی
  .خزان پرشوبوە

 وڵ دەدات، کتیی باوک کۆڵ نادات و ھسایک
ت بگرتوە بسر کاروبار و چارەنووسی دەس

خزانکیدا، بم ئوەیش باش دەزانت، ک ھموو 
 راپاگیر لکی سوەیش واوی و بت کان بشت

باوک تنھا شتک، ک لبر دەستیدا . گرژن دەرچوون
 ،وەیریش ئاماژەمان بۆ کردووە، ئوبمماوە، وەک ل

خۆیتی و ھشتا ب یاسا ک ئو، وات ژنکی حی 
باوک ھموو . و ب ئایین و ب دابونریت ژنی خۆیتی

شتک بکاردنت، تنانت توندوتیژییش بۆ ئوەی 
  .ژنکی بخاتوە ژر ڕکفی خۆی

  
  باوک

جاڕ ب جھننم، من بۆ ماوە نگڕاومتوە تا 
مافی خۆم ت کم دەوو شتبنووم، ئ.  

  
  دایک

دەستت الب .  
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  باوک

ھیی خۆم ت، کوەم دەوئ.  
  

  دایک
ھیی تۆ نیی .ک ھیی تۆ نییدەستم بۆ . ھیچ شت

بم.  
  

  باوک
. چندم حز لت و کنگ بموت دەستت بۆ دەبم

. ئستا نجوویت) لی دەدا(توو جھننم چیت؟ 
لی . (ناچارم مک بر قامچیت بدەم. ئگینا دەیترشنم

  . پت دەمئوە بک، ک) دەدا
  

  دایک
م بدە. باشم بدە. لل.  

  شانۆنامی شڕ
  

دایک ب ھموو شوەیک ل مردەکی دوور 
دەکوتوە و ب ھیچ شوەیکیش قایل نابت جستی 
خۆی بدات، باوکیش دواتر و بۆ دامرکاندنوەی 
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 وڵ دەدات دەست بۆ کچکسیی خۆی، ھۆشی سئا
 چندان جار لالین گورەکی ببات، ئو کچی، ک

کسانی ترەوە الق کراوە و ئستایش ژیانی خۆی 
لدەست داوە و بووەت سۆزانی و بیر لوەیش 

کچی باوک کوربووەک، لم . دەکاتوە ک ڕابکات
ھی : "ھوستدا ب ڕووی باوکیدا دەقیژنت و دەت

     ."تۆیش ڕک وەک ئوانی تر وایت. دزوی قوڕمساخ
  

   وەک سمبۆلکی دابان و تنیاییکوری
 کرەکییس وانڕ پاش ر دەکات، ) باوک(ککو

 کی فراوانتری پودایکی قووڵ و ممایبن
باوک بردەوام ل تقالی دۆزینوەی . دەبخشت

 ت، لڕکانی تردا دەگتییسایدوای کب ،خۆیدای
تاریکییکی ڕەھادا دەسووڕتوە و ھرگیز 

یکان ناگات ئاستکی تواو و ھمیش ل پوەندی
  :بازنیکی بتادا دەسووڕنوە، لم ڕووەوە دەت

  
  باوک 

ھندک جار پم وای تنھا پویستم بوەی دەست 
ڕایڵ بکم و گۆپک داگیرسنم و ئیدی ھست دەکم 

ڕەنگ ئم . ڕوون و ئاشکرا دەبینم... ک ھمدیس دەبینم
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تر بوای گر مرۆڤ ھر ل ئوەوە تاریکیی ئھوەن
. چاوی نبوای و نیزانیای شوەی شتکان چۆنن

ئوسا مرۆڤ حای ندەبوو لوەی ک چ شتکی 
وە وا بوو جیھان مردبدەست داوە، وەک ئل.  

  شانۆنامی شڕ
  

کارەکتری باوک ل تقالیکی ھمیشییدای بۆ 
 خۆی ئوەی سرلنوێ ل ژوورە نویکاندا

بدۆزتوە، سرلنوێ خۆی ل ماکیدا ڕابھنتوە، 
  .ک بۆت نامۆ و میوانکی بزارکر

 کمان کاتدا جۆرھ ی باوک لوتسوکو ھئ 
ل میکانیزمی ئارەزووی کۆنترۆکردن الی پیاو و 

  : ھستکردنیش ب تنیاییکی قووڵ و بسنوور
) دەستتھ(لرە ماویت؟ "، ."وەرە ئرە... نا"

) برەو الی دەچت. (لوێ ڕاوەست"، "ڕۆیشتوویت؟
ک بشت .ڕاوەست جوو دایت"، "بودەزانم تۆ ل ...

تۆ "، "ئوە چ دەکیت؟"، "گوم لی ھناس دەدەیت
  ... ھتد"... کیت؟

  شانۆنامی شڕ
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 یش لم وشانڕ(ئش( کن لشب دا، ک
زارشتکی دیالۆگکانی کسایتیی باوک، گو

ڕاستوخۆی ھستی تنیایی و ویستی کۆنترۆ ل الی 
دەرەتانر بم کارەکتڕدا، . ئی شگران م بارودۆخل

ل ئتمۆسفری گڕانوە و کوربووندا، شتکی زۆر 
دەست ،لۆژیکییکان لموو شتنگاوەرە ھم جئ ک 

بدات، ئوانیشی ک لوەوپش لدەستی داون، 
نوێ لرلوەسنھا . دەستیان دەداتی تکبچووک کچ

ڕووناکی و ھیوای ئم شڕە خوناوییی و ھست و 
 ک کیشسنھا کدا ماوە، تی تکی مرۆڤانسۆز
 کۆتاییدا و ب ویش لر ئباوکی دەکات و ھ ست بھ

ل کاتکدا . ڕەزامندیی خۆی الی باوکی دەمنتوە
 مامی بیار دەدەن خوشک گورەکی، دایکی و ئیڤانی

بۆ چارەنووسی خۆی و ب تنیا ) باوک(کۆچ بکن و 
جبن، کچ بچووکک سمبۆلک بۆ گڕانوەی 
ھیواکان، بۆ سرلنوێ پکوەژیان و بنیاتنانوەیکی 

  .تر
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 کدالچاوەڕوانی موجیزەی  
  پرجووی الش نۆرن لنوان بوون و نبووندا

  
  
  

 ن، لری و الش نۆرر کاریگژفتاکاندا لح
یۆژین (دەروازەی شانۆنامکانی نووسری ئمریکی 

 یکم سرکوتنکانی بدەست ١٩٥٣ -١٨٨٨ )ئۆنل
دەھنت، مودایکی فراوان، توانینکی سراپاگیر و 

 ت بخشدی دەبکی سوی مۆرکری (شانۆنامفس
ات ل ی یۆژین ئۆنل، ھاوک)ڕۆژکی درژ برەو شو

 تف دەبخلدا، چکی گرنگی پاڵ ئۆنیچاوگ
لوێ ل  و پاوانکانی چخف لرە. قۆناغکانی تری

 کی سکاندناڤی، لیناسھ کی تردا و برگکی بشب
 ون و لندا دەردەککانی الش نۆرزۆری شانۆنام

 کی جیاواز و کۆتاییشدا لردا فۆرمد پینتھارۆ
  .نکی تایبتمند دەدۆزتوەتکنیک و زما
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گشتی برجستکردنی کۆمگ ل ئم نووسرە 
 وە، لکانزان و بۆرژوازییوەی خوەشاندنھ

یکانی فرزەند و باوانوە، لسر شقام و پوەندی
کۆن پیس و تاریک و تنگکانوە، ل ھۆی ژوورە 

ان و ڕازاوەکانوە، بۆ ناو تلیاکخۆر و بدمستک
مرۆڤ نخۆش و دەروونشواوەکانوە، ب چی ژیانی 

 دانیشتوانی ڕۆژان تاوتوێ دەکات، گیان ل
 نوێ و لرلکانی دەردەکات و سکی شانۆنامنشو

  .تردا گیانیان پ دەبخشتوە
 ی الش نۆرین لرجوو(شانۆنامی )پدا ما

بنماکانی ئو ل بکت دەدۆزتوە، ل یۆسام
ئتمۆسفرکی تایبتمندی بکتدا، ۆیوە، ل شان

زمانکی تایبت ب خۆی و ونیکی سودی لو 
زۆربی ڕەخنگرە . برگڕەشدا برجست دەکات

سودییکان ئوە دووپات دەکنوە، ک الش نۆرن 
 وەیگڕژە بمزۆر ل رەو دونیا و جیھانبسۆرد بئ

 و سۆفیزمۆز و لیریکتئاکی ساموییل بکڕەش  .
یش خوندنوەیکی جیاواز، ئندشئامز، )پرجوو(

بدەم چاوەڕوانی (توندوتیژ و ھمالینی شانۆنامی 
  . وەی)گۆدۆ
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 ن لکانیدا، ڕیالیزم و الش نۆرموو شانۆنامھ
واننتیالیزم و ئگزیستئ شانۆی یشی ک زیاتر ل

ی مرۆڤ، حز و ئبسۆرد نزیک دەبتوە، دەروون
ھیواکانی مرۆڤ، بدەرەتانی و دڕاوکی مرۆڤ، 
گرفتکانی بوون، ئازارەکانی تاککس و نامۆبوون و 

و مرگ، تنیایی، خمۆکی و بوونی مرۆڤ دەکۆتوە 
ھیچ سنوورک لنوان ڕەشترین ڕاستییکان و 

  .کۆمیدیایکی بھوودەدا ناھتوە
  

  پرجوو باسی چی دەکات؟
 شتک لم شانۆنامیدا ئاشکرا نیی، ھیچ ھیچ

شتک دنیا نیی، زمان لنوان ئستا و ڕابردوودا 
 توە، لۆژیک دەبتدەسووڕ تبا دەبنالۆژیک و نات

 با و بیرۆککی توییو پشنکان لو بۆچوون
ھیچ ڕووداوک، ھیچ . بردەوامدا برجست دەبن

و شونک و ھیچ گ سرەتا یان کۆتاییک، ھیچ ژین
الش نۆرن لم . زەمن و ھکی ئاشکرا بدی ناکرت

 دا و لیستگوە ونبوونی ڕووداو و شوی ندووتو
س . ی کۆتاییھاتنی شارستانییتی خوقاندووەونا

مرۆڤ ل شونکی نادیاردا گیریان خواردووە، بۆ 
نموون گوڕک، شتخانیك، نخۆشخانیكی 
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نی، بندیخانیك، ژوورکی چاوەڕوانی، دەروو
 ،کیش نیینو ھیچ شو کنموو شوین ھدەتوانین ب
شونک لنوان ژیان و مرگدا، چاوەڕوانیش تنیا 

یرانم کارەکتدەی ئکان . فریادڕەس و داتییسایک
 دا لنم ناشووچاندان تا خۆیان لکی بکۆشانت

وە و خۆیان بناسنبدۆزن ن، لوان کوە، تا بزانن ئ
  کووە ھاتوون و برەو کوێ دەچن و چین؟

  
  کول

  )سووکی دیالن دەکاتو ب ھدەست، وەستاوە (
  .تۆ
  )وچان(

  .تۆ
  )وچان(

  تۆ ناوت چیی؟. تۆ
  

  کییر
  .ئا
  

  کول
  ناوت چییه؟
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  کییر

  نازانم ناوم چیی؟. نازانم
  

  کول
بابنازانیت؟. ن  

  
  کییر

  .ئا
  

  کول
باش.  

  )وچان(
  تۆ
  )وچان(

 ممن نازانم لکو.  
  

  کییر
 م؟نازانیت لکو  

  
  کول
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  .نا
  )وچان(

 ممن نازانم لکو.  
  )وچان(

 یت؟تۆ لکو  
  

  کییر
  .نیتب ھرحاڵ تۆ لرە ... ئا

  شانۆنامی پرجوو
  

و ) بکت(ئمیش گڕانوەیکی ڕاستوخۆی بۆ 
 رەکان لکی تردا وەکارەکتوازندفۆڕم و شکک ب 

 ندیخانندی بم بندی ژیان و وان، بکو بنا، ب
بندی سیستم و یاسا و ستراکتۆر و بنما کۆمیتی 

ل س کارەکترەک بالنن و . و دەروونییکان
تقالی ئوەدان ژیانیان، بوون و گوزەرانیان 

ھموو جیھانکدا ک بۆ بارکی ئاسایی، ل بگڕتوە 
، کسایتییکان ان نادیار و نادنیا و نائارامنشتک

 واوەتیدان، لکی توتنمان و کوارەکانی نر لسل
زەمنکدا ل ھوی ناسینوەی خۆیاندان، ک برەو 

گیاندان، کارەکترەکان ل . دەڕواتھوەشاندنوە 
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 وە یان لکی گیانتوە و ڕەوش و حانئاگا دب
بتمنن، بم رەو کوێ دەچن، ھرچندە نازانن ب

  .وای تازە لدایک بووبنھروەک ئوە 
 ڕووداوەکان زیاتر لنوان کول و کییردا ڕوو 

 م، لوکا، بیسی سوە دەدات و کقوونی ڕووت
ئوان ل بوونی خۆیان، لوەی . لنوانیاندا کوتووە

دەین، ھۆشیارن، بم زۆر جار وشیک، 
 و بو تڕستکانیاندا دیارنامنستواژەیک ل دە

 کنموو دیمش ھوەیتشخۆ دەگرکی تر لفۆرم .
 ئوەی جگرەیان ب به  جگرە دەکشنھندکجار

وە بوه،دەستننب دەخوت، کتبه ب  وەی چ بئ
 ک لبکت ت، یان دەبنئارادا ب نجپ جادووباز و ب

دونیای وەھم .  لو ناوەدا ناھنتقاندنک کسک
واقیعکی ھستپکراوە و ئوان ل وەھمکی واقیعی و 

  .ڕاستیدا دەژین
  

  لوکا
پڕەی . ھدەستت، یان لسر ئژنۆ دادەنیشت(

کتبک ھدەداتوە، کبوونی نیی، ب شتگلک 
وێ بوونیان نییل ک ،ندەکپ(  
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  کول
  خۆش؟

  
  لوکا

  .ئا
  کول

  ؟پت خۆش
  

  لوکا
نایاب ،ئا، نازانم خۆش.  

  
  کول

 واتباسی چی دەکات؟ئا، ک ،باش  
  

  لوکا
  .کمک دەیپڕنم. نازانم، ھر ئستا دەستم پ کرد

  
  کول

یندەوە. ئاگام لت خوبو کتدا ئم ڕۆژانخۆ ل .
لو ڕۆژاندا بۆی دانیشتیت و ک ھمان کتب ئوە 

  .خوندتوە
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  لوکا
  .کتب نیینا، ئو 

) دەست دەدات کی تر، کبکتنیی(  
  .ئمیان بوو

  
  کول

ئ ئ.  
  )وچانکی کورت(

 م وایک وانپوەک ی . م وایبنپک کتی.  
  ٨Cشانۆنامی پرجوو، دیمنی 

  
 و پانتاییکان دەنگ لدا وشتاچۆڵ و ب

دەدەنوە، دەزرنگنوە و زاییکی نابج و 
باسی ھیچ ست دەکن، بم دەقک ترسناک درو

 ک نییت و باسی ناکات، ھیچ شتبکی ھناوەڕۆک
دیالۆگی نوان کارەکترەکان بوونی ھی، . شتک بکات

 کۆتا، ککی زۆر و بدیالۆگ ت و لمان ھیچ ناھ
کاتدا ھموو شتک دەن و ھموو ماناکانیش لخۆ 

 ک کاتدا ڕوون و ئاشدەگرن، لو زۆر گران و ی کرای
مومژاوی و نادیاریشری کول و . تردوو کارەکتھ
 ک لوەیش رەکانی کییر بڵ کارەکتگوەکان لش
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م دوانریبن و ئستراگۆن ھاوتر و ئبوونیان فالدیم 
دووپات دەکرتوه، ئم تنھا لالین خۆیانوە 

کسایتیان ئارەزووی گڕانوەیان ھی بۆ ناو 
: ناوەکانیشیان. سۆزی دایک، شونکی تڕ و تاریک

دەچکی تری تکول، کییر و لوکا پوەینانکارھب 
سیح بکانی مناوی قوتابیی.  

 م جیھانل نم شوبسۆردەدا، لن و ئناشو
ڕۆچوونی ڕووداواندا، ڕۆحکی کۆمیدیا، کۆمیدیایکی 

ھوست ڕەش بنو ھی ڕووداوەکاندا دەڕوات، بار و 
تراجیدیاکان فراوان دەکات و مودایکی قووتریان 

ل ھمان کاتدا مۆرککی شیعرئامز لخۆ . پدەبخشت
کت و بونیادی دەقوە  دەگرنزیک دەکات شیعر و ل

ب کورتی دەتوانین . ھناسیکی لیریکی لخۆ دەگرت
ک ئو مرۆڤانی، : بکینبم شوەی ) پرجوو(پناسی 

ب تواوی کۆنترۆیان لدەست داوە و ب شوەیکی 
ئمی . نائارام ل بازنیکی نادیار و ناکۆتادا دەخولنوە

مرۆڤ چاوەڕوانی چین؟ مرگ یاخود فریاگوزاری؟ 
پغمبرکی تر یان موجیزەیکی چاوەڕواننکراو؟ ئوەی 

ویستيئاماژە پ ک ،وەیت ئشی بۆ بکر مرۆڤ ل
، توانییکی بردەوامدای تا ئو ڕۆژەی دەمرچاوەڕ

دی مرۆڤبکی ئرگیش بۆ خۆی چاوەڕوانییم.  
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  وەک ناونیشان_ پرجوو 
 زمان و ب ب نالیمکی ھیمرجوو گپ
: سودی دەکرت چندین مانای جیاواز لخۆ بگرت

 رجوو لپ کک کاتدا ئاماژەیی ک، کبۆ شت زۆر ل
پچوانوە، ھر زۆر ل سرەوەی ، یان ب خوارەوەی

 و چین گزکراوەکان یان خوارەوەی کۆمراوپ
ڕووکاری ل مانای وشک . موجیزەیکی خواوەندی
 ت بکی (دەرەوەی دەکرنزەم ژیانماندا، ل چی ل

رەوەیژک لدیاریکراودا ڕوو دەدات و چ شت (
  .ئاماژەی بۆ بکرت

 ل ڕوانگی ئم ناونیشان الش نۆرن ھر
 وە، لجازییکی توندوتیژ و موەیش مان کاتدا بھ

ۆز و ب شوازکی کۆمیدی،  ھست و سب به
نالی کانی، پر لروەھا تاریککانی، ھکارەسات

. ئبسۆردەکانی پشتوەی کۆمگمان پیشان دەدات
ش ئاماژە و ڕەنگکی ئاشکرای يپرجوو وەک موجیزە

دەگرت و سبری خودایک بردەوام ایین بخۆوە ئ
ل ناواخنی ڕووداو و پشتوەی کارەکترەکان، وش و 

یکاندا بوونی ھدیالۆگ.  
 کدانکول و کییر و لوکا لموو شتچاوەڕوانی ھ :

چاوەڕوانی ژیان، مرگ، قووتاربوون و مسیحکی 
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لوانی چاوەڕوانی ھیچیش نکن و تنھا . نوێ
ل ناو، ب ب ،شدا نین و بوونیان نییودان یان لو

پناس، ب ناونیشان، بالن، مردوو و ل ھمان کاتدا 
کسایتییکان ل چینی خوارەوەی . زیندوویش

کۆمگدان یان چاوەڕوانی موجیزەیکی خواوەندین، 
  .دەشکرت بین ھردووکیان، نغرۆبوون و موجیزەیش

  
  انۆنامک ی تاک و زەمنی ش-من

 ل ژیان و ل کۆمگدا ھوی ئوە دەدەن - منکان
یکانیان بوانی ترەوە، پوەندیکموکوڕییکانی بوون و 

 وە بسی دووەمرجوودا کپ م لوە، ببشارن
کارەکترەکان ھیچ ناشارنوە و ھیچ شتک نھنی و 

وە . شاراوە نییر ئبکول، کییر و لوکا زۆر نزیک ل
ەبنوە، دەمامک و ڕووپۆشکان، بربست و د

 ن، کدەک سترجک بنن و شترزەکان دەڕووخم
 و ڕەوشانئ یدەغق ،دەرخاتبۆ مرۆڤ نیی : وات

کی ئو کۆنترۆشمان . لدەستدانی کۆنترۆڵ
 ویندەستدا، ئیدی دەکل وینرەوە، دەکالوە ژناو ک

رزەکانی کۆموەو پشت دیوارە بگ . رەکانکارەکت
زۆر شواو و نادیارن، بم ھۆشیارن، ل ھرچندە 

 کیان بینیوەو بموو شتن، ھک دەگموو شتھ
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ئوان بچشنی مسیح . ھموو شتکدا تپڕیون
ن ھگرتووە، ئو گوناھکانی ئمیا

و  توندوتیژەی لنوان ژیانی دەرەوە، سرەوەسنوورە
ی کارەکترەکانی پرجوو بوونی خوارەوەدا ھی، ال

نیی .  
 ک ،منک. س پیاو، س قوربانی، س جلالد

خریک دەبت ب تۆ، بم دوود، لبری ئوە منکان 
 ندین منی تر، دەبنچ و و پرسیارەکانیاندەبنتۆ '': ئ

کیت؟، من ل کوم؟ پوەکانم ل کون؟ شو زیاتر 
-خودی پرسیاری من دیمنکان ل'' تاریک بووە

ەکانوە، ئاماژەیکی ئاشکرای بۆ کۆمگ و ستراکتۆرە 
 تی و ئاستجیاوازەکانچینای کانی . دەروونییمن

و سنوورە  ک ل دەرەوەی ئو بازن ،تریش
دەجوونوە، ناتوانن گوناھکان، یاسا دیاریکراوانوە 

 دڕندەکان، جیاوازییکان و دیوی ناوەوەی شتکان
 ک ک کۆمگکانمانی دروست ،ببینن یان نازانن

 ک ،وەیشر ئبر لکردووە، ھ نجبۆ ناتوانین پ
ئم ھموومان تاوانبارەکان ڕابکشین، لبری ئوە 

برپرسیار بین تاوانبارین و دەشبت ھموومان پکوە 
برامبر ئوانی تر، ئوانی الش نۆرن لم 

ەیان بۆ دەکات، لناو شانکانی شانۆنامیدا ئاماژ
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دیمن و ڕووداوەکاندا منی تاک ل ترۆپکی جوو و 
 بزاڤی وش و ڕست ،کراوەکانیاندایواونت

 رەکان لردەوامی کارەکتزەلی و بکی ئوھ
 وەدان، کت، بوونیان ئبکر ستیان پن و ھببینر

ان بوونی ک ،و گیرۆدەی ئوەندووپات دەکنوە 
لم . و ڕەوشکهخاوەنی کردارک، ھوست 

 رەکان لدا کارەکتون و دووڕیانخمرزەکانی گم
 وە، لنمگیندا دەسووڕکی غبوکدەرگاکانی شانۆی ل

  .ل بکت ھدەگرنیۆئبسۆرد دەدەن و شونپی سام
دیمنکان لنوان گمخون، فۆرمکی لبوکئاسا 

دا پکدا دەچن و ل ونیکی و شانۆیکی دەربین
ی )کۆتایی گم(ب چشنی . تمومژاویدا ڕۆدەچن

 رزەوە، دەڕواننکی برەینجپ وە لتکب
گردوونکی فراوان و الش نۆرنیش جوو و بزاڤی 

 کان لتییسایوە کرتاشی نزیک دەکاتیکری پھون
 کی زبر و ڕەق دەکاتینکی بزۆز، و وریکپ

دیمنکی کورت، یک ب دوای یکدا، نجیرە ز
 کیان بریتیین لندرا، ھکی خیک، جووچاوتروکان

ڕووناکی، تاریکی یان ڕەوشکی بروسکئاسا، ونی 
 ز دروست دەکات و لمان کاتدا گوزارشتئامھ

  .دەیانووخنت
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  ئایین و سبری مسیح 
 کندین مۆتیفی ڕووداوەکانی شانۆنامئایینی چ

لخۆ دەگرت، ھی تکستکان و گمی زمان 
ئاینییکان، مسیح و مسل بۆ ناو کش دەمانباتوە 

 نوی وڕکەکانی ئینجیل تد ک لندو و ھ
پرجوو ل خای سفرەوە . ڕەوشکی کۆمیدی دەبن

دەست پدەکات و مسیح ئازاری کارەکترەکان 
 من کم؟ من چیم؟ بۆچی ھدەگرت و پرسیارەکانی

من؟ ل چمککانی ئایینوە، ل سودایکی نھنییوە، 
ل گمیکی کۆمیدییوە ئازارەکانی مسیح 

لم . ەوه)کول کییر، لوکا و(دەبستتوە ب ئازارەکانی 
گژاوەدا کارەکترەکان گمی لخاچدانی مسیح 

  .دەکن و پنا دەبن بر وەھم و سمبۆلکان
  

  کول
  .لگڵ ئودا بکئوە کوای ... ئا
  

  کییر
  ک؟

  
  کول

  .لگڵ مسیحدا... ئا، ئو
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  کییر

... گر من... من دەب... گر من... نء... مسیح، ئا
... دەمی... کم ئوی ماچ... کم ئوی ماچ... گر من

  .کم ماچ
  

  کول
  دەمی ئو؟

  
  کییر

  ...لو سرەوە... دەمی ئو. دەمی
  

  کول
  و سرەوەل

  
  کییر

  )وچان(
خوارەوەی و لئ.  

  
  کول

  .ل خوارەوەم... منیش لوم
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  کییر

  .ئوان ئویان داگرتۆت خوارەوە
  

  کول
 ل میشھرە . خوارەوەیل خوارەوەل .

  .خوارووترین ل دەمارەکانا
  ٢١شانۆنامی پرجوو، دیمنی 

  
کارەکترەکان بردەوام دەربارەی ژیان، مرگ، 

 ئو س دەکن، ھروەک ئوەیون، ئایین قس بو
 سک ر گۆی زەوی بن، لکانی سدوا مرۆڤ

کۆتاییشدا برجستی ون بناوبانگکی داڤنشی، 
دواخوانی مسیح دەکن، بم کامیان یھودای؟ یان 

یھودا ئو . کامیان بۆ ڕۆی یھودا ھدەبژردرت
 سک بوو، ک تی لخیانو مھۆی ئ سیح کرد و ب

  .خیانتیشوە ل خاچ درا
  

  کییر
 یریان بکستا سستا ئوێ، ئی ئوانموو ئھ

  پم ب پت وای ک و ک؟
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  کول

  ب؟
  

  کییر
  ب؟

  
  کول

  چیی؟ ئوەباسی چیی دەکیت؟
  

  کییر
  ئوەکی؟! سی ھیچ ناکمبا
  

  کول
  ک؟

  
  کییر

  یھودا کی؟
  

  کول
  . باسی مسیحت دەکردیھودا؟ خۆ تۆ
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  کییر
ئا بم من باسی یھودام دەکرد؟ کامیان لوانی 

  ئوێ ئوە؟
  

  کول
  .نازانم

  ٢١شانۆنامی پرجوو، دیمنی 
  

  زەمن و زمانی پرجوو
فۆرم و شوازی نووسین لم شانۆنامیدا زۆر 
گرنگ، دیمنی کورت لنوان تاریکی و ڕووناکیدا، 

، پاش قیرکی تر و ل ئوەی ئستا دانیشتبوو
وە، بپ کی تردا بوە نووساوە، چاوتروکاندیوارەک

ئوەی نوستبوو، ئستا جووتک پو تاقی دەکاتوە، 
ئاماژە و . ئوەی تریشیان، ھر وەک مردوو کوتووە

دەنگ و ھندک جار ل تاریکییوە ڕست پچاوەکان و 
 چۆنتی جونوەی جستی کسایتییکان،
دەنگدانوەیکی فلسفی ھی، کارەکترەکان لو 
بزمانییدا، ب دوای ئترناتیڤکدا دەگڕن بۆ 

، بۆ دیالۆگ و بۆ دووپاتکردنوەی پداگرتن ل پوەندی
  .بوونی خۆیان
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ھموو لۆژیککانی ل زۆرجار زمان دوورە 
 ،ردەوامکی بوەیوە، دووبارەبووننانکارھب

 پچپچ یان ونیکی مجازیی، ڕستی کورت و
ل  ب شوەیکی سیر نزیک بووەتوە لگڵ ئوەیشدا

 نیا)من(و زمانی ژیانی ڕۆژانم . ی تن لالش نۆر
یدا نزیک بووەتیست و شانۆنامدمزمانی ب وە ل

بنگکشکان و ئو زمان تایبتییی ب شوەیکی 
ھوەست و کان ل دیالۆگ. ڕاستوخۆ بکار ھناوە

 خۆ دەگرن، بندین مانای جیاواز لباری جیاوازدا، چ
دوای شووناس و ناوی خۆیان و ھوەست و 

ئوەی ھست ب ب  شونکاتی خۆیاندا دەگڕن،
دیالۆگکان تنھا وشی . ماناکانی بوونی خۆیان بکن

کورت و ڕستی پچپچ و تواونکراو نیی، بکو 
چانی ھست و بیرکردنوە و ھۆش، وەستان و پ

کارەکترەکان لنو وچانکاندا گیر دەخۆن، بزر دەبن 
و لم حاتیشدا زمان فۆرمکی تر و جیاواز لخۆ 

 واوی لت ب کنک جار دیمندت و ھتاریک دەگر
  .و لیدا بزر دەبت

  
  
  



 ٩٧

  کول
  .ھمدیس دەستمان پ کردەوە

  
  کییر

  چیی؟
  )ڕووناکی(
  

  کول
  .مب
  

  کییر
  ب کام؟

  )تاریکی(
  )وچان(

  دەستمان ب چیی کردەوە؟
  

  کول
مب...  

  )ڕووناکی(
 ی کمکۆتایی ھاتب...  

  



 ٩٨

  کییر
  .نازانم

  )تاریکی(
  

  کول
  پرسیار دەکیت؟لبارەی چییوە 

  
  کییر

  .ئا، خۆت وات گوت
  

  کول
 یان ڕووناک؟تاریک  

  
  کییر

  ڕووناک؟
  

  کول
  ب ڕاست ڕووناک؟

  
  کییر

  .شتک ل کۆممدای... ن باش نیم، ناتوانم دانیشمم



 ٩٩

  
  کول

  .خواحافیز
  )ڕووناکی(
  )تاریکی(
  

  کول
  ...خواحافیز

  )ڕووناکی(
  .من چاو لک دەنم

  A ١٨شانۆنامی پرجوو، دیمنی 
  
ھندک جار بریسکی کورتخاین ل یادەوەری 
کسایتییکاندا زیندوو دەبتوە، وایان ل دەکات، 

ن شتک دەزانن، بم ھر زوو ئو بریسکی کوا بزان
بزر دەبتوە و دیالۆگکان زۆر خرا گۆڕانکارییان 
بسردا دت و لبری ئوە خندەیکی ئبسۆرد لخۆ 

مانایک بۆ ئوەی تقالی ئم کارەکتران . دەگرت
 وە، لڕەوش و بۆ ژیان و بۆ بوونیان بدۆزن

ەسوڕنوە، ھریکیان ھوستیکی کۆمیدیدا د
زمانی تایبتمندی خۆی و لۆژیکی خۆی ھی، بم 
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لڕووبڕوبوونوەکانیاندا حاتکی ئبسۆرد 
ونی زمانوانی، : ونکان دن و دەچن. دەخوقنن

ونی وەستاو، ونی بدەنگ و ونی بزواو، دیمن 
دوای دیمن، ھندکیان تنھا چرکیک، ھندکیان 

انتۆمایم و وشی، تنھا ونیکی کۆریۆگرافی، پ
ڕووناکی، تاریکی، ڕووناکی و کات تدەپڕت، 

وەم دەمننوە، ڕستکان ب  پرسیارەکان
 ن و دەبننرکدەشکت نن وەک وو میتافۆر، زەم

 نجرپر شت، ھت و چۆن دەبچۆن ب ،و ئایدز وای
  .وندا دەتونتوەدەڕوات و کارەکترەکان لنو نبو

  
  کول

کی ئاساییواو شتستا تئ نجرپموو ... شھ
ینجرپک ششت ...موو شار بریتیین خۆی ... ھزەم

یی خۆی ھنجرپش.  
  کییر

  .ئا
  

  کول
یی ھنجرپن خۆی شزەم.  

  



 ١٠١

  کییر
  .یان ئایدز

  
  کول

 ینجرپوە شئ ،ینجرپر شوەش ھکئکات ...
  .دزەکاتک ئای

  
  کییر

  ب ڕاست؟
  

  کول
  ) قژکی درژشتک ل دەمیدا دەردەکشت، تا(

نجرپئایدز یان ش ...وە چییفرەت! ئچی ... ن
  !دەکیت

  
  کییر

  ...نازانم ئوە چیی... نازانم
  

   ٢٠ B شانۆنامی پرجوو، دیمنی
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   نجه نی شرپه مه کورد و زه
و  ونیکی شیعریی) پرجوو(شانۆنامی 

 نو زەمگوزارشت ل دەکات، ک نجرپتووشی ش
. بووە، لرەدا میللتی کورد و ئۆدیب یک دەگرنوە

ئۆدیبۆس دەبت سیمبۆلی لدەستدانی کۆنترۆڵ، 
 ک ،وایپرجوو وەک ئوە . کوردیش بدەرەتانی

خوشک، ھوستک یان خونک بت لنوان 
 ئاشکرا ل کاندا و بنن و ددیمموو زەمەرەوەی ھ

. یتباکان و ناتورالیزم و ڕیالیزمکانوەشوازە 
نیی پارچپارچیی و بالنیی کورد لگڵ بال

 توە و کوردیش دەبتک دەگررەکان یکارەکت
و دۆزەخکی گرنگی ئشت، . بم دەدولوکا زۆر ک

 دا، بدەنگییو بن و لئاماژەی مردووی بۆ دەک
شوەکان ب دوای گوھری ڕاستییکاندا یک ل شوە

 ک لندریش ھت و نووسڕکانی دەگگرنگ دیالۆگ
 خشیوهبلوکا ب . لوکا ل کی جیاوازتر، بنزەم

براورد لگڵ کول و کییر دەژی، زمانکی 
 یوردی جیاوازتریشی ھ دا زۆر بوییو پشو ل

د دەکات و دواتر یاد، باسی کورشتکانی دنوە 
  .بۆ دۆخ نادیارەکی خۆیدەگڕتوە 
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  لوکا
ئ ئ کوردستان، . خکی کویت؟ گوتی کوردستان...

ئران؟ پم وابوو گوتت : من گوتم. پاشان گوتی ئران. ئا
 رانکوردستان؟ ئا، باکووری کوردستان لئ . تودەک

ن کوت پاشا. ئدی وەزع لوێ چۆن: لم پرسی. ئرانوە
 وەی کوێ ڕوو دەداباسکردنی ئوێ زۆر . لت لبھ

ئو گوتی ک سی ھاوڕی ل . شت ڕووی دابوو
 و سییستا لبوون، ئدا ھقوتابخان نجیان لنھا پت

سیانیان ل ئران ل زینداندان، ئوان حڤدە . ژیاندا ماون
مانیان و ئئ زینداندان، دوانیشیان ل ل میش سا

رەیت بۆ . لوم دەیب ،رەیی حازر لو حائ
  .جگیک بچت

  

  B ٦شانۆنامی پرجوو، دیمنی 
  

 دەبت شووناس و نبوونی شووناسمسلکانی 
شتکی گوھری و گرنگ و کارەکترەکان پناسی خۆیان 

 م بوارەدا بدەستداوە، کوردیش لیان  شووناسهل 
ی ئوھ کانی لموو دوژمنھ کانی شوووەدان، کناس

زمانیش ل خودی زەمندا ئامازەکانی ل . ل زەوت بکن
دەدات دەست دەدات، لبری ئوە دەبت یان تقالی ئوە 

 تبب موو کازەکانی ھم ئامستکار، برھکی بزمان
  .یکان لک دەترازنپوەندیجۆرە 
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  ل چاوەڕوانی پرجوودا
 وە ۆ ئهم باسدا، ئاماژەمان بل دەسپکی ئ

کردووە، ک الش نۆرن دوای گشتکی دوورودرژی 
چل سایی، ل ڕیالیزم و ڕیالیزمی دەروونییوە بۆ 
شانۆیکی ئگزیستنتیالیزم و مسلکانی بوون و 
مرگوە، خۆی ل کنارەکانی شانۆیکی ئبسۆرد، 

. نتوەل بکتدا دەبیۆیئبستراکت و ڕاستوڕاست سام
) کۆتایی گم(، )بدەم چاوەڕوانی گۆدۆ(ل ) پرجوو(

ەوە ھز و وزەی خۆی )ڕۆژکی بختیار(و 
وەردەگرت، بم ب دەنگوڕەنگ و بوون و 

کول، کییر و لوکا . ئتمۆسفری تایبتمندی خۆیانوە
 ت لکرەکانی بتاییدا وەک کارەکتتاھکی ھنیاییت

منکدا دەژین برەو دەسووڕنوە، ل زە
دەچت، زەمنک تووشی شرپنج ھوەشاندنوە 

زەمن ناتوان خرا بوا، لبر ئوەی زەمنیش (بووە 
بستراکتکی ئت) شتواو نابرگیز تن ھو زەم.  

