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فیلمی ( )The Boy in the Striped Pajamasواتە كوڕیژگەی

كەسایەتی و سایكۆلۆژیای نازیەكان هەڵدەداتەوە سەبارەت بە

مارك هێرمان

جولەكەكان .ماوەی فیلمەكە لە  94خولەك پێكهاتووە كۆمپانیا

دەرهێنەری ناوداری بەریتانی كاری دەرهێنانی بۆ ئەنجامداوە،

فیلمسازیەكانی بیبیسی و هێیدەی كاری بەرهەمهێنانیان بۆ

بیجامە خەتخەتەكە بەرهەمی ساڵی  2008ەو

فیلمەكە لەسەر ژانری دراما بەرهەمهێرناوە و باس لە چیرۆكەكانی

ئەنجامداوە.

بەشێك لە تراژیدیای هۆڵكۆست دەكات و پەردە لەسەر ناخی

چیرۆكی فیلمەكە لە رۆمانێكی جۆن بۆین ()John Boyne

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

سەرەتای لەدایكبوونیەوە دەستپێدەكات .بۆینی نوسەری رۆمانەكە

بێوەاڵم ماونەتەوە ،پرسیاری ئەوەی دراژیدیایەكی لەو چەشنە

ئاماژەی بەوە كردووە كە رەشنوسی رۆمانەكەی لە تەنها  2رۆژ و

بۆ ؟

نیودا نوسیوە بەبێ ئەوەی بۆ تەنها چەند خولەكێك چاولیكبنێ.

فیلمەكە كار لەسەر نیشاندانی دۆخی سایكۆلۆژیای دوو منداڵ

كتێبەكە سەركەوتنێكی بەرچاوی بەدەستهێنا .لە مانگی ئازاری

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

 2010دا زیاد لە  5ملیۆن تیراژی كتێبە كە لەسەرانسەری جیهاندا

ناتوانن ئەو رێگایانە بدۆزنەوە كە مومارەسەی منداڵێتی خۆیانی

فرۆرشا .هەر لەو ساڵەدا لە رۆژنامەی نیویۆرك تایمزی ئەمریكیدا

تێدا بكەن ،یەكیان مەحكومە بە ژیانێك لەخوار مرۆڤەوە و

پلەی یەكەمی پڕ فرۆشرتین كتێبی جیهانی پێبەخرشا .ئەم كتێبە

ئەویدیكەیان خانەوادەكەی دەیانەوێت لە بان مرۆڤبنوندا

وەرگێردراوەتەوە سەر زۆر لە زمانەكانی جیهان و لەنێویاندا زمانی

بیژیەنن ،ئەوان وەك تەنها دوو منداڵ كە لەسەر ئەم زەویەدا

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

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

كوردی.

گەورە رێگەنادەن منداڵەكان لە خەونی منداڵێتی خۆیاندا بژین.

سەرنجراكێشی ئەم بەرهەمە چ وەك تێكستێكی ئەدەبی و چ وەك

یەكیان لەنێو قاتێك بیجامەی خەتخەتدا لەسەر لێواری مەرگ

فیلمێكی سینەمایی لەوەدایە ،كە تراژیدیای هۆڵۆكۆست لە چاوی

ژیان بەرێدەكات و ئەوی دیكەیان لە مەكینەی ستەمكاریی دراوە

دوو منداڵەوە دەخاتە بەر دیدەی خوێنەران و بینەران .هەڵبەت

و چاوەڕێی گەورەبوونی دەكەن بۆ ئەوەی بیكەنە ستەمكارێكی

چونە نێو زهنیەتی دوو منداڵ كە هەریەكەیان سەر بە دوو جۆر

نوێ ،لەكاتێكدا ئەوان هێشتا منداڵێتی خۆیان تەحقیق نەكردووە،

مرۆڤگەلی تەواو جیاوازن لەیەكرت ،یەكیان لە بەرەی ستەمكاران

مەحكومن بەوەی كە دەبێت وەك باوانیان بیر بكەنەوە و

و ئەوی دیكەیان لە بەرەی ستەملێكراوان ،وێنایەكی تەواو

وەك باوانیان ژیان بەرێبكەن ،هەربۆیە لەنێو ئەم ملمالنێیەدا

جیاوازیش دەدات بە فیلمەكە .لێكدانەوەی بیری دوو منداڵی

هەردووكیان بەر لەوەی ئەزمونی ژیان بكەن دەبنە قوربانی

سادە و بێگوناه بەرامبەر بەو دابەشكاریە چینایەتیە گەورەیە و

ملمالنێی نێوان مرۆڤە گەروەكان ،ئەوان تەنها مەرگ لەنێو ئەو

بینینی ئەو ستەم و زۆرداریەی كە لەبەر چاویاندا ئەنجامدەدرێت،

مەرگەساتە نامرۆڤانەیەدا رزگاریان دەكات.

