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كوڕیژگەی  واتە   )The Boy in the Striped Pajamas( فیلمی 

هێرمان  مارك  ەو    2008 ساڵی  بەرهەمی  خەتخەتەكە  بیجامە 

ئەنجامداوە،  بۆ  دەرهێنانی  كاری  بەریتانی  ناوداری  دەرهێنەری 

چیرۆكەكانی  لە  باس  و  بەرهەمهێرناوە  دراما  ژانری  لەسەر  فیلمەكە 

ناخی  لەسەر  پەردە  و  دەكات  هۆڵكۆست   تراژیدیای  لە  بەشێك 

بە  سەبارەت  هەڵدەداتەوە  نازیەكان  سایكۆلۆژیای  و  كەسایەتی 

كۆمپانیا  پێكهاتووە  خولەك   94 لە  فیلمەكە  ماوەی  جولەكەكان.  

بۆ  بەرهەمهێنانیان  كاری  هێیدەی  و  بیبیسی  فیلمسازیەكانی 

ئەنجامداوە. 

  )John Boyne( بۆین  جۆن  رۆمانێكی  لە  فیلمەكە  چیرۆكی 

دیمەنێک لە فیلمەکە
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ناونیشاندا  هەمان  لەژێر  كە  وەرگیراوە  ئێرلەندیەوە  رۆماننوسی 

لە  هەر  رۆمانە  ئەو  سەرنجراكێشی  باڵوكراتەوە.  دا   2006 ساڵی  لە 

رۆمانەكە  نوسەری  بۆینی  دەستپێدەكات.  لەدایكبوونیەوە  سەرەتای 

و  رۆژ   2 تەنها  لە  رۆمانەكەی  رەشنوسی  كە   كردووە  بەوە  ئاماژەی 

چاولیكبنێ.  خولەكێك  چەند  تەنها   بۆ  ئەوەی  بەبێ  نوسیوە  نیودا 

ئازاری  مانگی  لە  بەدەستهێنا.  بەرچاوی  سەركەوتنێكی  كتێبەكە 

جیهاندا  لەسەرانسەری  كە  كتێبە  تیراژی  ملیۆن   5 لە  زیاد  دا    2010

ئەمریكیدا  تایمزی  نیویۆرك  رۆژنامەی  لە  ساڵەدا  لەو  هەر  فرۆرشا. 

كتێبە  ئەم  پێبەخرشا.  جیهانی  كتێبی  فرۆشرتین  پڕ  یەكەمی  پلەی 

زمانی  لەنێویاندا  و  جیهان  زمانەكانی  لە  زۆر  وەرگێردراوەتەوە سەر 

بە  كردویەتی  رۆماننوس  و  شاعیر  ی  ئیرباهیم(  )ماردین  كە  كوردی 

كوردی. 

وەك  چ  و  ئەدەبی  تێكستێكی  وەك  چ  بەرهەمە  ئەم  سەرنجراكێشی 

چاوی  لە  هۆڵۆكۆست  تراژیدیای  كە  لەوەدایە،  سینەمایی  فیلمێكی 

هەڵبەت  بینەران.  و  خوێنەران  دیدەی  بەر  دەخاتە  منداڵەوە  دوو 

جۆر  دوو  بە  سەر  هەریەكەیان  كە  منداڵ  دوو  زهنیەتی  نێو  چونە 

ستەمكاران  بەرەی  لە  یەكیان  لەیەكرت،  جیاوازن  تەواو  مرۆڤگەلی 

تەواو  وێنایەكی  ستەملێكراوان،  بەرەی  لە  دیكەیان  ئەوی  و 

منداڵی  دوو  بیری  لێكدانەوەی  فیلمەكە.  بە  دەدات  جیاوازیش 

و  گەورەیە  چینایەتیە  دابەشكاریە  بەو  بەرامبەر  بێگوناه  و  سادە 

ئەنجامدەدرێت،  چاویاندا  لەبەر  كە  زۆرداریەی  و  ستەم  ئەو  بینینی 

مێشكی  لەنێو  كە  پرسیارانەی  ئەو  دەوروژێنێت،  پرسیارگەلێك 

دیكەیان  هەڵەهیچی  وەاڵمی  لە  جگە  و  دەروات  و  دێت  ئەواندا 

ئێستا  تاكو  پرسیارگەلە  لەو  زۆر  بەشێكی  هەڵبەت  دەستناكەوێت. 