ئستراگۆن و فالدیمیر ل پرجوودا و دوای سدەیک 
بیی، بالنب نیایی و لت چاوەڕوانی، ل ئامانج و ل 

نولککدا، ل سرەڕگیکدا یان ل  هبب ھیوا ل سر
. شونکی نادیاردا سرلنوێ یکتری دەبیننوە

الی بکت ئامانجکیان ھبوو، ل ئستراگۆن و فالدیمر 
چاوەڕوانیدا بوون، ئوان چاوەڕوانی گۆدۆیان دەکرد، 
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ت یان نت، ببت یان نبت، ھک برچییت، گۆدۆ ھی
بم کارەکترەکانی پرجوو . ئوە پرسیارکی ترە

ئوەشیان نیی، ئوان ب دوای شتکدا ل زمان و 
ئاماژەکاندا دەگڕن، ب دوای شتکدا دەگڕن ن دەزانن 

 چیی واوی لت ک جار بندوە، ھدەشیدۆزن کتر و نی
 بکترەوە، بری یر سسردەوام بی نابن و بحا

گمی لخاچدانی . ار، بب وچان قسدەکنبو
 کنھا سمبۆلسیحیش تم موان، ئو بۆ ئازارەکانی ئ

 ل گکۆم ،گوەوەیکۆمی ئگڕ، ک  وانی تر، ببینئ
ھموو ل لم شون نادیارەدا ئم . سبرەکانمان

چاوەڕوانی پرجوویکداین، ل چاوەڕوانی سرفرازی و 
. وونداین و کسیش ب دەنگمانوە نایتقووتارب

 یشی، کوانئ نندا دەمانھیم شانۆنامنین و لکپ
 ن کواننین، ئدەکیان پپ ژیاندا، ل ت لونامان

ئم . مان پیانوە ھبتپوەندیواقیعدا بیانبینین و 
شانۆنامی چندین خوندنوە و ڕاڤی جیاواز لخۆ 

و دەکرت ل ویش تنھا خوندنوەیک دەگرت، ئم ھ
. گۆشنیگای جیاوازترەوە سیر بکرت و بخونرتوە

و دەکرت ب زۆر شوە خونکی کراوەی ) پرجوو(
  .ببینرت
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  خۆشویستی چیی؟
  دەمتقیک لگڵ الش نۆرن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانا ڕەئووف
کوردی و ل تی بوە کردوویدییسو  

  زی بۆ داناوەپراو
  



 ١٠٨
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کاتک الش نۆرن من لسر عرەبانی کمئندامان 
دەبینت، بۆ تنھا ساتکیش بو شوە پ ل ھست و 
سۆز و بزەییی، ک من لسری ڕاھاتووم، سیرم 
ناکات، ھر وەکو من بو شوەی نبینت، یان نورت 

  .ڕووبڕووی ئم کمئندامییم ببتوە
ب  به یوت ھموو شتک بزانت والش نۆرن دە

من ھاتووم بۆ گۆتالند، تا ھوڵ . شرم پرسیار دەکات
بدەم و تۆزک ل ژیانی الش نۆرن تبگم، بم ئو 
 توت و دەکدا دەگرکر بارودۆخسدەست ب

  :پرسیارکردن
   ئسپک چیی کرد؟-    
    -خوارەوە؟  ب وتیتپشتدا ک  
    -ت سودەت نوێ دەست پوە؟ رلیتبک  

ی لینو وئ جدەستب  بارەت بالی خۆم س
: کردبوو، ئاشکرا دەبت الش نۆرن بۆ خۆمم دروست

ک ئم نووسرە، مرۆڤکان، ئزموونکان و 
 وە، چونکژیان و چارەنووسی تراجیدیاکان کۆدەکات

  .ستوخکی پویست، بۆ ئوەی شانۆنامکانی بنو
ە الش نۆرن ددان بوەدا دەنت، ک دوای ئو

زیندەخونکی ناخۆش و دوزمئاسای ھی و 
ھمیشیش دووبارە دەبتوە، ک لپ ل خو خبری 



 ١١٠

دەبتوە، ھست دەکات ناتوانت جستی بجوونت، 
ھر وەکو من دەبت کمئندام و ب کورسیی 

  .عرەبانئاسای کمئندامان دەڕوات
ک دەگوە کاتکی بچکۆلپایسکیل ن بم، الش نۆر

 ردینخانووە ب رسرەو ناو ھم دەکات و بچاوەڕ
 تیشکی خۆرەک بو. جوان و ڕووناککانیم دەبات

ئمیش ل دەرەوە، ل پاڵ تاشبردە وشک . بووەتوە
و ڕووتکاندا دادەنیشین و ل کوپی گورەدا قاوە 

وەڕگی مڕ و تیشکی خۆرەک بناو ل. دەخۆینوە
. مانگا و کگ فراوان و پدەشتکاندا بوبووەتوە

ککی ب دارچینییوە بۆ کردووین و ب ) ئانیکا(
پایزدا، ل کاتی ل . ئکترە) ئانیکا. (قاوەکوە دەیخۆین

ی الش نۆرن )ئاوی وەستاو(نمایشکردنی شانۆنامی 
 خۆیدا، ک بۆ شانۆی جوولک ل ستۆکھۆم کاریان

کک دارچینییک زۆر . تدا کرد، یکترییان دیوە
ی )ئانیکا(خۆش، الش نۆرن و ژن تازەکیشی، 

  .ئکتر، لوەدەچت لم شوندا پکوە بختیار بن
  

 ت پرسیاری لوەم بۆ دەڕەخسدواتر من بواری ئ
سرەتا لی . بکم و گفتوگۆکمان دەست پ بکین
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ی ب یکجارەکی دەپرسم ئاخۆ نیازی ئوەی نی
  بگوزتوە و لم دوورگی بژی؟

  .من زۆر حز دەکم، ک لرە بم.  ھیوادارم-
 کی تری خۆیم بۆ ئاشکرا دەکات، کنالی پل

من نامۆی واو بت . د، کی سوورەیرە گم نووسئ
ەوە ل ھموو کسک زیاتر "ئینگمار بیرگمان"لدوای 

م و بردەوام خاوەنی لسری نووسراوە، فرە برھ
ۆژەی تازەیکی ڕەش . پدید ب رە، کم نووسئ

ناوزەد کراوە و برھمکانی مۆرککی پ ل نائومدی 
و شڕی نوەکان لخۆ دەگرت، خون بوەوە 
دەبینت، ک ب تواوی و بۆ یکجارەکی ل دونیای 
ئدەب و شانۆ دوور بکوتوە، لبری ئوە باخکی 

ی ژاپۆنیی تایبت ب خۆی بونت و باخچکانی گالس
  .بژار و پاک بکاتوە

 یک دوو سای تر ب کاری دەرھنانی شانۆییوە -
خریک دەبم و دوای ئوە دەکشموە و خۆم بیار 

من ھر زۆر ب پرۆشی . لسر کاتی خۆم دەدەم
ئوەوەم ب تواوی ل ھموو شتک دوور بکوموە و 

پم خۆش ئو قۆناغ . لرە، لم شون بمتنھا ھر 
  . ئکتیڤ و پ ل کارەم تواو بکم

  واز ل نووسین دەھنیت؟



 ١١٢

 نخر، ب پچوانوە، ئوکات دەتوانم ب تواوی -
  . خۆم بۆ نووسین ترخان بکم

دایک و باوکت سبارەت ب پیشکت، وەکو 
  نووسر دەیانوت چی؟

ئوان .  بوون ھر زۆر دوودڵ و نائارام-
دەیانویست نووسین وەکو کارکی الوەکی وەربگرم، 

دایکم . لبری ئوە پیشیکی تواوەتیم ھبت
دەیوسیت من ببم ب قش، خۆی ل بنمایکی 

  .قشدا گورە بووە
چۆن باسی گورەبوونی خۆت ل ھۆتلی 

  ١خزانکتان، ل ناوچی گنارپ دەکیت؟
 زۆر ڕووەوە کاریگریی ل.  کاتکی خۆش بوو-

 کی لموو جۆرە مرۆڤر من، ھسبووە لھ
ل ژووری نانخواردن، شونی دانیشتن . کۆدەبوونوە

باشترین : بپی ئاستی چینایتی دیاریکرا بوون
ژووری قاوە و . ھتد...شونکان، مامناوەندی

تکیکی . چاخواردنوە و ھروەھا شون خراپکان
ڕیتواکانی بخاکسپاردن، ژن و . وسیروسمرە بو

                         
1ر بکی بچووکی سنارپ گوندشاری لوندە گ توو دەک 

وە تمنی شش سایی الش نۆرن ل. وری سودەوەوباش
. ژیاوەتاکو پانزە سای، لم گوندە
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ژنخوازی و ئاھنگگان و کسانکی زۆری سرخۆش 
ئو . ھموو لم ھۆتلدا کۆدەبوونوە. و بدمستکان

جوتیارانی، ک کگکانیان ب ھۆی بدمستی و 
میخواردنوەوە لدەست دەدا و چندین تراجیدیای تر، 

و، ژیانی ڕۆژان بم ژیانکی ئجگار قرەباغ بو
 ھاتوچۆی بونیادەم ورە بوو لکی گزریان

  .جۆراوجۆرەکان
  شتکمان دەربارەی مندایی خۆت بۆ بگەرەوە؟

ک .  تمنم شش ساڵ بوو، ک ھاتم بۆ گنارپ-
 ند لکرد، چ دەستم پ م ڕۆژەکانی قوتابخانکی

 وە و بستکی کارەباوە بمودع ک منیان بکوڕ
ک کوتن لدانم، ھر لبر ئوەی ب شوەیکی وایر

ئم ڕاچکین و شۆککی گورە . سیر قسم دەکرد
لرەوە . بوو بۆ من، کاریگرییکی قووی ل کردم

ناچار بووم برگری ل خۆم بکم، زیاتر ببم کسکی 
زۆر گران لپ بکویت ناو گوندکی . بباک و کللڕەق

خانوادەکیشم خاوەنی . ەو١)سکۆن(ناوچی 
پیشگلکی تایبتمند بوون، ھۆتلیان ھبوو، باوکم 

ئا ئم ب شوەیکی بھز کاری . بدمست بوو
  .تکردووم و بووەت بشک ل من

                         
1دەتی سورە باشووری ومی ھرھ ،سکۆن. 
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  چۆن؟
 زۆر ئاسان بۆ من خۆم لو کساندا ببینموە، -

 مکاندان، من لتیییکۆم مدەرەوەی سیست ل ک
  .و دەیانناسموەدەگم 

بۆچی ل تمنی پانزە سایدا ل گنارپوە 
  گڕایتوە بۆ ستۆکھۆم؟

 ل الیکوە لبر ئوەی ژیانی ماوە زەحمت -
و دژوار بوو، ل الیکی تریشوە دەمویست بم بۆ 

  .ستۆکھۆم تا ببم ب نووسر
  بیری ماوەتان ندەکرد؟

-ساڵ ل کم ناسی و بۆ ماوەی سقامی  کچش 
 ل الی ئو دەژیام، بۆی ھندە بیری ١ڕیدەرگاتان

ئو کچ دە ساڵ ل من گورەتر . ماوەم ندەکرد
بوو، من تنھا تمنم شانزە سان بوو، ئویش 

  .بیستوشش ساڵ بوو
یکتان پوەندیبرایکتان ل گنارپ دەژیا، چ جۆرە 

  بیکوە ھبوو؟
ئستا . وبرە بووئو ئندازیاری خانو.  زۆر نا-

ژیانکی . خاننشین و دە ساڵ ل من گورەترە
                         

1 م ودیارەکانی ستۆکھۆ قامش ل ککڕیدەرگاتان، ی
.دەکوت ناوەڕاستی شارەوە
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شتکی . تایبتمندی خۆی ھی، جیھانکی تایبتمند
یکمان پوەندیناخۆش و گرانیش نیی، ک ئم ھیچ 

نیی .ی ڕازی بو پ کوە واقیعئ.  
 ردەوام بیت لب تۆ کردووە، ک چی وای ل

  نووسیندا؟
-کی بمن وزەی یزم ھی . ھندین شانۆنامچ

نووسراوم ھن، ب الی خۆموە ل ئاستکی باش و 
 وە، نتوم کردوونب ستا نم تاکو ئرزدان، بب

من ھیچ پویستییکم ب . ناردووشمن بۆ شانۆکان
م شانۆنامانر ئرامبب ک نییوە و ستایشکاردان .

ویستم ب تنھا لو کاتاندا دەریان دەھنم، ک پ
کاندا . پارەیر ڕەفو س جکمچ تا ل م شانۆنامانئ

ئوانیشی ک . بمننوە، من خاوەنیانم و موکی خۆمن
بو دەکرنوە، یان لسر شانۆکان نمایش دەکرن، 

  .زۆر لمژە نووسیوومن
  بۆچی ل تمنی چلونۆ سایدا بوویت ڕیژیسۆر؟
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 بیریان ل ١)انزۆنماریا یۆر(و ) یان مالمشوی (-
ی ستریندبرگ کردبووە و )سمای مرگ(شانۆنامی 

من . پرسیاریان ل من کرد، ک کاری ڕیژیان بۆ بکم
لوەوبر ب ھیچ شوەیک بیرم ل کاری ڕیژی 
نکردبووەوە، بم بیرم کردەوە مرۆڤ دەتوانت 

ب ھرحاڵ دەتوانین ھیچ نبت . ھوکی لگدا بدات
  .ین ب خوندنوەیدەست بک

  وەکو بڕوبر چۆنیت؟
  . باشم، زۆر باش-

  چۆن؟
من حزم بوەی، ک .  نا، تنھا گاتم کرد-

  .ھر زۆر حزم لوەی. سرپرشتیار بم و بیار بدەم
 گما بۆچی ڕیت، سرەکانت خۆش دەککتبۆ ئ

  بکن؟
 ئوە شتکی لخۆوە بوو، جارکیان کارم لگڵ -

ی گورەی ئکترەکاندا دەکرد و بیرم لوە گرووپک
ڕگم بۆ . سما ھات ب خیامدا. دەکردەوە چی بکم

                         
1"یری نا" ماریا یۆرانزۆن"و " یان مالمشوکتسراوی دوو ئ

ئم دوو ئکترە . سودن و ل شانۆی پادشایتی کار دەکن
ژن و مردن و زۆر جار ل کار و پرۆژەی ھاوبشدا کار 

  .دەکن
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سماکردن چندین، یاخود ھموو . کردنوە سما بکن
دژایتییکان تکوپک دەشکنت و ڕگیکی زۆر 

  .باش بۆ نزیکبوونوە و لیکترگیشتن
م ڕۆژی نمایشکرگیز دوای یکان بۆچی تۆ ھ

کرەکان و نمایشکتوە بۆ الی ئیتڕ؟١ناگ  
 من زۆر ب چی کار دەکم و تامزرۆی ئوەم -

ئم بۆ من ژیان و . بگڕموە بۆ ماوە تا بنووسم
رگندە . موە ھالم وە کاری ڕیژی بمان شھ ب

. گرنگ نیی، بۆ من تنھا کارکی خۆش و ھیچی تر
 دام، کوایو بم لخۆش ب یان پمرەکان ئکتئ
  .نیی و پی دگران دەبن

دوو شانۆنامت ل چکمجکانتدا حشارداوە، 
  بۆچی ئمان نمایش ناکرن؟

 ئو شانۆنامان زۆر تایبتن ب خۆم، باسی خۆم -
ئمان دەبت چاوەڕێ . دەکن، ژیانم، سردەمی مندایم

  .بکن تا من دەمرم

                         
1 ویکان و شورەکان، کاری ڕیژیسۆر دوای پرۆڤشانۆ گ ل

یکمی نمایشوە تواو دەبت و کارەک دەدات دەست 
 رپرسیارن لوان برەکان و ئکتەوڕئم . تی پرۆژەکب

ھندک جار ڕیژیسۆرە دیارەکان بۆ ماوەیک لگڵ 
.ن ئکترەکانی دەمننوە و چاودريی ڕۆژانی نمایشکانی دەکه



 ١١٨

  ؟١تان نووسی)س/حوت(بۆچی شانۆنامی 
 نامیکم ل یکک ل بندییکانی بندیخانی -

بندییکانی ئو . ١ەوە بدەست گیشت)تیدەھۆم(

                         
1 ین ساد ١٩٩٨الش نۆرکانی سوندیخانب ک لکی ل ،

لگڵ کۆمک ل بندییکان، بپی ڕاھنانی ڕاگوزاری و 
س، دەربارەی /انۆنامی حوتگفتوگۆیکی بردەواموە ش

شانۆنامک لسر شانۆکانی . ژیانی ئو بندییان دەنووست
دەوت و دواتریش ل گشتکی ھونریدا، ل زۆربی شار و 

ئم پرۆژەی ل نوەندە . شارۆچککانی سود نمایش دەکرت
ڕۆشنبیری و ھونرییکاندا بووە ھۆی گفتوگۆیکی چ و 

ک ب توندی پشتگیرییان لم کارە دەکردو ب گرووپ: بردەوام
  .پچوانیشوە، گرووپکی تر ب توندی دژی دەوەستانوە

ل کاتی نمایش و گشتکانی ئم گرووپدا، ئکترە بندەکان، 
بب پاسوان ھموو سربستییکیان دەبت و بوپڕی 

تنانت ل دەرەوەی . ئازادییوە ھسوکوت دەکن
لگڵ دوا ڕۆژی . کانی بندیخانکشیاندا دەژیندیوارە

نمایشک، ئکترەکان لبری ئوەی بگڕنوە بۆ 
ب . بندیخانکیان، ل ھرشکی چکداریدا، بانقک دەبن

توندوتیژی و ب ھزی چک برەنگاریی ئو پۆلیسانیش 
ل ئنجامدا ب . دەبنوە، ک دەیانوت ئم دزان ڕابگرن

کی دڕندان و زۆر ل نزیکوە پۆلیسکان دەکوژن و شوەی
 .ڕادەکن
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بندیخانی گرووپکی شانۆییان دروست کردبوو، 
داوایان ل من کرد، ئگر تکستکم ھبت بککی 

ھر . منیش لگیان کوتم گفتوگۆکردن. ئوان بت
، بم من )ناشوناڵ سۆسیالیستم(تی من زوو یکک گو

ئمان ل . ٢ب تواوی تووشی شۆک و ڕاچکین بووم
ناوجرگی کۆمگی سودیدا بوون و منیش 

بارودۆخکی داخراو و ترسناک . دەمویست بزانم چین

                                      
1 یندیخانم"بکانی " تیدەھۆندیخانورەترین بگ ل ککی

 بندی تیادا ١٨٩ی  ه کراوەتوە و جگ١٩٥٩سای . سود
ئو بندییانی لم بندیخانیدا دەگیرسنوە، . دەبتوە

ورەن، بۆ نموونسانی تاوانباری گی کوانپیاوکوژ، یان ئ 
ئم . لسر بازرگانیکردن ب ماددە ھۆشبرەکانوە گیراون

جگ ل دزە گورەكان و کسانی سر ب مافیا 
  .جۆراوجۆرەکان

2مان : ناشۆناڵ سۆسیالیستورووپان و ھتازەکانی ئ نازیی
 کزی جوولتیکردنی ڕەگدژای ل یریان ھئایديۆلۆژیای ھیتل

ھیتلر . انی ئورووپا و پیرۆزکردنی ڕەگزی ئاریو بگانک
ھروەھا ئوەیش دووپات . نموونی بایان و توندڕەون

 کان و لکچۆکردنی جوولک قوەیھیچ ش ب وە، کندەک
کاتی جنگی جیھانیی دووەمدا ل الین ھیتلرەوە، ڕووی 

. ئوە تنھا درۆیکی مژوویی نداوە و پیان وایه
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 و لکتگیشتن و نزیکبوونوەیش ھر پوەندی. بوو
  . زۆر محاڵ بوو

تۆنی (وەندییکانت ب ل کاتی ئو پرۆژەیدا، پ
  ؟١ەوە چۆن بوو)ماتس نیسۆن(و ) ئۆسۆن

، ک من ب ھموو ئکترکی پوەندی ھمان -
خۆشمبون، کار بکم لگیاندا، بم . ترەوە ھمبوو
خۆشنوت، ئوەم خۆش ) کسایتی(ئوانم وەک 

  .بوت، ک دەیکن
چۆن زانیت ئوان ل ھرشکی مالکساندرادا 

  ؟٢دار بوون و خکیان کوشتووەبش

                         
1)سۆنماتس نی(و ) تۆنی ئۆو ) سۆنندەکانی ئرە بکتئ

تۆنی . بندیخانی بوون، ک الش نۆرن کاری لگیان دەکرد
 وەی دووپات دەکردەوە، کڕوونی ئ ر شانۆ بسسۆن لئۆ

گرانیی زۆری . ناشوناڵ سۆسیالیستیش تووڕەبوون و دمئ
ری و ل الی بینران و بشکی زۆری ناوەندە ھون

تنانت ھندک ل . ڕۆشنبیرییکی سود دروست کرد
ڕەخنگرەکان و کسایتیی کولتوورییکان باسیان لوە دەکرد، 
ک نمایشک و الش نۆرن و تۆنی ئۆسۆن بدەن ب دادگا و 

 .ڕووبڕووی یاسایان بکنوە
2کساندران و : مالماش ڕاوەدوونانی پۆلیس و دزەکان ب

ی چکی قورس و ھلیکۆپتر ل ناوچی بکارھنان
. دا و ل دووڕیانی ڕگه و دۆکدا کۆتایی پ دت)مالکساندرا(
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 ب ھۆی ونیکوە، ک ل ڕۆژنامکاندا -
من دەستی تۆنیم ناسییوە، ک ب . بوکرابووەوە

ل ) بانک(ەوە، ل بردەمی دەرگای AK4چککی 
"وەستابوو" کیس . ز ھاتم، لھکی بتووشی شۆک

شونی خۆم ڕەق ھتم و نمدەتوانی ل جگی خۆم 
وەیبجووبووم ئ و ھیوایمان کاتدا بھ وە، لم، 

کراونتوە ڕاست نبن و ھ  ک ل ڕۆژنامکاندا بو
. ھروەھا من زۆر بو ڕووداوە سرم سووڕ نما. بن

ھندە نفام و سادە نبووم، ک لو بوایدا بم ئوەی 
ئم پکوە کردوومان، کاریگرییکی بھزی وەھا 

ک گۆڕانکارییکی بنڕەتییان تدا دروست لوان بکات، 
  .بکات و بیانکات ھاووتییکی باش و بسوود

  ئی چیت کرد؟

                                      
و ب یارمتيی ) تۆنی ئۆسۆن(لم شوندا دزەکان، لناویاندا 

و کسانی تری نازی و تاوانبار، بۆسیک بۆ ) سۆنماتس نی(
ژ و ماشنی پۆلیسکان دەننوە و ب شوەیکی توندوتی

ببزەییان، پۆلیسکان ل نزیکوە ب دەمانچکانی خۆیان 
تۆنی ئۆسۆن ب بشکی زۆری پارەکوە ڕادەکات بۆ . دەکوژن
، بم ئوەندە نابات پۆلیسی سودی )کۆستریکا(وتی 

ھرھموویان دەگرن و ڕووبڕووی یاسایان دەکنوە و تا 
.ئستایش ل بندیخاندان
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 ل مۆتیڤکانی خۆم ورد بووموە، ل خۆمم -
دەبوای چیمان بکردای؟ من گیشتم ئو . پچایوە

باوەڕەی، ک ئم مۆتیڤکانمان زۆر ڕاست و پاک 
  .بوون

  ەیک تۆی گۆڕیوە؟ئم مسلی ب چ شو
- ب کژیانم و شت ل کشب م کارەساتئ 

ب خۆشحاییوە . بردەوامی و ڕۆژان کاری بۆ دەکم
دەموت جارکی تر کار ل بندیخانکاندا بکم، بم 

من ھست . ھرگیز... ھرگیز لگڵ کسانی نازیدا نا
 ،کی پیسوە ئایدیۆلۆژیایم پیس بووم، ئدەک

  .اک، دژی ژیان و پ ل ھڕەشیترسن
 ندیخانب ل تۆنی و ماتس گوت، ک چیت ب

  سردانت کردن؟
 من دەمویست بزانم ئوان چۆن توانییان تاوانکی -

من . وا بکن و ل ھمان کاتدا لگڵ ئم کار بکن
سردانک و . دەمویست ئمان واز ل نازیزم بھنن

وان، ئوەی ئڕووبوونجگار دژوار و ترسناک ڕووب
. مرۆڤ ھستی ب ئامادەگیی تاوانکیان دەکرد. بوو

ژیانی چند کس ب ھۆی ئوانوە تکشکنرا و 
  .لناوچوو

  چۆن دەڕوانیت بنماکانی خزانکی کام و تواو؟
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 شتی وا ھی؟ لوانی تنھا ل خونی پارتی -
دی من خو. کریستیان دیموکراسکاندا شتی وا ھبت

واو نییو ت زانی کامکم بۆ خونو . خۆم ھیچ خل
ندیخانب ل کوە جۆردام ئوایب . ون بمن خ

  .مرۆڤی سربستوە دەبینم
  ئی تۆ وەکو باوکک چۆنیت؟

  . لو بوایدام من باوککی زۆر باش بم-
  کچکانت بۆ تۆ چی دەگینن؟

ب . م من بوانوە دەژیم و زۆر وابستی ئوان-
یکی زۆرم پوەندی. بردەوامی بیر لوان دەکموە

یوە ھیانم و . پوەدا بنددان ب بۆ من زۆر گران
ئستایش دەموت . لوە بگم، ک ئوان گورە بوون

یککیان تمنی بیستوپنج سا . ھر من بیار بدەم
سا وەی تریان سیوسو ئ ...مر زۆر ئھ 

ینمندا.  
  یان لگڵ تۆدا چۆن؟ژ
 لو بوایدام گران بت، من کسکی سربخۆم -

تنگژە و . و دەتوانم ل ژرزەمینکدا ب تنیا بژیم
گرفتی گورەیش ل ژیانمدا ئوە بووە، ھوڵ بدەم 

  .ھاوسنگییک لنوان خزان و کارەکانمدا بکم
  خۆشویستی چیی؟
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کانمانوە،  شتک دەچت نو پست و ئسقان-
شتکی ئجگار پ ل ڕاز و نھنی، ک دوایی 

  . دەردەکوت شتکی حاشاھنگرە
  چوون تمن و پیربوون ب الی تۆوە چۆن؟

.  حز دەکم بچم تمنوە، تامزرۆی ئوەم-
 وەی، کوە دەتوانم ئختیارییڕی بوپب و کاتئ

دەبن، داواکان گورەتر . خۆم دەموت، ئوە بکم
بم من دەموت زیاتر بردەوام بم، ھوڵ بدەم 
سربکوم بسر داخوازییکاندا، من دەموت پیر بم، 
ھشتا ساڵ، تا بزانم ئو کات چ دۆزکم ماوە و لسر 

  .چی کار بکم
  چ شتک ب الی تۆوە گرنگ؟

 ک ب شوەیکی ڕاست ڕەفتار بکم، ڕەفتارکی -
 بکم، بۆ ئوەی لگڵ خودی ڕاست لگڵ چ شتکدا

خۆم ڕاستگۆ بم و ویژدانی خۆم ب زیندوویی بھموە 
  .زۆر توند بم و

  
سای ) ماریی تردگۆرد(ڕۆژنامنووسی سودی 

 ئم چاوپکوتنی لگڵ الش نۆرن کردووە و ٢٠٠٣
 Aftonbladet) ئاڤتۆنبالدت(ل ڕۆژنامی 

  .بوکراوەتوە
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  ترمیناڵ
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  ۆتاییکان و دەستپکی نوی ھونریک
  خوندنوەیک بۆ دوا ئزموونی شانۆیی الی الش نۆرن

  
  دەروازەیک

ھرچندە الش نۆرن ل حفتاکاندا وەکو 
شاعیرکی دیار و خاوەن دەنگکی تایبتمند 

دڵ لنو (دەناسرت، بم ب دوا دیوانی شیعری خۆی 
بوی دەکاتوە، ب تواوی واز  ١٩٨٠، ک سای )ددا

ل شیعر و لیریک دەھنت و ڕوو دەکات نووسینی 
دیوانی . شانۆنام ب دا(کو دندنیای ) دڵ ل واز ل

شیعریش دەھنت، ھناسیکی دراماتیکی، شیعرکی 
دیالۆگئاسا و زمانکی شانۆیی لنو شیعرەکانی ئو 

 شانۆییکی، دونیا. دوا دیوانیدا چکرەی کردووە
زمان شیعرییکی، دیدی کارەکترەکانی و ستراکتۆرە 
درامییکی ل شیعرەکانیوە سرھدەدات و چمک و 
بیرۆکی مسلکانی پابست بوون ب دایک و 
باوکیشوە، ل شیعرەکانیوە دەگوزرتوە بۆ شانۆ و 

  .برھم دراماتیکییکانی
بھا قۆناغی ھوەشاندنوەی خزان و 

کۆمیتییکان، الی الش نۆرن، زیاتر ل سای 
دەست ) جورئتی کوشتن(ەوە و ب شانۆنامی ١٩٧٨
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، زیاتر ١٩٧٩) ئۆریستس(پ دەکات و ب شانۆنامی 
یشدا، ب شانۆنامی ١٩٩١دەبتوە و ل سای  قووڵ

  .کۆتایی پ دت) سبرەکانیشمان بدەرەوە(
دایک )  دایکی ڕۆژەشو(الش نۆرن ل شانۆنامی 

 ی لی ٩و باوک و براکنجی سا١٩٥٦ی مانگی پ دا ل
ئو کات و شونی الش . ژوورکی شانۆییدا، دادەنت

نۆرن بۆ ڕووداوەکانی شانۆنامکی دەستنیشانی 
کردوون، شتکی ڕکوت نین و ڕۆژی لدایکبوونی 

لم شانۆنامیدا، دایک کسکی شڕانگز و . خۆیتی
ش، کوڕەکانی ل پشبکی ئوەدان کامیان زیاتر نخۆ

 ویستترە و باوکیش بالی دایکیان خۆش واوی لت
  .بدمست و ل دونیای ئوان داباوە

 ڕوو دەکات ،م قۆناغن دوای ئالش نۆر
مسلکانی کۆمناسی و لسر بنما و زەمینیکی 

وەیی و تری برفراوان و زیاتر ل مودایکی نونت
برئنجامی ئم بدواداچوونی . مرۆییوە دەنووست

 سانو ککانیش ئت، شانۆنامدەب ندین شانۆنامچ
 مدەرەوەی سیست ل دەکات، ک سترجب
کۆمیتییکانوەن، ئو کسانی ھموو دەرگاکانیان 

الش نۆرن ل یکک ل . ب تواوی ب ڕوودا داخراوە
نیدا، سبارەت بم کسایتییان چاوپکوتنکا
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ڕاستییکان الی ئو کس بچارە و : (وتوویتی
یزخراوانراوژوورە ... پ ل ی، کسانو کئ

تاریککاندا بندکراون و ھر ئوانیش ڕاستییکان بۆ 
  ).ئم دەستنیشان دەکن

پرۆسی نووسین الی الش نۆرن، ب چندین قۆناغدا 
سلکانی خزانوە بۆ بدمستی و ل م: تدەپڕت

بالنکان، تا دەگات ئو درزانی، ک شڕ لنو دەروونی 
ھروەھا الش . مرۆڤ و کۆمگکاندا دروستیان دەکات

نۆرن ب شوەیکی ھاوتریبی و ھاوشان لگڵ 
 زەکانیدا، ڕوو دەکاتئامتی و ڕەخنیکۆم شانۆنام

، لم کارانیدا و ب شوەیکی جۆرە مینیاترییک ل زماندا
 دەنگ بکی بوە و دەرگایدراماتۆرگی، زمان پاکژ دەکات

ی قایسشانۆنامکانی مۆ. ڕووی ژیان و مرگدا دەکاتوە
چند نموونیکی ئم ... بدەنگ، ئاوی وەستاو، نۆڤمبر

  .گردوون بدەنگن
ب شوەیکی گشتی و وەک برئنجامکی ئو 

 چ سپرۆس ین، کژە، دەتوانین بدوورودر و گران
برھمکانی الش نۆرن ب بردەوامی گۆڕانکاریی 
تواو و بنڕەتییان بسردا دت، ھموو برھمکی 
تازە، سرەتایکی نوی و ھموو پرۆژەیک ل ئستا 
 وە دەست پم ئانوساتزی ئھکی بدەستپ و ل

  .دەکات
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  ترمیناڵ
  یان وستگی چاوەڕوانی؟کۆتایی ڕگه، 

قۆناغکی نوی ل ڕەوت و پرۆسی ) ترمیناڵ(
نووسینی شانۆ الی الش نۆرن و بریتیی ل چواردە 

  .شانۆنامی کورت
 تووشی دابان و ٢٠٠٤الش نۆرن سای 

ئیفلیجبوونکی کاتیی کتوپ دەبت و چی تر ناتوانت 
 ھرچندە کاری زۆری ڕیژی دەکات و ب. بنووست

بردەوامی ل دونیای شانۆکاندا دەژی، بم ھیچ 
شتکی نوی بۆ نانووسرت و ھیچ برھمکی تازە 

الش نۆرن خۆی بم شوەی باسی ئو . لدایک نابت
ماوەیکی زۆر و ب چی خریکی (قۆناغی دەکات 

نمایشکردن و کاری ڕیژی چند شانۆنامیک بووم، 
 ک سرلنوێ دەست بم زۆر ب پرۆشوە بووم،

ھر یکم شو دوای . بکموە ب نووسین
و ل فرەنسا گڕاموە ) شڕ(نمایشکردنی شانۆنامی 

، بم ئو نووسین ھیچ )دەستم کرد ب نووسین
 کی تازەی لمرھت و ھیچ بکی نابنجامرئب
ناکوتوە، نک ھر ئوە، بکو ئوەی دەینووست 

. کی ڕەشکراوەی بمانا زیاتر نابتل چند الپڕەی
من کۆم دابوو، گوم ندەدا بوەی چی دەنووسم، (
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تنھا دەمتوانی ب شوەیکی . تنھا دەمنووسی
سرسملدان بنووسم، ھروەک ئوە وا بوو ھرگیز 

لپ لم کات و . نمتوانیبت چند ڕستیک بنووسم
ی خۆیان سرسملداندا، ئم شانۆنام کورتان فۆرم

یککیان ھر تنھا بیست چرکیک . وەرگرت
  )دەخاینت

کۆتایین و ل ھمان کاتدا ) ترمیناڵ(شانۆنامکانی 
شن، ھروەک ئوە وای بگیت دوا يسرەتا

کریک، ھنکانی شوستگو  وو ڕاست ل
  .شونیشوە برەو شونکی تر بۆیت

روەھا مانای کۆتایی دەگینت، ھ) ترمیناڵ(
 دا لم دوڕیانو ل نرمینام ترەکانی ئکارەکت
چاوەڕوانییکی بردەوامدان، دوای ئوە مائاواییکی 

شانۆنامکان ل مداری چندین . ئجگارەکی دەکن
 ک لشنوە و چنکاندا دەسووڕجۆری کۆتایی
تکشکان و پارچپارچبوونی کات و شونکان 

انۆنامان ل بارودۆخکی ئم ش. برجست دەکن
ساکاری ژیانی ڕۆژانی مرۆڤ دەدون، ل ھمان کاتدا 

 ندەخ و بارودۆخانورە و ئکی گڕۆ ڕوو، ک
یکاکرەوەیان ھی ل ژیانی مرۆڤدا و ب زمانکی 
کورتکراوە و ڕۆژان نووسراون، ھموو خاڵ و کۆما و 
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نڕیتم و و ل کشو ب ک گرنگی ئاماژەی
الش نۆرن ب . کارەکترەکان و ڕۆنانی ڕووداوەکان

ھیچ شوەیک ھسوکوت و ھست و سۆزی 
کسایتییکانی دیاری نکردووە و ھموو شتک لنو 

وەیکانو خا و د دیالۆگ و وش.  
ەدا، ب فۆرم و -الش نۆرن لم ئزموونی ترمیناڵ

یس شوازکی جیاواز تر ل سامۆییل بکت، مۆر
مترلینگ، ھارۆد پینتر و یۆن فۆس نزیک دەبتوە، 
شانۆنامکانیش لسر پاشکوتکردن و بزاڤکی 
. بازنیی زمان و ڕەوشی جیاوازەوە ڕۆنراون

گمیکی دەستی شاراوە و نادیار و لدەستدانی 
کردن، ل گمی نوان پوەندیتواناکانی قسکردن و 

یدی شانۆنامکاندا فۆرم و ستایلی گمک و د
  .دەردەکوت

ترمیناڵ بۆ الش نۆرن ئازارەکانی ژیانن، ئو 
مائاواییانن، ک ھرگیز ناتوانین خۆمانی ل قوتار 

الش . بکین، ئو کۆتاییانن، ک ھرگیز تواو نابن
 ئوەی ئستا ب الی منوە گرنگ، ئوەی(نۆرن دەت 

ک کۆتایی پک، ژیانتچۆن ئاماژەیو .  دچۆن ئ
ژیان لنو بیابانکاندا بزر دەبت، دەبت خۆمش و 
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من بدوای زمانکدا دەگڕم، ک برەو . نامنت
  ).ھوەشاندنوە و نمانکی تواوی دەڕوات

ھرچندە شانۆنامکانی ترمیناڵ ل ڕووی بابت، 
بکارھنانی زمان و فۆرموە ل یکترییوە نزیکن، 

ڵ ئگر و لتمۆسفر و ئو کارەکتکریوەیشدا ھ
یندی خۆیان ھتمستراکتۆری تایب.  

