ئەردەڵن عەبدولڵ و من لە کازینۆی منداڵندا
نامەیەک بۆ ئەردەڵن عەبدولڵ )دایەڵۆگ ،ڕەخنە و جیاوازی(
کاروان کاکەسوور

لەبارەی ئەم کتێبەوە:
دوای ئەوەی )ئەردەڵن عەب,,,دولڵ(ی ه,,,اوڕێم لە )ئەدەب و هونەر(ی )کوردس,,,تانی ن,,,وێ(دا
گوتارێکی لەژێر ناونیش,انی )ک,اروان کاکەس,وور لە ڕۆمانێکەوە باس,ی مێ,ژووی هەولێرمان
ب,,ۆ دەک,,,ات( بڵو ک,,,ردەوە ،کە لەبارەی ڕۆم,,انی )ک,,,ازینۆی من,,داڵن(,ەوەیە ،هەس,,تم ک,,,رد
هەندێک لەو چەمکانەی بە کاری هێناون ،پێویستیان بە قووڵکردنەوەی زیاتر هەیە ،بۆیە
هەوڵم دا بە مەبەس,,,,تی دایەڵۆگ لەسەر یەکەیەکەیان بوەس,,,,تم و ئاڕاس,,,,تە و نهێنی,,,,ی
دیکەیان تێ,,,دا بدۆزمەوە ،ب,,,ێ ئەوەی ڕێ بە خ,,,ۆم ب,,,دەم بۆچوونەکانی ئەو بس,,,ڕمەوە .بە
مانایەکی دی ک,,,,,,,اتێ ئەو چەمکانەم بە چەس,,,,,,,پاوی دی,,,,,,,وە ،ویس,,,,,,,توومە بە ئاس,,,,,,,تی
جیاوازجی,اوازدا بی,انجووڵێنم ،ب,ۆ ئەوەی لە بەردەم تێڕوانینەکان,دا بکرێنەوە و ڕەهەن,دی
دیکەیان تێ,,,دا دەربکەوێت .هەر لەبەر ئەوەیش ب,,وو گوتارەکەم درێ,,,ژ ب,,ووەوە و نەکرا بە
شێوەی زنجیرە لە )ڕەخنەی چاودێر(دا بڵو بکرێتەوە .ئەوە بوو ستافی ئەو حەفتەنامەیە
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بە چاکی,,ان زان,,ی وەک ک,,تێب چ,,اپی بکەن .ئێس,,تایش ک,,اتێ بە ش,,ێوەی ئەلەکترۆنی بڵو
دەکرێتەوە ،ئەوا پ,,,رس بە س,,,تافی ئەو حەفتەنامەیە ک,,,راوە و ڕەزامەن,,,دییان وەرگی,,,راوە.
بەوەدا ڕەخنە پرۆسێس,ی تێپەڕاندنە ،ن,اکرێت بڵێ,,م ئەو ش,وێنانەی م,ن پێی,ان گەیش,تووم،
خاڵی کۆتایین ،بەڵکو هەر ڕەخنەیەکی دیکەیش توان,,ای هەیە لەو ش,,وێنانەوە دەس,,ت پ,,ێ
بکات و ئەو ئاستەی من تێبپەڕێنێت.
کاروان کاکەسوور
14.03.2015
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برای ئازیزم ،ئەردەڵن عەبدولڵ
دوای سەڵو و ڕێز:
لە ژمارە )(828ی )( 06.06.2013ی )ئەدەب و هونەر(ی )کوردستانی ن,,وێ(دا گوت,,ارێکت بە
ناونیش,انی )ک,اروان کاکەس,وور لە ڕۆمانێکەوە باس,ی مێ,ژووی هەولێرمان ب,ۆ دەک,ات( بڵو
کردووەتەوە ،کە لەبارەی ڕۆم,,,انی )ک,,,ازینۆی من,,,داڵن(,ەوەیە .گوتارەکەت ڕێگەی ب,,,ۆ م,,,ن
خۆش کرد ،تاکو هەندێک سەرنج بنووس,,م .ئەوەتا پێ,,ش ئەوەی بڵوی بکەمەوە ،وا ب,,ۆ ت,,ۆی
ئ,,,ازیزی دەنێ,,,رم ،بەو مەبەس,,,تەی ئەگەر سەرنجێکت هەبوو ،ئاگ,,,ادارم بکەیتەوە .خۆزگە
تۆیش پێ,,ش بڵوکردنەوەی ب,,ۆت دەن,,اردم ،چونکە ئێمە پێوەندییەکی دۆس,,تانەمان هەیە و
دەت,,وانین هەموو ک,,اتێ دایەڵۆگ بکەین .لم ڕوونە ئەگەر وات بکردایە ،ئەم دایەڵۆگەمان
دەچ,,,,ووە ئاس,,,,تێکی چ,,,,اکترەوە 1.بە هەرحاڵ س,,,,وپاس ب,,,,ۆ خوێندنەوەی ڕۆمانەکە و ب,,,,ۆ
نووسینی گوتارەکەت .ڕاستییەکەی من ئەو سەرنجانەی تۆ بە هەند وەردەگرم ،بەڵم لێت
ناشارمەوە هەست دەکەم بە وردی ڕۆمانەکەت نەخوێندووەتەوە .تکایە لە ئێس,,تاوە بزانە
دەڵێ,,م )هەس,,ت دەکەم بە وردی نەتخوێندووەتەوە( و ن,,اڵێم )بە وردی نەتخوێندووەتەوە(.
من هەوڵ دەدەم لەم نامەیەدا دایەڵۆگێکت لەگەڵ دابمەزرێنم ،بەو مەبەستەی ڕەهەن,,دی
ئەو خاڵنەی دەستنیش,,,,انت ک,,,,ردوون ،زی,,,,اتر دەربکەون .ئێس,,,,تا وا بزانە هەردووکمان لە
)ک,,ازینۆی من,,داڵن( دانیش,,تووین و بە هێمن,,ی دایەڵۆگی خۆم,,ان درێ,,ژە پ,,ێ دەدەی,,ن .بە
هەرحاڵ لەم دایەڵۆگەدا لەبارەی زۆربەی بۆچوونەکانتەوە قسەی خۆم دەکەم ،بێ ئەوەی
مەبەس,,تم بێ,,ت ئەوانەی ت,,ۆ بس,,ڕمەوە ،چونکە ب,,ۆم نییە ئەو ئازادییەت ل,,ێ بس,,تێنمەوە و
ناچارت بکەم وەک من تێکستەکە بخوێنیتەوە ،بەڵم بێگوم,,ان مەبەس,,تمە ج,,ارێکی دی بە
سەرتاپێی ڕۆمانەکەدا بچیتەوە.
دوای ئەوەی نامەی یەکەممت خوێندووەتەوە ،گوتووتە ) :ڕاست دەکەیت دەبوایە من پێشتر بۆم بناردیتایە ،بەڵم نەمدەزانی کەی 1
.بڵویدەکمەوە ( .ئەمە جوانییە لە تۆدا ،کە نکووڵی لەوە ناکەیت ناردنی پێویست بوو
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سەرەتا ڕێ,,,,م ب,,,دە زۆر سوپاس,,,,ی ئەو ڕاش,,,,کاوییەت بکەم ،بەوەی بۆچ,,,,وونی خ,,,,ۆتت ل,,,,ێ
نەش,,اردوومەتەوە .ت,,ۆ ب,,ێ ئەوەی ئاگ,,ات ل,,ێ بێ,,ت چاکەیەکی گەورەت لەگەڵ,,دا ک,,ردووم،
بەوەی ڕێ,ت داوم لەبارەی ئەو خاڵنەوە ب,دوێم ،کە بەردەوام من,ی پ,ێ تۆمەتبار دەکرێ,ن،
گوایە کەس لە بەرهەمەکانم تێناگ,,,,ات ،بگ,,,,رە خۆیش,,,,م لە خ,,,,ۆم تێناگەم .خۆزگە هەموو
ئەوانەی دیکەیش دەهاتن وەک ت,,ۆ قسەی خۆی,,ان بە ئاش,,کرا دەک,,رد! دەزان,,م لە نیه,ادێکی
پاکەوە ئەو بۆچوونانەت دەربڕی,,وە ،کە جی,,اوازە لە هی,,ی ئەوانەی بە مەبەس,,تەوە ش,,تی
لەم بابەتە دەنووس,,,,ن ،چ,,,,اکترە بڵێ,,,,م ش,,,,تی لەم بابەتە دەڵێ,,,,ن ،نەوەک دەنووس,,,,ن .لە
بەرهەمەکانی پێشووش,,تدا هەس,,تم بەو نیهادپاکییەت ک,,ردووە و دەزان,,م نووسەرێک نیی,,ت
بتەوێت بە بیانووی جۆراوجۆرەوە نووسەرانی دیکە بشکێنیت.
دەمەوێت لە ئێستایشەوە لێ,,,,,,,ت نەش,,,,,,,ارمەوە ،کە ئەوەی مەبەس,,,,,,,تمە بە پلەی یەکەم
هەڵوێس,,,,,,,,,,,,,تەی لەسەر بکەم ،میت,,,,,,,,,,,,,ۆدی گوتارەکەتە ،نەوەک ئەو خاڵە نەگەتیڤانەی
دەستنیش,,انت ک,,ردوون ،لە کاتێک,,دا پێ,,ت وایە خاڵە پۆزەتیڤەکانی ڕۆمانەکە زۆر زی,,اترن.
هەن,,,دێک سەرنجی گرنگ,,,ت ل دروس,,,ت بوونە ،بەڵم میت,,,ۆدێکی کاریگەرت نەدۆزیوەتەوە،
ت,,اکو ئەو سەرنجانەتی پ,,ێ ق,,ووڵ بکەیتەوە .نەخێر ،ت,,ۆ لە خوێندنەوەکەت,,دا میت,,ۆدێکی
ڕەخنەییت نەگرتووەتە بەر ،بەڵکو بە میتۆدی ویژدانی کارت ک,,ردووە .گوتووتە ئەوەن,,دەی
تێکس,,,,تەکە باشە و ئەوەن,,,,دەی خراپە ،کە ئەمە سەیرکردنی تێکس,,,,تە وەک فیزی,,,,ک ،لە
کاتێکدا تێکست پێکهاتەیەکی مێتافیزیکیی هەیە و ڕێگەمان نادات بە هی,,چ ش,,ێوەیەک لە
دەرەوە بیخوێنینەوە .ئەو جۆرە میتۆدە ،چونکە توانای وردبوونەوەی نییە ،بۆیە کۆمەڵێک
چەمک وەک تەنی فیزیکی فڕێ دەدات ،کە هەر یەکێ لەوانە ئەگەر قسەیان لێوە بکرێت،
زۆری,,,,,ان دەوێ,,,,,ت .ڕاس,,,,,تییەکەی لە گوت,,,,,ارێکی ئ,,,,,اوادا ،کە لە هەزار و پێنجسەد وشە
تێناپەڕێت ،ئاس,,,,,ان نییە نووسەر فری,,,,,ای ئەوە بکەوێت لەو چەمکانە ورد ببێتەوە .ب,,,,,ۆ
نموونە تەنیا پێوەن,,,دیی نێ,,,وان فانتاس,,,یا و واقی,,,ع پێویس,,,تی بە لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ
هەیە ،چونکە ئەو پێوەندییە لەسەر پرۆبلەماتیکی گەورە وەس,,,تاوە و زۆر ئ,,,اڵۆزە ،کەچی
بە چەن,,د وشەیەک بڕی,,اری خ,,ۆتت داوە و ش,,تەکەت بڕاندووەتەوە .خەیاڵ لە ک,,وێ دەس,,ت
پ,,ێ دەک,,ات و واقی,,ع لە ک,,وێ دەوەس,,تێت؟ ن,,اکرێت وەڵم,,ی ئەو پرس,,یارە بدەینەوە ،ی,,ان
ڕاس,,تتر ن,,اتوانین وەڵم,,ی ئەو پرس,,یارە لە دەرەوە بدەینەوە ،م,,ادام لە بەرانبەر چەمکی
فیک,,,,ری ،ئەدەبی ،هونەری و ئیس,,,,تاتیکیداین ،کە تەنیا دەکرێ,,,,ت لە ن,,,,اوەوە ئاڕاس,,,,تەی
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دیکەیان تێ,,,,دا بدۆزینەوە .نەخێر ،پێ,,,,م وا نییە بەم ئاس,,,,انییە بت,,,,وانین کەیسەکە یەکل
بکەینەوە ،کە دوات,,,ر ب,,,ۆی دەگەڕێمەوە .م,,,ن خ,,,ۆم زی,,,اتر لە جارێ,,,ک لە گفتوگۆکانم,,,دا
ڕووبەڕووی ئەو پرس,,یارە بوومەتەوە ،کە دەکرێ,,ت بیانخوێنیتەوە 2.لەو گوت,,ارە کورتەت,,دا
زیاتر لە دە چەمکت بە کار هێناوە ،بێ ئەوەی لە ناوەوە ئیشت پێ کردبن ،بەڵکو هەر لە
دەرەوە بڕی,,ارت لەسەر داون .ئەمە کێشەی میت,,ۆدی خوێندنەوەیە ،ک,,اتێ زم,,انی ڕۆژانەی
بەسەردا زاڵ دەبێت .من لەم چەن,د س,,اڵەی دوایی,,دا زی,,اتر لە جارێ,,ک باس,,م لە مەترس,,یی
زم,,انی ڕۆژانە ک,,ردووە ،کە چ,,ۆن ڕێگ,,رە لەوەی ڕەخنە لی ئێمە چ,,او هەڵبهێنێت و گەشە
بک,,ات .لەبارەی گرنگی,,ی نووس,,ینەوە قسەم ک,,ردووە و پێ,,م لەسەر ئەوە داگرت,,ووە نووس,,ین
دەت,,وانێت نەک هەر جی,,اوازی دابهێنێ,,ت ،بەڵکو دەش,,توانێت ئەو جیاوازییە بخاتە ئاس,,تی
دینامیکییەوە و بەردەوامیی پ,,,,,,,ێ ب,,,,,,,دات 3.وا کورتەیەک لە بۆچوونەکانم ب,,,,,,,ۆ ئێ,,,,,,,رە
دەگوێزمەوە و دەڵێ,,م گەورەترین گرف,,تی ئێمە ت,,اکو ئەمڕۆیش ب,,وونی دەس,,تەڵتی زم,,انی
زارەکییە بەسەر ڕەخنەدا .بەش,,,ێکی زۆری ڕەخنەگرەکانمان نووس,,,ین بە گرن,,,گ ن,,,ازانن،
چونکە ئاگای,,,,,,,ان لەو پرۆبلەماتیکە نییە ،کە )نووس,,,,,,,ین( و )قسە( چ لەناو فەلسەفە و چ
لەناو لینگویس,,,,,تیکدا دروس,,,,,تیان ک,,,,,ردووە ،بە ڕادەیەک ئەو پرۆبلەماتیکە لە سەردەمی
)سۆکرات( و )پلتۆن( و پێش,,ترەوە ت,,اکو )دێری,,دا( و دوات,,رەوە یاخەی هەموو فەیلەس,,ووف و
زمانناس,,,,ێکی گرت,,,,ووە و بە خۆیەوەی خەریک ک,,,,ردوون .بەش,,,,ێکی زۆری ڕەخنەگری ئێمە
 2هەر بۆ نموونە بڕوانە:مناڵێک بە دزییەوە کتێب دەخوێنێتەوە ،گفتوگۆ لەگەڵ )کاروان عومەر کاکەسوور(دا ،سازدانی دانا
فایەق ،لە بڵوکراوەکانی پاشکۆی ڕەخنەی چاودێر ،ژمارە ٢٠٠٨ ،١١
لەم لینکەیشدا کۆمەڵێک گفتوگۆی دی دەخوێنیتەوە ،کە لە هەموویاندا باسی خەیاڵ و واقیع هەیە:
http://www.dengekan.com/nwseran/karwanKakaSwr.htm

هەر ب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ۆ نموونە بڕوانە ژم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ارە دووی گۆڤ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اری )ئەدەبی
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.http://www.serdem.net/Hawpech/blawkrawakan/Adab2_14.pdfسەردەم(
هەروەها لەو تەوەرەیش,,,,دا بەش,,,,دارم ،کە گۆڤ,,,,اری )گەلوێژی ن,,,,وێ( لەبارەی کتێ,,,,بی )ئەلفوبێ(ی )ئی,,,,براهیم باڵ,,,,دار(,ەوە
کردوویەتیەوە و لەوێ دیسان ئەو کێشەیەم هێناوەتەوە گۆڕێ .هێشتا بڵو نەکراوەتەوە.
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هێندەیان بەسە چەن,,د ش,,تێک لەبارەی تێکس,,تەوە بزان,,ن ،ت,,اکو بە پێ,,وەری )چاکەوخراپە(
بڕی,,اری خۆی,انی لەسەر ب,دەن .ڕەخنەگری دیمۆتی,ک )ش,,عبی(مان هەیە س,اڵنە بە زم,انی
ڕۆژانە کتێبێ,,ک دووان لەبارەی ڕەخنەوە دەنووس,,ێت .بەوەن,,دە ناوەس,,تێت ،هەر بە زم,,انی
ڕۆژانە ب,,,,اس لە هۆکارەک,,,,انی نەبوونی ڕەخنە دەک,,,,ات و چارەسەریان ب,,,,ۆ دەدۆزێتەوە.
ڕەخنەگرم بینی,,وە لە م,,اوەی ئەم پێن,,ج س,,اڵەی تەمەنی نووس,,ینیدا هێن,,دەی ک,,تێب چ,,اپ
کردووە ،کە ژمارەیان زیاترە لەو کتێبانەی ڕەخنەگرێکی وەک )ڕۆڵن ب,,ارت( بە درێژایی,,ی
ژی,,,,,,,انی نووس,,,,,,,یونی ،بەڵم هەر ئەو ڕەخنەگرە لەبارەی هەن,,,,,,,دێک چەمکی ئەدەبی و
فیکرییەوە بۆچ,,,,,وونی وای دەربڕی,,,,,وە ،م,,,,,رۆڤ هەم دەخاتە پێکەنین و هەم دەیگریەنێت.
ڕەخنەگری دیمۆتیک ساڵی  2013دوای چاپکردنی چەن,,د کتێ,,بێکی ڕەخنەیی ،دوای ئەوەی
بە زم,,,,,انی ڕۆژانە کۆمەڵێک تێکس,,,,,تی ش,,,,,کاندووە ،چونکە لێی,,,,,ان تێنەگەیش,,,,,تووە و بە
کۆمەڵێکیدا هەڵ,,داوە ،چونکە بە ئاس,,انی سەری لێی,,ان دەرچ,,ووە؛ دەڵێ,,ت) :ڕەخنە بریتییە
لە بڕی,,اردان لەسەر دەق بە چ,,اک ی,,ان بە خ,,راپ( .ئەمە بە هەموو مانایەک کارەس,,اتە!
کاتێکیش بیانەوێت بزانن چ تێکستێک چاکە و چ تێکستێک خراپ ،ئەوا پێ,,وەر ئەوەیە ئەو
تێکستە چەندی لە ک,,ۆی ڕەخنەی میلل,,ی بەر کەوتووە .بە ب,,ڕوای م,,ن دەرکەوتنی ڕەخنە و
گەشەکردنی هەمیشە هاوک,,,,,اتی تێپەڕان,,,,,دنی زم,,,,,انی ڕۆژانە و دامەزران,,,,,دنی زم,,,,,انی
نووس,,ینن .ت,,اکو ئەم س,,اتەیش تێکس,,تی ئێمە لە دەرەوەی پرۆسێس,,ی نووس,,ین و بە ش,,ێوەی
زارەک,,,,ی هەڵدەسەنگێنرێت .چاکە ی,,,,ان خراپە؟ ئەمە ئەو پرس,,,,یارە س,,,,واوەیە بەردەوام
گیانی فیکر و ئیستاتیکامان دەکوژێت ،لە کاتێک,,دا ب,,ۆ ئەوەی ت,,ۆ هەر تێکس,,تێکی ئەدەبی،
بەتایبەتی ڕۆم,,,,,ان ڕاڤە بکەیت ،پێویس,,,,,تت بە نووس,,,,,ینە ،چونکە تەنیا لە )نووس,,,,,ین(دا
دەتوانیت زۆرترین لیەکانی تێکست ب,,بینیت .کەم نی,,ن ئەو تێکس,,تە گەورانەی لە ک,,ازینۆ،
لەناو پاس ،لە سەیرانگا و شوێنی دیکەدا بە شێوەی زارەکی و بە چەند وشەیەکی س,,اکار
بڕیاری,,,,ان لەسەر دراوە .ئەلف تەکنیکی لوازە .ب,,,,ێ زم,,,,انی خراپە .جی,,,,م ڕوداوەک,,,,انی
ئاڵۆزن .دال دایەڵۆگەکانی زەقن .میم خاوەنی فانتاسیایەکی داخراوە ،ب,,ێ ئەوەی ئەوانە
لە م,,,اوەی ئەو چەن,,,د س,,,اڵەدا چ,,,وار دێڕی,,,ان لەبارەی چەمکی زم,,,ان ،ڕووداو ،دایەڵۆگ،
فانتاس,,,یا و ش,,,تی دیکەوە نووس,,,یبێت .ئەگەر نووسیبێتیش,,,یان بە هەمان زم,,,انی ڕۆژانە
باس,,,یان لە کۆمەڵێک مەسەلەی سەختی ئەدەبی و هونەری ک,,,ردووە ،بەو مەبەس,,,تەی ت,,,ا
ئەو ئاس,,,,,,,تە س,,,,,,,ادەیان بکەنەوە ،کە سەریان لێی,,,,,,,ان دەربچێ,,,,,,,ت و ئەنجام بڕی,,,,,,,اری
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چاکەوخراپەیان ب,,,,,,,ۆ دەربکەن) .واڵتەر کافم,,,,,,,ان( لە پێشەکیی کتێ,,,,,,,بی )تراجی,,,,,,,دیا و
فەلسەفە(دا ،کە لە س,,,,اڵی شەستوهەش,,,,تی سەدەی ڕاب,,,,ردوو چ,,,,اپ ک,,,,راوە ،دەنووس,,,,ێت:
) نووس,,ین بیرکردنەوەیەکی هێواشە .ئەو ش,,تانە دەبینی,,ن ،کە خێرایی,,ی ئاس,,ایی ن,,اهێڵێت
بی,انبینین .ڕێگەمان دەدا بە پێ,ی ئ,,ارەزووی خۆم,ان ئەو ش,ریتە بگەڕێنینەوە دواوە ،ت,اکو
لە هەڵەکان بگەڕێین ،بیانس,,,,,,,,,,,,ڕینەوە ،بچینە ن,,,,,,,,,,,,اوی و پێی,,,,,,,,,,,,دا بچینەوە .زۆربەی
4

بیرکردنەوەکان نمنمەی بارانن بەسەر زەویدا دەبارێن و وشک دەبنەوە(.

ڕەخنە بەرهەمی نووسینە ،بۆیە ڕەخنە پرۆسێسێکی هێمنە و بەو هێمنییەی نهێنییەکانی
تێکس,,,ت دەدۆزێتەوە ،ت,,,اکو لێکدانەوەی جی,,,اواز لەوەی نووسەر مەبەس,,,تی ب,,,ووە ،بک,,,ات.
لەبەر ئەوەیە ڕەخنە هەمیشە سەرس,,امی بە دوای خۆی,,دا دەهێنێ,,ت .دەکرێ,,ت لە س,,اتێکدا
دەیان نموونە لە ڕەخنەی جیهانی,,دا بهێنینەوە ،ئەگەر نەڵێم سەرجەم ڕەخنەی جیه,,انی،
بە چاوپۆشین لە جیاوازیی میتۆد و بۆچوون لەنێوان قوتابخانەیەک و یەکێکی دیکەیاندا،
بریتییە لە هێن,,انی سەرس,,امی .زم,,انی ڕۆژانە نەک هەر ڕەخنەی پ,,ێ نانووس,,رێت ،بەڵکو
ئەرکی یەکەمی ڕەخنە تێکش,,,,,کاندن و تێپەڕان,,,,,دنی زم,,,,,انی ڕۆژانەیە) .ه,,,,,ارالمبۆس و
هۆلب,,,,ۆرن( لە کتێ,,,,بی )سۆس,,,,یۆلۆجیای کەلتوور و ش,,,,وناس(دا کەلتوور ،کە لە ک,,,,وردی بە
ڕۆش,,,,نبیری ناس,,,,راوە ،ب,,,,ۆ چ,,,,وار ج,,,,ۆر دابەش دەکەن ،یەکێکیان کەلتووری خەڵکە ،واتە
کەلتووری میللییە .پێیان وایە ئەو جۆرە کەلتوورە هیی خەڵکی ئاساییە ،بەتایبەتی هیی
ئەو کۆمەڵگەیانەیە ،کە شۆڕش,,,ی پیشەس,,,ازییان بە خۆیانەوە نەبینیوە .بە مانایەکی دی
هی,,,,,,ی سەردەمی پێ,,,,,,ش مۆدێرنیتەیە .نموونە بە گ,,,,,,ۆرانیی تەقلی,,,,,,دی و ئەو چیرۆکانە
دەهێننەوە ،کە لە نەوەیەکەوە ب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ۆ نەوەیەکی دی دەگوازرێنەوە .ئەوانە هەرگیز
ئارەزووی,,,,ان نییە ببنە هونەری گەورە ،ئەگەرچی بە ڕێ,,,,زەوە لێی,,,,ان دەڕوانرێ,,,,ت و ب,,,,ۆ
هەن,,دێک ب,,وار دەس,,ت دەدەن 5.پرس,,یاری ئێمە ئەوەیە :ئای,,ا کەلتووری میلل,,ی ،کە سەر
بە قۆن,,,,,,,,اغی پێ,,,,,,,,ش مۆدێرنیتەیە ،ئەو هێ,,,,,,,,زەی تێدایە ڕەخنە لە ئەدەبی سەردەمی
مۆدێرنیتە و پۆس,تمۆدێرنیتە بگرێ,,ت؟ ڕەخنە ب,ۆ ئەوەی توان,,ای تێپەڕان,,دنی ئاس,,تی ئەو
4 Walter Kaufmann, Tragedy and Philosophy, Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York, 1968
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تێکستانەی هەبێت ،کە دەیەوێت ئیشیان لەناودا بکات ،دەبێت ئاستێکی بەرزتری زمان و
ش,,ێوازێکی دیکەی بیرکردنەوەی هەبێت ،لە کاتێک,,دا ئاس,,تی زم,,انی ڕۆژانە زۆر لە خ,,وار
ئاس,,تی زم,,انی تێکس,,تەوەیە .ئەدەب پێچەوانەی ڕەخنە زم,,انی ڕۆژانە بە ک,,ار دەهێنێ,,ت،
بەتایبەتی ئەدەبی گێڕانەوە .بەوەدا ڕۆم,,,,,ان ئەو ژانرەیە ،کە بە ش,,,,,ێوەی ڕاس,,,,,تەوخۆ
پێوەن,,دیی بە سۆس,,یۆلۆجیاوە هەیە ،ئەوا کەناڵێکی گرنگ,,ی گواس,,تنەوەی گوتەی جی,,اوازی
ڕۆژانەی خەڵک و دەنگی چین و توێژە جۆراوجۆرەک,,انی کۆمەڵگەیە .یهکێ,,ک لهو خ,,اڵنهی
وای له )باختین( کردووه ،که )دۆیستۆیڤسکی(ی به لوه گرنگ بێت و به داهێنهری شێوازی
ڕۆمانی فرهدهنگی )پۆلیفۆنی (Polyphonyی دابنێت ،ئهوهیه ،توانیویهتی زمانی ڕۆژانه و
دیالێکته پهراوێزخراوهکان له ڕۆماندا به کار بهێنێ,,ت .ههروهه,,ا )ب,,اختین( لهبهر ههم,,ان
مهبهست بایهخ به )فرانسوا ڕابل,,ێ(ی ڕۆماننووس,,ی فرهنس,,ییش دهدات ،تهن,,انهت )ڕابل,,ێ(
به کلیلێ,,ک دهچ,,ووێنێت ب,,ۆ ک,,ردنهوهی دهرگ,,ای خهزێنهی ئهدهب,,ی گاڵتهج,,اڕیی میلل,,ی.
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بەوەدا ڕۆم,,,,ان پش,,,,ت بە ڕەگەزی گێڕانەوە دەبەس,,,,تێت ،ئەوا توان,,,,ای هەیە بە ش,,,,ێوەی
ناڕاس,,تەوخۆ ش,,تە ش,,اراوەکانی کۆمەڵگە بدۆزێتەوە و فۆرمەڵەیان بک,,ات .لێ,,رەوە ئەرکی
ڕەخنەگر دەست پێ دەکات لەوەی چۆن بە شێوازی خۆی ئەو شتە ش,,اراوانە لێ,,ک بداتەوە.
بەم ش,,,,ێوەیە ڕەخنە بەوە لە تێکس,,,,تی ئەدەبی بەگش,,,,تی و لە ڕۆم,,,,ان بەتایبەتی جی,,,,ا
دەبێتەوە ،کە ئەمەیان ناڕاس,,,تەوخۆیە و زی,,,اتر ئام,,,اژە بە فاکتەکانی کۆمەڵگە دەدات و
ئاڕاس,,تەی ش,,اراوە دەگرێ,,ت ،بەڵم دووەمی,,ان ،واتە ڕەخنە ئەو ئام,,اژە و ئاڕاس,,تانە لێ,,ک
دەداتەوە ،وردی,,ان دەکاتەوە ،بە یەکدییانەوە گ,,رێ دەدات و کۆنکلوژنەکانی دەخاتە ڕوو،
بێ ئەوەی هیچ بڕیارێک دەربکات ،چونکە بڕیار مانای وەس,,تانە ،لە کاتێک,,دا ڕەخنە وەک
پرۆسێسێکی مێتافیزیکی لە ناوەوە بەردەوامیی هەیە .ئەگەرچی ڕەخنە لە ڕووی زەمەنی
فیزیکییەوە دەکەوێتە دوای تێکس,,,,تەوە ،بەوەی سەرەتا تێکس,,,,تی ئەدەبی هەیە ،ئینج,,,,ا
ڕەخنە کۆنت,,,,اکتی لەگەڵ,,,,دا دەک,,,,ات ،بەڵم لە ڕووی زەمەنی مێتافیزیکییەوە هاوش,,,,انن،
بەوەی سەرچاوەی هەردووکیان ئەو چالکییە فیک,,,,,,,,,,,,ری و هۆش,,,,,,,,,,,,یارییانەن ،کە لەناو
کۆمەڵگەدا ئاڕاستەیان وەرگرتووە .ڕەخنە بۆ ئەوە کۆنتاکت لەگەڵ تێکس,,تدا ناک,,ات ،ت,,اکو
لە ناوی,,,دا بمێنێتەوە ،بەڵکو ئام,,,انجی لەو کۆنتاکتە تێپەڕان,,,دنی ئاس,,,تی تێکس,,,تە ،بەو
مەبەس,,تەی کۆمەڵێک کۆنکل,,وژنی ن,,وێ بە دەس,,تەوە ب,,دات ،لە کاتێک,,دا ڕەخنەی ویژدان,,ی
6 http://www.dengekan.com/doc/2010/3/karwan_bakhtyar.htm
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مادام هەر لە بنەڕەتەوە خ,,ۆی بەوەوە خەریک دەک,,ات چ,,ی باشە و چ,,ی خراپە ،ن,,اتوانێت
هیچ ئاڕاستەیەکی نوێ بگرێت ،وەک لەم گوتارەی تۆدا دەی,,بینین ،ئەردەڵن گی,,ان .ئەگەر
وەک پێش,,,,تر گ,,,,وترا ڕەخنە هەمیشە سەرس,,,,امی لەگەڵ خۆی,,,,دا دەهێنێ,,,,ت ،ئەوا ڕەخنەی
دیم,,,ۆتیکی ئێمە تەنیا بڕی,,,ار دەدات و لەو نێ,,,وەدا تێکس,,,تی ق,,,ووڵ ،کە ئاڕاس,,,تەکانی لە
ناوەوەن و بە ئاشکرا دەرناکەون؛ قوربانیی یەکەمە ،بەپێچەوانەوە نووسینی سادە ش,,ادی
بۆ خاوەنی دەهێنێ,,ت .کەم نی,,ن ئەو تێکس,,تە س,,ادانەی ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک بە ش,,اکاریان
دەزانێ,,,,,ت .ڕەخنەگری دیمۆتی,,,,ک لەبەر ئەوە دژایەتیی داهێنەر ناک,,,,ات ،کە داهێن,,,,انی
نەکردووە و بەرهەمی باش,,,,,,,,,ی نەبووە ،بەڵکو بەپێچەوانەوە لەبەر ئەوەیە داهێن,,,,,,,,,انی
ک,,ردووە .ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک چەن,,د نموونەیەکی س,,اکاری خس,,تووەتە خەیاڵی خۆیەوە و
پێی وایە ئەوانە داهێنەرن ،کە هەر ئاڕاس,,تەیەکی دی ب,بینێت ،لەوان نەچێت ،پێ,ی تێ,,ک
دەچێ,,ت ،چونکە سیس,,تەمەکەی لە ن,,اوەوە دەش,,ێوێت .ئەو ن,,اتوانێت لە دەرەوەی ئەو یەک
دوو نموونەیە کەسی دی ببینێت.
ئەردەڵن گیان ،لە ڕەخنەی ویژدانیدا ،کە بە میتۆدی تیۆلۆجی )کەهەنووتی( کار دەک,,ات،
دوو کەس هەن :یەکەمیان ،نووسەرە ،کە تێکستەکەی نووسیوە و دووەمیان ،ڕەخنەگرە ،کە
بڕی,,ار دەدات ئەو تێکس,,تە چەن,,دی باشە و چەن,,دی خراپە .ئەمە لە ڕەخنەی نوێ,,دا نەک
هەر ب,,,,,,,,,,,اوی نەماوە ،بەڵکو هەموو ئاڕاس,,,,,,,,,,,تە ڕەخنەییەکان بەبێ جی,,,,,,,,,,,اوازی دژی
وەستاونەتەوە .لە ڕەخنەی ویژدانیدا خوێنەر بوونی نییە ،یان هەیەتی و پاس,,یڤە .ئەگەر
سەرنج لە تیۆرییە ڕەخنەییە نوێ و هاوچەرخەکان بدەین ،دەبینین هەموویان پێ لەسەر
ب,,,,,وونی خوێنەر وەک ڕەگەزێکی کارلێککەر و تەواوکاریی نووسەر و تێکس,,,,,ت دادەگ,,,,,رن.
ئەگەر لی )ئیکۆ( خوێنەری نموونە هەیە ،ئەوا لی )بارت( خوێنەری هیدۆنیستیک ،یاخود
خوێنەری چێژ و لی )دێریدا( خوێنەری هەڵوەشێنەر و لی )هانز ڕۆبێرت ی,,اوس( خوێنەری
مێژووی,,ی دەبینرێ,,ت .ت,,ۆ لە ئەڵمانیا دەژیی,,ت ،بۆیە بە دڵنیاییەوە پێ,,ت دەڵێ,,م لە هەموو
مێ,,ژووی ڕەخنەی ئەڵمانیادا یەک گوت,,اری ڕەخنەیی نادۆزیتەوە گوتبێ,,تی) :ئەم تێکس,,تە
لێ,,,رەوە ت,,,اکو ئێ,,,رەی باشە ،بەڵم لەم ش,,,وێنەوە ت,,,اکو ئێ,,,رەی خراپە( .بێگوم,,,ان ڕەخنەی
ویژدانیی کوردی نەک هەر لەم سەردەمە ،بەڵکو سەردەمی زوویشدا هەمیشە س,,اکار ب,,ووە
و ن,,,اکرێت س,,,اکاریش نەبێت .بۆیە دەڵێ,,,م ڕەخنەی ویژدان,,,ی بە میت,,,ۆدی تیۆل,,,ۆجی ک,,,ار
دەک,,,,,,,,ات ،چونکە ڕەخنەگر ئەوە بە ئەرکی خ,,,,,,,,ۆی دەزانێ,,,,,,,,ت خێ,,,,,,,,ر و شەڕی نووسەر
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هەڵبسەنگێنێت ،تاکو بزانێ,,ت ت,,ای کامی,,ان قورس,,ترە ،کە ئەمە ب,,ێ کەم و زی,,اد میت,,ۆدێکی
ئایینییە و لەناو ڕیچ,,,وەڵێکی ئایینییش,,,دا بە ڕێ,,,وە دەچێ,,,ت .لەم دۆخەدا تێکس,,,ت زۆر بە
س,,ادەیی بریتییە لە ژی,,انی نووسەر .لەو ماوەیەدا چەن,,د خێ,,ری ک,,ردووە و چەن,,د گوناه,؟
ئەمەیش مانای وایە تێکست لە سەبجێکتەوە بۆ ئۆبجێکت دەگۆڕێت .کەواتە تێکست تەنیا
ئاوێنەی چاکەوخراپەی نووسەرە و هیچ ڕۆڵێکی دیکەی نییە ،کە ئەمەیش هەموو ئاڕاستە
ڕەخنەییەکانی ئەم سەد س,,اڵەی ڕاب,,ردوو بەبێ جی,,اوازی تێیانپەڕان,,دووە ،بەوەی ڕەخنە
بە سەبجێکت دەزان,,,,,,,ن ،بگ,,,,,,,رە هەیانە دەیخاتە سەرووی نووسەریشەوە وەک لی )ڕۆڵن
بارت( دەیبینین .لە ڕەخنەی ویژدانیدا نووسەر ،کە خاوەنی بەرهەمەکەیە ،مردووە ،نەک
بەو مانایەی )ڕۆڵن ب,,ارت( مەبەس,,تیەتی ،بەڵکو بەو مانایەی ژی,,انی تەواو ب,,ووە و تەنیا
خێروشەڕی م,,اون ،کە ئەمە لە ئایینەکان,,دا بە ڕێزوڕێکش,,ن )قیامەت( ناس,,راوە .لە دۆخ,,ی
ڕێزوڕێکش,,ندا ڕەخنەگر ڕێ بە خ,,ۆی دەدات لەسەر هەموو ئەو ش,,تانە لێپرس,,ینەوە لەگەڵ
نووسەردا بکات ،کە نەیکردوون .ئێمە کاتێک تێکس,,تێک دەخوێنینەوە ،دەبێ,,ت بزانی,,ن ئەو
تێکستە چیی گوتووە ،نەوەک چیی نەگوتووە .ئەوەی نەگوتراوە دوور و نزیک پێوەندیی بە
تێکس,,تەوە نییە .ب,,ۆ نموونە ڕەخنەگرێکی دیمۆتی,,ک پێش,,تر تێکس,,تێکی لەبارەی ناس,,کیی
گوڵەوە خوێندووەتەوە و پێی سەرسام ب,,ووە ،ئەوا لە تێکس,,تێکی دیکەدا ،کە باس,,ی ڕەقی,,ی
بەردە ،دەپرس,,ێت ک,,وا ئەو ناس,,کییەی گ,,وڵ ،کە م,,ن لەو تێکس,,تەی دیکەدا دیومە؟ ئی,,دی
لەسەر )نەبوونی ناسکیی گوڵ لەو تێکستەدا( نووسەر سەرزەنش,,ت دەک,ات .هەر تێکس,تێک
دەتوانێت بەشێک لە ژیان پێشان بدات ،بێ ئەوەی ئەو پێشاندانە دەقاودەقی واقیع بێ,,ت،
بەڵم لە ڕەخنەی ویژدانی,,,,دا ،کە هەمان دۆخ,,,,ی ڕێزوڕێکش,,,,نە نووسەر لەسەر هەموو ئەو
ش,,,تانە لێپرس,,,ینەوەی لەگەڵ,,,دا دەکرێ,,,ت ،کە لە دەرەوەی تێکس,,,تەکەدان .ب,,,ۆچی ئ,,,اوای
نەکردووە؟ ب,,,,ۆچی وەک فڵن نووسەر تێکس,,,,تەکەی بە ڕوون,,,,ی نەنووس,,,,یوە؟ ب,,,,ۆچی ئەو
کارەکتەرەی هێندە ئ,,اڵۆزە ،کەس لێ,,ی تێناگ,,ات؟ لە بەرانبەر ئەوەیش,,دا :ئافەرین کە بەو
زمانە ڕەوانە نووسیوتە .دەستت خۆش بێت بۆ ئەو ڕووداوانەی دەیانگێڕیتەوە و ش,,تی لەم
بابەتە ،کە دەت,,,,,,,,,,,وانم زۆر نموونە لە گوتارەکەت,,,,,,,,,,,دا بهێنمەوە ،بەڵم هەر ئەوانەیان
هەڵدەبژێرم ،کە زیاتر قسە هەڵدەگرن:
سەرەتا ب,,,,ا ئەو زانیارییە ڕاس,,,,ت بکەینەوە ،کە پێ,,,,ت وایە ئەو ڕۆمانە مێ,,,,ژووی هەولێر
دەگێڕێتەوە .ڕاس,,,,تییەکەی مێ,,,,ژووی زۆر ش,,,,وێنی دیکەیش دەگێڕێتەوە وەک )س,,,,لێمانی(،
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)کەرکووک() ،بەغدا() ،مەندەلی() ،بەسرا() ،سنووری نێوان عێراق و س,,عوودیە() ،ق,,اهیرە(،
)ئەس,,,کەندەریە() ،ئیس,,,تانبۆڵ( و )ئەڵمانیا( ،بەڵم مێژووێک,,,ی گریم,,,انی ،کە جی,,,اوازە لە
مێژووی فەرمی ،بەوەی لە تێکستی ئەدەبیدا کات و شوێن ڕەهەن,,دی فیزیکیی,,ان لە دەس,,ت
دەدەن و لەسەر ئاس,,,,,تی مێتافیزیک,,,,,دا دەردەکەون ،م,,,,,ادام دەخرێنە ئاس,,,,,تی زمانەوە و
زمانیش ئاڕاستەی جیاواز جیاوازی هەیە ،چونکە پشت بە ڕێتۆریک و مێتافۆر )ڕەوانبێژی
و مەجاز( دەبەس,,,تێت ،کە دوات,,,ر هەوڵی وردکردنەوەی ئەم خاڵە و زۆری دیکەیش دەدەم.
هەروەها لم ڕوونە لەوپەڕی دڵپاکیتەوەیە م,,,,,,ن بە نووسەری )هەولێر( دەزانی,,,,,,ت ،بەڵم
ڕاس,,تییەکەی خ,,ۆم بە نووسەری هەموو دنی,,ا دادەنێ,,م ،لن,,ی کەم نووسەرێکی کوردزم,,انم،
م,,,,ادام بە ک,,,,وردی دەنووس,,,,م .لەو دایەڵۆگەی لەژێر ناونیش,,,,انی )هەولێر و هەولێری لە
کۆنکرێتبەندییەوە ب,,,,ۆ هەڵوەش,,,,اندنەوە(دا لەگەڵ )ئیس,,,,ماعیل حەمەئەمین(ی ه,,,,اوڕێمم
ک,,ردووە ،بە درێ,,ژی لە چەمکی ش,,ار دواوم ،کە ئەو چەمکەیش وەک هەر چەمکێکی دیکەی
مێت,,افیزیکی لەسەر کۆمەڵێک ش,,تی دژ بە یەک دامەزراوە و توان,,ای مانەوەی نییە) 7.ڤ,,ی.
ئێس .نایپۆل(ی ڕۆماننووس لە بەشی یەکەمی )لە وڵتێکی ئازاددا( ،کە لەژێر ناونیش,,انی
)پەراگەندەیەک لە پیرای,,ۆس(دایە ،دەڵێ,,ت) :ناش,,یوناڵیتی ب,,ۆ ڕۆژگ,,اری ئەمڕۆمان مان,,ای
چییە؟ من خۆم بە هاووڵتیی دنیا دەزانم(.
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ئێستا با لە ناونیشانەکەوە دەست پێ بکەین ،کە )کازینۆی منداڵن(,ە ،نەوەک )گازینۆی
منداڵن( وەک تۆ نووسیوتە ،ئەردەڵن گیان .وشەی )گازینۆ( لە ئاستی میللیدا دەگ,,وترێت،
بەڵم )ک,,,ازینۆ  ( casinoوشە ئۆریگیناڵەکەیە و زی,,,اتر لە مانایەکی هەیە ،کە هەموویانم
مەبەس,,,,تن .ماناک,,,,انی )کاس,,,,ینۆ( ،ی,,,,ان )ک,,,,ازینۆ( ئەمانەن :یەکەم ،کل,,,,ووب .دووەم ،ئەو
شوێنەی قوماری لێ دەکرێت .سێیەم ،دۆزەخ .چوارەم ،خانووی لدێ و هتد .دەمەوێت ئەوە
بزانی,,,ت بە خ,,,ۆڕایی ئەو وشەیەم هەڵنەبژاردووە .زۆر کەس لێ,,,رە و لەوێ گوتوویانە م,,,ن
نەمزانیوە )گ,,,,,ازینۆ(یە ،کە ئەمە ڕاس,,,,,ت نییە .هەر لە منداڵییەوە ئەو وشەیە دەزان,,,,,م،
بەوەی س,,,ێ )گ,,,ازینۆ!( لە گەڕەکمان هەبوون .یەکەمجاریش دەمویس,,,ت بە ش,,,ێوە باوەکە
7 http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/12119.html
8 V. S. NAIPAUL, Fri og uafhængig, på dansk ved Merete Ries, Nordisk Bogproduktion A. S. Haslev,
printed in Denmark 1973, p.10
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بینووس,,م ،نەبادا ئ,,اوا کێشە لی خوێنەر دروس,,ت بک,,ات ،بەڵم دوات,,ر س,,وور ب,,ووم لەسەر
ئەوەی ئۆریگیناڵەکە بە کار بهێنم.
ت,,ۆ دەڵێی,,ت ) :من ههتا كۆتایی رۆم انهكه نهمزان ی ئهم گ ازینۆیهی كه ب ۆته ناونیش انی
رۆم انهكه ك امهیه؟ ه ی كێیه؟ ،چ ونكه نووس هر لهچهن د ش وێنێكدا باس ی گ ازینۆكه
دهكات .سهرهتا وامزانی كه ئهم گازینۆیه ،شوێنێكی فهنتازیای نووسهره ،ئهو شوێنهی
كاتێ ك )س وهادو وری ا( بهمن داڵی مانگاكهی ان لێدهلهوهڕان د .پاش ان نووس هر ب اس
لهگازینۆكهی )ئهلی اس داخ انی( دهك ات ،ئهو گ ازینۆیهش بهكۆمهڵێ ك چیرۆك ی س هیر
گرێداوه ،كه زۆر زهحمهته بۆ خوێنهر ههموو ئهو چیرۆكانه ههڵمژێت(.
ڕێی منیش بدە بڵێم :هەر نووسەرێکی هۆشیار بگریت ،هیوا دەخ,,وازێت خوێنەرەکانی ئەم
چەن,,د وشەیەی ب,,ۆ بنووس,,ن ،چونکە ن,,ابێت خوێنەر بە ش,,ێوەی ک,,ۆنکرێت و ئاس,,ان مان,,ای
ناونیشان بدۆزێتەوە .هەوڵی زۆرم داوە ئەو ناونیشانە شاراوە بێت و وا دی,,ارە هەوڵەکانم
کاریگەرییان هەبووە .بۆ ڕاستیی ئەم بۆچوونەیش,,م تکایە ئەم دایەڵۆگەی نێ,,وان )س,,وهاد(
و )یەڵدا(ی شاگردی کازینۆکە بخوێنەرەوە:
}ڕۆژێکی,,,,ان لە قەڵت دەهاتە خ,,,,وارێ و زۆر مان,,,,دوو ب,,,,وو ،بەوەی بە درێژایی,,,,ی ڕۆژ لە
کچەکەی گەڕابوو ،ڕێی کەوتە ئەو کازینۆیە ...سەرەتا چەند جارێک گوتی:
_ ئای گوڵباران ،گوڵباران !!...ئای گوڵباران ،گوڵباران!!...
دەمودەست )یەڵدا(ی شاگرد لە بەردەمی قوت بووەوە و بە گوێچکەیدا چپاند:
_ لێرە گۆرانی قەدەغەیە ،بەتایبەتی گۆرانیی گەوران ،بۆیە دەبێت بێدەنگ بیت.
سەری هەڵبڕی و پێی گوت:
_ گۆرانی ناڵێم ،ڕۆڵە ...کچەکەم ناوی گوڵبارانە و ون بووە.
ئەگەرچی )یەڵ,,,دا( دەیویس,,,ت دەمک,,,وتی بک,,,ات ،بەڵم لەوە دەچ,,,وو ئەو هەواڵەی بە لوە
سەیر بێت ،یان ڕەنگە ناوی )گوڵباران( سەرنجی ڕاکێشابێت ،بۆیە بە چپە لێی پرسی:
_ تەمەنی چەندە...؟
_ گەورەیە ...بیست ساڵە.
_ نابێت باسی هیچ شتێکی گەورەیی بکەیت ...ئەمە کازینۆی منداڵنە.
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ئەوسا گوتی:
_ هێندە نابێت منداڵێکیشم مردووە ...نابێت باسی ئەویش بکەم...؟!
_ نا ،نابێت ...ئەمەیش هەر بە گەورەیی ڕووی داوە.
لەو کووپەیەی لی سەرووی کازینۆکەی ڕوان,,,,ی ،کە ت,,,,ک ت,,,,ک دڵۆپەئاوی س,,,,ازگاری ل,,,,ێ
دەتکایە ناو قاپەکەی ژێری ...گریان قوڕگی گرت و گوتی:
_ ئاخر تایەکی گەرمی لێ هاتووە و دوای چەن,,د ڕۆژێ,,ک لە ناوەڕاس,,تی حەوشە م,,ردووە...
ب,,ۆم دەرکەوتووە تینووێ,,تی زۆری ب,,ۆ هێن,,اوە و ه,,اتووە لەوێ ئ,,او بخواتەوە ،بەڵم دەس,,تی
نەکەوتووە و خنک,,اوە ...ئ,,ێ هەر وا نییە...؟! م,,رۆڤ ک,,اتێ ت,,ای گەرمی ل,,ێ دێ,,ت ،تین,,ووی
نابێت...؟! دەم و قوڕگی وشک نابن...؟! ئەرێ چ,,اوەڕێ ناک,,ات یەکێ دەس,,تێک بە پش,,تیەوە
بگرێت ،تاکو نەکەوێت و بە دەستەکەی تری ئاوی ساردی بداتێ...؟!
_ لە بیر خۆتی ببەرەوە !!...ئەگەر خوشکێک یان برایەکت بە منداڵی م,,ردووە ،دەت,,وانیت
باسیان بکەیت.
_ من خوشکوبرام هەر نەبووە ...تاقانەم ،تاقانە !!..با ،برایەکم هەیە ،بەڵم ئەویش......
)یەڵدا( هێشتا هەر بە چپە قسەی لەگەڵ دەکرد:
_ گوێ بگرە !!...دەزانم ئەوە یەکەمجارتە دێیتە ئێ,,رە و هێش,,تا ش,,ارەزای یاس,,اکان نیی,,ت،
بەڵم ئەگەر لە دڵی خۆیشتدا بیر لە گەورەیی بکەیتەوە ،من ناچارم دەرتبکەم{.
ئەردەڵن گی,,ان ،دەش,,ێ ئەو کازینۆیە تەنیا لە خەیاڵی )س,,وهاد(دا ب,,وونی هەبێت ،چونکە
ئەوەتا )وریا(ی برای دەڵێت} :تۆ سووری لەسەر ئەوەی بڵێی,,ت ک,,اتی خ,,ۆی ئێ,,رە )ک,,ازینۆی
منداڵن( بووە ،بەڵم م,,ن ئەوە یەکەمجارە ن,,اوی دەبیس,,تم ...ئەوەن,,دە دەزان,,م لەم ش,وێنە
گۆمێک هەبوو ...ئێواران )مەیسوون(مان دەهێنا ،تاکو تێر تێ,,ر ئ,اوی ل,ێ بخواتەوە .(.بەڵم
لە لیەکی دی لەو هەموو ش,,,,,وفێرانەی تاکس,,,,,ی ،تەنیا یەکێکیان دەزانێ,,,,,ت ئەو ش,,,,,وێنە
هەبووە) :ئەو کازینۆیە نەماوە و کراوەتە ئاپارتم,,,,,,انێکی بەرز ،پیرەمێ,,,,,,رد ،بەڵم م,,,,,,ن
دەتوانم بتبەمە ئەوێ{.
لە کەرکووکیش کازینۆیەک هەیە و هی,,ی )ئەلیاس باخ,,انی(یە ،کە ئەمەیش بە مەبەس,,ت
دروس,,ت ک,,راوە ،ب,,ۆ ئەوەی کازینۆکەی هەولێر نەبێتە س,,ێنتەرێک و خەیاڵی خوێنەر لەوێ
دوور بکەوێتەوە .لەوێ )ش,,,,,,,,,,,,ێرکۆ(ی حیکایەتخوان بە گێڕانەوەی بەسەرهاتەکان خەڵک
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سەرس,,ام دەک,,ات ،بە ڕادەیەک کازینۆکە پ,,ڕی من,,داڵ دەبێ,,ت ،بەڵم ئای,,ا بۆیە ناونیش,,انی
ڕۆمانەکە ناوی )کازینۆی منداڵن(,ە؟ نەخێر ،دەبێ,,ت لە ش,,وێنی دی ب,,ۆی بگەڕێیت .ئەگەر
لە بەرهەمەکانی ت,,رم بڕوانی,,ت ،بەردەوام ک,,اری وام ک,,ردووە ،ئەردەڵن گی,,ان .م,,ن ئێس,,تا
لەم نامەیەدا دەرفەتی ئەوەم نییە بە درێژی ب,,اس لە پێوەن,دیی ناونیش,,ان بە تێکس,,تەوە
بکەم ،بەڵم هیوادارم بۆ گفتوگۆکانم بگەڕێیتەوە ،تاکو بزانیت لەو بارەیەوە چیم گوتووە.
ئێس,,,تا تەنیا ئەوەن,,,دە دەپرس,,,م ئای,,,ا ناونیش,,,ان بەش,,,ێکی جی,,,اکراوەی تێکس,,,تە؟ نەخێر،
بەشێکە لە تێکست و توانای هەیە لەگەڵ ئاڕاستە جیاوازەکانی ئەو تێکس,,تەدا پێوەن,,دیی
جی,,اوازی هەبێت ،کە ئەوانەی لەبارەی تی,,ۆری گێڕانەوەوە نووس,,یویانە بە وردی باس,,یان
لەو پرۆبلەماتیکە کردووە و خۆیشم لە گفتوگۆکانم,,دا ئام,,اژەم پ,,ێ داون .لە ئەدەبی نوێ,,دا
بەتایبەتی لە ئەدەبی گێڕانەوەدا ناونیش,,,ان وەک هی,,,ی ج,,,اران نییە ،ڕاس,,,تەوخۆ و زەق
بێت ،بەڵکو پێویستە بشاردرێتەوە .دوای دەرکەوتنی بواری س,,یمۆلۆجیا بەتایبەتی لەگەڵ
هەوڵەکانی )سۆس,,ێر( و پاش,,ان هی,,ی )ب,,,ارت( و ئەوانی دیکەدا ئی,,,دی ناونیش,,ان گ,,,ۆڕانی
بنەڕەتیی بەسەردا ه,,ات ،بەوەی چ,,ووە ن,,او ب,,واری فەلسەفە و لینگویس,,تیکەوە .م,,ن هەوڵ
دەدەم بەکورتی وێنەیەک لەو بارەیەوە بخەمە بەرچاوی تۆی ئازیز ،ئەردەڵن گی,,ان ،بەو
مەبەستەی بزانیت ئەو ناونیشانە بۆچی بە زەقی لەناو تێکستەکەدا نابینرێت .مەبەستم
ئەوەیە لە ڕوانگەی س,,یمۆلۆجیاوە تیش,,ک دەخەمە سەر پێوەن,,دیی نێ,,وان دال و مەدلوول )
(Signifier and Signifiedەوە.
بە بڕوای )سۆسێر( نیشانە ) (Signکۆمەڵێک بیرۆکە و وێنەی دەنگ,,ی )(Sound-Imageیە
و لە دوو بەش پێ,,,ک دێ,,,ت .ب,,,ۆ نموونە ئام,,,اژەی درەخ,,,ت لە بیرۆکەی درەخ,,,ت و وێنەی
دەنگیی درەخ,,ت پێ,,ک ه,,اتووە ،کە ئەو دەنگە فیزیک,,ی نییە ،بەڵکو ب,,وونێکی س,,ایکۆلۆجیی
هەیە 9.کەواتە ئێمه ک,,,اتێ دهڵێی,,,ن درهخ,,,ت ،ئهوا ئهو دهنگه داله و مهدل,,,وولهکهی
وێنهی درهخته ،که دێته بهرچاومان .ههر کاتێ نووسیمان )درهخت( ئهوا پیتهک,,ان له
ڕێ,,,,,,ی دهنگهوه ئام,,,,,,اژه به درهخ,,,,,,ت دهدهن و ئی,,,,,,دی درهخ,,,,,,ت وهک وێنهیهک دێته
بهرچاوم,,ان .بەم ش,,ێوەیە )سۆس,,ێر(

