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عەتا محەمەد

عەتا محەمەد

ساڵی 1970 له  شاری سلێامنی له دایک بووە.

ده رچووی په یامنگای ته کنیکی، به شی ژمێریارییە.

کتێبە چاپکراوەکان:

1-پاشاموەی خێڵەکان، چیرۆک، 1999

2- زارەکانی خەون، چیرۆک، 2002

3- دەستنووسی یەکەم و پەرتوکی خەون، ده قی گێڕانه وه یی، 2003

4- فریو و خۆحەشاردان، چیرۆک، 2005

5- گەشتە تیوارەکانی میر بە تەنیاییدا، ڕۆمان، 2006

6- ئافاتەکانی بنەماڵەی مێخەک، ڕۆمان، 2006

7- تینا و چیرۆکە ئەندێشەکراوەکان، چیرۆک، 2007

8- گێالسی خوێن، ڕۆمان، 2007

9- فەهرەست، ڕۆمان، 2009

10- تارژەنی ڕەنگ، حیکایەت، 2009

11- خواجە نەرسەدین کە لەپێناو پێکەنینێکدا دەکوژرێت، ڕۆمان، 2010

12- کتێبی پەراوێزنووسان، دەقی گێڕانەوەیی، 2012

13- ڕێبەری کتێبسازە کوژراوەکان، ڕۆمان، 2014

14- پاسەوانانی خودا، ڕۆمان، 2016

15- هه نار و فریشته ی مردن، 2018 

وەرگێڕان:

1- کچە فیلم گێڕەره وەکە، هێرنان ڕیڤێرا لێتێلیێر، ڕۆمان، 2014

2- وڕێنە، ئه نتۆنیۆ تابۆکی، ڕۆمان، 2014 

3- من لە ئاوشیفتیز دەربازبووم، فێرێنک گوێندوێر، 2015



پێشەکیى کتیێبى 
تینا و چیرۆکە ئەندێشەکراوەکان

وه رگێڕانی مسته فا زاهیدیمحەمەد ڕەزا کەلهوڕ
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ئاخاوتــن و لۆگــۆس تــەوەری لــە بەرامبــەر نووســین لــە نەریتــی 
و  ســتایل  ێکدانــەوەی  گێڕانــەوە«  »نەقــڵ   حیکایەتبێژیــدا 
ــا و  ــی » تین ــە کتێب ــا محەمــەد« ل ــی »عەت فۆڕمــی حیکایەتبێژی

چیرۆکــە ئەندێشــەکراوەکان«دا
پوختە:

»عەتــا  بــەالی  حیکایەتبێــژی  و  نەقڵکــردن  شــێوەی  بــە  گیڕانــەوە 

بەرهەمــی  لــە  هەروەهــا  هەیــە.  تایبەتــی  گرینگیــی  محەمــەد«ەوە 

چیرۆکنووســانی پۆســت مۆدێــڕن، لەوانــە »ئیتالــۆ کالڤینــۆ«دا، گەڕانــەوە بۆ 

ــا  ــەاڵم بۆچــی عەت ــن. ب ــەوە دەبینی ــی گێڕان ــەی نەریت ــەم شــێوە جیاوازان ئ

ــی  ــەکراوەکان« بەپێ ــە ئەندێش ــا و چیرۆک ــی »تین ــی بچووک ــەد کتێب محەم

نەریتــی چیرۆکبێژیــی »گێڕانــەوە« یــان »نەقڵکــردن« دەگێڕێتــەوە؟

لــە  وردبوونــەوە  و  خوێندنــەوە  بــە  دەدرێــت  هــەوڵ  وتــارەدا  لــەم 

بەرهەمــی »تینــا و چیرۆکــە ئەندیشــەکراوەکان«، ئــەم جــۆرە لــە ســتایلی 

چیرۆکنووســین -کــە لەژێــر کاریگەریــی  »خۆرخــێ لویــس بۆرخس«دایــە- 

پێشــینە و تایبەمتەندییەکانــی، فــۆڕم یــان ســتایلی گێڕانــەوە بــە نەقڵکــردن 

و بەراوردکردنیــان لەگــەڵ نووســین و هەروەهــا گرینگیــی فۆڕمــی بــە 

»بیســەری  یــان  »گێــڕەرەوە  و چەمکەکانــی  چیــرۆک  دانانــی  وەرگــر 

ــاس و  ــەر ب ــە ب ــود« بدەین ــەوەی خ ــتایلی »گێڕان ــا س ــڵ« و هەروەه نەق

ــوون و  ــی ئەفالت ــە بەرهەمەکان ــەوە ل ــک دەدەین ــدەدا ئاوڕێ ــەم پەیوەن ل

ــە،  ــی لێکۆڵینەوەک ــۆ کامڵرتکردن ــەرخ و ب ــی هاوچ ــەران و خاوەنڕایان نووس

بــە ناســاندنی نووســەرانێکی دیــار و کالســیکی وەک »بۆکاچینــۆ« »جێفــری 

ــن. ــەکە دەدەی ــە باس ــژە ب ــێر« و... درێ چاوس

وشە سەرەکییەکان:
گێــڕەره وە،  ئەندێشــەکراوەکان«،  چیرۆکــە  و  »تینــا  محەمــەد،  عەتــا 

و... گێڕانــەوە(   )خــود  یــان  خــود  گێڕانــەوەی 

چونكه  )بێكۆتایی( ته نها كاری خه یاڵه .

ده مانخاتــه  بــه رده م  كــه  كۆتاییه كه یــان  چیرۆكانــه  ده دوێــم  لــه و 

نه هاتــوو. له بــن  جوانییه كــی 

»عەتا محەمەد«
کورتەی چیرۆک

گێــڕەره وە  یــان  بــاوک  کتێبەکــەی،  ســەرەکیی  کارەکتــەرەی  نووســەر 

ــە ڕووی دەفتەرێکــی ســپییەوە،  ــە ناچــار ل ــە شــەوێک ب ناچــار دەکات، ک

ــەوە.  ــرۆک بگێڕێت ــی چی ــا«ی کچ ــۆ »تین ــوورساوە، ب ــدا نەن ــی تێ ــە هیچ ک

گێــڕەره وە، کــە ئەویــش نووســەرە، بــە چەشــنی شــەهرزاد لەســەر بنەمــای 

»گێڕانــەوەی خــود« و »حیکایەتبێــژی«، دە چیــرۆک بۆ کچە نووســتووەکەی 

ــەوە.  دەگێڕێت

چیرۆکگەلێکــی کــورت، کــە هەڵگــری مانــای قــووڵ و ئــەو ڕاڤانــه ی ناکــۆک 

ســەرەکیی  ســرتاکتۆری  و  بونیــاد  گێــڕەره وەوه ،  لەالیــەن  دەردەکــەون 

چیرۆکــی »تینــا و چیرۆکــە ئەندێشــەکراوەکان«ی عەتــا محەمــەد پێکدەهێنن. 

لــەم نــاوەدا چەمکگەلێکــی وەک »وێنــە و ئاوێنــە« و دووبارەکردنەوەیــان وەک 

مۆتیڤێــک، ڕۆڵێکــی گرینگــی هەیــە و هەڵگــری کۆمەڵێــک ئاماژەیــە و وا لــە 

گێــڕەره وە دەکات کــە ســەرقاڵی کۆمەڵێــک ڕاڤــه  و لێکدانــەوەی جیــاواز بێت و 

وەک گێــڕەره وە خــۆی دەڵێــت: دەتوانێــت ناوێکیــرت بــۆ کتێبەکــە هەڵبژێرێــت 

کــە ئەویــش نــاوی »وێنــەو ئاوێنە«یــە وەک نــاوی دووهەمــی کتێبەکــە.

ــا و  ــە کتێبــی »تین چاوخشــاندنێک بەســەر ئــەو حەکایەتانــەی ل
ــوون: ــە ئەندێشــەکراوەکان«دا هات چیرۆک

حیکایەتــی یەکــەم: تێــامی ئــەم چیرۆکــە »تاکێــک، بــەاڵم بــە مانــای 

کۆ«یەکــه . بەســەرهاتی ڕێبوارێکــە، کــە هەموو شــتێک لەشــتێکدا دەبینێت 

و دەســەاڵتدار یــان »خەلیفــە« دەیکوژێــت، بــەاڵم حیکایەتەکــەی لــە نەقڵ 

ــا  ــە کتێبەکــەی عەت و زمــان و نووســیندا درێــژەی دەبێــت یــان النیکــەم ل

ــە:  ــه ی دەکات ک ــا ڕاڤ ــڕەره وه  وه ه ــە. گێ ــژەی هەی ــەر درێ ــەددا ه محەم

ــی  ــه  بێكۆتای ــه م چیرۆك ــوو ئ ــاڵ ده ب ــه وا مه ح ــه ، ئ ــه و نه كوژرای ــه ر ئ ئه گ

ئیامنداره كــه  ڕوداوی  ڕاســتیی  بنوورسایه تــه وه،  كــه  كۆتاییه كه شــی 

 ده رده خــات، چونكــه  )بێكۆتایــی( ته نهــا كاری خه یاڵــه .«

حیکایەتــی دووهــەم: حیکایەتــی دووهــەم بــە جۆرێــک پێچەوانــەی 

ئەوەیــە، کــە لــە حیکایەتــی یەکەمــدا هاتــووە: » چونكــه  )بێكۆتایــی( ته نهــا 
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كاری خه یاڵــه« و چیرۆکــی ئــەو کەســانەیە، کــە دواییــن بەرهەمەکانیــان لــە 

خەیــاڵ بەقــەرز وەرناگــرن یــان ناتوانــن وەری بگــرن. بەڵکــوو بــە یارمەتــی 

مــەرگ دەینووســنەوە. 

ــی دوو  ــت. پەیوەندی ــا دەردەکەوێ ــۆک و ناتەب ــێهەم: زۆر ناک ــی س چیرۆک

ــتێکە چەشــنی  ــەک ش ــە ڕوو. دژی ــەک دەخات ــەاڵم وەک ی ــۆک، ب شــتی ناک

وەک یــەک: »کاتیــک وه ک فۆرمێــک ســەرنج لــە ئــازار دەدەیــن، ده گه یــن 

ــی  ــی و موســڵامن و باوەڕداران ــەالی بودای ــەو جــۆرەی ب ــژ، هــەر ب ــە چێ ب

ــازار  ــە ئ ــژەوە ب ــە چێ ــن ل ــان دەتوانی ــە. پاش ــه وه  وەهای ــەی ئاینه کان زۆرب

بگــەی.« بــە شــێوەیەک کــە تەنانــەت کتێبەکــەش خــۆی دەبێــت بــە 

ــت  ــەوەی »حــەالج« بێ ــێ ئ ــڕەره وە بەب ــەدەر و گێ ــه  ڕادەب گەمژەییەکــی ل

دەڵیــت: »مــن حەالجــم« و »مەحوییــەکان« هەرکامەیــان خۆیــان 

ــتی  ــەکان« بەگش ــۆن »خەیام ــاوازن. وەک چ ــوی«ی جی »مەح

ــەوە.  ــام«دا کۆکراونەت ــەک »خەی ــە ی ل

حیکایەتــی چــوارەم: حیکایەتێکــی ســەیرە. حیکایەتــی مێــژووە 

ــی پێشــوو و بەغــدادی  ــەی بابل ــەوەی خەیاڵیان و دووبارەبوون

گێــڕەره وە،  گوماناوییــە،  پیاوێکــی  گێــڕەره وە،  ئێســتایە. 

ــە  ــی نیی ــە بوون ــەک ک ــی، لەوحەی ــڕ ڕاز و نهێن ــی پ پیاوێک

ــچ  ــتوو! هی ــێ نیش ــۆز ل ــەپ و ت ــژووی ت ــڕی ون و مێ و دێ

ــە.  ــدا نیی ــی تێ ــن و مژدەیەک ــی و بەڵێ ڕووناک

ــک  ــی پێغەمبەرێ ــە چیرۆک ــەم: ب ــی پێنج چیرۆک

لــە دوای ئــەوەی رسوشــی بــۆ دێتــە خــوار، 

ــی  ــەلیم ون دەکات و خۆش ــەی و ئۆرش خێڵەک

چیرۆکــی  لــە  دەبێــت.  ون  مێــژوودا  لــە 

ــە دوای  ــەوە ک ــیعرێک دەکۆلن ــەوەی ش هۆنین

هۆنینــەوەی شــیعرەکە، شــاری شــاعیرەکە ون 

گێــڕەره وە دەڵێــت:  لــە کۆتاییــدا  دەبێــت و 

به هه رحــاڵ مه والنــای نــاو ئــه م نووســینه، 

ــراوی  ــه ی گریامنك ــده م دان ــم چه ن ــه  نازان  ك

ســلێامنی  ده گه ڕێتــه وه،  ناتوانێــت  هندســتان  لــه   كاتێــك  ئه ســڵه كه م، 

بدۆزێتــه وه  و بــۆ هه تــا هه تایــه  لێــی ون ده بێــت و هیــچ كاروانێكیــش ناتوانێــت 

ڕێ نیشــانده ری بــكات. هەمدیســان شــار ون دەبێــت. عەتــا لــەم بەشــەدا بــە 

شــوێنە ون بــووەکان ســەر لــە خوێنەرەکانــی دەشــێوێنێت و ســەرەنجام بــەو 

ئەنجامــە دەگات، کــە ســێ کــەس )کــە ڕەنگــە هــەر یــەک کەســیش بــن(، لــە 

ــەن.  ــارەکانیان ون دەک ــاوازدا، ش ــەردەمی جی ــێ س س

چیرۆکــی شەشــەم: چیرۆکــی دۆســتێکە کــە لــە ڕابــردوودا، دێتــە الی 

گێــڕە ره وە. باســێک لــە نێوانیانــدا دەســت پێــدەکات دەربــارەی شــاعیرێک 

ــت. ــۆی بکوژێ ــەی خ ــیعره  نوێک ــی ش ــیعر و کێش ــۆ ش ــت ب ــە دەیهەوێ ک

چیرۆکــی حەوتــەم: چیرۆکــی ئیــن ســەبعین و دوو بەســەرهاتی جیــاوازە و 

ئیــن ســەبعین ئــەم دوو چیرۆکــە لــە دوو فەقــێ دەبیســتێ: یەکەمیــان 

و  کۆتایــی  تــا  دەیهەوێــت  کــە  کەســێکە  بەســەرهاتی 

ناکۆتــای بــاوەڕ و بەندەبــوون ســەفەر بــکات، ئەویــش 

زمانەکانــەوە.  ســەرجەم  فێربوونــی  ڕێــگای  لــە 

کــە  دەگەیەنــن،  شــوێنێکی  بــە  باوەڕانــە  ئــەم 

ــت  ــەوە دەبێ ــی لێکۆڵین ــی خەریک ــوو تەمەن هەم

لەســەر زمانــەکان بــۆ ئــەوەی وێنــای »ئــەو« 

ــەدوای  ــەڕان ب ــە گ ــەوە. وات ــەدا ببینێت ــەو زمانان ل

ــی  ــدا. چیرۆک ــەرجەم زمانەکان ــە س ــرتاو« ل »پەرس

یەکەمــە.  چیرۆکــی  پێچەوانــەی  دووهــەم 

باوەڕدارێکــە، کــە لــە خه ڵوه تکێشــان و پەرســتنە 

الڵ  ئاســتی  تــا  قســەکردن  دژوارەکانیــدا، 

بــوون لــە بیــر دەکات و زمانێکــی پــڕ لــە 

ڕاز و مانــا دەدۆزێتــەوە، کــە بێدەنگییە. 

فەقێــکان  لــە  یەکێــک  ســەرەنجام 

ــە دەســتی  ــەوە ب ــر کردن بەهــۆی کف

ئەویرتیــان دەکوژرێــت، هەرچەنــده  

ــان بکــوژن،  دەرناکەوێــت کــە کامی
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ــن  ــودی ئی ــە و خ ــان هەی ــاری بکوژی ــان ڕوخس ــەوەی هەردووکی ــەر ئ لەب

ــە  ــەو هیوای ــت، ب ــۆی دەکوژێ ــە خ ــاری مەکک ــە ش ــەرەنجام ل ــەبعین س س

ــەک! ــە ی ــت ب ــرتاو«دا ببێ ــەڵ »پەرس ــا لەگ ــت هەت ــۆی دەبڕێ ــاڕەگی خ ش

و  دەچێــت  ڕۆمــی  کالیگــۆالی  چارەنووســی  بــه   هەشــتەم:  چیرۆکــی 

بەســەرهاتی پادشــایەکی ئاریاییــە، کــە مانــگ سه راســیمه ی ده کات و 

هەســتی ناکۆتــا لــه ودا ده خولقێنێــت و کــه  جگــه  لــه  بڕیــاری داگیرکردنــی 

مانــگ، هیــچ ڕێگه یه کــی دیکــه ی بــۆ نامێنێتــه وه . ئاریاییــە کۆنــەکان 

ــگ  ــی مان ــی داگیرکردن ــەوەی خەون ــۆ ئ ــاکەیان ب ــوێن پادش ــە ش دەکەون

بکــەن بــە واقــع، بــەاڵم دونیــا لــە خەونەکانــی ئــەوان زۆر گەورەتــرەو ون 

ــوون.  ــی ون ب ــان تێم ــن. هەمدیس دەب

ــڕەره وە  ــە گێ ــە ک ــەر و ئەوەی ــین، نووس ــی نووس ــەم: چیرۆک ــی نۆه چیرۆک

ــت و... ــەکان دێ ــە دەق خۆشــی ل

دەربــارەی  کۆنــە  زۆر  دەستنووســێکی  چیرۆکــی  دەیــەم:  چیرۆکــی 

)کۆیله کانــی چێــژ(، کــە نەخشــەیەکی ســەیرو ســەمەرە بــۆ زینــدان 

دەکــەن،  دروســت  زیندانه کــه   ئــەوەی  دوای  هەرچەنــد  دادەڕێــژن. 

دەکوژرێــن بــۆ ئــەوەی ڕاز و نهێنــی ئــەو زیندانــە، تــا کۆتایــی بە شــاراوەیی 

مبێنێتــەوە.

پێشەکی: نەقڵکردن وەک گێڕانەوە
»عەتــا محەمــەد« یەکێکــە لــە نووســەرە ئاوانگاردەکانــی کــورد، کــە 

دانیشــتووی واڵتــی ســویدە و چەندیــن کتێبــی ڕۆمــان و چیرۆکــی بــە 

ــە  ــاو چیرۆک ــدا »تین ــاو بەرهەمەکانی ــەوە. لەن ــاو کردوەت ــوردی ب ــی ک زمان

ــا  ــد »عەت ــارە. هەرچەن ــەت و دی ــی تایب ــەکراوەکان«ی بەرهەمێک ئەندێش

ــەکراوەکاندا«  ــا و چیرۆکــە ئەندێش ــی »تین ــەکی کتێب ــە پێش ــەد« ل محەم

نووســیویەتی: »دڵنیــا نیــم ئــەم چیرۆکانــە هەمــان چیرۆکــە ســەرەکییەکانن، 

کــە ئــەو شــەوە بــۆ تینــام گێڕاونەتــەوە!«« ئەمــە بــەو مانایــەی کــە دوای 

ئــەو شــەوە، هەمــان ئــەو شــەوەی کــە بــاوک یــان گێــڕەره وە چیرۆکەکــەی 

گێڕاوەتــەوە، ئــەو چیرۆکانــەی نووســیوە! بــەاڵم ئــەوەی جێــگای ســەرنجە، 

یــان  ئه وه یــه  دوا نووســینەوەی چیرۆکەکــە، هێشــتا فۆڕمــی چیــرۆک 

گێڕانــەوە، نەقڵکــردن و حیکایەتبێژییــە و بــە وەهــا داڕێــژراوە  وەک ئــەوە 

وایــە ڕوو بــە وەرگــر، بیڵێتــەوە. وەک ئــەوەی وتــراوە و لــە قســەکانی 

ــای  ــۆ تین ــە ب ــەو شــتانەی باوکەک ــت، هەمــوو ئ ــاوە وەهــا دەردەکەوێ عەت

ــەر(  ــڕەره وه  )نووس ــەوە گێ ــەوە، دوای ئ ــن » گێڕاوەت ــێوەی »ئاخاوت ــە ش ب

وتەکانــی نووســیوەتەوە، یــان بــە وتەیەکیــرت »چیرۆکــە ئەندێشــەکراوەکان« 

وتــرا،  نووســیوەتەوە، هەرچەنــده  وەک  دووبــارە  »وتــراوەکان«ی  یــان 

بنەمــای گێڕانــەوەکان بــە شــێوەی نەقڵکــردن، حیکایەتبێــژی، یــان بــە 

شــیوەی ڕووکردنــە گوێگــر، یــان وردتــر بڵێیــن بــە شــێوەی »خــود گێڕانەوە« 

ــەوە. ماوەت

ــاردان؟«  ــن و ت ــان ئاخاوت ــین ی ــە؟ »نووس ــی گرینگ ــە بۆچ ــەم خاڵ ــەاڵم ئ ب

ــە  ــە« ل ــی هۆلی ــد »دێن ــە؟ هەرچەن ــە لەچیدای ــەم دوان ــوان ئ ــاوازی نێ جی

ــە دەوری  ــاییە ب ــتنی بۆش ــین ڕێکخس ــت: »نووس ــیندا دەڵێ ــی نووس ستایش

وشــەدا، ئــەو دەرفەتــە دەدات بــە وزەی نــاوەوەی وشــە، کــە توانــای 

ــەوە.«   ــاکان بتەقێنێت ــۆگای مان ــە، ک ــەوەی هەی تەقین

بــەاڵم لــە ســەردەمی ئەفالتوونــەوە تــا ســەردەمی هاوچــەرخ، »ئاخاوتــن و 

تــاردان« هەمــوودەم ســەروتر بــووە و گرینگــی زیاتــری پێــدراوە و نەریتــی 

ڕۆژئاوایــی: »لــە بــاری ئێپێســتمۆلۆژییەوە گرینگییەکــی زۆرتــر دەدات بــە 

کــردەی ئاخاوتــن و دەورێکــی گرینــگ و ناوەنــد تــەوەر، دەدات بــە وتــن 

نــەک بــە نووســین لــە زمانــدا.«   لــە درێــژەدا جارێکیــرت دەپەرژێینــە ســەر 

ئــەم بابەتــە، بــەاڵم بەرلــەوە خاڵێکیــرت زۆر گرینگــە، ئەویــش ئەوەیــە کــە 

ــەم  ــە و ب ــود گێڕانەوە«ی ــە، »خ ــەم بەرهەم ــەوەی ئ ــی گێڕان ــی فۆڕم بۆچ

شــێوەیە گێڕدراوەتــەوە؟

ــە لــق و شــێوەکانی گێڕانــەوە، گێڕانــەوەی یەکــەم کەســی تــاک  یەکێــک ل

ــەو  ــە، ب ــری نیی ــه  وەرگ ــۆرە گێڕانەوەی ــەم ج ــی«ە. ئ ــی دەروون »مۆنۆلۆگ

مانایــەی کــە  لــە »ڕووبــەر یــان شــوێنگە«ی چیرۆکەکــەدا، کــەس ناکریــت 

بــە وەرگــری »گێــڕەره وه  یــان یەکــەم کەســی تــاک و مۆنۆلۆگەکانــی«، 

ــەدا قســە  ــان شــوێنگە«ی چیرۆکەک ــا ی ــە »پانت ــەس ل ــە ک ــڕەره وه  ڕوو ب گێ

نــاکات، وەرگــر بــە درێژایــی چیرۆکەکــە هیــچ پەرچەکردارێکــی نییــە 



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
94

ژمارە
10
نیسان
2019

و هیــچ ناڵیــت و تەنهــا گوێگــرەو بــەس. لــە کتێبیەکــەی »عەتــا«دا، 

ــن و  ــەوەکان دەوترێ ــەو، گێڕان ــە ئ ــە و ڕوو ب ــری گێڕەره وەی ــا« وەرگ »تین

نەقڵدەکرێــن. –هەرچەنــد وەک چــۆن پێشــرت ئامــاژەی پێــدرا دواتــر بــوون 

بــە چیــرۆک یــان حیکایەتــی نوورساوەیــی- کەڵــک وەرگرتــن لــە تەکنیکــی 

»Soliloquy یــان خــود گێڕانــەوە«و بەکارهێنانــی شــێوەی وەرگــر دانــان لــە 

جــۆری »گێڕانــەوە Narrate«  دەگەڕێتــەوە بــۆ الیەنــە دەروونناســییه که ی 

چیــرۆک و مانــا ئەفالتوونییەکــەی »قســەکردن یــان وتــن«، کــە دواتــر 

ــە ســتایلی  ــاس ل ــەک ب ــا ڕادەی ــەوە، پێویســتە ت ــەاڵم بەرل باســی دەکــەم. ب

»Soliloquy  یــان خــود گێڕانــەوە«و جیاوازییەکانــی لەگــەڵ ســتایل و 

ــت.  ــۆگ، بکرێ ــرتی مۆنۆل فۆڕمەکانی

مۆنۆلۆگی دەروونی 
»ئێــدوارد دووژاردێــن« لــە وتاردانێکــدا لەژیــر نــاوی »مۆنۆلۆگــی دەروونــی، 

جۆیــس  جەیمــز  کارەکانــی  لــە  شــوێنگەکەی  ڕەگــەکان،  فۆڕمەکانــی، 

وەک  دەروونــی،  »مۆنۆلۆگــی  دەڵێــت:  هاوچەرخــدا«  چیرۆکــی  لــە  و 

ــت  ــە، مەبەس ــایەتییەکی تایبەت ــەکانی کەس ــرت، قس ــۆرە مۆنۆلۆگێکی هەرج

لــە هێنانەگــۆڕی ئاشــنابوونی ڕاســتەوخۆیە لەگــەڵ ژیانــی دەروونــی ئــەو 

کەســایەتییە، واتــە بەبــێ دەســتێوەردانی نووســەر لــە ڕێــگای شــیکردنەوە 

و ڕادەربڕینــەوە، وەک هــەر مۆنۆلۆگێــک، گفتوگۆیەکــی بەبــێ بیســەر 

ــت و...«. ــان و دەرنابڕدرێ ــەر زم ــە س ــە نایەت ــر( و وتووێژێک )وەرگ

ــە  ــە ل ــی ڕەوان ــی« گوتارێک ــی دەروون ــادە: »مۆنۆلۆگ ــی س ــە دەربڕینێک ب

مانــاکان  بیرهێنانــەوەی  لەســەر  بنەماکــەی  کــە  زەینــی کەســایەتییدا، 

ــە  ــە ل ــی یەکێک ــی دەروون ــژراوە. مۆنۆلۆگ ــاکان داڕێ ــۆ مان ــەوە ب و گەڕان

لقەکانــی گێــڕەره وه ی یەکــەم کەســی تــاک و لەبــاری وەرگــری گێڕانــەوەوە 

لــە نــاو چیرۆکەکــەدا، هیــچ جــۆرە وەرگــر یــان گوێگرێک لــە چیرۆکــدا نییە. 

ــت،  ــەوەی ڕێکبخرێ ــش ئ ــتە، پێ ــی« نەس ــی دەروون ــەرچاوەی »مۆنۆلۆگ س

لــە ڕاســتیدا زەیــن هێشــتا ڕێکــی نەخســتووە و بــەزۆری یەکدەســت نییــە 

ــی  ــە مۆنۆلۆگ ــەوە ل ــا و بیرکردن ــی ئایدی ــێواوی و هەڵنەبژاردن ــۆری ش و ج

ــێوەی  ــەر بەش ــەوەدا، خوێن ــە گێڕان ــە ل ــەم فۆڕم ــت. ل ــدا دەبیرنێ دەروونی

زەینــی  گەڕانەوەکانــی  و  بەبیرهێنانــەوەکان  ئــاگاداری  ناڕاســتەوخۆ 

پێرســۆناژ) کەســایەتی( دەبێــت. »لــەم شــێوە لــە گێڕانــەوەدا، هەســتەکان و 

تێگەیشــتنەکان، یەکدەســت نیــن و ڕێــک نەخــراون و ڕەچــاوی بنەمــاکان، 

ــن.  ــک نی ــک و پێ ــەن. ڕســتەکان ڕێ ــەر، ناک ــا گرام ــە کات و هەروەه لەوان

دەزانیــن کــە بابەتــەکان لــە زەینــدا بــە زۆری بــە شــێوەیەکی ڕێــک نەخــراو 

ــن.  ــەوە دادەنرێ الی یەک

ئاســتی پێــش لــە ئاخاوتــی زەینــی، ئاســتێکە لــە وشــیاری، کــە بــە ئاســتی 

ــە  ــاکات و ب ــن( ن ــە دەربڕی ــان ب ــین ی ــە نووس ــا چ ب ــن )ج ــدی گرت پەیوەن

پێچەوانــەی ئاســتەکانی ئاخاوتــن، گەرەنتــی ئــەوە نــاکات، کــە بنەمایەکــی 

هەبێــت بــۆ پەیوەنــدی گرتن. لــە مۆنۆلۆگــی دەروونیــدا، پێکهاتە نایاســایی، 

نەپاراســتنی چوارچێوەکانــی ڕێزمــان، خــۆ دوورگرتــن لــە خاڵبەندیــی بــاو، 

ڕســتە و دەســتەواژەی ناکامــڵ و... دەبینیــن. نووســەر لــەم تەکنیکــەدا ئــەو 

بەبیرهێنانــەوە و بیرەوەرییانــەی کــە لــە زەینــی کەســایەتییەکاندا فۆڕموولــە 

دەبــن، لــە چیرۆکــە کــورت یــان درێژەکانــدا دەخاتــە ڕوو.

هەندێــک لــە خاوەنڕایــان، ســتایلی »مۆنۆلۆگــی دەروونــی« لەگــەڵ »رەونی 

شــەپۆلی زەیــن« بەیــەک شــت دەزانــن و وەک »دەســتەواژەیەکی گشــتی« 

ــەپۆلی  ــی ش ــی ڕەوت ــتایل و فۆڕمەکان ــەرجەم س ــۆ س ــن ب ــەکاری دەهێن ب

»چەمکێکــی  وەک  زەیــن«  شــەپۆلی  »رەوتــی  بــەزۆری  بــەاڵم  زەیــن. 

ــەن  ــە وا دەک ــاوازەکان، ک ــێوە جی ــوو ش ــۆ هەم ــن ب ــتگیر« بەکاردەهێن گش

ــە  ــت و نووســەرەکان ل ــدا دروســت ببێ ــە چیرۆک ــن ل ــی شــەپۆلی زەی ڕەوت

»نووســینی زەینــی«دا کەڵکــی لــێ وەربگــرن. لــە ڕاســتیدا دەکرێت شــێوەی 

»مۆنۆلۆگــی دەروونــی« وەک بەشــێک لــە ســتایلی »رەوتــی شــەپۆلی 

ــن« بناســین. زەی

مۆنۆلۆگی دەروونیی ڕاستەوخۆ 
لــە مۆنۆلۆگــی دەروونــی ڕاســتەوخۆدا وەهــا گریامنــە دەکرێــت، کــه  

ــی  ــە دەروونییەکان ــارە و ئەزموون ــک( نادی ــوو وەرگرێ نووســەر )وەک هەم

ــە  ــە ڕوو.  ل ــەودا دەخرێت ــی ئ ــە زەین ــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ ل کەســایەتی ب

شــێوەی مۆنۆلۆگــی دەروونــی ڕاســتەوخۆدا لــە ڕوانگــەی )مــن/ گێــڕەره وە(
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ەوە چیــرۆک دەگێڕدرێتــەوە، واتــە خوێنــەر بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و بەبــێ 

ــان  ــت، ی ــڕه ره وە دەبێ ــەوەی گێ ــاگاداری بیرکردن ــی نووســەر، ئ ئامادەبوون

باشــرت بڵێیــن ئــاگاداری ئــەوە دەبێــت کــە لــە زەینــی کەســایەتی ) ئێگــۆ(

نەقڵکردنــی  ڕووداوەکان،  ســەرجەم  و  ڕوودەدات  چــی  گێــڕەره وەدا  ی 

ــە  ــردووەوە هاتۆت ــە ڕاب ــردوو، ل ــۆ ڕاب ــەوە ب ــە گەڕان ــن ب ڕاســتەوخۆیە. زەی

لــە  نــاوەدا  لــەم  و  ڕابــردوو  بــۆ  ئێســتادا دەگەڕێتــەوە  لــە  و  ئێســتا 

جۆیــس  جەیمــز  »ئۆلیــس«ی  ڕۆمانــی  کۆتایــی  بەشــی  هاتوچۆدایــە. 

ــوورساوە. ــتەوخۆ ن ــی ڕاس ــی دەروون ــێوەی مۆنۆلۆگ بەش

مۆنۆلۆگی دەروونیی ناراستەوخۆ 
ئایدیاکانــی  و  هەســت  ئــەوەی  »لەگــەڵ  گێڕانەوەیــه دا  شــێوە  لــەم 

کەســایەتییەکان دەخرێنــە ڕوو، نووســەریش شــان بــە شــانی دیالۆگــە 

تــر،  دەربڕینێکــی  بــە  پێــش«.   دەچێتــە  پێرســۆناژ  دەروونییەکانــی 

دەروونــی  مۆنۆلۆگــی  لــە 

ا  د خۆ و ســتە ا ر نا

نووســەر بــۆ ڕێنوێنــی 

ــتنی  ــردن و دەرخس ک

زۆری  بــە  دیمــەن، 

چیرۆکــدا  لــە 

و  دەردەکەوێــت 

وەســتانێک لــە شــەپۆلی زەینــی کەســایەتیدا دروســت دەبێــت و جارێکیــرت 

دەســت پێدەکاتــەوە. بــۆ وێنــە لــە ڕۆمانــی »خامنــه  داالوای« لــە نووســینی 

»ڤیرجینیــا ۆڵــف«، لــە ســەرەتاوە تــا کۆتایــی، لــە شــێوە و ســتایلی 

وەرگیــراوە. کەڵــک  ناڕاســتەوخۆ«  دەروونــی  »مۆنۆلۆگــی 

خودگێڕانەوە 
لەبــاری ئامادەیــی وەرگــرەوە، بــۆ وێنــە ئەگــەر گێڕانــەوەی چیــرۆک 

ــد  ــە هــەر چەن ــن ک ــەوەش بڵێی ــا ئ ــت، ب ــەوەر« بێ ــە جــۆری »گێڕانەوەت ل

ــتیدا  ــە ڕاس ــەاڵم ل ــە، ب ــی هەی ــک بوون ــە وەرگرێ ــن، ک ــە دەکەی وا گریامن

ــەم  ــەر ئ ــە، لەس ــی نیی ــە و بوون ــی نیی ــر ئامادەی ــه  وەرگ ــن ک وای دادەنێی

بنەمایــە، لــە ســتایلی خودگێڕانــەوەدا، چیــرۆک بــەردەوام لــە گۆشــەنیگای 

ــی  ــەڵ مۆنۆلۆگ ــەراورد لەگ ــە ب ــەوە و ب ــەوە دەگێڕدرێت ــایەتی چیرۆک کەس

دەروونــی لەنێــوان چینەکانــی خودوشــیاری یــان نیــوە خودوشــیاریدا، 

ڕوو.  دەکەوێتــە  کەســایەتی  زەینــی  تــری  خودوشــیاری  چینەکانــی 

زەینیــی  فۆڕمەکانیــرتی  و  ســتایل  لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  خودگێڕانــەوە 

ــۆت و  ــە پل ــدە ب ــر پابەن ــە، زۆرت ــری هەی ــتییەکی زیات ــیندا، یەکدەس نووس

چوارچێــوە و ڕەوتــی چیرۆکــه وه . خودگێڕانــەوە بەزمــان دەوترێــت و 

ســەرچاوەکەی چینەکانــی »پێــش ئاخاوتــن«ی کەســایەتییە و »لەبەرخــۆوە 

قســەکردن« وەک شــێتەکان یــان منــدااڵن لــە کاتــی یارییــدا، زۆر لــەم شــێوە 

گێڕانەوەیــه وه  نزیکــە. چەنــد بەشــێکی لەبەرخــۆوە قســەکردنی هاملێــت 

لــە شــانۆنامەی هاملێتــدا، بــۆ وێنــە ئــەو بەشــەی کــە بــاس لــە »بــوون یــان 

نەبــوون« دەکات، خودگێرانەوەیەکــی بەناوبانگــە. هەربۆیــە بەکارهێنانــی 

ئــەم ســتایلە لــە گێڕانــەوەدا، بــە داهێنانــی »شکســپییەر«دەزانن، وا دیــارە 

ئــەو یەکــەم نووســەرە بــە مەبەســتی شــەپۆلی دەروونــی و زەینــی 

کەســایەتییەکانی، خودگێڕانــەوەی لــە شــانۆنامەکانیدا بەکارهێنــاوە. ئەم 

ــارە.  ــێوە و ســتایلە لــە شــانۆنامە و ســینەمادا زۆر بەرچــاو و دی ش

ــەپۆلی  ــی ش ــەرانی »رەوت ــەن نووس ــە لەالی ــەم تەکنیک ــەت ئ هەڵب

زەیــن«ەوە بەکارهێــرناوه . 

بــەم شــێوەیە پەیکــەرەی ســەرەکی گێڕانــەوە لــەم بەرهەمــەی 
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عەتــادا، خودگێڕانــەوەی باوکــە، کــە ڕوو بــە تینــا، گێڕانەوەکــە وردتــر 

دەگێڕدرێتــەوە.

ئاخێزگەی گێڕانەوە

ــینی  ــە نووس ــرناوه کان«  ل ــارە نه بی ــی »ش ــە ناوەکان ــرخ ب ــی بەن دوو کتێب

کالڤینــۆ و »باخــە توناوتوونــە هــەزار پێچــەکان«  لــە نووســینی »بۆرخــس«، 

دوو هێڵــی هاوتەریــن، کــە سەرانســەری نیــوەی دووهەمــی ســەدەی 

بیســتەم دەبــڕن بــۆ ئــەوەی لــە شــوێنێک بەیــەک بگــەن. جــا دوو هێڵــی 

ــەن؟  ــەک دەگ ــۆن بەی ــب چ هاوتەری

ئەگــەر جــۆری »گێڕانــەوەی چیــرۆک«ی »ئیتالــۆ کالڤینــۆ« تێکــەل بــە 

»ســتایل و فۆڕمــی« بۆرخــس بکەیــت و بەدەرلــەوەش نــاوەڕۆک و تێمێکــی 

ــی نووســەرێکی کــوردەوە نزیکــە،  ــە کەڵکەڵەکان ــاد بکەیــت، کــە ل ــێ زی پ

ــە و  ــان »وێن ــەکراوەکان« ی ــە ئەندێش ــا و چیرۆک ــی »تین ــڕ بەرهەم کوتوپ

ئاوێنــە« لــە نووســینی »عەتــا محەمــەد« دەخولقێــت و ئــەم چیرۆکــە دوور 

ــی باســی بکــەم. ــە کورت ــدەدەم ب ــژە و هەوڵ و درێ

لــە  بەرگــری  »نووســین«دا  بەرامبــەر  لــە  دەمارگرژانــە  »ئەفالتــوون« 

»ئاخافــن« دەکات. ڕەنگــە ئــەم بەرگــری کردنــە جۆرێــک دەربڕینــی 

وەفــاداری بێــت بــۆ ســوقڕات، کــە فه یله ســووف و مامۆســتای بــوو و 

الیەنگــری ئاخافــن و کــەالم و »نەقڵکــردن« بــوو و حــەزی لــەوە نەدەکــرد، 

ــگ  ــی ئەســیناییەکانی بەتەن ــد تیغــی زمان ــب بنووســێت، هەرچەن ــە کتێ ک

هێنابــوو و ســەرجەم بەســەرهاتەکان، کــە خۆتــان دەیزانــن و جامــی 

 »Phaedrus ــە دیالۆگــی »فایــدرۆس ــد. »ئەفالتــوون« ل شــەوکەران و... هت

ســووکایەتی بــه  نووســین دەکات و بــه  دەســتەواژەگەلێکی وەک »منداڵــی 

ــەردا  ــە بەرامب ــات و ل ــاوی دەب ــەردان« ن ــا، بەاڵگ ــی نابین ــراو، منداڵ لەبارب

ــری  ــت و بەرگ ــدوو« بەکاردەهێنێ ــی زین ــاردان وەک »کەالم ــن و وت ئاخاف

ــی  ــیندا و زمان ــردووی نووس ــی م ــەر ڕۆح ــە بەرامب ــاردان دەکات ل ــە وت ل

زینــدووی وتــاردان بــه  »رسوشــتی و ڕاســتگۆیانە« نــاو دەبــات. ســەرەنجام 

ــوون  ــۆس«ەوە. ئەفالت ــە »لۆگ ــەوە ب ــد دەکات ــاردان پەیوەن ــوون وت ئەفالت

ــە«  ــتەقینە و واقع ــی ڕاس ــۆل« »بوون ــه  »مۆس ــوو ک ــاوەرە ب ــەو ب ــەر ئ لەس

و »رەنگدانــەوەی ڕاســتەقینەی« ئــەو »لۆگۆســە« بــۆ »وتــاردان«، جۆرێــک 

ئامادەبوونــە. پێویســتە ئــەوەش بڵێیــن کــه  هەرچەنــده  مانــای ڕاســتەقینەی 

لۆگــۆس، حیکمــەت، عەقــڵ و هەروەهــا لۆژیکــە و »هێراکلیتــۆس« لۆگــۆس 

هــەر بــەم مانایــە بەکارده هێنێــت، بــەاڵم لــە ســەردەمی یۆنانــی کەونــارادا، 

ــوو. ــی هەب ــی کەالمی ــار و دەرکەوتەیەک ــڵ ڕوخس عەق

مێتافیزیکیــی  سیســتەمێکی  لــە  »قســەکردن«  ئەفالتوونــەوە  بــەالی 

کاریگــەری  لەژێــر  ڕەنگــە  دەبێتــەوە.  جێگــەی  بەرزتــردا  و  ســەروتر 

ــە  ــەڵ ســەرهەڵدانی فۆڕم ــە لەگ ــت، ک ــاردان«دا بێ ــە »وت ــە ل ــەم ڕێزلێنان ئ

ســەرەتاییەکانی حیکایــەت، »حیکایەتبێــژی« بــە شــێوەی »نەقڵکــردن« لــە 

قۆناغــە جیاوازەکانــدا دەبێــت بــە بــاو. بەڵگــەی حاشــاهەڵنەگری ئەمــەش 
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چەقــی  و  گرینگــی  کــە  شــەو«ەیه ،  یــەک  و  »هــەزار  حیکایەتەکانــی 

گێڕانــەوەی نەقــل ئاســای، لــە وتــاردان )ئاخافــن(ە  تەوەرییەکەیدایــە. 

»شــەهرزاد« حیکایــەت بــۆ »پاشــا« دەگێڕێتــەوە و ئــەم نەریتــە هــەر 

درێــژەی دەبێــت تــا ســەردەمی »جیڤانــی بۆکاچیــۆ« . 

بۆکاچیــۆ یەکێکــە لــە کەســایەتییە دیارەکانــی مێــژووی ئەدەبــی ئیتاڵــی و 

دونیــا. ئــەو و »دانتــێ«، نووســەری »کۆمیدیــای ئیالهــی«، بــە یەکێــک لــە 

ڕیفۆرمخوازانــی زمانــی ئیتاڵــی دەزانــن. ناوبانگــی بۆکاچیــۆ بــۆ کۆمەڵێــک 

ناودارەکەیــدا  زۆر  چیرۆکــە  کۆمەڵــە  لــە  کــە  ده گه ڕێتــه وه ،  چیــرۆک 

»دێکامێــرۆن«، کــۆی کردوونه تــه وه . »بۆکاچیــۆ« ئــەم کتێبــەی بــە ســتایلی 

ــەودا  ــەک ش ــەزار و ی ــەری ه ــر کاریگ ــە ژی ــەو«ە و ل ــەک ش ــەزار و ی »ه

ئەفســانەکانی  لــە  کەڵکــی  حیکایەتەکانــدا،  ناوەڕۆکــی  لــە  نووســیوە. 

یۆنــان، ڕۆم و بــە دڵنیاییــەوە ڕۆژهــەاڵت و هەروەهــا ژیانــی ڕۆژانــەی 

ــەی دوای  ــەم کتێب ــۆ ئ ــووە. بۆکاچی ــۆی وەرگرت ــەردەمەکەی خ ــی س خەڵک

ــە فلۆرانــس، نووســی.  ــە ســاڵی ١٣٤٨ی زایینــی ل باوبوونــەوەی تاعــوون ل

ــتۆی  ــە ئەس ــرۆن«دا، ل ــە »دێکامێ ــەکان ل ــەوە زارەکیی ــەکان و گێڕان ئاخافتن

حــەوت ژن و ســێ پیــاوە، کــە بــۆ هەڵهاتــن لــە بــەاڵی تاعــوون، فلۆرانــس 

جێدەهێڵــن و دەچنــە چــەرداخ و خانوویەکــی کوێســتانیی دەرەوەی شــار 

و بــۆ ئــەوەی ســەرقاڵ بــن و مێشــکیان بــە شــتێکەوە گیردرابێــت، دەســت 

گێڕەره وەیــه ک  هــەر  لەبەرئــەوەی  گێڕانــەوە.  حیکایــەت  بــە  دەکــەن 

شــێوەی تایبەتــی گێڕانــەوەی خــۆی هەیــە، چیرۆکــەکان زۆر ســەرنجڕاکێش 

شــەوێک  هەمــوو  بەســەربردن،  کات  بــۆ  دەردەکــەون.  فرەچەشــن  و 

دەگێڕنــەوە.  چیرۆکێــک  ســەرە  بــە  گرووپەکــە،  ئەندامانــی  ســەرجەم 

بــەم شــێوەیە دوای دە ڕۆژ، ســەد چیــرۆک دەگێڕدرێتــەوە. »بۆکاچیــۆ« 

ــێ.  ــک دەخــات و دەیانچن ــەکان ڕێ ــە حیکایەت بەشــێوەیەکی هونەرمەندان

دواتــر لــە ئەدەبــی زۆربــەی واڵتانــدا، لەوانــە ئاڵــامن، فەرانســە، هەروەهــا 

بەریتانیــا، الســایی »دێکامــرۆن« کرایــەوە. بــۆ وێنــە بەشــێکی زۆر لــە 

نووســەرانی بەریتانــی، لەوانــە شکســپییەر، جــۆرج ئێلیــوت، جــۆن کیتــس 

ــووە.  ــرۆن« وەرگرت ــە »دێکام ــان ل ــدا کەڵکی ــی خۆیان ــە گێڕانەوەکان و... ل

لــە ئێــران یەکەمجــار »ئەحمەدخــان دەریابەیگــی« کتێبــی »دێکامــرۆن«ی 

شۆڕشــی  لــە  بــەر  ئەحمەدخــان  فارســی.  زمانــی  ســەر  وەرگێڕاوەتــە 

مەرشووتــە و لــە ســاڵەکانی ١٢٨٢- ١٢٨٠ کۆچــی هەتــاوی، ســەرەتا کتێبــی 

»دێکامــرۆن«ی لــە ڕۆژنامــەی »مظفــری« لــە شــاری بووشــەهر باوکــردەوە 

ــەواو چــاپ  ــی کامــڵ و ت ــێوەی کتێبێک ــاڵی ١٢٨٢ بــە ش و دواتــر لــه  س

ــی  ــە فارس ــرا ب ــنۆقی«یەوە ک ــب ش ــەن »حەبی ــەم لەالی ــاری دووه ــرا. ج ک

ــەوە. ســێهەمین  ــە فارســی باوکران ــە، ب ــی کتێبەک و ســەرجەم حیکایەتەکان

ــی  وەرگێڕان

ــاپ و  ــەوە چ ــە بەداخ ــە، ک ــەد قازی«ەوەی ــەن »محەم ــرۆن« لەالی دێکام

ــاوی  ــار، دوای مەرگــی خــۆی و ســاڵی ١٣٧٩ )٢٠٠٠( ب ــەرەوەی مازی باوک

کــردەوە و ژمارەیــەک لــە چیرۆکــەکان بەهــۆی سانســۆرەوە البــراون. 

ــی  ــن و نەقڵکردن ــتایلی ئاخاوت ــوێنێک س ــوو ش ــە هەم ــر ل ــا زیات ــە ئیتالی ل

»بۆکاچیــۆ« گرینگــی پێــدرا و شــوێنکەوتووانی »بۆکاچیــۆ«، ئــەو نەریتــەی 

 Franco( ســاچتی«  »فرانکــۆ  کــرد.  دەوڵەمەندتــر  و  کامڵــرت  ئەویــان 

»سێســەد  کتێبــی  لــە  و  زایینــی  چــواردەی  ســەدەی  لــە   )Sacchetti

حیکایــەت« )Trecento novelle(دا کــە خۆشــبه ختانه  هێشــتا دووســەد 

چیرۆکــی پارێــزراون و ماونەتــەوە، بــە زمانێکــی ڕوونــرت و ڕیالیســتیانەتر لــە 

»بۆکاچیــۆ« دەســت دەکات بــە حیکایەتبێــژی. لــە ســەدەی پانــزەی زایینیدا، 

»ماســۆچیۆ ســالرنیتانۆ« کۆمەڵــە چیرۆکێکــی »پەنجــا چیــرۆک«ی خولقانــد، 

ــوو. ــرد و خۆشەویســت ب ــە »ســاچتی« ناوبانگــی دەرک ــر ل ــە زۆر زیات ک

و  نووســەر  شــاعیر،  چاوســێر«   »جێفــری  ئینگلیزیــدا  زمانــی  لــە 

سیاســەمتەداری بەریتانیایــی کــە کۆمەڵێــک بەرهەمــی نــاوازەی لــێ بەجــێ 

مــاوە، درێــژە بــەم نەریتــی حیکایەتبێژییــە دەدات و کتێبــە بەناوبانگەکــەی 

زۆری  کاریگــەری   »Canterbury Tales« کانرتبێــری«  »حیکایەتەکانــی 

ــرتارک«   ــۆ« ، »پ ــت دوای خــۆی. »جێفــری چاوســێر« لەگــەڵ »بۆکاچی دەبێ

ــەوەی ماوەیــەک  ــاودار و »دانتــێ ئالیگێــری« ئاشــنابوو. دوای ئ شــاعیری ن

چاوســێر بــە کاری دەوڵەتیــەوە ســەرقاڵ بــوو، دەســتی کــرد بــە کاری 

ــووری  ــەورەی کەلت ــی گ ــەڵ میرات ــی لەگ ــی ئینگلیزی ــەو ئەدەب ــی. ئ ئەدەب
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ئەدەبــی ئەورووپــا، بــە تایبــەت فەرانســە و ئیتالیــا و تەنانــەت ڕۆژهــەاڵت 

گرێدایــەوە. کتێبــی »حیکایەتەکانــی کانرتبێــری« هەڵگــری ٢٣ حیکایەتــە، 

کــە بــە شــێوەی هۆنــراوە وتــراون، ســەفەری بــە کۆمەڵــی دەســتەیەکە بــۆ 

زیارەتــی قەبرێــک، وایــان دانــاوە، لەمــاوەی ســەفەرەکەیاندا هەریه کێــک 

ــەوە. ــرت بگێڕێت ــۆ ئەوانی ــک ب ــەو ســەفەرەدان، حیکایەتێ ــەو کەســانەی ل ل

ــی  ــوەی دووهەم ــە نی ــەاڵم ل ــۆرە زۆرن، ب ــەم ج ــەی ل ــده  منوون هەرچەن

ســەدەی بیســتەمدا ئــەو کەســەی کــە بــۆ خســتنەڕووی واقع، هەمــوو کات 

بــۆ فۆرمــی نــوێ دەگەڕێــت و لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــه : »ئــەوە دەنــگ 

نییــە بەســەر چێرۆکــدا حوکــم دەکات، بەڵکــوو ئــەوە گوێیــە«، ئەویــش 

کەســێک نییــە جگــە لــە »ئیتالــۆ کالڤینــۆ« )هەڵبــەت چیرۆکنووســێکە 

کــە لەالیــەن عەتاشــەوە ســتایش دەکرێــت(، کتوپــڕ وەک هاوواڵتییــە 

کالســیکەکەی خــۆی »بۆکاچیــۆ« گرینگــی دەدات بــە ئاخافــن و گــوێ 

و گوێگــر و وەک ئەفالتــوون گرینگییەکــی دوو قــات دەدات بــە 

»وتــاردان و ئاخاوتــن نــەک »نووســین«.

ئیتالــۆ کالڤینــۆ، کتوپــڕ ســەرجەم گێڕانــەوە مۆدێرنــەکان، کــە خــۆی 

مامۆســتا بــوو لــەو بــوارەدا، دەنێتــە الوەو لــە شــارە نەبیرناوەکانــدا، 

مارکۆپۆلــۆ )گەڕیــدەی ڤێنێــز( لەبــەردەم ئیمپراتــۆری چیــن، »قوبالی 

خــان« دادەنێــت و حیکایەتــی ســەفەرەکانی بــۆ دەگێڕێتــەوە.

