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      بةرةو كوص ؟..                            جان دمو 

 سةعدي يوسف                                                                   
  ئيسماعيل حةمةئةمني  .                                                                        و

 
 

/ خؤي) ’’لةبريطةي ى(لةتاأاوطةو ) جان دمو (2003ماي 9وصين ، ثصنض شةمةي أصكةويت  د: هةوالَةكة  أاستة 
 .ئوستراليا  ،  لةشاري سيدين  كؤضي دوايي كرد 

 ..كةواتة ضريؤكةكة دةسيت ثصكرد
***                                                                         

وة دةستثصبكةم كة من و جةليل حةيدةر بأيارماندا خصوةتصك لة باخضةي بابلَصن من دةمةوصت لةو أؤذة
 .دا دةذيان) يةرموك(بؤ جان دمؤ  هةلَبدةين، ئةوان ثصكةوة لة خانوويةكي طةأةكي ) جةليل وهادي(مالَي 

ئةو ماوةيةكة الي ناسياوصكي دةذي، كةمالَيان دةكةوصتة طةأةكة  ضةثةك و : جان دمو بؤي طصأاينةوة
كاين بةغدا، ئصستاش ئةو بؤتة بارصكي قورس بةسةر شاين ئةوانةوة و هةأةشةي دةركردنيان دوورة

بصطومان  جانتافأصداين بؤ سةرجادة هيض مانايةكي نية ، ضونكة جان هةرطيز جانتاي ( لصكردووة ، 
كةي بةداخةوة جان  ضادر هةلَدانةكةي ئصمةي  بةأاسيت وةرنةطرت، هةروةكو مةسةلةكاين دي). نةبووة

 !ذياين ئةمةشي جصبةجص نةكرد،  بةمةش  ئصمة  بةزمصكي خؤمشان لةكيس ضوو
                 

***                                                              
لةسةرةتاي  نةوةدةكاندا و لةعةماين ثايتةخيت ئوردن،  جان دمو أؤذةناأؤذصك سةرداين دةكردم، 

 !اسن ، دةزانن سةردانةكاين بؤضية و ضي دةطةيةنص ئةوانةشي جان دةن
 !مالَي ئصمةية.. ئةم مالَة مالَي تؤ نية : لةسةرةتاي سةردانةكانيدا  ثصطوومت 

 ...ئةمرةكةي.. ئةمر دةكةي جان 
 !ثصت دةلَصم ئةم مالَة مالَي تؤنية 

ةرت وبآلو بوو، كؤمةلَص بةيانيان دةهات و ثصكةوة لة ذووري كتصبخانةكةم دادةنيشتني ، قسةكامنان ث
موشةك بوون و لةم كيشوةر بؤ ئةوي ديكة دةثةأينةوة، قسةكامنان سوودمةند نةبوو، بةإلم شتصك بوو،  

 . مادةيةك بوو بؤ  هةذاندين خةيالَ ياخود خةلَةفاوي
 ئةزاين سةعدي كةمن كاثتين تيثي دووطؤلَي بووم ؟

ةي بةرةكاين شةأيان كردم، هةر لةبةر ئةوةي جلي جةيش شةعبيان  بةزؤر ثص لةبةركردم  و أةوان
 !!كاثتين تيثصكي دووطؤلَي بووم ، مريشيكيان دةرخوارد دةدام
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بةإلم من حةزم لةبةرةي شةأ و سةنطةر نةبوو، بة بص مؤلَةت هةلَدةهامت و دةضووم لة يانةي ئةديبان 
سةعدي يوسف لة : وتدةداو ثصمدةطو) سامي مةهدي(دةخمواردةوةو كةسةرخؤشيش دةبووم جنصوم بة 

سامي ثصدةكةين، بةيانيش كةضاوم دةكردةوة سةيرم دةكرد لة خةستةخانةي نةخؤشة . تؤ شاعري ترة
 ..دةروونيةكامن، ئةو خةستةخانةيةي نصزيكة لة يةكصيت ئةديبانةوة

بةإلم بةداخةوة نةياندةهصشت ماوةيةكي ! ئةم شوصنة باشترة لة سةنطةرةكاين شةأ: بةخؤم دةطوت
 .ر  لةو نيعمةتةدا مبصنمةوةدرصذت

                                 
    ***                                                               

م نةدةزاين ، نةمشدةزاين هةوالَي لةكص      )  جان(كات هةبوو لة عةمان كةبؤ ماوةي زؤر درصذخايةن هةوالَي           
 .ي طؤشةطري دةذيام و كةميش لةمالَ دةردةضوومبثرسم ، من لة ئوردن شصوة ذيانصك

بةيانيةكيان ئةو دةرطايةم كردةوة كةدةكةوصتة سةر باخضةي مالَةكةم ، دةبينم ثياوصكي نيمضة ماندووي 
بةلَص ئةوة جان بوو ، شةوي لةطةلَ دؤست و هاوأصكاين بةسةر بردبوو ، ..لةنصو باخضةكةدا أاكشاوة

 ببةنةوة،ضاكيان كردووة كة هصناويانة بؤ الم، من ثياوصكي بةسةبرم، ئةوانيش نةيانزاين بوو بؤ كوصي
 . جامن خؤشدةوصت

 !موسيبةتةكة لةوةدا نية كةئصستا سةرخؤش و بصئاطاية ، بةلَكو ئةو كاتةية كة وةئاطادصتةوة
 
 

       
 ثةراوصزةكان                                                       تةواو

 ئيسماعيل. داناوة )؟ َمْنساه( ة بةرامبةر ووشةكةي سعدي يوسف لةبريطةم ل •
جان دمو يةكصكة لة شاعرة نةناسراوةكاين نصوةندي شيعري ئصراقي عةرةيب ، ذياين زياتر  •

.   ثابةندة بة كلتووري ضاخيانة ئةدةبيةكانةوة، وةك لة ثةيوةندي بووين بة تصكسيت شيعريةوة
. يانة ذياوة ) بؤهيمي(اين شاعريي عصراقي  ضةركةزي جان دمؤ لةسةر أصضكةي حوسصن مةرد

هةرطيز  مةبةسيت نةبووة ببصت بة بةو شاعريانةي لةتةنيشت وةرزارةيت بةنصو أؤشنبريي 
حكومةيت بةسةرضووي بةعس بؤ ثاداشت  وةزيفة هةولَبدات، ئةو تةا وويستوويةيت وةك 

.. ..   ن شصوة ذياين ئةو بووة، ئةمةش قورسترين وسةختري!!شاعريصك بذي، نةك بنووسص 
 ئيسماعيل حةمةئةمني     

  com.Kikha.www:  سةرضاوة 

http://www.kikha.com/
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لةسةر كورسيةكةي خةوي )صعلوك(جان دمو لةكايت طفتوطؤيةكي أؤذنامةنةواين وةك  أووتةيةك 

 *ئيسماعيل...   لصدةكةوصت