پێ,,ی وایه زم,,ان له کۆمهڵێ,,ک نیش,,انه پێ,,ک دێ,,ت.

نیش,,,,,انه دال و مهدل,,,,,وول له خ,,,,,ۆی دهگرێ,,,,,ت .وەک گ,,,,,وترا مهبهس,,,,,ت له دال لیهنه
دهنگییهکهیه چ له قس,,هکردن و چ لهس,,هر ئاس,,تی پیت,,دا لهو ک,,اتهی دهنووس,,ین.
ههرچ,,ی مهدل,,ووله لیهن,,ی وێنه پێش,,ان دهدات .پێ,,ی وایه ئهو دال و مهدل,,ووله لهن,,او
هارلمبوس وهولبورن ،سوشیولوجیا والهویة ،ترجمة حاتم حمید محسن ،دار کیوان للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعة الولی9 ،2010 ،
ص 59
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نیش,,,,,انهدا یهکی,,,,,ان گرت,,,,,ووه و جیاکردنهوهی,,,,,ان مهح,,,,,اڵه ،کە پێوەندییەکی ڕوواری )
 (Arbitraryی,,ان پێکەوە هەیە .واتە هۆک,,اری ڕاس,,تەقینە و پێویس,,ت نییە ب,,ۆ بەکارهێنانی
وێنەی دەنگی,,ی دی,,اریکراو ب,,ۆ بیرۆکەیەکی دی,,اریکراو 10.پێوەن,,دیی نێ,,وان دال و مەدلوولی
)سۆس,,ێر( لی )لیڤ,,ی ش,,تراوس( دەچێتە دۆخێک,,ی دیکەوە ،کە پێ,,ی دەگ,,وترێت )سیس,,تەمی
نزیکایەتی  . (Kinship Systemبەم پێیە )سیس,,تەمی کینش,,,یپ(یش ڕێ,,ک وەک سیس,,تەمی
زم,,ان خ,,اوەنی کۆمەڵێک پێوەندییە .هەر بەش,,ێک لە سیس,,تەم تەنیا کاتێ,,ک مان,,ا پەی,,دا
دەکات ،کە پێوەندیی لەگەڵ ڕەگەزەکانی دیکەدا دەبەستێت .پی,,او کاتێ,,ک پێ,,ی دەگ,,وترێت
11
هەیە .بەڵم دەش,,ێت پی,,او
)مێرد( ،کە ژن,,ی هەیە .ژن کاتێ,,ک دەبێتە )دای,,ک( ،کە من,,داڵی

ش,,تی دیکەیش بێ,,ت .ب,,ۆ نموونە لە خوێندنگە بەڕێوەبەر بێ,,ت .لە ح,,زب ک,,ادیر بێ,,ت .ژن
دەتوانێت دایک بێت و ئەندازیار و ئەندامی ڕێکخراوی ژن,,انیش بێ,,ت .کەواتە ش,وێن کاتێ,,ک
دەبێتە )ک,,,,ازینۆ( ،کە پێوەن,,,,دیی بە ڕەگەزەکانی دیکەوە دەک,,,,ات ،وەک مێ,,,,ز ،کورس,,,,ی،
چ,,ایچی ،ش,,اگرد ،چ,,ا ،ق,,ۆری ،خەڵووز و هت,,د ،بەڵم هێش,,تا دەش,,ێت ش,,تی دیکەیش بێ,,ت ب,,ۆ
نموونە ش,,وێنی کۆبوونەوەی ڕۆش,,نبیران بێ,,ت) .ڕۆڵن ب,,,,ارت(یش لە کتێ,,بی )ڕەگەزەکانی
سیمۆلۆجی(دا ئەو بۆچوونانەی )سۆسێر( لەبارەی دال و مەدلوولەوە بە وردی ڕاڤە دەکات،
بگ,,رە هەرەمەکەی )سۆس,,ێر( هەڵدەگێڕێتەوە و دەگاتە ئەوەی بڵێ,,ت س,,یمۆلۆجیا بەش,,ێکە
لە لینگویس,,,,,,,,تیک ،نەوەک بەپێچەوانەوە .لە ڕێ,,,,,,,,ی کۆنس,,,,,,,,ێپتی زمانەوانییەوە هەوڵی
لێکدانەوەی وێنە و ڕێکلم دەدات 12.پ,,ێ لەسەر ئەوە دادەگرێ,,ت ،کە دال و مەدلوول ڕاس,,تە
جیا ناکرێنەوە ،بەڵم دال بوونێکی چەسپاو و سەربەخۆی نییە ،بەڵکو دەشێ ئام,,اژە بە
مەدلوولی دیکەیش ب,,دات ،کە ئەمە مان,,ای وایە )ک,,ازینۆ( ڕاس,,تە ئاماژەیە بەو ش,,وێنەی
ئێمە دەیهێنینە بەرچاومان ،بەڵم دەشێ لە کۆنتێکس,,تی دیکەدا مان,,ای دیکەیش,,ی هەبێت،
کە وەک گوتم من هەوڵی زۆرم داوە ئەو مانا کۆنکرێتییەی تێ,,ک بش,,کێنم .ک,,اتێکیش وشەی
)من,,,داڵن(ی دەچێتە سەر ،ئەوا دیس,,,ان ماناکەی دەگ,,,ۆڕێت) .س,,,ۆران ئ,,,ازاد( لە گوت,,,اری
)کازینۆی منداڵن ،کازینۆی دەنگە جیاوازەکان(دا پێی وایە )ک,,ازینۆ( ئاماژەیە بە ش,,وێن
سەرچاوەی پێشوو ،ل 10 60
هەمان سەرچاوە ،ل 11 64
12 filosofisk leksikon, gyldendal, printed in Denmark, 2008, p46
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و )من,,,داڵ( ئاماژەیە بە ک,,,ات ،کە دەکرێ,,,ت بەو ش,,,ێوەیەیش سەیری بکەین 13.لی )ب,,,ارت(
ناونیشان تەنیا پێوەندیی بە تێکستی نووسراوەوە نییە ،بەڵکو ئەو وەک بەشێک لە بواری
سیمۆلۆجیا لێی دەڕوانێت و پێی وایە سیمۆلۆجیا چ زمان و چ ئەوانەی زمان نین؛ لە خۆی
دەگرێت وەک ئ,ایکۆن ،س,یمبۆڵ ،نیش,انە و هت,د .واتە چ ئەوانەی گ,ۆ دەکرێ,ن و چ ئەوانەی
دەبینرێ,,ن .دەش,,ێ ج,,ۆری خ,,واردن ی,,ان ج,,ۆری جلوبەرگ ناونیش,,ان بێ,,ت ب,,ۆ چینێ,,ک ،ی,,ان
کەلتوورێکی دیاریکراو .ج,,ل ب,,ۆ ئەوەیە لە بەر بکرێ,,ت و لەش دابپۆش,,ێت ،بەڵم ڕەنگە ب,,ۆ
ڕازاندنەوەیش بێت و دەکرێت ئەرکی دیکەیشی هەبێت 14.ک,,ازینۆ ب,,ۆ ئەوەیە خەڵک ک,,اتی
خ,,ۆی تێ,دا بەسەر بب,,ات و دەش,,ێ ئەرکی دیکەیش,ی هەبێت .ڕەخنەگری مەغریبی )جەمیل
حەم,,,دان( پێ,,,ی وایە ناونیش,,,انی ڕۆم,,,ان هەموو ک,,,اتێ بە ش,,,ێوەی ڕاس,,,تەوخۆ تەعبیر لە
ن,,اوەرۆکی تێکس,,تەکە ناک,,ات ،بەڵکو زۆر ناونیش,,ان هەن ئ,,اڵۆز ،ش,,اراوە و س,,یمبۆڵین ،کە
زەحمەتە پێوەن,,,,دیی ئین,,,,دیکتیڤی لەنێوان ئەمانە و تێکس,,,,تدا بدۆزرێتەوە ،بەڵم لەسەر
خوێنەر پێویس,,,تە چ بە دوای ئەو پێوەندییە و چ بە دوای مەبەس,,,ت و ڕایەڵە س,,,یمبۆڵی و
ئاماژەییەکانیدا بگەڕێت.
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ئەردەڵن گی,,,ان ،س,,,یمۆلۆجیا تاکە سەرچاوە نییە ئێمە تێی,,,دا ب,,,ۆ ماناک,,,انی ناونیش,,,ان
بگەڕێین ،بەڵم لەبەر ئەوەی س,,,یمۆلۆجیا زۆرتری,,,ن بایەخی بەو ب,,,وارە داوە ،بەتایبەتی
ڤێرژنە فرەنس,,,,,,,,ییەکەی ،بۆیە تەنیا ئاماژەم,,,,,,,,ان بەو دا .وەک پێش,,,,,,,,تریش گ,,,,,,,,وتم لە
گفتوگۆکانم,,دا زی,,,اتر لە جارێ,,,ک باس,,,م لە ناونیش,,,ان ک,,,ردووە .بەڵێ ،گوتوومە ناونیش,,,ان
دهت,,وانێت س,,هربهخۆییی تێکس,,ت له ئاش,,کرابوون و ڕوونب,,وونهوه بپ,,ارێزێت ،که ئهمهی,,ان
 (13) 13ژمارە )(3ی گۆڤاری ئەدەبی سەردەمhttp://www.serdem.net/Blawkrawa.aspx?jimare=12 :

14 (14) Roland Barthes, Elements of Semiology:http://ada.evergreen.edu/~arunc/texts/frankfurt/barthes.pdf

.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article5406جمیل حمدان ،صورة العنوان في الروایة العربیة 15
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دهکرێ,,ت وهک,,و ئاس,,تێکی جوانک,,ارییش س,,هیر بکهی,,ن .له کاتێک,,دا تهکنهلۆژی,,ا له ههوڵ,,ی
ئهوهدایه ههم,,وو ل,,وغز و نهێنییهک,,انی ژی,,ان ئاش,,کرا بک,,ات ،نووس,,هر ناچ,,اره ئهو دهروازه
گرنگه ،که پێی دهگوترێت ناونیشان ،به ههند وەربگرێت .ئهم,,ڕۆ  Titrologieواته زانس,,تی
ناونیشان ،یاخود ناونیشانناسی له بواری ئهدهب و هونهری شێوهکاری و بگره له هونهری
فۆتۆگرافیشدا بایهخێکی گرنگی ههیه .ناونیشان ئهوهندهی پێوهندیی به دنیای بیستنهوه
ههیه ،دوو ئهوهندهیش به دنیای بینینهوه.
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هەن,,دێک ڕەخنەگری دیم,,ۆتیکی لی ئێمە پێوەری,,ان ب,,ۆ ناونیش,,ان دان,,اوە ،گوایە دەبێ,,ت
کورت بێت ،کە ئەمە نیشانەی بێئاگاییە لە تیۆریی زمان و بواری لینگویستیکەوە ،چونکە
لە زماندا شتێک نییە بە ناوی کورتی و درێژی .زمان ،لی ئەوانە زۆر بە سادەیی بریتییە
لە وشە ،کە ئەمە تەنیا ئاستی فیزیکیی زمانە ،بەڵم زم,,ان لەناوەوە لە کۆمەڵێک بەش,,ی
زۆر بچ,,ووک پێ,,ک دێ,,ت ،بۆیە بە هی,,چ ش,,ێوەیەک ژم,,ارەی وشە پێ,,وەر نییە ب,,ۆ درێ,,ژی و
ک,,,ورتی .ئێس,,,تا ب,,,واری ئەوەم نییە لەسەر ئەم بابەتە بوەس,,,تم ،بەڵم ئەگەر هەر ک,,,اتێ
پێویستی ک,,رد ،ئەوا بە گوت,,ارێکی سەربەخۆ ب,,ۆی دەگەڕێمەوە .خ,,راپ نییە دوو نموونە لە
ناونیشانی درێژ بهێنینەوە :یەکەم ،ڕۆمانی )وێنەی هونەرمەند لە تافی لوی,,دا(یە ،کە بە
زمانی ئینگلیزی بەم شێوەیەیە )  .(A Portrait of the Artist as a Young Manدووەم،
چیرۆکی )شیفۆ ،تۆ لەپێناوی پێکەنیندا هەموو شتێک دەکەیت(ی )موو ی,ان(,ە .ئای,,ا ڕاس,,تە
ئەمانە م,,,,ادام درێ,,,,ژن ،ئەوا خراپ,,,,ن؟ بە ب,,,,ڕوای م,,,,ن پرۆسێس,,,,ی ناونیش,,,,ان جۆرێکە لە
ئەسۆسەیش,,ن )ت,,داعی( ،که )داڤی,,د هی,,وم( ن,,اوی ل,,ێ دهنێ,,ت )ئەسۆسەیش,,نی ئای,,دیاکان
 ،( Association of Ideasواته چ,,ۆن ش,,تێک ش,,تێکی دیکهم,,ان بی,,ر دهخ,,اتهوه و چ,,ۆن له
ئای,,,,دیایهکهوه دهگهینه ئای,,,,دیایهکی دیکه .چ,,,,ۆن بهب,,,,ێ ئهوهی ب,,,,ه خۆم,,,,ان بزانی,,,,ن
زنجیرهیهک ئایدیای جیاواز و لهیهکچ,وو له خهیاڵمان,دا دروس,ت دهبن 17.لەبەر ئەوە ب,وو
گ,,وتم ناونیش,,ان بەش,,ێکە لە تێکس,,ت و لێ,,ی جی,,ا ناکرێتەوە ،کە هەم لە یەکگرتنی مان,,ای
جۆراوج,,,ۆر و هەم لە ب,,,وونی جی,,,اوازیی نێ,,,وان ئەو مانایانەدا دێتە کایەوە .ئەمەیش وا
دیداری نەورۆز جەمال لەگەڵ کاروان کاکەسوور .لە ئێنتەرنێت وەرگیراوە ،کە ئەمە )16 (16
:http://hemin.dk/KKS.htmلینکەکەیەتی

17 http://www.dengekan.com/doc/2010/Karwan_marx.pdf
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دەک,,,,ات بە ئاس,,,,انی مان,,,,ای ناونیش,,,,ان نەدۆزرێتەوە ،بەڵکو تەنیا ئام,,,,اژە زمانەوانی و
ئیس,,تاتیکییەکانی دەربکەون .ئینج,,ا ک,,اری ڕەخنە دەس,,ت پ,,ێ دەک,,ات چ,,ۆن ئەو ئاماژانە
دەخوێنێتەوە.
ئەردەڵن گیان ،تۆ دەڵێیت) :ئهو گازینۆیهش بهكۆمهڵێك چیرۆكی سهیر گرێداوه ،كه زۆر
زهحمهته بۆ خوێنهر ههموو ئهو چیرۆك انه ههڵمژێ ت ( .لە ش,,وێنێکی دیکەی گوتارەکەت,,دا
ئەمەیش دەڵێی,,ت } :بهداخهوه زۆرج ار زهمن ی رۆم انهكه تێكهڵ و پێكهڵ دهبێ ت ،خ وێنهر
نازانێت باس لهكام سهردهم دهكات .بهب ڕوای م ن ئهمهش دهگهڕێتهوه ب ۆ ههڵهیهك ی
تری ئهم رۆمانه ،ئهویش چۆنێتی داڕشتن و ریزكردنی چیرۆكهك انهیهتی ....رۆم اننووس
دهبێت زۆر شارهزابێت لهچۆنێتی چنین ی چیرۆكهك انی رۆم انهكهی .بهداخهوه نووس هر
لهزۆر ش وێندا كۆمهڵێ ك چی رۆك تێكهڵ بهیهك تری دهك ات ،كه زۆرج ار خ وێنهر س هری
لێدهشێوێت .بۆ نموونه ئهو لهسهرهتاوه لهڕێگای فلش باگهوه) ،س وهاد( دهگهڕێنێتهوه
ب ۆ ههولێ ر ،بهدوای گ ازینۆی من داڵن دهگهڕێ ت ،ورده ورده دهچێته ن او باس ه
مێ ژووییهكهوه .بهب ڕوای م ن ،نووس هر ههت اوهكو كوش تنی )ئ ارۆن( زۆر بهباش ی دێته
ژوورهوه ،بهڵم لهپ اش كوش تنی )ئ ارۆن(هوه ،دهزووی ك ۆلرهی رۆم انهكهی
لهدهستدهردهچێت ،بهشێوهیهكی عهجی ب چیرۆكهك ان تێكهڵ و پێكهڵ دهك ات ،زۆرج ار
نازانیت ب اس لهك ێ دهك ات .لهبهش ی سێیهمیش دا ،س هرهتا بهچیرۆك ی )پهریه ان(
دهستپێدهكات ،زۆرباش دێته ژوورهوه ،دوایی چیرۆكهك ان درێ ژدهبنهوه ب ۆ )پهلكش ان و
نهخشه شان ،،،هتد( كهبهڕاستی نازانیت سهری بابهتهكه لهكوێندهره.{.
ڕێ,,,ی منی,,,ش ب,,,دە بڵێ,,,م ئەمە ڕێ,,,ک ئەو گوتانەن لێ,,,رە و لەوێ لەبارەی بەرهەمی منەوە
دەگ,,,وترێن ،گوایە زەمەن تێکەڵی یەک,,,دی دەب,,,ن و خوێنەر سەریان ل,,,ێ دەرناک,,,ات ،بەڵم
وەک گوتم تۆ زۆر ڕاشکاوانە و دڵپاکانە هاتوویت داتڕشتوونەتەوە .ئەوەی لی م,,ن سەیرە،
ئەوەیە ،ڕەخنەگر هەمیشە بە دوای قووڵی,,دا دەگەڕێت و ئەو تێكس,,تانە فەرامۆش دەک,,ات،
کە س,,ادەن ،ب,,ێ ئەوەی بیانش,,كێنێت ،کەچی ڕەخنەگری دیم,,ۆتیکی ئێمە بۆیە تێکس,,ت بە
لوە دەنێ,,,,,ت ،ی,,,,,ان بە چەن,,,,,د وشەیەکی س,,,,,ادەی ڕۆژانە دەیش,,,,,کێنێت ،چونکە قووڵە و
تێگەیشتنی ئاسان نییە.
ئەردەڵن گیان ،تۆ لە سەرەتای گوتارەکەتدا دەڵێیت) :رۆمان سنوورێكی ئێجگ ار مهزن ی
ههیه ،كه نووس هر دهت وانێت ههرچ ی بهمێش كیدا دێ ت ،لهن او س نووری رۆمان دا
بینووسێت.لهڕێگای رۆمانهوه دهتوانرێت ،باس لهژیانی رۆژانهی ئاسایی تاوهكو لهمێژوو،
سیاسهت ،فكرو فهلسهفه ،عادات و تهقالید ،،،هتد بكرێت.(.
ئەمە لەگەڵ ئەو دەربڕینانەی دیکەت زۆر ناکۆکە .هۆکاری ناکۆکییەکەیش ئەوەیە ت,,ۆ بە
زمانی ڕۆژانە باست لە ڕۆمان کردووە .وەک گوترا زم,,انی ڕۆژانە ڕێ,,ی ڕەخنەگر ن,,ادات لە
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چەمکەکان ق,,,ووڵ ببێتەوە ،بەڵکو تەنیا دەت,,,وانێت هەن,,,دێک ڕس,,,تەی س,,,اکار دەرب,,,بڕێت.
ئەگەر زانیمان چەند ڕەخنەگری گەورەی دنیا وەک )میکایل باختین() ،لوسیان گۆڵ,,دمان(،
)تزڤیت,,ان ت,,ۆدۆرۆڤ() ،پ,,ۆل ڕیک,,ۆر() ،جی,,رار جینێ,,ت() ،تی,,ری ئیگلیت,,ۆن() ،سەعید یەقتین(،
)یومن,,ا عی,,د( و زۆری دیکە خەریکی تی,,ۆری گێڕانەوەن ،ئەوس,,ا زی,,اتر بۆم,,ان دەردەکەوێت
بوارێکی ئاسان نییە و ناکرێت بە زمانی ڕۆژانە ڕووبەڕووی ببینەوە.
ئەردەڵن گیان ،تۆ )سوهاد( و )وریا(ت لێ تێکەڵ ب,ووە ،کە ئەمەیش لۆژیکە ک,,اتێ خوێنەر
دوو کارەکتەری سەرەکیی ڕۆمانەکەی ل,,,ێ تێکەڵ ب,,,بێت ،وەک ت,,,ۆ نەزانێت باس,,,ی چییە،
بەڵم مەرج نییە وەک ت,,ۆ بڵێ,,ت) :بهبڕوای من ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ ههڵهیهك ی ت ری
ئهم رۆمانه ،ئهویش چۆنێتی داڕشتن و ریزكردنی چیرۆكهكانهیهتی(.
ڕاستییەکەی )س,,وهاد( لە کوردس,,تان دەرنەچووە ،بەڵکو ئەوە )وری,,ا(یە دوای نی,,و سەدە لە
ئەڵمانیا گەڕاوەتەوە .سەرەتا گوتم ڕەنگە تۆ لە کاتی نووس,,ینەوەدا لێ,,ت تێکەڵ ب,ووبێتن،
بەڵم دوای,,,ی ب,,,ۆم دەرکەوت هەر بە ڕاس,,,تی نەتتوانیوە لێکی,,,ان جی,,,ا بکەیتەوە ،چونکە
ئەوەتا لە شوێنێکی دیکەی گوتارەکەتدا دەنووسیت) :سوهاد ههمیشه رقی لهڕاب ردووهو
عاشقی ئهمڕۆو ئایندهیه ،بهپێچهوانهی وری ای ب رایهوه .( .ڕاس,,تییەکەی ئەوە )س,,وهاد(,ە
بە ڕابردووەوە بەندە ،نەوەک )وریا( .کۆمەڵێک هۆکار وایان ک,,ردووە ئەمیان بە ڕاب,,ردوو و
ئەویان بە ئایین,,دەوە پێوەس,,ت بێ,,ت ،کە دەکرێ,,ت بە دوایان,,دا بگەڕێین .جی,,اوازیی نێ,,وان
ئەو دوو کارەکتەرە زۆر زۆرە ،کە )س,,,,وهاد( بەش,,,,ی یەکەم دەگێڕێتەوە و )وری,,,,ا( بەش,,,,ی
دووەم .م,,,,,ن ب,,,,,م لە ش,,,,,وێنی ت,,,,,ۆ ج,,,,,ارێکی دی ڕۆمانەکە لە نووکەوە دەخوێنمەوە ،کە
ڕاستییەکەیش,,ی زۆر ج,,ار وام ل,,ێ ه,,اتووە .تەمەنم ش,,انزدە س,,اڵ ب,,وو ،ک,,اتێ ب,,ۆ یەکەمجار
ڕۆم,,,,,,انی )ڕۆژهەڵتی ناوەڕاس,,,,,,ت(ی )عەب,,,,,,دولڕەحمان مونی,,,,,,ف(م خوێن,,,,,,دەوە ،نەخێر،
نەمخوێندەوە ،بەڵکو هەندێک لە لپەڕەی سەرەتام ڕوانی .هیچی لێ تێنەگەیشتم و فڕێ,,م
دا ،بگ,,رە گ,,وتم حەیف ،خ,ۆ دەمت,وانی بەو پارەیە کتێ,بێکی چ,اک بک,,ڕم! دوای دوو س,اڵ بە
ڕێککەوت بۆی گەڕامەوە و هەس,,تم ک,,رد ئەو گێڕانەوەیە زۆر چێژبەخشە .لەبەر ئەوەی بە
ڕۆمانەکانی )نەجیب مەحفوز() ،ئیحس,,,,ان عەبدولقەدوس( و ئەوانی دی ڕاه,,,,اتبووم ،بۆیە
ش,,ێوازی شەپۆلی ه,,ۆش ،واتە تێکش,,کاندنی زەمەن و تێکەڵکردنی دیمەنی جی,,اواز ،ب,,ۆ م,,ن
ن,,,وێ ب,,,وو ،ئەگەرچی لە فیلم,,,دا بینیب,,,ووم .س,,,اڵی  2001لە کتێبخانەی ش,,,ارەکەم ک,,,ارم
دەک,,رد ،کە )ڤ,,ی .ئێ,,س .ن,,ایپۆل( خەڵتی ن,,ۆبێلی وەرگ,,,رت .لەو بارەیەوە لەگەڵ ژنێک,,ی
هاوک,,,,,ارم کەوتمە گفتوگ,,,,,ۆ و گ,,,,,وتم )ن,,,,,ایپۆل( ڕۆماننووس,,,,,ێکی گەورە نییە ،بەڵم ئەو
پێچەوانەی من بە یەکێک لە نووسەرە داهێنەرەکانی ئەم سەردەمەی دەزانی .لەم چەن,,د
ساڵەی دوای,,ی ب,,ۆم دەرکەوت دنی,,ای ئەو ڕۆماننووسە پ,,ڕە لە ش,,تی ش,,اراوە ،کە م,,ن پێش,,تر
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نەم,,دیون .نموونەی دی زۆرن لەم ڕووەوە لە ژی,,انی خوێندنەوەم,,دا بیانهێنمەوە ،بەڵم بە
پێویستی نازانم .زۆر جار دەڵێم مێژووی خوێندنەوە لی من لە س,,اڵی هەش,,تاوپێنج دەس,,ت
پێ دەکات ،بەوەی لەو ساڵەدا بۆ یەکەمجار فێر بووم لە ک,,اتی خوێندنەوەدا قەڵەمێک بە
دەس,,,,تەوە بگ,,,,رم و بەردەوام سەرنجەکان لی خ,,,,ۆم بنووس,,,,م .ئەگەر ت,,,,ۆ دوو کارەکتەری
سەرەکیی ڕۆمانەکەت ل,,,ێ تێکەڵ ب,,,ووبێت ،کە هەر یەکەیان بەش,,,ێک دەگێڕێتەوە ،هەقم
نییە بڵێم) :هەس,,ت دەکەم بە وردی نەتخوێندووەتەوە(؟ ئای,,ا دەبێ,,ت بە ن,,اوی خوێنەرانی
دیکەیشەوە قسە بکەیت؟ بەر لەوەی هەندێک لەبارەی ستایڵی ڕۆمانەکەوە ب,دوێم ،دەڵێ,,م
چەن,د نووسەرێک دەناس,م بە وردی خوێندوویانەتەوە و بە تێکس,تی قووڵیش,ی دەزان,,ن ،کە
بەپێی ئەلفابێتیکەڵ ناوی,,,ان ڕی,,,ز دەکەم) :ئ,,,ارام شێخوەس,,,انی() ،بڵن,,,د باجەڵن() ،دان,,,ا
فایەق() ،دەوەن مەعرووف() ،ئی,,,,,دریس عەلی() ،فەرهاد ش,,,,اکەلی() ،ه,,,,,اوڕێ بەهجەت(،
)هەژار عوس,,مان() ،هۆشەنگ وەزی,,ری() ،ک,,ارا فاتی,,ح() ،ک,,اروان محەمەد فەتاح() ،ڕزگ,,ار
شێخانی() ،سابیر ڕەشید() ،سەباح ڕەنجدەر() ،سۆران ئازاد( .ک,,اتێ )ڕەوەز حەمەس,,اڵح(ی
خ,,,اوەنی )کتێبخانەی غەزەلنووس( تێکس,,,تەکەی داوەتە )باس,,,م ڕەس,,,ام(ی ش,,,ێوەکار ،بەو
مەبەس,,تەی بزانێ,,ت باس,,ی چ,ی دەک,ات ،ئەویش چەن,,د لپەڕەی سەرەتای خوێندووەتەوە و
ئیدی نەیتوانیوە تا کۆتایی دەستی لێ هەڵبگرێت) .هۆشەنگ وەزیری(ی ه,,اوڕێی من,,داڵیم،
کە ڕووناکبیرێکی دیارە و بە زم,,انی عەرەبی و ئینگلی,,زی دەنووس,,ێت .دوای ئەوەی بەش,,ی
یەکەمی خوێندووەتەوە ،چووەتە سەر قەڵت ،ت,,,اکو لەوێوە بڕوانێتە ش,,,ار و ئەو دیمەنانە
بهێنێتەوە بەرچاوی) .دلێ,,,,,,ر ئی,,,,,,براهیم سەلیم( یەکێکە لە ڕۆش,,,,,,نبیرەکانی ئێمە ،بەڵم
نانووس,,ێت ،ئەو ڕۆمانەی بە وردی خوێندووەتەوە) .دلێ,,ر(ی ه,,اوڕێم هەن,,دێک نهێنی,,ی لەو
ڕۆمانەدا دۆزیوەتەوە ،کە لی خۆیش,,م ش,,اراوە ب,,وون .دەت,,وانم بڵێ,,م س,ی ت,اکو چ,,ل سەعات
)دلێ,,,,ر( و م,,,,ن لەبارەی ئەو ڕۆمانەوە گفتوگۆم,,,,ان ک,,,,ردووە ،چونکە هەر ج,,,,ارێ چەن,,,,د
لپەڕەیەکی ل,ێ خوێندووەتەوە ،تەلەفۆنی ب,ۆ ک,ردووم و ئەو خاڵنەی ورووژان,,دووە ،کە بە
لیەوە گرنگ,,,ن) .دلێ,,,ر( ج,,,اری وا هەبووە سەعات دوو و س,,,ێی شەو خ,,,ۆی پ,,,ێ نەگیراوە و
زەنگ,,ی ب,,ۆ ل,,ێ داوم ،ت,,اکو لەو بارەیەوە قسەم ب,,ۆ بک,,ات .ئەو ناوانەم بۆیە وەک نموونە
هێنایەوە ،چونکە چ بە نووس,,,ین و چ بە ش,,,ێوەی ڤێرب,,,اڵ بۆچ,,,وونی خۆی,,,ان پ,,,ێ گوت,,,ووم،
ئەگینا ب,,,,,,اوەڕم وایە خوێنەری دیکەیش هەبن کارەکتەر و ڕووداوەکانی,,,,,,ان ل,,,,,,ێ تێ,,,,,,ک
نەچووبێت.
من کاتێ دەنووسم جگە لە خۆم کەسێکی دیکەم لە بەرچاو نییە .من پێویستم بەوەیە ئەو
وێنانەی ن,,,اوەوەی خ,,,ۆم ف,,,ڕێ بدەمە دەرێ ،چونکە وا دەزان,,,م ژی,,,انم لە دوای فڕێ,,,دانی
ئەوانەوە دەست پێ دەک,,ات ،کە خۆش,,بەختانە ئەوە هەرگیز ڕوو ن,,ادات ،بۆیە پرۆسێسەکە
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بەردەوامە .من خۆم نیم بڕیار دەدەم ئەوەی دەینووسم پێویستە ئاسان بێت و هەموو لێ,,ی
تێبگەن ،ی,,ان زەحمەت بێ,,ت و کەس لێ,,ی تێنەگات ،بەڵکو ئەو وێنانەی ن,,اوەوەمن بڕی,,ار
دەدەن ،کە لە ئەنجامی تێڕوانینی منەوە ب,,ۆ خ,,ۆم و ب,,ۆ دەوروبەرمەوە دروس,,ت ب,,وون .ئەو
وێنانە هەم لە یەک,,دی دەچ,,ن و هەم جی,,اوازن ،بۆیە دەش,,ێ وێنەیەکی من,,داڵی و یەکێکی
گەورەیی بە ه,,,ۆی ب,,,وونی ڕەگەزی هاوبەشەوە پێکەوە دەربکەون ،بۆیە هەن,,,دێک خوێنەر
ن,,,اتوانن ئەو لینکە بدۆزنەوە و لێی,,,ان تێ,,,ک دەچێ,,,ت .م,,,ن یەکێک نی,,,م لەو نووسەرانەی
خوێنەریان زۆرە ،بەڵم سەرنجم داوە خوێنەری بەرهەمەکانم ئەوانەن شەیدای گەڕانن.
هەموویش,,,,یانم هەر لەو ڕێگەیەوە ناس,,,,یوە) .ک,,,,ارا فاتی,,,,ح( یەکێکە لەو نووسەرانەی لەم
دواییە ناس,,یومن ،کە لە خ,,ۆم زی,,اتر ئاگ,,اداری دنی,,ای ن,,اوەوەی کارەکتەرەکانمە .هەموو
ئەوانەی دەیانەوێت تێبگەن ،نابنە خوێنەری م,,,,,ن .تێگەیش,,,,,تن چییە؟ تێگەیش,,,,,تن واتە
تەواوبوون .تێگەیش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,تن ئەنجامی خوێندنەوەی ڕووکەشە .خوێندنەوەی ڕووکەش لە
ش,,وێنێک دەوەس,,تێت و ن,,اتوانێت درێ,,ژە بە خ,,ۆی ب,,دات ،بەڵم خوێندنەوەی ق,,ووڵ ،چونکە
تێربوونی نییە ،بەردەوام دەبێت و بە دوای کۆتاییدا ناگەڕێت ،بەڵکو هەر نایەوێت بگاتە
کۆتایی .بایەخی تێکستی ئەدەبی لەوەدایە ماناک,,ان بش,,ارێتەوە و ڕێ,,ی خوێنەر ب,,دات بە
ش,,ێوازی خ,,ۆی بیاندۆزێتەوە ،چونکە هی,,چ ش,,تێک وەک ڕاس,,تەوخۆیی گی,,انی ئیس,,تاتیکای
تێکست ناکوژێت .کاتێ تێکست بە شێوەی ناڕاستەوخۆ کۆنت,,اکت لەگەڵ خوێنەردا دەک,,ات،
ئەوا بوار بۆ ئەو خوێنەرە دەڕەخسێنێت لە ماناک,,ان ورد ببێتەوە و پێوەن,,دییان لەنێوان,,دا
پێک بهێنێ,,ت ،کە ئەو پرۆسێسە وا دەک,,ات خوێنەر نەک هەر دی,,دگای خ,,ۆی هەبێت ،بەڵکو
وەک ڕەخنەگرێکیش بۆچوونەکانی دەرببڕێت) .فرای نۆترۆپ (Frye Northropی ڕەخنەگر
لە کتێبی )(The Educated Imaginationدا جیاوازی لەنێوان زمانی خەیاڵ ،ی,,اخود
زم,,انی ئەدەب و زم,,انی هونەری پراکتی,,ک )(Practical skillدا دەک,,ات ،کە ئەوەیان چ,,ۆن
لەبارەی زانس,,,ت و مێ,,,ژووەوە زانیاریم,,,ان پ,,,ێ دەگەیەنێت ،بەوەی ش,,,ێوەیەکی ڤێرباڵە و
ڕاس,,,تەوخۆ دەگاتە گ,,,وێگر ،بەڵم لە ئەدەب,,,دا وا نییە .واتە بە ش,,,ێوەی ناڕاس,,,تەوخۆیە.
نووسەری ئەدەبی چ لەبارەی بابەت و چ لەبارەی ئەندێشەی خۆیەوە پەنا ب,,,,,ۆ ش,,,,,ێوازی
ناڕاس,,تەوخۆ دەب,,ات .ئەم ب,,ۆ ئەوە هەوڵ دەدات بهێڵێ,,ت ش,,تەکان خۆی,,ان ف,,ۆرمی خۆی,,ان
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وەربگرن ،ئینجا ئەوانە چ شیعر ،چ شانۆگەری و چ ڕۆمان بن.

