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ئەم کۆاڵنە تەنگەبەرانە لە یەکتر دەچنئەم کۆاڵنە تەنگەبەرانە لە یەکتر دەچن

ئەگەرچــی ئــەم وتــارەش بۆ باســی فۆرم و شــێوازی ئەگەرچــی ئــەم وتــارەش بۆ باســی فۆرم و شــێوازی 
ــارە  ــراوە، ناچ ــان ک ــا« تەرخ ــی دەم ب ــارە »باڵندەکان ــراوە، ناچ ــان ک ــا« تەرخ ــی دەم ب »باڵندەکان
الیەنــی ناوەرۆکیــش لەبەرچــاو بگــرێ و لــە شــوێنی الیەنــی ناوەرۆکیــش لەبەرچــاو بگــرێ و لــە شــوێنی 
پێویســت ئامــاژەی پــێ بــدا، بــەاڵم بەرلــەوەی پێویســت ئامــاژەی پــێ بــدا، بــەاڵم بەرلــەوەی 
ــەو  ــم ئ ــی نازان ــە خراپ ــەوە، ب ــو بابەتەک ــە نێ ــەو بچم ــم ئ ــی نازان ــە خراپ ــەوە، ب ــو بابەتەک ــە نێ بچم
ــە  ــەوە ک ــە گاڵ« بێنم ــرز مۆن ــەی »ڕۆدریگێ ــە وتەی ــەوە ک ــە گاڵ« بێنم ــرز مۆن ــەی »ڕۆدریگێ وتەی
ــەر نابۆکــۆف باســی بێدەنگــی  ــێ: بۆچــی ئەگ ــەر نابۆکــۆف باســی بێدەنگــی دەڵ ــێ: بۆچــی ئەگ دەڵ
ســامناکی دەشــتە ســاردەکانی ڕووســیا نــەکات، ســامناکی دەشــتە ســاردەکانی ڕووســیا نــەکات، 
چیڕۆکەکــەی  ئەوروپایــی،  نووســەرێکی  چیڕۆکەکــەی یــان  ئەوروپایــی،  نووســەرێکی  یــان 
مۆرکــی مێــژوو و جوگرافیــای ئەوروپــای پێــوە دیــار مۆرکــی مێــژوو و جوگرافیــای ئەوروپــای پێــوە دیــار 
ــەاڵم  ــکات، ب ــان ب ــە لۆمەی ــۆی نیی ــەس ب ــێ، ک ــەاڵم نەب ــکات، ب ــان ب ــە لۆمەی ــۆی نیی ــەس ب ــێ، ک نەب
نووســەرێکی ئەمەریــکای التینــی - بــا لەوێــش لــە نووســەرێکی ئەمەریــکای التینــی - بــا لەوێــش لــە 
دایــک نەبووبــێ و لــەو ســەرزەمینانەش نەژیابێــت - دایــک نەبووبــێ و لــەو ســەرزەمینانەش نەژیابێــت - 
هــەر دەبــێ بــەر لــە هەمــوو شــتێک و لــە ڕێگــەی هــەر دەبــێ بــەر لــە هەمــوو شــتێک و لــە ڕێگــەی 
بەرهەمەکەیــەوە، ڕەســەنایەتی و کەڵکەڵــەی خــۆی بەرهەمەکەیــەوە، ڕەســەنایەتی و کەڵکەڵــەی خــۆی 
بــۆ واڵتەکــەی بســەلمێنێ؟ پێــش ئــەو پرســیارەش بــۆ واڵتەکــەی بســەلمێنێ؟ پێــش ئــەو پرســیارەش 
لــە زمانــی »ژاک واشــە«وە دەڵێــت: کوشــندەترین لــە زمانــی »ژاک واشــە«وە دەڵێــت: کوشــندەترین 
ببێتــە  بیەوێــت  ئەوەیــە  نووســەرێک  بــۆ  ببێتــە شــت  بیەوێــت  ئەوەیــە  نووســەرێک  بــۆ  شــت 
ســیمبۆلی نەتەوەیــەک. دیــارە مەبەســتی لــەو وتانە ســیمبۆلی نەتەوەیــەک. دیــارە مەبەســتی لــەو وتانە 

مێــژووی هاوچەرخــی کــورد، شــارێکی پــڕ کۆاڵنــی مێــژووی هاوچەرخــی کــورد، شــارێکی پــڕ کۆاڵنــی 
تەنگەبــەرە و هــەر کۆاڵنێــک پــڕە لــە بیــرەوەری تەنگەبــەرە و هــەر کۆاڵنێــک پــڕە لــە بیــرەوەری 
عەشــقی دۆڕاو و چیڕۆکــی پارچەپارچەبــووی ئــەو عەشــقی دۆڕاو و چیڕۆکــی پارچەپارچەبــووی ئــەو 
ــەرە دوای  ــه، ب ــەت جیاوازان ــە ڕواڵ ــقە دۆڕاوە ب ــەرە دوای عەش ــه، ب ــەت جیاوازان ــە ڕواڵ ــقە دۆڕاوە ب عەش
یــەک  لــە  زۆربەیــان  و  دەبنــەوە  دووپــات  یــەک بــەرە  لــە  زۆربەیــان  و  دەبنــەوە  دووپــات  بــەرە 
ــی  ــەوێ ناوەرۆکــی ڕۆمان ــی دەچــن. ئەگــەر کەســێک بی ــەوێ ناوەرۆکــی ڕۆمان دەچــن. ئەگــەر کەســێک بی
)باڵندەکانــی دەم بــا( لــە چەنــد ڕســتەی کۆتــادا )باڵندەکانــی دەم بــا( لــە چەنــد ڕســتەی کۆتــادا 
کــورت بکاتــەوە، ئــەو دوو دێــڕەی ژوورە، ڕەنگــە کــورت بکاتــەوە، ئــەو دوو دێــڕەی ژوورە، ڕەنگــە 

ــن. ــراپ نەب ــی خ ــن.دەربڕێک ــراپ نەب ــی خ دەربڕێک
ــان  ــان ( ه ــەک)٢٢( ه ــە گێڕەرەوەی ــەو ناوەرۆکەی ــا ئ ــەک) ئای ــە گێڕەرەوەی ــەو ناوەرۆکەی ــا ئ  ئای
دەدات ئەزموونــی نووســینی ڕۆمانــی نووســەرێکمان دەدات ئەزموونــی نووســینی ڕۆمانــی نووســەرێکمان 
بــۆ بگێڕێتــەوە کــە گەاڵڵــەی چیڕۆکەکــەی ئــەو بــۆ بگێڕێتــەوە کــە گەاڵڵــەی چیڕۆکەکــەی ئــەو 
نووســەرە، ڕەنــگ و بــۆی بەســەرهاتی خــۆی بدات؟نووســەرە، ڕەنــگ و بــۆی بەســەرهاتی خــۆی بدات؟
لەبــەر ئــەوەی لــە هــەر بەرهەمێکــی ئەدەبــی لەبــەر ئــەوەی لــە هــەر بەرهەمێکــی ئەدەبــی 
ســەرکەوتوو، فــۆرم و نــاوەرۆک بــە شــێوەیەکی ســەرکەوتوو، فــۆرم و نــاوەرۆک بــە شــێوەیەکی 
و  گونجــاون  و  تەبــا  یــەک  لەگــەڵ  و سروشــتی  گونجــاون  و  تەبــا  یــەک  لەگــەڵ  سروشــتی 
پێویســتی ئامــاژه کــردن بــە ناوەرۆکــی ڕۆمانێکــی پێویســتی ئامــاژه کــردن بــە ناوەرۆکــی ڕۆمانێکــی 
ــۆ باســکردن لەســەر فــۆرم و شــێوازی  ــۆ باســکردن لەســەر فــۆرم و شــێوازی جیــددی، ب جیــددی، ب
ئاشــکرایە،  و  ڕوون  گێڕانەوەکــەی،  و  ئاشــکرایە، نووســین  و  ڕوون  گێڕانەوەکــەی،  و  نووســین 
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ئەوەیــە کــە خەڵکــە زوڵملێکــراوەکان هەمیشــە ئەوەیــە کــە خەڵکــە زوڵملێکــراوەکان هەمیشــە 
چاوەڕوانــن نووســەرەکانیان چیڕۆکــی تراژیدیاکانــی چاوەڕوانــن نووســەرەکانیان چیڕۆکــی تراژیدیاکانــی 
ــە  ــەو چاوەڕوانیی ــە ئ ــۆی هەی ــەوە و ب ــەوان بگێڕن ــە ئ ــەو چاوەڕوانیی ــە ئ ــۆی هەی ــەوە و ب ــەوان بگێڕن ئ
نووســەر بخاتــە تەنگــژەی دەربڕینــی ناوەرۆکێکــەوە نووســەر بخاتــە تەنگــژەی دەربڕینــی ناوەرۆکێکــەوە 
ــی  ــە قوربان ــۆرم و شــێواز بکات ــت ف ــار بێ ــە ناچ ــی ک ــە قوربان ــۆرم و شــێواز بکات ــت ف ــار بێ ــە ناچ ک
ــی و کڵێشــەییەوە. ــی داســەپاو و قاڵب ــی و کڵێشــەییەوە.ناوەرۆکێک ــی داســەپاو و قاڵب ناوەرۆکێک

تووشــی  نەهایــی  عەتــا  خوشــحاڵییەوە  تووشــی بــە  نەهایــی  عەتــا  خوشــحاڵییەوە  بــە 
کێشــەیەکی وا نەهاتــووە و لــە )باڵندەکانی دەم با(کێشــەیەکی وا نەهاتــووە و لــە )باڵندەکانی دەم با(
دا توانیویەتی بەســەرهاتی تراژیکی دوو کارەکتەری دا توانیویەتی بەســەرهاتی تراژیکی دوو کارەکتەری 
ــش و  ــوردی، پێ ــنبیری ک ــە ڕۆش ــک ل ــوردی نێزی ــش و ک ــوردی، پێ ــنبیری ک ــە ڕۆش ــک ل ــوردی نێزی ک
پــاش شۆڕشــی ســاڵی پەنجاوحــەوت )پــاش شۆڕشــی ســاڵی پەنجاوحــەوت )١٩٧٨١٩٧٨ز(، ز(، 
لــە فــۆرم و شــێوازێکی گونجــاودا بــۆ خوێنــەر لــە فــۆرم و شــێوازێکی گونجــاودا بــۆ خوێنــەر 
بگێڕێتــەوە، بــەاڵم ئــەوە تەنیــا داهێنانــی ئەدەبــی بگێڕێتــەوە، بــەاڵم ئــەوە تەنیــا داهێنانــی ئەدەبــی 
ــۆرم و تەکنیکــی  ــە ف ــەری تووشــبوون ب ــە ئەگ ــۆرم و تەکنیکــی نیی ــە ف ــەری تووشــبوون ب ــە ئەگ نیی
الوازی هەیــە، بەڵکــوو لێکدانــەوە و ڕەخنــەش، لــە الوازی هەیــە، بەڵکــوو لێکدانــەوە و ڕەخنــەش، لــە 
هەرێمــی میللەتانــی بەشــمەینەت بــە بــەراورد لەگەڵ هەرێمــی میللەتانــی بەشــمەینەت بــە بــەراورد لەگەڵ 
ــر و  ــەردەوام کەمنرخت ــاوەرۆک، ب ــە ن ــدان ب ــر و گرینگی ــەردەوام کەمنرخت ــاوەرۆک، ب ــە ن ــدان ب گرینگی
بــێ بەهاتــر بــووە. ڕەنگــە هــەر ئەمــەش وای کردبێ بــێ بەهاتــر بــووە. ڕەنگــە هــەر ئەمــەش وای کردبێ 
ــەوەی  ــر ل ــان پت ــە و لێکدانەوەکانم ــەی ڕەخن ــەوەی زۆرین ــر ل ــان پت ــە و لێکدانەوەکانم ــەی ڕەخن زۆرین
بــاری هونــەری و فــۆرم و شــێوازی بەرهەمێــک بــۆ بــاری هونــەری و فــۆرم و شــێوازی بەرهەمێــک بــۆ 
ــە  ــن ل ــک ب ــەوە و وەکــوو پردێ ــەر ڕوون بکەن ــە خوێن ــن ل ــک ب ــەوە و وەکــوو پردێ ــەر ڕوون بکەن خوێن
ــەری  ــی هون ــۆ دیاریکردن ــگ ب ــوان دەق و بەردەن ــەری نێ ــی هون ــۆ دیاریکردن ــگ ب ــوان دەق و بەردەن نێ
نووســەر، لەســەر نــاوەرۆک و بابەتــەکان دەدوێــن.نووســەر، لەســەر نــاوەرۆک و بابەتــەکان دەدوێــن.
باڵندەکانــی دەم بــا، دووەم ئەزموونــی )عەتــا باڵندەکانــی دەم بــا، دووەم ئەزموونــی )عەتــا 
نەهایی(ـــە لــە بــواری ڕۆمــان و بــە بــەراورد لەگــەڵ نەهایی(ـــە لــە بــواری ڕۆمــان و بــە بــەراورد لەگــەڵ 
ــاس  ــە بەرب ــر خراوەت ــری، کەمت ــەی ت ــاس دوو ڕۆمانەک ــە بەرب ــر خراوەت ــری، کەمت ــەی ت دوو ڕۆمانەک
و ڕەخنــەی ئەدەبــی، ڕەنگــە شــێوەی جیــاوازی و ڕەخنــەی ئەدەبــی، ڕەنگــە شــێوەی جیــاوازی 
گێڕانەوەکــەی بووبێتــە هــۆی ئــەوەی کەمتــر ئــاوڕی گێڕانەوەکــەی بووبێتــە هــۆی ئــەوەی کەمتــر ئــاوڕی 
ــەم  ــەو شــوێنەی نووســەری ئ ــا ئ ــەوە. ت ــێ بدرێت ــەم ل ــەو شــوێنەی نووســەری ئ ــا ئ ــەوە. ت ــێ بدرێت ل
ــە، شــێوازی مێتاســەرهات)٣٣( (  ــاگای لێی ــتانە ئ ــە، شــێوازی مێتاســەرهات)ڕس ــاگای لێی ــتانە ئ ڕس
لــە ڕێــگای ئــەم ڕۆمانــەوە لــە زمانــی کوردیــدا لــە ڕێــگای ئــەم ڕۆمانــەوە لــە زمانــی کوردیــدا 
تاقــی کراوەتــەوە و لەبــەر ئــەوەی تــا ڕادەیــەک بــۆ تاقــی کراوەتــەوە و لەبــەر ئــەوەی تــا ڕادەیــەک بــۆ 
ــوو  ــووە، وەک ــۆ ب ــێوازێکی نام ــورد ش ــەری ک ــوو خوێن ــووە، وەک ــۆ ب ــێوازێکی نام ــورد ش ــەری ک خوێن