***

ــە  ــەدەکات، ب ــێک قس ــەڵ کەس ــرەره وە لەگ ــەوە، گێ ــاری تەکنیکیی لەب

دەربڕینێــک وەرگــری گێــڕەره وە لــە بەردەمیــدا ئامادەیــە و گوێــی بــۆ 

 )Narratee( دەگرێــت، ئــەو کاتــە ئێمــە لەگــەڵ چەمکــی »گێــڕەره وە

ڕووبــەڕوو دەبینــەوە، بــۆ منوونــە ئەوکاتــەی گێڕانــەوەی گێــڕەره وەی 

چیرۆکێکــی دریــژی وەک »دەشــتەوان« لــە نووســینی »ســالینجەر« 

ــە  ــرەره وە خەریک ــت گێ ــەوە دەزانی ــدا ب ــە کۆتایی ــەوە، ل دەخوێنیت

گێــرەره وە  چەمکــی  قســەدەکات.  دەروونشــیکارێک  لەگــەڵ 

)Narratee(  ســەرەتا لەالیــەن »ژراژ ژێنیــت«ەوە بەکاربــرا و دواتــر 

»جێراڵــد پرینــس« شــیکردەوە و پــەرەی پێــدا. لەبــاری سیســتەمی 
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پشــت بەســتوو بــە گێڕانــەوە و بونیــادی تەکنیکــی گێڕانــەوە یــان هەمــان 

و  ڕوون  پرســیارێکی  بــە  گێــڕەره وە  ناســینی  گێڕانەوەناســی،  زانســتی 

ــەوە؟«. ــە دەگێڕێت ــێ چیرۆکەک ــدە: »ک ــکراوە بەن ئاش

 بــەاڵم دیاریکــردن و جیاکردنــەوەی وەرگــری گێڕانــەوە، بیســەر یــان 

ــڕەره وە  ــەوەی گێ ــێ گێڕان ــدە: »ک ــیارەوە بەن ــەم پرس ــەوە، ب ــری گێڕان وەرگ

دەبیســتێت؟« لــە ڕاســتییدا مەبەســت ئەوەیــە کــه  گێــڕەره وه  لەگــەڵ 

کــێ قســە دەکات؟ وەرگــری گێڕانــەوە کەســێکی ڕاســتەقینەیە کــە لــە 

چیرۆکەکــەدا هەیــە و زینــدووە و »جمکــی پەیوەنــدی دەری گێــڕەره وە«ە 

ــەو کارەی  ــان ئ ــەوە ، هەم ــە ئ ــڕەره وە ڕوو ب ــی قســەکانی گێ و ڕووی دەم

کــە »عەتــا محەمــەد« دەیــکات، باوکەکــە ناچــار دەکات دەفتەرێکــی 

ســپی هەڵبگرێــت و هــەر لەوکاتــەدا و بــێ پێشــەکی، دەســت بــکات بــە 

ــار  ــەوە. دە وت ــت بخوێنێت ــپییەوە ش ــی س ــە ڕووی کاغه زێک ــەکردن، ل قس

ــەوە. ــی« بگێڕێت ــی ئەفالتوون ــە »لۆگۆس ــن ل وەک ڕێزگرت

ــت  ــی پۆس ــەنگەکانی »ئەدەبیات ــەم پێش ــە یەک ــک ل ــرتەوە، یەکێ لەالیەکی

مۆدێرنیســتی« »خۆرخــێ لویــس بۆرخــس«ە. بۆرخــس لەدایکبــووی ١٨٩٩ 

لــە »بۆینــس ئایــرس«ی ئارژانتینــە، بــەاڵم ســەردەمی تــازە الویــی و الوێتــی 

ــد  ــت، هەرچەن ــان ئاشــنا دەبێ ــه ڵ زۆر زم ــەڕدەکات و لەگ ــا تێپ ــە ئه وروپ ل

زۆربــەی زۆری چیرۆکەکانــی بــە زمانــی ئیســپانیایی نووســیوە. لــە دەیــەی 

ــت  ــەی پۆس ــە ڕوانگ ــر ل ــە دوات ــەوە، ک ــە باودەکات ــەو چیرۆکان ١٩٤٠دا ئ

ــەر  ــە: »نووس ــن ک ــەوە دەنارسێ ــە گێڕان ــک ل ــە جۆرێ ــتییەوە، ب مۆدێرنیس

گومانــی هەیــە لــە دەرکــی واقــع، یــان ئەمــری واقــع« و بەوجــۆرە ناوبانــگ 

ــەن.  دەردەک

لــەم  )مەبەســت  کــردن   دەســتەچن  هاوماناکــردن،  و  وێکچوانــدن 

دەســتەواژەیە کۆکردنــەوەی بــێ بنەمایانــە و نائۆرگانیکــی چەندیــن کۆمەڵی 

جیــاواز لــە یەکــرته ، کــە لــە بــاری مانایــی و ســتایلەوە لــە یەکــرت جیــاوازن، 

وەک چــۆن »فردریــک جێمســۆن«  بــە هێــام پووچــەکان لــە تێکەڵەیەکــی 

بــێ مانــادا کــە لەگــەڵ یەکــرت هێــرناون، پێناســەی دەکات.( فرەچەشــنی  ، 

تەئویــل گەرایــی زێدەڕۆیانــەی لۆژیکــی و نالۆژیکــی، مێــژوو دروســتکردن، 

بــان ڕیالیســت بــوون )مەبەســت لــەم دەســتەواژەیە، ئەو هێام و نیشــانانەن 

کــە لــە خــودی واقــع و ڕیــال، ڕیالــرت و واقعــرت دەردەکــەون!( هاوئاهەنــگ 

بــوون و هاوســازبوونی بونیــادە لەگــەڵ یــەک ناکۆکــەکان )بــەو شــێوەیەی 

کــە حیکایــەت، نەقــڵ، بیــرەوەری، ئیالهیــات، ئوســتوورە، فەلســەفە، بنەمــا 

تیــۆری، زانســتی و تەنانــەت بیــرکاری و... دەکرێــت بڵێیــن هەمــوو شــت( 

لــە چیرۆکــدا پێکــەوە تێکــەڵ دەکرێــن. هەرچەنــده  لــە کۆتاییــدا وەرگــر و 

خوێنــەر بــە ئەنجامێکــی تــاڵ دەگــه ن »ســەرجەم گوتــار و دیسکۆرســەکان 

وەک یــەک بەهــادار و بــێ بەهــان« و ئیــرت فەنتازیــا )کەهەمــوو کات ئــارام 

کــەرەوە«ی ئێمەیــە( پــەردە لەســەر نهێنییەکانــی ئــەم دونیایــه  داناماڵێــت. 

»عەتــا محەمەد« وەک بۆرخس و هاوشــێوەی ئــەو کاردەکات، گێڕانەوەکانی 

ــە مێــژوو خولقانــدن، دەســتەچن کــردن و تێکەڵکــردن، تەئویــل  ــڕە ل پڕاوپ

گەرایــی، هاوئاهەنــگ کردنــی بونیــادە لەگــەڵ یــەک ناکۆکــەکان، لــە 

هەمــووان گرینگــرت گومانیــان هەیــە و ئــەوەی کــە چــۆن ئــەم کارە دەکــەن، 

خاڵێکــە کــە »پییــەر مــارشی« هــاوڕێ و قوتابیــی »ئاڵتوســێر« زۆر بــە 

ڕوونــی باســی لێــوەدەکات و شــی دەکاتــەوە. »پییــەر مــارشی« لــە کتێبــی 

ــوان »وەهــم«  ــاوازی دەکات لەنێ ــی ئەدەبــی«دا جی »تیۆریــی بەرهەمهێنان

ــا بــە وەهمــی تــۆخ دەزانێــت و وەهــم  و »چیــرۆک«دا. مــارشی ئایدۆلۆژی

ــەر  ــە نووس ــەرەتاییە ک ــی س ــۆژی، ماددەیەک ــی ئایدۆل ــای ئەزموون ــە مان ب

کەڵکــی لــێ وەردەگریــت و دەیــکات بــە شــتێکی جیــاواز و شــێوەو فۆڕمــی 

پــێ دەبەخشــێت. لەبەرئــەوەی هونــەر و لەوانــە چیــرۆک، بــە بەخشــینی 

ــەوە و  ــا دوور بکەوێت ــە ئایدۆلۆژی ــت ل ــکرا دەتوانێ ــی ڕوون و ئاش فۆڕمێک

ــە ســەر  ــۆ بخاتــە ڕوو. مــارشی ل ســنوور و چوارچێــوە ئایدۆلۆژییەکامنــان ب

ــا  ــە وەهمــی ئایدۆلۆژی ــەم کارە یارمەتیــامن دەدات ل ــە کــه  ئ ــەو باوەڕەی ئ

ڕزگارمــان بێــت.« 

ــزک و  ــاوەڕەکان و... مێتافی ــە، ب ــەڵ وەهــم، خوراف ــا لەگ ــی عەت چیرۆکەکان

مێــژوو ناکۆکــن . لــە الیەکیــرتوە عەتا لــە گومانــدا مامۆســتایە و لەبەرئەوەی 

بیرکردنــەوە و ئەندێشــەکردن گرێــدراوی گومانــن و  لــە »دەرکەوتــە و 

ــا لــه م نــاوه دا  دووبــارە دەرخســتنەوە« ی ئاوێنــەدا ئاشــکرا دەبێــت و عەت
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دەســتی ئاوەاڵیــە بــە گومانــەوە لــە هەمــوو شــتێک بڕوانێــت، تەنانــەت بــە 

گومانــەوە بــۆ بــان گێڕانــەوەکان، وشــە و دەســتەواژە گــەورەکان  و مێــژووی 

نــوورساو بڕوانێــت و هەمــوو مانــاکان و هەمــوو ئــەو شــتانەی بــە نەگــۆڕ 

ــان دەردەکەوێــت  ــن و ئەگــەری گۆڕانی ــەرزۆک دەب ــڕ ل دەردەکــەون، کتوپ

ــەم شــیوەیە،  ــە کاری گرینگــی ل ــەوە ک ــەوە دەکرێت ــە ســەر ئ و جەخــت ل

لــە پەیوەندیــی دیالکتیکیــی نێــوان »وێنــە و ئاوێنــە« و یــاری »دەرخســن 

و دووبــارە دەرخســتنەوە« ئەنجــام دەدات. بــۆ شــیکردنەوەی ئــەم نەریتــە، 

دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ زۆر پێشــرت: »فرێدریــک جیمســۆن« لەســەر ئــەو 

باوەڕەیــە کــه : »زاڵبوونــی کەلتــووری ســەرمایەداریی وایکــردووە، کــە 

ــردە  ــتێکی نەک ــە ش ــت ب ــەردا ببێ ــە هون ــتنەوە ل ــەوە و دەرخس دەرکەوتن

و مومکیــن نەبێــت«. وەک چــۆن لــە ســەرەتای مۆدێڕنیســمدا و دوای 

ســەرهەڵدانی »نیچــە« و ئــەم ڕوانگەیــەی ئــەو کــە جەخــت لــە ســەر ئــەوە 

دەکاتــه وه  کــه  »جیــاوازی لەنێــوان واقــع و دەرکەوتــەی واقــع«دا نەمــاوەو 

تــا ئــەوەی کــە لــەم بــارەوە »لیۆتــار« دواتــر بــە هیــواوە جەختــی لەســەر 

ــەوەی  ــتنەوەو دەرکەوتن ــە دەرخس ــە ک ــتێک هەی ــە: »ش ــردەوە ک ــەوە ک ئ

مومکیــن نییــە«! بــەاڵم بــەم دەســتەواژەیە کــە تەواوکــەری ئــەم ڕســتەیەیه ، 

زیاتــر خەیاڵــی ئاســوودە کردیــن کــە وتــی: »کاری هونەرمەنــدی ئاوانــگارد 

ــەوە« و کاری  ــە دەرناخرێن ــتانەیە ک ــەو ش ــتنەوەوی، ئ ــڕەو، دەرخس و پێش

کــە  شــتانەی  ئــەو  »دەرخســتنەوەی  ئەمەیــە:  ڕەســەن  هونەرمەنــدی 

ــەوە«. ــەو شــتانەی کــە ناخولقێن ــی ئ ــان خولقاندن ــەوە، ی دەرناخرێن

ــۆی  ــە خ ــت، ک ــە« هەڵدەبژێری ــیارییەوە »ئاوێن ــە وش ــەد« ب ــا محەم »عەت

ــەم  ــش دەرخســتنەوەیە و ب ــە ئەوی ــە ک ــی هەی ــدا تایبەمتەندییەک ــە خۆی ل

شــێوەیە یارییەکــە دەســت پێــدەکات. دەرخســن و دەرخســتنەوە، پێناســەو 

پێناســەکردنەوە، شــت و وێنــە، ڕیــزی هــۆکار و بەرهــۆکان )دال و مەدلــول( 

ــدا هــەر شــتێک کــە پەیوەندییەکــی وەهــا  ــە بنەڕەت ــان و مــەرگ و ل و ژی

ــوود«،  ــد و مەعب ــە: »عاب ــۆ وێن ــامن ب ــە، گری ــەی هەی ــک و دوان دیاله کتی

خــود و خــودا، تەنانــەت ئــەو شــارانەی کــە دەرخســتنەوەو ڕەنگدانــەوەی 

شــارەکانیرتن، بەغــداد کــە ڕەنگدانــەوە یــان بــە مانایەکیــرت دوانــە و جمکــی 

ــەو  ــتنەوەی ئ ــە دەرخس ــی ئەوەی ــرت و... هەوڵ ــە خودایەکی ــود ک ــە، خ بابل

شــتانەی، کــە دەرناخرێنــەوە لــە چیــرۆک و وردتــر بابڵێیــن حیکایەتەکانــی 

بــکات بــە شــتێکی مومکیــن. پێویســتە ئامــاژە بــەم خاڵــەش بدەیــن 

ــت-  ــەر هه بێ ــە جەوه ــان ب ــوارەدا باوەڕم ــەم ب ــەر ل ــەر -ئەگ ــە جەوه ک

چەمکــی  بــە  یاریکردنــە  ڕاســتییدا  لــە  مۆدێرنیســم  پۆســت  ئایدیــای 

ــەوە، دەریخســتوە  ــەم چەمکــەی خوێندۆت ــاواز ئ ــع« و بەشــێوەی جی »واق

و دەریخســتۆتەوە.

محەمــەد«،  »عەتــا  حیکایەتــی  »بــاوک«ی  کەســایەتی  یــان  پێرســۆناژ 

حیکایــەت بــۆ کچەکــەی دەگێڕێتــەوە، ئــەو کچــەی کــە خەوتــووە، وا دیــارە 

ئــەو نه وه یــه ی کــە دێــت، پێــی خــۆش نییــە حیکایــەت و چیرۆکــی بــاوک 

ــە  ــووە، ل ــەریاندا هات ــان بەس ــداوە ی ــەوەی ڕووی ــتێ و ئ ــی ببیس و باپیران

ــرت  ــۆژگاری و گرینگ ــدو ئام ــە پەن ــڕە ل ــە پ ــردوو« ک ــودی »راب ــتیدا خ ڕاس

لــەوەش پــڕە لــە حیکمــەت، بــێ گوێگــر دەمێنێتــەوە! ئەمــەش بــەو مانایەی 

کــه  هیچــکات بــەرەی نــوێ لــە حیکایەتەکانــی ئێمــە تێنــاگات و ئەمــەش 

ــی  ــەوەری ئەفالتوون ــۆس ت ــی لۆگ ــەوەی نەریت ــەر ئ ــە، لەب جێگــەی تێڕامان

نــاوەدا لەنــاو دەچێــت و ئەمــە تراژیدیــای ســەردەمی پۆســت  لــەم 

مۆدێرنەیــە. »بــاوک« یــان گێــڕەره وەی حیکایەتــی »عەتــا محەمــەد« بــە دەم 

ئــاخ هەڵکێشــانەوە دەڵێــت: »ته نهــا شــتێك دڵنیابــووم لێــی، ئه وه بــوو كــه  

ــان  ــی گوێی ــه  نه یتوان ــوون ك ــه  ب ــه ره  ته نیای ــه و خوێن ــۆ ئ ــه  ب ــه و چیرۆكان ئ

لێبگرێــت. وای بۆچــووم كــه  ئــه و چیرۆكانــه  بــۆ خوێنــه ر نه بــن ئه وه نــده ی 

بــۆ خــۆم بــوون.

ــۆ  ــەوەی کالڤین ــەر ئ ــن، لەب ــوێ دەگری ــان گ ــە خوێندنەوەم ــە ب ــەاڵم ئێم ب

وتەنــی لــە چیرۆکــدا »گــوێ« گرینگــە بــۆ ئــەوەی بــە ڕامــان لــە وتاردانــی 

ــاوک، نەریتــی لۆگــۆس تــەوەری ئەفالتــوون بــێ وەرگــر نەبێــت. ب

سەرئەنجام:
ــا  ــی »تین ــە کتێب ــەد ل ــا محەم ــورددا، عەت ــەرانی ک ــی نووس ــاو بەرهەم لەن

و چیرۆکــە ئەندێشــەکراوەکان«دا، گێڕانەوەیەکــی نەریتــی و بەشــێوەی 

حیکایەتبێژییــە، کەوایــە پەیوەســتە بــە نەریتێکــەوە کــە گرینگیــی دوو 
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قــات دەدات بــە گێڕانــەوە، ئاخافــن و وتــاردان، نــەوه ک بــە نووســین. ئــەم 

ــەرەنجام  ــدەکات و س ــت پێ ــەوە دەس ــووفەکانی یۆنان ــە فه یله س ــە ل ڕەوت

دەگات بــە نووســەرە پۆســت مۆدێرنەکانــی وەک »ئیتالــۆ کالڤینــۆ« و لــەم 

ــان  ــاوەدا »لۆگــۆس تــەوەری«ی دەق، بــووە بەجێــی مشــتومڕی خاوەنڕای ن

ــەم  ــە ســەرەتادا و ل ــە ل ــان ئەفالتوون ــە گرینگرتینی و بیرمەندانێکــی زۆر، ک

دواییانــەدا »دریدا«یــە. لەبــەر ئــەوەی ئەفالتــوون وتــاردان و ئاخافــن 

ــدا  ــە لۆگۆســەوە و دری ــه وه  ب ــت و پەیوەســتی ده کات ــە ســەرووتر دەزانێ ب

بەوپــەڕی بوێرییــەوە بــە پێچەوانــەوه ، ئــەم بابەتــە گرینگــە پەیوەنــد 

ــه وه . ــاردان و ئاخافتن ــە وت ــەوه ک ب ــینەوە، ن ــە نووس دەکات ب

لەالیەکــی تــرەوە لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا شــێوە و ســتایلەکانی تەکنیکــی 

و  بەربــاس  درایــە  »خودگێڕانــەوە«ش  وەک  »نەقڵکــردن«  گێرانــەوەی 

ــەری  ــە هون ــە« ل ــن نیی ــەوەی مومکی ــتەی دەرکەوتن ــەو ش ــی ئ »دەرکەوتن

ــەم کتێبــەدا  ــە تایبــەت ل ــە هونــەری چیــرۆک و ب نووســین و بــە کورتــی ل

و لــە ئۆبــژەو چەمکــی »وێنــە و ئاوێنــە«دا وەک مۆتیڤێــک لــە بەرهەمــی 

»عەتــا محەمــەد«دا باســی دەکرێــت، کــە ئــەم بابەتــە گرینگە لــە نێوەرۆکی 

ــەکراوەکان«دا  ــە ئەندێش ــا و چیرۆک ــی » تین ــی چیرۆک ــد و قووڵ دەوڵەمەن

دەردەکەوێــت، کــە هەڵبــەت دەبێــت زیاتــر تەفســیری ئــەم دەرکەوتنەوانــە 

ــت. ــۆ بدرێ ــان ب ــر هەوڵی ــە ڕەســەنەکاندا و زیات ــە چیرۆک ــت ل بکرێ
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وقفی پور.تهــران:  شــهریار  رش.  نشانه شناســی  و...  اشــنایدر  اســتیون  ژرژباتــای،   -   

ص7. زاوش1392. 

  - عبدالکریم ڕشیدیان. فرهنگ پسامدرن. تهران: نرش نی، چاپ دوم، 1394. ص564

  -   Interior monologueژمارەیــەک لــە خاوەنڕایــان و بیــردۆزان، مۆنۆلۆگــی دەروونــی 

بــە هاومانــای شــەپۆلی زەیــن پێناســە دەکــەن، بــەاڵم بەشــی زۆری خاوەنڕایــان لەســەر 

ئــەو بــاوەڕەن کــە مۆنۆلۆگــی دەروونــی، یەکێکــە لــەو تەکنیکانــەی کــە لــە چیرۆکەکانــی 

ڕەوتــی شــەپۆلی زەیــن دا بــەکار دەبرێــت.

  - Edouard du jardinیەکێکــە لــە چیرۆکنووســە سێمبۆلیســتەکانی فەرانســە، کــە 

ــۆ و  ــەو ســەردەمەدا نام ــە ل ــی نووســی ک ــەاڵم چیرۆکێک ــوو، ب ــای نەب ــی وەه ناوبانگێک

ــە نــاوی »غــارەکان دەبڕدرێنــەوە« ) غــار جۆرێــک درەختــە(. چیرۆکێــک  ــاواز بــوو ب جی

ــەری  ــس( کاریگ ــەی )جۆی ــە بەوت ــەی ک ــەو چیرۆک ــوو، ئ ــە بیرکراب ــی ل ــە بەتەواوەت ک

زۆری لەســەر ئــەو بــووە کــە خــۆی یەکێکــە لــە کەســە دیــار و پێشــەنگەکانی هونــەری 

ــە  ــۆی ب ــین، خ ــی نووس ــۆ زەین ــەوە ب ــای زۆریی ــاری توان ــە ب ــس ل ــین. جۆی چیرۆکنووس

قــەرزداری ئــەم چیرۆکــە کورتــە زانیــوە. چیرۆکەکــە دەربــارەی پیاوێکــی گەنجــە کــە لــە 

ــوارە  ــی ئێ ــۆ نان ــردووە ب ــت ک ــەی بانگهێش ــە هاوڕێک ــەوەوە ک ــی ئ ــگای زەین ــە نی گۆش

دەگێڕدرێتــەوە. ئــەم چیرۆکــە لــەو ڕووەوە زەینییــە و خەیاڵییــە کــە هــەر لــە ســەرەتاوە 

تــا کۆتایــی جــۆری بیرکردنــەوەو خەیاڵــی پاڵەوانــی چیــرۆک بــۆ خوێنــەر دەردەکەوێــت. 

پێشــرت شــتی وەهــا منوونــەی نەبــووەو جۆیــس زۆر بەباشــی ئــەم خاڵــەی وەرگرتبــوو و 

ــی تێگەیشــتبوو. لێ

.Direct Interior Monologue -  

ــی و  ــارات علم ــران: انتش ــن. ته ــیّال ذه ــان س ــی جری ــین. داستان نویس ــات، حس   - بی

فرهنگــی.1387 صفحــه 79. صالــح حســینی هــم بــا ایــن تعریــف موافــق اســت. حســینی، 

صالــح. بررســی تطبیقــی خشــم و هیاهــو و شــازده احتجــاب. تهــران: انتشــارات نیلوفــر 

.1372

.Indirect Interior Monologue -  

  - - حســینی، صالح.بررســی تطبیقــی خشــم و هیاهــو و شــازده احتجاب.تهــران: 

1372ص15. نیلوفــر  انتشــارات 

  -.  Soliloquy، خود گێڕانەوە، لە بەرخۆوە قسە کردن، یان وڕینە کردن

invisible cities -  

the garden of forking paths -  

   جێڤانی بۆکاچیۆ ،»Giovanni Boccaccio« )۱۳۱۳-۱۳۷۵( زایینی. 

  - جێفری چاوسێر )Geoffrey Chaucer(، )١٣٤٣- ١٤٠٠( زایینی. 

  - Eclecticism لە فارسییدا بە التقاط گرایی، مانا کراوەتەوە

  - ڕەخنەگری ناوداری ئەمریکایی، ساڵی ١٩٤٣ لە دایکبووە

 Pluralism -  

  - ایگلتــون، تری؛مارکسیســم و نقــد ادبــی. مرتجــم: معصوم بیگــی، اكــر. مشــهد: 

بوتیــامر، چــاپ ســوم 1393، ص43.

 aspect -  
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پێشه كی
لــه  پێناســه یه كی زۆر گشــتیدا، فه لســه فه  بریتییــه  لــه  لێكۆڵینــه وه  لــه  

بنه ماییرتیــن و ســه ره كیرتین پرســیارگه لی وه ك بــوون، زانســت، بایــه خ، 

عه قــڵ، زه یــن و زمــان. ئه گــه ر ئــه م  پێناســه  گشــتییه ی فه لســه فه  وه ك 

هه وڵێكــی هزرییانــه  بــۆ تێگه یشــن لــه  رسوشــتی جیهانــی واقیــع و بــوون 

ــان و پێوه ره كانــی ئه خــالق،  ــای ژی و ســنووره كانی زانســت و ئاگایــی و مان

دابنێیــن ئــه وه  هه مــوو بواره كانــی چاالكیــی هزریــی مــرۆڤ بــه  شــێوه یه ك 

فه لســه فه .  ئامانجه كانــی  پێكانــی  خزمــه ت  ده كه ونــه   شــێوه كان  لــه  

ــی، هه ڵگــری  ــه وه  به تایبه ت ــی گێڕان ــه  گشــتی و ئه ده ب ــه ر ب ــه ده ب و هون ئ

پرســیارگه لی  فه لســه فاندنی  و  هزرانــدن  و  فه لســه فی  هــزری  بــاری 

ده بێتــه   گێڕانه وه یــی  ئه ده بــی  تــر  واتایه كــی  بــه   چه شــنه ن.  لــه و 

ــی  ــه  ڕێڕە وێك ــرۆڤ ل ــه فییانه ی م ــی فه لس ــه رهاتی تێڕامان ــتێنی به س به س

ــا  ــت ت ــت بێ ــی درووس ــاوه رۆك تێبینییه ك ــه  ن ــه ر ب ــه  ئه گ ــدا. ئه م مێژوویی

ــه ی  ــێ ده ركه وت ــۆڕم ده توان ــه وه  ســه ر شــێواز و ف ــه ی ده گه ڕێت ــه و جێگای ئ

ببێــت  ده توانــێ  فه لســه فه   ئه ده بیــی  گێڕانــه وه ی  هه بێــت.  جیــاوازی 

بــه  جۆرێــك لــه  ڕۆمــان كــه  ڕاســته وخۆ هه وڵــی گواســتنه وه ی بیــر و 

چه مكــه   گاردێــر  ژۆســتین  ســۆفیی  دونیــای  بــدات.   فه لســه فی  ڕای 

ســه ره كییه كانی فه لســه فه  وه ك چیرۆكێــك ده گێڕێتــه وه و به ســه رهاتی 

كچێكــی مێرمنــداڵ بــه  نــاوی ســۆفیا كــه  ڕووبــه ڕووی كۆمه ڵێــك لــه و 

پرســیارانه  ده بێتــه وه و هه وڵــی دۆزینــه وه ی وه اڵمــه كان ده دات، ده كرێتــه  

ناوه رۆكــی  بــه   ئه ده بــی، هه ڵبــه ت  به پێــز ی  گێڕانه وه یه كــی  هه وێنــی 

بنه مــای  له ســه ر  ده توانێــت  گێڕانــه وه   لــه   جۆرێكیــش  فه لســه فی .  

بۆچــوون و دیدگایه كــی دیاریكــراوی فه لســه فی بیچــم بگرێــت و ئاكامــی 

فه لســه فه   ئه ده بییانــه ی  گواســتنه وه ی  و  شــیكردنه وه   گێڕانه وه كــه  

بێــت. ڕۆمانه كانــی كه ســانێكی وه ك ڤۆلتــه ر و گۆتــه  و ڕۆســۆ و مــان 

ــك  ــه فین. هێندێ ــژی فه لس ــام و چێ ــه  ت ــه وه ی  ب ــارساوی گێڕان ــه ی ن منوون

جاریــش فیله ســوفه كان بــۆ گه یاندنــی په یامــی فه لسســه فیی خۆیــان 

لــه  گێڕانــه وه ی ئه ده بــی و ئه ده بیانــه  كه ڵــك وه رده گــرن. لــه  مێــژووی 

نۆبێلــی  فیله ســوفانه ی خه اڵتــی  ئــه و  زۆرن  فه لســه فه دا  و  ئه ده بیــات 

ئه ده بییــان وه رگرتــووه . بێرترانــد ڕاســێل )1970_1872( وه ك فیله ســوفێكی 

ــی ،  ــژووی فه لســه فه ی ڕۆژاوای ــی  به ناوبانگــی مێ ــارساو و نووســه ری  كتێب ن

لــه  ســاڵی 1950دا خه التــی نۆبێلــی ئه ده بــی وه رده گرێــت. هــۆكاری 

ڕاســێل  وه ك  فیلســوفێكی  بــه   نۆبێــل  ئه ده بیــی  خه اڵتــی  به خشــینی 

له بــه ر بایه خــی ئه ده بیــی كاره  فه لســه فییه كانی ئــه و بــوو.  هــه ر بــه م 

شــێوه ش فیله ســۆفێكی نــاوداری وه ك ژان پــۆل ســارتر )1980_1905( وه ك 

نووســه ری  و  ئیگزیستانســیالیزم  قوتابخانــه ی  ســه ره كیی   پێشــه نگێكی  

ڕۆمانگه لــی وه ك دیــوار و ڕشــانه وه  و كتێبــی گرنگــی، ئه ده بیــات چییــه؟ ، لــه  

1964دا خه التــی نۆبێلــی ئه ده بــی وه رده گرێــت. به رهه مه كانــی ســارتر 

ده توانــن منوونــه ی بــه رزی  گه یاندنــی په یــام و ناوه رۆكــی فه لســه فی 

بــن بێئــه وه ی ڕاســته وخۆ باســی قوتابخانــه  فه لســه فییه كان و مێــژووی 

ــرت كامــوی )1960_1913(  ــه م چه شــنه ش ئالبێ فه لســه فه  بكــه ن.  هــه ر ب

لــه   ئیگزیستانسیالیســتی  تــری فه لســه فه ی  پێشــه نگێكی  فیله ســوف و 

ده زانیــن  وه ك  وه رده گرێــت.  ئه ده بیــات  بــۆ  نۆبێــل  خه اڵتــی  1957دا 

كامــو لــه  پلــه ی یه كه مــدا بــه  هــۆی ڕۆمانگه لــی وه ك نامــۆ، كه وتــن  

ــه وه   ــه م گێڕان ــۆی ئ ــه  ه ــه فییه كانی ب ــره  فه لس ــارساوه و بی ــه وه  ن و تاعون

ئه ده بییانــه وه   ده ربڕیــوه . 

گێڕانــه وه ی ڕۆمانیانــه  بــه  ســێ شــێوه ی جیــاواز ده بێتــه  یارمه تیــده ری 

ــه   ــه ك ل ــی ی ــه  زمان گواســتنه وه ی زانســت و هــزری فه لســه فی: نووســه ر ل

كاراكتێره كانییــه وه  ده ربڕینێكــی فه لســه فی ئاراســته  ده كات. به رهه مــه  

گێڕانه وه ییه كــه  وه ك یه كه یه كــی گشــتی و تۆكمــه  ئه ركــی گواســتنه وه ی 

گێڕانه وه كــه   ده گرێــت.  ئه ســتۆ  لــه   فه لســه فی  و  هــزری  په یامێكــی 

ده بنــه  هــۆكاری  كــه   پێشــكه ش ده كات  گریامنــه   و  ئایدیــا  كۆمه ڵێــك 

تێڕامانــی خوێنــه ر و ســه ملاندنی بیــر و بۆچوونه كانــی.  فیله ســوفێكی 

وه ك فرێدریــك نیچــه  بــه  شــێوازی نووســینی خــۆی، ڕە هه ندێكــی تــری بــه  

به رهه مــه  ئه ده بیانــه ی  و  الیه نــی جوانیناســانه   و  به خشــی  فه لســه فه  

بــواره ی  ئــه و دوو  تــری هاوپێوه ندیــی  پێناســه یه كی  فه لســه فییه كانی، 
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ــه  و  ــتی نیچ ــوت زه رده ش ــاوای گ ــرد. ئ ــه ر ك ــته ی خوێن ــینیان ئاراس نووس

ــه وه   ــی پیره پیاوێك ــه  زمان ــرۆڤ ل ــت م ــوا به ده س ــتنی خ ــه وه ی كوش گێڕان

ســنووری نووســینی ئه ده بــی و فه لســه فییانه ی لــه  جــاران كه مڕە نگــرت 

ــرده وه .  ك

 پاسه وانانی خودا
پاســه وانانی خــودا  بــۆ خوێندنــه وه ی ڕۆمانــی  ئــه م وتــاره  هه وڵێكــه  

تایبه مته ندییــه   ئه وه یــه   ئامانــج  محه ممــه د.  عه تــا  نووســینی  لــه  

ژانرییه كانــی ڕۆمانــه  كــه  ده ستنیشــان بكرێــن و بخرێنــه  بــه ر بــاس. هــەر 

لــە ســەرەتای ڕۆمانەکــەوە ئــاگاداری ئــەوە دەبیــن کــە ڕێبــواری نووســەر 

هەرگیــز بــاوەڕی بــە گۆڕینــی دونیــا نەبــووە و ئــەوە خــودی ڕێبــوارە کــە 

گۆڕانــی بەســەردا دێــت. ڕێبــوار لــە ســتۆکهۆملەوە تەمــای ســەفەری هەیــە 

بــەرەو کۆپنهاگــن و لەوێــوە بــۆ مەدریــدی ســپانیا. مەبەســتییەتی کــە 

ڕۆمانێــک لەســەر ســێ وێنــە بنووســێت کــە بــە ڕێکــەوت لــە گۆڤارێکــدا 

باوبوونەتــەوە و ئــەو بــە ڕێکــەوت بینیونــی. بــە بــاوەڕی ڕێبــوار »ئــەوەی 

دەژی، وێنــەکان و شــێوەی مرۆڤەکانــە، نــەوەک مرۆڤــەکان خۆیــان” )ل. 3(. 

ئەمجارەیــان ڕێبــوار هاوسەرەکەشــی دوای هەشــت ســاڵ ژیانــی هاوبــەش 

ــە  ــردوو ک ــەی ڕاب ــە بەپێچەوان ــاری داوە ک ــتووە و بڕی ــێ هێش بەج

هــەردەم حــەزی لــە نووســینی ڕۆمانــی ناتــەواو بــوو، 

ــا کۆتایــی بنووســێت و چارەنووســی ئــەم ســێ وێنەیــە بــە  ئــەم ڕۆمانــە ت

ــێتەوە.  ــەواوی بنووس ت

ڕێبــوار لــە ئاخافتنەکانــی لەگــەل نیانــی هاوژینیــدا بــەردەوام باســی 

شــتەکانی  هەمــوو  دەکات  حــەز  و  دەکات  فەلســەفی  چەمکگەلــی 

ــەو  ــەاڵم ئ ــکات. ب ــن ب ــدا پۆلێ ــر و مێ ــی نێ ــە دوو کاتێگۆری ــەری ل دەوروب

بــەردەوام تووشــی ئــەو گرفتــە دەبێتــەوە کــە گەلــۆ زەمــەن نێــرە یــان مێیە. 

ــری  ــه  هه ڵگ ــرتاكت ك ــته گه لی ئابس ــه وه  ڕس ــه ره تای ڕۆمانه ك ــه  س ــه ر ل ه

مه به ســتی قووڵــی فه لســه فین هه واڵــی ڕووبه ڕووبوونه وه مــان له گــه ڵ 

ــه   ــه  و ب ــه فییانه ی هه ی ــزری فه لس ــای ه ــه  خولی ــده ده ن ك ــه ك پێ گێڕە وه ی

ــی  ــی ڕۆمان ــان باس ــەڵ نی ــوار لەگ ــت. ڕێب ــه فییانه  ده دوێ ــی فه لس زمانێك

»فەرهەنگۆکەیەکــی چینی-ئینگلیــزی بــۆ عاشــقان«  دەکات و تەمــای 

ــۆ  ــە ب ــی نێران ــەی خەون ــه  »پێچەوان ــه  ك ــەی هه ی ــەم ڕۆمان ــی ئ وەرگێڕان

کامڵــی و ئەدەبــی بــەرزی پیــاوان، بــە ڕۆحێکــی مێیانــەوە« نــوورساوە )ل. 

ــی  ــوار ڕه خنه یه ك ــدا ڕێب ــه  و تایبه مته ندییه كانی ــه م ڕۆمان ــی ئ ــه  باس 33(. ل

گرنــگ ئاراســته ی نووســینی بــاوی كــوردی ده كات. ئــه و پێیوایــە کــە 

ــەم  ــی کتێبێکــی ل وەرگێران
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چەشــنە کــە پــڕە لــە هەڵــەی بــە ئانقەســت بــۆ ســەر 

زمانــی کــوردی زۆر کێشــەخوڵقێنە، چونکــە خوێنەری 

ــەدا  ــەوەی دەقــی هەڵ ــە خوێندن ــدە ب کــورد ئەوەن

رسنجــی  هــەر  هەاڵنــە  ئەمجــۆرە  ڕاهاتــووە 

ئــەو  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ڕێبــوار  ڕاناکێشــن. 

ــووس  ــە ڕێن ــن ب ــە »وا دەتوانی ــە ئێم ــتییە ک ڕاس

ــەوە”  ــە بنووســین و بخوێنینی ــی هەڵ و ڕێزمانێک

ــە  ڕووبــەڕووی پرســیارێکی گرنــگ دەبێتــەوە و ل

خــۆی دەپرســێت: “ئــەرێ ئێمــە چــۆن دەتوانیــن 

ئــاوا بەهەڵــە بنووســین؟ بڵێــی ئێمــە لــە 

تێڕوانینامنــدا  لــە  کێشــەیەک  بنچینــەدا 

ــان؟« )ل. 35(.  ــۆ جیه ــت ب نەبێ

فەلســەفی  ئەندێشــەی  کۆمەڵێــک  ڕێبــوار 

خــۆی  پێوەندیــی  لــە  دەروونناســییانە  و 

خەیاڵیــدا  لــە  جــۆرەی  بــەو  نیانــدا  و 

دەگوزەرێــن دەخاتــە ڕوو. “ئایــا ئــەو مێــژووە 

ــی  ــە خەیاڵدان ــی ژن ل ــژەی خیانەت دوورودرێ

ئەدەبــدا هەیــە، دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە 

ــەدەب  ــان نووســیوەتەوە و ئ ــاوان ئەدەبی پی

پیــاو؟«)ل.  دیــدی  مێــژووی  لــە  بریتییــە 

٤٥( کۆمەڵێــک لــە ئــەو پرســیارە قووڵــە 

فەلســەفی و هزرییانــەی لــەم ڕۆمانــەدا 

ئاراســتە دەکرێــن و ڕێبــوار دەخوازێــت 

»وتار«یــان لەســەر بنووســێت ســنووری 

هەروەهــا  و  لێکدانــەوە  و  گێڕانــەوە 

ئــەدەب  ئەوپــەڕ  و  ئــەدەب  ســنووری 

)meta literature( ڵێــڵ دەکــەن. نووســینی 

وتــار لەســەر خیانەتــی ژن لــە ئەدەبــدا و 

چارەنووســی مــادام بۆڤــاری، ئانــا کارنینــا لــە الیــەک 

و هەمبێــرت هەمبێرتــی لۆلیتــای نابۆکــۆڤ لــە 

الیەکــی تــرەوە، منوونەگەلــی لــەو چەشــنەن کــە 

ڕێبــوار پێیانــەوە ســەرقاڵە و لــە ڕۆمانەکــەدا 

ــت.  ــێ دەکرێ ــان پ ــی ئاماژەی ــە بەردەوام ب

ئاســتی ئــەم پرســیارانە هێندێکجــار زۆر 

ئاســتێکی  دەگاتــە  و  دەبێتــەوە  بــەرز 

ــا  ــانە: “ئای ــەفی و هەستیناس ــەواو  فەلس ت

ــەو  ــا ئ ــە، ی ــۆی گرنگ ــەری خ ــرۆڤ گەوه م

ڕەگــەی دەیباتــەوە نــاو جوگرافیــا و مێــژوو؟ بــۆ 

دەبێــت جوگرافیایــەک زیندانیــم بــکات؟ مــن 

بــۆ کــوردم؟ مــن کێــم؟ ئایــا بــۆ ناتوانــم 

خــۆم پێناســەی خــۆم بــم؟« )ل.50.(

فه لســه فییه كانی  پرســیاره   لیســتی 

بــه رده وام  گێڕانــه وه دا  لــه م  ڕێبــوار 

ببنــه   ده كــرێ  و  ده بنــه وه   درێــژ 

تــه وه ری چه ندیــن بــاس و گێڕانــه وه ی 

ــه و  ــی ئ ــۆ گونجاندن ــدان ب ــاواز. هه وڵ جی

گێڕانه وه یه كــدا  لــه   پرســیاره   هه مــوو 

ــورس ده كات و دواجــار  ــه ر ق ــاری خوێن ب

وه المــی ورد بــۆ هیچــكام لــه  پرســیاره كان 

لــه   خێــرا  ســه یرێكی  وه رناگرێتــه وه . 

ــتییه مان  ــه م ڕاس ــیاره كان ئ ــی پرس به رباوی

زیاتــر بــۆ ده رده خــات: دیــاردەی گــۆڕان 

ــۆکاری  ــتێک، ه ــچ ش ــاننەمانی هی و یەکس

و  ڕۆژهــەاڵت  دوانــەی  و  جیاوازییــەکان 

ڕۆژاوا، الیەنــی جێندەریــی خۆشەویســتیی 

و تێگەیشــتنی پیاوانــە و ژنانــە لــە پێوەندیــی 
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بــە ئەڤینــەوە، داکۆکــی لــە دەقــی تەواونەکــراو و بینینــی جوانــی لــە دەقــی 

ــەرگیری  ــە »هاوس ــەیە ک ــەو قس ــاوەڕ ب ــەوە و ب ــراوەدا، جیابوون تەواونەک

ژیانــی  لــە  ڕاســتگۆیی  و  وەفــاداری  پرســی  خۆشەویســتییە«،  گــۆڕی 

هاوبەشــدا، ئێمــە بەرهەمــی یادەوەریــن، وێنــەی خــودا الی ئیامنــدار، ڕق 

ــە ناکامڵیــدا، تایبەمتەندیــی جەوهەریــی  لــە جیهــان، مــن کێــم؟، جوانــی ل

دیــاردەکان و بوونــەوەرەکان، هتــد.

ئاراســته كردنی وه اڵمــی هێندێــك لــه و پرســیارانه  له الیــه ن ڕێبــواره وه ، 

خوێنــه ر تووشــی جۆرێــك دڕدۆنگــی له گــه ڵ دۆزراوه كانــی پێشــووتری 

ناکامــڵ.  و  کامــڵ  چەمکــی  ناڕوونبوونــی  منوونــه ،  بــۆ  ده كات.  خــۆی 

دابەشــکردنەکەی ڕێبــوار تــا ڕادەیەکــی زۆر کێشــەخوڵقێنە. مــرۆڤ نازانــێ 

ئایــا ئەمــە جۆرێکــە لــە ئامــاژە بــە تیۆریــی بــارت لەســەر دەقــی نویســاری 

ــە.  ــری ئەدەبیی ــی )readerly( یاخــود تیۆرییەکــی ت )writerly( و خوێنەران

بــەاڵم دەبینیــن ئەنجامــی ئــەم پۆلێنکردنــە دەبێتــە پاســاو بۆ بــاوەڕی ڕێبوار 

بــە دەقــی کامــڵ کــە »بــوار بــۆ خەیاڵــی خوێنــەر ناهێڵنــەوە« و »هەمــوو 

شــتێک دەڵێــن«. بــە بــاوەڕی ڕێبــوار کتێبــە ئاســامنییەکان، تــاوان و ســزای 

دۆستۆیێڤســکی، کــەس نامــە بۆ کۆلۆنێــل نانێرێتــی مارکێز دەکەونــە خانەی  

دەقــە کامڵــەکان، بــەاڵم هــەزار و یــەک شــەو و دۆنکیخۆتــێ دەبنــە دەقــی 

ناکامــڵ و هەڵگــری جوانــی. وردبوونەوەیــەک لــە هێرمێنۆتیــکا و فرەمانایــی 

ــەی  ــەو دوو ڕۆمان ــە ئاســامنییەکان و ئ ــۆ دەق ــاوازدا ب ــە ســەردەمانی جی ل

ڕێبــوار ئاماژەیــان پێــدەکات، نیشــان دەدات کــە تیۆرییەکــەی ڕێبــوار لــەم 

ــەم  ــەوە. هێندێکجــار گەمــەی تیۆریکــی ئ ــێ نەکراوەت ــری ل ــارەوە زۆر بی ب

ــۆ  ــات دەکات. ب ــد ق ــەوە چەن ــژی خوێندن ــە زۆر رسنجڕاکێشــە و چێ ڕۆمان

منوونــە گێڕانــەوەی چیرۆکــی دەســتەیەک شۆڕشــگێڕ کــە هەوڵــی کوشــتنی 

»مــن« دەدەن. کاتێــک ڕێبــواری نووســەر دەڵێــت کــە ئــەو زۆر پەســتە بــەو 

کتێبانــەی کــە لــە هەمــوو الپەڕەکانیــدا نــاوی نووســەرەکەی نــوورساوە، )ل. 

ــرۆڤ هەســت  ــە، م ــەی خۆیشــی هــه ر ئاوای ــەو کتێب ــەاڵم هــەر ئ 165(، ب

ــت.  ــژی لێوەردەگرێ ــاتیریانه  دەکات و چێ ــی س ــە بۆچوون ــک ل ــە جۆرێ ب

ــی  ــه  و دانان ــی كتێبه ك ــه  فۆڕم ــت ك ــا بێ ــت دڵنی ــه ر ناتوانێ ــه ت خوێن هه ڵب

ــان كاری  ــه ڕەكان، كاری خــودی نووســه ره  ی ــه  هه مــوو الپ ــاوی نووســه ر ل ن

ده زگای په خــش و باوكردنــه وه ی كتێبه كه یــه .     

ــاره   ــەوە و وت ــکردنی گێڕان ــه  تێکهەڵکێش ــه م گێڕانه وه ی ــی ئ تایبه مته ندییه ك

كــه  کاڵبوونــەوەی ســنوورەکانی دەقــی فاکتایــی و دەقــی گێڕانەوەیــی لــێ 

ده كه وێتــه وه . بــۆ منوونــە وتــاری ڕیبــوار کــە کاتــی خــۆی لەســەر »هەڵــە« 

ــان  ــت و نی ــەوە دەگرێ ــی بەخۆی ــەش الپەڕەی ــی ش ــیبووی ڕووبەرێک نووس

ــه   ــان ك ــواری ڕۆم ــه و نووســه ره  ســه ركه وتووانه ی ب ــه ك ل ــەوە. ی دەیخوێنیت

پێشــرت شــێوازی تێكهڵكێشــانی وتــار و گێڕانــه وه ی ئه زمــوون كــردووه ، 

ــێ  ــت و ته ن ــوه  بگیرێ ــتی پێ ــه ر ده س ــێوازه  ئه گ ــه م ش ــه . ئ ــالن كۆندێرای می

هێندێــك لــه  چه مكه كانــی باســكراو لــه  گێڕانه وه كــه دا  بكاتــه  بابه تــی 

ــت.  ــش بێ ــێ زۆر رسنجڕاكێ ــار، ده توان وت

ــە  ــه دا ب ــی گێڕانەوەك ــەر تۆکمەی ــەفییەکان بەس ــیارە فەلس ــی پرس زاڵبوون

تــەواوی دیــارە و زۆرجــار بەردەوامــی لــە خوێندنــەوەی ڕۆمانەکــە تووشــی 

گرفــت دەکات. ئەگــەر کەســێک لێــامن بپرســێت ئــەم ڕۆمانــە باســی چــی 

وه اڵمدانه وه كــه    گه اڵڵه كردنــی  چییــە،  ڕایەڵەکــەی  و  تــەون  و  دەکات 

كارێكــی ئاســان نابێــت. تاکبێژییەکانــی ڕێبــوار و ڕۆڵــی پاســیڤی نیــان 

تەنگــامن پــێ هەڵدەچنــن و پرســیارە فەلســەفییەکان تامــی خواردنەکانــی 

نیامنــان لــێ حــەرام دەکــەن و زوڵــم لــە گێڕانــەوە و بێدەنگییەکانــی نیــان 

ــەن.  ــان دەک جاڕزم

ســەردێڕەکان و بەشبەشــکردنی ڕۆمانەکــەش تــا ڕادەیەکی زۆر دابەشــکردنی 

ــە  ــەر حــەز ل ــە خوێن ــر ک ــەوە بی ــامن دەخات ــی و نائەدەبی کتێبێکــی فاکتای

چارەیــان نــاکات. بــه اڵم ڕە نگــه  خوێنــه ر بــه و ڕاســتییه  كه یفخــۆش بێــت كــه  

نووســه ر هــەر بــە دابەشــکردنی کتێبەکــە بــه  به شــگه لی جیــاواز و دانانــی 

ــەم  ــاوە. ئ ــە دانەن ــۆ کتێبەک ــی ب ــاوه   و ئیندێکسێكیش ــتێک وازی هێن پێڕس

ــی  ــی فەلســەفی دەچــن و تەون ــە دەربڕین ــر ل ــە زیات ــە لەتوکوتان بەشبەش

گێڕانەوەکــە الواز دەکــەن و دەکــرێ بەرگێکــی جیــا لــە ڕۆمــان بکرێتــە بــەر 

نووســینی لــەم چەشــنە. ئــەوە لــە میتۆلۆژیــی ســپیی ڕۆالن بــارت دەچێــت 

ــە دەکات و  ــەم جیهان ــی ئ ــی دیاردەیەک ــێکی کورت ــارەی باس ــەر ج ــە ه ک
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ڕەنگێکــی فەلســەفی پێــدەدات. بــۆ منوونــە باســی »ڕیــکالم« و کارکردەکەی 

لــە کۆمەڵگــەدا، تــەواو لــەو شــێوازەی بــارت دەچێــت و بــە زەحمــەت لــە 

قالبــی گێڕانــەوەدا جێــگای دەبێتــەوە )ل. 71(. 

هێندێــک جــار نەزمــی ڕســتە لــە شــێوازی ئاخافتنێکــی ئاســایی و تەنانــەت 

ــرەدا  ــەوە الدەدات. لێ ــی درووستیش ــە ڕیزمانێک ــەوە ل ــواری ڕێزمانیی ــە ب ل

هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی لۆجیکێکــی شــێوازییانە بــە هیــچ کــوێ نــاگات 

ــە.  ــژار بکرابوای ــرت ب ــەوە باش ــەم بواران ــە ل ــەز دەکات کتێبەک ــرۆڤ ح و م

“کاتێکیــش بانگــم لــێ کــرد و پرســیم خەریکــی چیــت؟ ئــەو بانگــی کــردم 

ــەم” )ل. 55(  ــی وەرە ســەاڵتەی مریشــک دروســت دەک ــەخ و وت ــۆ مەتب ب

لێنانــی  چلۆنایەتــی  نووســینەوەی  دەبێتــە  گێڕانەوەکــە  هێندێکجــار 

ــتیی  ــەوەدا پێداویس ــک گێڕان ــە هێندێ ــە ل ــراو. ڕەنگ ــی دیاریک خۆاردنگەل

ــەم  ــاڵی ل ــە وردەڕیش ــاژەی ب ــۆکاری ئام ــە ه ــە ببێت ــێوازی و ناوەرۆکییان ش

چەشــنە، بــەاڵم لــە فەزایەکــی ئەمجــۆرەدا دەبێــت ئــەو ئامانجــە شــێوازییە 

ــی  ــە گۆڕین ــت ب ــەر هەس ــت و خوێن ــار بێ ــەوە دی ــە گێڕانەوەک ــەواو ب ت

ــکات.  ــاوازدا ب ــواری جی ــت و ب ــە ئاس ــان ل ــی زم ــی دەکارهێنان چلۆنایەتی

ئەمــە بــۆ منوونــە ئــەو شــتەیە کــە لــە یولیسێســی جۆیســدا زۆر بەرچــاوە 

و دەبێتــە کەرەســەی بەکەڵکــی توێژەرانــی شێوازناســیی ئەدەبــی و زمانــی. 

ئەمــە لــە کاتێکدایــە ئەگــەر شــارەزایی کولتوریــی پێویســت بــۆ خواردنێکــی 

دیاریکــراو لەئــارادا نەبێــت، تووشــی هەڵــەی زانیارییانــەش دەبیــن و 

شــێوازی دروســتکردنی »فســنجان« و ته نانــه ت گۆكردنه كه شــی لەگــەڵ 

ــەوە. ــەک ناگرێت ــۆی ی ــتەقینەی خ ــێوازی ڕاس ش

یاریكــردن بــه  وشــه  و ده كارهێنانــی زمانــی ئیهــام لــەم ڕۆمانــەدا هێندێــک 

جــار زۆر پڕواتــا و جوانیناســانە خــۆی دەنوێنێــت. بــۆ منوونــە کاتێــک ڕێبــوار 

باســی کوردســتانی پــورزای دەکات کــە لەگــەڵ قاچاخچییــەکان واڵتــی جــێ 

ــۆ  ــە ڕســتەکان بــکات و ب ــر ل هێشــتووە، مــرۆڤ دەتوانــێ خوێندنــەوەی ت

چرکەیەکیــش بێــت چێژێکــی زمانــی و ئەدەبــی وەرگرێــت. “شــەمەندەفەر 

دەڕۆیشــت و ڕێبــوار خەیاڵــی الی کوردســتان بــوو، بــەوەی قاچاخچییــەکان 

ــوت،  ــەوە دەی ــەر خۆی ــەری.”)ل. 76(. “لەب ــە س ــتدرێژییان نەکردبێت دەس

کوردســتا بــووە بــە ســۆزانی.” )ل. 198(

ڕووداوی لەنــاکاو و دوور لــە چاوەڕوانیــی خوێنــەر، دەتوانێــت ببێتــە 

ڕووداوێکــی  بناخەکانــی  ئەگــەر  خوێنــەر،  زۆری  چێژوەرگرتنــی  هــۆی 

لــەم چەشــنە بــە جوانــی داڕیژرابــن و دواجــار کارکــردی هــۆکاری و 

ــە  ــە خزمــەت ب ــن ک ــک ئاراســتە کراب ــە جۆرێ ــەی ڕووداوەکان ب هۆکردییان

ڕوونکردنــەوەی تەونــی ڕۆمانەکــە و ناســاندنی زیاتــری کاراکتێــرەکان بکات. 

ــرت  ــت چی ــە نایەوێ ــن ک ــاگادار دەبی ــان ئ ــاکاوی نی ــاری لەن ــە بڕی ــک ل کاتێ

ڕێبــوار ببینێتــەوە، ئێمــە، بــێ ئــاگاداری لــە پاشــخانی پێوەندیــی ئــەم دوو 

کەســە، هەرگیــز تێناگەیــن بــۆ و لەبەرچــی؟  پرســیار ئەوەیــە کــە بڕیارێکــی 

ــار  ــوار و دواج ــان و ڕێب ــاندنی نی ــەت ناس ــە خزم ــدە ل ــنە چەن ــەم چەش ل

تێگەیشــتنی خوێنەردایــە؟

زۆر  ڕۆمانــە  ئــەم  گێڕانــەوەی  گۆشــەنیگاکانی  یاخــود  بینیــن  ســیلەی 

ــەنیگای  ــە گۆش ــە ب ــدا  ڕۆمانەک ــە کاتێک ــرشاون. ل ــەرکەوتوانە تێکهەڵکێ س

گێڕەوەیەکــی ســێهەم کەســی هەمووشــتزانەوە دەســت پێــدەکات، زۆر 

جــار ڕیبــوار و نیــان وەک دوو کاراکتێــری ســەرەکیی ڕۆمانەکــە ڕاســتەوخۆ 

لەگــەل خوێنــەردا دەدوێــن و لــە ڕەوتــی ڕووداوەکان و دااڵنەکانــی دونیــای 

ــەوە.  ــان دەکەن ــان ئاگاداری خۆی

تەمهیــد  وەک   )allusion( خێــرا  ئاماژه یه كــی  و  ئاوڕدانــه وه   دیــاردەی 

زۆر  ڕۆمانــەدا  لــەم  گرنــگ  ئەدەبیــی  تێکنیکێکــی  یاخــود   )device(

بــە  زۆر  ڕەوتێکــی  ئامــاژەکان  جــار  زۆر  بەپێچەوانــەوە  کەمڕەنگــە. 

ــۆ  ــر دەکرێــت. ب ــان پــێ داگی وردەڕیشــاڵ وەردەگــرن و فــەزای ڕۆمانەکەی

ــژدادڕی دەکرێــت  ــە فیلمێــک دەکرێــت، زۆر درێ ــە کاتێــک ئامــاژە ب منوون

و بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ فیلمه كــه  دەگێڕدرێتــەوە. چڕیــی گێڕانــه وه ی 

ــرا و  ــی خێ ــه  ئاماژە یه ك ــه ب ــه  ب ــێت و ڕە نگ ــه م كاره  ده ڕووش ــه  ب ڕۆمانه ك

ســه رپێیانه  ئامانجــی به شــداركردنی خوێنــه ر لــه  گێڕانه وه كــه دا باشــرت 

پێكرابوایــه .     

مێتــا ڕۆمــان یاخــۆد ڕۆمــان لــە ڕۆمانــدا ئــەو تێکنیکــە نــارساوەی گێڕانەوەیە 

کاتێــک  بــۆ منوونــە  بــە جوانــی دەکار هاتــووە.  لــەم ڕۆمانــەدا  کــە 
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ــەم  ــن ل دەبینی

ــەدا ڕیبــوار بــەدەم  ڕۆمان

ســەفەرێکەوە خەریکــی نووســینی 

ڕۆمانێکــە لەســەر چارەنووســی ســێ وێنەی 

ــە الپــەڕەی گۆڤارێکــدا هەڵیگرتوونەتــەوە  ــەو ل کــە ئ

و  ژیــان  و  دەنێــت  لــێ  ناویــان  بۆخــۆی  ئێســتا  و 

ئێمــه   ڕۆمانێــک،  بــە هەوێنــی  دەکات  چارەنووســیان 

له گــه ڵ منوونه یه كــی به رچــاوی مێتاڕۆمــان ڕووبــه ڕوو 

ده بینــه وه .  

