ئامانج ،واتا و جوانی لە
ئەدەبی مندااڵندا

لەیال ساڵحی
(بۆكان)

کــە بــاس لــە ئەدەبیاتــی منــدااڵن دەکــرێ ،زۆر
جــار پرســیارێک دێتــە ئــاراوە کــە ئایــا ئێمــە کاتی
بــاس لــە ئەدەبیاتــی منــدااڵن ،لــە چەشــنێکی
تایبەتــی ئەدەبیــات دەدوێیــن؟ ئەگــەر وەاڵم ئەرێیە،
جیاوازییــەکان لــە چــی دان و ئەگــەر وەاڵم نایــە،
بۆچــی ناوێکــی جــودای بــۆ هەڵبژێــردراوە؟
زۆربــەی نووســینەکان کــە بــە شــێوەی زانســتی و
بــە پێــی تیورییەکانــی تایبــەت بــەو بــوارە خراونەتــە
ڕوو ،هــەم جیاوازییەکــە بــە ڕەســمی دەناســن و
هــەم بەشــێوەیەکی تەکــووز خاڵــە بەرچاوەکانــی
جوداکــەرەوەی ئــەو دوو چەشــنە لــە ئەدەبیــات
دەستنیشــان دەکــەن ،ئــەو نووســراوانەش کــە بــە
پێــی ڕێڕەوێکــی زانســتی نەنووســراون ،لــە خاڵیکــدا
باســەکانیان چــڕ دەکەنــەوە کــە ســاکار نووســینەوەی
دەقــەکان بەرچاوتریــن خاڵــە ،دەنــا ئەدەبیــات هــەر
ئەدەبیاتــە و جیاوازییەکــی دیکــە بــە فەرمــی ناناســن
و لــە نووسینەکانیشــدا نایانهێننــە ئــارا .کــۆی ئــەو
دەقانــەی کــە بەرهەمیــش دێــن ،هــەر لەســەر ئــەو دوو
بنەمایە بەرهەم دێن ،یان نووسەری ئەو بوارە ئاگای
لــە جیاوازییــە وردەکانــی ئەدەبیاتــی گەورەســاڵ و
ئەدەبیاتــی منــدااڵن هەیــە و بــە ڕەچاوکردنــی ئــەو
جیاوازییانــە خەریکــە دەقێکــی تایبــەت بــۆ منــدااڵن
بەرهــەم دێنــی ،یــان تەنیــا بــە ســاکار کردنــەوەی واتــا
و زمانــی دەق ،هەمــان کەڵکەڵەکانــی گەورەســااڵنە
لەدەقێکــدا دەخاتــە ڕوو ،کــە پێــی وایــە منــداڵ
تێــی دەگا و لێــی فێــر دەبــێ .هەڵبــەت ئــەو جــۆرە
دەقانــەش لــە دابەشــکارییەکانی ئەدەبــی مندااڵنــدا
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باســیان کــراوە و دواتــر و لەبەشــەکانی دیکــەی ئــەو
نووســینە دا ئــاوڕی لــێ دەدەینــەوە و خەســارەکانی
دەستنیشــان دەکەیــن.
ئەگــەر وەک خاڵــی ســەرەتایی باســی ئــەو
جیاوازییانە بکەین کە ئەو دوو چەشنە لە نووسین
هەیانــە ،پێویســتە لــە پێشــدا ئامــاژە بــە جــودا بوونی
پێداویســتییەکانی دوو چیــن بەردەنــگ بکەیــن
کــە یەکیــان منداڵــە و ئــەوی دیکەیــان کەســێکی
پێگەیشــتووی گەورەیــە .هــەر ئــەو بابەتــە دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی چاوەڕوانــی لــە ئەدەبــی منــدااڵن
زیاتــر بــێ و هەســتیاری بــۆ ناســین و ناســینەوە
و بەرهەمهێنانــی ئــەو جــۆرە دەقانــە بــەردەوام لــە
هەڵکشــاندا بــێ.
پســپۆڕانی ئــەو بــوارە پێیــان وایــە؛ چــون ئــەو
چەشــنە ئەدەبــە بــۆ مرۆڤێکــی کــەم ئەزمــوون
دەخوڵقــێ ،پێویســتە گشــتگیرتر و بنیادنەرتــر
بــێ و کۆمەڵــە هۆکارێکیــش بــۆ ئــەو مەبەســتە
دەخەنــەڕوو:
یەکــەم ئــەوەی کــە ئەزموونــی منــدااڵن ســنووردارە
و بەربــاوی و ئاســتی ئەزموونــەکان هێنــدە نیــن
کــە بتوانیــن هــەر چەشــنە نــاوەرۆک و هــەر
بارســتاییەکی پێمــان خــۆش بــێ بــە دەقی ببەخشــین،
لــە الیەکــی دیکــەوە ئــەو ســنووردار بوونــی ئەزموونــە
دەبێتــە هــۆی ئــەوەی لــە بــاری زمانییــەوە منــداڵ
دیســان تایبەتمەندییەکــی بــێ کــە هاوشــانی گــەورە
ســاڵ نییــە ،ئەویــش جەغــزی وشــەکانێتی کــە لــە
گوتــن و نووســین و و ژیانــی ڕۆژانــە دا دەکاریــان
دەکا ،واتــە گەنجینــەی وشــەی منــداڵ بــە پێــی
ئەزموونــی ژیــاوی خــۆی بــەرە بــەرە پێــی زیــاد دەبــێ
و ســەنگین و ڕەنگیــن دەبــێ ،هــەر بــەو هۆیەشــە
کــە تەنانــەت ئــەوەی وەک ئەدەبــی مندااڵنیــش
دەیناســین ،هەموویــان ئاســتێکیان نییــە و بــە پێــی
تەمەنــی منداڵــەکان و ئەزموونــی ژیــاو و ئەزموونــی
زمانییــان بــۆ تیپــە جوداکانــی تەمەنــی منــدااڵن،
کتێبــەکان دابــەش دەکرێــن.