18 http://ebookbrowsee.net/frye-northrop-the-educated-imagination-notas-en-sp-pdf-d321524721
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ئای,,,ا مەرجە لە هەموو ش,,,تێک تێبگەین ،ئەردەڵن گی,,,ان؟ ئای,,,ا فەلسەفە و س,,,ایکۆلۆجیا
لەبارەی ئێمەوە نی,,,ن و لێی,,,ان تێناگەین ،ی,,,ان زۆر بە زەحمەت لێی,,,ان تێدەگەین؟ ئای,,,ا
ئەگەر تێگەیش,,,,,تن چەمکێکی وەس,,,,,تاوە ،ب,,,,,ۆچی بیرکردنەوە لە م,,,,,رۆڤ و دیاردەک,,,,,انی
دەوروبەری کۆت,,اییی نایەت؟ ب,,ۆچی ئەو هەموو قوتابخانە فیک,,ری و فەلسەفییە جی,,اوازە
هەن و درێژەی,,,ان هەیە؟ ئای,,,ا وەک )دێری,,,دا( لە زۆربەی بەرهەمە فیکرییەکانی,,,دا پێ,,,ی
لەسەر دادەگرێ,,ت چەمکی )تێگەیش,,تن( لەسەر کۆمەڵێک دژایەتی,,دا نەوەس,,تاوە و ق,,ابیلی
هەڵوەشاندنەوە نییە؟
زم,,,,,ان پ,,,,,ڕە لە پرۆبلەماتیک و ئێمبیوگی,,,,,تی ،بۆیە دەش,,,,,ێ وشەیەک لە کۆنتێکس,,,,,تێکدا
مانایەکی هەبێت و لە یەکێکی ت,,,ردا مانایەکی دیکەی جی,,,اواز .ئەگەر بڵێ,,,م )کچەکە لە
دایک,,,ی درێژت,,,رە( ،ت,,,ۆ دەزان,,,ی ئ,,,اخۆ مهبهس,,,ت لهوهی,,,ه ،که )لهگهڵ ئهوهیش,,,دا دایکهکه
باڵبهرزه ،بهڵم کچهکهی ب,,اڵی له هی,,ی ئهوی,,ش بهرزت,,ره( ،ی,,اخود مهبهس,,ت ئهوهیه ،که
)دایکهکه هێن,,ده ک,,ورته ،که کچهکهی لە خ,,ۆی درێژت,,رە(؟ ئەگەر ت,,ۆ لێ,,م بپرس,,یت) :س,,ین
دەنگوباس,,ی چییە؟( و م,,ن ئ,,اوا وەڵم,,ت بدەمەوە) :ک,,وڕێکی خ,,ۆی کوش,,ت( ،ئ,,اخۆ دەزانی,,ت
مەبەس,,,تم ئەوەیە )س,,,ین( کوڕەکەی خ,,,ۆی کوش,,,تووە ،ی,,,ان کوڕەکە خ,,,ۆی خ,,,ۆی کوش,,,تووە؟
بێگوم,,ان ن,,ازانیت کامی,,انم مەبەس,,تە .ئەگەر )س,,ین( نامەیەکت ب,,داتێ و پێ,,ت بڵێ,,ت خ,,ۆم
کاتم نییە ،ت,,ۆ ب,,ۆم پۆس,,ت بکە .ت,,ۆیش ئەو ک,,ارە دەکەیت و ب,,ۆ من,,ی دەگێڕیتەوە .دەڵێی,,ت:
)نامەکەم بۆ سین پۆس,,ت ک,,رد( .ئای,,ا م,,ن ناپرس,,م :نامەکەت ب,,ۆ س,,ین ن,,ارد؟ پێ,,ی گەیش,,ت؟
ئەوس,,,ا لە کۆنتێکس,,,تێکی دیکەدا ب,,,ۆم ڕوون دەکەیتەوە و ئەو مانایەم پ,,,ێ دەڵێی,,,ت ،کە
مەبەستتە .با نموونەیەکت لە ژیانی خۆم بۆ بهێنمەوە .من,,داڵ ب,,ووم ،گ,,وێم لە نەنکم ب,,وو
لە ژنێک,,,,ی دیکەی هاوتەمەنی خ,,,,ۆی پرس,,,,ی) :ئەرێ نەخۆش,,,,یی مێردەکەت چۆنە؟( ،ئەو
گوتی) :ئۆخەی ،نەخۆش,,ییەکەی زۆر باشە( .ئینج,,ا م,,ن لە نەنکمم پرس,,ی) :نەخۆش,,ی ب,,اش
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بێت خراپە ،یان خراپ بێت باشە؟( .ئەو گوتی) :وس بە ،ئەدەبسز!( .دوایی دی,,ار ب,,وو هەر
بیری لێ دەکردەوە ،چونکە بەردەوام دەیگوت) :نەخۆشی باش بێت خراپە ،یان خراپ بێت
باشە؟ لەو قسە بێمانایە!() .پ,,ۆل دیم,,ان( ئەم پرۆبلەماتیکە لە ڕووی س,,یمۆلۆجییەوە ڕاڤە
دەک,,ات ،واتە پرۆبلەماتیکی نێ,,وان ڕێزم,,ان و ڕەوان,,بێژی )گرامەر و ڕێتۆری,,ک( ،کە ڕێزم,,ان
ڕێگەمان دەدات پرس,,,,,,یارەکان بخەینە ڕوو ،بەڵم ڕەوان,,,,,,بێژی وا دەک,,,,,,ات ب,,,,,,وونی ئەو
پرسیارانە ببێتە کێشە .بەوەدا هەر ڕستەیەک لن,,ی کەم دوو مان,,ای هەیە ،مان,,ای لێ,,تراڵ
و مان,,,ای مێت,,,افۆر) ،واتە مان,,,ای حەرفی و مان,,,ای مەجازی( ،ئەوا بونی,,,ادی ڕێزمانییانەی
تێکس,,ت ب,,ۆ بونی,,ادی ڕەوان,,بێژی دەگ,,ۆڕێت و ئەوس,,ا دەستنیش,,انکردنی ئەوەی ک,,ام لەو دوو
مانایە زاڵە ،دەبێتە مەحاڵ.
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بەم ش,,,,ێوەیە )پ,,,,ۆل دیم,,,,ان( پێ,,,,ی وایە بنەچەی مان,,,,ای

ئەدەبی )بە جەختکردنەوە لە هەموو مانایەک( لە ڕەوانبێژیدایە ،نەوەک لە
ڕەهەندەکانی دیکەی وەک )فۆرم ،ن,,اوەرۆک ،ئام,,اژە ،گرامەر ،لۆژی,ک و ش,تی دیکە( ،بەڵم
خوێندنەوەی ڕەوانبێژییانە ن,,,اتوانێت دەس,,,تەڵتی ڕاڤەکردن مس,,,ۆگەر بک,,,ات 20.دەگەینە
ئەوەی بڵێین تێگەیشتنی هەر مانایەک وەک ئەوەی هەیە مەحاڵە ،م,,ادام وەک پێش,,تریش
گ,,وترا زم,,ان پ,,ڕە لە پرۆبلەماتیک و ئیمبیگوی,,تی ،ئەردەڵن گی,,ان .ش,,تەکە بەو ئاس,,انییە
نییە وەک ئەوەی ڕەخنەگری دیمۆتی,,,,ک دەیهێنێتە بەرچاوی و لن,,,,ی کەم چ,,,,ل س,,,,اڵە بە
زمانی ڕۆژانە ڕووبەڕووی دەبێتەوە.
ئەوەی هەر تێکستێکی ئەدەبی ،فیکری ،فەلسەفی و هیی دیکە بە دوای خۆیدا دەیهێنێ,,ت،
گەڕانە ،نەوەک دۆزینەوە ،چونکە گەڕان پرۆسێس,,,ێکی بەردەوامە ،بەڵم دۆزینەوە مان,,,ای
وەستانە .سرووشتی ئەو تێکستەی دەشخوێنرێتەوە ڕۆڵی لەوەدا هەیە وا لە خوێنەر بکات
بگەڕێت و بەردەوام ب,,بێت ،ی,,ان خێ,,را ماناک,,ان بدۆزێتەوە و بوەس,تێت .م,ن هی,وا دەخ,,وازم
بەرهەمەکانم لە جۆری یەکەمیان بن ،کە ئەوەتا ت,,ۆ گەواهییەکی باش,,ت ب,,ۆ داوم و زی,,اتر
فیرناند هالین وآخرون ،بحوث في القراءة والتلقي ،ترجمة د .محمد خیر البقاعي ،مرکز النماء الحضاري ،حلب ،الطبعة الولی19 ،
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دڵنی,,,,,ام دەکەیت لەوەی بەرهەمی م,,,,,ن سەر لە خوێنەر تێ,,,,,ک دەدات .کەواتە ،ئەردەڵن
گی,,,ان ،داخ,,,م ب,,,ۆ هەڵمەکێشە ،کە )لهزۆر ش وێندا كۆمهڵێ ك چی رۆك تێكهڵ بهیهك تری
دهک (ەم ،چونکە لەوە ئاسانتر نییە بە شێوەی زنجیرە بیانگێڕمەوە ،کە دەزانم هەم زیاتر
لێ,,,,,م تێدەگەن ،هەم ژم,,,,,ارەی خوێنەرەکانم ب,,,,,ۆ سەرەوە هەڵدەکش,,,,,ێت و هەم قەبارەی
بەرهەمەکانم گەورەتر دەب,,,,,ن .م,,,,,ن هەوڵێکی زۆر دەدەم ئەو ڕیزبەندییەی ت,,,,,ۆ باس,,,,,ی
دەکەیت ،تێک بشکێنم .ئەمە شتێک نییە بیشارمەوە ،بەڵکو لە زۆربەی گفتوگۆکانمدا پێ,,م
لەسەر داگرت,,ووە .ئای,ا دەت,,وانیت ن,,اوی یەک ڕۆماننووس,ی داهێنەری دنی,,ام پ,ێ بڵێی,,ت لە
)جیمس جۆیس() ،مارسێل پرۆست() ،ولیەم فۆکنەر() ،داڤید هێربێرت ل,,ۆرانس( و )ڤیرجین,,ا
ول,,ف(,ەوە ب,,ۆ )ئەن,,درێ جی,,د() ،گابری,,اڵ م,,ارکیز() ،ک,,امیلۆ خ,,ۆزێ س,,ێل() ،س,,اراماگوا(،
)پ,,,امۆک( و زۆری دی بە ش,,,ێوازی خ,,,ۆی وای نەکردبێت؟ ن,,,ابێت ڕۆماننووس,,,ێکی داهێنەر
هەبێت و بە ش,,,ێوەی ڕیزبەن,,,دی ڕۆم,,,انی نووس,,,یبێت ،تەنانەت )س,,,ێرڤانتس( لە سەدەی
ش,,,انزدەهەمدا )دۆنکیش,,,ۆت(ی وا نەنووس,,,یوە .گێڕانەوە لە ڕۆم,,,انی هونەری,,,دا وەک هی,,,ی
ڕۆم,,انی تەقلی,,دی نییە و لە ئاڕاس,,تەیەک زی,,اتری هەیە .ئەو ئاڕاس,,تانەیش دین,,امیکین.
واتە لە شێوەی بازنەدا دەجووڵێن و ش,,وێنی دیاریکراوی,,ان نییە .بەگش,,تی گێڕانەوە تەنیا
ڕووداو لە خۆی ن,,اگرێت ،بەڵکو ئەو کۆنتێکس,,تانەیش پێش,,ان دەدات ،کە ئەو ڕووداوانەیان
ل,,ێ پێ,,ک ه,,اتووە ،وەک دەزانی,,ن هەر سەردەمێک خ,,اوەنی کۆنتێکس,,ت و ڕووداوی خۆیەتی.
هەر سەردەمێک ئەگەر لە چەند ڕووێکەوە لە سەردەمی پێشووی خۆی بچێت ،ئەوا لە زۆر
ڕووەوە جیاوازە .ئەو سەردەمەی ڕۆمانی تێدا لە دای,,ک ب,,ووە و گەشەی ک,,ردووە ،لە هەموو
سەردەمەکانی پێش خۆی جیاوازە .لەگەڵ شۆڕشی پیشەسازیدا ،کە لە ناوەڕاستی سەدەی
هەژدەهەمەوە دەس,,,,,ت پ,,,,,ێ دەک,,,,,ات ،دنی,,,,,ا ش,,,,,ێوەیەکی دیکە بە خۆیەوە دەگرێ,,,,,ت .لە
ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمەوە مێ,,ژووی مرۆڤایەتی دەچێتە قۆن,,اغێکی نوێ,,وە ،کە تێی,,دا
ئ,,ابووری گەشە دەک,,ات و پیشەس,,ازی بە ش,,ێوەیەکی بەرچاو پەرە دەس,,تێنێت .سەیر نییە
ئەگەر دەبینی,,,,ن هەر لەو سەردەمە )داروی,,,,ن( بنەچەی جۆرەک,,,,ان و )م,,,,ارکس( کاپیت,,,,اڵ
دەنووس,,ێت .هەر لەو سەردەمەدا ،بەڵم کەمێک دوات,,ر )نیتشە( و )فرۆید(ی,,,ش دەردەکەون.
بەگش,,تی فیک,,ر لەسەر هەموو ئاس,,تەکاندا گەشە دەک,,ات .هاوک,,ات ڕۆم,,انی هونەرییش لە
دایک دەبێت ،بەوەی ڕۆم,ان بەرهەمی ئەو دنی,ا نوێیەیە .ک,اتێ ئەوە لە بەرچاو دەگری,,ن،
کە ڕۆم,,,,,,ان لەناو چ دنیایەک,,,,,,دا چ,,,,,,اوی هەڵهێناوە و کۆنتێکس,,,,,,تی چ دنیایەکی ئ,,,,,اڵۆز
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دەگوازێتەوە ،ن,,اکرێت چ,,اوەڕێ بی,,ن بە ئاس,,انی ماناک,,انی خۆیم,,ان بخاتە بەردەس,,ت .لەو
سەردەمەی کۆمەڵێک فەیلەس,,,,,,ووف و بیرمەن,,,,,,دی ڕەش,,,,,,بینی وەک )نیتشە() ،فرۆی,,,,,,د(،
)هایدیگەر() ،فۆک,,ۆ() ،هێربێ,,رت م,,ارکیوس() ،ک,,ارل پۆپەر( و هی,,ی دیکە دەردەکەون ،چ,,ۆن
ڕۆمان دەتوانێت ئاس,,ان بێ,,ت؟ لە ڕۆم,,انی تەقلیدی,,دا ڕۆم,,اننووس دەیەوێت وێنەیەکی وای
واقی,,ع بە دەس,,تەوە ب,,دات ،کە بت,,وانێت سەرجەم بینینەکان لە خۆی,,دا ک,,ۆ بکاتەوە ،بەڵم
ڕۆم,,,انی هونەری ئەو وێنەیەی بەرهەمی دەهێنێ,,,ت ،ب,,,ۆ ئەوەیەتی نەک هەر بینینەکانی
پ,ێ پەرت بک,ات و لە یەک,دییان جی,,ا بکاتەوە ،بەڵکو مەبەس,تیەتی لەناو یەک بینینیش,دا
ئاڕاستەی جیاواز بخوڵقێنێت ،بەوەی هەر یەکێک لە ئێمە کاتێک ڕۆمانێ,,ک دەخوێنێتەوە،
دەبێ,,,,ت کۆمەڵێک گریم,,,,ان و ئەگەر ب,,,,ۆ ڕووداو و کەس,,,,ایەتییەکان دابنێ,,,,ت .گێڕانەوەی
تەقلی,,,دی ،کە پش,,,ت بە کرۆنۆلوجی,,,ای ڕووداوەک,,,ان دەبەس,,,تێت ،لە توانای,,,دا نییە ک,,,ات و
ش,,وێنی فیزیک,,ی تێ,,ک بش,,کێنێت و بە ش,,ێوەی دیکە دروس,,تیان بکاتەوە ،ت,,اکو کاریگەریی
ئەوانە لەسەر سایکۆلۆجیای کارەکتەرەکاندا پێشان ب,,دات ،بەڵکو ئەوە ڕۆم,,انی هونەرییە
ئەو توانایەی هەیە .هەر زوو ب,,,ۆم دەرکەوت لی ئێمە ئەو تێکس,,,تانە کەم دەخوێنرێنەوە،
کە لەگەڵ چەمکی کات,,دا ڕووبەڕوو دەبنەوە و دەیانەوێت مامەڵەیەکی جی,,اوازی لەگەڵ,,دا
بکەن ،جی,,اواز لەوەی ت,,اکو ئێس,,تا کەلتووری ئێمە لەگەڵی,,دا ک,,ردووە ،بەڵم ئەوە هەرگیز
نەیتوانیوە تەفرەم بدات و وام لێ بکات بەو شێوەیە بنووسم ،کە دەیانەوێت.
ئەردەڵن گیان ،ب,,اوەڕ دەکەم ئەوانەی بایەخ بە زم,,ان دەدەن ،بزان,,ن م,,ن لە هەر ڕس,,تە و
پەرەگرافێک,,,,,,دا چەن,,,,,,د هەوڵی کورتکردنەوە دەدەم ،کە ئەمەیش وا دەک,,,,,,ات پەنا ب,,,,,,ۆ
ڕوونکردنەوەی ڕووداو و وەس,,,,,فی دەرەوەی کارەکتەر نەبەم .زمانناس,,,,,ێکی وەک )فەرهاد
ش,,,,اکەلی( ب,,,,ێ ئەوەی داوام ل,,,,ێ کردبێ,,,,ت ب,,,,ۆم بنوس,,,,ێت ،لە ئیمەیلێک نووس,,,,یویەتی:
) ڕۆمانهکهتم خوێندهوه و بهڕاستی زۆرم به دڵ بوو .جارێ پێشهکی زۆرم پێ خۆش بوو که
له ڕووی ڕێنووس,,,هوه پێش,,,کهوتنێکی ئاش,,,کرای پێ,,,وه دی,,,اره .وهک تهکنی,,,ک و زم,,,ان و زۆر
لیهنی دیکهی ئێستێتیکی تێکستێکی جوان و بهرز و س,,هرکهوتووه .ی,,ا خ,,وا م,اڵی ڕهخنهی
ک,,,وردی وێ,,,ران بێ,,,ت ،که ههمیش,,,ه گ,,,ۆرانی ب,,,ۆ داهۆڵهک,,,ان دهڵێ,,,ت ،بهڵم داهێنهرهک,,,ان
دادهپڵۆس,,,ێت و زین,,,دووبهچاڵیان دهک,,,ات .له دڵهوه پیرۆزب,,,اییت ل,,,ێ دهکهم و دڵنی,,,ام له
داهاتوویشدا زۆر بهرههمی گهوره و جوان و بهرز پێشکهش دهکهیت(.
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لە بەرهەمی من,,,,دا زم,,,,ان لە هەموو ش,,,,تێکی دیکە گرنگ,,,,ترە .مەبەس,,,,تم تەنیا ش,,,,ێوازی
دەربڕی,,ن ،ڕێن,,ووس و خاڵبەن,,دی نییە ،بەڵکو مەبەس,,تم ئەو کۆنتێکستانەیش,,ن ،کە دەبێ,,ت
بەو زمانە بیانگەیەنم ،بۆیە ئەمەیش وا دەک,,,,,,ات خوێنەر بە ئاس,,,,,,انی نەتوانێت مان,,,,,,ا
ش,,اراوەکان بدۆزێتەوە .م,,ن ئەوە ب,,ۆ ئەوانە ج,,ێ دەهێڵ,,م ،کە لە زم,,ان ش,,ارەزان) .کەمال
چۆمانی( ،کە ئێستا لە هیند خەریکی خوێندنە لەبارەی ئەدەب و تیۆریی زمانەوە ،زی,,اتر
لە جارێک ئەمانەی پێ گوتووم .لە ڕۆم,,انی نوێ,,دا مەرج نییە خوێنەر بە ج,,ارێ لە هەموو
تێکس,,تەکە تێبگ,,ات ،بەڵکو دەش,,ێ لە هەن,,دێک بەش,,ی تێبگ,,ات وەک ئەوەی ڕەخنەگرەکان
لەبارەی بەرهەمەکانی )ج,,ۆیس(,ەوە پێ,,ی لەسەر دادەگ,,رن .لی )ج,,ۆیس( ڕس,,تە لە یەک
کات,,,,دا بریتییە لە چەن,,,,د کایەیەکی جی,,,,اواز ،کە دەش,,,,ێ لە هەن,,,,دێکیان تێبگەیت و لە
هەندێکیان تێنەگەیت.
ئەردەڵن گیان ،من بەڵێنت پ,,ێ دەدەم دوات,,ر ب,,ۆ ئەم پەرەگرافەت دەگەڕێمەوە) :نووسهر
ههت اوهكو كوش تنی )ئ ارۆن( زۆر بهباش ی دێته ژوورهوه ،بهڵم لهپ اش كوش تنی
)ئارۆن(هوه ،دهزووی ك ۆلرهی رۆم انهكهی لهدهس تدهردهچێت ،بهش ێوهیهكی عهجی ب
چیرۆكهك ان تێكهڵ و پێكهڵ دهك ات ،زۆرج ار ن ازانیت ب اس لهك ێ دهك ات .لهبهش ی
سێیهمیش دا ،س هرهتا بهچیرۆك ی )پهریه ان( دهس تپێدهكات ،زۆرب اش دێته ژوورهوه،
دوایی چیرۆكهكان درێ ژدهبنهوه ب ۆ )پهلكش ان و نهخش ه ش ان ،،،هت د( كهبهڕاس تی
نازانیت سهری بابهتهكه لهكوێندهره.(.
هەر چۆنێ بێ,ت ت,ۆ وەک گ,,وتم دڵپاکانە ئەمانە دەڵێی,ت ،بەڵم ب,ۆ نموونە نووسەرێک زۆر
دیماگۆجییانە گوتوویەتی چیرۆکن,,,,ووس هەیە ڕووداوی بێپاس,,,,او دەخ,,,,وڵقێنێت .م,,,,ن لەو
نووسەرە دەپرس,,,,م :ئای,,,,ا هی,,,,چ جووڵەیەک هەیە پاس,,,,اوی نەبێت؟ ئەو مەسەلەیە ،واتە
پێوەن,,,,,,دیی نێ,,,,,,وان هۆک,,,,,,ار ) (Causeو ئەنجام ) ،(Effectی,,,,,,ان ڕێککەوت ) (Chanceو
زەروورەت ) ( Necessityلەناو فیک,,,ردا ش,,,وێنێکی گەورەی داگی,,,ر ک,,,ردووە و لەژێر ن,,,اوی
حەتمییەت )( Determinismدا ناس,,,,,,,,راوە و چووەتە ب,,,,,,,,واری فەلسەفە لی )ئەرس,,,,,,,,تۆ(،
)مارکس() ،هایدیگەر( و )جی,,ل دۆل,,ۆز( ب,,ۆ نموونە ،ژینگە لی )ئیب,,ن خەل,,دوون( ب,,ۆ نموونە،
بایۆلۆجی لی )چارلز داروین( بۆ نموونە ،فیزیا لی )نیوتن( ب,,ۆ نموونە و زۆری دی ،کەچی
ئەو نووسەرە دەیەوێت بە زمانی ڕۆژانە بڕیاری لەسەر بدات و وەک خەس,,ڵەتی نەگەتیڤ
بیخاتە پ,,اڵ چیرۆکنووس,,ێکەوە .بەڵێ ،لە )ئەرس,,تۆ(وە ب,,ۆ کەلتووری ئیس,,لمی ،ئینج,,ا ب,,ۆ
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فەلسەفەی نوێ هەر یەکەی بە ش,,ێوازی خ,,ۆی ڕووبەڕووی ئەو پرۆبلەماتیکە بووەتەوە ،کە
م,,,ن لێ,,,رەدا ب,,,وارم نییە بچمە ق,,,ووڵییی ئەو باسەوە ،بەڵم ئەگەر پێویس,,,ت بک,,,ات ،لە
گوت,,ارێکی سەربەخۆدا ب,,ۆی دەگەڕێمەوە .گوتەکەی )دیم,,ۆکریتس(ی فەیلەس,,ووفی یۆن,,انی
زۆر بەناوبانگە ،کە دەڵێ,,,,,,,,,ت) :هەموو ش,,,,,,,,,تێک لەم گەردوونەدا بەرهەمی چ,,,,,,,,,انس و
نێسەس,,یتییە(.
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کەواتە ڕووداوێ,,ک نییە پاس,,اوی نەبێت) .م,,ارکس( ئەمە بە ماتری,,الیزمی