بااڵنســی گێڕانــەوە و گرنگیــدان بــە پێشــینەی کاراکتێرەکان 

بــۆ تیشــکاوێژیی زیاتــر لەســەر کەســایەتی و  ڕووداوەکانــی 

ڕۆمانەکــە دەتوانــێ جێــگای باســێکی چــڕ بێــت. لــە کاتێکــدا 

ــەم  ــاس دەکرێــت، ئ ــۆ لینانــی خواردنێــک زۆر وردەکاری  ب ب

ــت.  ــە ناکرێ کارە لەســەر کەســایەتییە ســەرەکییەکانی ڕۆمانەک

ــن و  ــوار دەزانی ــان و ڕێب ــینەی نی ــەر پێش ــەم لەس ــە زۆر ک ئێم

تەنانــەت کەســایەتییە ســەرەکییەکانی ڕۆمانەکــەی تــری نــاو 

ئــەم ڕۆمانــە، واتــا مێتــا ڕۆمانەکــە، زۆر بــە خێرایــی بــە خوێنــەر 

ــە  ــا کورت ــت،  تەنی ــینتۆ دەکرێ ــی ڕۆس ــک باس ــێندرێن. کاتێ دەناس

ژیاننامەیــەک دەبێتــە دیاریــی گێــڕەوە بــۆ خوێنــەر 

و کەســایەتیی ڕۆســینتۆ لــە ڕێگــەی کردەوەکانییــەوە 

نیشــان نادرێــت. 

ــە  ــتان هاوتەریب ــەرەو کوردس ــینتۆ ب ــەفەری ڕۆس ــی س چیرۆک

ــد. ڕۆســینتۆ  ــۆ مەدری ــوار ب لەگــەڵ چیرۆکــی ســەفەری ڕێب

لــە 2014دا وەک ڕۆژنامەنووســێک ســەفەری عیــراق 

دەکات و باپیریشــی لــە پەنجاکانــی ســەدەی بیســتەمدا 

لــە دوکان کاری کردبــوو. ئــەم گێڕانــەوە هاوتەریبــە 

بــە شــێوەیەکی گۆنجــاو و کارا  دەخوشــێت و چێــژی 

ــی  ــەرەڕای پالنداڕێژییەک ــێتەوە. س ــەوە دەبەخش خوێندن

تەنیــا  جــار  زۆر  گێڕانەوەکــە،  ڕەوتــی  بــۆ  وەســتایانە 

ــن.  ــرت بێ ــی یەک ــرەکان تووش ــەوەی کاراکتێ ــۆی ئ ــە ه ــەکان دەبن ڕێکەوت

ــۆ  ــان و کار ب ــوێنی ژی ــی ش ــی کارتێکەری ــوو لۆجیکێک ــە دەرەوەی هەم ل

ــن  ــا ڕێکەوتەکان ــەوە تەنی ــرت، ئ ــینی یەک ــەکان و ناس بەیەکگەیشــتنی مرۆڤ

ڕەنگــە  دەگەیێنــن.  بەیــەک  ڕێبــوار  ئافرێندراوەکانــی  کاراکتێــرە  کــە 

ڕووداوەکانــی هاوشــێوە لــە نــاوەوە و دەرەوەی دونیــای ئــەم ڕۆمانــە زۆر 

پێوەندییــان بــە یەکــەوە هەبێــت. لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا بــە هــەزاران 

ــراق و  ــەو ســوریا و عی ــان کردووەت ــاوە ڕووی ــە سەرانســەری دونی ــەس ل ک

ــرت  ــت تووشــی یەک ــچ پێشــینەیەکی هاوبەشــیان هەبووبێ ــەوەی هی ــێ ئ ب

دەبــن و یەکــرت دەناســن. وێدەچێــت ســێ کاراکتێــرە ئافرێندراوەکــەی 

ــن.  ــەڕ نەب ــایە ڕیزپ ــەو ڕێس ــش ل ڕێبواری

ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە هەمــوو ڕۆمانێــک ناوەندێکــی کێشــاندنی 

رسنجــی خوینــەری بــۆ الی خــۆی هەیــە و ســەرکەوتوویی هــەر ڕۆمانێــک 

ــەی ڕۆمانگەلێــک کــە توانیوییانــە   ــەو ڕاســتییەدایە. منوون ــرەوی ئ لــە گ

لــە ڕیگــەی بەناوەندگرتنــی یــەک ســووژەی ســەرەکییەوە ســەرکەوتن 

ــا محەمــەد بۆخــۆی لــە ڕۆمانەکەیــدا  بەدەســت بێنــن یەکجــار زۆرن. عەت

ئامــاژەی بــە چەنــد ڕۆمانــی لــەم چەشــنە کــردووە. بــۆ منوونــە لــە الپــەڕەی 

116ی ڕۆمانەکەیــدا ئامــاژە بــە چیرۆکــی گەمــارۆی لیســبۆن دەکات و بــە 
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درووســتی دەڵێــت ئــەم ڕۆمانــە لەســەر »ڕووداوێکــی بچــووک« بیناکــراوە. 

لەڕاســتیدا کاری ڕۆمــان لــە پلــەی یەکەمدا شــتێک نییــە جگە لە نیشــاندانی 

دیــاردەکان لــە ڕێــگای گێڕانــەوەوە. چیرۆکبوونــی هــەر نووســینێک، شــەرتی 

ســەرەکییە بــۆ  پەژراندنــی وەک ڕۆمــان لەالیــەن خوێنەرانــەوە. بــەدەر لــە 

ــەوەی بەســەرهاتی  ــەوە گێڕان ــار ئ ــێوازەکانی نووســین دواج ــک و ش تێکنی

وردی کۆمەڵێــک کاراکتێــری ســەر بــە شــوێنگەلێکی گرێــدراوی زەمەنگەلــی 

ــان وەک  ــی ڕۆم ــەرەکیرتین تۆوەکان ــری س ــە هەڵگ ــە دەبێت ــراوە ک دیاریک

ژانرێکــی نــارساوی تەمــەن چوارســەد ســاڵی. ڕۆمانــی چیرۆکــی گەمــارۆی 

لیســبۆنی خــۆزێ ســاراماگۆ منوونەیەکــی ســەرکەوتووی ئەو جــۆرە ڕۆمانەیە 

کــە بــە تــەواوی ڕوونــی دەکاتــەوە کــە دەبــێ خوێنــەر ببێتــە دۆزەرەوەی 

ــەم  ــژوودا. ئ ــڕەوی مێ ــە ڕێ ــی ل ــەاڵت و زانای ــردی دەس ــی کارک نهێنییەکان

ــی  ــی ڕەوت ــه ی  وردەکارییەکان ــی هونه رییان ــە وێناکردن ــا ب ئامانجــەش تەنی

ڕووداوەکان و تیشکهاویشــتنی ســەر تونێلــە پێچەڵپێچەڵەکانــی کەســایەتیی 

ــت. ــدا، وه دی دێ ــەت الوەکییه كان ــەرەکی و تەنان ــره  س  کاراکتێ

ئەگەرچــی دەیــان نیشــانەی حاشــاهەڵنەگر گــوزارە لــە ڕێئالیســتبوونی ئــەم 

ڕۆمانــە دەکــەن، بــەاڵم لــە هێندێــک بــەش و شــوێنی ڕۆمانەکــەدا شــوێنپێی 

ڕێئالیزمــی جادوویی/ســیحری دەبیندرێــت. بــۆ منوونــە یــەک لــە ســێ 

کاراکتێــری ســەرەکیی ئــەو ڕۆمانــەی لەناو ڕۆمانەکــەدا ڕێبوار ده ینووســێت، 

فەرهــادە کــە بــە شــێوەیەکی زۆر رسنجڕاکێــش لەدایــک دەبێــت. فەرهــاد 

کتێبخانەیەکــدا  نــاو  ســووتاوی  کتێبێکــی  دێڕەکانــی  لەنــاو  لەڕاســتیدا 

هەڵدێــت و دەبێتــە دانیشــتوویەکی ســووتاوی ئــەم جیهانــە. “فەرهــاد لــە 

ناوەڕاســتی بەهــاری 1992دا، لــە ننیوەشــەودا لەدایــک دەبێــت.” تــۆ نازانی 

ــای  ــە مان ــان ب ــری ی ــتەقینەکەی وەرگ ــای ڕاس ــە مان ــت« ب ــک دەبێ »لەدای

مەجازییەکــەی. ئاخــر دواتــر دەگوترێــت کــە ئــەو كــە  »توانیبــووی لەکاتــی 

ســووتانی کتێبفرۆشــییەکەدا، لــە دەستنووســی ڕۆمانەکــەوە هەڵبێــت و 

ئــەو شــەوە بــە لەشــی ســووتاو و نەشــارەزاییەوە بــە شــەقام و کۆاڵنەکانــی 

شــاردا ڕایکردبــوو، تــا گەیشــتبووە قــەراغ شــار” )ل.131(. ئەمــە وەســفێکی 

جوانــی لەدایکبوونــی فەرهــاد و گوزارەیەکــی جادووییانەیــە لــە ســەرەتای 

هاتنــە دونیــای جیلــی دوای ڕاپەڕیــن. ئــەو لەنــاو دەقــی ڕۆمانێکــی 

ــۆ  ــەر دەر و ب ــووەوە دێت ــی ئاگرتێبەرب ــە کتێبخانەیەک ــەوە و ل دەستنووس

هەمیشــە بۆنــی ســووتاوی لێدێــت. بــەاڵم الیەنــی مەجازیــی  وەســفەکە، تــا 

ڕادەیەکــی زۆر وێناکردنــی کەســایەتیی فەرهــاد و ســەرجەمی ڕووداوەکــە، 

ــە و کەســایەتییەکانی  ــەی گێڕانەوەک ــەراورد لەگــەڵ ســەرجەم پێکهات ــە ب ب

ــتەی  ــەی بەرجەس ــاد منوون ــتیدا فەره ــڵ دەکات. لەڕاس ــە، ڵێ ــری ڕۆمانەک ت

ــت وەاڵمــی  ــە و »ناتوانی ــە ناســنامەکەی ون ــوردە ک ــی ک کەســایەتیی مرۆڤ

ــەوە.« )ل. 136(. ــم« بدات پرســیاری »مــن کێ

تــۆ هەرگیــز نازانــی بونیــادی تێگەیشــتنی نیــان و ڕێبــوار چــۆن پێکهاتــووە و 

ئــەوان بەپێــی کامــە پێشــینەی کولتــوری و خوێنــدەواری و ئەزمــوون، بــوون 

ــاردەکان  ــۆ دی ــان ب ــی قووڵی ــە تێبینی ــمەندە ک ــزان و هۆش ــە لێ ــەو مرۆڤ ب

و هزریــان دەکات.  بــەرزی هــۆش  ئاســتی  لــە  گــوزارە  و ڕووداوەکان 

کاتێــک دەبیســین کــە نیــان دەڵێــت »ســەماش پیــاوان بــۆ چێــژی خۆیــان 

ــەوە،  ــۆ دەمێنێت ــازاری ب ــە ئ ــە هەمیش ــرەت، ک ــی ئاف ــا لەش ــاوە، ت دایانهێن

ــەر  ــەفییە ه ــش و فەلس ــتە رسنجڕاکێ ــەم ڕس ــت.” ئ ــان بجووڵێنێ ئارەزووی

لــە ڕۆمانەکەشــدا کەوتووەتــە نــاو نیشــانەی گواســتنەوەوە )“”( و خوێنــەر 

دەتوانــێ لــە خــۆی بپرســێت تــۆ بڵێــی نیــان لێکۆلەرەوەیەکــی ئاســتی بــااڵی 

بــواری جێنــدەر نەبێــت و ڕێبــوار لەبــەر بەخیلییانــی ئامــاژەی پــێ نــاکات؟

ئاســتی ئابســرتاکتی گێڕانەوەکــە هێندێکجــار نــەزم و تەرتیبــی ڕووداوە 

ــداری  ــان باســی یەکــەم دی ــە کاتێــک نی ــۆ منوون ئاســاییەکان تێکــدەدات. ب

خــۆی لــە هەولێــر لەگــەڵ کوڕێــک دەکات کــە »برینێــک« دەکاتــە ڕۆحــی، 

بــە  دوو جــۆر باســی چوونــە دەر و نانخــواردن دەکات. جارێــک لــە دەرێ 

ــش  ــە )ل.141( و جارێکی ــی کوڕەک ــەوە ماڵ ــر دەچن ــۆن و دوات ــان دەخ ن

ســەرەتا دەچنــەوە ماڵــی کوڕەکــە و دواتــر بــۆ نانخــواردن دەچنــە دەرەوە 

)ل. 142(. ئەمــە ڕەنگــە شــتێکی زۆر گرنــگ نەبێــت و خوێنــەر بــە ســانایی 

ــی،  ــە کاراکتێرەکان ــەک ل ــە ی ــدا ک ــە ڕۆمانێک ــەاڵم ل ــت، ب بەســەریدا تێپەڕێ

ــە  ــە بەتەمای ــک ک ــەی ڕۆمانێ ــوێن و ژینگ ــرتی ش ــینی باش ــۆ ناس ــوار، ب ڕێب

بینووســێت ســەردانی مادریــد دەکات، ناکــرێ گێڕانەوەکــەی لــە هیــچ 
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ــه   ــت. ل ــش، بێ ــی زۆر بچووکی ــەک، ئەگەرچ ــری هەڵەی ــەوە هەڵگ بوارێک

هه مــان كاتــدا هه ســتیاربوونی به جێــی ڕێبــوار له مــه ڕ هه ڵه نووســین 

لــه  كوردیــدا، مه جالــی دووپاتبوونــه وه ی ئــه م كاره  بــه  خــودی ئــه و نــادات. 

ــدا  ــەر ئاوێنەیەک ــە بەرامب ــەل خــۆی ل ــی لەگ ــان و ئاخافتن ــی نی تاکبێژییەک

کــە نزیکــی هەشــت الپەڕەیەکــە، شــێوازێکی ســەرکەوتوانەیە بــۆ دەربڕینــی 

ئازارەکانــی ژن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا. نیــان بەســەرهاتی »تاڵــی« خــۆی 

دەگێڕێتــەوە کــە چــۆن بــۆ جــاری یەکــەم لەگــەل کوڕیــک لــە هەولێــر و 

لــە ماڵــی کوڕەکــەدا سێکســی ئەزمــوون کــردووە و بــۆ هەمیشــە برینێکــی 

خســتووەتە جەســتەی خــۆی. ئەگەرچــی دواتــر ڕێبــوار، نیــان لەگــەل 

جەســتەی خــۆی ئاشــت دەکاتــەوە، بــەاڵم ئێســتا ڕێبــوار  ڕۆیشــتووە و لــە 

واڵتێکــی تــر خەریکــی ئاخافــن لەگــەڵ ژنێکــی تــرە. 

و  دوانه ییانــه   و  ونبــوو  نیــوه ی  یاخــود  »ســێبەر«ییانە  کاراکتێرێکــی 

لــە الپــەڕەی 147  بــۆ یەکمجــار  ئــەم ڕۆمانــە، ســنوور،  ئانیامییانــه ی 

دەردەکەوێــت و بەشــێکی زۆری گێڕانەوەکــە تەرخانــی ئــەو دەکرێــت. 

ئه گــه ر ســنوور وه ك به شــی وشــیاریی ناخــوداگای ژنانــه ی ڕێبــوار دابنێیــن، 

ده بێــت.  كێشه ســاز  شــێوه یه ك  بــه   دره نگده ركه وتنــه ی  ئــه م  ئــه وه  

ــە  ــارەزابوونی ب ــرە« و ش ــەم »کاراکتێ ــاکاوی ئ ــی لەن ــتیدا دەرکەوتن لەڕاس

ــەر  ــان دواجــار خوێن ــی نێوانی ــی ڕووداوەکان ــوار و ڕەوت ئەندێشــەکانی ڕێب

ــی  ــی زەین ــا بەرهەم ــا و تەنی ــنوور تەنی ــە س ــاوەڕە ک ــەم ب ــەر ئ ــە س دێنێت

ــە  ــی ل ــە بەردەوامبوون ــەو دەکات ب ــە ســەرقاڵبوونی ئ ــوزارە ل ــوارە و گ ڕێب

ــدراوی  ــەاڵم وێدەچیــت ســنووریش وەک ئافرێن ــدا. ب ــە شــوێن ژن گــەڕان ب

خەیاڵــی ڕێبــوار  هەڵگــری هەمــان پرســیارگەلی فەلســەفی بێــت کــە نیــان 

هەیبــوون. ســنووریش پێوەندیــی نێــر و مــێ بــە مەکینــەی وەگەڕخســتنی 

مێــژوو دادەنێــت و ژنیــش شــتێک نییــە جگــە لــە »ســێبەرێک« کــە »لەنــاو 

ــت )ل. 149(. ســنوور وەک »بەشــە  ــاودا« دەژی ــی پی ــن و زمان یاســا و ئایی

مێینەکــەی« ڕێبــوار دەبێتــە ئافرێنــەری باســێکی چڕوپــڕی فەلســەفییانە و 

هێندێکجــار دووپاتبــۆوەی ڕۆمانەکــە. خوێنــەر لەخــۆی دەپرســێت نەدەکــرا 

دەرفــەت و شانســی ئــەوەی پێدرابوایــە کــە لەجیاتــی ســێبەر یاخــود نیــوه ی 

ناخــوداگای ژنانــه ، مرۆڤێکــی ڕاســتەقینە تووشــی ڕیبــوار ببوایــە و بەســتێنی 

ــە  ــتەقینە کردبوای ــتکاریی ڕاس ــی بەرهەڵس ــەوی تووش ــاری ئ ــن و گوت زەی

و بەمجــۆرەش پوتانســیەلی تێگەیشــتنی باسوخواســتەکانی الی خوێنــەر 

ــە؟ ئاخــر له بیرمــان بێــت وێناكردنــی ناخــوداگا  ــر دەســتەبەر بکردبوای زیات

ئــاوا بــه  ســاكاری، ســنوور و كاركــردی جیــاوازی به شــی خــوداگا و ناخــوداگا 

ــواری  ــەت ڕێب ــنوور تەنان ــەفییەکانی س ــە فەلس ــە و باس ــێوێنێت. قس ده ش

نووســەریش تووشــی ڕاڕاییبــوون دەکــەن و لــە هەمــوو شــتێکی دەوروبەری 

خــۆی دەیخەنــە شــک و وەک گوماندارێکــی تــەواوی لێدەکــەن. ئــەم 

گوماندارییــە هەمەالیەنــە و شــککردن لــە وێنەبوونــی هەومــوو ئــەو کــەس 

ــوفی  ــزری فەیلەس ــر و ه ــەەوە بی ــرۆڤ دەخەن ــەر، م ــتانەی دەوروب و ش

ــا جــۆرج بێركلــی )1753_1685(.    ــزم، وات ســەرتاپا گومــان و باوكــی ئایدیالی

بیــری کــە ڕۆژگارێــک ویســتبووی چیرۆکــی  کاتێــک ڕێبــوار دێتــەوە 

ــەم  ــی ئ ــوو بنووســێت، شــێوازی ئاخافتن ــردوو و داهات بەیەکگەیشــتنی ڕاب

دوو چەمکــە، ئەگەرچــی چیرۆکێکــی خەیاڵییــە، هــەر وەک ئاخافتنــی 

ســنوور و ڕێبــوار وایــە. لەڕاســتیدا لێــرەدا خوێنــەر ســەری لــێ دەشــێوێت 

و الی ئەســتەم دەبێــت کــە کــێ کێیــە و چــی چییــە و ســنوورەکانی نێــوان 

خەیــاڵ و واقیــع کامانــەن. “تــۆ دەزانیــت نــە ڕابــردوو، نــە داهاتــوو بوونــی 

ــەوە” )ل.  ــژ دەبێت ــەد درێ ــۆ ئەب ــتایە و ب ــا ئێس ــە تەنه ــەوەی هەی ــە، ئ نیی

.)157

هێندێــک لــەو باســانەی لــە گفتوگــۆی خەیاڵیــی ســنوور و ڕێبــواردا 

ــن.  ــددی ب ــی جی ــتومڕی تیۆریک ــەی مش ــن جێگ ــن دەتوان ــتە دەکرێ ئاراس

بــۆ منوونــە  بۆچوونــی جەوهەرییانــەی پێوەندیــی داهاتــوو و  ڕابردوومــان 

ــە هــۆی  ــە دەبێت ــە ک ــی ژن ــەوە فیزیک ــە ئ ــت و دەبیســین ک ــوێ لێدەبێ گ

ــاوە  ــەی پی ــەش پێچەوان ــت و ئەم ــووەوە ببینێ ــە داهات ــەون ب ــەوەی خ ئ

کــە لــە ڕابــردوودا قەتیــس دەمێنێتــه وه ، لــە خۆمــان دەپرســین گەلــۆ 

ــی  ــە بۆچوونه كان ــان ل ــچ ئاگای ــەو هی ــێبەرەکەی ئ ــە و س ــەی ئێم ڕێبوارەک

 )Judith Butler( ــر ــس باتلێ ــی جودی ــە تازەکان ــار و تیۆریی ــیمۆن دوبوڤ س

ــك ڕســته یه كی  ــە؟ كاتێ ــدەر هەی ــا ســازکردن )constructivism( و جێن وات
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ــن  ــن، تێده گه ی ــە.”)ل. 57( ده بینی ــی زمانەوانیی ــوون بەرهەمێک وه ك “پیاوب

كــه  ڕێبــوار ئــاگاداری لــه  ئــه م گوتــاره ش )discourse( هه یــه و ئــه وكات لــه  

خــۆت ده پرســی، تــۆ بڵێــی ئامانجێكــی تایبــه ت لــه  ئاراســته كردنی جۆرێــك 

ــه وه ی كــه   ــه  گێڕانه وه كــه دا هه بێــت؟ به پێــی ئ ــه  دژوازیــی )contrast( ل ل

یه كالكردنــه وه ی ئامانجــی نووســه ر كارێكــی ئه ســته مه ، خوێنــه ر جگــه  لــه  

ــی ئاســت و تێگه شــتنی خــۆی،  ــه كان، به پێ ــه ی بۆچوون ــه وه  و رشۆڤ لێكدان

ــت  ــتیدا ده توانێ ــه ش له ڕاس ــه وه . ئه م ــۆ نامێنێت ــری ب ــی ت ــچ بژارده یه ك هی

الیه نێكــی به هێــزی گێڕانه وه كــه   بێــت. 

ــان  ــەر بۆخۆی ــی زۆری خوێن ــە وزەیەک ــەم ڕۆمان ــی ئ ــە پەراوێزەکان چیرۆک

ــار  ــەون و هێندێکج ــاکاوڕا دەردەک ــە لەن ــەم چیرۆکان ــەن. ئ ــان دەک تەرخ

دەکــرێ تەنیــا بــە پێــوەری ڕۆمانــی پۆستمۆدێرنیســتی پاســاو بدرێــن، 

ــەت  ــە خزم ــە بخات ــەم پەراوێزان ــێ ئ ــەت دەتوان ــە زەحم ــرۆڤ ب ــا م ئەگین

تۆکمەیــی و داهێنانــی ڕۆمانییــەوە. جــاری وایــە هێشــتا لــە شــۆکی 

ــێ  ــرت ل ــی ت ــە پەراوێزێک ــووە ک ــت نەب ــپ ڕزگاریی ــی نەچەس پەراوێزێک

ــی  ــی دووهەم ــە شــۆکی مەرگ ــۆ هێشــتا ل ــە ت ــۆ منوون ــەوە. ب ــوت دەبێت ق

ــیرین  ــیی ش ــەی لەشفرۆش ــی جێندەرییان ــەنگتاش و هزراندن خــورسەوی س

و هــۆکاری مەرگــی نابەوەختــی لەشفرۆشــان و کوژرانیــان بەدەســتی 

تــەواو  تــری  تووشــی ســەردێڕێکی  کــە  نەبوویــە،  تــەواو  گــەوادەکان 

ــان »ڕێوییەکــەی ئۆگۆســتۆ مۆنیرۆســۆ« بەرۆکــت  نامــۆ دەبــی و ئەمجارەی

ــو  ــێوێت، بەڵک ــنوور دەش ــوار و س ــتنەکەی ڕێب ــا دانیش ــرێ و نەتەنی پێدەگ

تۆکمەیــی گێڕانەوەکــەش الســەنگ دەبێــت.

ــە  ــەرتاپای گێڕانەوەک ــەفی س ــرتاکتی فەلس ــی ئابس ــە باس ــدا ک ــە ڕۆمانێک ل

ــی  ــێ وەســف و پێناســەکردنی پێوەندییەکــی جووتبوون ــر دەکات دەب داگی

ــتی  ــه دا ئاس ــه م ڕۆمان ــت. ل ــا بکرێ ــدا وێن ــەڕی ڕۆمانتیکی ــییش لەوپ سێکس

كۆمه ڵگــه ی  لــه   كــه   ده بینیــن  گێڕانه وه یــی  بــه رزی  تابووشــكێنییه كی 

كوردیــدا زۆر كــه م بــاوه . كاتێــك ڕســته گه لی وه ك  “حەزتدەکــرد کێــرت 

هەبووایــە؟«)ل. 57( و »مــن قــوزم خــۆش دەوێت، هەســتێکی ســەیرم هەیە 

ــن.  ــام ده بی ــڕەوه  سه رس ــی گێ ــه  كراوه ی ــه وه ، ب ــۆی.« )ل. 58(، ده خوێنین ب

ــری  ــۆ بوێ ــت ب ــدەر بێ ــێ یارمەتی ــە دەتوان ــراوە و بێپەردەی ــە ک ــەم زمان ئ

خوێندنــەوە و باســکردن لــە هەمــوو تابۆکانــی کۆمەاڵیەتــی و زمانــی. بــه اڵم 

كــه  بــاس ده گاتــه  وه ســفی جووتبوونێــك، ئــه م زمانــه  ون ده بێــت. زەینێکــی 

کونجکۆڵــی ئەدەبــی لــە خــۆی دەپرســێت، ئایــا ئەمــە باشــرتین و کاراتریــن 

ڕێــگای گــوزارە لــە هەوڵــی جووتبوونــی کــوڕ و کچێــک دەکات؟ ئایــا دوای 

ئــەو پێوەندییــە وشــک و جیدییــە و تەنانــەت نەگۆڕینــەوەی هیــچ جــۆرە 

ــاکاوی »گــوڵ و  ئاماژەیەکــی هەســتبزوێنانە، ویســتی دەســتپێکردنی لەن

ــەر  ــەاڵم پرســیاری ســەرەکیی خوێن ــە؟ ب ــی خۆیدای ــدە لەجێ ــگ« چەن هەن

دواجــار هــەر رسوشــتی پێوەندیــی ڕێبــوار و ســنوورە. ســنوور وەک مــرۆڤ 

یــان وەک نیــوەی مێینــەی ڕێبــوار؟ ســنوور وەک ســووژە یاخــود وەک نیــوە 
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ــە؟ ونبووەکــەی یۆنگییان

 کاتێــک دوا پرســیاری ڕێبــوار لەســەر تەختــی نەخۆشــخانە لە پەرســتارەکەی 

ــۆ وەاڵمــی  ــە هەوڵێکــە ب ــەم ڕۆمان ــن کــە ســەرتاپای ئ دەبیســین، تێدەگەی

ئــەم پرســیارە: “مــن كێــم؟« ئەمــەش بێگومــان بــە نــۆرەی خــۆی پرســیارێکی 

تــر الی خوێنــەر ســاز دەکات: ئایــا ڕۆمانــی فەلســەفی هەوڵێکــە بــۆ 

یاخــود شــاردنەوەی   رشۆڤــەی گێڕانەوەییانــەی پرســە فەلســەفییەکان، 

ــۆ  ــت ب ــەر وەاڵمێک ــەوەوە؟  ه ــی گێڕان ــی تاریک ــە عەبایەک ــەفەیە ب فەلس

ــۆ/ ــەرەوە نام ــرت ب ــی بی ــش هیجران ــی پێ ــت، ناتوان ــیارانە هەبێ ــەم پرس ئ

ئاســرت  نیۆیۆرکــی  تریۆلۆژیــی  و  ســارتر  ڕشــانەوەی  و  کامــو  بێگانــەی 

ــه ،  ــه فی ئاماده ی ــی فه لس ــری قوڵ ــه دا بی ــه م ڕۆمانان ــی ل ــت. ئه گه رچ بگری

خوێندنــه وه ی  چاوه ڕوانــی  ڕۆمانێــك  هــه ر  خوێنــه ری  دواجــار  بــه اڵم 

كــه   ژانرییه كــه ی   درووســته   پێناســه   بــه   ڕۆمانیانه یــه    به ســه رهاتێكی 

ــت   تێیــدا بنه ماكانــی گێڕانــه وه ی چیرۆكیانــه ، بــه  تــه واوی ڕەچــاو كرابێ

و كاراكتێــره كان نوێنه رایه تیــی هــزری و زمانیــی چینــی كۆمه اڵیه تیــی 

تایبــه ت بــه  خۆیــان بكــه  ن. ئــه م ڕۆمانانــه  لــه م بــاره وه  ســه ركه وتوو بوونــه  

ــدا  ــتی جیهان ــه  ئاس ــان ل ــی خوێنه رانی ــاڵ رسنج ــان س ــی ده ی ــه  درێژای و ب

بۆخۆیــان ڕاكێشــاوه .  له ڕاســتیدا، پاســه وانانی خــودا لــه م بــاره وه  هه ڵگــری 

تــۆوه  نارساوه كانــی داستاننووســی نییــه  و ســه ره داوه كانی گێڕانــه وه  و 

ڕه وتــی گه شــه ی داســتانی،  الی  خوێنــه  ر بــه  تــه واوی دیــار نیــن. ســه ره ڕای 

ــه د  ــا محه م ــه دا، عه ت ــه م ڕۆمان ــه وه ی ئ ــه  خوێندن ــه كان ل ــوو تێبینیی هه م

بــه   و  فه لســه فی  ڕاســته وخۆی  پرســیاری  كۆمه ڵێــك  بــه   وروژاندنــی 

ــۆ  ــیاو ب ــی ش ــه وه ی وه اڵمگه ل ــەوە و دۆزین ــۆ بیرکردن ــەر ب ــی خوێن هاندان

ــوردی  ــه ری ك ــی خوێن ــقه ی پێشكه ش ــی دانس ــیارانە، به رهه مێك ــه و پرس ئ

به ســه ر  فه لســه فی  ئابســرتاكتی  باســی  قورســایی  ســه ره ڕای  كــردووه . 

ــۆ  ــان ب ــه ری ڕۆم ــتی خوێن ــی و ویس ــه ره ڕای تامه زرۆی ــه دا و س گێڕانه وه ك

باوه كانــی  تایبه مته ندییــه   هه مــوو  بــه   به ســه رهاتێك   خوێندنــه وه ی 

داســتانییه وه ، مرۆڤــی هۆگــری گه شــه ی هــزر و زمانــی كــوردی ناتوانــێ لــه  

ــت.  ــت نه بێ ــۆش و سه رمه س ــاوا دڵخ ــینێكی ئ ــه ر و نووس ــی نووس هه بوون

ده قێكــی ئابســرتاكتی لــەم چەشــنە بــە زمانــی کــوردی، ده بێتــه  هۆی ســپاس 

ــە  ــش ب ــت پێ ــە ناتوانێ ــەم ڕۆمان ــەری ئ ــەر. خوێن ــی زۆری خوێن و پێزانین

کۆنجکۆڵیــی خــۆی بگرێــت و هەوڵــی بێوچــان نــەدات بــۆ ئــەوەی دەســتی 

ــان  ــه  خوێندنه وه ی ــگات و ب ــەد ڕاب ــا محەم ــری کاک عەت ــی ت ــە ڕۆمانەکان ب

ــكات.       ــرت ب ــۆی به رفراوان ــری خ ــۆی بی ئاس

بۆ باسێكی چڕ له سه ر ڕۆمانی فه لسه فی بڕوانه :   

 Cunningham, David, ‘Philosophical Novel’, in Logan, Peter Nelville )ed.(,

-The Encyclopaedia of the Novel, Malden &Oxford: Blackwell, 2011, pp. 606

.611

ــه م  ــی ك ــه ر خوێنه ران ــینه كانی له س ــی نووس ــه  كارتێكه ری ــه وه ی ك ــی ئ ــه  ترس ــارتر ل   س

ــوارد.     ــه  خــۆی ب ــه م خه اڵت ــه  وه رگرتنــی ئ ــه وه،  ل بێت

 

ــه م  ــه  ئ ــه فه  بڕوان ــات و فه لس ــی ئه ده بی ــری پێوه ندی ــه وه ی زیات ــاری و لێكدان ــۆ زانی    ب

ــواره وه : ــه ی خ ــه  گرنگ دوو به رهه م

 Jones, Peter, Philosophy and the Novel: Philosophical Aspects of

 Middlemarch, Anna Karenina, The Brothers Karamazov, A la recherche du

.temps perdu and the Methods of Criticism, Oxford: Clarendon Press, 1975

 Adorno, T. W., Notes to Literature, Vol. 1, Trans. S. Nicholson, Columbia:

.Columbia University Press, 1991

ــه  وردی  ــدا ب ــی ئاكادێمی ــه  لێكۆڵینه وه یه ك ــن، ل ــوكا میكۆنێ ــدی، ی ــه ره وه ی فینالن    لێكۆل

ــه :   ــه م ســێ شــێوه یه  تاوتــوێ ده كات. بڕوان ئ

 Jukka Mikkonen, Philosophy through Literature: The cognitive value

 of philosophical fiction, Academic dissertation, Tampere: University of

  .Tampere, 2011

ئــه و ڕۆمانــه  باشــرته  وه ك فه رهه نگــی چــڕی چینــی  نــاوی  بــاوه ڕی مــن  بــه       

ــه   ــاوی كتێبه ك ــۆك«. ن ــه ك وه ك »فه رهه نگ ــت ن ــقان، وه ر بگێڕدرێ ــۆ عاش ــی ب ئینگلیسس

ــی: ــه  ئینگلیس ب

A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers, by Xiaolu Guo   
بۆ منوونه  بڕوانه: كتێبی  پێكه نین و فه رامۆشی

                                          The book of Laughter and Forgetting



ته لیسمی نێو ئاوێنه كان

سه اڵح حه سه ن پاڵه وان
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فۆرمالیســته كان بڕوایــان بــه  دوو شــێوه  بونیــاد هه بــوو لــه  نێــو گێڕانــه وه دا: 

نێــو  لــه   مه ســه له یه كه   ئه مــه   بونیــاد.  بونیــادی  و  ســه نته ر  بونیــادی 

ســه نته ر  بونیــادی  ده ده نــه وه .  ڕه نــگ  عه تــادا  وێنه كانــی  و  ئاوێنــه  

شــكانه وه   و  ڕه نگدانــه وه   چیرۆكــه دا  ئــه م  به شــه كانی  هه مــوو  لــه  

و  بكــه ر  لــه   بریتییــه   بونیاده كــه ش  دیمه نه كانــه ،  په رچبوونــه وه ی  و 

گێڕانــه وه   مه ســه له ی  ده روونییــه كان.  و  ڕۆحــی  ڕووداوه   و  كاره كتــه ر 

له نێــو ئــه م چیرۆكــه  دا  شــێوازێكی تایبــه ت و پــڕ دارشــن و چنینێكــی 

بــه   كــه   ده گــه ن،  لــه  چنینه كانــی  ده ســتانه   ئــه و  ته نیــا  ته ونئاســایه ، 

ــه م  ــا ل ــتنی ئ ــی داڕش ــێوازی هونه ری ــاون. ش ــه وه  ڕاكش ــی دارته ونه كان الپاڵ

ــی كه مــی  ــدا ئاماده ییه ك ــی كوردی ــدی چیرۆك ــه  ڕه وه ن ــه  ل شــێوه یه ، كارێك

لــه   مێژوویه كــه   مه وداكانیــش،  و  هێــڵ  له گــه ڵ  مامه ڵه كــردن  هه یــه ، 

هه ڵچنیــن و وردبوونــه وه . له نێــو بونیــادی چیرۆكــی كوردیــدا هه مــوو ئــه و 

هه واڵنــه ی كــه  دراون، هه وڵیانــداوه  دیمــه ن و تابلــۆ و وێنــه  ده ره كییــه كان 

ــی  ــان شــێوه ی رسیال ــه  كار، ی ــدا بخه ن ــی چیرۆكه كانیان ــه  نووســینی بابه ت ل

ــاواز  ــێوه یه كی جی ــداوه  ش ــود هه وڵیان ــاوه ، یاخ ــیحرئامێزیان به كارهێن و س

ــه اڵم ســه ره ڕای  ــه  شــێوه  باوه كــه ی چیرۆكــی كــوردی پێشــكه ش بكــه ن، ب ل

ــه   ــه ، ب ــدا هه ی ــی كوردی ــو چیرۆك ــه  نێ ــه وره  ل ــی گ ــتا كه لێن ــه وه،  هێش ئ

ــه وه . ــه رووی فۆرم ــه ت ل تایب

ــدا كاری له ســه ر  ــو چیرۆكــی كوردی ــه  نێ ــه  پێویســت ل ــاد ل كه ســێك كــه  زی

كۆمه ڵــه   لــه   بــووه ،  ســه راج  عه بدوڵــا  كردبێــت، چیرۆكنــووس  فــۆرم 

ــه ون.  ــاو ده ك ــان به رچ ــه و هه واڵنه م ــه كان(دا ئ ــه  ڕووناك ــی )الكێش چیرۆك

نێــو  لــه   مێژوویــی  بیــری  و  ئه فســانه   ته وزیفكردنــی  بــه ر  په نابردنــه  

ــه وه  زۆره .  ــه م باره ی ــان ل ــه ، منوونه م ــوێ نیی ــده  ن ــدا، شــتێكی ئه وه ن چیرۆك

ــی  لێــره دا مــن نامه وێــت بــاس لــه  شــێوه ی پێكهاتنــی بونیــادی چیرۆك

ــه و  ــوان ئ ــه  له نێ ــتمه  به راوردكارییه ك ــن مه به س ــه وه ی م ــه م، ئ ــوردی بك ك

توانایــه ی عه تــا وه ك فــۆرم لــه م چیرۆكانــه دا بــه كاری هێنــاوه ، له گــه ڵ ئــه و 

توانایانــه ی كــه  لــه  نێــو مێــژووی چیرۆكامنــدا هــه ن. كه واتــه  ده توانــم بڵێــم 

عه تــا، لــه و هه مــوو هه نگاوانــه ی كــه  تــا ئێســتا نــراون، هه نگاوێكــی 

ــه دا ســه رچاوه یه كی  ــه  و ئاوێن ــه  وێن ــری چیرۆكنووســین ل ــاوه ، بی ــری ن زیات

شــێوه كاری و هێڵــكاری و ڕوانبینــی و بینیارییــه ، لــه م نێوه نــده دا وه ك 

ــوو  ــو هه م ــاكات، به ڵك ــه وه  ن ــه له ی ڕه نگدان ــای مه س ــته یه ك ته ماش ئاڕاس

ــه وه .  ــزدا كۆده كات ــی و خه یاڵئامێ ــه ی واقیع ــوان وێن ــه  نێ ــه كان ل په یوه ندی

ده كات،  ڕووداوه كانــدا  له گــه ڵ  ڕوانئامێــز  هه ســتیارانه ی  مامه ڵه یه كــی 

ــایه تی  ــوان كه س ــه  نێ ــت ل ــییه ك ده خوڵقێنێ ــت تێهه ڵكێش ــه  پێویس ــاد ل زی

ئه فســانه ییدا.  كاراكتــه ری  و  مێژوویــی  بیــری  و  ڕووداو  و  تێكســت  و 

هه روه هــا لــه  وێنــه ی ئێســتای به رده وامــدا مامه ڵه یه كــی ئاشــقانه یان 

ــێ  ــه ی ل ــه و كۆرپان ــه  ڕۆحــی خــۆی، ئ ــه ك ل ــدا ده كات، وه ك پارچه ی له گه ڵ

ــان ده كات.  ــتی و به رده وامیی ــی خۆشه ویس ــری زمان ــه  فێ ــت ك ده خوڵقێنێ

ئــه و ئاوێنه یــه ی عه تــا وێنه كانــی تێــدا ده بینێــت، ته نیــا ئاوێنه یه كــی 

ماته ریالــی نیــن، ئاوێنــه ی ئــه زه ل و هه میشــه یی و حــه ز و ئــاره زوو و 

چێــژن، ئاوێنــه ی خــه ون و بیركردنــه وه  و لێكدانــه وه ن. ئــه وه ی چــاوی 

ــا  ــزی عه ت ــا و هێ ــكی توان ــن، ناس ــر نایبین ــی ت ــت، چاوه كان ــه و ده یبینێ ئ

لــه  ڕوانینــی نێــو ئاوێنــه دا ڕه نگدانــه وه ی چاوتیــژی و عه قــڵ تیــژی و 

هێــزێ ڕوانینــی ئــه ون، بــاس لــه  خــه ون و بێــداری و گریانــه  پــڕ هه نســك 

و چاوه ڕوانــی و زیندانییــه  خۆشــمه زه كان ده كــه ن. ئاوێنــه كان و پشــتی 

ئاوێنــه كان جیــوه ی نێــو تاقیــگاكان نیــن، شــه پۆلێكن لــه  زاكیــره  و وێنــه ی 

ده كه نــه وه . جوانــرت  به رامبــه ر  كه ســانی 

بۆ ئاوێنه ؟
بۆچــی چیرۆكنــووس لــه م چه پكــه  وێنانــه دا په نــای بردووه تــه  بــه ر ئاوێنــه ؟ 

ئاوێنه كانــی بــۆ ئــه وه  نیــن تــا به رامبــه ر و ڕۆح و نــاخ بشــكێننه وه ، بــۆ ئــه وه  

ــی  ــا به وێناكردن ــن ت ــه وه  نی ــۆ ئ ــه وه ، ب ــدوو بگوێزن ــی زین ــا واقیعێك ــن ت نی

ئــه م ئاوێنانــه  به مرۆڤكردنــی  مــرۆڤ بــن، به ڵكــو ئه ركــی ســه ره كیی 

بــه   دانابێــت  ئۆرۆســتۆكراته كان  الی  ئاوێنــه ی  مێــژوو  گــه ر  ئاوێنــه ن. 

گرنگیــدان بــه  شــێوه ی ده ره وه  و  خۆجوانكــردن و گۆڕینــه وه ی پرۆتۆكــۆل و 

لــه  جه نگیشــدا بریتــی بووبێــت لــه  په یامــردن، یــان شــێوازی ســووتاندن و 

ــک  ــدا وه ك شــێوه  چه كێ ــه  جه نگــه  كۆنه كان ــی ل ــازاردان )وه ك به كارهێنان ئ
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ــی  ــی ئه ركێك ــه  ته واوی ــا ب ــه وه  الی عه ت ــن(. ئ ــه رووی دوژم ــۆ ڕووب ب

ــایه تیه كان  ــا كه س ــه  ت ــه وه  نیی ــۆ ئ ــڕێ. ب ــی ده گێ ــۆژی و واقیع میتۆل

ــۆ  ــان ب ــی زمل ــووك و مرۆڤ ــته ی بچ ــه ری زل و جه س ــێوێنێ و س بش

ــه وه .  ــه كان بچــووك بكات ــه  ڕۆحــه  زل ــه وه  نیی ــۆ ئ ــكات، ب گرگــن ب

په یــام،  ده كه نــه   ژیــان  ئاوێنــه ی  ئــه و،  ئاوێنه كانــی 

وێنــه ی  نابنــه   واقیعــه وه   لــه   كه ســایه تیه كان 

ئاگریــن و گڵــی ئه فســانه یی و نــا بنــه  جنۆكــه 

و  جێگیــر  وێنه یه كــی  به ڵكــو  دڕنــده،    و 

ــن. ــان ده گۆڕێ ــه اڵم ئاوێنه كانی ــن، ب واقعی

ئه ركــی  ئاوێنــه   چینیــه كان  الی 

ئه ركــی  هه بــووه ،  ئه فســانه یی 

یه كێــك  ئه ستێره ناســی،  و  ڕه وشــت 

لــه و چیرۆكانــه ی كــه  ســه رنجی منیــان 

لــه   بــاس  ئه فســانه یه كه   ڕاكێشــاوه ، 

له ســه ر  قه له ڕە شــێك  وێنــه ی  بوونــی 

وێنه یــه   ئــه و  ده كات،  ئاوێنه یــه ك 

ئاشــق،  ئه مه كداریــی  به بــێ  ئاماژە یــه  

)دوو  شــێوه یه یه :  بــه م  چیرۆكه كــه ش 

ــۆش  ــان زۆر زۆر خ ــن، یه كرتی ــق ده ب ئاش

ده وێــت و ئاشــق و شــه یدای یه كرتیــن، 

ــه   ــن ل ــار ده كرێ ــی ده ره وه  ناچ ــه  هێزێك ل

ــقه ش  ــه و دوو ئاش ــه وه . ئ ــرتی دوور بخرێن یه ك

له یادنه كردنــی  و  بیــره وه ری  و  ئه مه كــداری  بــۆ 

ئاوێنه یــه ك  و  یه كرتبــن  وه فــاداری  بڕیــارده ده ن  یه كــرتی، 

هه ڵیده گرێــت،  یه كێكیــان  به شــه ی  هــه ر  كه رتــه وه   دوو  بــه   ده كــه ن 

شــكاندنه ی،  په یــامن  بــه م  ده شــكێنێت.  په یامنه كــه   كچه کــه   به اڵمــم 

له ســه ر  و  ده فــڕێ  و  قه ڵه ڕە شــێك  ده بێتــه   ئــه و  ئاوێنه كــه ی  نیــوه ی 

ئاوێنــه ی كــوڕە ده نیشــێته وه  و نهێنــی بــێ ئه مه كــداری كیــژە  ئاشــكرا 

ده كات(. ئــه م به ســه رهاته  نهێنــی ئه وه مــان بــۆ ده گێڕێتــه وه  ،كــه  

بوونــی ئاوێنــه  لــه  نێــو ئه فســانه كاندا ئه ركێكــی هه بــووه ، ته نهــا 

ئاوێنه یه كــی ماته ریالــی نه بــووه ، له خــۆڕا نییــه  وتــراوه ، زه ینــی 

ــه م.  ــه  ك ــاد ده كات ن ــه  زی ــه  ن ــو ئاوێنه ی ــووفه كان وه ك فه یله س

پێــی ده وتــرا )چــاو  الی چینیــه كان وێنه یــه ك هه بــوو 

ــوو ناوه ڕۆكــی له شــی مرۆڤــی  ــه ك ب ــاو( ئاوێنه ی كوپ

ڕۆحــه   هه بــووه   ئاوێنــه   هه روه هــا  ده بینــی. 

ئاماتراســیو  ده دۆزییــه وه .  شــه ڕئامێزه كانی 

ــرن،  ــه  بگ ــه  ئاوێن ــز ل ــده  ڕێ ــت: ئه وه ن ده ڵێ

خۆتــان  به نرخــی  ڕۆحــی  ئــه وه ی  وه ك 

ئاوێنــه   وێنــه ی  ئه مــه   ڕ  ئه گــه   بێــت... 

ئــه وا  دێرینه كانــدا،  ســه رده مه   لــه   بێــت 

ئاوێنــه  ئه مــڕۆ لــه  نێــو خه یــاڵ و عه قڵــی 

ــه ك  ــوه ، ن ــنووری بڕی ــێ س ــادا گه ل ته كنه لۆژی

و  به جێهێشــتوه وه   زه وی  به ڵکــو  ئــه وه ش، 

ده كات. مه لــه   ده ره وه دا   فــه زای  لــه  

كــردووه   عه تــا  لــه   وای  ئــه وه ی  پێموایــه  

ئاوێنــه   كارتێكردنــی  هه ڵبژێرێــت،  ئاوێنــه  

بــووه  لــه  توانــا ڕۆحیه كانــی و واقوڕمانــی 

ــان  ــی ژی ــه  له پڕە كان ــه  وێن ــه ر ب ــووه  به رامب ب

چــاوی  بــه   ته ماشــاكردن  لــه   ســامكردن  و 

ــه م  ــا ئ ــه كان. عه ت ــه  حه قیقی ــی وێن واقیعــی و لێڵی

به رهه مــه ی زاده ی ئــه و مه نــگاو و بــاران و نرسمانــه ن 

ــه   ــه  وێن ــه ن ب ــان ده ك ــی ژی ــدا یادگاریه كان ــه راخ ڕێگاكان ــه  ق ــه  ل ك

و لــه  ئاوێنــه ی ڕۆحــی پــاراودا به روومانــدا ده یشــكێننه وه . هه روه هــا 

ــن،  ــه  دراوی ــه  ئابڵوق ــه  ئاوێن ــوو ب ــه  هه م ــه  ئێم ــوه  ك ــه و ڕاستیه شــی زانی ئ

ئاوێنــه ی خــوودی خۆمــان، دیــواره كان، كۆمه ڵــگا، سیاســه ت، ژن، ڕۆح، 

ئایــن. ئــه و ڕوو لــه  هه ركــوێ ده كات ئاوێنــه  ئابڵوقــه ی داوه .

پێموایه ئەوەی وای له 
عەتا كردووه ئاوێنه 

هەڵبژێرێت، كارتێكردنی 
ئاوێنه بووه له توانا 

رۆحیەكانی و واقوڕمانی 
بووه بەرامبەر به وێنه 

لەپڕەكانی ژیان
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جــار جــار لــه  ئاوێنــه  هه ڵدێیــن و جــار جاریــش ئاوێنــه  ئابڵوقه مــان 

ده دات، ئاوێنــه  ڕاســته قینه كان وێنــه ی ڕاســته قینه ی ئێمــه  ناگێڕنــه وه ، 

ــه م  ــتی ب ــاش هه س ــه  عه ت ــن، بۆی ــو ئاوێنه ی ــاخته ی نێ ــی س ــه  وێنه یه ك ئێم

ڕاســتیه  كــردووه  و هــه ردوو وێنــه  و ئاوێنــه ی به رامبــه ر بــه  یه كــرتی دانــاوه  

ــه كان  ــه و وه ك میرسی ــه وه ، ئ ــت و بیانخوێنێت ــتی بیانبینێ ــا وه ك دوو ڕاس ت

ئــاو لــه  جیاتــی ئاوێنــه  به كاردێنێــت، وه ك نێرســیس ته ماشــای وێنــه ی نێــو 

ــاكات. ــاو ن ــی ئ ئاوێنه كان

ــی  ــه  حه قیقه ت ــردن ل ــه كان، ڕاك ــاندانی وێن ــۆ نیش ــه  ب ــی ئاوێن به كارهێنان

ــه . ئاوێنــه  ده ربڕینێكــی  ــان ناگه یه نێــت، به ڵكــو نیشــاندانێكی تــری ژیان ژی

ڕاســته قینه ی ژیانــه ، ده ربڕینــی هه مــوو ئــه و ســاتانه یه  كــه  ده ســت 

ســاتانه ی  ئــه و  هه مــوو  له ناوده چــن.  ساتانه شــی  ئــه و  و  پێده كــه ن 

ــی و  ــه ی ته نیای ــه و چیرۆكان ــه وه ، ئ ــڕان ده گێڕن ــوون و داب ــی ب ــه  چیرۆك ك

تــر ده رده خــه ن و  بــه  وێنه یه كــی  تــر و  بــه  شــێوه یه كی  هه ســته كان 

مه ســه له ی  ســه ر  دێنــه   ڕه نگدانــه وه وه   له شــێوه ی  و  ســه ره تا  ده بنــه  

ــاندان.  نیش

كــه  وێنــه  ده مرێــت، ئاوێنــه ش مه رگــی خــۆی ده نووســێته وه ، ئــه وه ی وای له  

ــه وه ی پارچــه  شــكاوه كانی  ــه ، كۆكۆدن ــه ر ئاوێن ــه  ب ــا ببات ــا كــردووه  په ن عه ت

ئاوێنه یه كــی ســافدا  لــه   پێكه وه لــكاو  تــا وێنه یه كــی  ناخــی خۆیه تــی 

ــواره   ــژی ئێ ــه م و م ــر ت ــه  له ژێ ــه وه  ك ــه  بێداركات ــه و ڕۆحان ــا ئ ــت، ت ببینێ

ــه   ــتا ب ــه  هێش ــه وه  ك ــه  بكات ــه و چاوان ــا ئ ــاون، ت ــدا ڕاكش ــارده كانی ژیان س

ئــازاری بێده نگییــه وه  ده ناڵێنــن، ئــه وه ی وای لێكــردووه  وێنــه كان له بــه رده م 

ــیام  ــینه وه ی س ــتی ناس ــه  مه به س ــه  ب ــه وڵ نیی ــا ه ــت، ته نه ــه دا دابنێ ئاوێن

و شــێوه كان، به ڵكــو شێوه به خشــینه  بــه و ســیام نه زانــراو و ناڕونانــه ی 

ــان. ــی ژی ــه  تاقانه كان ــی هه میشــه یی ل ــه ، پێكهێنان ــار نیی ــێوه یان دی ــه  ش ك

گێڕانــه وه ی  هه وڵــی  ئاوێنــه ،  و  وێنــه كان  هه وڵه كانــی  هه مــوو 

ڕاســتییه كانه ، گێڕانــه وه ی ڕاســتی بــۆ تینــا و هه مــوو ئــه و ڕۆحــه  پاكیزانــه ی 

ــه ی  ــه و چاوان ــن، ئ ــه وه  ده بین ــی و به رائه ت ــاوی پاكیزه ی ــته كان به چ ــه  ش ك

كــه  نازانــن بۆچــی پیتــه كان جــار جــار تــوڕه  ده بــن و هه ندێــک جاریــش 

بێده نــگ، ئــه و ڕۆحانــه ی نازانــن بۆچــی وێنــه كان لێــڵ ده بــن و ون ده بــن. 

