
ۆمر   انست   Tomas Tranströmer  هۆنراوەی تۆماس ت
دييهوە کردويه به کوردی  ڕەحمان سۆفی له سو

شهکی     پ

وە بووم ه ۆمر بووم، پ انست انی هۆنراوەکانی تۆماس ت کدا که خهريکی وەرگ هردەم له کات
ک  ؛کاری وەرگانهکهم تهواو کرد ناسه م خودی خۆيهوە دەربارەی پ داخهکهم بنووسم. به

م  »ههوا ک له شآشهی «ت ڤ گرت. کات فريا نهکهوتم شتک بنووسم، مهرگ بهربينگی پ
ە کناوە، بۆ ئاگاداری ئهم چهن د م بيست که تۆماس ترانستڕۆمر بۆ يهکجاری چاوی ل

   .الپهڕەی فهيسبووک دامنابهرنووسی و له 

نج شهممه  ۆمر ڕۆژی پ انست له  ٢٠١٥مانگی مارسی  ٢٦«به داخکی گرانهوە تۆماس ت
وايی له ژيان و دنيای ئهدەبيان کرد» ٨٣تهمهنی   دا ما

همهی ژيانی ئاسايی نهمپهرژاوە دەربارەی بنووسم.  ی خۆم و تهنگ و چه ديسان لهبهر سهرقا
وارەيهک مامۆستا   کی له سهر فهيسبووک بۆ دانا يونس ڕەزايیتا واهات که ئ  کورته پهيام

  ی نووسی بووبووم و ئهم داواکارييه

دا چاپ کهم. ئهگهر « راوەکانتی ت نهشرييهيهک ليره دهردەچ به تهمام دوو له وهرگ
«   نووسينکی کورتيش ب له بارهی ترانستۆمرهوه زۆر باش دەب

نی خۆم و داواکهی مامۆستا يونسی ڕەزايی ئهم کورته نووسراوەيه دەربارەی  ی به به پ
دی «تۆم ی سو ۆمر»هۆنهر، نووسهر و وەرگ انست تی نۆبل» اس ت  «براوەی خه

نهری کورد زمان. رمه خزمهت خو    دەن

 Tomas Tranströmer    »خۆشهويستی باخچهی  بهرههم و کۆرپهی  »٢٠١٥  -  ١٩٣١
 Helmy Westerberg » و ١٩٧٧–١٩٠١« Gösta  tranströmer ژيانی هاوبهشی

خۆشهويستی و حهز و ڕەزامهندی خۆيان، بوو. دايک و باوکی تۆماس به  »  ١٩٦٩–١٨٩٨«
ناکهن کهوە هه ک جيا دەبنهوە. دوای جيا بوونهوە و  ناچار ، بهزەماوەند دەکهن. کهچی پ ل

. با  کهوت باوکی خۆی دەبين : به هه انی دايک و باب، تۆماس خۆی دەنووس ک داب ل
وانی، تۆماس باتی باوان و ههم خانهوادەی خا ين که ههم ما ههر دوواليان سهر به   ئهوەش ب

د، ستۆکهولم بوون.   چنينی وردە بۆرژوازی نيشتهجی شاری گهور و پايتهختی سو

ن، بيرمهندی سهردەمی خۆی و ڕۆژنامهنووس بووە. بۆ  باوکی تۆماس يانی يوستا، وەک دە
 veckojournalen iنمونه ئهم گۆڤاراە و ههفتهنامهيه به ناوی ستۆکهۆلم ژۆرنال «

Stockholmهروەها گۆڤاری وەرزی به ناوی وەرزنامهی ههوای ئازاد «» هFriluft 
tidskriften« .و بوونهتهوە ر چاوەدری ئهودا دەرچوون و ب   له ژ

ۆمر مامۆستای قوتابخانه بووە. به مووچهی مامۆستايهتی ژيانی خۆی  دايکی تۆماس   انست ت
له  Stockholmۆکهۆلم و تۆماسی دابين کردووە. تۆماس خۆی نووسيويه که دايکی له ست

هخانهيکدا نهۆمی پهنجمی بهکرێ گرتووە و لهگهڵ  Östermalmگهڕەکی ئۆسترمالم  له با
ی باوکی  م هاوينان بۆ پشوودان و حهسانهوە چوونهتهوە ما دا حهساونهتهوە. به تۆماس ت
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ستبری لمر و  Carl Helmerدايکی تۆماس، باوەگهورەی تۆماس يانی کارل ه
westerberg هاتوو بووە، پاپۆڕ و گهلهگهمی به فهرمانی ئهو له ، و ن دەرياوانکی ل ەک دە

لهنگهرگهکانی ستۆکهۆلم هاتوچۆيان کردووە. کارل له دوورگهگهلی نزيکی ستۆکهۆلم، له 
ی تيژە. له  »Runmarö« نمارئۆێرو دوورگهی  ن بيری مندا نيشتهج بووە. وەکوو دە

ۆمردا، بي  انست رەوەری ئهو دوورگهيه به ڕوونی ڕەنگ ئهداتهوە. هۆنراوەکانی تۆماس ت
دوورگه، دەريا، پاپۆڕ، گهلهگهمی، ماسی، ماسيخۆرە، پهپووله و سيسرک له زۆربهی 

ندنهوەی نووسراوەکانی خۆی، و ئهوەی که کهسانی اوەتهوەد گیاوەکانيدا ڕەنهۆنر . به خو
يهوە خوليای دەی له سهريان نووسيوە، ئاشکرا، بۆمان دەردەکهوێ که تۆماس هه ر له مندا

زانست و هونهر بووە. وەک خۆی نووسيويهتی هاوينان که بۆ پشووی هاوين چوونهتهوە 
و گژوگيادا دەگهڕام و گهناوەرم «Runmaröدووگهی روونمارئۆ « ڕاو  »insecta» له ن

ندنهوە.  دەبرين و دەم خو دەکرد. به تايبهت پهپووله و سيسرکم دەگرت و دەمکی درژ چاوم ت
ر کردم.  پهپووله جوانی سروشتی نيشان دام و سيسرکيش موزيکی ف

ندنگهی گهلی    ٦  -  ٥تۆماس        رنه خو نه دەب که دەين بهته بهرلهوەی   folkskolaسا هه
ندنگه دايکی له م رنه خو هوە ئهلفبين ندنهوە و نووسينی ف  ب و  ا کرد بوو. دوای رو خو

ندنگهی  زنهوە بۆ خو يانی مهدرەسهی ڕانمايی.  Realskolaدەورەی سهرەتايی، دەيگو
تر، يانی دەبيرەستانی ئهو خو دوای تهواو کردنی  ندنگهی پلهی با ته خو لهش دەچ

ن تهواو دەکا و ديپلۆم ی دەبيرستاي ) به سهرکهوتووSödra Latins Läroverkالتين
يدا له زانستگهی ستۆکهۆلم  ١٩وەردەگرێ. تۆماس له تهمهنی   Stockholmsسا

Universitet  له بهشی ئهدەبيات و زمانی التين وەردەگيرێ. ئهو بهشهش تهواو دەکا و
ندنی ئاکادەمی وەردەگرێ. له زانستگهی  هاوکات له بهشی دەرونناسی، کارنامهی خو

ينهوەی دە ستۆکهۆلم له بهشی کۆ هشدا لهگهڵ مۆنيکا رول نناسی دادەمهزرێ. ههر لهو سا
زەماوەند دەکن. بهرههمی ژيانی هاوبهشی تۆماس و مۆنيکا، دوو  Monica baldhبالد 

ما  ژی  Emmaکچن. کچه گهورەکهيان ئ ستا وەکوو کارزانی مووزيک و گۆرانيب ئ
سترا چاالکی هونهرەييه. کچه چکۆلهکهشی ناويی  يه، و خهريکی  Paulinaپاولينا ئۆرک

 کاری هونهرييه.

ی  ۆمر له سا انست تهوە له بهنديخانه، وەکوو ڕاوژکاری دووبارە  ١٩٦٠تۆماس ت
ی   وەبهرايهتی ئيدارەی   ١٩٨٠پهروەردەی الوانی نهگونجاو خزمهت دەکا. له سا تاوە له بهڕ

ن کهس نازانی له ماوەی ژيانيدا م، وەکوو دە ی و چی بهسهر  کار کاردەکا. به ته ڕ چی د
ی   ی، تۆماس له سا . له دوای   ١٩٩٠د ژی مشکی دەب ن دا تووشی سهکتهی مشکی يان خو

. تا ئهو ڕادەيه که له زمان دەکهوێ. شانی دەب   ئهوە، کهنهفت دەکهوێ و گرفتاری زمان پهر

 

  چاالکی ئهدەبی

ی  ۆمر له سا انست ين رەوە به  ١٩٥٤کاری هۆنهری تۆماس ت جيدی دەسپ دەکا. ههوە
و Dikter ١٧دەفتهری هۆنراوەی به ناوی حهڤدە هۆنراوە « تهوە. ب و دەب » چاپ و ب

گای سهرنجی نووسهران، هۆنهران و ڕەخنهگرانی ئهدەبی.  ته ج به دەب بوونهوەی ئهم کت
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ی  ڕەخنهی له سهر دەنووسرێ و سهنگ و سووک دەکرێ. دواين هۆنراوەشی به ناوی «مهته
ی  دا دەگاته دەستی هۆنهر دۆستان. بهو کهنهفتييهش واز له هۆنراوە  ٢٠٠٤مهزن» له سا

ی خۆی ڕازی دەکا.  م به نووسينی هايکۆ، که کورت و پوختهيه د ، به ن نووسين ناه
بی  بهدا دەيان کۆپله کۆهۆنراوە و کت و بوونهوەی ئهو دوو کت وان چاپ و ب بهته له ن هه

و ک ستا سهرجهم ديکهی چاپ و ب بی کۆهۆنراوە و پهخشانهکانی به  ١٤راوەتهوە. تا ئ کت
ک بهم ناونيشانه   کوپ کی ڕ وە و بووەتهوە.  dikter och prosa samladeش چاپ و ب

نهی چاالکی ئهدەبيدا، هۆنراوەی هۆنهرانی نوێ خوازی جيهانی دەکاته ديارە ههر لهو  سا
دی. بۆ نموونه ڕۆبرت بالی ( ) هۆنهری ئهمريکايی که پهيوەندی Robrt Blyسو

اوەته سهر  کهوە ههبووە. ديارە ڕۆبرت بالیش هۆنراوەی تۆماسی وەرگ دۆستانهيان پ
 زمانی ئينگليسی ئهمريکايی

  تايبهتمهندی هۆنراوەی تۆماس

د و جيهانی له سهدەی  نهکانی سو خواز و مۆد که له هۆنهرە نو تۆماس تڕانستڕۆمر يهک
دی هۆنراوەی تۆماس لهوەدايه که ئهو سهبک يان ستايلی تايبهت و بيستهمدا. تايبهتمهن 

هت ساکار دەنه بهرچاو. کهچی ئهگهر  سهربهخۆی، خۆيی ههيه. هۆنراوەی تۆماس، به ڕوا
ن ي ا دەب وردبينهوە لهگهڵ چهن اليهنه بوونی هۆنراوەکان ئاشن  ن. يان وەکوو ڕەخنهگران دە

نيکی سادە و سروشتی، وەرۆکی خويدا شاردوەتهوە. کهچی  هۆنراوەی تۆماس نهه له ن
ش و سهروای هۆنراوە.  . تۆماس گوێ ناداته ک نهردا جگير دەب يه که له ناخی خو پهيامکی پ
گای به کارگيری  وەرۆکی هۆنراوەکانی ئهوەيه که له ڕ . ن ئهو هۆنراوەی تغزەلی وەال دەن

تافۆڕەوە، پهيوەندی نوان دنيای دەروونی مرۆڤ لهگهڵ دنيای . ڕەنگه  م ن کد دەرەوەيی پ
هوێ حهز و سۆزی ی کاری تۆماس وەکوو دەرو ئهزموون تهی هۆی ئهوە، دە نناس، بووب

. ش   مرۆڤ بۆالی مرۆڤ خۆی، و سروشتی و ئهشيا ڕادەک

نگلوند  تر ئ تهی نۆبل پ تی نۆبليان دايه بهرپرسی بهشی ئهدەبی کوم ک که خه  Peterکات
Englund :تی ئهدەبی نۆبل دەدرێ به تۆماس ئهنگي «ئاوای ڕاگهياند زەی ئهوەی که خه

ژاو و کچ و وت کی چ وە ڕوون و  تڕانستۆمر، ئهوەيه که تۆماس له هۆنراوەکانيدا به ش
مه نيشان ئهدا بۆ بينينی ڕاستی ژيان» کی نوێ لهپش چاوی ئ   شهفاف، ڕوانگه

  تۆماس و موزيک

ييهوە خوليای مووزي  ن تۆماس ههر له مندا ی موزيکی وەکوو دە کا کی له سهردا بووە. کا
ربوونی داوە. تۆماس  ی ف رگهی مووزيک و ههو له دەروونيدا ههبووە. ديارە دەچته ف

زان و ل هاتوو بوو. دوای ئهوەی که کهنهفتيش دەب و دەستی ڕاستی له کار  کیپيانيست ل
لدا، ب ه تهنيا دەستی چپ دەکهوێ. کهچی به چپ دەستيش پيانۆ ل دەدا. له شهوی جهژنی نۆب
ی کرد. زۆريهک له ئاههنگسازەکانی خۆيی   سهرلهو دەرەوەيی پيانۆنهوازيکی به ڕێ وج

ی  يانمووزيکی کالسيک و جاز ئاههنگیتۆماس  هۆنراوەی دا   ٢٠١١داناوە. ههر له سا
لی پ دەبهخشرێ. ئهندامهتی شانازی کۆڕی مووزيکی ئاکادميای  تی نۆب که خه
کی  پاشايهتیشی پ دەدرێ. ئهنگيزەی به ئهندام کردنی تۆماس ئهوە بووە که کهمتر هۆنهر

وەويه له يهک دی هاوسهردەم توانيويهتی هاودەنگی و خزمايهتی هۆنراوە و مووزيک بهو ش
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ت کراوە،  تی ئهدەبی و هونهری و چاالکی مووزيکی خه نزيک بکاتهوە. تۆماس دەيان خه
کی  له که تۆماسی کردوەته کهسايهت تی ئهدەبی نۆب تر خه له ههمووشيان گرينگتر و با

  جيهانی.

انسترۆمر ئهنگيزەی من چی بوو که هۆنراوەکانی       وارەی  بهکهم به کوردی؟تۆماس ت ئ
سامبر مانگ ١٠ » دانيشتبووم و  ٢٠١١ی د هکاندا گهڕام ڕوو له شاشهی «ت ڤ به کانا

دا،  ی يهکی ت ڤ سو تی ، تهماشام دەکردتاکهوتم بهسهر کانا پرۆگراڕم دابهشکردنی خه
لی ئهدەبياتی نيشان ئهدا. ئهو کهسانهی  تهکيان له بۆ ئهوەی بانگ دەکران کهوا نۆب که خه

د کاڕل گ دا » وەرگرن له خزمهت شاCarl XVI Gustaf« ١٦وستاوی دەستی شای سو
کی تهواوقه د  ف م سهير بوو که شای سو دەچهمانهوە. نۆبهی تۆماس تڕانستڕۆمر هات. پ

لی دا دەست تۆماس و ماچی کرد.  د نۆب ف نهی ئا قهفک بۆالی ئهو چهماوە. مداليا و نهقشو
ی  شادمانييکی له ڕادە بهدەر م بزانمبهخۆ ئهوەی بهب  له گيانمدا شهپۆلی دا. چوومه ما

شهوە لهگهڵ زەينی خۆم ڕاوژم کرد. من زۆر جار له ڕۆژنامه و گۆڤاری ئهدەبی  ،ئهند
م ئهنگيزەم نهبوو که  ندبووەوە. به دی دا هۆنراوەی تۆماس تڕانسترۆمرم خو سو
وارەيه بووە مه سهر زمانی کوردی. کهچی ئهو سههنهيهی ئهو ئ  هۆنراوەکانی وەرگ

به چاپ  بفرۆشی و سهرجهم کت ئهنگيزە. بهڕاستی تهواو ههژاندمی. بۆ بهيانی چوومه کت
واران و شهوانه، دوای کار و ئهرکی ڕۆژانه،  ستا ئ کراوەکانی تۆماس تڕانستڕۆمرم کڕی. ئ
نهوە. ههر  له گۆشهيکی وەتاقهکهمدا دادەنيشم ئههۆن و له سهرخۆ هۆنراوەکان دەخو

ب و  ن دياری دەکهم. دوايه دەگهڕمهوە سهری، له زەينمدا هۆنراوەيکم بهد گيانم بههژ
نهر  ههالجی دەکهم و دەيهنمه سهر کاغهز. جا، چی ل دەکهوتهوە، ئاکامی چۆن دەب با خو

بژاردە له هۆنراوەکانی ڕاسته وخۆ له  کی هه مکراوە کۆپله ستا، پ . تا ئ خۆی سهر پشک ب
مه سهر زمانی کوردی دييهوە وەرگ نهر يان ڕەخنهگری کورد زمان چۆنی سو . جا، خو

کدەدەنهوە ديارە که خۆيان سهرپشکن. دەگهن و چۆنی ل  ت

. چونکه       اندا دەدۆڕني تۆماس تڕانستڕۆمر خۆی ڕای وايه که هۆنراوە له وەرگ
کيش تايبهتمهندی خۆی له فهرههنگی خۆی  کهرەسهی سهرەکی هۆنراوە زمانه. ههر زمان

کی نوێ يان مهتنکی وەردەگرێ. هۆن  زان بۆ زمانکی ديکه، هۆنراوە راوە له زمانکهوە ڕاگو
. هونهری وەرگ لهوەدايه که له ڕەسهنايهتی زمانی زگماکی دوور نهکهوتهوە.  ن کد نوێ پ
کوو ئهوەيه که به فۆڕم  زرێ، به کهوە ڕاگو ان ههر ئهوە نييه که له زمان هۆنراوە وەرگ

وەرۆکی  کی ديکه ن نهری زمانی مهبهست.هيوادارم که و زمان ته بهر چاوی خو بهخر
. جا، با بزانين هۆنراوەکان خۆيان  تم ئهم ئهرکه گرانهم به جوانی به ئهنجام گهياندب توانيب

نچۆن   .دەدو

رەدا نووسراوە له سهرچاوی  انستڕۆمرەوە، ل ئهو زانياريانهی که له بارەی تۆماس ت
  کهسانی دەيکه نووسيويانه وەگيراوە.نووسراوەکانی تۆماس خۆی و ئهوەی 
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ك له حهڤدە هۆنراوە بژادە  هه

  

شهکی -١  پ
  

 خهون ڕاپهڕين، له

که   ،وەک بازدانی چهترباز

ژوخولی ههناسه ب ڕزگار،  .له گ

  

کی سهوز دادەگهڕێ. هرەو ب  گهڕۆک  بهيان

سهيان ل  .شتگهل ب دەست  هه

  لهپلهی چهکاوەکی لهرزۆک، پياو

زی ڕيشهی دار،له  نهزمی بهه

ر ۆپی چهرخانی ژ  ،زەویله گ

تهوە.                     ی دەزرينگه   گو

  

  له سهر زەوی،کهچی گهڕۆک 

ريدا،   له جهرەيانی الفاوی گهرمهس

نيدا   ،له سهوزە

هوە  ی ئاوا ستاوە، ترۆکداله به با   و

ی و   داوەته ڕيتمی پۆمپخانهی ناديار.گو

  

 بهرەو هاوين نووقم دەب پياو

  وە،اکانی سهرسامگلهزارکی و 

داری تهمهنهوە،چا له  گهی سهوزه ش
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شنگی ڕۆژدا ڕۆدەچ ر پ   .لهرزۆک، لهژ

کدابهو    لهونه، له چاوتروکان

تهوە                    .کۆچی ئهستۆنی دەب

  

ه، ۆی دەريايی باڵ ئاوا   هه

شاوەوەبۆ حهسانهوە بهسهر   ل

ۆنزوە،  له وەنهوزی چاخی ب

  دەنگی پاونکراو،

بن به واسراوە. هوەسهر دەريای ب  هه

  

کی ڕۆژدا،   له دەسپ

 بري گيا هۆشياری دەتوانی دن

ک مينا   .وشه بهردی گهرمی خۆر بگک دەست

  

بوار، له ستاوه ڕ ر شۆڕەبيدا و   ژ

ژەوەی مهرگ، کشانی گ   ئايا دەب دوای ت

تهو؟ڕ کی بهتوژم بهڕوودا بکر  ووناک
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  تۆفان - ٢
  

يکی سهوز ڕەشدا ش قه رە، له پ   ل

پتهمبردله ههمبهر    داەريای س

کدا، ک دەب له پ  گهڕۆک تووشی پيرەداربهڕو

وی بهداربهڕوو  هک  بهرد بوو چهشنی که

  تاجی بهرز و برينی سهريهوەبه

  تۆفانی، و باکوور

وژوەرزی  گهيشتنی ترشه گ   ەپ

ر پۆلهزرمهی هۆشيار    ە دەبيسئهست

  که له تاريکيدا،

 هوە.دەبن ربه ی داربهڕووداهبهسهر پۆپ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣ 
 

وارە  - ٣   بهيانی -ئ
  

  تيرەگی مانگ پواوە

  بادەوەش چرچ و لۆچ بووە

تهوە. سهر ئاوهلمانگی خنکاو    دەلهر

  

  تهخته سهکۆی چوارگۆشه،

گهڕاوەقورس و ڕەش    هه

  پهتی بهستنهوەش له تاريکيدا دەڕزێ

  له سهر پليکانهکان، رێله دە

  پهرژينی بهردە بۆری دەريا لهسهر

  دەکوت، و خۆ خۆدەکوتکازيوە 

  

شنگ داوێ ڕۆژ له  نزيکی دنيا پ

  خواگهلی نيوە خنکاوی هاوين

ی دەريا ن. مانادا بله دووکه   دەگهڕ
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  خاوەژێبۆڕ مووزيکی  - ٤

  

کدا،ههۆن ئ ی ودامهله    ی سووڕانهوەی سهقر

  دەريای خرۆشان دەگهوزێ بۆ ڕۆشنای.