ئۆمبێرتۆ ئیکۆ

خاڵیکــی دیکــەی کــە نووســەرانی ئەدەبــی
منــدااڵن جەختــی لــە ســەر دەکەنــەوە ،بەرتەســک
بوونــی کاتــی ســەرنجی مندااڵنــە ،واتــە منــدااڵن
ناتوانــن لــە بــاری بیــرەوە بــۆ وێنــە بــۆ خوێندنــەوەی
دەقێکــی داســتانی ،بــۆ ماوەیەکــی زۆر لەســەر
بابەتێــک ورد ببنــەوە .ئــەو خاڵــە ،نووســەری
ئەدەبــی منــدااڵن بــەرەو ئــەو بابەتــە هــان دەدا کــە
لــە ناســینی بەردەنگەکەیــدا وردبینییەکــی زیاتــر
دەکار بــکا و بارســتایی دەقەکــەی و کــۆی ئــەو
بابەتانــەی لــە دەقەکەیــدا دەیانخاتــە بەربــاس،
گونجــاو بــێ لەگــەڵ ڕادەی هەڵدانــی زەینــی و
توانایــی ورد بوونــەوەی بەردەنگەکــەی.
جــودا لــەو بابەتانــە ،کێشــەی گرینگتــر ،ڕادەی
توانایی بەردەنگی تایبەتە بۆ تێگەیشــتن و خســتنەوە
ســەریەکی ڕووداو و بابەتەکانــی نــاو دەقێــک لــە
کاتێکــی دیــاری کــراودا ،واتــە نووســەری ئــەو بــوارە
بــە ئــاگاداری لــەو بابەتــەش ئاســتی زانیــاری و
پێچیــاوی و ســاکاری بابەتــەکان لــە بەرچــاو دەگــرێ
و دواتــر لــە دووتوێــی دەقەکەیــدا دەیانگونجێنــێ.
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بــەو پێیــە دەتوانیــن بڵێیــن لــە ئەدەبــی مندااڵنــدا،
جــودا لــەوەی نووســەر کۆمەڵــە مەبەســتێکی
جوانیناســانەی هەیــە و لــە تەکنیــک و جوانکاری
و داهێنانــی هونەریــی خــۆی کەڵــک وەردەگــرێ
و وەک هــەر نووســەرێک الیەکــی بیــری الیەنــی
داهێنــان و جوانیناســییە ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش
کــۆی مەبەســتەکانی ئەدەبیاتــی مندااڵنیــش
ناخاتــە پشــتگوێ و ڕەچاویــان دەکا.
هــەر لــە زووەوە نووســەرانی جــودا ،بــە نــاو و
ناوبانگــی جــوداوە ،هــەر کام مەبەســتێکیان بــۆ
ئەدەبیــات خســتووەتە ڕوو ،لــە بــواری ئەدەبیــات
لــە واتــای گشــتیدا زۆر کــەس ئــەو باســەیان
ورووژانــدووە ،بــۆ وێنــە “ئۆکێرلونــد” پێــی وایــە
دەقــی ئەدەبــی بــۆ وەاڵمدانــەوەی ویســتی تایبەتــی
تاقمێــک لــە خوێنــەران لــە ســەردەمێکی تایبەتــدا
بەرهەم دێ“ .فڕانک” دەڵێ ئەدەبیات بەستێنێکە
بــۆ بەریــن کردنــەوەی زەیــن و دەوڵەمەندکردنــی
ڕوح و زەنگیــن کردنــی کولتووری کۆمەڵگاکان،
“ئیســمیت” ڕایەکــی دیکــەی هەیــە و ئەدەبیــات
بــە هۆکارێــک بــۆ چێــژ وەرگرتــن و ئافراندنــی
جوانــی دەناســێنێ ،دیــارە ئەگــەر ئــەو زنجیرەیــە
درێــژ بکەینــەوە بــە ڕادەی نووســەران و پســپۆڕانی
بــە ناوبانــگ مەبەســتی جــودا بــۆ ئەدەبیــات
خراوەتــە ڕوو .لــە “ئەفالتــوون” و فەیلەســووفانی
کەونــەوە تــا کەســانی وەک “ڕۆالن بــارت” و
“باختیــن” و...
لــە الیەکــی دیکــەوە پســپۆڕانی بــواری ئەدەبــی
مندااڵنیــش هــەر کام کۆمەڵــە مەبەســتێکیان
بــۆ ئەدەبیاتــی منــدااڵن دەستنیشــان کــردووە کــە
نیشــان دەدا لــە بــواری مەبەســتی ئەدەبیاتیشــەوە،
ئەگــەر لــە هێندێــک خاڵــدا هاوشــێوەیی هەیــە،
لــە زۆر خاڵیشــدا ڕوانینــی جیــاواز بــۆ ئــەو دوو
چەشــنە دەقانــە لــە گۆڕێدایــە.