ــه وه .  ــن، ئاوڕده ده ن ــه وه ی بانگكرێ ــێ ئ ــه ی ب ــه و چاوان ئ

هه مــوو ئــه م وێنــه  و ئاوێنانــه  بــۆ گێڕانــه وه ی بێده نگــی و لێڵیه كانــن، 

ــت  ــه ك ناتوانێ ــوو گه رووی ــه  هه م ــانه ن ك ــكه  وش ــه و وش ــه وه ی ئ ــۆ وتن ب

نبێنێــت. هه ڵیا

ــێ  ــه ، ده ب ــه م چیرۆك ــو شــیكردنه وه ی ســه رتاپای ئ ــه وه ی بچمــه  نێ ــش ئ پێ

ــه  و  ــدا، ده  وێن ــه  و ئاوێنه كان ــه ریی وێن ــادی سه رتاس ــه  بونی ــم ل ــه وه  بڵێ ئ

ــک  ــك و كاراكته رێ ــان ئه ركێ ــه ر یه كه ی ــه ن. ه ــتاندارمان ه ــه ی س ده  ئاوێن

ــه .  ــه ك هه ی ــه ری ئاوێنه ی ــه  به رامب ــه ك ل ــه ر وێنه ی ــه ن، ه ــته  ده ك به رجه س

لێــره  بــه  كورتــی ئــه و وێنــه  و ئاوێنانــه  ده خه مــه  ڕوو:

ئاوێنه  وێنه     
دۆزینه وه ی خودا 1-ئیماندار   

رووداوه كان 2-خه یاڵ و خۆكوژیی  

گۆڕان و نجێگیریی 3-فۆرمه كان   

گێڕانه وه  4-مێژوونووس   

په یام 5-ونبووه كان   

شیعری شكۆ 6-شاعیره  الوه كه    

خۆگرتنه وه ی له گه ڵ خودا 7-ئیبن سه بعین   

مانــــــگ 8-پاشایه كی ئاریایی كۆن  

چێژ 9-ناو    

ونبوون 10-داهێنان   

یه كه مین ئاوێنه  و یه كه مین وێنه 
لــه  ئاوێنــه دا ســه ره تا هه یــه  و بێكۆتاییبــوون، بــه اڵم لــه  وێنــه دا ته نیــا 

بێكۆتاییــه كان هــه ن، لــه  ئاوێنــه دا متبوونێكی كاتــی و له  وێنــه دا متبوونێكی 

ئاوێنــه   خــود،  خــودی  لــه   گوزارشــكردنه   وێنــه   هه یــه .  هه میشــه یی 

گوزارشــه  لــه  خــودی ئــه و. وێنــه  و ئاوێنــه  دوو دنیــان مێژوویه كــی دێریــن 
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كۆیانده كاتــه وه ، 

مێژووی خۆویســتی 

و  خۆدۆزینــه وه   و 

خۆبینیــن، مێــژووی خۆپه رســتی 

ڕاســتی و دروســتی. وێنــه  و  و 

ئاوێنه كانــی عه تــا جیهانێكــن لــه  

ــه ی ڕووداو و  ــه  و ئاوێن كۆمه ڵێــک وێن

كاره كتــه رـ به ســه رهات و وردبوونــه وه ، 

ڕووهه ڵامڵــدراو. و  ده مامــك 

 لــه  یه كه میــن ئاوێنــه دا ته نیــا وێنه یــه ك 

نییــه، به ڵکــو  بڕێكــی زۆر وێنــه  هــه ن. پاشــان 

ــه اڵم  ــه وه . ب ــاره  ده بن ــردا دووب ــی ت ــه  وێنه كان ل

كــه   هه یــه   ســه نته رمان  وێنه یه كــی  لێره شــدا 

ئه ویــش )ئیامنــداره (، ئاوێنه كــه ش )گــه ڕان(ە ، واتــه  

مێــژوو،  كه لێنه كانــی  پڕكردنــه وه ی  بــه دووی  گــه ڕان 

ــا. ــی ڕه ه ــتهێنانی وه اڵم وه ده س

ئــه م به شــه  پڕەلــه  ڕووداو، كه چــی بــێ ڕووداویشــه . پــڕە  لــه  گــه ڕان، 

كه چــی بــێ ئه نجامــه . ڕووداوی كه شــی ئیامنــدار پــڕە  لــه  ته لیســم و 

بینیــن، وێنــه كان ئه وه نــده  گــه وره  ده بــن، كــه س ته حه مولــی بینینــی 

ــه ر  ــه  الی خوێن ــێ ته حه مولیی ــه و ب ــی ئ ــۆ ئه وه ش ــاكات. ب ــی ن ڕووداوه كان

ــاراوه .  ــه  ئ بشــكێنێت، كــرداری كووشــن دێت

ــدا  ــه ڵ پاڵه وان ــه  له گ ــدی، مامه ڵ ــێكی ته قلی ــووس وه ك چیرۆكنووس چیرۆكن

نــاكات. لێــره دا بیــری پاڵــه وان ڕه ت كراوه تــه وه ، هه ركه ســێک بــێ ئــه وه ی 

بــۆی ده رده كه وێــت كه ســی ئیامنــدار  بــكات،  ئــه م چیرۆكــه   تێبینــی 

ــتهێنانی  ــه و وه ده س ــژوو، پای ــامان و مێ ــاو و س ــۆ ن ــه ، ب ــێك نیی كه س

شــتێكی مــاددی كاربــكات. ئه مــه ش بــۆ خــۆی ســیفه تی پاڵه وانــی 

ته قلیــدی نێــو چیرۆكه كانــه ، ئیامنــدار كه ســێكی یونیفێرســێڵه  )واتــه  ســه ر 

بــه  هه مــوو زه مــه ن و كات و شــوێنێكه (. بۆیــه  نه بوونــی نــاو بــۆ كه ســێك، 

ــته كردنێتی  ــو به رجه س ــه س، به ڵك ــه  وه ك تاكه ك ــه و نی ــڕینه وه ی ئ ــه  س وات

ــردا.  ــی ت ــته و گیانێك ــوو جه س ــه  هه م ل

گه شــتی ئیامنــدار، مه به ســته كانی ئاشــكران كــه  ئه ویــش دۆزینــه وه ی 

ــوو  ــه  هه م ــودا ل ــه  خ ــی ك ــتییه كی ده زان ــه و ڕاس ــده  ئ ــه . هه رچه ن خودای

ــری  ــه ش بی ــاره  ئه م ــت. دی ــدا ده گه ڕێ ــه ر به دووی ــی ه ــوێنێكدایه ، كه چ ش

بێهووده ییــه،  كــه  لــه  نێــو زۆربــه ی ئــه و وێنانــه دا ده بیرنێــت كــه  بــاس لــه  

گــه ڕان ده كــه ن. ئه مــه  به رده كــه ی ســیزیفامن وه بیردێنێتــه وه ، گــه ڕان 

بــه دووی خــودا هێــامی ســه ره كیی چیرۆكه كه یــه . 

ــت،  ــه  ناگه یه نێ ــی وێن ــه ، نه مان ــكانی ئاوێن ــه . ش ــامی بێكۆتایی ــه  هێ ئاوێن

لــه م  ده گه یه نێــت.  وێنــه   تێكشــكانی  مانــای  ئــه وه ی  به ئه نــدازه ی 

چیرۆكــه دا وێنــه ی خــودا لــه  ئاوێنــه ی هه موانــدا ڕه نــگ ده داتــه وه . 

ــه ی  ــه  ئاوێن ــه وه ، ب ــدا ده بینێت ــه ی خــۆی له هه مــوو ئاوێنه كان ــدار وێن ئیامن

خه لیفه شــه وه . بۆیــه  بڕیــاری كوشــتنی ئیامنــدار له الیــه ن خه لیفــه وه ، 

بڕیــاری دڕاندنــی وێنــه ی ئیامنــداره  تاوه كــو لــه  ئاوێنــه ی هه موانــدا 

ــدار  ــه ی ئیامن ــه ر وێن ــت. ئه گ ــاواز بێ ــه  جی ــت، ك ــر ده ركه وێ ــی ت وێنه یه ك

مبێنێتــه وه ، ئــه وا  هه مــوو شــته كان لــه  یــه ك ده چــن، هه مــوو وێنــه كان لــه  

ــدار،  ــتنی ئیامن ــت. كوش ــان ده بێ ــه ك ڕه نگدانه وه ی ــدا ی ــه ی هه موان ئاوێن

ــه ی گشــته . ــی وێن دڕاندن

به پێــی یاســاو ڕێســای خه لیفــه ، نابێــت هه مــوو شــته كان له یــه ك بچــن و 

ناشــبێت خه لیفــه  هه مــوو شــتێك لــه  شــێوه ی خۆیــدا ببینێــت.

ــه دا  ــه م ڕه نگدانه وه ی ــت ل ــه كان ده كرێ ــه دا په یوه ندیی ــه م به ش ــه  ل كه وات

ــه وه ی  ــدار وێنه یه كــی دووباره بوون ــه ی ئیامن ــه  وێن ــن، وات به رجه ســته  بكرێ

ئه نجامــی  بــه اڵم  خــودادا،  بــه دووی  ده گه ڕێــت  ئیامنــدار  مێــژووه : 

ئه مــه ش  شــه وه ،  به خــودا  له گــه ڵ  گشــت  یه كبوونــه   ســه فه ره كه ی 
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گه یشــتنه  بــه  موتڵــه ق. ئیامنــدار بــه  ســه فه ره كه ی ده گاتــه  كۆتایــی، 

و  دووه م  وێنــه ی  تــه واو  وێنه یــه   ئــه م  كوشــتنێتی.  ئیامنــدار  كۆتایــی 

مێــژووه . ســێیه می 

مه ســیح بــه دووی دۆزینــه وه  و گه یاندنــی بیــری بــاوك )كــه  خودایــه ( 

ــه وه  ده گات كــه  ده بێــت له گــه ڵ باوكــی خــودا  ــدا ب ــه  كۆتایی ده گه ڕێــت، ل

یه كبگرێــت. بۆیــه  لــه  خــاچ ده درێــت. له خاچدانــی مه ســیح كۆتایــی 

نیــه ، به ڵكــو گه ڕانــه وه ی كۆتاییــه ، له به رئــه وه ی بــۆ هه میشــه  له گــه ڵ 

مرۆڤــدا ده مێنێتــه وه . واتــه  وه ك ئیامنداره كــه  ژیانــی دووبــاره ی خــۆی لــه  

ــان  ــش هــه ر هه م ــه  الی حه لالجی ــه م وێنه ی ــه وه . ئ ــدا ده بینێت گشــت مرۆڤ

دووباره بوونه وه یــه .  حاڵه تــی  و  وێنــه  

وێنــه ی ئیامنــدار و مه ســیح و حه لــالج، ســێ وێنــه ن لــه  ئاوێنــه ی بێكۆتایــی 

ــه وه . ــدا یه كده گرن ــت و موتڵه ق و گش

دووه مین وێنه  و ئاوێنه 
وێنــه ی  بــه اڵم  خه یاڵــه ،  زاڵ  وێنــه ی  دووه مــدا  ئاوێنــه ی  و  له وێنــه  

شــته كان  تــا  ده ژی  ئــه وه   بــۆ  مــرۆڤ  له بیرچوونه وه یــه .  ســه ره كیی، 

له بیــر بــكات. له بیركــردن شــێوازێكه  بــۆ به رده وامیــی، یــان شــێوازێكه  

ــووس ئامــاژەی  ــش كــه  چیرۆكن ــن. هــه ر خــوودی فریانه كه وتنی ــۆ هه ڵهات ب

بــۆ ده كات، شــێوه یه كه  لــه  هه ڵهاتــن. ئــه و شــتانه ی بــاس ده كرێــن، 

هه مــوو ئــه و شــتانه  نیــن كــه  ڕوویانــداوه . مێــژوو شــاردنه وه ی ڕووه  

ــت  ــه وه ی ده نوورسێ ــۆـ ئ ــه  به خ ــی پیاهه ڵدان ــه ، بیره وه ری ــه ی ژیان دزێوه ك

و ده وترێــت، ته نهــا خۆزلكردنه وه یه كــی ســاده یه . ئــه وه ی لــه  بــاره ی 

ــوه كان.  ــۆ شــاردنه وه ی شــته  دزێ ــه  ب ــت، هه وڵ ــه وه  ده وترێ شــته  جوانه كان

سیاســییه كان ئاوێنه یه كــی جوانــن لــه  به ســه رهاتدا، بــه اڵم لــه  پشــتی ئــه و 

ــاره   ــه ن. دی ــت ده ك ــان ئارایش ــیرینی خۆی ــی ناش ــه رهاتانه وه  وێنه یه ك به س

ــان.  ــوی خۆی ــژووی دزێ ــی مێ ــۆ جوانكردن ــه  ب ــتكردنه  خه یاڵێك ــه و ئارایش ئ

ــته یی  ــتنی جه س ــن، خۆكووش ــه  به رخۆكووش ــا ده بات ــه ر په ن ــی داهێن كه س

ــان ڕۆحــی. ی

لێــره دا وێنــه ی ســه ره كیی بریتیــه  لــه  خه یــاڵ و خۆكــوژی، ئاوێنــه ش 

ڕووداوه كانــه . هه مه نگــوای خــۆی ده كوژێــت تــا بــه  كوشــتنی خــۆی 

جوانرتیــن ڕۆمــان بنووســێت، یه ســه نین بــه  كوشــتنی خــۆی جوانرتیــن 

چوارینــه ، نیچــه  ش بــه  شــێتبوونی خــۆی جوانرتیــن كتێبــی نووســیوه ، 

هــه روه ك چــۆن شــه ڕكه ره كان بــه  شــه هیدكردن و ســنگنان بــه  گوللــه  

ــه   ــه و وێن ــنه وه . ئ ــان ده نووس ــی خۆی ــژووی جوان ــتدانیان، مێ و خۆبه كوش

ــه   ــه  ل ــه ن ك ــه و وێنان ــه وه . ئ ــدا ده مێنن ــه  خه یاڵ ــه  هه میشــه  ل ــه ی ك جوانان

ــه   ــه ی ل ــه و وێنان ــن، ئ ــی به جێده هێڵ ــن نهێن ــدا جوانرتی ــه ی زاكیره مان ئاوێن

ئاوێنــه ی خه یاڵامنــدا هه میشــه  شــه وق ده ده نــه وه .

لێــره دا چیرۆكنــووس مه ســه له ی جوانیــی بــه  داهێنــان ده به ســتێته وه ، 

ئــه م  دی.  دێتــه   ژیانــه وه   له ودیــوی  پــاراو،  بــااڵو  به ســتنه وه یه كی 

ــت:  ــێوه یه  داده ڕێژرێ ــه م ش ــون ب ــڕه وی بریم ــی په ی ــه ش به پێ لێكدانه وه ی

ــه نین و  ــوای و یه س ــه  هه مه نگ ــت )ك ــن تێكس ــی جوانرتی ــه م: داهێنان یه ك

ــن. ــی هه ڵده س ــه ( پێ نینچ

دووه م: جوانرتین ژیان ))شه هیدبوون(.

بۆ به  ئه نجامدانی ئه م دوو حاڵه ته ش، دوو حاڵه تی ترسناك هه یه :

خۆكوشن و كوژران

كــه   به رگرییــه ك هه بێــت  ده بێــت  ئه مانــه ش،  ڕووبه رووبونــه وه ی  بــۆ 

ئه ویــش:

نیه تی خۆكوشن به رامبه ر به  ترسناكی.

نیه تی خۆكوشن ئه نجامه كه ی ناو و ناوبانگه .

ــوون  ــه وه ی  ڕووده دات: له ناوچ ــه وا ئ ــه گات، ئ ــام ن ــه  ئه نج ــن ب ــه ر كوش گ

بیرچوونــه وه ش  و  له ناوچــوون  لــه   ڕێ  ئــه وه ی  بــۆ  بیرچوونه وه یــه .  و 

بگیرێــت، ئــه وا ده بێــت كــرداری نه مانــی جه ســته یی ڕووبــدات.

ــوڵتان  ــه ڕە كانی س ــی ش ــه  باس ــه دا، ك ــاعیره  كوێره ك ــی ش ــه  حاڵه ت ــه  ل بۆی

ســه لیمی قانوونــی ده كات، به جۆرێــك بــاس لــه و شــه ڕانه  ده كات، کــه  

ســوڵتان تووشــی سه رســامی ده بێــت، ئه وێــك كــه  هه رگیــز شــه ڕی وا 

ســامناكی نه كــردووه ، بڕیــارده دات ئــه و شــه ڕە  خه یاڵییــه ، كــه  شــاعیره  

كوێره كــه  هــه ر هه مــووی لــه  خه یاڵــه وه  هێنــاوه ، بیــكات بــه  شــه ڕی 
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ڕاســتی و له ســه ر زه مینــه ی واقیعــدا جێبه جێــی بــكات، یــان منوونــه ی ئــه و 

چیرۆكنووســه ی كــه  كووشــتنی خــۆی ده كات بــه  شــێوازێك بــۆ ئاشــكرابوونی 

ــتاوه .  ــی هه س ــه  پێ ــتنه ی ك ــه و كووش ئ

بــه دووی  گه ڕانــه   چیرۆكــه دا  لــه م  ڕووداو،  به خه یاڵكردنــی  كه واتــه  

شــته  نه وتراوه كانــدا بــۆ ئــه وه ی لــه  له ناچــوون قورتــاری بــكات و لــه  

ــه دا،  ــه م چیرۆك ــو ئ ــاك له نێ ــی ت ــت. مه رگ ــدا بیژێنێ ــی بێكۆتایی مه ودایه ك

ــایه تی  ــی كه س ــی، نائاماده ی ــارت وته ن ــه . ب ــی چیرۆك ــیامیه كی مۆدێرنیزم س

له نێــو ڕۆمانــی ئــه م ســه رده مه دا، ســیامی ڕۆمانــی ئــه م ســه رده مه یه . 

ــه ره و  ــه  ب ــش ڕێگایه ك ــاڵ، خه یاڵی ــه ره و خه ی ــه  ب ــع ڕێگایه ك ــتنی واقی كووش

ــدا  ــه دووی نه مری ــارده كان ب ــه وه ی وایكــردووه ، كــه  هه مــوو دی ــان. ئ داهێن

ــه ی  ــه  و وێن ــه  ئاوێن ــره دا ل ــاوه كان. لێ ــته  ب ــه  ش ــه  ل ــن، ده ربازبوون بگه ڕێ

دووه مــدا، خه یــاڵ ده توانێــت جوانرتیــن خوێــن بڕێژێــت. ســتاتیكای مــه رگ 

ــت. ــی بخوڵقێ ــتاتیكای هونه ری ــه  س ــه دا وا ده كات، ك ــه  ئاوێن ل

سێیه مین ئاوێنه  و سێیه مین وێنه  

ئه كــرێ بــه  چه ندیــن شــێوه  وێنــه كان له نێــو ئاوێنــه دا ده ركــه ون، ئه مــه ش 

ــه دا  ــه م چیرۆك ــه كان. ل ــه ك وێن ــن، ن ــه كان ده گۆڕێ ــێوه ی ئاوێن ــی ش ــه  پێ ب

ــه اڵم  ــن، ب ــت بگۆڕدرێ ــێوه كان ده كرێ ــه . ش ــی وێنه ی ــۆرم، گۆڕین ــی ف گۆڕین

فــره   و  فره فۆرمــی  به شــه دا  لــه م  ده مێننــه وه .  خۆیــان  وه ك  مانــاكان 

وێنه یــی و فــره  شــێوازیی، پانتاییه كــی فراوانــی داگیركــردووه . فره شــێوه یی 

ــه كان.  ــی فۆرم ــی جێگۆڕكێ ــه  جیهان ــه وه  ل ــه ره و نزیكبوون ــه  ب ده روازه یه ك

ــار  ــک ج ــو هه ندێ ــه ، به ڵك ــه رج نی ــی م ــی ده ره ك ــا گۆڕان ــۆڕان ته نه ــۆ گ ب

شــێوه ی گــۆڕان له نــاوه وه  ده ســت پــێ ده كات. ئــه م گۆڕانانــه ش بــه  

ــه  هیچــه وه   ــه  بــاوه ڕە وه  بــۆ بێباوه ڕیــی. ل شــێوازی جۆراوجــۆر دێتــه دی، ل

بــۆ مه زنرتیــن، لــه  ڕۆیشــتنه وه  ده بێــت بــه  هاتــن. لــه  گۆڕانكارییــه  

ده ره كییه كانیــش ده بینیــن، بازنــه  ده بێــت بــه  سێگۆشــه  و ڕاســته هێڵ 

ڕۆڵــی هه مــوو فۆرمــه كان ده گرێتــه وه . 

ــۆرم و  ــی ف ــردن و ئاڵوگۆڕكردن ــه  شــوێنی یاریك ــژوو ده بێت ــره دا مێ ــه  لێ بۆی

فیگــوره كان، كه نیــزه  ده بێتــه  كاره كــه ر و خه لیفــه ش ده بێــت بــه  دیكتاتــۆر. 

لــه م به شــه دا دوو شــتی زۆر گرنــگ یــان دوو ڕێــره وی زۆر گرنــگ پێكــه وه  

له گــه ڵ  هێڵــكاری  و  ئه نــدازه   زانســتی  ئه وانیــش  كــه   كۆده بنــه وه ، 

فه لســه فه یه . 

دیــاره  بیــری ســه ره كیی لێــره دا توانــه وه ی شــته كانه  له نێــو یه كرتیــدا. 

شــته كان( )ناخــی  ئاوێنــه ش  و  شــێوه یی(  )یــه ك  ســه ره كیی  وێنــه ی 

ە . لێــره وه  ده توانیــن ئامــاژە  بــه  خاڵێكــی زۆر گرنــگ بكه یــن ئه ویــش 

ئه وه یــه ، كــه  گــۆڕان یــان به یه كچوونــی شــته كان كارێكــی ڕێژە ییــه  و 

ــه رده مێكه وه   ــه  س ــت و ل ــر ده گۆڕێ ــی ت ــۆ یه كێك ــه وه  ب ــه  كارئه كته رێك ل

ــژ الی  ــه دا چێ ــه م چیرۆك ــت. ل ــه ردا دێ ــی به س ــر گۆڕان ــه رده مێكی ت ــۆ س ب

ــوێنێك  ــه  ش ــازاره  و ل ــه ر ئ ــییه ، ه ــر خۆش ــی ت ــازاره  و الی یه كێك ــك ئ یه كێ

ده بێتــه  خۆشــی و چێــژ و لــه  شــوێنكی دی وه ك خــۆی ده مێنێتــه وه . ئه مــه ی 

لێــره دا خراوه تــه  ڕوو، ڕوانینێكــی ســایكۆلۆژیانه  و بایه لۆژیانه یــه . عه تــا 

ده یه وێــت بڵێــت شــتێك نییــه  ڕه هــا بێــت لــه  مانــا، هــه ر حاڵه تــه  و 

ــازاری  ــه . ئ ــه وه  هه ی ــی ڕووداوه ك ــه  ســات و شــێوه ی وه رگرتن ــدی ب په یوه ن

ئاینپــه روه ر )چێــژە (، ئــازاری ئایدیۆلۆژیخــواز )چێــژە (، ئازاری ئاشــق )چێژە (. 

تێكه ڵبوونــی ســیفه ته  ســایكۆلۆژی  و  به یه كداچــوون  ئه مــه ش  كه واتــه  

و بایه لۆژیه كانــی ڕۆحله بــه ره . ئــه م تێكه ڵبوونــی فۆرمــه  وای لــه  عه تــا 

ــت  ــت، ناتوانێ ــه ك ببینێ ــوو شــته كان وه ك تێكه ڵه ی ــه ت هه م ــردووه  ته نان ك

ــه   ــی وای ــه اڵم پێ ــدات. ب ــه م ب ــا له قه ڵ ــێوه یه كی ڕه ه ــتێك وه ك ش ــچ ش هی

ــه وه ی  ــه اڵم ئ ــه ، ب ــوو فۆرمه كان ــه رچاوه ی هه م ــته هێڵ س ــدا ڕاس ــه  فۆرم ل

ســه یره ، ئه وه یــه  کــه  ئــه و لــه  ڕۆحدارانــدا یه كێــك بــه  ســه رچاوه  دانانێــت 

ــۆرم  ــو ف ــه اڵم وه ك ــت. ب ــه  ده یبینێ ــه  تێكه ڵ ــێوه یه ك ل ــداران وه ك ش و ڕۆح

ــت.  ــه  ده بینێ ــی تێكه ڵ ــه  فۆرمێك ــش ب ڕۆحداره كانی

لێــره دا عه تــا تاڕاده یــه ك لــه  عه بدوڵــال ســه راجامن نزیــك ده كاتــه وه ، 

ــێوه   ــه م ش ــه كان(دا ئ ــه  ڕووناك ــی )الكێش ــه  چیرۆك ــه  كۆمه ڵ ــه  ل ــک ك كاتێ

تێكه ڵبوونــی فۆرمانــه  ده خاتــه  به رچــاو. دیــاره  خــاڵ ســه ره تا و ده ســپێكردنه ، 

بۆیــه  لێــره وه  ده چێتــه  نێــو ملمالنێــی )ئــازار( و )بیركردنــه وه (وه .

دیــاره  تێكه ڵبوونــی به رفراوانــی نێــوان ئــازار و چێــژ ئه وه نــده  مه زنــه ، وای 
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كــردووه  چیرۆكنــووس بــێ ســڵكردنه وه  بڵێــت، هه مــوو شــته كان لــه  

ــش  ــی زۆر جیاوازی ــن، ئه گه رچ ــر ده چ ــتێكی ت ــه  ش ــه وه  ل ڕوویه ك

هه ڵده گــرن.  یه كــرتی  لــه   به شــێك  یاخــوود  به ده ربكــه ون، 

ــژ دوو  ــازار و چێ ــه له ی ئ ــرد، مه س ــۆ ك ــاژە م ب وه ك پێشــرت ئام

ئاینیــن،  و  فه لســه فی  گــه وره ی  زۆر  مه ســه له ی 

و  خۆته رخانكــردن  و  خۆشه ویســتی  لــه رووی 

خۆبه ختكــردن بــۆ به رنامــه  و مه به ســتێك، 

بــۆ  شــته كان  هه مــوو  ســاتانه دا  لــه و 

ــه   ــت ب ــازار ده بێ ــن، ئ ــرتی ده گۆڕێ یه ك

چێــژ و چێژیــش بــه  ئــازار. چێژوه رگرتــن 

ــتی  ــه  خۆشه ویس ــه  ل ــازار حاڵه تێك ــه  ئ ل

كــه   مه ســه له یه ی  بــه و  به رامبــه ر 

ده بیــت،  ئــازار  تووشــی  له پێناویــدا 

سیاســی،  و  ئاینپــه روه ر  و  ئاشــق 

خۆشه ویســتییه كن،  هه ڵگــری 

ــان بــۆ چێــژ ده گۆڕێــن، بــه اڵم  ئازاره كانی

واتــه   ڕاســته ،  پێچه وانه شــه وه   بــه  

ــازار. ــۆ ئ ــژ ب ــی چێ گۆڕین

ئــازاری  ده ســه اڵت  چێــژی  ده كرێــت 

ڕۆحیــی هه ندێــک كــه س بــدات، چێــژی 

درێژخایه نــی  ئازارێكــی  ده وڵه مه ندیــی 

لــه  دوو توێــی خۆییــدا هه ڵگرتبێــت. بۆیــه  

ــدا  ــه ك ڕۆح ــو ی ــی دژە كان له نێ ــه ری تێكه ڵبوون ئه گ

هه یــه . 

ــدا  ــی خۆیان ــه  دووتوێ ــژ، ل ــه  چێ ــه  ده بن ــه ی ك ــه و ئازاران ــت ئ ــان ده كرێ ی

ــی  ــه  چاوه ڕوانی ــه . وات ــی تێدای ــه  چاوه ڕوانی ــت، ك خۆشــییه كانیان هه ڵگرتبێ

هه روه هــا  دیاریكــراو،  ئامانجێكــی  و  بــاش  مه به ســتێكی  بــه ره و 

ژیــان. به رنامه كانــی  به جێهێنانــی 

ــان  ــۆ ژی ــن ب ــه  ڕوانی ــه  ل ــه  بریتی ــه م تێكه ڵكاریی ــن ل ــێوه ی تێگه یش ش

نه مانــی  یه كڕە نگــی.  بــه   نــه ك  ڕه نگاوڕە نــگ،  شــێوه یه كی  بــه  

یه كمه ودایــی بــۆ لێكدانــه وه  وای كــردووه ، كــه  زۆر لــه  شــته كان 

بریتیــه   ژیــان  چــۆن  هــه روه ك  هه بێــت،  ڕوویه كیــان  چه نــد 

ناچوونیــه ك. كه واتــه   لــه  ســیفه تی  لــه  كۆمه ڵێكــی زۆر 

ــیفه ته كان  ــۆ س ــتنامن ب ــكاری تێگه یش ــت گۆڕان ده كرێ

ــه  خراپــه وه   ــه  باشــه وه  بــۆ خــراپ و ل بگۆڕێــت، ل

ــاش. ــۆ ب ب

بیرچوونه وه  و له یادكردن
نیــه   ڕه هــا  ســیفه تێكی  چــۆن  هــه روه ك 

بیرچوونــه وه ی  بــۆ هیــچ شــتێک، كه واتــه  

ــتێك  ــت ش ــه  بتوانێ ــه س نیی ــه ، ك ــاش نیی ڕه ه

بــۆ هه تــا هه تایــه  لــه  ناخیــدا بســڕێته وه ، 

ــه و  ــدا هه میشــه  پاشــاموه یه ك ل ــه  میمۆریامن ل

له گه ڵیانــدا  كــه   ده مێنێتــه وه ،  بیره وه ریانــه  

تێپه ڕیویــن.  به ئه زموونیــدا  و  ژیاویــن 

یادكردنــه وه  په یوه ندییه كــی پتــه وه  بــه  )بیســن 

ــه وه ،  ــان(، یادكردن ــدا ژی و خه یاڵكــردن و له گه ڵ

له یادكــردن  زه مه نــه وه .  بــه   په یوه ســتبوونه  

ســایكۆلۆژیی  ڕووی  زه مــه ن،  لــه   داپچڕانــه  

په یوه نــدی  یادكــردن، ڕوویه كــی هه ســتیه  و 

هه ڵچوونه كانــه وه   و  زه یــن  و  هه ســت  به بــواری 

و  كه ســایه تی  نێــوان  په یوه نــدی  كاتێــک  هه یــه . 

ــه وه  ڕوو  ــه له ی یادكردن ــت، مه س ــن دروســت ده بێ ــی زه ی ڕووداوه كان

ده دات، هــه ر له هه مــان كاتیشــدا ده كرێــت له یادكردنیــش ڕووبــدات. 

لێــره دا ئه مــه  دوو شــته  و یــه ك ڕوانینیــان بــۆ هه یــه . لــه  ڕووی ســایكۆلۆژی 

و زه ینییــه وه  شــتێكی زانســتی و ڕاســته . واتــه  ده توانیــن لــه  هــه ردوو ئــه و 

ئه مــه   بــه اڵم  بكه یــن.  به رجه ســته   حاڵه تــه   دوو  ئــه و  په یوه ندییــه دا 

لەم چیرۆكەدا 
گۆڕینی فۆرم، 

گۆڕینی وێنەیه. 
شێوەكان دەكرێت 
بگۆڕدرێن، بەاڵم 

ماناكان وەك خۆیان 
دەمێننەوه.
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كارێكــه  ئێمــه  بــه  ئه نقه ســت ده بێتــت هه ڵیبژێریــن و له خۆیــه وه  دروســت 

نابێــت. ناتوانیــن به بــێ كۆنرتۆڵــی عه قــڵ یادكردنــه وه  بــۆ له یادكــردن 

ده كه ینــه وه،   یه كێــک  یــادی  كاتێــک  پێچه وانــه وه .  بــه   یــان  بگۆڕیــن 

بڕیارێكــامن بــه  عه قــڵ داوه  تــا ئــه م كاره  بــكات، بــه اڵم ده كرێــت ئێمــه  بــه  

ــه  ناخــی  ــراو ل ــه  كه ســی یادك ــن، ك ــه وه  بكه ی شــێوه یه ك پرۆســه ی یادكردن

ــێوه یه ك  ــه  چ ش ــه  ب ــه  ئه م ــن. كه وات ــه ییدا گۆڕبنێی ــی هه میش له یادكردنێك

ــووس،  ــاره  الی چیرۆكن ــه ؟ دی ــه وه  هه ی ــه ی یادكردنه ك ــه  پرۆس ــدی ب په یوه ن

مــردووه كان  زینده به چاڵكردنــه وه ی  دووبــاره   و  كوشــن  یادكردنــه وه  

ــۆ  ــێوازێكه  ب ــه وه ، ش ــۆ یادكردن ــێوازێكه  ب ــردن ش ــت، به په راوێزك ده گه یه نێ

ــاخته کان.  ــه  س ــی فۆرم ــڵیه كان و جێگۆڕكێپێكردن ــه  ئه س ــی فۆرم له ناوبردن

دیــارده ی مــه رگ و زیندووبوونــه وه ی خانــه  زیندووه كانــی لــه ش لــه  جێــگای 

ــك  ــه ر فۆرمێ ــی ه ــاره  مه رگ ــان. دی ــی ژی ــۆ به رده وامی ــێوازێكه  ب ــه وان، ش ئ

ــی  ــه وه ی فۆرمێك ــاره  زیندووبوون ــش دووب ــێوه  فۆرمێكی ــه ر ش ــی ه و مه رگ

ــه كان،  ــه  په یوه ندی ــه  ب ــه رگ جێگۆڕكێی ــری م ــه وان. بی ــگای ئ ــه  جێ ــره  ل ت

واتــه  كاتێــک ڕۆحێــک ده مرێــت، جێــگای ڕۆحــی خــۆی بــه  ڕۆحێكــی دیكــه  

دیكــه دا  لــه  جه ســته یه كی  به رده وامــی خــۆی  به مــه ش  ده به خشــێت. 

له یادچووه یــه   ئــه و  یادكردنــه وه ی  ئــه م جه ســته یه   بۆیــه   ده بینێتــه وه ، 

ــه و  ــی ئ ــدا به رده وام ــان كات ــه  هه م ــدا ده ژی. ل ــه  عه ده م ــاوه  و ل ــه  نه م ك

له یادكردنــه ی ئــه و، دیســان شــێوه یه كه  لــه  له بیرچوونــه وه ی ئــه و.

چیرۆكنــووس  كــه   له یادكــردن،  و  ئــازار  ده كرێــت  لێــره دا  كه واتــه  

ته واوكــه ری  ده كات،  بــۆ  ئاماژه یــان  جیــاوازدا  په ره گرافــی  دوو  لــه  

یه كــرتی بــن و یه كرتیــش ڕه تكه نــه وه ، ئــازار وه بیرهێنانــه وه ی شــتێكه  

مێشــكه وه   لــه   و  مێشــك  ده گاتــه   جه ســته ییه وه   په یوه ندییه كــی  لــه  

پرۆســه ی ئــازار ده ســت پــێ ده كات، بۆیــه  كاتێــک ئــه و بیركردنه وه یــه  

ــۆ  ــه  ب ــردن هه وڵێك ــه وا له یادك ــت، ئ ــازاراوی بێ ــی ئ ــاره ی ڕووداوێك ده رب

هه ڵهاتــن لــه و ئــازاره ، یــان بــه  پێچه وانــه وه . داڕشــتنی ئــه م چیرۆكــه  

ــه ، كــه   ــای تێدای ــڕ توان ــی پ ــه ن چیرۆكنووســه وه ، ته كنیكێكــی هونه ری له الی

ــاوازه ،  ــتی جی ــه  دوو ئاس ــردن ل ــازار و له یادك ــی ئ ــه وه ی دوو حاڵه ت كۆكردن

كــه  ده بنــه  هــۆی یادكــردن و ئــازار، یاخــوود كاری چێــژ و له یادكــردن 

ده گاتــه   مــرۆڤ  ڕێگایه شــه وه   لــه م  هــه ر  له ناوده بــه ن.  ئــازاره   ئــه و 

خــۆی. خــوودی  نهێنییه كانــی  و  ته لیســم  ئاشــكراكردنی 

چواره مین وێنه و ئاوێنه 
رووداو نهێنی ئاشكرا ناكات، ڕووداو نهێنیرت به دووی خۆیدا  ده هێنێت

له م به شه دا وێنه  )مێژوونوسه (

ئاوێنه ش )گێڕانه وه ی ڕووخانی به غدا(یه 
ــاره   ــژوو دووب ــه ی مێ ــدا، وێن ــردن و تااڵنكردن ــه ی داگیرك ــه  ئاوێن ــره دا ل لێ

ده بێتــه وه . كۆمه ڵێــک وێنه مــان له به رده ســتدایه ، بــه اڵم لــه  وێنه یه كــی 

ســه نته ریدا كۆده بنــه وه ، كــه  یــه ك جوگرافیــا و یــه ك ڕووبــه ره  كــه  

ــارێ  ــاره وه . ج ــو دوو ڕووب ــه  نێ ــه  كه وتووه ت ــش واڵتێك ئه وی

جارێــك  و  بابــل  بــه   ده بێــت 

ده بێــت بــه  به غــداـ لێــره دا 

ــه دان  ــه  مۆزه خان ــه كان ل نهێنی

و له نێــو مێــژوودان. )بابــل( 

هه مــوو  بــۆ  ئاوێنه یه كــه  

دیــاره   خه یاڵییــه كان،  شــاره  

حه متیه تــی ڕووخانــی بابــل، 

پێشــبینیكه ران  ئــه وه ی  وه ك 

كــردووه ،  پێشــبینیان 

وێنــه ی  شــكانی  حه متیه تــی 

خه یاڵــه .  نه مانــی  مێــژووه ، 

ئــه و بــه رده ی كــه  ونده كرێــت، 

كــه   ئاوێنه یه كــه   ونكردنــی 

وێنــه ی خه یاڵــی بابلــی تێدایــه . 

چیرۆكــه   ئــه م  ئــه وه ی 

بیڵێــت،  ده یه وێــت 

كــه   ئه وه یــه  
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مێــژوو خه یاڵێكــه  و خۆمــان و خه یــاڵ و ئاوێنــه ی خه یاڵــامن وه ســفی 

شــێوه ی  لــه   ســه ده یه ك  هه مــوو  خه یاڵێكــه   بابــل  ده كات.  وێنه كانــی 

شــارێكی نــردا ده رده كه وێــت، به غــدا كــه  به ده ســت داگیركه رانییــه وه  

ــه   ــان ل ــه  هه مووم ــه  ك ــاره  خه یاڵیه ی ــه و ش ــی ئ ــت، هه ره س ــه ره س دێنێ ه

بینیومانــه . به ڵگه نه ویســتدا  واقعێكــی 

ــی كــراوه ، كــه  گومــان  ــه  شــارێكی خه یاڵ ــاس ل ــوو، ب ــه  ســه ربه ردێكی ونب ل

ــان  ــه ی ڕووخ ــتبوونی وێن ــه اڵم په یوه س ــت، ب ــی بێ ــه وه ی خه یاڵی ــه  ل هه ی

و بــه رد و بابــل، په یوه ندییه كــی ئاركێۆلۆژیانه یــه  كــه  چیرۆكنــووس لــه  

ــه  و  ــه  وێن ــت ك ــدا ده گه ڕێ ــه دووی به ردێك ــه رزه مینێكدا ب ــی س ڕووخاندن

ــه دا  ــو چیرۆكه ك ــه  نێ ــگا ل ــێ جێ ــه ره . س ــی له س ــارێكی خه یاڵی ــفی ش وه س

ــه ش  ــێ جێگای ــه م س ــه ر ب ــه ... به رامب ــل، مۆزه خان ــدا، باب ــراون: به غ وێناك

دوو وێنه مــان هــه ن، واقیــع و خه یــاڵ. به غــدا ده ڕوخێــت، واقعێكــی 

له بــه ر  خه یاڵــه .  ده دزرێــت  مۆزه خانــه   لــه   به ردێــك  به ڵگه نه ویســته ، 

ئــه وه ی كــه س نازانێــت ئــه و بــه رده  چۆنــه  و چــی له ســه ر نــوورساوه ، بــاس 

لــه  شــتێكی خه یاڵییــش ده كرێــت كــه  بابلــه . گومــان له بــوون، گومانــه  لــه  

ــه ر  ــه  به رامب ــل، دڵنیانه بوون ــی باب ــه  بوون ــه ر ب ــوون به رامب ــژوو، دڵنیانه ب مێ

ــه وه . ــه ی نوورساونه ت ــه و مێژووان ــوو ئ ــه  هه م ب

ــاڵ و واقیعــه  پێكــه وه .  ــه م چیرۆكــه دا، شــكاندنی خه ی ــه ، ل شــكاندنی ئاوێن

ــه ردی  ــی ب ــه  و ونبوون ــه ی واقیع ــكانی ئاوێن ــدا ش ــی به غ ــك ڕووخان جارێ

مۆزه خانه كــه ش ونبوونــی مێــژووه . واتــه  شــكانی ئاوێنــه ی خه یاڵــه،  كــه  لــه  

ــه وه ی  ــژوو دوباره بوون ــوو مێ ــته بووه . هه م ــراودا به رجه س ــژووی تۆمارك مێ

ئــه و شــكانه یه ، هه مــوو ئــه و شــارانه ی لــه م ڕووبــه ره دا وێنه یــان لــه  

ــه ی  ــه  وێن ــا ل ــكاوه  و ته نه ــان ش ــووه ، ئاوێنه كانی ــدا هه ب ــژووی واقیعی مێ

ــی  ــی بوون ــی به غــدا و بابلیــش گومان ــی بوون ــه  گومان ــدا مــاون. بۆی خه یاڵ

ئه وانــه .  نه شــكاوی  ئاوێنــه ی  نه بوونــی  واتــه   ڕاســته قینه یانه ،  وێنــه ی 

ــه رده م  ــی له ب ــژوودا، چیرۆكنووس ــی مێ ــو ئاوێنه كان ــی له نێ ــه ی خه یاڵی وێن

ــاوه .  گومانــدا دان

وێنــه ی مێــژووی شــاره كانی ئــه و ڕووبــه ره  بــه  بابــل و به غداشــه وه ، 

بــه   بــوون  كه واتــه   نه گرتــووه ،  له ناوچوونیــان  به رگــه ی  له به رئــه وه ی 

گه ڕانیــش  بۆیــه   لێڵــدا.  ئاوێنه یه كــی  له نێــو  خه یاڵــی  وێنه یه كــی 

نییــه . گــه ڕان  شــایه نی  بۆیــه   بێهووده ییــه ،  خه یــاڵ  بــه دووی 

سڕینه وه ی میمۆری
ئاوێنه یه كــی  به رامبــه ر  به واقیعــی  ئێمــه   تێكســته دا  لــه م  به راســتیش 

ــه  هه مــوو  ڕوونــی واقعیــن، كــه  ئه ویــش ڕووخانــه . وێناكردنــی ڕووخــان ل

ــه  ــی به غــدا ل ــه وه . ڕووخان ــاره  ده بن ــه م چیرۆكــه دا دووب ــو ئ به شــه كانی نێ

 زه مه نــی ته كنه لۆژیــا و میدیــادا، ڕووخانــی به رده كانــی مۆزه خانــه ، كــه  

دیــاره  ئــه و به رده شــی مێژوونــووس قســه ی له ســه ر ده كات، ڕووخانــی 

زاكیــره ی مێــژوو، بابلیــش ڕووخانێكــه  له نێــو ئــه و ڕووخانانــه ی لــه  مێــژوودا 

ــووه .  ــك  ب ــتییه كانییوه ، واقعێ ــم و ناڕاس ــوو وه ه ــه  هه م ــتین ب ده یبیس

كــه   ده ژیــن،  حه قیقه تێكــدا  لــه   به غــدادا  ڕووخانــی  له گــه ڵ  ئێمــه  

ــه  تێكشــكاندنی  ــه  ل ــه م ڕووخان ــه . ئ ــی میمۆری ــه ، ڕووخان ــی واقیع ڕووخان

هه مــوو میمۆریه كانــی ئێمــه دا به رجه ســته  ده بێــت، كــه  مێــژووه . بــه  

ڕاســتییه   ئــه و  ده یه وێــت  چیرۆكنــووس  مۆزه خانه كانییــه وه ،  و  بــه رد 

ــی  ــه ، نه مان ــی میمۆریی ــار ڕووخان ــی ش ــه  ڕووخان ــت، ك ــه ر بڵێ ــه  خوێن ب

بــوون.  دروســت  و  هه بــوون  زاكیــره دا  لــه   شــتانه یه   ئــه و  هه مــوو 

ــه .  ــكاندنی میمۆریی ــار، تێكش ــكانی ش ــان و تێكش ــه وه ی ڕوخ دووباره بوون

ئه وه نــده ی چیرۆكنــووس لێــره دا ســه رقاڵی میمۆرییــه ، ســه رقاڵی شــتی 

دیكــه  نییــه . ســه ره رای ئه مــه ش نه مانــی میمــۆری، زانیارییــه کان بــه  

بــه   به رامبــه ر  دوودڵــی  ده به ســتێته وه ،  ناهاوســه نگییه وه   و  نادڵنیایــی 

بــوون و نه بوونــی شــته كان.

بــه  شــێوه یه كی  كاتێــک میمــۆری تێكده شــكێت، هه مــوو شــته كانیش 

ناواقیعــی و لــه  خه یاڵــدا ده مێننــه وه . بــه اڵم ورده  ورده  كاڵ ده بنــه وه ، 

ــاڵ. هــه ر بۆیــه   ــا وایــان لــێ دێــت، نازانرێــت كامــه  ڕاســته  و كامــه  خه ی ت

ده ژیــن،  به رده وامــدا  دڵه راوكێیه كــی  لــه   مێژوونــووس  و  چیرۆكنــووس 

ــه رده  و شــێوه ی  ــه و ب ــل و ئ ــی باب ــوون و نه بوون ــه  ڕاســتی و ناڕاســتیی ب ل

ــه   ــان ب ــتانه ی په یوه ندیی ــه و ش ــوو ئ ــه رده  و هه م ــه و ب ــه ر ئ ــینی س نووس
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میمــۆری بابــل و به غــداوه  هه یــه .

پێنجه مین وێنه  و ئاوێنه 
ــتیی  ــک ڕاس ــه رده م هه ندێ ــه وه ، له ب ــه ، وردبێت ــه  چیرۆك ــه م به ش ــه وه ی ل ئ

تایبه تــدا ده وه ســتێت، له وانــه  شــێوه ی گێڕانــه وه  و كاره كته ریزه كردنــی 

ــن  ــه  چیرۆكێكی ــه ر ب ــه  به رامب ــه  ئێم ــه  ك ــه وه  هه ی ــه اڵم ئ كه ســایه تیه كان، ب

كــه  مامه لــه  له گــه ڵ ســێدا ده كات. دیــاره  خــۆی بــاس لــه  جــادووی ژمــاره  

ســێ ده كات و منوونــه ی مێژوویــی و خه یاڵــی و به ســه رهاتی ئاینــی و 

ــه وه . ــه  ئاســامنییه كان ده هێنێت شــێوه ی كتێب

پێــش ئــه وه ی بچمــه  نێــو ناواخنــی نهێنییه كانــی ئــه م چیرۆكــه وه ، ده بێــت 

ئــه وه  بڵێــم كــه  ئــه م چیرۆكــه  ته نهــا گرفتــی ژمــاره  ســێ نییــه ، به ڵكــو گرفتی 

چێــژه . وه ك ده زانیــن، هه مــوو ســێییه نه كان نهێنییه كــی چێژئامێزیــان 

ــێ  ــییه ، س ــاره زووی سێكس ــه ز و ئ ــامی ح ــه  هێ ــێ گۆش ــووه ، س ــۆ گرت له خ

ــه وه ،  ــووك ده گرێت ــێ و نێره م ــر و م ــه  نێ ــه ، ك ــیفه تێكی مرۆیی ــی س توخم

ســێینه ی بــوار و ده رفه تبه خشــین، لــه  په یوه ندییــه  كۆمه اڵیه تــی و یاســایی 

ــی  ــیمبولییه كه ی، نهێن ــه  س ــه ره ڕای الیه ن ــێ س ــه ی س ــدا. وش و خێزانیه كان

ــه ش  ــكان، هه ربۆی ــه دان، تێكش ــه  ئابڵوق ــه  ب ــه  ئاماژه ش ــه  ك ــه وه ی تێدای ئ

چیرۆكنــووس كاتێــک ژمــاره ی ســێ به كارده هێنێــت، هۆشــمه ندی هه بێــت 

ــه ر و  ــوو، جادوگ ــه ری ونب ــی پێغه مب ــه  ڕووداوه كان ــمه ندیانه ، ب ــان ناهۆش ی

ــێ كــه س كــه   ــێ ونبــوو، س مه والنــای نه قشــبه ندی ده یانبه ســتێته وه . س

ته نانــه ت گێڕانه وه كــه ش بــه  گومانــه  لــه  شــێوه ی ڕاســتیی ڕووداوه كان. 

لێــره دا ته نهــا ونبوونــی ئــه وان مه ســه له كه  كۆتایــی پــێ ناهێنێــت، به ڵکــو 

ــك  ــی په یامێ ــدا وێناكردن ــاڵ و خه ونیان ــاخ و خه ی ــه  ن ــن ل ــه وان ئاوێنه یه ك ئ

وێنــه دا  لــه   په یامه كانیــان   هه رچه نــده   بیگه یه نیــن.  تاوه كــو  بــوون، 

ــه رچاوه ی  ــه ك س ــان ی ــه ی په یامه كانی ــه اڵم ئاوێن ــاوازه ، ب ــی جی ــێ كه س س

هه یــه ، ســه رچاوه كه ش گه یشــتنه . هه رســێ وێنه كــه  ئایــن و ســیحر و 

نیشــتامن ون ده بێــت، له گــه ڵ ونبوونــی په یامهێنــه ران، یه كێــك له نێــو 

ــیان  ــه وی تریش ــدان و ئ ــو زین ــه  نێ ــان ل ــت، دووه می ــدا ون ده بێ كتێبه كان

ــو ســێ  ــه  له نێ ــی ســێ وێنه ی ــت. ئه مــه ش وێناكردن ــدا ون ده بێ ــه  ڕێگاكان ل

كــه  هه مــوو  مێــژوو ده گه یه نێــت،  ناڕاســتگۆیی  ئاوێنه یــه ك  ئاوێنــه دا، 

پێغه مبــه ره   نــاوی  ونكردنــی  ئه ویــش  كــه   تۆمارنــاكات،  ڕاســتییه كان 

كــه   خه یاڵئامێــز  وێنه یه كــی  پیرۆزه كانــدا.  كتێبــه   له نێــو  الوه كه یــه  

جادووگــه ر  بــه وه ی  ده گه یه نێــت،  خه یاڵــدا  له نێــو  ڕاســتیی  ونكردنــی 

ــاره كان ون  ــوو ش ــک هه م ــت كاتێ ــی بگه یه نێ ــۆ كێ ــت ب ــه ی نازانێ په یامه ک

ــار  ــه ت تۆم ــی ته ریق ــه  مه رگ ــه ، ك ــه ی مه رگ ــه  ئاوێن ــێیه م ئاوێن ــن. س ده ب

ده كات. وێنه كانــی ئــه م چیرۆكــه  كه ســانێكی ونــن، ونكــراون نــه ك خۆیــان 

ونــن، پاشــان له نێــو ســێ ئاوێنــه ی ســێ شــاردا، ســێ ئاوێنــه ی ڕووداوێكــن، 

كــه  ئه ویــش له بیركردنــه . ئه مــه ش دیســان ده مانباتــه وه  بــۆ الی ژمــاره  

ــه . ــاره ی له بیركردن ــش ژم ــه  ئه وی ــێ، ك س

لــه   نزیكــن  زۆر  ڕاده یه كــی  تــا  به ســه رهه ته كان  گێڕانــه وه ی  شــێوه ی 

ــن،  ــن نی ــده  یه قی ــتییه كان ئه وه ن ــه  ڕاس ــڵ، وات ــی لێ ــی ئاوێنه یه ك وێناكردن

ــه وه  ئامــاژە ی  ــه  ســه ره تای چیرۆكه کــه دا ب ــه  ل ــه م شــێوه  گومان ــه  ئ هه ربۆی

ئه مــه ش  بــدات.  فریومــان  نهێنییــه ك هه یــه  ڕه نگــه   كــه   كــراوه   بــۆ 

گۆمانێكــه  په یوه نــدی بــه  ژمــاره  )ســێ(وه  هه یــه . ئێمــه  ده زانیــن كــه  

ــتێك  ــه ر ش ــی گ ــان و دڵنیای ــوان گوم ــه ، له نێ ــاره ی گومان ــێ، ژم ــاره  س ژم

چیرۆكــه دا  لــه م  بۆیــه   تێكده چێــت.  هاوســه نگییه كه   ئــه وا  هه بــوو، 

به رامبــه ر ســێ ڕووداویــن، ئــه و ڕووداوانــه ش بــاس لــه  ســێ ڕووداو 

ــه م  ــه ر شــاردراوه ته وه ، ئ ــه  خوێن ــه  ڕاســتییه كانیان ل ــه و ڕووداوان ده كــه ن، ئ

ــی ڕای  ــه  نه بوون ــی ڕای ســێیه مه . وات ــودان و پێكهێنان ــۆ فری شــاردنه وه یه  ب

بنبــڕ. ئه مــه ش بــۆ خــۆی وای كــردووه  چیرۆكنــووس ڕای شــوێنكه وتووه كان 

به كاربێنێــت. ڕاســتی  وه ك 

بۆیــه  بیــری ئــه م چیرۆكــه  تــا ڕاده یــه ك بیرێكــه  لــه  چیــرۆك و ڕۆمانه كانــی 

ــه دی  ــتییه  ب ــاردنه وه ی ڕاس ــان و ش ــێوه  گوم ــه م ش ــه ی ئ ــدا منوون دان براون

ڕاده یــه ك  تــا  چیرۆكنــووس  وردبوونــه وه ی  شــێوه ی  بۆیــه   ده كرێــت. 

به ڵگه یه كــی  بــه وه ی  چیرۆكه کــه ،   بونیــادی  به خشــیوه ته   سســتی 

ــتنی  ــی كووش ــی حه قیقه ت ــه ڕ قوفڵ ــادات، له م ــته وه  ن ــان به ده س ڕازیكه رم

بــه   مه والنــا  مه رگــی  و  جادوگه ره كــه   زیندانیكردنــی  و  پێغه مبه ره كــه  
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ــتووه ته   ــی خس ــۆی كه لێن ــۆ خ ــه ش ب ــه  ئه م ــون، ك ــیی تاع نه خۆش

نێــو توانــا و هێــزی ده ربڕینــی چیرۆكه كــه ، ســه ره ڕای ئــه وه ی 

ڕووداوه ،  ئــه و  ئاوێنه یه كــی  وه ك  چیرۆكنــووس  خــوودی  كــه  

كه چــی  ده كات.  ئاشــكرا  ال  گومانئامێزمــان  وێنه یه كــی 

ڕاســتیی  شــوێنكه وتووه كان  ئاوێنــه ی  له به رامبــه ردا 

ــت  ــامن ناڵێ ــه اڵم پێ ــه ن، ب ڕووداوه كان ده رده خ

ئــه و ئاوێنه یــه  وێنــه ی نه مــان و فه وتانــی 

ــه  چ  ــه ره ی ل ــێ كاره كت ــه و س ــی ئ وێنه كان

دۆزیوه تــه وه . شــوێنێك 

شه شه مین وێنه  و ئاوێنه 
بوونــی گومــان لــه  مێــژوو، لــه  نــوورساو 

ســه ره كیی  ســیامی  كتێبــه كان،  و 

چیرۆكه كانــی عه تــان. ئــه و گومانــه ش 

كــه   ده گرێــت،  ســه رچاوه   له وێــوه  

هه مــوو  بــه   به رامبــه ر  دڵه راوكێیــه ك 

كــه   ئــارادان،  لــه   ڕوداوانــه   ئــه و 

ــێوه ی  ــه  ش ــه  ل ــه م گومان ــراون. ئ تۆمارك

ســیفه تی  و  ســه رچاوه   بــۆ  ڕوانینــی 

گرتــووه .  ســه رچاوه ی  مرۆڤه كانــه وه  

ــه   ــی نیی ــی ده ستخۆش ــه و زمان ــی ئ زمان

ــت و  ــتانه ی ده وترێ ــه و ش ــوو ئ ــه  هه م ل

ده نوورسێــت، ده ستخۆشــی نییــه  لــه  شــێوه ی 

ڕوانیــن بــۆ هه مــوو ڕووداوه كان و دڵنیابــوون لــه  

ڕاســتییه كان.

ــه و دێڕەشــیعره یه   ــه ، ئاوێنه كه شــی ئ ــه م به شــه ، شــاعیره  الوه كه ی ــه ی ئ وێن

كــه  تێیــدا گه یشــتبووه  شــكۆ.

ــه وه ،  ــێ بگرێت ــانه ی پ ــت نیش ــه  ده یه وێ ــك ك ــا چه كێ ــاعیره  ته نه ــه م ش ئ

ــره دا  ــه  لێ ــی. بۆی ــه  مه زنی ــت بگه ن ــانه  ده یانه وێ ــه و وش ــه كانییه تی. ئ وش

دیســان شــاعیری وێنــه ، لــه  توانــای شــیعریی خــۆی بــه  گومانــه ، له بــه ر 

ئــه وه ی نه یتوانیــوه  ده ســت لــه  شــكۆی خــۆی بــدات. بــه اڵم دیــاره  ئــه و 

ــه  دی.  ــه رگ دێت ــه  م ــا ب ــت، ته نه ــدا ده گه ڕێ ــاعیر به دووی ــه ی ش به یت

ئه مــه ش ســیحری ژیانــه ، ژیــان هــه ر خــۆی به  مــه رگ ســه قامگیره . 