ن بۆ  م رانه،کهڕانه و  کهف دەپ   کو

  خۆی دەجوێبووی  وزەهی بهقههوسار

  

  تاريکی زەوی داپۆشيوە

باز دياری شهمشهمهکو    دەکهنرە ر

ست رە سهقرەکه دەو ته ئهست   و دەب

ش دەريای خرۆشان    .دەگهوزێبهرەو پ

ن بۆ  م   کهڕانهو کهف دەپ
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  چيرۆکی گهمييهوان  - ٥

  

  ههيهئهوتۆ ڕۆژانی وشکهزستانی 

ن چيا خزمی دەريايه   ئهودەم داو

ه داپۆشراو بهرگی بۆزی بهفرەوە،   گرمۆ

کی کورتی   الژوەردی، خول

ژ لهگهڵ شهپۆل،و ساتگهلی    در

وی ڕەنگپهڕيووەکوو پشيله   ک

نی،   له ڕۆخی خيزە

هودە له ج پ دەگهڕێ   ب

کی ئهوتۆدا   له ڕۆژ

  گهلهگهمی نوقم بووش،

 و ردەکهوندە له دەريا

نانبه دوای خاوەنهک   .ياندا دەگهڕ

  داماون له جاڕخانهی شاردا ويشخ 

  مهلهوانگهلی خنکاويش 

یباري   ،سهبيله کتر له دووکه

نبا دەيا   بۆ وشکانی نه

  

وی پشيله له باکوور،   واقيعیک

  خولياوە،پبه چاوی  پهنجهتيژ،و 

  

يه که  باکوور،«له    ،ڕۆژئهوج

  ههم بهشهو ههم بهڕۆژ

رزەويدا دەژی   له کانی ژ
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  ماوە،تهنيا ئهوەی زيندوو  لهوێ

  بۆيههيه له تهنيشت تريفهی باکووردانيش

بهستهگو و    »کانبداته مووزيکی سههۆ
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کی   - ٦   تووڕە ڕامان

  

ی ئاش دەبهخش ز به با   تۆفان ه

ويانه له تاريکی شهودا بگهڕێکه    ک

  بهاڕێ و پووچی

ی تۆش به ههمان قانون دار ڕادەگير   ب

رزگی کزی بهرچاوت  المپای   بۆرە قهشهیژ

  

  بيرەوەريکی تهماوی،

يی دەريابۆ    نوقم دەب قوو

ته لهویو  کی نامۆ، دەب   پهيکهر

  يهتۆ دەستی  گۆچانی قهوزەی سهوز

  

  گهڕۆکی دەريا بئهوکهسهی 

توو  تهوە.ڕەقه   دەگهڕ
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 بهردەکان  – ٧
  

ماندان   ،بهردەکانی که ف

يه بهربنهوە، م ل يانی ڕوونه گو   سا

ه له واوەکان،داکهدۆ ش   ، کردارە سهرل

کدا به ههرا و هوريا   له چاوتروکان

ن. پۆپهی ئهوداربۆ  دارەوەئهم ی پۆپه له   دەخز

دەنگ لهههوای    کهوههنو ناسکتر له ب

  تو،وەکوو پۆلی پهرەس

  چياوە،ترۆپکی ئهم له

ن، دەف   بۆ ترۆپکی ئهوچيا هه

ننەستکرد دەسنووری د   بهز

دەشتی بهرينئهوپهڕی تا دەگهنه    پ

  مان له سهرمان دەکهوندارەکانکر لهوێ،

  له بهرانبهر وەک ڕۆژ ڕوونه،

جگه له خۆمان. ،هيچ کهس   ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٩ 
 

  پهيوەندی -  ٨
  

وانه ئهو دارە بۆزە   ،ب

هکانييهوە ک  ئاسمان له تو

  خوارێ، بۆ سهرزەوی. باريوەته

  يهوەک خواردهنگ خاک

  ی ژاکاو ماوەتهوە.تهنيا ئاسمان

 ڕيشهگهلی له بۆريا دزراو  فهزای

ته سهوزئايی. کهوە چنراو دەب  پ

  ،ئازادیی چاوتروکانکورته 

دەچ خۆمانهوەدەرونی له    .هه

نی خوا   ژنی ئهفسانهوەله خو

. ەو بهردەگهڕێ و  ش دەچ   پ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٠ 
 

  

  بهيان و هاتن -٩
  

  کاپيتانی ههتاوە، ر،ماسيخۆ مهلی 

ی ،هسهر ئاو و ل ێ ڕ   .خۆی دەب

  ، له زيندە خهودايهتا دنياش ئ 

  وەکوو بهردی ههمهڕەنگ له ئاودا

کی له   پهسن نههاتوو ڕۆژ

  نووسينی نيشانهی وەکوو  -ک ڕۆژگهل

ک«نهتهوەی    »ئازت

  ،همووزيک

 ،و من کهوتوومه داو

ک،له ههمبهر نيگار  ی گۆبلهن

وي به  ،هوەبا بهرب

هيه وەکاری چينی جووتيار و پا   .ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢١ 
 

 خوڕی کهپۆی گهمی - ١٠
   

  له خوڕەی کهپۆی گهميدا حهسانهوە، ههيه

ن،   بهيانيکی زستانی پ دەحهس

.   چۆن ئهم گۆی زەوييه دەگهوزن

  جهرەيانی ههوا له ناديارەوە،

  خرمه خرم ديواری خانووەکه دەکوتی.

   

  بزووتنهوەی بهسهرچوو،

ی پشووداندا،   له ڕەشما

  له تارمايی زستانهوە،

  و ئهو سکانه شاراوەيه

  له ئامرازی مووزيکی شاراودا

  و پۆله مهلی کۆچهر،

تهوە.   چههچهههيان بهرزدەب

  وەکوو ئهوە وايه که،

ر داری  ستابی«له ژ ندا و   زيزفۆن»ی ب

ی دەيان ههزار حهشهڕە   گرمهی با

 .   به سهر سهرتهوە ب

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٢ 
 

 ڕۆژ و شهو ئاوەژوو - ١١

   

ه پاسهوانه،   مرۆچهی دارستان ب جوو

وهيچ   له هيچهوە، دەڕوان بۆ ن

ودا، وچ   له تارمايی چ

  ترپه پووچی دەبيسرێبهب 

  و ئهو ويزە ويزی شهوانهيه،

ی باريکی هاويندا يی دۆ   له قو

   

  دارکاژی دڕکاوی،

ستاوە ر و   وەکوو عهقرەبهی کاتژم

تهوە بهری چيادا ئهدرەوش   مرۆچه له س

  ههراوهوريای مهل،

  و سهرئهنجام واگۆنی ههور،

  به ئارامی دەس به سووڕان دەکا.

   

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٣ 
 

بژاردە له نهه داهه   نی لهڕ

  

د - ١٢   یخانووی سو
  

د   هوتونکتهنيا  یخانووی سو

وی  ی پهش   ی ڕەشکاژجهنگه

وی    مانگهشهو،تريفهی و ها

گه ڕۆچووە رەدا کۆخی ک   ل

. یگيان وا، خۆيايه که  دانهب   ت

  دابارێ، یی بهيانمنکهنگ شهو 

ک،   به دەستی لهرزۆک، پير

رە ه کهیپهنج   تهوەدەکا ئاوا

ک    .بهڕە دەکاو کوندەبوو

کی و له کهش   ديکهداههوا

ستاون سازنو خانووی    و

ماين و  دەستل  هه   هه

ی مهالفهی شۆراو، و ،پهپووله   لهگر

دراو  ەيانهبه تهنافهوە گر هف   .با

وەڕاستی  یله ن تودا جهنگه   وشکه

خۆر، وێ،له ک   قالۆنچهی تو

  لهچاويلکهی شليهی داروە

ۆتۆکۆلی  ننهوە.پ زانی دارستان دەخو ک   ت

شميهوەبارانی قژبه  ،هاوين   ،هاور

ک يان تهنيا ههور   ە برووسکه

کهوە   !که دەوەڕێ به سهر سهگ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٤ 
 

ناو، . تۆوی چهکهرە ه   پاڵ بهخاکهوە دەن

  ڕێزله سيمی تهلهفۆندا دە دەنگی تووڕە

وچاوانی   گرژ، ن

ی له ئاوچووە،   به تيژبا

  .زۆنگزەوی و  ەوەیسهرله 

  له دوورگهی ڕووباردا خانوو 

  چنراون له سهر بنچينهی بهردچن هه

نن نی دارستان دەسووت   کاغهزی نهه

  داتهوەئهباران له ئاسمانهوە با

  ڕووناکی لوولی ڕووبارە

ژايدا پاسهوانی،   خانوو له ل

  نجووت گای يهختهکراو

  دەوەتاڤگهی سپي بهر 

رپۆل و پايز    وو،ی س

  گزينگی بهيانيان مات کردووە

نهوەمرۆڤ    ناسروشتی دەجول

ۆپی شانۆ،شهوقی  وو وەک   گ

يانگهڕێ با بهبا   شاردراوەوە یل

ن هخورپه پ بحهس   ب د

  وزەی خوای زاڵچۆن  که

چراوەتهوەله تاريکيدا    پ

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٥ 
 

  

 گۆرانی بانان -١٣
   

دربوو   ئهو پياوە که بهگۆرانی بانان ب

ن،   بهيانی، بارانی مانگی گو

شتا شار  وەتهه   خه

لهوڕ و ج   وەکوو کۆخی ن

  شهقامهکانيش خامۆشن

  و له ئاسمانی شين و سهوزدا

ک گهرمه گرميهتی، ۆکه   موتۆڕی ف

هيه رەش ئاوا   پهنج

  خهونی ئهوکهسه،

.   که لهوێ خهوتووە، شهفاف دەب

، ک و ڕادەب   خهوتوو ڕادەچ

  بهلۆقه دەکهوێ،

ک دەگهڕێ   له کهرەسه

  سهرنجی نزيک دەب بۆ ئاسمان.

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٦ 
 

  تابلۆی کهشوههوا - ١٤
  

وەر، هز   دەريای خه

  له تراويلکهدا،خۆيهوە ی پشت بابه 

  .بريقه ئهداتهوە یساردبه        

ن   هيچ نهماوە که له بير بم

ی پاپۆڕ ئاژووتن، ک شب   پ

کی سپی به دواوەيه. ژە   سهرگ

  ڕۆژانی کارەبايی به سهر گوندەوە،

گ بهئهسپايی ن. ههموو دەنگ دەف   هه

ک  یسهر   «هيرۆگليف»به خهتیسهگ

  ههواد،له نيگار کراوە

ن بهسهر    هوە ديارە.باخی بهرما

 ،، ف له دار دەکهنزەردميوەی لهوێ 

 ماوە به خۆيان ئهدەن که بهربنهوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٧ 
 

دا - ١٥ نی لهڕ   نهه
  

کا،ڕوخساری ڕۆژ  ڕۆشنايی کی پ   کهس

  تبووخهوکه 

  بينی یهاروهاجتر یکه خهوتوو خهون

  هخهبهر نههات!ب کهچی               

کی تاريکی سهروچاوی  کاپياو   ،پ

و که    ،ی ديکهداکهسان له ن

  ڕۆيی. خۆرەتاو، بزۆزیتيشکی  لهبهر

کی ڕەش داباری. ژنهی باران کدا ڕ   له پ

ستاله کدا و   م،بوو  ژوور

ی  دا دەبووەوە کیچاوتروکانموو ههج   ت

  ،مووزەخانهی پهپوولهيهک له 

  خۆرەتاو له جاران بهتهوژمتر بوو.بهولهونهش 

هم موو ئهو    سهبرانه دنيای نهخشاند. بە قه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٨ 
 

چکه  - ١٦ ل -ڕ   ڕ
  

  ،مانگهشهو دووی نيوەشهو، کات

وەڕاستی دەشتايي ه کەشهمهندەفهر ستاوەهکهله ن   .دا و

هکی ساردەوە،   له ڕونگه

کدابهب پرتهپرتی ڕۆشنای له    شار

ته خهو ه ک هوەنمرۆڤ چووبه   کی قوو

 ، ن   لهوێ بووەکه ههرگيز له بيری نهم

و به ئهودەم  تهوە ن   ژوورەکهیگهڕ

ک، و  ک کهس   کات

  ، ئهوندە قووڵبووبک تووشی نهخۆش

ته پۆل لهرينهوەی چهن خاڵ،   ڕۆژەکانی بووب

  داي له ڕوانگهسارد 

ستاوەبه تهواوی شهمهندەفهر    و

  سهعات دوو

رەچهن  ،بهتين مانگهشهو«   »ئهست

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٢٩ 
 

  خوايه بهزەييک - ١٧
    

  يدا،اژيانم له تاريک

ناوە   جاربهجار چاوی هه

ک وەک ئهوە که  ک،ههست   ئاپۆرەی خه

ش   موعجهزەئاسا بهشهقامهکاندا ڕاک

ست  نهديارکاتدا ههمان له    ماو و

ک وەک  باتهوەبهکه مندا   ترسهوە خهو دە

ی ترپهی  ايه يهتیگو   قورسی، ههنگاوی د

ژ، یکدەم ژ، در   در

ته ب تا    کلۆم،هيانی تيشکی داو

نهوە.تاريکی  یدرگاکان و    دەکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٠ 
 

رشی ف - ١٨  یدوای ه
  

  ئهو کوڕە نهخۆشه،

ستاوە،   چاو بهمۆلهق و

  .زمانی وەکوو شاخ ڕەق بووە

  دانيشتووەهکه، جاڕەگهنمابلۆی پشت له ت 

  ويلکهی،شهپچی دەوری ن بري 

  بيری مۆميايی کردنهوە. يخاتهدە

  ،چاويلکهکانی ئهستوور

  نهی مهلهواوەکوو 

مه. ک ب وە   ههموو شت

  زڕەی تهلهفۆن له تاريکيداوەکوو 

  پشتهوە، تابلۆکهیکهچی 

ک   بهخشئههۆنی ه ديمهن

ينه لهگهڵ ئهوەشدا کی ز لی باهۆز   ،دانهو

نهی شين  یئاسمان  هشينکهیو   گو

کههو    لهوێ، ی ڕەوەکر

نکه  بهسهر    زەردۆکهوە ينايی،شف

  .نکراسی سپی، چارۆکه پاپۆڕچهن 

نهوا کهيچ  ندرو بهر ژن س   .ناهاو

ک، له    .ستاوەدوور و  جارەکهداپياو

رە ته ئ وان دەچ ب   و

کی پان سهروچاوی شاردووەتهوە.ک   و



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣١ 
 

ته ئه دەکا خۆياوا   ڕەشه،سيما  و سهرنجی داب

  ڕەنگه بۆ يارمهتی.، لهم وەتاقهدا

بينی نهکراو،   ت

تهوە.تابلۆ    که خهريکه ههراو دەب

تهوە. شت سهریله پ   نهخۆشهکهوە دەکر

  بوو، بريسکهی دێ و دەکوتنووقم 

ک داگيرساوە، هگهنم   ههر گو

.ب ئهو که وەک ئهوەی  ن   هخهبهر ب

  له جاڕەکهدا ئاماژە دەکا. یپياوەکهی د

  !تهوە، کهچی کهس نايبينووەکابرا نزيک ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٢ 
 

دار - ١٩   دوو د

 هوە، نن کووژ دەالمپاکه 

ش ئهوەی    خامۆش ب پ

کمينا  تهوە،  له کاسهی تاريکدا حهب  بتو

چۆڕێ،    و دوايه هه

  کوپه سپيهکای ئهدرەوشاوە. 