مێژووییەوە دەبەس,,,,تێتەوە .ئەو کۆمەڵناس و فەیلەس,,,,ووفە پێ,,,,ی وایە چ,,,,انس من,,,,داڵی
نێسسەس,,یتییە .لە کتێ,,بی )من,,داڵیم ئاس,,کێک ب,,وو بەسەر پەلکەزێڕینەکان,,دا بازب,,ازێنی
دەک,,,رد( لەسەر زم,,,انی )نازیلە ئینگلی,,,ز(دا ئەوەم گوت,,,ووە .بەپێی لێکدانەوەی )م,,,ارکس(
سەرمایەدار هێ,,,,زی ک,,,,ار لە کرێک,,,,ار دەکڕێ,,,,ت) .ئەمە نێسەس,,,,یتییە( .چەن,,,,د کرێک,,,,ار
هەڵ,,,,,دەبژێرێت؟ )ئەوەیان چانسە( .فرۆش,,,,,تنی هێ,,,,,زی ک,,,,,اریش لە لیەن کرێکارەکانەوە
نێسەس,,,,تییە و ئەو سەرمایەدارەی پ,,,,ێ دەفرۆش,,,,ن ب,,,,ۆ ئەوان دەچێتە خانەی چانسەوە.
)هایدیگەر( لە سەرەتای کتێ,,بی )پرینس,,یپی هۆک,,ار(دا ،کە ئەو کتێبەی بەتایبەت ب,,ۆ ئەو
کۆنس,,ێپتە نووس,,یوە ،دەڵێ,,ت) :هی,,چ ش,,تێک بێهۆک,,ار نییە( 22.لە بەش,,ی چ,,وارەمی هەمان
کتێبدا دەڵێت } :پرینس,,یپی هۆک,,ار ،کە بە ش,,ێوەیەک لە ش,,ێوەکان ب,,ۆ هەموو ش,,تێک دەس,,ت
دەدات ،نەک هەر ب,,,واری پرۆسێس,,ی سرووش,,,تی ) (The realm of natural processes
دەگرێتەوە ،بەڵکو دەخزێتە ن,,او ئەو بوارەیشەوە ،کە ئەمڕۆ ئێمە ن,,اوی دەنێی,,ن مێ,,ژوو{.
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) جی,,,,,ل دۆل,,,,,ۆز( لەم ڕووەوە کتێ,,,,,بێکی گرنگ,,,,,ی هەیە و ن,,,,,اوی ن,,,,,اوە )ئیمپیریس,,,,,یزم و
سەبگێکتیڤیتی :گوتارێ,,,ک لەبارەی هی,,,ۆم لەمەڕ سرووش,,,تی مرۆڤەوە( .لەو کتێبەدا پێ,,,ی
وایە )هۆکار( تاقە شتێکە دەتوانێت وامان لێ بک,,ات جەخت لە ب,,وون بکەینەوە) 24.دۆل,,ۆز(
بە درێژایی,,ی کتێبەکەی لەوە دەکۆڵێتەوە و بەردەوام بۆچوونەکانی )هی,,ۆم( ڕاڤە دەک,,ات.
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Chance_and_Necessity
22 Martin Heidegger, The Principle of Reason, translated by Reginald Lilly, Indiana University Press 1991, p.3
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دەگاتە ئەوەی س,,,,ێ کێشە بخاتە ڕوو :یەکەم ،خەس,,,,ڵەتەکانی خ,,,,ود چی,,,,ن؟ دووەم ،بە چ
پرینسیپێک خود ئاوا پێک دێت؟ سێیەم ،لەژێر چ کاریگەری و هۆکارێکدا فیکر دەگۆڕێت؟
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م,,,,ن پێ,,,,م وایە هەر خوێنەرێکی هۆش,,,,یار تەنیا چەن,,,,د لپەڕەیەک لەو کتێبەی )دۆل,,,,ۆز(
بخوێنێتەوە ،خێ,,,,,,را لەوە تێ,,,,,,دەگات ڕیزبەن,,,,,,دی لە گێڕانەوەدا چ ئایدیایەکی س,,,,,,ادە و
دەستەپاچەیە .هاوکات دەزانێت ئەو نووسەرەی پێ,,ی وایە ڕووداوی پێپاس,,او هەیە ،پش,,تی
بە زم,,,انی ڕۆژانە بەس,,,تووە و کەم و زۆر لێ,,,ی ورد نەبووەتەوە .ئەوەتا )دۆل,,,ۆز( دەڵێ,,,ت:
)دەت,,,,,وانین سەرنجی ئەوە ب,,,,,دەین لە فیک,,,,,ردا زنجیرەیەک پێرسێپش,,,,,ن هەن ،تەنانەت
ئایدیای زەمەن هەمیشە لمان ئامادەیە( 26.وەک پێشتر گ,,وترا لی )هی,,ۆم( چەمکێک هەیە
بە ناوی )ئەسۆسەیشنی ئای,,دیاکان( ،واته چ,,ۆن ش,,تێک ش,,تێکی دیکهم,,ان بی,,ر دهخ,,اتهوه و
چۆن له ئایدیایهکهوه دهگهینه ئایدیایهکی دیکهوە .چۆن بهبێ ئهوهی به خۆم,,ان بزانی,,ن
زنجی,,رهیهک ئای,,دیای جی,,اواز و لهیهکچ,,وو له خهیاڵمان,,دا دروس,,ت دهبن) .دۆل,,ۆز( دەڵێ,,ت:
}ئەسۆسەیشن لە هەرسێ پرینس,,یپەکەی )پێوەس,,تبوون() ،لەیەکچوون( و )هۆک,,ار(دا خەیاڵ
تێدەپەڕێنێت و لێ,,,ی جی,,,اوازە .ک,,,اری ل,,,ێ دەک,,,ات .لە خەیاڵ,,,دا س,,,نوور و تیمەی خ,,,ۆی
دەدۆزێتەوە ،نەوەک ڕەچەڵەکی .ئەسۆسەیش,,,,ن خەس,,,,ڵەتێکە ئای,,,,دیاکان یەک دەخ,,,,ات،
نەوەک خ,,,ۆی لە خۆی,,,دا خەس,,,ڵەتێکی ئای,,,دیاکان بێ,,,ت{ 27.ئەم س,,,ێ پرینس,,,یپە بەردەوام
بزوێنەری گێڕانەوەن لی م,,,,ن ،کە وەک )دۆل,,,,ۆز( پێ,,,,ی لەسەر دادەگرێ,,,,ت ئەسۆسەیش,,,,ن
ئای,,,دیاکان یەک دەخ,,,ات ،بۆیە خەیاڵ ڕێتم,,,ی ئ,,,اڵۆزی هەیە و بە چەن,,,د ئاڕاس,,,تەیەکی
جیاوازیش,,,دا دەج,,,ووڵێت .ئەگەر پێویس,,,تی ک,,,رد ،ب,,,ۆی دەگەڕێمەوە و بە نموونە پێش,,,انی
دەدەم.
کەواتە هەر دیاردەیەک هۆک,,,ارێکی هەیە ب,,,ۆ دەرکەوتنی و هی,,,چ دیاردەیەکیش نییە ب,,,ۆ
سەرچاوەی پێشووی خۆی نەگەڕێتەوە .ئەگەر مرۆڤ لە کوردستان سواری فڕۆکە ب,,بێت ،ب,,ۆ
نموونە دەگاتە س,,,,,,وێد .کەواتە )فڕۆکە( هۆک,,,,,,ارە و )گەیش,,,,,,تن( ئەنجامە ،کە بە ه,,,,,,ۆی
سەرچاوەی پێشوو ،ل 25 145
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کاریگەریی فڕۆکەوە هاتووەتە کایەوە .ئەو مرۆڤە دەچێ,,ت لە کتێبخانە دەوڵەمەن,,دەکانی
سوێد خەریکی خوێندنەوە دەبێت و کۆمەڵێک زانیاریی گرنگ بە دەست دەهێنێ,,ت .کەواتە
گەیش,,تن لە ئەنجامەوە ب,,ۆ هۆک,,ار گ,,ۆڕا و ئێس,,تا فێرب,,وون ئەنجامە .فێرب,,وونیش وای ل,,ێ
دەک,,,ات بە وردی تێکس,,,ت بخوێنێتەوە و بە چ,,,اکی بۆچ,,,وونی دەرب,,,بڕێت .....هت,,,د .بەڵێ،
هەرچی لەم گەردوونەدا ڕوو دەدات هۆکاری هەیە و هەر ئەوانەیش هۆکاری ڕووداوەکانی
ت,,رن ،کە تێکڕای,,ان بەپێی یاس,,اکانی گەردوون بە ڕێ,,وە دەچ,,ن .زنجیرەیەکی بەردەوامە و
هەموو ڕووداوەک,,,,ان پێوەن,,,,دییان بە یەکدییەوە هەیە .ئەو نووسەرە تۆمەت دەداتە پ,,,,اڵ
چیرۆکنووسێکەوە و دەڵێت کاتی ئەوەی نییە لەوە زی,,اتر بڵێ,,ت ،لە کاتێک,,دا چ )هایدیگەر(
و چ )دۆل,,,,ۆز( کتێ,,,,بی گەورەی لەبارەیەوە دەنووس,,,,ن .م,,,,ن داوا لەو نووسەرە دەکەم یەک
نموونە بە ئ,,ارەزووی خ,,ۆی چ لە دنی,,ای ف,,اکچوەڵ و چ لە دنی,,ای خەیاڵ,,دا بهێنێتەوە ،کە
ڕووداو پاساوی نەبێت .م,,ن سەرجەم بەرهەمەکانی خ,,ۆمی دەخەمە بەردەس,,ت ،ب,,ۆ ئەوەی
یەک ڕووداوی بێهۆکاریان تێدا بدۆزێتەوە .بە ڕاستی زمانی ڕۆژانە لە نووس,,ینی ڕەخنەدا
وێرانەیە! ئەگەر لە بەرهەمی من,,,,,دا ڕیزبەن,,,,,دی نییە ،ئەوا پێوەن,,,,,دیی بەو )هۆک,,,,,ار( و
)کاریگەری(یەوە هەیە ،کە لی ئەو دوو فەیلەس,,,ووفەدا دەبینرێ,,,ت .یەکێک نی,,,م لەوانەی
بانگەشەی ئەوە دەکەن لە )هایدیگەر( و فەیلەسووفانی دی تێگەیش,,توون ،بەڵم بەردەوام
گوتوومە م,,ن وەک نووسەری ئەدەبی گێڕانەوە هەموو بوارەک,,انی فەلسەفە ،سۆس,,یۆلۆجیا،
س,,,,,ایکۆلۆجیا ،زمانناس,,,,,ی و هی,,,,,ی دیکە دەخوێنمەوە ،بگ,,,,,رە ئەوە ئەدەبی گێڕانەوەیە
بەسەرمدا دەسەپێنێت بیانخوێنمەوە .تێگەیش,,,,تنی )د .محەمەد کەمال( و هی,,,,ی م,,,,ن ب,,,,ۆ
فەلسەفە جیاوازن ،کە ئەو هەموو کاتی خۆیی بۆ تەرخان کردووە ،لە ساتێکدا من لە ڕێی
ئەدەبەوە کۆنت,,,اکتی لەگەڵ,,,دا دەکەم .م,,,ن ئەگەر زۆر ناچ,,,ار نەبم گوت,,,اری لەم ش,,,ێوەیە
نانووس,,,م ،چونکە ئەدەبی گێڕانەوە ب,,,ۆ م,,,ن ش,,,وێنی هەموو ش,,,تێکی تێ,,,دا دەبێتەوە ،کە
ئەمەیش یەکێکە لەو هۆکارانەی وا لە خوێنەری ئاس,,,,,ایی دەک,,,,,ات بە ئاس,,,,,انی لێی,,,,,ان
تێنەگات .کاتێکیش بینووسم ،زۆر بەرپرسیارانە بۆچوونەکانم دەردەبڕم.
مەرج نییە پاساو ڕوون بێت .پاساوەکانی هەردوو شەڕی یەکەم و دووەم,,ی جیه,,انی چی,,ن؟
پاس,,,اوی ی,,,ازدەی س,,,ێپتێمبەر چییە؟ ب,,,ا م,,,ن نموونەیەک لە ژی,,,انی خ,,,ۆم بهێنمەوە ،کە
هەمیشە ڕووداوەکانی ژیانم لە کاتی نووسیندا کۆمەکیان ک,,ردووم .تەمەنم دوان,,زدە س,,اڵە
و شێتی مەلەم ،بەڵم باوکم وەک زۆر شتی دیکە مەلەیشی لێ قەدەغە کردووم .ڕۆژێکیان
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دەچمە ناو حەوزێک و هەر بە جلەوە مەلە دەکەم .دواییش بۆ ئەوەی زوو جلوبەرگم وشک
ببنەوە ،چمکی,,,,,ان دەگ,,,,,رم و بای,,,,,ان دەدەم .هەر دەڵێ,,,,,ی سەرچۆپیم گرت,,,,,ووە و بە تەنیا
هەڵدەپەڕم .خەیاڵێکی کۆمی,,دیم ب,,ۆ دێ,,ت :یەکێ دەم,,بینێت و دێ,,ت دەس,,تم دەگرێ,,ت ،ت,,اکو
وەک من هەڵبپەڕێت .دووان و سێیان و دەی دیکەیش دێن ،بەڵم م,,ن دەبێ,,ت ب,,ڕۆم ،چونکە
جلوبەرگم وش,,ک بوونەتەوە .هەتا دێ,,ت هەڵپەڕکێ گەرمتر دەبێ,,ت ،بەڵم کەس,,یان ن,,ازانن
ب,,,ۆچی هەڵدەپەڕن .ئای,,,ا مان,,,ای وایە ئەو هەڵپەڕکێیە هۆک,,,ار و پاس,,,اوی نییە .ئەوان وا
دەزان,,,ن هۆکارەکەی خۆش,,,ییە ،بەڵم ن,,,ازانن بەپێچەوانەوەیە .لە کەلتوورێکی ئ,,,ۆڕاڵیی
وەک کەلتووری کوردی,,,دا ،م,,,رۆڤ لە هۆک,,,اری زۆر ش,,,ت بێئاگایە .ب,,,ۆ نموونە دەگ,,,وترێت:
)ن,,,ازانم فڵن چ,,,ۆن م,,,رد! خ,,,ۆ شەو پێ,,,ش ئەوەی بخەوێت یەک لەگەن س,,,اوەری چەوری
خوارد!( .بە چێشتی چەور مردووە ،کەچی وا دەزانرێ,,ت خ,,واردنی چێش,,تی چەور نیش,,انەی
بەهێزی و تەندروس,,,,تییە .دەگ,,,,وترێت) :ک,,,,ابرا لەرزی ل,,,,ێ ه,,,,ات و بە گەرمترین ن,,,,وێن
دامانپۆشی ،کەچی هەر مرد( .لەرز ئەنجامی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمایە ،کەچی ئەوان
وا دەزان,,,,,,,,,ن سەرمایەتی .دەکرێ,,,,,,,,,ت دەی,,,,,,,,,ان نموونە لەم بارەیەوە بهێنینەوە .ئێمەی
نووسەرانی ئەدەبی گێڕانەوە م,,,,,ادام لەناو ئەو کەلتوورەدا چاوم,,,,,ان هەڵهێناوە و گەورە
بووین ،دەبێت بزانین کارەکتەرەکانمان لەناو چ کۆنتێکستێکی فیک,,ری و س,ایکۆلۆجیدا بی,ر
دەکەنەوە .ئەو خوێنەرەی ک,,,,,,,اتێ تێکس,,,,,,,تی ئەدەبی دەخوێنێتەوە و بە دوای پاس,,,,,,,اوی
ڕووداودا دەگەڕێت ،خوێنەرێکی زۆر سەرەتاییە و توان,,,,,,ای وردبوونەوەی نییە .ج,,,,,,وانیی
ئەدەب بەگش,,تی و ئەدەبی گێڕانەوە بەتایبەتی لەوەدایە ڕێ,,ی خوێنەر ن,,ادات پاس,,او ب,,ۆ
ڕووداوەکان بدۆزێتەوە ،مادام ئەرکی زۆر لەوە گرنگتری پێ دەسپێرێت.
ئەردەڵن گیان ،تۆ دەڵێیت) :خاڵێكی تر كه جێگهی سهرنجمبوو ،بهكارهێنانی كۆمهڵێ ك
ناوی سهیرو س همهره ،كه دوورن لهن اوی ك وردییهوه ،ب ۆ نم وونه )پهلكش ان ،بهه اران
هامان داخانی ،مهردان خوداداد ،ئهلیاس داخانی ،نههران بایهدۆستی ،نهخشهش ان،
تیشكهش ان ،ش ادیناز ..هت د( .بهداخهوه بهختی ار عهل ی نووس هر ،بهداهێنهری
بهكارهێنانی ئهم جۆره ناوه نامۆیانهیه لهناو رۆمانی كوردی دادهنرێت(.
ڕێی منیش ب,,دە بڵێ,,م بەش,,ی زۆری ئەو ناوانە ک,,وردین ،بەڵم دەگمەنن و منی,,ش لە یەکەم
چیرۆکمەوە هەوڵم داوە ن,,,,,,,اوی دەگمەن هەڵببژێرم .ب,,,,,,,ۆ نموونە )پەلکش,,,,,,,ان ،بەهاران،
نەخش,,ان ،تیشکەش,,ان ،مەردان و خ,,وداداد( ک,,وردین و لە واقیع,,دا هەن .ب,,اوکم کوت,,اڵفرۆش
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ب,,وو و کوت,,اڵی بە قەرز دەدا .دەفتەرێکی هەبوو ن,,اوی قەرزارەکانی تێ,,دا دەنووس,,ی .م,,ن
خۆیشم بە منداڵی یارمەتیم دەدا ،چونکە هەموو ج,,ارێ دە فلس,,ی دەدام,,ێ .ئەوەی لە هەر
ش,,تێک زی,,اتر سەرنجی ڕادەکێش,,ام ن,,اوە سەیرەکان ب,,وون) .پەلکش,,ان( و )مانگش,,ان( دوو
خوش,,ک ب,,وون و ناوی,,ان لەو دەفتەرەدا هەبوو .لە ش,,وێنێکی ڕۆمانەکەدا گ,,وتراوە} :ن,,اوی
ڕاس,,تەقینەی پاکشان,ە ،واتە هەم خ,,اوێن و هەم ج,,وان ،بەڵم ک,,اتێ دەگاتە ئێ,,رە ،کەمێک
دەستکاریی دەکات و بۆ )پەلکش,,ان(ی دەگ,,ۆڕێت{ .دوایی,,ش دەیکاتە )پەلکۆ( ،کە مەبەس,,تی
خۆی هەیە و دەکرێ,,ت ب,,ۆی بگەڕێیتەوە ،ئەردەڵن گی,,ان) .بەهاران و نەورۆزان( دوو کچ,,ی
گەڕەکمان ب,,وون) .بەهاران( ئاماژەیە ب,,ۆ وەرزی بەهاران .س,,لێمانی لە کۆنەوە بەو ج,,ۆرە
ناوانە ناسراوە) .مەردان( و )خوداداد( نێوی دوو گۆرانیبێژی گەرمیانن) .شادیناز( ناوێکە،
ج,,ووی هەولێر لە کچ,,ی خۆی,ان ن,,اوە .لە بی,,رت نەچێت )تیشکەش,,ان( ج,,ووە ،بەڵم لە ڕێ,,ی
ئاماژەوە گوتراوە ،نەوەک بە شێوەی ڕاستەوخۆ .دایکی ناوی )ئەنتوانێت(,ە و ب,,اوکی ڕق,,ی
لە کشتوکاڵە .بۆ زانین,,ت جووەک,,ان دوژمن,,ی کش,,توکاڵن و لە ڕۆم,,انی )م,,,امزێر(یشدا ئەوەم
ب,,,,اس ک,,,,ردووە) .م,,,,امزێر( نەک هەر ناونیش,,,,انەکەی ،بەڵکو ن,,,,اوی کارەکتەرەکانیش,,,,ی
دەگمەنن ،بەوەی پێوەن,,,,دییان بە کەلتووری ج,,,,وو و مێ,,,,ژووەوە هەیە .هی,,,,چ کەس,,,,ێک لە
ڕۆمانی )کازینۆی منداڵن( ناوی )نەخشەشان( نییە ،بەڵکو ژنێک هەیە ن,,اوی )نەخش,,ان(,ە
و بە )نەخشە( بان,,,گ دەکرێ,,,ت) .نەخشە(م پێش,,,تریش س,,,اڵی ) (1997لە ڕۆم,,,انی )ئ,,,ای
لەڤیلیا لەڤیلیا!(دا بە ک,,,,,ار هێن,,,,,اوە .ن,,,,,اوی پ,,,,,ووری خۆمە ،کە لە ماڵەوە بە )نەختێ(
ناس,,,,راوە .ن,,,,اوی دیکە هەن هەر لە خانەوادەی خۆم,,,,انم وەرگرت,,,,وون وەک )هەرناز( ،کە
پووری باوکمە .نەنکیشی ناوی )دورناز(,ە ،کە ئەو ناوەیش,,م لەم ڕۆمانەدا بە ک,,ار هێن,,اوە.
ت,,ا ئەمڕۆیش نفووس,,ی نەنکم لی )گ,,وڵیزار(ی ئ,,امۆژنم م,,اوە .دایک,,ی ب,,اوکم لە بنەڕەت,,دا
کەرکووکییە و ڕیشەی ئەو ناوانە ب,,,ۆ ئەوێ دەگەڕێنەوە) .داخ,,,انی( ن,,,اوی خانەوادەیەکی
گەڕەکی خۆمان بوو ،کە ڕاستییەکەیشی وشەیەکی عیبرییە) .نەهران( ک,,وڕێکی خانەقینی
ب,,,وو لە زانک,,,ۆی موس,,,ڵ) .بایەدۆس,,,تی( ن,,,اوی خانەوادەیەکی ج,,,ووی هەولێرە ،لە ب,,,ازاڕ
شەکریان فرۆش,,تووە) .هام,,ان( ن,,اوێکی مێژووییە .لە )س,,یفری ئەس,,تێر( لە تەورات,,دا باس,,ی
ک,,راوە .وەزیرێک,,ی نادادپەروەر دەبێ,,ت و پلن,,ی لەناوبردنی جووەک,,ان دادەڕێژێ,,ت ،بەڵم
)ئەستێر( ،ئەو کچە زیرەکەیە ،دەتوانێت لە چواردەی ئاداردا پلنەکەی هەڵبوەش,,ێنێتەوە
و جووەکان ڕزگار بکات .لە سێ سورەتی قورئانیشدا ناوی هاتووە ،کە لەوێدا وەک وەزیری
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)فیرعەون( باس کراوە .ئەو ناوە کێشەیەکی گەورەی لەنێوان کریس,,تیان و موس,,ڵمانەکاندا
دروس,,,ت ک,,,ردووە ،بەوەی کریس,,,تیانەکان دەڵێ,,,ن ن,,,ابێت )هام,,,ان( هی,,,چ پێوەندییەکی بە
سەردەمی )فیرعەون(,ەوە هەبێت ،بەڵم ئەوانیش هەر لەسەر قسەی خۆی,,,,,,,ان س,,,,,,,وورن.
گرن,,,,گ ئەوەیە ناوێکە و پێوەن,,,,دیی بە مێ,,,,ژووی ج,,,,ووەوە هەیە .ئەم ن,,,,اوە لە ڕۆم,,,,انی
)مامزێر( ،ڕۆمانی )سوارەکان بە قاچاغ بووکیان گواستەوە( و ڕۆمانی )ماڵی نانی(یشدا بە
کار هاتووە .پێویستە خوێنەری هۆشیار بزانێ,,ت ب,ۆچی لە ڕۆمانێک,دا باس,ی ج,وو دەکرێ,,ت،
ن,,,,اوی )هام,,,,ان( هەیە ،لە کاتێک,,,,دا ئەو )هام,,,,ان(,ە هی,,,,چ خەس,,,,ڵەتێکی ئەو )هام,,,,ان(,ە
مێژووییەی هەڵنەگرتووە ،بەڵکو ناوەکەی ئیندیکەیشنێکی زمانەوانیی هەیە و یادەوەریی
خوێنەری زی,,رەک دەورووژێنێ,,ت .ک,,اری ڕۆم,,اننووس ئەوە نییە ڕوونکردنەوە ب,,دات ،بەڵکو
لەسەر خوێنەر پێویستە بەدواداچوون بۆ دراوەکان بکات) .ئەوەی من ئێستا دەیکەم ،وەک
گ,,,,,وتم ناچارییە و تەحەدایە( .کەواتە هەن,,,,,دێک لە ناوەک,,,,,ان ڕاس,,,,,تە دەگمەنن ،بەڵم
کوردین .هەندێکیان هیی جووەکانن و هەندێکیان پێوەندییان بە مێژووەوە هەیە .لە پشت
هەموویانەوە چەن,,د مەبەس,,تێک خۆی,,ان حەش,,ار داوە و بە ئاگاییەوە هەڵبژێردراون ،ی,,ان
دروس,,,ت ک,,,راون .ن,,,اوی )س,,,,,وهاد(یش وەک )وری,,,ا( دەڵێ,,,ت ب,,,اوکی لە ش,,,یعری )ئەبو عەلء
ئەلمەعەری(ی وەرگرت,,,ووە ،واتە کەس,,,ێک خەوی بزڕێ,,,ت ،ی,,,ان خەوی کەم بێ,,,ت ،کە ئەو
خەس,,,,,ڵەتە کەم و زۆر لەو دوور نەبووە .ئەو ن,,,,,اوە لە کتێ,,,,,بی منداڵییش,,,,,مدا هەیە .زۆر
ئاساییە ئەگەر ک,,وردییش نەبن ،چونکە ئەوە کۆنتێکس,,تی گێڕانەوەیە ئەوە دەسەپێنێت چ
ج,,ۆرە ناوێ,,ک لە کارەکتەر بنێی,,ت .ب,,ۆ نموونە نەدەکرا )موفی,,د( ن,,اوی )ئ,,ارۆن( و )نەخشە(
ن,,,اوی )مارین,,,ا( بێ,,,ت .ن,,,اکرێت ئەمنێکی عەرەب ن,,,اوی )دلۆڤ,,,ان( بێ,,,ت .م,,,ن تەنانەت لە
ناون,,,,,انی کارەکتەرە لوەکییەکانیش,,,,,مدا هەوڵ دەدەم ئیندیکەیش,,,,,نی زم,,,,,ان ،مێ,,,,,ژوو،
سایکۆلۆجیا ،کات و شوێن لە بەرچاو بگ,,رم .لەبەر ئەوەی بایەخ بە دەنگ,,ی ن,,اوەوەی وشە
دەدەم ،ئەوا مەبەس,,تمە نێ,,وی کارەکتەرەکانم بەر لە هەر چ,,ی ڕێتم,,ی خێرای,,ان هەبێت.
بەکورتی پرۆسێس,,,ی ناون,,,ان هەمیشە لی م,,,ن بایەخی گەورەی هەبووە و لە گفتوگۆیش,,,دا
لەو بارەیەوە لێیان پرسیوم ،کە دەکرێت پوختەیەک لە وەڵمەکەم بۆ ئێرە بگوێزمەوە:
} هەتا چهن,,,,د س,,,,اڵێک لهمهوبهر دهب,,,,ووایه ن,,,,اوی پ,,,,اڵهوان و مان,,,,اکهی پێوهن,,,,دییهکی
دۆستانهیان ههبێت .بۆ نموونه )ش,,ۆڕش( دهب,,ووایه شۆڕش,,گێڕ بێ,,ت) .نهبهز( خ,,ۆڕاگر بێ,,ت.
)بهختی,,ار( بەختەوەر بێ,,ت .له لیهک,,ی دیکه ئهو ک,,ارهکتهرهی ڕۆڵ,,ی خراپ,,ی پ,,ێ دهدرا،
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هاوکات ناوێکی ن,,اخۆش و ڕهزاگرانیش,,ی ل,,ێ دهن,,را .دهت,,وانم بڵێ,,م ئهو تێگهیش,,تنه ئهگهر
ئێس,,تا ب,,ه تهواویی,,ش کۆت,,اییی پ,,ێ نهه,,اتبێت ،ئهوا زۆر کهم ب,,ووهتهوه .س,,اڵی  9219له
کهمپ منداڵێکی کوردم بینی ناوی )ئهنف,,ال( ب,,وو .ههر ڕێ,,ک له س,,هردهمی ئهنفالهک,,انیش
له دایک بووبوو .کچی یهکێک لهو خێزانه کوردانه بوو ،که ڕژێمهکهی )س,,هدام حس,,ێن( له
س,,هرهتای ش,,هڕی قادس,,یه له بهغ,,دا دهریک,,ردن و لهودی,,وی س,,نووری ف,,ڕێ دان .نهدهک,,را
نهپرسم بۆچی دایکوباوکێکی کورد ناو له کچهکهی خۆیان دهنێ,,ن )ئهنف,,ال( .ب,,اوکهکه زۆر
به ش,,انازییهوه گ,,وتی ن,,اوی س,,وورهتێکی قورئ,,انی پی,,رۆزه و لهگهڵ )ئهنع,,ام(ی خوش,,کیدا
ڕێکی خستووه ،که ئهویش ههر ناوی س,,وورهتێکی دیکهی قورئ,,انه .ههن,,دێک له کوردهک,,ان
به چ,,,اوی ڕقهوه لهو من,,,داڵهیان دهڕوان,,,ی .م,,,ن لهو ک,,,اتهوه زی,,,اتر له جارێ,,,ک ن,,,اوم له
کارهکتهرهک,,انم ن,,اوه )ئهنف,,ال( ،بهڵم نهک بهو مهبهس,,تهی م,,ادام کهس,,هکه ههڵگ,,ری ئهو
ن,,اوهیه ،دهبێت خ,,راپ بێت ،نهخێ,,ر تهنه,,ا وهک,,و پێش,,اندانی جۆرێ,,ک له پ,,ارادۆکس .ههر
خوێنهرێک ئهو ناوهی بکهوێته بهرچاو ،خێرا کۆمهڵێک شت به خهیاڵیدا دێت ،له کاتێکدا
ت,ۆ هی,چ یهکێ,ک لهو ش,,تانهت مهبهس,ت نییه .ئهمهش گهمهیهکه ،که ههم,وو نووس,هرێکی
هۆشیار دهیهوێت لهگهڵ خوێنهریدا بکات .له دواناوهندیی ڕزگ,,اری کوڕێکم,,ان لهگهڵ ب,,وو
ن,,اوی )س,,هدام حس,,ێن مهجی,,د( ب,,وو .له یهکێ,,ک له خۆپێش,,اندانهکان گی,,را ،چونکە دوژمن,,ی
ڕژێمەکەی )سەدام حس,,ێن( ب,,وو .ش,,اعیری فرهنس,,ی )بهرن,,ار نوێ,,ل( له ش,,یعرێکیدا دهڵێ,,ت:
)ئهگهر له ناوی خۆمدا بوونم ههبووایه ،ن,,اوم مان,,ای نهدهبهخش,,ی( .ب,ه ههرح,,اڵ م,,ن پێ,,م
وایه دهبێ,,,,ت ن,,,,اویش وهک,,,,و زۆر ڕهگهزی دیکهی چی,,,,رۆک و ڕۆم,,,,ان ،ههن,,,,دێک پرس,,,,یار
ب,,,ورووژێنێت ،نهک بهش,,,داریی له ئاس,,,انکردنهوه و ڕوونک,,,ردنهوهی تێکس,,,تهکهدا بک,,,ات.
زی,,اترین وش,,ه ،که له ههر چیرۆکێک,,دا ب,,ه ک,,ار بێ,,ت ،ن,,اوی ک,,ارهکتهره ،ب,,ۆیه ئهگهر وهک,,و
قهوارهی,,ش لێ,,ی بڕوانی,,ن ،ئهوه دهبێ,,ت ئهوه ل,,ه بهرچ,,او بگری,,ن ،که ئهو وش,,انه ،ئهگهر
ئهرکی,,ان نهبێ,,ت ،وهک,,و بۆش,,اییهکی پاس,,یڤ لهن,,او تێکس,,تهکه دهردهکهون .ههن,,دێکجار
نووس,,,هر به مهبهس,,,تی دهمام,,,ک ن,,,او ههڵ,,,دهبژێریت ،ب,,,ۆ ئهوهی له ڕێگەی ئهو ن,,,اوهوه
ئازادییهکی زیاتر به دهست بهێنێت و کۆنترۆڵهکان لهسهر خۆی ل بب,ات ،بەو مەبەس,تەی
ئ,,,ارهزووه نارسیس,,,ییەکانی تێ,,,ر بک,,,ات .ڕێ,,,ک وهک,,,و ه,,,ونهری نوان,,,دن) .هێن,,,ری فۆن,,,دا(ی

33

ئهکتهری جیه,,,انی گ,,,وتهیهکی بهناوب,,,انگی ههیه .ئهو دهڵ,,,ێ) :منێک,,,ی لو ک,,,اتێ ب,,,وومه
ئهکتهر ،ههستم کرد دهتوانم خۆم لهو شهرمه دهرباز بکهم و وا بزانم کهسێکی دیکهم({.
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ت,,,,ۆ دەڵێی,,,,ت ئەو نەریتە )بەختیار عەلی( دایهێن,,,,اوە  .سەرەتا ئەوە نەریت نییە ،بەڵکو
پرۆسێسە ،کە دوات,,,,,ر ب,,,,,ۆی دەگەڕێمەوە .ئینج,,,,,ا م,,,,,ن لە چیرۆکەکانی )سەدەی یەکەمی
خەیاڵ(,ەوە ،کە لە ناوەڕاس,,تی هەش,,تاکان نووس,,راون ،بەردەوام بایەخم بە ن,,او داوە .ب,,ۆ
نموونە چیرۆک,,,,,,ی )خولەکانی فێرک,,,,,,ردن(م لە پ,,,,,,ۆلی شەشەمی ناوەن,,,,,,دی نووس,,,,,,یوە و
کارەکتەرەکەی ن,,,,,اوی )ویس,,,,,ام حیس,,,,ام(,ە .لە چیرۆک,,,,,ی )ژنە ناس,,,,,کەکەی سەربەس,,,,,ت
فەریادی(دا ش,,,,,,اعیرێک هەیە نێ,,,,,,وی )سەربەس,,,,,,ت فەریادی(یە و هاوسەرەکەی ن,,,,,,اوی
)بەهرە(یە .ئینج,,,,,ا چونکە ش,,,,,یعرێکی نووس,,,,,یوە و نێ,,,,,وی ن,,,,,اوە )ژنە ناس,,,,,کەکە( ،ئەوا
ڕەخنەگرەکان بە هەلی دەزان,,,,ن و لە ش,,,,ێوەی مێت,,,,افۆر ج,,,,وێن بە هاوسەری دەدەن .ب,,,,ۆ
نموونە یەکێکیان دەنووس,,,ێت) :سەربەس,,,ت فەریادی بە بەهرە پش,,,تی قایمە و بەهرەیش
ناتوانێت کەس,,ێک بک,,ات بە ش,,اعیر ،کە هیچ,,ی تێ,,دا بەس,,تە نییە ..بەڵێ ،ژنە ناس,,کەکەی
ناتوانێت ئاییندەیەکی ڕۆشەنی بۆ مسۆگەر بکات( .لە چیرۆک,,ی )ش,,یری م,,ادەس(دا دیس,,ان
کێشەی ن,,,,,,,,او دێتە کایەوە .ن,,,,,,,,اوی )عورێقە(م س,,,,,,,,اڵی  1986لە چیرۆک,,,,,,,,ی )هونەری
چێش,,تلێنان(دا بە ک,,ار هێن,,اوە ،کە دایک,,ی )خەلیل عەببوود(,ە .چ لە چیرۆک,,ی )لک,,ێ( ،کە
ناوی کەڵەشێرێکە و چ لە )مردن لەسەر شێوازی شیعر(یشدا بە هەمان ش,,ێوە ن,,او بایەخی
پ,,,,ێ دراوە ،کە هەموویان لە هەش,,,,تاکان نووس,,,,راون .ن,,,,اوی وەک )کەمال هەڵڕووش,,,,اوی
چیرۆکن,,,,,,ووس() ،جەلل هەڵپڕووکاوی ش,,,,,,,اعیر() ،کەرخی ک,,,,,,,وورەچی( و زۆری دیکە لەو
چیرۆکەی دواییان,دا هەن .لە کۆمەڵەچیرۆکی )ئەس,پیدیلۆن(دا ،کە لەنێوان  1992و 1997
نووس,,راون ،هەمان ش,,تم ک,,ردووە .ن,,اوی )هیڤ,,ان() ،حەمەعەلی شاس,,واری( و هی,,ی دیکە لە
چیرۆک,ی )ئەس,پیدیلۆن() ،جیه,,انگیری جەبار نانەوا( و )س,,ۆزرەت( لە چیرۆک,,ی )جیه,ان لە
فنج,,,انی ق,,,اوەدا( دوو نموونەی دیکەن .هەروەها لە چیرۆک,,,ی )ئەس,,,تێرە(دا ،کە لە 1993
نووس,,,,راوە ک,,,,وڕێکی شەرمن ش,,,ێتی کچێکە و ئەو کچە ن,,,,اوی )ت,,,,ارا(یە .ناوەکەی لە هەر
ش,,,,تێکی دیکە زی,,,,اتر دەیترس,,,,ێنێت و ن,,,,اهێڵێت لێ,,,,ی نزی,,,,ک ببێتەوە .خۆزگە گ,,,,وێ لەم
مەنەلۆگەی دەگری,,,,,ت} :هەن,,,,,دێجار چ,,,,,وار پی,,,,,تی ناوەکەت لەسەر دەفتەر و کتێبەکانم
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دەنووس,,,م و لێی,,,ان ورد دەبمەوە ...هێن,,,دە لێی,,,ان ورد دەبمەوە ،ت,,,ا بەرچاوم تەواو لێ,,,ڵ
دەبێ,,,ت ...تەمێکی مەیلەوس,,,پی دەکەوێتە سەر گلێنەی چ,,,اوم ...پیتەکان لە بەرچاوم,,,دا
گەورە دەبن ...زۆر زۆر گەورە دەبن ...دەکشێن ...بە هەموو لیەک,,دا دەکش,,ێن ،ت,,ا دەب,,ن بە
گۆڕ ...ڕەنگە باوەڕ نەکەیت پیت ببێت بە گۆڕ ...با م,,ن پێ,,ت بڵێ,,م چ,,ۆن ...لە پێش,,دا پی,,تی
)ت( دەکش,,,ێت ...دەکش,,,ێت و ناوەڕاس,,,تەکەی چ,,,اڵ دەبێ,,,ت ...دەبێ,,,ت بە گ,,,ۆڕ و لەناوی,,,دا
ڕادەکش,,ێم ...دوو خاڵەکەی سەریش,,ی دەب,,ن بە دوو بەردی گەورە ...گەورەتر دەب,,ن و بەرز
دەبنەوە ...لەپڕ دەی,,,دەن بە یەک,,,دا ...دەب,,,ن بە میلیۆنەها پارچەی بچ,,,ووک و جەس,,,تەم
دادەپۆش,,,ن ...دوو ئەلفەکەیش دەب,,,ن بە دوو کێل,,,ی س,,,پی س,,,پی ...یەکێکیان لە لی سەرم
دەچەقێت و ئەوەی تریان لە لی ق,,اچم ...پی,,تی )ر( پش,,تە کۆمەکەی ڕاس,,ت دەکاتەوە ...بە
دی,,,ار سەرمەوە دەبێ,,,ت بە درەخ,,,تێکی گەڵسەوز{ .هەروەها لە چیرۆک,,,ی )خێ,,,و(دا ،کە لە
 1985نووس,,راوە و لە  1995پێی,,دا چوومەتەوە ،کۆمەڵێک نێ,,,وی سەیرم بە ک,,ار هێن,,اوە.
ڕۆم,,,,,,,,,,,,,,انی )ئ,,,,,,,,,,,,,,ای لەڤیلیا لەڤیلیا!!( ،کە لە  1997و  1998نووس,,,,,,,,,,,,,,راوە ،هەر لە
ناونیشانەکەیەوە ت,,اکو ن,,اوی کارەکتەرەکان لەم ش,,ێوەیەن ،ب,,ۆ نموونە )ش,,ازەمان( ،کە لە
هەزارویەک شەوم وەرگرت,,ووە .ڕاستییەکەیش,ی ن,اوێکی پیاوانەیە ،بەڵم م,ن بە مەبەس,ت
ب,,ۆ ژنێک,,ی ناس,,کم هەڵبژاردووە ،کە ئەو جێگۆڕکێیە بەردەوام لە بەرهەمی من,,دا بەرچاو
دەکەوێت .ن,,,,,اوێكی وەک )ویس,,,,,امی س,,,,,امی سەماوی( هەر لەو ڕۆمانەدا دەبینرێ,,,,,ت .لە
کۆتاییی ڕۆمانەکەدا فەرهەنگێکم بۆ لێکدانەوەی ناوەک,,ان ک,,ردووە ،کە ئەمە تەنیا مان,,ای
وایە هەر لە سەرەتاوە ناو لی م,,ن کۆمەڵێک ڕەهەن,,دی جی,,اوازی هەبووە .کتێ,,بی من,,داڵیم
پ,,ڕە لە نێ,,وی وەک )نازیلە ئینگلی,,ز() ،بەگیس,,ی ئیدریتە() ،ئەس,,تیلە مەس,,تەڕە() ،ع,,ارەب
یابە کوردس,,,تانی() ،عیززەدی,,,ن لووران,,,دی( و دەی,,,ان ،بگ,,,رە سەدانی دیکەی دەگمەن .ن,,,او
هەیە ڕس,,,تەیەکە وەک )جەمیل مەعاشەکەم بەش,,,م ناک,,,ات( .لەو کتێبەدا باس,,,ی م,,,اڵێکی
ئەمنی عەرەب دەکرێ,,,,,,,,ت ،کە لەبەر ئەوەی کوڕەکەیان نێ,,,,,,,,وی )مەیموون(,ە و من,,,,,,,,داڵ
بەردەوام بە )مەیموون ،مەیموون( دوای دەکەون ،ناچار دەبن شارەکە جێ بهێڵن .دەتوانم
بڵێم بە دەگمەن چیرۆک و ڕۆمانم هەن تێیاندا ناو کێشەیەک نەبێت .هێشتا نە )بەختیار
عەلی(م دەناس,,ی و نە ن,,اویم بیس,,تبوو ،کە بەش,,ێکی زۆری ئەو بەرهەمانەمم نووس,,یبوون.
لە هەردوو کۆمەڵەچیرۆکی )خەوننامەی دادە س,,ۆزی( و )من,,ارەی ئ,,,,اوەدانی(یشدا دیس,,ان
پرۆسێس,,,ی ناون,,ان هەیە .چیرۆک,,,ی )من,,,ارەی ئ,,اوەدانی( پ,,,ڕە لە گەمەی ن,,او .ب,,,ۆ نموونە
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)زێریڤان( ،کە یاریکەری فوتبۆڵە ،هەر بە )ڕیزێرڤ( بانگ دەکرێت ،کە مانای )احتی,,اط(,ە.
بڕوانە ئەم پەرەگرافە } :سهرهتا وات دهزانی لهبهر ئهوهیه ،که وشهکه ههندێک له ن,,اوی
خۆتهوه نزیکه ،یان با بڵێین لهنێوان )ڕیزێرڤ( و )زێریڤان(دا زۆربهی پیتهکان هاوبهشن،
بهڵم دواتر بۆت دهرکهوت مهس,,هلهکه ش,,تێکی تهواو جی,,اوازه ...ڕهنگه ههن,,دێک وا بزان,,ن
وشهی )زێریڤان( له )زێڕ(,هوه هاتووه به تایبهتی ب,,اوکت بازرگ,,انی زێ,,ڕ و ئهڵم,,اس ب,,ووه،
بهڵم ئهو ن,,اوه دوور و نزی,,ک پێوهن,,دیی به زێ,,ڕهوه نییه ،بهڵک,,و مان,,ای کهس,,ێكی چ,,الک
دهگهیهنێ,,,ت ،که ب,,,ه داخهوه تهواو پێچهوانهی وش,,,هی )ڕیزێ,,,رڤ(ه{ .بەکورتی پرۆسێس,,,ی
ناونان لە یەکەم چیرۆکمەوە دەست پێ دەک,ات و ت,اکو ئەمڕۆ درێ,,ژەی هەیە .پرۆسێس,ێکی
تایبەتە و لە هی,,,,,,ی یەک نووسەری دیکەی ئەم دنیایە ن,,,,,,اچێت ،بۆیە زۆر بە ئاس,,,,,,انی
تۆمەتی لس,,,,,,,,,,اییکردنەوەم لەسەر ل دەچێ,,,,,,,,,,ت ،ئەگەر نەڵێم هەر پێمەوە ن,,,,,,,,,,الکێت.
ڕاستییەکەیش,,ی هەموو هاوڕێی,,انی من,,داڵیم دەزان,,ن چ لە قوتابخانە و چ لە گەڕەک بەوە
ناسرا بووم ،کە نێوی سەیروسەمەرەم لە خەڵک دەنا .لە قۆناغی ناوەندی ئەو ناوانەم لە
شیعری گاڵتەجارییشدا بە کار دەهێنا .لە منداڵی ن,اوم لە )دۆکت,ۆر ش,وان س,لێمان یابە(ی
هاوڕێم نابوو )شوان عارەب( .لە ناوەندی ناوم لە )دڵش,,اد کەمال(ی ه,,اوڕێم ن,,ابوو )دڵش,,اد
چاوفریز( ،چونکو چاوەکانی وەک چیمەنی باخی گڵکەن,,د سەوز ب,,وون ،کە ڕۆژانە لەوێ ک,ۆ
دەبووینەوە ،گوایە کۆش,,ش دەکەین ،بەڵم کتێبەکانمان ف,,ڕێ دەدان و کاتم,,ان بە نوکتە و
گفتوگ,,,ۆ بەسەر دەب,,,رد .دوات,,,ر لە چیرۆک,,,ی )ڕۆژژمێ,,,ری چاڵ,,,دێران(دا کردمە )کرم,,,انجی
چاوچیمەن( .لە زانک,,,ۆ ن,,,اوم لە هاوڕێیەکی ئ,,,ازیزی عەرەبم ن,,,ابوو )پلتی,,,رۆ( .ن,,,اوی ئەو
کەرەیە ش,,,اعیری داهێنەری ئیس,,,پانی )خ,,,وان ڕام,,,ۆن خیمینی,,,ز( لە )پلتی,,,رۆ و م,,,ن(دا بە
شێوازی فانتاسی باسی دەکات و لەو ڕێگەیەوە وێنەی فرەڕەهەندی گوندەکەی دەکێش,,ێت.
ئەو ه,,,اوڕێ ئەدەبدۆس,,,تەم دەیگ,,,وت) :هەمیشە لە بی,,,رت بێ,,,ت م,,,ن کەرم ،بەڵم کەرێكی
کەرانەم( .منیش پێیم دەگوت) :کەواتە تۆ پلتیرۆیت( .لە پۆلی چوارەمی سەرەتایی )جمع
تکسیر(مان خوێند ،کە چۆن ن,,اوی هەن,,دێک وشە لە ئەنجامی گۆڕینی,,ان لە تاکەوە ب,,ۆ ک,,ۆ،
پیتەکانیان بە ش,,ێوەی جی,اواز دەس,,تکاری دەکرێ,ن ،جی,اواز لە وشەی ئاس,ایی ،وەک )قل,,م:
أقلم .کرسي :کراسي .دفتر :دفاتر( .خشتەیەک هەبوو زیاتر لە پەنجا ن,,اوی تێ,,دا ب,,وو ،کە
دەبووایە لە بەریان بکەین و بۆ مامۆستایان بڵێینەوە .ئەوسا ئەتمۆسفێری فیلمی میس,,ری
بەسەر گەڕەکی ئێمەدا زاڵ بوو ،بۆیە منیش زۆر ئاسایی گ,,وتم) :مله,,ی :مله,,ي( .مامۆس,,تا
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بە دار تێ,,,,م کەوت ،کە ئەو ڕووداوە لە قوتابخانە دەنگ,,,,ی دایەوە .ئی,,,,دی لەمەوە ن,,,,اوی
هەموو شتێکم لەسەر شێوازی )جمع تکس,,یر( دەگ,,ۆڕی و لە ماڵەوە لێ,,دانی چ,,اکم دەخ,,وارد.
من هەر لە منداڵییەوە ناوی خەڵکم ل,,ێ گ,,ۆڕاوە و بە ش,,ێوەی دیکە گوت,,وومن ،کە لە زانک,,ۆ
زۆر جار کێشەی بۆ دروست دەکردم ،بەتایبەتی لەگەڵ کچان .لەم ڕۆمانەیشدا )وری,,ا( زوو
زوو ناوی )مارینا( و )مالینا(ی ل,,ێ تێکەڵ دەبێ,,ت ،کە یەکەمیان ئەو ژنەیە لە منداڵییەوە
بە خێ,,وی ک,,ردووە و دووەمی,,ان هاوسەرە ئەڵمانییەکەیەتی .م,,ن ئێس,,تایش لە ناوهێن,,انی
نووسەراندا گرفت,,م هەیە .ب,,ۆ نموونە ن,,اوی )ئیت,,اڵۆ ک,,الڤینۆ( دەکەمە )ئیتاڵی,,انۆ ک,,الڤینۆ(،
)ڕۆڵن ب,,,,,ارت( دەکەمە )ڕۆڵن پ,,,,,ارت( .نێ,,,,,وی فەیلەس,,,,,ووف و نووسەری دیکەم بە هەڵە
نووس,,,یوە و دوای,,,ی هەس,,,تم پ,,,ێ ک,,,ردوون .لە ڕۆم,,,انی جیهانی,,,دا ،بەتایبەتی لە ش,,,ێوازی
شەپۆلی هۆشدا ،بە مەبەست ناوی شتەکان بە هەڵە دەنووس,,رێن ،بەڵم زم,,انی ئێمە ت,,اکو
ئەمڕۆیش توان,,,ای ئەمە و زۆری دیکەی نییە ،کە بێتواناییەکە ب,,,ۆ خ,,,ودی زم,,,انی ک,,,وردی
ناگەڕێتەوە ،بەڵکو لەبەر ئەوەیە بە ئاڕاس,,,,,,,,تەی جی,,,,,,,,اواز نەجووڵێنراوە و خ,,,,,,,,اوەنی
گرام,,,,اتیکێکی س,,,,تاندارد نییە .ئەمە باس,,,,ێکی سەربەخۆیە .بێگوم,,,,ان هەر نووسەرێ بە
هۆش,,,یارییەوە ئەدەبی گێڕانەوەی نووس,,,یبێت ،هەس,,,تی بە کێشەی نێ,,,و ک,,,ردووە و هەوڵی
داوە بە شێوازی خۆی ڕووبەڕووی ببێتەوە) .بەختیار عەلی( لی م,,ن داهێنەرێکی گەورەیە
و بەردەوام گوتوومە ،کە ئەو لە سەرەتای ڕاپەڕین لەپاڵ یەک دوو نووسەری دیکەدا
شێوازی بیرکردنەوەی نەوەیەکی گۆڕی ،بەڵم م,,ن هەرگیز نەمویس,,تووە وەک ئەو بنووس,,م.
دەت,,وانم بڵێ,,م لس,اییی یەک نووسەری دنی,ام نەکردووەتەوە .ڕێ,ی هەر خوێنەرێک دەدەم،
ڕس,,,,,,تەیەک ،ی,,,,,,ان پەرەگرافێک ،ی,,,,,,اخود بیرۆکەی نووسەرێکی دی لە بەرهەمەکانم,,,,,,دا
بدۆزێتەوە .سەرس,,امبوون بە داهێنەران ش,,تێکە و لس,,اییکردنەوەیان ش,,تێکی دیکەیە .م,,ن
تەنیا ژی,,,انی خ,,,ۆم دەنووس,,,مەوە ،کە ئەمەیش وا دەک,,,ات چی,,,رۆک و ڕۆمانەکانم لە هی,,,ی
نووسەرانی دیکە نەچن ،مادام سەرتاپێی ژی,,انم بەرهەمی ئەو سەرنجانەن ،کە بەردەوام
لە لم گەڵڵە دەبن .ئەو ڕۆژەی )ک,,ازینۆی من,,داڵن( لە غەزەلنووس بڵو کرایەوە ،ه,,اوڕێی
ئ,,,ازیزم )دی,,,اری قەرەداغی(ی هونەرمەن,,,د بە )دان,,,ا فایەق() ،س,,,ۆران ئ,,,ازاد( و یەک دوو
برادەری دیکەمانی گوت) :ئەوەی من لە کارواندا بە دڵمە ،ئەوەیە ،ڕێچکەیەکی جی,,اوازی
گرت,,ووە و نەهاتووە وەک زۆر نووسەری دیکە بە هەمان ش,,ێوەی بەختیار عەلی بنووس,,ێت،
کە ئەمە لە ب,,,,,واری هونەری موزیکیش,,,,,دا هەیە ،بەوەی زۆر کەس دەیانەوێت ش,,,,,وێنپێی
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گۆرانیبێژە گەورەکان ،بۆ نموونە مەزهەری خاڵقی ،هەڵبگرن ،بەڵم هەیە دەیەوێت ببێتە
دەنگی جی,اواز( .دی,,ارە ئەو جیاوازییەی نێ,,وان )بەختیار عەلی( و م,,ن لە زم,,انی ڕۆژانەدا
دەرناکەوێت ،یان با بڵێین بە وردی دەرناکەوێت ،مادام زم,,انی ڕۆژانە هەر لە دەرەوە بە
چەن,,,د وشەیەکی س,,,ادە بڕی,,,اڕ لەسەر کۆمەڵێک مەسەلەی گرن,,,گ و هەس,,,تیاری فیک,,,ری و
ئیستاتیکی دەدات ،بێ ئەوەی پشت بە هیچ لێکدانەوەیەک ببەس,,تێت ،بەڵم ب,,اوەڕ دەکەم
لە زم,,انی نووس,یندا ئەوە بە ڕوون,ی ب,بینرێت ،کە پرۆسێس,ی ناولێن,ان لی هەر یەکێکمان
بە چ ش,,,,ێوەیەکە .تەنیا لە کەلتووری ئۆڕاڵی,,,,دا ڕەخنەگر خەریکی ئەوەیە بزانێ,,,,ت ک,,,,ام
نووسەرە لە کام نووسەرە چاکترە و کامیان لە کامیانی وەرگرتووە .هەموومان لەم دنیایە
دەژی,,,,,,,ن و هەر لەبارەی ئەم دنیایەشەوە دەنووس,,,,,,,ین ،بۆیە ئەوەی جیام,,,,,,,ان دەکاتەوە
بابەتەکان نی,,ن ،بەڵکو ئەو زمانەیە هەر یەکێکمان بە ک,,اری دەهێن,,ن .لەگەڵ ئەوەیش,,دا
هەر کەس,,,,,,,ێ تاقە ناوێ,,,,,,,ک لە یەکێ لە بەرهەمەکانی من,,,,,,,دا بدۆزێتەوە ،کە پێش,,,,,,,تر
نووسەرانی دیکە بە کاریان هێنابێت ،ئەوا بەڵێن بێ,,ت ئی,,دی ئەو بەرهەمە بە هی,,ی خ,,ۆم
نەزانم .مەبەس,,تم ن,,اوی س,,ادە نییە ،چونکە ن,,اوی س,,ادەی ناس,,راوی وەک )ت,,ارا ،ش,,یلن،
تاب,,ان ،س,,اکار ،ئەردەڵن ،دان,,ا ،ئ,,ازاد ،مەریوان ،ئ,,اراس( ک,,وردین و هەموومان بە کاری,,ان
دەهێنین ،بەڵکو مەبەستم ناوی سادەی دەگمەن ،ن,,اوی لێک,,دراو و پاش,,ناوی سەیرومەرەیە.
ب,,ۆ نموونە )س,,ۆزرەت( ن,,اوێکی س,,ادەیە ،بەڵم دەگمەنە) .عورێقە( و )عورێبە( ڕاس,,تە دوو
ن,,اوی س,,ادەن ،بەڵم بە مەبەس,,ت دروس,,تکراون ،بۆیە هەر چیرۆکنووس,,ێکی دی بە کاری,,ان
بهێنێ,,,,ت ،دەردەکەوێت .دی,,,,ارە ت,,,,ۆ ئەمەت نەگوتووە ،ئەردەڵن گی,,,,ان ،بەڵم ڕەخنەگری
دیمۆتی,,,,,,,,,,,ک هەیە ئەوەی کردووەتە پیشەی خ,,,,,,,,,,,ۆی .بە هەرحاڵ ئەو پرۆسێسە لەپێش
)بەختیار عەلی( و منیشەوە هەبووە ،بەڵم دەش,,,,,,,,,,,,,ێ بەم ش,,,,,,,,,,,,,ێوەیە نەبووبێت .هەر
ڕەخنەگرێکی هۆشیار لە ڕووی مێژووییەوە لە بەرهەمەکانم بڕوانێت ،دەزانێ,,ت چ چەمکی
ن,,,,,,,,,,,او و چ چەمکەکانی دیکەیش ،کە لە چیرۆکە سەرەتاییەکانمدا دەرکەوتوون ،ئەوا بە
شێوەی سرووشتی گەشەیان کردووە و بوونەتە بەشێک لە تایبەتمەن,,دیی م,,ن .زۆر نووسەر
دەڵێ,,,,ن بەرهەمی م,,,,ن دەناس,,,,نەوە ،ئەگەر ناویش,,,,می بەسەرەوە نەبێت .ئەو ناوانەی لە
)ک,,,,,,ازینۆی من,,,,,,داڵن(دا بە ک,,,,,,ار ه,,,,,,اتوون هەمان س,,,,,,یمای ئەو ناوانەیان هەیە ،کە لە
هەش,,,,,تاکان ،نەوەدەکان و دوات,,,,,ر هەن .م,,,,,ادام ئەدەب پرۆسێس,,,,,ی گەڕان و دۆزینەوەی
بەردەوامە ،ئەوا هەر بە سرووشتی خۆی دی,,اردەی ن,,امۆ دەهێنێ,,ت .ک,,اتێ ب,,اس لە چەمکی
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)ن,,,,امۆ( دەکەین ،ئەوا خۆم,,,,ان لە بەردەم پێ,,,,وەردا دەبینینەوە ،کە ئەو پێ,,,,وەرە کەلتوور
دایهێناوە ،بەڵم کەلتوور ش,,تێکی چەس,,پاو نییە و بەردەوام لە گۆڕاندایە .ئەوەی کەلتوور
دەگ,,,ۆڕێت و دەیخاتە ئاس,,,تی دیکەوە ،زم,,,انی نووس,,,ینە ،بەوەی پڕۆسێس,,,ی نووس,,,ین لە
ئەنجامی تێپەڕان,,دنی زم,,انی ڕۆژانەوە دێتە کایەوە .بە مانایەکی دی نووس,,ین بەردەوام
زم,,انی ڕۆژانە تێ,,ک دەش,,کێنێت ،کە زم,,انی ئێس,,تای کەلتوورە ،بەو مەبەس,,تەی زم,,انێکی
دیکە دابمەزرێنێت ،کە ئەو زمانە خۆیش,,,,,,ی ج,,,,,,ارێکی دیکە دەبێتەوە زم,,,,,,انی ڕۆژانە و
دیسان تێ,,ک دەش,کێنرێتەوە .کەواتە ئەو پرۆسێسە ئینفینیتییە و لە ش,وێنێکدا ناوەس,تێت.
ئەگەر زم,,,,,انی ئەمڕۆی ئینگلی,,,,,زی لە زم,,,,,انی سەردەمی )شێکس,,,,,پیر( ن,,,,,اچێت ،ئەوا لە
ئەنجامی ئەو تێکش,,کاندنەی زم,,انی ڕۆژانە و دامەزارن,,دنی زم,,انی نووس,,ینەوە هاتووەتە
کایەوە .دیارە کەلتووری ئەمڕۆی ئینگلیزی,,ش لە کەلتووری سەردەمی )شێکس,,پیر( ن,,اچێت،
بەوەی زمان کەلتوور دەگۆڕێت .هەندێک لە نووسەرانی حەفتاکانی ئێمە زمانێکی نوێیان
هێن,,,,ا ،کە پێ,,,,ی دەگ,,,,وترا ن,,,,امۆ ،بەڵم توانیی,,,,ان ئەو زمانە بکەنە زم,,,,انی ڕۆژانە .لە
هەشتاکان هەندێک نووسەری دی ئەو زمانەیان تێک شکاند و زم,,انی دیکەیان دامەزران,,د.
لە نەوەدەکان نووسەری دیکە زمانی هەشتاکانیان تێک شکاند و زم,انێکی دیکەیان هێن,ا،
کە ئەم پرۆسێسە بەردەوامە .بەکورتی زم,,ان ک,,اتێ لە ئاس,,تی ڕۆژانەوە دەخرێتە ئاس,,تی
نووسین ،دووبارە دەبێتەوە زمانی کەلتوور ،بەڵم بە ئاستێکی بەرزتر لەوەی پێشووی ،ب,,ۆ
ئەوەی دیس,,,ان ئەو ئاس,,,تەی تێبپەڕێنرێت و بکرێتە نووس,,,ین .لە وەڵم,,,ی پرس,,,یارێکی )د.
جەلل ئەنوەر سەعید(دا بە درێژی لەوە دواوم.