پرسیارگەلێك دەوروژێنێت ،ئەو پرسیارانەی كە لەنێو مێشكی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە ساڵی  2006دا باڵوكراتەوە .سەرنجراكێشی ئەو رۆمانە هەر لە

دەستناكەوێت .هەڵبەت بەشێكی زۆر لەو پرسیارگەلە تاكو ئێستا

سینەما

رۆماننوسی ئێرلەندیەوە وەرگیراوە كە لەژێر هەمان ناونیشاندا

ئەواندا دێت و دەروات و جگە لە وەاڵمی هەڵەهیچی دیكەیان
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ئامادهكردنی :سهعد بهزاز
بابهت :دیدار له گهڵ عهلی وهردی
له باڵوكراوهكانی دهزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینهوه.
ئـهم كتێبـه پێكهاتــووه لـه كۆمهڵێــك دبــدارو چاوپێكهوتــن لهگـهڵ بیریــارو لێكۆڵـهری
گــهورهی عێراقــی ،دكتــۆر (عهلــی وهردی) كــه تیایــدا تیشــك دهخاتهســهر ڕەفتــارو
خوڕەوشــتهكانی مرۆڤــهوه ،ئهمــه جگــه لــه بایۆگرافیــای نوســهرو ڕونكردنــهوهی
چهنــد الیهنێكــی تــری دهروونــی تایبــهت بــه كهســایهتی مــرۆڤ لــه كۆمهڵــگادا.
ئ ـهم كتێب ـه یهكێك ـه ل ـه س ـهرچاوه گرنــگ و پێویســتهكان بــۆ تێگهیشــن ل ـه مــرۆڤ
بهتایب ـهت تاك ـی عیراق ـی و پێویســته زۆر ب ـه ووردی بخوێرنێت ـهوه.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ی مرۆڤهوه
ی خوو و ڕهوشت 
لهباره 
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ی وەرگر
جوانییەکان 

تەوەر

عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵ،
بابهت :ڕەخنهی ئهدهبی
له باڵوكراوهكانی ناوەندی ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینهوه
کتێبــە پێکهاتــووە لــە چهنــد بهشــێك كــه ههریهكێــك لــهو بهشــان ه لــ ه كۆمهڵێــك
وتــار پێكهاتــوون .كــه ههریهكێــك لــهو وتارانــه مهبهســتێكی دیــاری كــراو لــه
ژانرێكــی ئهدهبــی ڕوون دهكهنــهوه .لــه وتــاری یهكهمــی كتێبهكــهدا نوســهر
دهربــارهی (جوانیهكانــی وهرگــر) دهڵێــت ،نوســین ژەهــرو تریاكــه ،وه هیــچ
دهقێــك بهبــێ بوونــی نوســهر وبهشــداری خوێنــهر نییــه ،كــه ههمــوو ئهوانــهش
پهیوهندیــان بــه چهمكــی (جیاوازیــهوه) ههیــه

ئهمهی ه ئهدهبیات
گفتوگۆی ئهدهبی لهگهڵ  30نوسهری ناوداری جیهانی
ناوی وهرگێڕ :پێشهوا فهتاح
له باڵوكراوهكانی دهزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینهوه
ئ ـهم كتێب ـه یهكێك ـه ل ـه ناوازهتریــن ئ ـهو كتێبان ـهی ك ـه س ـهرچاوهیهكی گرنگ ـه بــۆ
ههمــوو ئ ـهو نوس ـهرو ئارهزوومهندان ـهی بــواری ئ ـهدهب ك ـه ئاواتهخــوازن ئــاگاداری
دونیــای ئهدهب ـی و تێگهیشــن ل ـه ل ـه بیــرو بۆچون ـی نوس ـهران و ئهدیبان ـی جیهان ـی
بــن و لــهو ڕێگهیهشــهوه ئــاگاداری بیركردنــهوهو شــێوازی نوســینیان بــن ،كێبهكــه
پێكهاتــووه ل ـه دیــدار لهگ ـهڵ ئ ـهو نوس ـهرانهدا ك ـه نــاوی دیــارو نوس ـهری بهرچــاون
لــه دنیــای ئهدهبــی جیهانیــداو لــه الیــان (پێشــهوا فهتــاح) ەوه لــه ئهڵامنیــهوه
بۆسـهر زمانـی كــوردی وهرگێــردراوه.