ــراوە. ــارەوە نەنووس ــاری لەب ــراوە.پێویســت وت ــارەوە نەنووس ــاری لەب پێویســت وت
بــۆ چوونــە نێــو باســی فــۆرم و شــێوازی ڕۆمانەکە، بــۆ چوونــە نێــو باســی فــۆرم و شــێوازی ڕۆمانەکە، 
ــە  ــە بخرێت ــە ڕۆمانەک ــەک ل ــە ســەرەتا باشــترە کورتەی ــە بخرێت ــە ڕۆمانەک ــەک ل ســەرەتا باشــترە کورتەی

بــەر دیــدەی خوێنــەرەوە.بــەر دیــدەی خوێنــەرەوە.

کورتەی ڕۆمانەکەکورتەی ڕۆمانەکە
ــا، دوو بەســەرهات  ــی دەم ب ــی باڵندەکان ــە ڕۆمان ــا، دوو بەســەرهات ل ــی دەم ب ــی باڵندەکان ــە ڕۆمان ل
ــای  ــڕەرەوە، شــان به شــان و هاوت ــەن دوو گێ ــە الی ــای ل ــڕەرەوە، شــان به شــان و هاوت ــەن دوو گێ ــە الی ل
ــەوە؛ بەســەرهاتی یەکــەم چیڕۆکــی  ــه ک دەگێردرێن ــەوە؛ بەســەرهاتی یەکــەم چیڕۆکــی ی ــه ک دەگێردرێن ی
کەســایەتی »میهرەبانــە« کــە لــە الیــەن گێــڕەرەوەی کەســایەتی »میهرەبانــە« کــە لــە الیــەن گێــڕەرەوەی 
ئــەوەڵ دەگێڕدرێتــەوە. بەســەرهاتی دووەم، داســتانی ئــەوەڵ دەگێڕدرێتــەوە. بەســەرهاتی دووەم، داســتانی 
کەســایەتی »فەرهاد«ـــە و میهرەبانــی نووســەری کەســایەتی »فەرهاد«ـــە و میهرەبانــی نووســەری 
نێــو ڕۆمــان دەیگێڕێتــەوە. میهرەبــان لــە ســەروبەندی نێــو ڕۆمــان دەیگێڕێتــەوە. میهرەبــان لــە ســەروبەندی 
ــورد  ــران چاالکێکــی سیاســی ک ــی ئێ ــورد شۆڕشــی گەالن ــران چاالکێکــی سیاســی ک ــی ئێ شۆڕشــی گەالن
ــۆڕش  ــەرکەوتنی ش ــاش س ــەک پ ــووە، دوای ماوەی ــۆڕش ب ــەرکەوتنی ش ــاش س ــەک پ ــووە، دوای ماوەی ب
ــران،  ــە مەترســی و ئەگــەری گی ــە هــۆی هەســت ب ــران، ب ــە مەترســی و ئەگــەری گی ــە هــۆی هەســت ب ب
هەروەهــا  بنەماڵــە،  دەبێــت.  هەنــدەران  هەروەهــا ئــاوارەی  بنەماڵــە،  دەبێــت.  هەنــدەران  ئــاوارەی 
چەنــدان  ئەوینــی  و  چەنــدان خۆشەویستەکەی)ئەفســانه(  ئەوینــی  و  خۆشەویستەکەی)ئەفســانه( 
ســاڵەی بــە جــێ دەهێڵــێ و دەڕوا. چەنــدان ســاڵ لــە ســاڵەی بــە جــێ دەهێڵــێ و دەڕوا. چەنــدان ســاڵ لــە 
ئەوروپــا دەمێنێتــەوە، درێــژە بــە خوێندنــی دەدات و ئەوروپــا دەمێنێتــەوە، درێــژە بــە خوێندنــی دەدات و 
دەبێتــە نووســەر و بەرهەمەکانــی لــە هەنــدەران بــاو دەبێتــە نووســەر و بەرهەمەکانــی لــە هەنــدەران بــاو 
ــە  ــاش ڕۆیشــتنی، خۆشەویســتەکەی ب ــەوە. پ ــە دەکات ــاش ڕۆیشــتنی، خۆشەویســتەکەی ب ــەوە. پ دەکات

عەتا نەهاییعەتا نەهایی



58 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

ناچــاری و نابەدڵــی دەبێتــە هاوســەری کەســێکی تر. ناچــاری و نابەدڵــی دەبێتــە هاوســەری کەســێکی تر. 
دڵپیســی و ئــازاری هاوســەرەکەی بەرانبــەر بــە وی، دڵپیســی و ئــازاری هاوســەرەکەی بەرانبــەر بــە وی، 
ــودا  ــی ج ــێ لێ ــار دەب ــاڵ دەکا و ناچ ــێ ت ــی ل ــودا ژیان ــی ج ــێ لێ ــار دەب ــاڵ دەکا و ناچ ــێ ت ــی ل ژیان
دادگا  حوکمــی  بــە  کاتێــک  ئەفســانه  دادگا ببێتــەوە.  حوکمــی  بــە  کاتێــک  ئەفســانه  ببێتــەوە. 
سەرپەرشــتی کچەکــەی لــێ دەســێنرێت و ناتوانێــت سەرپەرشــتی کچەکــەی لــێ دەســێنرێت و ناتوانێــت 
کچەکــەی لەگــەڵ خــۆی بێنــێ، تووشــی خــەم و کچەکــەی لەگــەڵ خــۆی بێنــێ، تووشــی خــەم و 
خەفەتێکــی کوشــندە دەبێــت و نــەک هــەر ئەویــن و خەفەتێکــی کوشــندە دەبێــت و نــەک هــەر ئەویــن و 
ــت و دوای  ــت و دوای خۆشەویســتی، بەڵکــوو ژیانیشــی دەدۆڕێ خۆشەویســتی، بەڵکــوو ژیانیشــی دەدۆڕێ
ماوەیــەک دەمرێــت )یــان ئــاوا کــە لــە خەوێکــی ماوەیــەک دەمرێــت )یــان ئــاوا کــە لــە خەوێکــی 
ــە  ــر ل ــەوە، ئاگ ــات دەبێت ــان دووپ ــی میهرەب ــە خۆفناک ــر ل ــەوە، ئاگ ــات دەبێت ــان دووپ ــی میهرەب خۆفناک
جەســتەی خــۆی بــەردەدات و کۆتایــی بــە ژیانــی جەســتەی خــۆی بــەردەدات و کۆتایــی بــە ژیانــی 
ــک  ــااڵنێک و کاتێ ــان دوای س ــێ(. میهرەب ــۆی دێن ــک خ ــااڵنێک و کاتێ ــان دوای س ــێ(. میهرەب ــۆی دێن خ
دەکات،  واڵت  بارودۆخــی  گۆڕانــی  بــە  دەکات، هەســت  واڵت  بارودۆخــی  گۆڕانــی  بــە  هەســت 
دەگەڕێتــەوە تــا بــە وەبیرهێنانــەوەی ڕابــوردووی، دەگەڕێتــەوە تــا بــە وەبیرهێنانــەوەی ڕابــوردووی، 
چیڕۆکێکــی نــوێ و لــە ڕاســتیدا، ئاخــر چیڕۆکــی چیڕۆکێکــی نــوێ و لــە ڕاســتیدا، ئاخــر چیڕۆکــی 
بنووســێ. کەڵکەڵــەی ســەرەکی میهرەبــان نووســینی بنووســێ. کەڵکەڵــەی ســەرەکی میهرەبــان نووســینی 
الیــەن  لــە  جــار  زۆر  هەرچەنــدە  الیــەن ڕۆمانەکەیەتــی،  لــە  جــار  زۆر  هەرچەنــدە  ڕۆمانەکەیەتــی، 
بنەماڵەکەیــەوە دنــەی دەدرێــت کــە هاوســەرگیری بنەماڵەکەیــەوە دنــەی دەدرێــت کــە هاوســەرگیری 
بــەاڵم  هەڵبژێرێــت،  ئاســایی  ژیانێکــی  و  بــەاڵم بــکات  هەڵبژێرێــت،  ئاســایی  ژیانێکــی  و  بــکات 
مەترســی نەمانــی بــوار و تووشــبوون بــە فەرامۆشــی مەترســی نەمانــی بــوار و تووشــبوون بــە فەرامۆشــی 
و لــە بیرچوونــەوەی بیرەوەرییەکانــی - کــە هەوێنــی و لــە بیرچوونــەوەی بیرەوەرییەکانــی - کــە هەوێنــی 
ــەردەوام  ــێ دەکا ب ــی - وای ل ــەردەوام ئەســڵی چیڕۆکەکانیەت ــێ دەکا ب ــی - وای ل ئەســڵی چیڕۆکەکانیەت
کەســایەتی  وەکــوو  تــا  بــدات  نووســین  کەســایەتی هەوڵــی  وەکــوو  تــا  بــدات  نووســین  هەوڵــی 
بــە  بەرهەمەکــەی  فەرهــاد،  خــۆی،  بــە ڕۆمانەکــەی  بەرهەمەکــەی  فەرهــاد،  خــۆی،  ڕۆمانەکــەی 
هــۆی  بــە  ئاکامــدا  لــە  نە هێڵێتــەوە.  هــۆی ناتــەواوی  بــە  ئاکامــدا  لــە  نە هێڵێتــەوە.  ناتــەواوی 
بیرەوەرییــە تاڵەکانــی ڕابــوردووی و هەســت کردن بیرەوەرییــە تاڵەکانــی ڕابــوردووی و هەســت کردن 
ــەوەوە،  ــۆی ئ ــە ه ــەی ب ــەو تراژیدیای ــی ئ ــە قوواڵی ــەوەوە، ب ــۆی ئ ــە ه ــەی ب ــەو تراژیدیای ــی ئ ــە قوواڵی ب
کــردووە،  مــەرگاوی  دڵــداری  ئەفســانەی  کــردووە، ژیانــی  مــەرگاوی  دڵــداری  ئەفســانەی  ژیانــی 
تووشــی خەمۆکــی و فەرامۆشــی دەبێــت و دەکەوێتــە تووشــی خەمۆکــی و فەرامۆشــی دەبێــت و دەکەوێتــە 

ــاوە.  ــی مەرگئاس ــێ بن ــی ب ــی تەنیاییەک ــاوە. تەمتومان ــی مەرگئاس ــێ بن ــی ب ــی تەنیاییەک تەمتومان
بەســەرهاتی دووەم، چیڕۆکــی فەرهــادی نەقاشــە کە بەســەرهاتی دووەم، چیڕۆکــی فەرهــادی نەقاشــە کە 
ــەوە.  ــان، دەیگێڕێت ــە میهرەب ــڕەرەوەی دووەم، وات ــەوە. گێ ــان، دەیگێڕێت ــە میهرەب ــڕەرەوەی دووەم، وات گێ
ــە و  ــتگای تاران ــوردی زانس ــی ک ــاد خوێندکارێک ــە و فەره ــتگای تاران ــوردی زانس ــی ک ــاد خوێندکارێک فەره