ل یديوار   دا،ييک تارله   هکههوت

تهوە  ئاسمانبهرەو     بهرز دەب

داری ئههۆن بو    ەتهوە وبزۆزی د

  خهوی شيرين دان  ئهوانيش له

ون  کهچی نی زەينيان يهک دەنگ   نهه

تهی يهکدەبن    هاودەم، دوو ڕەنگ ئاو

  چهشنی کاغهزيکی تهڕە 

شی کوڕە قوتابييهکدا   له نگارک

ن  دەنگی زا   تاريکی و ب

  ئههۆن ڕاکشاوە   شاريش

  دەنگييه له شهوەزەنگ و ب 

ه کهوت    لهپ شارەکه وەجوو

  خانووەکان دەرکهوتن و 

رەکان کوژاونهتهوە   ، پهنج

  دۆشداماون. ، هکدیيو نزيک له

ک   . . .ماناوە به سيمای ب  کئاپۆرەی خه

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٣ 
 

 دار و ئاسمان - ٢٠
  

ک له باران دا،   دار

  لهم دەوروبهرە دەگهڕێ

رههوری بۆز   ،له ژ

زمهی باراندا   ول

مه  دەپهڕێبهپهله له ئ   .ت

شهيهکی ههيه     .ديارە ک

ن لهئهوەيه    بارانهوە ژيان دەه

و باخی ميوەدا ی له ن   وەکوو ڕيشۆ

  باران خۆشی دەکاتهوە کهنگ

ست               دارەکهش دەو

  له شهوانی ڕووناکدا ،ب بزوەبه

  ه تروسکی دێڕاستهوخۆ تروسک

مه، بۆ چاو  ک چاوەڕوان وەک ئ کنان   ل

  .دانار بهفر له فهزادا دەپشکوێدانار  تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٤ 
 

  

  ڕوخسار به ڕوخسار - ٢١
  

بهنداندامانگی له    ،ڕ

  زيندوو ماوەکان، کش و ماتبوون

ن، نهف ندەکان به دڵ هه   با

ک  و گيان   ەسوێدوەکوو پاپۆڕ

ستان لهتا له   نگهری بگرێسهکۆی و

ستا بوو  انکەدار رە و   نپشت ل

ۆشی پواو  ورقورسايی بهفر به ک   ێدەپ

ه سههۆڵ ژا نپ له سهر تو   کۆن بوو شو

ر  لهزمان  ی دژبارانداژ   تواوە کهو

رەکه ک هاته بهر پهنج ک شت   ڕۆژ

  .کارەکه پهکی کهوت

نا، ڕەنگهکان دەگهشانهوە   سهرم هه

ا ک ڕووی خۆی وەرگ   ههموو شت

همبازمان ەکهئهرد  دا و من بۆ الی يهک قه

  

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٥ 
 

 

ه - ٢٢ هی زايه   زەنگۆ
  

هکه به ئاوازی خۆی،   ڕيشۆ

سکی مردووکان دەکرد.   فووی له ئ

مه  ستائ کدا و ر دار   بووين لهژ

  بوو، کرد ههستمان

  بوو دەب و نووقم نووقم ڕۆژگار

ندنگه ککهوتن گۆڕستان و حهوشی خو   و

  بوونهوەبهرين و له يهکدا 

  داەريادوو خوڕاو له د وەک

 ،ی کليساهکان سۆ ی ناقەنگز

ی  ۆکهگهييه شلکهی با   ی باسووڕەف

کی  ب«گاليدرە» ئهوانه    گهورەياندەنگ

شتله سهر زەوی   بهج ه

ک به ئهسپايیههنگاوی    ،دار

ک به ئهسپايیههنگاوی    ،دار

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٦ 
 

و دارستاندا - ٢٣   به ن

ن ئهو  ن زۆنگی ياقوب ه،شو ی دە   پ

رز   ەوی  ڕۆژانی هاوينهژ

، و   لهوێ ڕووناکی دەترش

ته خواردنهوەيک، که   دەب

رانی ئهدا   .تامی کۆنی و و

وی بهدفهڕ    اوەدان يان کهمين د

ستاون ی يهکدی ڕاو   چ

ک ناتوان دەربازب   هيچ شت

کشکاوە لهوێ دڕزێ ەئهوسپيدار   ت

ستی  و کوەک هه   وشکه ديندار

  له تهختی دارستانهوە سهردەکهوم

و    دەردەکهوێو ڕووناکی دارەکۆلکهله ن

  رێبادادە داربانمسهبه باران 

کردن  کم بۆ کارت   من پلوسک

نه واری دارستان شلهت   ههوای ل

  ،بهالدا کهوتو ەکانئهستوور ەکاژ

  له نهرمهخاکا  يانلمۆز ڕەشداگهڕاو 

بهر رئاو دەببه  ەکهس  .باران ت

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٧ 
 

وەری کاڵ - ٢٤    خهزە

وەردا وگۆڕی خهزە  له ئا

خه به ،بهرگه بهرگنی ئهس  با

شييهئاسمان  ههنووکه هم  ئهوندە خۆ

ک ئهرد بۆی ههيه   نبڕووناکی پ

رگ    ،ونشهرمسهوزە م

لگهلهگهڵ  نک ن هاوس  ی جاڕەجۆی نانبهخو

  

ن ههيه ديوارەکانی سوورە  کاد

ر ئاويش ههيه،  خاکی ژ

 يزارە و بريقه ئهداتهوەلشا - ئاسيا –له 

تهو  خاسخاسه بيريان  ود

 .دەنيشنهوەبۆ چينهکردن له وێ 

وەڕاستی دارستاندا،  له ن

 ومژ و نامۆيی، له سهرخۆ، تهم

نهوە  بۆ يهکدی دەزرنگ

نی له زەيندا  سرووشی نهه

دا ڕادەکا *«نيلس داکه»و وەکو  .ياغی له جهنگه

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٨ 
 

ک -٢٥   سهفهر

ترۆ، ستگهی م   له و

وان پۆستهرەکان تهنگهبهرە   ن

مانايی له ڕۆشنايهکی ب گياندا.  ب

  قهتارەکه هات

نا.  ڕوخسار و جانتای ه

  تاريکايی و دوايه.

  مسافيرەکان دانيشتبووين 

کترنجاو   وەکوو پهيکهری ت

يی. تنه چا شراب   که داک

  ناچاری، خوليا، ناچاری.

ر ئاستی دەريا ستگهگهلی ژ   له و

  پياو نۆچهی تاريکاييان دەفرۆشت

  مهردم له هاتوچۆدا،

  خهفهتبار،

دەنگ              ب

رەکاندا ر تابلۆی کاتژم   له ژ

  قهتارەکه لهگهڵ خۆی

  گيان و جلوبهرگی دەبرد.

  نيگاکان بۆ چوار تهنيشت

گه چياوە   لهو سهفهرەدا لهڕ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٣٩ 
 

شتا هيچ نهگۆڕدرابوو.   ه

م له نزيک ڕووبهر   به

کرد. هی ئازادی دەستی پ   ويزەويزی ههنگهژا

مه له ئهردی دابهزين   ئ

ک با ک داخاک جار   ی ل

ماندا ئههۆن بووەوە ر پ   و له ژ

  بهههراوی و سهرسهوز.

ه ه گهنم و دانهو   گو

  با بردنی بۆ سهرسهکۆکان

ستگهی کۆتايی!   و

يان ڕۆيشتم،   لهگه

ستگهکان        تا ئهوبهری و

  چهن کهس لهگهڵ بوون؟

نج، به ئاستهم زياتر.   چوار، پ

  خانوو، جادەکان، ئاسمان،

  کانڕوخی دەريای شين و چيا

ه کرد. رکانی خۆيان ئاوا   پهنج

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٠ 
 

ه - ٢٦  هاوزەنگی زايه

  

 ،ئهودەمهی که شۆڕەالو

دارله  ژوانی د  وگهڕاوە  یج

  شۆڕبوەوە،بهرەو جادە 

 لوول دەبوو. بهفر بهدەم گژەباوە

 زستان داهاتبوو

زی يهکدی هاودەم جووت دار گهرمی ئام  د

شنگی داويشت   شهوی سپی پ

یگهڕ بهلهزشۆڕەالو شادمان،   ی دەب

ژی  شارەکه تهواو کهوتبووە ل

و بهبزەڕاگوزەر  ،ی ل

دراوەوە  .له پشت يهخهی هه

 ئازادی بوو

کههموو نيشانهی   پرسيار

 له بارەی بوونی خواوە،

 .دەستيان کرد به گۆرانی گوتن

  مووزيک ڕاپهڕی و بهلۆقه

ژاوی    بهفر ڕزگار کردخۆی له گ

ک کۆچی دەکرد بهرەو تۆنی«س   »ههموو شت

کی لهرزۆک » دەگرت یسيله ،جهمسهرنما  له «س



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤١ 
 

ک   بوو ، ئاساندائازارەکان  بهسات

دراوەوە  موويانهه   بوون.له پشت يهخهی هه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٢ 
 

 ی توانهوە –٢٧
  

هشتخۆی نامهکانی انه راههوای ب   بهج

یئاور دەگهشانهوەنهی تهمرەکان و  سک

 بهفرەکه دەبريسکاوە

هبارەکان سووک بوون  کۆ

 نه زياتهر. ،يهک کيلۆ حهوتسهت گرام بوو 

 له دۆخکی ههم سارد و ههم گهرمدا،

هوە دەفڕی کاڕۆژ تا چاوههتهر  بهسهر سههۆ

 با ئههۆن دەڕۆيی

بخوڕ ئهوەی مينا ک   ێکاليسکهی مندا

  ژ،  ماوەيهکی دردوای 

  خاوخزان دەرکهوتن، يهکهم جار

نا،چاويان به ئاسما  .شهوارە نهبوون ن هه

مه مان دابووەش ئ   گو

ک.، زۆرکیکههوەڵ بهشی چيرۆ ژ زی چيرۆک ب  بهپ

وە بهرگنهکانهوە نووسابووههپڕشنگی   تاو بهسهرک

ه مينا تۆزی ئارد له ی ههنگهژا  سهر با

  ناوی زستانهوە،بهسهر ەپڕشنگ قهتيسماو 

 ڕیپهتا زستان ت 

گيان و کۆتهدار له بهفرەکهدا نهی شتی ب  و

فکرينهوە يی ت  بردمييه قوو

 لهگهم دەگهڕنهوە بۆ مندايم؟«ەکانم پرسی:وو ڕبهله دار



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٣ 
 

  »به«گوتيان:

و  له   ،تورتهور دارەکانهوەن

کی تازە دەهاته گوێ  به زمان

  ،پيته دەنگدارەکانی شينی ئاسمانی بوون

 لقی ڕەش شیدەنگهکان ب پيته 

 ئهدوان لهگهڵ بهفرەکه سرتهبه

ۆکهکان   کهچی ف

 دابوو اندا چۆکیان گرمه و نرکهی خۆي نی له داو 

زەوەبه زەويدا دەنگی له گۆیب   گهشهی دەکرد. ه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٤ 
 

  

    دوورگهکان - ٢٨
  

  کات چاومان به دوورگهکان کهوتهوە،

ش، له دەرەوە ته پ   کهنگ پاپۆڕەکه د

ری دکا  ک دێ و کو   ڕەگبار

  خڕۆکهجيوە له سهر ئاو دەلهرزن

  زياند.شين خۆ ڤلئهودەم، بۆر

  کۆخهکانيش پڕن له دەريا

ن هيهک ڕۆشنايی له تاريکی دا   دا دەزوو

  ههنگاوی سهنگين بۆ نهۆمی دووەم

  سندووقگهل به بزەی يهکدەستهوە

ه مس کی هندی به مهنجه ستر   ئۆرک

 اوەکانیکۆرپهيهک تهوژمی شهپۆله چ 

کی ونبوونی باران،   له ههوادا دەسپ

ه به بانانهوە  و ههنگهلهی دووکه

  مهزنترە له خهون.هاودەمی پترو 

واری دەريا،     له ل

ک، که   لهسهر دارتووسکای ب

ک داکوتراوە،    ئافيش

ی نووسراوە كابل   ل

  برووسکهی دێ ئهو گسکهشارييه پيرە 

ە دێ  هف ک که به با   بۆ کهس



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٥ 
 

رەوە  گهی به له پشت تاو   پيتهوە ک

ن بازگهی سنوورە،   ومهلترس

  که ئاماژەی ڕەنگهکان بۆالی خۆی دەکا.

ن و   کهنگ دوورگه دەستی د

نهر هڕۆشنايکی ههميش   سهرسووڕه

ن و له خهفهت ڕزگارم دەکا.   دەرم د

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٦ 
 

 له چياوە - ٢٩
  

ستاوم وەکه و  له سهرک

گای   کهنداو دەبينمئاوڕ

 هدەنئ له ئاستی هاويندا پشوو  گهلاپۆڕپ 

مه به دەم خهوەوە دەڕۆين،«  ئ

  »له خۆوە به دەربهستين

ن ئهو پاپۆڕە سپيانه وا  دە

مه له خانووی خهوتو   هدزينهوەئ خۆ  ەوەئ

وە   هدەينئ درگاکان له سهر خۆ پ

 بهينبۆ ئازادی دەکۆڕنش 

ن  ئهو پاپۆڕە سپيانه وادە

 

کيان بينيم،  جار

 اژویدپاپۆر حهزەوە و ويست  دنيا به

  گهلهگهمیتاک تاک پاپۆڕ و 

مهش  بازئ يهئاو  مان ههمانڕ  ڕ

ستاکهچی  وين ئ ش و ب  پ

 کهسمان هاودەم نييه

ن    .ئهو پاپۆڕە سپيانه وادە

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٧ 
 

ماو کۆشکی - ٣٠  ج
 

  ،ژوورەوەچووينه 

کی   گهورەتهنيا هۆ

 .دەنگچۆڵ و ب      

 ڕووبهری ئهردەکهی

ی پاخليسکهی وەالنراوە وەک  سههۆ

هدرا  بوون درگاکانی گا

شی هم کی خۆ  ههوا

 .نيگاری ڕەنگاوڕەنگ به ديوارەکانهوە

گيانی دەبينی نهی ب  مرۆڤ و

روولهی دەکرد ش چاو م  که لهپ

 :ئهوەی دەهاته بهرچاو 

 تهرازوو، ماسی، و سپهر، تای

ک بوو   .تيمسالی پياوئازا

والڵله  کی ک  ههمبهر دنيا

ک له دنيا  دا،ب ماناکی پهيکهر

هکدا وڕاستی هۆ  له ن

ستا بوو ک و  تهنيا ئهسپ

مه لهو مانايهدا، کهچی ئ  دنيا ب

 .ی نهکشا بوو السهرنجمان بۆ 

 شارەوە، دەنگ و هاور، له

ک ،الوازتر له وژەوژ  ،داله سهدەف



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٨ 
 

 دەهاته گوێ

نه  ژاوەی ئهو شو  چارەنووس سازەدا له گ

ت نکهوتووی دەسه  بهخوڕ شو

کی ديکهش،  ههروەها شت

ش چاومان دەرکهوت کی تاريک له پ  شت

ش درگا، نج پاگهردی پ  پ

پهڕين ی ت   ب ئهوەی ل

دەنگهکانهوە ،لم  دەڕژايه شووشه ب

 کاتی ئهوەی بوو تهکان له خۆدەين

 ڕۆيشتين بۆ الی ئهسپهکه

کچووی ئاسنی  کی مهزن و  ڕەشههيکهل

ت نهی خۆدی دەسه نهيهک، و  و

 پاشماوەی مهرگی مير و شازادە 

 ئهسپهکه کوتی:«من تاقانهم،

  که منی دەڕەتاند، يهیي پووچئهو 

م دا  ف

ی منه رە ئيستهپ   ،ئ

دا بهکاوخۆ   گهشه دەکهمت

ژ دەکهم دەنگی کاو رەدا ب  »من ل

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٤٩ 
 

 دال» ني«له دلتای  - ٣١
 

ک، به سهر   خواردنهکهيدا گرياالوخاتوون

لهکهدا، ک لهو شارە، له هوت  دوای ڕۆژ

 خاتوون چهن نهخۆشی هاته بهرچاو

گ  دەبوون ۆڕنهخۆش به گاگۆلکه ج

 دەبوو له تهنگانهدا بمرن نيشمندا

نا، لهوێ،   مرۆڤ ئاويان د

 بهست بکهنبهربۆئهوەی پيسايی 

 ژووری خهودەکهی چوونه رم و خاتوون 

 ،سهر تهختی خهوله 

کی قوڵ چاوی خاتوونی داگرت  خهو

م پياوەکه ڕاکشا،  ی تۆرا یخهو به  بوول

پهڕی دا،له تاريکايی دەنگ ت کی پ  ئاژير

 هاوار و گۆرانی،، وژەوژ، تهپهی پ

 .وەرچهرخان ەکانچاو       

کی لهبهر تهنگانه ڕايان دەکرد  خه

ستانی نهبوو ،هدۆخ ئهو   ههرگيز ڕاو

ه خهو ب  ردييهوەپياوەکه چهماوە، گرمۆ

 له خهو و نيوەخهودا، خهونی دەبينی

 له خهونيدا له سهفهری دەريا بوو

  له ئاوی ليخناو، جووالنهوە پهيدا بوو

ک ههيه  رخوا«کهس   » زەخ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥٠ 
 

 دەنگک کوتی:

ک ببين«  کهسک ههيه دەتوان ههموو شت

 »ئهو کهسه ڕقی له هيچکهس نييه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥١ 
 

  

 مهلهوانکی ڕەش سيما -٣٢
 

کی بهرله باسی  ژوو دەکهمنيگار  م

تی«سهحرا» ک له و  لهسهر تاشهبهرد

 ڕەش سيما، کیمهلهوان 

ژينهدا،   له ڕووباری لهم

  بهرچاو ەهاتهالو د

 ماوەژب پالنکی دربهب چهک و 

ووکه، يان حهسانهوە   بهب تا

بهرەکهی خۆی جيا   ببوەوەله س

 بۆ بناوان یتۆفانهوە دەخز ویلهسهر

دەکۆش  خۆی ڕزگارکا یمهلهوان ت

وودا کی سهوزی خهوا نه  له و

واری وشکانی بگا و  دەيهوێ به ل

بهرەکهی خۆی يهککهوێ   لهگهڵ س

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥٢ 
 

  ويرەوير و گازەندە - ٣٣
  

نووسهکهی وەالنا   ،نووسهر پ

زەکه ئههۆنی گرت   پنووس لهسهر م

  .و له بۆشايدا پشووی ئهدا

همه   وەالنا کهینووسهر ديسان قه

اما.   و له ڕادەبهدەر ت

،   نه ئهوە بتوان بنووس

دەنگی  بکانه ئهوە ب   ل

کهوە، وا دەچوو بههۆی ڕووداو   و

،   که له دوور ڕووی داب

  له پهلوپۆ کهوتب

  سهرەڕای تهپهی ئهو ههگبه ڕەنگينهی،

نا،که  تهی ترپهی دڵ دەبوو یترپهی پ  و   ئاو

ش هاوين،   له دەرەوەی پ

نييهوە،له    سهوزە

ی.   فيکه فيک دەهاته گو

وی؟   جا، فيکهی مرۆڤ يان مهلی ک

ووک له گو    ،کردندادارب

ه بۆ لۆرييه گهڕاوەکان  ئهد   نچهپ

دەپهڕێ   حهوتوو دوای حهوتوو ت

دی دادێ کی ه   شهو

ستن کدا دەو وەرەکان له چوارگۆشه   پ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥٣ 
 

رن. کهیبروس   ڕەنگبروسکاو بۆ گهردوون دەن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥٤ 
 

  نموزيکی گيانبزو - ٣٤
  

کی ڕەش«هايدن»دە  ژەنمدوای ڕۆژ

 کهمتين به دەستهکانمدا دێ ،تهزووی گهرما

 پهنجهکليلهکان دەيانهوێ

 کوتنينهرمه چهکوش دە

کی سهوزە، گاسهر ه  دیبزۆز گا ه زايه

ه دە ئازادی ههيه.  زايه

 کهس باج به قهيسهر نادا.

 گيرفانی هايدنهکهم دەنمدەستهکانم له 

  ئارام دەڕوانمه دنيا

 و السايی کهسک دەکهمهوە

ی هايدن هه  مانای ئهوەيه دەکهم،ئا

نادەين» م کۆ مه ئاشتيخوازين، به  «ئ

ژايدا يه،کی شووشهي و موزيک خانو  له ل

ن  لهوێ بهردەکان دەف

 بهردەکان لوول دەبن.