 کدایرزری مبس ن لی الش نۆرکینو زمان
 ی زیندوون، بوانی مردوون و ئوانوان ئنل

ڕووتکراوەتوە و ب  شوازکی ساکار و کورت،
تواوی ل ھموو شت زیادەکان دامادراوە و پاکژ 

  . وەتوەکرا
الش نۆرن بم شوەی توانیویتی بگڕتوە بۆ 
 زەکان و گوزارشت لئاماژەئام تتایب توخم
بارودۆخ ڕووتکانی ڕووبڕووبوونوەی نوان 

نووسر لم دووڕیاندا وشکان، ک . مرۆڤکان بکات
دەربی بارودۆخکانن، ڕووبڕووی بدەنگییکی وەھا 

ییان پ ببخشت و ل ھمان دەکاتوە، ک بردەوام
  .کاتدا شونپشیان ھدەگرت

وەک شانۆنامکانی دەیی نوەد و ) مرگ(
زارەکان، بۆ نمووننی دوو ھرەتای سای قایسمۆ: س

ل چقی ... بدەنگ، ئاوی وەستاو، نۆڤمبر
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ڕووداوەکانی ترمیناکاندان و بزاڤی جووی 
و ھموو شتک ل کارەکترەکانیانی خستووەت کار 

چمککانی مرگوە دەست پ دەکات و ب مرگیش 
کۆتاییان پ دت، بم الش نۆرن ل ھمان 

کارەکترەکان . چاوتروکاندا، مرگ دەکاتوە ب ژیان
 کاندا دەڕۆن، دەچنناو یادەوەرییستی بربس ب
ژوورەوە، دن دەرەوە و کۆتاییکان ژیانی 

  .ڕووانکی تردا دەخن کارەکترەکان ل ژی
 بچووک سات وە دەکات، کن باسی ئالش نۆر
چارەنووسسازەکان ژیانی مرۆڤ پکدەھنت و 
 ت لک دەبسموو کھ وەیش دەکات، کئاماژەی ئ
ژوورە داخراو و پ ل ئازارەکانی خۆیانوە بتوانن 
بدون و ڕووبڕووی ڕاستییکانی خۆیان و 

  .وەدەوروبرەکیان ببن
ئم نووسرە دەتوانت ب وریایی و ب ھۆشیاری 

 نادیار و )من(گوێ ل ت و شتەکانی تاک بگر
 ل مئ کی ناسراوی وا، کشت ناسراوەکان بکاتن

  .ئاستیدا ھست ب شرمزاری بکین
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ی سرمینات  
ژن و مردکی گنج ھاتوون بۆ نخۆشخانی 

 دووگیان ک ،کن تا ژنت، منداو ژان دەیگر
منداکی ببت، بم ب ھ ب ڕاڕەوکی تردا 

لوش . دەڕۆن و دەچن ژوورکی تری چاوەڕوانییوە
ژن و پیاوکی تر، ک لوان بتمنترن، چاوەڕوانن، 
 رمی کوڕە بیست ساوان ھاتوون تم ئب

دواتر ھر زوو بۆمان . مردووەکیان وەربگرنوە
 ئو دوو خزان، ل بنڕەتدا ھر دەردەکوت، ک

 دوو کاتی جیاوازدا، ک م لمان ژن و پیاون، بھ
وانداین یان لبیست سا . کان خۆیان لنمتب

 ی، کو ژنوە، ئنجیدا دەبیننڕۆژگارەکانی گ
 یتخانم ی لکییی کوڕە مردووە بیست ساستج

رەت گنج وەردەگرتوە، لپ ڕووبڕووی ئو ئاف
بوونت و چاوەڕوانی منداژان دەیگر ت، کدەوەست.  

ھر لم ژووری چاوەڕوانیی و ل پراوزی 
ڕووداوەکاندا، کچک دەردەکوت ئازاری ھی و 
ئمیش ئاماژەیک بۆ ئوەی، ک تازە منداکی 

  .لبارچووبت، یاخود خۆی فی دابت
ک ئو خۆی ڕەوشک، ) ئوی م(سکپی ل الی 

نایوت ھیچی لبارەوە بزانت، بم ل ئامادەبوونی 
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کچکی تری گنجدا، ڕەنگ دەداتوە، ک ئازاری ھی و 
ل کاتکدا ئم دوو . لوەدەچت مندای لبارچووبت

کارەکترە ل چاوتروکانکدا ل یکتریدا ڕەنگ 
دەدەنوە، چارەنووسیان پکوەی و ھر پکوەیش 

ل الی ژن و مردە گنجک . یان دتکۆتای
 تی لتایبرز، بکی بورە و ھیوایکی گچاوەڕوانیی

 ر(الی پیاوەکوی نر و ) ئنکی تۆقترس ،یھ
 کالی ژن کیش لوییشو پ ڕاوکد)وی مئ (

ئوی م ل چاوەڕوانیی . برانبر ب ئایندە دەبینرت
وە دەکاتوە، ک بگڕتوە مندابوونکیدا، تنھا بیر ل

  . بۆ سر کارەکی و سرلنوێ ببتوە ب خۆی
  

وی موە کار، :ئومرچی زووە بکت ھودەم 
تا . بۆ ئوەی سرلنوێ ببموە ب کسکی ئاسایی

  .دووبارە ببموە ب خودی خۆم
ل چاوەڕوانییکی ) ئوی نر(بم ب پچوانوە 

 ،وەریدایختب ل باوکپ تدەب ک.  
ژیانی ئم دوو مرۆڤ گنج و ڕەوشکیان، 

یکانیان، ل الیکی ترەوە، ب پوەندیجۆری گوزەران و 
، ک )ژنک(و ) پیاوەک(دیوکی تردا و ل ئایندەدا الی 

چۆن ئوان . بیست ساڵ بتمنترن، برجست دەبت
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ان چاوەڕوانی لدایکبوونی منداکیان دەکن، ب ھم
غمی لدەستدانی کوڕە ) ئوانی تر(شوە، ھر خۆیان 

 یانتوانیوە لرگیز نھ یان دەخۆن، ککبیست سا
منداکی ل سنووری ) ئوی م. (نزیکوە بیناسن

گۆڕکدا، ب تنیشت جستی کوڕە بیست ساکوە 
ئوی م، : (ئم دوو خزان. دەبت، ک تازە مردووە

پکوە نادون، ب ) پیاوەک، ژنک(لگڵ ) ئوی نر
شوەیکی زۆر دیاریکراو ل یکتری نزیک دەبنوە، 
 ریبانکی ھاوتوەیش کترەوە و بنیشتی یت م بب
کاتکانیان، لنوان دون و ئمۆدا، لنوان ڕابردوو 

لم ھۆی چاوەڕوانییدا ون و . ئستادا دەگوزەرنن
وەیکیان ھی، دید و وتکان جۆرە دەنگدان

یادەوەرییکان و جیاوازییکان لنوان تمنی 
ژوورەک ھماگلی . کسایتییکاندا نامنت

 ک، کنکی گرنگ، شوپانتایی تو دەب چاوەڕوانیی
  .ھموو کات، شون و یادەوەرییکانی تیادا کۆدەبتوە

ھموو شتک ئاسایی دیارە، بم لپ شتکی 
وشکان ل ژیانی . اننکراو ڕوو دەداتچاوەڕو

 وە دەست پدەنگییب رچاوە دەگرن، لوە سڕۆژان
 ھچوون و ب بهدەکن و ب شوەیکی کاریگر، 

زۆرلخۆکردنک، ب ھۆی تنھا یک وشوە، یان 
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گفتوگۆیکی نوان ژن و پیاوەکوە ھموو 
  .ئتمۆسفرەک دەگۆڕت

ل دا، جگی سرمینات کی لچاوەڕوانی، ھیچ شت 
 ،زانو دوو خژووی ژیانی ئم متر ڕوو نادات، ب
 رانیش وابۆ خۆیان و بۆ بین ،زانک خر یھ ک
 نزەم کانیان لزموون و یادەوەرییوە، ئتدەکر
جیاوازەکاندا ئامادەبوونکی ھستپکراویان ھی و بۆ 

ری ژیانفرەکان سکارەکت ک لکر یھک.  
  

  ترمینای یانزە/بووملرزە
ڕووداوەکان ل ھۆی چاوەڕوانیی نخۆشخانیکی 

شتک . دەروونیدا، وەک خونکی ناخۆش دەردەکون
کچک ل کتبخانی گشتیی شاردا تووشی : ڕووی داوە

داخورپانکی توندوتیژی دەروونی بووە و ئستا 
خستوویان تخۆشخاند. نک بوای دایک و باوکی ی

یکدا دن و ل ژووری چاوەڕوانی دادەنیشن، 
  .دۆستکیشی دواتر، دوای ئوان دەردەکوت

ل ڕووکاری دەرەوە ھیچ شتکی ئوتۆ لم 
شانۆنامیدا ڕوو نادات، ھموو دیمنک ل تابلۆیک 
 ز لھکی بوەیش ک بموو شتم ھت، بدەچ

  .خودی دیالۆگکاندا ڕوو دەدات
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 پرسیارە گرنگکانی ئم شانۆنامیش یکک ل
ئوەی، خزانک دەگات چ دووڕیانک، ک چی تر 
نتوانن پکوە بدون و ل یکتری بگن؟ کچکی گنج 
دەیوت دەستی ب کسوکارەکیدا بگات، بدەنگیوە 
 کزۆر دەم سوکارەی، کو کن، ئبگی تن و لب

وە بدوکناوە پوە ھنوازیان ل . ل و کچئ
یکی پوەندیدا چ -باوک/یکانی دایکپوەندیدەرەوەی 

 ک ،یوە ھیککۆن دۆست جیھانی دەرەوە و ب ب
  کسوکارەکی ھرگیز ئو کوڕەیان ندیوە؟

ئو تیمارکارەی لم نخۆشخانیدا کار دەکات، چیی 
نایانوت، : دەوت؟ بۆچی کس توانای گوگرتنی نماوە

یا ناتوانن و دەستیان ب یکتریدا ناگات، نک ناورن 
 زارن لوە یان بتکتری دەبی وەی ڕقیان لر ئبل
یکتری، بکو لبر ئوەی، ک ئو تواناییان نیی و 
 ی دەروونیی خۆیدا، بوھۆکی چۆیدوورگ ل کریھ

لم نخۆشخان ) ھدفیگ(تنھا کچک . تنیا دەژی
ب تنیا بند نکراوە، بکو ھموو ئو دەروونییدا 

دیالۆگ و گفتوگۆیی لنوان دایک و باوککدای، ئو 
زمانی، ک پی دەدون، جۆرک ل دابان، ل ڕاکردن و 

ئوان پکوە دەدون، بم ب . ل یکتری دوورکوتنوە
شوەیک ھر بۆ ئوەی قس بکن، کات بدەم 
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ڕنن و خۆیان ل شت گرنگکان، لو چاوەڕوانییوە تبپ
  .شتانی، ک مانایکیان ھی، بدزنوە

ستراکتۆری شانۆنامک ھاوکشیکی ماتماتیکی 
ل سرەتادا دایک دەردەکوت، دوای : لخۆ دەگرت

ئو باوک و دواتریش دۆستکی، یک بدوای یکدا 
کخۆشخانی چاوەڕوانیکردنی نھۆ ندەم. دوێ بل 

 و تیمارکارەیش دەبینین، ککتری و ئوە یچاوەڕوانیی
دوای ئوە یک یک و ب . چاودریی کچک دەکات

دەبینین، ل کۆتاییشدا دایکک ) ھدفیگ(تنیا کچکیش 
  .کچکی لگڵ خۆی دەباتوە بۆ ماوە

کچک لم شانۆنامیدا دەبت ھماگلی لدانی 
وزم و خونی ناخۆش و دکی پ ل خورپ و د

 مان کاتدا لھ م لی، بڕاوکد ل کی پژیان
ھوی ئوەدای ل شتکان بگات و خۆی لو جیھاندا 

کچک ل . ڕکبخاتوە، ک زۆر نامۆ و دژوارە پی
 جکجارەکی ببۆ ی نامۆی و جیھانت ئووە دەید

  .بھت و نایوت چی تر بژی
  
  )بدەنگی(

  ...من دەتوانم: کچ
  وتت چی؟: تیمارکار
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  .من دەموت بمرم: کچ
  بمریت؟: تیمارکار

  .ئا: کچ
  بۆچی دەتوت بمریت؟: تیمارکار

  .لبرئوەی ناموت بژیم: کچ
  ترمینای یانزە /شانۆنامی بووملرزە

  
ب ککچ  ردەوامی و لوەندیبوانی پکانیدا بی

وتیش وەکو  ئم ،)من نازانم(ترەوە دەت 
تروسکیکی کاریگر و بھز، بنو کسایتی و 
بوونی ھدفیگدا تدەپڕت، دووبارە دەبتوە و 
 وە لیرەکدەوروب وەی جۆراوجۆریشی لکاردان

ئمیش ئامازکی گوزارشتئامزە و الش . دەکوتوە
ل شونی نۆرن وەکو گمیکی زمان ب وریاییوە 

  .ی ھناوەخۆیدا ب کار
یکان لنو ئم پوەندینبوون و پچانی ھموو 

ش ب پوەندیخزان و جیھاندا، نامۆیی و نبوونی 
ەکانوە، ک ھموو بھا و بنما دەروونی )من(خودی 

و کۆمیتییکانی لنوان خزان و ل دەرەوەی 
  .خزانوە، لدەست داوە
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  ژوورکی بۆر
  ...ترمینای ژمارە

اوەکانی ژوورکی بۆر، چشنی ترمینای س ڕوود
 ک لکژووری ی ی یانزە، لرمیناو ت

  .نخۆشخانکانی مندابووندا ڕوو دەدات
)A( و)B ( دیار کچ کی نائارام بوەیش ب

پشوەخت تازە لدایکبووەکیانوەن، ھر ل سرەتاوە 
ھست دەکین ھیک ھی و ھموو شتک بو 

الش نۆرن . یی، ک دەبت وا بتشوەی ن
شانۆنامکی ب شوەیکی مۆزیکی ڕۆناوە و ب ھۆی 
حیواری کورت و داماراوەوە، ل ڕوانگی زمانکی 

  .ڕۆژانی ساکارەوە، برجست کراوە
 ت کورەتادا وا دەردەکس ل)A( و)B ( ستھ

دەکن نامۆن بو مندا بچووک تازە لدایکبووە، 
دەن خۆشویستی خۆیان ل تقالیکی ھوڵ دە

  .دووپاتکردنوەدا بۆ کچ بچووک تازەکیان دەرببن
و ) موجیزە(بکارھنانی وشی وەکو 

من ) (ئو ھیی ئمی(دووبارەکردنوەی دەستواژەی 
ھتد، نا ئارامی و ھست ب )...لو بوایدا نیم

. وەنامۆکردنی ئو دایک و باوک تازەی دووبارە دەکن
ل ھمان کاتدا ئو مندا پرجویکی ب لدایکبوونی، 
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 بۆ پیاوەک)A (قاندووەخو : ست بچی تر ھ پیاوەک
 و بستا ئرگ ناکات، ئژارە و ترسی مرزە و پلد
ھۆی ئو منداوە ھستکی بھزی تیدا دروست 

چی تر ھست بوە . بووە بۆ بردەوامی و بۆ ژیان
ئو مندا و . بووە) ھ) ھموو ژیانیدا ناکات، ک ل

، )مانایک ب پیاوەک، وەک مرۆڤک(بۆ یکم جار 
  .مانایک ب ژیانی و بوونی ئو دەبخشت

  
A :م ھر، بخوەکان ... نش ک لوەیش ب
م. ھستم دەکرد ھمن ھ.  

 مئ ،دەنگترساندا ب زیاتر ل کوە ژنوانچپ ب
ی سمندا ر بی تریشی ھکتی و دوانییم مندای

ترسکی ب . دوای لدایکبوونیان، لدەست داوە
مندا تازە (تووڕەبوون دەردەبت، ک پیاوەک دەت 

منداک، : خون دەبینت، ھدەچت) لدایکبووەکیان
 ون بت خدەب ،کو و ڕۆژنھا شنی تمت ک

  چییوە ببینت؟
دی ئو حیوار و دیالۆگ کورت ساکاران، ھدی ھ

زانو خورەی ئکی گران و گی ژانبازن دەبن ب .
 گکی دژوار ڕتی ترسی ڕاستییسایک ل)A ،B (

دەگرت و ئوان ناتوانن خۆیان لو ترس گران قوتار 
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بکن، ترسی ئم دوو مرۆڤ تنھا ڕەوشکی 
ت، بخۆ ناگرنتیالیزم لگزیستوەیشدا ئپاڵ ئکو ل

ئوان ھۆکارکی بھزیان بۆ ئو ترس، بۆ ئو 
یھ ی تریان : نائارامییر دوو منداوەوبوان لئ

  .لدەست داوە
 خولکک ٣٠تنھا ) ژوورکی بۆر(شانۆنامی 

 م بت، بنر شانۆ دەخایسو لواوی ژیانی ئت
کی ل ژوور. خزان، ئو دوو مرۆڤ لخۆ دەگرت

نخۆشخانیکدا، زۆر ب ھمنی و ب شوەیکی ساکار 
 و دوو مرۆڤژوو و ژیانی ئرزەوە، مکی بتوانایو ب

وچان کورتکان دەرگا بۆ ڕوودانی . دەخات ڕوو
ھموو شتکان دەکنوە، ھر دوای چند وچان و 

بوون، ) ئم(بدەنگییک ھستی پکوەژیان، ھستی 
وە، ھیوا و ئاواتکان، سرلنوێ ب تواوی تکشکا

  .دەبنوە ب غم و پژارەیکی گورە
الش نۆرن تنھا ب نیو سعات، توانیویتی جگی 
ئو لدایکبوون ئفسوونیی، ئو تراجیدیا گران، ئو 
کوتن دەرونیی و چندین بابتی تر لنو تکستکی 

  .کورتدا بکاتوە
 چاوتروکانکدا و ل ل) ژوورکی بۆر(شانۆنامی 

دەست پ دەکات و ھر ل بدەنگی و بدەنگییوە 
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 نوێ و برلوەی ست، بۆ ئواو دەبکاندا توچان
 وە دەست پکاندەنگی و وچانمان دیالۆگ و بھ

یان ل ترمیناکی تردا بردەوامی لخۆ . بکاتوە
  .بگرت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م باس نیتوانیوە  الش نۆرن تا نووسینی ئ:تبینی
چ ) ژوورکی بۆر(بیاری ئوە بدات شانۆنامی 

  . ژمارەیکی پ ببخشت
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ک لیقتواندەمن  
  یۆن فۆس و الش نۆرن دا

  ٧/٩/٢٠٠٢ستۆکھۆم، 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانا ڕەئووف ل سودییوە کردوویتی ب کوردی و 
   بۆ داناوەپڕاوزی
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  :نۆرن
  .یکترمان بینیئم  بوو، ک ب ڕاستی دواجار کی

  
  :فۆسه

 ئۆسلۆ بوول.  
  

  :نۆرن
دەمتقیکمان بر ل نمایشکردنی نۆڤمبر 

من ... تنھا باسی ھونر و مرگمان کرد). ١(کرد
 النسو مر ئسستا لئ ک ،موایینپکن قس .

  .دەتوانین
  

فۆس:  
  .یان ناتوانین

  
  :نۆرن

و شتاندەربارەیان بۆچی باسی ئ ین، کبک 
با زیاتر قس لسر . دەنووسین؟ شتکی زۆر بمانایه

  .شت پراکتیکییکان بکین
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فۆس:  
 ی، کالنسو مر ئسکردن لم قسست دەکھ
لسریان دەنووسم شتیکی ھی، ئوانی 

ک باسی . نووسیومن خۆیان باسی شتکان دەکن
شتکی ھر زۆر ەبت بکیت لپ و لخۆوە دئوە 
  .جیاواز
  

  :نۆرن
ئی چۆن فریای ئو ھموو شت دەکویت، ڕۆمان 
دەنووسیت، دەقی شانۆیی دەنووسیت و ئامادەی 
یکمین نمایشی شانۆنامکانیشت دەبیت، سیمینار ڕک 

  ئی کی پشوو دەدەیت؟... دەخیت
  

فۆس:  
ڕاستی، من ھر زۆر کم ) دوودییکی درژ(

  .  ھمیش خریکی نووسین نیم-دەنووسم
  

  :نۆرن
  بم خرا دەنووسیت؟
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فۆس:  
 میشم ھم و زۆر، بریکی نووسین نیمئا، کخ.  

  :نۆرن
کاتی نووسینکانت چ دەکیتوە بۆ چند مانگک 

 ھاویندا؟ل  
  

فۆس:  
زیاتر لم چند سادا وای . ئا، ل ھاویندا دەنووسم

ل . تۆ خۆت ھر زۆر دەنووسیتبم الش، . لھاتووە
  .من زیاتر، ھروەھا کاری شانۆیش دەکیت

  

  :نۆرن
 ت لشت مانگ دەچوە بۆ ھت ئشانۆی دەو

دوورکوتوومتوە و خریکی داڕشتنی شانۆنامکانم 
ئستایش سرقای پرۆڤکردنم ل . بووم

 کمدا بینگ(ناوی شانۆنامئاوی م(.  
  

فۆس:  
  .توەئا، خوندووم

  
  :نۆرن

) شادمانییکی چاوەڕواننکراو(خوندووتتوە؟ 
  چۆن بوو بالتانوە؟
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فۆس:  

  .پم باش بوو
  )وچان(
  

  :نۆرن
 وە دەریاچتخانووەک دەبینیت؟ل  

  
فۆس:  

 ستا لئ رگن و لب کدا دەژیم، زۆر نزیکیشوق
 دەریاوەل.  

  
  :نۆرن

  مات گواستۆتوە؟
  

فۆس:  
نوویکمان ھبوو، فرۆشتمان و لبری ئوە ئا، خا

لم چند . شوقیکمان کی تا ل دەریا نزیک ببینوە
ن لسر ئاوەکان سای دوایدا چندین شوقیا

دروست کردووە و ئمیش خانووەکمان فرۆشت و 
شوقکدا دادەنیشیت، ل ک . شوقیکی وامان کی

  . دانیشتبیتلنو بلمکداوای ھروەک ئوە 
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  :نۆرن

 ک ،وە گران نییالتانک نین؟بخاوەنی خانووی  
  

فۆس:  
 ر، بخکنوەیکی . ھیچ شخانوویھاوین

یویست ناکات. بچووکم ھوە زیاتر پخانووی کۆن . ل
 ویستر ئیشی زۆرە و پگت و ئوەبر دەستت پھ

مرۆڤیش بدەستوبرد نبت، ئوا بچووکترین گرفت 
  .مسلیکی گورەەبت د

  
  :نۆرین

 رەی زۆر لم خانووبنبکاندا ھشانۆنام.  
  

فۆس:  
  .وەک متافۆر

  
  :نۆرن

 ر دێ(لک ھسک ( تکی ھاوین، مرۆڤ دەچڕۆژ
ک شوقکی تازەوە نخانووی.  
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فۆس:  
 ب پوەندینخر دەچن خانووەوە و ئمیش 

وە ھورەبوونی خۆمی و گمندا یکی لخانووی
لم ڕووەوە . زۆر دم پیان دەکرتوە. کۆندا

پارزگاریکردن لخانوویکی کۆن، پموای . کۆنپارزم
 زگاریکردنی مانای پارخانووەک ک، کردەمس ل

  . تدا بووە
  

  :نۆرن
  .خۆ ماوە.... 
  

فۆس:  
یدا ھوموو ژیان لئا، ھ.  

  
  :نۆرن

  .ی فانتۆمیوەک سبری ونیک
  

فۆس:  
 ئا، ک ستی دەنووسم زۆر بڕوون و ئاشکرا ھ

بۆ نووسین، ھندک ژوور زۆر باش . پدەکم
 کی تر بندک بۆ من دەست ناداتھوەیھیچ ش.  
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  :نۆرن

 ل ،ر وایرەیش ھل دەچیت م، کستۆکھۆ
 ر لوە، ھکوە خانوویکنوە داست بمرۆڤ ھ

دەکات، ک  ڕاوکدا ڕووی داوە، دزۆر کارەساتی ت
  ...و

  
فۆس:  

 ک بوو لکیش یمئ وەھۆکارەکان، کگواستمان .
ل . خانووەکمان ب ککی نووسین ندەھات

ژوورکی تر و ھوم دەدا دەچووم ژوورکوە 
بنووسم، بم ھرگیز ئاسوودەیی و ئارامیم ل ھیچ 

  .ۆزییوەسوچکی ئو مادا ندەد
  

  :نۆرین
  شوقک تازەی؟

  
فۆس:  

 -دروست کرابتھر زۆر تازەی، یان ئوەتا تازە 
ک . بۆ من، ئاوژوورک ل الیکوە . یان زۆر کۆن بت
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 وە لترەی ژوورەکنجک ببینیت، یان پیدەریاچ
 ئاو بیتنزیک ب.  

  )وچان(
  

  :نۆرین
 بۆ ت)کسک ھر دێ(وەرگانی ... ب ڕاست

  )٢(چۆن بوو؟سودی بالوە 
  

فۆس:  
ت ئاواز و گۆرانی خۆی . زۆر باشکرانوەرگ

یت. ھت وا بی باشیش دەبوەرگ.  
  

  :نۆرن
ھموو ڕۆژک تنھا . ئاوا؟ کارکی زۆر گران بوو

لیک ڕووپڕی شانۆنامکتدا کارم دەکرد، زۆر گران 
 وەیش بوو، کر ئبر لستم دەکربوو، ھد ھ

 کانتوەرگرەو خراپی دەچرە . بتمۆسفو ئئ
 ی کرز و پاکییب وێ لرەولل ،دایککستت

بیرم کردەوە  ک ،یش بووھر لبر ئوە. لدەستم دەدا
 ب دی باشتر وایک سورویژی نوێ، نزمانی ن

  .نمایشی بکین
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فۆس:  

 رویژی نوێ؟بن  
  

  :نۆرن
 م باس کرد، گرفتیلسو مجیدی ئ ب

ڕۆژک ل ڕۆژان ھر دەبت . زمانوانییکان بشکنیت
  .)٣(وا بکین

  
فۆس:  

من . پچوانوەیالی من ب گرفتکانی وەرگان 
برەو شوینکی ترم دەبات، زمانک . زیاتر ھدەكشم

ب شوەیکی گران کار دەکم و . بموت یان نموت
نژادی زمانک نزیک ببموە، ونکانی وڵ دەدەم ل ھ

  .زمانی نرویژی نوێ برەو ئو ڕگیت دەبات
  

  :نۆرن
ک . بدەست ھنابم برەنجامکی باشمان 

، کارم لوەشدا  بووین)٤()نۆڤمبر(خریکی پرۆڤی 
ھندک جار ھومان دەدا لرەولوێ داکشین . دەکرد

بم پویست ئو ...  بدۆزینوەو تۆنکی ھمن
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 نگنینئاستبشک .ر زۆر جوانرویژی نوێ ھن .
  .ون زمانوانییانوەبو شانۆنامکانی تۆیش پابندە 

  
فۆس:  

ڕاستی وای ب.  
  

  :نۆرین
  )٥(ئی لگڵ ئمانییکدا چۆنه؟

  
فۆس:  

 ندەی من شارەزای زمانھ شانۆیی کمانییبم، ئ
بۆ . ئمانی زۆر باشیش ونیی، لبر ئوە ب ئو

ئو بگومان بۆ من گران، ک . فڕەنسیش ھروەھا
 اناننموەرگنگسھ.  

  )وچان(
  :نۆرین

  .مان خوندەوه)٦()کانسگ تۆپیوە(لم ڕۆژاندا 
  

فۆس:  
  ئوھا؟) ب شوەیکی چاوەڕواننکراو(
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  :نۆرین
 ستم لرەتادا وا ھزۆر کان وشه ڕهدەکرد، س 

لگڵ ئکترەکاندا دەکیتوە، بم ک دووبارە 
 ر لی کرد و ھشکی تر گوەیش وە، بندمانخو

  .ھکشاندا بوو
  

فۆس:  
 یوانل یو شانۆنامت، من زۆر جار ئک بکب

 ی کیو شانۆنامنیانیم لد ،میشم ھر نگ
نووسیوم .یان خ باش شایانی نمایشکردن ،یاخود راپ

ک نووسرکی . سر شانۆبخرت نیی شایانی ئوە 
 میشنج بووم ھوەیگنیابووم لستم دەکرد و دھ، 

 تو حام ئب ،نووسیوم ماوەکستا وا نئ .
 یوەستیش زۆر پمگومان ئب جۆری ب

یعرکی باش شتا ئاستکی باش دنیام ل . نووسینکوە
زۆر جیاوازە ئم مسلی . یان خراپ، یاخود ڕۆمانک

کسکی بواپکراو پویست پم . لگڵ شانۆنامدا
یان خراپ باش ک ،ب.  

  
  :نۆرن

ر زۆر باشکی ھیشانۆنام.  
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فۆس:  

)خۆشزۆر سوپاس) د ! دا بووم، کوایو بل
  .شانۆنامیکی خراپ بت

  
  :نۆرین

مر شانۆ ئس ینین و دەیخدا دەککاری ت .
 م شانۆنامبر زۆر گرانوە ھندنخو.  

  
فۆس:  

 یوانتلوەبئ مئ، کردووە  ک منیش درکم پ
 دەکات، ک یش وام لمو ئ بم لنیا نکستی زۆر دت

شانۆنام ب براورد لگڵ تکستی ترزەکانی تری 
تریش ڕووبڕووی بووموە، ک ئوەی، ک زیا. ئدەبدا

 وە دەستم کرد ببوو نووسین بۆ شانۆ، ئ ککستت
 تت، دەبردا دسوە گۆڕانکاری بزیاترل، ک 

 توەی، دەشبت لوا زۆر باشتر دەبکی چاک، ئشت
لم مسلیدا . ل خودی ڕووپڕەکاندا نووسراوە

یو شتیش ئمئ ،یھرەم ھب، تدە کت بزانرب.  
  

  :نۆرن
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 مم ئب ،تبکی تازەمان دەویھیچ . شانۆنام
  شک دەبیت؟

  
فۆس:  

گر نا . نخر، ئستا خریکم ڕۆمانک دەنووسم
سگ تۆپیوەکان شانۆنامیکی تازەی، یان ڕاستتر 

 وای کی تر بنیاتنراوە، ککستر تسل و دەقم ئب
و الم ناوە، دەرمھنایوە چند ساک لموبر وە

 نوێ زۆر برلوەسدا کردووەتی کارم توپچ .
بۆ یکم لوانی ببت شانۆنامیک، ک لبر ئوە 

  !جار نمایش دەکرت
  

  :نۆرین
  ئی شانۆنامی داھاتووت؟

  
فۆس:  

چندین شانۆنامی تر . سوپاستان دەکم
بم شوەی ھمان کاتدا من ناموت ل . بڕگوەن

بیر بکموە، ک تکستی شانۆنامیش تواو بوو، گر 
  .ب تواوی پم نما، ئوا وشک دەکم
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  :نۆرن
  .من دەمرم، گر نتوانم بنووسم و پم نمنت

فۆس:  
؟ بۆ من وا نییبۆ تۆ وای کلستوانم . مر نگ

. شیعر دەنووسمبۆ شانۆ بنووسم، ئوکات لبری ئوە 
  .و دەبت بردەوام بنووسم، ئوەیان پویست بنووس
  

  :نۆرن
ینھا شانۆ ھبۆ من ت .ی منشانۆ ما . ن گوایدە

ھندک کس ناتوانن جیاوازی بکن لنوان واقیع و 
فنتازیادا، من ناتوانم جیاوازی بکم لنوان واقیع و 

  .واقیعدا
  

فۆس:  
 لکشوەیک ھوڵ دەدەم، ک مسب ھموو 

 ندین ئاست لر چست لوت و دەمین وای ل
بم و ژیانکی بھزی تایبتیشم دەرەوەی شتکانوە 

من ژیانکی خزانیی تایبتیم . ئو ژیانم ھی. ھبت
یکانمدا ھڵ ژن و منداگم واقیعی . لکیش یمئ

ت. منوە نووسین ددوای ئ.  
  )وچان(
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فۆس:  
کچک ل ( یکمجار شانۆنامیکم نابت بۆھندە 

ڕیژی تۆماس ئمانیا و ل ل ) کورسییکدا
ڕەخنکان ھندکیان ھر . ئۆسترمیر نمایش کراوە

 ر بکیشیان خراپ، ھندواوی زۆر باش بوون و ھت
. ئمیش بۆ من شتکی ئاسایی. ھواسین و داشۆرین

ئوەی . ەئوەی ڕاستی بت، ھمیشیش ھر وا بوو
 ،وەیت ئیی دەبللت و کی ناڕەحک مرۆڤ پتۆز
ک ڕۆژنامکانی نرویژ کات نموونیک دەھننوه، 

  .ئوا تنھا ھواسین و داشۆرینکان دەھننوە
  

  :نۆرن
من . دەبت برگی ئو جۆرە ڕەخنانیش بگریت

ناوبانگ و نووسین دەربارەی برھمی ھر 
وەیك وەک شروە نووسبوونوەکانی ڕقلش ک ل

دەکون پشتوە، ئوە ھمان ھمیش . دەبینم
میکانیزم.  

  
فۆس:  
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ھر لبر ئوەیش ک . ئا، وای، شوە ڕقکی تدایه
زۆر کمتر چاوپکوتن دەکم، وەمی پرسیاری 
ڕۆژنامنووسکان نادەموە و ئوەی ڕاستی بت 

ن وەی ڕۆژنامخویندن ناوەوازیشم لکان ھرویژیی.  
  

  :نۆرن
 بم لم کتکڤدە ینی حموهتوکردۆتیدا بسا .