پێــش ســەرکەوتنی شۆڕشــی ســاڵی پەنجاوحــەوت بــە پێــش ســەرکەوتنی شۆڕشــی ســاڵی پەنجاوحــەوت بــە 
هــۆی چاالکــی سیاســی و لەبــەر مەترســی گیرانــی بــە هــۆی چاالکــی سیاســی و لەبــەر مەترســی گیرانــی بــە 
ــۆ شــارەکەی  ــەوە ب ــت و دێت ــۆ شــارەکەی دەســتی ســاواک، هەڵدێ ــەوە ب ــت و دێت دەســتی ســاواک، هەڵدێ
خــۆی و لەوێــش ژیانێکــی نهێنــی هەیــە. لە ســەردەمی خــۆی و لەوێــش ژیانێکــی نهێنــی هەیــە. لە ســەردەمی 
ژیانــه نهێنییەکەیــدا گیــرۆدەی عەشــقی کاڵــێ دەبــێ. ژیانــه نهێنییەکەیــدا گیــرۆدەی عەشــقی کاڵــێ دەبــێ. 
کاتێــک مەترســی گیرانــی زۆر دەبێــت، پێشــنیاری کاتێــک مەترســی گیرانــی زۆر دەبێــت، پێشــنیاری 
دەرچوونیــان  پێکــەوە  بــۆ  خۆشەویســتی  دەرچوونیــان کاڵێــی  پێکــەوە  بــۆ  خۆشەویســتی  کاڵێــی 
و  دەستبەســەر  ماوەیــەک  دوای  و  نــاکات  و قبــووڵ  دەستبەســەر  ماوەیــەک  دوای  و  نــاکات  قبــووڵ 
ڕەوانــەی زینــدان دەکرێــت، کاڵێــش کــە وای دەزانــی ڕەوانــەی زینــدان دەکرێــت، کاڵێــش کــە وای دەزانــی 
دواجــار فەرهــاد لــە ســێدارە دەدرێــت، خــۆی گوتەنــی دواجــار فەرهــاد لــە ســێدارە دەدرێــت، خــۆی گوتەنــی 
ئــەو خەمــەی پــێ هەڵناگیــرێ و تاقەتــی کۆتایــی ئــەو ئــەو خەمــەی پــێ هەڵناگیــرێ و تاقەتــی کۆتایــی ئــەو 
عەشــقەی لــەو مــاوەدا لــە نســێی حەســابووەوە و عەشــقەی لــەو مــاوەدا لــە نســێی حەســابووەوە و 
توانایــی بەردەوامــی ژیانــە تاڵەکــەی نامێنــێ و ئاگــر توانایــی بەردەوامــی ژیانــە تاڵەکــەی نامێنــێ و ئاگــر 
لــە جەســتەی خــۆی بــەردەدا، فەرهادیــش دوای ئــازاد لــە جەســتەی خــۆی بــەردەدا، فەرهادیــش دوای ئــازاد 
بــوون و ئــاگادار بوونــەوە لــەو کارەســاتە تووشــی بــوون و ئــاگادار بوونــەوە لــەو کارەســاتە تووشــی 
خەمۆکــی و فەرامۆشــی دەبێــت و ژیانــی بــە تاڵــی و خەمۆکــی و فەرامۆشــی دەبێــت و ژیانــی بــە تاڵــی و 

ــەڕێ دەکا. ــردن ب ــەرەو م ــەڕێ دەکا.ســەختی ب ــردن ب ــەرەو م ســەختی ب
ــەوەی ســادەوەبووی  ــەوە و گێڕان ــارە کورت کردن ــەوەی ســادەوەبووی دی ــەوە و گێڕان ــارە کورت کردن دی
ــک،  ــەرەکییەکانی ڕۆمانێ ــەرە س ــەرهاتی کارەکت ــک، بەس ــەرەکییەکانی ڕۆمانێ ــەرە س ــەرهاتی کارەکت بەس
ئاســتی دڵڕفێنــی چیڕۆکەکەیــان کــەم دەکاتــەوە، ئاســتی دڵڕفێنــی چیڕۆکەکەیــان کــەم دەکاتــەوە، 
ڕۆمانەکەیــان  کــە  کەســانێ  ئــەوەی  بــۆ  ڕۆمانەکەیــان بــەاڵم  کــە  کەســانێ  ئــەوەی  بــۆ  بــەاڵم 
نەخوێندووەتــەوە لــە دەقــی نووســینەکە تــێ بگــەن نەخوێندووەتــەوە لــە دەقــی نووســینەکە تــێ بگــەن 

ــا. ــەم دان ــەو کورتەی ــاری ئ ــە ناچ ــا.ب ــەم دان ــەو کورتەی ــاری ئ ــە ناچ ب

باڵندەکانی دەم با و شێوازی »مێتاسەرهات«باڵندەکانی دەم با و شێوازی »مێتاسەرهات«
بــە  بــە دوای کۆتایــی دووەمیــن شــەڕی جیهانــی،  دوای کۆتایــی دووەمیــن شــەڕی جیهانــی، 
تایبــەت لــە نیــوەی دووەمی ســەدەی بیســتەم، باوەڕ تایبــەت لــە نیــوەی دووەمی ســەدەی بیســتەم، باوەڕ 
ــگای چارەســەری  ــە ڕێ ــوو تاک ــەت وەک ــە عەقانیی ــگای چارەســەری ب ــە ڕێ ــوو تاک ــەت وەک ــە عەقانیی ب
بنەڕەتــی  کێشــەی  تووشــی  مــرۆڤ  بنەڕەتــی گرفتەکانــی  کێشــەی  تووشــی  مــرۆڤ  گرفتەکانــی 
بــووەوە و هــاوکات لەگــەڵ بەهــا فەلســەفییەکانی بــووەوە و هــاوکات لەگــەڵ بەهــا فەلســەفییەکانی 
مۆدێرنیتــە، زۆرینــەی ئــەو فۆرمــە هونەرییانــەش کــە مۆدێرنیتــە، زۆرینــەی ئــەو فۆرمــە هونەرییانــەش کــە 
پێوەندییــان بــەو دنیــا فەلســەفی و کۆمەاڵیەتییــەوە پێوەندییــان بــەو دنیــا فەلســەفی و کۆمەاڵیەتییــەوە 
هەبــوو، کەوتنــە ژێــر کاریگــەری ئــەو ڕەوتــە و هەبــوو، کەوتنــە ژێــر کاریگــەری ئــەو ڕەوتــە و 
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پۆســت مۆدێرنەکانیــش بــە ئاراســتەکردنی ڕەخنــەی پۆســت مۆدێرنەکانیــش بــە ئاراســتەکردنی ڕەخنــەی 
ڕادیــکاڵ بوونــە هــۆی قووڵبوونــەوە و پەرەســەندنی ڕادیــکاڵ بوونــە هــۆی قووڵبوونــەوە و پەرەســەندنی 
بــە عەقــڵ و ســڕینەوەی ســنووری  بــە عەقــڵ و ســڕینەوەی ســنووری بێ متمانەیــی  بێ متمانەیــی 
نێــوان »واقیــع و خەیاڵ«، »فەلســەفە و ڕێتۆریک« نێــوان »واقیــع و خەیاڵ«، »فەلســەفە و ڕێتۆریک« 

ــی«. ــی ئەدەب ــە و بەرهەم ــی«.و »ڕەخن ــی ئەدەب ــە و بەرهەم و »ڕەخن
ئەدەبــی،  ژانــری  گرینگتریــن  وەکــوو  ئەدەبــی، ڕۆمانیــش  ژانــری  گرینگتریــن  وەکــوو  ڕۆمانیــش 
ــە  ــەم ل ــە و ه ــەو بارودۆخ ــەری ئ ــر کاریگ ــە ژێ ــە کەوت ــەم ل ــە و ه ــەو بارودۆخ ــەری ئ ــر کاریگ ــە ژێ کەوت
ناوەرۆکیــش گۆڕانــکاری  لــە  ناوەرۆکیــش گۆڕانــکاری بــاری فــۆرم و هــەم  لــە  بــاری فــۆرم و هــەم 
بەســەردا هــات، چوارچێوە ســوننەتییەکانی نووســینی بەســەردا هــات، چوارچێوە ســوننەتییەکانی نووســینی 
ــی کــەم کــز  ــان الن ــن، ی ــان، تووشــی شــکان هات ــی کــەم کــز ڕۆم ــان الن ــن، ی ــان، تووشــی شــکان هات ڕۆم
و کەمڕەنــگ بوونــەوە و نووســەرانی ســەردەم بــە و کەمڕەنــگ بوونــەوە و نووســەرانی ســەردەم بــە 
ــۆ  ــان ب ــێوازی نوێی ــۆرم و ش ــەردەوام، ف ــی ب ــۆ داهێنان ــان ب ــێوازی نوێی ــۆرم و ش ــەردەوام، ف ــی ب داهێنان
نووســین تاقــی کــردەوە، ڕۆمانــی نوێــی فەڕەنســی و نووســین تاقــی کــردەوە، ڕۆمانــی نوێــی فەڕەنســی و 
ڕۆمانــی پۆســت مۆدێــرن و لــەو نێوەش مێتاســەرهات، ڕۆمانــی پۆســت مۆدێــرن و لــەو نێوەش مێتاســەرهات، 
نموونــەی ئــەو ئەزموونــە تازانــە بــوون کــە لــە ئەوروپا نموونــەی ئــەو ئەزموونــە تازانــە بــوون کــە لــە ئەوروپا 
و ئەمریــکا تاقــی کرانــەوە و تیۆریــزە کران و ســەرنجی و ئەمریــکا تاقــی کرانــەوە و تیۆریــزە کران و ســەرنجی 
ڕەخنەگــرە ئەدەبییەکانیــان بــۆ الی خۆیــان ڕاکێشــا. ڕەخنەگــرە ئەدەبییەکانیــان بــۆ الی خۆیــان ڕاکێشــا. 
)دیــارە ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە ئیتــر نووســینی )دیــارە ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە ئیتــر نووســینی 
ڕۆمــان بــە شــێوازی ڕیالیزمــی، یــان مۆدێــرن کەوتبێتە ڕۆمــان بــە شــێوازی ڕیالیزمــی، یــان مۆدێــرن کەوتبێتە 
پەراوێــزەوە و نووســەرە گــەورەکان هەموویــان ڕەدووی پەراوێــزەوە و نووســەرە گــەورەکان هەموویــان ڕەدووی 

ــن(. ــازەکان کەوتب ــە ت ــن(.فۆرم ــازەکان کەوتب ــە ت فۆرم
وەک ئامــاژەی پــێ کــرا، نووســینی ڕۆمــان بــە وەک ئامــاژەی پــێ کــرا، نووســینی ڕۆمــان بــە 
لــە  نــوێ  ئەزموونێکــی  مێتاســەرهات،  لــە شــێوازی  نــوێ  ئەزموونێکــی  مێتاســەرهات،  شــێوازی 
ــوەی  ــە نی ــە ل ــوو ک ــا ب ــی دنی ــتێنی ڕۆماننووس ــوەی بەس ــە نی ــە ل ــوو ک ــا ب ــی دنی ــتێنی ڕۆماننووس بەس
لــە  ئــاراوە.  هاتــە  بیســتەم  ســەدەی  لــە دووەمــی  ئــاراوە.  هاتــە  بیســتەم  ســەدەی  دووەمــی 
مێتاســەرهات،  شــێوازی  بــە  ڕۆمــان  مێتاســەرهات، نووســینی  شــێوازی  بــە  ڕۆمــان  نووســینی 
پرۆســەی نووســینی خــودی ڕۆمانەکــە زەق دەبێتــەوە پرۆســەی نووســینی خــودی ڕۆمانەکــە زەق دەبێتــەوە 
ــە شــوێنی جۆراوجــۆر،  ــە ئانقەســت و ل ــە شــوێنی جۆراوجــۆر، و نووســەر ب ــە ئانقەســت و ل و نووســەر ب
ــاری  ــەی زانی ــینی چیڕۆکەک ــی نووس ــەر چۆنیەت ــاری لەس ــەی زانی ــینی چیڕۆکەک ــی نووس ــەر چۆنیەت لەس
و  دەســتکردی  ڕووی  لەســەر  و  خوێنــەر  و دەداتــە  دەســتکردی  ڕووی  لەســەر  و  خوێنــەر  دەداتــە 

دەکا.  داکۆکــی  دەکا. ناواقیعیانــەی  داکۆکــی  ناواقیعیانــەی 
جەختکــردن  و  نووســین  پرۆســەی  جەختکــردن زەقکردنــەوەی  و  نووســین  پرۆســەی  زەقکردنــەوەی 
ڕۆمــان،  ناڕاســتەکی  و  دەســتکردی  ڕووی  ڕۆمــان، لەســەر  ناڕاســتەکی  و  دەســتکردی  ڕووی  لەســەر 