ئەگەر بمانەوێ هێندێک لە مەبەستەکانی ئەدەبیاتی
منــدااڵن ،بــە پێــی ئــەو دەقانــەی لەبەردەســتدان ،بخەینــە

بەربــاس ،دەتوانیــن ئامــاژە بــە چەنــد خاڵــی گرینــگ
بکەیــن و ڕەنگــە زۆر خاڵیــش بەجــێ بمێنــن کــە دواتــر و
لــە نووســینی دیکــەدا دەیانخەینــەڕوو.
تەیارکردنــی منــداڵ بــۆ ناســین و وەدەســت
هێنانــی ناســیاری؛ واتــە یەکێــک لــەو ڕێیانــەی
منــداڵ دەتوانــێ بــواری ناســینی لــە ژیــن بــە
واتــای گشــتی و بــە هەمــوو ئــەو دیاردانــەوە کــە
تێــی دایــە ،پــەرە پــێ بــدا ،ئەدەبیاتــە ،کــۆی
ئــەو دەقانــەی وەک ئەدەبــی منــدااڵن دەکەونــە
بەردەســتی منــدااڵن ،هــەر کام بــە شــێوەیەک
ئاســتی ناســینی منــداڵ لــە جیهــان دەبەنــە ســەرێ،
ئەگەرچــی خــودی الیەنــی داهێنەرانــەی دەقــی
ئەدەبی مندااڵن کار لەســەر ناســاندنی ڕاســتەوخۆ
و بــە گشــتی فێــرکاری ڕاســتەوخۆ نــاکا ،بــەاڵم
تەنانــەت بەشــی ئەدەبــی داهێنەرانــەی مندااڵنیش،
ئــەو بابەتــەی بەشــێوەی لــە ناخداهەڵگــر تێدایــە،
الیەنێکــی ئەدەبــی مندااڵنیــش کــە جەختــی
لەســەر دەکەینــەوە فێرکارییــە ،ئــەوە بــە شــێوەی
خــۆی و بــە تەکنیــک گەلێکــەوە کــە بتوانــێ
منــدااڵن ڕابکێشــێ ،لــە ناســین و دەوڵەمەنــد
کردنــی ناســیاری مندااڵنــدا ڕۆڵ دەگێــڕێ ،لــەو
نووســینەدا بــاس لــەو الیەنــە ناکــرێ و ئــەو بابەتــە
شــیکردنەوە و قســە و باســی تایبەت و تێروتەســەلی
خــۆی پێویســتە.
جــودا لــە ئەرێنــێ ،یــان نەرێنــی بوونــی ڕوانگەی
ئێمــە بــۆ هــەر کام لــەو الیەنانــەی بــاس کــران ،لــە
یــەک خاڵــدا هــەر دوو باســەکە یــەک دەگرنــەوە،
ئەویــش ئەوەیــە کــە بردنــە ســەری توانایــی ناســین
و ناســیاری مندااڵنیــش ،پــان و بەرنامــەی
تایبەتــی خــۆی دەوێ ،دەبــێ ئاســتەکانی ناســین
و ناســیاری منــدااڵن و پێویســتییەکانی بــواری
ناســیاری منــدااڵن ،لــە الیــەن خوڵقێنــەری ئــەو
چەشــنە لــە ئەدەبــەوە بناســرێ.
پرســیارێک کــە ڕەنگــە لێــرەدا بێتــە گــۆڕێ
ئەوەیــە؛ کاتێــک نووســەر زەینــی بــە الی ئــەو
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کۆمەڵە دیاردە و بابەتەوە قاڵە ،ئایا داهێنەرایەتی
ئــەو چەشــنە لــە ئــەدەب الواز نابــێ؟ واتــە ناســینی
ئاســتەکانی هەڵدانــی زەیــن و زمــان و ئەزموونــی
منــدااڵن و ڕەچاوکردنیــان بەربەســتێک نییــە بــۆ
داهێنانــی نووســەرانی ئــەو بــوارە؟
بــە دوو شــێوە دەتوانیــن وەاڵمــی ئــەو بابەتــە
تاووتــو بکەیــن .نووســەرانێک کــە بــەر لــە
نووســین ،ناســیاوی ئــەو دنیــا تایبەتــەی مندااڵنــن
و پێویســتی و زمــان و کــۆی تایبەتمەندییەکانــی
ئــەو جیهانــە ئاگایانــە دەناســن ،پاشــان دنیــای
جــوان و کەشــی لەبــار و داهێنەرانــەی تایبــەت
بــەو بەردەنگــە شــک دەبــەن ،لــە کاتــی نووســیندا،
ڕاســتە ســیلە چاوێکیان لە بەردەنگە تایبەتەکەی
خۆیــان هەیــە ،بــەاڵم وا نییــە کــە بــەردەوام وەک
چەپکــە یاســا و ڕێســایەک چاویــان پێدابگێــڕن و
لــە ئافراندنــی جوانــی و هێــزی داهێنانیــان کــەم
بێتــەوە.