من ب ھموو بر ل چل ساڵ لموبر، لبر ئوە 
ئوەی منداییوە مرۆڤ ھر ل . شتکاندا ڕۆیشتووم

 ک دایگر لمرۆڤ ھ کت، جۆرە ڕاستییبنووس
نووسینانیش  ئوان دەخونتوە و ھر ئو جۆرە

  .ئاسوارک ج دەھت
  

فۆس:  
 رگیز ڕاستی لت ھزۆر شت دەوتر ،کاندا نییشت

 ب وتووە، یان بم من وام نوە، بزمانی من ھ
 کان وەردەگرن، یاخود بی نابن و شتواوی حات

 کان باوشتوگی وەردەگرنھ!  
  

  :نۆرین
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جار بت ئم مسلیت  ک بۆ یکم ،دەچتلوە 
بۆ دەرکوتبت، ھروەک ئوەی دیاردەیکی نوێ بت، 

  .ھرگیز مرۆڤ ناتوانت خۆی بپارزت، ناکرت
  

فۆس:  
تۆ ھرگیز ناتوانیت خۆت بپارزیت، ) بدەنگی برز(

 وڵ بدەیت، لم دەتوانیت ھوەوەبی ئگڕ،ک  
سرت بیت نا و ئو شتانیش نخونیتوە، ک ل

ھندک جار لرەولوێ . رندەنووس
وڵ دەدەم ڕەخنم زیاتر ھوە، بنمدەخو

 ،ئمیش زیاتر دەگڕتوە بۆ ئوەی. نیانخونموە
 ر زۆر زۆر بووەکھ . ب ،وەیش ئاوھایرحاڵ ئھ

 وە ڕەخنتبیر دەچ کانمان لباش نھا ڕەخنو ت
  )نینپک... (خراپکانمان دتوە یاد

  )وچان(
  

  :نۆرین
دەکرت دەمتقیکی . تنھا یک پرسیارم ماوە

 میشت ھیت یان دەبکدا بکسڵ کگوە ئاسایی لئ
 ت کیت؟)یۆن(تۆ ب  
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فۆس:  
ب دەتوانم، ب ھرحاڵ ھیوادارم، ) دوای قیرک(

 م لوتندا ناتوانمبککدا ئاوھا . کاتی چاوپکات ل
 چاوپکوتنکیش تۆمار دەکرت و ل دادەنیشین و

من ئکترکی باش . )١٠(ھمان کاتدا قسیش بکیت
  .نیم

  
  :نۆرین

 ی لوە ئمدەرەوەی ئ یت؟دەتوانیت قسبک  
  

فۆس:  
ب، لگڵ ھاوڕکانمدا، بم ئستا من ل ڕۆی 

  .یۆن فۆسدام، ئوەیش من نیم
  

  :نۆرین
  !ئا، منیش ئوەم ناوت

  
  :سفۆ

 ترنا دەبخۆ گرگری لب بنی، بسکی کشت
  .کردن
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  :نۆرین
کی زۆر ناخۆششت ،ستم . وایمان ھمنیش ھ

 ب ،یھ موە ئرەالی منزارکر زۆر بکی ھشت .
ک بت جاروەی ھیچمان ڕۆڵ ببینین، دەبئ ب

 تچاومان بوکتر بکم بۆ ئۆسلۆ تا . ید
. نۆی نتوایتی نمایش بکمشانۆنامیک بۆ شا

یان ) کاتکدا مردووەکان ھدەسنوەل (سن بکارکی ئی
  کامیان باشترە؟) ئی یۆلۆف(ئوەتا 

  

فۆس:  
  .ئی یۆلۆفی بچووک

  

  :نۆرین
 ل روەھا زۆر نزیکوەھکانی تۆیشو . شانۆنامل

بر لوە .  پشکشی بکم٢٠٠٤بوایدام ک سای 
  .یکتر ھر دەبینین

فۆس:  
  .ل ستۆکھۆم یان ئۆسلۆ

  ٧/٩/٢٠٠٢ستۆکھۆم، 
  
) یقتم دەمئ نس ورسرانتن ئیلفا الگالی ل

  ).و سرلنوێ نووسراوەتوەگیراوە، داڕژراوەتوە 
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  :پراوزەکان
  

شانۆنامکانی الش نۆرن ل یکک ) نۆڤمبر (- ١
 و یۆن فۆس اوەترویژی و لوەریگر نن سالی 

 لسر شانۆی ٢٠٠١سای الش نۆرن خۆیوە، 
دواتر ھمان نمایش و ل . نرویژی پیشکش کراوە

 کی شانۆییدا لشتش گشکمیش پستۆکھۆ
  .کراوەتوە

ی )کسک ھر دێ( الش نۆرین شانۆنامی - ٢
 ی لدی و یۆن فۆسسو وە کردووەترویژیین

ی وتی سود لسر شانۆکانی زۆربی شارەکان
  .نمایش کراوە

 الش نۆرن مبستی ئوەی، گر نکرا - ٣
 توەربگ کوە شانۆنامدی، ئر زمانی سوس

 ک باشتر وای وخۆ بڕاست زمان کییسئ پرۆژەک
  .نمایش بکرت

٤ - وانزی ژمارە  براو١(پ.(  
٥ - ست لبکانی یۆن  مانی شانۆناموەرگ

 یفۆس وە لرویژییمانینبۆ ئ.  
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٦ - گکی تری یۆن تۆپیوە سیکان شانۆنام
یفۆس.  

٧ - ست لبی  مشانۆنام) گە)کانتۆپیوەس.  
٨ - ککر یرمیتۆماس ئۆست  رە لڕیژیسۆرە ھ

 ل شانۆی شاوبین مانیا و لی ئوەیم نکانی ئباش
  .برلین کار دەکات

٩ -م یۆن فۆس  ستی لو گوب تاری ڕۆژنام
کاننووسڕۆژنام، و  ککانی ئو و نووسینر ئسل

  .دەینووسن
١٠- یقتم دەمئ  گیراوە، ب نرای ڤیدیۆ وکام

 کترۆنیدا دواتر للکی شانۆیی ئیت(ڕۆژنامرنئینت (
 نوێ برلیش سکوتنکوە، دەقی چاوپو کراوەتب

کسک ھر (رۆگرامی شانۆنامی نووسراوەیی ل پ
  .دا بو کراوەتوە)دێ
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  یاداشتکان ناچاری ئامانجکی نوم دەکن
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانا ڕەئووف
تی بوە کردوویدییسو کوردی و  ل  
  پراوزی بۆ داناوە
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) شانۆی نتوایتی فرەنسا(کۆمیدیای فرانسیس 
) ۆی پادشایتی ل ستۆکھۆمشان(ھروەھا دراماتنیش 

خوازیارن الش نۆرن کاریان بۆ بکات، بم ل کاتکدا 
ئو بردەوام لسر نووسین؛ یاداشتکان، دەقی نوێ 
 ت کوە دەترسکان، للیریکیی مینیاتریی و پارچ

پر (دون سپیندیۆمی . وەک ڕیژیسۆر کار بکات
بخشرا، ، ک پشتگیرییکی دارایی، پی )گانڤیک

 نسکی سڤندی ڕۆژنامتمکی تایبدیدار خۆیشی ل
 ل وە دەکات، کشی کولتووردا، باسی ئد، بداگبالد

  )١(.چییوە سروش وەردەگرت
  

الش نۆرن بۆ ماوەی چند ساک ھیچ دیدارکی 
نکردووە و ب دکی خمبارەوە خۆی ل ھموو 

وە، لبری یادکی حفتا سای لدایکبوونی دزیوەت
ئستا ب ھۆی ئوەی . ئوە سفر بۆ پاریس دەکات

ی وەرگرتووە، ڕەزامندی )پر گانڤیک(سپیندیۆمی 
ئم سپیندیۆمیش ل . لسر ئم دیدارە دەربیوە

الین کۆمیتی ھونرمندانوە پی دەدرت و بی 
دیییش نیو ملیۆن کرۆنی سو٢(.پارەک(  

 ئستا تمنی حفتا الش نۆرن، سرەڕای ئوەی
لم زستاندا دوو جار ب قورسی  و یک سا و
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 شتا لم ھوکردنی قورگ و سنگ بووە، بتووشی ھ
لبر ئوەی نخۆشی ھوکردنی . ژیاندای و زیندووە

بۆرییکانی ھناسی ھی، لوانی ھمتکی 
لگڵ . بچووک ببت شتکی قورس و کاریگر

ا ل قاوەخانیکدا پکوە دانیشتووین، ئوەیشدا ئست
  .گورجوگۆ و پە ل وزەیکی گورە

  

کار و پرۆژەی نووسینکانی باش دەڕۆن بڕوە، 
ک ئو خۆی وا ھست دەکات ب شوەیکی ڕوون 

ل ئستادا ھموو ھز . دەستی بسریاندا دەشکت
و توانای خۆی بۆ نووسین ترخان کردووە و چندین 

ژەی ب دەستوەی، ک ب شوەیکی ھاوتریبی پۆ
کاریان لسر دەکات؛ ئامادەکاری ل بشی سیمی 

 ک ل پایزی داھاتوو ،دا)یاداشتکانی شانۆنامنووسک(
 دەگرنخۆ، ٢٠١٤ و ٢٠١٣بو دەکرتوە و سانی 

چند دەقکی تازە و تکستی لیریکی مینیاتری، ھاوکات 
) مردن(ۆتایی یاداشتکانی، ک ب ب بردەوامی بشی ک

. وەکو نازناوکی کاتی ئاماژەی بۆ دەکات، دەنووست
ئوەی منیش تگیشتبم، کاتکی دیاریکراوی بۆ 

کانی نییواوکردنی یاداشت٣(.ت(  
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دەزانم . وای، من ئستا کاتکانم ل دواوە دەژمرم
 .سانکی زۆرم ل ژیاندا نماوە، ک بتوانم چاالک بم

من ک نتوانم . نووسین ستراکتۆرکم بۆ دادەنت
دەبم ب چی؟ تا چندی تر دەتوانم ل نووسین  بنووسم،

بردەوام بم؟ ئوەی من بڕوە دەبات و ئاڕاستم 
 یکی ھۆشیارانم ھاوکات من –دەکات، ویستب

کچکانیشم ھن، ک چند دیوکی جگیرن ل ژیانمدا، 
ھاوکات شتکی پ . ن باوەتوەوەک مانایک و گرنگییا

مانا و زۆر جگی سرنج بۆ من، ک تا برەو 
کوژانوەی تواوی بنووسم و بردەوام بم، 

  .بیرچوونوە مرۆڤ بفڕ و ببر دەکات
  

کارکردن لم ھموو پرۆژەیدا و ل یک کاتدا ھیچ 
گرفتک نیی، ب شوەیکی ساکار و ئاسایی، ھموو 

کان، ئاڕاست و فۆرمی جیاوازیان بشکی نووسین
یھ . ل ک ،وەیخت و دژوارە ئوەی زیاتریش سئ

پ چندین شانۆ دەیانوت نۆرن وەک ڕیژیسۆر 
بگڕتوە و کار ل دەقکانی خۆیی و ھروەھا دەقی 

  . شانۆنامنووسکانی تریشدا بکات
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ئستا من لنو دوو ھستی ناتبادا تووشی 
دراماتن و بروبری ئو شانۆی . وومشیزوفرنیا ب

و شانۆیکی شنگھای و کۆمیدیا ) ئیریک ستوبو(
. فرانسیس دەیانوت، وەکو ڕیژیسۆر کاریان بۆ بکم

دوای چند ھفتیک دەچم بۆ پاریس تا گفتوگۆ 
لوانی لوێ کار . لسر ئو داخوازییی ئوان بکم

سیمۆن (نسی ل دەقکدا سبارەت ب فیلسوفی فرە
دەقک ل تکستکانی ئوەوە، بم ھر –دا بکم )فیل

ل الین خۆموە وەک یکیکی نوێ ئامادەیان 
  )٤(.دەکموە

 ک ،وەیئ ورەکرە گھ گرفت ،ورەکگ گرفت
من ناتوانم ل یک کاتدا ڕیژیسۆر و نووسریش بم، 

 پرۆڤکردن، گروپک ل. کاری ڕیژی بکم و بشنووسم
کردن بوانوە، ئو دەرگایم ل پوەندیمرۆڤ و 

دادەخن، ک بتوانم گوێ ل تکستکانی خۆم بگرم و 
  .بیاننووسم و لنو خۆمدا بیانھنم دەرەوە

ھموو ئو ھست و سۆزانی ل کاتی 
 ننن و در دەردەھن و سکدا دەورووژکردنپرۆڤ

شاو و زۆر جوانن و بھزن، بم ئو ل. دەرەوە
 ک ھم بخم مترسییوە؟ ،ورووژمی نووسینی

من لوەوبر ل کۆمیدیای فرانسیس ئیشم کردووە و 
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نمایشم پشکش کردووە، ک زۆر قایل بووم پی و 
ھروەھا ئو کارە سرنجاکش زۆر بھزە و برەو 
 ،یوێ ھی لتخ و جدیو بایت، ئشخۆی ڕامدەک

یم، ک بتوانم ستۆکھۆم بج بھم و بم لوە دنیا ن
 ئارامیم پ بم، ک وەیندنو خورداری ئدەستب

  . ئوەیان نازانم... دەبخشت
  

ئاسان لم گرفت بگیت، بتایبتی ک مرۆڤ 
ئو ب شوەیکی . بزانت نۆرن چۆن دەنووست

بھز دەنووست و ڕۆتینکی جگیر و چقبستووی 
 ئای بی - مان جۆری ئامری نووسین ھی، ھمیش ھ

ئم، ب خۆک و بکرە و کاغزی نووسینوە، 
بکاردەھنت، وەک جۆرک ل فۆرمکی ئۆتۆماتیکی 
نووسین وای، ک دیالۆگ و پارچ تکستکان 
دەردەکون، ک ئو دواتر سرلنوێ دەیاننووست و 

 ئو دەنگ و پیاکشان ڕیتمییی ل. دەیاننووستوە
 ،رە قورسو ئامت و ئوە دکانکلیلی پیتختت
دەبت جۆرک ل دەستەنگینی، لودا وشکان شن 
 نکی باشتر و گونجاوتر دوەیش ن و بدەکر

  )٥(.دەرەوە
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الش نۆرن ھنووک دوو دەقی تازەی بۆ دراماتن 
یککیان ل ماکدا، ئوی تریشیان ل . نووسیوە

ھردوو دەقک . زاردا ڕوو دەدەنناوچیکی گشتوگو
 ک پیرن و زۆر چوونت ،کارەکتری وا لخۆ دەگرن

، ن پیاو و ن ژنن، بکو تنھا بوونوەرک هتمنو
دەقک ل پارچ تکستی کورت پک . یاخود گرایکن

 کن لکانیان جۆریڤویدان، پپش کان لھاتووە، ڕۆ
کی قوووە وەکو ئوەی لژر ئاو–بسکان 

دەقک زیاتر . بدرەوشنوە، ھر ب تواوی خودگرا
ئیریک . (و زیاتر پ دەبت ل جۆرک ل خم و پژارە

دەیوت نۆرن خۆی کاری ڕیژی بۆ ئم دەق ) ستوبو
و دوودڵ و ڕاڕایم ئبکات، ب.  

  
ئو ڕیژیسۆرکی . من ئیریک زۆر برز دەنرخنم

نی ڕۆکانی ھردوو دەقک زۆر باش و بۆ دابشکرد
رییندین دیدی ھونر . خاوەنی چرەوە، گبیر بک

ئینگ الندگرێ یان لنا گرانھاگن بشدار بت، بم 
وەک گوتم، ئگر دەست بکم ب دەرھنان، ئوە بۆ 

من لم خۆگونجاندن . چند مانگک ناتوانم بنووسم
  )٦(.دەترسم
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م فریای ھروەھا ک خریکی کاری ڕیژی ب
خوندنوەیش ناکوم، کاری ڕیژی بیست سا ئدەبی 

ئمۆ زۆر لو شتان . ل من زەوت کردووە
 فتاکاندا لست و حنی شسا ل وە، کنمدەخو

کتبکانم ل گۆتالند . خۆمم کۆکردبوونوە
ھموو ھاوینک لۆرییکیان ل دەھنم . کۆکردوونتوە

ین فیان بدەم، بم ب بۆ ئوەی ئوانی پویستم ن
وردی سیری ھموو ئوان دەکم ک فیان دەدەم، 
ھموو ئدەبی سیکۆلۆژی، سیاسییکان، بشکیشیان 

لم . سرلنوێ دەستم کردۆتوە ب خوندنوەیان
ھایدگر، برەو . ڕۆژاندا زیاتر فلسف دەخوندموە

واتر م دەبات و د-شیعرەکانی ڕیلک یان ھولدرلین
و ھروەھا ) ئنتیک(گڕانوە بۆ ئدەبی کالسیکی 

ئم سرچاوەگلکن . دەقکانیش، شانۆنامنووسکان
  )٨(و  )٧(.ک برەو خوندنوەیکی بردەوامم دەبن

ئستا نووسری فرەنسی سارا کۆفمان 
دەخونموە، ک تکستگلکی سبارەت ب فرۆید و 

دا سارا کۆفمان یکک لو  ل ڕاستیی)٩(.نیتش نووسیوە
 دەکات، ک لفۆرم و شتانموو ئی ھسانک

ھاوکات ئو دوو . ناتوانرت گوزارشتیان ل بکرت
کتبی بیۆگرافیای خۆی نووسیون، ک تواو 
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ئم نووسرە ئافرەت تا ئستا ھیچی ب . ئفسوناوین
ڕاستی ناخۆش یش بموە، ئکراوەتو ندی بسو .

وەمن کتندمئینگلیزی دەخو کانی بناوبانگترین . ب ب
. ە)قۆناغ سرەتاییکانی ھونر(کتبی ناوی 

ر زۆر باشکی ھبوە کترەوە، ئنبیخو . ستاکئ
کۆفمان دونیای من .  

 بب ،وە واین، وەک ئڵ الش نۆرگکارکردن ل
ل ژیانی : بربست لسر چندین ئاست بجوویتوە

وە، ھنانوەی کچ بچووککی و بیرکردنوە ڕۆژان
ل ڕاکردن ل خانووە بچووککی ل شقامی 
ڕۆسالگسگاتانوە بۆ گفتوگۆ دەربارەی شانۆ و ھونر 

ئوەی . یان نووسینک لسر فلسفیکی ئاستبرز
ڕاستی بت ھیچ جۆرە سنوورکی توند و بھز 

 دا نییشانم بوان ئنموویان ک–لرییان  ھاریگ
ک . بسر یکترییوە ھی و یکتر دەومند دەکن

دەکین، ئو ) یاداشتکان(پکوە باسی ڕۆژژمرەکانی 
گفتوگۆک ب ئاڕاستیکی تردا دەبات و باسی 
برگسۆنی فرەنسی دەکات و ئوەی ئو دووپاتی 
دەکاتوە؛ ل پویستی خوقاندنی کاتی خۆت، ک مرۆڤ 

ئم ب .  تنھا دانیشتوویکی ئویجیھان، نک
 ئمیش –بردەوامییوە بوونی خۆمان دەخوقنین 
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ئوەی، ک ڕۆژژمرەکان دەیانوت نموونیک بن 
  .بۆی

من ئاماژە بۆ ئوە دەکم، ب تنیشت 
 ک لودا نۆرن ڕگ ب خۆی –ڕۆژژمرەکانوە 

ووری دەدات و شڕانگزان دژی بشک ل ژیانی کولت
سود بتوە، بم ھاوکات سبارەت ب گڕان و شت 

 –کین و پارە خرجکردنکی بردەوام دەنووست 
 و شتانموو ئھ ،یرئاسایی ھبکی سرڕۆژژم
لخۆ دەگرت ک ئو نایاننووست، ئوانی ئو جیای 

ئم شت کین . کردونتوە و ل دەرەوەی بازنکدان
ۆدانفیی و پارە بی نیوقۆینی فانیلک ل ردەوامب 

ڕەشی تازە و جلوبرگی مارک گرانبھاکاندا، تنھا 
 کانی تر نین و شتوەی شت و داخوازیینووسین

  )١٠(خۆڕسک و لخۆوەھاتوو و دەستبجیکانی تر
وەک . بگومان تۆ ڕاست دەکیت و لسر حقیت
کی تر دەزانیت، ڕۆژژمرەکان ل ئدەب زیاتر ھیچ شت

من دەموت ئو دەستواژەی یان ئو حایبوون . نین
 ر بھایدگ وە ککوەیچوارچ مبخ مکو چ

ئاماژەی بۆ کردووە، ک ل نژاددا ) پۆلمۆس(
خواوەندکی گرکیی، تا ڕادەیک ڕووبڕووبوونوە، 
دژی خۆم کدا کرڵ دەوروبگدژوەستان ل وات .
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ریش ب تنیشت ئوی ترەوە ھروەھا ڕۆژژمرکی ت
 ینووسراوە، بوونی ھن ک–وەیئ مم ئب، ک 

ھاوکات برامبر ب تۆیش . من ناتوانم بینووسم
ر وشس من خاڵ بخناتوانم، وەک دە . مئ

 ست لبت، مبکیشی نھایھیچ ب یوانل
ڕۆژژمرەکان ئوەی وەک من دەیبینم، ل ڕوانگی 

ۆرملی بیروڕاکانم بکم، خۆم ناچاری ئوە ئوەوە ف
دەکم بردەوام بم برەو ئامانجی نوێ، ھر وەکو 

سن، ک من زۆر برز دەینرخنم، ھمیش خۆیی و بئی
  .کارەکترەکانیشی ناچار دەکات بردەوام بن

ئوەی ڕاستی بت ئستا پارە زۆر سرف ناکم، 
دەکموە ھموو جارک شتک دەکم تنھا بیر لوە 

من ئستا . ک من دەمرم–ک ئو شت ل دەست دەدەم 
یکی پوەندیھست بوپڕی سربستیم دەکم، ھیچ 

لم . خۆشویستیم نیی، تنھا بۆ منداکانم نبت
نزیکاندا چووم بۆ نیویۆرک، ب تواوی سربست 

جگ ل دوو سعات –بووم، ھیچ کۆبوونوەیکی کار 
. ٣ڵ ئو وەرگەی کار ل شانۆنامی چاوپکوتن لگ

ھستکی ئجگار گورەی بختیاری . دا دەکات٣١.٩٣
–خواست و تامزرۆیی؟ ئا، کتبی زیاتر و ھونر . بوو

  .ئمیش ھموو ئو شتانن
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من پرسیاری ئوەی ل دەکم، ڕۆژژمرەکان وایان 
نکردووە، ک خکی دەبینت، بیروبۆچوونیان 

 چۆن و ژیانی تایبتی خۆت چۆن سبارەت ب تۆ
 ک ،وای وایو بم ئدەژیت یان وا بزانن دەتناسن، ب

 ک تا ئاستک ،ھیچ خک یان کسانکی زۆر نابینت
.  ک ھیتی، ئمیش ئو ھستی–نادیار و نبینراوە 

ل ھاویندا شانۆی . ک ل پراوزی کۆمدا دەژی
بۆبی فیشر ل) شتاکانی شیلینگ یکک ل دەقکانی ھ

و دراماتنیش بۆ وەرزی پایزیان ) پسدینا دەژی
ل ڕیژی ئیریک ستوبو، ) سبرەکانیشمان بدەرەوە(

الش نۆرن ب بردەوامیش لسر . نمایش دەکن
  .شانۆکانی ئمانیا و فرەنسا نمایش دەکرن

  
ئا، بگومان شتکی خۆش دەقکان پشکش 

ن ھرگیز ناچم بۆ شوی یکمی دەکرن، ھرچندە م
ناتوانم ھموو ئمان وەربگرم، ڕگی ئوە . نمایشکان

  .نادەم کاتکانم ل بدزرت
نۆرن ھدەستت سر پ، لپ ماندوو دیارە و 
دەچت بۆ کتبفرۆشی ڕونلس، لوبری شقامکوە، 

دوای . تا ب دوای کتبکانی پاوڵ ڕیسکیۆردا بگڕت
  .لنوێ بۆ ماوە بۆ ئوەی بنووستئوە سر
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  پروازەکان

  
 ئو سپیندیۆمی ١١/٥/٢٠١٥ الش نۆرن - ١

وەرگرتووە و ڕۆژی دوایی ل الین ڕەخنگری 
ەوە ئم چاوپکوتنی لگڵ )الش ڕینگ(شانۆیی 

  . کراوە
٢ - نھا بۆ ئامانجڤیک تر گانزراوەی پدام 

ل الین کۆمیتی ھونرمندانوە کولتوورییکان، 
 دامزراوە، ل ڕگی سپندیۆموە ٢٠١٢سای 

یارمتی دارایی دەبخشت بو ھونرمندە چاالکانی 
ک بھایکی گورەیان بۆ ژیانی کولتووری سودی 

یکی . ھداررمایس ڤیک کر گانپ ندیۆمم سپئ
روەر بووە، دوای مردنی برپدی و ھونکی سوش

زۆری سرمایکی ڕادەستی ئم کۆمیتی کردووە بۆ 
ەوە سان )٢٠١٢(ل سای . یارمتیدانی ھونرمندان

پنج سپندیۆم ل بوارەکانی ونکشان، دیزاین، 
  .مۆزیک، شانۆ، سما و فیلمدا دەبخشت

 الش نۆرن تا ئستا دوو برگی گورەی دوو - ٣
ییکانی خۆی ب س ھزار الپڕەیی ل بیرەوەر

ەوە بو )یاداشتکانی شانۆنامنووسک(ناونیشانی 
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 و برگی ٢٠٠٨کردۆتوە؛ برگی یکمیان ل سای 
لم دوو بشدا، .  دەرچوون٢٠١٢دووھمیشیان سای 

 و پوەندیجگ ل نووسین و بو کردنوەی ھموو 
وردەکارییکانی ژیانی، ب توندی ھرشیش دەکات سر 

سایی ککتی و ناوەندە کولتووری و ڕۆشنبیریی
 سو ک ھاوڕێ و ھاوپیش ت لناند، تسو

  .نزیککانی خۆیشی نابورت
٤ - رەنسی بکی فسوفیلف فیل ژن سیمۆن 

 ل پاریس ١٩٠٩نژاد جوولک بووە و سای 
 ل بریتانیا کۆچی دوایی ١٩٤٣لدایکبووە و سای 

  . کردووە
ئستایش کۆمپیوتر بۆ نووسین  الش نۆرن تا - ٥

کی جاران )تابع(بکار ناھنت و ھر ب ئامری چاپ 
  .دەنووست

 ئینگ الندگرێ، یکک ل خانم ئکترە - ٦
 ل ستۆکھۆم ١٩٢٧درینکانی شانۆی سودی و سای 

لدایکبووە، ھاوکات لنا گرانھاگنیش ئکتر و 
   . لدایکبووە١٩٣٨گۆرانیبژە و سای 

 ڕاینر ماریی ڕیلک، لیریکی نووسیوە، ب یکک - ٧
 ک ب زمانی ئمانی ،لو شاعیرە گوران دادەنرت

ی . نووسیویانمانگی دوانزەی سا م شاعیرە لئ
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 ١٩٢٦ ل پراگ لدایکبووە، مانگی دوانزەی سای ١٨٧٥
  . ل سویسرا کۆچی دوایی کردووە

 ١٧٧٠ی سای  فردریش ھولدرلین ل مانگی س- ٨
دا کۆچی ١٨٤٣لدایکبووە و ل مانگی ششی سای 

 و ب مانییکی ئر و وەرگدوایی کردووە؛ نووس
یکک ل نووسرە ڕۆمانسیی گورەکانی ئمانیا 

  .دادەنرت
 ل پاریس لدایکبووە ١٩٣٤ سارا کۆفمان سای - ٩

  . ھر ل پاریس کۆچی دوایی کردووە١٩٩٤و سای 
رن بۆ نموون ل یاداشتکانیدا، زۆر  نۆ-١٠

بوردی باسی کینی جلوبرگ گرانبھاکانی خۆیی و 
پارە خرجکردنکی بشومار دەکات، ئمیش 

  .ڕووبرووی ڕەخنیکی توندی کردۆتوە
  
  
  
  
  

ڕۆژنامی سڤنسک داگبالدد، بشی : سرچاوە
  ١٢/٥/٢٠١٥کولتوور 
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  الش نۆرن ل شوکی فلسفیدا

  
لدایکبووی " الش نۆرن"شانۆنامنووسی سودی 

، ل سرەتادا ب شیعر دەست پ دەکات و ١٩٤٤سای 
ل تمنی نۆزدە سایدا یکم دیوان شیعری خۆی 

دواتر چند دیوانکی تر . بو دەکاتوە) لیالک، بفر(
و ڕۆمان دەنووست، شیعر و پخشان تکو دەکات 

ادەوەری و پرۆشی بۆ شتکی و دونیایکی ڕەش، ی
نادیار، ناوەڕۆکی ڕۆمان و شیعرەکانی ئوکاتی پک 

بم ئم شاعیرە ل دوای چند دیوانک . دەھنن
 ک و کورت و چوە یشیعرەکانی زیاتر و زیاتر دەچن

ون شیعرییکانی ل فۆرمی زمانکی . دەبنوە
کان لک و وشینھا تروسکت راودا، دەبنداما 

ئم ڕەوش، نۆرن . جستیکی بزربوودا دن و دەچن
 ی وشمگ ی، لکلیریکیی زمان جیھانی شیعر، ل ل
و ونکان دوور دەخاتوە، ل ھمان کاتدا تووشی 

شیعرەکان دەبن ھم و . دڕاوک و نائارامیی دەکات
لنو ڕووپرە سپییکاندا ب تواوی دەتونوە، 

سیکی کردەیی و داھنانکی ئدەبی شاعیریش ل پۆ
و ھستی شاعیرکی ڕەشبیندا ھست ب پووکانوەی 
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وشکانی و بزربوونی جیھان شیعرییکی خۆی 
ئم شاعیرە زۆر ل خۆی ناکات، شیعری الواز . دەکات

و ب ڕەنگوبۆ نانووست و قمکی، ک ڕۆمان و 
 شیعری پ دەنووسی دادەنت و ل بری ئوە ڕوو

دونیای شانۆ و نووسینی شانۆنام دەکات . ک
دەستیش دەکات ب نووسینی شانۆنامکانی، دیدە 
چەکی، وش زبرەکانی، شیعریتی نووسینکانی و 
زمان شیعرییکی، ئتمۆسفرە ڕەش و ستراکتۆرە 
ئدەبییکی سرلنوێ لناو شانۆنامکانیدا 

  . دەدۆزتوە
موو سام ھستا دوای ئئ وتنرکدوای س ،

گورەکانی ل بواری نووسینی شانۆیدا، قسیدەیکی 
ل دووتوی کتبکی " شوی فیلسوف"درژ ب ناوی 

برگی کتبک لبری .  الپڕەییدا بو دەکاتوە١٩٠
ون و نخشسازی، دەموچاوکی دەمامکئاسای 
نۆرن، ک ب گچ دروست کراوە، سیمای وەک 

و گچ سپییکی برگی کتبکدا، ب مردوویک لن
ئم سیمای و بو شوەی، ل بری . تنکیی دیارە

جستیکی دیارنماو، دەبت دەمامککی مردوو؛ 
شانی ين، ناودەموچاوە سپییک، گچ بکارھنراوەک
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 کسوف"دیوانیلوی فکی فراوان بۆ " شدەروازەی
  .خوندنوەی دیوانک دەکاتوە

گچگیراوەکی نووسرەوە و ل نر ل سیما ل خو
ڕەنگی مرگوە، دەچت ناو کتبکوە و ڕاستوخۆ، 

دەبتوە، ک پکوە، ب " من"ڕووبڕووی ھزاران 
کۆرس، یک یک و ب تنھا وەک منلۆگگی ناوەکی 

ئم قسیدە دڕژە ئاخافتنکی چ و . دەپیڤن
نووسردا، ک ل دەروازەی ی "من"ھمالینی لگڵ 

ئم ". من"یادەوەرییکاندا دەردەکون و دەبت ھزاران 
ان چندە ل یادەوەرییکاندا دەژین، ھندەیش ل "من"

یزیان ھھجازیی بکی مستادا ئامادەبوونئ .
ەکان ب شوەیک ل شوەکان مردوون، زیندوو "من"

ش ل دەبنوە و دەبن ب کسانکی تر و ھمی
یکم دەکانی ئم . زیادبوون و تکوبووندان

ەکاندا بم شوەی دەست "من"قسیدەیش ل سفری 
  :پ دەکات

  من نازانم، من نازانم ل کوم
بم من ئستا سفر دەکم، چی تر نازانم برەو 

  کوێ 
خامۆش نیی کدەم ،خامۆش و تاریک نیی  

  ./.../ خامۆش و ب دەنگ
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ک جار دەقک دەبت شانۆ و ل ڕەوشکدا ھند

دەوەستت، دەیوت سرلنوێ دەست پ بکاتوە، 
بم زمانی دەگیرت و وشکان لنو دەنگ و 
ئاماژەکاندا دیار نامنن، لنو تمومژی دونیایکی تردا، 
ل برەبیانکی سپیدا، ل ئۆقیانووسکی ترەوە 

بۆ تاوک بسر ەکان "من"دەردەکونوە و دەنگی 
ەکان باسی مرگ ل "من. "ھموو شتکدا زاڵ دەبن

ژیاندا دەکن، بم خۆیان نایانوت بمرن، لبری ئوە 
سرنجی تماشاکران، چاوی مردووەکان و ھستی 

تماشای من : "زیندووەکان ب الی خۆیاندا ڕادەکشن
". بکن، تماشای مرگی من و زیندووبوونوەم بکن

: کی تر ھاوار دەکات و دەت"من"یکی ترەوە ل ال
  . ئی من، تماشای من بکن

ەکان ھر وەک ئکتری سر شانۆکان، "من"
کارەکتری ناو شانۆنامکان، پاوانی ناو ڕۆمانکان و 
فیگوری داستان و میتۆلۆژییکان ب بردەوامی دەمرن 

ن، ل کۆتایشدا دوای مائاوایی کرد. و زیندوو دەبنوە
 ر و لی نووسستوە جوە، یان دەچنوە دەمرنکپ

ھندک . سیما ل گچگیراوەکیدا خۆیان دەشارنوە
ان ل بدەنگییکی منگدا، ل ئاوکی "من"جار ئم 
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وەستاودا، ل وچانکی کورتدا، ل دیمنکی 
تواونکراوی دوا شانۆنامیکدا، ل گۆرانییکی 

مۆزیکدا، ل مناکی بدا خدڕکودا ل کی پدەشتپ 
دایک مردووە یان ئو بشی ک . دایکیان دەدۆزنوە

ماوە و ھشتا نمردووە، ھدی ھدی ل زەمنکی 
تکشکاوی نادیار و ڕەھادا، یان ل زەمنکی فیزیکیدا 

 ئاوایی لوە و ماتەکان دەکات"من"دەمر.  
  