ــی  ــه  خواردن ــدوو ب ــه ی زین ــت: ئێم ــڵ ده ڵێ ــف كامب جۆزی

زینــدوان ژیامنــان به رده وامــه . كه واتــه  به ســه رهاتی 

ئــه م ئاوێنــه  و وێنه یــه ، هه رچه نــده  لــه  ڕووی 

توانــای هونــه ری و هێــزی بونیادییــه وه ، كه مــرت 

تــر،  به شــه كانی  وه ك  هه یــه ،  ده ســه اڵتی 

ــوان  ــی نێ ــی ملمالنێ ــه  ناوه ڕۆك ــاس ل ــه اڵم ب ب

كووشــن و ڕه نــگ ده كات. هاوســه نگبوونی 

كێشــه كه  لــه وه دا ده بێــت، كــه  شــتێك بــه  

ئه نجــام بــگات. ئــه و شــته ش ئه نجامدانــی 

هاوســه نگییه . دیــاره  گومــان بــه رده وام لــه  

مێــژوودا ڕۆده چێتــه  خــوارێ، گومانــی مه ســیح 

ــش  ــی گه لگام ــی و یاخیبوون ــه ر هاوه اڵن به رامب

ــدا. ــه دووی نه مری ــه ڕان ب ــه رگ و گ ــه  م ل

پــڕ  و  ڕه نــگ  پــڕ  به شــه   ئــه م  بونیــادی 

مه ودایــه ، زمانــی دایه لــۆگ و گێڕانه وه شــی 

چه ندیــن هێــڵ و مــه ودا ده گرێتــه  خــۆی. واتــه  

ــدی  ــۆ په یوه ن ــه ك ب ــه وه  هێامی ــر له وه ده كات بی

نێــوان وێنــه كان ده ستنیشــان بــكات، كــه  بریتیــن لــه  

شــاعیر و گه لگامــش و مه ســیح له گــه ڵ ئاوێنه كانــدا، كــه  

ــه وه ی  کــه  ئاشــكرای  ــاره  ئ ــاڵ. دی ــه  شــیعر و مێــژوو و خه ی بریتیــن ل

ــووه   ــته كان ب ــه وره ی هه ڵوێس ــه  گ ــن هه میش ــه  كووش ــه  ك ده كات، ئه وه ی

و به شــداربوون لــه  ســێ ڕووداو، كــه  له خاچدانــی مه ســیح و ده ســت 

له پێنــاو  شــاعیر  خه نجــه ری  و  خوێــن  بــه   گه لگامــش  ســووربوونی 

ــیعرێکدا. ش

بوونی گومان له مێژوو، له 
نووسراو و كتێبەكان، سیمای 
سەرەكیی چیرۆكەكانی عەتان. 
ئەو گومانەش لەوێوه سەرچاوه 

دهگرێت، كه دڵەراوكێیەك 
بەرامبەر به هەموو ئەو 
روداوانه له ئارادان، كه 

تۆماركراون.
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به پێــی  ڕووداوه كانــه   وێناكردنــی  مه به ســته ،  به شــه دا  لــه م  ئــه وه ی 

ئاوێنه كانــی ڕووداو. هــه ر ســه رده مه  و بیركردنــه وه  و ڕوانینــی خــۆی 

شــێوه یه ك  بــه   دیاریكــراودا  له كاتێكــی  ڕووداوێــك  هــه ر  هه یــه ، 

ــار  ــێوه یه ی یه كه مج ــه و ش ــه  ب ــاعیره  الوه ك ــی ش ــه وه . وێناكردن ده گێڕدرێت

وتــراوه  و بــه و شــێوه یه ی هاوڕێكــه ی بــۆی ده گێڕێتــه وه ، دوو وێنــه ی 

ــه   ــه اڵم ل ــه ڕا نگێز، ب ــی ش ــارام و وێنه یه ك ــی ئ ــاوازن. وێنه یه ك ــار جی یه كج

ده رده كــه ون.  ســه رده مه وه   دوو  ئاوێنــه ی 

ــان  ــه ر هه م ــه  ه ــه . وات ــی وێنه كان ــه دا، گۆڕین ــه م چیرۆك ــۆڕان ل ــری گ بی

ئه مــه ش  كــه   ده گۆڕێــن،  ســه رده مه كاندا  ئاوێنــه ی  لــه   وێنانــه   ئــه و 

توانــا و هێــزی ده ربڕیــن به پێــی  پێشكه شــكردنی ڕاســتییه كه  له ســه ر 

ســه رده مه كان. بیــری ئــه م چیرۆكــه  بیرێكــه  و بــاس لــه  نه مانــی وێنــه  

جێگیــره كان ده كات. بــۆ ئه مــه ش وێنــه ی ســه رده م و گۆڕانكارییه كانــی 

بــۆ ده هێنێتــه وه . ســه رده مامن 

حه وته مین وێنه  و ئاوێنه  
رووداوی كوشــن كه ســێكی تــر ده یگێڕێتــه وه ، ئاوێنه یــه ك به ســه رهاتی 

وێنه یــه ك ده گێڕێتــه وه .

ــه ڵ  ــه وه ی له گ ــه ش یه کگرتن ــه بعین و ئاوێنه ك ــن س ــه  ئی ــه  ل ــه  بریتی وێنه ك

. خودا

ــناده بین،  ــه  ئاش ــه  و ئاوێن ــدی وێن ــن په یوه ن ــه  ئه زه لیرتی ــدا ب ــه  حه وته مین ل

كــه  ئه ویــش په یوه نــدی نێــوان مــرۆڤ و بڕوایــه . مرۆڤــی ئیامنــدار وێنــه ی 

خــودا لــه  هه مــوو زمانه كانــدا ده بینێــت، لــه  هــه ر زمانــه  و بــه  شــێوه یه ك، 

بۆیــه   ده بینێــت.  یه كــرتی  وه ك  وێنــه كان  ڕاده یــه ی هه مــوو  ئــه و  تــا 

لــه م به ســه رهاته دا وێنــه ی ســه ره كیی كه ســانی ئیامنــدارن له بــه رده م 

ئیــن  وه اڵمدراوه كانــن.  پرســیاره   وێڵــی  بۆیــه   بڕواكانیانــدان.  گومانــی 

ــه بعین و  ــن س ــه اڵم خــوودی ئی ــی، ب ــی په ت ــۆ ئیامن ــه  ب ــه بعین وێنه یه ك س

ــوان ئیــامن و  به ســه رهاتی هــه ردوو قوتابیه كه شــی، چیرۆكــی ملمالنێــی نێ

گومانــن. بۆیــه  ســه ره نجام بــه  خوێــن كۆتایــی دێــت. ئاشــكرایه  كــه  هه مــوو 

ــتنی  ــووه ، كووش ــان هات ــن كۆتایی ــی كووش ــه  كارێک ــه كان ب ــه  ئاینیی گومان

ــانی ده دات  ــه ی نیش ــه و وێنه ی ــتییه كان و ئ ــه  ڕاس ــوو ل ــان ب ــیح گوم مه س

و خۆشــی مه ســیح بــه  گومــان بــوو لــه  ژیانــی ســه ر زه وی. بۆیــه  كوشــتنی 

هه ڵبــژارد تاوه كــو بگه ڕێتــه وه  الی باوكــی ئاســامن. كوشــتنی حــه الج 

ــه  گــه ڕان بــه دووی ڕه هایــی و پاكێتیــدا، ئــه و هه مــوو  منوونه یه كــی تــره  ل

خوێنڕێژیــه ی كــه  له نێــوان تیمــه  ئیســالمیه كانی وه ك دووره په رێــزان و 

جه بــری و خــه وارج و زه ندیقــی و...هتــد ڕوویــدا، ملمالنێــی نێــوان گومــان 

و دڵنیایــی بــوون. هــه ر ئه مــه ش وای لــه  خۆجیاكــه ره وه كان كــردووه  بڵێــن: 

ــرێ و  ــر دان ــه  كاف ــرێ ب ــه  ده ك ــالمدا ن ــی ئیس ــو ئاین ــق له نێ ــی فاس كه س

نــه  بــه  ئیامنــدار، دۆزه خ و به هه شــت له ناوده چــن و كه سه كانیشــیان 

كــه س  هیــچ  ئاوڕده داتــه وه   خــودا  كۆتاییــدا  لــه   تــا  له ناوده چــن، 

ــی  ــی خوێناوی ــه بعین و ملمالنێ ــن س ــتنی ئی ــه  خۆكوش ــه وه . كه وات نابینێت

مێــژوه وه ن  لــه   وێنه كانیــان  كــه   ئاوێنه یــه ن  ئــه و  قوتابیه كه شــی،  دوو 

تــا ئه مــڕۆش ئاوێنــه ی تــر به رامبــه ر وێنــه كان داده نێــن و ئه به دیه تــی 

ــه ن. ــی دروســت ده ك ــان و دڵنیای گوم

گــه ر هــات و ته ماشــای حه قیقه تــی ئــه م دوو قوتابییــه  بكه یــن، لــه  

ڕاســتیدا هه ردووكیــان دوو وێنــه ی ئــه و هه مــوو وێنانــه ی مێــژووی بــڕوان، 

ــه ن،  ــوون و ڕاپه ڕینان ــه و یاخیب ــوو ئ ــه ی هه م ــه وه  و ئاوێن ــه  دووباره ده بن ك

ــه   ــی كوێران ــی و بڕوابوون ــه  گه مژه ی ــه ر ب ــک به رامب ــا گروپێ ــک ی ــه  تاكێ ك

ده كات. په یــڕە وی 

بۆیــه  لــه  به ســه رهاتی دوو قوتابییه كــه دا، دوو وێنه مــان هــه ن، بــه اڵم 

بــه دووی  گه ڕانــه   ئه ویــش  ئاوێنــه دان.  یــه ك  له بــه رده م  هه ردووكیــان 

ــه ی  ــه  ئاوێن ــن. ل ــن و ده كرێ ــه وه  ده كرێ ــه  ئه زه ل ــه ر ل ــیارانه ی ه ــه و پرس ئ

ــه ر  ــێ ده كات به رامب ــه  وای ل ــن، ك ــی ده بینی ــه ڕی ئیامنداری ــدا ئه وپ یه كه م

دروســت  ال  لــه   ســه رخوراندنی  لــه   جۆرێــك  زمانــه كان  هه مــوو  بــه  

كردبێــت. بۆیــه  وه ك ئاوێنه یه كــی ته مــاوی ده یانبینێــت، بــۆ ئه مــه ش 

هه مــوو  فێربوونــی  ڕونكردنه وه یــه .  ڕوونبوونــه وه  و  بــه   پێویســتی 

ــه   ــه  ته نهــا ل ــه و بێده نگیی ــه كان دواجــار تووشــی بێده نگیــی ده كات، ئ زمان

نوورێكــدا ده یبینێــت، ئــه و نــووره ی كــه  له وێــدا بــه  مانــای )ئــه و( ده گات. 
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ــد  ــه اڵم ئومێ ــه وه ، ب ــه  نه دۆزین ــه  ل ــدی وێنه یه ك بێئومێ

ــتی  ــه  گه ش ــه وه ی ل ــه . ئ ــه  بێده نگیدای ــه و ل الی ئ

ــته ی ال  ــه و هه س ــه وه ، ئ ــه م وردبێت ــی یه ك قوتابی

ــه و  ــه ر ب ــه  به رامب ــه  ئێم ــت، ك ــت ده بێ دروس

قوتابــی  گه ڕانــه ی  و  گه شــت  هه مــوو 

كــه وت.  چنــگ  بێده نگیــامن  یه كــه م 

واتــه  وێنــه  پڕجووڵه كانــی نێــو ئاوێنــه ی 

گــه ڕان و فێربوونــی زمــان، لــه  كۆتاییــدا 

بــێ  وه ســتاوی  وێنه یه كــی  ده بێتــه  

ــی.  ــه  بێده نگ ــان، وات ــێ زم ــه  و ب جووڵ

ناوبرنێــت  حاڵه تــه   ئــه م  ده كرێــت 

گه یشــن بــه  دڵنیایــی. ئه وپــه ڕی بــڕوا، 

بێده نگییــه . ده رئه نجامه كــه ی 

لــه  حاڵه تــی قوتابــی دووه مــدا 

ســاف  وێنه یه كــی  وێنه كــه  

و ڕوونــه ، كــه  ئه ویــش بــێ 

ئــه و  ده یه وێــت  بڕواییــه ، 

ــه،   ــێ بڕوایی ــه  ب ــه ی ك ئاوێنه ی

ــر  ــی ت ــا وێنه یه ك ــكات ت ــی ب لێڵ

بدۆزێتــه وه ،  ئاوێنه یــه دا  لــه و 

وێنــه ی  ئه ویــش  كــه  

ئیامنــداره .  قوتابییه كــی 

وێنــه ی  وه كــو  ئه میــش 

شــێوازی  یه كــه م  قوتابــی 

هه ڵده بژێرێــت.  گه شــت 

بــه   هه نگاوه كانــی  واتــه  

پــێ  ده ســت  گه شــتێك 

گه شــتكردن  لــه   كــه   ده كات، 

له بیرچوونــه وه ،  ڕێــگای  دۆزینــه وه ی  واتــه   نــاخ ،  بــه ره و  ده چێــت 

تــری  ڕوویه كــی  بــۆ  ئاوێنــه   ســافی  ڕووی  گۆڕینــی  فه رامۆشــكردن، 

ــه وه ی  ــوون و بیرچوون ــو الڵ ب ــه ، به ڵك ــگا نیی ــه  ڕێ ــی تاق ــافرت. بێده نگ س

وشــه كان تاقــه  ڕێــگای گه یشــتنه  بــه  ئامانــج. ئــه م شــێوه  ڕوانینــه  لــه  

ــا  ــۆر سامس ــكا گریگ ــه اڵم الی كاف ــه وه ، ب ــك ده كات ــان نزی ــخی كافكام مه س

قوتابیــه ش  ئــه م  بێتــه ده ره وه .  گیانداریــی  په یكــه ری  لــه   ده یه وێــت 

خۆداماڵینــی  ئه مــه ش  بــۆ  بێتــه ده ره وه .  بێبــاوه ڕی  لــه   ده یه وێــت 

ــه   ــتنه  ب ــێوازی گه یش ــه  ش ــه . تاق ــه  ڕێگای ــووه،  تاق ــه وه ی هه ڵیگرت ــود ل خ

ــه و  ــی ئ ــا زۆر وه اڵم ــه م ت ــتم و ك ــک ڕاوه س ــه م تۆزێ ــه ر. حه زده ك چاره س

پرســیارانه  بده مــه وه  كــه  ئیــن ســه بعین له به رده میانــدا ده سته وه ســتان 

ــوون  ــه  ب ــی ب ــكان و كۆتای ــه ی ش ــه  و ئاوێن ــه ی وێن ــام شیش ــێ ئه نج و ب

ــه ،  ــتنی دوو وێنه ی ــره دا، كوش ــۆی لێ ــتنی خ ــا. كوش ــۆی هێن ــی خ و ئاماده ی

وێنــه ی بــڕوا و بــێ بڕوایــی، كوشــتنی خــۆی كۆتایــی هێنانــه  بــه  جه ده لــی 

نێــوان ئایــن و بــێ ئاینــی. ئــه وه ی لــه م چیرۆكــه دا ئــه و دوو قوتابییــه  وێنــای 

ــن  ــی ئی ــی و نائاماده ی ــۆكاری ئاماده ی ــه  ه ــه ر ب ــه  به رامب ــه ن، گومان ده ك

ــو  ــه ن له نێ ــه و وێنان ــو ئ ــه ، وه ك ــه م دوان ــی ئ ــدا. ئاماده ی ــه  ژیان ســه بعین ل

ئــه وان  ئــاو و كانیــاوی بۆچوونه كانــی ســه بعیندا ڕه نــگ ده ده نــه وه . 

هه ردووكیــان پڕۆژە یه كــن بــۆ بڕیــار و بنبڕكردنــی گومــان لــه الی ئــه و.

 پــاش ئــه و هه مــوو بگــره  و به رده یــه  و نه گه یشــتنی ئــه م دووانــه  بــه  

پێموایــه   كــه   لێده بێتــه وه ،  ئاوێنــه ی  شــكانی  به رامبــه ر،  وێنه یه كــی 

ــرۆك و  ــه ن و نه چی ــه و دوو قوتابی ــه  ئ ــه دا ن ــه م چیرۆك ــه  ل ــه  گه وره ك ئاوێن

بۆچوونه كانــی ئــه م دووانــه ، به ڵكــو ئاوێنــه  گه وره كــه  ئیــن ســه بعینه .

هه شته مین وێنه  و ئاوێنه  
ــی ژمــاره  هه شــته وه ، ده بێــت  ــه  و ئاوێنه كان ــو وێن ــه  نێ ــه وه ی بچین پێــش ئ

ئــه وه  بڵێــم كــه  لــه  ســه رتاپای بۆچوونه كانــی ئــه م چیرۆكــه ، پێوانــه ی 

ڕێژه یــی پێوانه یه كــی بــاوه  بــۆ بڕیــاردان له ســه ر مانــا و لێكدانــه وه ی 

زاراوه كان، جــا ئیــرت ئــه و زاراوانــه  تایبــه ت بــه  بڕوابــن یــا بــێ بڕوایــی، كــۆن 

یــا نــوێ، ئێســتاو داهاتــوو، ئاینــده و ئێســتا. ڕێژە یــی شــێوازێكه  كــه  خوێنــه ر 
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لــه   نــاكات  وا  به جێناهێڵێــت،  ڕه هــادا  بڕیاردانێكــی  له بــه رده م 

ــت.  ــگ بكه وێ ــڕت چن ــڕوای بنب ــی و ب ــه له كاندا ڕه های ــتی مه س ئاس

زۆربــه ی زۆری شــێوازه كانی چیرۆكــی كــوردی بــه  دژە  دوانه كانــه وه  

پابه نــدن، بۆیــه  بڕیــار و وێنــه كان یــان هێڵێكــن یــان دووان، 

ــن،  ــان دڕك ــوڵ ی ــن، گ ــا ون ــاده ن ی ــان ڕه ش، ئام ــپین ی س

حاڵه تــه   ئــه م  بــه اڵم  پێكــه وه ن.  یــا  ته نیاییــن 

لێــره دا الی وێنــه  و ئاوێنــه دا شــێوه ی ڕێژە یــی 

گرتــووه . مــه رج نییــه  هه مــوو شــتێک یــان 

حاڵه تێــک مانایه كــی ڕه هــای هه بێــت، 

ــۆ  ــن ب ــا ب ــه  مان هه مــوو شــته  دژە كان تاق

دژایه تــی. ڕه نگــه  دژەكان لــه  یــه ك كاتــدا 

ــته   ــرتی و ش ــۆ یه ك ــن ب ــه نگییه ك ب هاوس

ــۆ  ــن ب گونجــاوه كان پێكــه وه  شــێوه یه ك ب

دژایه تــی. مــه رج نییــه  هه مــوو كۆنێــك 

هه مــوو  بگه یه نێــت،  كــۆن  مانــای 

مۆدێرنێــك ڕه نگدانــه وه ی دژە كــۆن بێــت. 

هــه ر بــۆ منوونــه  مــه رج نییــه  كــۆن ئــه وه  

ــوێ  ــوه ، ن ــتێك تێپه ڕی ــه  ش ــت ك بگه یه نێ

تــازه   شــتێكه   نییــه   لــه وه   مه به ســت 

ــان ڕه نگــه   ــه وه ، ی ــو مه یدان ــه  نێ هاتووه ت

دووری شــێوه یه ك نه بێــت بــۆ مــه ودا و 

ــێوه یه ك  ــو ش ــاوه كان، به ڵك ــه وه ی م دووركه وتن

بێــت لــه  دووری جه ســته یی و په یوه نــدی، ڕه نگــه  

ــێت. ــتێكی دوور ببه خش ــا و هه س ــه اڵم مان ــت، ب ــك بێ نزی

ئه مــه  حاڵه تێكــه  تێبینــی ده كــه م و بــه  شــێوه یه كی به رفــراوان لــه  زۆربــه ی 

به شــه كانی نێــو وێنــه  و ئاوێنــه دا ئاماده یــی هه یــه . پاشــان مه ســه له ی 

خۆنه به ســتنه وه  بــه  تێگه یشــتنه  باوه كانــی په یوه نــدی و مــاوه  و كات، 

ــه ی  ــر كاریگــه ری تێوره ك ــی پێویســت له ژێ ــا ڕاده یه ك ــا ت ــردووه  عه ت وای ك

ــه   ــه ، به ڵك ــه  زاراوه دا نیی ــا ل ــی ته نی ــری ڕێژەی ــت و بی ــتایندا بێ ئینش

ــه وه . ــاره  ده بێت ــه  ده ستنیشــانكردنی كات و سه رده مه كانیشــدا دووب ل

ــایه كی  ــه  )پاش ــه  وێنه ك ــت، ك ــه وه  بوترێ ــت ئ ــه دا ده بێ ــه م چیرۆك ل

ــه رچاوه ی  ــه اڵم س ــه (، ب ــه ش )مانگ ــه (، ئاوێنه ك ــه  كۆنه كان ئاریایی

ــاره   ــت. دی ــی ده گه یه نێ ــری و مه زن ــری نه م ــه  بی چیرۆكه ك

ــی ســه رده می  ــۆ ئه نانۆكیه كان ــه  ب ــه م چیرۆك ــری ئ بی

كــه   ئه وانــه ی  ده گه ڕێنێتــه وه ،  ســۆمه ریامن 

لــه   ژێرزه میــن ده ژمێــردران.  بــه  خواكانــی 

هاتــووه ،  میزۆپۆتامیــادا  ئه فســانه كانی 

بــوون،  تایبــه ت  بوونه وه رێكــی  ئه مانــه  

ئه وانــه ،  ده رئه نجامــی  ئێســتاش  مرۆڤــێ 

هه روه هــا هه ندێــک ســه رچاوه ش ئامــاژە  

بــه وه  ده كــه ن، كــه  ئــه م خوایانــه  توانیویانــه  

مه لــه   ئاســامندا  ئه ســتێره كانی  به نێــو 

بكــه ن و ده ستیشــیان بــه  مانــگ گه یشــتووه ، 

ئــه م ئه نانۆكیانــه  بوونــه وه ری تایبــه ت بــوون. 

هه بــووه . تایبه تیــان  شــێوه ی 

دروســت  ال  په یوه ندیه مــان  ئــه و  ئه مــه ش 

وێنه یه كــی  بابلیه كانیــش  كــه   ده كات، 

بۆیــه   ســۆمه ریه كانن.  پاشــهاتووی 

ــێوه   ــه و ش ــه  و ئ ــه و بۆچوون ــه رهه ڵدانی ئ س

گێڕانه وه یــه ، ئه وه مــان ال دروســت ده كات، كــه  

زه مه نــی پاشــای ئارییــه كان، هــه ر ئــه و زه مه نــه  بــووه  كــه  

ــه ش  ــووه . ئه م ــارادا ب ــه  ئ ــگ ل ــگ و گه شــتی مان ــی مان ــری بینین بی

ــداوه .  ــاردا ســه ری هه ڵ ــوان دوو ڕووب ــی نێ ــری واڵت ــو بی ــه ی له نێ مێژووه ك

ــۆ  ــه وه  ب ــووه  و ده گه ڕێت ــرۆڤ ب ــی م ــگ خه ون ــی مان ــی داگیركردن چیرۆك

ســه رده مێك كــه  هێشــتا )مه جــاز( هه مــوو ســیحرێكی بــۆ ئارییــه كان 

پێــش  كــه   به ده رخســتبوون،  بــۆ  ئــه وه ی  به ڵكــو  نه خســتبوو،  بــه ده ر 

گرفتی مه زنی ئه م 
به شه ی وێنه  و ئاوێنه  

له وه دایه ، كه  ئارییه كان 
وێنه ی ئافره ت له  مانگدا 
ده بینن. وێنه ی مه رگی 

كۆتایی له  ئاوێنه ی 
ئافره تدا ده بینین
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ئــه وان بوونه وه رگه لێــک هه بــوون، ئــه وان بیــری بینیــن و ده ســتلێدانی 

ــردووه .  ــان ك مانگی

بگه ڕێینــه وه  الی ناوه ڕۆكــی ئاوێنــه  و وێنــه ی به شــی هه شــته م، ئــه وه  

بــه دی ده كه یــن كــه  ئــه م به شــه  هه وڵــده دات په یوه ندییــه ك له نێــوان 

ئــه م  بخــات.  بــه ده ر  قوربانــی،  و  ئاشــكراكردن  نه مــری،  و  دۆزینــه وه  

مــرۆڤ  كــه   په یوه ندیــه ی  لــه و  هه یــه ،  قوڵــی  ڕه گێكــی  په یوه ندییــه  

لــه  دێــر زه مانــه وه  بــه  ســه رچاوه كانی بوونــه وه  ده به ســتێته وه ، ئــه و 

ده ربــاره ی  تێگه یشــن  و  هــه وڵ  كۆمه ڵێــک  لــه   بریتیــه   په یوه ندییــه  

په یوه ندییــه كان. ســه رهه ڵدانی  و  لێكدانــه وه   و  بیركردنــه وه   شــێوه ی 

هه مــوو  پشــت  لــه   و  ئه فســانه ئامێزه   بیرێكــی  چیرۆكــه   ئــه م  بیــری 

بیــری  له رێــگای  هه وڵــده دات  هه یــه ،  مه جازێــك  گێڕانه وه كانییــه وه  

ــارده ی  ــارده كان، به دی ــوو دی ــی هه م ــه  ئه زموونكردن ــه وه  بگات بێكۆتایبوون

ــه ڵ  ــه  له گ ــه دا، بیرێك ــه م چیرۆك ــاڵ ل ــری خه ی ــی مانگیشــه وه . بی داگیركردن

بیــری داگیركردنــدا تێكــه ڵ بــووه . خه یــاڵ ده بێــت له رێــگای ئاشــكراكردنه وه  

ــه   ــاگات. بۆی ــه  ئه نجــام ن ــه  ب ــی خه یاڵ ــه م له ناوچوون ــه اڵم ئ ــت، ب له ناوبچێ

ــی  ــه  ئه زموونكردن ــوان ب ــاوازی نێ ــان. جی ــكانی خۆی ــۆی تێكش ــه  ه ده بێت

ــو  ــه وه ی نێ ــه وه  و لێكدان ــیامی بیركردن ــع، س ــكراكردنی واقی ــاڵ و ئاش خه ی

ــه   ــه  ســه رچاوه كه ی ل ــه م چیرۆك ــری مه جــازی ئ ــاره  بی ــه . دی ــه م چیرۆكه ی ئ

گوێڕایه ڵیــی كوێرانــه وه  هاتــووه . پاشــا دوای خه یــاڵ ده كه وێــت و گه لیــش 

دوای ده كه وێــت، به جوانكردنــی خه یاڵیــش ده بێتــه  هــۆی زێده بوونــی 

دواكه وتنــی  كــه   تێده گه یــه ن،  ئــه وه   چیرۆكــه وه   لــه م  پشــتیوانانی. 

ــت و بشــبووبێته   ــژووی گه لێكــدا ڕووی دابێ ــه  مێ ــاڵ گــه ر ل خــه ون و خه ی

ــاره   ــدا دووب ــه  مێژوویان ــه  ل ــه و بڕوای ــه ن ئ ــه وا حه مت هــۆی تێكشــكانیان، ئ

ده بێتــه وه ، بۆیــه  خه یاڵــی ئاریاییــه  كۆنــه كان له مــڕۆدا بــه  شــێوه یه كی 

دی دووبــاره  ده بێتــه وه . شــوبهاندنی مانــگ بــه  هــه ر توخمێــك، ئه مــه  هیــچ 

لــه و مێــژووه  ناگۆڕێــت كــه  بیــری ئاشــكراكردنی ئــه و شــته  لــه  رسوشــت و 

ــان  ــه  ی ــه  مێین ــی مانــگ ب ــه  لێكچواندن ــۆ مــرۆڤ، وات ــووه  ب ــه وه  هات خه یاڵ

نێرینــه  یــان بێگیــان هیــچ لــه وه  ناگۆڕێــت، كــه  شــوبهاندنی مانــگ بــه  هــه ر 

ــی  ــرۆڤ و ته وزیفكردن ــه  م ــه وه ی ل ــۆ نزیككردن ــووه  ب ــك ب ــتێک، هه وڵێ ش

مانــگ وه ك به شــێك لــه  شــته كانی ده وروبــه ری مــرۆڤ. كووشــتنی مانــگ 

لــه   ته نهــا  ده کرێــت  ئه مــه ش  ده ستبه ســه راگرتنی،  و  ڕاوكــردن  واتــه  

ــته كان  ــا ش ــك ته نه ــو ڕه گه زێ ــه كان وه ك ــه  ئاریی ــدات. بۆی ــدا ڕووب خه یاڵ

ــه  كوشــتنی  ــاڵ. بۆی ــه وه ك خه ی ــه وه  ده ســه ڵمێنن ن ــگای  ئه زمونكردن ــه  ڕێ ل

ــه ركه وتن  ــگ و س ــه راگرتنی مان ــۆ ده ستبه س ــێوازێك ب ــه  ش ــره ت ده كه ن ئاف

ــره ت له راســتیدا كوشــتنی  ــه  كوشــتنی ئاف ــگ، هــه ر بۆی ــه وه ی مان و دۆزین

مانگــه . 

ســه فه ری ئاریاییــه كان هه وڵــدان بــووه  بــۆ دۆزینــه وه ی به رده وامیــی. 

به رده وامــی هه مــوو شــته كان بــه  بوونــه وه ر و رسوشــته وه ، كوشــتنی مێینــه  

ــدا،  ــه  ناخیان ــه  ل ــی مێین ــتنی به رده وام ــه  كووش ــه ، ب ــتنی به رده وامیی كوش

بیــری كۆتایهاتــن كۆتایــی دێــت. ئــه م مه جــاز و شــوبهاندنه  ئافره تــی كــرد 

بــه  قوربانیــی.

ــه كان  ــه  ئاریی ــه ، ك ــه  له وه دای ــه  و ئاوێن ــه ی وێن ــه م به ش ــی ئ ــی مه زن گرفت

وێنــه ی ئافــره ت لــه  مانگــدا ده بینــن. وێنــه ی مه رگــی كۆتایــی لــه  ئاوێنــه ی 

ئافره تــدا ده بینیــن، ئــه و تێكه ڵبوونــی مه جــاز و شــوبهاندنانه ، وای كــردووه  

كــه  ژماره یه كــی زۆر لــه  وێنــه كان توانــه وه ی به رده وامیــان لــه  وێنــه ی 

ــه ر  ــه  نووس ــه ر ئه مه ش ــه ر له ب ــت. ه ــه دا هه بێ ــی دیك ــو ئاوێنه كان ــری نێ ت

ســه یره كانی  وێنــه   له نێــوان  دۆزیوه تــه وه   زیره كانــه ی  په یوه ندییه كــی 

ئاوێنــه ی مێــژوو، كــه  تێیــدا ئافــره ت قوربانییــه . ئافــره ت لــه  ئاوێنــه ی حــه ز 

ــی. ــه  قوربانی ــه ملاندنه وه  ده بێت و س

نۆیه مین وێنه  و ئاوێنه 
وێنه ی ئه م به شه  )ناوه ( و ئاوێنه كه شی )چێژه (.

جیــا له وانــی پێشــرت، ئــه م به شــه  چیرۆكــه  هه وڵــده دات لــه  بونیــادی 

واتــه   بــكات،  په یوه ندییــه كان  ته ماشــای  مه عنه وییــه وه   كاره كتــه ری 

لــه  ڕێــگای نــاو و چێــژە وه . ده كرێــت لــه  ڕێــگای نــاو و چێــژە وه  بــه دووی 

ــه   ــی وای ــورد پێ ــۆل ڕیك ــۆن پ ــه روه ك چ ــن، ه ــی ده ق بگه ڕێی بێكۆتایبوون

پرۆســه ی بونیادنانــی گێڕانــه وه  له ســه ر په یوه نــدی نێــوان ئــه و شــتانه  
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واتــه  ڕه گــه زه  دژەكان.  یه كــرتی دوورده كه ونــه وه .  لــه   كــه   وه ســتاوه ، 

ئه مــه ش بــه  گشــتی حاڵه تێكــه  لــه و حاڵه تانــه ی  لــه  وێنــه  و ئاوێنــه دا 

ــه وه دا ناوه ســن، كــه  تاقــه  ناوێــك  ــژ ته نهــا ل ــاو و چێ ڕه نــگ ده داتــه وه ، ن

ــی  ــر زمان ــن. نه خێ ــه ر بگه یه ن ــه ك كاره كت ــاد و ی ــه ك نیه ــا و ی ــه ك مان و ی

گێڕانــه وه  لــه وه  زیاتــر ده ڕوات، هــه روه ك چــۆن دیــارده ی ده قئاوێــزان 

پــارت  ڕۆاڵن  و  هه یــه   به رده وامیــی  داهێنانه كانــدا  و  نووســین  له نێــو 

ــی  ــزه ش بوون ــی پاكی ــه  ناوێك ــه ، كه وات ــی نیی ــزه  بوون ــی پاكی ــی، ده ق وته ن

نییــه . یــه ك نــاو ته نهــا ئــه و كه ســه  نییــه  كــه  هه یــه ، به ڵكــو هه مــوو 

یــان  داهێنــه ر  كۆمه ڵێــک  لــه   پێكهاته یه كــه   داهێنــه ر  كه ســێكی 

درێژبوونــه وه ی مێژوویه كــه  لــه  داهێنه ره كانــی پێــش خــۆی. مه حــوی 

ــی زانســتی  ــه . مه حــوی ده رئه نجام ــا هــه ر خــوودی مه حــوی نیی ــه  ته نه ب

ئاینــی و بیــری ســۆفیگه ری و شــیعری حافــز و ســه عدی و مه والنــای 

نه قشــبه ندی و وانــه ی ئاینــی و جوانكاریــی شــیعریی نه وه كانــی پێــش 

ــه   ــه  كــه  ئێمــه  گــوێ ده ده ین ــه  نیی ــه و مه حویی خۆیه تــی. مه حــوی ته نهــا ئ

)لــه  ناكــه س كاریــا خاكــم به ســه ر( و ده ڵێیــن چ كابرایه كــی مه زنــه ، بــه اڵم 

لــه   ئــه و، ســه رچاوه و ڕه گــی هه مه چه شــنه ی هه یــه ، هــه ر  مه زنیــی 

ــه زن. ــه  م ــوو ب ــه و ســاته ی ب ــا ئ ــه وه  ت ــردووی خۆی ڕاب

ــه   ــه  ل ــه،  ك ــه  مه زنه ی ــه و ئاوێن ــو ئ ــه ی نێ ــت، وێن ــه ی ده یبینی ــه م مه حوی ئ

ــا  ــۆفیگه ری ته نه ــن و س ــژوو و ئای ــی مێ ــتاوه ، ئاوێنه كان ــدا وه س به رامبه ری

ــک  ــامن ده وێت ــه ش خۆش ــه  ئێم ــان ده ده ن. بۆی ــدا نیش ــوی له ناخیان مه ح

ــوو  ــه و هه م ــن، شــه یدابوونی ئێمــه  ل ــك ده بی ــک ئێمــه  شــه یدای ناوێ كاتێ

وێنانــه دا كۆبووه تــه وه ، كــه  ئاوێنــه ی مێــژوو بــه  تاكێكــی به خشــیوه . 

و  مێــژوو  لــه   چێژوه رگرتنــه   نــاو،  لــه   چێژوه رگرتــن  ئێمــه   بــۆ  هــه ر 

ــی  ــن، ژماره یه ك ــی ده گه یه ن ــاوه كان چ ــه  ن ــگ نیی ــینه كانی. گرن چێژبه خش

زۆر نــاو ئاماده یــی ئه وه یــان لــه  ناخامنــدا هه یــه،  كــه  خۆشه ویســت 

ــۆ  ــتییه  ب ــو خۆشه ویس ــه ، به ڵک ــه  نیی ــۆ ناوه ك ــتی ب ــا خۆشه ویس ــن، ته نه ب

تێكســته كانی. هــه روه ك چــۆن نــاو و كه ســی بكــه ر كۆكــراوه ی كۆمه ڵێــک 

و  كۆبوونــه وه   تێكسته كانیشــیان  هه روه هــا  خۆیه تــی،  پێــش  وێنــه ی 

لــه   نــه وه   كــه   تێكســته  داهێنه رانــه ن،  ئــه و  به یه كداچوونــی هه مــوو 

پشــت نــه وه  له گــه ڵ خۆیانــدا هه ڵیگرتــووه .

وێنــه و ئاوێنــه ی نۆیه هــه م پێــامن ده ڵێــت: ده قــه  گــه وره كان خوێنــی 

و  كۆتایبــوون  گــوزه رده كات.  دێڕە كانیانــدا  بــه   پێشــرت  ده قه كانــی 

بێكۆتایبــوون ســیامی ســه ره كیی ڕوانینه كانــی ئاوێنــه ن، ئاوێنــه  ده توانێــت 

ده ڵێــت:  شــاملۆ  كاتێــک  بــدات.  نیشــان  هه میشــه یی  بێكۆتاییه كــی 

ــم،  ــێ بخوڵقێن ــت ل ــا ئه به دیه تێك ــم ت ــه ت داده نێ ــه ر ئاوێن ــه م به رامب ئاوێن

ئاوێنه یــه ك  چیرۆكه شــدا  لــه م  بــكات.  دروســت  نه مــری  ویســتوێتی 

مه زنــه كان  نێوه ندیانــدا هه مــوو  لــه   و  دانــراوه   ئاوێنه یــه ك  به رامبــه ر 

ئیتالیــۆ كالفینــۆ و خه یــام و...(  وه ســتاون )مه حــوی، دیستۆفســكی و 

بــه م  ده بینــن،  خۆیــان  پێشــی  و  پشــت  دووباره بوونــه وه ی  ئه مــان 

دووباره بوونه وه یــه  دووبــاره  بوونــه وه ی مێــژووی پشــتی خۆیانــن و لــه  

ئاینــده دا.  لــه   دووباره بوونــه وه ن  كاتیشــدا  هه مــان 

دڵنیابــوون لــه  ناوێــك ده بێتــه  هــۆی كوشــتنی ئــه و نــاوه  و كوشــتنی 

ــان  ــه ر هه مووی ــۆره كان ه ــه  دیكتات ــن ك ــه  ده زانی ــه . ئێم ــری ناوه ك هه ڵگ

هه ڵگــری ســیفه تی یه كرتیــن، هه رگیــز هیتلــه ر هــه ر هیتلــه ر خــۆی 

نه بــووه ، هیتلــه ر پێكهاته یــه ك بــووه  لــه  هۆالكــۆ و نیــرۆن و ئه ســكه نده ر، 

ســتالین منوونه یــه ك بــووه  لــه  دووباره بوونــه وه ی ئــه وان و ســه دام و 

ــه   ــه ر ب ــی به رامب ــه وه ی منوونه كان ــه  دووباره بوون ــن ل ــیش منوونه یه ك بۆش

ــه وه . ئه مــه ش وای  ــده  دووباره ده كات ــژوو و ئاین ــه  هه مــوو مێ ــه . ئاوێن ئاوێن

كــردووه  كــه  ئێمــه  نه توانیــن ڕه هــا و بنبڕانــه  ده ستنیشــانی ئــه وه  بكه یــن، 

ــه رده مێكن. ــه  س ــه ر ب ــه رده وام س ــه ن، ب ــانێك ه ــه  كه س ك

مــرۆڤ،  وێنه كانــی  بــه   ئامــاژه ن  ئاشــورییه كان  و  ئێرانــی  میناتــۆره  

لــه   و  كه ســه   هــه ر  هه یــه .  بــۆ  خــۆی  گێڕانــه وه ی  هه ركه ســه  و 

وێنانــه   ئــه و  كاتێــك  ده كات،  پێكهاته یــان  شــه رحی  ســه رده مێكه وه  

ــووه ،  ــه وه دا ب ــی ئ ــه  هه وڵ ــه  ل ــه و وێنان ــه ری ئ ــن داهێن ــرشاون، یه كه می كێ

تــا مانایــه ك ببه خشــێت بــه  مێــژوو و ژیانــی ئــه و ســه رده مه . واتــه  ئاوێنــه ی 

ســه رده می خۆیــان بــن. بۆیــه  ئــه وه ی كــه  ئێســتا لــه  ئاوێنه كــه ی نۆیه مــدا 
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ــه اڵم  ــن، ب ــژووی خۆیان ــه ی مێ ــای وێن ــه  مان ــه ن ك ــه و ئیكۆنان ــت، ئ ده بیرنێ

ــدا  ــه  ناخی ــه ك ل ــه  مانای ــه  ئێم ــه ك ل ــه ن. هه ری ــدا ه ــژووی ئێمه ش ــه  مێ ل

هه یــه ، مانایــه ك ده ربــاره ی ئــه و وێنانــه ی له نێــو ئاوێنه كانــی عه تــادا 

ده رده كــه ون. زۆربــه ی زۆری بۆچوونــه  كالســیكییه كان ئامــاژه ن بــه وه ی كــه  

ــه و ســه رده مه ی  ــه  و ســه ر ب ــه ، كــه  هه ی ــه و ســاته  ئاماده ی مــرۆڤ ته نهــا ئ

هه یــه . ڕابــردوه وه   بــه   پچــڕاوی  په یوه ندییه كــی  و  خۆیه تــی 

لــه   به شــێكه   وێنــه ی  میناتۆرێــك  هه مــوو  ئیكۆنــێ  هه مــوو  بــه اڵم 

له نێــو  دوێنــێ  ئــه وه ی  ئێمــه  ،  لــه   یــه ك  هــه ر  ئه مــڕۆی  كه ســایه تی 

ئه شــكه وت و به شــه كانی ژیانــدا وێنــه  ده كێــرشا، بڕێكــه  لــه  شــێوه و 

ــوون،  ــێ هه ب ــه  دوێن ــی ك ــه و ناوانه ش ــه  ئ ــه . بۆی ــڕۆی ئێم ــیفه تی ئه م س

درێژبوونــه وه ی نــاوه  شــاراوه كانی ناخامنــن، ئــه و ناوانــه  به شــێكن لــه  

ئاماده ییــامن. و  بــوون  چیرۆكــی  هه میشــه ییامن،  چیرۆكــی 

بوونــی ناوێــك، بوونــی مێژوویه كــه ، بوونــی ســه رده مێكه ، بــه اڵم ئــه و 

بــوون  و  ســه ره تا  ده گه یه نێــت.  ژیــان  كۆتایــی  و  ســه ره تا  مێــژووه  

ده گه یه نێــت. نــاوه كان لــه  زاكیره مانــدا جــۆره  ســنووردارییه كامن پــێ 

ــه  چێــژ و خۆشه ویســتی،  ده به خشــن له مــه ڕ بیركردنــه وه ، ســنوورداریه ك ل

لــه   دووركه وتنــه وه   هــۆی  ده بێتــه   خــۆی  بــۆ  ئه مــه ش  كــه  

هه مــوو فگیــوره كان و پابه ندبــوون به ته نهــا 

له به رده مامندایــه .  فیگــوره ی  ئــه و 

كــه   هه وڵه یــه   ئــه و  ئه مــه ش 

له پێنــاوی  ده یــدات  عه تــا 

وه همــی  تێكشــكاندنی 

ته نهــا یــه ك فگیــور 

لــه  یــه ك 

و تاكــه  

ــه وه ی  ــۆ كۆكردن ــه  ب ــو هه وڵ ــه ، به ڵك ــتیكردن نیی ــه م كاره  به گش ــدا. ئ كه س

پێكــه وه  هــه ر  كــه   ناوانــه ی  لــه و هه مــوو  هه مــوو شــته  جوانــه كان 

نیــن،  نــاو  بــه  مه به ســتی  نــاوه كان  پێكدێنــن.  هه موویــان جوانییــه ك 

به ڵكــو ئامانجیــان چێــژە . چێــژی خۆشــی و ســتاتیكی. مه ســه له یه كی 

ــه و  ــی ئاشــكراكردنی ده دات، ئ ــه م هه وڵ ــه ی نۆی ــه  ئاوێن ــه  ك دیكــه ش هه ی

ــا و  ــاوی ڕه ه ــه  ن ــێكن ل ــن، به ش ــه وه  ده نووس ــاوی خۆیان ــه  ن ــه ی ب ناوان

داهێنــه رن. ناوه كانــن،  هه مــوو  پێكهاتــه ی  ئه وانه شــی 

چێــژی  و  نــاو  گه وره كــه ی  په یامــه   کــه   هه یــه ،  عه تــا  الی  گومانێــك 

شــكاندووه ، ئه ویــش گومانكردنــه  لــه  توانــای خه یــام و دڵنیابــوون لــه  

لــه  كوێــوه  ســه رچاوه ی گرتــووه . ئــه م گومانــه   ناشــزانین  مه حــوی، 

ده یه مین وێنه  و ئاوینه 
له  ئاوێنه ی ئه مجاره ماندا )داهێنان( وێنه یه كه  و )ونبوون( ئاوێنه یه . 

به رامبــه ر ســێ په یوه نــدی ئاڵــۆز وه ســتاوین، )كتێــب( و )زینــدان( و 

)ته لیســم(. ئــه م ســێ په یوه ندییــه ، ســه رچاوه ی وێنه یه كــی ئاڵــۆزن و 

لــه  پێكه وه نووســاندنی پارچــه ی ئاوێنــه  تێكشــكاوه كاندا یه كده گرنــه وه . 

ســه ره تا ده ستنووســێك هه یــه ، الپــه ڕە ی یه كه مــی ونــه ، كــه  ئه مــه ش 

نهێنییه كــی  ئه مــه ش  كــه   ده ســپێكه ،  نه بوونــی  ســه ره تایه ،  ونبوونــی 

ــه ن،  ــدا ه ــه ر زه وی ــه ی له س ــه و دیاردان ــوو ئ ــه  هه م ــده  ب ــه  و پابه ن ئه زه لی

كــه  ئاڵــۆزی و ناڕوونــی و ئاشــكرانه بوونێكیان پێــوه  دیــاره . كــه س نازانێــت 

یه كه میــن  بــوون،  كــێ  زه وی  ســه ر  گه لــی  یه كه میــن  ســه رچاوه كانی 

كتێبــی پیــرۆز و یه كه میــن ئایــن كــێ بوون...هتــد، بۆیــه  لــه  هه مــوو 

مۆزه خانــه ی  ده ستنووســه كه ی  ونبوونــی  ونــه ،  ســه ره تا  دیارده یه كــدا 

رسوشــتییه كه ی،  ونبوونــه   پێچه وانــه ی  ئه نقه ســته   ونبوونێكــی  به غــدا، 

ــۆ دروســتكردنی  ــو ب ــه وه  ســه ریهه ڵنه داوه ، به ڵك ــه  خۆی ــه  ل ــه  ونبوونێك وات

ته لیســم ونكــراوه .

بۆیــه  لــه  به شــی ده یه مــی وێنــه  و ئاوێنــه دا به رامبــه ر ســێ حاڵه تــی 

ــت  ــمه (. ده كرێ ــدان( و )ته لیس ــب( و )زین ــش )كتێ ــن، ئه وی ــی ئامێزی نهێن

به رامبــه ر بــه و ســیانه ، ســێ كاراكتــه ر دانێــم، كــه  مــن پێیــان ده ڵێــم 
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ئــه م  له به رامبــه ر  )ده ســتنووس(.  چێــژ(،  )كۆیله كانــی  )داهێنــه ر(، 

ــه   ــت، ك ــه  بكرێ ــه ری دیك ــێ كاراكت ــانی س ــت ده ستنیش ــیانه ش ده كرێ س

ــه ر(،  ــه : )خوێن ــن ل ــته ن بریتی ــه و ش ــێ ئ ــه وه ی هه رس ــش ڕه نگدان ئه وانی

)مێژوونــووس(.  )زیندانــی(، 

ــدان و تێكشــكاندنی ته لیســم، ســێ  ــب و دروســتكردنی زین نووســینی كتێ

بیركردنــه وه .  بــۆ  ســه رچاوه یه ك  خوڵقاندنــی  مه به ســتی  بــه   هه وڵــن 

ــدا  ــن، تێی ــی و ماته ریالی ــتكردنی ڕۆح ــتكردنن، دروس ــێ دروس ــان س بێگوم

ــه   ــتكردنه  ب ــه و دروس ــه  ئ ــه ، وات ــه دا ئاماده ی ــه  هه رســێ حاڵه ته ك ــرۆڤ ل م

ئه وانــه ی  دروستكرنه شــدا  لــه و  په یوه ندییــه .  دروســتكردنی  مه به ســتی 

كاره كــه  ئه نجــام ده ده ن، به پێــی لێكدانــه وه ی عه تــا، كه ســی داهێنــه ر 

حاڵه تــه دا  ســێ  لــه م  مۆزه خانــه ن.  و  مێــژوو  و  چێــژ  كۆیله كانــی  و 

ــته یی  ــا جه س ــه ردوو مان ــه  ه ــن ب ــن ڕووده دات، خۆكوش ــی خۆكوش حاڵه ت

به خشــینی  مه به ســتی  حاڵه ته كه شــدا  له هه رســێ  ڕۆحییه كــه ی.  و 

چێــژ لــه  ئارادایــه ، داهێنــه ر كاتێــک كاری داهێنــان ده نووســێت، پرۆســه ی 

ــتی  ــه  مه به س ــتنێك ب ــێ ده كات، خۆكوش ــت پ ــدا ده س ــه  ناخی ــن ل خۆكوش

ــه  پرۆســه ی  ــه  نووســه ر ل ــان. كه وات ــه  كاری داهێن ــكاری ب به خشــینی جوان

ــی  ــه  قوربانی ــۆی ده كات ب ــی خ ــه ی ناخ ــه و چێژان ــدا، ئ ــتنی ڕۆحی خۆكوش

ــه   ــتنه كه ی ل ــه ی خۆكوش ــه ش پرۆس ــێت، به مه ب ــه ری ببه خش ــه  خوێن ــا ب ت

كاری داهێنانــدا بــه  ئه نجــام ده گات.

دروســت  زینــدان  ئه وانــه ی  )زیندانــه (،  كــه   دووه مــدا  حاڵه تــی  لــه    

ده كــه ن و ناویــان كۆیله كانــی چێــژه ، ئــه وه ی پاڵیــان پێــوه  ده نێــت 

ــه  دروســتكردنی  ــه . وات ــژی داهێنان ــه ن، چێ ــه ی كووشــن بك ــان ڕه وان خۆی

ــدان  ــۆ زین ــه  ب ــه ، ك ــی و ته ڵه زگ ــه  نهێن ــت ل ــڕ بێ ــه  پ ــك ك ــێوه  زیندانێ ش

ــر  ــی ت ــه  مانایه ك ــه وه . ب ــه  ئاســانی ته لیســمه كانی بدۆزێت ــت ب ئاســان نه بێ

چێــژی دۆزینــه وه  و داهێنــان پاڵــی به وانــه وه  ده نــا تــا ڕووبــه رووی مــه رگ 

ــكه نجانه   ــه و ئه ش ــیان ل ــه ت چێژیش ــت، ته نان ــه ر ده ڵێ ــه وه ، وه ك نووس ببن

ــه   ــه وه . بۆی ــان تاقیده كرای ــه ر خۆی ــر له س ــا و دوات ــه  دایانده هێن ــی ك ده بین

دروســتكردنی زینــدان تــه واو لــه كاری نووســینی كتێــب و داهێنانــی كتێــب 

ــدان  ــن زین ــڕ نهێنیرتی ــا پ ــوون ت ــه رگ ده چ ــه ره و م ــه كان ب ــوو، كۆیل ده چ

دۆوســت بكــه ن. ته لیســمی ده سنووســه كه ش وه ك ئــه و دووانــه  یــه ك شــت 

ــه  گێــڕه وه وه  ده كات، كــه   ــوو، كــه  وا ل ــه ڕە ی یه كه مــی ب ــوو، ئه ویــش الپ ب

لــه  چێــژی ڕووبه ڕوبوونــه وه ی مه رگــدا بــژی، ته نهــا له پێنــاو ئاشــكراكردنی 

ــه و ده ستنووســه .  ــی ئ نهێنی

ئــه وه ی  بــۆ  كه واتــه  نووســه ر وه ك داهێنه رێــک، كتێــب داده هێنێــت 

حاڵــه دا  لــه م  بــكات.  ئاشــكرا  نهێنییه كانــی  و  بیخوێنێتــه وه   خوێنــه ر 

خوێنــه ر هــه وڵ ده دا ئــه و چێــژە ی نووســه ر بدۆزێتــه وه  كــه  بــه  كووشــتنی 

و  نهێنــی  كاتــدا  لــه  هه مــان  كتێبه كــه .  بــه   به خشــیوێتی  مه عنه ویــی 

ته لیســمی ئــه و چێــژە  بشــكێنێ. ئه مــه ش بــه  تــه واوی لــه  كاری ئــه و 

ــه ی  ــه  تازه ی ــه و زیندان ــه  ده چێــت كــه  هه وڵــی هه ڵهاتــن ده دات ل زیندانیی

ــان  ــردووه ، هه م ــتیان ك ــان دروس ــی خۆی ــه  مه رگ ــژ ب ــی چێ ــه  كۆیله كان ك

ئــه م شــته ش الی گێــڕە ره وه  ســێ بــاره  ده بێتــه وه ، كاتێــک كــه  له ســه ره تادا 

هه وڵــی دۆزینــه وه ی نهێنــی ئــه و ده سنووســه  ده دات.

ئاوێنــه دان،  یــه ك  له بــه رده م  بــه اڵم  وێنــه ن،  ســێ  وێنــه كان  كه واتــه  

ئه ویــش دۆزینــه وه ی نهێنــی وێنــه ی نێــو ئاوێنه كه یــه . لــه م به شــه دا 

و  ته لیســم  ئاشــكراكردنی  هه مووانــه ،  نێــوان  هاوبه شــی  كــه   ئــه وه ی 

ده ده ن.  ڕوو  كوشــتنانه ی  لــه و  چێژوه رگرتنــه   هه روه هــا  نهێنییه كانــه ، 

ــا  ــڕه ره وه  ته نه ــژ و گێ ــی چێ ــه ر و كۆیله كان ــه ره ، داهێن ــێ كاره كت ــه م س ئ

ــۆ  ــه  ب ــی خۆیان ــژی ناخ ــتنه وه ی چێ ــش گواس ــه ، ئه وی ــان هه ی ــه ك په یامی ی

ــه ی  ــه  و ئاوێن ــه ری وێن ــی و خوێن ــب و زیندان ــه ری كتێ ــۆ خوێن ده ره وه ، ب

ــه م. ده ی

 سه رچاوه :
عه تــا  چیــرۆك،  ئه ندێشــه کراوه کان،  چیرۆكــه   و  تینــا 
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ــی  ــەوە گفتوگۆیەك ــارەی زەمەن ــە ب ــتاین* ل ــۆن* و ئاینش ــۆی برگس گفتوگ

دەیانــەوێ   فیزیاییــەكان  لــە  هەنــدێ   بــەاڵم  فیزیاییــە،  ســایكۆلۆجی/ 

تێگەیشــنێكی تاكڕەهەنــد بــە زەمــەن ببەخشــن و ئــەو كەلێنــە دابخــەن، كە 

ئەپیكۆرییــەكان بــە كراوەیــی جێیانهێشــتووە! لێــرەدا گرفتــی قســەكردن لــە 

ســەر زەمــەن لــە الی برگســۆن قســەكردنە لــە زەمــەن وەك مەســەلەیەكی 

خــودی، وەك مەســەلەیەك كــە بــە مرۆڤــەوە بەنــدە، بــەاڵم الی ئاینشــتاین 

و قســەكردنە لــە ســەر حەقیقەتێكــی بابەتــی كــە بــە دەرەوەی مرۆڤــەوە 

دەلكــێ . 