 ديسان بهردەکان لوول دەبن بۆ ئهوبهر

رەکان دەمکهچی چاوە   .ننی پهنج

 

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٥٥ 
 

  ئاسمانی نيوەتهواو - ٣٥
  

ک ب ساردی واز له ک ن ید   خۆی د

هڕاوک ن شد   مهودای خۆی دەپس

  اسيسارک کۆچهکهی خۆی تهواو ناک

ش  رە بهرەو پ تهوەئهو تيشکه بو و دەب   ب

  دەخواتهوەکی ل تهنانهت تارماييش قوم

نهی سوور ئاژەڵ مه و   نيگارەکانی ئ

  ڕۆژ ئاتلييهی سههۆبهنداندا دەکهونه بهرله 

  ههموو شتک دەڕوانته دەرەوی خۆی

مهش بهسهدان ساڵ له ر خۆردا دەڕۆين ئ   ژ

کی نيوە کراوەيه ک درگا   ههر مرۆڤ

ک ههموومان ڕەوەک  ن   دەڕۆينبۆ شو

ماندايهههئهم زەوييه تا ر پ   تايه له ژ

وان دارستانهوە شهوق    هداتهوەئ ئاو له ن

که له ڕوخ دنيا ی مهنگيشگۆالو  رە   پهنج
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کی زستان - ٣٦   شهو
  

  باهۆز دەم به خانووەکهوە دەن

دەکا تا ئاههنگی ل ههست   فووی ل

پهرۆش دەخهوم،   دە

  ئهم شان و ئهوشان دەکهم

نمهوە، م و مهتنی باهۆز دەخو کدەن   چاو ل

ن له تاريکيدا گهورەنکهچی چاوی    مندا

يهتی ه بۆ ياندا بۆ   باهۆز له گو

ۆپی چهرخانه   ههردووکيان حهزيان له گ

دان بهرەو زمانکه   ههردووکيان له نيوەی ڕ

نهيه ی مندا   باهۆزەکه دەست و با

  «الپالند»کاروانهکه لۆقه دەکا بهرەو 

رەی خۆی دەناس   خانووەکه کۆئهست

ژی  کهوە ڕادەگرێبزمارڕ   ديوارەکان پ

چرکهيه مهوە ب   شهو بهسهر ئهردی ئ

نهوە   (لهوێ ههموو ههنگاوەکان دەحهس

کدا) ی نوقمبوو له بهنداو   وەک گ

وييه   کهچی لهدەرەوە شهو ک

  باهۆز جديتر به سهر جيهاندا دەگهڕێ

ن مه دەن   ئهويش دەم له گيانی ئ

دەکا که ئاههنگی ل ههست   و فووی ل

مه لهوە    دەترسينئ

چ   که باهۆز بهب مانايی ڕامانپ
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نهوار ه و شو بژادەی زايه   هه

  

ک -٣٧ کدانهوەی پۆرترە   ل
  

  ئهمه پۆرترەی ئهو پياوەيه که دەمناسی

زەکهی دانيشتووە   مام پياو الی م

داوەتهوە،   ڕۆژنامهکهی هه

  .چاوەکانی له پشت چاويلکهوە داکشاوە

هکهی بريقه    ئهداتهوەکۆت و شهروا

ی سنهوبهر شۆردراوە   ديارە به گه

ی باوەڕە کی نيوەتهواوە، ج   ڕوخسار

  ههر بۆيهش،

تهوە ی نزيک ب   مرۆڤ حهزدەکا ل

ک  شه کوو خۆی توشی ک   کاب يان به

  باوکی مام پياو،

  بهسهريدا دەباریدراو وەکوو ئاونگ 

مهت   دەرنهچوو کهچی لهوێ هيچکهس بهس

  مرۆڤ ههست بهوە دەکا،

گانه و نامۆ،بيرۆکه   ی ب

ته کۆشکهکهوە ن   به شهودا خۆی دەخز

کنه گهورەيه،   ڕۆژنامه ئهو پهپووله چ

تهوە ن ز و ڕوخسار دەحهس ی و م   سهندە
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ستاوە کی بلووريندا و   ژيان له کات

گهڕێ با بهردەوام ب ههر   ل

  ئهوەی که «من»ە

  له دەروونی مام پياودا پشوو ئهدا

دەکا،ئهوەيه ئهو ههستی    پ

  وادەژی که ههيه ههربۆيه

ش،   من چيم؟ جاربهجار،زۆر لهوپ

ی نزيک بوومهوە ک ل   بۆ چهن چرکه

  چيم؟ منچيم؟  منچيم؟  من

م من ههرکه چاوم به «   کهوت من»به

ک کراوە من   ونبوو و کوالنچکه

گای ئهوکوالنچکهوە   له ڕ

 خۆم وەکوو ئاليس بهربوومهوە.
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  يادداشتی ئهفريقاوەله  -٣٨
  

ۆنيگاری «کۆنگۆييک» دا    له تاب

  کهسايهتييهکانی،

نهو  ش دەبزو   ناسک وەک پهڕی م

ن رکراوەوادەنو زی ئينسانييان ل داگ    ه

کی تهنگهبهردا،   له پاساژ

وە ژياندا،  وان دوو ش   له ن

ژی لهبهرە  کی در گا   ئهوکهسهی به ئاکام دەگات، ڕ

  

ی ل  کی گهڕۆک ڕ   وەن بوو، مرۆڤ

ويدا  وان کۆخی ک   له ن

کهوە     تووشی بوو به تووش الوپياو

دەکا    نهيدەزانی، الوپياو ميوانداری ل

کی گوشار بۆ باجگيری    يان وەک بارمته

ی دڕدۆگ و تووڕەی کرد،    دوو د

ان  ب کهه واوی ل ش   به سهرل

  ئۆروپايی له ئۆتموبيل دوورناکهونهوە، 

  وادەزانن دايکيهتی 
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  ن وەک ريشتهراش سيسرکهکان سهخت 

ت    ئۆتوموبيل بهرەو ماڵ داژو

  بهزوويی تاريکايکی خۆش دادێ، 

کنهکان دەب    که ئاگای له جهله چ

  خهو

ژی لهبهرە  کی در گا   ئهوکهسهی به ئاکام دەگات، ڕ

ی مهلی کۆچهر؛     ئهوە ڕەنگه يارمهتی بکا، به ه

ک  دانهوە   بۆ دەست ل

  ئهوە ڕنگه يارمهتی بکا،

ب ئازادکهين که ڕاستی له  و کت   ن

ويسته که بهردەوام بين ئهوەی    پ

  

ندکار  ،  داشهوبهخو ن   دەخو

ن که خۆی ئازادکا  ، دەخو ن   دەخو

ک،  ته پليکان   و دوای تاقيکاری دەب

  بۆ پياوی دوای خۆی 

  لهم پاساژە تهنگهبهرەدا  

ژی لهبهرە  کی در گا   . ئهوکهسهی به ئاکام دەگات، ڕ
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  لووتکه - ٣٩

 

 دا، چنينیناسکه خانهی له با

 بهههناسهبڕک سهردەکهون ئاسانسۆڕ

تی شهقام گيا نه وپڕون  ئهمڕۆ ئهسفا  ک

 نيشانهی هاتووچۆ چاويان داخستووە

ستان ههرازی   ئاسمان کشاوەبۆ  کو

کيانلووتکه بهر  نييه کان هيچ س

مه بۆ ڕاوی تۆ   ين ەکهش دک  خۆ ئ

وان هاوينهوە بهرەو سينهماسکۆپ   له ن

 ينبهشهودا وەکوو پاپۆڕ لهنگهر دەگر

ونجی خامۆشهبه چرای  کی ن  وە، به مهودا

 له ڕاستييهوە، لهو کاتهدا خزمهتکارەکان

دارين. وشکانی  له   پارکهکاندا، خهريکی د
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سای زستان -٤٠  ڕ
 

 هوەيلهسهر تهختهکهم خهو بردمي 

 له سهرمادا له خهو ههستام

  ،چوار دەمدەمانیبهيانی، 

ن تاشراوی ژيان  ئهودەم، القی خاو

 سارد و س هاتوچۆی دەکرد

ينیلهگهڵ  لکه خهو بردم ف  يهوە يپهڕەس

ودا له خهو ههستام وان پۆلی هه  .له ن

بهستهيه   شهوقی چرای شهقام، سههۆ

ی جادە تهوە  شسههۆ  ئهدرەوش

 .مينا چهوری گۆشته بهراز

 ئهفريقا نييه،  رەئ

 ئۆروپاش نييه،  رەئ

يهک نييه، بيجگه هيچ  رەئ  .رەله ئ کو

 ئهوەی که «منه» تهنيا وشهيه

مبهر س  ەوەله زاری تاريکی د

ی کۆک زوقم کهوتوو،   چنگا

 ەژەن دموزيکی خۆی 

کی ه و دەکاتهوە رزۆ زايه  .ب

 الخانووی کۆشک پيشانگهيه



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٦٣ 
 

  ، له تاريکيدا

 وەکوو شاشهی تهلهڤويزيون 

 .داتهوەهرەنگ ئ

ر ئاسمانی تژی   ستاوم له ژ رەدا و  ئهست

تهکهمدا ر با  ههست دەکهم گهردوون لهژ

ته ژوورەوە ک د  به گاگۆ

 و دەڕواته دەرێ

روولهوە مينای ته شارە م  .بچ

 س داربهڕووی ڕەش، له بهفر و بۆراندا 

ەنگين   ! زۆر ئهستوور، کهچی دەست

زی ئهوانهوە، ی بهه  له بوت

نه سهوزەکهفی بههار  .وەييهدەڕژ

ک به کۆمه کۆم، وبوۆئۆت  س

وارەی زستانهوە  له ئ

و دەکاتهوە  ڕووناکی به

ی سنهوبهردا   وەکوو گهمی لهجهنگه

 لهوێ، جادە تهنگهبهرە

ی مهرگ يی کانا  .وەکوو قو

ک،  بوار  چهن ڕ

دا چوو کی به سا  ،چهن کهس



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

٦٤ 
 

ک، زۆر جح  چهن نهفهر

 ئهگهر بمانايهنهوە،

 چرای شهقامهکانيش بکوژايانهوە

  .ههموو دنيا خاپوور ب ، ڕەنگ بوو
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  پۆلی مهلی بهربهيان - ٤١

  

  ئۆتۆمبيلهکهم له خهو ڕادەکهم

  نگيا داپۆشراو شووشهکانی به گهردەی گول و

مه بهر چاوەم چاويلکهی بهرگري   خۆر دەن

ندەکاندا د    ەکشتاريکی بهسهر جريوەی با

  ههر لهودەمهدا،

ستگهی قهتار   لهوبهری و

کی دی،    پياو

کی باری،   له نزيک واگۆن

گهڕاو   لهبهر ژەنگ سوور هه

  که پرتهپرتييه له بهر خۆرەتاو

  دوودڵ پياسهدەکا                

  بۆشاييک نييه هيچ رەدا ل

  کهچی، له گهرمای بههارەوە

کی ساردەوە،   له کۆريدۆر

وکه د و سکا دەکا، ک بهتا   کهس

کردوە،که گۆيا، بوختانيان    پ

ژنهی سهرۆکايهتی   تا پهلهی ل

چاندووە                     بۆيان ت

مهوە،   له ههر
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ێ ک دەف   قلهباسکه

ک بهج دە نهوار   و شو

دەربازی پشتهوە   له ديمهنی ڕ

ته ژوورەوە ک د که ف   به ف

  ڕەش و سپی، 

کی پيرۆزە»* ندە   «له ئهفسانهدا با

  هاودەم، 

ێ هف ک، به با   تۆکا

ک دەن ننيگار   هخش

  تا ههموو شت دەکاته سياپۆش 

جگه له جهلهسپييهکان به تهنافهوە   ب

  سهيرە،

ندنی مهالن کۆڕی سامفۆنيای    خو

* ن ک د   پالسترنيا پ

  بۆشاييک نييه هيچ رەدا ل

  ئای چهن خۆشه ههست بکهی 

  هۆنراوەکانت گهشه دەکهن

تهوە  کد کدا خۆت و   له دەم

  هۆنراوەکانم گهشه دەکهن،

ژ گا بهخۆم ل   دەکهن ج

ه پهست   به پا
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ن  النهکهم وەدەرم دەن   له ه

گهيشتوون، گهيون.    هۆنراوەکانم پ

  

هکه له ميتۆلۆژی سکانديناويدا، به پيرۆز دەزانن.    *قشقهڕە به

)  ١۵٢۵ -١۵٩۴ (  Giovanni Pierluigi da Palestrina-گيوڤانی پيهڕ لئيوچی داپالسترينا  **
 دورۀ رنسانس بود. هنگساز ئيتاليايی موسيقی مذهبی ئا
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 تهنيايی – ٤٢
  

رەدا بوو،    ئا ل

بهندان کی مانگی ڕ وارە   ؛ ئ

  . لهوەانه بوو تهمهنم تهواوب

  

  جادە خليسک بوو، 

نهکه خزی بۆ ئهوبهری جادە   ماش

نی دی که لهوبهر دەهاتن،    ماش

  چاو لهبهر چراکانيان بهشهوارە دەکهوت. 

  

  کارەکهم،ناوم، کچهکانم، 

  رەهابوون و له بيرم نهمان

دەنگی بهسهر ههوادا کشا   دوايه، ب

ما   و زۆر دوور بهج

ک نهی کوڕ   نهناسراو، و

ندنگه،   له حهساری خو

 . ی دژمن گهمارۆی داب   که خ

  

کی زۆری  افيکی ههمبهر ڕۆشنا   ت

و دەکردەوە   به
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  شهوقی چراکان ئهيدا له چاوم

  لهم بهر دەمئاژووت، دەمئاژووت

  بهخۆنهزان لهڕەوت کهوتم  تا

  له ڕوونگوزەری سامناکهوە

ژا لکه دەپ نی ه   نوور مينا سپ

کم بهرکهوت ههراو وەکوو گا   ج

  خانوی مهزنی نهخۆشخانهکان

ست و پشوو بدات    پياو دەيتوانی ڕاو

  

ش ئهوەی وردوخاش بم،    پ

  يارمهتی گهيشت!

ک دەرکهوت   لهوەدابوو بنکه

ک له خيز و لم، ک   تهپۆ

کی بهرجهسته    ههورەبان

ن دەرباز بوو، ڕزگار   ماش

  خزا بۆئهم بهری جادە،

ستا  ک تهواو و   لهبهرئهستون

کی تيژ، ه نا زايه   و

  له تاريکيدا، له زەين ونبوو. 

  

  من له شانهکهمدا مامهوە
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ک    به چاوی خۆم ديم کهس

  له باڕنی بهفرەوە هات.

  دەيويست بزانی چم بهسهر هاتووە 

  

کی زۆر هاتم    و چوومماوە

ت سههۆڵ بهسته،    ئهوبهری ڕۆژهه

کيش بهدينهدەکرا   هيچ کهس

  له بهشهکانی ديکهی دنيا،

کی ديش ههن:    کهسان

  له دايک دەبن، دەژين، دەمرن

کدا کی پ خه گا   له ج

  که دايمه بهرچاو ب 

هدا وان پۆلی ههنگهژا   له ن

کی تايبهت نيشان بدەی    دەب سيما

  ه سهروچاوت داپۆشراب به قوڕوليت

تهو    پۆل پۆل بهرز و نزم دەب

کدا    له دەم

کی خيزولم  بهرەکان، تهپۆ   ئاسمان، س

  دابهشدەکهن 
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  من دەب تهنيا بم 

  دە دەقيقه دانيبهيانی 

  دە دەقيقه دانيدوانيوەڕۆ

ک   بهب ههيچ بهرنامه

ک، له نۆبهدايه    ههمووکهس، ههمووشت

  زۆربه، يان تاک. 
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 دەوروبهری کاردا له  - ٤٣

  

  له جهنگهی کارەکهدا،

وی دەکهين  ويانه تاسهی ڕووەکی ک   ک

  له کاکی به کاکيکدا خۆدەبينيهوە

گهی سيمی ڕووتی تهلهفۆنهوە   تهنيا لهڕ

نينه    دەتوانين خۆمان بهسهپ

 ناوەندی دنيای شارستانييهت

***                      

  ههيڤی کاتی ئازاد، 

  کۆيهوە؛به قورسای و 

  له دەوری گۆی کار دەگهڕێ.

  بۆ؟ چونکه ئهوان وايان دەوێ 

  ئهوکاتهی بهرەوماڵ دەبينهوە

  خاک گوێ شل دەکا، و

ر زەويش -    -ژ

زەوە گایلهڕ   السکه پهر

مان بۆ دەگرێ     گو

***                  

  ديارە، له ڕۆژانی کاريشدا،  

کی کهسانه ههيه    حهسانهوە
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وکهوشهنی  ويشدا له ن   دووکه

کی دەرباز بوون ههيه    کانا

  چاوەڕوان نهکراو

وەڕاستی ترافيکدا،     له ن

ن  ک خۆدەنو   پاپۆڕ

   -يان له دوای فابريکهوە-

  دەخزێ بهرەوبهر

کی ئاوارە، بهرەو ناديار ست   سپيی پ

***                  

کهی يهکشهممه،   ڕۆژ

دەپهڕم کی ڕەنگ نهکراودا ت هخانه   بهالی با

ستاوەله هه شی و هم   مبهر تراويلکهوە، خۆ

  - نيوە تهواو-

  کهچی دارەکان بهههمان ڕەنگ ڕۆشنن 

ک، که مهله ستی يهک   دەکا وەکوو پ

***                     

 لهدەرەوە،

  بهب المپهکان، 

مبر تهواو ڕەشن  پت   شهوانی س

ن،    چاوەکان ڕاد

ک ڕووناکی بهسهر خاکدا دەکش   تۆز
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ششهيتانۆکهی زەالم    دەخزن بهرەوپ

دەتۆقن    قارچک فراوان هه

رەکان له فهزادا.  ههر   وەکوو ئهست
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ک - ٤٤  دوای مردنی کهس
  

کی   واهات، وابوو که جار

ەنگ  کی ب   تاسان

کی درەوشاوە رە   ئهست

شت  ه ژی دوای خۆی بهج کی در   کلهکه

مهش له خۆ دەگرێ   ئهم تاسهيه ئ

»کانيش ل دەکات «سيمای   ڤ

ش  ۆپی لولهی ههواک نی زوقمهد   شو

  خۆنهزان بهج د

*** 

شتاش،   مرۆڤ دەتوانی ه

 ، ش بخوش   بهرەو پ

  له بهر خۆرەتاوی زستانيدا 

همستانی پارەکهدا وان ق   له ن

ماودا،  ی له لق بهج وان گه   به ن

  ههرله الپهڕەی دڕاوی کاتهلۆگی ناوی ئابونکراواندا» «که

يلووشيون. دەچی که سه  رما هه

*** 

خۆشييه،  گای د شتا ج   ديارە ه

دەدا  ی ل   مرۆڤ ههست بکا د

  کهچی زۆرجار ههستدەکهی،
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بهرەکهت له خودی خۆت واقيعيترە   س

مانايه، له چاو   سامۆڕايی ب

 سهالحپۆشی ههژديهای پهنای، پهنای. 
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 هاوينی ڕووت - ٤٥

   

  ديوەپياو سهير و سهمهرەی زۆر 

داوە ک زۆر هه   واقعيهت «مۆرەی» بۆ کهس

رە هاوين له کۆتايی دايه.    کهچی، ل

   

کی گهورە ۆکهخانه   ف

وەبهری ترافيک-   - ڕ

  بارەتهرم، دوای بارەتهرم دادەگرێ، 

بهسته،    مرۆڤی سههۆ

  له فهزاوە.                         

   

رگهچيمهن و جاڕەگوڵ   م

رە  -            -دەنيشمهوەئهل

کی سهوزی ههيه   چيمهنهکه بهرپرس

  خۆم ناونوس دەکهم!       
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ژنه به. ٤٦ ت سهرڕ   هوەو

  

نهکان باران    چهکوشکاری دەکاماش

ن و برووسکه داوێ  ههور   دەگرم

پهڕدەب   ترافيک درەنگ ت

ن.  ۆپهکانی شهقام دايس   له هاوينهڕۆژدا گ

  

  دەب  دووکهڵ به لولهی سۆبهدا لول 

ن کدەن   ههموو زندەوەر کووڕدەبنهوە، چاول

زتردەکا. کی دەروونی، ژيان بهه   بزووتنهوە

  

 ، ست رە، مامپياو دەو نهکه نيوەکو  ماش

، ههمانکات شۆالوگهی باران   لوزوە دەبهست

 ، ن کی کهسانه دادەگرس   مامپياو ئاور

ش.  ک دەک   و سيگار

  

يهدا چکه جهنگه رە، لهم ڕ   ل

چ دانهوە بۆ ئهو به گا،پ   ری ڕ

رگزەئاوی له ن ک پ   له نزيک گۆالو

 . ند له باراندا وندەب ژ و ب کی در   چيا

  ئهم بهردە قهبرانه له سهر ئهم دوندە
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تهوە بۆ تافی ئاسن دۆزينهوە،    دەگهڕ

نی نهبهردی هۆزگهل بووە    شو

کیله « ۆ. کۆنگۆ   » ساردتر له ئهم

  

ی يهک دەخا ی ما   خهتهر مرۆڤ و ئاژە

وەڕاستی ديواری بهردچنتا    ن

شه و گاشهبهردەوە   له پشتی ب

نی نشيو.    تا ترۆپکی چيا و داو

  

هيکی تاريکدا،    له نس

تهوە، کی نالهبار دەبزو   شت

غان بهپشتهوە   له ههورازی قه

ستاوە،  ن و   له ههمانکاتا، ماش

  مام پياو بير دەکاتهوە

  

تهوە، ت ڕووناک دەب   و

نهکهی دائهداتهوە مام پياو شووشهی    ماش

ر نهرمه باران دا،  ک له ژ ندە   با

 ، ر دەژەن   بلو

  کهچی تهنيا بيسهريش ههر خۆيهتی. 
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کهاتووە،   ڕووبهری دەريا و

  ئاسمان به چپهوە، تژی ههورەبروسکهيه 

پاو  گزەئاوييهوە، تا قوڕوچ   له الپهڕەی ن

تهوە.  دی دەکر   پهنجهرەی دارستان ه

  

ن ههورەبروسکه ئارامی جهو  و   دەش

کهڕکهر، دوايه بۆشايی  کی گو   زرمه

ۆپهکان دەنيشنهوە.    لهوێ دواين د

  

ی مام پياو دەگا ک به گو م دەنگيدا وە   له ب

نه  کی مندا   دوور، له دوورە، جۆرە دەنگ

تهوە.  وکهژەوە، بۆڕە بۆڕ بهرز دەب   له ک

  

تهی چهن دەنگ؛  ک، ئاو ه بۆ   بۆ

  دەنگی نووساوی شهيپوور، خاو

  -له دەورانی ئاسنهوەدوور، 

کوو له ناخی مام پياو خۆيهوە.  -يان   به
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ر گوشاردا٤٧  . له ژ

    

زە    له ئاسمانی شينهوە گرمهی موتۆر بهه

مهش لهسهر کارەکهمان دەلهرزين   ئ

رەدا، له پڕيکدا،   کهچی ل

ن  يی دەريا خۆی دەنو   قوو

  سهدەف و تهلهفۆن ويژە ويژيانه.