چەشنە   لەو   دراژیدیایەكی  ئەوەی  پرسیاری  ماونەتەوە،  بێوەاڵم 

؟  بۆ 

منداڵ  دوو  سایكۆلۆژیای  دۆخی  نیشاندانی  لەسەر  كار  فیلمەكە 

دی  مانایەكی  بە  یاخود  تێبگەن،  واقیع  لە  ناتوانن  كە  دەكات، 

خۆیانی  منداڵێتی  مومارەسەی  كە  بدۆزنەوە  رێگایانە  ئەو  ناتوانن 

و  مرۆڤەوە  لەخوار  ژیانێك  بە  مەحكومە  یەكیان  بكەن،  تێدا 

مرۆڤبنوندا  بان  لە  دەیانەوێت  خانەوادەكەی  ئەویدیكەیان 

زەویەدا  ئەم  لەسەر  كە  منداڵ  دوو  تەنها  وەك  ئەوان  بیژیەنن، 

ئەوانی  بەاڵم  بكەن،  یەك  لەگەڵ  یاری  و  گفتوگۆ  دەیانەوێت  مابن، 

بژین.  خۆیاندا  منداڵێتی  خەونی  لە  منداڵەكان  رێگەنادەن  گەورە 

مەرگ  لێواری  لەسەر  خەتخەتدا  بیجامەی  قاتێك  لەنێو  یەكیان 

دراوە   ستەمكاریی  مەكینەی  لە  دیكەیان  ئەوی  و  بەرێدەكات  ژیان 

ستەمكارێكی  بیكەنە  ئەوەی  بۆ  دەكەن  گەورەبوونی  چاوەڕێی  و 

نەكردووە،  تەحقیق  خۆیان  منداڵێتی  هێشتا  ئەوان  لەكاتێكدا  نوێ، 

و  بكەنەوە  بیر  باوانیان  وەك  دەبێت  كە  بەوەی  مەحكومن 

ملمالنێیەدا  ئەم  لەنێو  هەربۆیە  بەرێبكەن،  ژیان  باوانیان  وەك 

قوربانی  دەبنە  بكەن  ژیان  ئەزمونی  لەوەی  بەر  هەردووكیان 

ئەو  لەنێو  مەرگ  تەنها  ئەوان   گەروەكان،  مرۆڤە  نێوان  ملمالنێی 

دەكات. رزگاریان  نامرۆڤانەیەدا   مەرگەساتە 



ڕانان
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لهبارهیخوووڕهوشتیمرۆڤهوه

ئاماده كردنی : سه عد به زاز

بابه ت: دیدار له  گه ڵ عه لی  وه ردی 

له  باڵوكراوه كانی  ده زگای  ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینه وه .

ئــه م كتێبــه  پێكهاتــووه  لــه  كۆمه ڵێــك دبــدارو چاوپێكه وتــن له گــه ڵ بیریــارو لێكۆڵــه ری  

ــارو  ــه ر ڕە فت ــك ده خاته س ــدا تیش ــه  تیای ــی  وه ردی ( ك ــۆر )عه ل ــی ، دكت ــه وره ی  عێراق گ

خوڕەوشــته كانی  مرۆڤــه وه ، ئه مــه  جگــه  لــه  بایۆگرافیــای  نوســه رو ڕونكردنــه وه ی  

ــگادا.  ــه  كۆمه ڵ ــرۆڤ ل ــایه تی  م ــه  كه س ــه ت ب ــی  تایب ــری  ده روون ــی  ت ــد الیه نێك چه ن

ــه  مــرۆڤ  ــۆ تێگه یشــن ل ــه  ســه رچاوه  گرنــگ و پێویســته كان ب ــه  یه كێكــه  ل ــه م كتێب ئ

ــه وه . ــه  ووردی  بخوێرنێت ــی  و پێویســته  زۆر ب ــی  عیراق ــه ت تاك به تایب

جوانییەکانیوەرگر

عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵ، 

بابه ت: ڕە خنه ی  ئه ده بی 

له  باڵوكراوه كانی  ناوەندی  ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینه وه 

ــك  ــه  كۆمه ڵێ ــانه  ل ــه و به ش ــك ل ــه  هه ریه كێ ــێك ك ــد به ش ــە چه ن ــووە ل ــە پێکهات کتێب