واتــە بــەر لــە نووســینی ئــەو دەقانــە ،کەســی
چــاالک لــەو بــوارەدا ،منــداڵ و جیهانــی منــدااڵن
و واتــای “منداڵیــی” بــە گشــتی و بــە وردی
تێگەیشــتووە و بووەتــە پاژێــک لــەو فــەزا و کــەش
و بیرکردنەوەیــە .وەک کەســێکی نەنــاس و نامــۆ
نەهاتــووە تەنیــا ئەزمــوون بــکا و ئەگــەر هەڵــەی
کــرد هەڵەکــەی لەســەر منــدااڵن بشــکێتەوە،
ئەگــەر لــەو بــوارەدا بمــەوێ ئامــاژە بــە یەکێــک
لــە نووســەرانی داهێنــەر و نوێگــەر بکــەم ،دەبــێ
بــێ گومــان نــاوی نووســەری کــەم وێنــەی
ئەدەبــی مندااڵنــی جیهــان “مامەشــێل” یــان “شــێل
سیلڤەرســتاین” بێنــم کــە بەرهەمەکانــی لــە نێــو
مندااڵنــی هەمــوو جیهانــدا بەردەنگــی جیــددی
هەیــە و کــەم نەتــەوە هــەن بــە زمانــی خۆیــان لە تام
و چێــژی ئــەو بەرهەمانــە و لــە بــزۆزی فۆڕمــی
و داهێنانــی دەربڕینــی “مامــە شــێل” منداڵــی
خۆیــان بــێ بــەری کردبــێ ،هــەر وەکــی کــەم
منداڵیــش هەیــە بــە خوێندنــەوەی بەرهەمەکانــی

ئــەو نووســەرە لێوەشــاوەیە هەســتی بــە خۆشــی و
چێــژی خوێندنــەوە نەکردبــێ.
کەســی وەک “سیلڤەرســتاین” لــە هەمــوو
نووســینەکانیدا ،خاڵــی داهێنەرێتــی و نــوێ
بوونــی دەربڕیــن و زمانــی جیــاواز و گۆشــەنیگای
کــەم وێنــە بــۆ هەڵبژاردنــی بابــەت پیشــەیەتی.
بــە چەشــنێک کــە هــەر کام لــە بەرهەمەکانــی
ئــەو نووســەرە ،لــە مندااڵنــدا داچڵەکانێــک
ســاز دەکا ،بــەاڵم وریایانــە وەکــی پێشــتر بــاس
کــرا ،هەمــوو بەرهەمەکانــی بــۆ هەمــوو ئاســتە
تەمەنییەکانــی منــدااڵن و مێرمندااڵن نەنووســیوە.
“داری بەخشــار”  ،تریبۆنێکــە بــۆ ڕاھێنانــی
زەینــی منــدااڵن بــە واتــای “خــۆ بەخشــین
“.ھەرچەنــدە ئــەو چیرۆکــە بــە ھۆی ئــەوەی کــە
سیلڤەرســتاین لــە جێنــاوی “”Sheبــۆ دارەکــە
کەڵکــی وەرگرتــووە ،بــە تونــدی کەوتــە ژێــر
ڕەخنــەی فێمێنیســتەکانەوە ،بــەاڵم یەکێــک لــە
بەناوبانگتریــن کارەکانــی سیلڤەرســتاینە“ .زەڕافــە
و نیوێــک” بەردەنگێــک و گۆشــەنیگایەکی
تایبــەت“ ،کــەس کەرکەدەنێکــی هەرزانــی
نــاوێ” بەردەنگێکــی نزیــک لەبەرهەمــی پێشــوو
دەخــوازێ ،بــەاڵم “الفکادیــۆ” بەردەنگــی جیاوازتر
و بــە ئەزموونتــری لەوانــەی پێشــوو دەوێ ،چــون
کوتمــان ئەگــەر لــە “داری بەخشــار”دا جەخــت
لەســەر فەزایەکــی مندااڵنــەی تایبەتــە و جــودا
لــە کایــە فۆڕمییەکــەی هەوڵــی بردنــە ســەری
ئاســتی ناســیاری مندااڵنێتــی و دەیــەوێ جــودا
لــە گێڕانــەوە و چێــژی ڕەوایــی بــۆ منــدااڵن،
واتایەکــی ئینســانی و کۆمەاڵیەتیــش لــە ژێــر
نــاوی بەخشــاری بناســێنێ .چیرۆکــی “زەڕافــە و
نیوێــک” ،بەردەنگێــک دەخــوازێ کــە پلیــکان بــە
پلیــکان نووســەر لــە ڕێــگای کایەیەکــی زمانــی
و فۆڕمییــەوە ئەزموونــە زمانییەکــەی بــە هێــز
دەکا ،نووســەر لــەو چیرۆکــە دا ،بــۆ بردنــە ســەری
ئەزموونــی زمانــی و ناســینی دیاردەکانــی ئاقاری
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مندااڵنــە ،هــەوڵ دەدا لــە واتــای زەڕافەیەکــەوە
دەســت پــێ بــکا و دواتــر هــەر جارەو بــە زیادکردنی
واتایــەک لــەو واتایانــەی لــە جیهانــی مندااڵنــدا
هــەن و بــە کار دەبرێــن ،هــەم جەغــزی وشــەکان
بــۆ منــدااڵن بەریــن بکاتــەوە و هــەم لــە کایــەی
زیادبوونــی ئەزموونــی زمانــی منداڵــدا ،خــودی
بەردەنگەکــە ڕۆڵ بگێــڕێ .هــەر کام لــەو دوو
بەرهەمــە بــە هــۆی چەشــنێک دووپــات بوونــەوە
و پرســیار و ڕوو لــە بەردەنــگ کــردن ،کارێــک
دەکــەن بەردەنگــی کــەم تەمــەن و کــەم ئەزمــوون
مانــدوو نەبــێ ،هــەودای وردبوونــەوەی نەپچــڕێ.