کاتێــک گرینگــی خــۆی دەنوێنــێ و وەک وەرچەرخانێــک کاتێــک گرینگــی خــۆی دەنوێنــێ و وەک وەرچەرخانێــک 
ــەو  ــوێ ل ــان و شــێوازێکی ن ــی نووســینی ڕۆم ــە ڕەوت ــەو ل ــوێ ل ــان و شــێوازێکی ن ــی نووســینی ڕۆم ــە ڕەوت ل
بەســتێنە ســەرنجی بەردەنــگ و ڕەخنەگــر بــۆ الی خــۆی بەســتێنە ســەرنجی بەردەنــگ و ڕەخنەگــر بــۆ الی خــۆی 
ڕادەکێشــێ کــە بزانیــن زۆربــەی نووســەران لە ســەرەتای ڕادەکێشــێ کــە بزانیــن زۆربــەی نووســەران لە ســەرەتای 
ســەرهەڵدانی ژانــری ڕۆمــان تــا ئــەم ســەردەمەش، بــە ســەرهەڵدانی ژانــری ڕۆمــان تــا ئــەم ســەردەمەش، بــە 
جــۆرێ هەوڵــی واقیعنوێنــی بەرهەمەکانــی خۆیانیــان جــۆرێ هەوڵــی واقیعنوێنــی بەرهەمەکانــی خۆیانیــان 
ئــەو بەســەرهاتەی دەیگێڕنــەوە،  ئــەو بەســەرهاتەی دەیگێڕنــەوە، داوە و تێکۆشــاون  داوە و تێکۆشــاون 
واقیعــی و ڕاســتەکی بنوێنــی. هــەر لەســەر بنەمــای واقیعــی و ڕاســتەکی بنوێنــی. هــەر لەســەر بنەمــای 
ــی  ــی ( ڕیالیزم ــان وات)١٣٩4١٣٩4: : 4٩4٩( ڕیالیزم ــە ئی ــەو ڕاســتییەیە ک ــان وات)ئ ــە ئی ــەو ڕاســتییەیە ک ئ
ڕواڵەتــی وەک تایبەتمەنــدی گشــتی ڕۆمــان دەناســێنێ، ڕواڵەتــی وەک تایبەتمەنــدی گشــتی ڕۆمــان دەناســێنێ، 
ــان  ــە ڕۆم ــی هاوچــەرخ - ک ــی مرۆڤ ــان ئەگەرچــی تێڕوانین ــە ڕۆم ــی هاوچــەرخ - ک ــی مرۆڤ ئەگەرچــی تێڕوانین
خوڵقــاوی ئــەوە - بــۆ چەمکــی واقیعییــەت لــە چاخــی خوڵقــاوی ئــەوە - بــۆ چەمکــی واقیعییــەت لــە چاخــی 
مۆدێرنــە و دەورەی ڕۆشــنگەری بــەم الوە، لــە هــەر مۆدێرنــە و دەورەی ڕۆشــنگەری بــەم الوە، لــە هــەر 
دەورەیــەک و بــە پێــی دۆخــی فەرهەنگــی و فەلســەفی دەورەیــەک و بــە پێــی دۆخــی فەرهەنگــی و فەلســەفی 
ــری  ــە ئەم ــن ک ــن بڵێی ــەاڵم »دەتوانی ــووە، ب ــاواز ب ــری جی ــە ئەم ــن ک ــن بڵێی ــەاڵم »دەتوانی ــووە، ب ــاواز ب جی
ڕۆمانێــک  جــۆرە  هەمــوو  ســەرەکی  وشــەی  ڕۆمانێــک واقــع،  جــۆرە  هەمــوو  ســەرەکی  وشــەی  واقــع، 
بــووە بــە هــەر شــێوازێک کــە نووســرابێتن، ڕۆمــان بــووە بــە هــەر شــێوازێک کــە نووســرابێتن، ڕۆمــان 
ــی  ــی الیەنێک ــە تاووتوکردن ــە ل ــووە جگ ــی نەب ــی ئامانجێک ــی الیەنێک ــە تاووتوکردن ــە ل ــووە جگ ــی نەب ئامانجێک
تەنانــەت  تەنانــەت (،   ،)١5٩١5٩  : :١٣٩٣١٣٩٣ )پاینــده،  ژیــان«  )پاینــده، واقیعــی  ژیــان«  واقیعــی 
ســەر  نەپەرژاونەتــە  ڕۆمانەکانیــش  ســەر »خەیااڵویتریــن  نەپەرژاونەتــە  ڕۆمانەکانیــش  »خەیااڵویتریــن 
ئیــش و دیــاردەی دوور لــە ژیــان و کــردەوەی ڕۆژانــەی ئیــش و دیــاردەی دوور لــە ژیــان و کــردەوەی ڕۆژانــەی 
مرۆڤــەکان« )محمودیــان، مرۆڤــەکان« )محمودیــان، ١٣٨٢١٣٨٢: : ٧٢٧٢(. گراهــام هــۆف (. گراهــام هــۆف 
وەک  ژیــان  ئەزموونــی  ناچــارە  »ڕۆمــان   : وەک دەڵێــت  ژیــان  ئەزموونــی  ناچــارە  »ڕۆمــان   : دەڵێــت 
 .) .)٣٩٧٣٩٧  : :١٣٩0١٣٩0 )میرصادقــیمیرصادقــی، ،  بگێڕێتــەوە«  )خــۆی  بگێڕێتــەوە«  خــۆی 
هەمــووی ئــەم ئیشــارەتانە دەربــڕی ئــەوەن کــە داکۆکــی هەمــووی ئــەم ئیشــارەتانە دەربــڕی ئــەوەن کــە داکۆکــی 
مێتاســەرهات لەســەر فیکشــناڵیتی )مێتاســەرهات لەســەر فیکشــناڵیتی )fictionalfictional( ئــەو ( ئــەو 
ڕۆمــان و بەســەرهاتەی دەیگێڕێتــەوە و مەودایــەک کــە ڕۆمــان و بەســەرهاتەی دەیگێڕێتــەوە و مەودایــەک کــە 
بــە هــۆی ئــەو زەقکردنــەوە لــە نێــوان واقــع و خەیــاڵ بــە هــۆی ئــەو زەقکردنــەوە لــە نێــوان واقــع و خەیــاڵ 
دروســتی دەکات چەنــدە لــە مێــژووی ڕۆمــان کــەم دروســتی دەکات چەنــدە لــە مێــژووی ڕۆمــان کــەم 
ــەوە  ــەوەش ڕوون بکەین ــتە ئ ــاوازە. پێویس ــە و جی ــەوە وێن ــەوەش ڕوون بکەین ــتە ئ ــاوازە. پێویس ــە و جی وێن
گێڕانــەوەی  تەنیــا  مێتاســەرهات  لــە  مەبەســت  گێڕانــەوەی کــە  تەنیــا  مێتاســەرهات  لــە  مەبەســت  کــە 
ــەرەوە  ــە س ــە و وەک ل ــووس« نیی ــی چیڕۆکن ــەرەوە »چیڕۆک ــە س ــە و وەک ل ــووس« نیی ــی چیڕۆکن »چیڕۆک
ــت،  ــی دەردەکەوێ ــە پێناسەکەش ــێ درا و ل ــاژەی پ ــت، ئام ــی دەردەکەوێ ــە پێناسەکەش ــێ درا و ل ــاژەی پ ئام
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جەختکردنــە لەســەر پرۆســەی نووســینی ڕۆمانێــک بــۆ جەختکردنــە لەســەر پرۆســەی نووســینی ڕۆمانێــک بــۆ 
نیشــاندانی ڕووی دەســتکردی چیــڕۆک و بەســەرهاتێک نیشــاندانی ڕووی دەســتکردی چیــڕۆک و بەســەرهاتێک 
کــە دەگێردرێتــەوە؛ پاتریشــیا ڤــوو )کــە دەگێردرێتــەوە؛ پاتریشــیا ڤــوو )١٣٩0١٣٩0: : ٨٨( لــە ( لــە 
»مێتاســەرهات،  دەڵــێ:  مێتاســەرهاتدا  »مێتاســەرهات، پێناســەی  دەڵــێ:  مێتاســەرهاتدا  پێناســەی 
دەســتەواژەیەکە بــۆ ئامــاژە بــە شــێوازێک لــە نووســینی دەســتەواژەیەکە بــۆ ئامــاژە بــە شــێوازێک لــە نووســینی 
چیــڕۆک/ ڕۆمــان کــە بــە چەشــنێکی سیســتماتیک چیــڕۆک/ ڕۆمــان کــە بــە چەشــنێکی سیســتماتیک 
لەســەر فیکشــناڵیتی ئــەو چیڕۆکــەی دەیگێڕێتــەوە، لەســەر فیکشــناڵیتی ئــەو چیڕۆکــەی دەیگێڕێتــەوە، 
پێداگــری دەکا تــا بــەو هۆیــەوە، پرســیار لــە مــەڕ پێداگــری دەکا تــا بــەو هۆیــەوە، پرســیار لــە مــەڕ 

ــاراوە. ــە ئ ــڕۆک بێنێت ــع و چی ــوان واقی ــدی نێ ــاراوە.پێوەن ــە ئ ــڕۆک بێنێت ــع و چی ــوان واقی ــدی نێ پێوەن
کــورد،  بەناوبانگــی  نووســەری  نەهایــی  کــورد، عەتــا  بەناوبانگــی  نووســەری  نەهایــی  عەتــا 
ڕۆمانــی »باڵندەکانــی دەم بــا«ی بــە شــێوازی ڕۆمانــی »باڵندەکانــی دەم بــا«ی بــە شــێوازی 
مێتاســەرهات نووســیوە و توانیویەتــی جیــاوازی و مێتاســەرهات نووســیوە و توانیویەتــی جیــاوازی و 
لــە هەمــان کاتــدا پێوەنــدی نێــوان واقیــع و ڕیوایەت لــە هەمــان کاتــدا پێوەنــدی نێــوان واقیــع و ڕیوایەت 
ــە  ــەری ل ــۆرێ تازەگ ــە ج ــدا ب ــە ئاکام ــێ و ل ــە بنوێن ــەری ل ــۆرێ تازەگ ــە ج ــدا ب ــە ئاکام ــێ و ل بنوێن
بەســتێنی ئــەو شــێوازە و بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە بەســتێنی ئــەو شــێوازە و بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە 
دەروونناســی نووســەری نــاو ڕۆمــان، ناڕاســتەوخۆ، دەروونناســی نووســەری نــاو ڕۆمــان، ناڕاســتەوخۆ، 
ــوان  ــدی نێ ــاوی پێوەن ــەی ب ــان »گریمان ــا، ی ــوان ئایدی ــدی نێ ــاوی پێوەن ــەی ب ــان »گریمان ــا، ی ئایدی
ژیانــی  و  تاکەکەســی  ئەزموونــی  و  ژیانــی چیــڕۆک  و  تاکەکەســی  ئەزموونــی  و  چیــڕۆک 
مێتاســەرهاتەکەیەوە  ڕێگــەی  لــە  مێتاســەرهاتەکەیەوە نوووســەر«،  ڕێگــەی  لــە  نوووســەر«، 
دەربخــا. نەهایــی پیشــانی داوە کــە نووســەری نــاو دەربخــا. نەهایــی پیشــانی داوە کــە نووســەری نــاو 
ڕۆمــان، ئەگەرچــی بــە ڕواڵــەت چیڕۆکــی فەرهــادی ڕۆمــان، ئەگەرچــی بــە ڕواڵــەت چیڕۆکــی فەرهــادی 
نەقــاش دەنووســێت، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا و لــە نەقــاش دەنووســێت، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا و لــە 
ژێــر کاریگــەری ژیــان و کەســایەتی خــۆی، گەاڵڵــەی ژێــر کاریگــەری ژیــان و کەســایەتی خــۆی، گەاڵڵــەی 
یــان  ویســتراو،   - بەســەرهاتە  ئــەو  یــان گێڕانــەوەی  ویســتراو،   - بەســەرهاتە  ئــەو  گێڕانــەوەی 
ــە  ــە زۆر نێزیک ــژێ ک ــک دادەڕێ ــتراو - جۆرێ ــە نەویس ــە زۆر نێزیک ــژێ ک ــک دادەڕێ ــتراو - جۆرێ نەویس
لــە چیڕۆکــی ژیانــی خــۆی. »باڵندەکانــی دەم لــە چیڕۆکــی ژیانــی خــۆی. »باڵندەکانــی دەم 
بــا«ی نەهایــی ئەزموونێکــی ســەرکەوتووی ئــەو بــا«ی نەهایــی ئەزموونێکــی ســەرکەوتووی ئــەو 
شــێوازە لــە بەســتێنی ئەدەبــی کوردییــە و هــاوکات شــێوازە لــە بەســتێنی ئەدەبــی کوردییــە و هــاوکات 
مێتاســەرهاتەوە  ئــەو  ڕێگــەی  لــە  مێتاســەرهاتەوە توانیویەتــی  ئــەو  ڕێگــەی  لــە  توانیویەتــی 
نووســەر  ژیانــی  نێــوان  پێوەنــدی  نووســەر گریمانــەی  ژیانــی  نێــوان  پێوەنــدی  گریمانــەی 
و بەرهەمەکــەی بخاتــە بــەر چــاوی بەردەنــگ و و بەرهەمەکــەی بخاتــە بــەر چــاوی بەردەنــگ و 

خوێنــەرەوە.خوێنــەرەوە.
ــا،  ــی دەم ب ــە باڵندەکان ــەوەی ک ــەلماندنی ئ ــۆ س ــا، ب ــی دەم ب ــە باڵندەکان ــەوەی ک ــەلماندنی ئ ــۆ س ب