  یکم جار سرلنوێ لدایکبوونوە/.../ 
وە و پاشان واتگوناھـ پاکبوون مدیس لھ   

  .ل کۆتاییدا مردن
  .گوتم مردن

  من لو وشی ئازاد نیم
  گۆی دەکم و لیک ب اللومدا دت خوار

  گۆی دەکم و دەمم ئاو دەکا. دەزانم
  دەزانم، دەب بزانم، دەب بزانم
  بم، دایکم ھمدیس دەمرتوە

  مرێئوەی ل دایکم ماوەتوە، ھمدیس دە
کئاە، زۆر دەم.  
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ئم شوە فلسفیی سرگوزشتیک، لو 
مرگیش . شونوە دەست پ دەکات، ک تواو دەبت

 کلۆژنم ،یبم کتکی ئیموو پیت و وشژیانی ھ
بر ل ھموو کسک و ھموو شتک خۆی دەخوات و 
مرگی خۆی ل یادەوەرییکان و ل ئستا و ل ڕیتمی 

لم شوە فلسفییدا، . دا برجست دەکاتوشکان
ئزموونی دەنگک بنو ڕاڕەوەکانی یادەوەرییدا، ژیانی 

ەکان "من"ڕۆژان و شت ڕووکشکاندا دەڕوات و 
دەخات ناو ڕەوشی شوە درژ و قووڵ و تاریککانی 

ئم دەنگان پارچپارچ دەبن و . خودی خۆمانوە
ر و ڕۆندین کارەکتچ ی جیاواز و فرەمانا دەبن

دەگن، لگڵ یکتردا دەکون دیالۆگکی 
فلسفییانوە و تکوی تکستک دەبنوە، ھندک 

بم ل . جاریش ب تواوی ل یکتری دەترازن
ەکاندا، لیریک شیعرییک دەبتوە "من"زۆربی دونیای 

ەکاندا دەسووڕنوە و "من"ب دراما و ب چواردەوری 
  .  دیمنی کورت کورتدا دەردەکونوەل

نۆرن ل یکم ڕستی یکم دی الپڕەی 
یکم، ک ل سرەتای ڕستوە دەست پ دەکات، 
دواتر سرەتای ھیچ ڕستیکی تر ناچتوە سرەتای 
 ک لیموو ڕسترەتای ھکو سکی ترەوە، بد
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 کی تردا دەست پیناوەڕاست یان کۆتایی ڕست
ەکان ڕچکیکی "من"بمیش سفری . اتوەدەک

تیژڕەوان لخۆ دەگرت و ل ھیچ وستگیک، بۆ ھیچ 
نۆرن زمان دەکات ب . کی تر ڕاناوەستت"من"

ئامازکی دەست و ل ھمان کاتیشدا بندیخان بۆ 
ەکانی ئمۆی ئورووپا، بۆ ل "من"تقالی 

ایست و دایکبوونکی ناشرعی و مردنکی ناش
النکی بیستدا . جفییلسوە فم شل م زمانئ

 یڤ و گفتوگۆی زیندووەکان لزمانی پ تدەب
زەمنکی تردا، زەمنی بستک و زەمنی مردنی 

ئم زەمنی ورووژمی وش و ون و . ھتاھتایی
مجاز و ھماگلکان، ورووژمی مرگ و ژیان و 

،ۆکجاونی جای وەکو تڕیتم و چ کان، لنو ل 
شپۆلکاندا ژیانی داوەت دەست مرگ، وەک چۆن 

ئم ژیان، ل ھمان . مرگیشی داوەت دەست ژیان
رگرگ و ئامادەگی مم . کاتدا دونیای مندە ئچ

قسیدەی دەخونیتوە، چندە ل الپڕەکانی دوایی و 
تاڵ وستگکانی کۆتایی نزیک دەبیتوە، ھندەیش ب

دەبیتوە، وش و ونکان ب ھنگاوی گورە بۆ دواوە، 
ئم شوە فلسفیی، ب . برەو پشوە دەڕۆن
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زمانکی چ چنراوە، چی ل وش و ون و مرگی 
  .ەکاندا"من"

ونکان ل جوویکی بردەوامدان، ڕەوشکان 
دووبارە دەبنوە، وشکان سرلنوێ دەوترنوە و 

ەکان ڕیز دەکنوە و ل چیرۆککی "من"دەنگکانیش 
ەکان "من"ل دواالپڕەکانیشدا . تردا دەست پ دەکنوە

 ن و بکانی نۆرری شانۆنامکارەکت وە بدەبن
. شوەیکی ئاسان و ساکار خۆیان دەدەن ب دەستوە

دەبن کۆمک جوو و ب ڕیتمکی مۆزیکی 
دەکشن و دەجوونوە، سما دەکن و دەکون و ھ

ان ن ل ھیچ شونکدان و ن ھیچ "من"ئم . دادەکشن
مژووییکیان ھی و ن سر ب ھیچ زەمنکیشن، 
چندین پرسیار لناویاندا دن و دەچن، بب ئوەی 
ھیچ وەمک ل دەروازەکانی ئم شوە درژە 

ەکان بکوتوە و ن "من"فلسفییوە، ن دەست 
ئم قسیدەی، .  وەمک بدۆزتوەخونریش ھیچ

 رەدا، لو ل نی نۆرم چل ساکانی ئکۆی شانۆنام
ئفسونی وش و چیی ونکاندا لتوپت بوون، 
پریشکی دیمن و ڕووداوەکان و پارچی 

 و ل رەکانمن"کارەکت" وە و لەکاندا ڕەنگیان داوەت
وێ مملکتی مرگدا برجستی کردوون و سرلن
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بوونتوە ب شانۆنام، یان داستانکی مۆدرن و 
  .شوکی درژی فلسفی

نۆرن لم قسیدە درژەدا خونرەکانی ب ون و 
چیرۆک پ ل ڕاز و نھنییکانی ڕاو دەنت، چندە 
 ،یفلسندە فچ ،ندەیش کۆمیدیایھ ،تراجیدیای

یکی ساکاری ژیانی ڕۆژانندەیش چیرۆکک دا: ھیک
ل پنای سبری کچکیدا ھاوار دەکات، بب ئوەی 

باوکک، ک . خۆی ھست ب ھاوارەکی خۆی بکات
 خوارەوە، ل تودەمدا دەک وە بیکرەور قسل
. زەوییکدا بزر دەبت، دەتوتوە و دیار نامنت

ی چاودر، ک ل شون نادیار و تاریککاندا خۆی "من"
ە، کسانی سبرئاسا و مردووەکان مس داو

سگک برامبر ب ماشنکی . تراتنی تدا دەکن
کۆن و فدراو، ل ناوەڕاستی بیابانکدا ھتروشکاوە 
 ک لوەی ڕۆژر ئبت، لردەوامی دەوەڕب و ب

دایک . ڕۆژان مرۆڤکی زیندوو لو ماشندا دانیشتووە
امکانی نۆرن، ل و باوککانی ئم چل سای شانۆن

شڕکی بکۆتایی وەچکاندا، ل ھرەسھنانی 
بنماکانی خزاندا، ب سیمای دەمامکئاساوە 

ەکان دەبنوە و ب دوای پناسکی "من"دەستویخی 
  . تردا دەگڕن
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ئم قسیدە درژە ل ڕۆحی سامۆییل بکت نزیک 
ەکان ل وش و ون و وچان و "من. "دەبتوە

ییکانی بکت و زمان فلسفییکی ئودا بدەنگ
ھناس دەدەن و دەژین، ک بزریش دەبن ھر ل دونیا 
. پ ل ڕاز و نھنییکی بکتدا خۆیان دەشارنوە

نۆرن لم تکستیدا، ب چشنی بکت کاری لسر 
مودا دوور و نزیککانی زەمن کردووە، زەمنکی 

 زیندووەکان و زەمنکیش ە"من"فلسفی؛ زەمنک بۆ 
ە مردووەکان، ئم زەمنی نۆرن زەمنکی "من"بۆ 

 ت و بموو دەفرەکان وەردەگرو فۆرمی ھ شل
  . ئاسانیش ل پانتایی بۆش ناکۆتاکاندا بودەبتوە

نۆرن لم قسیدە فلسفیی درژەیدا، دەیوت 
  بت ک من مردم ل کوێ بژیم؟

  
  

  :سرچاوە
Lars Norén, Filosofins natt, Albert 

bonniers förlag, 2012 
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  ئتییانا گالسر و الش نۆرن 
  ل دیدارکی کراوەدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانا ڕەئووف ل سودییوە کردویتی ب کوردی و 
  پراوزی بۆ نووسیوە
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  ئتییانا گالسر
من ڕەخنگری ئدەبی یان پسپۆڕی بواری ئدەب 

زوو دەستم کرد ب خوندنوەی نیم، مرۆڤکم 
 نواندنیش ل وتمروەھا ککانی تۆ، ھمرھب

ل ڕوانگی ئمانوە سبارەت بو شتانی . دەقکانتدا
. ک من بدوایاندا دەگڕم، ھندک پرسیارت ل دەکم

و " شیزز: "من گنج بووم، ک پشکی ژمارە دووم بۆ
گی سرنجی ئوەی بووە ج )١(.خوندەوە" بھستی"

من، جۆرە یاخیبوونک لو دوو دیوان شیعرییدا 
نازانم خۆت بیرت . تۆ یاخی بوویت. ھبوون

  دەکوتوە ل چی یاخی بوویت؟
  

  الش نۆرن
نخر، مبست ئوە نیی ھیچ ناوکی وەکو 
یاخیبوونی ل بنیت، بکو دەشت ڕەنگدانوەی 

.  بتسردەمکی دوورودرژ و ترسناکی مندای
تۆ ناوی دەنیت یاخیبوون، بم . نخر). بدەنگی(

ئم گمیک بوو بۆ ڕاکردن لو سردەم، نک 
  .یاخیبوون
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  ئتییانا گالسر
یوانیت ڕاکردن، من ناوی . ئا، لتۆ ناوی دەن

  .دەنم، گڕان ب دوای ئازادیدا
  

  الش نۆرن
ی ئو ل ڕوانگ. ل ڕوانگی زمانوە. ئا، بگومان

ھکشان و تکبوون گشتگیرەی تواناکانی زمان و 
گومان وایوە، بمن . ترازاندنی سنوورەکانی زمان

لگڵ چندین دابونریتی جیاوازەدا گورە بووم، 
لگڵ باوککی بدمست، ک ڕۆی دەبینی؛ وەستا، 

ستورانت، ککسخاوەنی ڕ کزانت، خڕۆڵ دەبین 
 زمانیشی ل دیوان شیعرییکاندا ئو. ڕۆکان دەبینن

بکار دەھاتن، ل خزانکمانوە نھاتووە یان لم 
 و شیعرانگومان ئوە، بسایانریت و ڕجۆرە ن

دەتوانین بین . گرنگترین دەرەتان بوون بۆ من
دوای ئوە خریکی . دەرەتانک بوون بۆ ڕزگاربوون

 نزیک خوندنوەی برھمی ئو شاعیران بووم، ک
بوون لوەی زمان ھوەشننوە، وەکو ھولدرلین و 
ڕامبۆ، ڕەچشکنکان و دوایش شیعرە 

  )٢(.تکشکاوەکان
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ھولدرلین تکشکا، ڕامبۆیش دەستبرداری ئوەی 
ڕۆحکی ڕۆمانسی ... خۆی بوو و وازی ل نووسین ھنا

یدا ھمش لھاوب.  
  

  ئتییانا گالسر
ازان شتک بوو تۆ خۆت ئو تکشکاوی و لکتر

  ...ھتبژاردبوو، یان لوانی ھتنبژاردبت، بم
  

  الش نۆرن
 وەدا دەبینم، کل یوانچپ و جووستا ئمن ئ
من زیاتر و زیاتر دەستم کرد ب داماین و پاککردنوە، 

من شتکان لسر شانۆ . البردن و البردن و البردن
ھرچندە ل ئۆرستیادا مۆزیک الدەبم، . الدەبم

 ک ،فربارین دایفۆرمی ب ویش لئ ،یسینۆگرافیا ھ
من  )٣(بب وەستان ل ماوەی دوو سعاتدا دەبارت

ئم پچوانی ئو شتانی، ک گنج ... ھوڵ دەدەم
بووم دەمکردن، شیعرەکانیشم لسرخۆ مردن، 

ی چوونوە یک، بچووکتر و بچووکتر بوونوە، شیعر
کورتتر و کورتتر، ئستایش ل دراماکانم ھمان شت 

. لوەوبر ڕۆمانم بۆ شانۆ دەنووسی. بڕوە دەچن
 ئستا، ئستا )٤(.نانی شامی عیسایی و دەق ھۆتلییکان



 ٢٠٢

تنھا دەتوانم شتی بچووک بنووسم، تنانت توانای 
کم نییلرفراوانکردنی . نۆفی بوھ ستا من لئ
بوەدام، لتئوەیش بمرم ئوەی دەترسر ئ.  

  
  ئتییانا گالسر

تۆ الی من شاعیری، ئو شاعیرەی دواتر دەستی 
شیعر الی من، دەتوانم . کرد ب نووسینی دەقی شانۆیی

منلۆگیش ل ئدەبدا . بم جۆرک ل منلۆگ
  . تنیابوون دەگینت

  
  الش نۆرن

  .دەنگ و ئاخاوتن ب شوەیکی تر
  

  نا گالسرئتییا
تۆ ک . دوای ئوە دەستت کرد ب نووسینی دراما

 مبارەت بم سز دەکنیایت، من حدەنووسیت ت
  .تۆزک بدوین

  
  الش نۆرن

دەت مرۆڤ ل جوودای، مرۆڤ ل ) مندلستم(
بیرکردنوەدا پیاس ب لوەکانی دەکات و دەجوون، 
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م لو مرۆڤ بیر دەکاتوە و شت دەبینت، من خۆ
بوایدام لوەوبر باسی ئمم کردبت، مرۆڤ وەک 
 ت، بکان دەبینکی جیاواز شتوەیش شاعیر ب
شوەیکی جیاوازتر گوێ دەگرت، ک درامایکیش 
دەنووست شتکی بچووک وەردەگرت، ک ڕوو 

 )٥(.ئم شوەیکی جیاوازتری بیرکردنوەی. دەدات

ازتر ل مرۆڤی شاعیر ب شوەیکی جیاو
من وازم ل شیعر . شانۆنامنووسک بیر دەکاتوە

ھناوە و ھوڵ دەدەم ل دەقکانموە دووریان 
  .بخموە

  
  ئتییانا گالسر

  بۆچی؟ ب ڕاستی وا دەکیت؟
  

  الش نۆرن
ئا، ھوڵ دەدەم پانتایی شیعرییک ل دەقکانمدا 

ک لبر ئوەی ھندک جار پانتایی شیعریی. بسموە
من ب مبست دەموت شیعر، . درژدادڕی دەکات

لبری ئوەی بنووسرت، ب شوەیکی ئامادە نبوو 
نیلی (لم چند ھفتیی ڕابردوودا . لودا بت

م خوندەوە، لبر ئوەی دووشمم دەستم )ساکس
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کرد ب خوندنوەی ئم شاعیرە، جگ لوە ل سای 
 شیعر ھناوە، شیعرم وە، ک وازم ل نووسینی-٧٩

 ئمیش خمکی گورەی، ک من )٦(.نخوندۆتوە
ناتوانم دیوان شیعرک بکموە، چونک ھموو ئو 

  ...ئم لوە دەچت. سا لکیسچووانم دنتوە یاد
  

  ئتییانا گالسر
وەیستت ئبچین؟ م کیسچووانل و سائ،ک  

  شیعرت تیا نووسیوە؟
  

  الش نۆرن
  . ک من وازم ل نووسینی شیعر ھنا

  
  ئتییانا گالسر

  !منیش ھر وای دەبینم
  

  الش نۆرن
  .ڕگی شیعر نووسین زۆر درژە

  
  ئتییانا گالسر
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بم من وای نابینم، ک تۆ وازت ل شاعیربوون 
لبر ئوە من ب . ھنابت، تۆ ل دەقکانتدا شاعیری

 دەدەیت شیعر دوور  ک دەیت ھوڵ،الموە سیرە
کتبک ھی، با من لرەدا ھندک درژدادڕ . بخیتوە

بم و ماندووت بکم، ک ل الین پسپۆڕکی ئدەبییوە 
ەوە نووسراوە، ناونیشانی کتبک )کرمۆد(ب ناوی 

تزی ئم نووسرە ئوەی، ک . ە)زمانی شکسپیر(
ین باشتر. پویست وەک شاعیر ل شکسپیر بگیت

ل . دەقکانیشی ئوانن، ک شاعیرکی برزە
زمانکیدا، ل زمان شیعرییکیدا، مرۆڤ ئو 

جگی سرنج . شکسپیرە گورەی دەدۆزتوە
شتکیش ل تۆوە سبارەت بم بیرۆکی بگوترت، 

  .چونک تۆ لرەدا ئو جیاوازیی دەکیت
  

  الش نۆرن
من . ڵ ئوەدامب، سبارەت ب شکسپیر من لگ

 ل ،یسدا ھماکب رزە لو شیعرە بئ وام وایب
 ک پادشا نویک دوای کوشتنی ،ساحیرەکاندا یان

لوێ . براکی ھست ب گوناھکانی خۆی دەکات
ورە لرخان و گۆڕانی گندین وەرچبۆچووندا  چ

ن، کھ ... می ئو زمانک بکسپیر دونیایش
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 پیتی، بم ئمۆ بۆ من ک بو یکوڕاست بوامان
. شوەی بنووسم ئوە شتکی نابج و نگونجاوە

ئمیش ب . ئمرۆ شیعر بو شوەی بکاربھنرت
گشی نووسینی منوە یکانگیر دەبتوە، من ئستا 
سبارەت بو مرۆڤان دەنووسم، ک ئو زمانیان 

ل دەق . لبر دەستدا نیی و بو زمان نادون
براییکانمدا، دەموت بم ب پچوانوە، ل کاتکدا 
 ل مین، ئناتوانین دانوستاند بک مت ئمرۆڤ دە
یکتری ناگین، ئم مرۆڤان ل دەقکانی مندا، ھر 
 ،زۆر ب باشی ل یکتری دەگن، من لو بوایشدام

 ئم. ک ئمی مرۆڤ زۆر ب باشی ل یکتری دەگین
زۆر دانوستاند و گفتوگۆ لگڵ یکتری دەکین، 
 کستیش بۆ من دروستبوونی جۆرە ھمگومان ئب

ل سرەتای . سبارەت بو شوەیی دەنووسم
نوەدەکانوە، ساڵ ل دوای ساڵ، برەو ڕووی ئو 
 بۆیان گوزارشت ل زۆر گران دەڕۆم، ک مرۆڤان

مرۆڤ ل . شوەخۆیان بکن، ھروەھا ل ڕووی فیزیکی
کاندایدەروونیی خۆشخانن.  
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  ئتییانا گالسر
 و ڕەوشدا ئودا دەژیا، لوم شیعر لب

  ...شیعرئامزان دەژیان
  

  الش نۆرن
دەکرت لسر شانۆ ببن شیعر، وەک چۆن 

 ک جار لندکان(ھک ڕۆژییی خلوقئاوی (و ) م
- ل دەق یان ھندک )٧(دا ڕوویان داوە)وەستاو

ترمیناکاندا، دەبت شیعر، بم من ب دوای ئوەدا 
  )٨(.ناگڕم شیعر بنووسم و فۆرملی شیعری بکم

  
  ئتییانا گالسر

نخر، من لو بوایدا نیم شکسپیریش ب دوای 
  .ئوەدا گڕابت

  
  الش نۆرن

ئو ب دوای ئوەوە نبووە مرۆڤ ل ونیکدا 
ت؟ ھنخشو بنر ئرامبمرۆڤ بکات ب روەھا وا ل

ونی تووشی واقوڕمان بت و تنھا ببت وەرگر، تۆ 
  لو باوەڕەدا نیت؟
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  ئتییانا گالسر
بم ئوەی تۆ دەییت بڕای من زۆر 

رایبتوانن . ناوەندگ گران یت، کتۆ باسی مرۆڤ دەک
گوزارشت ل خۆیان بکن و ئم زۆر باش ل یکتری 

ب ھرحاڵ بۆ من شیعر شتک سبارەت ب . ەگیند
مانی وشین و نو داما نو.  

  
  الش نۆرن

  نمانی وش؟
  

  ئتییانا گالسر
من دەزانم . ب، لوەی ڕوون ناکرتوە

ونکشان بھایکی گورەی بۆ تۆ ھی، ھروەھا 
. سما، ئمانیش فۆرمی ھونرە ب وشکانن

 ئوە دەکات، ک زۆر سیریش، شیعریش بۆ من باسی
  .داماین و ب وشیی

  
  الش نۆرن

 ل بریتیی ک، کردەمی شورایب یندەگ مئا، ئ
ئم ل بردەمی ئو . شورایک ل کرانوە. کرانوە
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 ت ددان بوە و ھاوکات ناتوانرندا دەسووڕشورای
یدا بوونی ھوم لت، بئاوای. بوونیدا بنر کشت.  

  
  ئتییانا گالسر

نانناول وش ب مڵ . ئگمان شت لھ
  .شکسپیریش ڕوویداوە

  
  الش نۆرن

  .بگومان
  

  ئتییانا گالسر
. ھر لبر ئوەیش ئم تا ئستایش دەیخونینوە

 رزانب نو وئ ک ،و دیدەیئ مدام ئوایو بمن ل
وی ب لخۆ دەگرت، ئو کرانوەیی برەو ڕو

  .وشیی و داماین
  

  الش نۆرن
وای .  

  
  ئتییانا گالسر

  .ئو چۆنایتیانیش ل دەقکانی تۆدا ھن
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  الش نۆرن

 ین، لدەک قس موەندیئین پوە دەگداین، ل 
ئم ناکرت گوزارشتی ل بکرت، بم ل ڕوانگی 
ھوکانی ئموە بۆ برجستکردن و فۆرملکردنی 

ئگر ئم . شتان، لودا بوونیان ھی و ئامادەنئو 
 لفۆرم دەین، کن و شتانکردنی ئلی فۆرموھ

ھیچی . ناکرن، لو کاتدا ئیتر با بس بت، دەوەستت
تر نامنتوە بۆ گوتن، بم من خۆم ل نووسینی 

  .دیالۆگی شیعرئامز دوور دەخموە
  

  ئتییانا گالسر
  .تۆ بوە مبستت شتکی ترەئا، بم 

  
  الش نۆرن

 ک، بھرەی خۆم وەک شاعیرت بومن نام
من زۆر . شوەیکی کۆنکرتی لسر شانۆ بکار بھنم

، لودا دیمنکی )فاسبیندیشکی(حزم ل قوتابخانی 
 تووخۆ دەکو ڕاست یویستی ھزۆر جوانی خۆش

وەی مرۆڤ بگاتقام، بۆ ئپشکنینی ش وێ، کئ 
  )٩(وا نیی؟. مرۆڤ شتی ب ئاسانی دەست نکوت
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  ئتییانا گالسر

شیعر دەتوانت زۆر شتی ستراتیژی بکار بھنت 
بۆ ئوەی بگات بو خورپ و ھدمیی ک ب ڕووی 
. ڕەوشکدا دەتکاتوە، وش ب تواوی ڕۆی نامنت
بۆ ئو شانۆنامنووسانی ھزکی گورەیان ھبووە، 

نموون برشت، ھروەھا فاسبیندەر، ب بوای من 
  .شاعیر بوون

  
  الش نۆرن

ورەیکی گشت شاعیربر.  
  

  ئتییانا گالسر
 ک تۆ ڕۆی خۆت وەک ،من تنھا بم واز ناھنم

تۆ دەتوت ل چی دوور . شاعیرک وەالوە دەنت
بکویتوە، ل کاتکدا ناتوت، وەک شانۆنامنووسک 

  ر بیت؟شاعی
  

  الش نۆرن
ئستا باسی ئو مرۆڤان دەکم، ک بۆ شانۆ 
لسریان دەنووسم، من بیر لوان دەکموە، من 
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 گت ڕون، نامک بدوشت بارەت بوان بدەم سب
من خۆم بتوانم ... ک ن، کی بکلتوانن فۆرمن

من وەک شاعیر . فۆرملی بکم، بم ئوان نتوانن
بم، من . وزارشت ل ڕەوشی ئوان بکمدەتوانم گ

نیی وان، کک بدەم بت ھیچ شتونام...  
گورەترین و سختترین کار بۆ من ئو مرۆڤ و 
یورەکوە کارە گدەیاننووسم، ئ ک ،یرانکارەکت .

 ،رنج نییی سگک جوەیھیچ ش چیرۆک بۆ من ب
یوەکانست گبرنجی . می سگوەی جئ ،من

کانسر . کسژموونیان بی ھو درامایانگومان ئب
یبووە، چیرۆکیان ھوە ھف، الی . منخالی چ

 ،یوە ھانچیرۆک و گ میشت، ھکل، الی بئۆن
بم الی من ئوەی زیاتر جگی سرنج، ئو 

وەک دەت ڕەوشی مرۆڤکانیان، ... شتی، ک لودا
.  شونکی چیرۆک و گانوەکدانبدەر لوەی ل چ

  تۆ تدەگیت مبستم چیی؟
  

  ئتییانا گالسر
ئا، تۆزک لوە دەگم، ک تۆ مبستت، تۆ باسی 

  .کسایتییکان دەکیت
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  الش نۆرن
ب.  

  
  ئتییانا گالسر

ئم شتکی تواو و بگنویست، ک لودا 
 ل جۆرە گۆڕانکارییک بسر تۆدا ھاتووە، تۆ

منلۆژکوە، ک پە ل شیعر برەو کۆلکتیڤ 
ئم دونیایک . چوویت، ک تۆ دەنگیان پ دەبخشیت

شت دەکین ھر بۆ ئوەی توانا و لھاتوویی خۆمان 
ک سیری . بسلمنین و تنھاییکمان نھین

تابلۆیک دەکین، ئوا ئم تنھاین، ھروەھا 
یشمان دەسکنھاییتتنلم . تدا و لباشترین حا ل

ئم ڕووبڕووی . ھمان کاتدا تنھاییکمان ناھت
ھونرمندکی ونکش دەبینوە، ک ب مرۆڤایتی یان 
ب بوونمان دەبستتوە، بم شوەییش زۆر تنھاین 

  ...و ل ھمان کاتیشدا
  

  الش نۆرن
ردەوامییوە بئ .ندھ ،ردەوامییوە بک تابلۆ ئ

یی وایوەک قوو .  
  
  



 ٢١٤

  ئتییانا گالسر
ب، بم ئوە ئو قووییی، ک ئم لوەی 

  . دەفین
  الش نۆرن

  . ئا
  

  ئتییانا گالسر
  . نک کوتن

  
  الش نۆرن

مئ ک ،نیی یی نیتشقوو مئ...  
  

  ئتییانا گالسر
نووسینکانت . تۆ ک دەنووسیت تنھایت

ب تنھاییان پوە دیارە، وەک شاعیر ھستکردن 
شتکان دەردەبیت، ھروەھا ب ھمان شوەییش 

وەک . ڕووبڕووی خونرەکانت دەبیتوە
. شانۆنامنووس دەنگ دەبخشیت ب کسایتییکان

جیاوازییکی گورە لنوانیاندا ھی، وەک . کۆلکتیڤ
  ئوەی من ئستا دەیم؟
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  الش نۆرن
ژاردنکان ل منوە دت، ل ھردوو نخر، ھب

  .بارەکدا
  

  ئتییانا گالسر
باسی . تۆزک باسی ئوەمان بۆ بک، باسی تنھایی

شکاندنی تنھایی یان من نازانم ئم بۆ تۆ، وەک 
  شانۆنامنووسک چ مانایکی ھی؟ 

  
  الش نۆرن

خۆت باش دەیبینیت، تنھایی وەکو وشیک 
 ،ینی ھندین الیکی چن و ڕەوشروەھا الیھ

  بختیاریش لخۆ دەگرت؟
  

  ئتییانا گالسر
  . من وەکو دۆزەخک بیری ل دەکموە. نخر

  
  الش نۆرن

. ب پچوانوە. من وا بیر ناکموە! نا
 ورەیکی گخۆشییت(دندەکندین ) پر چب مئ

شت دەکوین، بم من دەموت بر گرفتک بکوم 
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ی تنھایی دەکات و من ناتوانم چارەسری ک باس
من زوو کوتم ژر کاریگریی فلسفی . بکم

بوونگراییوە، کوتم خوندنوەی سارتر، کامۆم 
 وە و ھزرم ببیرکردن بوو، ک و کاتندەوە، ئخو

ئمیش منی داخ . شوەیک ل شوەکان گشی کرد
. ی خۆت بیتکرد، ئم ئوەی ک برپرسیاری ژیان

برپرسیاری کردارەکانت بیت، دادوەری خودی خۆت 
تنھا ئو شتی، ئو شتانی ل بنماوە . بیت

مانایکیان ھی، ئوان نا ک تۆ خۆت دەیکیت، ئو 
شت لوانی ئازادکردنک بت، لوانی زۆر توندوتیژ 

ئم . بت و دەکرت شتکی تواو کۆتاییپھنر بت
ل پشا بب بو (بم " بووبر"ۆر گران، لگڵ بۆ من ز

یک بگرتوە، ک خودی ) شتی، ک تۆی پ دەبینرت
 بۆ من زۆر )١٠(.خۆت ل چاوانی ئوانی تردا ببینیتوە

من زۆر ب . گران ئم دوو شت پکوە کۆ بکموە
ب ،وام بی بچ ... وەی بماوە، ئبن وەی لئ

ت فرمان بسر مندا بدات، من قووی، ک دەتوان
خۆمم، ئمیش ھموو ئو ئزموونانی ھمن 
دەگرتوە، ک پیڤکی بھرەدار و دەومندی 

بتوانت . سبارەت ب ھموو کردارەکانم ھبت
گفتوگۆیکی پ ئاوەزم لگڵ بکات و تا ئاستی 
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بۆچی، من چ موتیڤکم سبارەت : بسنوور بالین بت
م شتوەی تریان بکم بۆ ئروەھا چ موتیڤبووە، ھھ 
تا چند لو بوایدا بوویت، ک خۆت لو ... ھبووە

لم بارەیشدا من ناتوانم بگم ھیچ . ڕەوشدا بینییوە
 ک ،شتکی تر، جگ لوەی تنھا ھاوڕێ و ھاودەمم

ھم، چ وەک دادوەر و چ وەک ڕزگارکر، تنھا ھر 
تیی خودگراییشدا، تنھاییکی لم برپرسیار. خۆمم

تواو ھی، ک مرۆڤ ھستی پ دەکات، ئم 
 ستی پم ڕۆژەوە ھکی یش مرۆڤ لرییسو
دەکات، ئم ئو بوایی ک ب ھیچ شوەیک برۆکی 

  برنداوم، بم تۆ کوتوویتت ئم دووڕیانوە؟ 
  ئتییانا گالسر

ئجگار تواو تۆ ک دەنووسیت، ب شوەیکی 
  . تنھایت

  
  الش نۆرن

ب) .ی ) شیمبۆرسکرگوەی بت ئدە
 تت، نابگرکی سپی نڕەیکی چۆڵ و الپژوور

  )١١(.نووسر
  
  



 ٢١٨

  ئتییانا گالسر
ب، ڕی تدەچت، بم ک تۆ شانۆنامکانت 

  .دەنووسیت، لگڵ خککی زۆر ژیان دەگوزەرنت
  

  الش نۆرن
  ... ئا
رئتییانا گالس  

دوای ئوەی، دەچیت ناو شانۆکانوە و لوێ کار 
کۆم رەوەزی و بکی ھکار وێ کارەکی، لدەک .

لوێ تۆ وابستی داھنانی ئوانی تری، بم بۆ من 
تنھاییک ل . تۆی نووسر ھاوواتای تنھاییت

  .ئاستکی گورەدا
  الش نۆرن

ر وایوە ھروەھا . ئا، ئھ ل کینوە وئ
پروەردە و گورەبوونیشم، من ل ھۆتلکدا گورە 
بووم، لو ساتوەی ل خو ھدەستاین تا دەچووین و 
دەنووستین، خزمتکار، چشتلنر، باخوان، ھموو 
جۆرە کسک، کیبانوو، ب بردەوامی دە، دوانزە 

 ل خانوادەکی ئمدا. کسک ل دەوروبرماندا بوون
دراما ل ... ھرگیز ب تنھا ندەبووین، لگڵ ئوەیشدا

  .خزانکمدا ڕووی دەدا



 ٢١٩

  ئتییانا گالسر
  .ئا، بم تۆ ب تنھا بوویت

  
  الش نۆرن

  .ب، من تنھا بووم
  

  ئتییانا گالسر
  ... لمدا

  
  الش نۆرن

ل ھمان کاتدا ب بردەوامی چواردەورمان گیرابوو 
ئاوائا، ... ب . مد م، کست دەکنوێ وا ھرلمن س

. ناو شانۆوە و دەست بکار دەکم، ھست بوە دەکم
 ،کی تیایخۆشییدا جۆرە درەوەزییم کاری ھم لب
دخۆشییک لنو ئم خکدا، لبر ئوەی 
بسرھاتی جیاوازیان ھی و ھریکی کشی خۆیی 

 و ئمیش ھر و شتکان ب جیاوازی وەردەگرت
کی . زۆر خۆشند ئاستماندا چکلھۆت ل مئ

جیاوازمان بۆ دابشکردنی میوانکانمان ھبوو، ئاستی 
یکم، ئاستی دووەم، ئاستی سیم، ھۆی بیرە 

نی لندین ژووری فرەالیوە، چک ... خواردنکانخ



 ٢٢٠

من ھمیش دەمبینین، بو شوەی، ھروەھا من 
، بم من ھرگیز ناتوانم خودی خۆم حزیشم لمی

من وەک ڕیژیسۆر دەچم . بم، ئگر ب تنھا نبم
ڕۆی پیشکموە، ھاوکات وا ھست ناکم یان خۆم 
ب ڕیژیسۆر نازانم، ب ڕاستی ئم بۆ من وەک 
ڕیژیسۆر، ک کاری ڕیژی دەکم، جۆرک ل جۆرەکانی 

ڕموە سر من ھمیش دەگ. فراوانکردنی ئماتۆریم
 ە لو پ زۆر خۆش م، چونککاری ڕیژی و دەیک
حز، بم وردە وردە ھست دەکم کارەک بسر 
شانموە گران دەبت و لگڵ ھموو پرۆژەیکی 
تازەیشدا، ک دەیکم داواکارییکان چتر و گرانتر 

  .دەبن
  

  ئتییانا گالسر
  ؟ ب دەستوە ھیپوەندیئو حزە زۆرە، 

  
  الش نۆرن

ئا، بو دەستوە، ک بیرۆکیکت ال دروست 
 یو بیرۆکک ئند ڕۆژنھا دوای چت، دواتر تدەب

مکی ماددی، ئشت تو ... دەبنھا ئت مئ
دەستی، ک گفتوگۆ لگڵ ئکترەکان دروست 



 ٢٢١

وەیتدەرەوەی دەس یش لممن وەک . دەکات، ئ
دا نیم بگیت ئنجامی باش، ئگر ڕیژیسۆر، لو بوای

کاری ڕیژی الی . ئو دەست ب خراپی بکار بھنیت
من گفتوگۆی لگڵ ئکترەکاندا، من ھوڵ دەدەم 
شانبشانی ئکترەکان بۆم، ک دەست پ دەکین 

ھروەھا لم . ھست دەکم تواو بچووک و نزانم
ناکم، ماوەییشدا، پش وەخت ھیچ خۆم ئامادە 

 ینت بیخودەمان وە کنمدەخو و دەقگومان ئب
سر شانۆ، جگ لوە ھیچ خۆئامادەکردنکی ترم بۆ 

نیی وەی . کارەکبارەت بڕوو دەدات؛ س ویتر کئ
چی دەکین و چی لودا دەگوزەرت، شتک پکوە 
دەیدۆزینوە، ئمیش ل ئزموون و شیکاری ئوانی 

. من ھیچ ونیکی ئامادەکراوم نیی. ترەوە دت دی
ونیکم ھی، بم ناتوانم ھیچ پناسیکی بۆ بکم، 
 نو شورەو ئم برەکان بکتئ و ڕووەوەی بل

ھاوکات من ونیکم ھی، ک ب شوەیکی . بۆن
نخر ئم ب تواوی ڕاست نیی، ئم : گشتی دەت

وانی تا مانگک بر ل تۆنکی ھی، بم من ل
  .یکم شوی پشکشکردنی نمایشک، نگم ئوێ

  
  



 ٢٢٢

  ئتییانا گالسر
  ئم ب چ شوەیک ل پرۆسی نووسین دەچت؟

  
  الش نۆرن

مان شتر ھویش ھم، وەک . ئست دەکمن ھ
نووسرک لگڵ ئکترەکاندا سبارەت بوەی چۆن 

تی، زیاتر ل خودی ئم دەق بکین واقیعکی ڕاس
نووسینک، وەکو خستن سر شانۆیک، گفتوگۆ 

  .دەکم
  

  ئتییانا گالسر
بم ک تۆ شانۆنام دەنووسیت، ئو دەنگان چۆن 

  دن بۆ الی تۆ؟
  

  الش نۆرن
پرۆڤ دەکم، من لو بوایدام ئم وەک 
پیانۆژەنک وای، ک دەست دەکات ب خۆئامادەکردنی 

کی، پارچ پیانۆ مۆزیککی گران، ئو پارچ مۆزیک
پویست ب شوەیکی تریبی خۆی لسر تکنیک و 

بگومان بۆ . خودی پارچ پیانۆ مۆزیکک ڕابھنت
ئوەی بتوانت ئو پارچ پیانۆ مۆزیک بژەنت، تنھا 



 ٢٢٣

... بوە ناکرت، ک ل تکنیکدا شارەزا و لزان بیت
ک تایبتمندە پویستی لبر ئوەی ئو پارچ مۆزی

یندە ھتمتایب ڕەنگین نجو دەست و پب، ک 
 ر بت، نووسینی دەقی شانۆیش ھدەژەن کمۆزیک

وەیمان شی . ھنو شوئ ممن ناتوانم بگ
دەموت، برلوەی ب تواوی پرۆڤم بۆ نکردبت، 
سرنکوتن، سرنکوتن، ھموو دەقکیش 

ت ب خۆی دەوت، ئمیش پکوە تکنیککی تایب
ب . ھروەھا بۆ کاری ڕیژیش ھر وای. بستراوەتوە

خۆئامادەکراوی بیت ژوورەوە، بتوت ھموو شتک 
. سبارەت بوەی چۆن دەقک دروست دەکین، بزانیت

ھرچندە ئستا بوومت . من ناتوانم ئوە بکم
م ھیۆتۆبۆری، ب ری لری ھونوبڕب نووک

  )١٢(.ھست دەکم، ک زۆر دوورم ل شانۆوە
  

  ئتییانا گالسر
ئوە دەقی شانۆنام و نووسینی شانۆنامی؟ ئو 

  شتی، ک تۆ زۆر دووریت لیوە؟
  

  الش نۆرن



 ٢٢٤

نخر، گمی شانۆیی و نواندن، خۆی ل چیدا 
دەبینتوە، بگومان گش ب ھونری نواندن بدەیت، 

کیش جۆرمو ئئ یشتۆتستا گئ ر، کھون ل 
مرۆڤ ب دوای دەقی . ئاستی کس باسی ناکات

تازەدا دەگڕت، ب دوای شانۆنامنووسی گنجدا 
دەگڕت، ب دوای بینرکی تردا دەگڕت، ئو 
چیرۆکی بینران بالی خۆیدا ڕادەکشت، بم 
مرۆڤ زۆر کم باسی نواندن، وەکو ھونرکی 

  .دەکات؛ دەنگی ئکتر و گوزارشتکردننسربخۆ 
  ئتییانا گالسر

تۆ چیت کردووە بۆ ئوەی جۆرە گفتوگۆیکی لم 
  چشن بورووژنیت؟ 

  الش نۆرن
. پداگۆگ. ئستا ئم ب دوای مامۆستادا دەگڕین

ئو پداگۆگانی دیقتیان لسر دەق، لبر ئوەی 
، ب شانۆی سودی، وەک خۆت باش دەزانیت

 ست و ھۆش و گوزارشتھ ب نوکی بوەیش
  .ھستییکانوە بستراوەتوە

  
  ئتییانا گالسر

ویش... بم ئم و ھم ئھ .  