شــتێکیش بە ئەزموون و ناســیارییەکانی پێشــووی
زیــاد بــێ و چێــژی کایەیەکــی زمانــی بــە
جێگۆڕکێــی شــتەکان و زیــاد بوونــی هــەر جــارەی
وشــەیەک بــە ڕســتەی پێشــووەوە بــۆ وێنــە لــە
چیرۆکــی (زەڕافــە و نیوێــک)دا ،بــە منــدااڵن
بچێــژێ .ئــەو ڕیتمــە لــە دەقەکــەدا دەبێتــە هــۆی
ئــەوەی منــدااڵن هۆگــری ئەو دەقانە بکا و منداڵ
جــودا لــە فێربــوون لــە ڕێــگای تازەگــەری لــە
فــۆڕم و بەیانــدا ،چێژێــک لــە جوانــی دەقەکــەش
وەربگــرێ .بابەتــی چێــژ و جوانــی دەقیــش چ بــۆ
گــەورە و چ بــۆ منــداڵ بابەتێکــی ســەرنجڕاکێش
و گرینگــە ،چــون ئەگــەر دەقێــک بــێ بــەری لــە
جوانــی و چێــژ بــێ ،خوێنــەر لێــی دەتەکێتــەوە،
جــا ئــەو بەرهەمــە ســەر بــە هــەر کام لــە لقەکانــی
ئەدەبیــات بــێ ،کەمــوزۆر ئــەو قســەیە لــە بارەیــەوە
وەڕاســت دەگــەڕێ.
“ئۆمبێرتۆ ئیکۆ” لە کتێبی “مێژووی جوانی”دا
ئــەو بابەتــە و کۆمەڵــە بابەتێکــی پێوەندیــدار بــە
جوانــی و چێــژەوە ،لــە نووســینی خــۆی و وتــاری
نووســەرانی دیکــە دەخاتــە بەربــاس .لــە نووســینێکی
ئــەو کتێبــەدا لــە باســی “جــوان”ی و “چاک”یــدا
دەڵــێ :ئەگــەر ئاراســتەیەکی بــێ الیەنانــە بگرینــە
بــەر ،ئێمــە جــاری وایــە لــە بەرانبــەر ژمارەیەکــی
زۆر لــە شــتی چاکدایــن کــە هەڵپــە و شــەوقێک

لــە ئێمــەدا ســاز ناکــەن ،ئەگــەر قووڵتــر بینــەوە بــەو
ئاکامــە دەگەیــن؛ کاتێــک باســی جوانیمــان کردووە
کــە بابەتێکمــان لەبــەر خــۆی بــوێ و “چێــژ”ی لــێ
وەرگریــن ،ئەوجــا ئــەو دەقــە چ باســی ئەزموونــی
خــۆش و چ ئەزموونــی ناخــۆش بــێ ،هــەر بــەو پێیــە
دەقێکــی ئەدەبــی مندااڵنــەش بــێ بــەری نییــە لــەو
چێــژ و جوانییانــە ،ئەوجــا منداڵــی کــەم تەمــەن،
چەشــنیک لەگــەڵ دەق پێوەنــدی دەگــرێ و چێــژی
لــێ وەردەگــرێ و منداڵــی هەراشــتر چەشــنێکی
دیکــە و ئــەو چەشنانەشــە کــە لــە تەکنیــک و
فــۆڕم و زمانــی نووســەردا خــۆ دەنوێنــن و ئــەوەش
وریایــی نووســەری ئــەو بــوارە دەخــوازێ .ئەگــەر
نووســەر کــۆی ئــەو بابەتانــەی وەک سیســتمی
زانیــاری خــۆی بــۆ دەروونــی نەبووبــێ ،لــە
نووســینی بەرهەمــی ئەدەبــی مندااڵنــدا بــە الیەکیدا
دەشــکێنێتەوە و بەردەنگەکــەی لێــی تــەرە دەبــێ و
تخوونــی دەقەکــەی ناکــەوێ ،یــان لــە خوێندنــەوەی
مانــدوو دەبــێ ،ناتوانــێ لێــی ورد بێتەوە و بەئاکامی
بگەیەنــێ و چێــژی لــێ وەرگــرێ ،بــۆ وێنــە جەخــت
لەســەر کەڵەکەکردنــی زانیارییــەکان لــە دەقێکــدا،
بەمەبەســتی دەرخوارددانــی کۆمەڵــە زانیارییەکــی
زۆر و جــاری وایــە ناپێویســت بــۆ منــداڵ ،یەکێــک
لــەو هەاڵنەیــە کــە زۆر نووســەر تووشــی بــوون و لــە
بەشــەکانی دواتــری ئــەو نووســینەدا ئــاوڕی لــێ
دەدرێتــەوە.