زەمــەن چییــە؟ ئــەو پرســیارە دێرینــەی، كــە )ئۆگســتین(* ی مــەزن بــەرزی 

كــردەوە، وەك دەبینیــن الی برگســۆن لــە دەیموومــەدا خــۆی دەبینێتــەوە... 

برگســۆن ڕەهایــی لــە بەردەوامییــدا دەبینێتــەوە، پێیوایــە بەردەوامــی 

زەمەنــی حەقیقییــە.. ئــەو زەمەنەیــە كــە مــرۆڤ تێیــدا دەژی، بۆیــە دەبــێ  

مــرۆڤ لــە جیهانــی دەرەوە دوور بكەوێتــەوە، بــەرەو نــاوەوە، چونكــە هەر 

لــە نــاوەوە هەســت بــە هەڵقووڵینــی زەمەنــی حەقیقــی دەكات، زەمەنێــك 

ــە نــوێ  بــەرەو  ــاردا كۆدەكاتــەوە و ســەر ل كــە ڕابــردوو و ئێســتا لەیــەك ب

ــە ســەر دەیموومــە  ــوون( ل ــەوێ  )ب ــی دەنێــت. برگســۆن دەی ــوو پاڵ داهات

ــە  ــی( دێ  و دەڕوا، بۆی ــەوەی )دەیموومە-بەردەوام ــەر ئ ــكات. لەب ــا ب وێن

ــی پێشــكەوتنی  ــاكات.. بەردەوام ــەش بەشــبوون ن ــی دابەشــبوون و ب قبول

ڕابــردووە، كــە داهاتــوو بەرهــەم دەهێنــێ ، هەرچەنــدە پێشــبكەوێت 

گــەورە دەبێــت. هــەر لــە ســەر ئــەو بنەمایــەش )من/االنــا( الی ئــەو 

یەكێتییەكــە دابــەش نابێــت. ئازادیــش بــە دەیموومــەوە بەنــد دەكات، 

دەیموومەیــەك كــە جیابوونــەوە نــاس نــاكات، یەكێتییــەك پێكدەهێنــێ  كــە 

ناشــێ  بــە ســەر ســاتەوەختدا دابــەش بكرێــت. بەمجــۆرە ئــازادی تەعبیــر 

ــەی  ــە تێزەك ــردن ل ــۆ جەختك ــۆن ب ــە برگس ــێتی دەكات. هەڵبەت ــە كەس ل

كەواتــە الی  دەهێنێتــەوە..*  وەك منوونــە  ئاگایــی  شــێوازی  و  مۆزیــكا 

ــردووە. ــتا، ڕاب ــەری ئێس ــۆن جەوه برگس

زەمەن لە چەندین وێنەدا
كتێبــی )جدلیــە الزمــن(ی باشــالر* دیموومــەی زەمــەن بــەو مانایــەی كــە 

الی برگســۆن هەیــە، ڕەتدەكاتــەوە و دەڵێــت زەمــەن بەیەكەوەلــكاو نییــە، 

ــە  ــێ  ب ــە(.. هەروەهــا دەڵ ــە، منفصل ــكاوە )متصــل نیی بەڵكــو بەیەكەوەنەل

هــۆی فیكــری بەیەكەوەنووســاوەوە )متصــل( ناتوانیــن بــە شــێوەیەكی 

ــە  ــی دەیمووم ــەوە.. ئەگەرچ ــە بگوازین ــی دیك ــەرەو یەكێك ــەری ب جەوه

پێــدراوی ڕاســتەوخۆی ئاگاییــە، بــەاڵم ئــەو دیموومەیــە دەســتەمۆیە، 

ــڕان  ــە هــۆی )داب ــراوە، چ ب ــە شــارەزایی دەرەكــی وەرگی ــی ل ــە ئاگای كەوات

یــان بەردەوامــی( بێــت. بــەو مانایــەش الی باشــالر ئاگاییــامن بــە زەمــەن، 

ــاتدا  ــە چركەس ــا ل ــە تەنه ــی نیی ــەن واقیع ــاتەوەخت: زەم ــە س ــە ب ئاگایی

نەبێــت. كەواتــە باشــالر لەگــەڵ تێــزی فەلســەفی )ساتەوەخت/چركەســات- 

 Gaston ڕۆبنــاڵ-  )گاســتۆن  )Siloce(ی  كتێبــی  و   )Instant-اللحڤــە

Roupnel( یەكدەگرێتــەوە و لــە تــەواوی كتێبــی )حــدس اللحڤە( پشــتگیری 

ــەن  ــی زەم ــە واقیع ــاڵ-Roupnel( پێیوای ــەو دەكات. )رۆبن ــەی ئ ــە تێزەك ل

ــە  ــەن واقیعێك ــە زەم ــی دیك ــە مانایەك ــان ب ــاتەدایە، ی ــەو چركەس ــا ل تەنه

بــە چركەســات ئابڵوقــەدراوە و دەكەوێتــە نێــوان دوو عەدەمــەوە. كەواتــە 

ــە  ــرێ ، چونك ــێ  مب ــژی، دەب ــەوە ب ــەر ل ــەاڵم ب ــوە دەژی، ب ــە نوێ ــەن ل زەم

ــەوەی  ــۆ ئ ــەوە، ب ــە بگوازێت ــاتێكی دیك ــۆ س ــاتێك ب ــە س ــۆی ل ــێ  خ ناتوان

ــە.*  ــە دەیمووم ببێت

لــە ڕســتەیەكی فەلســەفیدا باشــالر دەڵێــت: مــن هەمــوو شــتێكم ونكــردووە 

ــەر،  ــالر هون ــۆرە الی باش ــتبهێنم. بەمج ــتێ  بەدەس ــوو ش ــەوەی هەم ــۆ ئ ب

دابــڕان لەگــەڵ بەردەوامــی ژیانــی ڕۆژانــەی بــاو دروســت دەكات. چونكــە 

ــەو ســاتەوەختەدا  ــە ل ــە.* ئێم ــی لەدایكبوون ــان نابەردەوام ــی ژی بەردەوام

دەژیــن، هــەر لــەو حاڵەتــەدا هەســتدەكەین هەیــن، واتــە لــەو ســاتەوەختە 

و بــە هــۆی ئــەو چركەســاتەوە هەســت بــە بوونــی خۆمــان دەكەیــن. لــە 

نێــوان هەســتكردن بــە ئێســتا و هەســتكردن بــە ژیــان هاویەكییەكــی 

)وەكیەكــی( ڕەهــا هەیــە. لێــرە لــە دیــدی ژیانــەوە دەتوانیــن هەوڵدەیــن 

بــە هــۆی ئێســتاوە لــە ڕابــردوو بگەیــن، بەبــێ  ئــەوەی بــەردەوام هەوڵدەین 

بــە هــۆی ڕابــردوو ڕاڤــەی ئێســتا بكەیــن.

 زەمــەن چییــە؟ دەتوانــم بڵێــم لــە كــۆی گێڕانەوەكانــی )عەتــا محەمــەد(دا 
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مــرۆڤ لــە چەندیــن وێنــەدا بــە زەمەنــی ســاتەوەختەوە دەلكــێ ، بــەردەوام 

زەمــەن بــە كراوەیــی بەجێدەهێڵــێ ، بــەو مانایــەش وێنەكانــی عەتــا 

ــی پاســەوانانی  ــە ڕۆمان ــە ســاتەوەختەوە، ل محەمــەد ناڕاســتەوخۆ دەكەون

)لــە  بینینــی خۆمــان  بــۆ  تــر  خــودا- مێژووییەكــی 

ناوەنــدی ڕۆشــنبیری و هونەری ئەندێشــە چ 2 ســاڵی 

2016 پێــدراوە( وێنــەكان بــە دوای خەلــق كــردن و 

عەشــق و عەدەمــەوەن، كــۆی ڕووداوەكانــی ئــەو 

ــە دایــك دەبــن، كــە  ــە ســاتەوەختێ  ل ــە ل ڕۆمان

دەیموومــەی نییــە، وەك چــۆن هێــل لــە خــاڵ 

پێكهاتــووە، ئــەو ڕۆمانــەش لــە كۆمەڵــێ  

ئەســڵێك  )هیــچ  پێكهاتــووە.  ڕووداو 

ــە  ــە ل ــان بریتیی ــە، ژی ــی نیی بوون

ئــەوەی  وێنــەكان...  ژیانــی 

یــان  ڕۆح  پێشــیدەوترێت 

ــچ  ــرۆڤ، هی جەوهــەری م

نییــە جگــە لــە هەوڵێــك 

بــۆ دەربازكردنــی مــرۆڤ 

لــەو وێنــە ســێڕەهەندییەی 

ــەرزی،  ــی و ب ــژی و پان درێ

ڕەهەندێكــی  ئــەوەی  بــۆ 

تــری بداتــێ ، كــە قواڵییــە، بــۆ 

ــری  ــی ت ــە گیاندارەكان ــەوەی ل ئ

ــەوە. پاســەوانانی خــودا  ــا بكات جی

ل153(.

بڵێــم  دەتوانــم  چییــە؟  زەمــەن 

خــودا  پاســەوانانی  كاراكتەرەكانــی 

لــە  ئاگایــی  كــردەی  بایەخــی  بــەردەوام 

ئەزموونــی ســاتەوەختیدا تۆمــار دەكــەن، چونكــە 

بــێ   و  )ئیــرادە(  ویســت  بەبــێ   بەڵگەنەویســت  حەقیقەتێكــی  هیــچ 

هەســتكردن بوونــی نییــە، هــەر ئــەوە درێــژ دەبێتــەوە تــا بڕیــار لــە ســەر 

كــردە بــدات. بەمجــۆرە خــودی گێڕەڕەوەكانــی عەتــا محەمــەد تەنهــا وەك 

ــەوەرە،  ــش بوون ــن. زەمەنی ــن هەی ــن بڵێ ــێ ، ناتوان ــی نەب بكەرێكــی زەمەن

ــق و  ــردن و عەش ــان و خەلقك ــە، داهێن ــە، دابڕان ــاتە، جیابوونەوەی چركەس

لەپــڕە... ژوورەوەی  چوونــە  كــردەی 

كەواتــە زەمەنــی گێڕانــەوەی ئــەو ڕۆمانــە دەاللــەت لــە جەوهــەری گــۆڕاو، 

مرۆڤــی خــاوەن قــاچ... دەكات، كاراكتــەرەكان هەمــوو شــتێكیان ونكــردووە، 

بــۆ ئــەوەی هەمــوو شــتێ  بەدەســتبهێنن، بۆیــە قبولــی دابەشــبوون و 

ــو  ــە، بەڵك ــكاو نیی ــەن بەیەكەوەل ــە زەم ــەن، چونك ــبوون دەك ــەش بەش ب

بەیەكەوەنەلــكاوە، بــەو مانایــەش وێنــەی كاراكتەرەكانــی ئــەو ڕۆمانــە بــە 

ــەوە  ــیار ئ ــەوە؟! پرس ــەر... نانارسێن ــەر و س ــەن و جەوه ــەوەی زەم گێڕان

نییــە مــرۆڤ  وەك كۆپیكــەری شــتەكان، ئــەو چیڕۆكــە خەیاڵیانــە وەك 

رسوشــتێكی خولقێنــەر یــان دروســتكەر بەرجەســتە دەكات... قســە ئەوەیــە 

كــە زەمەنــی رسوشــتی خولقێنــەر كراوەیــە و زەمەنــی رسوشــتی دروســتكەر 

ــەن  ــەوەی زەم ــەی گێڕان ــراو وێن ــی داخ ــەش زەمەن ــەو مانای ــراوە! ب داخ

ــەوە دەنەخشــێنێ ... ــی گێڕان ــەی زەمەن ــراوە وێن ــی ك دەكێشــێ ، زەمەن

ــەو شــوێنەوە  ــتە، ب ــەوە پەیوەس ــە خاك ــا ب ــی دروســتكەر هــەر تەنه مرۆڤ

كــە لێــی لــە دایكبــووە، هــەر تەنهــا بــە نشــتیامن، ڕەگــەز، نەتــەوە، ئاییــن، 

كلتــور... پەیوەســتە، ســەرچاوەی جەوهــەر نەگــۆڕ مرۆڤــی دروســتكەرە... 

ــەر  ــی پاســەوانانی خــودا وەك مرۆڤــی خولقێن ــی ڕۆمان ــەاڵم كاراكتەرەكان ب

پێیەكانیــان ئامــرازی بڕینــی ڕیــگا دوورەكانــە و هەنــگاو دەنێــن و ســەری 

ــن!  ــان هەڵدێ ــی خۆی ــە و ڕەچەلەك ــە ڕەگ و ڕیش ــرن و ل ــان هەڵدەگ خۆی

ــۆی  ــنامەی خ ــۆی دەكات، ناس ــی خ ــتكاری بوون ــەر دەس ــی خولقێن مرۆڤ

ــێ   ــەو دەڵ ــەوە... ئ ــە جەوهــەری نەگــۆڕ دەبێت دەگۆڕێــت، ســەرچانەش ل

ــەوانانی  ــم... پاس ــا وێنەیەك ــە تەنه ــن ك ــت، وەك م ــم؟ وێنەیەكێ ــن كێ م

ــودا، ل206.  خ
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مێژووی فیكری پاسەوانانی خودا
ــان،  ــی خۆم ــۆ بینین ــر ب ــی ت ــودا- مێژووییەك ــەوانانی خ ــی پاس رۆمان

لــە ڕێــگای زەمەنــەوە كۆمەڵــێ  بابــەت دەخاتــە ژێــر لێكۆڵینــەوە و 

ــر  ــدی نێ ــازادی، پەیوەن ــی ئ ــەرییەوە، وەك گیروگرفتەكان چارەس

ــوون،  ــردن و ب ــەی م ــادەوەری، كێش ــەی ی ــێ ، كێش و م

كێشــەی زمــان... عەتــا محەمــەد پێیوایــە مێــژووی 

ــر  ــوان نێ ــی نێ ــژووی ملمالنێ ــرۆڤ وەك مێ م

ــە  ــەو پێیوای ــێنێ ! ئ ــۆی دەنەخش ــێ  خ و م

ئیمپریالییــەت،  و  داگیركــردن  تەنانــەت 

و  ڕۆژهــەاڵت  نێــوان  ملمالنێــی 

ڕۆژئــاوا، دەســتگرتن بــە ســەر ســامان 

و ســواربوونی ئۆتۆمبیــل و جنێــودان و 

سیســتمی زمــان... لــە مێــژووی ملمالنێــی 

نێــوان نێــر و مێدایــە! ئــەو دیــدەی عەتــا 

محەمــەد بــۆ كێشــەی ئافــرەت و كێشــەی 

ــردن و كێشــەی خۆرهــەاڵت و  ــوون و م ب

خەلقكــردن،  و  دروســتكردن  خۆرئــاوا، 

عەشــق و خۆشەویســتی... و هەمــوو ئــەو 

ــانە  ــگای ئەفس ــە ڕێ ــەی ل ــە مرۆییان كێش

ــتوون...  ــە گەیش ــە ئێم ــەوە ب و گێڕانەكان

هەمــوو ئــەو كێشــە مرۆییانــەی لــە چیــرۆك 

هەمــوو  داوەتــەوە،  ڕەنگــی  ڕۆمانەكانیــدا  و 

ــە بــۆ ملمالنێــی نێــوان نێــر و مــێ   ئــەو كێشــە مرۆییان

دەگەڕێتــەوە، بڕوانــە ل107.  

ئــەو بۆچوونــەی عەتــا محەمــەد بــۆ مێــژووی ملمالنێــی مرۆڤایەتــی 

زمانەوانــی  زانــای   1923-1837 بریســە  بیــار  )جــان  قســەیەی  لــەو 

لــە  مرۆڤایەتــی  مێــژووی  پێیوایــە  كــە  دەبێتــەوە،  نزیــك  فەرەنســی( 

ــە،  ــەوە -word-ەوە نیی ــە وش ــا ل ــەر تەنه ــەاڵم ه ــە... ب ــی زماندای ناوەڕۆك

ــژووەش  ــەو مێ ــژووە، ئ ــە! وشــە مێ ــان -world- ەوەی ــە جیه بەڵكــو ل

ــان  ــتی ڕێزم ــە وەك زانس ــە، وش ــژووی بەدواداگەڕان ــەوەی مێ ڕەنگدان

ــە...  ــدا نیی ــوێ  و ســەیری تێ ــتێكی ن ــچ ش ــراوە، هی ــاو هەڵێنج ــە ن ل

ــەوەی  ــی ڕەنگدان ــژووی مرۆڤایەت ــەوەی مێ ــی ڕەنگدان ــە كورت ب

ــاك  ــان ج ــە، ج ــف اللغ ــە: عن ــدا... بڕوان ــە جیهان ــە ل زمان

بــدوی،  محمــد  د.  وتقدیــم/  ترجمــە  لوســیركل، 

ــروت، گ2، 2006،  ــە للرتجمــە، بی املنڤمــە العربی

تێڕوانینــەی  ئــەو  دەشــێ    .137 ص133. 

بریســە بــە جــۆرێ  لــە جــۆرەكان پەیوەنــدی 

ئۆگســتینەوە  مایســرتۆ(  )دی  كتێبــی  بــە 

هەبێــت، كــە بەڵگــەی بوونــی خــودا بــە 

زمانــەوە پەیوەســت دەكات و دەڵێــت خــودا 

لــە دەروونــی مــرۆڤ دایــە و لــە ڕێــگای 

دەردەكەوێــت. زمانــەوە 

جوانی لە ناكامڵیدایە
ــامن  ــەوە جیهانێك ــاوەوەی خۆمان ــە ن ــە ل ئێم

لــە  چــۆن  وەك  هەڵگرتــووە،   ))world((

جیهانێكــدا )word( نیشــتەجێین كــە زمانــە.* 

ــوان  ــە نێ ــەوەی ل ــۆ ئ ــە ب ــەوە هەوڵێك گێڕان

جیهــان و زمــان جۆرێــك لــە ئاوێتــە بــوون و 

هاوگونجــان دروســت بــكات! هەر لەوێشــەوە 

ــە  ــێنرتالیانە ل ــی س ــی( پێگەیەك ــودی مرۆڤایەت )خ

ــەوەدا وازی دەكات، وەك ڕیكــۆر* دەڵێــت:-  كــردەی گێڕان

ــدا.*  ــە دایكبوون ــی ل ــە حاڵەت ــە ل ــرۆڤ چیرۆكێك ــی م ژیان

تەكنیكــی گێڕانــەوە لــە ڕۆمانــی پاســەوانانی خــودا پەیوەنــدی بــە زەمەنــی 

ــی  ــم زەمەن ــەوێ  بڵێ ــەن! دەم ــەوەی زەم ــەك گێڕان ــە، ن ــەوەوە هەی گێڕان

گێڕانــەوە پەیوەندییەكــی ڕاســتەوخۆی بــە خەلــق كردنــەوە هەیــە، بــەاڵم 

گێڕانــەوەی زەمــەن بــە دوای دروســتكردندا دەڕوات، یەكەمیــان دەكەوێتــە 

رۆمانی پاسەوانانی خودا 
لە زەمەندا وازی دەكات، 
بۆیە رووداوەكانی قسە 
لە كێشەكانی سەردەم 

دەكات، هەموو شتێكیان، 
هەموو كێشەكانیان لە 

ئێستاوە نزیكە
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نێــو زمــان و دووەمیــان جیهــان! زەمەنــی گێڕانــەوە دەكەوێتــە نێــو زمــان 

ــە  ــردن دەكەوێت ــەوە. خەلقك ــو جیهان ــە نێ ــەن دەكەوێت ــەوەی زەم و گێڕان

نێــو زمــان و دروســتكردن دەكەوێتــە نێــو جیهــان، عەشــق دەكەوێتــە نێــو 

زمــان و خۆشەویســتی دەكەوێتــە نێــو جیهــان، مــێ  دەكەوێتــە نێــو زمــان 

و نێــر دەكەوێتــە نێــو جیهــان... جوانــی زمانیــش لــە ناكامڵیدایــە، مرۆڤیــش 

ــی  ــرۆك و كاراكتەرەكان ــكات، چی ــرت ب ــان جوان ــدەدات هەمیشــە جیه هەوڵ

ــە ناكــەون ؟!  ــەو هاوگونجان ــا محەمەدیــش ل عەت

مــاوە  ئــەو  دووتوێــی  دەكەوێتــە  گێڕانــەوە  پرۆسیســەكردنی  لێــرەوە 

شــاراوەیەی، یــان ئــەو بۆشــایی و خەیاڵــەی، كــە لــە نێــوان زمــان و جیهانــدا 

هەیــە، ئــەوەش واتــە ئاشــنابوونی خــود )كــە لــەو ڕۆمانــەدا لــە كاراكتــەری 

ــاردەكان  ــتەكان و دی ــی ش ــەڵ جیهان ــەوە( لەگ ــواردا دەیبینین ســەرەكی ڕێب

ــە و  ــەو دیاردان ــی ئ ــا و دەاللەتەكان ــی مان ــگای پرۆســەی خەڵقكردن ــە ڕێ ل

ــی دەســتەجەمعییەوە!  ــی فــەردی و پاشــان ئاگای ــواری ئاگای ــۆ ب ــان ب بردنی

ــی  ــەوەدا بوون ــی گێڕان ــی زەمەن ــە میان ــڕەڕەوە ل ــەش خــودی گێ ــەو مانای ب

ــەوە وااڵ  ــگای زمان ــە ڕێ ــەی ل ــا هایدیگەرییەك ــە مان ــۆی ب ــی خ هەنووكەی

ــەوە.* دەكات

زەمەنی زمانەوانی
ئەوانــەی بــە ئاڕاســتەی )رۆمانــی نــوێ ( كاریــان دەكــرد, واتــە )رۆب گرێیە  و 

میشــیل بۆتــۆر  و ناتالــی ســارۆت  و كلۆد ســیمۆن  و جــان ڕیكاردۆ( پێشــبینی 

 و تیۆرەكانیــان لــە بــارەی تەوزیفكردنــی زەمــەن, لــە ئامــاژەی زمانەوانــی بە 

ــێ :  ــەوە  و دەڵ ــی دەكات ــس( ڕوون ــووە, وەك چــۆن )الین ــەوە وەرگرت زەمەن

خەســڵەتی بنەڕەتــی گوتــەزای زەمــەن خــۆی لــە پشــت ســاتەوەختی 

ڕووداو لــە ڕســتەدا دەبینێتــەوە, واتــە لــە )هەنوكــەی( بەزارداهاتنــدا خــۆی 

هەڵدەگرێتــەوە. 

رۆمانــی پاســەوانانی خــودا لــە زەمەنــدا وازی دەكات، بۆیــە ڕووداوەكانــی 

هەمــوو  شــتێكیان،  هەمــوو  دەكات،  ســەردەم  كێشــەكانی  لــە  قســە 

ــە  ــا دەبن ــوو هــەر تەنه ــردوو, داهات ــە, ڕاب ــە ئێســتاوە نزیك كێشــەكانیان ل

كۆمەڵــە لقێكــی بەرهەمهاتــووی ئــەو زەمەنــەی كــە ســاتەوەخت بەرهەمی 

ــی( زەمەنێكــە  ــی زمانەوان ــی پاســەوانانی خــودا )زەمەن ــە ڕۆمان ــاوە. ل هێن

خــۆی بــە گوتنــەوە پەیوەســت دەكات, بــەو مانایــەش ســێنتەری ئــەو 

زەمەنــە لــە بەرهەمهێنانــی گوتندایــە. زەمەنــی زمانەوانــی كــردە/ چاالكییــە 

دووەمیــان  ئــەوەی   Actio( عمــل:  كار(   نــەك   .)Acte )فعل/فعالیــە: 

بەردەوامــە و دەكەوێتــە نێــوان بڕیــار و ئامانجــی دەیموومــەوە، چونكــە كار 

هــەر دەبــێ  ســەرەتای هەبــێ  و هــەر دەبــێ  وەك بنچینــە ڕووداوی هەبــێ . 

بــەاڵم كــردە/ چاالكــی ســاتەوەختییە، جگــە لــە ئەبســرتاك هیــچ واقعێكــی 

ــت.*  ــا ناكرێ ــێ  وێن ــپاو نەب ــی چەس ــە حاڵەت ــن ب ــە پشتبەس ــە. كار ب نیی

بــەاڵم كــردە بــەر لــە هەمــوو شــتێك بڕیارێكــی ڕاســتەوخۆی هەنووكەییــە، 

پێشــكەوتنێكی داهێنەرانەیــە ڕووداوەكان فەرامــۆش دەكات.

ــە ســەرچاوەی زەمــەن ئێســتایە و هەنووكــەی زمانەوانیــش بنەمــای  كەوات

هەمــوو ڕووبــەروو بوونەوەیەكــی زەمەنــی زمــان لەخــۆ دەگــرێ . زەمەنــی 

زمانەوانــی هــەر یــەك لــە )رێبــوار، نیــان، ســنور...( لــە ســەر ئــەو بنەمایــە 

بــەردەوام لــە بــارەی ئێســتا دەنووســن. بــەو مانایــەش ئیشــكالیەتی 

ــە,  ــكالیەتێكی زەمەنیی ــەردا ئیش ــە جەوه ــەد ل ــا محەم ــەوە الی عەت گێڕان

ئیشــكالیەتی زەمەنــی وەك ڕوومنــان كــردەوە  گێڕانــەوە لــە فــرە زەمەنیــدا 

هەڵدەگرێتــەوە.

مێژووی زەمەن/ مێژووی هەڵە
بــە گەڕانەوەمــان بــۆ چیڕۆكی ئادەم و حــەوا، دەتوانین ئــەو تایبەمتەندییەی 

ــتەیە  ــەو ڕس ــەرە، ل115. ئ ــی هەڵەك ــە بوونەوەرێك ــەوە، ك ــرۆڤ بدۆزین م

ــی  ــو هاوگونجان ــاكات، بەڵك ــا ن ــتی وێن ــە و ڕاس ــی هەڵ ــژووی ملمالنێ مێ

زەمــەن و زمــان دەكێشــێ ، دەمــەوێ  بڵێــم هەڵــە پێیەكانــی زمانــە و ســەری 

زمــان دەكەوێتــە نێــو زەمەنــەوە، بــەاڵم زمــان و زەمــەن بەیەكــەوە نالكێــن، 

زەمــەن و زمــان ڕووبــەرووی یــەك نابنــەوە، بەڵكــو زمــان زەمەنــی خــۆی 

ڕۆدەنێــت، زەمەنیــش زمانــی خــۆی هەیــە! بــەو مانایــەش بــەردەوام 

ــان  ــو زم ــودا وەك ــەوانانی خ ــی پاس ــەرەكی ڕۆمان ــەری س ــوار( كاراكت )رێب

ــش دەســەاڵتی  ــەن! خوێنەری ــەك وەك زەم ــە، ن ــی خوێنەردای ــە چاوەڕوان ل

ــێوەی  ــە ش ــش ل ــرێ ، دەســەاڵتی زەمەنی ــەوە دەگ ــێوەی گێڕان ــە ش ــان ل زم
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ســاتەوەخت! 

ناتوانیــن  چــۆن  وەك  كەواتــە 

زمانــەوە،  دەرەوەی  بخەینــە  هەڵــە 

ناشــتوانین كاراكتەرەكانــی عەتــا محەمــەد 

بخەینــە دەرەوەی زمەنــەوە.

مانــا  )بــە  محەمــەد  عەتــا  كاراكتەرەكانــی 

زەمەنــی  زمانــن،  دالــی  الكانییەكــەی( 

كارەكانــی  لــە  گێرانــەوەش 

هەڵــەن،  ســەرگەورەی 

ــات،  ــە ڕێكدەخ ــەوانانی خــودا هەڵ ــی پاس ــە ڕۆمان ــەوە ل ــی گێران زەمەن

ــت  بــەو مانایــەش كاراكتەرەكانــی عەتــا محەمــەد لــە هەڵــە دروس

كــراون، كەواتــە كاری كاراكتــەرەكان ئاگایانــە نییــە، وەك زەمەنــی 

گێرانــەوە دەیكێشــێ ، بەڵكــو لــە خۆوەیــە و دەكەوێتــە ژێــر زمانــەوە 

ــی  ــەو قســانەش تەرجەمەكردن ــوو ئ ــێ ! هەم ــان دەب ــان ملكەچــی زم ی

و  ســوبێكت  بــارەی  لــە  )الكان(*  و  )فرۆیــد(*  نێــوان  جیاوازبینــی 

نەســت لــە الیــەك و ئیگــۆ و نەســت لــە الیەكــی دیكــەوە. هەمــوو ئــەو 

جیاوازییانــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە، كــە الی  فرۆیــد ئیگــۆ ســەرگەورەی 

نەســتە و نەســت ڕێكدەخــات، نەســتیش عەقــڵ بەڕێــوە دەبــات، كەچــی 

الی الكان زمــان نەســت بەڕێــوە دەبــات و ئــەوە زمانــە قســان بــە نەســت 

دەكات.

ــدا دەڕوا،  ــە دوای زمان ــدا ب ــۆی كاراكانی ــە ك ــەد ل ــا محەم ــی عەت ــە كورت ب

ــۆ ئــەوەی زەمــەن بــێ  بەڵگــە نەكەوێتــەوە... گێڕانــەوە زمــان بەڕێــوەی  ب

دەبــات، بــۆ ئــەوەی كاراكتــەرەكان ڕێكبخــات! كەواتــە مێــژووی لــە 

دایكبوونــی كاراكتەرەكانــی عەتــا محەمــەد مێــژووی هەڵەكانــی زمــان 

دەگەیەنێــت و دەكەوێتــە نێــو چركەســاتەوە.

زەمەنی نێر یان مێ  
ئەگــەر زەمــەن بــە ڕەگــەزی مــێ  دابنێیــن، ئــەو مانــا ئایینییــە زاڵ دەبــێ ، كە 

بــە ڕەگــەزی مێــی دەفرۆشــنەوە؟ ئایــا ســەركەوتن نێــرە و دۆڕانــدن مــێ ، 

ــا  ــان، تاریكــی/ ڕۆناكــی... ئای ڕەشــبینی نێــرە و گەشــبینی مــێ ، دۆزەخ/ ژی

لــە هەمــوو ئەوانــە دەبــێ  تێڕوانینــامن بــۆ هەڵــە بــە نەگــۆڕی مبێنێتــەوە؟ 

ئــەو هەمــوو تێگەیشــتنانە لــە بۆچوونــی نێــر و نێرســاالری هاتۆتــە ئــاراوە، 

 -Female( كــە پێیوایــە ئافرەتــان لەپــاش پیاوانــەوە دێــن، چونكــە وشــەی

ــی  ــە وشــەی التین ــان ل ــراوە.. ی ــر( وەرگی ــە وشــەی )Male- مژك ــپ( ل مۆن

)Femina( هەڵهێنجــراوە، مانــای وشــەی )Femina(ەش بــە )أدنــی ایامنــاً( 

دێــت!*

ئــەو دوالیزمــە هــەر تەنهــا لــە زمانــدا بەرجەســتە نییــە، خــودا لــە ســەرەتادا 

ئادەمــی دروســت كــردوە، كاتێــك ئــادەم لــە تەنیایــی خــۆی وەڕس دەبێــت، 
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خــودا لــە پەراســووی چەپــی ئــادەم حــەوا دروســت دەكات... ئــەوەش 

دواتــر لــە دەقــە ئایینییــەكان زۆر جــوان ڕەنگــی داوەتــەوە. لــە 

بەرانبــەر ئــەو بیركردنەوەیــە، فیكــری مۆدێرنەیــە بــە شــێوەیەكی 

ــەر  ــە ئەگ ــۆ منوون ــردووە، ب ــی ك ــی ئافرەتان گشــتی پشــتگیری بزاڤ

ســەیری وشــەی )woman – اِمــرأە( بكەیــن، دەبینیــن 

ــل للرجــل(  ــە دەســتەواژەی )Woe to man- الوی ل

ــراوە.* هەڵێنج

گوتــاری  دوێنــێ   ئەگــەر  بڵێــم  دەمــەوێ  

)جەســتە(  تەماشــاكردنی  بــۆ  فیكــری، 

ئەخالقییــەوە،  سیســتمی  نێــو  كەوتبێتــە 

ــە  ــت، ك ــەوە دەكرێ ــە ل ــڕۆ قس ــەوە ئەم ئ

جەســتە وەك شــتێكی مــاددی لــە بنەڕەتــدا 

لــە هەمــوو بەهــا ئەخالقییەكانــەوە دوورە، 

نــە پیــرۆزە و نــە پیــس، بەڵكــو ئــەوە 

ــتەوە  ــە جەس ــۆی ب ــە خ ــای ئەخالقیی بەه

بــۆ  ئــەوەش  بێگومــان  هەڵواســیووە، 

ڕۆشــنبیریی  و  كۆمەڵــگا  رسووشــتی 

دەگەڕێتــەوە. بــاو  نێرایەتــی 

ــن  ــە بهێنی ــەو حوكامن ــێ  واز ل ــە دەب كەوات

و  جیهــان  نێــو  دەخەنــە  جەســتە  كــە 

ــە  ــان ب ــتەوە، ی ــو جەس ــە نێ ــن دەخەن بینی

ــان و  ــە جیه ــەك ل ــەر ی ــە ه ــەوە، چونك پێچەوان

ــە نێــو ئەویدیكــەدا  ــە، یــەك ل جەســتە بەنێویەكداچوون

دەبیرنێــت.* بــەو مانایــەش وەك ڕۆمانــی پاســەوانانی خــودا 

ــەن  ــەوەی زەم ــرێ ، ب ــەن بك ــای زەم ــتەمە وێن ــەوە، ئەس ــی لێدەكات جەخت

ــەك  ــە ی ــان ب ــا بڕوام ــە تەنه ــتەمە ك ــۆن ئەس ــە... وەك چ ــان مێی ــرە ی نێ

ــە،  ــی هــەردوو ڕەگەزەوەی ــە هاوگونجان ڕووی مــرۆڤ هەبێــت... زەمــەن ل

مــرۆڤ چەنــدان ڕووی جیــاوازی هەیــە، ئــەو ڕۆمانــە پێــامن دەڵــێ  زەمــەن 

ــەردەمێ   ــەاڵم س ــووە، ب ــدا هەڵگرت ــە خۆی ــەی ل ــەردوو ڕەگەزەك ه

ڕووە نێرەكــەی زاڵ دەبــێ  و ســەردەمێكی دیكــە بەشــە مێیەكــەی...

زەمەنی خوێندنەوە
ڕووداوەكانــی  زەمەنــی  گێڕانــەوە,  زەمەنــی  بێگومــان 

گێڕانەوەیــە، كــە لــە پەیوەنــدی بــە كەســێتیەكانەوە 

وەرگــر  زەمەنــی  بــەاڵم  دەنوێنــێ ،  خــۆی 

)خوێندنــەوە( واتــە زەمەنــی تەلەقیكردنی دەق 

لــە خوێنەرەوەیــە, زەمەنــی وەرگــر زەمەنــی 

ــوو  ــە هەم ــە, ســاتەوەختێكە ل خوێندنەوەی

ــەوە,  ــاواز دەكەوێت ــە جی ــی دیك زەمەنەكان

خوێندنــەوە  زەمەنــی  جیاوازییــە  ئــەوە 

لكاندنــی  بــە  بێگومــان  دەكات!  تــەواو 

)زەمەنــی خوێندنــەوە  و زەمەنــی خوێنــەر( 

زەمەنــی دەق- واتــە زەمەنــی دەاللــی دێتــە 

بەرهــەم. 

نوســین  زەمەنــی  تــۆدۆرۆف(  )تزیڤیتــان 

خوێندنــەوە  زەمەنــی  زار(  و  بــە  )گوتــن 

)درككــردن(، لێكجیــا دەكاتــەوە، زەمەنــی 

نوســین هــەر لــەو ســاتەی كــە زەمــەن 

ئیــرت  گێڕانــەوەوە،  دووتوێــی  دەخرێتــە 

ڕەگەزێكــی  دەبێتــە  نوســین  زەمەنــی 

گێــڕەڕەوە  كــە  كاتــەی  لــەو  واتــە  ئەدەبــی, 

بــەاڵم  بــۆ دەكات!  گێڕانــەوەوە  بــارەی  لــە  قســەمان 

زەمەنــی خوێندنــەوە, زەمەنێكــی بــێ  ڕەنگدانەوەیــە, زەمەنــی 

خوێندنــەوە درككردمنــان بەرامبــەر كۆمەڵێــك دەق دیــاری دەكات, بــۆ 

ــت،  ــدا دەربكەوێ ــاو دەق ــە ن ــی ل ــی ئەدەب ــەن وەك ڕەگەزێك ــەوەی زەم ئ

ــدا  ــە بەرهەمەكەی ــكات، ل ــۆ ب ــەوەدا حیســابی ب ــاو گێڕان ــەر لەن ــێ  دان دەب

بــكات. بەرجەســتەی 

زەمەنی گێرانەوە لە 
رۆمانی پاسەوانانی خودا 
هەڵە رێكدەخات، بەو 

مانایەش كاراكتەرەكانی 
عەتا محەمەد لە هەڵە 

دروست كراون
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رۆمانــی پاســەوانانی خــودا دەنگــی ئەوانەیــە كــە دەنگیــان نییــە، ڕۆمانــی 

پاســەوانانی خــودا تەعبیــر لــە جیهانێكــی دابەشــبوو دەكات, بــەو مانایــەی 

ــاوازی لەخــۆدا  ــی دنیابینییەكــی جی كــە دابەشــبوون مەرجــی جێبەجێكردن

ــژێ ,  ــاوە دەچێ ــە دنی ــازار ب ــبوون ئ ــە دابەش ــەی ك ــەو مانای ــووە, ب هەڵگرت

هەرگیــز ڕۆماننــوس بــە یــەك بۆچونــی دیاریكــراوەوە مەحكــوم نییــە, بــەو 

مانایــەش ڕۆمانــی پاســەوانانی خــودا تەعبیركردنێكــی نادیــار  و فــرە  و كــراوە 

ــار  ــی گوت ــی زەمەن ــبوونانەش ڕۆڵ ــەو دابەش ــوو ئ ــزە... هەم  و نیگەڕانئامێ

دەنوێنــن... 

زەمەنــی گوتــار زەمەنێكــی خەتییــە و ڕێكخســتنی بەنــدە بــە ڕێكخســتنێكی 

ــەاڵم  ــت, ب ــەوە دێ ــە دوای ئەویدیك ــك ل ــە یەكێ ــوو، ك ــدا هات ــە دوایەك ب

خوێنــەر لــە پێنــاو ئیســتێتیكا و چێــژ وەرگرتنــدا، پشــت بــە گۆڕینــی 

ــاردا پشــت بــە زەمەنــی  ــاو گوت ــە پێن زەمەنــەكان دەبەســتێ ، وەك چــۆن ل

بــە دوایەكداهاتــوودا دەبەســتێ ، كەواتــە لــەو ئــەو ڕۆمانــەدا خوێنــەر لــە 

ــای پێناســە  و  ــدا، دنی ــاو  فــرە زەمەنی ــە پێن ــژ، ل ــاو دنیــای جوانــی و چێ پێن

ــەردەم و  ــی س ــاو دنیابین ــە پێن ــۆن ل ــێ ... وەك چ ــێ  دەهێڵ ــەت ج حەقیق

پــاش  و پێــش خســتنی زنجیــرەی ڕووداوەكانــدا زەمەنــی گوتــارە جیــاوازەكان 

ــێ ... ــەوە دەلكێن بەیەك

سەرچاوە و پەراوێزەكان:
*- هــرنی برگســۆن لویــس لــە 18 ئۆكتۆبەری ســاڵی 1859 لــە)18/10/1859( 

پاریــس- فەڕەنســا لەدایكبــووە ، لــە 4 ینایــری 1941 واتــە لــە)04/01/1941( 

ــە Paris, Franc پاریــس- فەڕەنســا كۆچــی دوایــی كــردووە.  )81 ســاڵی( ل

لــە ســاڵی 1927 خەاڵتــی نۆبلــی ئەدەبــی وەرگرتــووە.

*- ئاینشــتاین، ئەلبیــر )1879-1955( فیزیایــی ئەمریكــی، لەدایكبــووی 

ــە بەناوبانگرتیــن زانایانــی بــواری زانســتی تــەواوی  ــا. بــە یەكێــك ل ئەڵامنی

ســەردەمەكان دێتــە ژمــاردن. لــە ســاڵی 1933 بڕیــاری دا حوكمــی نازییەكان 

ــۆری  ــكا نیشــتەجێ  بێــت. تی ــە یەكگرتووەكانــی ئەمری ــە واڵت ــێ  و ل جێبهێڵ

ــە  ــا ب ــە زانســتی فیزی ــی ل ــی نۆبل ــە ســاڵی 1921 خەاڵت ــاوە. ل ــی دان ڕێژەی

ــاوە. دەســت هێن

كلتــوری  فــرە  جیهانــی  لــە   )saint Augstine ئۆگســتین  )ســانت   -*

ئیمپراتــۆری ڕۆمانــی لــە دایكێكــی بــاوەڕ مەســیحی و باوكێكــی بــێ  بــاوەڕ 

لــە ئەفریقیــای ســەروو، شــاری تاگاســتە )Thagate( واتــە )ئەهــراس(

ــووە  ــی زانی ــی فینیق ــاوە. زمان ــا هەڵێن ــە دنی ــاوی ب ــری ئێســتا چ ی جەزائی

ــی  ــڕەوی ئایین ــااڵن پەی ــە )9( س ــووە، ل ــامییەكان ب ــروڕای س ــنایی بی و ئاش

)مانــەوی( كــردووە و هــەر لــەو ڕێگایەشــەوە كلتــور و شارســتانیەتی 

ــاس كــردووە، ئەدەبیاتــی یۆنانــی و ڕۆمانــی خوێندۆتــەوە  ئێرانــی كۆنــی ن

و شــارەزایی لــە بەرهەمــە شــیعرییەكانی )فێرجیــل( هەبــووە، لــە تەمەنــی 

ــژی،  ــتای ڕەوانبێ ــە مامۆس ــتە( دەبێت ــاری )تاگاس ــە ش ــەر ل ــاڵیدا ه )30( س
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بــەاڵم دواتــر ئــەو پیشــەیە واز لێدەهێنــێ  و لــە ســەر دەســتی )ئەمیــرۆزا( 

لــە تەمەنــی )32( ســاڵی واتــە 387ز بــاوەڕ بــە ئایینــی مەســیحی دەهێنــێ ، 

ــت،  ــتی ناگەیەنێ ــی ڕاس ــە ماناكان ــژی ب ــەری ڕەوانبێ ــە هون ــە پێیوای چونك

ئەویــش لەوێــوە كــە ئەفالتــوون دەڵێــت هونــەری ڕەوانبێــژی ڕاســتی 

ــت.  ــامن بگەبەنێ ــە یەقین ــێ  ب ــەوە و دەیشــێوێنێ  و ناتوان ــە دەكات پێچەوان

سۆفیســتەكان  دژی  بــە  ئەفالتــوون  قســانەی  ئــەو  كــۆی  هەڵبەتــە 

دەكەوێتــەوە. ئۆگســتین لــە ســاڵی 395ز بــە پلــەی )ئەســقەف( دەگات. لــە 

ــی دەكات. ــی دوای ــاڵی 430ز كۆچ ــە س ــاڵیدا وات ــی )76( س تەمەن

*- گاســتۆن باشــالر، حــدس اللحڤــە، ترجمــە، ڕچــا عــزوز و عبدالعزیــز زمزم، 

ــار  ــە )ب ــە 1884/6/27 ل ــداد، گ 1، 1989، ص 81. *- گاســتۆن باشــالر ل بغ

ســیر ئــاوب( ی هەرێمــی )شــیمبانی( فەرەنســا لــە دایكبــووە، بڕوانامــەی 

ــاڵی  ــەری س ــە 16ی ئۆكتۆب ــتهێناوە، ل ــە دەس ــەفەدا ب ــە فەلس ــۆرای ل دكت

1962 لــە پاریــس كۆچــی دوایــی كــردووە. كتێبــی )جدلیــە الزمــن( دكتــۆر 

ــراوە،  ــان چاپك ــە بیروت-لبن ــردووە ل ــەی ك ــل( تەرجەم ــد خلی ــل احم )خلی

بڕوانــە چاپــی دووەم ســاڵی 1992 ل38. )باشــالر لــە كتێبــی »حــدس 

اللحڤــە« دەمەتەقــێ  لەگــەڵ برگســۆن و الیەنگرانــی تیــۆری زەمەنــی 

بەدوایەكداهاتــوو دەكات و پشــتگیری لــە كتێبــی Siloce ی گاســتۆن ڕۆبناڵ 

و تێــزی ســاتەوەختخوازەكان دەكات، بــەوەی كــە حەقیقەتــی زەمــەن جگــە 

لــەو چركەســاتەی تێیــدا دەژیــن شــتێكی دیكــە نییــە، بــۆ زێــرت شــارەزایی 

بڕوانــە:  نڤریــە الزمــان عنــد غاســتون باشــالر: أو ابداعیــە اللحڤــە، د. ســعید 

saidboukhlet@hotmail.com بوخلیــگ، 

-*جاســتون باشــالر، حــدس اللحڤــە، ترجمــە، ڕچــا عــزوز و عبدالعزیــز زمــزم، 

بغــداد، گ 1، 1989، ص 22.

-*  ه.س.پ. ل114.

*- پــۆل ڕیكــۆر لــە 27ی شــوباتی ســاڵی 1913 لــە شــاری »فالنــس«ی 

ــی  ــە دوای شــەش مانــگ دایكــی كۆچــی دوای ــووە، ل ــك ب فەرەنســی لەدای

ــاڵی  ــە س ــوو ل ــزی ب ــی ئینگلی ــتای زمان ــە مامۆس ــی ك ــەاڵم باوك ــردووە، ب ك

1915 لــە بەرەكانــی جەنگــی جیهانــی یەكــەم كــوژراوە، بۆیــە ئەركــی 

بەخێوكردنــی خــۆی خوشــكەكەی دەكەوێتــە ئەســتۆی مامییــەوە. خوێندنــی 

دواناوەنــدی لــە »ریــن« تــەواو كــردووە، پاشــان چۆتــە زانكــۆو بڕوانامــەی 

ــۆی  ــۆ زانك ــووە ب ــا چ ــاوە، ئینج ــت هێن ــەفە بەدەس ــە فەلس ــتێری ل ماجس

ــارەزایی  ــرت ش ــۆ زێ ــووە. ب ــتەجێ  ب ــەوێ  نیش ــس و ل ــە پاری ــۆربۆن« ل »س

ــان  ــە: عدن ــور، فلســەفە االرادە، االنســان الخــگّا و، ترجم ــول ڕیك ــە: ب وان بِڕِِ

ــە. ــرب،گ1 2003، مقدم ــا و- املغ ــن، دار البیچ ــب الدی نجی

*- جاستون باشالر، حدس اللحڤە، ص29.

*- ســیغموند فرویــد Freud Sigmund )1856_1939( پزیشــكی دەروونــی 

ــە  ــوێ  دێت ــری ن ــە فیك ــی ل ــای دەروون ــن زان ــە بەناوبانگرتی ــاوی، ب نەمس

.)Psychoanalysis( ــیكارییە ــازی دەروونش ــەری ڕێب ــاردن. دامەزرێن ژم

-*- ژاك الكان لــە 13ی ئەپریلــی 1901 لــە فڕەنســا شــاری پاریــس لــە 

ــە  ــەر ل ــاڵی ه ــی 80 س ــە تەمەن ــپتەمبەری 1981 ل ــە 9ی س ــووە و ل دایكب

ــردووە. ــی ك ــی دوای ــۆن كۆچ ــەرەتانی قۆل ــی س ــە نەخۆش ــس ب پاری

*- بــۆ زێــرت شــارەزایی بڕوانــە )جــان جــاك لوســیركل، عنــف اللغــە، ترجمــە 

و تقدیــم: د. محمــد بــدوی، النڤمــە العربیــە للرتجمــە، بیروت-لبنــان، گ2 

2006، ص101-100.

*- ه.س.پ. ل101.

*-  بونتــی، موریــس میرلــو ، املرئــی والالمرئــی ، ت. د. ســعاد محمــد خجــر، 

دار الشــۆون الپقافیــە العامــە ، بغــداد ، 1987 ، ص126.
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ــه دی  ــا محه م ــه را، عه ت ــی س ــه ی به رده رك ــه ڕە  خوێناوییه ك ــك دوای ش رۆژێ

ئه ندێشــه كراوی جه میــل ســایب لــه  نــاو په توه كه یــدا ڕاده چڵه كێــت و 

ــی  ــه ی دیویه ت ــه و خه ون ــول و ئ ــی ئه یل ــێویه كانی شه ش ــه  پش ــت ب پاڵپش

نادیــار  بــه ره و  گه شــته كه ی  و  بپێچێتــه وه   پریاســه كه ی  ده دات،  بڕیــار 

ــان چاره نووســه  گه شــته كه ی ســێ  ــێ نازانرێــت گونجــان  ی ده ســتپێبكات. ل

ســاڵ دوا ده خــات. 

ئــه و ئێواره یــه  دوای هێوربوونــه وه ی شــار، عه تــا محه مــه د بــه  كۆاڵنه كانــی 

ــه   ــك ل ــه  دووره وه  چاوێ ــه  خــواره وه  و ل ــات دێت ــه  م ــه  مات ســابونكه راندا ب

به رده ركــی ســه را ده كات، تاكــو شــوێنه واری هه راكــه  ببینێــت، شــتێكی 

ــه ك  ــه  ن ــه وی عه تای ــی ش ــه ون بینین ــه یره  خ ــه وه ی س ــت. ئ ــاواز نابینێ جی

ئاســه واری 6ی ئه یلــول له ســه ر عه تــا. 

ته متومانێكــه وه   له نــاو  كه ســێك  محه مــه د،  عه تــا  خه ونیــدا  لــه  

ــه   ــۆی ب ــێك خ ــاگات، كه س ــی ن ــه ر ده ڕوات و پێ ــه م ه ــی ده كات و ئ بانگ

ــه   ــن ل ــت م ــی ده ڵێ ــێنێت و پێ ــه و ده ناس ــته قینه كه ی ئ ــایه تییه  ڕاس كه س

ــه  تــۆ، لــێ تــۆ به شــێكی دانه بــڕاوی منــی، تــۆ ئێســتا  جێگه یه كــی دوورم ل

ــه   ــاڵی دیك ــا س ــكان دوای حه فت ــه  ڕاســته قینه كه ت ده ژی، كه چــی خه ڵ وێن

وێنــه  به رجه ســته كراوه كه ی تــۆ ده بینــن، كه ســایه تییه  خه یاڵكرده كــه ی 

خه ونه كــه ی عه تــا بــه  پێداگیرییــه وه  الی عه تــا ده ڕوات، كــه  ده بێــت 

بارگــه  و بنــه ی بپێچێتــه وه  و هــه زاران میــل ببڕێــت، تاكــو ده گاتــه  خاكــی 

ــی  ــه  ه ــه  گوای ــێ، ك ــانه ی ده دات ــه و ده ستنووس ــی ئ ــه وێ كۆپ ــاڵ ، ل پرته ق

ــاون.  ــێ م ــه  ج ــه و ب ــه دن و الی ئ ــا محه م عه ت

لــه   كه مــرت  ده چێــت،  )وڕێنــه (  لــه   ئــه وه ی  هێنــده ی  خه ونــه   ئــه م 

دوای  ده كه وێتــه   عه تــا  ئه وه شــدا  له گــه ڵ  ڕێكخــراو،  خه ونێكــی 

ــتبكه وێته وه  و  ــه كانی ده س ــه وه ی ده ستنووس ــدی ئ ــه  ئومێ ــه ی و ب خه ونه ك

ڕۆژێــك بــه  نــاوی ڕاســته قینه ی خۆیــه وه  بــاوی بكاتــه وه ، كــه  لــه  ڕاســتیدا 

ــان  ــه ، ی ــته قینه كه  كامیان ــایه تییه  ڕاس ــت كه س ــه س نازانێ ــتاش ك ــو ئێس تاك

چییــه !! ڕاســته قینه كه   نــاوه  

ــه  دوای  ــه ڕان ب ــاوی گ ــه  پاس ــه ی، ب ــی خه وه ك ــه  بینین ــاڵ ل ــێ س دوای س

ئه نده لــوس  ڕێــگای  محه مــه د  عه تــا  جیهــان،  تــری  نه خشــه یه كی 

نــاو  پرته قــاڵ وه همــی  له وێــوه  بچێتــه  خاكــی  تاكــو  بــه ر،  ده گرێتــه  

ــه ی نه خشــه كه ی  ــه و جێگای ــه  ئ ــه وه ی بگات ــۆ ئ ــه وه . ب ــه ی بدۆزێت خه ونه ك

له ســه ریدایه ، دوو ڕێگــه ی له به رده مدایــه  ، یــان ده بێــت ڕووه و ڕۆژئــاوا 

ــی  ــه  كاك ــی ب ــی كاك ــدا چه ندیــن بیابان ــی عه ره بان ــاو خاك ــڕوات و به ن ب

بڕێــت تاكــو له وێــوه  لــه  گــه روی جه بــه ل تاریــق بپه رێتــه وه ، یــان ده بێــت 

یه كه مــدا  جیهانــی  جه نگــی  پاشــاموه ی  ڕووه و  توركانــدا  خاكــی  بــه  

ــت،  ــدا ده گه ڕێ ــه دوای جیهان ــه و ب ــدات ئ ــانی ب ــه وه ی پیش ــۆ ئ ــڕوات. ب ب

تــرس  زیاتــر  ئه مه یــان  ڕە نگــه   هه ڵده بژێرێــت،  دووهه میــان  ڕێــگای 

ــه   ــت ب ــان بیه وێ ــكات، ی ــێ ون ب ــه ی ل ــان ڕێگه ك ــی بیاب ــه وه ی مل ــت ل بێ

پێچه وانــه ی بۆرخێســه وه ، ئــه م گه شــتی پێچه وانــه  بــكات. 

ئــه و ڕێــگا درێــژه ی ده یبڕێــت ده یــان چیــرۆك و به ســه رهاتی بــێ كۆتایــی 

هه ڵگرتــووه ، بــۆ نووســینه وه ی پێویســت بــه وه  ده كات كتێبێك لــه  ده ره وه ی 

ــدا،  ــدا پێی ــاو باوه ڵه كه ی ــه وا له ن ــه  پێس ــێت ك ــه وه  بنووس ــورزه  كتێب ــه و گ ئ

ــه   ــه و دیداره ی ــژۆڵ ده كات، ئ ــر مێشــكی م ــووی زیات ــه  هه م ــه وه ی ل ــێ ئ ل

ــی  ــه  گازینۆیه ك ــا ل ــی توركی ــه ی ئه نادۆل ــه  به هــاری 1934 له ناوجه رگ ــه  ل ك

ــت.  ــۆس( ده كه وێ ــاردۆ دی كامپ ــه  )ئه لف ــاوی ب ــا، چ ــاری كه په دۆكی ش

دواســاته كانی  لــه   پێســه وا  لشــبۆنه ،  ده گاتــه   عه تــا  كاتێــك   

ته مه نیدایــه ، وه كــو ئــه وه ی چاوه ڕوانــی بێــت، ده ڵێــت زۆری نه مابــوو 

ــی  ــه  مردنێت ــتی ل ــه وا مه به س ــاره  پێس ــت، دی ــه مه نده فه ره كه  به جێتبهێڵ ش

كــه  هــه ر چــه ن مانگێــك دوای ئــه و دیــداره  و لــه  ســاڵی 1935 مــرد. 