ڕۆمانێکــی مێتاســەرهاتە، پێویســتە ئامــاژە بــە چەنــد ڕۆمانێکــی مێتاســەرهاتە، پێویســتە ئامــاژە بــە چەنــد 
خاڵــی ســەرەکی و هاوبەشــی مێتاســەرهاتەکان بکرێــت خاڵــی ســەرەکی و هاوبەشــی مێتاســەرهاتەکان بکرێــت 

کــە لــەو ڕۆمانەشــدا بــە ڕوونــی دەردەکــەون:کــە لــەو ڕۆمانەشــدا بــە ڕوونــی دەردەکــەون:
- هەموو مێتاســەرهاتەکان لە خوێنەری ناشــارنەوە - هەموو مێتاســەرهاتەکان لە خوێنەری ناشــارنەوە 
بەســەرهاتێکی  دەیخوێنێتــەوە  دەقــەی  ئــەو  بەســەرهاتێکی کــە  دەیخوێنێتــەوە  دەقــەی  ئــەو  کــە 

ــوو، ١٣٩0١٣٩0: : ٨٨ و و١4١4(.(. ــتکردە )ڤ ــری و دەس ــوو، چێک ــتکردە )ڤ ــری و دەس چێک
ــت  ــاژە دەکرێ ــوو مێتاســەرهاتەکان ئام ــە هەم ــت - ل ــاژە دەکرێ ــوو مێتاســەرهاتەکان ئام ــە هەم - ل
بەســەرهاتانەی  ئــەو  نووســینی  پرۆســەی  بەســەرهاتانەی بــە  ئــەو  نووســینی  پرۆســەی  بــە 

.).)١4١4  : :١٣٩0١٣٩0 )ڤــوو،  )ڤــوو، دەگێڕدرێنــەوە  دەگێڕدرێنــەوە 
ــع  ــوان واقی ــنووری نێ ــەرهاتەکان س ــە مێتاس ــع - ل ــوان واقی ــنووری نێ ــەرهاتەکان س ــە مێتاس - ل
ــوو، ١٣٩0١٣٩0: : ٨٨ و  و 5٢5٢(.(. ــت )ڤ ــەڵ دەبێ ــن تێک ــوو، و زەی ــت )ڤ ــەڵ دەبێ ــن تێک و زەی
ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە لــە زۆر شــوێنی ڕۆمانــی ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە لــە زۆر شــوێنی ڕۆمانــی 
باڵندەکانــی دەم بــا، دیــار و بەرچــاون. نموونــە باڵندەکانــی دەم بــا، دیــار و بەرچــاون. نموونــە 
زۆرن، بــەاڵم لــە بــەر مــەودای کورتــی وتارەکــە زۆرن، بــەاڵم لــە بــەر مــەودای کورتــی وتارەکــە 
ــت: ــوارەوە دەکرێ ــەو ڕســتانەی خ ــاژە ب ــا ئام ــت:تەنی ــوارەوە دەکرێ ــەو ڕســتانەی خ ــاژە ب ــا ئام تەنی
»]میهرەبــان )کەســایەتی نووســەری نێــو ڕۆمــان([ »]میهرەبــان )کەســایەتی نووســەری نێــو ڕۆمــان([ 
گوتــی: تــۆش ئــەو قیــژە ترســناکەت بیســت فەرهــاد؟گوتــی: تــۆش ئــەو قیــژە ترســناکەت بیســت فەرهــاد؟
کــەس وەاڵمــی نەدایــەوە! فەرهــاد لــە ژوورەکــەدا کــەس وەاڵمــی نەدایــەوە! فەرهــاد لــە ژوورەکــەدا 
نەبــوو، لــە هیــچ ژوورێکــی ماڵەکــەدا نەبــوو، تەنهــا نەبــوو، لــە هیــچ ژوورێکــی ماڵەکــەدا نەبــوو، تەنهــا 
ــەک  ــاو و پارچەی ــوو. ن ــەودا ب ــی ئ ــە زەین ــاوی ل ــەک ن ــاو و پارچەی ــوو. ن ــەودا ب ــی ئ ــە زەین ــاوی ل ن
لــە ژیــان و ڕابــوردووی کــە ماوەیــەک بــوو بــێ لــە ژیــان و ڕابــوردووی کــە ماوەیــەک بــوو بــێ 
هیــچ نــەزم و ڕێســایەک کــۆ بووبــووەوە. دیســان لــە هیــچ نــەزم و ڕێســایەک کــۆ بووبــووەوە. دیســان لــە 

ــی، ١٣٨١١٣٨١: : ٧٧وو٨٨(«.(«. ــەودا« )نەهای ــی ئ ــی، زەین ــەودا« )نەهای ــی ئ زەین
ــەو  ــرا ئ ــم نەدەک ــەوەڵ[ پێ ــڕەرەوەی ئ ــن ]گێ ــەو »م ــرا ئ ــم نەدەک ــەوەڵ[ پێ ــڕەرەوەی ئ ــن ]گێ »م
]میهرەبــان[ بــۆ هــەر کــوێ دەچــوو شــوێنی کــەوم. ]میهرەبــان[ بــۆ هــەر کــوێ دەچــوو شــوێنی کــەوم. 
ــی خــۆش  ــش پێ ــی. ئەوی ــە پێویستیشــم نەدەزان ــی خــۆش ب ــش پێ ــی. ئەوی ــە پێویستیشــم نەدەزان ب
نەبــوو. کەســی هیــچ چیڕۆکێــک پێــی خــۆش نییــە نەبــوو. کەســی هیــچ چیڕۆکێــک پێــی خــۆش نییــە 
بــۆ هــەر کــوێ دەچــێ، نووســەرەکەی شــوێنی بــۆ هــەر کــوێ دەچــێ، نووســەرەکەی شــوێنی 
ــی  ــە کەس ــش ک ــە فەرهادی ــەت ڕەنگ ــەوێ، تەنان ــی ک ــە کەس ــش ک ــە فەرهادی ــەت ڕەنگ ــەوێ، تەنان ک
چیڕۆکەکــەی ئــەو بوو«)هەمــان ســەرچاوە: چیڕۆکەکــەی ئــەو بوو«)هەمــان ســەرچاوە: ١٣٨١١٣٨١: : 

.»).»)١٧١٧
لــە فەســڵی یــازدەی ڕۆمانــی باڵندەکانــی دەم بــا، لــە فەســڵی یــازدەی ڕۆمانــی باڵندەکانــی دەم بــا، 
نووســەری نــاو ڕۆمان )گێــڕەرەوەی دووەم( دەربارەی نووســەری نــاو ڕۆمان )گێــڕەرەوەی دووەم( دەربارەی 
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کەســایەتییەکانی  پەروەردەکردنــی  کەســایەتییەکانی چۆنیەتــی  پەروەردەکردنــی  چۆنیەتــی 
چیڕۆکەکــەی و ئــەو زانیاریانــەی پێویســتە دەربــارەی چیڕۆکەکــەی و ئــەو زانیاریانــەی پێویســتە دەربــارەی 
کەســایەتییەک بدرێتــە خوێنــەر، لەگــەڵ گێــڕەرەوەی کەســایەتییەک بدرێتــە خوێنــەر، لەگــەڵ گێــڕەرەوەی 
ئــەوەڵ بــاس دەکا. نموونەکــەی دواتــر و لەگــەڵ ئــەوەڵ بــاس دەکا. نموونەکــەی دواتــر و لەگــەڵ 

ــتتان. ــەر دەس ــە ب ــر دەخرێت ــاری ت ــدێ زانی ــتتان.هەن ــەر دەس ــە ب ــر دەخرێت ــاری ت ــدێ زانی هەن
الپــەڕە الپــەڕە ٩4٩4ی ڕۆمانەکــە باســی چۆنیەتــی داڕشــتن ی ڕۆمانەکــە باســی چۆنیەتــی داڕشــتن 
و تەرحــی چاوپێکەوتنێکــی نێــوان دوو دڵــداری و تەرحــی چاوپێکەوتنێکــی نێــوان دوو دڵــداری 

ــان دەکات:  ــو ڕۆم ــەی نووســەری نێ ــان دەکات: چیڕۆکەک ــو ڕۆم ــەی نووســەری نێ چیڕۆکەک
ــدارە  ــەم دی ــان[ گوتــی: »بێ ســوودە ئ ــدارە - ]میهرەب ــەم دی ــان[ گوتــی: »بێ ســوودە ئ - ]میهرەب

بــەم شــێوە ...«بــەم شــێوە ...«
ــدا  ــە الڕێم ــێوە ب ــەم ش ــدارە ب ــەم دی ــوت ئ ــدا نەیگ ــە الڕێم ــێوە ب ــەم ش ــدارە ب ــەم دی ــوت ئ نەیگ
ــێ  ــە کاڵ ــدارە ل ــەم دی ــی ئ ــی: »ئافرەت ــا. گوت ــێ دەب ــە کاڵ ــدارە ل ــەم دی ــی ئ ــی: »ئافرەت ــا. گوت دەب

ــێ.« ــێ.«ناچ ناچ
- »لە کاڵێ ناچێ؟!« - »لە کاڵێ ناچێ؟!« 

]گێڕەرەوەی ئەوەڵ[: بە سەرسوڕمانەوە گوتم.]گێڕەرەوەی ئەوەڵ[: بە سەرسوڕمانەوە گوتم.
- »چــۆن دەزانــی؟ خــۆ تــۆ کاڵــێ ناناســی. - »چــۆن دەزانــی؟ خــۆ تــۆ کاڵــێ ناناســی. 

دەیناســی؟«دەیناســی؟«
ــاد دەناســم و  ــەاڵم فەره ــی: »نایناســم، ب ــاد دەناســم و - گوت ــەاڵم فەره ــی: »نایناســم، ب - گوت
هێشــتا هەندێــک بۆچوونــی ئەخالقــی ئــەو ســااڵنەم هێشــتا هەندێــک بۆچوونــی ئەخالقــی ئــەو ســااڵنەم 
وەک  هونەرمەندێکــی  بــۆ  ئێســتاش  بیــرە.  وەک لــە  هونەرمەندێکــی  بــۆ  ئێســتاش  بیــرە.  لــە 

فەرهــاد...« )الپــەڕەی فەرهــاد...« )الپــەڕەی ٩4٩4(.(.
»هێشــتا دڵنیــا نەبــوو. نــە لــە مــن و نــە لــە »هێشــتا دڵنیــا نەبــوو. نــە لــە مــن و نــە لــە 
فەرهــاد و نــە لــە کەســانی تــری چیڕۆکەکــەی. فەرهــاد و نــە لــە کەســانی تــری چیڕۆکەکــەی. 
ــدای و  ــە ناویان ــانە ل ــەو کەس ــی ئ ــدای و نووســینی چیڕۆک ــە ناویان ــانە ل ــەو کەس ــی ئ نووســینی چیڕۆک
لــە ناویانــدا دەژی کارێکــی دژوارە«)الپــەڕەی لــە ناویانــدا دەژی کارێکــی دژوارە«)الپــەڕەی ٢5٢5(.(.
بەزاندنــی  هــەم  ســەرەوە،  نموونانــەی  بەزاندنــی لــەو  هــەم  ســەرەوە،  نموونانــەی  لــەو 
هــەم  بەرچــاوە،  خەیــاڵ  و  واقیــع  هــەم ســنووری  بەرچــاوە،  خەیــاڵ  و  واقیــع  ســنووری 
پرۆســەی نووســینی چیڕۆکەکــە دەکەوێتــە بــەر پرۆســەی نووســینی چیڕۆکەکــە دەکەوێتــە بــەر 
ئامــاژەی نووســەر و هەمیــش ڕووی دەســتکردی ئامــاژەی نووســەر و هەمیــش ڕووی دەســتکردی 
ــاو. ــەر چ ــە ب ــەر دەخرێت ــۆ خوێن ــەرهاتەکە ب ــاو.بەس ــەر چ ــە ب ــەر دەخرێت ــۆ خوێن ــەرهاتەکە ب بەس
چەنــد ڕســتەی هاوچەشــن، وەکــوو مۆتیڤێــک چەنــد ڕســتەی هاوچەشــن، وەکــوو مۆتیڤێــک 
لــە سەرانســەری ڕۆمانەکــە دووپــات دەبنــەوە و لــە سەرانســەری ڕۆمانەکــە دووپــات دەبنــەوە و 
تێکــەاڵوی نێــوان »واقیــع و خەیــاڵ« جێبەجــێ تێکــەاڵوی نێــوان »واقیــع و خەیــاڵ« جێبەجــێ 