 ٢٢٥

  الش نۆرن
زانئامکی ڕەخنم نواندنی ... بزۆرب

ئکترەکان ھۆشمندن، ھستیارن، بم ئم تنھا 
ئی مسل . لو کارەی ئوان لو ساتدا سرقاین

 مانبارەت بکان، سیاسیی، ئایدۆلۆژی، ستیییکۆم
یراپاگیر ھکی سدەنگییب . ھرە و توانستی کب

وەربگرین؟ دووشمم خوندنوەیکی ماراسۆنئاسا 
بۆ ئم دەتوانین شانۆ ... شوی کریستاڵ... دەکین

بکار بھنرت، بھرەکانیان برەو پشوە ببرت، 
تۆ دەتوانیت ئکترەکان ببینیت، ... یشی ناتواننئوان

دەتوانیت ئوە ببینیت، ک ئم ئکترەیان کاری 
کردووە، بگومان تۆ دەزانیت، تۆ دەزانیت ل نواندن 
 کی تردا وەستاویت، کدەرەوەی شت ل وانیت، کب
ئم ئکترە لم زانکۆیوە ھاتووە، ئو جۆرە 

ڤ ئمان لگڵ خۆی پاشخانی ھی، دەکرت مرۆ
  بھنت، بیگینت ئوانی تر؟

  
  ئتییانا گالسر

  ئوەی مرۆڤ فری بووە؟
  

  الش نۆرن
  . ئا



 ٢٢٦

  ئتییانا گالسر
کاتت مرۆڤ خۆی نرحاڵ دەکرھ ب...  

  
  الش نۆرن

  تۆ ئستا وا دەکی؟
  

  ئتییانا گالسر
ک من ئستا دەور دەبینم، ھوڵ دەدەم ڕۆکم 

شوازی گمیوە ببستموە، ک ب مندای بو 
  .دەمکرد

  
  الش نۆرن

  چۆن؟
  

  ئتییانا گالسر
وڵ دەدەم، کست و ... من ھبھیچ جۆرە م

  ...نیازکم نبت
  

  الش نۆرن
  .ئھا

  



 ٢٢٧

  ئتییانا گالسر
وەک ئوەی شتک بۆ بینران بیت، سبارەت 

یک ھوەی چ مانایب.  
  

  الش نۆرن
دەت تنھا نووسینی ) مشواخ... ( وایئا، تواو

و شیعرەیرگی ئست، مبم یش . شیعر بمئ
یت، تۆ زۆر . ڕاستتۆ دەی ک ،وەیواو ئیش تمئ

جیاوازیت، مرۆڤ ئو ئازایتی و سربستییی 
  )١٣(.ھبت، ک شتکی وا بکات

  ئتییانا گالسر
 کشت موەندیئوە ھپنمت چوون ب ی . ھیچ

بینرانیش ناین . پالن دانانک نیی جگی سرنج بت
 کی زیرەکانوەیش ک مرۆڤ بک ببینن، شتتا شت

بکو مرۆڤ دەیوت ل . خۆی بۆ ئامادە کردبت
  ...شتکدا بت، ک شتک ڕوو دەدات

  الش نۆرن
ڕاست مئ.  

  ئتییانا گالسر
بدەم ن ڕگ ئوەیش لوانی ڕوو بدات، ئگر م

  .ڕوو بدات



 ٢٢٨

  الش نۆرن
واو و ڕاستزۆر ت مئ.  

  
  ئتییانا گالسر

ئمیش . دەبت من پالن دابنم و زۆر شت ببینم
دەبت . جۆرە گۆڕانکارییکی خرای ل ئاڕاستکاندا

 وە، کتبب ژدیھایو ئرەنگاری ئب میشمرۆڤ ھ
ستبناوی نیاز و م.  

  

  الش نۆرن
کۆڵ منیش ل باش دەنووسم، ک ی کو کاتان

ئستا من ب تواوی ئوان پشتگوێ . دەدەم، ھر وام
. لو کاتاندا باشتر دەبت. دەخم، تنھا ھر دەنووسم

دوایی دەبت سرلنوێ دووبارەی بکموە، ئمیش 
شتکی ترە، بم مرۆڤ وشکانی ب ڕەوانی بۆ دت، 

ە ئوە زیاتر جۆرە ھرچند... ئا لو کاتدا دت
پشویی و پژارەییک ب براورد لگڵ ئوەی تۆ 

  .دەیگیتوە
  ئتییانا گالسر

داننوواوی ھت ب مباشترین بارودۆخدا، ئ ل.  
  الش نۆرن

  . ئا



 ٢٢٩

  ئتییانا گالسر
  .بم بر لوە پژارە و دلرزە

ن دەروازەی ماک لسر شانۆی، ک وا دەکات م
وەک کسک ھست بکم ل قبارەی خۆم گورەتر 

لبر ئوەی ! ھموو شتک ڕی تدەچت. دیاربم
من دەتوانم چیم . ڕەوشک شتک خۆمان دۆزیومانتوە

ئمیش وا دەکات وزە زۆر گورەتر بت ل . بوت بیکم
کوزە ئاسایی ،کتیییکۆم نست و . الیروەھا ھھ

موو ھنان، سۆز، ھکارھر دەستدان بۆ ببکان لست
 ت دەتوانم خۆم زۆر بوی بمیش من کوەیو شب

من . خمبار پشان بدەم، دوایی بدەم قاقای پکنین
... دەتوانم ب ئاسانی بچم نو ئم دوو ئاستوە، ئئاوا

من لو باوەڕەدام لو دەمی زۆر گنج بووم و لسر 
دوای ئوە ل . م کردبتشانۆ دەورم دەبینی ئاوا

پیمانگی قوتابیانی دراماتن وەرگیرام، لوێ لو بوایدا 
 ک من دەزانم مرۆڤ چۆن دەور دەبینت، من ل ،بوو

یکم تقالی وەرگرتندا وەرگیرام، دوای ئوە ئوان 
لوێ دەیاننویست فری ئوەم بکن چۆن لسر شانۆ 

نانم لو قوتابخانی دەور دەبینم، ئنجامکیشی ب وازھ
تا دە ساڵ ھیچ . من وازم ل شانۆ ھنا. کۆتایی ھات

  . دەورکم لسر شانۆکان نبینی
  



 ٢٣٠

  الش نۆرن
تۆ مبستت ئوەی، ک ب شوەیکی فیزیکی وازت 

  ...ھنا
  

  ئتییانا گالسر
ب، ب شوەیکی فیزیکی وازم ھنا، بم دوایی 

ئستا وەک بی . ۆییدەستم کردەوە ب کاری شان
گیشتوومت ئو جگیی، بازنکم تواو کردووە، 

ئیلیۆت دەت، گڕاینوە بۆ ئو . س. ئمیش وەک ت
شونی ل پناوی سرەتاکماندا و بۆ ئوەی بزانین 

  )١٤(.ئمیش جیاوازییکی. گیشتووینت کوێ
  

  الش نۆرن
  . ئم گوزارشتکی زۆر جوان. ئم

  یانا گالسرئتی
کی زۆر جوانگوزارشت .  

  
  الش نۆرن

دەبت ھست ب سربستییکی ئجگار گورە 
  ... بکیت
  
  



 ٢٣١

  ئتییانا گالسر
ب، سربستی، ئمیش یکوڕاست باسی ئوە 

ھروەھا شیعرەکی تۆیش ب ھمان شوە . دەکات
باسی ھمان شت دەکات، ب ڕای من، من وام 

یگیشتم، ک تۆم وەک شاعیرک خوندەوە و وای ت
خوندەوە، ب بردەوامیش ھر وەک شاعیرک تۆم 
خوندووەتوە، شوەیک ل پچاندن و خۆ 

دوای ئوە . ڕزگارکردن ل بربست و سنوور بۆدانان
 ناست ھدا مرۆڤ دەتوانول ستی، کربس یتبگ

  . بدات و ببینرت
  

  الش نۆرن
دام پیشوایو بی من لری و پیشی نووس

شانۆنامنووسین دوو شتی جیاوازن و جیاوازی 
لنوانیاندا ھی، ھروەھا ڕیژیسۆریش ل ئکتر جیا 

نخر، ببوورە ل میاندا لو باوەڕەدا نیم، ... دەکرتوە
. لو بوایدام ھردووکیان زۆر نزیکن ل یکترییوە

 ک لبر ئوەی نووسرک نووسرک دادەھنت،
دەبت ئو کس بخوقت، ک ئو . دەقک دەنووست

منیش وەک ڕیژیسۆر ھر وا . دەق دروست دەکات
م، کدروست دەک م دەقک لم، من ڕیژیسۆردەک ...



 ٢٣٢

ل سرەتادا زۆر پداگریم دەکرد، وەکو نووسر، لبر 
 م، کك بخڕ وەیو شکانم بوە دەمتوانی شتئ

 ک ب ، یان ئو ونانیدەقکم بۆ دەنووسی
شوەیک ل شوەکان لگیا یکیان دەگرتوە، ئو 
جلوبرگانی ب شوەیک ل شوەکان لگیدا یکیان 

 ک سرلنوێ دەمنووسینوە، ،ئو بابتی... دەگرتوە
ھر وەک ... بم ئستا تاقتی ئوەم نماوە، بکو

ئکتریش ب . وەلوەوبر دەچت نو ھمان جلوبرگ
 نگاو بت، ھنقی خۆی دەخوکوە ڕۆمان شھ
ھنگاو، ھاوکات ناشزانت تا ل پ و ب ڕکوت 
 ی لت، یان گوکان دەبینقامر شسک لمرۆڤ
 ،وەیئ مئ ت، ئا، بک دەبرەیک و فۆرمولیوش

وەیئ مئ...  
  

  ئتییانا گالسر
ر وایشھ .  

  
نالش نۆر  
وە وایئ .ر وایک ھربۆ منیش وەک نووس .

ینیشی ھروەھا دوو الیھ . وە لکالی مرۆڤ ل
زۆر شت ڕادەکات، زۆر شت، ئوەیش چارەسر 



 ٢٣٣

کدا ... دەکات بدەق ت لدام مرۆڤ دەتوانوایو بل
ھموو ڕۆژک ... چارەسری ئم بکات، بم مرۆڤ
ل بمانایی و ب . واتا و مبستی خۆی دەخوقنت

 ک من لودا دەگڕموە ،ئمیش ئوەی. مبستیدا
بۆ سر فلسفی ئکستنتیالیزم، زانیاری پیداکردن 
جۆرک ل خوقاندن، مانا ببخشیت ب شتک، ک خۆی 
ل خۆیدا جگ ل وەبرھمھنانوە زیاتر، ھیچ مانایکی 

تری نیی.  
  

  ئتییانا گالسر
  . گرنا بوونی نیی .ک ئم دەیخوقنینمانا شت

  
  الش نۆرن

نخر، ئمیش ئوەی من خۆم پوە سرقاڵ 
وەیوە ئروەھا ئوە ،کردووە، ھتۆیش خۆت پ ک 

ئم دەبت ھر وایش بت، دەبت پ . سرقاڵ کردووە
بت لو زانیارییانی سبارەت مانایی، ب ھیچ 

خوا ھموو شتکی ل (ت دە) کالودل... (شوەیک
ھیچوە خوقاندووە، بم ئم ھیچ دەڕوات خوارەوە 

ئمیش پچوان بکینوە، ئوەی ). و دڕ پ دەدات
  )١٥(.ئم دەیکین



 ٢٣٤

  
  ئتییانا گالسر

وای ب.  
  

  الش نۆرن
ک ئم پرۆڤ دەکین، شتکی بخوش و تواو 

ین و جوان ڕوو دەدات، ئاماژەیک، توان
سیرکردنکی دگیر، ل ھمان چرکساتدا، ک ئم ئو 
. شت جوان دەکین، ئویش بسرچووە و نماوە

 ،یش وایموە، ئینرگیز ناتوانین دووبارەی بکھ
 ک زۆر ،ئمیش دەکرت بتایبتی. ونیک ل ژیان

زوو بزر دەبت و نامنت، ب تواوی و بخوش 
ەیک بکرت، ئا لو سات و بیکین، ب شو

  .چرکساتدا چندە بتوانرت پ بت ل ژیان
  

  ئتییانا گالسر
  . بم تۆ وەک نووسر، ئو چرکسات دەپارزیت

  
  الش نۆرن

من ھمیش ھروەک دەن، . ب دەیپارزم
ھروەک بت ب زەردەخنیکی شیتانانوە، ئوەی 

ت، بن بزر دەبوە دەیکوەی من دەینووسم، ئم ئ



 ٢٣٥

لوانی ئگر بو شوەی بت، ببت ب جۆرە 
...  ک مرۆڤ ھستی پ دەکات،برگریکردنک لوەی

ب (ئینجا ھستکردن ب ماندوتی، بتاقتبوون یان 
  . ھستکی مندان بت) پکنینوە

  
  ئتییانا گالسر

 مردن، وەک تۆ ئستا باسی دەکی، ب بردەوامی
ھروەھا بدەستتبوون ل . ل برھمکانی تۆدا ھن

 نی لخو ک وایکانتدا، وەکو برینموو نووسینھ
ب شوەیک ل شوەکان، برگرییکی گورە ل . بتکت

  . ڕەوشی بدەستتییکوە دت دەرەوە
  
  

  الش نۆرن
شتکی جوان ل کتبکیدا ) میکائیل ھنکل(

بت، کتدەنووس بارەت بس کی زۆر باش
، باسی گوزانوەی شتکان دەکات، چۆن )ھولدرلین(

مرۆڤ زیانی مینتییکانی خۆی ل قورساییکانی 
ژیاندا بگوزتوە؛ ل دەستدانی باوک دەبت ئو 
 ل میشھ زەی ڕەگی داکوتاوە، کھب درەخت
. شیعرەکانیدا دەگڕتوە سری و دووبارەی دەکاتوە



 ٢٣٦

 من ئم ل )١٦(.دەستدان دەبت بخشینی ژیانل
پرۆسی نووسینی خۆمدا، وەک نووسرک 
دەناسموە، لدەستدان دەبت شتکی لبرچاوی 

 ئمیش پاڵ ب )١٧(.فیزیکی، کۆنکرت و گوزارشتئامز
وەک زووتر جیابوونوە و . ئموە دەنت ک بنووسین

 ت بمرۆڤ دەب دایک، ک ان لو )تۆ(دابیش ئمئ ،
 انو دابئ ،یانکدابوە و لو جیابوونئ ،یبۆشایی

یزەییبب، دەتکات ب مرۆڤ )تۆ( ک وەیئ مئ ،
ئم تنھا شتک . ھمیش ب زمان پی دەکاتوە

مرۆڤ بتوانت ب دەستی بھنت، لبر ئوەی مرۆڤ 
وەھا ھیچ کرەستیکی تری نیی، مرۆڤ منداک، ھر

ل پ زمانیش لم ڕەوشدا، لو ھست و ... مرۆڤ
 ک ئستا چی تر من لو دونیایی خۆمدا ،سۆزەدا

دایک، لووە وشکان . ھمان کس نیم، دت پشوە
  .دەست پ دەکات

  
  ئتییانا گالسر

  .وەک خۆت گوتت، مرۆڤ ماناکان دەخوقنت
  

  الش نۆرن
  .ئا



 ٢٣٧

  
  ئتییانا گالسر

لودا الی تۆ سرەتای، . یچ شتک نییلودا ھ
لبر ئوەی تۆ پتوای، ک مانایک ھی، ئمیش بم 
شوەیی، ھروەھا ژیانیش وای و گوزەرانیش بم 
چشنی، بم شوەی دەردەکوت، ئمیش 

یش ڕووناکی و تاریکییمئ ،ویستییتۆ . خۆش
پ پناسی ژیان دەکیت و مانایکی گورەی 

  .دەبخشیت
  

  الش نۆرن
بم من ئستا لوە گیشتووم، جگ لوەی ک من 

کی تر بوونی نیینم ھیچ مانایقدەیخو .  
  

  ئتییانا گالسر
  .نخر

  
  الش نۆرن

  .ئوسا وام ندەزانی
  

  ئتییانا گالسر



 ٢٣٨

تۆ دەگڕتوە بۆ ھمان شون، بم ئستا 
  .دەزانیت ل کودایت

  
  الش نۆرن

  .ھر وایش. مممم
  

  ئتییانا گالسر
تۆ ھر ل سرەتاوە باسی شانۆی ھستئامزت 

ئستا تۆ . دەکرد، شیعر بۆ من ئدەبی ھست و سۆزە
وازت ل شیعرییت ھناوە، لوانیش ئم ئوە 

 ک تۆ ناتوت ل دراماکانتدا مام ب ،بگینت
  ترسیت؟ئایا تۆ ل ھست و سۆز دە. شیعرەوە بکیت
  الش نۆرن

من لیان دەترسم، لو ھست زۆر بھزانی . ئا
  . خۆم، ک ل ناوەوەمدا ھن، من زۆریان ل دەترسم

  
  ئتییانا گالسر

  ل ھست و سۆزی ئکترەکان دەترسیت؟
  

  الش نۆرن
  ...شیعر. نخر، زۆرنا، نخر، بم شیعر



 ٢٣٩

  
  ئتییانا گالسر

ەک ڕیژیسۆر مرۆڤ ببت لبر ئوەی لوانی و
ب...  

  
  الش نۆرن

یشیعر پیش . ک کیر ڕستر، ھکتروەک ئھ
مرۆڤ دەینووست، پویست ڕەنگدانوەی ڕەفتارک 
بت، ھموو داڕشتنکی وش و ڕست، گرنگ نیی چ 
 ر کم ھت، بوە بپشت کی لست و سۆزھ

پیش تدو. نووسرا، ئیتر دەب ردەم بای مرۆڤ ھ
لبر ئوە . داڕشتنکی تواو و ڕکوپکدا دەگڕت

 ،ییان پیشروەھا گوزارشتکردن لست و سۆز، ھھ
لودا ھست و سۆزەکان جگۆڕکیان پ دەکرت، 
دروستکردنی مودایک و خۆ بدوورگرتنک، مرۆڤ 
ھست و سۆزەکان دەگوزتوە و سیری ئوە دەکم 

سم، ھر لرەیشوە ب چ شوەیک باشترە بینوو
 وە دەکات، کڵ ئگوت لسوکپاوڵ (مرۆڤ ھ

چۆن و ل کوێ ) ئكللۆف ()١٨(نووسیویتی،) ئلوارد
مرۆڤ ب بردەوامی ئو . پناسی کردووە

کتبخانیی ب کۆوەی، سبارەت ب چۆنیتی 



 ٢٤٠

فۆرملکردنی ھست و سۆزەکان، مرۆڤ لو 
ودا ب تنیشت نخشیدا دایان دەنت، تا ل

و ئوانی ترەوە )... ئکلۆف(و ) ترانسترۆمر(
 ئمیش ھمان شت سبارەت ب )١٩(.بووەستن

 ر لی بوانژووی ئم کن لشب ری باش، ککتئ
ب، ھر لبر ئوەیش، ک من ب ... خۆمان

سیری ئکترەکانی تر مکن، : ئکترەکان دەم
ۆن بۆ سکانسن، بکانی ناو پاس یانبمرۆڤ بۆ ... وان

ئوەی شوازکی تر بدۆزنوە تا گوزارشت ل خۆتان 
ھیی ئو قوتابخانیی ... بکن، جیاواز لوەی

  )٢٠(خوندوومان، ئم وا نیی؟
  ئتییانا گالسر

وە کموە دەکیت، من بیر لتۆ ئاوا دە ک...  
  

  الش نۆرن
مژووەکیان، و سرچاوەی ) تۆمی بریگرن(

مبستی من ئوەی، ئوان لگڵ مژووەکی خۆیان 
دایووان لکانی ئوانپا ن، چونک٢١(.ڕەفتار دەک(  

  
  ئتییانا گالسر

  تۆیش ب ئکترەکانت دەیت، ک ئوان وا نکن؟



 ٢٤١

  الش نۆرن
  .نخر ئوان نابت وا بکن، ل بیری خۆتی برەوە

  
  ئتییانا گالسر

بم تۆ لودا ... ارکیان شتکم ھاتوە یادج
  .گۆڕانکاریت بسردا ھاتووە، وەک ل زۆر خای تردا

  
  الش نۆرن

  . ب دنیاییوە
  

  ئتییانا گالسر
 من ل ک)کرزەمینییندە ژخ (شداریم کردب.)٢٢(  

  
  الش نۆرن

  . ئا
  

  ئتییانا گالسر
بوو ڕۆک پیاوە ڕەسنک، ب الموە زۆر گران 

 ک ئو فینگول و ،بدۆزموە، من لو بوایدا بووم
یبوودە.  

  
  



 ٢٤٢

  نۆرنالش 
  . منیش ئوەم دتوە یاد. ئا، من دەزانم

  
  ئتییانا گالسر

منیش پرسیارم ل تۆ کرد، الش تۆ ئم پیاوە چۆن 
: دەبینیت؟ تۆ حز دەکی من چۆن بیر بکموە؟ تۆیش

  !مارلۆ براندۆ
  

  نالش نۆر
من وام گوت؟ ئوە ناچت )! قاقا ل دەدات(نا 
  !ئقوە

  
  ئتییانا گالسر

  .تۆ ئوکات پاوانی ترت ھبوو
  

  الش نۆرن
-زۆر ... بم ئوە، ئوە نبوو سبارەت بوەی

ئو دەم سبارەت ب مارلۆن وا .  مک-زیادەڕۆیی
  ...نبوو
  

  ئتییانا گالسر
  .وە لو بابتب، بگومان شتک بو



 ٢٤٣

  
  الش نۆرن

  .ئممم
  

  ئتییانا گالسر
زیادەڕۆیی زۆر مک، ب دوای ھونری 

وەیو شن و بڕگوەدا مئاسانکردن.  
  

  الش نۆرن
  .بگومان من ھر وا بیرم کردۆتوە

  
  ئتییانا گالسر

  .من ب ھیچ شوەیک نمدەزانی چی لوە بکم
  الش نۆرن

ومان وای، تۆ دەتوانی چی لگڵ ، بگ)پدەکنت(نا 
؟ شتکی گالنم )ھردووکیان پدەکنن(ئوەدا بکیت 

  .گوتووە
  

  ئتییانا گالسر
ئوەی تۆ لودا گوتووت، ئو شت بووە، ک تۆ 

  .ئو دەم ھستت پ کردووە



 ٢٤٤

  
  الش نۆرن

من ل ھست و سۆز . ب، ھست و سۆز
 ستستۆی ھپو پادەترسم، من ل ل دەترسم، ک

ناخمدای، ھوڵ دەدەم، ب بردەوامی ب ڕوونی 
من لو ... گوزارشتی ل بکم، ب شوەیکی باش

بوایدام، ک من ب ناوەوەی خۆموە پیوەستم، 
ھمیش و ل بۆنی جیاوازدا چند ڕستیکی زۆر 

ئگر تۆ (م بیر دەکوتوە، ک دەت )نیتش(جوانی 
ر چاو ببیت قووییکوە، ل کۆتاییدا بۆ ماوەیکی زۆ

منیش ھوڵ دەدەم ) ئویش چاو دەبیت قوویی تۆوە
ل ڕاستیدا، لبر ئوەی ل ڕاستیدا ... چاو نبم ناو

  ...من
  

  ئتییانا گالسر
  یکی ب ھست و سۆزەوە ھی؟پوەندیئم چ 

  
  الش نۆرن

وە و ل سردەمی مندایمدا زۆر شتم بسر ھاتو
دیوە، من ھر ل سرەتاوە وەک منداکی بچووک 
شتی نابج و کارەستئامزم دیوە، ھروەھا لو 



 ٢٤٥

 ک من خۆم ل ژیانمدا خستۆت ژر باری ،باوەڕەیشدام
  .قورس و شتی گرانوە

  
  ئتییانا گالسر

  .ئممم
  

  الش نۆرن
بو . ھروەھا دووچاری شتی خراپیش بووم

من ل چیرۆککانی ئو شوەی ئگر من، گر 
ئو ... ڕۆژگارەدا توند بکرم و نتوانم بم دەرەوە

کات، ئوکات، ئم ئو ھستانن من لیان دەترسم، چ 
من ب تواوی دنیا نیم ... کاردانوەیکم بۆیان دەبت

  .ک من کم
  

  ئتییانا گالسر
دراماکانی تۆ شتگلکی وەھای تدان، ک ھست و 

  .بھز دەورووژننھۆشکی 
  

  الش نۆرن
 روەھا لۆم، ھمست و سۆزەی ئم ھب
 ،مکی زۆری خشب وە، کموو ژیانمی ھڕوانگ

  ... خم، وەکو من، ل. خمکی گورە



 ٢٤٦

  
  ئتییانا گالسر

  چیی ئوەی، ک خم؟
  

  الش نۆرن
  .خمک، ک ل خۆم بھزترە

  
  ئتییانا گالسر

ی چی، بم شتکی زیاتر ب، من تدەگم تۆ دە
  ڕەگوڕیشی ئو خم بۆ کوێ دەگڕتوە؟

  
  الش نۆرن

بگومان وای، ئو شتی من ل مندایموە 
نھاییرچاوەی خۆم، تس ب کردووم.  

  
  ئتییانا گالسر

  ئم خم دنوایی؟
  

  الش نۆرن
من مندای خۆم وا . دەتوانم ب ونیک باسی بکم

گران و ناشاد، بم چند ... زۆر گ... وم، کنژیا
وە بوو کم لستا گوئ ر لک بنج ... ساکی گمرۆڤ



 ٢٤٧

دایک بدمستکی کردووە، ک چۆن ... باسی، باسی
ل قوتابخان گوزەراندویتی و شتی تر، من دەستمکرد 

بم ... بۆ ئو، وەک دەن لبر خاتری ئو. ب گریان
ران بۆ ئازارەکانی خۆم بگریم، بۆ خاتری بۆ من زۆر گ

  ...ئمیش. خۆم
  

  ئتییانا گالسر
  .بم ئوە وا بوو

  
  الش نۆرن

 ک ،ھروەھا سبارەت بوەیش. بی ئوە وا بوو
مرۆڤکت خۆشدەوت، دەگۆڕت و گۆڕانکاری بسردا 

ھوڵ بدەیت . دت، دەبت ب شتکی تواو جیاواز
تت بۆ کۆبکرموڵ بدەی، وەک چۆن ئوە، ھاوکات ھ

منداڵ نایوت لگڵ خزانکی پرتوازە بت، ئاوا 
خۆت کۆبکیتوە، دژی دەوروبرەک، درۆکان، 

کمیش . ئمیش تا ئستایش لگڵ خۆم ھمگرتوون
  . نابنوە
  

  ئتییانا گالسر
  ب شوەیکی بھزتر دەگڕنوە؟



 ٢٤٨

  الش نۆرن
نزە ساڵ سردانی ئا، من بۆ ماوەی پا

سیکۆئنالیسم کردووە، ئمیش یکک بوو لو 
شتانی لوێ کارم لسر کردوون، ھست دەکم 

 لگڵ )٢٣(.ئوان کمیان نکردووە، ب پچوانوە
 زمان و وش کی نادیارە و بمخ وەیشدا، کئ
گوزارشتی ل ناکرت، بۆ من زۆر گران پناسی بکم، 

بۆ من زۆر گران تی بگم و .  دەداتتنانت ک ڕوو
بتایبتیش ک ڕوو دەدات ناوکی پ ببخشم، بکو 
. تنھا ڕەوشک وەک دەن ڕەوشک ل خم و پژارە

 رانم دەکات و ئازارم پر زۆر نیگیش ھمئ
دەگینت، ک دەبینم منداک ب شوەیک ل شوەکان 

  .ئازاری پ دەگات
  

تییانا گالسرئ  
 یت، من وا بیری لی تۆ باسی دەکمو خئ
دەکموە، تۆ سبارەت بمی باسی دەکیت، 

نووسیوت.  
  

  الش نۆرن
  . ئا
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  ئتییانا گالسر
تۆ خۆت چندین دەقت سبارەت بم نووسیوە، 

دایکی تتگیرییدا جۆرە شویش مانای . لمئ
وەیت ،ئشتووە و تھ جت بو شتتۆ ئ ک 

  .ڕاندووە، ل دایک و باوکت بوراویتپ
  

  الش نۆرن
  . ئا، لیان خۆش بووم

  
  ئتییانا گالسر

  .بم خمک ھر ل جگی خۆیدا ماوە
  

  الش نۆرن
ئا، وای.  