   

ڕادەگالهملهی ئهوبهر، مرۆڤ    ههرئهوندە پ

ک جوانی و خۆشی تهماشابکا   تۆز

ن و چڕدا   له جاڕەگهنمی بژو

کی زەردەوە   شهپۆلی ڕەنگاوڕەنگ له پهردە

پهرۆش له زەينی منهوە کی د بهر   س

تهوە  ز   خۆی بۆ پهردەکه ئهگو

هگهنمهوە،   گهرەکيه له گو

ڕ.  ته شمشی ز ن و بب کب   خۆی و

  تاريکايی دادێ،  

 ،   شهو شهق دەب

ن           و نو مه ن   دەخز
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کی بچوک    پاپۆڕ

تهدەرێ    له زگی گهلهگمييکهوە دە

و ئاودەکا   مرۆڤ ههست به تهنيای ن

گه   تارمايی پهيکهری کۆمه

کی ناديار داژوێ.   بهرەو داهاتو
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کی داخراو. ٤٨  وەتاقی کراوە، وەتاق

   

  مام پياو ههست بهوە دەکا،

  لهسهر ئهم دنيايه،  

کهی خۆی وەکوو دەستهوانهی چهرم وايه   لهگهڵ شوغ

وەڕاستی ڕۆژدا،     کهچی له ن

 . ؛ لهسهر رەفهکهی دادەن ن   دەستهوانهکانی له دەست دەرد

ک پشوو ئهدا   چهن چرکه

  سهيرە، که دەستهوانهکان پان و ههراو دەبنهوە

نن.              وەوەی خانووەکه ڕش داد   ديوی ن

   

گهڕاوە، ئهو   خانووە ڕەش هه

کهوتووە وەڕاستی بای بههارەوە هه   له ن

: بهخشين    «بهخشين» سهوزەگيا به سرتهوە دە

کی ناديار بهدەستهوە، ک تهناف   کوڕ

ێ دا بهرەو ئاسمان دەف   به الڕ

  لهوەێ خوليای بهرينی بۆ داهاتوو، 

ێ دەف   وەک دەمبادەوە هه

  شارۆچکهی، جهمسهری گهورەشار  گهورەتر له
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  دوورتر، بۆ الی باکووڕ،

  له يهک بهرزاييهوە، 

انهوەيه   پياو دەبين فهڕشی دارستانی سنهوبهر ب ب

ستاون،  بهری ههور ب بزوە و   لهوێ س

ش .  ن بهرەوپ   يان نا، دەف
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  موزيکی ئههۆن. ٤٩

  

  دەگای خانووەکه داخراوە

رەکانهوە ديواژن بووە  خۆر   له شووشهی پهنج

قرچاندووە و  زەکانی هه   بهری سهرەوەی م

زەکان، ئهوندە قايمن   کهچی م

گرن.   که قورسايی چارەنووی مرۆڤ هه

  

ۆکه له دەرەوەين    ئهم

ند و بهريندا  کی ب   لهسهر سهرەوژيري

  زۆربهمان بهرگی ڕەشمان لهبهردايه 

کن خا و چاوی ل   پياو دەتوان له بهرخۆر، خۆی هه

ز ب    هرەو دوور دەيبا. و ههست بکا، چۆن بای بهه

  

کهوت خۆم دەگهيهنمه کهنارئاو    من بهڕ

رەم، لهسهر گاشهبهردە  ستا ئهوە ل   کهچی ئ

  که لهسهر پشتی ئاشتی وەستاوە

وان شهپۆلهکانهوە    بهردەکان له ن

  به ئاسپايی تلدەخۆن بهرەوپشتهوە.
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ک ٥٠   . چهن خول

  

ژە له زۆنگهکهدا،   ئهو سنهوبهرە در

  ڕادەگرێپۆپهی خۆی بهرز 

ک   يهک ڕەشه، پهڕۆ

، م ئهوەی مرۆڤ دەيبين  به

  لهبارتهقای ڕەگ و ريشهدا هيچ نييه

  نهزمی ڕيشهيه.

 

کهکردن نی و گاگۆ ک، بهنهه گيراو   ڕ

  نهمر، يان ، نيوە مردوو،

  من، تۆ، سارا، ئازاد،

  ب ئهوەی خۆمان بمانهوێ

  له دەرەوەی گهورەشاندا

  .لق لق و چ چ دەبين

  

ەنگیله ئاسمانی  ک دەبارێ! هاوينهوە شيري   باران

نج ئهندامی ههستم،   ههست دەکهم پ

کی ديکهوە زراوەته لهشی بونهوەر   ڕاگو

ت و دەچ ک که سهرسهختانه د   کهس

  وەک وەرزشکاری سپيپۆش له دەوری مهيداندا

ر. هدەکا سهراوژ يه که تاريکی دەزوو  لهو
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ژ. ٥١  پشووی مانگی گهالو
  

ر  ندا، ئهوکهسهی لهژ   داری ب

؛    له سهر پشت ڕاکش

ندايدايه.    هاوکات له ب

  ئهوکهسهی چۆڕ چۆڕ بتک 

دا جۆالنه دەکا،    له ههزاران چ

ش    بهرەودوا  -بهرەوپ

که ڕەهادەب نه ن، و ی بزو   دانيشتووی سهندە

  

ستاوە    ئهو کهسهی نزيک تهخته سهکۆ و

ته کهنداو.    بهچاوی نيوەبازەوە دەڕوان

  تهختهسهکۆکان زووتر له مرۆڤ پيردەبن 

ە له بهردە    ئهو ئالوارە بۆزنوقرەييه زگی پ

نهر،     سهرسووڕه

شنگی ڕووناکی؛ تيشکداوێ تا کۆتای.    پ

  

هدا    ئهوکهسهی له پاپۆڕی ئاوا

پهڕ دەکا   ڕۆژەکهی به سهفهر ت

نهوە.  يدا ئهدرەوش ر پ   کهنداوەکان لهژ

ندا بهخهو کی ش   ێ  گهرەکه لهکۆتايی المپا
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  هاودەم دوورگهکان کووڕ دەبنهوە 

نهی پهپووله، لهشهودا بهسهر شووشهکهوە.   و
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 لهگهڵ ڕووبار. ٥٢

   

  له پشت ڕوخساريانهوە،

  هاودەم لهپهنای وتوبيسيانهوە؛

م له هاژەی مشار بوو.    گو

   

ژە و   ڕەوەندی ئاو سهرڕ

  ئهوەی دەيهوێ و نايهوێ،لهگهڵ خۆی بردی  

و چی بهرکهوێ بهتووڕەيی ڕايدەما   س

   

نراوەتهوە   زيندەوەرچاويان دووبارە چهسپ

  گهرکيانه لهگهڵ جهرەيان له خوڕاوەوە

ش  دەن بهرەوپ   بهب لهرزين، خۆهه

ن   برسی و تووڕە، له سادەيی بگهڕ

   

شه اک   ههموو ئاوی شهڕانی سهرنج

   

تهوەلهو  گايه که چۆم باريک دەب   ج

ته تاڤگه ر دەب د   ئاوهه
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کی مانگی پووشپهڕدا  وارە   له ئ

توودا ی وشه وجهنگه ک به ن   داوای سهفهر

  بۆحهسانهوە وچانم گرتبوو 

اسيستۆرەکهمهوە م نابوو به ڕاديو ت   گو

  دواين ههواڵ دەربارەی پردەکهی 

  ڕووباری الی کليسای ڕاگهياند؛ 

مه چهن مرۆڤ نهماونههروەها:له گوند   ی ئ

کرد يمی مهتهب   چهن بيرۆکه دوود

   

ر پردەههواييکهوە،   دەڕوانم، لهژ

ن ک دەرووخ   الفاوههمووشت

ن رە ئهلوار دەه   ئاو ل

ش«چهن دار  دەکهن، ڕاست بهرەوپ   ئهژدەر» بهڕ

ن چهوانهوە دەچهرخ   ئهوانی دی بهپ

ن،   به قورسی دەسووڕ

  بهب يارمهتی بهرەو کوێ

  بهکهناری ڕوبارەکهوە دەکهنبۆن  

ۆکهن ک به تا که   و بۆالی بهردی ب

هکه دەبن،    ئهوانی دی بهسهريهکدا که

کراو پ کهه نهی دەستی ت   و
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  لههاژە و گرمهدا، بهب بزوە

   

  لهالی پردەههواييهکهوە،

شوولهوە؛   له پۆلی ههورە م

م له هاژەی مشارە.   گو

   

  لهو الشهوە چهن کوڕ 

  دوچهرخهکانيان لهچيمهندا نوقم بووە

  تهنيا شاخيان بهدەرکهوت. 
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بهند. ٥٣ واری مه   ل

  

ەنگی کارەوە؛   پياوان، به جلوبهرگی يهک

نهوە وەدەر   دەکهوتن له کهندە

  ئهوێ گوزەری پهڕينهوەيه،

يه.  کی ناديار؛ نه شارە نه الد   دۆخ

  

  جهرسهقيلی خانووسازی، له ئاسۆوە 

کی گهورە بدات؛  مباز   دەيهوێ قه

رەکان نهيانگهرەکه. م کاتژم   به

  

دراو،   بۆری چيمهنتۆ له دەوروبهر ف

سنهوە    به زمانی وشکهوە ڕووناکی دەل

  

ه،   ئهمباری دەغ و دانهو

ن   بوونهته کارگهی سافکاری ماش

  

ژنه سهر شت، بهر داو   بهردەکان بهتيژی س

ن که دەگاته الی گۆی ههيڤ   وادەنو

گايانه ڕۆژ به ڕۆژ زياد دەبن    ئهو ج
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  وەک ئهوەی پياو 

يب    به پارە و دراو بۆ «يههودا»ی ک

  خاکی ههوڕگهری بوەته گۆڕستان

  بۆ گۆڕی غهريبه مردووەکان.
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  تڕافيک  .٥٤

  

  کاميونی ڤاگۆنی يهدەکی بهدواوە 

و تهم و مژدا،  کی له ن   به گاگۆ

کی گهورەيه له  بهر   جادووی بهرزەکدا؛س

ی له ليخناوەوە بۆ بن گۆماو.  و   که خۆ دەبز

  

ی ئۆتۆمبيل،    چرای نوربا

وکاودا ههمبهری يهکدەبن پ   له دارستانی هه

  پياو سهر و چاوەی بهرانبهرەکه نابين

 . ی سنهوبهرەوە خاپوور دەب   الفاوی ڕووناکی به گه

  

ن  کهوە د بهر له ههمووال مه وەکوو س   ئ

ويهکله  کدا، له يهکديدا دەچينه ن   تاريکداهات

ين؛ رخراودا دەخز کی بهرەو ژ   له ئاالرم

پهڕدەبين.  ش، ت   بهرەوپ

  

  له دەرەوە، له دەشتاييدا؛

کهوتون   فابريکهکان ک

دا دوو ميليميتر ڕۆدەچن    خانووەکان له سا

يان دەکا   و خاک ئههۆن ف
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ن پهنجهی نهناسراو،   شو

 بهرههم هاتوانه له سهر ئهو کاال 

نه بهرههم؛    که به خهياڵ د

 .   پهنجهمۆری خۆی بهج د

  

تيشدا بژی.  دەدا له ئاسفا   تۆو ههو

  ئهوەڵ داربهڕووەکان ئامادەن

  له دەستهوانهی ئاسندا؛

بکهن و دوايی . . .  شوو گو   له باتی ه

  

  له وەتاقی کاری شهريکهدا،

ئۆن نائاسايی تروسکهی دەێ  کی ن   المپا

رە درگا   کی پهنهانی ههيه، بيکهوە!ل

يسکۆپ»ە سهراو بن بووە. و ئهو «پ وانه ن   ب

  

ر بهرەو سهرچاوەکان،   بهرەوژ

ه؛ نه قوو   بهنبهر ئهو قاميش

نی مردوو گهشه دەکا.   لهوێ قهوزە وەکوو ڕد

  

. م و ليکاويدا ڕايدەما   پاکژکارەکه له جلوبهرگی چ
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کی الوازدا نزيک    لهخنکان،لهگهڵ مهلهکردن

  هيچ کهس نازان که چۆن دەب

قهی زنجيرەکه دەپس   تهنيا ئهوە که حه

تهوە.  کهوە دەلک   و بهردەوام پ
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شکی شهو. ٥٥  ک

   

م     ئهمشهو، بهرەو پارسهنگ دادەکش

شه ب بزوانهم، ک لهو ک    يهک

  .بهرگری له وەرگهڕانی بهلهمۆک دەکهم

   

  تاريکی دا، ڕوخساری تهماوی له 

  وەکوو بهرد؛ 

تر دب  دەنگی مهدە» گ   «دەستم ل

نن دەترنج   دەنگی دەيکه خۆ ت

بهر، گر دەخزێ وەکوو س   گو

سگهی درەوشاوەی راديووە؛    له باندی و

وێ هاوئاههنگ لهگهڵ جهالدەکان دەپ   زمان ڕ

نين. کی نوێ داه   ههر لهبهرئهو، دەب زمان

   

رە دۆستی کات و ساته    گورگ ل

ک،   گورگ

ناوە  رەکهوە؛ زمانی دەره   له پهنای پهنج

چ يهتی له دەسکهتهوری، مارپ هکه پ   دۆ

هی شهوپهڕەی لهشگران،   نا
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ی ئاسمانهوە  ته دۆ   خاووخليسک؛ دەڕژ

  له سهر زەوی،

ی چهرخ ئاسنينه  نهی سهندە   و

   

روژوور دکا،   پياو شار ژ

دەنگه ستا مات و ب م ههر ئ   به

ر دارە    ناروەنهکانهوە،له ژ

  له گۆڕستان؛ 

ه نی زەويدڕ به تا   ماش

ن بۆالی خاک داژوێ ماش   ب

   

کراوەوە، پ   ميوان به پهنجهی هه

زەکه وەنهوز ئهدا،   الی م

  له ڕوخ من،

رەکان دەنگ دينگ. . .    زەنگی کاتژم
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رەی کراوەيه. ٥٦   پهنج

  

ک  خانه،له نهۆمی يهکهم بهياني   ی با

ری کراوله ههمبهر    ؛پهنج

نم دەتاشی.  ستابووم و ڕد   و

نا نتهراشهکه ه   به پهنجه قرتهم له ڕد

چاوههويز،  کهوته ويزە   نپ

هناڵ ييههو گدا  تاوی   نا

لهکۆتهر ه زيادە، مينا دنگی ه   نا

شهوە ترنجاند بۆ پ ۆکهوان خۆی ت   ف

هوە تا هاوار   فريا له نا

  »«چاوەکانت بکهوە، دەيبينی بۆ دواين جار

  

ين، بهسهر هاويندا  ف   ههستاين، هه

ک  کی ههيه؟  ی، نازانمخۆشبهڕادە ش   ک

ژەی سهوز و به چه   بهتايبهتی سوور ن ب

  

و شياکه   له بهر ڕۆژەکه قالۆنچهی ن

رخانله    گهيبووە ڕەگ و ڕيشه هوەژ

  له ههواوە دەرکهوت، 

  کردەوە چاپکراوەکان، کهوتنه زگهخشکه
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١٠٠ 
 

ستا چ  ئ   رکهيهمرۆڤهکان ماتن، تهنيا ئهو ب

ک ب   دەنگييان ڕاگرت  خول

  مردووەکان،

  و مات چرکه له گۆڕستانی گوندەکان ب

  

  مرۆڤبيرەوەری  له ديواری خانووەکانهوە

ي نهگرتنی دەورانی مندا رەی و   هوەله کام

ين.  ف   نزم نزم هه

  

  ههتهر بکا تا مهودای ڕوانين 

  ، وەک ئهسپ

  . سهرم بهرەو کامهال ناوە نهمزانی
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وە»«بهشی   له باريکهڕ

   

  بۆ دۆستانی پشت سنوور - ٥٧

   

  به ڕوونی بۆتانم نوسيوە،

م ئهوەی نهمتوانيوە بينوسم؛    به

  بای کردووە و ئاوساوە.

کی کهڤنار، ۆن   وەکوو با

  نهرمه نهرم خزيوە تا دوور؛ 

  سهرئهنجام تا ئاسمانی شهو. 

   

ستا    نامهکه له چنگی سانسۆڕدايه ئ

ن   کابراش المپاکهی دائهگرس

ن   له بهر ڕۆشنايهکه وشهگهلی من دەف

ن دەگهڕ   وەک مهيمون به پهرژينی ئاسنهوە هه

  ددانهکانيان نيشان ئهدەن!    بهب بزووە

   

نهوە هکانی بخو وان ه   ن

ی دی يهک دەبينينهوە ٢٠٠دوای    سا

ۆفۆنهکان،   ئهوکات ميک
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لهکهوە له بيرچون به ديواری هو   ت

  له ئاکامدا بۆيان ههيه بخهون

  تا ببنه ڕاسته شاخی کهڤنار.
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هی ڕەزبهر - ٥٨   گه

  

هيه ش به ژەنگ ش   . گهمی يهدەکک

ژايی لهم مهزرا و دەشته چ دەکا؟  رە بهدر   ل

  ديارە بارگرانه، چراکهی لهبهر سهرما دامرکاوە.

م دارەکانی  وييه. به   ڕەنگيان ک

هيان دەگاته ڕوخهکانی ئهوبهری دەريا   زايه

ن.  ز ک گهرەکيانه ڕاگو دەچ که دەسته   واو

گای گهرانهوەدا، دەبينم چۆن؛    له ڕ

 . دەتۆق ه له فهڕشی چيمهن هه   گارگی ش

ژە ڤنگه ڤنگيانه   ئهو پهنجه يارمهتيخوازانه لهم

تهگوێ.  ر زەوييهوە، گريانيان د   له تاريکی ژ

م« کين» ئ   ه دنيا
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وەوە - ٥٩  زيادە بۆ ن

   

و شارەوە،   به شاڕێ چونه ن

  ئهوکات خۆر نزم و نهوييه، 

ک ته گاگۆ تهوە، دەکهو افيک چ دەب   ت

تهوە کی خاو ئهدرەوش   دەمبادەوە

ک له چياکانی بهفرگری دەمبادەوەم   من يهک

کدا خۆرەتاو سوورە،   له پ

نهکهوە به  وەوە له شوشهی ماش شاو ديته ن   ل

دا ديارم   من به ڕوونی ت

  نوسينيش له دەرونمدا ڕووناکه

  وشه به جهوههردا دەچۆڕێ

  کاغهزەکه به سهر ئاورەوە دەگرم،

ۆم  و شارەوە بۆ دوور ب   ئهودەم دەزانم دەب له ن

  بهردەوام، تا ئهودەم که دەرکهوم

م و دارستاندا ورد بگهڕ   له ن

ۆم  ی چالوودا ب ن پ   به شو

  يکايی دادێ، چاو جوان نابين تار

هگيا ە له بهرد لهوێ، کو   «خهزە» پ
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بايهخه ک لهو بهردانه زۆر پ   يهک

ک بگۆڕێ    ئهو بهردە دەتوان ههموو شت

  دەتوان تاريکايی ڕوون کاتهوە

کردن و کووژانهوە  که بۆ هه   فيوز

ت بهوەوە به بايهخه کی و   ههموو شت

نه . . .    بيبينه، بيبزو
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 ديدەبانی سهربازی – ٦٠

   

  فهرمانم پ ئهدەرێ، 

هکهبهرد دوورکهومهوە    له که

ک   اليانوايه له تهرمی پياوماقو

تهوە دەورانی ئاسن.    که دەگهر

  ئهوانی دی وەک تهلی چهرخ 

ژ خهوتوون    له چادردا در

   

ه ئاگر له چادرەکهدا زا   سۆپای پ

کی گهورە پۆلوەئاوری قووتداوە    مار

بووە، دەنگی نوساوە هوشهی     گ

رە، لهوديوی شهوی بههاردا؛ م ل   به

وان بهردە ساردەکاندا چاوەڕوانی ڕۆشناين    له ن

   

ێ هف رە لهسهرمادا دەکهومه با   ل

 ، م بۆ باوشی خواژن   وەک شامان دەف

هن وی و ش   که دوای مهله جلهکانی پ

هگيا   له   «خهزە»گهرم خۆرەتاودا بوين،کو

   

و  ک ئهي   نمهوە، چاوتروکان

نمهوە    کهچی بۆمنييه لهوێ بم

  لهفهزاوە نيشانم ئهدەن بهرەودوا! 
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رە وههنوکه،    ل

ش.  ک دەچمه پ   له چرەبهردەو بهگاگۆ

   

ی خۆم ب  يهبم ج ردراوە،لهوج سپ   ئهرکم پ

مانايه، کی سهير و ب ان   دەروگ

ی خۆمدا  رە، له ج   ڕاست ئهوەم ل

يه مهخلووق کارلهسهر خۆی دەکا.    لهمج

   

دەی داوە    له تاريکايی دارستانهوە سپ

وە ماوە،     دارەکان ڕەنگيان پ

م لهبهر زوقم بريقهيان دێ   به

وەن  دەنگ بهڕ ه بههارە ب   گو

کدا،لهتاريکيدا ونبووە.    بهههرەوەزبهدوای کهس

   

م لهوێ پياوی دەوێ چاوەڕوان ب    به

واو،  ش داگرتوو، سهرل پهرۆشم، پ   د

ستا ل   ه بهرچاوە ئهوەی ڕووبدا، ههرئ

  من لهدەروونهوە، ههست بهوەی دەکهم. 