وتــار پێكهاتــوون. كــه  هه ریه كێــك لــه و وتارانــه  مه به ســتێكی  دیــاری  كــراو لــه  

نوســه ر  كتێبه كــه دا  یه كه مــی   وتــاری   لــه   ده كه نــه وه .  ڕوون  ئه ده بــی   ژانرێكــی  

هیــچ  وه   تریاكــه ،  ژە هــرو  نوســین  ده ڵێــت،  وه رگــر(  )جوانیه كانــی   ده ربــاره ی  

ــه ش  ــوو ئه وان ــه  هه م ــه ، ك ــه ر نیی ــداری  خوێن ــه ر وبه ش ــی  نوس ــێ  بوون ــك به ب ده قێ

هه یــه  )جیاوازیــه وه (  چه مكــی   بــه   په یوه ندیــان 



ەم
وو

 د
ڵی

سا
256

ژمارە

7
 کانونی
یەکەم
2017

ئهمهیهئهدهبیات

گفتوگۆی  ئه ده بی  له گه ڵ 30 نوسه ری  ناوداری  جیهانی 

ناوی  وه رگێڕ: پێشه وا فه تاح

له  باڵوكراوه كانی  ده زگای  ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینه وه 

ــۆ  ــه  ب ــه  ســه رچاوه یه كی  گرنگ ــه ی  ك ــه و كتێبان ــن ئ ــه  ناوازه تری ــه  ل ــه  یه كێك ــه م كتێب ئ

هه مــوو ئــه و نوســه رو ئاره زوومه ندانــه ی  بــواری  ئــه ده ب كــه  ئاواته خــوازن ئــاگاداری  

دونیــای  ئه ده بــی  و تێگه یشــن لــه  لــه  بیــرو بۆچونــی  نوســه ران و ئه دیبانــی  جیهانــی  

ــه   ــن، كێبه ك ــینیان ب ــێوازی  نوس ــه وه و ش ــاگاداری  بیركردن ــه وه  ئ ــه و ڕێگه یه ش ــن و ل ب

پێكهاتــووه  لــه  دیــدار له گــه ڵ ئــه و نوســه رانه دا كــه  نــاوی  دیــارو نوســه ری  به رچــاون 

لــه  دنیــای  ئه ده بــی  جیهانیــداو لــه  الیــان )پێشــه وا فه تــاح(  ەوه  لــه  ئه ڵامنیــه وه  

بۆســه ر زمانــی  كــوردی  وه رگێــردراوه .

لەبیردەچیتەوەوەکئەوەیهەرگیزنەبووبیت

محمود دەروێش

بابەت: شیعر

وەرگێڕانی:  ئازاد بەرزنجی

له  باڵوكراوه كانی  ناوه ندی  غه زه لنووس

لــه  پێشــه كی  ئــه م كتێبــه دا وه رگێــڕ تیشــكی  خســتۆته  ســه ر به شــێك لــه  ژیانــی  شــاعیرو 

ــاژە   ــای  ئام ــه وه . جێڤ ــدا هه ڵده دات ــد الپه ڕە یك ــی  چه ن ــه  دوتۆێ ــی  ل ــی  ژیان چیرۆكه كان

ــه وه ی   ــری  و نه ت ــیعری  به رگ ــه  به ش ــاعیرانه ی  ك ــو ش ــه  ل ــش( یه كێك ــه  )ده روێ بۆكردن

و خۆشه ویســتی  نیشــتامن نــارساوه و یه كێكــه  لــه  نــاوه  ئاشــناكان بــه  خوێنــه رو 

ئه ده بیاتــی  كــوردی  و هــه ر لــه  كۆنــه وه  زۆرێــك لــه  به رهه مه كانــی  بــۆ زمانــی  كــوردی  

نــاو به نــاو وه رگێــردراون و خۆشــی  یه كێــك لــه و شــاعیرانه ی  كــه  دۆســتی  كــورد و داوا 

ڕە واكانــی  بــووه .
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سەحەر

سه اڵحه دین ده میرتاش

بابه ت: چیرۆك

وه رگێڕانی  له  توركیه وه : فه رهاد چۆمانی 

له  باڵوكراوه كانی  ناوه ندی  غه زه لنووس

ــەالن  ــی گ ــی دیموكرات ــاش، هاوســەرۆكی پارت ــە ســەاڵحەدین دەمیرت ــی »ســەحەر« ك كتێب