  
  ئتییانا گالسر

  ھر گورەیش دەبن
  

  الش نۆرن
  .ب، گورەتر دەبن
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  ئتییانا گالسر
ایک و باوکت لبر ئوەی چی تر دەستت ب د

  ...ناگات، ئمیش ھردووکیان
  

  الش نۆرن
واوی وایت ر بھ ،گومان وایموو . بیش ھمئ

  ... ئاوای. کات و شونکان پ دەکاتوە
الش نۆرن ل چاکی بردەمی دەخواتوە، ئتییانا (

دەنگر بگالس(  
  

  ئتییانا گالسر
  ئستا سبارەت ب چی دەنووسیت؟

  
  ۆرنالش ن

ئستا خریکی جۆرە دەقکم، ک ناوی 
ترمیناڵ، لبر ئوەی ل . یان لخۆ گرتووە)ترمینای(

ھمان کاتدا کوتنڕی برەو شونک و ھروەھا 
یشتنیشوە . گکی وەک مننمت پیر و ب ل مئ

ک من سرەتاک دەبینم، ھست ب . دت دەرەوە
ان نزیکترن ل کۆتاییک. کۆتاییکیش دەکم

سرەتاکان، بم شوەیش مرۆڤکان ل زەمنکدا 
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یکک ل ترمیناکان باسی ژن و ... یکتر دەبینن
پیاوکی گنج دەکات، ک دن بۆ نخۆشخان، لبر 
ئوەی ژنک لسر مندابوون، لوێ ژن و پیاوکی 
تر دەبینن، ک لوان ب تمنترن و ھاتوون بۆ ئوەی 

ی کوڕە مردووە بیست و س ساکیان جست
بناسنوە، ئمیش ھمان ژن و پیاوە، ک لوێ 

یککی تریان باسی ژن  )٢٤(.ڕووبڕووی یکتر دەبنوە
و پیاوکی ب تمن دەکات، ک ل یکتری جیا دەبنوە 
و شوقکیان چۆڵ دەکن و ل ھمان کاتدا ژن و 

وە بۆ ناو ھزننج دەگوکی گپیاو ،مان شوق
. ئمانیش ل ھردوو بارەکدا ھمان ژن و پیاون

 سا نجا و سن پمکی تکی تر باسی پیاورمینات
لبر . دەکات، ک دایک چل و س ساییکی دەبینت

ئوەی یادەوەرییکانمان بو شوەیی، ھوڵ دەدەم 
  . ئم لسر شانۆ بکم ب واقیع

  
  ئتییانا گالسر

شانۆ شونک ک دەکرت کاتکان تکو سر 
  . بکرت
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  الش نۆرن
 ک ،الوە خۆشم زۆر بیشتنانگم جۆرە پمن ئ
 وەیم شکان بم و کاتر دەکسستا کاریان لئ

بم ئستا زۆر گران بۆیان بگم ھیچ . تکو دەبن
من ھومداوە بیکم بیۆگرافیایکی ژیانی . گوزارشتک

...  بم تیا سرکوتوو نبووم، ئم دەبتخۆم،
تست و ... دەبندین پت چدەب ک ،وەیستم ئبم

 وکاتت، ئێ دەدرژاڵ فت تا دوا تورژاڵ داماتو
... ئم وەکو پردەیک وای. دەگم شونی مبست

 ت تا مرۆڤ دەگاتک الببردوای ی ک لت یدەب
ئوەی بر ل ...  خون، الیئوەی ختانی... الی

  .ساتک دەژیا
  

  سرچاوە
شون بۆ گفتوگۆ، زنجیرە کتبک، ک لگڵ 
کتبخانیکی بچووک بو کراونتوە، دە گفتوگۆ و 
دیدار لگڵ کۆمک ھونرمند و نووسرە 
دیارەکانی سود سبارەت ب ھونر و کولتوور، لخۆ 

  . ستۆکھۆم٢٠١١. دەگرت
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  پراوزەکان

  
 دوو دیوان شیعری سرەتاکانی ژیانی ئدەبیی - ١

ل ) بھستی(  و١٩٦٥ل سای ) شیزز: (الش نۆرنن
دا ل الین دەزگای چاپ و بوکردنوەی ١٩٦٨

  .بۆنیرەوە بو کراونتوە
 ١٧٧٠ فردریش ھولدرلین ل مانگی سی سای - ٢

دا کۆچی ١٨٤٣لدایکبووە و ل مانگی ششی سای 
 و ب مانییکی ئر و وەرگدوایی کردووە؛ نووس
یکک ل نووسرە ڕۆمانسیی گورەکانی ئمانیا 

  .دادەنرت
 ل فڕەنسا لدایکبووە ١٨٥٩ ئارتور ڕامبۆ سای - ٢

 ل شاری مارسل کۆچی دوایی کردووە ١٨٩١و سای 
و ب یکک ل گرنگترین شاعیرە مۆدرنکانی دونیا 

دا ١٨٧٥ -١٨٧٠ڕامبۆ لنوان سانی . ادەنرتد
کۆمک شیعر، پرۆس و ھندک نامی نووسیوە و 

  .دواتر وازی ل نووسین ھناوە
 الش نۆرن لم چند سای دواییدا، وەک - ٣

ڕیژیسۆرکی بتوانایش دەرکوتووە و چندین 
نمایشی ناوازە و برزی پشکش ب ڕەوتی شانۆی 
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 یکک ل پرۆژە برزەکانیشی ل سودی کردووە،
بواری ڕیژی شانۆییدا، سین بناوبانگکی 

. ی، ک لرەدا ئاماژەی بۆ دەکات)ئۆرستیا(ئسخلیۆس 
وەک خۆی دەت، ھموو نمایشکی ل پانتاییکی 
بۆشدا نمایش کرد و ھموو سینۆگرافیاکی بریتی بوو 

ستان لو بفرەی ب درژایی دوو سعات بب وە
  .دەباری

 ئاماژەی بۆ ھندک ل دەق درژەکانی نۆرن، - ٤
  .ک ل سرەتای ژیانی ھونریدا نووسیونی

 ل وارشۆ ١٨٩١ ئۆسیپ مندلستم سای - ٥
 ل یکک ل ئۆردوگا ١٩٣٨لدایکبووە و سای 

. زۆرەملییکانی نازییکاندا کۆچی دوایی کردووە
 کی ڕووسی بم شاعیرلستندم کژاد جوولن

  .بووە
 نیلی ساکس ژن نووسر و شاعیرکی - ٦

 ل برلین ١٨٩١جوولکی ئمانی بووە، سای 
 ل ستۆکھۆم کۆچی دوایی ١٩٧٠لدایکبووە و سای 

 ختی نۆبی ئدەبی ١٩٦٦ساکس سای . کردووە
  .وەرگرتووە

) ئاوی وەستاو(و ) مخلوق یک ڕۆژییکان (- ٧
دالوەر قرەداغی .  تری نۆرنندوو دەقی شانۆیی
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ی کردووە ب کوردی و ل )ئاوی وەستاو(شانۆنامی 
ی دەزگای ئاراس )٤٧(زنجیرەی شانۆی بیانی ژمارە 

  .بو کراوەتوە
 دەق ترمیناکان ئزموونکی نوی نۆرن و - ٨

تا ئستا بیست و س دانی ل برگکدا بو 
م دەق دانا ڕەئووف ھندکی ل. کراوەتوە

ترمینایانی کردووە ب کوردی و ل زنجیرەی شانۆی 
  .ی دەزگای ئاراس بو کراوەتوە)٥٧(بیانی ژمارە 

 لدایکبووە ١٩٤٥ ڕاینر وارنر فاسبیندەر سای - ٩
فاسبیندەر .  کۆچی دوایی کردووە١٩٨٢و سای 

ڕیژیسۆرکی گرنگی سینمای ئمانیی و یکک لو 
 ی لمای ڕیژیسۆرانکانی سینینو وژمفتاکاندا تح

  .ئمانی خوقاند
 فیلسوف و ١٩٦٥ - ١٨٧٨ مارتین بووبر -١٠

نووسر و پۆفیسۆرکی نمساویی و ب ڕەگز 
جوولک بووە، ب زمانی ئمانی دەینووسی و یکک 

 ١٩٢٣ی ک سای )من و تۆ: (ل گرنگترین کتبکانی
  .بوی کردۆتوە

 ویسواوا ئاننا شیمبۆرسک ژن  ماریی-١١
 ل پۆۆنیا ١٩٢٣شاعیرکی گورەی پۆۆنیی و سای 
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 ختی نۆبی ئدەبی ١٩٩٦لدایكبووە، سای 
  .وەرگرتووە

 برپرس ٢٠١٢ - ٢٠٠٩ نۆرن لنوان سانی -١٢
دەبت ل شاری ) شانۆی گل(و ڕبری ھونری 

  .یۆتۆبۆری
لجیکا  ل ب١٨٩٩ ھنری مشواخ سای -١٣

 ل پاریس کۆچی دوایی ١٩٨٤لدایکبووە و سای 
پرۆس و شیعری ب زمانی فڕەنسی . کردووە

نووسیوە، ھاوکات ونکش بووە و ھوی نووسینی 
  .ڕۆمانیشی داوە

 ل ئمریکا ١٨٨٨س ئیلیۆت سای .  ت-١٤
 ل لندەن کۆچی دوایی ١٩٦٥لدایکبووە، سای 

نووسر و کردووە؛ یکک ل شاعیر و 
. شانۆنامنووس گورە مۆدرنکانی ئدەبی جیھانی

دا ختی نۆبی ئدەبی ١٩٤٨ئیلیۆت ل سای 
  .وەرگرتووە

 لدایکبووە و ١٨٦٤ کمیل کالودل سای -١٥
 کۆچی دوایی کردووە، ھونرمند و ١٩٤٣سای 

  .پیکرسازکی فڕەنسی بووە
  . میکائیل ھنکل نووسرکی ئمانیی-١٦
  ).٢( بوان پراوزی ژمارە -١٧
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 لدایکبووە و سای ١٨٩٥ پاوڵ ئلوارد سای -١٨
شاعیرکی .  ل پاریس کۆچی دوایی کردووە١٩٥٢

فڕەنسی بووە و یکک بووە ل دادایزم و 
  .سوریالیزمکانی فڕەنسا

 گوننار ئکلۆف یکک ل شاعیرە ھرە -١٩
ل تازەکردنوەی گورەکانی سود و دەستکی بای 

 ١٩٠٧ئکلۆف سای . شیعر و زمانی سودیدا ھبووە
 ھر ل ١٩٦٨ل ستۆکھۆم لدایکبووە و سای 
بشک ل . ستۆکھۆم کۆچی دوایی کردووە
یوە کراون ب -برھمکانی ل الین ڕزگار شخانی

  .کوردی و ل کوردستان و سودیش بو کراونتوە
١٩-ی  توماس ترانسترۆمم ١٩٣١ر ساستۆکھۆ ل 

 ختی نۆبی ئدەبی ٢٠١١لدایکبووە و سای 
.  کۆچی دوایی کردووە٢٠١٥وەرگرتووە و سای 

یکک ل پایکانی ئدەبی سودی و برھمکانی 
ڕزگار . وەرگدراونت سر زیاتر ل شست زمان

 شیعرەکانی کردووە ب کی لبژاردەیخانی ھش
  .وتوی کتبکدا بوی کردۆتوەکوردی و ل دو

 سکانسن باخچیکی گورەی، چندین -٢٠
مۆزەخان و باخچی ئاژەن و شونی یاری و شانۆ و 

ھتد دەگرتخۆ، دەکوت ناوەڕاستی ... ڕستۆرانت
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شاری ستۆکھۆموە و سان ب ھزارەھا کس 
ئم باخچ گورەی بۆ یکمجار ل . سردانی دەکن

وە١٨٩١ی سادا کراوەت.  
 تۆمی بریگرن ئکتر و ڕیژیسۆرکی -٢١

ناوداری سودیی و سر ب ڕباز و قوتابخان کۆن و 
تقلیدییکی شانۆی، بگومان ئم دوو ھونرمندە 
لگڵ یک ڕک ناکون و دوو کسی دژ ب یک و 
جیاوازن و ھندک جار ب ئاشکرا ل ڕۆژنامکاندا 

  . سر یکتریھرش دەکن
٢٢- دەق ل ککی ،کرزەمینییندە ژخ 

) ئونگ کالرا( ل شانۆی ١٩٨٢براییکانی نۆرن، سای 
ئم دەق ب سرکوتنکی گورەوە نمایش دەکات، 

  .ئتییانا گالسر ڕۆی تیا دەبینت
٢٣- رکردنی دەروونی، کچارەس ل کجۆر 

 بردەوام سردانی لرەدا نۆرن ئاماژەی بۆ دەکات و
پسپۆڕی دەروونناسی کردووە بۆ چارەسرکردن و 

  . زابوون بسر گرفت دەروونییکانیدا
ئووف ڕە  ترمینای ژمارە سی، ک دانا-٢٤

ی زنجیرەی )٥٧(کردوویتی ب کوردی و ل ژمارە 
 بو ٢٠١١شانۆی بیانی دەزگای ئاراس، سای 

 .کراوەتوە
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  یاداشتکانی شانۆنامنووسک

  
  

 بشی یکمی یاداشتکانی ٢٠٠٨الش نۆرن سای 
خۆی بو دەکاتوە و ب توندی ھرش دەکات سر 
 ت لناند، تی سوکناوەندە کولتووری و ڕۆشنبیریی
ھاوڕێ و ھاوپیش و کس نزیککانی خۆیشی 

لم ماوەییشدا، بشی دووھمی ئم . نابورت
ان بو دەکاتوە، ئم بشیان لووە دەست یاداشت

  .پ دەکات، ک بشی یکم تواو دەبت
  

ئم یاداشتان ب شوەیک ل شوەکان لگڵ 
شیعر و پرۆس سرەتاییکانی نۆرندا یک دەگرنوە؛ 

ی ئم یاداشتاندا )من(ی شیعرە براییکانی ل )من(
کان دەبن بشیعریی نورە دەبن، ونی شانۆیی گدیم 

ی نۆرن لم )من. (ەکان"من"و کشیکی ئبدی 
کی کولتووری یان ھونریی نیی، "من"یاداشتاندا 
کی ب ھزی خودگرایی و ب قووی "من"بکو زیاتر 

. ل فلسف خودگراییکی سارتردا ڕەگی داکوتاوە
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 کی ساکار لوەیش ت بون دەیی مرۆڤ )من(نۆر
؛ لگڵ دڕاوک، نائارامی، ڕووتبوونوەی ڕۆح، بدوت

. توڕەبوون و ھندک جار ئارامییکی قوودا دەژی
ڕۆژگارەکانی ئم شانۆنامنووس ل گژاوی 
ڕووداوەکانی ڕۆژگاردا خۆیان دەشارنوە، تکوی 

لنو بازاڕی ژیاندا ) منکان(خکی تر دەبت و 
تی تر وەردەگرن، گۆڕانکارییان بسردا دت، ئاڕاس

ئم . یکتر دەبن و بیکدا ھدەشاخن دەستویخی
یاداشتان، وەک ڕۆمانک وای و پاوانکی باسی 
 ؟ بیک وانم پای خۆی دەکات، ئژیانی ڕۆژان
چییوە خریک؟ ئو مرۆڤان کن مامیان لگڵ 
دەکات و ئوانیش ل دەرەوەی بازنکانی ژیانی 

ھر . ەن، دەبن ب بابتی ئم ڕۆمان یاداشتئامزەئمو
 کانی دەخاتو ناکۆکیی شت و کک بابوەک ڕۆمان

کشکان ڕووبڕووی کسی حیکایتخوانک . ڕوو
دەبنوە، چارەسر دەکرن، کارەکترەکان 
گۆڕانکارییان بسردا دت، گرژی دروست دەبت، 

 نووسر ھندکیان ب تواوی دیارنامنن و الی
ل زۆر ڕووەوە پاوانی سرەکی . دەسنوە
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 تنیتی ڕووداوەکان دەگن خۆینۆر ک ،کڕۆمان
ئاستی ترۆپک و ھندک جاریش دەیگڕنتوە بۆ 

   .خای سرەتا
  

نۆرن ل ماوەی ئم چند سادا، ب قووی 
فلسفی ھایدگر دەخونتوە و ئم فلسفییش 

وەیک بۆ ئاڕاستکانی ژیانی فیکریی دەبت چوارچ
نورن دوای ئم خوندنوەی، . نۆرن و یاداشتکانی

 واوی لت و بئ وە دەکات، کزۆر جار ئاماژە بۆ ئ
ڕووی فلسفییوە لگڵ ھایدگر ھاوبیرە و ھست 
 و لوەکان ژیان و بوونی ئش ک لوەیش دەکات ب

دەکات، ک ک پیفلسرەو جۆرە فو دەبات بئ 
ل ھمان کاتدا . ھسنگاندنکی وردی نووسینکانی

نۆرن ب بردەوامی . برەو نمایشیان دەبات
دەگڕتوە بۆ سر ھایدگر، ڕاڤی بۆ دەکات و 

ئم . ئوەی دەیخونتوە قسیان لسر دەکات
نووسرە جگ ل ھایدگر دەگڕتوە بۆ الی بکت، 

و ھارۆد پینتر و خۆی ب یکک لم تۆماس برنھارد 
نووسران دەزانت، نووسینکانی، لگڵ نووسینکانی 
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 وان لت وەک ئوراورد دەکات و دەیواندا بئ
پانتایی قووکانی دەروونی مرۆڤ نزیک ببتوە و 

نۆرن ھست ب . بچت گیان و جستی ھموومانوە
ای بچت برگی پیربوون دەکات و ل خۆئامادەکردند

  .بکتکی پیرەوە و ل مرگ نزیک دەبتوە
ھندک لو بابتانیشی ب بردەوامی دەگڕتوە 
سریان، مسلی خۆشویستی، دابان و جیابوونوە 
ل ژنکی، ھستکردن النیی، ھروەھا ئم نووسرە 
 رەکانی لنت خودەتوان وتووە، کرکوەیشدا سل

 تواو چ و داماراو و کسنیدا برەو ھونرکی
  .ناوەوە، دەرەوە، سرەوە و خوارەوە برت

  
دەقکانی ئم یاداشتان باسی ھموو شتک دەکن، 
بۆ نموون چۆن کتبک دەکت یان سفر دەکات، 
جلوبرگ گۆڕین و ھروەھا گفتوگۆیکی قووڵ و 

ەب و بدەنگیش ل نوان فلسف، ژیانی ڕۆژان، ئد
ئوەی ل دەوروبری خۆیدا ڕوو دەدات، ئو . ھونردا

دونیایی ئوی تدا دەژی، وەردەگت سر زمان، 
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کی توڕە و ئدەبکی بخوش و ژیانکی "من"زمانی 
ڕۆژان.  

ئم یاداشتان کۆکردنوەی دونیای نۆرن ل ئستا 
 سترجژیانی ب وەخت لزارەھا ساترەدا، ھو ل

و فۆرمکی ئدەبی و ژیانکی ئزەلییان پ دەکات 
دەبخشت، کات دەوەستت، ھروەک خۆی ل ھندک 

 کانی بندا، یاداشتناوزەد دەکات) وەستانی کات(شو.  
 و قۆناغباسی ئ م یاداشتانکی زۆری ئشب
دەکات، ک نۆرن بڕوبری ھونری شانۆی گل 

رەکی بووە، ھر بۆ ئم شانۆییش سین گو
بسرکوتنکی گورەوە ) ئۆرستیا(ئسخیلۆس 

لم یاداشتاندا ب وردی ڕۆژانی . پشکش دەکات
پرۆڤ و مامی ئکتر و ڕیژیسۆر و چارەسر و 

  .گرفت و دیدی ڕیژی خۆی تۆمار دەکات
  

 دایم و ئازاریشی تخ ل کی پتۆن م یاداشتانئ
خۆشی، وو پیربوون و ن ڕاوککی تری و دین

ئوەی ئستا من دەینووسم، : "نۆرنمان پشان دەدات
ھیچ توڕەبوونک، پژارەیک، ڕقک، تنانت ھیچ 
خۆشویستییکیشی تدا نیی، تنھا دەنگدانوەی 
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ئزموون دەروونییکانی خۆم، ھروەک چاودرکی 
نۆرن بۆی ئم ..." ورد بسر تپڕینی زەمنوە

) ژیانی(، ک )کۆ بکاتوە(بگ "وست تا یاداشتان دەنو
  ."تنھا خونک نبووە

نورن بوای ب مرۆڤکی تاک و تنھای، لم 
یاداشتانیشدا ئو کس تنھای، شاعیرە، 

ڕیژیسۆرە، باوک و عاشق ،نووسم . شانۆنامب
 ،نھایکی تسوە کیشمانموو ئروو ھسل

من ناتوانم : "دەکاتخمبارە و چاوەڕوانی مرگ 
ڕاستوخۆ بم چ ساتک جیھان منی لدەست داوە، 

ئوە . بم وابزانم ھر ل دەستپکی ژیانموە بووە
دەتوانن ل دونیای مندا بژین، بم من ناتوانم ل ھیی 

من ل دەرەوەی ئو جیھانوەم، لودا . ئوەدا بژیم
نیی سی لک".  

 ھاوپیشکانیشدا ئم نووسرە لگڵ ھاوڕێ و
ھست ب تنھایی دەکات، ھیچ کسک و ھیچ شتک 
ھندەی ھایدگر جگی سرنجی ئو نین، چندیش 
ئم فیلسوف دەخونتوە، ھندەیش تووشی 

نۆرن جۆرە شڕک . ڕەشبینی و دڕاوک دەبت
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لنوان ئستاتیکا و ئتیک برپا دەکات و دەیوت 
ئم دەپیڤنت ) زمان( ک ئوە ئوە دووپات بکاتوە،

تنھا کاریگرییکی ئو زمانی، ک ئاڕاستم ) من(و 
ئم جۆرە شڕەیش لنوان تیۆریی و پراکتیک، . دەکات

ئستاتیکا و ئتیک، ئم یاداشتان دەکات ئدەبکی 
گورە، ک نووسرک خوقاندوویتی ل جوویکی 

خوارەوە، بۆ ناوەوە و بۆ بردەوامدای؛ بۆ سرەوە، بۆ 
دەرەوە، ل ھمان کاتدا ئو ھستت لال دروست 

 ک ب ھیچ شوەیک ل جگی خۆی ناجووت ،دەکات
  .و ل وەستانکی ئبدیدا گیری خواردووە

نۆرن لم یاداشتانیدا، ھروەک یاداشتکانی چند 
ساک لموبری، ھرش دەکات سر دەستی 

دیداکولتووری لدەبی سوشانۆ و ئ  . رش دەکاتھ
سر ھاوپیشکانی، ڕۆژنامنووسکان، سیاستمدار، 
نووسر و ھاوڕکانی و شت تایبتمند و 
کسنییکانیان ئاشکرا دەکات و پردە لسر ھموو 

  .شتک ال دەبات
 ن، کوە دەکگرەکان ئاماژە بۆ ئڕەخن ک لندھ

رش دەکات سر نۆرن ھرچندە بردەوام ھ
ستریندبرگ، بم السایی ئو دەکاتوە و دەیوت 
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ھر ئم ڕەخنگران . دوژمن بۆ خۆی دروست بکات
ئاماژەیش بۆ ئوە دەکن، ک ستریندبرگ لسر 
بنمایکی فیکری و لنو گفتوگۆیکی کۆمیتی 
قوووە ھرشی دەکردە سر ھندک نووسر و 

دوژمنانی بۆ خۆی دروست ڕۆژنامنووس و ئو 
بم الی نۆرن ل سرکۆنکردن و ھرشکی . دەکرد

خۆش، زیاتر ھیچی تر نییکی ننی و دەروونسک.  
  
  

  :سرچاوە
  

Lars Norén, En dramatikers dagbok, 2005-
2012. Albert Bonniers förlag ،2013  
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ناوەوەی مندای ل لھۆت .  

ش ب میشممن ھووەکان لش ک لوەی 
  

دیداری کریستیان پتری لگڵ الش نۆرن، ب بۆنی 
  .یادی حفتا سای ل دایکبوونییوە

  
  
  
  
  
  
  
  

تی بوە کردوویدییسو کوردی و  دانا ڕەئووف ل
  پراوزی بۆ داناوە

  
  
  



 ٢٦٨

  



 ٢٦٩

. خۆم ل ھۆتلی لیدمار، ل ستۆکھۆم دەبینموە   
ستۆدیۆیکی . ژوورکم بۆ شو و ڕۆژک گرتووە

 و دیدارک لگڵ الش بچووکمان تدا پك ھناوە
بیروبۆچوونکانم ئوەی، ک . نۆرن تۆمار دەکم

. جۆرە ژوورکی ل مژین ل تکستکانی نۆرندا ھن
 وە، کتڕدەگ و ڕاستییدا بۆ ئبنچینیش لژوورەک
الش نۆرن ل ھۆتلکدا ل گنارپ ل سکۆن گورە 

. من دانیشتووم و چاوەڕوانم. و بسری بردووەە بوو
) کۆمگ(دەقکانی الش نۆرن لو برگ تازەییدا 

ھست ب ھوایکی تڕ و شدار، . دەخونموە
بارانکی بخوڕ دەکم، ک دەموچاوەکان، ھستکان و 

ل دەقکدا ئاگرکی بھز ناوەوەی . مژوو تڕ دەکات
بشکی . اوی دەھنت دەرەوەکارەکترەکان ب سووت

زۆری دەقکانی باسی توندوتیژی و شڕ و 
ڕەگزپرستی لم چند سای دوایی ل ئورووپا 

ئننا (، )ی نۆڤمبر٢٠(، )شڕ(دەقکی وەکو ... دەکات
وەك ئوەی شپۆکی ) پۆلیتکۆڤسکای ل یادەوەریماندا

کارەساتی ڕاما ی پندان ناوچت، ئاو پاشماوەی چیب
 نرچاووا دکستی . بت پاشماوەی مرۆڤ، پارچ

  .گوتوبژ، پاشماوەی خانووی وران
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ل بیرکردنوەکانمدا، بنو پچوپنا ئجگار 
گورەکی ئم باخانیدا دەڕۆم، ک وەک 
ھۆتلکی نۆرن وای و ژوور ل دوای ژوور 

گوێ ل خکی جۆراوجۆر و . دەرگاکان دەکموە
ئگرچی ئوان، دواجار لم . ی جیاواز دەگرمچیرۆک

باخانیدا ب تنیشت یکوەن، بم ل شون و 
  .جگی جیاوازدان

  
من ل تلفزیۆن پرۆگرامکم دەربارەی سرەتای 

لوانی ل برنامی . پیدابوونی گردوون بینی
دا بووبت، بیرم نماوە، بم بۆ )جیھانی زانست(

نوەی نوێ لناو ئسترەناسیدا ڕوون ئوەی توژی
گردوون . بکنوە، جۆرە میتافۆرکیان بکار ھنابوو

ڕاڕەوەکان و ژمارەی . ب ھۆتلک چونرا بوو
ڕەنگی ) ژوورەکانی ھۆتلک. (ژوورەکان بکۆتا بوون

ل . جیاجیایان ھبوو، فۆرمك بوو ل ھسارەکمان
 بکۆتا ژوور ڕاڕەوەکدا ژمارەیکی ئجگار زۆر و

  .ژیانی ئمھبوون، لگڵ چندان شوازی جیاجیای 
. من ونی ئو ھۆتلم لگڵ خۆم ھگرتووە

 ندا بکانی الش نۆرکستڵ تگل ینم وھاوکات ئ
  .تواوی ھاوتریب و چوونیکه
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ل دەقکانی (م دەرھنا )وردەکاریی(من ک فیلمی 
ی مرۆڤی مردووی تدا دیمن) نۆرنوە ئامادە کراوە

). ھۆتل(من ئم مملکتی مرگم ناونابوو . بوو
دواتر سینۆگرافکم . ھۆتلکی ورانم دەھات پشچاو

جۆرە ھۆتلکی لنو کلسایک ل ) چارلس کۆرۆلی(
  . ل ئیتایا خوقاند) لوکا(دەرەوەی شاری 

  
، تپروست ڕۆنانی ڕۆمانکانی وەک کلسا دەبینی

سبارەت ب شانۆنامکانی نۆرن، ھمیش بم 
دەگڕموە بۆ سر ونی ھۆتلکی ئجگار گورەی 

نیوەی چراکانی کوژاوەتوە و تاریک، بشکی . نادیار
ڕووخاوە، چاککراوەتوە، چۆه، باخچک ب شوەیکی 
 ک لندکدا، ھو ینورە بووە و چووە بک گکوپناڕ

ناھنرن، ھندکی تریان ل ژوورەکان چی تر بکار 
بیر چوونتوە، بم ل ھمان کاتدا جگی 
 ،روەھا مردوویشکی زیندوو، ھسانبوونی کجنیشت
جگی نیشتجبوونی خکانکی ژیانی ڕابردووی 

نستا و بگرە : نۆرروەھا ھیی ئکی کۆن، ھکخ
 نھان، لی تو مرۆڤانیش، ئیاوەندیخقس... دانپ 

بۆ ئم دەکن، دەگڕن، ل پشوودان، تسکبینن، 
ھندکیان خریک ب تواوی لناودەچن، خۆیان 
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دووبارە دەکنوە، دەمرن، سرلنوێ لدایک 
 وەکو مرۆڤ -بم شوەی دەتوانین... دەبنوە

بنو ئم خانووەدا بگڕین، ک ) بلزاك(کۆمیدییکانی 
ھۆتل (بگومان ل . رەیھندەی شارك، دونیایك گو

تۆ دەتوانیت ل ھر کاتکدا بتوت : (ناچت) کالیفۆرنیا
ژوورەوە، بم ھرگیز ) بچیت(ژوورک بگریت و 

  )١(.)دەرەوە) بیت(ناتوانیت 
 م دەقانو ئکانی نڕوونی مرۆڤ زۆرجار من ب
دەبینم، بندی ئو ڕگیانن ک دەرناچت، وەک 

. ی توانا و کۆنترۆی خۆیاندا بتئوەی ل دەرەوە
 ک دەست پوەیئاگاھاتنب کان بی دەقزۆرب

 وە واین، وەك ئئاگا دەککی ناخۆش بونخ ل
بچیت خونکی –بیتوە، یان لوانی ڕاستر 

  .ناخۆشوە
  
بیربکرەوە، ک ئو کچ تنیا منداک و ھیچی : ئا

  .تر
منداڵ؟: ب  
  )٢(.اک ل ئارادا نییچی تر ھیچ مند: ئا
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من بردەوام بنو ئم خانووبرە گورەیی 
ھمیش ل گشدای، دەڕۆم، ک پە ل دەنگی 

ل گڕەکی بناو، (جنگ ل ئورووپاوە، ) ھراوزەنای(
ک و شۆستیکورسی باخچ دا(، )لک ) تند مرۆڤچ

 و شتوە و دواتریش ئکتر دەبنڕووی یڕووب
سامناک وەی"ی زۆرجار بلت)٣("بئاماژەی بۆ دەکر  :

ئو گوتی، ک شش ھزار گوندیان تختی زەوی (
  .)کردووە

  
ڕۆژک ل ڕۆژان مرۆڤ دەیوت : (بم ئمیش

مرۆڤ دەیوت بواتوە بۆ ... بگڕتوە بۆ ماوە
فۆندکی گونجاو بۆ خوندنوە و .) ماوە

مانگفتوگۆک.  
  

دەرگا دەدر لج ن دەگاتت و الش نۆر . و لئ
بۆی من ئو ھستم ال . ڕواتدا دخۆش دیارە

دروست دەبت، ک ئو ب قسکردن سبارەت بو 
  . خۆشحاڵ دەبتخۆی، بشی ژیانی 

  
ھندک جار لوانی بیرۆکیک یان میتافۆرک 
ئارەزووی دەرکوتنی ھبت یان دوورەدەست و 
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دا ل نزیکوە لی دەکۆیتوە، ناسروشتی، ل کاتک
 ک ئم دەست دەکین ب باسکردنی ھوتل و ،بم

نووسین، ھست دەکم شتکی بگومان و تواو 
تییکی . کۆنکرلرەتادا ھۆتس نارپ لی گکلھۆت

وستگ و شونی پکگیشتنی ھی ئاسن بووە و 
دا گوزاویانتوە بۆ ١٩٤٨خانوادەکی ل سای 

  : الش نۆرن دەست دەکات ب گانوە. ئوێ
  

ھۆتلکی گورە بوو، ک ب پی چینی کۆمیتی 
–و جۆرەکانی نرخ، چندین ھۆی نانخواردنی تدا بوو 

پل یک، ژووری چا، ھۆی بیرە، ک لودا مزی بلیارد 
دوای ئوە . و ئامری ئۆتۆماتیکی قوماریشی تیا بوو

خکانکی . خۆ دەگرتھشت ژووی نووستنی ل
جووتیارە . ئجگار زۆری جۆراوجۆریش

دەومندەکان، کرکار، خانمی ب تمن، مراسیمی 
چند نفرکمان ھبوو، ک ... بخاکسپاردن، زەماوەند

چندین ساڵ لوێ دەژیان، ل ناویاندا سودییکی 
ل بیرم . ئمریکی، ک ل شیکاگۆوە گڕابووەوە و مرد

، ل ھۆتلک مرد، بم ئو گڕابووەوە بۆ نماوە
... فری یاری پۆکری کردم. سود تا لرە بمرت

باخوانکمان ھبوو، ک چوار وەرزی ساڵ لوێ 
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ئمان برچاییان دەخوارد، نانی نیوەڕۆ و . دەژیا
سای دوو جار مشقکی گورەی سربازیمان . ئواران

دوای .  ل سربازھبوو، ئوسا ھۆتلک پ دەبوو
 نیر بی پزی بابۆم ممکشوە ڕۆژانی یئ
کرەمان ھبوو، ک خزانکانی سکۆن دەھاتن و ئو 

وا ڕک دەکوت، ک ئوان ل . بابۆییان دەخوارد
پشدا ژەمکی باشیان دەخوارد، ڕک وەک نۆڤلتکانی 

، ئم خزانان ئجگار )٤(فریتچۆف نیلسۆن پیراتن
ن دەخوارد و دوای ئوە بۆ دوو س سعات لی زۆریا

پاشان سرلنوێ دەستیان دەکردەوە ب . دەنووستن
  .خواردن

ئو زۆر . من لو بوایدام باوکم نابووت بوو
ئاخر . زیانی لو بابۆی ککان دەکرد، وەک ل قازانج

چندین شاگردمان . ئو مزان ئجگار گورە بوون
متبخ، چشتلنر، باخوان و ھبوو، سرپرشتیاری 

کسکیش زراب و ڕەوی ئاووئاوەڕۆ و ئو 
ژرزەمینکمان ھبوو، . شونانی پاک دەکردەوە

بم . مریشک سرباوەکانی تدا ئاوەڕووت دەکرا
 ک ھمیش ل ،شوەی وەکو کۆمگیک وا بوو

ئم تنھا س جار ل ساکدا . جوو و چاالکیدا بت
 ب ینیییش ھو جارانر خۆمان دەبووین، ئنھا ھت
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درژەی یادی پیرۆزکردنی ل خاچدانی مسیح، ڕۆژی 
و ڕۆژی پاک ) ڕۆژی ل دایکبوونی عیسا(کریسمس 

 ک من ،بۆ نموون–ئگرنا ). جژنی ھلک سوور(
کان –دەڕۆیشتم بۆ قوتابخانگر ڕس میشھ 

  .پبوون ل خک
  

م متی ئتایبماندا دووبارە بگفتوگۆک ل ،یلس
ھۆتلک وەکو ئمسر و ئوسری . دەبتوە

. کۆمگ، وەک کشتیی ھمیی ئتس وا بوو
ئمیش بنما و ڕەوشکی سرەتایی تواو بۆ 

  .نووسر دادەنت
 ل بوو، ک ندی لمک جوتیاری دەوندھ

وەیستی و خواردندمھۆی ب ماندا بکلکی ھۆت
. زۆرەوە، کگ و باخ و باخاتکانییان لدەستدا

یککیان ئسپکی ب ئرەبانیکی دوو چرخییوە 
ئم دەی باسی ڕووسیای سانی –ھبوو 

ەکان دەکم، بم ک ئو تواو سرخۆش )١٨٠٠(
دەبوو، یارمتیمان دەدا و دەمانخست ئرەبانکیوە و 

شا، ئماندا دەککسپئ کاندا بگو کنیش بکسپ
  .ب غار دەگڕایوە بۆ ماوە
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ئو سروشتی منی تدا گورە بووم، زۆر جوان 
 لوێ )٥(.ەوە نزیک بوو-بوو، ل ھۆلدرلینسک

دارستانی چ و گورە ھبوون، ھروەھا س کۆشکی 
کۆشکی ... بیۆرنستۆرپ، ھک برگ و: گورەیش

فن، زیاتر ل خون ئجگار جوان و د. تۆپلیگۆرد
دەچوو، لنو دارستانکاندا و ھریکی ب گۆم و 
دەریاچی خۆیانوە دەدرەوشانوە، زۆر زۆر 

  . سیروسمرە
  

ک الش نۆرن دەگوزتوە بۆ سکۆن، تازە 
خانووی . سیستمی کۆیالیتی لو ناوچاندا البرابوون

 ،ری گوندەکدەوروب وتن، دەکدەی مندادا
نۆرنکی گنجیش، لژر کاریگریی مامۆستاکیدا 

یوھانسۆن - ی ئیڤار لۆ)شوشاد، زەوی(ڕۆمانی 
ئم مامۆستاییش لنو ئم دیدارەدا . دەخوندەوە

  )٦(.چندین جار دەگڕتوە
مانایکی ئجگار ) مبستی مامۆستاکیتی(ئو 

 ریشی پدەب و ھونبوو، ئورەی بۆ من ھگ
 )٧(دام،) دیون بارنی( ھر زۆر زوو ئو. ناساندم

ھندک لوانیش ک ل کۆمگ کۆیلئاساکاندا گورە 
منداکانی ئوان، وەک بردەست الی ئم  )٨(بووبوون،
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 ک تا ،سکۆن، ئو کۆمگ داخراوە بوو. کاریان دەکرد
ئستایش ھر وا ب داخراوی ماوە و لو بواییش 

 پوەندییکی )٩(.اخراوی دەمنتوەدام، ک ھر وا ب د
 ی گرتبووەوە، کشی ڕەق و توندوتیژ گوندەکھاوب
 وەندییو پک لشب زۆر گران بوو ببین مبۆ ئ

  . ھاوبش، لبر ئوەی ئم غریب بووین
  

 رکۆنئازاریان دایت و س قوتابخان ر زوو لتۆ ھ
  کرایت؟ 

ھۆم قسم ئا، لبر ئوەی ب دیالکتی ستۆک
  . دەکرد
  

 مندا وەی، کبارەت بکم بیستووە سمن چیرۆک
... بستۆتوەقوتابییکانی ھاوڕت، تۆیان بشتکوە 

  ستوونی ئا بوو؟
ئوان منییان ب ستوونی تلفۆنکوە بستوە و 

. ھرگیز ل بیرم ناچتوە. ب کبک کوتن گیانم
ک کوتبوون گیانی  ک ئوان ب کب،ھدمی ئوەی

بب ئوەی ڕقیان ... شتک بب ئوەی شتک ھبت
  .ئزموونکی زۆر سیر بوو. لی بت
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ھستت دەکرد ک ھر ل سرەتاوە ل تمنی 
ھرزەکاریدا، گورەبوونکت جیاواز بت؟ شتکی 

  ھاوبش نبت و جیاواز بیت لوانی تر؟
گڵ من ئو ھستم ھر ل سرەتاوە ل

. ک جیاواز بووم–خزانکماندا ال دروست بوو بوو 
باوکم کابرایکی بدمست و ھۆگری بادە بوو، 

لو کۆمگی بوو، ھمیش بیری ... دایکیشم ڕقی
ئو ل خزانکدا، ک یانزە . خوشک و براکانی دەکرد

خوشک و برا یان دوانزەی ھبووە، گورە بوو بوو، 
بووە و ح شکردووەباوکی قن ژیانی سکۆن زی ل .