لــە الیەکــی دیکــەوە یەکێکــی دیکــە لــە
مەبەســتەکانی ئەدەبــی منــدااڵن ،بزواندنــی
هەســتی خۆشەویســتی دەوروبــەر و ئاقــاری ژیــان
و هەوڵــدان بــۆ ســازکردنی ئــەو ئاقارەیــە .دەتوانیــن
لــە گۆشــە نیــگای جــوداوە بــۆ ئــەو بابەتــە بڕوانیــن
و شــی بکەینــەوە .دەقــی ئەدەبــی منــدااڵن ئەگــەر
هەڵگــری ئــەو بابەتەنانــە بــێ کــە پێوەنــدی بــە
جیهــان و ژینــی مندااڵنــەوە و دیــاردە بەرچــاوەکان
هەیــە ،واتــا بــاوەکان ،تایبەتمەندییــە ژینگەییــەکان
تێیــدا ڕەنــگ بداتــەوە ،بــۆ منــداڵ سەرنجڕاکێشــتر
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و چێــژ بەخشــتر دەبــێ ،بــۆ وێنــە دەتوانیــن ئامــاژە
بــە چیرۆکگەلــی وەک “فیلــی ســووری ونبوو”ی
“ئووجــی فریــت”“ ،بــۆ شــەڕ دەکــەی” لــە
نووســینی “بریجیــت وینینگــر”“ ،هانــس برینکیــر،
یــان ئیســکەیته زیوینــەکان” کــه لــه ئێــران بــه
چیرۆکــی “پتــرس فــداکار” ناســراوه ،لە نووســینی
“میــری میپــس” دا بکەیــن .لــە یەکەمیانــدا،
واتــە (فیلــی ســووری ونبــوو)“ ،کارەکتەرێــک
لــە هۆدەیــەک دایــە ،هۆدەکــەی تەختێــک و
پەنجەرەیەکــی ڕوو بــە بەرجەوەندێکــی خۆشــی
هەیــە ،دیوارەکــەی تابلۆیەکــی مندااڵنــەی پێــوە
هەڵواســراوە .ئــەو تابلۆیــە وێنــەی فیــل و زەڕافــە
و مــراوی و قشــقەڕە و پشــیلە و مشــکی تێدایــە”
و  ...شــەوێک فیلــی نــاو تابلۆکــە ون دەبــێ
و ...لــەو چیرۆکــەدا گرینگیدانــی کارەکتــەری
ســەرەکی بــە ئاقــاری ژیانــی ،دوور کەوتنــەوە
لــەو ئاقــارە لــە الیــەن فیلەکــەوە و دڵگــران بوونــی
هەمــووان و گەڕانــەوەی فیلەکــە و دڵخۆشــی
تێکــڕای کەســەکانی نــاو چیرۆکەکــەی بــە
دواوەیــە .لــە هــەر کام لــە چیرۆکەکانــی دیکــە
بــە شــێوەیەکی جیــاواز بابەتــی گرینگیــدان بــەو
خۆشویســتن و ســازکردنی دەوربــەر ،یــان ژینگەیــە
ورووژاوە و گرینگــی پــێ دراوە .بــۆ وێنــە لــە
چیرۆکەکــەی “پێتڕۆســی لــە خــۆ بــردوو” دا،
کــە ئــەوڕۆ لــە ھۆلەنــد ،پێــی دەڵێــن :ئــەو کــوڕەی
ھۆلەنــدی ڕزگار کــرد و مۆنۆمێنتەکانــی لــەو
واڵتــەدا بەناوبانگــن ،ســەددە ،یــان بەنــداوی
ســەرەکی شــارەکە کونێکــی تــێ بــووە و خەریکــە
تێــک بڕووخــێ و شــارەکە ئــاو بیبــا ،بــەاڵم
پێتــڕۆس قامکــی دەخاتــە کونەکــەوە و شــەوێکی
تــەواو ھەر وا ئــاگاداری ســەددەکە دەبــێ و شــار
ڕزگار دەکا و دەبێتــە ھێمــای ڕزگاری شــار و
پاراســتنی نیشــتمان و ژیانــی ھاوواڵتییەکانــی،
دیــارە لــەو چیرۆکــەدا لــە خۆبردوویــی بــۆ واڵت
و پاراســتنی ژیانــی مرۆڤــی ھاوواڵتــی بابەتــی

ســەرەکییە کــە نووســەر زۆر داھێنەرانــە دەیباتــە
قاڵبــی چیرۆکــەوە و زەینیەتــی منــداڵ بــۆ
مرۆڤایەتی و نیشــتمانپارێزی پەروەردە دەکا ،دیاره
ئەگــەر دەقێکــی لــە ژینگــەی منــدااڵن نەدوابــێ،
بابەتەکانــی ناویشــی پێوەندییــان بــەو ژینگەیــەوە
نابێ ،زمانێک کە لەوانەش دەدوێ فڕی بەســەر
ژینگــەی مندااڵنــەوە نابــێ و دواجــار پێوەندییــەک
لــە نێــوان بەردەنــگ و دەقێــک مســۆگەر نابــێ
کــە هەڵگــری کەڵکەڵــەی مندااڵنــە نییــە.
دەقــی ئەدەبــی منــدااڵن مەبەســتی خۆناســینی
مندااڵنیشــی تێدایە ،خۆناســین و ســازکردنی هەستی
ڕێــز بــۆ ڕەســەنایەتی مــرۆڤ بــوون و پەروەردەکردنــی
نیــازە دەروونییــەکان و بــە هێــز کردنیــان.
یەکێکــی دی لــە مەبەســتەکانی ئەدەبیاتــی
منــدااڵن ،ســەرقاڵی و چێــژ بەخشــینە بــە منــدااڵن
 ئــەوەش وەکــی زۆربــەی نووســەران باســیانکــردووە بــەو هۆیــەوە گرینگــە کــە هــەم لەگــەڵ
ڕوحــی بــزۆز و بەپرســیاری منــدااڵن یــەک
دەگرێتــەوە و هــەم لــەو ڕێیــەوە باشــترین بیــر و
جوانتریــن بابەتــەکان دەکــرێ ڕابگوێزیــن ،بــەاڵم بە
پێچەوانــەوە ئەگــەر جوانتریــن و باشــترین واتــاکان
لەبەردەســتی نووســەرێکدابن و نەتوانــێ بــە
شــێوەیەکی ســەرقاڵکەر و چێژبەخــش لــە دووتوێــی
دەقەکەیــدا بینەخشــێنێ ،بــێ گومــان منــداڵ
ناتوانــێ پێوەنــدی بــە دەقەکــەوە بگــرێ و لێــی
مانــدوو دەبــێ ،وەک نموونــەی بەرچــاو دەتوانیــن
ئامــاژە بــە دوو بەرهەمــی ئەدەبــی بــاش لــەو بــوارە
دا بکەیــن ،کــە هــەر دووکیــان هــی دوو نووســەری
زۆر بــە توانــن.