29

شتێک لێرەدا دەمەوێت بڵێم ،ئەوەیە ،باوەڕ دەکەم تۆ بزانیت بەشێک لەو ناوانە ک,,وردین
و بەشێکیان هیی جووەکانن .دوور و نزیکیش لەو ناوانە ناچن )بەختیار عەلی( بە کاریان
دەهێنێت ،بەڵم میتۆدی ڕەخنەی ویژدان,,ی ئەوە دەخ,,وازێت لە بەرانبەر خ,,اڵی پۆزەتیڤ,,دا
چەند خاڵێکی نەگەتیڤیش دەستنیشان بکرێن ،بۆ ئەوەی ویژدان سەلمەت بێت .من زی,,اتر
لە سەرەتای هەش,,,,تاکانەوە ت,,,,اکو ئەمڕۆ بەردەوام ئەدەب و فیک,,,,ری عەرەبی بە زم,,,,انی
خۆیان دەخوێنمەوە .ڕەخنەگرێکم نەدیوە بە مەقەست تێکس,,تێک لە ناوەڕاس,,تەوە ب,,بڕێت،
ب,,,ۆ ئەوەی بڵێ,,,ت ئەم بەشە چاکە و ئەو بەشە خ,,,راپ) .مەبەس,,,تم لە مەقەس,,,تە لەسەر
ئاستی س,,یمبۆڵدا ،نەوەک مەقەس,,تی فیزیک,,ی( .ڕەنگە یەکێ لە نیش,,انەکانی دروس,,تبوونی
29 http://www.dengekan.com/doc/2010/3/karwan_bakhtyar.htm
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ڕەخنە لی ئێمە نەمانی ئەو میت,,,,,ۆدە بێ,,,,,ت .زۆر لەو گوتارانەی هەن,,,,,دێک لە گۆڤ,,,,,ار و
ڕۆژنامەکانی ئێمە بە بایەخی گەورەوە بڵوی,,,,ان دەکەنەوە ،مەحاڵە لە هی,,,,چ ڕۆژنامە و
گۆڤارێکی عەرەبیدا ڕووناکی ببینن ،چونکە زۆر لوازن.
ئەردەڵن گی,,,ان ،ت,,,ۆ دەڵێی,,,ت) :لهلیهك ی ت رهوه ،كۆت ایی رۆم انهكه زۆر نادی اره .كهس
ن ازانێت كۆت ایی ئهم رۆم انه چییه ،ئهمهش كێش هیهكی گهورهیه ب ۆ رۆم ان .دی اره
كۆمهڵێك نووسهر كێشهی )كۆتایی( لهڕۆمانیان ههیه ،بۆ نموونه رۆماننووس ی ن اوداری
روسی و جیهان دۆستیۆفسكی ،لهبهشێكی زۆری رۆمانهكانیدا ،ههستم بهو كێش هیه
كردووه.(.
ڕێ,,ی منی,,ش ب,,دە بڵێ,,م زۆر دروس,,ت ب,,ۆی چ,,وویت .نەک هەر کۆت,,اییی ئەم ڕۆمانە ،بەڵکو
کۆتاییی هەموو چیرۆک و ڕۆمانەکانی دیکەیش,,م بە ش,,ێوەیەک لە ش,ێوەکان دی,ار نی,ن ،کە
ئەمەیش لەبەر ئەوەیە ئەدەب لی م,,,,ن چەمکێکی مێتافیزیکییە .ب,,,,ۆ نموونە لە ڕۆم,,,,انی
)س,,وارەکان بە قاچ,,اغ بووکی,,ان گواس,,تەوە(دا ،کە بە هاوبەش,,ی لەگەڵ )دواڕۆژ(ی کوڕم,,دا
نووس,,,,یومە ،بەشەکان جێگۆڕکێی,,,,ان پ,,,,ێ ک,,,,راوە و کۆتاییەکەی بە کراوەی,,,,ی ماوەتەوە.
ڕەخنەگری دیمۆتی,,,,ک لەوە تێنەگەیش,,,,تووە و لە دەرەوە ح,,,,وکمی ب,,,,ۆ دەرک,,,,ردووە ،بەڵم
خوێن,,,دکارێکی زانک,,,ۆ بە ن,,,اوی )ئ,,,ارام ڕەحم,,,ان پاش,,,ا( دیزەرتێیش,,,نێک بە ناونیش,,,انی
)تەکنیکی پێش,,,کەوتنی ڕووداو ،ڕۆم,,,انی س,,,وارەکان بە قاچ,,,اغ بووکی,,,ان گواس,,,تەوە وەک
نموونە( ب,,ۆ زانکۆکەی دەنووس,,ێت ،کە زۆر بە وردی تەکنیکی ئەو ڕۆمانە ش,,ی دەکاتەوە و
کۆمەڵێک نهێنی,,,,ی تێ,,,,دا دەدۆزێتەوە 30.ئێمە دەم,,,,انتوانی تێکس,,,,تەکە بە ش,,,,ێوەی ڕوون
بنووس,,ین ،کە کۆتاییەکەی دی,,ار بێ,,ت و خوێنەر بە ئاس,,انی لێ,,ی تێبگ,,ات ،بەڵم ئەو کاتە
تەعبیری لە ئێمە نەدەکرد .م,,,,,,,ن ئاگ,,,,,,,ام لێیە چەن,,,,,,,د دەنگێ,,,,,,,ک لەم نەوەیەی ئەمڕۆ
دەرکەوتوون و بە دوای ئەو تێکس,,,تانەدا دەگەڕێن ،کە بە ش,,,ێوەی ناڕاس,,,تەوخۆ کۆنت,,,اکت
لەگەڵ خوێنەردا دەکەن .ئەوانە هەر لە ئێس,,,,,,,,تاوە کاریگەرییان هەیە و ن,,,,,,,,اکرێت ئەو
کاریگەرییەیان هەس,,,,ت پ,,,,ێ نەکەین .بەوەدا لە نزیکەوە پێوەن,,,,دیم لەگەڵ زۆربەی ئەو
دەنگانەدا هەیە ،ڕێ بە خ,,ۆم دەدەم بڵێ,,م ئەم قۆناغەی ئێس,,تامان قۆن,,اغی پش,,کنینی ئەو
چەمکانەیە ،کە نەوەی ئێمە و هیی پێشتر بە کاری,ان هێن,اون .ب,,اوەڕم وایە ئی,دی ڕێگ,,ارد
ب,,ۆ ئەو تێکس,,تانە بگەڕێتەوە ،کە ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک ب,,ازی بەسەردا هەڵ,,داون ،ی,,ان بە
زم,,,انی ڕۆژانە بە نەفرەتی ک,,,ردوون .خۆش,,,بەختانە بەرهەمی م,,,ن لە ئێس,,,تاوە لی ئەو
دەنگانە جێگای سەرنجە.

30 http://www.dengekan.info/dengekan/6/16941.html
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کۆتایی ،مانای ڕێککەوتنی تێکستە لەگەڵ ئەو بیرۆکانەی خوێنەر چاوەڕێی,,ان دەک,,ات ،کە
ئەمە بچووککردنەوەی ئەدەبە ب,,ۆ مەبەس,,تی دی,,اریکراو ،بەڵم ک,,اتێ تێکس,,ت بە کراوەی,,ی
دەمێنێتەوە ،مانای وایە هەر لە بنەڕەتەوە ئەو تێکستە بە مەبەستی بیرۆکەی دی,,اریکراو
چ,,,,,,,,اوی هەڵنەهێناوە و گەشەی نەکردووە .هەر تێکس,,,,,,,,تێک ئەگەر لە ڕووی فیزیکییەوە
کۆت,,,اییی پ,,,ێ بێ,,,ت ،ئەوا لە ڕووی مێتافیزیکییەوە بەردەوامە ،م,,,ادام هەر وشەیەک وەک
)سۆس,,,ێر( پێ,,,ی لەسەر دادەگرێ,,,ت بەپێی کۆنتێکس,,,تەکان مان,,,ا وەردەگرێ,,,ت .واتە ئەگەر
تێکست بە بازنەیەک بچوێنین ،ئەوا لە هەر خاڵێکی ئەو بازنەیەدا کۆمەڵێک لین,,ک هەن
و دەکرێت جارێکی دی لەوێوە سەرەتای دیکە دەست پ,,ێ بکەنەوە .دەگەینە ئەوەی بڵێی,,ن
کۆمەڵێک دەس,,,تپێکردنەوەی دیکەمان هەن .نامەوێت ج,,ارێکی دی ب,,,ۆ ب,,,واری س,,یمۆلۆجیا
بگەڕێمەوە ،مادام پێش,تر باس,,م لێ,,وە ک,,ردووە .لە ڕەخنەی نوێ,دا ،بەتایبەتی لی )دێری,دا(
تێکس,,,ت پێکهاتەیەکی مێتافیزیکییە و لەسەر کۆمەڵێک ش,,,تی دژ بە یەک وەس,,,تاوە ،بۆیە
ش,,,,وێنێک نییە پێ,,,,ی بگ,,,,وترێت کۆت,,,,ایی .ئەگەر ڕۆم,,,,انی )ک,,,,ازینۆی من,,,,داڵن( لە ڕووی
فیزیکییەوە لەو ش,,,,,,وێنە تەواو دەبێ,,,,,,ت ،کە یەکێک لە کوڕەک,,,,,,انی )پەلکش,,,,,,ان( لەپاڵ
عەرەبەکان,,,دا دژی ئەمریکا دەجەنگێت و هەر موجاهی,,,دەکان خۆی,,,ان دەیک,,,وژن ،ئەوا لە
ڕووی مێتافیزیکییەوە ئەوێ کۆتایی نییە .تێكستەکە ش,,ێوەیەکی بازنەییی هەیە و دەش,,ێ
لە هەر خاڵێ,,,ک لەو بازنەیە ئاڕاس,,,تەی دی دەس,,,ت پ,,,ێ بک,,,ات .ئەگەر سەرنجت دابێ,,,ت
بەش,,,,,ێکی زۆری کارەکتەرەکانم لە بەرهەمەکانی ترم,,,,,دا دەردەکەونەوە و ش,,,,,تی دیکەی
خۆیان دەڵێن ،چونکە ناگەنە خ,,اڵی کۆت,,ایی .لە چی,,رۆک و ڕۆم,,انی کلس,,یکیدا کۆت,,ایی ت,,ا
ڕادەیەک دی,,,ار ب,,,وو ،بەڵم لە سەرەتای سەدەی بیس,,,تەم و دوات,,,ردا ڕۆماننووس,,,انی وەک
)جیم,,,,,س ج,,,,,ۆیس() ،ڤیرجین,,,,,ا ول,,,,,ف() ،ولی,,,,,ام فۆکنەر( و ئەوانی دیکە بە تەواوی دژی
وەس,,,تانەوە ،چونکە وەک لی )ب,,,اختین( بینیم,,,ان سەردەمەکە خ,,,ۆی ڕۆم,,,انی فەلسەفیی
سەپاندووە و ن,,اکرێت بە هەمان زم,,ان و تەکنیک تەعبیری لێ,,,وە بکەین .ڕاستییەکەیش,,,ی
هەر ت,,,,ۆ نیی,,,,ت پێ,,,,ت وایە تێکس,,,,ت سەرەتا و کۆت,,,,اییی هەیە ،بەڵکو زۆر ج,,,,ار دەبین,,,,م
ڕەخنەگری دیمۆتیک لە ڕووی فیزیکییەوە کۆتاییی تێکستەکە دەستنیشان دەکات و دەڵێت
نووسەر لەم کۆتاییەی,,,,دا وای ک,,,,ردووە و نەدەبووایە وا بک,,,,ات ،لە کاتێک,,,,دا ئەوەی یەک
تۆزق,,,اڵ ئاگ,,,ای لە ڕەخنەی ن,,,وێی دنی,,,ا بێ,,,ت ،دەزانێ,,,ت لە هی,,,چ تێکس,,,تێکدا سەرەتا،
ناوەڕاس,,,ت و کۆت,,,ایی نییە ،چونکە تێکس,,,ت لەناوەوە هەزاران ئاڕاس,,,تەی هەن ،بەڵم لە
ڕووی فیزیکییەوە ،واتە ک,,,اتێ پیتەکان دەکەونە سەر کاغەز ،یەک ئاڕاس,,,تە وەردەگرێ,,,ت.
ئامۆژگاری و ڕێنوێنی دوو خەسڵەتی ڕەخنەی دیمۆتیکن .بە دەگمەن ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک
دەبینیت خۆی بە مامۆستا و ڕێپێشاندەر نەزانێت ،کە ئەم دوو خەس,,ڵەتە ب,,ێ زی,,اد و کەم
هی,,ی ئەو کەلتوورانەن هێش,,تا نووس,,ینیان نەناس,,یوە و هەموو ش,,تێک بە ش,,ێوەی زارەک,,ی
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یەکل دەکەنەوە .ن,,,اوە ن,,,اوە نووسەری ک,,,ورد دەنووس,,,ێت) :دەبێ,,,ت فڵن کەس دادگ,,,ایی
بکرێ,,,,,ت( ،کە ئەمە زم,,,,,انی ئەو کەلتوورانەیە خ,,,,,اوەنی دامودەس,,,,,تگای مەدەنی نی,,,,,ن و
دادگای,,ان پش,,ت بە زم,,انی ڕۆژانە دەبەس,,تێت ،نەوەک بە نووس,,راو .ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک
ڕۆڵەی ئەو کەلتوورەیە و نایەوێت تێیبپەڕێنێت ،بۆیە ڕێ بە خ,,,ۆی دەدات ببێتە دادوەر و
نووسەر دادگ,,ایی بک,,ات .سەیر ئەوەیە ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک دەچێ,,ت گوتەی ڕەخنەگرانی
دنی,,ا لێ,,رە و لەوێ ک,,ۆ دەکاتەوە و وەک تەنی فیزیک,,ی فڕێی,,ان دەدات ،کە زۆربەیان دژی
یەکن .دیارە ئەمە خەس,,ڵەتی زەق,,ی ڕەخنەی ویژدانییە ،بەوەی ڕەخنەگرەکە چونکە دوور
و نزی,,,,ک ئاگ,,,,ای لە کۆنتێکس,,,,تی ئەو گوتانە نییە و ن,,,,ازانێت بە چ مەبەس,,,,تێک بە ک,,,,ار
هاتوون ،ئەوا لەپاڵ یەکدا ڕیزیان دەکات .ئەلفیان پێ دەشکێنێت و بێیان پێ هەڵدەدات.
ئەردەڵن گیان ،باسی )دۆیستۆیڤس,,کی(ت ک,,ردووە ،کە کۆت,,اییی ڕۆمانەکانی دی,,ار نی,,ن .بە
ڕاس,,تی سەرنجێکی وردە ،بەڵم ئەوەی جێگ,,ای داخە ئەو سەرنجە وای ل,,ێ نەکردوویت بە
دوای لینکەکەی,,,,,,,,دا بگەڕێیت .بە هەرحاڵ کارەکەت تەواو ئاس,,,,,,,,ان کردووەتەوە ،چونکە
)دۆیستۆیڤس,,کی( ئەو ڕۆماننووسەیە ،کە بایەخی گەورە بە مێتافیزیک,,ا دەدات .ب,,ۆ ئەوەی
بە ڕاس,,,,تییش بچینە ن,,,,او دنی,,,,ای ئەو داهێنەرەوە ،ئەوا )میکای,,,,ل ب,,,,اختین( ڕێن,,,,وێنێکی
چاکمانە ،م,,,,,ادام ئەو نەک هەر کتێ,,,,,بی )کێشەکانی ش,,,,,یعرییەتی دۆیستۆیڤس,,,,,کی( ،کە
وەرگێ,,,,ڕی عەرەبی بە )ش,,,,عریة دوستویفس,,,,کی( وەریگێ,,,,ڕاوە ،لەبارەی ئەو ڕۆماننووسەوە
نووس,,,,یوە ،بەڵکو لە کتێبەکانی دیکەیش,,,,یدا بەردەوام لەپاڵ )س,,,,ێرڤانتس( و نووسەرانی
31
دیکەدا لێی کۆڵیوەتەوە.
ب,,,ا ئەوەیش بڵێ,,,م ئەو سەرنجەی ت,,,ۆ لەگەڵ بۆچوونەکانی )ب,,,اختین(دا یەک دەگرێتەوە،
بەوەی لی )دۆیستۆیڤس,,,کی( کۆت,,,ایی نییە ،م,,,ادام لە دنی,,,ای ئەو ڕۆماننووسەدا بە قەدەر
لەیەکچوون ،دژایەتی دەبینرێ,,ت ،کە ئەمە یەکێکە لە خەس,,ڵەتەکانی ڕۆم,,انی فرەدەنگ,,ی
)پۆلیفۆنی( ،بەوەی کۆمەڵێک دەن,,گ هەن و هەر یەکەی بە جی,,ا دەردەکەوێت 32.بەرهەمە
داهێنانەکانی ئەو بۆ زنجیرەیەک بونی,,ادی فەلسەفی دابەش دەب,,ن ،کە هەم سەربەخۆن و
هەم دژی یەکن 33.بۆ ئەوەی بزانین بۆچی لی ئەو ڕۆماننووسە خاڵێک نییە پێی بگوترێت
کۆت,,,ایی ،ئەوا پێویس,,,تە ئام,,,اژە بە یەک دوو گوتەی )ب,,,اختین( ب,,,دەم .ئەو پێ,,,ی وایە
)دۆیستۆیڤس,,,کی( )داهێنەری ڕۆم,,,انی فرەدەنگ,,,ی )پۆلیف,,,ۆنی(یە .بە ش,,,ێوەیەکی جەوهەری
هەر بۆ نموونە بڕوانە :میخائیل باختین ،الخطاب الروائي ،ترجمة محمد برادة ،دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیع ،الطبعة الولی31 ،
.القاهرة 1987،و میخائیل باختین ،الکلمة في الروایة ،ترجمة یوسف حلق ،وزارة الثقافة والرشاد ،دمشق
32 filosofisk leksikon, gyldendal, printed in Denmark, 2008, p45
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ت,,,ایپێکی ن,,,وێی ڕۆم,,,انی ن,,,وێی داهێن,,,اوە .هەر بەتایبەتی لەبەر ئەو هۆکارەیە ن,,,اکرێت
بەرهەمە داهێنانەکانی بخرێنە ناو هیچ جۆرێکی دیاریکراوی دیکەوە .ناچنە ژێ,,ر ڕکێف,,ی
هی,,,چ ق,,,اڵبێکی ئەدەبییەوە ،کە بە درێژایی,,,,ی مێ,,,,ژوو دەرکەوتوون و ئێمە وا ڕاه,,,,اتووین
لەسەر دیاردە جۆراوجۆرەکانی ڕۆمانی ئەورووپاییدا پراکتیزەی,,ان بکەین(( 34.سەردەمەکە
خ,,,ۆی وای ک,,,ردووە ڕۆم,,,انی فەلسەفی بێتە کایەوە .دۆیستۆیڤس,,,کی بەرپرس,,,یارییەتێکی
35
خ,,ودیی لە ئاس,,تی فرەیی,,ی پڕۆگ,,رام و ئاڕاس,,تە دژبەیەکەکانی سەردەمەکەیدا هەبوو(.
)دەکرێ,,,ت بە ڕاش,,,کاوی بگ,,,وترێت ب,,,ۆ ئەوە هەوڵ دەدات هەر کۆنترادیکش,,,نێکی ن,,,اوەوەی
مرۆڤ بکاتە دووان ،بەو مەبەس,,تەی خەس,,ڵەتی درام,,اتیکی بەو کۆنترادیکش,,نە ب,,دات و بە
شێوەی فراوان ڕاڤەی بک,,ات ...هەموو ئەوانەیش,,ی ب,,ۆ ئەوەیە ،کە ت,,ا لە توانادایە لە یەک
کاتوش,,,,,وێندا فۆک,,,,,ووس بخاتە سەر زۆرتری,,,,,ن کارەکتەر و تیمە .بەکورتی گەرەکیەتی لە
س,,,,,اتێکدا زۆرتری,,,,,ن فرەڕەنگ,,,,,ی پێش,,,,,ان ب,,,,,دات( 36.ئەم یەک دوو گوتەیەم لە کتێبەکە
هەڵبژارد ،بەو مەبەستەی بڵێم ک,,اتێ ئێمە دەنگ,,ی جۆراوجۆرم,,ان هەبێت ،ک,,اتێ زۆرتری,,ن
کارەکتەر و تیمەی جیاوازم,,,ان هەبێت ،ئەوا خ,,,اوەنی زی,,,اترین ئاڕاس,,,تەی دژبەیەکین و
ن,,اکرێت یەک کۆتاییم,,ان هەبێت ،بگ,,رە هەر ن,,اکرێت چ,,اوەڕێی کۆت,,ایی بی,,ن .ڕۆمانەکانی
ئەو ڕۆماننووسە پێوەن,,,,,,دیی بەتینیان بە فەلسەفەوە هەیە و فەلسەفە ڕێم,,,,,,ان ن,,,,,,ادات
خاڵێک بۆ تێگەیشتن دابنێین ،بەوەی پرۆسێسی فەلسەفە وەک لی )نیتشە() ،هایدیگەر( و
ئەوانی دیکەدا دەیبینین بریتییە لە تێپەڕاندنی مێتافیزیکێک و گەیشتن بە یەکێکی دی،
ب,,,,ێ ئەوەی لێ,,,,ی دەربچی,,,,ن .م,,,,,ادام )دۆیستۆیڤس,,,,کی( گوت,,,,اری زم,,,,انی خ,,,,ۆی لەسەر
کۆنترادیکش,,,نەکان دادەمەزرێنێت ،ئەوا لە توان,,,ادا نییە ئاڕاس,,,تەیەک بگری,,,ن و ئەوانی
دیکە بە لوە بنێی,,,,,,,,ن ،بۆیە خۆم,,,,,,,,ان لە بەردەمی بازنەیەک,,,,,,,,دا دەبینینەوە و مەحاڵە
کۆتاییەکەی دەستنیش,,,,ان بکەین .ئێس,,,,تا دوای هەموو ئەوانە دەمەوێت ب,,,,ۆ ئەو ش,,,,وێنە
بگەڕێمەوە ،کە ئەوەت وەک خ,,,اڵێکی نەگەتیڤ ب,,,ۆ م,,,ن حیس,,,اب ک,,,ردووە ،گوایە ن,,,ازانم
چیرۆکەکان لە شێوەی ڕیزبەندی بگێڕمەوە .دەکرێت هەمان پرۆس,,ێس بە ش,,ێوەیەکی دیکە
میخائیل باختین ،شعریة دوستویفسکی ،ترجمة جمیل نصیف التکریتي ،مراجعة الدکتورة حیاة الشرارة ،دار توبقال 33
للنشر ،الطبعة الولی ،بغداد_ الدار البیضاء ،١٩٨٦ ،ص 9
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لی )دۆیستۆیڤس,,,,کی( ب,,,,بینین ،کە )ب,,,,اختین( هێن,,,,دە پێ,,,,ی سەرس,,,,امە و لەوێوە ج,,,,اڕی
دەرکەوتنی شێوازێکی نوێ لە مێژووی ئەدەب دەدات .جیاوازییەکە ئەوەیە زم,,انی ڕۆژانە
بەسەر ڕەخنەی ئێمەدا زاڵە و ڕەخنەگری دیمۆتی,,,,,,ک ن,,,,,,اتوانێت قووڵییەکانی تێکس,,,,,,ت
ب,,بینێت ،بەڵکو لە دوورەوە بە نەفرەتی دەک,,ات ،م,,ادام لەو بەرهەمە س,,ادانە ن,,اچێت ،کە
ئەو لێی,,,,ان تێ,,,,دەگات .دەزان,,,,م ،ئەردەڵن گی,,,,ان ،ت,,,,ۆ ڕێ,,,,ک ئەوەت نەکردووە ،بەڵم ئەو
دیاردەیە لی ئێمە هەر زۆر زەقە.
ئێستا ڕێم بدە پێت بڵێم من هەر خۆم لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە لەگەڵ کۆتاییەکان,,دا ڕێ,,ک
نیم) .بە منداڵی دەچووین لە دەرەوەی شار بەردێکمان دەهێنا و بە ئاسنێک ،دەمێکی پان
و کلکێک,,ی درێژکۆلەی هەبوو ،بەردەوام پێیمان,,دا دەکێش,,ا ،بەو مەبەس,,تەی بیکەینە کەل.
ئەوەی م,,ن لەناو هی,,ی هەموویان,,دا خ,,ڕ نەدەبوو .دوای,,ی زانی,,م ئەوە نە ئاس,,نەکەیە و نە
لێدانەکە ئەو بەردە خڕ دەک,,ات ،بەڵکو ئەو وێنەیەیە ،کە م,,ن دەیخەمە خەیاڵی خۆمەوە.
بە لێ,,دان بەردەکەی ن,,او دەس,,تم بچ,,ووک دەبێتەوە ،بەڵم ئەگەر م,,ن دوای وێنەکەی ن,,او
خەیاڵم نەکەوم ،مەرج نییە خ,,ڕ ب,بێت .گرف,تی م,ن ت,اکو ئەمڕۆیش ئەوەیە ن,اتوانم وێنەی
خ,,,,,ڕ بهێنمە بەرچاوم .ئەگەر بیش,,,,,یهێنم ،ئەوا زۆر زوو پەرت دەبێ,,,,,ت ،ڕێ,,,,,ک وەک ئەو
بەردانەی ک,,اتێکم دەزان,,ی وا چەش,,نی س,,ابوون لکێشەیی دەرچ,,وون( .ئەمەم لە ڕۆم,,انی
)م,,,اڵی ن,,,انی(دا گوت,,,ووە ،کە لە ئەزموونی ژی,,,انی خ,,,ۆمم وەرگرت,,,ووە .ک,,,اتێ تێکس,,,تێک
دەخوێنیتەوە و هەس,,,ت دەکەیت لە ش,,,وێنێک کۆت,,,اییی ه,,,اتووە ،ئەوا پێویس,,,تە بزانی,,,ت
نووسەرەکەی تەنیا یەک وێنەی لە خەیاڵ ب,,,,,,,,ووە و بەردەوام دوای ئەو وێنەیە کەوتووە،
ت,,اکو پێ,,ی گەیش,,تووە .بێگوم,,ان خوێنەر لە خوێندنەوەی تێکس,,تی ئ,,اوادا سەری ل,,ێ تێ,,ک
ناچێت .لێت ناشارمەوە لە کاتی نووس,,یندا بە ڕادەیەک وێنەکان گەمارۆم دەدەن ،کە زۆر
ج,,,ار هەس,,,ت بە مەرگ دەکەم .دەکرێ,,,ت ڕۆژێ,,,ک لە ڕۆژان ئەزموونی خ,,,ۆم بنووس,,,مەوە و
باسی زۆر نهێنیی ژیانی نووسینم بکەم .لە چیرۆکی )ئەسپیدیلۆن(یشدا )هیڤان( پێی وایە
هەر کاتێ بیرۆکەیەکی جوانی بۆ دێت ،وا دەزانێت مردن لێی نزیک بووەتەوە و ن,,اتوانێت
دای,,بڕێژێت .ئەوەتا دەڵێ,,ت) :وام دەزان,,ی مەرگ تەنیا ئەو کاتانە زەفەرم پ,,ێ دەب,,ات ،کە
شیعری چاک و مەزن دەنووسم(.
ئەردەڵن گی,,ان ،ت,,ۆ دەڵێی,,ت) :س هرهتا نووس هر ههوڵی داوه بهش ێوهیهكی ریالیس تی
رۆم انهكه دابرێژێ ت ،ل ێ پاش ان لهم رێچكهیه لدهدات و خ ۆی فڕێ دهداته باوهش ی
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فهنتازیاوه .بهتایبهتی لهكاتی باسكردنی )حهمدی ،مهیسون ،پاشان گهرهكی ئاگرباز(.
دهب ووایه ی ان پش ت بهڕیالس یت ببهس تێت ی ان فهنتازی ا ،چ ونكه تێكهڵوكردن ی
ههردووكیان ،سهر لهخوێنهر دهشێوێنێت.(.
ئەگەر بمانەوێت ب,,,,اس لە پێوەن,,,,دیی نێ,,,,وان فانتاس,,,,یا و ڕی,,,,اڵ بکەین ،ئەوا ڕووبەڕووی
پرۆبلەماتیکێکی زۆر گەورە دەبینەوە .چ,,ی فانتاس,,ییە و چ,,ی ڕی,,اڵیتی؟ فانتاس,,یا لە ک,,وێ
دەوەس,,تێت و ڕی,,اڵ لە ک,,وێ دەس,,ت پ,,ێ دەک,,ات؟ ب,,ا لە ئێستایشەوە ئەوە بڵێی,,ن ،کە لی
)دۆل,,ۆز( خەیاڵ و فانتاس,,یا جیاوازیی,,ان هەیە .فانتاس,,یا ش,,وێنی ئای,,دیاکان و یەکییەتیی
تاکە لێکدابڕاوەکانە .بەوەدا گرێ,,,,,,,,,,,,,,,,,,دەری ئایدیاکانە ،ئەوا ئەو جووڵەیەشە گەردوون
دەبزووێنێ,,ت.

37

تەنانەت لە ڕووی تێرمینۆلۆجییشەوە ئەو دوو وشەیە جی,,اوازن ،بەوەی لە

زمانی فرەنس,,یدا وشەی )فەنتاس,,یا( کۆنە و مان,,ای هەس,,تی هاوبەش ،پارێزگ,,اری و خەیاڵ
38

دەگەیەنێت.