  خوشينی الفاوی گهل دژی بهربهست، 

  کهچی تهنيا يهکه يهکه دەتوانن دەربازبن 

  ديارە گهرەکيانه بچنه ئهوبهری ه 

 کهچی خۆم له سهکۆی گهڕانهوەم. 
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ی بازنهدا -٦١ ژی ه  لهدر

I  

بهستهيه،   ئهو ڕووبارە سههۆ

شنگی خۆر شهوق    ئهداتهوە.لهپ

دەنگی. رە تاقی گهردوونه، ب   ئ

ی وەرگهڕاودا سهرنشينم کی وا   لهپاپۆڕ

دەنگی قوت ئهدا و کهری ب   مادەی س

تهوە دی دەسووڕ   ه

II  

کۆتايی خۆی ههراودەکاتهوە ک ب   چهرخ

.   و دەچهرخ

ستاوە بزوە ڕاو وەڕاسته، وادياە ب رە ن   ئ

ک دەردەکهوێ   لهدوورتر جموجو

ک لهبهفر   دا ههنگاو

شدەکا – ک خۆی ک   نوسراوە

سوان    –بۆ دوورترين گو

افيک له گهورە جادەدا،   گرموهۆڕی ت

افيکی ڕاگوزەر بهبی گرمه   لهوالوە ت

  دوورتر له دەرەوە،

چهوانهی با نی خهمزۆک به پ   ماش

  دوورتر لهدەرەوە -له تيژڕۆی گهرموهۆڕدا
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م دەکا رە دوايی وشه له بارەی ئهوينهوە هه   ل

ۆپ  نهی د   ی ئاونگو

ی ئاسنينهوە   کوله کووڕ دەبنهوە بهبا

هرەگهل هاواردەکهن    چ

واسراوانه بانگ دەکهن   ئهوگووشييه هه

   *کاميکازا -دژبهر يهکدی

III  

بهستهيه،   ئهوڕووبارە سههۆ

  دەگهوزێ و هيچ نا

رەدا ب ژەنگ! يی ئ بهرەکان له قوو   س

رە،    ههنگاوەکانی من بۆ ئ

ک بوو له    خاکداتهقينهوە

دەنگی دايپۆشی، دايپۆشی.   کهچی ب
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رکردنی خاک -٦٢  چاود

   

هوە  ەدووکه ته چ   ئهم خۆرە بهرەودەر دەڕژ

رلهخۆی دەگهڕێ  ، ئهويش بهرەوژ   ڕووناکی دەتک

نهوە.    تا بناوانی چاوەکانی من که دەحهس

ەوە بهرەوسهر، چاوتروکان  رباژ يی ژ   له قوو

ر و بن  ، ژ :لهژ   باژ دەبين

  شهقامهکان، بناخهی خانووەکان،

راندا  نهی ههوايی له يهک شاری شهڕو   چهشنی و

رەی نهی مهشکهکو چهوانهوە، و   » خوڕ «سي کهچی بهپ

دا؛   له چوارگۆشهی کپ و ماتدا، لهڕەنگی کهڕوال

يارئهدرێ  ی که ب   لهو

نهوە  سکی مردووەکان لههی زيندوو جياناکر شتا ئ   ه

شنگی خ   ۆرەتاو گهورتردەب و قهوارەی پ

کهوە.  ۆکه، و قاوخهپۆ ته کابينی ف شاو دەڕژ   بهل
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وارەی بهفرانباری -٦٣    ٧٢ئ

  
  ئهوە منم، ئهو پياوە ناديارە 
  دامهزراوی بيرەوەرييهکم 

ستا بژيم    بۆ ئهوەی که ههر ئ
دەپهڕم.    ئهوە بهالتاندا داژووم، ت

  
  ئهو کليسا سپييه داخراوە،

ستاوە؛لهوێ له  وەوە و   ن
وبهبزە. کی پيرۆز ل   وەک دار

  بهب يارمهتی،  
ک؛    وەکوو ئهوە که کهس

تهوە.  شاردب   چاويلکهکانی ل
  

  مام پياو تهنيايه. ههموو ئهوانی ديکه 
ستا  ستا، ئ ستا، ئ   ههرئ

  قانوونی گرانش گوشارمان دەخاته سهر 
خهفی شهوانه.    ههمبهر کاری ڕۆژانه و پ

  
  شهڕە، شهڕی ژيان. 
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وەشاوە -٦٤  ئهنجمهنی هه

    

I  

هکهی خۆمان نيشاندا  ئامادە بووين،   ما

وە باش دژين» کابرای ميوان له زەينی خۆيدا   «ئ

وە دايه   کهپرنشينی له ناخی ئ

II  

هکه، گومهزی سپی وەک کارگ؛  و کليساکهدا:کۆ   له ن

شکاودا چ له دەوری باوەڕی با   وەک گهچی برين په

III  

و    کليساکهدا:کاسهی گهدايی له ئهردەوەو ڕادەب له ن

شهوەی نيمکهتهکان  ته ريزی پ   و خۆی دەگهين

IV  

رخاک  نه ژ رکانی کليسا، دەب بخر   کهچی کاتژم

ن؛  واسر ر ناقوسهکاندا هه   لهژ

مهدا زرينگه زرينگيان دێ  ر ههنگاوی ئ   و لهژ

V  

مۆس»   *کاکی خهوڕەو«نيکۆد

وەيه،   ئاندڕسۆن. بهرەوالی   بهڕ

؟    بهڕاست ک ناونيشانی دەزان

  کهس نازانين، 

مهش ههر بۆ ئهوێ دەچين.    کهچی ئ
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دی بووە. له سهدەی شازدە دا ژياوە * کی به ناوبانگی سو   کهسايهتي

ماوە   .زۆر ئاسهواری بهناوبانگی له پاش بهج
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نی درەنگ وەخت -٦٥     مانگی گو

بهندەدالهم    مه

الس و و دارگ   شکۆفهی دارس

ندا کنی گو گير و چ   له شهوی د

نهوە    نابهدڵ له ههوادا دەخول

  چاکهتی يارمهتی سهرئاوکهوتن، 

ن.    بيرۆکهگهل له ههراويدا دەگهڕ

    

ز،   چيمهن و پهر

دەنگ  کی الساری ب هفڕە   لهگهڵ با

  سندوقی نامه ئههۆن شهوق ئهداتهوە 

  ريگريهوە ئهوەی نووسراوە ناکرێ وە 

    

نک له کراسدا دەگهڕێ کی ف   کزەبا

ڕێ  دا دەست دەگ   و بهدوای د

الس،  و و دارگ   دارس

دەکهنن  *»سالۆمۆ«ب دنگ له بنهوە به    پ

ر ئهردی منهوە گوڵ دەکهن    دارەکان لهژ

ويسته    من ئهوانم پ

  نه تهنيا له بهر ئهوەی فهرامۆشکهم 

نن.  کوو بۆ ئهوەی له بيرم بم   به

ک بووە که  به پ * می ئيسڕايل و يههوودا دا به    ٩٣٠نووسراوەی تهوڕات، شا ساڵ .پ .ز له ههر
تدار بووە.  ٤٠ماوەی      ساڵ دەسه
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نهوە -٦٦   ال

   

رە دەکهمهوە    يهکهم پهنج

کی گهورە و خۆرگرە    وەتاق

دەپهڕێ  کی سهنگين ت ن   ماش

  و کهرەسهی چينی دەلهرزن 

  دەکهمهوە درگای وەتاقی ژمارە دوو 

وە تاريکيتان نۆشی؛   دۆستان، ئ

  کهوتنه بهرچاو 

  درگای ژمارە س دەکهمهوە

کی تهنگهبهر    ميوانخانه

  له بهرههيوان، ديمهنی بهرچاو 

ت شهوق ئهداتهوە.  ک لهسهر ئهسفا   فانۆس
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نی پهڕينهوە  -٦٧  شو
   

  باتهزی دژە چاو، 

تهی ئهسرين؛  شنگی ئاو   پ

  ڕەنگهدا. له سهمای گۆڕينی 

م  ی شهقام دەب   ئهودەم ئهم پ و ئهو پ

ژايی لهوێ  گهم، به در بهری پاڕ   س

ت ڕووناکه   هاوينی سهوزەو

  بيرەوەری هيچ، هيچيش نهگهرەکه 

افيکدا  يی زەويدا، له جهنگهی ت   له قوو

  جهنگهڵ سهوز نهبوو، ب بزوە 

  بهماوەی ههزار ساڵ 

شکمدا دەگهڕێ، ک به م   تا شهقام دەمبين بير

ته  ه، خۆرەتاو خۆی دەب   ڕوانگه ل

کی ڕەشدا شی له فهزا هم کی خۆ   شار

شنگ ئهدەمهوە  ستا خۆم پ   کهچی ههرئ

م دەڕوانی. . .   شهقاميش ت
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 » تهوە ١٩٤٧له زستانی « -٦٨

ندنگه،    ڕۆژانه له خو

  لهو ق ماتهدا چهشنی 

ۆ. رووە، ب و ب   م

   

  له خۆرئاوا بووندا،

ر  هوە؛ له ژ   تهته

  بهرەو ماڵ بوومهوە. 

   

و بزوان    ئههۆن پچهپچ ب ل

  ههسته له خهو دەمخهوڕۆ 

   

وماڵ دەکا ک ئاماژە به ن   ههمووشت

ک ڕوو له حهسار نجم، وەتاق   نهۆمی پ

کدا المپا دەسووتا    له بازنه

  ههموو شهوێ به ترسهوە. . .

   

کدان  وو ل   دانيشتووم، بهب پ

تانه،  ن بيرۆکهی ش نهبزو   لوولهی و

ويست بووب    ههروەک ئهوەی که پ

کشکا ب  ی ت   ههروەک ئهوەی که دوا دەمی تافی مندا

  بۆ ئهوە بتوان له پهرژينی ئاسن دەربازب 

ويست بووب    ههروەک ئهوەی پ
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ندبوومهوە  بی شووشهييدا خو   له کت

م ههر ئهوانی ديکهم بينی   به

ی  ک له ڕ ه   کاغهزديوارييهوە په

ن  ش ت دەترنج   خۆی بهرەو پ

  مهردووانه بوون  -ئهويش ئهوزيندووە

شنهوە  ۆی ڕوخساريان بک   دەيانويست تاب

   

  بۆ بهيانی ئهودەم که سپوورەکان هاتن 

ی فافۆن بهرن    وەک ئهوەی مهنجه

  له حهساری پشتهوە، 

شينه ب بزوەکان  هم رەخۆ   کاتژم

 زرينگ زرينگ تا خهو بردمييهوە. 
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  مينهای دەرەجه  -٦٩
  

مهی خۆش ناوێ. کداين، ئ   له جهژن

  کهچی سهيرە، ئيزن به خۆی ئهدا،

وەکهی داخزێ و ڕوخساری ڕاستهقينهی دەرکهوێ.   چارش

  

ستاوە. ی تهمتۆمان و وەزمهی سهرما له سهر ه   د

شاوە. کی لهسه درگای ڤاگۆنهکان ک که پ که ک، ت   گهچنووس

ته بهرسهرنج  م نا   به

بهستی تۆپزی ههيه. ک ڕ رە گهل   ل

  ههر بۆيه وردۆکهکانی ئهوندە گرانسهنگن

نه بهرچاو.   ئاسان نييه، بوونهوەرديش ب

  

ندا،  ماش نی ڕۆژ، له ما نه نو   ئاو

يهتی.   ج گۆڕک

و دارستان!   له باخی نائاگايدا خزين بۆ ن

  ڕوخسار دەخاته پرتهپرت.

  

ک له    تهوڕاتدا ههرگيز نهنووسراوەوشه

  «وەرە الی من، وەک خۆت دژبهيهکم»

  

رکارم. کی دی شان ژ   سبهين له باژاڕ
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کی شين ڕەشهوە، گای بازنه   له ڕ

 . ۆکه بهر له نيوەڕۆ دەگهم  به تا

  

  کهس داخوازی بۆ منداڵ ناکا،

ستاون کدا و و ڕەشۆکی خه ن له ن   مندا

ندنگهن. ی ئۆتۆبوسی خو   و مات

  

مه، ڕۆشن    ايی چهشنی قژەسهری ئ

 له سهرخۆ له زياد بوونه.
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ژماوە -٧٠ ی در   وشکسا

  

کی سهيرە! وارە   ئ

ستا هاوين بۆزە   ئ

  باران دەخۆش و خاک خامۆشه

گيرکا ک خاف   نيازی ههبوو خهوتو

  

  شهپۆلی له ئاستی زارکی کهنداو،

رووله دەکهن   م

  ئهوە تهنيا ئهو ئاستهيه که ههيه

ند و قووڵ،   ئهوانی ديکه ب

شاو شاو، داک ک   هه

  

  دوو بهژنه بهڕوو، 

دەچن ژايی هه   بهرەوسهر له در

ن ی بهتا ژی تهپ   وشکهدر

 

  خۆرەتاو ناديار،

  شارەکان دوورەدەست

چووە  ههورەبرووسکه ناخی گژوگيای هه

  بهردەئاسن ههنگوينی ههورەبرووسکهيه 

  

دەیدەکرێ زەنگ بۆ تراويلکهی دوورگه    ل
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  ، ببيستیو دەکرێ دەنگی بۆزنووسا

 دەکرێ به ڕەمزی خۆتهوە بژێ!
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ک له«مهيدانی ياخی»  بژاردە   هه

  

مه  -٧١   بيرەوەرييهکان چاويان ل

  

ن، کی مانگی گو   بهياني

شتا زووە، له خهو ههستی   ئهودەم ه

نی م درەنگه له خهودا بم   به

  

نیدەب بچمه  و سهوە   دەرەوە،ن

  پ له سهوزە بهستهی بيرەوەری

ريم دەکهن   به دوامهوەن و چاوەد

  

  بيرەوەريهکان نايهنه بهر چاو

  کهچی لهيهکدا ههرس دەبن

  خۆرپهرستن، ڕەنگی ژنينگه دەگرن

  باوەکوو جريوەی مهل گوێ کهڕدەکهن

م نزيکن   کهچی ئهوندە ل

 ههست به ههناسهيان دەکهم.
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 زستانهوە ديارينله  -٧٢

   

  پهيژە ئاسا پله پله 

  به تهواوی ڕوخسارەوە

الس   دەگهمه يهکهم نهۆمی دارگ

   

رەکاندام و ڕەنگی کاتژم   له ن

  که زەنگی خۆرەتاو ل ئهدەن

وژ، زەرد و سوور؛   که گ

گهيون که ڕەشه پ   توت

  له چوار قهلهباسکه زووتر

  له چنينهوە دەبمهوە

  ئهودەم له دوورەوە،

کدا تووشی سهرما دەبم   لهپ

ک تاريک دادێ   چاوترووکان

  ج برينی کۆلکهدار،

ماوە   مۆرپهنجهی تهورە بهج

ستاوە درەنگ بووە،   له ئ

وە به يورتمه دەرباز دەبين   لهو

ر کۆئاوەوە   دوور لهچاوی بهد له ژ

لهکانهوە به مانگان کۆچ دەکهين   له تون
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ک له خزمهتداين،   نيوە

ک له    ڕاکردن دايننيوە

کی کورت،   ههناسه

تهوە ک به ڕووماندا بکر   ڕۆچنه

تهوە و دەب   ڕووناکاييکی کهمتين ب

  چاومان له ئاسۆيه

گای رەکان له ڕ ست   کۆی ئ

  ن.چهپهری ئاسنی ئاوەڕۆوە ناخۆيا
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 . کاپيتانی له ياد چوو٧٣

   

بهرمان پ زۆرە   س

مبر بهرەو ماڵ  س کی مانگی د وە بوومشهو   بهڕ

»   » دوای چل ساڵ له گۆڕەکهی هاته دەرێ!Yله پ

کهوت م وەڕ ی لهگه   به هاوڕ

   

هوە به تهواوی پووچ هاته بهرچاوم   له ههوە

ک زياتربوو   تهنيا ناو

  کهچی بيری له مهلهدا بوو

  بهلهزتر له زەمان دەبهزی، تا گهيشته ههيڤ

   

  چاوم نا به چاويهوە، دەريای شهڕم بينی

  ۆڕ که ئهو دەياژووت،دواين پاپ

ماندا بهرز بووەوە ر پ   له ژ

   

شهوە   له دواوە، -له پ

وە بوو   کاروانی دەريايی ئاتالنتيک بهڕ

  ئهوانهی که دەبوو مابان،

  ئهوانهی که دەبوو نيشانه کرابان

  بۆ ههمووکهس ناديار بوون



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٢٧ 
 

خهو مابوون کی زۆر ب   باوەکوو شهوگار

يان    دەکردکهچی لهگهڵ يهک ج گۆڕک

ی نهگۆڕييهوە ک لهگهڵ ئهو، ج م ههرگيز کهس   به

تۆ بارانييهکهيدا بوو ر پا   جليسقهی نهجات له ژ

  داخهکهم ههرگيز بهرەو ماڵ نهگهڕاوە

   

ن و گهروو پرگريان بوو ی پ خو   د

يدا ک له «کارديڤ» کۆ   له ئاکامدا له نهخۆشخانه

  بووە ئاسۆی ناديار،

وايی له کاروانی دەريا کر   دما

   

وا ی دەريا! ما وا کاروان، کاروانی يازدە گر   ما

ژووی دنيا تهواو دەب رە م   ئهل

وان زەوی و ئاسمان، ژ، له ن ۆکهی بۆمبهاو   ف

  چيمهنی قهوزە پشکووتون

   

ن کی سهدە، کهناری دەريا دەنو نهی دەسپ   و

  لهوێ شهش الوی تهڕپۆش چاوەڕێ

  بهلهمی دەم بادەوەيان له سهرشان، 

  مان و نهمان، بهلهمی

ک کهس بهوانهوە بهستراون   ههند

نه بهر چاو   سيمايان زۆر پياوانه د
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  قهوی له بارەی مردووەکانهوە،

  بازی که گران تهواو دەب

  چونکه به دوای کارەساتدا دێ
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بژادەی پاپۆڕی خهفهت   هه

دەنگی ٧٤ يل و ب   ئاپ

   

  بههار خاپووری چارەنووسه

ی تاريکی به المدا   مۆرمهخمه

کهوە             ته کهندا   دەخز

ک، ن نه نو   بهب ئاو

تهوە کی زەرد ئهدروش   تهنيا شت

رگزە بههارەيه          وابزانم ن

   

م زر بهرەکهی خۆمدا ڕادەگو   له س

ک، له جانتا ڕەشهکهی خۆيدا   وەک کهوان

ژم   تهنيا ئهوەی گهرەکمه ب

ته  له دوورەوە   وەدەبرووسک

و، نهی ز   چهشن و

کدا   له جامخانهی بارمته فرۆش
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تی ب ئاسايش  و