ــەر  ــی نووس ــەی یەکبوون ــار گریمان ــەن و دواج ــەر دەک ــی نووس ــەی یەکبوون ــار گریمان ــەن و دواج دەک
و کەســایەتییەکانی ڕۆمــان، لــە فەزایەکــی تەمــاوی و کەســایەتییەکانی ڕۆمــان، لــە فەزایەکــی تەمــاوی 
خوێنــەر  و  دەخــەن  ڕێــک  لێکــراودا  گومــان  خوێنــەر و  و  دەخــەن  ڕێــک  لێکــراودا  گومــان  و 
ــە دەقەکــە  ــازاد دەهێڵنــەوە تێگەیشــتنی خــۆی ل ــە دەقەکــە ئ ــازاد دەهێڵنــەوە تێگەیشــتنی خــۆی ل ئ
هەڵبژێــرێ. باســی »ژوورێکــی تاریــک و دووکــەاڵوی هەڵبژێــرێ. باســی »ژوورێکــی تاریــک و دووکــەاڵوی 
و پــڕ لــە بۆنــی زبڵــی ســووتاو و بۆکــۆن کــە و پــڕ لــە بۆنــی زبڵــی ســووتاو و بۆکــۆن کــە 
کەســێک لــە بــەر ڕۆشــنایی پەنجــەرە بچووکەکەیــدا کەســێک لــە بــەر ڕۆشــنایی پەنجــەرە بچووکەکەیــدا 
ــە  ــکنەکانی ل ــک و ئێس ــتە باری ــتووە و دەس ــە دانیش ــکنەکانی ل ــک و ئێس ــتە باری ــتووە و دەس دانیش
دەور ئەژنــۆی ئااڵنــدووە و ســەری بــە ملیــەوە شــۆڕ دەور ئەژنــۆی ئااڵنــدووە و ســەری بــە ملیــەوە شــۆڕ 
بووەتــەوە« لــە چەنــدان الپــەڕەدا )بووەتــەوە« لــە چەنــدان الپــەڕەدا )٢6٢6، ، 6060، ، ١65١65، ، 
وێنەیــە  ئــەو  دەبێتــەوە.  دووپــات  وێنەیــە (  ئــەو  دەبێتــەوە.  دووپــات  و ٢١٩٢١٩(  و    ٢0٨٢0٨
زۆر جــار وەســفی حــاڵ و بارودۆخــی فەرهــادی زۆر جــار وەســفی حــاڵ و بارودۆخــی فەرهــادی 
نەقاشــە کــە لــە الیــەن نووســەری نــاو ڕۆمــان، نەقاشــە کــە لــە الیــەن نووســەری نــاو ڕۆمــان، 
بــەاڵم  بــەاڵم واتــە گێــڕەرەوەی دووەم دەگێردرێتــەوە،  واتــە گێــڕەرەوەی دووەم دەگێردرێتــەوە، 
لــە الپــەڕەی لــە الپــەڕەی ٢0٨٢0٨ هــەر ئــەو وێنەیــە لــە الیــەن  هــەر ئــەو وێنەیــە لــە الیــەن 
گێــڕەرەوەی ئەوەڵــەوە بــۆ وەســفی میهرەبانــی گێــڕەرەوەی ئەوەڵــەوە بــۆ وەســفی میهرەبانــی 
چیڕۆکنووســە و دواجــار و لــە کۆتایی ڕۆمانەکەشــدا چیڕۆکنووســە و دواجــار و لــە کۆتایی ڕۆمانەکەشــدا 
ــەوە  ــی خۆی ــە زمان ــە ل ــڕەرەوەی ئەوەڵ ــەوە وەســفی گێ ــی خۆی ــە زمان ــە ل ــڕەرەوەی ئەوەڵ وەســفی گێ
بــۆ خــۆی و بــەم جــۆرە کۆتایــی بــە گێڕانەوەکــەی بــۆ خــۆی و بــەم جــۆرە کۆتایــی بــە گێڕانەوەکــەی 
ئــەو  کــردەوە.  بــەرز  ســەرم  »ئەوســا  ئــەو دێنــێ:  کــردەوە.  بــەرز  ســەرم  »ئەوســا  دێنــێ: 
)میهرەبــان( لــە ژوورەکــەدا نەبــوو. مــن تەنهــا )میهرەبــان( لــە ژوورەکــەدا نەبــوو. مــن تەنهــا 
بــووم. تەنهــا لــە بــەر ڕۆشــنایی کــزی پەنجەرەکــە بــووم. تەنهــا لــە بــەر ڕۆشــنایی کــزی پەنجەرەکــە 
ــە  ــک و ئێســکنەکانم ل ــە دانیشــتبووم و دەســتە باری ــک و ئێســکنەکانم ل دانیشــتبووم و دەســتە باری
دەوری ئەژنــۆم ئااڵندبــوو«. بــە یارمەتــی ئــەم دەوری ئەژنــۆم ئااڵندبــوو«. بــە یارمەتــی ئــەم 
ــڕەرەوەی  ــڕەرەوەی مۆتیڤــە و ئــەو گەمــە گێڕانەوەییــە، گێ مۆتیڤــە و ئــەو گەمــە گێڕانەوەییــە، گێ
ئــەوەڵ و دووەم)میهرەبــان( و کەســایەتی چیڕۆکــی ئــەوەڵ و دووەم)میهرەبــان( و کەســایەتی چیڕۆکــی 
بــە  دەبنــەوە  ڕۆمان)فەرهــاد(،  نێــو  بــە نووســەری  دەبنــەوە  ڕۆمان)فەرهــاد(،  نێــو  نووســەری 
یــەک کــەس و بــەو ئاشــنایی ســڕینەوەیە، خوێنــەر یــەک کــەس و بــەو ئاشــنایی ســڕینەوەیە، خوێنــەر 
بــەرەو ڕووی دۆخێکــی ئاوارتــە دەبێتــەوە. ئــەو بــەرەو ڕووی دۆخێکــی ئاوارتــە دەبێتــەوە. ئــەو 
ــۆی  ــە ه ــەک دەبێت ــە الی ــاکاوە، ل ــە ن ــۆی ڕووبەڕووبوون ــە ه ــەک دەبێت ــە الی ــاکاوە، ل ــە ن ڕووبەڕووبوون
تێڕامانــی خوێنــەر و وەرگرتنــی چێــژی هونــەری تێڕامانــی خوێنــەر و وەرگرتنــی چێــژی هونــەری 
ڕۆمانەکــە،  ناوەرۆکــی  دیکــەش،  الیەکــی  لــە  ڕۆمانەکــە، و  ناوەرۆکــی  دیکــەش،  الیەکــی  لــە  و 
واتــە هاوچەشــنی تراژیدیــاکان و سەرگوروشــتەکان واتــە هاوچەشــنی تراژیدیــاکان و سەرگوروشــتەکان 
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دەســەاڵتە  زۆری  و  زوڵــم  دەرەنجامــی  دەســەاڵتە کــە  زۆری  و  زوڵــم  دەرەنجامــی  کــە 
لەگــەڵ  تەبــا  شــێوازێکی  لــە  لەگــەڵ جۆراوجۆرەکانــە،  تەبــا  شــێوازێکی  لــە  جۆراوجۆرەکانــە، 

فۆرمــی ڕۆمانەکــە دەردەکــەوێ. فۆرمــی ڕۆمانەکــە دەردەکــەوێ. 
ــە ســەدەی بیســتەمدا و بــە  ــە ســەدەی بیســتەمدا و بــە هــەر وەک دەزانیــن ل هــەر وەک دەزانیــن ل
هــۆی ئــەو کارەســاتانە لــە کۆمەڵــگای ئینســانی هــۆی ئــەو کارەســاتانە لــە کۆمەڵــگای ئینســانی 
ــان  ــی ملوێن ــۆی قوربانیبوون ــە ه ــان دا و بوون ــان ڕووی ــی ملوێن ــۆی قوربانیبوون ــە ه ــان دا و بوون ڕووی
مــرۆڤ لــە سەرتاســەری جیهــان، بــاوەڕ بــە زۆر مــرۆڤ لــە سەرتاســەری جیهــان، بــاوەڕ بــە زۆر 
ــە  ــبینییە ک ــەو گەش ــوو، ئ ــا الواز ب ــە و ئایدی ــە بیرۆک ــبینییە ک ــەو گەش ــوو، ئ ــا الواز ب ــە و ئایدی بیرۆک
ــۆ  ــا، ب ــۆی پێشــکەوتنی زانســت و تەکنۆلۆژی ــە ه ــۆ ب ــا، ب ــۆی پێشــکەوتنی زانســت و تەکنۆلۆژی ــە ه ب
ئــاراوە  هاتبــووە  مــرۆڤ  دواڕۆژی  و  ئــاراوە بەختــەوەری  هاتبــووە  مــرۆڤ  دواڕۆژی  و  بەختــەوەری 
گومانــی لــێ کــرا و ڕەخنــەی ڕادیکاڵــی ئاراســتە گومانــی لــێ کــرا و ڕەخنــەی ڕادیکاڵــی ئاراســتە 
ئــەو  و  زمانەوانــی  زانســتی  هــاوکات  ئــەو بــووەوە.  و  زمانەوانــی  زانســتی  هــاوکات  بــووەوە. 
فەلســەفانەی لەســەر ماهییەتــی زمــان بۆچوونــی فەلســەفانەی لەســەر ماهییەتــی زمــان بۆچوونــی 
جیاوازیــان هەبــوو، ئەوەیــان ڕوون کــردەوە کــە جیاوازیــان هەبــوو، ئەوەیــان ڕوون کــردەوە کــە 
ــە  ــەن نیی ــێ الی ــتەیەکی ب ــچ کات کەرەس ــان هی ــە زم ــەن نیی ــێ الی ــتەیەکی ب ــچ کات کەرەس ــان هی زم
ــەم  ــتییەکان. ب ــەت و ڕاس ــتنەوەی حەقیق ــۆ گواس ــەم ب ــتییەکان. ب ــەت و ڕاس ــتنەوەی حەقیق ــۆ گواس ب
پێیــە، گێڕانــەوە و ڕیواتەکانیــش کــە دەرکەوتەیەکــی پێیــە، گێڕانــەوە و ڕیواتەکانیــش کــە دەرکەوتەیەکــی 
لــە  بــن  بێالیــەن  ناتوانــن  کات  هیــچ  لــە زمانیــن،  بــن  بێالیــەن  ناتوانــن  کات  هیــچ  زمانیــن، 
دەرخســتنی ڕاســتییەکان. کاتێــک خوێنــەر بــەو دەرخســتنی ڕاســتییەکان. کاتێــک خوێنــەر بــەو 
ڕاســتییانە دەزانــێ، ئیتــر پێویســت نییــە نووســەر، ڕاســتییانە دەزانــێ، ئیتــر پێویســت نییــە نووســەر، 
بــۆ  بزانــێ و  بــە گێــڕەرەوەی حەقیقــەت  بــۆ خــۆی  بزانــێ و  بــە گێــڕەرەوەی حەقیقــەت  خــۆی 
واقیعنوێنــی بەرهەمەکــەی کەڵــک لــە فێــڵ و فەنــی واقیعنوێنــی بەرهەمەکــەی کەڵــک لــە فێــڵ و فەنــی 
گێڕانــەوە وەربگــرێ و خــۆی لــە خوێنەر بشــارێتەوە، گێڕانــەوە وەربگــرێ و خــۆی لــە خوێنەر بشــارێتەوە، 
ــە  ــارێتەوە ک ــەی و نایش ــو چیڕۆکەک ــە نێ ــە دێت ــە بۆی ــارێتەوە ک ــەی و نایش ــو چیڕۆکەک ــە نێ ــە دێت بۆی
ئــەوەی بــۆ بەردەنگــی بــاس دەکا، بە ڕێگــەی زەینی ئــەوەی بــۆ بەردەنگــی بــاس دەکا، بە ڕێگــەی زەینی 
ئــەوەوە نووســراوە و خوێنــەر بــواری ئــەوەی هەیــە ئــەوەوە نووســراوە و خوێنــەر بــواری ئــەوەی هەیــە 
تێگەیشــتنی خــۆی لــە دەق هەبێــت. ئــەو تەکنیکــە تێگەیشــتنی خــۆی لــە دەق هەبێــت. ئــەو تەکنیکــە 
بــە وتــەی جــان بــارت، یەکێک بــووە لــەو ڕێگەچارانە بــە وتــەی جــان بــارت، یەکێک بــووە لــەو ڕێگەچارانە 
بــۆ دەوڵەمەندکردنــەوەی هونــەری گێڕانــەوە کــە بــۆ دەوڵەمەندکردنــەوەی هونــەری گێڕانــەوە کــە 
ــووەوە  ــژە بووب ــە ســەدەی بیســتەم تووشــی تەنگ ــووەوە ل ــژە بووب ــە ســەدەی بیســتەم تووشــی تەنگ ل
گێڕەرەوەکــەی  گێڕەرەوەکــەی (.   .)٢١٧٢١٧  -   -  ٢٢0٢٢0  : :١٣٩٣١٣٩٣ )پایەنــدە، )پایەنــدە، 
نەهایــی و نووســەری نێــو ڕۆمانەکەشــی نایشــارنەوە نەهایــی و نووســەری نێــو ڕۆمانەکەشــی نایشــارنەوە 
کــە خەریکــی نووســین و گێڕانــەوەی سەرگوروشــتەی کــە خەریکــی نووســین و گێڕانــەوەی سەرگوروشــتەی 