هیوادارم جارێکی دی چاوێ,,ک بە گفتوگۆکانم,دا بخش,,ێنیتەوە ،ت,اکو بزانی,,ت

لە دیدی مندا فانتاسیا و واقیع چەند تێکەڵی یەکدین 39.ب,,ا ب,,ۆ لی )سۆس,,ێر( بگەڕێینەوە،
کە پێ,,,ی وایە ئێمه ک,,,اتێ دهڵێی,,,ن درهخ,,,ت ،ئهوا ئهو دهنگه داله و مهدل,,,وولهکهی وێنهی
درهخته ،که دێته بهرچاوم,,,ان .ههر ک,,,اتێ نووس,,,یمان )درهخ,,,ت( ئهوا پیتهک,,,ان له ڕێ,,,ی
دهنگهوه ئام,,,,اژه به درهخ,,,,ت دهدهن و ئی,,,,دی درهخ,,,,ت وهک وێنهیهک دێته بهرچاوم,,,,ان.
کەواتە فانتاس,,,,یا لە هەر ش,,,,وێنێکدا هەیە ،کە واقیع,,,,ی لێیە و واقی,,,,ع لە هەر کاتێک,,,,دا
دەبینرێت ،کە فانتاسیا ئامادەیە .بەڵێ ،ئەو دووانە نە بەبێ یەکدی دەت,,وانن هەبن و نە
دەش,,کرێت جی,,ا بکرێنەوە .ئام,,ادەم ئەگەر پێویس,,تی ک,,رد بە یەک گوت,,اری سەربەخۆ ب,,ۆی
بگەڕێمەوە و وەک گوتیش,,,م بەردەوام لە گفتوگۆکانم,,,دا قسەم لەو پرۆبلەماتیکە ک,,,ردووە.
لێ,,,,رەدا تەنیا ئام,,,,اژە بە دوو پەرەگراف لە دوو گفتوگ,,,,ۆی جی,,,,اواز دەدەم ،کە یەکەمیان
س,اڵی  2004لە وەڵم,,ی پرس,,یارێکی )توان,,ا ئەمین(دا گوتوومە} :ئەدەب بەگش,,تی و ڕۆم,,ان
بەتایبەتی هەرگیز ناتوانێت ژیان بنووسێتەوە .ڕاستە ژیانی واقیعی سەرچاوەی ئیلهامی
جیل دولوز ،التجریبیة والذاتیة ،بحث في الطبیعة البشریة وفقا لهیوم ،تعریب اسامة الحاج ،بیروت ،المٶسسة الجامعیة للدراسات والنشر 37
والتوزیع ،الطبعة الولی ،1999 ،ص 10
.هەمان سەرچاوە و هەمان لپەڕە) .بڕوانە ئەو پەراوێزەی وەرگێڕی عەرەبی نووسیویەتی( 38
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نووس,,,,,ینە و نووسەر بە کەرەس,,,,,تەکانی ئەم ژیانە دنی,,,,,ای خ,,,,,ۆی دەخ,,,,,وڵقێنێت ،بەڵم
خوڵقاندن ،نەوەک گواستنەوە .بە بڕوای من کاری نووسەر کەم و زۆر لە ک,,اری فڕۆکەوان و
دایڤەر )غواص( دەچێت ،یەکەمیان دەچێتە ئاس,,مان و دووەمی,,ان ب,,ۆ ژێ,,ر ئ,,او ڕوو دەچێ,,ت،
بەڵم هەردووکیان لەسەر زەوی فێ,,,ری هونەری خۆی,,,ان دەب,,,ن .ئەوەن,,,دە هەیە نووسەری
ئەدەبی لەوەدا لە فڕۆکەوان و دایڤەر جی,,,اوازە ،بەوەی لی ئەو دووانە فێرب,,,وون ت,,,ا ئەو
کاتەیە ت,,ا دەیانگەیەنێتە ئاس,,تی ئەوەی بە چ,,اکی کارەکانی,,ان ڕابپەڕێنن .ئی,,دی لەمەوە
پش,,,,,ت بە نەخشە و پلن دەبەس,,,,,تن ،بەڵم لی نووسەر فێرب,,,,,وون کۆت,,,,,اییی نایەت .ئەو
فێربوونە نابێتە پلن و نەخشە .کەواتە ن,,اتوانێت زەوی,,ی واقیعی,,ش ج,,ێ بهێڵێ,,ت ....خ,,ۆ
ئەدەب بەگش,,,,,,,,,تی و ڕۆم,,,,,,,,,ان بەتایبەتی ئەگەر ژی,,,,,,,,,انیش بنووس,,,,,,,,,ێتەوە ،ئەو ژیانە
دەنووسێتەوە ،کە هێش,تا نەهاتووە ،نەوەک ئەوەی هەبووە و ئێس,تا هەیە .واتە گرنگ,ترین
پرسیار دوای خوێندنەوەی هەر تێکستێکی ئەدەبی ئەوەیە چ یۆتۆپیایەکی خوڵقاندووە{.
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دووەمیش,,,یان کورتەیەکە لە وەڵم,,,ی پرس,,,یارێکی )ئی,,,دریس عەلی( ،بەر لە چ,,,وار س,,,اڵ:
}ئام,,,انجی سەرەکیی فانتاس,,,یا ڕزگ,,,اربوونی یەکجارەکییەتی لەژێر دەس,,,تەڵتی واقی,,,ع و
دامەزران,,,,,,دنی دنیایەکی دیکەی تەواو جی,,,,,,اوازە ،بەڵم لەبەر ئەوەی ئەمە هەرگیز ڕوو
نادات ،بۆیە فانتاس,,یا بە ناچ,,اری دەس,,ت لە بەش,,ێکی ئارەزووەک,,انی خ,,ۆی هەڵ,,دەگرێت و
جیهان لەگەڵ واقیع دابەش دەکات .کەواتە پێوەندیی فانتاسیا و واقیع ،پێوەن,,دیی نێ,,وان
خ,,,,,ود و بابەتە ،کە ئەو پێوەندییە لی )دیک,,,,,ارت() ،هیگ,,,,,ڵ() ،کیەکەگۆرد() ،هۆس,,,,,ێرل(،
)هایدیگەر() ،س,,,ارتەر( و زۆری دیکە وەک سەرەکیترین پرس,,,یاری فەلسەفە ک,,,اری لەسەر
ک,,,,راوە .ڕازیب,,,,وونی فانتاس,,,,یا بە بەکارهێنانی ئ,,,,ایکۆن )مەبەس,,,,تم ئەو پیتانەن ،کە لە
نووس,,,,یندا بە ک,,,,ار دەهێنرێ,,,,ن( ،هەر خ,,,,ۆی تێکەڵبوونی دنی,,,,ای خەیاڵ و واقیعە ،چونکە
فانتاس,,یا کاتێ,,ک دەخرێتە ئاس,,تی ڤێرباڵەوە )واتە ک,,اتێ لەفز دەکرێ,,ت( و لەوێشەوە ب,,ۆ
باری ئ,ایکۆنی دەگ,,ۆڕێت ،مان,ای ئەوەیە نەیتوانیوە کەرەس,تە و م,وفرەداتی تەواو جی,اواز
لە هیی واقیع دابهێنێت .کەواتە فانتاسیا ناتوانێت دەستبەرداری کەرەس,,تە و م,وفرەداتی
دنیای واقیع ببێت ،چونکە هەموو کردارێک گیرۆدەی دەستی ئەو کەرەستانەیە .بۆ نموونە
ئەگەر تەنیا سەرنج لە ک,,,,رداری )دانیش,,,,تن( ب,,,,دەین ،ئەوا دەبینی,,,,ن ئەو ک,,,,ردارە وەک,,,,و
سەرجەم کردارەک,,,,انی دیکە ،ن,,,,اتوانرێت بە تەنیا پراک,,,,تیزە بکرێ,,,,ت ،بەڵکو بەن,,,,دە بە
یەکێک ،یان زیاتر لە کەرەستەکانی ئەو واقیعەوە ،ئینجا زەوی بێت ،کورسی بێت ،ی,اخود
40 http://hemin.dk/KKS.htm
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بەردێک بێت ،کە هەر دەبێت لەسەریان دابنیشرێت .ڕاس,,تە فانتاس,,یا ئەو کەرەس,,تانە بە
ش,,,ێوەی جی,,,اواز لە هی,,,ی واقی,,,ع بە ک,,,ار دەهێنێ,,,ت ،چونکە ئەو کەرەس,,,تانە لە ئاس,,,تی
ماتریالەوە دەگ,,ۆڕێت ب,,ۆ ئاس,,تی هەس,,تپێکراو ،بەڵم فانتاس,,یا و واقی,,ع هەردووکیان یەک
سیستەمی ناونانیان هەیە .فانتاسیا ن,,اوی ش,,تەکانی واقی,,ع وەک خ,,ۆی بە ک,,ار دەهێنێ,,ت،
بەڵم شێوە ،جۆر و قەبارەی ئەو کەرەستانە دەگۆڕێت ،بەو مەبەستەی کردارەکان سەرنج
ڕابکێش,,,ن و ش,,,یعرییەت و ئیس,,,تاتیکا بە دەس,,,ت بهێن,,,ن ،بەڵم هەرگیز لە توانای,,,دا نییە
41
بیانسڕێتەوە ،چونکە بە سڕینەوەیان فانتاسیا خۆیشی دەسڕێتەوە و نامێنێت{
چیرۆک و ڕۆمانەکانی من باس لە دنیای ناوەوەی کارەکتەر دەکەن ،کە لەو دنیایەدا هیچ
خەیاڵێک ،هیچ بیرۆکەیەک و هیچ پرسیارێک سانسۆری لەسەر نییە ،بۆیە ئاساییە م,,رۆڤ
خ,,ۆی بە ئ,,اژەڵی دڕن,,دە ،هی,,ی م,,اڵی  ،خێ,,و و جانەوەری ئەفس,,انەیی بزانێ,,ت .ئەگەر ب,,ۆ
س,,,,,,ایکۆلۆجیا ،بەتایبەتی ب,,,,,,ۆ لی )فرۆی,,,,,,د( بگەڕێینەوە ،ئەوا ڕووبەڕووی ئەو کێشەیە
دەبینەوە ،کە ئەمە بە نەستەوە دەبەستێتەوە و لە چوارچێوەی خەوندا لێ,,ی دەکۆڵێتەوە،
بەڵم لێ,,,,,,,,رە ب,,,,,,,,واری ئەوەمان نییە .سەرنجێکی خێ,,,,,,,,را لە ت,,,,,,,,ابلۆی هونەرمەن,,,,,,,,دە
سوریالیستەکانی وەک )ماکس ئێرنست() ،سەلڤادۆر دالی() ،جۆرجیۆ دی چێریک,,ۆ() ،م,,ارک
ش,,,,اگال() ،فرێ,,,,دا ک,,,,اهلۆ( و ئەوانی دیکە ب,,,,دە و بزانە تێکەڵبوونی م,,,,رۆڤ و ئ,,,,اژەڵ لی
هەموویان,,,دا خ,,,اڵی هاوبەش نییە!! ش,,,ێوەکاری گەورەی هۆڵەن,,,دی )هیرۆنیم,,,ۆس ب,,,ۆش( )
 (1516_1450وێنەی م,,,رۆڤ لە ش,,,ێوەی ئ,,,اژەڵ دەکێش,,,ێت ،ت,,,اکو پێش,,,انی ب,,,دات دی,,,وی
ڕاستەقینەی مرۆڤ ئاژەڵی دڕندەیە .نایش,ارمەوە م,,ن لە ڕێ,ی سەیرکردنی تابلۆک,انی ئەو
هونەرمەندەوە زیاتر قووڵییی خۆم و هیی دنیام بینی) .بۆش( بە هۆی هونەرەکەیەوە زۆر
لەپێش )فرۆی,,د(,ەوە گوتوویەتی ن,,اخی م,,رۆڤ پ,,ڕە لە جانەوەری دڕن,,دە .ت,,اکو ئەو س,,اتەی
زم,,انی ڕۆژانە بەسەر ڕەخنەی ئێمەدا زاڵ بێ,,ت ،ن,,اتوانین بە دوای وردەک,,اریی ش,,تەکاندا
بگەڕێین ،بەڵم ک,,,,اتێ ڕەخنە پش,,,,ت بە نووس,,,,ین دەبەس,,,,تێت ،ناچ,,,,ارە هەر خاڵێ,,,,ک لە
تێکس,,,تەکە هەڵبکۆڵێت و بزانێ,,,ت چی,,,ی دیکەی لەژێردایە ،چونکە نووس,,,ین پرۆسێس,,,ێکی
هێمن و وریایە و ناتوانێت بە ئاسانی بەسەر شتدا تێبپەڕێت .ئەمەیشە وا دەک,ات زم,انی
ڕەخنە هەمیشە چ,,ڕ بێ,,ت وەک هەر ب,,ۆ نموونە لی فەیلەس,,ووفە گەورەکانی وێنەی )ڕێن,,ێ
دیک,,,,,ارت() ،س,,,,,ۆرێن کیەکەگۆرد( )ک,,,,,ارل م,,,,,ارکس() ،فری,,,,,درێک نیتشە( و زۆری دیکەدا
دەی,,بینین .ئەگەر وا بکەین ،دەبێ,,ت بە وردی لەسەر ئەوە بوەس,,تین ب,,ۆچی )پەریهان( پ,,ێ
لەسەر ئەوە دادەگرێ,,,ت کچ,,,ی مانگایە؟ کەواتە لێ,,,رەوە گەڕان لی ڕەخنەگر دەس,,,ت پ,,,ێ
دەک,,,,ات ،نەوەک بڕی,,,,ار ،نەوەک نەفرەت و نەوەک س,,,,تاییش .ڕەخنەگر چەمکێ دووان لە
41 http://www.dengekan.info/dengekan/6/6354.html
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تێکس,,,,تێک وەردەگرێ,,,,ت و لێی,,,,ان ورد دەبێتەوە ،چونکە مەحاڵە فری,,,,ای ئەوە بکەوێت لە
هەموو تێکس,,,تەکە بکۆڵێتەوە ،لە کاتێک,,,دا وەک گ,,,وترا قەبارەی تێکس,,,ت بە ژم,,,ارەی وشە
ن,,,,,اپێورێت ،بەڵکو تێکس,,,,,تەکان لە ن,,,,,اوەوە زۆر گەورەن .دەکرێ,,,,,ت نووسەر بە هەزار و
پێنجسەد وشە ب,,,اس لە چوارچێ,,,وەی گش,,,تیی تێکس,,,تەکە بک,,,ات ،بەڵم مەحاڵە بت,,,وانێت
هەموو تێکس,,تەکەی پ,,ێ بخوێنێتەوە .ڕەنگە بپرس,,یت :ئەی چ,,ۆن بابەتەکەی م,,ن بە وشە
دەپێورێت؟ منیش دەڵێ,,م بابەتەکەت بە زم,,انی ڕۆژانە نووس,,راوە و ڕاس,,تەوخۆیە .زمانێکە
لە دەرەوە لەبارەی چەمکەکانەوە دەدوێ,,,,,,,,ت ،کە بەردەوام نموونەم ل,,,,,,,,ێ هێناوەتەوە و
دەت,,,وانم نموونەی زۆر زەقتریش,,,ی ل,,,ێ بهێنمەوە .م,,,ن مەبەس,,,تم لەو تێکس,,,تانەن ،کە لە
ناوەوە و بە شێوەی ناڕاستەوخۆ ئایدیاکان دەگەیەنن .ئەوانە بە وشە ناپێورێن .بێگوم,,ان
ئەوەیش جیاوازە ،کە نووسەر بیەوێت چەمکێک ،یان زیاتر لە چەمکێکی ئەو تێکس,,تە ورد
بکاتەوە ،یان بەگشتی لەبارەیەوە بنووس,,ێت ،کە ئەوەی یەکەمیان نووسەر ناچ,,ار دەک,,ات
تەنیا لە ن,,,اوەوە ئی,,,ش بک,,,ات و دەرفەتی ن,,,ابێت بێتە دەرێ ،ت,,,اکو بڵێ,,,ت ئەمەی باشە و
ئەوەی خراپ ،بەڵم ئەوەی دووەمیان هەندێک زانیاریمان لەبارەیەوە دەداتێ ،بێ ئەوەی
ڕێ بە خۆی بدات بە لی خاڵی نەگەتیڤ و پۆزەتیڤ,,دا بچێ,,ت .خ,,اڵی نەگەتیڤ و پۆزەتی,,ڤ
تەنیا لە ڕەخنەی ویژدانیدا هەن .ماوەیەک لە کتێبخانە ک,,ارم ئەوە ب,,وو هەر چ,,ی ڕۆژانە
لە ڕۆژنامەکانی دانم,,,,ارک لەبارەی ناس,,,,اندنی کتێبەوە دەنووس,,,,رێن ،کۆی,,,,ان بکەمەوە و
بیانخەمە ئەرشیڤەوە .لەوێ ب,,ۆم دەرکەوت ناس,,اندنی ک,,تێب چەن,,د گرنگە ،بەڵم ب,,ۆ تاقە
جارێکیش نەمبینی نووسەرێک وا تێکستێک بخوێنێتەوە ،کە کوێی خراپە و کوێی باش.
بە ب,,,ڕوای ت,,,ۆ بەش,,,ی یەکەم و دووەم ڕیالیس,,,تین و بەش,,,ی س,,,ێیەم فانتاس,,,یایە ،کە وەک
گوتمان ئەوانە لێک جیا ناکرێنەوە ،بەڵم ئێستا دێم لەو بارەیەشەوە قسەی خ,,ۆم دەکەم.
)مەیس,,وون( ن,,اوی ئەو مانگایەیە ،کە )پەریهان( دوای ک,,وژرانی مێ,,ردە کۆمیس,,ارەکەی بە
دەس,,تی )موفی,,د(ی ه,,اوڕێی؛ دەیکڕێ,,ت ،بەو مەبەس,,تەی خۆی,,انی پ,,ێ بژیێن,,ن ،ش,,یرەکەی
بکەنە ماس,,,ت و لە ب,,,ازاڕ بیفرۆش,,,ن ،ئەگەرچی ئەو ژنێک,,,ی ش,,,ارییە و لەو ڕووەوە هی,,,چ
ئەزموونێکی نییە) .مەیسوون( بۆ )وریا( و )س,,وهاد( دەبێتە دای,,ک .ب,,ا لێ,,رەدا ئام,,اژە بەوە
ب,,دەم ،کە زۆر ژن لەم ڕۆمانەدا ناوی,,ان )مەیس,,وون(,ە و بە هۆش,,,یارییەوە ک,,,راوە .کەواتە
ئەمەیش بەڵگەیەکی دیکەیە ب,,,ۆ ئەوەی م,,,ن بە ش,,,ێوازی خ,,,ۆم بایەخ بە ن,,,او دەدەم .بە
هەرحاڵ )حەمدی( ،یان )خەلۆ چاوسوور( ،کە پیاوێکی ژنکوژە و دەستی لە هاوسەر ،دای,ک
و خوش,,,,,,کی خۆیش,,,,,,ی نەپاراس,,,,,,تووە ،لەو گەوڕە بەسەر )مەیس,,,,,,وون(,ەوە دەگیرێ,,,,,,ت و
هەردووکیان ،واتە خ,,,,ۆی و )مەیس,,,,وون(ی مانگ,,,,ا دەربەدەر دەکرێ,,,,ن .هەر لەم ش,,,,وێنەدا
کۆمەڵێک گەمەی ئ,,اڵوگۆڕی ن,,او هەیە ،وەک ئەوەی )مەیس,,وون( لە لیەک ژن,,ی )حەم,,دی(
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بووە و بە دەستی خۆی کوشتوویەتی و لە لیەکی دی ناوی داپیرەگەورەی بووە ،کە بەپێی
وەسیەتی باپیرەگەورە دەبێت بەردەوام ئەو ن,,اوە لە کچی,,ان بنێ,,ن .لە لیەکی دیکە ن,,اوی
ژنێک,,,ی دراوس,,,ێی م,,,اڵی )پەریهان(یشە .لە بەش,,,ی س,,,ێیەمدا کچێ,,,ک دەردەکەوێت ن,,,اوی
)پەریهان(,ە و ب,,,ۆ )وری,,,ا( و )س,,,وهاد( دەگێڕێتەوە ،کە ئەو کچ,,,ی )مەیس,,,وون(ی مانگ,,,ا و
)حەمدی(یە .لێرەشدا سەرنجی پرۆسێسی ناو بدە ،کە )پەریهان(ێک هەیە دایکی )وریا(یە
و خ,,,,اوەنی مانگاکەیە) ،پەریهان(ێکی,,,,ش کچ,,,,ی )مەیس,,,,وون(ی مانگایە .ئەوەی وای ل,,,,ێ
کردووی,,ت بڵێی,,ت ڕۆمانەکە لەناکاو بووەتە فانتاس,,ی ،ئەو مەسەلەیەیە ،کە چ,,ۆن مانگ,,ا
من,,داڵی دەبێ,,,ت .پێ,,,ش هەموو ش,,,تێک گوت,,,اری ئەدەبی لە توانایدایە تێک,,,ڕای بەربەس,,,تە
زانستییەکان تێک بشکێنێت و گومان لە حەقیقەتیان بکات ،چونکە زانس,,ت چەن,,د بیەوێت
وا خ,,,ۆی پێش,,,ان ب,,,دات لەسەر حەقیقەتی چەس,,,پاو دامەزراوە ،هێش,,,تا ن,,,اتوانێت ڕێ لە
خەیاڵ بگرێ,,,,,,,,,,ت تێیبپەڕێنێت ،بۆیە )گریگ,,,,,,,,,,ۆر س,,,,,,,,,,امزا(ی کارەکتەری چیرۆک,,,,,,,,,,ی
)مێتامۆرفۆس,,,,,,یس(ی )کافک,,,,,,ا( دەبێتە زین,,,,,,دەوەرێکی قێ,,,,,,زەون .لەو هەموو ڕەخنەیەی
لەبارەیەوە نووس,,,,,راون ،نەمزانیوە کەس,,,,,ێ ئەوەی بە گوناه ,ب,,,,,ۆ نووسەرەکەی حیس,,,,,اب
کردبێ,,,ت ،بگ,,,رە بەپێچەوانەوە ئەمە بە خ,,,اڵی جەوهەریی تێکس,,,تەکە دەزان,,,ن .لێ,,,رەدا
پرسیار ئەوەیە کێ دەڵێت )پەریهان( کچی مانگایە؟ وەڵم خۆی .بە کێ دەڵێت؟ بە )وری,,ا(
و )س,وهاد( .ئای,ا ب,وونی )پەریهان( لەو ش,وێنە ب,,وونێکی فیزیکییە ،ی,ان حاڵەتە؟ بێگوم,ان
حاڵەتە .ڕێم بدە بۆت ب,اس بکەم گێڕانەوەی هەر س,ێ بەشەکە چۆنە .لە بەش,,ی یەکەم,دا
)س,,,,,وهاد( بەسەرهاتەکان لەناو تاکس,,,,,ی دەگێڕێتەوە ت,,,,ا دەگاتە ئەو ش,,,,,وێنەی ج,,,,,اران
)ک,,ازینۆی من,,داڵن( ب,,ووە و ئێس,,تا کراوەتە ئاپارتم,,ان .لە بەش,,ی دووەم,,دا )وری,,ا( هەر لەو
شوێنە هەشتا ساڵی تەمەن بۆ )سوهاد(ی برای دەگێڕێتەوە .لە بەشی س,,ێیەمدا و هەر لەو
شوێنە )پەریهان(ی کچی مانگا بەشێک لە ژی,,انی خ,,ۆی ب,,ۆ )س,,وهاد( و )وری,,ا( دەگێڕێتەوە.
ئینج,,ا )بەهارانی هام,,ان داخ,,انی( ڕووی لە )پەلکش,,ان(,ە و بەش,,ێکی ژی,,انی خ,,ۆی ،هی,,ی
)پەلکش,,,,,,,ان() ،پەریهان( و زۆری دی دەگێڕێتەوە .بەکورتی هەموویان لەو ش,,,,,,,وێنە ک,,,,,,,ۆ
دەبنەوە ،کە ج,,اران )ک,,ازینۆی من,,داڵن(ی ل,,ێ ب,,ووە ،بەڵم کۆبوونەوەکە بە جەس,,تە نییە،
بەڵکو بە ڕۆحە .ئەوان تەنیا دەنگ,,,,,ن ،کە هونەری نووس,,,,,ینی ڕۆم,,,,,ان ئەوەی سەپاندووە.
پێش,,,,نیاز دەکەم ئەم یەک دوو پەرەگرافە بخوێنیتەوە) :پەریهان(ی کچ,,,,ی )مەیس,,,,وون(ی
مانگا دەڵێت ) :دیارە ئەمەیش شتێکی ئاساییە کچ,,ی مانگایەک لەم سەردەمەی خەڵک ب,,ۆ
کەمترین ش,,,,,,,,,ت داوای بەڵگە و دۆکی,,,,,,,,,ۆمێنت دەکەن ،دنیایەک ئ,,,,,,,,,ازاری بە دەس,,,,,,,,,ت
دەوروبەرەکەیەوە چەش,,,تبێت .( ...بێگوم,,,ان دەبێ,,,ت ئەم پەرەگرافە ش,,,تێکت پ,,,ێ بڵێ,,,ت،
ئەردەڵن گیان .تێکەڵكردنی دنیای ئەفسانە و دنیای مۆدێرنیتە .ئەمە باسێکی زۆر قووڵە
و کاتم,,ان ب,,ۆی نییە .ب,,ا بزانی,,ن )ش,,وعلە ئەلبەدری( ،کە خ,,ۆی و کەس,,وکاری کۆمۆنیس,,تن،
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چیی پێ دەڵێت) :جارێکیان پێی گوتم ئەوەی لەبارەی دایکمەوە دەیڵێ,,ن ،گوایە مانگایە و
م,,,رۆڤ نییە ،ئەوە تەنیا قسەی نەزانەکانە و ن,,ابێت ب,,اوەڕ بەو خورافەیە بهێنی,,ن ...وای
دەزان,,ی خەڵک ئەوەیان ب,,ۆ هەڵبەس,,تووە ...نەی,,دەزانی دایە خ,,ۆی بەردەوام پ,,ێ لەسەر
ئەوە دادەگرێ,,,,,,,ت ...نەک هەر شەرمی پ,,,,,,,ێ نییە ،بەڵکو بە ش,,,,,,,ێوەیەک لە ش,,,,,,,ێوەکان
شانازییشی پێوە دەکات.(...
واز لەمەیش بهێنە و ئەمەیان بخوێنەرەوە _} :حەمدیی ب,,اوکی پەریهان پی,,اوێکی بێکەس
دەبێ,,,,ت و لی دای,,,,ک و کچێ,,,,ک ژوورێ,,,,,ک بە ک,,,,رێ دەگرێ,,,,ت ،کە ئەوان خۆیش,,,,یان لەو
بێکەسترن ...کچەکە زۆری بە دڵ دەبێت و بە شێوەیەکی سەیر ئەو چاوە سوورانەی خۆش
دەوێت ،بۆیە دەیەوێت شووی پ,,ێ بک,,ات ...دایک,,ی بەسەردا نەخۆش دەکەوێت و دەمرێ,,ت...
حەم,,,,دی بەو مەرجە ئامادەیە ببێتە هاوسەری ،کە ئەو ب,,,,اوەڕ بەوە بهێنێ,,,,ت مانگایە...
کچەکە گوتوویەتی ئۆی هەر دەڵێ,,ی ت,,ۆ ن,,او دڵم,,ت خوێندووەتەوە ،چونکە م,,ن خ,,ۆم ئ,,اواتم
ئەوەیە شوو بە پیاوێک بکەم وەک مانگا ن,,ازم هەڵبگرێت ...ئەو پیاوانە زۆر دەگمەنن ،کە
دەزانن وەک مانگ,,ا لە ژن بڕوان,,ن و وەک مانگ,,ایش هەڵس,,وکەوتیان لەگەڵ بکەن ...ئەوس,,ا
حەمدی گوتوویەتی نامەوێت تۆ وا بزانیت وەک مانگا لێت دەڕوانم و وەک مانگا مامەڵەت
لەگەڵ دەکەم ...ن,,ا ،ن,,ا ،ب,,اش گ,,وێ بگ,,رە !!...ئەوەی ت,,ۆ دەیڵێی,,ت زۆر لەوە جی,,اوازە م,,ن
مەبەستمە ...تۆ دەبێ,ت ب,اوەڕ بهێنی,,ت مانگ,,ایت و تەواو ...ئەو ئاژەڵەی لەسەر چ,,وار پەل
دەڕوات و دەبۆڕێنێت ...گیا دەخوات و ش,,یر دەدات ...ک,,اتێکیش مان,,دوو دەبێ,,ت ،لە ش,,وێنی
خۆی تەمبەڵ تەمبەڵ پ,اڵ دەکەوێت و ک,,اوێژ دەک,ات ...کچە قاقایەک ل,ێ دەدات و دەڵێ,,ت
چەن,,دم پ,,ێ خۆشە ئەو وش,,انە لە دەم,,ی ت,ۆوە دەبیس,,تم ...لەم س,,اتەوە وا بزانە ت,,ۆ لەگەڵ
مانگایەک,,دایت ،چاوس,,وور گی,,ان ...پەت دەخەیتە مل,,م ،ڕامدەکێش,,یت ،دەمدۆش,,یت ،س,,وارم
دەبی,,ت و بە مس,,ت لە پاش,,ووم دەدەی,,ت ،ئەوە لە ئێس,,تاوە ئ,,ازادیت ...حەم,,دی گوتوویەتی
پەلە مەکە ،پەلە مەکە ،چونکە مەرجێکی تریش,,,,,م هەیە ،ڕەنگە ئەوەیانت بە دڵ نەبێت،
بەڵم لێت ناشارمەوە ناتوانم دەستی لێ هەڵبگرم ...کچەکە گوتوویەتی ئا ،دەی با بزان,,م
ئەوەیان چییە ...حەم,,دی گوتوویەتی ن,,اوی مەیس,,وون لی م,,ن زۆر پی,,رۆزە ،بگ,,رە ن,,اتوانم
لەگەڵ ژنێک بم ئەو ناوەی لێ نەبێت ،بۆیە دەبێت تۆ ناوی خۆت ب,ۆ مەیس,وون بگ,,ۆڕیت...
کچە گووتوویەتی مەیس,,,وون...؟! ئینج,,,ا لەو ن,,,اوە خۆش,,,تر هەیە ،چاوس,,,وور گی,,,ان...؟! وا
هەس,,,ت دەکەم جارێکی,,ان لە خەونیش,,دا قسەیەکی وا خۆش,,ت لەگەڵ ک,,ردووم ،بەڵم هەر
چۆنێ بێت ئێستا ڕاستییە و تۆ ئیدی بە مەیس,,وون ب,,انگم دەکەیت ،چاوس,,وورەکەی خ,,ۆم...
مەیس,,,,وون...؟! وەه ,وەه ,وەه ،,مەیس,,,,وون !!...ب,,,,ۆ مانگایەکی وەک م,,,,ن ئەو ن,,,,اوە پ,,,,ڕ بە
پێستە ...ئینجا دەزانی چی ،چاوسوور گیان...؟! با یەک ش,,تت پ,,ێ بڵێ,,م ...وای دادەنێ,,م ت,ۆ
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ئەو ن,,,,,,,اوەم وەک دی,,,,,,,اریی ژی,,,,,,,انی هاوسەرگیری پ,,,,,,,ێ دەبەخش,,,,,,,یت ...ئەوا بەوپەڕی
خۆش,,حاڵییەوە ئەو دیارییەم لە ت,,ۆ وەرگ,,رت ،حەم,,دی گی,,ان ...ئی,,دی م,,ن مانگ,,ای پی,,اوێکی
چاوسوورم.{.
ئەردەڵن گیان ،لە ڕۆمانی فرەدەنگیدا دەبێت گ,,وێ لە هەموو دەنگەکان بگری,,ت .وەک لی
)دۆیستۆیڤسکی( و )باختین(دا بینیمان .ئێستا ئەگەر تۆ گ,,وێ لە هەموو دەنگەکان بگری,,ت،
دەزانیت ئەو شتە بەو شێوەیە نییە ،کە لێ,ی تێگەیش,توویت .سەرجەم ئەوانەی بە زم,انی
ڕۆژانە بەرهەمی من دەشکێنن ،ی,ان بە چ,,اوی کەم لێی,ان دەڕوان,,ن ،ئەوانەن نەیانتوانیوە
بە وردی بیانخوێننەوە .نەیانتوانیوە لەوە تێبگەن هەر ناوێ,,,,,,,ک ،هەر ڕووداوێ,,,,,,,ک ،هەر
دیمەنێک زیاتر لە جارێک و بە شێوەی جیاواز دەردەکەوێتەوە ،بۆیە ئاوەڵن,,اوی درێ,,ژدادڕ
و وڕێنە و ش,,تی دیکەیان دەخەنە پ,,اڵ .وەک بینیم,,ان )ب,,اختین( بۆیە )دۆیستۆیڤس,,کی( بە
گەورە دەزانێت ،چونکە تا لە توانادایە لە یەک کاتوشوێندا فۆکوس دەخاتە سەر زۆرترین
کارەکتەر و تیمە .بەکورتی گەرەکیەتی لە س,,,اتێکدا زۆرتری,,,ن فرەڕەنگ,,,ی پێش,,,ان ب,,,دات،
بەڵم ڕەخنەگری دیمۆتی,,ک هەر ئەو خاڵە ب,ۆ م,,ن بە نەگەتیڤ لێ,,ک دەداتەوە ،ب,,ێ ئەوەی
تاقە جارێک گومان لە توان,,ای خ,,ۆی بک,,ات .ن,,اکرێت دیس,,ان بەو ڕاش,,کاوییەی ت,,ۆ سەرس,,ام
نەبم ،کە وای ک,,,رد ب,,,ۆ یەکەمجار کەمێک لەو بارەیەوە قسەی خ,,,ۆم بکەم .ت,,,ۆ بەرهەمی
من,,ت نەش,,کاندووە و بە چ,,اوی کەم لێی,,ت نەڕوانیوە ،بەڵم ئەو دیاردەیە هەیە و هەس,,تی
پێ دەکرێت.
ئەردەڵن گیان ،تۆ دەڵێیت) :پهخشان یهكێكه لهتهكنیكه گرنگهكانی رۆم ان ،ل ێ ن ابێت
هی چ كاتێ ك ئهم تهكنیكه هێن ده بهزۆری بهك اربهێنرێت ،كه هی چ جێگ ایهك ب ۆ
تهكنیكهكانی تر نههێڵێتهوه .ئهوهی جێگهی سهرنجم ب وو ،لهم رۆم انهدا پهخش ان زۆر
زاڵه ،ئهمهش وایكردووه كه مافی رهگهزهكانی تر )دیالۆگ ،مۆنۆلۆگ،كتوپڕ( بخوات.(.
ڕێ,,ی منی,,ش ب,,دە بڵێ,,م )پەخش,,ان( نەک یەکێک نییە لە تەکنیکەکانی ڕۆم,,ان ،بەڵکو هەر
تەکنیک نییە .ڕۆم,,,ان خ,,,ۆی ژانرێک,,,ی پەخش,,,انە .واتە ڕۆم,,,ان لەناو پەخش,,,اندا چ,,,اوی
هەڵهێناوە و فۆرمی وەرگرتووە) .باختین( لە زۆربەی بەرهەمەکانیدا ،کە لێ,,رە ئاماژەم,,ان
بە هەن,,,,,,دێکیان داوە ،ڕۆم,,,,,,ان وەک درێژک,,,,,,راوەی پەخش,,,,,,ان دەناس,,,,,,ێنێت .لە ئەدەبی
عەرەبییش,,,دا )عەبدولفەتاح کلیت,,,ۆ() ،سەعید یەقتین() ،عەب,,,دولڵ ئی,,,براهیم( و زۆری دی
هەر بەم شێوەیە لێیان کۆڵیوەتەوە .بێگومان پەخشان بەسەر ڕۆمان,,دا زاڵ دەبێ,,ت ،م,,ادام
ڕۆمان هەر خۆی پەخشانە .ئایا دەتوانین بڵێین شیعر بەسەر شیعری فڵن ش,,اعیردا زاڵە،
ب,,,ێ ئەوەی هی,,,چ ئاماژەیەک بە تێکس,,,تەکە ب,,,دەین؟ ئەگەر پەیکەرێک لە گەچ دروس,,,ت
بکەین ،چ ئێڵەمێنتێکی بەسەردا زاڵ دەبێ,,ت؟ گەچ .وایە؟ ب,,ۆچی؟ چونکە لە گەچ دروس,,ت
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ک,,,,راوە .ئای,,,,ا ن,,,,اکرێت بەم میت,,,,ۆدەی ت,,,,ۆ سەرجەم ڕۆم,,,,انی دنی,,,,ا بخوێنینەوە؟ بڕوانە:
مەنەلۆگەکانی )ج,,,,,,,,ۆیس( لوازن ،دایەڵۆگەکانی )فۆکنەر( بێزارکەرن ،کۆنێکش,,,,,,,,نەکانی
)لۆرانس( نالۆجیکین و ئان,د س,ۆ ئ,ۆن!! ئەردەڵن گی,ان ،سەرجەم ڕۆمانەکە بە مەنەلۆگ و
دی,,اڵۆگ نووس,,راوە .ش,,وێنێک نییە کارەکتەری تێ,,دا ون ب,,بێت و نووسەر خ,,ۆی دەربکەوێت،
بەڵکو حیکایەتخوانی نادی,,ار ) (Absent Narratorهەیە و گێڕانەوەکە هەڵدەس,,ووڕێنێت.
هەموویان ئازادیی تەواویان هەیە .کەواتە چۆن مافی ئەو ڕەگەزانە خوراوە؟ بە هەرحاڵ
من ئەم خاڵە لێرەدا جێ دەهێڵ,,م و داوات ل,,ێ دەکەم مەبەس,,تی خ,,ۆتم پ,,ێ بڵێی,,ت ،ئەوس,,ا
بەڵێنت پێ دەدەم دیاڵۆگەکەت لەگەڵ تەواو دەکەم.
ئەردەڵن گیان ،بەڵێنم پێ دابوویت ب,,ۆ ئەم پەرەگرافەت بگەڕێمەوە) :نووسهر ههت اوهكو
كوش تنی )ئ ارۆن( زۆر بهباش ی دێته ژوورهوه ،بهڵم لهپ اش كوش تنی )ئ ارۆن(هوه،
دهزووی كۆلرهی رۆم انهكهی لهدهس تدهردهچێت ،بهش ێوهیهكی عهجی ب چیرۆكهك ان
تێكهڵ و پێكهڵ دهكات ،زۆرج ار ن ازانیت ب اس لهك ێ دهك ات .لهبهش ی سێیهمیش دا،
سهرهتا بهچیرۆكی )پهریهان( دهستپێدهكات ،زۆرباش دێته ژوورهوه ،دوای ی چیرۆكهك ان
درێ ژدهبنهوه ب ۆ )پهلكش ان و نهخش ه ش ان ،،،هت د( كهبهڕاس تی ن ازانیت س هری
بابهتهكه لهكوێندهره .( .ئەوەتا ب,,ۆی گەڕاومەتەوە .سەرەتا دەڵێ,,م م,,ن ئەگەر لە بەش,,ێکی
زۆری ڕۆمانێک تێنەگەم و لە بنەڕەتیشەوە دوو کارەکتەری سەرەکی و جیاوازم لێ تێکەڵ
بووبێت ،ئەوا یەک وشەی لەبارەیەوە نانووسم .ی,,ان دەینووس,,م ،بەڵم لە ش,,ێوەی پرس,,یار.
دەپرسم ئەوە ئەو ڕۆماننووسە بۆچی ئاوای ک,,ردووە؟ مەبەس,,تی لە فڵن ڕووداو چییە؟ ئەو
دیمەنانەی ب,,,,,ۆچی پاش,,,,,وپێش ک,,,,,ردووە و ش,,,,,تی لەم بابەتە ،نەوەک بە ن,,,,,اوی هەموو
خوێنەرانەوە بڵێ,,,,م ڕۆم,,,,انێکی زۆر باشە ،بەڵم لەم خاڵەیەوە ب,,,,ۆ ئەو خاڵەی بە کەڵک
نایەت .وەک گوترا تۆ وا مامەڵەت لەگەڵ تێکس,,تەکەدا ک,,ردووە ،کە ش,,تێکی فیزیکییە .م,,ن
ئەگەر لە دیوارێ,,ک بڕوان,,م ،کە ب,,وونێکی فیزیکی,,ی هەیە ،دەت,,وانم بڵێ,,م ئێ,,رەی خ,,وارە و
ئێ,,رەی س,کی داوە ،بەڵم لە تێکس,تی ئەدەبی,دا ،بەتایبەتی لەم تێکس,تەدا ،کە وەک خ,ۆت
دەڵێی,,ت زەمەنی تێ,,ک ش,,كاندووە ،ئەوا مەحاڵە ش,,وێنێک دەستنیش,,ان بکرێ,,ت و بگ,,وترێت
لێ,,,رە ئاوایە و لەوێ ئ,,,اوا نییە .م,,,ن ئەگەر ئێس,,,تا دێ,,,م جەمسەری چیرۆکەکانی بەش,,,ی
دووەم,,ت ب,,ۆ دەدۆزمەوە ،ئەوە تەنیا ب,,ۆ ئەوەیە پێش,,انت ب,,دەم ئەوانە پێوەن,,دییان پێکەوە
هەیە ،بەڵم خوێنەری وردبین,,ی گەرەکە لێی,,ان تێبگ,,ات .هاوک,,ات دەمەوێت پڕوپاگەن,,دەی
ئەو ڕەخنەگرە میللییانە بەتاڵ بکەمەوە ،کە ئەوە لن,,,ی کەم پ,,,انزدە س,,,اڵە لە دەرەوەی
نووسین و بە چەند وشەیەکی سادە بڕیار لەسەر بەرهەمی م,,ن دەدەن ،ئەگینا ب,,اوەڕم بە
ڕوونکردنەوەی تێکستی ئەدەبی نییە.
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دەڵێیت لە دوای کوش,,تنی )ئ,,ارۆن(,ەوە چیرۆکەکان تێکەڵ دەب,,ن .ئەمە زۆر ڕاس,,تە ،چونکە
ک,,وژرانی )ئ,,ارۆن( دنیایەک مان,,ای هەیە ،بەتایبەتی ب,,ۆ )وری,,ا( .ب,,ا بزانی,,ن )وری,,ا( کێیە.
ک,,وڕی )پەریهان( و )س,,امی عومەر پیروەی,,س(ی کۆمیس,,اری پۆلیسە .تەمەنی تەنیا چەن,,د
مانگێکە ،کە باوکی بە دەستی )موفید( دەکوژرێت .بەڵم )موفی,,د( کێیە؟ ئەو کوڕەیە ک,,اتی
خ,,ۆی )پەریهان( خۆش,,ی ویس,,تووە ،بەڵم دوای,,ی وازی ل,,ێ هێن,,اوە و لەگەڵ )س,,امی( ژی,,انی
هاوسەرگیریی پێکەوە ناوە) .وریا(ی کوڕی دەڵێت} :زۆر درەنگ )ئەمیر(ی دراوس,,ێمان ب,,ۆی
گێڕامەوە ،کە دایک,,ی بە ح,,وکمی ئەوەی لە منداڵییەوە دایە دەناس,,ێت ،ئاگ,,ای لێیە چ,,ۆن
سەرەتا )موفی,,د(ی خ,,ۆش ویس,,تووە ،ت,,ا ئەو کاتەی )س,,امی(ی ب,,اوکم ،کە ئەوس,,ا ک,,وڕێکی
گەنجی قۆز بووە و لەگەڵ دایکی ماڵیان ب,,ۆ گەڕەکی ئەوان گواس,,تووەتەوە ...لەمەوە وازی
لە )موفی,,,,,د( هێن,,,,,اوە و چ,,,,,اوی بڕیوەتە ئەو ...ئەوەی وای ک,,,,,ردووە )پەریهانی ڕەئی,,,,,س
فەرحان( ،کچە جوان و بزێوەکەی گەڕەک) ،سامی( بخاتە سەرووی )موفید(,ەوە ،پیشەکەی
بووە ،چونکە لە زووەوە خەون و زیندەخەونی بە پیاوێکەوە دیوە لە زۆر ڕووەوە لە باوکی
بچێ,,ت ،بەتایبەتی ئیشەکەی ...سەیرەکە ،ی,,ان ب,,ا بڵێی,,ن داخەکە لەوەدایە ئەو دوو ک,,وڕە
ه,,,,اوڕێی نزیک,,,,ی یەک,,,,دی دەب,,,,ن ،بۆیە )س,,,,امی( دایک,,,,ی ڕازی دەک,,,,ات ب,,,,ۆ ئەو گەڕەکە
بگوێزنەوە ...دوای ئەوەیش پێوەندییەکەیان دەمێنێ,,,,,,ت ،بەڵم شەوێکیان لەگەڵ چەن,,,,,,د
هاوڕێیەکی دی لە ماڵێک دادەنیشن و دەخۆنەوە ...کاتێ سەرخۆش دەبن) ،موفید( گ,,ۆرانی
بەسەر )پەریهان(دا هەڵ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,دەڵێت و لەمەوە دەبێتە شەڕیان ،ئەنجام ئەمیان ئەویان
دەکوژێت(...
تەمەنی )وری,,,ا( چەن,,د مانگێکە ،کە )س,,,امی(ی ب,,اوکی ک,,,وژراوە) .س,,,,,وهاد(یش ب,,اوکی لە
سلێمانی دەکوژرێت و باپیری )خەلۆ چاوسوور( بە زۆر لە دایک,,ی دەس,,تێنێت .دەیهێنێتەوە
هەولێر و دەیداتە )پەریهان( ،ب,,ۆ ئەوەی لەگەڵ ک,,وڕە س,,اواکەی خۆی,,دا بە خێ,,وی بک,,ات.
بەڵم } هەر کە تەمەنی دەبێتە حەوت ساڵ ،دەیهێنێتەوە و لەگەڵ خۆی بۆ ئیش,,ی دەب,,ات،
هەرچەند نە )سوهاد( بێ ئەوان و نە ئەوان ب,,ێ ئەم هەڵدەکەن) ...پەریهان( پێ,,ی دەڵێ,,ت
ئامادەیە دەس,,,,ت لەو ب,,,,ڕە پارەیەش هەڵبگرێت ،کە مانگانە دەی,,,,داتێ ،بەڵم ئەو لەسەر
بڕیارەکەی خ,,ۆی س,,وور دەبێ,,ت ...بە پی,,اوێکی ناس,,یاوی گوت,,ووە کوڕەزاکەی گەورە ب,,ووە و
ناتوانێت لەوە زیاتر لی ئەو بێوەژنە دڵتەڕ و جوانکیلەیەی جێ بهێڵێت ...هیچ بە دووری
نازانێت چاوی تێ ببڕێت و لە خشتەی ببات{.
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ئێمە ئێستا واز لە چیرۆکی )سوهاد( دەهێنین ،بەڵم هەر هێندە دەڵێی,,ن پێوەن,,دیی )وری,,ا(
و )س,,,وهاد( لێ,,,رەوە دەس,,,ت پ,,,ێ دەک,,,ات ،کە خۆی,,,ان بە ب,,,را دەزان,,,ن .زۆری پ,,,ێ ن,,,اچێت
)پەریهان(ی,,ش دەمرێ,,ت ،لە کاتێک,,دا )وری,,ا( لە قۆن,,اغی سەرەتاییە .مامۆس,,تاکەی م,,اڵێکی
جوو دەناسێت ،کە تازە ک,,وڕە هەرزەکارەکەیان ک,,وژراوە و دەیانەوێت )وری,,ا( بکەنە ک,,وڕی
خۆی,,,ان .ب,,,ا )وری,,,ا( خ,,,ۆی بۆم,,,ان بگێڕێتەوە } :ئەوان )دانی,,,ال(ی تاقە کوڕی,,,ان ،کە ت,,,ازە
گەیش,,,تبووە قۆن,,,اغی هەرزەکاری ،لە دەس,,,ت داب,,,وو ،چونکە لە ڕێگەی قوتابخانە لەگەڵ
چەن,,د ه,,اوپۆلێکی خ,,ۆی تووش,,ی شەڕ بووب,,وو ...دووانی,,ان لە دواوە گرتبووی,,ان و یەکێکیان
ن,,,,ووکی چەقۆیەکی تی,,,,ژی لە نەرمەی س,,,,کی بردب,,,,ووە خ,,,,وارێ ...دەس,,,,تبەجێ گی,,,,انی
دەرچووب,,وو) ...مارین,,ا( و )ئ,,ارۆن( دوای نەمانی )دانی,,ال( هەس,,ت بە بۆش,,اییەکی ڕۆحی,,ی
گەورە دەکەن ،بۆیە ک,,اتێ )مامۆس,,تا عەلی فەیزی( بە ڕێککەوت باس,,ی منی,,ان ب,,ۆ دەک,,ات،
کە کەسم نەماوە ،پێی دەڵێن ئامادەن بمکەنە کوڕی خۆیان.{...
ئەوان م,,,اڵێکی گۆشەگیرن و بە ش,,,ێوەیەکی جی,,,اواز لە خەڵکی ئاس,,,ایی دەژی,,,ن} :هەر لە
سەرەتاوە دەبووایە لەوە تێبگەم ژیان لەو ماڵە بە شێوەیەک لە ش,,ێوەکان مان,,ای دابڕانە
لە ئ,,,,اوەدانی ،بەوەی پێوەن,,,,دیمان لەگەڵ خەڵک زۆر کەم ب,,,,وو ،ی,,,,ان دەک,,,,را بڵێ,,,,م هەر
نەمانبوو ،تەنانەت )مامۆستا عەلی فەیزی( ،کە منی پ,,ێ ناس,,اندبوون و ئەوان بە جێگ,,ای
متمانەی خۆیانی,,ان دەزان,,ی ،تەنیا لە بۆنەکان,,دا دەی,,انبینی ...هەروەها شوێنەکەیش,,مان
لەو گەڕەکە لچەپە ،کە هەن,,,,,,,,,,دێک لە بەیانیانی وەرزی پ,,,,,,,,,,اییز و زس,,,,,,,,,,تان تەمومژ
دایدەپۆشی ،هێندەی دیکە لە خەڵکی دابڕیبووین{.
)مارین,,ا( و )ئ,,ارۆن( دوو کەس,,ی ڕۆش,,نبیرن و ماڵەکەیان پ,,رە لە ک,,تێب .وەک )وری,,ا( خ,,ۆی
دەڵێ,,,ت} :لە م,,,اڵی )مارین,,,ا( و )ئ,,,ارۆن(دا ژی,,,انم سەرتاپێی گ,,,ۆڕا و ئاڕاس,,,تەیەکی تەواو
جی,,,اوازی گرتە بەر ...ئەو ژنوپی,,,اوە خۆی,,,ان بە دایکوب,,,اوکم دەزان,,,ی و بە ش,,,ێوازێکی زۆر
مۆدێرنانە بە خێوی,,,,,,,ان دەک,,,,,,,ردم ...ئەوان ئەگەرچی ج,,,,,,,وو ب,,,,,,,وون ،بەڵم هی,,,,,,,چ بە
ئایینەکەیانەوە پابەند نەبوون ،بگرە هەر بەگشتی باوەڕیان بە ئ,,ایین نەبوو ،ب,,ێ ئەوەی
ڕاستەوخۆ ئەوە بڵێن ...خۆیان بە کۆمۆنیس,,تیش نەدەزانی ...زۆر کەس وا دەزان,,ن بە ه,,ۆی
ئەوانەوە بوومە کۆمۆنیس,,,ت و ت,,,اکو سەرەتای حەفتاکانیش لەسەر ئەو ڕێب,,,ازە ڕۆیش,,,تم،
بەڵم ئەوە لە ڕاستییەوە دوورە{.
54