یەکــەم“ :شــازادە بچکۆلــە”ی “ئانتــوان دۆ
ســێنت ئێگــزۆ پێــری” ئەگەرچــی تایبــەت بــۆ
منــدااڵن نەنووســراوە و بەردەنگــی گەورەســاڵیش لــە
ســەری دواوە و دەیخوێنێتــەوە ،بــەاڵم مێرمنــدااڵن و
مندااڵنیــش چێــژی لــێ وەردەگــرن و دەیخوێننــەوە.
ئــەو بەرهەمــە تەنیــا دەقێکــی داســتانی بۆ مندااڵن
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نییــە .بیرێکــی گــەورە لــەو چیرۆکــە دایــە .بیــری
ڕوانینــی نــوێ بــۆ ئەشــق وجیهــان و هەســتی و
ئینســان  ....ئــەو بیــرە ئەگــەر بــەو زمانــە و بــەو
فەزاســازییە چێــژ بەخشــە نەکرابــا و تەنیــا جەخــت
لەســەر بــاری فیکــری ئــەو بەرهەمــە کرابایــەوە،
بــێ گومــان منــدااڵن لێــی ماندوو دەبوون و چێژیان
لــێ وەرنەدەگــرت  ،بــەاڵم “شــازادە بچکۆلــە” کــە
ســنووری جیهانی مندااڵنی بەزاندووە و شــازادەی
زەینــی ھەمــوو گەورەســاڵێکی ئاشــقی ئەشــق و
جوانیشــە ،بــەو وردەکارییانــەوە هێنــدەی دی جــوان
و بــە هێــز بــووە.
دووەم :چیرۆکی “ مێز مێزە” لە نووسینی “پیتێر
بیکســێل”یش لــەو بەرهەمانەیــە کــە گەورەتریــن
کێشــەکانی ئینســانی ســەردەمی مودێڕنــی تێــدا
خراوەتــە ڕوو ،بــێ ئــەوەی باســی ئــەو کێشــانە
کرابــێ .تەنیایــی ئینســانی مودێڕن ،خەســارەکانی،
کەمبوونــەوەی پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان،
لــە بیربردنــەوەی زمانــی جەمــاوەر ،ســازکردنی
زمانێکــی جــودا لــە هەمــوو کۆمەڵــگا.
نووســەر بــۆ خســتنەڕووی ئــەو باســە گرینگــە
و نیشــاندانی دۆخــی پیــاوی تەنیــا و تەریــک
کەوتنــەوەی و  ...کەڵــک لــە کایەیەکــی زمانــی
وەردەگــرێ .منــداڵ لــە دەقەکــە دا بەشــداری
لــەو کایــە زمانییــە دا دەکا .چێژێکــی یەکجــار
زۆر وەردەگــرێ و لــە الیەکــی دیکەشــەوە بــۆی
ڕوون دەبێتــەوە کــە تەنیایــی و دوور کەوتنــەوە
لــە کۆمەڵــگا ،ئــەو دۆخــەی بەســەر کارەکتــەری
پیــرە پیــاو هێنــاوە .چێــژی ئــەو دەقــە بــۆ منــدااڵن
هاوکاتــە لەگــەڵ ناســاندنی واتایەکــی خەمهێنــەر،
ئەویــش تەنیایــی و بــێ هاودەنــگ بوونی ئینســانی
مودێڕنــە.
بــۆوەی هێندێــک لــەو چێــژە بەشــدار بیــن،
بەشــێکی کــورت لــە چیرۆکەکــەی بیکســێل
دێنمــەوە:
“دەمــەوێ چیرۆکــی پیاوێکــی پیرتــان بــۆ

بگێڕمــەوە .چیرۆکــی پیاوێــک کــە هــەر ناتوانــێ
قســە بــکا .پیاوێکــی مانــدوو کــە حەوســەڵەی
نییــە تووڕەبــێ ،حەوســەڵەی پێکەنینیشــی نییــە.
(پیاوەکــە لەبــەر وەڕەزی دەســت دەکا بــە گۆڕینــی
نــاوی شــتەکانی دەور وبــەری و دواتــر بــەو زمانــە
نوێیــەی خــۆی ڕستەســازی دەکا)
دەســتی کــرد بــە گۆڕینــی نــاوی شــتەکانی
نــاو ماڵەکــەی .نــاوی تەختــی خــەوی گــۆڕی
و کردییــە وێنــە .مێــزی کــردە فــەرش .کورســی
کــردە کاتژمێــر .ڕۆژنامــەی کــردە تەخــت.
ئاوێنــەی کــردە کورســی .کاتژمێــری کــردە
ئەلبــۆم .کۆمێــدی کــردە ڕۆژنامــە .فەرشــی
کــردە کۆمێــد .وێنــەی کــردە مێــز .ئەلبۆمیشــی
کــردە ئاوێنــە.