لەبیر دەچیتەوە وەک ئەوەی هەرگیز نەبووبیت
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محمود دەروێش
بابەت :شیعر
وەرگێڕانی :ئازاد بەرزنجی
له باڵوكراوهكانی ناوهندی غهزهلنووس
لـه پێشـهكی ئـهم كتێبـهدا وهرگێــڕ تیشــكی خســتۆته سـهر بهشــێك لـه ژیانـی شــاعیرو
چیرۆكهكان ـی ژیان ـی ل ـه دوتۆێ ـی چهنــد الپهڕەیكــدا ههڵدهدات ـهوه .جێڤــای ئامــاژە
بۆكردنــه (دهروێــش) یهكێكــه لــو شــاعیرانهی كــه بهشــیعری بهرگــری و نهتــهوهی
و خۆشهویســتی نیشــتامن نــارساوهو یهكێكــ ه لــه نــاوه ئاشــناكان بــه خوێنــهرو
ئهدهبیاتـی كــوردی و هـهر لـه كۆنـهوه زۆرێــك لـه بهرههمهكانـی بــۆ زمانـی كــوردی
نــاو بهنــاو وهرگێــردراون و خۆشـی یهكێــك لـهو شــاعیرانهی كـه دۆســتی كــورد و داوا
ڕەواكانـی بــووه.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

سهاڵحهدین دهمیرتاش
بابهت :چیرۆك
وهرگێڕانی له توركیهوه :فهرهاد چۆمانی
له باڵوكراوهكانی ناوهندی غهزهلنووس
كتێبــی «ســەحەر» كــە ســەاڵحەدین دەمیرتــاش ،هاوســەرۆكی پارتــی دیموكراتــی گــەالن
 HDPلــە زینــدان نووســیویەتی»ئەم كتێبــە كۆمەڵــە چیرۆكــە ،لــە  12چیــرۆك پێكــدێ،
ناوەڕۆكــی چیرۆكــەكان تێــای سیاســین و بەشــێوازی ئەدەبــی گوزارشــتیان لــێ كــراوە.
ئــەم كتێبــە جگــە لــە چێــژە ئەدەبییەكــەی ،رەهەندێكــی سیاســی هەیــە و خــودی نــاوی
نووســەرەكە وا دەكات زۆرتــر بخوێرنێتەوە».ســەحەر» ناونیشــانی یەكێــك لــە چیرۆكەكانــی
نێــو كتێبەكەیــە و بووەتــە ناونیشــانی كتێبەكــەش ،كتێبەكــەی دەمیرتــاش تاوەكــو ئێســتا
لــە توركیــا  13جــار چاپكراوەتــەوە و  200هــەزار دانــەی لــێ فــرۆرشاوە .بڕیاریــش وایــە
داهاتــی كتێبەكــە بــۆ مندااڵنــی بێكــەس و بــێ سەرپەرشــت تەرخــان بكــرێ.
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ڕۆژەکانم بە ڕیمۆت کۆنتڕۆڵ دەگۆڕم

تەوەر

ناوی نوسهر :گۆران ڕهسوڵ
بابهت :شیعر
«ڕۆژەکانــم بــە ڕیمــۆت کۆنتــڕۆڵ دەگــۆڕم» ،نوێرتیــن کتێبــی (گــۆران ڕەســووڵ)ە
کتێبەكــە پێکهاتــووە لــە  19تێکســتی شــیعریی کــە لــە مــاوەی پێنــج ســاڵی ڕابــردوودا
نــوورساون .ئــەم کتێبــە ســێیەم ئەزموونــی شــیعری شــاعیرە لــە دوای هــەر یــەک
لــە کتێبــی «ســوور» لــە ســاڵی  2007و کتێبــی « ناتەبــا لەگــەڵ خــۆم کــۆک ،لەگــەڵ
ناکۆکیــدا» لــە ســاڵی  .2011ئــەم کتێبــە چاپــی یەکەمــە و  120الپەڕەیــە بــە قەبــارەی 12
بــە  18ســم ،هەروەهــا بــە تیـراژی  500دانــە چاپکـراوە کــە شــاعیر لەســەر ئەرکــی خۆی
چاپیکــردووە« .تێامکانــی ژیانــی مۆدێــرن و بەریەککەوتنــی مــرۆڤ لەگــەڵ گۆڕانکارییــە
بــێ ژمــارە و خێراکانــی تێکنۆلۆجیــا دوو بابەتــی ســەرەکی تێکســتەکانن