)وریا( کچێکی هاوتەمەنی خۆی دەناسێت ،کە ناوی )گوڵدان(,ە و ناسیاوی ماڵی )مارینا( و
)ئارۆن(,ە} :هاوتەمەنی خۆم بوو ...پێشتر هەرگیز کچ,,ی وا زۆرزان و چاونەترس,,م نەدیبوو،
بگ,,,,رە ئەوە یەکەمجارم ب,,,,وو ئ,,,,اوا لە نزیکەوە کچێ,,,,ک بناس,,,,م) ...فەوزی داود(ی ب,,,,اوکی
نیگارکێشێکی ناسراو بوو و دەمزانی لەپاڵ ئەوەیش,,دا کارمەن,,دی ئیش,,غاڵە ،بەڵم )هەرناز
خ,,,ان(ی دایک,,,ی وەک هەر ژنێک,,,ی دیکەی ئاس,,,ایی دەهاتە بەرچاو ...لەوە نەدەچوو هی,,,چ
بەهرەیەکی هونەریی هەبێت ،یاخود حەز لە کاری هونەری بک,,ات ،چونکە بەش,,داریی لەو
گفتوگۆیانەدا نەدەکرد ،کە لەبارەی نیگارکێشانەوە دەهاتنە گۆڕێ{.
پێوەندییەکەیان وردە وردە گەشە دەک,,,,ات} :هەر ک,,,,اتێ دەه,,,,اتن ،دەس,,,,تی دەگرت,,,,م و بە
پایەکانی قادرمەدا سەری دەخس,,,,,تم ...دەیبردمە ژوورەکەی خ,,,,,ۆم و لەوێ لەسەر تەختی
نووستنەکەم دادەنیش,تین ...سەرەتا شەرمم چ لە خ,ۆی و چ لە دایکوب,اوکی دەک,رد ،بەوەی
تەمەنم گەیشتبووە دوانزدە و خۆمم بە کوڕێکی گەورە دەزانی ،بەڵم ک,,اتێ ب,,ۆم دەرکەوت
ئەوان بە خەیاڵیاندا نایەت ،ئینجا لی منیش بووە ش,,تێکی ئاس,,ایی ...هەن,,دێجار دەس,,تی
دەگرتم و بۆ لی ئەو بەس,,تەی دەب,,ردم ،کە ئ,,اوی ب,,ارانی پێ,,دا دەڕۆیش,,ت ،ب,,ۆ ئەوەی لەوێ
ئەو بەردە ورد و ڕەنگاوڕەنگانە ک,,,,,,,,,,,ۆ بکەینەوە ،کە کەس نەی,,,,,,,,,,,دەزانی ئ,,,,,,,,,,,او لە چ
مەملەکەتێکەوە هێناونی و بۆ ئەو قەراغەی هەڵداون ...دەتگ,,وت چ,,اوی باڵن,,دەن و لە بەر
تیشکی هەتاودا دەبریسکانەوە ...دەبێ,,ت ئەوە بڵێ,,م ،ک,اتێ پێکەوە بووینایە ،ئەو هەمیشە
مەچەکمی دەخستە ناو ئەو بازنەیەی ،کە بە پەنجەی دۆش,,اومژە و پەنجە گەورەی پێک,,ی
دەهێن,,,ا و تون,,,د تون,,,د دەیگوش,,,ی ،ی,,,ان هەر پێنج,,,ی چەپەیانی لەوانەی ڕاس,,,تەی من,,,دا
هەڵدەکێش,,,,,ا و لە ک,,,,,اتی ڕۆیش,,,,,تندا حەزی دەک,,,,,رد ت,,,,,ا لە تواناماندایە قۆڵم,,,,,ان بەرز
بکەینەوە ...ئینج,,,ا چونکە ج,,,ووتێ پێڵوی پاژنەبەرزی لە پ,,,ێ دەک,,,رد ،کە هەر بە ن,,,اوە
ئینگلیزییەکەی های هییڵس ) ( high heelsدەناسرا و لە دەرەوە بۆی ه,,اتبوو ،بۆیە ب,,اڵی
بە قەدەر ب,,,,,اڵی من,,,,,ی ل,,,,,ێ دەه,,,,,ات و تەقەتەقی هەنگاوەکانی سەرنجی ڕێب,,,,,وارانی
ڕادەکێشا ...یەک جاریشم لە بی,,ر نییە ئ,,اوای نەکردبێت ،واتە بە دەم ڕۆیش,,تنەوە دەس,,تی
خۆی و منی ب,,ۆ سەرەوە هەڵنەبڕیبێت ،تەنانەت لەو کاتانەی شەڕیش,,مان دەب,,وو ،کە ئەوە
هەن,,,,,دێجار دوور لە خواس,,,,,تی خۆم,,,,,ان ڕووی دەدا ،بەڵم خێ,,,,,را ئاش,,,,,ت دەبووینەوە.{...
ئەردەڵن گی,,ان ،وەک گ,,,وترا ئەوە )وری,,ا(یە ڕق,,ی لە ڕاب,,ردووە ،نەوەک )س,,وهاد( .ئەوەتا
دەڵێت} :ڕاستیت دەوێت لەوە تێنەدەگەیشتم ئاخۆ ئەو توانایەی خۆمم لە دەست داوە ،کە
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لە ڕێگەیەوە ب,,,ۆ دواوە بگەڕێمەوە ،ی,,,ان لە هەر بنەڕەتەوە نەمبووە ...ئەوەن,,,دەم ل ڕوون
ب,,,وو حەزم نەدەکرد هی,,,چ ش,,,تێک ب,,,ۆ ئەو ڕاب,,,ردووەم بگەڕێنێتەوە ،تەنانەت هەر ج,,,ارێ
دەم,,,,بینی )گوڵ,,,,دان( بە ش,,,,ێوەیەک لە ش,,,,ێوەکان لە دایک,,,,ی دەچێ,,,,ت ،ڕق,,,,م هەڵدەس,,,,تا،
بەتایبەتی ک,,اتێ ق,,ژە درێ,,ژ و چڕەکەی لە دواوە بە قردێلە دەبەس,,ت و دەموچ,,اوی زی,,اتر
دەردەکەوت ...بۆیە دەت,,وانم بڵێ,,م هەر ئەو س,,اتانە ئەوم خ,,ۆش دەویس,,ت ،کە لە س,,یمایدا
داهاتووم دەبینی ،ئەگەرچی نەم,,دەزانی ڕێ,,ک و ڕەوان بڵێ,,م مەبەس,,تم لەوە چییە و چ,,ۆن
دەکرێت داهاتوو لەسەر ڕووی کەس,ێکدا ب,بینم ...دەمویس,,ت لی )مارین,ا( و )ئ,ارۆن( یەکەم
شت وازی لێ بهێنم ،خواردنەوەی شیر بێت ،بۆ ئەوەی ڕۆژگاری من,,داڵیم بی,,ر نەکەوێتەوە،
بەڵم ئەوان هەرگیز وەک ئێمە نەیان,,,,,,,,,,,,,,دەخواردەوە ،بەڵکو لەناو ئەو بوتڵە دیمەنێکی
تەواو جیاوازی پێش,,ان دەدا ،بە ڕادەیەک دوور و نزی,,ک س,,یمای منداڵنەم تێ,,دا نەدەبینی،
بۆیە زوو لە بڕیارەکەم پاش,,,گەز بوومەوە ...هەر بەگش,,,تی هی,,,چ ش,,,تێکی ئەو ماڵە لەوەی
پێشووی خۆمان نەدەچوو{.
هەر لەبەر ئەو هۆکارەیشە )گوڵ,,,,,,,,,,,,دان(ی لە بەرچاو دەکەوێت)} :گوڵ,,,,,,,,,,,,دان( هەمیشە
ن,,,,اڕەزاییی دەردەب,,,,ڕی ،بەوەی زوو زوو پلن,,,,ی ژی,,,,انی داهاتووم,,,,انم دەگ,,,,ۆڕی ،بگ,,,,رە
سەرتاپێیانم هەڵدەوەشاندەوە ...بۆ نموونە جارێکیان لەسەر ئەوە ڕێک کەوتین لە دواڕۆژ
خ,انووێکی دوونه,ۆمی لەسەر پارچە زەوییەکەی تەنیش,ت ماڵی,ان هەڵبچنین و دەوروبەری
بکەینە باخچە ،کە ئەو لەوە دڵنی,,,,ا ب,,,,وو ک,,,,اتێ ش,,,,وو دەک,,,,ات ،دایکوب,,,,اوکی بە دی,,,,اری
دەی,,,دەنێ ،بەڵم دوای حەفتەیەک هەس,,,تم ک,,,رد ئەو نەخشەیە ک,,,ۆن ب,,,ووە ...ڕێکخس,,,تنی
ناوماڵەکەیش بەو ش,,,ێوەیە ،دڵ,,,ی دەگوش,,,یم ...نەخێر ،هەر بە ج,,,ارێ پاش,,,گەز بوومەوە،
لەوەی خانووەکەمان لەو شوێنە دروست بکەین) ...گوڵدان( لە سەری خۆی دەدا و دەیگوت:
_ ئ,,,ادەی ،وەرە تێمبگەیەنە ،ش,,تێک هێش,,تا دروس,,ت نەکراوە و هەر لەناو خەیاڵماندایە،
چۆن ئاوا زوو کۆن بوو...؟!
دەمگوت:
_ کۆن بوو ،گوڵدان ...ئاوام ناوێت.
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_ کەواتە دەتەوێت هەر بە قسەی خ,,ۆت بکەیت ...ئەی ن,,ابێت گ,,وێ لە منی,,ش بگری,,ت...؟!
ئەرێ تۆ هاوسەرم نییت...؟!
_ با ،هاوسەرتم ،بەڵم دەبێت ئەوە بزانیت ،کە لەم خانووە دڵم دەتەقێت.{.
پێوەن,,دیی )گوڵ,,دان( و )وری,,ا( تێ,,ک دەچێ,,ت} :ئەو دۆخە ت,,اکو ڕۆژی )ک,,وژران!!(ی )ئ,,ارۆن(
بەردەوام ب,,,وو ...بەو هۆیەوە لەگەڵ دایکوب,,,اوکی ه,,,ات و بە ناچ,,,اری وەڵم,,,ی هەن,,,دێک
پرس,,,,,یاریم دایەوە ،کە پێوەن,,,,,دییان بە ڕووداوەکەوە هەبوو و دوایی,,,,,ش ...... ،.......ئ,,,,,ا،
دەیویست بزانێت کێ کوشتوویەتی ،بەڵم من هەر دەمگ,وت ن,,ازانم ...لەوە دەچ,وو گوم,انی
لێ کردبێتم ،یان یەکێ پێی گوتبێت دوور نییە دەستی منی تێدا بێت ،کە ئەوس,,ا ک,,وڕێکی
هەرزەکار بووم و لە کلسی دەیەم دەمخوێند{.
ئەوەتا ئێمە گەیش,,,,تینە ڕۆژی ک,,,,,وژرانی )ئ,,,,ارۆن( و ب,,,,,ا بزانی,,,,,ن ڕاس,,,,,تە کەس سەر لە
چیرۆکەکانی دوات,,ر دەرناک,,ات! م,,ن خ,,ۆم وەک خوێنەرێک لێ,,ی تێدەگەم و تەحەدای هەر
یەکێک لەو ڕەخنەگرە دیمۆتیکانە دەکەم ،کە لە دەرەوەی نووس,,,,,ین بە چەن,,,,,د وشەیەکی
ساکار بەرهەمی من دەسڕنەوە .بێگومان ئەردەڵن گی,,ان ،ت,,ۆ وات نەکردووە .بانگهێش,,تیان
دەکەم بێ,,ن وەک ت,,ۆ ئەو وش,,انەی خۆی,,ان بنووس,,نەوە ،بەو مەبەس,,تەی هەر بەم ش,,ێوازە
دایەڵۆگیان لەگەڵ,,,,دا بکەم .دەبێ,,,,,ت ئەوەیش بڵێ,,,,,م ،کە ئەو کورتکردنەوەیەم تەنیا ب,,,,ۆ
ئەوەیە پێشانت ب,,دەم چیرۆکەکان پێوەن,,دییان پێکەوە هەیە ،ئەگینا تێکس,,تەکە زۆر ش,,تی
دیکەی تێدایە .وەک )دلێ,,,,,ر ئی,,,,,براهیم سەلیم(ی ڕۆش,,,,,نبیر دەڵێ,,,,,ت پ,,,,,ڕە لە دایەڵۆگی
فەلسەفی ،کە ئەو هاوڕێیەم لەبارەی هەموویانەوە گفتوگ,,,,,,,ۆی لەگەڵ,,,,,,,دا ک,,,,,,,ردووم .بە
هەرحاڵ ئێستا )ئارۆن( کوژراوە .کێ کوشتوویەتی؟ ئەمە پرس,,یارە جەوهەرییەکەیە .پێ,,ش
ئەوەی خۆم هیچ بڵێ,,م سەرنجی )خوێنەر( ب,,ۆ ئەو گوت,,ارەی )س,,ۆران ئ,,ازاد( ڕادەکێش,,م ،کە
لەژێر ناونیش,,انی )ک,,ازینۆی من,,داڵن ،ک,,ازینۆی دەنگە جیاوازەک,,ان(دا نووس,,یویەتی و بە
وردی ئەم خاڵەی ش,,,ی کردووەتەوە.