ــدێ،  ــرۆك پێك ــە 12 چی ــە، ل ــە چیرۆك ــە كۆمەڵ ــیویەتی«ئەم كتێب ــدان نووس ــە زین HDP ل

ــراوە.  ــێ ك ــتیان ل ــی گوزارش ــێوازی ئەدەب ــین و بەش ــامی سیاس ــەكان تێ ــی چیرۆك ناوەڕۆك

ــە چێــژە ئەدەبییەكــەی، رەهەندێكــی سیاســی هەیــە و خــودی نــاوی  ئــەم كتێبــە جگــە ل

نووســەرەكە وا دەكات زۆرتــر بخوێرنێتەوە«.ســەحەر« ناونیشــانی یەكێــك لــە چیرۆكەكانــی 

ــو ئێســتا  ــاش تاوەك ــەی دەمیرت ــەش، كتێبەك ــە ناونیشــانی كتێبەك ــە و بووەت ــو كتێبەكەی نێ

ــە  ــش وای ــێ فــرۆرشاوە. بڕیاری ــەی ل ــەوە و 200 هــەزار دان ــا 13 جــار چاپكراوەت ــە توركی ل

ــێ سەرپەرشــت تەرخــان بكــرێ. ــی بێكــەس و ب ــۆ مندااڵن ــی كتێبەكــە ب داهات

ڕۆژەکانمبەڕیمۆتکۆنتڕۆڵدەگۆڕم

ناوی  نوسه ر: گۆران ڕه سوڵ

بابه ت: شیعر

»ڕۆژەکانــم بــە ڕیمــۆت کۆنتــڕۆڵ دەگــۆڕم«، نوێرتیــن کتێبــی )گــۆران ڕەســووڵ(ە  

کتێبەكــە پێکهاتــووە لــە 19 تێکســتی شــیعریی کــە لــە مــاوەی پێنــج ســاڵی ڕابــردوودا 

نــوورساون. ئــەم کتێبــە ســێیەم ئەزموونــی شــیعری شــاعیرە لــە دوای هــەر یــەک 

ــەڵ  ــۆک، لەگ ــەڵ خــۆم ک ــا لەگ ــی » ناتەب ــاڵی 2007 و کتێب ــە س ــی »ســوور« ل ــە کتێب ل

ناکۆکیــدا« لــە ســاڵی 2011. ئــەم کتێبــە چاپــی یەکەمــە و 120 الپەڕەیــە بــە قەبــارەی 12 

بــە 18 ســم، هەروەهــا بــە تیــراژی 500 دانــە چاپکــراوە کــە شــاعیر لەســەر ئەرکــی خۆی 

چاپیکــردووە. »تێامکانــی ژیانــی مۆدێــرن و بەریەککەوتنــی مــرۆڤ لەگــەڵ گۆڕانکارییــە 

ــی ســەرەکی تێکســتەکانن  ــا دوو بابەت ــی تێکنۆلۆجی ــارە و خێراکان ــێ ژم ب
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كوژرانیكابرایكتێبفرۆش

 ناوی  نوسه ر: سه عد محه مه د ڕە حیم

 وه رگێڕانی  له  عه ره بیه وه  : سه باح ئیسامعیل

بابه ت:  ڕۆمان

له  باڵوكراوه كانی  : ده زگای چاپ و په خشی سه رده م

ــی  ــی به رین ــه  چوارچێوه یه ك ــرۆش( ل ــرای كتێبف ــی كاب ــی )كوژران ــی ڕۆمان ڕووداوه كان

جوگرافیــدا ڕووده ده ن، حیکایەتــی کاراکتەرەکانــی ڕۆمانەکــە لــه  عێراقــه وه  درێــژ 

ــت،  ــه ده  ده خایه نێ ــو س ــه ی نی ــك نزیك ــی زه مه نێ ــا، به درێژای ــو ئه وروپ ــه وه  تاك ده بن

ســااڵنەدا  لــه و  كــه   كۆمه اڵیه تیــی،  و  سیاســی  گۆڕانكاریــی  باگڕاونــدی  له ســه ر 

ــی دوای ســەدام حســێنە.  ــە عێراق ــەم رۆمان ــەاڵم ئامانجــی ســەرەکی ئ ــداوە. ب ڕوویان

ــە.  ــڕ و هەڕەمەکیان ــە پ ــی ل ــرۆر و کوژران ــە تی ــە ل ــی نیی ــە خاڵ ــک ک عێراقێ