ماڵه كــه ی  په نهانــی  هۆده یه كــی  ده باتــه   عه تــا  پێســه وا  ڕۆژه   ئــه و 

و له نــاو باوه ڵێكــی گــه وره دا كــه  وه ك دواتــر ئاشــكرا بــوو، زیاتــر لــه  

بــه   كــه   ده ســتنووس   گورزه یــه ك  تیادایــه ،  ده ستنووســی  هــه زار   25

به نێكــی بــۆر به ســرتاوه،  ده دات بــه  عه تــا محه مــه د و پێــی ده ڵێــت 

تــۆ وێنه یه كــی ئه ندێشــه كراوی ڕۆژهه اڵتیــت و دوای حه فتــا ســاڵ بــه  

ــاوی  ــه  ن ــه  ب ــه  دان ــه و ده ستنووســانه  دان ــۆ ئ ده رده كه ویــت، ڕۆژێ دێــت ت

ــا،  ــتا ن ــه ی ئێس ــه م تۆیی ــه ت ئ ــه وه ، هه ڵب ــه ده وه  باوده كه یت ــا محه م عه ت
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ســێهه م.  هــه زاره ی  محه مــه دی  عه تــا  به ڵكــو 

ــه وه ،  ــۆ ڕوون ده بێت ــه وه ی ب ــدا ئ ــگای بیابان ــه  ڕێ ــدا ب ــه  گه ڕانه وه ی ــا ل عه ت

کــه  ئــه و كابرایــه ی لــه  یه كێــك لــه  قاوه خانه كانــی كه په دۆكیــا چــاوی 

ده ســتی  زاده ی  و  خۆیه تــی  هاوشــێوه ی  كه ســایه تییه كی  پێیكــه وت، 

بــه  ملــی  ئــه و كات هه ناســه ی نیگه رانــی هه ڵده مژێــت و  پێســه وایه ، 

دوكانێكــی  ســه را،  به رده ركــی  لــه   و  نیشــتیامن  ده گه ڕێتــه وه   بیابانــدا 

ــی  ــه  دوكان ــكان ب ــێ خه ڵ ــس( ل ــاوی )ڕە ی ــه  ن ــت، ب ــی داده نێ ــن فرۆش توت

ــاوه ی  ــه م ن ــا ئ ــن عه ت ــه وه ی بزان ــێ ئ ــێنن، به ب ــس ده یناس ــه ی ڕە ئی توتنه ك

ــاوه .  ــوه  هێن ــه  كوێی ل

 ***

كاتێــك بــه  دوای یه كــدا هــه ردوو ڕۆمانــی ) فه هره ســت( و )وڕێنــه ( 

وه ڕگێڕانــی  دووهه میــان  و  نووســین  یه كه میــان  كــه   ده خوێنیتــه وه ، 

عه تــا محه مــه ده ، ده كه ویتــه  گومانــی ئــه وه ی ئــه رێ ناكرێــت عه تــا و 

تابوكییــش دوو كه ســایه تی خه یاڵكــردی پێســه وا نه بــن، ئایــا ناكرێــت 

تابوكییــه وه   باوه ڵه كــه ی  له نــاو  نووســه ره  دوو  ئــه و  به رهه مه كانــی 

ده رنه هاتــن و بــه  ڕێگه یــه ك لــه  ڕێگه كانــی، یه كێكیانــی گه یاندبێــت 

ــاو  ــی له ن ــۆن تابوك ــتان؟  هه رچ ــه  كوردس ــان ب ــه وی دیكه ی ــا و ئ ــه  ئیتاڵی ب

بــه  مانایه كــی  یــان  شــه مه نده فه ردا )دوكانــی توتنه كــه ( ده دۆزێتــه وه  

ــێوه   ــان ش ــه  هه م ــێ ب ــه وه ، ده ش ــی ده دۆزێت ــه  تابوك ــی توتنه ك ــر دوكان ت

ــی  ــه رده م باخ ــه  ب ــا ب ــه ی عه ت ــه و ئێواران ــان ل ــه عب ی ــه ی ش ــه  چایخان ل

گشــتیدا به نــاو خه یاڵــی قوڵــدا ســه رده كه وێته وه  بــه ره و ســه ره وه ، لــه  

نــاو ئــه و كتێبانــه ی له به رده ركــی ســه را هــه ڕاج كــراوه  له بــه ر ئــه وه ی 

ــت  ــرۆ(ی كردبێ ــۆ كای ــی )ئه لبه رت ــه ، ڕێکه وت ــی شــێوی نیی ــه ی نان خاوه نه ك

ســه رچاوه .   بــه   گه یشــتبێته وه   و 

هێنــده   ڕۆژئاوایــی  كه ســایه تییه كی  خوڵقانــی  پێســه وا  بــۆ  ڕە نگــه  

ــه اڵت،  ــه  ڕۆژه ــه ك بنێرێت ــه وه ی نێرده ی ــۆ ئ ــێ ب ــت، ل ــدووی نه كردبێ مان
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عه تــا  ڕێگــه ی  لــه   ده بــوو 

كه ســایه تییه   یــان  محه مــه د 

نی  ه كا و ا ێشــه كر ئه ند

بێــت،  ســائیبه وه   جه میــل 

كه ســایه تییه   ئــه و  چــام 

عه تــا  ڕۆژهه اڵتییــه  

ته زبیحێكــی  محه مــه ده ؟  

قــه زوان لــه  ملیــدا و قــژە مــاش 

پشــته وه   لــه   برنجه كــه ی  و 

پــێ  كــه   ده ســتبه ندێك  بــه  

دایكــی  یــاده وه ری  ده چێــت 

چــام  به ســتوویه تی،  بێــت 

ســه فه ره كه یه تی  زاده ی 

ــه ری  ــان كاریگ ــۆ لیشــبۆنه ، ی ب

بۆرخێســه  به ســه رێوه  كاتێــك 

به نــاو  گه ڕانه وه یــدا  لــه  

هاتۆتــه وه .  عه ره به كانــدا  نه بڕاوه كانــی  بیابنــه  

ســه رچاوه كانیان  لــه   ڕووبارانــه ی  ئــه و  وه كــو  پێده چێــت  بــه اڵم 

هه ڵگه ڕانــه وه ، وه كــو ئــه و دره ختانــه ی لــه  بنه وانیــان یاخــی بــوون، ئاوهــا 

ــان ئاشــكرا  ــی خۆی ــه وه ی نهێنییه كان ــه  هــه وای ئ ــا كه وتبێتن ــی و عه ت تابوك

ــه وان خه یاڵكــردی یارییه كــی  ــه وه  كردبێــت كــه  ئ ــان ب بكــه ن یاخــود دركی

درێژخایه نــن، ئــه وان یه كێكــی تــرن لــه  كه ســایه تییه  دروســتكراوه كانی 

پێســه وا، هه رچــۆن ده شــێت پێســه وا بــۆ خۆشــی دروســتكراو بێــت و 

ــه ر  ــێت ه ــه  ده ش ــه ك، ك ــد هێڵکاریی ــه  چه ن ــه  ل ــۆ جگ ــت، خ ــی نه بێ بوون

شــێوه كارێك  وه كــو خۆلیــۆ پومــار چــۆن بــه  هێڵكاریه كانــی میــرتۆی 

لــه و جــۆره  دروســت  پــێ ڕازانــده وه  به هه مــان شــێوه   به رشــه لۆنه ی 

ــه .  ــری نیی ــكات. هیچــی ت ب

 ***

ــه ک  ــه  كارگه ی ــت ل ــه ر بچێ ــه  نووس ــه وه ی ل ــر ل ــه  زیات ــه د، ك ــا محه م عه ت

بــه   نــوێ  ئه ندێشــه ی  ده كات، كارگه یــه ک جــار دوای جــار خه یــاڵ و 

دیزاینــی جیــاواز و تێكه ڵكردنــی ڕە نگــی جیــاواز سه رســامامن ده كات، ئــه ز 

ده توانــم بڵێــم ئــاگاداری دونیــای نووســینی هــه م و ڕه نگــه  ســه رێكی لــێ 

ده ربكــه م، چونکــه  جگــه  لــه  كتێبه كانــی، وتــار و دیداره كانیشــیم لــه  كــوێ 

ــژم  ــه ڕاوم و چێ ــۆی گ ــر ب ــه وه ش زیات ــه وه . ل ــش، خوێندوومه ت ــه  پێ هاتبێت

ــووم.  ــان ب ــان چاوه ڕوانی ــون، ی لێبینی

بڵێیــن، كــۆی به رهه مه كانــی عه تــا محه مــه د، زنجیره یه كــی  ده كرێــت 

ــه وی  ــی ئ ــه  مل ــتی كردۆت ــان ده س ــه ی هه ریه كێكی ــڕاون، ئه ڵق ــك دانه ب لێ

تریــان، زنجیره یــه ك لــه  خاڵێكــی ڕۆژهه اڵتــه وه  ده ســتپێده كات و تــا ده گاتــه  

فۆڕمــی ڕۆژئاوایــی، بــه  واتایه كــی تــر ده كرێــت بڵێیــن لــه  فۆڕمێكــی 

بۆرخێســییه وه  ده ســتپێده كات و ده گات بــه  فۆرمێكــی تێكــه ڵ له نێــوان 

ــه  )پاســه وانانی خــودا(  ــر ل ــاوادا، كــه  ئه مــه  زیات ــای بۆرخێــس و ڕۆژئ دونی

بــه  دیده كرێــت، كاره كانــی ســه ره تا  و )هه نــار و فریشــه ی مــردن(دا 

ته ماشــاكردنی ڕۆژهه اڵتــه  له ناوخــۆوه ، ئــه و دوو ڕۆمانــه ی ناویشــامن 

ــه   ــن ب ــا بڵێی ــان ب ــاواوه  ی ــی ڕۆژئ ــه  زمان ــه  ل ــا، نووســینه وه ی ڕۆژهه اڵت هێن

ــاوا.  فۆڕمــی ڕۆژئ

لــه  كــۆی ئــه م گه شــته  درێــژە ی نێــوان ڕۆژهــه اڵت و ڕۆژئــاوادا، ده كرێــت 

ــه   ــك ك ــه ، فۆڕمێ ــی فۆڕمێكــی عه تایی ــه د خاوه ن ــا محه م ــن، ئێســتا عه ت بڵێی

ده كرێــت پێــی بنارسێتــه وه ، لــه و بــاوه ڕه دام گــه ر چیــرت كتێبه كانــی عه تــا 

عه تــا  چونکــه   بنارسێنــه وه ،  نه بێــت  به ســه ره وه   ناویشــیان  محه مــه د 

ــوون.   ــر ب ــینی یه كانگی ــی نووس ــه ی  و فۆڕم ناوه ك



ده نووسم چونکه  هه ستده که م شتێکم هه یه  بۆ گێڕانه وه 

سازدانی: شاخەوان سدیق
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ــای   ــاو دونی ــی  ن ــە جدییەکان ــووس و دەنگ ــە چیرۆکن ــک ل یەکێ
ــاش  ــە پ ــە ل ــەد(ە، ک ــا محەم ــە ئێســتادا )عەت ــە ل ــی  ئێم ئەدەبی
ڕاپەڕینــەوە بەرهەمەکانــی  لــە )چیــرۆک و ڕۆمان( بــاڵو دەکاتەوە، 
بــۆ تێگەیشــتن لــە دونیــای  نوســینی  ئــەو ئــەم دیــدارەم لەگەڵدا 

ســازدا.
ــەى  ــرۆڤ، ئ ــۆ م ــە ب ــى هەی ــزى جادووی ــەدەب هێ ــت ئ * دەوترێ

ــە؟  ــەوە چی ــەدەب بەژیان ــی ئ پەیوەندی
عەتــا محەمــەد: بێگومــان ئــەم پرســیارە هەریەكەمــان بــە جۆرێــك وەاڵمی 
ــه ده ب  ــه  ئ ــامن ل ــه  چی ــه  ئێم ــه وه وه  هه ی ــی ب ــه  په یوه ندی ــه وه  ، ک ده دات

ده وێــت. بــۆ مــن ئــەدەب جۆرێكــە لــە ڕە تکردنــه وه  و به رهه ڵســتکاریی لــه  

بەرامبــەر ژیانــدا. بێئــەوەی تــۆ بتەوێــت، ئــه ده ب جۆرێــك لــە ناڕازیبوونــی 

تیادایــە بەرامبــەر بــە ژیــان، مــرۆڤ و ئــه و واقیعــه ی تیایــدا ده ژی. ئه مــه ش 

ــه  ئێســتادا خاڵێكــە بــۆ مــن زۆر گرنگــە. ئــەدەب یەكێكــە لــەو کایانــه ی  ل

لــه  توانایدایــه  ئــه م ناڕازیبوونــه  به رجه ســته  بــکات. بەكورتــی ئــەدەب 

جۆرێــک لــه  ئۆپۆزســیۆن بوونــە بەرامبــەر بــە ژیــان، ئەگــەر ئــه و وشــه یه  

لــه  مانــا سیاســییه که یدا کــورت نه که ینــه وه .

*هەمــوو مرۆڤێــك لــە ســەرەتای منداڵییــەوە حــەز و خولیایەكــی 
هەیــە بــۆ ئــەوەی لــە داهاتــوودا ببێــت بــە شــتێك، هەڵبــژاردن 
و كاركردنــی ئێســتات، حــەز و خولیــای منداڵییــە، یاخــود دواتــر 

هۆكارێكــی تایبــەت بــەرەو دنیــای ئەدەبــی بردیــت؟
ــت  ــن جیاوازبێ ــی م ــەدا ئەزمون ــەم بابەت ــت ل ــم وابێ ــا محەمــەد: پێ عەت
ــه و  ــی ئ ــه  باشــی و خراپی ــتم ل ــاره  مه به س ــر. دی ــەرانی ت ــەی نوس ــە زۆرب ل

ئه زموونــه  نییــه . به ڵکــو ئه وه یــه،  کــه  مــن ســەرەتا بــە شــیعر دەســتم پــێ 

نەكــرد، وەك زۆربــەی نوســەرانی تــر، كــە ســەرەتا بــە ئەزمونــی شــیعریدا 

تێدەپــەڕن. مــن لــە تەمەنێكــی دیاریكــراودا بڕیارمــدا بنووســم و چیرۆکیــش 

ــە  ــە جگ ــەوە. ئەم ــۆ گێڕان ــە ب ــتێكم هەی ــوو ش ــم واب ــە پێ ــم، چونك بنووس

لــەوەی ڕووداوەكانــی ئــەو ســەردەمە بەتایبــەت كۆتایــی هەشــتاكان، كــە 

زۆر كاریگەریــی لەســەرم هەبــوو، لــە بوونــی سیســتمێكی دیكتاتــۆری 

قــورس، گرتــن و ئــازاردان و ڕووداوی كوشــتنی زۆر، ئەمانــە وایــان لــێ كردم، 

ــەوە.  ــان بگێڕم ــی ژیامن ــك چیرۆکه کان ــتە ڕۆژێ ــەم پێویس ــت بك ــە هەس ك

هــەر بۆیــە بڕیارمــدا لــه  داهاتــوودا چیــرۆك بنووســم.

ــی  ــە كات ــن ل ــت: م ــدا دەڵێ ــە دیدارێكی ــی ل ــی مۆراكام *هارۆك
ســەیركردنی یاریــی بایســكتبۆڵدا لەپــڕ بیرۆكەیەكــم بــۆ هــات و 
بڕیــارم دا دەبێــت بنووســم و ببــم بــە نووســەر، وای بــۆ ده چــم 
ــە  ــەر هەڵ ــت، ئەگ ــۆرە بێ ــەو ج ــتێكی ل ــۆش ش ــارەی ت ــەو بڕی ئ

ــه ؟ ــم، وا نیی نەب
عەتــا محەمــەد: ده شــێ نزیکایه تییــه ک لــه  ئه زموونه کانــدا هه بێــت. 
مــن ئێســتاش بــاش لــە بیرمــە کاتێــک لــه  پۆلــی پێنجــی ئاماده یــی بــووم و 

لــە یەكێــك لــەو بەیانییانــه ی دەچــووم بــۆ قوتابخانــه ، لــە نزیــك گەڕەكــی 

)گاوران(، كــە لــەو گەڕەكــەوە هاتوچۆمــان دەكــرد، بینیــم كەســێكیان 

ــە  ــەوە ل ــك ببێت ــەی نزی ــە تەرمەك ــرا ل ــەی دەوێ ــیش ن ــوو، كەس ــت ب كوش

ترســی پیاوانــی به عــس. مــن كــە بینیــم زۆر كاری لێكــردم و تــا گەیشــتمە 

ــە  ــەوە، ك ــوژراو دەدای ــرای ک ــۆ كاب ــاوڕم ب ــەر ئ ــە، ه ــەری كۆاڵنەك ئەوس

که ســێکی که تــه ی شــەڕۆاڵ خاكــی بــوو، له ســه ر پشــت که وتبــوو. ئەوكاتــە 

ــدا  ــە من ــتێك ل ــدا ش ــەر لەوێ ــەیربوو، ه ــی زۆر س ــن گۆڕانكارییەك ــۆ م ب

دروســت بــوو، كــە پێویســتە ڕۆژێــك مــن ئــەم چیرۆكانــە بگێڕمــەوە. بیــرم 

لــەوە ده كــردەوە، كــە نووســینی چیــرۆك لــەو دەمــەدا بــۆ ئێمــە پێویســتە تا 

ــا ســامناکه  بكەیــن، كــە تیایــدا ده ژیایــن. ــە و دنی بتوانیــن بــاس ل

*پــاش ئــەوەی نووســیت و یەكەمیــن نووســینی خۆتــت بــە 
باڵوكراوەیــی بینــی، هەســتت چــۆن بــوو؟ 

عەتــا محەمــەد: ئەوكاتــەی كــە بڕیــارم دا تێکســت باوبكەمــەوە، تەمەنــم 
ــەاڵم  ــه  ده منووســی، ب ــەو ته مه ن ــدە پێــش ئ ــوو. هەرچەن )24( ســاڵێك دەب

زۆر گرنگیــم بــە باوكردنــەوە نــه ده دا، تــا ئێســتاش نووســه ربوون الی مــن 

هیــچ خه مێــک نییــه  و مــن نانووســم بۆئــه وه ی بڵێــم مــن هــه م، چونکــه  

لــه  ژیانــدا ڕێــگا زۆره  بۆئــه وه ی مــرۆڤ ئــه و ڕســته یه  بڵێــت، به ڵکــو 

ــه و  ــه وه . ل ــۆ گێڕان ــه  ب ــتێکم هه ی ــه م ش ــت ده ک ــه  هه س ــم چونک ده نووس
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ــدا  ــە هاوڕێیان ــك ل ــەڵ كۆمەڵێ ــه وت لەگ ــار ڕێکده ک ــه دا زۆرج ته مه ن

منیــش  دەكــرا،  نووســین  و  كتێــب  باســی  کاتێــک  و  دابنیشــم 

بۆچوونــی خــۆم دەوت. جارێکیــان هاوڕێیــه ک پێیوتــم تــۆ زۆرجــار 

ــە و  ــچ نوسینێكیشــت نیی ــت، كەچــی هی باســی نووســین دەكەی

لــەدوای  دێــن.  کوێــوه   لــه   بۆچوونه کانــت  نازانرێــت 

)پاشــاموەی  بڕیارمــدا چیرۆكــی  ئــەو قســه یه ، 

خێڵــه كان( باوبکه مــه وه . بــه اڵم یه که مجــار 

ــه د  ــاواات ئه حم ــوو، کاک ئ ــی ب ــه  عه ره ب ب

کوردییه که یــامن  دواتــر  گێڕابــوو.  وه ری 

باوکــرده وه . هــەر ئەوكاتــه  ئــه و چیرۆکــه  

هەبــوو.  باشــی  دەنگدانەوەیەكــی 

ــەوەی  ــاواز ل ــاند، جی ــی ترس ــەوەش من ئ

بــاش  و  باودەكەیتــەوە  شــتێك  تــۆ 

ئــه وه   ده كات،  دڵخۆشــت  دەكەوێتــەوە 

منــی ترســاند. ترســاندمی لــەوەی كــە 

ــدەكات  ــرت وات لێ ــە ئی ــەو دەنگدانەوەی ئ

کاربكەیــت.  وردتــر  و  جدیــرت  ده بێــت 

بینینــی نــاوی خــۆم لــه  ڕۆژنامه یه کــدا 

تووشــی شــه رمی کــردم، مــن تــا ئێســتاش 

ئــه و کێشــه یه م هه یــه ، کــه  په یوه نــدی 

ــت  ــاوەڕ دەكەی ــه . ب ــه وه  هه ی ــه  ناوه که م ب

ــۆم  ــاوی خ ــە ن ــەم ك ــەرم دەك ــتاش ش ــا ئێس ت

ڕاده یــه ی  ئــه و  تــا  دەبینــم،  نووســینێكم  لەســەر 

ــم  ــوكارە نزیكەكان ــزم و كەس ــت خ ــوو نه مده هێش ــااڵنی پێش س

نووســینه کانم ببینــن و هیــچ نووســینێکی خــۆم لــە ماڵــەوە هەڵنەدەگــرت، 

نەبــادا ببیرنێــت، ئەمــەش وای كــردووە تــا ئێســتا ئەرشــیفێکم نه بێــت 

بــۆ نووســینه کانم. هــۆکاری ئه مــه ش ئه وه یــه  کــه  ســه ملاندنی ئــه وه ی 

نووســه رم بــۆ ئه وانــی تــر، کێشــه یه ک نییــه  لــه الی مــن، ئه وه نــده ی 

ــه  مــن  ــه دا بیگێڕمــه وه . هه ربۆی ــه م ژیان ــه  ل ــۆم شــتێکم هه ی گرنگــه  ب

ــر  ــی ت ــه  ئه وان ــه وه م نیی ــی ئ ــه م و خه م ــن ده ک ــن چاوپێکه وت که مرتی

ــینه کانم داوه ،  ــه  نووس ــی ل ــک زیان ــه ش به جۆرێ ــاره  ئه م ــن. دی مببین

ــان. ــه ر لێی ــی خوێن ــکالم و ئاگاداربوون ــه  ڕووی ڕی ل

* ئەگــەر ســەیری نوســینی تــۆ بكەیــن هــەر 
لەســەرەتاوە ئیشــت لەنــاو مێــژوودا كــردووە، 
لــە  لــەوەی  جیــاواز  مێژوویــەك  بــەاڵم 
واقیعــدا نوســراوەتەوە. تــۆ زۆرجــار بــە 
ــت  ــەكان ڕازی نابی ــەوە مێژوویی گێڕان
و خــۆت قســەی تــازە بــۆ گێڕانــەوە 
دەكەیــت،  دروســت  مێژوویــەكان 
هــۆكاری ئەمــە  الی تــۆ دەســتكاری 
كردنــی مێــژووه  لــە ڕێگــەی ئەدەبەوە؟

ئــەو  پێچەوانــەی  محەمــەد:  عەتــا 
دیــدەی بــاوە، مــن مێــژوو یاخــود ڕاســترت 

درۆ  بــە  مێــژوو  به رفراوانــی  ڕووبه رێکــی 

ئەگــەر  نییــه .  حه قیقــه ت  واتــا  دەبینــم، 

ئــه وا  مێــژووه وه ،  وردەكاریــی  بشــچینە 

ناتوانیــن لــه  ڕاســتیی ئــه و مێــژووه  دڵنیابیــن، 

ده ڕوانێتــه   لێیــه وه   دیــده ی  ئــه و  چونكــە 

و  خه یــاڵ  به رژە وه نــدی،  ڕووداوه کان، 

نووســینه وه ی  لــه   به شــدارن  و...  شــێواندن 

ــژوودا، کــه  ئێمــه  پشــتیان پێده به ســتین. مێژوونووســان  مێ

ــه اڵم  ــه  گشــتییه کانی ڕووداوه کان بنووســنه وه ، ب هــه وڵ ده ده ن هێڵ

ــه و مێــژووه  گرنگــه . ئەگــەر ڕووداوە  ــاو ئ ــۆ مــن، چیرۆکــه  بچوکه کانــی ن ب

مێژوویــەكان وەرگریــت، تــا ئیســتاش گفتوگــۆ لەســەر شــەڕی )ســەاڵحەدین 

ــت  ــەر دەنورسێ ــی لەس ــی نوێ ــااڵنە كتێب ــە و س ــتەكان( هەی ــاچ پەرس و خ

و شــتی نوێــی تیــادا دەدۆزرێتــەوە. ئه مــه ش مانــای ئه وه یــه  مێــژوو 

جارێکیان هاوڕێیەک 
پێیوتم تۆ زۆرجار باسی 
نووسین دەكەیت، كەچی 
هیچ نوسینێكیشت نییە و 
نازانرێت بۆچوونەکانت له 
کوێوه دێن. لەدوای ئەو 
قسەیه، بڕیارمدا چیرۆكی 

)پاشماوەی خێڵەكان( 
باڵوبکەمەوه.
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ــو  ــه . به ڵک ــی له وێدای ــه  ئاماده ی ــووه  و ب ــره  و تێپەرب ــە جێگ ــە ك شــتێك نیی

ده توانرێــت خوێندنــه وه ی تــری بــۆ بکرێــت. مــن هه وڵــده ده م لــه و 

مێــژووه دا بــه دوای چیــرۆک و ژیــان و ڕووداوه  بچووکه کانیــدا بگه ڕێــم، 

ــێ  ــی دیکــه ی ل ــا مانایه ک ــدا، ت ــه م تیای ــه ی خــۆم درووســتی ده ک ــه  زۆرب ک

بهێنــم . به رهــه م 

ــن،  ــەكان دەكەوی ــژووی بابان ــەر مێ ــۆدا ب ــی ت ــە زۆر چیرۆك * ل
ئــەم كاریگــەری و سەرســامییەی تــۆ بــە بابانــەكان، هۆكارەكــەی 

چییــە؟
ــه  شــوێنه وه .  ــه  زۆر په یوه ســتم ب ــه و که ســانه م ک ــن ل ــا محەمــەد: م عەت
ــم.  ــوێندا دابنیش ــه ک ش ــه  له ی ــه م هه میش ــدا حه زده ک ــه  ماڵیش ــه ت ل ته نان

ــه   ــه  ب ــورد، ک ــه رانی ک ــه ی نووس ــن پێچه وان ــه ، م ــۆکاری ئه وه ی ــه ش ه ئه م

گشــتی وای پیشــان ده ده ن، عاشــقی ســه فه رن و ســه فه ر بــه  خاڵێکــی 

گرنــگ داده نێــن بــۆ نووســه ر بــه وه ی دنیــا ببینێــت، مــن حــه زم بــه  

ســه فه ر و شــوێن گۆڕیــن نییــه . ته نانــه ت کاتێــک مــن لــه  ســتۆکهۆمل 

ده ژیــم، ڕاســته وخۆ ئــه م شــاره  دێتــه  نــاو ڕۆمانه کامنــه وه  و به شــدار 

لــه وه ی شــوێنی  لــه  چنینــی ڕووداوه کانــدا. ســلێامنی جگــه   ده بێــت 

ژیامنــه ، پایته ختــی دوا میرنشــینی کوردییــش بــووه . مــن زۆر ده گه ڕامــه وه  

ســه ر ئــه و وزه  ســه یره ی ئــه م شــاره  لــه  خۆیــدا هه ڵیگرتبــوو؛ هــه ر 

ــه   ــی گروپ ــدا هاتن ــک و له گه ڵی ــه  بڕیارێ ــاره  ب ــه م ش ــتکردنی ئ ــه  دروس ل

جیــاوازه کان  ئاینــزا  و  پیشــه وه ران  هاتنــی  جیــاوازه کان؛  کۆمه اڵیه تییــه  

بــۆی و کۆبوونه وه یــان لــه م شــاره دا، شــه ڕی خوێناویــی بــراکان لــه م 

و  نالــی  ملمالنێکانــی،  و  خالیــد  مه والنــا  بوونــی  پاشــان  میرنشــینه دا، 

خه ونــی  نووســینی شــیعر بــه  زاری ســۆرانی ، کــه  ئــه و دوانــه  دوو منونــه ی 

ــای ئێمــه دا. هه روه هــا  ــه  دنی ــه وره ی شــاربه ده رکردن و ســه رهه ڵگرتنن ل گ

جه مــال  کوژرانــی  تــا  دنیــا،  لــه   گۆشــه گیره که ی  ڕۆحــه   و  مه حــوی 

ــه  ســه رده می شــێخ مه حمــوودا،  ــک ل ــاوه ڕ و منه وه رێ ــێ ب ــان وه ک ب عیرف

ــه وه  و زۆر  ــتکردنی نه ت ــی دروس ــه گ و خه ون ــی ب ــن زه ک ــرد و ئه می پیره مێ

ــی  ــه  یه که کان ــه  دژ ب ــه  دوان ــه ، هه میش ــڕ وزه ی ــاره  پ ــه م ش ــر. ئ ــه ی ت منون

ــت  ــد قبوڵ ــووه . چه ن ــن نه ب ــارێکی هێم ــه وه ی ش ــووه ، ب ــدا هه ڵگرت له خۆی

ده کات، ئه وه نــده ش ئه گــه ری هه یــه  شــاربه ده رت بــکات. ئــه وه ی جێــگای 

ــی  ــه  کۆپییه ک ــتان، ل ــی کوردس ــتای هه رێم ــه  ئێس ــه ، ک ــه ، ئه وه ی سه رنجیش

میرنشــینی بابــان ده چێــت لــه  ملمالنــێ و شــه ڕی بــراکان و... هــه ر ده ڵێــی 

ــان،  ــینی باب ــۆ میرنش ــن ب ــه وه ی م ــینه یه . گه ڕان ــه و میرنش ــراوه ی ئ درێژک

گه ڕانه وه یــه  بــۆ یه کێــک لــه  چرکه ســاته  غه مگینه کانــی نــاو مێژوومــان 

و له وێــدا بــۆ ڕە گــی زۆر خــه ون و خه یــاڵ و شکســتامن ده گه ڕێــم.

* ئەگــەر ســەیری چیرۆكــی كــوردی تــا پێــش نووســینی تــۆ 
ــەك چیرۆكــی واقیعــی و بەرگــری و چیرۆكــی  ــا ڕادەی ــن، ت بكەی
دنیــای پاڵەوانــە گەورەكانــە، بــە هاتنــی نووســینی تــۆ و پێــش 
تــۆش )شــێرزاد حەســەن(و چه نــد نووســه رێكی تــر، چیرۆكــی 
كــوردی بــەرەو فەنتــازی بــوون و چیــرۆك لەنــاو چیــرۆك دەڕوات، 
ــەم  ــەك شــەوە، ئ ــی هــەزارو ی ــە چیرۆكەكان ــەوە ل ــە نزیكبوون ب

ــەوە ســەرچاوەی گــرت؟ ــە چیی ــە ل ــە گەورەی گۆڕان
ــاره  ســه رده م و دیدگامــان جیــاوازن ، بــۆ منێکــی کــورد  ــا محەمــەد: دی عەت

ئه وکاتــه ی ده ســت بــه  نووســینی چیــرۆک ده کــه م، لــه  نه وه ده کانــی 

گــه وره ی  گۆڕانکاریــی  ناوچه کــه ش  و  جیهــان  ڕابــردوودا،  ســه ده ی 

هه ڵده وه شــێته وه ،  سۆسیالســتی  بلۆکــی  له الیــه ک  ڕووده دات،  تیــادا 

ــت و ده مامکــی شــۆڕش و شۆڕشــگێڕە کان  باشــوری کوردســتان ڕزگار ده بێ

ده که وێــت، ئێمــه  هه ره ســی ئایدیۆلۆژیــا و دروشــمه کان ده بینیــن بــه وه ی 

ئیســالمی سیاســی، گرانیــی  بــوون، شــه پۆلی  تااڵنچــی  شۆڕشــگێڕە کان 

دوای گه مارۆکانــی ســه ر هه رێمــی کوردســتان، شــه ڕی ناوخــۆ... ئــه و 

ســه رده مه  بــۆ نــه وه ی ئێمــه ، ســه رده می هه ره ســی چیرۆکــه  گــه وره کان و 

ــه اڵتی  ــته می ده س ــاو س ــوو له ن ــردن ب ــه رده می ژیانک ــوو. س ــه کان ب پاڵه وان

شۆڕشــگێڕانی کــورددا )دیــاره  تــا ئێســتاش ئــه و دۆخــه  به رده وامــه (. پاشــان 

مــن لــه  خوێندنه وه مــدا زیاتــر ئه ده بــی کۆنــی ڕۆژهــه اڵت ســه رنجی 

ڕاده کێشــام، کــه  الی نووســه رانی خــۆ بــه  چــه پ زانــی کــورد، ئــه و ئه ده بــه  

ڕۆژهه اڵتییــه  له بــه رده م چیرۆکــی ڕۆژئاواییــدا، بەجۆرێــك لــە دواكەوتویــی 
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ســەیر دەكــرا. بــەاڵم بەبــڕوای مــن 

ــاو  ــە لەن ــی زۆڵ نیی ــورد منداڵێك ك

ــه وه ی  ــه ی گێڕان ــوره  مه زن ــەو كلت ئ

به جۆرێکیــش  و  ڕۆژهه اڵتــدا 

ســاڵی  لــه   تیایــدا.  به شــداره  

بــووم  په یامنــگا  قوتابــی   1989

کۆمه ڵــه   ڕۆژێــک  به غــدا،  لــه  

بــرۆدی(ی  )راپۆرتــی  چیرۆکــی 

ــه   ــه و کتێب ــرت ئ بۆرخیســم کــڕی ، ئی

کاریگه رییه کــی  ته مه نــه دا  لــه و 

بــه وه ی  له ســه رم هه بــوو،  زۆری 

ــوره   ــه و که له پ ــرد ب ــنا ک ــی ئاش من

ــه اڵت.  ــه وه ی ڕۆژه ــه ی گێڕان مه زن

ــن  ــراوه  م ــار وت ــاره  هه ندێکج )دی

بۆرخیســیانه  چیــرۆک ده نووســم، 

کاریگه ریــی  له ژێــر  یاخــود 

ڕاســتییه که ی  بــه اڵم  ئــه ودام، 

ئه وه یــه  مــن وه ک ئــه و سه رســامم 

ڕۆژهه اڵتــی.  گێڕانــه وه ی  بــه  

ــه و  ــه ری ئ ــر کاریگ ــن له ژێ ــا م وات

بۆرخیــس  کــه   ســه رچاوه یه دام، 

کاریگــه ر  پێــی  و  دۆزیبوویــه وه  

نوورسانــی  دواتــر  دیــاره   بــوو. 

کــه   ناســی  خۆرئاواییــم  تــری 

کاریگه ریــی  هه مــان  له ژێــر 

بــۆم  هەربۆیــە  ڕۆژهه اڵتــدان (. 

چیرۆكەكانــی  نه بــووه   گرنــگ 

مــن، چیــرۆك بــن بــە پێوەرەکانــی 

ــه   ــێوازه  ل ــه و ش ــەر ب ــر س ــن زیات ــه  م ــی، چونک ــی هونەری ــه وه ی چیرۆك ن

ســنوور  بــێ  خه یــاڵ  و   حیکایه ته کاندایــه   لــه   ڕه گــی  كــە  چیرۆكــم، 

کاری تیــادا ده کات و سه رســامکردن لــه  بنه مــا گرنگه کانیه تــی. لــه الی 

منیــش چیــرۆک ده بێــت توانــای درووســتکردنی ئــەو سەرســامییە كتوپــڕەی 

. هه بێــت

* زۆرێــك لــە چیرۆكــی كــوردی پێش تۆ، ئیشــیان لەنــاو بیرۆكە و 
ئایدیــا و تێمایــا دەكــرد و ئەوەنــدەی بیرۆكەیــان بــۆ گرنــگ بوو، 
ئەوەنــدە گرنگییــان بــە تەكنیــك نــەدەدا، تــۆ شــێواز و تەكنیكــی 
جیــاوازت تاقــی كــردەوە، لەوانــە )چیــرۆك لەنــاو چیــرۆك، كــۆالژ، 
گێڕانــەوەی ئاوێنەیــی( ئــەم گرنگیدانــە بــە تەكنیــك لــە چییــەوە 

بــوو؟ بــۆ تــۆ تەكنیــك گرنگــە یــان تێمــا و ئایدیــا؟
عەتــا محەمــەد: بــه  بــڕوای مــن جیاوازییه کــه  لــه  ئاســتێکی تردایــه  و مــن 
بــه  جۆرێکــی تــر ده یبینــم. لــه  ده یــه ی حه فتــای ســه ده ی ڕابــردوودا، )بــه  

ڕه چاوکردنــی سانســۆر و ئــه و دۆخــه  سیاســییه ی کــورد تیایــدا ده ژیــا، کــه  

ــی ڕەمــزی  ــه  زمان ــه ک گرنگــی ب ــرد چیرۆکنووســان له الی ئه مــه ش وای ده ک

بیرۆکــه   و  چینایه تــی  و  به رگــری  ئه ده بــی  تــره وه   له الیه کــی  بــده ن، 

ئایدۆلــۆژی و شۆڕشــگێڕییه کان زاڵبــوون(، زاراوه ی )چیرۆکــی هونه ری(یــش 

بااڵده ســت بــوو. ئه مــه ش وای کــرد، کــه  چیرۆکنووســان زۆر ســه رقاڵی 

پێبده یــن،  ئامــاژە ی  هه یــه   دیــار  زۆر  منوونه یه کــی  بــن.  )ته کنیــک( 

لــه   بــاس  )لێــره دا  حه ســه نه ،  فه ریــق  حه مــه   چیرۆکنــووس  ئه ویــش 

که ســانی تــر ناکــه م وه ک چیرۆکنــووس عه بدوڵــا ســه راج، کــه  خــۆی وه ک 

ــه کان  ــی ده دا ته کنیک ــه وه ی هه وڵ ــا، ب ــکار داده ن ــێکی ئه زمون چیرۆکنووس

ــت  ــه ک بێ ــرۆک تاقیگای ــه وه ی چی ــکات، وه ک ئ ــون ب ــه  چیرۆکــدا ئه زم ل

بــۆ ئه زمونکردنــی ته کنیــک(. چیرۆکنــووس حه مــه  فه ریــق حه ســه ن، 

تــا ئێســتا و بــێ پــه روا هــه ر خه ریکــی وتنــه وه ی ئه وه یــه ، کــه  ئــه و 

ــاوه   ــدا به کارهێن ــه  چیرۆک ــاوی که ســی دووه مــی ل ــووه  ڕان ــه م کــه س ب یه ک

و ئــه و یه کــه م کــه س و شــاره زاترین که ســه ، کــه  هونــه ری ســینه مای 

لــه  چیرۆکــدا به کارهێنــاوه ، وه ک خــۆی لــه  چاوپێکه وتنێکــدا ده ڵێــت: 
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له به کارهێنانــی هونه ره کانــی ســینه مادا هه تــا نهــۆ کــه س نه یتوانیــوه  

ــه :  ــه وه ، ک ــت ده کات ــۆی جه خ ــۆ خ ــدا ب ــه ر له وێ ــه وه. ه ــم بکات الساییش

چیــرۆک بریتییــه  لــه  ته کنیــک، ئه گــه ر ته کنیکــت وه النــا، ده مێنێتــه وه  

ــه وه  ــته ی ئ ــه  کوش ــه و نه وه ی ــات، ئ ــانه ش ده ریده خ ــه م قس ــه ت. ئ هه قای

ــانی  ــه  چیرۆکنووس ــن، ک ــک به کاربهێن ــن ته کنیکێ ــه س ب ــه م ک ــوون، یه ک ب

الی  و  ســه رده مه دا  لــه م  ده بینیــن  بــه اڵم  نه هێنابێــت.  به کاریــان  تــر 

خوێنه رانــی دوای ڕاپه ڕیــن، ئــه و چیرۆکانــه  ناخوێرنێنــه وه ، چونکــه  پرســیار 

ــه ری  ــۆ خوێن ــه ، کــه  دوای قۆناغــی به عــس، ب ــادا نیی ــان تی و بابه تێکــی وای

ئێمــه  جێــگای بایــه خ بــن؛ ئیــرت بــا بــه  هــه ر ته کنیکێــک نوورسابــن، ئیــرت بــا 

ــه  چیرۆکــدا به کارهێنابێــت،  ــه ری ســینه مات ل یه کــه م کــه س بووبیــت هون

بــه اڵم نه تتوانیــوه   شــتێک بــه و ته کنیکــه  بگێڕیتــه وه ، کــه  لــه  ئێســتادا 

ــت. ــه وه  بێ ــایه نی خوێندن ش

ــه وه ی  ــه ی ن ــەو دیدگای ــم ل ــت داببڕێ ــه ره تاوه  دەمویس ــه  س ــه ر ل ــن ه م

ــن  ــو م ــرد. به ڵک ــان ده ب ــه ری ناوی ــی هون ــه  چیرۆک ــه وه ی ب ــاكان و ئ حەفت

ــه اڵت،  ــده ی ڕۆژه ــوره  ده وڵه مه ن ــه و که له پ ــۆ ئ ــه وه  ب ــت بگه ڕێم ده مویس

و  ده یبینــن  نه زمــرت  بــه   هونه رییــدا  چیرۆکــی  له بــه رده م  ئــه وان  کــه  

ــامکردنه   ــه ، سه رس ــن گرنگ ــه وه ی الی م ــه  ئ ــه ت(، چونک ــن )هه قای پێیده ڵێ

ــدا  ــه وه ی ڕۆژهه اڵت ــوری گێڕان ــه  که له پ ــه ش ل ــه وه دا، ئه م ــی گێڕان ــه  ده ق ل

جارێکیــرت  که له پــوره ش،  ئــه م  جوانیــی  و  هه یــه   زۆری  ئاماده ییه کــی 

ــه   ــه وه ، ل ــن ده یدۆزن ــکای التی ــه ت ئه مری ــه  تایب ــاوا و ب ــه رانی ڕۆژئ نووس

ــدا. ــداره  تیای ــه  و به ش ــه و کلتوره دای ــی ئ ــاو دڵ ــۆی له ن ــورد خ ــدا ک کاتێک

* تــۆ شــیعرت نــە نووســی و یەكســەر بــە چیــرۆك دەســتت پــێ 
كــرد، دواتــر ڕۆمانــت نووســی. قســەیەك هەبــوو الی هەندێــك لە 
چیرۆكنووســان، كــە ئــه و بیرۆكەیــەی بــۆ نووســینی چیرۆكێــك 
ــەوە.  ــە پێچەوانەش ــان و ب ــە ڕۆم ــت ب ــت بیكەی ــە، دەتوانی هەت
تــۆ پێتوایــە ئــەم كارە ئەوەنــدە ئاســان بێــت؟ ئایــا كاری وا 

دەكرێــت؟
عەتــا محەمــەد: ئه گــه ر پرســیاره که  ســه باره ت بــه  بیرۆکه یــه ، ئــه وا 

ــی  ــه ی له گــه ڵ ده کات و په یوه ندی ــازاده  چــۆن مامه ڵ ــۆ خــۆی ئ نووســه ر ب

بــه  توانــای نووســه ره وه  هه یــه . باوه ڕیــش ناکــه م پێوه رێــک هه بێــت 

بــه اڵم  یاخــود ڕۆمــان.  بــۆ چیــرۆک گونجــاوه   بیرۆکه یــه ک  بۆئــه وه ی 

ــه   ــه  ڕوو، ک ــار خراوه ت ــه دا زۆرج ــای ئێم ــه  دنی ــه  و ل ــر هه ی ــه یه کی ت کێش

ئه ویــش ئه وه یــه  ده توانرێــت چیــرۆک بــه  درێژکردنــه وه ی بکرێتــه  ڕۆمــان. 

وه ک ئــه وه ی ڕۆمــان چیرۆکێکــی درێژکــراوه  بێــت. چونکــه  ئــه م جیاکارییــه  

و  قه بــاره   واتــا  ده گرێــت.  له به رچــاو  تێکســته کان  جوگرافیــای  ته نهــا 

ــت وای  ــێوه یه دا، ده کرێ ــه و ش ــه راوردی ل ــه  ب ــان. ل ــه زه  پێکهێنه ره کانی ڕه گ

ــه ،  ــدا هه ی ــوون له نێوانیان ــن لێکچ ــون زۆرتری ــرۆڤ و مه یم ــه  م ــن ک ببینی

ــرۆك  ــێوه  چی ــان ش ــه ربه خۆن. به هه م ــاواز و س ــه وه ری جی ــه اڵم دوو بوون ب

بــۆ خــۆی ژانرێكــە و ڕۆمانیــش بــۆ خــۆی ژانرێكــی ســەربەخۆیە، جیاوازییان 

ته نهــا پەیوەنــدی بــە درێــژی و كورتیانــەوە نییــە، به ڵکــو په یوه نــدی 

بــه  تێڕوانیــن و دنیابینیــی نووســه ره وه  هه یــه  لــه  وه اڵمدانــه وه ی ئــه و 

ــه دوای  ــی ب ــی گه ڕانیه ت ــی و چۆنییه ت ــه دا هه یه ت ــه  ڕۆمانه ک ــیارانه ی ل پرس

وه اڵمه کانیــدا.

* لــە ئێســتادا بــاس لــەوە دەكرێــت، که  لە دونیادا باوی تێكســتی 
قەبــە و ڕۆمانــی دوور و دێژنەمــاوە و زیاتــر تێكســتی كــورت 
ــەوە.  ــر دەخوێنرێن ــی و زیات ــورت باویەت ــی ك ــرۆك و ڕۆمان و چی
ئەگــەر ســەیری تێكســتەكانی تــۆ و بەتایبــەت ئــەم ڕۆمانانــەی 
دواییــت بكەیــن، ئــه وا بــەر جۆرێــك لــە ڕســتەی كــورت و تیژڕەوی 
گێڕانــەوە دەكەویــن. ئەمــە تــا چەنــد پەیوەندیــی بــەو بــۆ 
چوونــەوە هەیــە كــە خوێنــەری نێكســتی قەبــارە گــەورە نەمــاوە؟

نییــه . زۆر  بــه و بۆچوونــه وه   عەتــا محەمــەد: هیــچ په یوه ندییه کــی 
ــچ جــۆرە  ــە هی ــاوه ڕم ب ــن ب ــن، م ــەدەب دابنێی ــۆ ئ ــا ب ــە یاس ــە ئێم هەڵەی

ــینییه  ،  ــژ نووس ــورت و درێ ــی ک ــه م بۆچوون ــدا. ئ ــه  ئه ده ب ــە ل ــایەك نیی یاس

بۆچوونێکــی نــوێ نییــه  و هــه ر لــه  دنیــای کوردیــدا لــه  هه فتاکانــه وه  بــاس 

ــه   ــی نیی ــرۆڤ کات ــه  و م ــه  ســه رده م ســه رده می خێرایی ــت، ک ــه وه  ده کرێ ل

ــه م  ــڕوای مــن، )ئه گه رچــی مــن کورتنووســم(، ئ ــه  ب ــژ. ب ــۆ تێکســتی درێ ب
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بۆچوونانــه  مایــه ی پێکه نینــن و زیاتــر لــه کاری ڕۆژنامه نــووس ده چــن، 

لــه  ڕۆژهــه اڵت  بابــه ت دەدۆزێتــه وه. ئه گینــا  له پێنــاو نووســیندا  کــه  

و  باوده کرێتــه وه   زنجیــره   و  قه بــه   تێکســتی  بــه رده وام  ڕۆژئــاواش  و 

ــش  ــتی کورتی ــان و تێکس ــێوه  ڕۆم ــان ش ــه . به هه م ــی هه ی ــه ری خۆش خوێن

ئێمــه دا  دنیــای  هه یــه .  لــه   خۆیــان  خوێنــه ری  و  هه یــه   ئاماده ییــان 

الوه کــی  کێشــه ی  دێــن  تێکســته وه  ،  له بــاره ی  قســه کردن  له جیاتــی 

دروســت ده کــه ن بــۆ قســه کردن. له جیاتــی بینینــی جوانیــی لــه  ڕۆمانێکــی 

ــی تێکســت  ــژی و کورت ــه  درێ ــن قســه  ل بچــوک و ڕۆمانێکــی گــه وره دا، دێ

ــه  کاتێکــدا کلتــوری زینــدوو ئه وه یــه ، کــه  جوانیــی شــیعرێک و  ده کــه ن. ل

هایکۆیه کیــش ببینیــت )دیــاره  لــه  ئێســتادا و لــه  تــۆڕە  کۆمه اڵیه تییه کانــدا، 

شــێواندن و تێنه گه یشــتنێکی زۆر هه یــه  به رانبــه ر بــه  هایکــۆ و بــاس 

ــڕن  ــا، پ ــی دونی ــە كتێبخانەكان ــەر بچیت ــه م(. ئەگ ــینه  ناک ــۆره  نووس ــه و ج ل

ــۆ خــۆم  ــه اڵم مــن ب ــه . ب ــارە گــەورە و خوێنه ریشــیان هه ی ــە ڕۆمانــی قەب ل

ــه وه ی  ــه وه ک له به رئ ــه ، ن ــرا و کورت ــی خێ ــە، ڕیتمێک ــینم وای ــی نووس ڕیتم

شــێوازه ی  بــه و  ســه ر  مــن  به ڵکــو  نییــه .  گــه وره   ده قــی  ســه رده می 

ــر  ــه  زیات ــف ده دات، ک ــه رح و وه س ــه  ش ــی ب ــرت گرنگ ــه  که م ــینم، ک نووس

ــك ده ده م  ــه  زمانێ ــه  تێکســتدا. به ڵکــو مــن گرنگــی ب زمانێكــی وه ســتاوه  ل

دینامیكییــه  و ڕووداو له خــۆ ده گرێــت. ئەمــەش وای كــردووە ڕیتمــی 

ڕۆمانه کانــم خێــرا بێــت و لــە تێكســتەكانی منــدا جۆرێــك لــە خێــرای 

هەبێــت لــە گێڕانــەوەدا. ئەگــەر ڕۆمانێكــی مــن بگریــت و ڕســتە وەســفی و 

ــە  ــتەکان ل ــه ی ڕس ــن، به ومانای ــه وا زۆر كەم ــت، ئ ــه رحییه کانی دەربهێنی ش

ــدارن. ــدا بەش ــی ڕوداوەكان چنین

* ئەگــەر نووســینی تــۆ لەنێــوان )چیــرۆك و ڕۆمــان(دا، وەك 
دوو ئەزمــون وەربگریــن، ئــه وا دەبینیــن لــە چیرۆكەكانتــدا 
تــەواو فەنتازیــت و دەتەوێــت شــتێك بگێڕیتــەوە، بــەاڵم لــە 
ڕووداوە  لــە  بەشــداری  و  واقیعیــت  تــەواو  ڕۆمانەكانتــدا 
ــە  ــان وای ــش پێی ــه ت هەندێكی ــت. ته نان ــییەكاندا دەكەی سیاس
بــە وتــار لــە ڕۆمانەكانتــدا بەشــداری لــە ڕووداوە سیاســییەكاندا 

شاخەوان سدیق                     عەتا محەمەد
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دەكەیــت. ئــەم جیاوازییــە لەنێــوان فەنتازیبوونــی چیــرۆك و 

ڕیالیزمیــی ڕۆمــان بــۆ چــی دەگێڕیتــەوە؟
عەتــا محەمــەد: بــه  بــڕوای مــن، جیاوازییه کــه  له نێــوان فانتــازی و 
ــه م،  ــه وه  بک ــی ئ ــت باس ــره دا نامه وێ ــاده ییه  و لێ ــه و س ــه  ب ــدا نیی ڕیالیزم

ــۆم  ــێوازی خ ــه  ش ــت ب ــده ی ده مه وێ ــم، ئه وه ن ــی نانووس ــن واقیع ــه  م ک

واقیــع بنووســمه وه ، چونکــه  هه ریــه ک لــه م دوو بۆچوونــه ، دوو جــۆر 

تێکســتی جیــاواز به رهــه م ده هێنێــت. جیاوازییه کــه  ده گه ڕێتــه وه  بــۆ 

قۆناغــی نووســینم. لــه  ســه ره تای نه وه ده کانــه وه ، مــن زیاتــر گرنگیــم 

بــە گه ڕانــه وه  بــۆ که له پــووری ڕۆژهه اڵتــی و ئیســالمیی ده دا و پرســی 

ــه و  ــه الم. ل ــوو ل ــی داگیرکردب ــی فراوان ــی، ڕووبه رێک ــاوه ڕی ئاین ــاوه ڕ و ب ب

ــتەكانی  ــەیری تێكس ــه ر س ــی. ئه گ ــم ده نووس ــر چیرۆک ــن زیات ــه دا م قۆناغ

ئــه و قۆناغــه  بكەیــت، ئــه وا ده بینیــت مــن زۆر گرنگیــم بــە کارکــردن 

له ســه ر ئیامنێکــی گه ردوونــی ده دا، کــه  لــه الی ســۆفییه  مه زنــه کان هه یــه . 