   

  بهرپرسی بيرۆ دانهوی، -٧٥

شاوە شهکهی ک   نهخشهی ک

  گوارەکانی، 

نهی شمشيرەکهی    و

مۆکلهس» دەلهرينهوە        «د

   

  وەک پهپوولهی باڵ بهخاڵ،

  له خاکدا نهدياردەب             

کهڵ دەبشهيتان لهگهڵ  دراوە ت   ڕۆژنامهی هه

   

ک، که هيچی له باردا نييه، وخوود   ک

تی شار بهدەستهوە دەگرێ   دەسه

   

 . ين دەربازدەب و ئاوردا به ف   دايکه کيسهڵ، له ن
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  پهڕتووکی شهوی الپهڕە -٧٦

   

ن، کی، مانگی گو   شهو

کی ساردا، ر مانگهشهو   لهژ

گهڕام و له تهالن    سهرکهوتمهه

شی بوون، هم   لهوێ، چيمهن و گوڵ خۆ

م بۆنيان سهوزبوو              به

رڕەنگدا، کی کو   له شهو

يان کدا، بهردە سپييهکان سيگنا   لهحا

  بۆمانگ دەنارد                

ژ کی در کی ئهوتۆدا، چهن خول   له کهش

  پهنجا وههشت ساڵ له پانايی،

  له پشت سهرمهوە،

  فهی ئاوی سۆرباوەله تري           

  کهنارەی ئهوبهريش ههبوو

ستا،   مرۆڤ له باتی ڕوخساری ئ

ی داهاتوو دان  چاو له ڕ
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 ديمهن و خۆرەتاو -٧٧

   

  خۆرەتاو،

نهوە دەخزێ   له پشت خانووە ماش

ن وەڕاستی جادە دا خۆی دەنو   له ن

شنگهوە،   به سوور پ

. ن   ههناسهی گهرم بهسهرماندا دەبار

   

مئهی  ت ب   کاروانچی، دەب بهج

م تا بهيانی،   به

کی سوور   ترخۆرەتاو

  له دارستانی نيوە گيانهوە

  لهوێ گهرەکمانه کار بکهين و بژين.
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    دوو شار -٧٨

  دوو شار،ههريهک الی خۆيهوە

  يهکيان تاريکی به سهردا کشاوە

  به دەستی دوژمن داگير کراوە

ۆپ  نله دووەميدا گو   دەسووت

واری دەريا،   ڕۆشنايی ل

  تاريکی به ئهفسوون دەکا

مهت دەپهڕمهوە   له ئاوی ڕەش به س

  له شهوقدانهوی ئاوی ڕەشدا 

دەکوت کی کهڕ خۆ ت   شهيپوور

مهوە،   وەسهرخۆ د

م       ه گو که، دەت   دەنگی دۆست

ۆ. گرە و ب   گوڕەکهت هه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٤ 
 

 چلهی زستان -٧٩

   

  منهوە،له جلوبهرگی 

ەنگ، شهپۆل ئهداتهوە کی ئاوي   نوور

  چلهی زستان،

بهسته کی سههۆ مدا شهيپوور   له گو

  جرينگ، جرينگ دەنگ ئهداتهوە

کی ئهوتۆدا،   له دنيا

م                 کدەن   چاوەکانم و

  دنيايهکی ب دەنگ ههيه

ک ههيه،   لهوێ درز

زنهوە.  مردووەکان به قاچاخی دەگو

  

 

  

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٥ 
 

 پرشنگی به گوڕ -  ٨٠

   

رەکه   له دەرەوەی پهنج

ی بههارە، ژ ئاژە   در

ک له دروشانهوەی ڕۆژ   پشتنما

  -بهب کۆتايی -بهالماندا دەخوشی

وکه بهند به تا   قهتاری مه

انهگهيشتين سهری ببينين.   ههرگيز پ

   

  خانوو ويالی ڕوخی دەريا

ن بۆ کهنار   خۆ دەگهوز

ژاڵ نهی ق   به شانازييهوە و

شنگی پهيکهرەکانه.   ههتاو هۆی پ

   

  دەريای ئاگری تووڕە، له فهزادا 

  خۆ دەگۆڕی بۆ الواندنهوە

کردووە. چهوانه دەستی پ   ژمارەی پ

 

 

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٦ 
 

 سهفهری شهو - ٨١

   

رووله دەکا مان م ر پ   ژ

  ت دەپهڕێ –قهتارەکه 

تهوە ل ئاستورا دەلهر   هوت

ک ئاو    الی تهختيخهو -ليوان

  ئهداتهوەشهوق 

   

  کابرا خهون دەبين

  که له «سوالبارد» به ديل گيراوە

  گۆی گهڕۆک به گرمه دەگهوزێ

شنگ،   چاوی پ پ

تهوە بهندانهوە ئهدرەوش   بهسهر سههۆ

نهکراوی   جوانی. -ڕووداوەی باوەڕ پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٧ 
 

 هايکۆ هۆنراوە - ٨٢

   

   

I  

ی کارەبا   ه

تی سهرمادا   گرژ، له و

  باکوری گشت موزيک 

*  

  ئهم خۆرە سپييه

  به تهنيا له غاردانه

و   دژ مهرگی شين ک

*  

مه دەب بژين   ئ

رگ   لهگهڵ وردەنوسی م

زەوی     بزەی ژ

  

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٨ 
 

   هايکۆ هۆنراوە -  ٨٣

II      

ستا نهوييه شنگ ئ   پ

ون  بهرەکانمان د   س

بهرە    گشت شت س

*  

ی ئۆرکيدە    گو

  پاپۆڕی نهوتبهر دەخزن 

  مانگهشهو تهواو 

*  

رين    کۆشکی دەم د

  شاری نامۆی ئاپۆلۆ 

ی    مهيدانی خا

*  

ی به چپه دوو    گه

کی سوڕنا    بهراز

ر ل ئهدەن   دەم ژم

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٣٩ 
 

 ١٨٦٠ -له دوورگهوە -  ٨٤

   

ک له ڕۆژان   ڕۆژ

شا،  ک بهرگی شۆردراوی ئاوک   ژن

يخست؛   لهسهر سهکۆی تهختهئاو هه

ييه  و ژيانیسهرمای کهنداو له دەست و با   گهييه ن

سک به چاويلکهکانييهوە سههۆڵ بهست بوو.   فرم

   

و چيمهن ش کردە ن ک خۆی ک   دوورگه

يدا دەشهکاوە ی وردەماسی له قوو   با

   

ه، بهپۆل گهيشته مام پياو   ئاو

  خۆی دا بهسهر و چاويدا

  و نوقمی ئهردی کرد

ستا لهسهر پشت چاوبهمۆلهق کهوتووە.   ئ

   

ی دا  دەنگیچۆن بوو، سهو   بهرەو ب

هيه، ستا ب کۆتايی، شۆالوگهی په   ئ

ه. نی خا ندە ستا ب کۆتايی خو   ئ

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٠ 
 

 چلهی زستان - ٨٥

   

 له جلوبهرگی منهوە،
کی ئاويڕەنگ، شهپۆل ئهداتهوە  نوور

 چلهی زستان،
بهسته کی سههۆ مدا شهيپوور  له گو

 جرينگ، جرينگ دەنگ ئهداتهوە
کی ئهوتۆدا،  له دنيا
م کدەن  چاوەکانم و

 دنيايهکی ب دەنگ ههيه
ک ههيه،  لهوێ درز

زنهوە   .مردووەکان به قاچاخی دەگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤١ 
 

 خوڕەی شهوانه - ٨٦

III  

   

ت، تا ڕۆژئاوا   ڕۆژهه

  تيژ ڕۆيی مانگيش

*  

ک باريک باڵ   جووت

و کها تهی يهک، ل   ئاو

پهڕين   تيژڕەو ت

*  

  حازر بوونی خوا

لدائاوازی مهل له    تون

  درگای کپ کراوە

*  

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٢ 
 

 داربهڕوو و مانگ - ٨٧

   

رە نهی ئست   ڕۆشنی و

کی سارد   دەريا

*  

کهوە ن پ   تۆپ

وان ش   لهناکاو سهرل

ی ف   ئاستهنگی هه

*  

  قيژە قيژيانه

نن   دەخوازن کات بترس

و لوشهلوش   بۆ ن

*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٣ 
 

  

هی هيجی ژيان - ٨٨     هه

   

  جوانی بهردەوامه

ينهوەتاتو    س

*  

  ئهودەمی گيرا

هوە   باری دزی بهکۆ

  گيرفان تژی کارگ

*  

  گرمهی کارگهکان

  ههنگاوی شهوە پاسهوان

  دارستان خامۆش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٤ 
 

ژەنه دەسووڕێ - ٨٩  گر

   

  حهوشهی نهخۆشخانه تژی

يه کی نو   وەرز

*  

  چرای ديوار ئهگڕێ

ک دەبينی   شهوفڕکه

  ڕۆشنايی نهسروشتی

*  

ژ کی در   شهو،بار

  خهونی بهدييهکان چۆنه

که   .لهرزۆک خهون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٥ 
 

   کوڕ شير دەنۆش - ٩٠

   

  ئهرخهيان بۆی دەخهوێ

  دايک سهختو وشک

*  

ستا نهوييه   پڕشنگ ئ

ون بهرەکانمان د   س

بهرە   گشت شت س

*  

ی ئۆرکيدە   گو

  پاپۆڕی نهوتبهر دەخزن

  مانگهشهو تهواو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٦ 
 

ۆ - ٩١  تهپه هه

   

خانهوەله پشت    شووشهبهندی گو

  ب بزوەن  -سهير و سهمهرە  –خشۆکهکان 

دەخا ک له ب دەنگيدا جل هه   ژن

با، ب بزوەيه   مهرگ ب

يی خاکدا،   له قوو

   -گيانی من

کی کشاو رە نهی ئهست   و

.   بهب دەنگی دادەخوش

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٧ 
 

کی، «الما» - ٩٢ ر  د

   

   

واسراو    لهگهڵ باخچهی هه

  ڕەنگتابلۆی ئاوی 

*  

دی   ديواری ناهوم

ن و دەچن   کۆترەکان د

هتی   بهب ڕوا

*  

  بيرگهل ب بزوەن

  ههر وەک تهختهی موزايک

  له باخی کۆشک

*  

ستاوە   لهههيوان و

ی پڕشنگی خۆرەتاو   لهچا

ڕينه   پهلکه ز

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٨ 
 

 ويرە له تهم دا - ٩٣

   

   

  ويرە له تهم دا،

  دوورە، پاپۆڕی ماسيگر؛

  لووت بهرز له ئاودا

*  

  برووسکهی شارەکان

  دەنگ، چيرۆک، مهتهماتيک

  له چاودا جياواز

*  

  کهڵ له شووشهدا

شهکان ويزەيان دێ   م

بهر له سهر خاک   س

*  

کی پ دەرد   با

  ئهمشهو خانوو دەلهرزێ

وەکان   ناوی د

   

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٤٩ 
 

 سنهوبهری گڕوێ - ٩٤

   

  لهسهر همان زۆنگی خهم

  دايم کاتهکان

*  

  قهفهسی تاريک

کی گهورەم دی بهر   س

ک چاودا   له جووت

*  

  خوڕەی نهوامبر

بهرم   مهلهی گهورە س

  ل بووە تراويلکه

*  

  گاشه بهرد ڕابوون

باز بوون بۆ گهڕۆکی   ر

ه   گمهی کۆتری جهنگه

   

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٠ 
 

 مرگ خۆی چهماوە -٩٥

  

شهی شهترەنج، بهسهرما  ک

 وە چارە سهر

* 

 ههتاو وندەب

ش دەڕوان  گهمی ڕاک

 سهر و چاوی سهگ

* 

تاشهسهر دوندی   

گهيه و ڕ ک ديارە، د  درز

وی سههۆڵ  خهون ک

* 

ژيدا  له سهراول

ر خۆردا  بزنهکان له ژ

 ئاگر دەلهوەڕن

   

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥١ 
 

  چوار خولق وخوو -٩٦
 

نهرەوە،    له چاوی پشک

ته باتۆنی پۆليسهوە.  زر   تيشکی ڕۆژ ڕادەگو

وارەدا،   له ئ

رزەمينهو،   له نهۆمی ژ

کهنينی،جهژن؛  ته و پ   گا

ی    نائاسايی چشنی گو

ته سهرووە.  ژر   له ئهردەوە دەهاو

  تاريکايی، 

هوە هاتب    لهوە ناچ ڤاگۆنهکه لهم په

 . ن ک، له پووچی ههسارەدا دزريک ن   مهلترس

  خۆرەتاوی ئهلبينۆ، 

  بهسهر ڕەشه دەرياچکهوە کشاووە 

*** 

کی خۆبهخش،  ک چهشنی دار   پياو

ونهوە، ی قير   به گه

  لهبهر برووسکهی ئامادە 

ی خۆ وی ئاژە   شبۆی ک

  ههتاوی ڕۆژی پشکوتوو، 

ی گهردوون دا. وان دوو با   له ل

  

رە دوورگهوە،    له تاو

بهزە،    کهفالفاو بهقه

  له پشت ئاالوە، 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٢ 
 

  له ڕۆژ و شهودا،

  قيژە قيژی مهلی سپی دەريا، 

  لهسهر ئهرسهی پاپۆڕ، 

ژاوە. يه بهرەو گ   ههموو بليتيان پ

 ، کن ووو   پ

  يهکشهمهيان داوە مهلی ماسيخۆر دەوری ڕۆژی 

  بهسهر ئاوايی دەريای بهرينهوە 

ک دەستدەکا به کرتهکرت،   گيتار

  ههورەکان کۆچ دەکهن 

دی    بههاری درەنگوەخت ه

نييه    سوورتمهی سهوزە

  – لهگهڵ حيلکهی خۆشی ڕووناکی -

ت و لهسهر سههۆڵ دەخزێ    د

 * * *  

چهی دۆستهکهی،    به تهقهتهقی نا

نا، وەخهبه   ر هات که زرمهی له درگاکه ه

  له دەرەوە دوو بهفرەلووکهی 

ما بوو،   که زستان ل بهج

وۆکی ههتاو بهسهر شاردا   ههمانکات ب

  

گا ههرگيز کۆتايی نايه    ڕ

ش    ئاسۆ بهپهلهيه بهرەو پ

نن،    پۆلی مهل دار ڕادەوەش

ژدەخوا له دەوری چهرخ   تۆز گ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٣ 
 

ک دەسووڕێ،   ههموو چهرخ

ستن.   دژی مهرگ دەو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٤ 
 

 *کاپريچۆس. ٩٧

    

ڕی «هويالڤا» دەكش    تاريکی بهسهر باژ

  دارخورما قورماوی، 

پهڕ به فيکه فيک،   قهتار تيژت

وين. . .   رزگ ز رەی ژ     فڕکهی شهمشهمهکو

ک،   شهقامهکان تژی ئاپۆرەی خه

و ئاپۆرە  ته ن ن ووکه خۆ دەتر ، بهتا   ژن

واڕی ڕێ.    بهئهسپايی دەگاته ل

    ڕوانگهيهوە پڕشنگ داوێ.  زەردەپهڕ له 

رەی ئيدارە کراوەيه،   پهنج

يه، ت ل   گو

  ئهسپهکه لهتهويله زرمهی پای دەێ. 

  پيرە ئهسپ مۆرکی ناڵ به سمهوە. 

  دوای نيوەشهو شقامهکان چۆڵ دەبن. 

  ئهوە سهرئهنجامی ههموو ئيدارەکان

  لهسهرەوەی فهزا، 

  نه ئاسايی، نه پاوەندکراو، 

دراو    سوارکاری فڕ

رە م ئهسپ! کۆئهست ی دە   کی نوێ، من پ

ک بهردەنووس.  ک له نووسراوی گڕافيکی، يان خشته   * يانی، خشته

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٥ 
 

 نيوەڕۆخهو . ٩٨

   

وەری بهردەکانه   جهژنی گو

شانهوەی زمانهکانه،   و ق

شهيه،   شاريش ب ک

  له فهزای نيوەڕۆدا

شنگ، و   به گۆڕسپاردنی بهکوڵ لهبهر پ

ه.   دەنگی بهرزی دەهۆڵ زا

کراون.مستی  کراوی ههتاههتايی قوف   گر

   

ۆکان بهرز دەبنهوە،   و  هه

ی خوەتواندا    بهرزتر بهسهر خ

ه،    لهوێ خهوی خ

رە چهرخی کاروان   و ل

  چهشنی برووسکه با ئهداتهوە.

ی ئهسپی، بهرچاوک بهسهر   زرمهی پ

کراون. کراوی ههتاههتايی قوف   مستی گر

   

ی خهوتوو    خ

ری ستهمکاری   و کاتژم

واسراونئاس   ۆيی هه



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٦ 
 

شنگی ههتاوەوە، ۆکان له شهپۆلی پ   هه

نن،   مهرگ ڕادەپهڕ

  پهژواکی کات وەک تابووتی «الساروس»*

کراون. کراوی ههتاههتايی قوف   مستی گر

   

که که له ئينجلی يوحنادا هاتوو. گۆيا مردووە و دوای چوار ڕۆژ بهدەستی عيسا مهسيح  به عهرەبی ايلعازر، ناوی کهس
  ەتهوەزيندوو بوو

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٧ 
 

ی شهو  .  ٩٩  له ئيزمير س

   

  شهقام نزيک له چۆڵ بوونه،

کهر،   ديمهنی ديار، دوو سوا

  -يهکيان به ب پ

  بهکۆڵ ئهوی دييهوە

دەکرد.   ئهمال و ئهوالی پ

کدا   لهچاوتروکان

بواری،شهوبهڕێ   ڕ

  وەک ئاژە الڕێ،

  بهشهوارەکهوتوو، 

ن    ههمبهر چرای ماش

  چاوزەق دەيان ڕوانی.

  دوای چهنچرکه،

  بهردەوام بوون له ڕێ.

سوکهوتيان، وەک کوڕان   هه

  له حهوشهی قوتابخانه

  بازيان ئهدا بۆ ئهو بهری جادە

رەکان،   ههرەوەزی کاتژم

  چرکه چرک له فهزای نيوەڕۆدا.

  لهپهناوە خزين بهالدا

  بهپرته پرت بهرەو لهنگهرگه.



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٨ 
 

ک،بوونه    پهيکهر

  چهماوە به مۆنهوە دەيڕوانی

وی چاوەکانی   باگژێ،ها

ر، س   ئهودەم کاژ

ر سمی شهودا زرمهی دەهات   لهژ

  تاريکيش ترپهترپی له ڕۆشنای ديوارەکه

ڕيش چهماوە له ههمبهر درگای دەريا،   باژ

دا ئهدرەوشاوە    و له سيلهی سيسارکه کهچه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٥٩ 
 

ک. ١٠٠ سای گهشت  ڕ

I  

ەوە، وب نهواز، لهدوای ش   زمزمهی گو

دا؛ گهی چۆ   ئهويش له ک

  خهياڵ و هۆشی الی خۆی نييه.

بهرەکان   يهک له دوای يهک دەربازدەبن و س

يی ئاسمانی هاوينهو. ژنه قوو   خۆ دەهاو

II  

ر تارای ئاسمانهوە نه ژ   چوار گاجووت د

کيان ج شانازی نييه   هيچ شت

  تهپوتۆزی تات وەک پهشم،

نوو    سی حهشهڕات خشه خشيانهپ

  ڕەمهی گهلهئهسپ، لهڕوالواز؛

  له چيرۆکی ڕەمزاويد

  سهرکهوتن بهسهر تاعونی ڕەشهدا

ک سيروسهمهرە نييه   هيچ شت

ئاوا دەسووڕێ   خۆرەتاويش د

III  

  له گوند بۆنی پهين و دەنگی سهگی الواز د

  چاالکانی حيزبهکان، له مهيدانی نزيک بازاڕ!