ئو دوا ڕۆژانی ک ھۆتلکمان ھبوو، دایکم زۆر 
  .نخۆش بوو، تووشی ژرپنج بووبوو

  
ھیچ ڕووداوکی تایبتی فۆرمی تۆیان لو ساندا 

  داڕشتووە؟
ل باڕی ھۆتلکه، شڕی توندوتیژ دەقوما، پیاوک 
 ک لکت یوت و دەیدەگرک ھکورسیی

ب ک لکیش یکت و کورسییکان بکوژردەست
 ب ت و وردە شووشنکان دەشکونن گلۆپ

ئو شوانی، ک ئم یاری . سرماندا دەبارت
ھروەھا ھۆتلکیش ب شوەیکی ... بلیاردمان دەکرد
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ئم سیری . سرەکی پابند بوو ب پیشاندانی فیلموە
ن دەکرد، تنھا تلفزیۆنی ڕەش و سپی دانیمارکما

. بووبت) ١٩٥٩ - ١٩٥٨(چند ساک، لوانی سانی 
من زنجیرەیکی ڕۆبرت برسۆن و فیلمکانی کارڵ 

 ھستکی ئجگار خۆش )١٠(.تودۆر درەییرم بینی
. زۆر دواتر ھوی پوەندیکردنم ب درەییرەوە دا. بوو

خانوادەکم ھندە زۆر کاریان دەکرد، کۆنترۆیان 
من منداکی کوی و بزو و . ر منوە نمابووبس

 کانی خۆمم لتست بووم و دونیا تایبربس
ھورەبانکمان دەخوقاند، ئو ھورەبان ئجگار 

  .گورە بوو
  

تۆ . ئم باسی کسانکی گرنگمان لم قۆناغدا کرد
باسی مامۆستاکت کرد، ھیچ کسانکی تری گرنگ لم 

  ن؟قۆناغی ژیانتدا ھ
ئریک ڤیلین، - ئاوازدانر و پیانۆژەن کارڵ

 من دەچووم بۆ الی )١١(.گرنگییکی تایبتمندی ھبوو
ئو نزیکی دە، پانزە ساک ل . ئو و پیانۆم دەژەن

. من گورەتر بوو، بم بووین ب ھاوڕی ژیان
 وە وا بوون لکانمان وەکو ئردەستب ک لندھ

 )١٢(.ەوە ھاتبن دەرەوە-کتبکی ھاری مارتینسۆن
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خککی دنرم و لوانلو ل سۆز و ھستی جوان، 
  . تابی مرۆڤدۆست بوون

  
ئی کسک ھبوو، وەک خوشک یان دایککی تر 

  وا بت بۆ تۆ؟
نخر، ئوان ب تمنتر بوون، بم ب دنییاییوە 

ب دنیاییوە دایکم کاتکی زۆری بۆ . دایککی تر بوون
ی پ ل ھست و سۆزە گورەکم، پوەندی. نبوومن 

بو شوەی نا ک من دەموچاو و . لگڵ باوکمدا بوو
سیمای خۆم ل سیمای ئودا ببینم، بم من کارم 
. لسر ژیانی باوکم زۆر کردووە، زیاتر ل دایکم

 زیشی لت و حخۆش بدایکیشم دەیتوانی چاالک و د
 گات و ئاھنگگان و گات و قسی خۆش دەکرد،

باوکم ھروەک بیت خای . شتی لم جۆرە
وەرچرخان و ھکشان و داکشانی ھست و سۆزی 
ھبوو، ب شوەیک خۆیشی ب تواوی برگی 

دواتر دەشمانزانی، ک قۆناغی خواردنوە و . ندەگرت
وەیگڕ رخۆشبوون بک . سیفتند ھو چئ

ت بکاتوە ب خواردنوە، لوەوبر برلوەی دەس
  ...دەکوت فیکلدان، ئیتر ئم دەمانزانی ک ئستا
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  .ئم ھر ل فیلمکی ترسناک دەچت
ڕاستی وای ر بکی ... ئا، ھوەیش وە بدوای ئ

کینی . شتان خریکی کین و ڕاسپاردنی شت دەبوو
خواردنکی ئجگار زۆر گران، ک دایکم ناچار دەبوو 

گتڕبگر ی ل .  
  

ئوە جۆرە دخۆشییکی بسنوور، جۆرە 
  شیداییک بووە؟

واو واییدایی، تش شداریم . بمن دوو جار ب
. ل بئاگاھنانوە و چارەسرکردنکانیدا کردووە

ئزموونکی ئجگار ناخۆش بوو، بم ھاوکات من 
 رولو فیل و مودا، ئڵ ئگم دەدا لوھ

 ویستانین خۆشت(ڕاوبنندەکوازی ) پوەیش شئ
یان . من بوو، ک بو شوەی ڕەفتاری لگڵ بکم

 ک من ب تواوی بووخم یان بشداریی لم ،ئوەتا
ئو ب شوەیکی یاسا بۆ داڕژراو . گمیدا بکم

من  )١٣(.سردانی بنکی سیکیاتری ل شاری لوند دەکرد
یم دکمگینخ ەنگب ستوە یادپڵ ... تگل

ئوەیشدا، ئو ھست پ ل بزم و ئاھنگی، ک تنھا 
چند ھفتیک لوەوبر ل گۆڕدا بوو، وانیکی 

من، ک ئستا ئاوا ب . گلک پ مانا بوو بۆ من
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 وەی بر ئبم، لو دەکر ئسل ستی قسربس
شوەیکی گشتی خکی دەیزانت و ھیچ شتکی 

نیی، بم ل گوھردا ھست ب شاراوە 
. خۆشویستییکی گورە و پ ل سۆز دەکم بۆ ئو

من دەزانم، لو بروایدام نووسیویشم، ک یکم دەقی 
ک –خۆمم فرۆشت، یکم بیرکردنوەم ئوە بوو 

 وتووە، کوەندەم دەست کدوو مانگ ئ ستا من بئ
رکردنوەی ئم بی. باوکم ب یک ساڵ دەستی دەکوت

 بوو، ک روەرانکی نادادپکی ناخۆش بوو، شتشت
 وەیو شوەباوکم بدەڕەتای.  

  
کی خودی بیرکردنوە الی ئوە ل نووسین 

  دەستی پ کرد؟
. ھر زۆر زوو ل الین مامۆستاکموە ھاندرام

داڕشتنمان دەنووسی و من کتب لیریکییکانم وەرگرت، 
. ووک ل شیعرەکانی ھولدرلینوەک ھبژاردەیکی بچ

 وە بستمنارپ دەبمن گ ک ،وەیشر ئبر لھ
ھلدرلینوە، ھروەھا بو ساردی و ھور و 

 ئو )١٤(.چخماخیوە، لگڵ درەخت گورەکان
من تمنم دە، ... سروشت درین ئنتیکییی ئمانیا
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رکی ئام.  ک دەستم کرد ب نووسین،یانزە سان بوو
  .چاپیان پدام

  
ئم قسمان لسر ئوە کردووە، ک ھۆتل 
ماکی جیاوازە، ئم چۆن کاریگریی بسر دید و 
توانینی تۆوە سبارەت بوەی، ماک چیی یان چۆن 

  بت، ھبووە؟
ئم برلوەی بین گنارپ زۆر ماومامان 

ژوورە یکک ل یادەوەریی بھزەکانم ئم . کردبوو
 ک لسر دۆشکک، دواشو برلوەی ،چۆ بوو

من . برەو سکۆن سفرمان کرد، لسری ڕاکشام
نمدەویست ژوورەک بج بھم و قایل ندەبووم، 
بچم ناو شمندەفرەکوە، ئم ھستکی ئجگار 

وا بزانم ئائم بنمای ھستی بالنیی الی من . بھزە
 گران بۆم بنکی وستگی بۆ من زۆر. داناوە

 ڕاوکد ل کی پیوەی بروسکئ بر، بندەفمش
ک پویست بکات شتک ل دوای خۆموە –دامنگرت 
النییکی ئجگار  ب بهنخر من ھست . بج بھم

  . گورە دەکم
  

  تا ئستایش؟
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ب، وەکو نیچ، ک ئوە جیھانکی بالنی، نک 
ب شوەیک ل شوەکان من برامبر ب . تنھا من

من، ک دەچم نیویۆرک یان پاریس و قس . دونیا
لگڵ خک دەکم، ک چندین نوەی لوێ دەژین و 
. مژووییکی درژییان ھی، ھست ب ئیرەیی دەکم

کلم رموە ندەکا،ئتیامدا ھ وڵ دەدەم .  کمن ھ
  .  نووسین مای منخۆم بوە قایل بکم ک زمان و

  
ئم باسی ئوەمان کرد، ک لگڵ باوککی ھۆگر 

لم بارودۆخدا . ب بادە و بدمستدا گورە بوویت
  کتبکان باشترین دادە و دنوایی بوون؟

من چند ھاوڕیکم . کتب و گم، گم و کتب
ھبوون، ک زۆر گمم لگڵ دەکردن، ئم ئو جۆرە 

ھیندیی سوورەکان و کاوبۆی، –کییانی گم کالسی
 گرنا، من خۆم )١٥(.ھروەھا شازادە ڤالینتانتمان دەکرد

ئوەی جگی . ل دونیای خوندنوەدا دەشاردەوە
سرنج چ باوکم و چ دایکیشم ھندک جار زۆریان 

ئم کتبکی ئجگار زۆرمان ل ماوە . دەخوندەوە
یی و پ ل ھارمۆنیدا، ل ھندک قۆناغی تبا. ھبوو

ئویش . لسر جگک ڕادەکشان و دەیانخوندەوە
  .ئتمۆسفرکی جوان و ئارام بوو
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من ئو پرسیارەی ل دەکم ک تا ئستایش 
دەگڕتوە بۆ ھۆتلک، بۆ یادەوەری و 

لوێ دەگڕیت و سرلنوێ ب . بیرەوەرییکانی
  .یانخوقنتوەھموو وردەکارییکانیدا دەچتوە و دە

 ی کمانک نو شول ککوەیش یئ ،ب
دەتوانم ل دەرگاکانییوە بچم ژوورەوە و تیا بگڕم، 
دوای ئوە ھموو ھنگاوک بنم، ھنگاو ب ھنگاو 

پالکی گلۆپکان ل : بۆم و ھموو شتکان بناسموە
کودان، قادرمکان چۆنن، ک دەچن سرەوە بۆ نھۆمی 

وەم، ھورەبانک چۆن بوو، گنجینک، بۆنی ئو دو
شون ساردەی خواردنمان تیا ھدەگرت و تشتی 

من دەتوانم ھموو ئمان بناسموە و . جلشتنکان
ھاوکات ئستایش ئوە دەبینم، ک . ھستی پ بکم

. چۆڵ و بجھراوە، وران بووە و بووە ب کالوەیک
ن دەتوانم سرلنوێ ئو بم لگڵ ئوەیشدا، م

 ک بنو ژوورە جیاوازەکانیدا ،کالوەی بخوقنموە
). ب دەست نخشی شونک دەکشت(دەگڕم 

من دەمتوانی ب شو . شونکی ئجگار کراوە بوو
بخبربم و لگڵ ھاوڕکانم یاریی بلیارد بکم، 

نم ک تم). پدەکنت(ھروەھا دەمانتوانی می بدزین 
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 –وەک بلزاک دەت–دوانزە سان بوو دەمتوانی 
دەکرا ل گنجینیکدا خۆم بشارموە، لبر ئوەی 

یموو ژیانم ھم بۆ ھرەستمن ک.  
. ھروەھا ئو تکویی ل مرۆڤ جوداکان

 ک ھموو )١٦(،ستنۆگرافک ل پارتی ڕاستی جارانوە
ریکیی، ھاوینک دەگڕایوە، ئو سودیی ئم

پاسوانی دارستانک ب قژی دەستکردەوە، ئو 
جوتیارانی ک سرخۆش دەبوون تواو شھوانی 

ب ئاماژە ونی دەست بۆ ... (دەبوون، ھروەک ئوەی
بۆ بردەست ئافرەتکانمان، ) بردنی ئافرەت دەکات

ھاوکات ئو بابۆ خواردنانی ب بردەوامی ھموو 
ەوە و دەھنرانوە دەرەوە، لبر کاتک دەبران ژوور

ئوەی مرۆڤ ناچار دەبوو، ڕاسپرت و داوای 
ب . خواردن بکات تا بۆی بنن، چونک می دەخورایوە

  .کورتییکی ئم سردەمی زین بوو
  

من دەموت بزانم ب چ شوەیک کاریگریی 
  . بسر کارەکانییوە ھبووە، نووسین و کاری ڕیژی

من ھمیش ب شوەیک ل . اوەوەمدایئوە ل ن
من چۆن لو مرۆڤان گیشتووم، . شوەکان لوم

دواتر مۆرک و ڕەنگدانوەی بسر تگیشتنموە بۆ 



 ٢٨٨

من ناموت باسی . مرۆڤ ل ھموو ژیانمدا ھبووە
 ک ،جۆری کسایتییکان بکم، بم ئو دینامیکییی

... ن دەبوو بکرنل ھۆتلکدا ھبوو، شتگلك بوو
من سوودکی زۆرم ل وەرگرتوون، بتایبتی ک بۆ 

من باش خۆم لنو . شانۆ خریکی کاری ڕیژی بووم
کۆمک مرۆڤدا دەگونجنم، ک کاری خۆیان دەزانن و 

یتی خۆیان ھکی تایبئامانج.  
من تا . دوای ئوە ئتمۆسفرەک زۆر بھزە

 ک چۆن باوکم ،مئستایش دەکرت تووشی ئوە بب
دەگڕا و سرمزەکانی ڕک دەخستوە، سیری 

داییان تھۆت سکانی دەکرد تا بزانو . دۆلکئ
ئتمۆسفرەی برلوەی میوانکان بن، ھروەھا 

ک ھمیش ... ڕەوشی پرس و بخاکسپاردنکان
پنیری کوانیی و شۆربای تایبتی یان بلیۆنگ بۆ 

ر کسک بمردای، ئوە دوانی ئگ. خواردن ھبوون
لبر ئوە ھمیش س پرس و . تر دەمردن

مراسیمی بخاکسپاردن ل ھمان ھفتدا ھبوو، 
ھفتی داھاتوو، لوانبوو شایی . شتکی زۆر سیرە

رگیری بوایئا . و ھاوس– وێ سروشتمن، ل
ناسککی، ڕاستقینکی مرۆڤ، ھست و سۆزە 

روەھا نائومھ کانم دەبینیدی مرۆڤستدمب.  
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ل ناوەڕاستی پنجاکانوە جۆرە ئتمۆسفرکی تر 
 ی بلیاردەکھۆ ئاراوە، سندوقی موزیکژەنمان ل ھات

 مان لی(دانا و گوت بۆنکی )١٧(. دەگرت)پوە شتئ 
کان -ھر تواو جیاواز بوو، ھروەھا ڕاگرێ

و، بم ب ئوە گردوونکی بچووک بو... پیدابوون
  )١٨(.چکراوەیی

  
 ک ئم قس دەکین، لوە دەچت تا ،ب ڕاستی

من ناموت . ئاستک ل یادەوەرییکانیدا بزر بت
چند . قسکی پ ببم و پرسیاری تری ل بکم

بدەنگین، خامۆش، . ساتکی تر ئاوا لودا دەمنینوە
رتمۆسفکی تر، ئیادەوەریی پ ین، لک، چاوەڕ

  .ونیک ب خیایدا دت
ل پ وەک باندەیک خۆم لنوان قاچکانی 

ئوەیش زۆر خۆش ... بردەست ژنکانماندا دەبینییوە
بوو، ک بوتی شرابکانمان دەشاردەوە و باوکم ناچار 
دەبوو ڕابکات سرەوە و بت خوارەوە و کونوکلبر 

ب، سیر ... ھروەھا ئوەیش جۆرک بوو. بگڕت
  .بوو

من باوکمم زۆر خۆشدەوت، من لرەدا ب مبست 
من باوکمم زۆر زۆر : کرداری ئستا بکاردەھنم
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ئو کسکی ناسک و ھستیار بوو، . خۆشدەوت
ھروەھا پڕگیر و ورد و ب سرنج بوو، کسکی 

مرۆڤ دەیتوانی ھموو بفرەک ب نیو . وەسواس
 ل ترمۆزەکان سعات بر ل بردەستکان

دەربھنت، لبر ئوەی ئگر ئاوی ساردی 
کللتزنی تدا بوای، ک دەبووە ھۆی تکچوونی تامی 
ئاوەک و کاری دەکردە سر سکردنی دەمارەکانی تام 

لوان بوو . و چژ، ئم تنھا لگڵ خواردندا وانبوو
 لکوی بیست ھکی تباش و سۆسبارەت بس

ھموو ئو شتان پارەیکی .  و بو شوەیدەکرا
  . زۆری تدەچوو، شتکی زۆر کمیشی بۆ دەگڕایوە

  
من جارکیان چوومت مای الش نۆرن ل شقامی 

ئوەی بتوە . ، ک لوێ دەژیا)ئۆسترمامس گاتان(
یادم ب تواوی پاک و داماراو بوو، جۆرە 

 لوانی ئم  ک،مینیمالیستک، بیرم لوە کردەوە
. ڕگیک بت بۆ نزیکبوونوە ل سردەمی منداییوە

ئو ساکاریی، پاک و پاکراوەیی، ک ل ھندک ژووری 
  .ھۆتلکانیشدا ھن
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ئم ھر زۆر ڕاست، شتک پوەندی ب ھۆتلوە 
یم. ھژران دەبم و دەششتی زۆر نیگمن . من ب

وە و بچم ژووری دەموت بگوزمپم خۆش و 
بر لوەی دابنیشم و دەست بکم ب نووسین، . چۆوە

ناچار دەبم، ھموو ئو شتانی ڕگم ل دەگرن، 
. ناموت ھیچ شتک لسر مزەک بت. البرم

ئو الین . ناموت ھیچ جۆرە ونیک برامبرم بت
بگومان ئم پوەندی . چۆڵ و ئارامییم دەوت

ھی، ک ماک یان ژیانکی تازە بخوقنیت، ک بوەوە 
ک مرۆڤ بۆ کارکی تازە، –وەک ھۆتلک بگونجت 
من ناتوانم ئاوڕ بدەموە و . دوای خۆی بج بھت

سیر بکم بزانم لوەوبر چیم کردووە، ئم ھیچ 
. مانایکی نیی، چ وەک دنییایی یان وەک ھڕەشیک

ئو الین چۆی، ک ڕەوش نموونییکی من 
ئم وەک ئوە وای، . سرلنوێ دەست پ بکیتوە

 یڕاوکو دئ ویست بۆ ککی پبگۆڕیت بۆ شت
 ی خۆیدایما ست بکات، لوەی مرۆڤ ھو ڕەگی ئ

ئم . لوێ داکوتاوە، وات، گۆڕانکارییکی کردووە
جۆرە ھگڕانوەیک، ھوی ئوە بدەیت ئوە ڕوو 

ڕەوش نموونییکی من چۆوانی و . ندات
توشووی سفرکی ئجگار بچووک، بم شارکوە 
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و لم شارە بچم دەرەوە، بب ئوەی ب ھیچ جۆرک 
ڕکوتنک یان بسترانوە و پوەندییکم بم شارەوە 

لبر ئوە لوانی مانوە ل ھۆتلدا . ھبت
  .پوەندییکی بموە ھبت

  
ونی مندای و گورەبوون لگڵ ڕۆژگاردا 

من دەموت بزانم، ئگر ب . گۆڕانکاری بسردا دت
خیایدا بت، ئستا، سرلنوێ سینی ھۆتل 

 ئو )١٩(. چ جیاوازییکیان لنواندا دەبت–بنووست 
دەت ب شوەیک ل شوەکان، ھروا دەکات، 

 ھروەھا ل دیمن .بتایبتیش ل دەق کورتکاندا
و ) ٣.٣١.٩٣٠(بچووککانی دەقکانی ئم دوایییدا، 

  ).پارچ تکست(
من . ئم ھر وەک تابلۆیک وای ب دیوارەکوە

مرۆڤکانی گنارپ، بتایبتیش باوکم و دایکم و 
بشک ل میوانکان دەبینم، ک لنو ئو تابلۆ 

وە، دەکرت ھواسراوەوە دن دەرەوە و دەچن ژوورە
مرۆڤ بت ئم ونیکی زۆر سنووردار کراو و کم 

نھا . کراوەیوە، تماوەت نو زەموەی لئ
نخۆشییکی دایکم و پوەندی ب . گوھرەکیتی
ھیچ سیروسمرە نیی، لبر ئوەی . مرگ و کاتوە
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دەزانم، ک کاتکی . منیش کۆتایی ژیانی خۆم دەبینم
 ھروەک بیت پردک بم لسرەتاوە بۆ زۆرم نماوە،

ئمیش ئو پردەی ک من ئستا بسریا . کۆتایی
. دەڕۆم، ئوەیش شتگلک جگی پ ناکرتوە

خانوادەکم، ھاوسرگیرییکیان، پوەندییکیان، 
ھموو ئو کات وەک ئوەی . جگیان پ نابتوە

  .بیت نماوە
 النسم مڵ ئگدام، چۆن مرۆڤ من لملمالن ل

لو زەمنی تیایدا دەژی، دەربازی بت، بب ئوەی 
ئم ئو شتی، ک ئستا خریکم . کات ل دەست بدات

  . ل نووسینکانمدا بدوایدا بچم
  

جارکیان دیدارم لگڵ فۆتۆگرافکی ژاپۆنی 
دا کرد، من دەزانم ک تۆ ئوت ب دڵ نیی، )ئرەکی(

جارکیان گوتویتی بر . ئوەمان کردووەئم باسی 
ل چرکساتی مرگی خۆی، دەیوت دوا ونیکی 

وەییدای ئو شروەھا ئت، ھتی خۆی بگرتۆ . پۆتر
 ک تۆ تا کۆتایی ژیان دەنووسیت؟ یان ،لو بوایدایت

  ھست دەکی ئوە شتک تۆ کۆتایی پ دەھنیت؟
، ل چوار بشدا نخر، من پالنم بۆ یاداشتکانم

یمیان ناوی . ھککار(یمیشیان )کروەی دووھە، ئ
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، ئمیش ئاماژەیک بۆ جیابوونوەی )مائاوایی(ناوی 
سیمیشیان ک . ھاوسرگیری و مائاوایی ل ڕیژی

ی و دوابشیش )پیریی(ئستا خریکی نووسینیم، ناوی 
لوانی زۆر کورت بت . دەبت) مرگ(ناوی 

 بم لوانیش ببت کتبکی ئجگار )٢٠().ەکنتپد(
گورە، نخر، من ھمیش دەگڕموە بۆ سر ئو 

زە سپییڕی کاغڕووپ.  
  

قاوەیک پکوە دەخۆینوە، باسی کتب، سفر و 
ئو کاسکتکی دەکات سری و . ھۆتل دەکین

تر من بدیار قاوەکموە قیرکی . لیک جیا دەبینوە
دادەنیشم، ئو ھشتا ل دوورەوە دەبینرت، لبر 

دا، ھروەک سبرکی ڕەش )گراند(دەرگاکی ھۆتل 
  . ب دیوارکوە برەو باخچی پادشا

ھندک وش . من بیر ل دیدارەکمان دەکموە
پۆل (ئو باسی ئو فیلسوف فڕەنسیی . دەمننوە

 دەخونتوە، ک مرۆڤ کتبک )٢١(ی دەکرد،)ڕیکۆر
دەبت مرۆڤ سرنج ل ھموو نووسرک بدات، 
تنانت ئوانیشی ئستا ل ژیاندان، ھروەھا 

تا، تنانت منیش، ڕەفتار لگڵ ئوەدا : (مردووەکانیش
ئم نووسرکی مردوو . بکم ک خۆم دەینووسم
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نووسر، ب ھۆی ئوەی کتبکی . ئوەی نووسیوە
وەی کنووسیوە، ئ بارەت بس ،یخی ھمتر بای

ککستانی توە و وەرگندنخو.(  
دەقکانی دەگرم ب دەستموە و بردەوام دەبم 

من بنو ڕاڕەوەکانی تکستکاندا . لسر خوندنوە
ژوورەکان تایبتی و تاکن، ھروەھا . دەگڕم

ل شونکی ئو خانووەدا، . پکوەیش بستراونتوە
ۆز و پچاوپچیش، دەکرت من دەرگای ھاوکات ک ئا

ژوورک بکموە، ک ھندە نابت دیوم، ب تواوی 
ئو کسی ل ژوورک . گۆڕانکاری بسردا ھاتووە

لدانی خواردووە، ئامادەی دەستوەشان، لودا 
 کسپیی دا تیشکووە، لمردووەکان زیندوو دەبن

ووە، لتدەب تاریکی و چ ت بدا ژوورە دەب
 ت لدەب دەنگی پدا بوک، لخ دەبن ل کان پچۆ

وش.  
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  پراوزەکان

  
 ل دەقکدا ئم دە ب ئینگلیزی نووسراوە - ١

You can check in anytime, but you can 
never leave  

  .ەوە)شڕ( ل شانۆنامی - ٢
٣ - یش بیم وشئ ،ککدییسو دەق ل 
  . نووسراوەby the wayزی ئینگلی
 فریتچۆف نیلسۆن پیراتن نووسر و پارزەرکی - ٤

 ل سکۆن لدایکبووە، سای ١٨٩٥سودیی، سای 
  .یش ل مالمیۆ کۆچی دوایی کردووە١٩٧٢
 مبست فردریش ھولدرلین، گورە - ٥

 لدایکبووە و سای ١٧٧٠نووسری ئمانیی، ک سای 
الش نۆرن ل زۆربی . وە کۆچی دوایی کردو١٨٤٣

قۆناغکانی ژیانیدا دەگڕتوە بۆ سر ئم شاعیرە 
  .ڕۆمانسیی و لژر کاریگرییکانی ئودا نووسیویتی

یوھانسۆن نووسرکی دیاری پر - ئیڤار لۆ- ٦
 لدایکبووە و سای ١٩٠١برھمی سودیی، سای 

 ل ستۆکھۆم کۆچی دوایی کردووە، چندین ١٩٩٠
، )شقامی پادشا(ی نووسیوە، بۆ نموون ڕۆمان
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)... مۆنا مردووە(، )تنھا دایکک(، )زەوی(، )شوشاد(
یوھانسۆن ب ڕۆمان ڕۆمانسی و ڕیالیزمکانی -لۆ. ھتد

کاریگرییکی قووی ل کۆمگ و تاکی سودی 
  .کردووە

 دیون بارنی ژن نووسر و ڕۆژنامنووس و - ٧
 ل نیویۆرک ١٨٩٢ سای ھونرمندی ئمریکیی، ک

 ھر ل نیویۆرک کۆچی ١٩٨٢لدایکبووە و سای 
  .دوایی کردووە

 الش نۆرن لرەدا دەستواژەیک بکار - ٨
دەھنت، ک پناسیک بۆ ئو چین جوتیارە زۆر و 
ھژارەی ئو دەم، ک شو و ڕۆژ کاریان پ دەکرا و 

 لبری موچ بشک ل برھمی سروشتییان پ
ەکاندا )١٨٠٠(ئم سیستم ل سرەتاکانی . دەدرا

 ھزار خزان لم ٣٥دەگات ئاستی ترۆپک و نزیکی 
تا ل سای . سیستمدا، وەکو کۆیل کاریان پ کراوە

  .دا ئم سیستم کۆیلیی ب تواوی البراوە١٩٤٤
٩ - تودە و دەکورەی سوکی گمرھ ،سکۆن 

ڕژەیکی زۆری . وەھرە باشووری ئم وت
 یم ناوچد لکانی سورستزپەو و ڕەگڕاست
دەژین، ھروەھا خکی ئم ناوچی، ب ڕژەیکی زۆر 



 ٢٩٨

 پارت ددا، دەنگ بمانی سورلکانی پبژاردنھ ل
  .ڕاسیستکان دەدەن

 کارڵ تودۆر درەییر، ڕیژیسۆر و -١٠
سای نووسرکی دانیمارکی ب نژاد سودی بووە، 

دا ھر ١٩٦٨ ل کۆپنھاگن لدایکبووە و ل سای ١٨٨٩
  .لوێ مردووە

ئریک ڤیلین ھونرمندکی مۆزیکیی - کارڵ-١١
سودی بووە، ل پیانۆ و دانانی ئاواز و نووسینی 

 ل ١٩٣٤مۆزیکدا دەستکی بای ھبووە، ل سای 
) مالۆرکا( ل ١٩٩٢گنارپ لدایکبووە و ل سای 

  .مردووە
 ھاری مارتینسۆن یکک ل شاعیر و -١٢

 ک ل ئدەبی ھاوچرخ و ،نووسرە گورەکانی سود
یھاوتای ھکی بھایدا ڕۆڵ و بتم ورنی ئمۆد .

 ١٩٧٨ لدایكبووە و سای ١٩٠٤ئم نووسرە ل سای 
مارتینسۆن چندین خت و . کۆچی دوایی کردووە

، ھروەھا ل سای پاداشتی ئدەبیی گرنگی وەرگرتووە
  .یشدا ختی نۆبی ئدەبی وەرگرتووە١٩٧٤
 بنکی سیکیاتری، بنکی نخۆشخانی -١٣

دەروونیی.  
  ).٤( بوان پراوزی ژمارە -١٤
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 شازادە ڤاییانت فیگورکی کالسیکی -١٥
چیرۆککانی ئم .  خوقنراوە١٩٣٧ئمریکیی و سای 

ب ڕووداو و شازادەی سرسختییکی جۆراوجۆرن 
  .بسرھاتی پ مترسیدا تدەپڕت

١٦- گوتراوە، ک رانو نووسک، بنۆگرافست 
پارچ تکستی کورتیان نووسیوە، ھروەھا جۆرکیش 
 سانی لکانی بۆ ککورت کستت ر، کسکرت بووە ل

  .سروو خۆیوە ئامادە کردووە
 پت بۆنی، ک ناوی ڕاستقینی چارلس -١٧
 ل فلۆریدا ل دایکبووە، ١٩٣٤ەو سای -یۆژین

ریکییمکی ئرر و نووسکتژ و ئگۆرانیب.  
ئو کوڕ و کچان بوون، ک ب کۆمڵ :  ڕاگرێ-١٨

یان لدەخوڕی، )ئمریکایی(ئوتومبلی گورەی 
  .ھروەھا ئم کسان مباز و سرسریش بوون

١٩- دەق س ل ل بریتییی ھۆتینس 
شو دایکی : (ی سرەتاکانی نووسینی نۆرنشانۆییک

، ک ب )ئارامیی(و ) پشوی دراوسی خوای(و ) ڕۆژە
  .سینی ھۆتل ئاماژەیان بۆ دەکرت

٢٠ - ت، چونکندەکرەدا پل ن بۆیالش نۆر 
دەزانت کتبکی بچووک دەرناچت، بشی یکم و 



 ٣٠٠

وە، ل  ک تا ئستا بو کراونت،دووھمی یاداشتکانی
  .دوو ھزار الپرە زیاترن

٢١ - رەنسییکی گرنگی فسوفیلژان پۆل ڕیکۆر ف 
و ل بوارەکانی ھرمیونتیسک و فینۆمینۆلۆگیدا بھایکی 

 لدایکبووە ١٩١٣ئم فیلسوف سای . بھاوتای ھبووە
  . کۆچی دوایی کردووە٢٠٠٥و ل سای 

  
  
  

شی ڕۆژنامی داگنس نیھتر، ب: سرچاوە
  ٣/٥/٢٠١٤کولتوور 

وەک ) ھۆتل نۆرن(کورتیکی ئم دیدارە بناوی 
پاشکۆیکی ئو شانۆنامانی نۆرن، ک دەزگای 

) کۆمگ و ترمیناڵ(بۆنییر ل دوو برگی گورەدا 
 وە، لنی نۆرفتا سادایکبوونی ح ی یادی لبۆن ب

  .دا چاپی کردووە و بو کراوەتوە٢٠١٤سای 
  
  
  
  
  



 ٣٠١

  :ل برھم بوکراوەکانی الش نۆرن ب زمانی کوردی
مۆسیقای بدەنگ، وەرگانی دانا ڕەئووف، - ١

  ٢٠٠٧زنجیرەی شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 
شڕ، وەرگانی، دالوەر قرەداغی، زنجیرەی - ٢

  ٢٠٠٧شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 
 پرجوو، وەرگانی دالوەر قرەداغی، زنجیرەی- ٣

  ٢٠٠٨شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 
جورئتی کوشتن، وەرگانی ھیوا قادر، - ٤

  ٢٠٠٩زنجیرەی شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 
ئاوی وەستاو، وەرگانی دالوەر قرەداغی، - ٥

  ٢٠١٠زنجیرەی شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 
٦ - انی دانا ڕەئووف، سرمیناڵ، وەرگت

ب: شانۆنام ،ی سرمیناکی بۆر، ترزە، ژوورلووم
  ٢٠١١زنجیرەی شانۆی جیھانی، دەزگای ئاراس 



 ٣٠٢

  

  :ل برھم بوکراوەکانی نووسر
شانۆی توندوتیژی لنوان تیۆر و پراکتیکدا، - ١

  ١٩٨٨لکۆینوە 
گوتاری ئزموونگری ل ڕەوتی شانۆی کوردییدا، - ٢

  ١٩٩٥لکۆینوە 
٣ -نری و سۆناتای تارمایی لوان ڕاینھارت ستریندب

، دەزگای سردەم، چاپی ٢٠٠١و بریماندا، لکۆینوە، 
  کوردستان

ستریندبری و سۆناتای تارمایی لنوان ڕاینھارت - ٤
  ، چاپی سود٢٠٠١و بریماندا، 

پیتر بروک ل شانۆی ھاوچرخی جیھانیدا، - ٥
  ، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠٣لکۆینوە، 

نۆی ھاوچرخی جیھانیدا، پیتر بروک ل شا- ٦
  ، چاپی سود٢٠٠٤لکۆینوە، 

شانۆی سودی، ھوست و توانین ل ڕەوتی - ٧
شانۆی سودی ل سرەتاوە تا ئمۆ، لکۆینوە، 

  ٢٠٠٦دەزگای ئاراس، 
مۆسیقای بدەنگ، شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، - ٨

وەرگان ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی 
  ٢٠٠٧ی بیانی، شانۆ
مۆسیقای بدەنگ، شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، - ٩

  ٢٠٠٧وەرگان ل سودییوە، چاپی سود، 



 ٣٠٣

١٠- وە، لینکۆر، ژیان و شانۆ، لد پینتھارۆ
  ٢٠٠٩بوکراوەکانی گۆڤاری شانۆی تیپی شانۆی ساالر، 

شانۆی سودی، لکۆینوە، ل بوکراوەکانی -١١
  ٢٠١٠گۆڤاری شانۆ، 

  ٢٠١٠ل کالسیکوە بۆ مۆدرن، لکۆینوە، ڕەنج، -١٢
چین، شانۆنام، نووسینی ئریک ئۆدنباری، -١٣

وەرگانی ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی 
  ٢٠١٠شانۆی بیانی، 

س شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، . ترمیناڵ-١٤
وەرگان ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی 

  ٢٠١١بیانی، شانۆی 
. پانتایی بۆش و دەروازەیک بۆ شانۆیکی جودا-١٥

  ٢٠١٣دەزگای سردەم، 
ئاوگوست ستریندبرگ، ژیانی مرۆڤکی بدەرەتان -١٦

دەزگای . و نووسرکی ڕچشکن، بیۆگرافیا و ڕاڤکردن
  ٢٠١٤سردەم، 

دەزگای ڕۆشنبیری . پڕینوە ب مرزەکاندا-١٧
  ٢٠١٤جمال عیرفان، 

 ژینیی ئفسان و واقیع، دەزگای ڕۆشنبیری ژان-١٨
  ٢٠١٥جمال عیرفان، 

تیۆرەکانی دەرھنانی شانۆیی، دەزگای چاپ و -١٩
  ٢٠١٥پخشی سردەم، 



 ٣٠٤

 ھارۆد پینتر، شانۆیکی سیاسیی و گمی -٢٠
  ٢٠١٥دەست، دەزگای چاپ و پخشی سردەم، 

تۆر و پراکتیک ل کتبکانی شانۆدا، دەزگای -٢١
  ٢٠١٦ و پخشی سردەم، چاپ
  

  ب سودی
ڕەوش و داھنان، لکۆینوەی شانۆ، دەزگای - ١

  ٢٠٠٨کاسۆن، 
  ٢٠٠٦ژیانکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، - ٢
٣ - ان لن، وەرگفر، چیرۆکی مندادوو کلۆ ب

  ٢٠٠١. کوردییوە بۆ سودی
 
 



 ٣٠٥

  
  
  
  
  
  
  

  سوپاس و پزانین
  
  

ھردوو ھاوڕی بڕزم، کاک علی 
عوسمان یاقوب و کاک عبدو قادر 
دانساز، ل کاتی وەرگانی دیدارەکانی 

دا، ب تبینی و باری سرنج و - الش نۆرن
گفتوگۆی نوانمان، بتایبتی ل ڕووی 
زمانوانییوە، وەرگانکانیان گلک 

  .دەومند کردووە



 ٣٠٦

  
  
  

 