كوژرانی كابرای كتێبفرۆش
ناوی نوسهر :سهعد محهمهد ڕەحیم
وهرگێڕانی له عهرهبیهوه  :سهباح ئیسامعیل
بابهت :ڕۆمان
له باڵوكراوهكانی  :دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم
ڕووداوهكانــی ڕۆمانــی (كوژرانــی كابــرای كتێبفــرۆش) لــ ه چوارچێوهیهكــی بهرینــی
جوگرافیــدا ڕوودهدهن ،حیکایەتــی کاراکتەرەکانــی ڕۆمانەکــە لــه عێراقــهوه درێــژ
دهبنــهوه تاكــو ئهوروپــا ،بهدرێژایــی زهمهنێــك نزیكــهی نیــو ســهده دهخایهنێــت،
لهســهر باگڕاونــدی گۆڕانكاریــی سیاســی و كۆمهاڵیهتیــی ،كــه لــهو ســااڵنەدا
ڕوویانــداوە .بــەاڵم ئامانجــی ســەرەکی ئــەم رۆمانــە عێراقــی دوای ســەدام حســێنە.
عێراقێــک کــە خاڵــی نییــە لــە تیــرۆر و کوژرانــی لــە پــڕ و هەڕەمەکیانــە.

جاڵجاڵۆكهی رهش

ساڵی دووەم
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نهجات نوری
بابهت :ڕۆمان
چیرۆكــی رۆمانهكــه بریتییــه لــه نووســینهوهی حیكایهتــی ههمــوو ئــهو قوربانیــی
و راونراوانــهی لــه پێنــاوی راســتكردنهوهی خــوار و خێچییهكانــی نیشــتامندا
ههوڵیانــداوه و بــه دهســتی تێكۆشــهرانی دوێنــێ و دهســهاڵتدارانی ئهمــڕۆ و
دهســت و پێوهندهكانیــان بوونهتــه قوربانــی یــان راونــراون .ژنێــك كــه بــه دوای
مێردهكهیــدا دهگـهڕێ و نووسـهر بـه رابیعـهی عـهدهوی نــاوی دهبــات ،حیكایهتـهكان
دهنووســێتهوه و یــهك بــه یــهك تۆماریــان دهكات.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

جان دۆست
وهرگێڕانی بۆ كوردی  :سهباح ئیسامعیل
بابهت :ڕۆمان
له باڵوكراوهكانی ناوهندی غهزهلنووس
«مارتینــی بــە ختــەوەر» ڕۆمانێکــی جــوان و بەچێــژو گرنگــی «جــان دۆســت»ەو لــە
وەرگێڕانــی «ســەباح ئیســاعیل»ە ،ئــەم ڕۆمانــە باســی کەســێک دەکات بەنــاوی
«مارتیــن»و بــەدوای بەختەوەریــدا دەگەڕێــت ،دەیەوێــت لــەو شــەڕی ئاینییــەی لەســەدەی
هــەژدەدا ڕوویــدا کــە لەئەوروپــاو واڵتەکەیــدا کــە ئەڵامنیایــەو لەگوندەکەیــان بەنــاوی
«هیرنــە» هەڵبێــت و شــوێنێکی ئارامــرو بەختــەوەر هەڵبژێرێــت« ،هانــس»ی هاوڕێــی
ناونیشــانی کتێبێکــی پێدەڵێــت و دەڵێــت بــڕۆ بــۆ ڕۆژهــەاڵت و لــە حەلــەب دەســتت
دەکەوێــت ،باســی جوانــی و گرنگــی ڕۆژهەاڵتــی بــۆ دەکات و دەڵێــت بەختــەوەری لەوێــدا
دەســتدەکەوێت ،کەچــی لــە رۆژهەاڵتیــش بەختــەوەری چنــگ ناکەوێــت
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ی و داد پەروەری
خۆشەویست 

تەوەر

پۆل ڕیكۆر
بابەت فكر
وەرگیڕانی :ئاالن رەشید
لە باڵوكراوەكانی دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆینەوە
ئــەم كتیبــە پێكهاتــوە لــە كۆمەڵێــك وتــاری بابەتــ ی وانــە بێــژی كــە نوســەر لــە ســاڵی
 1989لەكات ـی ئاهەنگ ـی خەاڵت ـی لیۆپۆڵــد لــوكاس دا وتویەتیــەوە ،ئــەو دەمــەی كــە ئــەو
خەاڵتــەی پێبەخــرا ،لــە پێشــەكی چاپــی عەرەبــی ئــەم كتێبــەدا هاتــووە :فەیلەســوف
چــۆن دەتوانێــت دەربــارە ی خۆشەویســتی بدوێــت ،واتــە لــە پێنــاو دەرخســتنی مانــا
كۆتاییەكەیــدا بیگەرێنێتــەوە بــۆ چەمكیــك كــە بشــێت بــە شــیكاریدا تێپەرێــت ،ئەمــەش
ئــەو پرســیارەیە كــە نوســەر بــەدوای وەاڵمەكانیــدا دەگەریــت.