جاڵجاڵۆكهیرهش

نه جات نوری

بابه ت: ڕۆمان 

ــی  ــه و قوربانی ــوو ئ ــی هه م ــینه وه ی حیكایه ت ــه  نووس ــه  ل ــه  بریتیی ــی رۆمانه ك  چیرۆك

نیشــتامندا  خێچییه كانــی  و  خــوار  راســتكردنه وه ی  پێنــاوی  لــه   راونراوانــه ی  و 

و  ئه مــڕۆ  ده ســه اڵتدارانی  و  دوێنــێ  تێكۆشــه رانی  ده ســتی  بــه   و  هه وڵیانــداوه  

ده ســت و پێوه نده كانیــان بوونه تــه  قوربانــی یــان راونــراون. ژنێــك كــه  بــه  دوای 

مێرده كه یــدا ده گــه ڕێ و نووســه ر بــه  رابیعــه ی عــه ده وی نــاوی ده بــات، حیكایه تــه كان 

ــان ده كات.  ــه ك تۆماری ــه  ی ــه ك ب ــێته وه  و ی ده نووس
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مارتینیبەختەوەر

جان دۆست

وه رگێڕانی  بۆ كوردی  :  سه باح ئیسامعیل

بابه ت: ڕۆمان

له  باڵوكراوه كانی  ناوه ندی  غه زه لنووس

»مارتینــی بــە ختــەوەر« ڕۆمانێکــی جــوان و بەچێــژو گرنگــی »جــان دۆســت«ەو لــە 

بەنــاوی  دەکات  کەســێک  باســی  ڕۆمانــە  ئــەم  ئیســامعیل«ە،  »ســەباح  وەرگێڕانــی 

»مارتیــن«و بــەدوای بەختەوەریــدا دەگەڕێــت، دەیەوێــت لــەو شــەڕی ئاینییــەی لەســەدەی 

ــاوی  ــان بەن ــەو لەگوندەکەی ــە ئەڵامنیای ــدا ک ــاو واڵتەکەی ــە لەئەوروپ ــدا ک ــەژدەدا ڕووی ه

ــی  ــس«ی هاوڕێ ــت، »هان ــەوەر هەڵبژێرێ ــرتو بەخت ــوێنێکی ئارام ــت و ش ــە« هەڵبێ »هیرن

ــتت  ــەب دەس ــە حەل ــەاڵت و ل ــۆ ڕۆژه ــڕۆ ب ــت ب ــت و دەڵێ ــی پێدەڵێ ــانی کتێبێک ناونیش

دەکەوێــت، باســی جوانــی و گرنگــی ڕۆژهەاڵتــی بــۆ دەکات و دەڵێــت بەختــەوەری لەوێــدا 

ــت  ــگ ناکەوێ ــەوەری چن ــش بەخت ــە رۆژهەاڵتی ــی ل ــتدەکەوێت، کەچ دەس

خۆشەویستیودادپەروەری
 

پۆل ڕیكۆر

بابەت فكر

وەرگیڕانی : ئاالن رەشید

لە باڵوكراوەكانی  دەزگای  ئایدیا بۆ فكرو لێكۆینەوە

ــاڵی   ــە س ــەر ل ــە نوس ــژی  ك ــە بێ ــی  وان ــاری  بابەت ــك وت ــە كۆمەڵێ ــوە ل ــە پێكهات ــەم كتیب ئ

1989 لەكاتــی  ئاهەنگــی  خەاڵتــی  لیۆپۆڵــد لــوكاس دا وتویەتیــەوە، ئــەو دەمــەی  كــە ئــەو 

ــوف  ــووە: فەیلەس ــەدا هات ــەم كتێب ــی  ئ ــی  عەرەب ــەكی  چاپ ــە پێش ــرا، ل ــەی  پێبەخ خەاڵت

ــا  ــتنی  مان ــاو دەرخس ــە پێن ــە ل ــت، وات ــتی  بدوێ ــارەی  خۆشەویس ــت دەرب ــۆن دەتوانێ چ

ــە شــیكاریدا تێپەرێــت، ئەمــەش  ــدا بیگەرێنێتــەوە بــۆ چەمكیــك كــە بشــێت ب كۆتاییەكەی

ــت. ــدا دەگەری ــەدوای  وەاڵمەكانی ــەر ب ــە نوس ــیارەیە ك ــەو پرس ئ