ــی  ــە چۆنیەت ــاس ل ــەت ب ــەرن، تەنان ــد کارەکت ــی چەن ــە چۆنیەت ــاس ل ــەت ب ــەرن، تەنان ــد کارەکت چەن
خوێندنــەوە و تێگەیشــتنی خوێنەر بــۆ چیڕۆکەکەیان خوێندنــەوە و تێگەیشــتنی خوێنەر بــۆ چیڕۆکەکەیان 
ــەوە  ــد نموونەیەکمــان پێشــووتر هێنای ــەوە دەکــەن، چەن ــد نموونەیەکمــان پێشــووتر هێنای دەکــەن، چەن
کــە ئاماژەیــان بــەو شــتانە دابــوو، لــە درێــژەی کــە ئاماژەیــان بــەو شــتانە دابــوو، لــە درێــژەی 

ــەوە:  ــش دێنین ــەی تری ــدێ نموون ــەکەدا هەن ــەوە: باس ــش دێنین ــەی تری ــدێ نموون ــەکەدا هەن باس
گوتــم: »بــۆ ئــەوەی کەســێکت خــۆش بــوێ، گوتــم: »بــۆ ئــەوەی کەســێکت خــۆش بــوێ، 
پێویســت نــاکا بیناســی، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی چیڕۆکی پێویســت نــاکا بیناســی، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی چیڕۆکی 
بیناســی.  حەتمــەن  دەبــێ  بنووســی،  بیناســی. کەســێک  حەتمــەن  دەبــێ  بنووســی،  کەســێک 

ناســینێکی هەمەالیەنــە و تێروتەســەل.«ناســینێکی هەمەالیەنــە و تێروتەســەل.«
تیــزە بــزەی هاتــێ. گوتــی: »چــۆن دەکرێ کەســێک تیــزە بــزەی هاتــێ. گوتــی: »چــۆن دەکرێ کەســێک 

بناســی کــە نەبووبێ؟«بناســی کــە نەبووبێ؟«
نەبووبــێ.  نییــە  کەســێک  کاڵــێ  نەبووبــێ. نەبووبــێ؟  نییــە  کەســێک  کاڵــێ  نەبووبــێ؟ 
حەتمــەن بــووە، تەنانــەت ئەگــەر نەقــاش لــە دوایین حەتمــەن بــووە، تەنانــەت ئەگــەر نەقــاش لــە دوایین 
ڕوخســاری  نەخشــی  نەیتوانیبــێ  ڕوخســاری تابلۆکەشــیدا  نەخشــی  نەیتوانیبــێ  تابلۆکەشــیدا 
بکێشــێتەوە، بــووە. هــەزار و یــەک نیشــانە بوونــی بکێشــێتەوە، بــووە. هــەزار و یــەک نیشــانە بوونــی 

دەســەلمێنن«)لدەســەلمێنن«)ل٨6٨6(.(.
چەنــد الپــەڕە دواتــر، باســی چۆنیەتــی نووســین چەنــد الپــەڕە دواتــر، باســی چۆنیەتــی نووســین 

و خوێندنــەوەی چیڕۆکەکــە دێتــە ئــاراوە: و خوێندنــەوەی چیڕۆکەکــە دێتــە ئــاراوە: 
ــک  ــچ چیڕۆکێ ــە هی ــووکە ئاگاداریی ــەم س ــی: »ب ــک گوت ــچ چیڕۆکێ ــە هی ــووکە ئاگاداریی ــەم س ــی: »ب گوت

نانووســرێ«.نانووســرێ«.
تــا مــن هاتــم شــتێک بڵێــم، ئــەو بــەردەوام بــوو:  تــا مــن هاتــم شــتێک بڵێــم، ئــەو بــەردەوام بــوو:  
یــان بــا بڵێــم دەیــان چیڕۆکــی جیــاواز دەنووســرێ.یــان بــا بڵێــم دەیــان چیڕۆکــی جیــاواز دەنووســرێ.

گوتم: تۆ یەکێک لەو دەیان چیڕۆکە بنووسە.گوتم: تۆ یەکێک لەو دەیان چیڕۆکە بنووسە.
»کە چۆن کۆتایی پێ بێ؟«»کە چۆن کۆتایی پێ بێ؟«

بــێ؟ گوتــم: »ئەمەیــان  پــێ  بــێ؟ گوتــم: »ئەمەیــان چــۆن کۆتایــی  پــێ  چــۆن کۆتایــی 
ــە  ــەوە دەســت ب ــەر ل ــۆ ب ــە. ت ــۆ نیی ــە دەســت ت ــە ب ــەوە دەســت ب ــەر ل ــۆ ب ــە. ت ــۆ نیی ــە دەســت ت ب
نووســینی بکەیــت، کۆتایــی پێهاتــووە. هەموومــان نووســینی بکەیــت، کۆتایــی پێهاتــووە. هەموومــان 
دەزانیــن.... گوتــی: »تێناگــەم تــۆ دەڵێــی هەمــوو دەزانیــن.... گوتــی: »تێناگــەم تــۆ دەڵێــی هەمــوو 
ــێ  ــووە و کاڵ ــی هات ــوردوودا کۆتای ــە ڕاب ــتێک ل ــێ ش ــووە و کاڵ ــی هات ــوردوودا کۆتای ــە ڕاب ــتێک ل ش
ــەم  ــە. ئ ــارادا نیی ــە ئ ــەک ل ــچ ڕابوردووی ــێ هی ــەم دەڵ ــە. ئ ــارادا نیی ــە ئ ــەک ل ــچ ڕابوردووی ــێ هی دەڵ

ــەوە؟! ــی دەخوێنرێت ــۆن چۆن ــە چ ــەوە؟!چیڕۆک ــی دەخوێنرێت ــۆن چۆن ــە چ چیڕۆک
گوتــم: »تــۆ دەربەســتی خوێندنــەوەی مەبــە. تــۆ گوتــم: »تــۆ دەربەســتی خوێندنــەوەی مەبــە. تــۆ 

بینووسە«)ل. بینووسە«)ل. ٨٨٨٨(.(.



63 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

لــە کۆتایــی بەشــی بیســتەمیش، ســەر لــە نــوێ لــە کۆتایــی بەشــی بیســتەمیش، ســەر لــە نــوێ 
ــە دووپــات  ــەو کەڵکەڵــەی چۆنیەتــی خوێندنەوەی ــە دووپــات ئ ــەو کەڵکەڵــەی چۆنیەتــی خوێندنەوەی ئ

دەبێتــەوە:دەبێتــەوە:
»جەاللــی لــە ژوورەکە چووەدەر. ئەویش شــوێنی »جەاللــی لــە ژوورەکە چووەدەر. ئەویش شــوێنی 
کــەوت. مــن مابوومــەوە. مــن و چارەنووســی تاڵــی کــەوت. مــن مابوومــەوە. مــن و چارەنووســی تاڵــی 
ــی  ــەو؟ چیڕۆک ــی ئ ــەم. چیڕۆک ــی نووســینی چیڕۆکەک ــەو؟ چیڕۆک ــی ئ ــەم. چیڕۆک نووســینی چیڕۆکەک
خــۆم. چیڕۆکــی هەمــوو ئــەو کەســانە کــە کەســی خــۆم. چیڕۆکــی هەمــوو ئــەو کەســانە کــە کەســی 
هەمــوو  ئــەو  چیڕۆکــی  بــوون.  خــۆم  هەمــوو چیڕۆکــی  ئــەو  چیڕۆکــی  بــوون.  خــۆم  چیڕۆکــی 
عەشــقە دۆڕاوانــە کــە عەشــقی دۆڕاوی خــۆم بــوون. عەشــقە دۆڕاوانــە کــە عەشــقی دۆڕاوی خــۆم بــوون. 
... جارێکــی تریــش قســەکەی ئــەوم بیــر کەوتــەوە. ... جارێکــی تریــش قســەکەی ئــەوم بیــر کەوتــەوە. 

ئــەو چیڕۆکــە چــۆن دەخوێنرێتــەوە؟«)لئــەو چیڕۆکــە چــۆن دەخوێنرێتــەوە؟«)ل١٩0١٩0(.(.
لــە بەشــێکی ئــەم وتــارەدا باســی »گریمانــەی لــە بەشــێکی ئــەم وتــارەدا باســی »گریمانــەی 
پێوەنــدی نێــوان چیــڕۆک و ژیانــی نووســەر«مان پێوەنــدی نێــوان چیــڕۆک و ژیانــی نووســەر«مان 
 ) )fictionfiction(کــرد. ئــەو گریمانــه کــە »هــەر چیڕۆکێــک)کــرد. ئــەو گریمانــه کــە »هــەر چیڕۆکێــک
و  ژیــان  هێمــای  و  نیشــانە  هەنــدێ  و هەڵگــری  ژیــان  هێمــای  و  نیشــانە  هەنــدێ  هەڵگــری 
 : :١٣٧5١٣٧5 نووســەرەکەیەتی«)میالنی،  نووســەرەکەیەتی«)میالنی، دەروونناســی  دەروونناســی 
6١٢6١٢(، بابەتێــک نییــە هــەر بــە تەنیــا لێکۆڵــەران و (، بابەتێــک نییــە هــەر بــە تەنیــا لێکۆڵــەران و 
ڕەخنەگــران باســی لێــوە بکــەن. زۆر نووســەر خۆیان ڕەخنەگــران باســی لێــوە بکــەن. زۆر نووســەر خۆیان 
ــە  ــکی ل ــاوە؛ دەستۆیڤس ــتییەدا ن ــەو ڕاس ــان ب ــە دانی ــکی ل ــاوە؛ دەستۆیڤس ــتییەدا ن ــەو ڕاس ــان ب دانی
ــازۆف«، خــۆی  ــی کارام ــۆ »برایان ــازۆف«، خــۆی پێشــەکییەکەی ب ــی کارام ــۆ »برایان پێشــەکییەکەی ب
ــێ  ــر دەڵ ــووس پێناســە دەکات. فلۆپی ــە ژیاننامەن ــێ ب ــر دەڵ ــووس پێناســە دەکات. فلۆپی ــە ژیاننامەن ب
»مــادام بوڤــاری« ژنــە قارەمانــی چیڕۆکەکــەم، »مــادام بوڤــاری« ژنــە قارەمانــی چیڕۆکەکــەم، 
هــەر خۆمــم. شــارلۆت برۆنتــی، ڕۆمانــی جەیــن هــەر خۆمــم. شــارلۆت برۆنتــی، ڕۆمانــی جەیــن 
دەناســێنێ  وەکــوو سەرگوروشــتەی خــۆی  دەناســێنێ ئەیــر  وەکــوو سەرگوروشــتەی خــۆی  ئەیــر 
و... )هەمــان(. )مارســێل پرۆســت(یش، بــە وتــەی و... )هەمــان(. )مارســێل پرۆســت(یش، بــە وتــەی 
ــتە  ــاکارەکەی خس ــینی ش ــە نووس ــەکان، بۆی ــتە دۆرانت ــاکارەکەی خس ــینی ش ــە نووس ــەکان، بۆی دۆرانت
دوای مردنــی دایــک و بابــی، تــا بــە هــۆی دەربڕینــی دوای مردنــی دایــک و بابــی، تــا بــە هــۆی دەربڕینــی 
و  گــرژی  هــۆی  نەبێتــە  ژیانــی،  و تراژیدیاکانــی  گــرژی  هــۆی  نەبێتــە  ژیانــی،  تراژیدیاکانــی 
ئاڵۆزبوونــی دوا ســاتەکانی تەمەنیــان )ویــل و آریــل ئاڵۆزبوونــی دوا ســاتەکانی تەمەنیــان )ویــل و آریــل 
دورانــت، دورانــت، ١٣٩4١٣٩4: : ١٩٧١٩٧(. ئەڵبــەت باســی ژیاننامــە (. ئەڵبــەت باســی ژیاننامــە 
دوای  نووســەر،  بەرهەمــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  دوای و  نووســەر،  بەرهەمــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  و 
ســەرهەڵدانی تیۆرییــە فۆرمالیســتییەکان و پــاش ســەرهەڵدانی تیۆرییــە فۆرمالیســتییەکان و پــاش 
هاتنەنــاوەوەی تیــۆری »مەرگــی نووســەر«ی بــارت، هاتنەنــاوەوەی تیــۆری »مەرگــی نووســەر«ی بــارت، 

لــە بەســتێنی ڕەخنــەی ئەدەبــی ئــەوڕۆ، چیــدی لــە بەســتێنی ڕەخنــەی ئەدەبــی ئــەوڕۆ، چیــدی 
و بێجگــە بــۆ مەبەســتی کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی و بێجگــە بــۆ مەبەســتی کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی 
نرخــی نەمــاوە. دەشــزانین کــە نرخــی ئەدەبــی نرخــی نەمــاوە. دەشــزانین کــە نرخــی ئەدەبــی 
هــەر دەقێــک، دەبــێ ســەربەخۆ و بــێ ڕەچاوکردنــی هــەر دەقێــک، دەبــێ ســەربەخۆ و بــێ ڕەچاوکردنــی 
ئــەو زەمینەیــە هەڵســەنگێنرێ، بــەاڵم ئــەو باســەی ئــەو زەمینەیــە هەڵســەنگێنرێ، بــەاڵم ئــەو باســەی 
ئێــرە شــتێکی جیــاواز لــەو مەبەســتەیە و بــە هــۆی ئێــرە شــتێکی جیــاواز لــەو مەبەســتەیە و بــە هــۆی 
حازربوونــی بــێ دەمامکــی نووســەر لــە بەرهەمەکــەی حازربوونــی بــێ دەمامکــی نووســەر لــە بەرهەمەکــەی 