بــه اڵم لــە قۆناغــی دووەمــدا، کــه  نووســینی چیــرۆک کــه م ده بێتــه وه  لــه الم، 

ــوده زگاکان  ــا و دام ــی و ئایدۆلۆژی ــی سیاس ــه  ڕژێم ــی ب ــر گرنگ ــن زیات م

ــه   ــوردی ل ــه اڵتی ک ــه  ده س ــه ، ک ــه وه وه  هه ی ــدی ب ــه ش په یوه ن ده ده م. ئه م

ــه اڵته   ــه م ده س ــی ئ ــت و ماهیه ت ــه قامگیرتر ده بێ ــتاندا س ــی کوردس هه رێم

ئاشــکراتر ده بێــت، بــه وه ی ده ســه اڵتێکه  بانــدی مافیایــی، وزه ی فاشــی 

ده زگا  و  هه ڵگرتــووه   خۆیــدا  لــه   که نــداوی  ئه میره کانــی  خه ونــی  و 

به هێزتــر ده کات.  به ســه ر کۆمه ڵــگاوه   ســه رکووتکار و چاودێرییه کانــی 

ــه دا.  ــه م هه لومه رج ــه م ل ــه کان بک ــی مرۆڤ ــه  ژیان ــه  ل ــه  قس ــن گرنگ ــۆ م ب

ده مه وێــت قســە لــەو واقیعــه  سیاســی و ئابورییه مــان بکــه م، بــه اڵم 

ــود  ــی یاخ ــەكاری سیاس ــە رشۆڤ ــاواز ل ــیەوە، جی ــی ڕۆماننووس ــە دیدێك ل

ــی.  ــی سیاس چاودێرێك

ــتێكی  ــوو تێكس ــی هەم ــێكی گرنگ ــان بەش ــە ناونیش * هەمیش
ــتی  ــاوەوەی تێكس ــە ن ــە دەروازەی چوون ــك ب ــە، هەندێ ئەدەبیی
دەزانــن، الی تــۆش زۆرجــار بــەر ناونیشــانی ســەرنجڕاكێش 
دەكەویــن، مەبەســتمە بزانــم هەڵبژاردنــی ناونیشــان تــا چەنــد 

ــە؟   ــتەكانت گرنگ ــەرەتای تێكس ــۆ س ــۆ ب الی ت
عەتــا محەمــەد: له وبــاوه ڕە دام مــن یەكێكــم لــەو نوســەرانەی كــە 
تــا ڕادەیەكــی زۆر گرنگــی بــە هەڵبژاردنــی ناونیشــانی ســەرنجڕاكێش 

ــه ش  ــن، ئه م ــانەكان نامۆب ــێت  ناونیش ــادەم. ده ش ــه ره وه(  ن ــه الی خوێن )ب

ــوو  ــش هەم ــتێکدا، پێ ــینی تێکس ــه  نووس ــن ل ــه وه ی م ــۆ ئ ــه وه  ب ده گه ڕێت

شــتێك دەبێــت ناونیشــانی تێکســته که  جێگیــر بكــەم. زۆر بــە دەگمەنیــش 

ناونیشــان الی مــن  لەبەرئــەوەی  بگــۆڕم.  ناونیشــانه که   ڕێكدەكەوێــت 

ــۆ  ــی تێكســتەكە و کاره کــه ی له ســه ر بیناده کــه م. ب ــە پێكهاتەکان یەكێكــە ل

منونــە كاتێــك ناونیشــانی )ڕێبــەری كتێبســازە كــوژراوەكان( دادەنێــم، كــۆی 

ــە  ــدی هەی ــرناوە. الی مــن ناونیشــان پەیوەن ــەوە بنیات ئیشــەكەم لەســەر ئ

بــە كــۆی پێكهاتــەی دەقەكــەوە. بــه اڵم بــه و مانایــه  نــا کــه  ده قه کــه  ڕوون 

ــه وه . بکات

* زۆرجــار لــە نووســینەكانتدا گومــان الی خوێنــەر دروســت 
دەكەیــت؛ لــە خــۆی، لــە ناوەكــەی و پێــی دەڵێیــت ڕەنگــە ئــەوەی 
كــە هەیــە، تــۆ نەبیــت، ئــەو نــاوە هیــی تــۆ نەبێــت، ئــەم 

ــووە؟ ــەوە هات ــە چیی ــە؟ ل ــە چیی ــتكردنی گومان دروس
عەتــا محەمــەد: الی مــن یه کێــک لــه  بنه ماکانــی تێکســتی گێڕانه وه یــی، 
توانــای سه رســامکردنه . پاشــان مــن مــرۆڤ لــه  ڕوانگــه ی هیــچ ئایدۆلۆژیــا و 

ــه ک، مــرۆڤ  ــن و هــه ر ئایدۆلۆژیای ــه وه  ســه یرناکه م، چونکــه  ئای ئایدیایه ک

ــر  ــۆ زیات ــه وه ش ب ــی گێڕان ــه وه . ئه ده ب ــورت ده کات ــدا ک ــه  چوارچێوه یه ک ل

ــرۆڤ  ــن م ــدا ده ژی. الی م ــه ی تیای ــه و دۆخان ــرۆڤ و ئ ــه  م ــتنه  ل تێگه یش

بوونه وه رێکــی زۆر ئاڵــۆزە و وای نابینــم لــه  ســاتی هاتنه بوونییــه وه  تــا 

مردنــی هــه ر یــه ک کــه س بووبێــت، وه ک ناوه کــه ی دیاریــی ده کات. ئــەم 

ــە خــەو هەســتێت و هەســتبكات  ــەك ل ــە بەیانیی ــۆزە ڕەنگ ــه وه ره  ئاڵ بوون

ــن  ــی ده که وی ــه ی تێ ــه و دۆخان ــۆن ئ ــه ر چ ــه . ه ــێ نیی ــه که ی دوێن که س

ده شــێت مبانکاتــه  مرۆڤێکــی تــر. ئه مــه ش وا ده کات چــاوه ڕێ بکه یــن 

میهره بانرتیــن کــه س لــه  ســاتێکدا ببێــت بــه  بکــوژ و جه لــالد. کاتێــک 

ــەو  ــۆ وەك ئ ــە؟ ت ــێ( چیی ــه  )ک ــت ل ــا مه به س ــم؟ ئای ــن كێ ــین: م ده پرس
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كەســەی كــە ناوێكــی هەیــە یــان وەك مرۆڤێــک له نــاو ملیــاران 

ــه اڵم  ــه ؟ ب ــان نیی ــای گۆڕانی ــیفه ته کامنان توان ــاو و س ــا ن ــدا. ئای مرۆڤ

ــاو  ــده ده ن ئێمــه  له ن ــا و زانســت و یاســاش هه وڵ ــن و ئایدۆلۆژی ئای

یــه ک چوارچێــوه دا دابنێــن؛ کرێکارێــک بیــن، یاخــود باوه ڕدارێــک، 

بــه اڵم  تاوانبارێــک.  یاخــود  شــیزۆفیرینی  نه خۆشــێکی 

مــرۆڤ لــه وه  ئاڵۆزتــره  و بــاوەڕم وایــه  ئەگــەر 

یــەك  ئــەوا  بــژی،  ســاڵ  حەفتــا  كەســێك 

كــەس نییــە کــه  ئەزمونــی ئــەو هەمــوو 

چەنــد  ڕەنگــە  بەڵكــو  دەكات،  ســاڵە 

كەســێك بووبێــت. كاتێــك بــە خەیاڵــی 

چیرۆكنووســیی ســەیری مــرۆڤ ده که یــن، 

ده که ویــن.  ســه یره ی  ڕووه   ئــه و  بــه ر 

ــگ  ــدا ڕەن ــە کاره کامن ــەش ل ــەم ئاڵۆزیی ئ

گۆڕکــێ  جــێ  که ســه کان  و  دەدەنــەوە 

لــە  ڕووداوەكان  نازانرێــت  ده کــه ن، 

واقیعــدا ڕوودەده ن یــا نــا. مــن ئێســتا 

لێــره م، بــه اڵم بــه  خه یــاڵ هیندییه کــی 

ســوورم و لــه  ســه نته ری شــاری ســتۆکهۆمل 

موســیک ده ژە نــم. ده کرێــت بپرســم و 

ــدام؟ ــه  کوێ ــن ل ــتا م ــم ئێس بڵێ

ــەو ئەزمونانــەی تــۆ، كــە  *یەكێــك ل
ــەوە جێگــەی لەســەر وەســتان  ــەالی من ب

)پەراوێزنووســان(  كتێبــی  بــوو،  پرســیار  و 
بــوو. لەنــاو ئــەم هەمــوو جەنجاڵییــەی ژیانــدا چــی 

ــێ كردیــت بگەڕێیتــەوە ســەر ئــەو شــتە ورد و ســادەیەی  وای ل
ــێ بەرهــەم  ــەی ل ــە جوان ــەو كتێب ــر ئ پەراوێزنووســان، كــە دوات

ــات؟ ه
عەتــا محەمــەد: مــن چێــژ لــەوە نابینــم كــە ڕووداوێكــی ژیانــم، یاخــود 

نــاو واقیــع بگێڕمــەوە، هێنــدەی ئــەوەی ســەرچڵی بكەیــت بــە 

گێڕانەوەیــه وە. واتــا الی مــن ســه رچڵیی نووســین لــه  جێگای نووســینی 

ســه رچڵیی و سه رکه شــیی، گرنگــه . بــۆ مــن گرنگــه  خەیاڵــی مــرۆڤ 

بەریتــە ڕووبەرێكــه وه ، كــە پێشــرت بــۆی نەچووبێــت. كاری مــن، 

ــە  ــه  ك ــەو دنیایەی ــینەوەی ئ ــم، نوس ــۆم وای دەبین ــۆ خ ب

تیایــدا دەژیــن، بــە جۆرێــك بێــت كــە كــەس خەیاڵــی 

بــۆی نەچووبێــت. ئه مــه ش وا ده کات چنینــی 

ئــه وه ی  گێرانــه وه ی  چۆنیه تــی  و  تێکســت 

ــەی  ــه الم. بیرۆك ــت ل ــگ بێ ــه ، زۆر گرن هه م

هــات،  لــەوەوە  هــەر  پەراوێزنوســانیش 

كــە ده روازه یه کــی جیــاواز بدۆزمــه وه  بــۆ 

ــش خــۆی  ــه ، ئه وی ــه وه ی هه م ــه وه ی ئ گێڕان

لــه و په راوێزانــه دا ده بینێتــه وه ، زۆر کــه س 

له ســه ر الپــه ڕه ی کتێــب ده یاننووســن. بــەاڵم 

مــن دێــم و تێكســتێكی تــر لەســەر ئــه و 

په راوێزانــه  درووســت ده کــه م.

* لەنێــوان ژیانــت لــە كوردســتان و 
ســەفەرت بــۆ ئەوروپــا و بەریەككەوتنت 
لەگــەڵ تێكســتی جیهانــی، هەســت 
بەســەر  گۆڕانكارییــەك  چ  دەكەیــت 

نوســینتدا هاتــووە؟
ــن  ــوێن گۆڕی ــه م ش ــاوه ڕ ناک ــەد: ب ــا محەم عەت
جیهانــی  تێکســتی  له گــه ڵ  به رکه و تــن  بــه   په یوه نــدی 

تــر  گه النــی  ئه ده بــی  یاخــود  تێکســت  )وابزانــم  هه بێــت، 

ــه وه ی  ــای خوێندن ــه  فری ــۆ ئێم ــه  خ ــی(، چونک ــه  جیهان ــره  وه ک ل گونجاوت

هه مــوو تێکســته کان ناکه ویــن، به هــۆی ئیــش کــردن و ســنوورداریی 

ــی  ــه  گوندێک ــتادا و ل ــه  ئێس ــان ل ــه وه . پاش ــه ی ئه ده بیامن ــان و چه ش زمامن

کوردســتانه وه  ده ســتت بــه  زۆر کتێــب ده گات، به پێــی ئــه و زمانانــه ی پێــی 

ئەگەر كەسێك حەفتا 
ساڵ بژی، ئەوا یەك 

كەس نییە که ئەزمونی 
ئەو هەموو ساڵە دەكات، 

بەڵكو ڕەنگە چەند 
كەسێك بووبێت. كاتێك 
بە خەیاڵی چیرۆكنووسیی 

سەیری مرۆڤ دەکەین
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ده خوێنیتــه وه .  بــه اڵم به رکه وتنــم له گــه ڵ ئه وروپــا وای کــرد، ئاســۆی 

ــه و  ــک ل ــه وه . یه کێ ــرت ببێت ــرۆڤ و ڕووداوه کان قوڵ ــه ی م ــۆ کێش ــم ب بینین

گۆڕانکارییانــه  ئــه وه  بــوو مــن زیاتــر لــه  ئێســتا و کێشــه کانی ئێســتا بدوێــم. 

ئه مــه ش وای کــرد زیاتــر بــه ر ڕووه  سیاســییه که ی )ئێســتا(  بکــه وم لــه  

ڕۆمانه کامنــدا. بۆیــە مــن دەمەوێــت لــە مەســەلە سیاســییەكان قســەبكەم 

لــە ڕۆمانەكامنــدا، لــه  کێشــه  سیاســی و ئابوورییه کانــی مرۆڤــی ئــه م 

ــه ر،  ــه ی په ناب ــه وه ، کێش ــه  داموده زگاکان ــرۆڤ ب ــدی م ــه رده مه ، په یوه ن س

هه ڵکشــانی شــه پۆلی ڕاســیزم، تونــدڕە وه  ئیســالمییه کان، کێشــه ی ژن، 

مــرۆڤ له نێــوان واقیــع و واقیعــی گریامنکــراودا، بــەاڵم بــە دیدێکــی 

ڕۆمانوســانەوه .

ــە سێكســی  ــك ل ــەر جۆرێ ــۆدا ب ــە نوســینی ت ــار ل ــك ج * هەندێ
ڕووت دەكەویــن، هەندێــك پێیــان وایــە ئەمــە هەنگاونانــە بــۆ 
باســكردن لــە جۆرێــك لــە سێكســی )پۆڕنۆیی( لــە نوســینەكانتدا، 

تــا چەنــد ئەمــە ڕاســتە؟ 
ــه   ــرت ببێت ــوو، ئی ــی هه ب ــێک ڕایه ک ــه ر که س ــت  ه ــەد: ناکرێ ــا محەم عەت
جێــگا ســه رنجامن. بــۆ منوونــه  ئه گــه ر که ســێک ڕایه کــی وای هه یــه ، 

بــۆ مــن جێــگای بایــه خ نییــه ، چونکــه  دیــاره  ئــه و که ســه  کێشــه  لــه  

ــه  مه به ســت  ــش. یاخــود ب ــه ده ب و چه مکه کانی ــۆ ئ ــه  ب تێگه یشــتنیدا هه ی

و لــه  ڕقوکینــه وه  هه وڵــی شــێواندن ده دات. ئه گینــا لــه  کوێــی دنیــادا بــووه ، 

هــه ر باســکردنێکی ســێکس، لــه  چوارچێــوه ی ئه ده بــی پۆڕنــۆدا دابرنێــت ؟ 

ــی  ــژە  پێ ــه ر گه م ــه م، مه گ ــک ده ک ــه  دیمه نێ ــاس ل ــن ب ــه  م ــدا ک له کاتێک

وابێــت بــۆ هه ســتبزواندنه ، چونکــه  ئــه و دیمه نــه  ڕۆمانه کــه ی له ســه ر 

ــدی  ــه  چ په یوه ن ــت. ئه م ــته ی ڕووداوه کان ده گۆڕێ ــتاوه ، یاخــود ئاڕاس وه س

بــه  پۆڕنــۆ و هه ســتبزواندنه وه  هه یــه . پێده چێــت ئــه م جــۆره  که ســانه  

کاتێــک لــه  دیمه نــی فیلمێکــدا ده ســتدرێژی کردنــه  ســه ر ژنێــک ده بینــن، 

حســابی فیلمــی پۆڕنــۆی بــۆ بکــه ن. ئایــا کــه س ناماقوڵیــی وای کــردووه  و 

قســه یه کی وا بــه  مارکیــز، یاخــود کۆندێــرا و ســه دان نووســه ری تــر بڵێــت؟ 

ــە ئیشــی  ــدەگات كــە ل ــەوە تێ ــەوە، ل ــی خوێندبێت ــی من ــەوەی ڕۆمانەكان  ئ

منــدا ڕاســتە ســێكس ئاماده یــی هه یــه ، بــەاڵم ده زانێــت مــن ئیشــم لەســەر 

پەیوەنــدی قووڵــی نێــوان ژن و پیــاو كــردووە، به شــێکی قســەكردنیش 

لــەم پەیوەندییــە، سێكســە. ئه مــه  چ په یوه نــدی بــه  ئه ده بــی پۆڕنــۆوه  

هه یــه ؟ یەكێــك لــە ڕۆمانەكانــم لــەوەوه  دەســت پێــدەكات، كــە ژن و 

پیاوێــك له کاتــی پەیوەندیــی سێكســییاندا ده زانــن، کــه  لــه الی یه کــرت 

ــتی  ــت و هه س ــێك بێ ــووه . كەس ــی هات ــان کۆتای ــردون و په یوه ندییەكەی م

ــا  ــه  ی ــه و که س ــتی ئ ــت، به ڕاس ــۆ ببینێ ــە وه ک پۆڕن ــت و ئەم ــه  ببزوێ به م

ــه  سێکســه وه  کێشــه  و  ــه  په یوه ســت ب ــاره  ل ــه  )دی کێشــه ی ده روونــی هه ی

گرفتــی ده رونــی زۆره ، تــا ئــه وه ی که ســانێک هــه ن ئاره زوویــان لــه  مــردوو 

ــاو  ــه ی ن ــه و دیمه ن ــه  ئ ــه ن، له وانه ش ــدا ده ک ــی له گه ڵ ــت و سێکس ده بزوێ

ــۆی  ــه  خ ــه و که س ــود ئ ــت(، یاخ ــێکی وا، ببزوێنێ ــتی که س ــه  هه س ڕۆمانه ک

ــه   ــرم، ک ــه س بگ ــه  ک ــگا ل ــم ڕێ ــش ناتوان ــاڕی. منی ــه ی گاڵته ج ــه  مای ده کات

ــاڕ. ــه  گاڵته ج ــه  ببێت ــاره زووی له وه ی ئ

* )ماركیــز( دەڵێــت: ســەرچاوەی هەمــوو چیرۆكەكانــی مــن 
نەنكــم بــوون. ســەرچاوەی ئیلهامــی نوســینەكانی تــۆ كێــن یــان 

چــی بــوون؟
عەتــا محەمــەد: ســەرچاوەی نوســینی مــن زیاتــر كتێبــەكان و ئــه و 
گێڕانــه وه ی  ئه ده بــی  هەمــوو  مــن  ده ژیــم.  تیایــدا  کــه   واقیعه یــه  

مرۆڤایه تــی، بــه  موڵکــی خــۆم ده زانــم و ئه وه نــده ی بتوانــم و زمــان 

ــن، چــی و چــۆن  ــەوان چــی دەڵێ ــم ئ ــدات، دەیخوێنمــەوە، تابزان ــوارم ب ب

دەگێڕنــەوە، تــا منیــش بتوانــم ســه باره ت بــه  مــرۆڤ و کۆمه ڵگاکــه م 

ــب  ــه و کتێ ــه ر ئ ــه وه  س ــار ده گه ڕێم ــن زۆرج ــه دا م ــه م کرده ی ــم. ل بنووس

قســه یان  ڕۆمانه کامنــدا  و  چیــرۆک  لــه   و  گرنگــن  بــۆم  ڕۆمانانــه ی  و 

ــا  ــه ش ته نه ــدا. ئه م ــه  گێڕانه وه کامن ــن ل ــدار ده ب ــه م و به ش ــاره وه  ده ک له ب

باســکردن و منایشــکردنیان نییــه ، به ڵکــو ئــه وان به شــدار ده بــن لــه  چنینــی 

تێکســته کاندا. پاشــان مــن زۆرجــار ده گه ڕێمــه وه  ســه ر تێکســتی که ســانی 

ــه وه .  ــان ده هێنم ــه وه  و به رهه می ــه ر ده که م ــان له س ــرت کاری ــر و جارێکی ت

ــر كار  ــدا زیات ــەم نوســینانەی دواییت ــە ل ــان وای ــك پێی * هەندێ
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بــۆ ئــەوە دەكەیــت، نووســینەكانت لــە نووســین بــۆ خوێنــەری 
كــورد، بــەرەو نووســین بــۆ خوێنــەری جیهانیــی بەریــت، ئەمــەش 
بــە گۆڕینــی فــەزای شــوێنی ڕوودانــی ڕوداوەكان و گۆڕینــی ناوی 
كارەكتــەرەكان، كــە هەمــوو ئەمــەش لــە پێنــاو ئەوەدایــه ، كــە 
بەرهەمەكانــت وەرگێڕرێنــە ســەر زمانەكانــی دیكــە. ئایــا 

ئەمــە ڕاســتە؟
عەتــا محەمــەد: مــن هه میشــه  هه وڵمــداوه  خــۆم لــه و ڕا و 
ســه رنجانه  البــده م، کــه  هــه م لۆژیــک لــه  پشــتییه وه  ئاماده یــی نییه ، 

ــین: چ  ــه ک بپرس ــا له الی ــته ی ده کات. ب ــۆڵ ئاڕاس ــی کڵ ــه م دیدێک ه

ــاكات نوســینەكانی  نوســەرێك و نووســه ری کــورد به تایبه تــی، حەزن

وەربگێڕدرێنــه  ســه ر زمانەكانــی دیكــە تــا بــۆ مــن ئه مــه  مایــه ی 

نه نگــی بێــت؟ ته نانــه ت ئــه و کڵۆاڵنــه   ڕێــگا به خۆیــان 

ده ده ن بڵێــن )عەتــا( بۆیــە وا دەنوســێت بــۆ ئەوەیــه  

خــەاڵت وەربگرێــت. تــۆ ســه یری ئــه م قه باندنانــه  بکــه ، 

کــه  ته نهــا مرۆڤــی کڵــۆڵ ده توانێــت قه باندنــی وا بــکات، 

چونکــه  ئــه و که ســانه  ئه گــه ر وه زاره تــی ڕۆشــنبیریی 

ــۆی  ــه ر خ ــه  له س ــه ک ک ــوو تێبینیی ــه  هه م ــش )ب هه رێمی

بــکات،  خه اڵتیــان  هه مانــه (  حکومه ته کــه ی  کابینــه ی  و 

که چــی  بایۆگرافییه که یانــه وه  ،  ده یخه نــه   و  ناکه نــه وه   ڕە تــی 

بــۆ  ئه مــه  ده که نــه  خه وشــێک  بــۆ مــن ده کــه ن و  قه بانــدن 

تــره وه  گۆڕینــی کاره کتــه ر و  مــن و نووســینه کانم. له الیه کــی 

ــه وه   ــه  خه اڵت ــدی ب ــای ڕووداوه کان چ په یوه ن ــان، جوگرافی ناوه کانی

ــن و فه رامۆشــکردنن،  ــه ی پێکه نی ــا مای ــه م قســانه  ته نه ــه ؟ ئ هه ی

چونکــه  دیــاره  دیدێکــی چه نــد کڵۆڵــه  بــۆ دنیــای نووســین. 

ســێ  بــه   ئامــاژە  هــه روا  بــه اڵم  زۆره ،  زۆر  منونــه   دیــاره  

ــا  ــارساون. ئای ــه دا ن ــای ئێم ــه  دنی ــه  ل ــه م، ک ــه  ده ک منوون

ئــه و پێشــوازییه ی لــه  دواهه میــن هه نــاری دنیــای 

ــه   ــه ی ئه وه ی ــت، هۆکاره ک ــی ده کرێ ــار عه ل به ختی
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ڕووداوه کان لــه  ئه ڵامنیــا ڕووده ده ن ؟ لــه  ســاڵی 1987 کاتێــک تاهــر 

ــه وی  ــی ش ــه ر ڕۆمان ــت له س ــۆر وه رده گرێ ــی گۆنک ــون خه اڵت ــن جه ل ب

ــه   ــین و ڕووداوه کان ل ــه  فه ره نس ــاوه کان ب ــه  ن ــا له به رئه وه ی ــه در، ئای ق

فه ره نســان؟ هه روه هــا ئه زمونــی )مــو یــان( چه نــد په یوه ســته  

بــه  واڵت و کلتوره کــه ی خۆیــه وه ؟ ئــه و خه اڵتــی نۆبــل 

نــاوی که ســایه تییه کانی  له به رئــه وه ی  وه رناگرێــت 

ســوید  لــه   ڕۆمانه کانــی  ڕووداوی  و  ســویدین 

ڕووده ده ن، له گــه ڵ ئه وه شــدا ئــه وه  ده وتــرا 

کــه  له بــه ر ڕازیــی کردنــی سیاســیی ئــه و 

خه اڵتــه  دراوه  بــه  )مــو یــان(. مه به ســتم 

ــه ،  ــی گاڵته جاڕانه ی ــه وه  بۆچوونێک ــه  ئ له وه ی

کــه  پێــی وابێــت له بــه ر گۆڕینــی نــاوی 

ڕۆمانێــک  ڕووداو،  شــوێنی  و  که ســایه تی 

وه ربگێڕدرێــت بــۆ زمانــی تــر و خــه اڵت 

به ده ســتبهێنێت. بــۆ مــن ئاســاییه  ئێســتا 

لــه  واڵت و کلتورێکیــرتدا ده ژیــم، ئاســۆی 

لــه الم  ڕووداوه کان  جوگرافیــای  و  بینیــن 

ــەرەكی  ــامی س ــوو تێ ــه اڵم هەم ــت، ب گۆڕابێ

كارەكانــی مــن باســكردنە لــە مرۆڤــی كــورد 

ــێت  ــوردی، ده ش ــگای ك ــەكانی كۆمەڵ و كێش

بــه و  تێکــه ڵ  و  فراوانــرت  ڕووبه رێکــی  لــه  

کێشــانه  بێــت، کــه  زیــاد لــه  واڵت و کلتورێــک 

کۆده کاتــه وه ، فاشــییه ت، تیــرۆر، ئــازادی، په یوه ندیــی 

كــە  مەعــروف(  )عەبدولخالــق  تــر.  بابه تــی  زۆر  و  پیــاو  و  ژن 

هەمــوو ڕۆمانــی )ڕێبــەری كتێبســازەكانی( لەســەر وەســتاوە، خــۆ خەڵكــی 

نیــۆرك نییــە، مەگــەر كــورد نییــە؟ كووشــتنی ڕۆژنامەنــوس لــه  واڵتــی ئێمــه  

و كێشــەی پەنابــەران و کووشــتنی ژنــان و هاتنــی داعــش، مەگــەر كێشــەی 

کۆمه ڵــگای کوردیــی نیــن؟ كــە لــه  ڕۆمانه کانــی )خواجــه  نه رسه دیــن، 

ئیشــیان  مــردن(دا  فریشــتەی  و  هەنــار  و  خــودا  پاســەوانانی 

ــه   ــن ل ــه ر م ــه  ئه گ ــه  چیی ــی و کێش ــان نه نگ ــراوه ؟ پاش ــه ر ک له س

کۆمه ڵــگا  و  کــوردی  کۆمه ڵــگای  کــه   بدوێــم،  کێشــه گه لێک 

ئه ورپییــه کان و... تیایــدا بژیــن؟ ئــه و بۆچوونانــه  لــه الی 

ــر  ــان، زیات ــه  خۆی ــردن ب ــاڕی ک ــه  گاڵته ج ــه  ل ــن، جگ م

کــه م  خۆشــبه ختانه   بــه اڵم  نیــن.  تــر  هیچــی 

کــه س هه یــه  ئه وه نــده  کڵــۆڵ بێــت، ئــاوا لــه  

تێکســتی ئه ده بــی بڕوانێــت و خــۆی بکاتــه  

ــووه ، ڕای  ــادا ب ــی دونی ــه  کوێ گاڵته جــاڕ. ل

ئــاوا ســه باره ت بــه  شــوێن و ڕووداوی 

که ســێک  ڕۆمانه کانــی  و  چیــرۆک 

مرۆڤــه   ئــه م  لــه الی  جگــه   بووترێــت، 

نه بێــت؟ کڵۆاڵنــه  

* )فلۆبێــر( دەڵێــت: مــه دام بۆڤــاری 
ــینێكتدا  ــچ نوس ــە هی ــۆ ل ــم، ت خۆم
ــە؟ ــت هەی ــۆت ئامادەیی ــی خ بەقوڵ

تایپــەی  لــەو  مــن  محەمــەد:  عەتــا 
خــۆم  دەبێــت  كــە  نیــم،  نوســەران 

ــدگای مــن  بنوســمەوە، لەنوســینەكامندا دی

ئامادەیــی هەیــە، نــەوه ك خــۆم. هیچــكات 

زۆرتریــن  كارەكتەرێــك  نــەداوە  هەوڵــم 

گوزارشــت لــە خــۆم بــكات. ڕوونــرت بڵێــم، 

نووســین الی مــن بــۆ گوزارشــت کردنــه  لــه  دیــدگای مــن 

ــه  هه ســت  ــه وه ک گوزارشــت کــردن ل ــه ر شــته کاندا، ن ــه  به رانب ل

شــته کاندا. به رانبــه ر  لــه   ســۆزم  و 

*هەندێكجــار دەوترێــت نوســەر بــۆ خوێنــەر دەنوســێت، هەندێك 
دەڵێــن بــۆ خــۆی و هەندێــك دەڵێــن نــا بــۆ خوێنەرێكــی تایبەت، 
تــۆ بــۆ كــێ  دەنوســیت؟ هەرگیــز لەكاتــی نوســیندا خوێنــەرت لــە 

بیرە؟

نووسین الی من بۆ 
گوزارشت کردنه له 

دیدگای من له بەرانبەر 
شتەکاندا، نەوەک 
گوزارشت کردن له 
هەست و سۆزم له 
بەرانبەر شتەکاندا.
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عەتــا محەمــەد: ئــه وه  ده زانیــن کــه  ســه رئه نجام تێکســت بــۆ خوێنــه ره  و 
هیــچ تێکســتێک به بــێ خوێنــه ر بوونــی نییه ، بــه اڵم خوێنــه ر له  چ ئاســتێکدا 

دابنێیــن، ئــه وه  جیــاوازه . مــن كــە دەنوســم دەبێــت ســەرەتا ئــەو تێكســتە 

ــه م.  ــه ری ده قه ک ــه م خوێن ــۆم یه ک ــه  خ ــكات، چونک ــۆم ب ــەت بەخ قەناع

هه ربۆیــه  دوای نووســینی تێكســتێک، لــه الی خــۆم دەیهێڵمــەوە هەتــا 

ــه وه   ــم. دوای ئ ــژی لێدەبین ــک چێ ــتده که م وه ک خوێنه رێ ــه ی هه س ئه وکات

بیــر لــە باوكردنــەوەی دەكەمــەوە. ئه گه رچــی هەندێكجــار دەوترێــت کــه  

ــه وه ی  ــۆ ئ ــه وه  ب ــەوەش ده گه ڕێت ــه ، ئ ــدا هه ی ــێوازی من ــه  ش ــه ک ل ئاڵۆزیی

ــه وه ،  ــان دوای باوکردن ــردووە. پاش ــۆم ك ــی بەخ ــته که  قەناعەت ــە تێکس ك

ــه ک  ــش ی ــه  خوێنه رانی ــه ، چونک ــگ نیی ــۆ گرن ــم ب ــوو خوێنه رێک ڕای هه م

ــه ر  ــن له س ــت م ــه وه  و ناکرێ ــه  خوێندن ــه  ل ــان نیی ــه ک ئامانجی ــت و ی ئاس

ڕای یــه ک بــه  یه کــی خوێنــه ره کان هه ڵوێســته  بکــه م. بیریشــامن نه چێــت 

دروســتکردنی )را( هــه روا ئاســان نییــه  و هه مــوو که ســێک ناتوانێــت 

ــه وه . ــد ڕۆمانێکــی خوێندۆت ــه وه ی چه ن ــت، ب خــاوه ن ڕا بێ

ــت  ــە ئەدەبییەكان ــان پەیام ــتەكانت ی ــەی تێكس ــت دەك * هەس
ــەوە؟ ــاش خوێنراونەت ــتوون و ب گەیش

خۆیــدا  له کاتــی  تێکســتێک  هه مــوو  نییــه   مــه رج  محەمــەد:  عەتــا 
ــه وه   ــاره ی کتێبێک ــین له ب ــه  زۆر نووس ــه رج نیی ــۆن م ــه وه ، هه رچ بخوێرنێت

زۆر  کتێبــه   ئــه و  کــه   بێــت  ئــه وه   ئامــاژە ی  فرۆشــتنی،  زۆر  یاخــود 

ڕایانــه ی  و  بۆچــوون  ئــه و  به پێــی  تێکســته کانم،   بــۆ  خوێرناوه تــه وه . 

ــی  ــه رو بۆچوون ــار له س ــه وه ، هەندێكج ــم ده گات ــه وه  پێ ــه ن خوێنه ران له الی

خۆمــه وه  بــووه ، کــه  بــەو شــێوەیە لەالیــه ن خوێنەرانــی گەنــج یــان 

قوتابییانــی زانكــۆوە بــەو جــۆرە باشــە خوێرناونەتــەوە، ئه مــه  بۆیــه  ده ڵێــم، 

چونکــه  هەندێــك پێیــان وایــە تێکســته کانی مــن، یاخــود شــێوازی نووســینم 

قــورس و نامۆیــە. پاشــان مــن لــه  دنیای نووســیندا گەشــبینم، بــە پێچەوانەی 

ئه وانــه وه  كــە هەمیشــە دەترســن؛ مــن زۆر دڵخۆشــم بــەوەی ڕۆمــان زۆر 

بنورسێــت، دیــاره  ئێمــه  کێشــه مان لــه  باوکردنــه وه دا هه یــه ، بــه وه ی 

هــه ر کــه س ده توانێــت ڕۆمــان بنووســێت و چاپــی بــکات، به بــێ ئــه وه ی 

ــه   ــت ل ــر، وا گه شــه ی کردبێ ــه وه  وه ک هــه ر کلتورێکــی ت ــه ی باوکردن خان

ــۆ  ــن ب ــه کان. هــه ر به وجــۆره  م ــۆ کتێب ــه ر ب ــه  فلت ــه  ببێت ــه دا ک ــای ئێم دنی

ئیشــەكانی خــۆم، گەشــبینم و لــه  چوارچێــوه ی ئــه و جــۆره  خوێنــه ره ی مــن 

ــاش دەخوێرنێمــەوە و کاریگه رییه که شــی ده بینمــه وه . ــان ده نووســم، ب بۆی

* هەمیشــە بــۆ دایــك و بــاوك یەكــەم منــداڵ زۆر خۆشەویســت 
و تایبەتــە، بێگومــان بــۆ نوســەریش وایــە، دەكرێــت بزانــم الی 

تــۆ كام بەرهەمــت زۆر خۆشەویســت و تایبەتــە؟
زۆر  كتێــب  خۆشه ویســترتین  دەستنیشــانكردنی  محەمــەد:  عەتــا 
زەحمەتــە، چونکــه  مــن چه نــد شــێوازێکی گێڕانــه وه  ده نووســم، هه ربۆیــه  

ــدا  ــە ڕۆمانەكان ــه کراوه کان(، ل ــه  ئه ندێش ــا و چیرۆک ــدا )تین ــە چیرۆكەكان ل

)ڕێبــەری كتێبســازە کــوژراوه كان( و )فه هره ســت( تایبەتــن لــه الم.

* هەمــوو مرۆڤێــك ڕۆژێــك ئــەم دونیایــە جێده هێڵــت و دەمرێت، 
دەكرێــت بزانــم خۆزگــەی تــۆ بــۆ دوای خــۆت چییە؟ 

ــەزم  ــە زۆر ح ــە ك ــت، ئەوەی ــەك هه مبێ ــا خۆزگەی ــەد: تەنه ــا محەم عەت
ــه وه  کارێکــی  ــدی ئ ــه اڵم ئی ــە. ب ــۆم نەبوای ــە و فۆت ــاش خــۆم وێن ــرد پ دەك

زه حمه تــه .

  



ڕانانێک بۆ 
ڕۆمانی »پاسەوانانی خودا«ی عەتا محەمەد

مەرزیە سادقی
لە فارسییەوە: محەمەد حەسەن
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ــام  ــن ت ــتی م ــە دەس ــنجان ب ــت فس ــی: دەمەوێ ــەو گوت ئ
ــردەوە. ــک ک ــینی ڕۆمانێ ــە نووس ــرم ل ــش بی ــت. منی بکەی

چیرۆکەکــە بــە ســەفەری نووســەرێک بــە نــاوی ڕێبــوار ، لــە ســتۆکهۆڵمەوە 

ــری  ــت کاتژمێ ــی هەش ــە درێژایی ــش ب ــێ دەکات و ڕووداوەکانی ــت پ دەس

و  بیــرەوەری  پێداچوونــەوەی  بــە  و  شــەمەندەفەر  بــە  ســەفەر 

وه بیرهێنانــه وه کان ، هه روه هــا هاتوچــۆ لــە نێــوان ڕابــردوو و ئێســتادا، 

ده چــن.  به ره وپێــش 

ــی  ــە نیان ــەر  ل ــواری نووس ــەوەی ڕێب ــە جیابوون ــەفەره که  ب س

هاوســه ری و دەرچــوون لــە مــاڵ بــۆ نووســینی ڕۆمانێــک 

لــە مەدریــد، دەســت پــێ دەکات. ئــه م ســەفەره یش  بــە 

تێپەڕیــن بــە ڕابــردووی ڕێبــوار و بــە فۆڕمــی وه بیرهێنانــه وه ی 

بیرەوەرییەکانــه  و دەبێتــە هــۆی چنینی شوناســی پارچەپارچەی 

ــورد،  ــەر، ک ــدار، پەناب ــەر، خێزان ــاو، نووس ــواری؛ پی ــوار. ڕێب ڕێب

ــەفەر  ــە س ــزار ل ــەکان و بێ ــەیدای تام ــواردن و ش ــقی خ عاش

ڕۆمانــە  نووســینی  شــەیدای  هه روه هــا  و  جێگۆڕکــێ  و 

تەواونەکــراوەکان. 

ــی  ــە بەرانبەرکێ ــاڵ، ل ــتنی م ــان و جێهێش ــە نی ــەوە ل جیابوون

درێــژەی  لــە  ڕێبــوار  واڵتدایــه .  جێهێشــتنی  و  ئاوارەبــوون 

ســەفەره که یدا و لــە پاریــس، لــە ڕووداوێکــی تەقەکردنــدا 

برینــدار دەبێــت و ڕۆمانــی کۆتاییــی خــۆی دەنووســێتەوە. 

و  خواردنێــک  باســکردنی  بــە  ڕۆمانه کــه   بەشــێکی   هــەر 

بابەتێــک دەســت پــێ  بــه  بیرەوەرییــه ک و  پێداچوونــەوە 

لــه  گێڕانــه وه دا  دەکات. چیرۆکه کــه  بــە فۆڕمــی گێڕانــه وه  

بــەردەوام دەبێــت و نووســەر لــە هــەر بەشــێکی ڕۆمانەکــەدا، 

وتارێــک بــە ناونیشــانێکی پێوەندیــدار بــه و به شــه  دەنووســێت.

لــە ڕێــگای نووســینەکانی ڕێبــوارەوە، تێگەییشــتنێک ســەبارەت 

بــە جیهانبینیــی ڕێبــوار دەدرێتــە خوێنــەر. ڕۆمانەکــە بــە 

باســکردنی ئەندێشــە، ڕەخنــە لــە دۆخــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، کەلتــووری، 

ــە  ــەت بۆچــوون و خەیاڵکــردن- ل ــووری، باســکردنی ڕووداوەکان -تەنان ئاب

ســەر بنەمــای ڕووداوەکان و هه روه هــا لێکۆڵینــەوە لەمــەڕ دۆخــی ئافــرەت، 

ئامــاژە بــە ئەفســانە و ئوســتوورەکان بــەردەوام دەبێــت و دونیایەکــی تەژی 

ــن، ســوننەت و  ــی جەســتە و زەی ــا دەکات؛ بەرانبەرکێ ــێ وێن ــە بەرانبەرک ل

مۆدێرنیتــە، شــار و الدێ، ژن و پیــاو، خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا، ڕاســتی و 

خەیــاڵ، خوێندنــەوە و نووســین و ئــەو کێشمەکێشــانەی واقیعــی سیاســی 

بــە ســەر مرۆڤــدا دەیانســەپێنێت: عــەرەب، فــارس، کــورد و تــورک.
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گێڕانــەوەی  فۆڕمــی  گشــتی،  قاڵبێکــی  وەک  جادوویــی  ڕیالیزمــی 

ڕۆمانەکــە، کــە هەمــان هەڵســەنگاندنی شوناســی چەنــد پارچــەی 

ــەر،  ــات. کاراکت ــه وه  ده ب ــه ره و پێش ــدا، ب ــای مۆدێرن ــە دونی ــوارە ل ڕێب

لــە دونیــای ســوننەتیی کوردســتانەوە  یــان پەنابەرێکــه   ئــاوارە 

بــۆ دونیــای مۆدێرنــەی ســوید. باگراونــدی بەرهەمەکــە، 

ئاوارەبوونــە زۆرەملێییــەکان و پەنابەرێتیــی خەڵکــی 

دۆخــی  لــە  کــه   ســوننەتییانەیە،  واڵتــە  ئــەو 

فەرمانڕەوایییــان  دیکتاتــۆرەکان  و  شــەڕدان 

مۆدێڕنــەکان.  واڵتــە  بــۆ  دەکــەن، 

ــتی  ــێوەیەکی گش ــە ش ــە ب ــک ک پەنابەرگەلێ

ــە  ــه م ب ــوننەتدا ه ــە س ــان ل ــی خۆی شوناس

دەســت هێنــاوە و هــه م لــە دەســت داوە و 

ئێســتا بــۆ شــوێنگرەوەیەکی تــازە دەگەڕێــن. 

چرناوێکــی  کتێبەکــە،  لــە  بەشــێک  هــەر 

تەریــب و پێکهاتــوو لــە بابــەت و کێشــەکانی 

ژن و مێردایەتــی، شــێوەیەکی چێشــتلێنان، 

و  دژەجەنــگ  ڕوانگــەی  تاراوگــە،  ژیانــی 

وتــار  چوارچێــوەی  لــە  دژەتوندوتیژییــە 

بــه  ڕاده یــه ک  کورتــدا،  چیرۆکێکــی  یــان 

ــەم  ــی ئ ــە قوواڵیی ــاراوە ل ــی ش ــه  دینامیک ک

دژوارە  ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی  توێژانــه دا، 

لەگــەڵ قەیرانــی شوناســدا. کۆشــش و گەڕانــی 

شــێلگیرانە و تووڕەییــی مرۆڤــی ڕاکــردوه  لــە خۆرهــەاڵت 

ــه  پێنــاو دۆزینــەوەی  و پەناگرتــوه  لــە دونیــای خۆرئــاوا، ئه ویــش ل

وه اڵمێــک بــۆ ئــەم پرســیارە گەورەیــەی کــە: »مــن کێــم؟«

ــدا،  ــە سیســتەمە تۆتالیتارەکان ــە کــە ســوژەی مرۆیــی ل ــاوەڕی وای ــوار ب ڕێب

وێنەیه کــی گرێبەســتییانەی هەیــە، کــە بە ســەریدا ســەپاوە. ده ســه اڵته کانی 

ــوو  ــەر هەم ــتالینییەکان و ه ــەڤیکە س ــەکان، بەلش ــس، نازیی ــش، بەع داع

ــە وێنه یەکــی تاکڕەهەندیــدا گه مــارۆ ده ده ن  ــە، مرۆڤــەکان ل ئەمان

بنیــات  لەیەکچــووەکان  لــە مرۆڤــە هاوشــێوە و  و دۆزەخێــک 

دەنێــن... مرۆڤــە دۆگــم و مه ســخبوه کان، بــە ســمێڵێکی باریــک 

و ڕیشــێکی درێــژەوە، یــان کرێکارگەلێکــی زل و بەهێــز، 

ــوون  ــا دوای دەربازب ــە تەنه ــێوەن، ک ــان هاوش هەمووی

ــوژەی  ــن س ــه ، دەتوان ــەاڵتە هاوتاکاران ــەم دەس ل

خۆیــان  یاســاغەکانی  ڕواڵەتــە  مرۆیــی 

شــوێن،  گۆڕینــی  بــە  و  بــدەن  پیشــان 

ــەو  ــن  شــوناس. ئ ــی چه ندی ــە خاوەن دەبن

ــەت  ــاو تەنان ــە ژن و پی ــە ک ــاوەڕی وای ب

خێزانیشــدا،  بچووکــی  بازنــەی  لــە 

گشــتخوازییانەدان.  ئــەم  بەنــدی  لــە 

تــه واو  بابەتێکــی  وەک  پیــاوی  ژن، 

بەرانبەریشــدا  لــە  و  پیشــە  عاشــق 

بــواری  پیــاو، ژنــی وەک ئەســتێرەیەکی 

پۆرنۆگرافیــی دەوێــت. لــە دەرئەنجامــدا 

هــەر دوو ال لــە کێشمەکێشــی بــوون و 

مانــەوەدا ســەرگەردان دەبــن، هەڵبــەت 

قەیرانــی  بازنــەی  لــە  بەردەوامــی  بــە 

کێــم؟«دا.  »مــن  ئه نتۆلۆگیــی 

ڕێبــوار لــە وتــاری یەکەمیــدا بــە دەســتردن 

خۆرئاواییەکانــی  ڕۆماننووســە  منوونــەی  بــۆ 

ــە  ــا دەکەوێت ــا و لۆلیت ــا کارنین ــاری، ئان ــادام بۆڤ وەک: م

پیــاوی  و  گوناهبــار  ژنــی  خیانەتــی  پارادایمــی  لێکدانــەوەی 

ــکار.  تاوان

ــی  ــی و چۆنێتی ــی چییەت ــەڕ بابەت ــەوە لەم ــۆ لێکۆڵین ــی ب ــاری دووهەم وت

داگیرکــەر تەرخــان دەکات، کــە بــە ڕای ئــەو لــە ڕابــردوودا داگیــرکاری لــە 

ڕێــی ڕەوتێکــی زاڵــی بێگانــە و دەرەکییــه وه  ئەنجــام دەدرا و ئەمڕۆکــە هەر 

چیرۆکەکه بە فۆڕمی 
گێڕانەوه له گێڕانەوەدا 

بەردەوام دەبێت و 
نووسەر لە هەر بەشێکی 
ڕۆمانەکەدا، وتارێک بە 

ناونیشانێکی پێوەندیدار 
بەو بەشه دەنووسێت
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ــت  ــی، دەتوانێ ــا نەریت ــی ی ــی، خێڵەک ــه رعییه تپێدراوێکی حیزب ــە ش ــۆ ب خ

لــە ڕواڵەتــی داگیرکــەردا خۆبنوێنێــت و ببێتــە هــۆی پەرێشــانی، شــڵەژان و 

بێهیوایــی لــە کۆمەڵــگای مرۆییــدا. 

ــەی  ــە بەڵگ ــوون( ب ــوناس و ب ــی )ش ــێهەمیدا بابەت ــینی س ــە نووس ــەو ل ئ

بەرچــاو و زەقــی »کوردبــوون« دەهێنێتــە بەربــاس و منوونەگەلــی کوشــتنە 

ــی.  ــای بەڵگەکان ــە بنەم ــی ژن دەکات ــییەکان و دژایەتی نامووس

ئــەم دۆزینــەوە و ڕوانینانــه ی نووســەر، لــە بەرانبــەر درک و تێگەییشــتنی بۆ 

خۆرئــاوا داده نرێــت، کــە بــە بــاوەڕی ئــەو، مــەودا و ســنوورەکان تەنانــەت 

ــراوە.  ــدا الب ــی دونیایش ــە جیاوازەکان ــوان مرۆڤ ــە نێ ــواردن ل ــی خ ــە تام ل

منوونەیەکــی تــر لــە پابەندیــی ئــەو بــە بەڵگەکانــی دەوروبەرییــه وه ، 

وتارێکــە لــە ســەر ڕێــکالم و ئــەوەی کــە چــۆن بــە خەونــی مرۆڤەکانــەوە 

ــەوه ک  ــمەکێک –ن ــە ش ــەک ل ــەردا وێنەی ــە بەرانب ــت و ل ــە دەکرێ مامەڵ

ــت. ــان دەدرێ ــمەکەکە-ی پێش ــودی ش خ

عەتــا محەمــەد بــۆ ڕاڤــەی ڕێژەیــی بــوون و گومــان لــە چۆنایەتــی و دۆخــی 

وجودیــی مرۆڤــی ئەمــڕۆ، کۆمەڵێک 

ڕوانگــە لەمــەڕ بابەتــە جیــاوازەکان دەخاتــە ڕوو و بــە پرســیارگەلێکی لــەم 

چەشــنە کــە »ئایــا مــن هەمــان مرۆڤــی بیســت ســاڵ 

له مــه و بــه رم؟ ئایــا نەریــت بــە بــێ گــۆڕان، وه اڵمــی 

)مرۆڤــی بــەردەوام لــە گۆڕانکاریــی( پێیــە؟ مرۆڤێــک کــە 

تێکەڵەیەکــە لــە »من«گەلێــک کــە بیــر دەکاتەوە، هەســت 

دەکات کــە نافەرمانــی دەکات؟ »من«گەلێکــی ئەکتیــڤ و 

بــەردەوام لــە گۆڕانــکاری. ئــەو، بــە دانــە دەســتی گێڕانەوە 

بــە کەســی یه که مــی چیرۆکەکــەی –ڕێبــوار- و ئامــاژە 

بــۆ نووســین و کەســایەتییە بەناوبانگــەکان، ڕەهەنــدە 

مــرۆڤ  بوونگه رایــی  فەلســەفەی  جۆراوجۆرەکانــی 

ــک کــە  ــر پرســیار و باسوخواســه وه . مرۆڤگەلێ ــە ژێ دەخات

بــەاڵم  دەکــران،  وێنــا  تاکڕەهەنــد  وەک  ســەردەمانێک 

لــە ڕوانگــەی مۆدێرنــدا بوونەتــە ســوژەگەلێکی چەنــد 

ــێوەی  ــە ش ــە ب ــاو، ک ــی ژن و پی ــدی. پێوەندییەکان ڕەهەن

ــرەوە  ــی واقیعبینانەت ــە ڕوانگەیەک ــران و ل ــاس دەک ــازار ب ــژ و ئ ــی چێ درک

ڕووی یــەک الیەنــەی پێوەندیــی بریــن و چەقــۆ بــوون، نــاوەڕۆک و 

ــۆ درک  ــگ... ب ــوڵ و هەن ــەوەی گ ــردە و کاردان ــۆ ک ــۆڕاون ب ــان گ چییەتیی

و تێگەییشــتنی چێــژی دووالیەنــە، هەندێــک لــە ژنــەکان دەگەنــە ئــازار و 

دەچنــە بیچــم و شــێوەی کۆیلــەی ئــازارەوە؛ لــە بەرانبەریشــدا هەندێکیــان 

بــە گەڕاندنــەوەی هاوســەنگیی ئــازار و چێــژ، دەگەنــە هەســتی ئازادیــی، 

ــی دەکات. ــان ئەزموون ــە نی ک

ــوان  ــی »خ ــی چیرۆک ــە ئافراندن ــەد ب ــا محەم ــی عەت ــت بڵێ ــە بکرێ ڕەنگ

ڕۆســینتۆ« کــە تــەوەری ســەرەکیی ســێ کەســایەتیی خــوان ڕۆســینتۆ، 

ئەبووئەنەســی توونســی و فەرهــادە، ئــەو مانیفێســتەی بــۆ چیرۆکنووســین 

دەیخاتــە بــەر دەســت، کامڵــرت و پوختــرت کردبێــت. نووســەر بــە باســکردنی 

ئــەم بابەتــەی کــە: دەقــە کالســیکییەکان مەودایــەک بــۆ خەیــاڵ ناهێڵنــەوە، 

ــەوە،  ــی مۆزایکیی ــە خەیاڵێک ــەکان ب ــان و پارچەپارچ ــته  نوقس ــەاڵم تێکس ب

ــە  ــەم پارچان ــن ل ــۆی کەڵکوەرگرت ــەن، ه ــەواو دەک ــەری ت ــی هون تابلۆیەک

ــەوە. ڕوون بکات

ڕۆمانێکی عەتا محەمەد بە فارسی
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ڕێبــوار بــە به جێهێشــتنی نیــان، نیانــی ئــارام، ناچــاالک و گیــرۆده  بــه  

ده ســت دوفاقیــی نــاو جێــگا و چێشــتخانەوه ، لــە شــەمەندەفەردا لەگــەڵ 

ــەی«  ــوەی »ژنان ــا نی ــودی ی ــامی وج ــنوور ئانی ــن. س ــەک دەبین ــنوور ی س

ــک  ــداری ژن و پیاوێ ــی دی ــە چیرۆک ــکردنی کورت ــە باس ــوار ب ــوارە. ڕێب ڕێب

لــە وێســتگەیەکی شــەمەندەفەردا )ژنێــک کــە عاشــقی داهاتــوە و پیاوێــک 

کــە حــەزی لــە ڕابــردووە(، دەکەوێتــە باســی ڕوانگەیەکــی تــر لــەو 

فەلســەفەیەی لــە تانوپــۆی چیرۆکەکــەدا تەنــراوە. چیرۆکــی کۆمەڵگایــەک 

کــە هەمــوو تاکەکانــی ناســنامەگەلێکیان هەیــە، کــە هیــچ شوناســێکی تێــدا 

ــگا. ــۆ کۆمەڵ ــوارە ب ــی ڕێب ــن وێناکردن ــە، دوهەمی نیی

ــانیدا و  ــە ش ــەک ل ــە جانتای ــەر ب ــواری نووس ــی ڕێب ــتیدا ده رکه وتن ــە ڕاس ل

ــەر و  ــان، وەک هاوس ــتکردنە نی ــتییەوە و پش ــە دەس ــەز ب ــک کاغ کۆمەڵێ

بینینــی ســنور وەک ســێبەر و بەشــە ژنانەکــەی دەروونــی خــۆی، ڕاســتیی 

ــی  ــێوەی ئافراندن ــرن و ش ــت مۆدێ ــی پۆس ــە شوناس ــه  ب ــتنی مرۆڤ گەییش

ــە. ــەی ئەوەوەی ــە ڕێگ ــڕن ل ــت مۆدێ ــی پۆس بەرهەمێک

خواردنێــک  هــەر  ڕەنگــە  هەیــە.  تایبەمتەندییەکــی  خواردنێــک  هــەر 

بــۆ  تایبەمتەنــد،  الیەنگیرییەکــی  و  که ســایه تی  بــۆ  بێــت  ئاماژەیــەک 

ــەر  ــە، ئەگ ــه ده ر نیی ــەور ب ــه  تەس ــان. ل ــە جیه ــن ل ــردن و تێگەیش درکک

ــە بــە شــێوازێکی ئەفســوناوی و جادووگەرییانــە ببوونایه تــه   ئــەم خواردنان

تایبەمتەنــد،  ڕوانگەیەکــی  ڕەگــەز،  جۆرێــک  دەکــرا  جەســتە،  خــاوەن 

ــواردن  ــان. خ ــە پاڵی ــی بدرێت ــەیەکی سیاس ــا ئەندێش ــەت ی ــی تایب ڕۆحێک

ــی  ــە کەموکوڕییەکان ــت، ک ــۆ ده گرێ ــه  خ ــرۆڤ ل ــی م ــەفەی خۆراک فەلس

ڕۆحــی مــرۆڤ چارەســه ر دەکــەن. )برنــج بــە تامــی پرتەقــاڵ و خیانــەت(

ــه   ــردوه  ب ــی ک ــەکان و تامەکان ــەکان، بۆن ــەرەوەی خواردن ــزی وەبیرهێن هێ

ــە  ــەکان. دەســت گەییشــن ب ــەوەی بیرەوەریی ــۆ وەبیرهێنان ڕێڕەوگەلێــک ب

دااڵنــە فەرامۆشــکراوەکانی زەیــن لــه  ڕێــگای خــواردن و بۆنەکانــه وه ، 

ئاســانرت دەبێــت. بــە وەبیرهێنانــەوەی خواردنەکانــه ، کــە خاڵــە تایبەتەکانــی 

ــتلێنان  ــەوە. چێش ــت دەکرێن ــدا دروس ــە زەین ــارە ل ــردوو دووب ــی ڕاب ڕۆژان

ڕێگەیەکــە بــۆ پێوەندیگرتــن بــە بــێ قســه کردن و ئــەوەی بــە ســەختی بــە 

وشــەکان دەگوترێــت، دەکرێــت بــە چێشــتلێنان پیشــان بدرێــت. منوونــەی 

بەرچاویشــی لێنانــی خواردنێکــە بــە تامــی بیرەوەرییەکــی خــۆش یــا ناخۆش 

ــە  ــر بێــت ل ــە ڕابــردوودا. چێشــتلێنان ڕەنگــە مۆســیقایەکی بــێ ناوه ندگی ل

ــۆ باســکردنی شــته  لەدەســتچوەکانی،  ــان ب ــارەی نی ــە و دووب ــی ڕۆژان ژیان

بــە بۆنێکــی تایبــەت کــە ڕێبــواری ڕادەکێشــایە نــاو بیرەوەرییــەکان. 

ــی مارســل پرۆســتی(انە. ــۆ کات )ئاماژەیەکــی ناســک ب

ــۆ ئەفســانەی خــەرسەو و  ــە ئامــاژە ب چیرۆکــی »خــەرسەوی ســه نگتاش« ب

ــەردەمە و  ــەم س ــۆ ئ ــەرسەو ب ــانی خ ــادی« و ڕاکێش ــای قوب ــیرینی »خان ش

گۆڕینــی دۆخــی زەمــان و بوونــی شــیرینی شــازادە بــۆ شــیرینی لەشــفرۆش 

و عەشــقی خــەرسەو بــۆ ئــەم شــیرینە و ڕۆییشــن تــا مــەرگ و ســەرکەوتن 

بــە ســەر خواســتی مێــژوودا، ڕەنگــە دووپاتبوونــەوەی مێــژوو بــە واتایەکــی 

مۆدێــرن و دووبــارە وەبیرهێنــەرەوەی ئــەم وتەیــەی نیچــە بێــت کــە 

ــە.« ــات بوونەوەدای ــە دووپ ــژوو سەرانســەر ل »مێ

ــەی کتێبــی کــوردی(  ــاب کــردی« )یان ــە کت ــە ماڵپــەڕی »خان ــە ل ــەم بابەت ئ

ــراوە.  وەرگی
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