“...بــەو شــێوەیە :پیــرە پیــاو بەیانــی ماوەیــەک
لــە نێــو وێنەکەیــدا ڕاکشــا ،کاتژمێــر نــۆ
ئەلبۆمەکــە زەنگــی لــێ دا .پیاوەکــە هەســتا و
لــە ســەر کۆمێدەکــە ڕاوەســتا ،جلەکانــی لــە نــاو
ڕۆژنامەکــە دەرێنــا و لەبــەری کــردن .چــاوی لــە
کورســییەکە کــرد کــە بــە دیــوارەوە هەڵواســرابوو.
لــە ســەر کاتژمێرەکــە دانیشــت و لــە پشــت
فەرشــەکە خەریکــی هەڵدانــەوەی الپەڕەکانــی
ئاوێنــە بــوو و ”...
هــەر ئــەو چەشــنە نووســینە لــە بــواری ئەدەبــی
داهێنەرانــەی مندااڵنــدا ،مەبەســتی دواتــری
ئەدەبــی مندااڵنیــش دەپێکــی کــە ئەویــش
هۆگرکردنــی مندااڵنــە بــە خوێندنــەوە و کەوتنــە
نێــو دنیــای کتێــب و زانیــاری نوێــوە .دیاریشــە
منداڵیــک کــە لــە ڕێــگای خوێندنــەوە هۆگــری
دنیــا و ناســیاوی دەوروبــەری بووبــێ ،هــەر لــە
منداڵییــەوە بــە زۆر هــۆ مرۆڤێکــی جیاوازتر دەبێ.
ئەدەبیاتــی منــداڵ جــودا لەوانــە باســی ئاشــتی ،
بەربەســت لــە ســەر ڕێــی دەمارگــرژی بــە هەمــوو
لقوپۆپەکانییــەوە ،هەســتی لێــک تێکگەیشــتن،
ڕێــز بــۆ جیاوازییــەکان و  ...تێیــدا ڕەنــگ
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دەداتــەوە .کــۆی ئەوانــە ،واتــە دنیایەکــی جیــاواز،
هەڵبــەت جــودا لــە ئایدیۆلۆژیایەکــی تایبــەت.
ئــەو باســە ،واتــە نەخشــاندنی دەقێــک بــەو
تایبەتمەندییانــەوە بــۆ منــدااڵن ،دیــارە مەبەســتی
دوورتــری ئەدەبــی منــدااڵن؛ واتە ناســیاوی لەگەڵ
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتــی و ئینســانییەکان پتــەو
دەکا ،هەســتەکان دەناســێ ،بیــر و ڕا جیــاوازەکان
تێــدەگا و ســۆزدارانە بــۆ ئینســان و دنیــا دەڕوانــێ،
هەڵبەتــە لەســەر بنەمایــەک کــە ڕیشــەی لــە
ناســینی جیاوازییەکانــی ئینســان و جیهاندایــە.
جــودا لەوانــە زۆر بابەتــی دیکــە هــەن کــە دەرخەری
الیەنــی دیکــەی ئەدەبــی منــدااڵن و مەبەســتەکانی
دیــن کــە بــۆ ئــەو چەشــنە ئەدەبــە خراونەتــە بەربــاس،
بابەتی وەک مەبەستی جوانیناسی و مەبەستەکانی
ئایدیۆلۆژیــک و ...لــە نووســینەکانی دواتــر دا
باســیان دەکەیــن کــە هــەر کام لــەو الیەنانــە چــۆن
کەڵکیــان لــێ وەرگیــراوە و چ کاریگەرییەکیــان
لەســەر ئەدەبیاتــی منــداڵ و مێرمنــدااڵن هەبــووە.

بزرگمنــد ،تهــران نشــر ثالــث.
 سیلورســتاین ،شــل( )١٣٩٠كســی یك كرگدن ارزون نمیخــواد؟ مترجــم ســیما مجیــدزادە ،نشــر گل افتــاب.

سەرچاوەکان:
 اكــو ،اومبرتــو( )١٣٩٢تاریــخ زیبایــی ،مترجــم ھمــا بینــا،تهــران :موسسـ ە تالیــف ،ترجمـ ە و نشــرآثــار ھنــری متــن.
 اوچــی ،فریــت ( )١٣٨٠فیــل قرمــز گــم شــدە ،مترجــممنصــور كدیــور ،انتشــارات كانــون پــرورش فكــری كــودكان و
نوجوانــان.
 بیكســل ،پیتر()١٣٧٦میــز میــز اســت ،مترجــم :فرزیــنبانکــی ،تهــران ،زیتــون.
 دوســنت اگزوپــری ،آنتــوان( )١٣٨٣شــازدە كوچولــو،ترجمــ ە احمــد شــاملو ،تهــران :انتشــارات نــگاه.
 ڕەزایــی ،یوونــس( )٢٠١٠ئەدەبیاتــی منــدااڵن ،چرای ـەكلەس ـەر ڕێــی داھاتــوو ،گۆڤــاری ڕامــان.) ( ،
 سیلورســتاین ،شــل( )١٣٩٢یــك زرافــ ە و نیــم ،مترجــمشــورا پیــرزاد ،تهــران نشــر ثالــث.
 سیلورســتاین ،شــل( )١٣٩١درخــت بخشــندە ،مترجــم ثمیــنژ (٢٠٢١ /٢ - ١ /٥ )٢٨٠/٢٧٩
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