ــت. ــەرح دەکرێ ــەرهات ت ــی مێتاس ــە دایکبوون ــت.و ل ــەرح دەکرێ ــەرهات ت ــی مێتاس ــە دایکبوون و ل
ــواری  ــە ب ــەو گریمانەی ــان، ئ ــتر وتم ــوو پێش ــواری وەک ــە ب ــەو گریمانەی ــان، ئ ــتر وتم ــوو پێش وەک
ــە دەڕەخســێنێ  ــاو ڕۆمانەک ــۆ نووســەری ن ــەوە ب ــە دەڕەخســێنێ ئ ــاو ڕۆمانەک ــۆ نووســەری ن ــەوە ب ئ
کــە چیڕۆکــی فەرهــادی نەقــاش – ویســتراو، یــان کــە چیڕۆکــی فەرهــادی نەقــاش – ویســتراو، یــان 
نەویســتراو - لەســەر هەمــان گەاڵڵــەی بەســەرهاتی نەویســتراو - لەســەر هەمــان گەاڵڵــەی بەســەرهاتی 
خــۆی ڕێــک بخــات. ئــەو بابەتــە، هــەم لــەو بەشــەی خــۆی ڕێــک بخــات. ئــەو بابەتــە، هــەم لــەو بەشــەی 
ڕۆمانەکــە ئامــاژەی پێــدراوە کــە بــاس لــە وتووێــژی ڕۆمانەکــە ئامــاژەی پێــدراوە کــە بــاس لــە وتووێــژی 
ــان(  ــەڵ نووســەر )میهرەب ــەک دەکات لەگ ــان( ڕۆژنامەی ــەڵ نووســەر )میهرەب ــەک دەکات لەگ ڕۆژنامەی
لــە ژێــر نــاوی »میهرەبــان لــە نــاو کەســایەتی لــە ژێــر نــاوی »میهرەبــان لــە نــاو کەســایەتی 
چیڕۆکەکانیــدا«)لچیڕۆکەکانیــدا«)ل١4١4( و هــەم لــە زۆر شــوێنی تری ( و هــەم لــە زۆر شــوێنی تری 
ڕۆمانەکــە؛ »گوتــی مــن نامــەوێ نەخشــی کاڵــێ لــە ڕۆمانەکــە؛ »گوتــی مــن نامــەوێ نەخشــی کاڵــێ لــە 
ڕووی ئەفســانە بکێشــمەوە. نامــەوێ کاڵــێ هەمــان ڕووی ئەفســانە بکێشــمەوە. نامــەوێ کاڵــێ هەمــان 
ــەوێ  ــێ. نام ــانە بچ ــە ئەفس ــان ل ــێ، ی ــانە ب ــەوێ ئەفس ــێ. نام ــانە بچ ــە ئەفس ــان ل ــێ، ی ــانە ب ئەفس
و  خــۆم  چیڕۆکــی  کاڵــێ،  و  فەرهــاد  و چیڕۆکــی  خــۆم  چیڕۆکــی  کاڵــێ،  و  فەرهــاد  چیڕۆکــی 
ئەفســانە بــێ. ...«)لئەفســانە بــێ. ...«)ل٩5٩5(. دیــارە کــە هاوچەشــنی (. دیــارە کــە هاوچەشــنی 
چیــڕۆک و بەســەرهاتی نووســەری نــاو ڕۆمــان لــەوە چیــڕۆک و بەســەرهاتی نووســەری نــاو ڕۆمــان لــەوە 
زۆرتــرە بــەو ڕســتانە لێــک جــودا بکرێنــەوە و ئــەو زۆرتــرە بــەو ڕســتانە لێــک جــودا بکرێنــەوە و ئــەو 
قســانەش دەربــڕی ئــەوەن کــە نووســەر، زۆرتــر قســانەش دەربــڕی ئــەوەن کــە نووســەر، زۆرتــر 
ــان و  ــرۆدەی ژی ــل و گی ــان دەکــرێ دی ــەوەی گوم ــان و ل ــرۆدەی ژی ــل و گی ــان دەکــرێ دی ــەوەی گوم ل
ــوردوو و بیرەوەرییەکانــی خۆیەتــی کــە بتوانــێ  ــوردوو و بیرەوەرییەکانــی خۆیەتــی کــە بتوانــێ ڕاب ڕاب

ــان ڕزگار بێــت. ــان ڕزگار بێــت.لێی لێی
 تەنیــا ئــەوە دەمێنێتــەوە بڵێیــن ئــەو بیرەوەرییــە  تەنیــا ئــەوە دەمێنێتــەوە بڵێیــن ئــەو بیرەوەرییــە 
ــینی  ــی نووس ــە هەوێن ــە ک ــوە و ناتەواوان ــینی کاڵ و نی ــی نووس ــە هەوێن ــە ک ــوە و ناتەواوان کاڵ و نی
چیڕۆکەکــەن، وەک چــۆن خۆیــان پچــڕ پچــڕ و چیڕۆکەکــەن، وەک چــۆن خۆیــان پچــڕ پچــڕ و 
تارماییئاســان و وەکــوو پۆلــە باڵنــدەی کوێــری تارماییئاســان و وەکــوو پۆلــە باڵنــدەی کوێــری 
دەم بــا وان کــە پــەرژ و بــاو بووبێتنــەوە، لــە دەم بــا وان کــە پــەرژ و بــاو بووبێتنــەوە، لــە 
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سەرانســەری ڕۆمانەکــە و بــێ ئــەوەی هێڵێکــی سەرانســەری ڕۆمانەکــە و بــێ ئــەوەی هێڵێکــی 
ڕاســتی گێڕانەوەیــان هەبــێ، بــە بــێ ڕیزبەندییەکــی ڕاســتی گێڕانەوەیــان هەبــێ، بــە بــێ ڕیزبەندییەکــی 
ئاســایی و خەتــی دەگێڕدرێنــەوە. لــە هەمــان کاتــدا ئاســایی و خەتــی دەگێڕدرێنــەوە. لــە هەمــان کاتــدا 
ئاڵقــە  بازنەیــەک،  وەکــوو  ڕۆمانەکــە  ئاڵقــە گەاڵڵــەی  بازنەیــەک،  وەکــوو  ڕۆمانەکــە  گەاڵڵــەی 
خــۆ  نێــو  لــە  چیڕۆکەکــەی  خــۆ پێوەگرێدراوەکانــی  نێــو  لــە  چیڕۆکەکــەی  پێوەگرێدراوەکانــی 
گرتــووە و نایەڵــێ خەتــی هیــچ کام لــە گێڕانەوەکان گرتــووە و نایەڵــێ خەتــی هیــچ کام لــە گێڕانەوەکان 
ئەوەنــدە درێــژەی هەبــێ لــە بازنەکــە دەربــاز بێــت ئەوەنــدە درێــژەی هەبــێ لــە بازنەکــە دەربــاز بێــت 
ئــەوە  ببــات،  ناڕوونیمــان  و  نادیــاری  بــەرەو  ئــەوە و  ببــات،  ناڕوونیمــان  و  نادیــاری  بــەرەو  و 
دەســڕەنگینی داهێنەرانــەی نووســەرە کــە هــاوکات دەســڕەنگینی داهێنەرانــەی نووســەرە کــە هــاوکات 
لەگــەڵ نیشــاندانی ڕوح و دەروون و بیــرەوەری لــەت لەگــەڵ نیشــاندانی ڕوح و دەروون و بیــرەوەری لــەت 
لــەت بوومــان، بــە جۆرێــک ئاراســتەیان دەکاتــەوە لــەت بوومــان، بــە جۆرێــک ئاراســتەیان دەکاتــەوە 
ــکاو  ــکاو کــە بتوانیــن وەکــوو بەســەرهاتێکی پێکــەوە ل کــە بتوانیــن وەکــوو بەســەرهاتێکی پێکــەوە ل
و پــڕ پێوەندیــدار هەســتیان پــێ بکەیــن، بۆیــە و پــڕ پێوەندیــدار هەســتیان پــێ بکەیــن، بۆیــە 
دەتوانیــن بڵێیــن نووســەری باڵندەکانــی دەم بــا دەتوانیــن بڵێیــن نووســەری باڵندەکانــی دەم بــا 
ــە بەدیهێنانــی ئــەو  ــە بەدیهێنانــی ئــەو توانیویەتــی ســەرکەوتوو بــێ ل توانیویەتــی ســەرکەوتوو بــێ ل
کەڵکەڵــە و ئــارەزووەی لــە دەقــی ڕۆمانەکەیــدا کەڵکەڵــە و ئــارەزووەی لــە دەقــی ڕۆمانەکەیــدا 
ــێواوانە،  ــر و سەرلێش ــدە کوێ ــەم باڵن ــووە؛ »ئ ــێواوانە، هات ــر و سەرلێش ــدە کوێ ــەم باڵن ــووە؛ »ئ هات
ــادە  ــەم ی ــە، ئ ــۆن و هەڵپڕووکاوان ــمە ک ــەم ڕەس ــادە ئ ــەم ی ــە، ئ ــۆن و هەڵپڕووکاوان ــمە ک ــەم ڕەس ئ
ــۆش  ــەم ڕۆژە دوور و فەرام ــە، ئ ــێ ڕەنگان ــۆش کاڵ و ب ــەم ڕۆژە دوور و فەرام ــە، ئ ــێ ڕەنگان کاڵ و ب
کراوانــە، ئــەم ســاتانەی دەم بــا و گەردەلــوول چۆن کراوانــە، ئــەم ســاتانەی دەم بــا و گەردەلــوول چۆن 
کــۆ دەبنــەوە؟ ئــەم ڕووداوە قەومــاو و نەقەوماوانــە کــۆ دەبنــەوە؟ ئــەم ڕووداوە قەومــاو و نەقەوماوانــە 
ئــەم جەســتە پارچــە  یــەک دەگرنــەوە؟  ئــەم جەســتە پارچــە چــۆن  یــەک دەگرنــەوە؟  چــۆن 
ــتە؟  ــەک جەس ــە ی ــەوە ب ــۆن دەبن ــە چ ــتە؟ پارچەبووان ــەک جەس ــە ی ــەوە ب ــۆن دەبن ــە چ پارچەبووان
ــەوە ســەر  ــە چــۆن دێن ــرژ و باوان ــە پ ــەم زەمەن ــەوە ســەر ئ ــە چــۆن دێن ــرژ و باوان ــە پ ــەم زەمەن ئ
هێڵێکــی ڕاســت؟ ئــەم هەمــوو چیڕۆکــە فەرامــۆش هێڵێکــی ڕاســت؟ ئــەم هەمــوو چیڕۆکــە فەرامــۆش 
بووانــە چــۆن وەبیــر دێنەوە و چۆن لــە چوارچێوەی بووانــە چــۆن وەبیــر دێنەوە و چۆن لــە چوارچێوەی 

چیڕۆکێکــدا دەنووســرێنەوە؟«)لچیڕۆکێکــدا دەنووســرێنەوە؟«)ل١١4١١4(.(.
 جیهــان و ژیــان لــەوە ئاڵۆزتــر و بــێ ســەروبنترە،  جیهــان و ژیــان لــەوە ئاڵۆزتــر و بــێ ســەروبنترە، 
ــەی  ــە گەم ــش ب ــی گێڕانەوەیی ــە دەقێک ــەوێ ل ــەی بمان ــە گەم ــش ب ــی گێڕانەوەیی ــە دەقێک ــەوێ ل بمان
فۆرمیی بێ ســەروبن خوێنەری پێ ئاڵۆز و پەرێشــان فۆرمیی بێ ســەروبن خوێنەری پێ ئاڵۆز و پەرێشــان 
بکەیــن، ڕاســتییەکەی نووســەری هونەرمەنــد دەبــێ بکەیــن، ڕاســتییەکەی نووســەری هونەرمەنــد دەبــێ 
ــان  ــەوە چاوم ــی کارەکتەرەکانیی ــەی چیڕۆک ــە ڕێگ ــان ل ــەوە چاوم ــی کارەکتەرەکانیی ــەی چیڕۆک ــە ڕێگ ل
ــەوە  ــش بکات ــی ژیانی ــک و نادیارەکان ــە ڕووە تاری ــەوە ب ــش بکات ــی ژیانی ــک و نادیارەکان ــە ڕووە تاری ب

ــی  ــەر ئەزموون ــە س ــش بخەین ــی ئەوانی ــا ئەزموون ــی ت ــەر ئەزموون ــە س ــش بخەین ــی ئەوانی ــا ئەزموون ت
ــر  ــێ دەوڵەمەندت ــان و هەســت و نەســتمانی پ ــر ژیانم ــێ دەوڵەمەندت ــان و هەســت و نەســتمانی پ ژیانم

بکەیــن.بکەیــن.
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