م بۆنی سهرگينخانوەکانی گوند    ههموو سپی، به



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٠ 
 

ک رە تهنگهبهر و بهرزە، مينا ناوەوەی منارە   ئ

و بهسهر کۆتايی چياوە، ی بهرب   گوند با

  لهگهڵ ئاسمان دەگهڕێ

IV  

ی کی کۆنساڵ، خۆی هاويشتوەته تهو   خانو

واندا دوو کوڕ تۆپ بهرشهپ ئهدەن   له تهنگی ش

رايی،   پهژواکی ڕەوکردن به خ

ک له تارماييدا کدا درەوشانهوە   لهپ

وەم   لهتاريکيدا بهڕ

ری دەستم به الساری شهوق ئهداتهوە   کاتژم

  لهگهڵ حهشهڕەی بهندکراوی زەمان

ە له ب بزوەيی   کووپهش پ

لهوەڕ بهالدا شهپۆلی ديارە   له ڕەشايدا ج

، رە دەخش   هاوکات جرجهکو

ێ   ههلۆش بهرز ئهف

ناکار، له نيوە دايهکهچی نووسهری و   ی ڕ

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦١ 
 

 

 قاوەی خهست. ١٠١

   

ک،    لهبهر ههيوانی ڕەستۆران

ی، ک، چهن سهندە ز   م

ک له دەوری چنراون. کوپ   ڕ

   

قوڕاندن  ۆپ، هه کی خهست دلۆپ د   قاوە

ۆپن گهر گيرت کهوێ   گرانبههاترين د

ی، نا و ئهرێ! کهچی، پڕە له  زی دوود   ه

   

  له قاوەخانه تاريکهکان،

  چاوترووکاندن دەبينرێ خۆرەتاو ب 

  لهبهر ڕۆشنايی ڕۆژ،

ر. که له مهبهستی خ   خا

ته،    ناڕوون، گورج دەڕژ

کی ڕەنگ زەردەوە. وچاوانی ميوان   ن

   

نهی بيری تيژ،  ۆپی ڕەش و   د

  جار،جار له ڕەوانی هۆشيار بهدی دەکرێ 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٢ 
 

وەنانه بۆ کردەوەی شياو پ   -بڕۆ- پا

  هۆی سرووشه، 

 بکهيتهوە.که چاوەکانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٣ 
 

 قومری. ١٠٢

   

ک،   نزيک باشووری کۆشک

نيشتبوو؛ ک هه ک لهسهر چنار   قومري

ند.   دەنگخۆش دەيخو

  دەنگی ئهوندە بهرزە،

ايه؛ ژی ئۆپ   ههوەڵ وامزانی گۆرانيب

  السايی قومری دەکاتهوە.

   

  که ديم سهر سووڕ مام

  پهڕی کلکی دەبزواند،

ک    لهگهڵ ههر ئاواز

ک بهرز و نزم دەبوو.   وەک دەسکه تلوپا

دەپهڕی.   به ههردوو پا، به يهک ئاههنگ هه

اند.   به دەوری خۆيدا دەسووڕا و دەيقي

دا،   له ههموو کهشوههوا

  دای له شهقهی باڵ، بهرزتر بووەوە؛

  له ڕۆژئاوا له چاوان نهديو بوو.

،   هاوين کۆندەب

ته دەبن؛   شتگهل ئاو

کی خهمگين.دەبنه    تهنيا وشهوش



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٤ 
 

ن، تهوە بهرەو گهرم   کووکوو دەگهڕ

د بهسهر چووە   کاتی ئهو له سو

  ماوەی کورت بوو.

  زەير»ی ئهفريقايه.«له ڕاستيدا قومری شارومهندی 

ستا زۆر حهزی سهفهرم نهماوە،   من ئ

ته ميوانم.   کهچی سهفهر دەب

ستا که گۆشه نشين بووم،   ئ

قه  قه حه ستا که تهمهن حه   زياد دەبئ

لکهيه. ويستم به چاو ستا نهخوازياو، پ   ئ

ستا ڕووداو زياتر ڕووئهدا،   ئ

ريدا نهنهوين   زياتر لهوەی له ژ

ستا هيچ سهر سووڕمان ناکا!   ئ

  ئهم بيرۆکهنه باوەڕم پتهوتر دەکهن

نهی سووسی وچۆما دەمبهن بۆالی   و

  موومهی ليوينگستۆن،

  لهمبهر بۆ ئهو بهری ئهفريقا.

  

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٥ 
 

شاوە . ١٠٣   ڕووناکی به ل

  

رەوە ديارە،    له پهنج

ژە. کی در   بههار ئاژە

  کۆالرە له ههتاودا، شهوق ئهداتهوە

  .و به هاشاوڵ ب کۆتايی دەرباز دەب

دەپهڕێ پهڕ ت   قهتاری گهڕەک، تيژت

ی سهيرکهين.   فريا ناکهوين سهری سهر ڕ

  

  کۆشکی ڕووخ ڕووبار،

  دەگهوزن.بهڕيز له سهر شان 

  شانازی به خۆ دەکهن که 

  وەک قڕژاڵ به دوو سهر دەڕۆن

نن.   خۆرەتاو هۆيه، پهيکهرگهل چاو دەترووک

  

وان ئهرد و فهزا   دەريای ئاگر تووڕە، ن

کی نهرمن بۆ الوانهوە   ئاو و ئاور دەست

کردووە. چهوانه دەستی پ   ژمارەی پ

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٦ 
 

 سهفهری شهوانه . ١٠٤

  

روولو دەکا، مان م ر پ   ژ

ل«ئاستووريا تهوەهوت   » دەلهر

ک ئاو له گۆشهی تهختی خهو   پهرداخ

ر زەوی شهوق ئداتهوە ی ژ   له پيادەڕ

دبارد» بهند کراوە   توماس خهوی ديبوو که له «سوا

نی    گۆی زەوی خۆی دەگهوز

هکاندا خشان.   چاوی پڕشنگدار بهسهر سههۆ

کی دوورەدەسته.   جوانی ڕووداوە

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٧ 
 

ڤ. ١٠٥ هکی ڕ   خهونی با

وکه به درەوشه جا   پيانۆ ڕەش، چهشنی جا

  له تۆڕی تژی مووزيکی خۆيدا دەلهرزێ

کی نهخشاند ت ردا، مووزيک و ۆنی کۆنس   له سا

تهدا،   بهرد له ئاونگ قورستر نهبوو لهو و

ڤ» نووقمی مووزيک خهوبردييهوە«کهچی  هکی ڕ   با

  تهزاروەخهون به دروشکهی  خهونی دەبينی،

وەڕاستی قاڕەقاڕی پۆلی قاژوودا   ڕاست له ن

  چهرخی درۆشکه له سهرسهنگفهڕش دەسووڕا

ڤ» له واگۆندا بهتهنيا دانيشت بوو« هکی ڕ   با

هش، زەينی له جادە ڕای دەکرد   کهچی بهوحا

ژدەوامه   ئهو ئهوەی دەيزانی سهفهرەکه در

ی نيشان ئهدا رەکهشی له باتی خوول، سا   کاتژم

ک بوو، گاسن و ئاموور دوورەدەست گه   ک

کشکاو ک بوون، ت ندە   ئاموور و گاسن با

ک، گهلهگهمی لهنگهری گرتبوو   له دوور کهنداو

ک بهسته، ئهڕشهکهی پڕ له خه   دامرکاو،سههۆ

ش دەخزی، دا بهرەوپ   دروشکه به سهر سههۆ

شمی دەهات    چهرخهکانی دەسووڕان، خشهی ئاور

می جهنگی به ناوی «ستۆپۆل   » پاپۆڕ

  سهرنشين خۆ، خزمهتکار دەست له سهرسينگ



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٨ 
 

  گوتی: بيژەنه و خۆت له مهرگ ڕزگار که!

ری مووزيکيان نيشان دا، سهيروسهمهر!   ئام

دا دەکرد کی ڕەش، فوويان پ ر، ههمانه   ئام

کدووراو نی ل ک، له جۆری ماش   يان پارچه

گهيی ڤ» داماو،ترساو،ب پهنا، ت هکی ڕ   «با

رەيه، که پپۆڕی جهنگی داژوێئهوە ئهو    ئام

  چوو بۆ الی نزيکترن ئهفسهر مهلهوان

شا، دەست بهدۆعا کی ک   به دەستهکانی نيشانه

شا    وەک بهايمان نيشانهی خاچی له سهرسينگی ک

کی ل کرد سه رانه خ   ئهفسهر مهلهوان خهمبار، کو

و کرد، سهری شۆڕکرد ی ب   ئهفسهر مهلهوان،با

واسرا،وەکوو ئهوە لهههودا،   داکوتراب و هه

پهڕک زان،زرمهی هه هڕ يان کوتا،چهپ   دەهۆ

ڤ» له خهون ڕاپهڕی، ڕابوو هکی ڕ   «با

ۆنی پڕ کرد زان سا هڕ وکرد، چهپ ی ب   با

ک کهوت الی پيانۆکه   چاوی بهچاوی پياو

  لهدەرەوە، لهسهرجادە،ڕەشلهشکهری مانگرتن

پهڕ له تاريکيدا نهديارکهوتن   درووشکهگهل تيژت

Milij Balakirev(١٩١٠-١٨٣٧) kompozitor ،کی  ئاوازدانهر ئاههنگساز
  بووە.  ڕووس

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٦٩ 
 

  )١( هايکۆ هۆنراوە. ١٠٦
  

ه و ج ه   چا

  به لهرزە بزەی مۆريانه

  کاژ دوازدە ژمارد

*  

  بهختم بهرينه

ێ دا دەچ   بۆق گۆرانی ت

ه   زۆنگی حهوت سا

*  

  ئازاد دەنووس

ن ش سهراوی کانا   سر

هک    سهراوچهمکه

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٠ 
 

 )٢( هايکۆ هۆنراوە. ١٠٧

   

ۆ باران دەنگ ب   ب

  گه به چپهدووەکان ببينه

مل» ری«کر   گوێ بدە کاتژم

*  

  جهنگهڵ مهدهۆش

  خوا ب پارە لهوێ دەژی

  شوورەکان ڕووناکن

*  

بهر ی س ک   گاگۆ

ين هی جهنگه مهش هه   ئ

ی کارگدا   له خ

   

 

  

 

 

 

 

 

 



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧١ 
 

 )٣( هايکۆ هۆنراوە. ١٠٨

  

هکه   قهلهبه

  به الساری زيکزاک دەچن

کدا   بهسهر جاڕ

*  

  بڕواچۆن دانيشتووم

  وەک پاپۆڕی کهنار ئاو

خۆشم رە د   ل

*  

نهباخ   لووشهی کۆ

  له بهندی پڕشنگی ڕۆژدا

ک هاواری کرد   کهس

  

  چيمهن ڕادەب

  ڕووخساری ئهو بهردەنووسه

  بۆ يادی يادمان

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٢ 
 

 )٤. هايکۆ هۆنراوە (١٠٩

    

رە   ئۆتۆمبيل ل

  نهداری شاردوەتهوە

هباخ بهندکراو   گو

*  

  کاتدەميک دێ

  بای نابينا پشوو ئهدا

سوانهکان   دژ گو

*  

  من لهوێ بووم

کی سپی   له سهر دار

  کۆی پهپووله

 

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٣ 
 

  

 )٥. هايکۆ هۆنراوە (١١٠

   

ی کارەبا   ه

تی سهرمادا   گرژ، له و

  باکووری گشت موزيکهوە

*  

  ئهم خۆرە سپييه

  تهنيا له غاردانهبه 

و   دژ مهرگی شين ک

*  

مه دەب بژين   ئ

رگ   لهگهڵ وردەنوسی م

ر زەوی   بزەی ژ

   

ستا نهوييه   *پڕشنگ ئ

ون  بهرەکانمان د   س

بهرە   گشت شت س

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٤ 
 

 )٦هايکۆ هۆنراوە (. ١١١

    

ی ئۆرکيدە   گو

  پاپۆڕی نهوتبهر دەخزن

  مانگهشهو تهواو

*  

رين   کۆشکی دەم د

  «ئاپۆلۆ»شاری نامۆی 

ی   مهيدانی خا

*  

ی به چپه دوو   گه

کی سوڕناژەن   بهراز

ر ل ئهدەن   دەم ژم

*  

  خوڕەی شهوانه

ت، تا ڕۆژئاوا   ڕۆژهه

  تيژ ڕۆيی مانگيش

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٥ 
 

  

 )٧هايکۆ هۆنراوە (. ١١٢

    

ک باريک باڵ   جووت

و کها تهی يهک، ل   ئاو

پهڕين   تيژڕو ت

*  

  حازر بوونی خوا

لدائاوازی مهل له    تون

  درگای کپ کراوە

*  

  بهڕووەکان و مانگ

رە نهی ئست   ڕۆشنی و

کی سارد   دەريا

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٦ 
 

 )٨هايکۆ هۆنراوە (. ١١٣

  

 له بهنديخانه

   

کهوە ن پ   تۆپ

وان ش   له ناکاو سهرل

ی ف   ئاستهنگی هه

*  

  قيژە قيژيانه

نن   دەخوازن کات بترس

و لوشهلوش   بۆ ن

*  

هی هيجی ژيان   هه

  بهردەوامهجوانی 

ينهوە   تاتو س

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٧ 
 

 )٩. هايکۆ هۆنراوە (١١٤

    

  ئهودەمی گيرا

هوە   باری دزی بهکۆ

  گيرفان تژی کارگ

*  

  گرمهی کارگاکان

  ههنگاوی شهوە پاسهوان

  دارستان خامۆش

*  

ژەنه دەسووڕێ   گر

  حهوشهی نهخۆشخانه تژی

يه کی نو   وەرز

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٨ 
 

 )١٠هايکۆ هۆنراوە (. ١١٥

    

ێچرای ديوار    ئهگ

ک دەبينی که   شهو ف

  ڕۆشنايی نهسروشتی

*  

ژ کی در   شهو، بار

  خهونی بهندييهکان چۆنه

که   لهرزۆک خهون

*  

  کوڕ شير دەنۆش

  ئهرخهيان بۆی دەخهوێ

  دايک سهخت وشک

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٧٩ 
 

 )١١هايکۆ هۆنراوە (. ١١٦

    

کی «الما» ر   د

واسراو    لهگهڵ باخچهی هه

  تابلۆی ئاوی ڕەنگ

*  

دیديواری    ناهوم

ن و دەچن   کۆترەکان د

هتی   بهب ڕوا

*  

  بيرگهل ب بزوەن

  ههروەک تهختهی موزايک

  له باخی کۆشکدا

*  

ستاوە   لهههيوان و

شنگی خۆرەتاو ی پ   لهچا

ينه   پهلکه ز

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٠ 
 

 )١٢هايکۆ هۆنراوە (. ١١٧

    

  ويرە له تهم دا

  پاپۆڕی ماسيگر،دوور 

  لووتبهرز له سهر ئاو

*  

  شارەکانبرووسکهی 

  دەنگ، چيرۆک، ماتهماتيک

  کهچی به جياواز

*  

  کهڵ له شووشهدا

شهکان ويزەيان دێ   م

بهر له سهر خاک   س

*  

کی پڕ دەرد   با

  ئهم شهو خانوو دەلهرزێ

وەکان   ناوی د

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨١ 
 

  

 )١٣هايکۆ هۆنراوە (. ١١٨

    

وێ   سنهوبهری گ

  له سهر ههمان زۆنگی خهم

  ههموو کاتهکان

*  

  قهفهسی تاريک

کی گهورەم دی بهر   س

ک چاودا   له جووت

*  

  خوڕەی نهڤامبر

بهرم   مهلهی گهورە س

  ل بووە تراويلکه

*  

  گابهرد ڕابوون

باز بوون بۆگهڕۆک   ڕ

  گمهی کۆتری جهنگهڵ

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٢ 
 

 )١٤هايکۆ هۆنراوە (. ١١٩

    

  مهرگ خۆی چهماوە 

شهی شهترەنج به سهرما   ک

  ئهی کوا چارەسهر

*  

  ههتاو وندەب

ش دڕوان   پاپۆڕک

  سهر و چاوی سهگ 

*  

  سهر دوندی تاشه

ک ديارە و درز گای د   له ڕ

وی سههۆڵ   خهون ک

*  

ژدا   له سهراول

ر خۆردا   بزنهکان له ژ

  ئاگر دەلهوەڕن

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٣ 
 

 )١٥هايکۆ هۆنراوە (. ١٢٠

    

ه شينکه   وە،گو

تهوە دەڕوێ ر ئاسفا   له ژ

ک کهر   ههر وەک سوا

*  

ی قاوەيی    گه

کن خترين گال   پڕبا

گه دەريا مردوو   به

*  

ک   له سهر ڕەفه

تهکان بخانهی ش   کت

  رەفهی پۆست له ج

*  

و ب دەر   له چا

  مۆريانه به بزە و لهرزە

  کاژ دوازدەی نوان

*  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٤ 
 

 )١٦هايکۆ هۆنراوە (. ١٢١

    

  بهختم ئاوساوە

دا دەچ   ێبۆق گۆرانی ت

ک دا   له گۆالو

*  

  ئازاد دەنووس

شی سهر  داسر   ئاو له کانا

  گهمی بار له «ستيکس»

*  

ۆ باران   ب دەنگ ب

  گه به چپهدووەکان ببينه

ری مل«گوێ بدە کاتژم   »کر

*  

  جهنگهڵ مهدهۆش

  خوا ب پارە لهوێ دەژی

  شوورەکان ڕووناکن

*  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٥ 
 

 )١٧هايکۆ هۆنراوە (. ١٢٢

    

بهر ی س ک   گاگۆ

ين هی جهنگه مهش هه   ئ

ی کارگدا   له خ

*  

هکهقهله    به

  بهالساری زيکزاک دەچن

کدا   به سهر جاڕ

*  

  بڕوا چۆن دانيشتووم

  وەک پاپۆڕی کهنار ئاو

خۆشم رە د   ل

*  

نهباخ   لووشهی کۆ

  له بهندی پڕشنگی ڕۆژدا

ک هاواری کرد   کهس

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٦ 
 

 )١٨هايکۆ هۆنراوە (. ١٢٣

    

  چيمهن ڕادەب

  ڕوخساری ئهو بهردەنووسه

  بۆ يادی يادمان

*  

نهی ڕەش  رەو   ل

  نهداری شاردوەتهوە

هباخ بهندکراوە   گو

*  

ک دێ   کات دەم

  بای نابينا پشوو ئهدا

سوانهکان   دژ گو

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٧ 
 

 )١٩هايکۆ هۆنراوە (. ١٢٤

    

  من له وێ بووم

کی سپی   له سهر دار

  کۆی پهپووله

*  

رە ڕۆژ سووتا   ل

وەتی ڕەشهوە   تيرەگ به خ

کی زۆر دوور    دەم

*  

  بهردەوام به بولبول

يی دايه   گهشه له قوو

مه ڕازاوەين   ئ

*  

  مرەن دەچهم

  له سهر دەريا دەنووسن

ڕە    دەمی دەريا ز

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٨ 
 

    )٢٠. هايکۆ هۆنراوە (١٢٥

ک ڕووی دا،    شت

  مانگ ژوورەکهی ڕووناک کرد؛

  خواش ئاگاداربوو 

*  

شاوە   بنميچ ق

  مردووەکه دەتوانی بمبين

  ئهوەيه ڕوخسار 

*  

بدە خوشهی باران    گو

م نی بهچپه دە   نهه

  که بگاته ئهوێ 

*  

  شانۆی سهرسهکۆ، 

کی زۆر سهير    چخۆشي

  دنگ له ناخهوە 

    

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٨٩ 
 

 )٢١هايکۆ هۆنراوە (. ١٢٦

    

  له ئاسمانهوە 

وە    ئهم پيرە دارس

  دەرياش لهم نزيکه 

 *|  

  دەريا شوورەيه 

م له زريکهی خاسخاسهيه    گو

دەبڕن    دەستيان هه

*  

  بای خوا به باران 

دەنگ دێ ئهو تيرەی که    ب

گجار مهزن.   خهوی ئ

    

  

  

  

  

  

  



ۆمر انست  هۆنراوەی تۆماس ت
 

١٩٠ 
 

 )٢٢هايکۆ هۆنراوە (

    

  له ئاسمانهوە 

وە    ئهم پيرە دارس

  دەرياش لهم نزيکه 

  *|  

  دەريا شوورەيه 

م له زريکهی خاسخاسهيه    گو

ن  دەب   دەستيان هه

 *  

  بای خوا به باران 

دەنگ دێ    ئهو تيرەی که ب

  خهوی يهگجار مهزن. 

   

  

 کۆتايی