42

)وری,,,ا( دەڵێ,,,ت چ,,,وار پی,,,اوی دی,,,وە .باشە) ،وری,,,ا(،

ئەوانە ک,,,ێ ب,,,وون؟} :ڕاستییەکەیش,,,ی نەم,,,دەزانی ئەو پیاوانە ک,,,ێ ب,,,وون ،چونکە تەنیا
تارماییانم دی ،کاتێ لە دەرگەی حەوشە چوونە دەرێ و بە ئەسپایی کۆڵنەکەیان ب,,ڕی...
42 http://www.serdem.net/Blawkrawa.aspx?jimare=12
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لە پەنجەرەی ژوورەکەمەوە حەیران و سەراس,,,,,,,,,یمە لێی,,,,,,,,,ان ڕادەم,,,,,,,,,ام ،بەڵم چونکە
نەم,,دەزانی )ئ,,,,ارۆن(یان کوش,,تووە ،بۆیە بایەخێکی زۆر تایبەتم پ,,ێ نەدەدان ...ئەوەن,,دە
هەبوو ،دەمزانی شتێک لە ماڵەکەمان ڕووی داوە.{...
)گوڵدان( گومانی لە )وریا(یە ،بگرە )وریا( خۆیشی گومانی لە خۆیەتی ،ب,ێ ئەوەی هیچ,ی
لەو بارەیەوە بیر بکەوێتەوە .لە کاتی ڕووداوەکەدا )مارین,,ا( ،کە یاری,,دەدەری پزیش,,کە لە
نەخۆش,,خانەیە و تەنیا )ئ,,ارۆن( و )وری,,ا( لە م,,اڵن} .ک,,اتێ بە پایەکانی قادرمەدا هاتمە
خوارێ ،بینیم وا لە بەردەرگەی ژووری نووستن ،نزی,,ک ئەو ش,,وێنەی یەکەم پایەی قادرمە
دەستی پێ دەک,,رد ،کەوتووە و خ,,وێنی لە بەر دەڕوات ...چەن,,د ج,,ارێ ڕامتەکان,,د و ب,,انگیم
کرد ،بەڵم تەرمێکی س,,ارد ب,,وو و ن,,ووزەی لێ,,وە نەدەهات ...هەر دەتگ,,وت خەون دەبین,,م...
ئ,,,اخر یەکێ لەو خەونانەی دەم,,,بینی و پێ,,,ی تێ,,,ک دەچ,,,ووم ،ئەوە ب,,وو ،کە زوو زوو ئەوم
دەکوشت و لەگەڵ ه,,اواری خ,,ۆم بێ,,دار دەبوومەوە ...مەبەس,تم )ئ,ارۆن(,ە ...بەڵێ ،ئەوە لە
خەونەکانم,,دا ڕووی دەدا) ،س,,,وهە(ی ب,,,رام ...ئەوس,,,ا بە ش,,ێوەیەکی سەیر بەزەییم پێی,,,دا
دەهاتەوە ،وەک بڵێی بە ڕاس,,تی کوش,,تبێتم ...دەمویس,,ت بچ,,م بەو شەوە خ,,ۆم بخەمە سەر
س,,نگی و تێ,,ر تێ,,ر بیگوش,,م ،بەڵم لە ڕووم نەدەهات ،بەوەی لە لیەک خ,,ۆی و ژنەکەی بە
ڕووتی لە باوەشی یەک,,دی دەخەوتن و لە لیەکی تری,,ش نەم,,دەزانی بڵێ,,م چ,,ی پ,,اڵی پێ,,وە
ن,,اوم ئ,,اوا ب,,ۆی دەگری,,م ...خ,,ۆ نەدەکرا خەونەکەی ب,,ۆ بگێڕمەوە ،ئەگەرچی چەن,,د ج,,ارێ
هاتە سەرم بۆ )مارینا(ی باس بکەم ،بەڵم دەترسام بە هەڵە لێکی بداتەوە{.
ئەو حاڵەتە وا لە )وری,,,ا( دەک,,,ات ج,,,ارێکی دی بە هەموو ئەو ڕابردووەی,,,دا بچێتەوە ،کە
لەگەڵ )ئارۆن( بووە ،یان بی,ری ل,ێ کردووەتەوە ،بۆیە لێ,رەوە ڕەوت,ی گێڕانەوەکە زۆر چ,ڕ
دەبێتەوە و ناهەقی تۆ و هیچ خوێنەرێکی دیکەیش ناگرم ئەگەر لێتان تێک بچێ,,ت ،بەڵم
ئەمە ستایڵی منە و ناتوانم ،ی,,اخود هەر نامەوێت بە ئاس,,انی ڕووداوەک,,ان بگێڕمەوە .ئەو
تەکنیکە لە بواری ناراتۆلۆجیدا بە ) (Retrospectiveناس,,راوە ،کە مان,,ای گەڕانەوەیە ب,,ۆ
ڕاب,,,,,ردوو .نووسەر بە مەبەس,,,,تی پێش,,,,,اندانی کاریگەریی ڕووداوەک,,,,,انی پێش,,,,وو لەسەر
س,,ایکۆلۆجیا و ئای,,دیاکانی ئێس,,تای کارەکتەردا ،پەنای ب,,ۆ دەب,,ات .ئەو تەکنیکە هەمیشە
بە شێوەی جیاواز جیاواز لە بەرهەمەکانی مندا هەستی پێ دەکرێت .بە ئاگاییەوە کراوە
و وزەی زۆری تێ,,,,دا بە ک,,,,ار ه,,,,اتووە .واتە ئێمە بەبێ ئەو گەڕانەوەیە ن,,,,اتوانین دۆخ,,,,ی
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ئێس,,,,,,,,,,تای کارەکتەر لێ,,,,,,,,,,ک بدەینەوە ،بەڵکو لەو ڕێیەوە نووسەر دەمانخاتە بەردەمی
پرۆسێس,,ی پێوەس,,تکردن و بەراوردکارییەوە :چ,,ی لە چ,,ی دەچێ,,ت ،چ,,ی لە چ,,ی جی,,اوازە و
چ,,,,,ی پێوەن,,,,,دیی بە چییەوە هەیە؟ ب,,,,,ۆ نموونە )فۆکنەر( بەو تەکنیکە ناس,,,,,راوە ،لەبەر
ئەوەیە لی ئەو دیمەنەکانی ڕاب,,,,ردوو زوو زوو دەردەکەونەوە ،کە ڕەخنەگری دیم,,,,ۆتیکی
ئێمە لێی بێئاگایە و بە درێژدادڕی لە قەڵەم دەدات ،بێ ئەوەی لە هەموو تەمەنیدا تاقە
دێڕێک,,ی دروس,,تی لەبارەی زمانەوە نووس,,یبێت ،بگ,,رە ئەوەی نەبووبێتە جێگ,,ای بایەخی،
ب,,,واری زمانە ،بەڵم ڕەخنەگری هۆش,,یار دەزانێ,,,ت ئەو تەکنیکە زۆر سەختە ،تەنانەت لە
ئەدەبی جیهانییش,,دا هەر چەن,,د ڕۆماننووس,,ێک دەرەقەتی دێ,,ن .سەرنج ب,,دە و بزانە هەتا
گێڕانەوەکە هەنگاوێک دەچێتە پێ,,,,ش ،ئەوا چ,,,,وار هەنگاو ب,,,,ۆ دواوە دەگەڕێتەوە ،چونکە
هۆک,,اری کوش,,تنەکە لە ڕاب,,ردووە} :بەڵم جارێکی,,ان )ئ,,,ارۆن(یش لە ڕێگەی ب,,ازاڕ هەر لەو
بارەیەوە بۆچوونی خۆی دەربڕی ،کە دەکرێت مەبەستەکەی بەم ش,,ێوەیە ک,,ورت بکەمەوە:
))م,,رۆڤ بی,,ر لە هەموو ش,,تێک دەکاتەوە ،بەڵێ ،لە هەموو ش,,تێک ،چونکە بیرکردنەوە لە
دەرەوەی ویستی خۆیەتی ،بۆیە هیچ خەیاڵێک هەڵە نییە ،بەڵکو هەڵە لەو کاتەوە دەست
پ,,ێ دەک,,ات ،کە نایەوێت هەن,,دێک لەو خەیاڵنە لی خ,,ۆی گ,,ل بداتەوە و لەوێ لەگەڵیان
بژی,,ێ ...ڕاس,,تیت دەوێ,,ت هەن,,دێک خەیاڵ زۆر ق,,ووڵن ،چەن,,د بڵێ,,ی قورس,,ن ،بە ڕادەیەک
م,,,,,رۆڤ ن,,,,,اتوانێت وەک ئەوەی هەن ،ب,,,,,ۆ دەرەوەی,,,,,ان بگوازێتەوە ،بەڵکو بە نی,,,,,وەچڵی
دەی,,,انهێنێت و ماناکانی,,,ان دەش,,,ێوێنێت ،بۆیە ئەو خەیاڵنە لە ڕێگە دەم,,,ردن ...ت,,,ا ئەو
کاتەی ئەو خەیاڵنە لە ناوەوەن ،ئەوا دەتوانن زیندوو ب,,ن و وزەی گەورە ببەخش,,ن(( ...بە
پێی ئەو گوتەیە بی,,رم لە کوش,تنی دەک,ردەوە ،بۆیە خەونم پێ,وە دەدی ،ئەگەرچی هەرگیز
نەمدەزانی ،ئاخۆ ئەوە لە من ڕووی داوە !!...ئەوەتا خەونەکەم بە شێوەیەک لە ش,,ێوەکان
بووە ڕاستی ،بەڵم خۆ من نەمکوشت.{!!...
مەرگ واتە گ,,,,,ۆڕانی م,,,,,رۆڤ لە سەبجێکتەوە ب,,,,,ۆ ئۆبجەیکت .گرفتەکە لەوەدایە م,,,,,رۆڤ
دەبێتە بابەت .ئەوەتا )ئ,,ارۆن( دوای مردن,,ی زی,,اتر دەبێتە بابەتی لێکۆڵینەوە .ئەمە ئەو
شتە بوو لە ژیانیدا لێی دەترسا و نەیدەویس,,ت پێوەن,,دیی بە خەڵکەوە هەبێت .ب,,ا بزانی,,ن
)مارینا( هەڵوێستی چییە} :کاتێ زۆر درەنگ هاتەوە و دیمەنی ئێمەی ئاوا بینی ،هەردوو
دەس,,,تی بە دەمیەوە گ,,,رت ،ب,,,ێ ئەوەی بقیژێنێ,,,ت ،ی,,,ان بگریێ,,,ت ...وەک بڵێ,,,ی چ,,اوەڕێی
ڕووداوێک,,ی وای کردبێ,,ت و بکوژەکانیش,,ی ناس,,یبێت ،بۆیە لەو بارەیەوە یەک دەن,,ک لێ,,ی
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نەدەپرس,,یم ،بەڵم هەتا دەه,,ات زی,,اتر ش,,پرزە دەب,,وو و پ,,تر ت,,رس لە س,,یمای دەنیش,,ت...
گیانی دەلەرزی و بەردەوام پاڵی بە دیوار دەدا ،نەبادا خۆی بە پێوە ب,,ۆ ڕاگی,,ر نەکرێت و
بکەوێت{) .گوڵ,,,دان( و دایکوباوکیش,,,ی دێ,,,ن و ئەوانیش هەر یەکەی دەیەوێت لەو ڕووداوە
تێبگ,,,ات)} :مارین,,,ا( لەگەڵ ئەوەدا نەبوو دامودەس,,,تگای پ,,,ۆلیس ئاگ,,,ادار بکاتەوە ،بەڵکو
دەیویست وەک مردنێکی ئاسایی تێیبپەڕێنێت ،کە خۆت دەزانیت لەو سەردەمە کاری ئاوا
دەکرا ،بەڵم )هەرناز خان( بەردەوام پێی لەسەر ئەوە دادەگ,,رت ،بۆیە بەو حاڵەوە چ,,ووە
مەخفەری گەڕەک و دوای ماوەیەکی ک,,,,,ورت ئەفسەرێک و چ,,,,,وار پۆلیس,,,,,ی لەگەڵ خ,,,,,ۆی
هێن,,ا{ ...لە ش,,وێنێکی دیکەیش,,دا گ,,وتراوە)} :هەرناز خ,,ان( و )فەوزی داود(ی,,ش جەختیان
لەسەر ئەوە دەکردەوە ،کە بە چەقۆیەکی دەمپانی تیژ کوژراوە.{...
لێرەدا پۆلیسیش دێتە ن,,اوەوە ،ب,,ۆ ئەوەی ئەویش بە ش,,ێوازی خ,,ۆی لەو بابەتە بکۆڵێتەوە:
}پۆلیسەکان ماڵەکەیان ک,,ون بە ک,,ون پش,,کنی ،بەتایبەتی ژووری م,,ن ،تەنانەت گیرف,,انی
جلەکانیش گەڕان ،چ ئەوانەی بە عەلگەوە هەڵواس,,,,رابوون و چ ئەوانەی لەناو لۆکەرەکە
هەڵگیرابوون ...تەرمەکەیان گەیان,,دە نەخۆش,,خانە ،بەو مەبەس,,تەی وردت,,ر لە ڕووداوەکە
بکۆڵنەوە و لەو بارەیەوە هەن,,,,دێک زانیاریی,,,,ان دەس,,,,ت بکەوێت ...درەنگ,,,,ی شەو بۆی,,,,ان
هێناینەوە ،کە دەبووایە ت,,ا بەیانی بە دیاریەوە ئێش,,ک بگری,,ن ...ئەوس,,ا جورئەتم خس,,تە
بەر خۆم و لێیم ڕوانی ...تەنیا یەک برین,,ی گەورەم لە ئاس,,تی دڵی,,دا بین,,ی ...لە ڕاپ,,ۆرتی
پزیشکیشدا هەر ئ,,اوا نووس,,رابوو{ .ئیس,,تا ب,,از بەسەر گفتوگ,,ۆی نێ,,وان )مارین,,ا( و پ,,ۆلیس و
زۆر ش,,,,,تی دیکەیش,,,,,دا هەڵ,,,,,دەدەم و دەگەمە ئەو ش,,,,,وێنەی ،کە )مارین,,,,,ا( دەیەوێت لی
پۆلیسەکان بە هەموو ش,,ێوەیەک تۆمەتەکە لەسەر )وری,,ا( ل بب,,ات} :لەوە تێنەدەگەیش,,تم
ب,,ۆچی دەیویس,,ت هەموو گوم,,انێکم لەسەر ل بب,,ات ،لە کاتێک,,دا چ,,اوەڕێم دەک,,رد بە پلەی
یەکەم من تۆمەتبار بکات ...زوو زوو هەڵی دەدایە و دەیگوت وەک ک,,وڕی ئەوان وام ،بگ,,رە
هەر کوڕیانم و هەرگیز هیچ خراپەیەکیان لێ نەدیوم.{.
سەیرەکە ئەوەیە )وریا( دەڵێت} :نازانم بۆچی دەمویست بڵێم)) :با ،لن,,ی کەم خراپەیەکم
هەبووە ،کە زۆر ج,,ار وایی,,ن و بی,,رەم ل,,ێ دزی,,ون و لە ژوورەکەم خواردوومنەتەوە(( ،بەڵم
نازانم چی پەشیمانی دەکردمەوە ...ڕەنگە وام لێک دابێتەوە مرۆڤ بۆی هەیە ئەو ش,,تانە
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ب,,دزێت ،کە مەس,,تی دەکەن و لە دنی,,ای دادەب,,ڕن ...ڕاس,,تییەکەی هەمووی س,,اڵێکیش ب,,وو
فێری ئەو بەزمە بووبووم.{...
سەرنج ب,,دە ئەردەڵن گی,,ان ،هەر لەم ش,,وێنەدا چەن,,د چیرۆک,,ی جی,,اواز و چەن,,د گەڕانەوە
هەن .ئەوەتا )وری,,ا( دەڵێ,,ت} :خ,,ۆ ئەگەر لە بی,,رت بێ,,ت دایە زوو زوو پێ,,ی دەگ,,وتین ک,,اتێ
گەورە دەبی,,,,,,,,ن ،هەرگیز بە لی خواردنەوەدا نەچین ،چونکە بابە بە سەرخۆش,,,,,,,,ی و بە
دەستی هاوڕێی نزیکی خ,,ۆی کوژراب,,وو ،بەڵم گ,وێم بەو ش,,تانە نەدەدا و دەمویس,ت ت,اقیی
بکەمەوە ...وام دەزان,,,,,ی تەنیا ت,,,,,امی دەکەم و ئی,,,,,دی ئ,,,,,اوڕی ل,,,,,ێ نادەمەوە ،کەچی وا
دەرنەچوو ...نایشارمەوە هەر لە یەکەم پێکەوە شەیدای بووم و هەستم ک,,رد لەو تەنیاییە
هاوڕێی خۆشەویستی خۆمم دۆزیوەتەوە{.
سەرنج لەم دایەڵۆگەیش ب,,,,,,,دە ،کە ئاماژەیە ب,,,,,,,ۆ ڕاب,,,,,,,,ردوو و شتێکیش,,,,,,,مان لەبارەی
کوشتنەکەوە پێ دەڵێت)} :ئارۆن( پێی دەگوتم:
_ هەر ک,,اتێ دەبین,,م ئ,,اوا لێ,,ی ڕادەمێنی,,ت ،دەزان,,م حەزت لێیەتی ،بەڵم خ,,ۆت بگ,,رە ،ت,,ا
هەندێکی دی گەورە دەبیت ...ئەوسا لەگەڵ ئێمە دادەنیشیت و دەخۆیتەوە.
ئینجا قاقایەکی لێ دەدا و دەیپرسی:
_ بە دڵتە...؟!
م,,,ن هیچ,,,م نەدەگوت ،تەنیا بە بزەیەک وەڵمی,,,م دەدایەوە ،ت,,,اکو لەو ڕێگەیەوە پێش,,,انی
بدەم ڕاستی بۆ چووە ...ئینجا ئەو دەیگوت:
_ دەزانم ...چاک دەزانم بە دڵتە.
کەمێک بێدەنگ دەبوو ...دوایی سەری هەڵ,,دەبڕی ...وردت,,ر لە س,,یمامی دەڕوان,,ی و بە دەم
قاقای پێکەنینەوە ئەمەیشی دەخستە سەر:
_ لەو چاوانەت زۆر شت دەخوێنمەوە.
نەدەکرا پێ,,ی بڵێ,,م ئەگەر دەمزان,,ی ئەو ت,,اموچێژەم پ,,ێ دەبەخش,,ێت ،زووت,,ر ،هەر لەگەڵ
شیری دایکم دەستم دەدایە و پانزدە ساڵ چاوەڕێم نەدەکرد.{.
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وەک )وریا( پێمان دەڵێت کوژرانی )ئارۆن( }ڕێککەوتی پێنجشەممەی کردبوو ،کە ئەگەر وا
نەبووایە ،ب,,,,,ۆ ئێوارەکەی مێ,,,,,ز دەڕازێنرایەوە ،بۆیە نەم,,,,,دەتوانی شەوێکی درێ,,,,,ژ ب,,,,,ێ
خواردنەوە بەسەر ببەم ...ئەگەرچی دەمزان,,,,,,,ی سەختە و دوور نییە تووش,,,,,,,ی بەڵیەکم
بک,,,,ات ،بەڵم نەدەکرا بەسەر ئەو ئ,,,,ارەزووە سەرکێشەمدا زاڵ بب,,,,م ...ئەوان لە گەرمەی
گفتوگ,,ۆدا ب,,وون) ...مارین,,ا( دەیگ,,وت پ,,ۆلیس دەفتەرێکیان لەنێوان س,,پرینگەکانی تەختی
نووستنەکەدا دۆزیوەتەوە ،کە )ئارۆن( بەسەرهاتی ڕۆژانەی خۆی تێ,,دا نووس,,یوەتەوە ...بە
ش,,,ێوەیەک لەو ش,,,وێنەی ش,,,اردووەتەوە ،کە هی,,,چ کەس,,,ێک دەس,,,تی پێ,,,ی نەگات ...وەک
)مارینا( خۆی دەیگوت ئەم هەرگیز نەیزانیوە مێردەکەی ئەو دەفتەرەی هەبووبێت ،چجای
زانیبێ,,تی چی,,ی تێ,,دا تۆم,,ار ک,,ردووە !!...لەو بڕوایەدا ب,,وو ئەوە یارمەتیی پ,,ۆلیس دەدات،
تاکو زۆر زانیاریی ورد بە دەست بهێنن.{.
ئەوەتا دەفتەرێكیش هەر دوای ک,,,,,,وژرانی دۆزرایەوە ،کە ئەمە هەر خ,,,,,,ۆی چیرۆکێکە لە
چیرۆکەکان) .وری,,,ا( ئ,,,اڵوودەی خواردنەوە ب,,,ووە ،بۆیە لە کاتێک,,,دا تەرمە خوێناوییەکەی
نەنێژراوە ،ئەو دەیەوێت بچێت لە ژوورەکەی خۆی لە نه,,ۆمی سەرەوە کەمێک بخواتەوە و
بەردەوامیش بی,,,,,ر لە دەفتەرەکەی )ئ,,,,,ارۆن( دەکاتەوە} :ک,,,,,اتێ تەپەدۆرەکەم لە دەم,,,,,ی
دەرهێنا و هەن,,دێکم خ,,واردەوە ،ئینج,,ا زانی,,م نەک هەر مان,,دووم ،بگ,,رە زۆری,,ش ترس,,اوم...
ڕاس,,تییەکەی ژوورەکەیش,,م دوای ئەوەی لە لیەن پۆلیسەوە پش,,کنرابوو ،ترس,,ناک دەهاتە
بەرچاو ،بەوەی ش,,,,,تومەکەکان لە ش,,,,,وێنی خۆی,,,,,ان نەمابوون و بەسەر یەک,,,,,دا کەڵەکە
کراب,,وون ،تەنانەت وێنە ،ت,,ابلۆ و کەمانەکەی )دانی,,,ال(یشیان لە دی,,وار کردب,,ووەوە و لەو
ناوەیان فڕێ دابوون ...تەختی نووستنەکەم ڕێک خستەوە و لەسەری دانیش,,تم ،ب,,ێ ئەوەی
ڕووم لە پەنجەرە وەرگێ,,ڕم ...دەمویس,,ت لەو س,,پۆتە ڕووناکییانە بڕوان,,م ،کە لێ,,رە و لەوێ
لەناو ئەو شەوە ڕەشەدا دەردەکەوتن ...لە خۆمم پرسی ئاخۆ ئەوانەی )ئارۆن(یان کوش,,ت،
بەوەن,,دە واز دەهێن,,ن...؟! ئای,,ا ژی,,انی )مارین,,ا( و هی,,ی منی,,ش لە بەردەم مەترس,,ییەکی
گەورەدا نییە...؟! ئەرێ ئێمە دەت,,,,وانین لەمەودوا بە ئاس,,,,وودەیی لەم ماڵە ،لەم گەڕەکە
چۆڵە بژین...؟! پەیتا پەیتا دەمخواردەوە و پرسیاری دیکەم لە خۆم دەکرد ...دەفتەرەکەی
)ئ,,,,,,,,ارۆن(یش بەردەوام لە خەیاڵم,,,,دا جینگڵ,,,,ی دەدا ...ب,,,,ۆچی مێ,,,,ژووی ژی,,,,انی خ,,,,ۆی
نووسیوەتەوە...؟! جارێکیان بە سەرخۆشی گوتی)) :هەن,,دێک دەڵێ,,ن ئێمە ڕۆژان,,ی ڕاب,,ردوو
لە دوای خۆمان جێ دەهێڵین و ئاوڕیان لێ نادەینەوە ،بەڵم من بۆ ئەوەی هەرگیز بیر لە
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ئاوڕدانەوە نەکەمەوە ،سەرجەمی ڕاب,,,,,ردووی خ,,,,,ۆم لەگەڵ خ,,,,,ۆم دەهێن,,,,,م ،چونکە هەر
بیرکردنەوە لە ئاوڕدانەوە ،مان,,,ای وایە ت,,,ۆ ڕاب,,,ردووت هەیە ...ک,,,اتێکیش بزانی,,,ت هەتە،
مانای وایە لە بیرت نەچووەتەوە(({.
)وری,,ا( گفتوگۆیەکی نێ,,وان خ,,ۆی و )ئ,,ارۆن(ی بی,,ر دێتەوە} :نیوەڕۆیەکی م,,انگی ئ,,ادار لە
دەشتێکدا قاچمان لەناو سەوزەگیادا ڕاکێشابوو و لەو ڕیش,,ۆڵنەمان دەڕوان,,ی ،کە بە ڕەوە
هەڵ,,,,,,دەفڕین و دەنیش,,,,,,تنەوە ،نەمزانی ب,,,,,,ۆچی ئەو گفتوگۆیەی بە بی,,,,,,ر هێنامەوە ،کە
جارێکی,,,,ان لەبارەی چەکەوە کردم,,,,ان ...ئەوس,,,,ا لە دڵ,,,,ی خۆم,,,,دا پرس,,,,یم)) :ئای,,,,ا هی,,,,چ
پێوەندییەک لەنێوان دیمەنی ڕیش,,,,,,,,,ۆڵەکان و ئەو گفتوگۆیەی ئێمەدا هەیە...؟!(( ...ئەوە
یەکەمجار بوو ئەو بیبینم بە شتێکی ڕابردوودا بچێتەوە ...دوایی پێی گوتم:
_ کەواتە تۆ لەگەڵ ئەوەدایت چەکمان هەبێت.
_ بۆ هیچ نا ،ئارۆن ،بەڵکو هەر بۆ ئەوەی بەرگری لە خۆمان بکەین.
_ بۆچی پێت وایە خەڵک بەسەرمان دادەن...؟! ئێمە کێشەمان لەگەڵ کەس هەیە...؟!
_ نیمانە ،بەڵم.......
_ تۆ خۆت گوللەی پێ دەهاوێژی...؟!
_ ئا ،ئەگەر........
لەمەوە بێ,,دەنگ ب,,ووین ...هەس,,تم دەک,,رد ئەو لە خەیاڵی خۆی,,دا ئەو گوتانەی من,,ی لێ,,ک
دەدایەوە ...لە خ,,ۆمم پرس,,ی)) :ت,,ۆ بڵێ,,ی ئەمەی لە دەفتەرەکەدا تۆم,,ار نەکردبێت...؟!(({.
پێش,,تر گ,,وترا پێوەن,,دیی )گوڵ,,دان( و )وری,,ا( تێ,,ک چ,,وو ،بەڵم لە ڕۆژی مردن,,ی )ئ,,ارۆن(دا
ئاش,,,,تبوونەوە .چ,,,,ۆن؟ ئەمەیش,,,,یان چیرۆکێک,,,,ی ت,,,,رە} :تەپەتەپی پێ,,,,ی کەس,,,,ێک هاتە
گوێچکەمەوە ،کە زۆر خێ,,,,,را بەو پایانەی قادرمەدا سەر دەکەوت ...گ,,,,,وتم پۆلیسە ،دوای
ئەوەی دەفتەرەکەیان خوێندووەتەوە ،هەن,,,,دێ ش,,,,تیان لەبارەی منەوە بەرچاو کەوتووە و
دەیانەوێت لێکۆڵینەوەی ترم لەگەڵ بکەن ،بۆیە هێندەی دیکە ترس,,ام ،بەڵم ک,,اتێ دەرگە
ترازا) ،گوڵدان(م بینی و هات لە بەرانبەرم وەستا ...فری,,ا کەوتبووم بوتڵەکەم بش,,ارمەوە،
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ئەگەرچی تەپەدۆرەکە هێشتا لەناو دەممدا بوو ...وەک پۆلیسەکان چاوێکی بە ژوورەکەدا
گێڕا و پرسی:
_ ئەوە لەگەڵ کێ قسەت دەکرد...؟!
سەرم لەو پرس,,یارەی س,,ووڕ م,,ا ...ماوەیەک وەڵم,,م ب,,ۆ نەدرایەوە ،بەوەی نەم,,دەزانی چ,,ی
بڵێم ...دوایی هەرچۆنێک بوو تەپەدۆرەکەم لە دەمم دەرهێنا و پرسیم:
_ من قسەم کردووە...؟!
_ بەڵی ،ت,,,ۆ ...ب,,,ۆ کەس,,,ی دی لێ,,,رە هەیە...؟! ئەگەر هەبێت ،دەبێ,,,ت لەگەڵ ئەو قسەت
کردبێت.
_ لەوانەیە گوێت زرینگابێتەوە.
بە ڕقێکەوە لێم ڕاما و گوتی:
_ قسەت دەکرد و دەنگت دەگەیش,,تە خ,,وارێ ...وەرە لە هەرچواریان ،بڵێ,,م لە هەرس,,ێکیان
بپرسە ،بزانە من گوێم زرینگاوەتەوە ،یان تۆ........
تەواوی نەکرد و لچ,,,,ی هەڵقورتان,,,,د ،وەک بڵێ,,,,ی نەیەوێت ئەو درێژکردنەوەیەی لی م,,,,ن
مانای ئەوە بگەیەنێت ،بایەخی پێ داوم ...پێیم گوت:
_ دەی باشە ،یەک قسەم لەو قسانە پێ بڵێ ،کە من کردوومن.
بێ ئەوەی شتێک لەو سیما ڕقاوییەی بگۆڕێت ،گوتی:
_ ئەوە گرن,,گ نییە ت,,ۆ چی,,ت گوت,,ووە ،بەڵکو ئەوەی گرنگە ،ئەوەیە ،ب,,ۆچی لەم کاتەدا لە
بەر خۆتەوە قسە دەکەیت.
پرسیم:
_ مەبەستت چییە...؟!
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بە ش,,ێوەیەک دەم,,ولچی خ,,وار ک,,ردەوە ،وەک بڵێ,,ی لە ڕێگەی ئەو ئاماژەیەوە بڵێ,,ت چ,,اک
دەزانیت مەبەستم چییە ...دوای کەمێک پرسی:
_ ئەو تەپەدۆرە چییە لە دەستت...؟!
گوتم:
_ لە دەمم بوو ...مانای وایە نابێت قسەم کردبێت.
_ با ،قسەت دەکرد ،بەڵم ئێستا زانیم بۆچی وشەکانت بە ڕوونی نەدەبیستران.
هێندەی دیکە سەرم سووڕ ما و نەمزانی چی بڵێم ...ئەو گوتی:
_ ئەوە سەری وایینە ،بەڵم بۆچی لەم کاتەدا پێتە...؟!
ئینجا کەمێ لووتی جووڵند و بۆنی ژوورەکەی هەڵمژی ...پرسی:
_ دەتخ,,واردەوە ...وا نییە...؟! ئێمە لە خ,,وارەوە بە دی,,ار تەرمی ئارۆنەوە دانیش,,تووین و
تۆیش لێرە دەخۆیتەوە...؟! بەڵێ ،تۆ ئێستا پێویستت بەوەیە بخۆیتەوە.
زۆر لێی تووڕە بووم ،بەڵم نەمویست دەنگم بگاتە نهۆمی خوارێ ،بۆیە ددانم جیڕ کردەوە
و گوتم:
_ تۆ هەقت چییە...؟! من لە ژووری خۆمم ،نەخێر هەر لە ماڵی خۆمم ...تۆ بە چ سیفەتێک
دێیتە ئێرە و لێپرسینەوەم لەگەڵ دەکەیت...؟! بڕۆ دەرێ!!...
پەنجەی دۆشاومژەی لە سنگی خۆی چەقاند و گوتی:
_ من...؟! من بڕۆمە دەرێ...؟!
_ بەڵێ ،بڕۆ دەرێ و نامەوێت چارەت ببینمەوە{.
ئێس,,تا چیرۆکێک,,ی دی دەس,,ت پ,,ێ دەک,,ات ،کە ئەویش ئەوەیە} :ئەوەن,,دەم زان,,ی وا لەگەڵ
ئەو تووڕەییەمدا حەز دەکەم دەمم بخەمە ناو دەمی و تێر تێر لێو و زمانی بم,,ژم ...زی,,اتر
لێ,,,م ه,,,اتبووە پێ,,,ش و بێ,,,دەنگ بێ,,,دەنگ لە چاوەک,,,انمی دەڕوان,,,ی ،ت,,,اکو لە ڕێگەی ئەو
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ئاماژەیەوە پێم بڵێت تۆ ناتوانیت لێرەم دەربکەیت ...پێشتر هەرگیز ت,,ا ئەو ڕادەیە ج,,وان
و سەرنجڕاکێش نەم,,,,,,دیبوو ...زۆر هەوڵم دا ڕووم وەرگێ,,,,,,ڕم و لەو گلێنە ش,,,,,,ینانەی ورد
نەبمەوە ،کە ن,,,,اوە ن,,,,اوە پێڵ,,,,ووە تەنک و برژانگە درێ,,,,ژ و تیژەک,,,,انی دایاندەپۆش,,,,ی و
دەریاندەخستەوە ،چونکە دەمزان,ی خ,ۆم ب,ۆ دابی,ن ن,اکرێت و پەلماری دەدەم ،بەتایبەتی
ئەوەم دەخس,,,,تە بەرچاو ،کە ئەوەتا تەرمی )ئ,,,,ارۆن( هێش,,,,تا لە م,,,,اڵ نەچووەتە دەرێ و
ئەمە بۆ من وەک ڕیسوابوون وایە ،بەڵم سەری نەگرت{.
)وری,,,ا( لەو شەوەدا )گوڵ,,,دان( دەکاتە ژن و هاوک,,,ات پەش,,,یمانی و نیگەرانییەکی ق,,,ورس
دایدەگرێت ،نەک لەبەر ئەوەی تەرمی )ئ,,ارۆن( هێش,,تا لە ماڵەکە نەچووەتە دەرێ ،بەڵکو
وەک خ,,,ۆی دەڵێ,,,ت} :لە هەمووی ناخۆش,,,تر ئەوە ب,,,وو ،ڕووداوێک,,,ی ئ,,,اوا چارەنووس,,,می بە
یەکێک دەبەستەوە ،کە هەوڵم دەدا بە هەر جۆرێک بێت لێی دوور بم{.
)گوڵ,,,,,,دان(یش سەرەتا دڵخۆشە ،بەڵم ئەویش دوای ئەوەی دەزانێ,,,ت )وری,,,ا( بەو ڕووداوە
تێ,,,ک چ,,,ووە ،هەس,,,ت بە نائومێ,,,دی دەک,,,ات .هەر ئەوس,,,ا لێی,,,ان دەبێتە شەڕ و )گوڵ,,,دان(
ژوورەکەی )وریا( جێ دەهێڵێت .ئێستا )وری,,ا( لە خەیاڵی خۆی,,دا بی,,ر لەو گرفتە دەکاتەوە
و بەردەوام چیرۆک,,,ی جی,,,اواز جی,,,اوازی بی,,,ر دێتەوە ،کە م,,,ن ن,,,اتوانم هەموویان ک,,,ورت
بکەمەوە ،بەڵم هێشتا هەر ڕۆژی کوژرانی )ئارۆن(,ە و )وری,,ا( لە ژووری خ,,ۆی دەخواتەوە:
}دیس,,ان گ,,وێم لە تەپەتەپی کەس,,ێک ب,,وو بە پایەکانی قادرمەدا سەر دەکەوت ...وای ب,,ۆ
چ,,ووم )گوڵ,,دان(,ە ،بەڵم ک,,اتێ ک,,ۆکی و لە دەرگەی دا ،زانی,,م )مارین,,ا(یە ...زۆر ترس,,ام...
گ,,,,وتم ئەو ژنەی ڕۆژان لە پەپوولە دەچ,,,,وو ،وا ئێس,,,,تا زەن,,,,دەقم لێ,,,,ی دەچێ,,,,ت ...خێ,,,,را
چەرچەفە خوێناوییەکەم لوول کرد و خس,,تمە ژێ,,ر تەختی نووس,,تنەکەمەوە ...هاتە ژوورێ
و لە تەنیشتم دانیشت ...سەرمی خستە سەر سنگی ...هەموو گیانم دەلەرزی ...پێی گوتم:
_ دەزان,,م دڵ,,ت تەنگە ،بۆیە گ,,ۆرانی دەڵێی,,ت ...ئەوەن,,دەی سەرنجم دابێ,,ت ت,,ۆ ئەو کاتانە
گ,,ۆرانی دەچڕی,,ت ،کە ئ,,اوا خەمێک بەرۆکت دەگرێ,,ت ،بەڵم لەبەر ئەوان مەیڵێ ،ی,,ان بە
دەنگی نزم بیڵێ ...ئەوان وەک من لێت تێناگەن ،ورەی خۆم.
ئەگەرچی نەم,,دەزانی کەی گ,,ۆرانیم گوت,,ووە ،بەڵم نەم,,دەتوانی نک,,ووڵیی ل,,ێ بکەم ،بۆیە
بێ,,دەنگ ب,,ووم ...بوتڵەکەیش لەوێ کەوتبوو ...لێ,,ی ڕادەم,,ا ،ب,,ێ ئەوەی لەبارەیەوە هی,,چ
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پرس,,یارێکم ل,,ێ بک,,ات ...ش,,تەکانی بەرچاوم وردە وردە ڕەش هەڵدەگەڕان و وەک تارم,,ایی
دەم,,,بینین ،کە وا دی,,,ار ب,,,وو هەر ئەمەیش خەوی ل,,,ێ خس,,,تبووم ...بەیانی زوو زوو ،پێ,,,ش
هەتاوکەوتن ،کاتێ )مالینا( ،ببوورە )مارینا( بانگی کردم{.
ئەوا ئەو ڕۆژە تێپەڕی ،کە )ئ,ارۆن( ک,,وژرا ،بەڵم هێش,تا تەرمەکەی نەنێژراوە .بزانە هەر
ب,,ۆ نموونە )وری,,ا( چەن,,د ج,,اری دیکە ڕاب,,ردووی خ,,ۆی و )ئ,,ارۆن(ی بی,,ر دێتەوە} :هەرگیز
هێن,,دە هەس,,تم بە ڕەش,,بینی نەکردبوو) ...ئ,,ارۆن(م وەبی,,ر هاتەوە ،کە جارێکی,,ان لەبارەی
گەشبینی و ڕەشبینییەوە گفتوگۆمان دەکرد و پێی گوتم:
_ ئێ,,,,واران دەرگە س,,,,پییەکەمان ،کە دەڕوانێتە ڕۆژهەڵت ،لەپێش هەر ش,,,,وێنێکی ت,,,,ری
ماڵمان تاریک دادێت ،چونکە هەرکە ڕۆژ ئاوا دەبێ,,ت و ن,,اوی شەو دێ,,ت ،هەموو ش,,تێک بە
لوە دەنێین و چاوی هیوا لەو دەبڕین ...هەر ئاوایە ،ئەوەی زوو لە ناو دەچێت ،هیواکانن،
با زۆر بە گەورەییش وێنەمان کێشابن.{.
باوکی گوڵدان )فەوزی داود( چووە عەرەبانەیەک لەو عەرەبانانە بهێنێ,,ت ،کە دوو ئەس,,پ
ڕایاندەکێشن ،بەو مەبەستەی تەرمی )ئارۆن( بۆ گۆڕس,,تان ببەن) .وری,,ا( بەردەوام سەرنج
لە )گوڵ,,دان( دەدا و ڕووداوەکەی دوێنێ,,ی بە بی,,ر دێتەوە .لە م,,اڵی خۆیانەوە ب,,ۆ گۆڕس,,تان
کۆمەڵێک گەڕانەوەی دیکە هەن ،بەڵم من بازیان بەسەردا هەڵدەدەم .چەن,,د دیمەنێکیش
هەن ،کە تەعبیر لەو حاڵەتە دەروونییەی )وریا( دەکەن و ئەوانیش بۆ تۆ جێ دەهێڵم .بە
هەرحاڵ )وری,,,,,,ا( پێم,,,,,,ان دەڵێ,,,,,,ت} :بەم حاڵەیشەوە دەبووایە لە هەڵکەن,,,,,,دنی گۆڕەکە
یارمەتیی )گوڵدان( و دایکوب,,اوکی ب,,دەم ،کە دامێن,,ی ئەو گۆڕس,,تانەمان ب,,ۆ هەڵبژاردبوو...
)مارین,,ا( هەر لەگەڵ گەیش,تنمان پش,,تی بە چێورمەیەک دا ...لەسەر ئەو خۆڵە قاچەکانی
ڕاکێشا ...بە شاڵێکی ڕەش شان و سنگی داپۆشی{.
)مارینا( و )هەرناز خان(ی دایکی )گوڵدان( لەبارەی کوشتنی )ئارۆن(,ەوە گفتوگۆ دەکەن و
ئەوان خەریکی هەڵکەن,,,,دنی گۆڕەکەن .لەو کاتەدا )س,,,,وهاد(ی ب,,,,رای )وری,,,,ا( ،کە ئەویش
دوای ئەوەی ب,,اپیری بەسەر مانگایەکەوە گی,,راوە و دەربەدەر ک,,راوە ،لە م,,اڵی )نەخشە( و
)موفی,,,د( دەژی,,,ێ) .موفی,,,د( ب,,,رای )نەخشە(یە و ئەو کەسەیە )س,,,امی(ی ب,,,اوکی )وری,,,ا(ی
کوش,,تووە .واتە ئەو کوڕەیە ک,,اتی خ,,ۆی دۆس,,تی )پەریهان( ب,,ووە .ئەوانە ب,,ۆچی ه,,اتوون؟
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ڕاس,,,,تییەکەی وەک لە دایەڵۆگی )وری,,,,ا( و )س,,,,وهاد(دا دەردەکەوێت ،کوڕێ,,,,ک ،کە ن,,,,اوی
)مەزاهیر مەزهەر(,ە بە لی ئەوان,,دا تێپەڕیوە ،ک,,اتێ تەرمەکەیان ب,,ۆ گۆڕس,,تان ب,,ردووە،
بەڵم )وریا(ی نەدیوە .ئەمەیش چیرۆکێکە ،کە ئەگەرچی گوتم بازی بەسەردا هەڵ,,دەدەم،
بەڵم دەبێت ب,,ۆی بگەڕێمەوە .ب,,ا لە زم,,انی )وری,,ا( خۆیەوە گوێم,,ان لێ,,ی بێ,,ت} :ئەو ک,,وڕە
وەک هەموو بەیانییەکی دی ه,,اتووە لەوێ ش,,یاکەی مانگ,,ا ک,,ۆ بکاتەوە ،چونکە گاوانەکان
هێشتا دنیا تاریکە و گاگەڵی خۆیان بەو ڕێگەیەدا بۆ مەی,,دان دەبەن ...ئەویش قوت,,ووێکی
گەورە بە دەستەوە دەگرێت و پڕی ڕیخ دەکات ،تاکو لەو بەردەمەی ماڵیان هەڵیانبخات و
دوای وشکبوونەوە بۆ سووتان بە کاریان بهێنێت ...خۆی و خوشکێکین و کەسیان نییە ...بە
من,,,داڵی دایکی,,,ان دەمرێ,,,ت ...باوکی,,,ان لەگەڵ ژنێک,,,ی موس,,,ڵویی زۆر ج,,,وان پێوەن,,,دی
دادەمەزرێنێت ،کە ئەگەرچی س,,,,,ۆزانییە ،بەڵم پ,,,,,ارەی باش,,,,,ی هەیە ...دوای کەوتووە و
منداڵەکانی ج,,,,,ێ هێش,,,,,تووە) ...مەزاهیر مەزهەر( ئەو بەیانییە )مارین,,,,,ا() ،گوڵ,,,,,دان( و
دایکوب,,,اوکی )گوڵ,,,دان( دەبینێ,,,ت ،لە دوای تەرمێک دەڕۆن و منی,,,ان لەگەڵ نییە ،یەکسەر
خەیاڵی بۆ ئەوە دەچێت ،کە ئەوەی وا لەناو ئەو تابووتەدا چاوی لێک ناوە ،تاقە براکەی
تۆیە ...دەش,,ێ ئەوس,,ا خ,,ۆم دابێتە پەنایەک و می,,زم کردبێ,,ت ،کە وەک گ,,وتم زوو زوو ئەو
حاڵەتەم بۆ دەهات{.
لە ش,,وێنێکی دیکەدا )وری,,ا( لەبارەی ئەو حاڵەتی میزکردنەوە دەڵێ,,ت} :چەن,,د ج,,ارێ لەو
پەنایانە لم دەدا و دەمویست میز بکەم ...دوایی زانیم میزم نایەت ،بەڵکو مەبەس,,تمە لە
شەبزووزم بڕوان,,,,م و ختووکەی ب,,,,دەم ...ئەو هەس,,,,تە شەڕانگێزە بە دەوری خ,,,,ۆی زی,,,,اتر
دایدەڕووخاندم{.
ئەمە حاڵەتێکی س,,ایکۆلۆجییە و ب,,ۆ م,,ن نەهاتووە لێک,,ی بدەمەوە .سەرنج ب,,دە ،ئەردەڵن
گیان ،تێکستەکە پڕیەتی لەو شتانەی ،کە مانای خۆیان هەیە و بە خۆڕایی نەکراون وەک
ئەوەی ڕەخنەگرە میللییەکان بە خاڵی نەگەتیڤ بۆمی حیس,,اب دەکەن .لە سەرەوە باس,,م
لە )ئەسۆسیشەنی ئای,,,,دیاکان( ک,,,,رد ،کە لی )هی,,,,ۆم( هەیە و )دۆل,,,,ۆز( جەختیان لەسەر
دەکاتەوە ،بەوەی ئەسۆسەیش,,,ن خەس,,,ڵەتێکە ئای,,,دیاکان یەک دەخ,,,ات ،نەوەک خ,,,ۆی لە
خۆی,,,دا خەس,,,ڵەتێکی ئای,,,دیاکان بێ,,,ت .هەر لەو گۆڕس,,,تانە ،کە هێش,,,تا تەرمی )ئ,,,ارۆن(
نەنێژراوە چیرۆک,,,ی )مەزاهیر مەزهەر(ی,,,ش دەردەکەوێت} :ئەو ک,,,وڕە هەرچەن,,,د دایک,,,ی
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مردب,,وو و باوکیش,,ی بە نەبوو دەژمێ,,ردرا ،چونکە چ,,ۆن دوای ئەو ژنە موس,,ڵوییە کەوتبوو،
نەگەڕابووەوە ،بەڵم بە ه,,ۆی درۆزنییەکەی کەس خۆش,,ی نەدەویس,,ت ،نە لە گەڕەک و نە
لە قوتابخانە ...ئەوەی نەیدەهێشت درۆزن ببێتە نازناوی ،ن,,اوە لێکدراوەکەی ب,,وو ،کە بە
شێوەیەک یەکیان گرتبوو ،جی,ا نەدەکرانەوە ...هەر دەبووایە بە )مەزاهیر مەزهەر( بان,,گ
بکرێ,,,,ت ،ب,,,,ێ ئەوەی کەس لەو نهێنییە تێبگ,,,,ات ...زەحمەتیش ب,,,,وو بگ,,,,وترێت )مەزاهیر
مەزهەر درۆزن( ...سەیرەکە لەوەدا ب,,,,,وو خ,,,,,ۆی هەرگیز نک,,,,,ووڵیی نەدەکرد ،کە چەن,,,,,د
درۆزنە ،بەڵم دەیگ,,وت ش,,کۆمەندیی خ,,ۆی لە درۆدا دەبینێتەوە ...ک,,اتێ لێی,,ان بپرس,,یایە
چ,,,ۆن ،ب,,,ۆ وەڵم دانەدەما و س,,,ووک و ئاس,,,ان دەیگ,,,وت ئەوەیە ن,,,اهێڵێت خەڵک بەزەییان
پێی,,دا بێتەوە ...لەگەڵ ئەوەیش,,دا دەوام,,ی قوتابخانەی دەک,,رد ،بەڵم دەیزان,,ی چ,,ۆن پ,,ارە
پەیدا بکات و خۆی و )گوڵپژێن(ی خوشکیشی بژیەنێت ،کە ئەو س,,ێ س,,اڵ لە خ,,ۆی من,,داڵتر
بوو ...ئێستایش ن,,ازانم پیشەکەی ئەو دەچێتە چ خانەیەکەوە ،چونکە ش,,تێک ب,,وو لەنێوان
ف,,,,,,,,,اڵچی و قەش,,,,,,,,,مەڕدا ،ئەوە ئەگەر ئەو دووانە وەک پیشە سەیر بکرێ,,,,,,,,,ن ...ئەو لە
خوێندنەوەی ئاماژەکانی جەستەدا پسپۆڕ ب,,وو ،بەڵم لەپاڵی,,دا ش,,تی تریش,,ی دەک,,رد ،بۆیە
نەدەکرا ئەو ناوەی لێ بنێین ...دەیزانی لە ڕێگەی جووڵەی ئەندامەکانی جەستە و ت,,ۆنی
دەنگەوە ن,,,,اخی م,,,,رۆڤ بخوێنێتەوە ...بەم ش,,,,ێوەیە ب,,,,ڕوای وا ب,,,,وو ترووکان,,,,دنی چ,,,,او،
هەڵتەکان,,دنی ب,,رۆ ،بزووان,,دنی لێ,,و ،خوران,,دنی ل,,ووت ،هەڵشەقاندنی پەنجە ،گرژکردن,,ی
ناوچەوان ،کرۆژتن,,ی نین,,ۆک و زۆری دی زم,,انی بێ,,دەنگن ،بەڵم تەعبیر لە مەبەس,,تەکانی
مرۆڤ دەکەن ...کەس نەیدەتوانی ش,,تی ل,,ێ بش,,ارێتەوە ،ی,,ان بە درۆ زانی,,اریی پ,,ێ بڵێ,,ت،
چونکە بەو چ,,,اوە س,,,یحرییانەی ئاش,,,کرای دەک,,,رد ...دەیگ,,,وت هەموو لە قوتابخانە فێ,,,ری
خوێندنەوەی پی,,,,,ت دەب,,,,,ن ،تەنانەت ئەوانەیش ،کە ن,,,,,اتوانن یەک کلس ب,,,,,بڕن ،بەڵم
خوێندنەوەی سیما هەر ئەوانە فێری دەب,,ن ،کە ئازاری,,ان بە دەس,,ت خەڵکەوە چەش,,تووە...
دەیزانی ک,,ام مامۆس,,تایە چ پرس,,یارێکی لە تاقیکردنەوە هێناوەتەوە ،کە ئەمەی بە بڕێ,,ک
پ,,ارە بە خوێن,,دکارە دەوڵەمەن,,دەکان دەفرۆش,,ت ،بەڵم بە گەرانتی ...ئەوەیان کێشەیەکی
گەورەی لە قوتابخانە دروست کرد ...گەیش,,تە ئەوەی لیژنەیەک لە مەعاریف لێپرس,,ینەوە
لەگەڵ چەن,,,د مامۆس,,,تایەکدا بکەن ،چونکە تۆمەتی ئەوەیان دەدرایە پ,,,اڵ ،گوایە خۆی,,,ان
دەس,,تیان لەو ک,,ارەدا هەیە ،بەڵم بێت,,اوان دەرچ,,وون ...ک,,اتێ لەسەر )مەزاهیر مەزهەر(
ساغ بووەوە ،نەیانتوانی هیچ سزایەکی بدەن ،بەوەی دەیگوت ئەمە بەشێکە لە زیرەکی...
وەک چۆن قوتابی بۆی هەیە لە مامۆستا تێبگات ،کاتێ لە پۆل بە دەن,,گ وانە دەڵێتەوە و
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ئافەرینیش دەکرێت ،بە هەمان شێوە م,,افی خۆیەتی لەو مەبەستانەیش,,ی تێبگ,,ات ،کە بە
زم,,انی بێ,,دەنگ دەریان,,دەبڕێت و دوات,,ر دەت,,وانێت وەک دڵس,,ۆزییەک ئەو زانیارییانە بە
هاوپۆلەکانیشی بگەیەنێت{.
چیرۆک,,,ی ئەو زۆر لەوە درێژت,,,رە و هەر لەو گۆڕس,,,تانە دەگێڕدرێتەوە ،کە هێش,,,تا تەرمی
)ئارۆن( نەنێژراوە ...ڕاستییەکەیشی وەک گوترا )وریا( دوای نیو سەدە زیاتر لەو ش,,وێنەی
)ک,,,,,ازینۆی من,,,,,داڵن(ی ل,,,,ێ ب,,,,ووە بە )س,,,,وهاد( گەیش,,,,تووەتەوە و ئەم چیرۆکانەی ب,,,,ۆ
دەگێڕێتەوە .ئێمە هێش,,تا لە گۆڕس,,تانین و گوتم,,ان )نەخشە( و )موفی,,د(ی بک,,وژی ب,,اوکی
)وری,,,ا( ه,,,اتوون ،کە وای,,,ان زانی,,,وە )وری,,,ا( م,,,ردووە ،نەوەک )ئ,,,ارۆن( .ئی,,,دی ئەوانیش لە
هەڵکەن,,دنی گۆڕەکەدا یارمەتییان دەدەن .ئای,,ا ن,,ابێت )وری,,ا( ،کە ب,,ۆ یەکەمجار بک,,وژی
ب,,اوکی دەبینێ,,ت ،ڕاب,,ردووی خ,,ۆی بی,,ر بێتەوە؟ بەڵێ ،دەبێ,,ت و لۆژی,,ک وایە)} :موفی,,د( ت,,ا
دەه,,ات زی,,اتر حەماس دەیگ,,رت و پێس,,تی دەموچ,,اوی س,,وورتر هەڵدەگەڕا ...بەردەوام بەو
قۆڵە درێ,,ژ و ئەس,,توورانەی بێڵەکەی ب,,ۆ سەرەوە بەرز دەک,,ردەوە و ق,,ایم ق,,ایم نووکەکەی
لەو زەوییە دەب,,ردە خ,,وارێ ...دەتگ,,وت دەیەوێت هێ,,زی خ,,ۆیم پێش,,ان ب,,دات و پێ,,م بڵێ,,ت
ڕاس,,,,,تە دە س,,,,,اڵی لە زین,,,,,دان بەسەر ب,,,,,ردووە ،بەڵم هێش,,,,,تا هەر گەنجە خوێنگەرم و
بەتواناکەی جارانە ...ی,,,,ان ڕەنگە ویس,,,,تبێتی ئەو ئاماژەیەم ب,,,,داتێ ،کە نەک هەر کەس
ناتوانێت بیر لە کوشتنی بکاتەوە ،بەڵکو ئەوە هەر خۆیەتی گۆڕ بۆ خەڵک هەڵدەکەنێت{.
هەر لەم ش,,وێنە )وری,,ا( ب,,ۆ یەکەمجار پێم,,ان دەڵێ,,ت )حەم,,دی(ی ب,,اپیری )س,,وهاد( لەگەڵ
)مەیسوون(ی مانگا گیراوە و دەربەدەر ک,,راوە .ئەمەیش چیرۆکێک,,ی دیکە ،ئەردەڵن گی,,ان.
ب,,ا بەش,,ێکی چیرۆکەکە لەسەر زاری )وری,,ا(وە ببیس,,تین ،بەڵم تکایە بی,,رت نەچێت ئێمە
هێشتا لە گۆڕستانین و تەرمی )ئارۆن( نەنێژراوە} :ڕاستییەکەی ئەو بەسەرهاتە هێن,,دەی
تراجیدییە ،دوو هێن,,,,دەیش کۆمی,,,,دی ،بەتایبەتی ئەگەر زانیم,,,,ان مانگاکە )مەیس,,,,وون(ی
خۆمانە ...تۆ لە زووەوە ئەو بەشەیت بۆ گێڕاومەتەوە ،کە خۆت لێت دیار ب,,ووە ،بەڵم م,,ن
ئەوە یەکەمجارە ئەو بەشە ب,,,ۆ ت,,,ۆ بگێڕمەوە ،کە خ,,,ۆم ئاگ,,,ام لێیەتی ،ئەگەرچی ت,,,ۆیش
وەک زۆربەی خەڵکی شار بەسەرهاتەکەت بیستووە ...باسی وردەکارییەکانت ب,,ۆ دەکەم...
بەڵێ ،هەر زوو هەستم دەکرد ب,اپیرت دەوروخ,,ولی ماڵم,ان دەدا ...سەرەتا وام دەزان,,ی ت,ۆ
لە دەستی ڕات کردووە و لێرە بە ش,,وێنتدا دەگەڕێت ،بەڵم دوای ئەوەی ب,,ۆم دەرکەوت ت,,ۆ
هێش,,,تا لی م,,,اویت ،ئینج,,,ا خەیاڵم ب,,,ۆ ئەوە چ,,,وو ،کە لەگەڵ دایە ش,,,تێکی هەیە ...لێ,,,ت
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ناش,,,ارمەوە وای ب,,,ۆ چ,,,ووم ئەوان حەزیان لە یەک,,,دی کردبێ,,,ت ...نەم,,,دەزانی ئەمەم پ,,,ێ
خۆشە ،ی,,ان ن,,اخۆش ،چونکە ئەوەم دەخس,,تە خەیاڵم ،کە ئەگەر دایک,,م ش,,ووی پ,,ێ بک,,ات،
ئەوا ت,,ۆ ب,,ۆ لم,,ان دەگەڕێیتەوە ...ئ,,اخر بە ڕاس,,تی ئەو دابڕانە ب,,ۆ ئێمە ئاس,,ان نەبوو...
وەکو تری,,ش ش,,تێک لە ناخەوە ئ,,ازاری دەدام ،کە نەم,,دەزانی چییە ...هەس,,تم دەک,,رد دایە
ئەو ماوەیە زی,,,اد لە پێویس,,,ت بایەخ بە جلوبەرگ و لەش,,,ولری دەدات ...زوو زوو دەچێتە
حەمام و خ,,,,,,ۆی دەش,,,,,,وات ...لە بەرانبەر ئاوێنە دەوەس,,,,,,تێت و ق,,,,,,ژە ڕەش و خاوەکەی
دادەهێنێ,,,ت ،کە لەو چەن,,,د س,,,اڵەی دوای,,,ی هێن,,,دە درێ,,,ژی کردووەتەوە ،دەگاتە نزی,,,ک
ئەژنۆکانی ...لە پێس,,تی چەناگە و ڕوومەتەکانی ورد دەبێتەوە و سەرنج لە ب,,رۆ باری,,ک و
برژانگە تیژەکانی دەدات ...یەک دوو جار بە شەو ب,,اپیرتم لی گەوڕەکە دەبین,,ی ...هیچ,,م
نەدەگوت ،بەڵم چ,,اوم دەخس,,تە سەر هەڵس,,وکەوتەکانی دایە ،ت,,اکو بزان,,م ئاگ,,ای لێیە و
دەیەوێت بە دزیی من بچێتە لی ...وردە وردە بۆم دەردەکەوت ئەوان هیچ پێوەندییەکیان
نییە ،بەڵکو ئەمیان بە هەڵە لە هەڵس,,,وکەوتەکانی ئەویان تێگەیش,,,تووە ...ئینج,,,ا زانی,,,م
باپیرت نەک هەر بۆ لی دایە نەهاتووە ،بەڵکو هیوا دەخ,,وازێت نەیەتە دەرێ ،نەبادا لەو
گەوڕە بیبینێت ...هەرگیز نەدەچووە ئەقڵم ئەو بۆ لی )مەیس,,وون( ه,,اتبێت و ژی,,انی خ,,ۆی
خستبێتە مەترسییەوە ...من یەکەم کەس ئەوانم پێکەوە بینی.{.
بە هەرحاڵ )حەمدی( دەگیرێت و لەگەڵ )مەیسوون(ی مانگا دەربەدەر دەکرێ,,ت .لێرەیش,,دا
کۆمەڵیک ڕووداوی دیکە هەن وەک ئەوەی خەڵک وای,,,ان زانی,,,وە ئەو لەگەڵ )مەیس,,,وون(ی
دراوسێیاندا گیراوە ،چونکە چی بزانن مانگایەکیش ن,,اوی )مەیس,,وون(,ە ،بۆیە ئەوان دێنە
سەریان و شەڕیان لەگەڵ دەکەن .ئێمە هەر لە گۆڕستانین ،ئەردەڵن گیان .ئێس,,تا )وری,,ا(
چیرۆک,ی خۆشەویس,تیی نێ,وان دایک,ی و )موفی,,د(مان ب,ۆ دەگێڕێتەوە و تەرمی )ئ,,ارۆن(یش
هێشتا نەنێژراوە) .موفید( دوای ئەوەی دە ساڵی لە زیندان بەسەر ب,,ردووە ،ئ,,ازاد ک,,راوە و
ویس,,توویەتی عیش,,قەکەی لەگەڵ )پەریهان( ن,,وێ بکاتەوە} :نەیش,,اردووەتەوە ،کە هێش,,تا
)پەریهان(ی خۆش دەوێت و بە درێژاییی ڕۆژانی زیندان خەون و زیندەخەونی پێ,,وە دی,,وە،
بگ,,,رە چەن,,,د جارێ,,,,ک چووەتە لی و پێ,,,ی گوت,,,ووە ئامادەیە پێوەندییەکەی لەگەڵ ن,,,وێ
بکاتەوە ...دایە هەرچەند بە دڵی ب,,ووە ،بەڵم لە لیەک لەبەر قسەی خەڵک و لە لیەکی
دی من,,ی خس,,تووەتە بەرچاو ،کە وای زانی,,وە بەوە ت,,ووڕە دەب,,م ،بگ,,رە خ,,ۆم دەک,,وژم ،بۆیە
نەیویستووە بڕیارێکی ئاوا قورس بدات{.
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ئای,,,ا )پەریهان( ڕازی دەبێ,,,ت؟ نەخێر} :چەن,,,دی ک,,,ردووە ،نەیتوانیوە بە ئاش,,,کرا داواکەی
)موفی,,,د( پەسەند بک,,,ات و ببێتە هاوسەری ...وەنەبێت ئەمەیش ب,,,ۆ ئەو ئاس,,,ان ب,,,ووبێت،
بەڵکو کەوتووەتە ژێ,,ر ب,,ارێكی دەروونی,,ی زۆر ناخۆشەوە ،ئەنجام پیاڵەیەک ژەه,,ری ش,,لی
خواردووەتەوە و گیانی سپاردووە ...نەمزانی مەبەست لە ژەه,,ری ش,,ل چییە و نەشمویس,,ت
لەو بارەیەوە پرسیار بکەم ...ڕەنگە ژەه,,ری ش,,ل لە هی,,ی ڕەق ئ,,ازاری زی,,اتر بێ,,ت ،بەوەی
دەت,,وانێت ماوەیەکی زی,,اتر لەگەڵ حاڵەتی سەرەمەرگدا بمێنێتەوە و چ,,اکتر هێ,,زی خ,,ۆی
بەسەر دوا س,,,,اتەکانی ژیان,,,,دا بسەپێنێت ،کە ئەو بە ڕاس,,,,تی پێویس,,,,تی بە چەش,,,,تنی
ئازارێکی گەورە هەبووە{.
لێ,,رەدا ب,,از بەسەر ئەوەدا هەڵ,,دەدەم ،کە )پەریهان( پێ,,ش مردن,,ی چ ژی,,انێکی ناخۆش,,ی
هەبووە .هێش,,تا تەرمی )ئ,,ارۆن( نەنێژراوە و ش,,وێن هەر گۆڕس,,تانە} :ئەو ڕۆژە دەرکەوتنی
)موفید( لەو گۆڕستانە بە هەموو مانایەک بۆ من ناخۆش ب,,وو ،بەڵم کەس نەی,,دەتوانی لە
س,,,,یمامدا کاردانەوەکەی ب,,,,بینێت ،بەوەی وا لێ,,,,ک دەدرایەوە بە ه,,,,ۆی ناش,,,,تنی تەرمی
خوێناوییی )ئارۆن(,ەوە ئاوا تێ,,ک چ,ووم ...ک,اتێ دەڵێ,,م ن,,اخۆش ب,,وو ،ئەوا مەبەس,,تم ئەوە
نییە ڕق,,ی هەڵدەس,,تاندم ،بەڵکو ڕێ,,ک بەپێچەوانەوە ئەوە ئ,,ازاری دەدام ،کە نەم,,دەتوانی
ڕق,,م لێ,,ی بێ,,ت ...چەن,,د ج,,ارێ لە ناخەوە سەرزەنش,,تی خ,,ۆمم ک,,رد ،بەوەی چ,,ۆن دەبێ,,ت
بکوژی باوکم لە بەردەستمدا بێت و ورگی هەڵنەدڕم !!...نەک هەر ئەوەن,دە ،بەڵکو ڕێگەی
ب,,,,,دەم بەو دەس,,,,,تە خوێناوییانەیەوە گ,,,,,ۆڕی )ئ,,,,,ارۆن( هەڵبکەنێت ،کە ئەگەر ش,,,,,وێنی
باوکیش,,,می نەگرتبێتەوە ،خ,,,ۆ چەن,,,د س,,,اڵ لە ماڵێک,,,دا وەک ه,,,اوڕێ پێکەوە ژی,,,اوین!!...
هێن,,دەی هەوڵم دەدا ڕق,,م لەو پی,,اوە ببێتەوە ،تێی,,دا سەرکەوتوو نەدەبووم ...وەک,,و تری,,ش
ئازارێکی گەورەم دەچەشت ،کە لە توانامدا نییە کەمترین شت لە بکوژی باوکم بکەم ...چ
نەهامەتییەکە کاتێ هەست بکەیت دوژمنەکەت کەسێکی ئێسکسووکە{.
ئۆخەی تەرمی )ئ,,,,ارۆن( نێ,,,,ژرا و ئێس,,,,تا دەبێ,,,,ت لە گۆڕس,,,,تان بگەڕێینەوە! خۆزگە ئەم
پەرەگرافە دەخوێنیتەوە ،ئەردەڵن گی,,,,,ان} :ب,,,,,ۆم دەرکەوت ئەگەر م,,,,,ن وا لە )موفی,,,,,د(م
ڕوانیوە ،کە کێشەیەکە و دەکەوێتە ڕابردووەوە ،ئەوا من بۆ ئەو کێشەیەکم و لە داهاتووی
ئەودام ...بەڵێ ،لە ماوەی ئەو ساڵەدا ئەمەم بە ڕوونی لە هەڵسوکەوتەکانیدا هەست پ,,ێ
ک,,رد و زانی,,م ئەو دەیەوێت بە هەر ش,,ێوەیەک بێ,,ت ئەو کێشەیە تێبپەڕێنێت ،کە لە من,,دا
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بەرجەس,,تە ب,,ووە ...بۆیە دەڵێ,,م س,,اڵێک ،درەنگ,,تر ی,,ان زووت,,ر ن,,ا ،چونکە ئەو کاتەی لە
ڕێگەی تۆوە داوای کرد بە دووق,ۆڵی لە ش,,وێنێک دابنیش,,ین و زۆر نهێنی,ی ژی,انی خ,ۆیم ب,ۆ
ئاشکرا بکات ،ناوەڕاستی مانگی ئەپڕیڵ بوو.{.
ئێس,,,,تا س,,,,اڵێکی تەواو بەسەر مردن,,,,ی )ئ,,,,ارۆن(دا تێپەڕیوە ،بەڵم مان,,,,ای وا نییە ب,,,,ۆی
ناگەڕێینەوە .شێوازی شەپۆلی هۆش ئاوایە ،ئەردەڵن گی,,ان ،ن,,اتوانیت بەردەوام کاتەکان
تێ,,,,,ک نەش,,,,,کێنیت! بە لمەوە سەیرە نووسەر هەیە لەمسەرەوە ب,,,,,ۆ ئەوسەر ڕۆمانێ,,,,,ک
دەگێڕێتەوە ،ب,,,,ێ ئەوەی یەک ج,,,,اریش بگەڕێتەوە .بێگوم,,,,ان خوێنەر لە خوێندنەوەی,,,,دا
سەری ل,,,ێ تێ,,,ک ن,,,اچێت و زۆریش,,,ی لەبارەیەوە دەنووس,,,رێت .ئەوەیش لە دەس,,,ت هەموو
کەسێک دێت .گوتم,,ان ئەگەر س,,اڵێک تێپەڕیوە ،بەڵم ن,,اکرێت ب,,ۆی نەگەڕێینەوە} :پێش,,تر
هەر لە دوای ناش,,تنی تەرمی )ئ,,ارۆن(,ەوە دەمزان,,ی زۆر هەوڵی داوە لێ,,م نزی,,ک ببێتەوە،
بەڵم ئەمەیان جی,,اواز ب,,وو ...ئەگەرچی ڕاگەیان,,دنێکی ئ,,اوا بە ڕاس,,تی تەفرەی دام و بە
شێوەیەک لە شێوەکان دەمویست بزان,,م ئەو نهێنییانە چی,,ن ،بەڵم ک,,اتێ وردم دەک,,ردەوە،
بۆم دەردەکەوت ئەمە مانای چەمانەوەمە لە بەردەمی ئەودا ،م,,ادام دەبێ,,ت ب,,ۆ زەمەنێک
بگەڕێمەوە ،کە جێم هێشتووە ،لە کاتێکدا ئەمە بۆ ئەو بە بردنەوە دادەنرێ,,ت ،بەوەی ب,,از
بەسەر زەمەنێکدا هەڵدەدات و دەچێتە ناو زەمەنێکی دیکەوە ...بەکورتی ئەوەی وای ک,رد
بڕی,,,,,ار ب,,,,,دەم نەیبینم ،زەمەن ب,,,,,وو ،نەوەک ش,,,,,وێن ...ئەو گوتب,,,,,ووی لە هەر جێگایەک
هەڵیبژێرم ،ئەو ئامادەیە تێی,,,,,,دا بم,,,,,,بینێت ،بەڵم م,,,,,,ن بە پێ,,,,,,وەری زەمەن دەدۆڕام...
کاتێکیش تۆ وەڵمەکەمت پ,,ێ گەیان,,د ،ئەو گوتب,,ووی)) :ئ,,اخر نهێنییەکان ب,,ۆ ئەو گرنگ,,ن و
ڕەوتی ژی,,انی بە تەواوی دەگ,,ۆڕن ...بەش,,ێکیان پێوەن,,دییان بە دایکیەوە هەیە ،کە ئەگەر
لە دەمی منەوە نەیبیستێت ،ئەوا لە هەموو ژیانیدا دەمێکی دیکە نادۆزێتەوە یەک وشەی
لەو بارەیەوە پ,,,ێ بڵێ,,,ت ...وەک چ,,,ۆن لە م,,,ن زی,,,اتر هی,,,چ کەس,,,ێکی دی ئەو نهێنییانە
ن,,,,ازانێت ،ئەوا بێجگە لە وری,,,,ایش ئام,,,,ادە نی,,,,م لەژێر هەر فش,,,,ارێکدا بێ,,,,ت ب,,,,ۆ یەک
گیانلەبەر ،تەنانەت بۆ بێگی,انیش بیان,درکێنم(( ...نایش,ارمەوە ئەو گوتانە هێن,دەی دیکە
تەفرەیان دام ،بگ,,رە خس,,تمیانە ن,,او گێ,,ژاوی بیرکردنەوەیەکی قووڵەوە ،چونکە زانی,,م ئەو
پیاوە بە ڕاستی ئەو نهێنییانەی لیە و دەشیەوێت پێمیان بگەیەنێت.{.
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ئێمە ئێس,,,تا لە بەردەمی کۆمەڵێک ڕووداودای,,,ن .ب,,,ۆ نموونە پێوەن,,,دیی نێ,,,وان )وری,,,ا( و
)مارینا( لەمەودوا چۆن دەبێت؟ )موفید( چیی لە )وریا( دەوێت؟ )گوڵدان( ،کە کراوەتە ژن،
بە چ چارەنووسێک دەگات؟ با بزانین چیرۆک,ی ئەوانە چ,ۆن تێکەڵی یەک,دی دەب,ن) .وری,ا(
هەمیشە بە ت,,رس و گومانەوە لە )موفی,,د( دەڕوانێ,,ت} :ک,,اتێ لە ئیشەکەی ورد دەبوومەوە،
کە لە قوڕی خووساو قاپ ،کووپ ،دۆلکە و ی,,اریی من,,داڵنی دروس,,ت دەک,,رد ،ئەوا دەمزان,,ی
پێوەندییەکی سەیری بە داه,,,,,,اتووەوە هەیە ...زی,,,,,,اتریش مەبەس,,,,,,تم لەو نەخش,,,,,,انەی
سەریانن ...بە ڕاس,,تی دەس,,تڕەنگینیی ئەویان بە ڕوون,,ی تێ,,دا دەبین,,را ...هەوڵی دەدا لە
ڕێگەیانەوە ن,,,اوی بگاتە هەموو ک,,,ونجێکی ش,,,ار ...ک,,,اتێکم زان,,,ی وا ماڵەکەمان پ,,,ڕە لە
کەلوپەلەکانی ئەو) ...مارین,,,,ا( دەیکڕی,,,,ن و هەمیشە پێی,,,,دا هەڵ,,,,دەگوتن ...هاوک,,,,ات لە
س,,یمامی دەڕوان,,ی ،ت,,اکو بزانێ,,ت چ کاردانەوەیەکم دەبێ,,ت ...هەوڵم دەدا هەرگیز وا خ,,ۆم
پێش,,,ان نەدەم بە بینینی,,,ان سەغڵەت دەب,,,م ...یەک دوو ج,,,ار ویس,,,تم سەرزەنش,,,تی بکەم،
بەوەی بەرهەمی بکوژێ,,,ک دەکڕێ,,,ت و ب,,,ۆ ماڵەکەی دەهێنێتەوە ،بەڵم زوو فری,,,ای زم,,,انم
کەوتم ،چونکە ئەمەیش وا لێ,,,,,,ک دەدرایەوە من,,,,,,ی ت,,,,,,ووڕە ک,,,,,,ردووە ...وەک,,,,,,و تری,,,,,,ش
کەلوپەلەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ زی,,,,,,اتر ماڵم,,,,,,انی دادەپۆش,,,,,,ی ...گەیش,,,,,,تە ژوورەکەیش,,,,,,م...
ئێوارەیەکیان لە دەرەوە گەڕامەوە و گوڵ,,,,,,,,دانێکم لەسەر مێ,,,,,,,,زی کتێبەکانم بین,,,,,,,,ی...
نەخشەکەی سەرنجی ڕاکێشام ،چونکە ژنێکی زۆر جوان بوو ...قژی درێ,,ژی بەمل و بەولی
س,,نگیدا دەهاتە خ,,وارێ و بزەیەک بەسەر لێ,,وی تەنکیەوە دەبین,,را ...هەس,,تم دەک,,رد ئەو
چاوڕەشە چەناگەخڕە دەناسم ...کاتێ جوانتر لێی قووڵ بوومەوە ،بۆم دەرکەوت دایکمە...
هەڵمبڕی ،تاکو بە هەموو هێزی خۆم بەو دیوارەیدا بکێش,,م ،بەڵم هەر چ,,ۆنێ بێ,,ت بەسەر
ئەو تووڕەییەی ناخم,,,دا زاڵ ب,,,ووم و لەو ش,,,وێنەم دانایەوە ...ئینج,,,ا زانی,,,,م ئەمە تەنیا
پەیامێکە و لەو ڕێگەیەوە ناردوویەتی ،تاوەکو پێم بڵێ,ت ن,,اتوانیت لە دەس,تم ڕا بکەیت و
ڕۆژێ,,,,,ک دێ,,,,,ت ئەو ڕووبەڕووبوونەوەی نێوانم,,,,,ان دێتە کایەوە ،کە هەر چ,,,,,ۆنێ لێک,,,,,ی
بدەیتەوە ،هەر ت,,ۆ تێی,,دا دۆڕاوی,,ت ...بەیانییەکیان لە ق,,اپێ لەو قاپانە ورد بوومەوە ،کە
لەسەر ت,,,اقی نان,,,دێن دانراب,,,وون ...ب,,,ۆم دەرکەوت وێنەی )مارین,,,ا(ی لەسەر کێش,,,اوە...
سەرەتا ویس,,تم خ,,ۆم بخەڵەتێنم و بڵێ,,م ئەو نییە ،بەڵکو ژنێکە و لەو دەچێ,,ت ،ی,,ان چ,,اوی
م,,,ن ئ,,,اوای دەخوێنێتەوە ،بەڵم ئەوە تەنیا ماوەیەکی کەمی خایان,,,د و ب,,,ۆی گەڕامەوە...
نەخێر) ،مارینا(یە بە هەموو وردەکارییەکانیەوە ...وەک هەموو جارێکی دی زۆر هەوڵم دا
74

ددان بە خۆم,,,دا بگ,,,رم و لێ,,,ی نەپرس,,,م ،چونکە ئەمەم بە تێکش,,,کانێکی گەورە دەزان,,,ی...
نەمتوانی و نەمتوانی ...پرس,,یارێکی ئ,,اوا ب,,زۆز و سەرکێش,,م لەو دڵەم ب,,ۆ بەن,,د نەدەکرا...
ئەو نەیش,,,,اردەوە ،کە ئەمەی بە تایبەت ب,,,,ۆ ئەو دروس,,,,ت ک,,,,ردووە ...وشەی )تایبەت( لە
ناخەوە هەڵیتەکاندم ...ئینج,ا دەبووایە لەوە تێبگەم ب,,ۆچی هێن,,دە بە بەرهەمەکانی ئەو
پی,,اوە سەرس,,امە ...ئەو پرس,,یارەیان زۆر لەوەی پێش,,وو زی,,اتر گی,,انی دادەڕووخان,,دم ،بۆیە
دەمویست وا لە دڵمدا بەندی بکەم ،بە هی,,چ ش,,ێوەیەک دەرنەپەڕێت ...خۆزگەم دەخواس,,ت
ئەو لەوەندە بیبڕێتەوە ،کەچی زۆر ئاسایی درێژەی پێ دا:
_ پێش ئەوەی بخرێتە زیندانەوە شتێکی زۆر کەمی لەو هونەرە زانیوە ...هەر ب,,ۆ ئ,,ارەزوو
لەگەڵ نەخشەی خوشکی بە قوڕ باڵندە و ئاژەڵی دروست ک,,ردووە ،بەڵم لە زین,,دان خەون
و زیندەخەون بەو هونەرەوە دەبینێ,,,,,,,,,,,,,,ت ،بە ڕادەیەک بەردەوام وای دەهێنێتە بەرچاو
دەستەکانی لەناو قوڕێکی خووساودا بردووەتە خ,,وارێ و دەیش,ێلێت ...ک,اتێ زیندانییەکان
دەی,,,,,بینن ،کە جووڵەی سەیر سەیر بەو پەنجانەی دەک,,,,,ات ،وا دەزان,,,,,ن ش,,,,,ێت ب,,,,,ووە...
هەن,,,,دێکیان وەک بڵێ,,,,ی سەرچاوەی سەرگەرمیی خۆیانی,,,,ان دۆزیبێتەوە ،هەمیشە لێ,,,,ی
دەڕوان,,ن و پێ,,ی پێدەکەنن ...یەک دووانێکی,,ان ئۆفیس,,ی زین,,دانی ل,,ێ ئاگ,,ادار دەکەنەوە،
بەڵم بە بەڕێوەبەر دەڵێ,,ت وەک ژن,,ی دووگی,,ان بێ,,زوو بە ق,,وڕەوە دەک,,ات ...نایش,,ارێتەوە
ئەگەر زیندانەکە گ,,,,,,ڵ بووایە ،ئێس,,,,,,تا ئەو دیوارانەی بە ددان داڕمان,,,,,,دبوو ...دەرفەت
دەهێنێت و داوایان لێ دەکات ڕۆژانە هی,,چ نەبێت لە جی,,اتی یەکێ لە ژەمەکان ،تۆپەڵێ
ق,,وڕی ب,,دەنێ ،کە ت,,ا مان,,دوو دەبێ,,ت دەیش,,ێلێت و دوای,,ی وێنەی ن,,ان دەیخ,,وات ...ئەوان
گاڵتەیان لە قسەکانی دێت ،ئەگەرچی وەک شێت لە قەڵەمی نادەن ،ت,,اکو ب,,ۆ ش,,ێتخانەی
ببەن ...کاتێ ئازاد دەکرێت ،پێش هەموو شتێک دەستەکانی تا ئانیشکی لە ق,,وڕ دەنێ,,ت...
بەو ق,,,وڕەوە ب,,,ۆ لی خوش,,,ک و باوکە ئاس,,,نگەرە قاچش,,,کاوەکەی دەگەڕێتەوە ...هەر بەو
دەستە قوڕاوییانەوە ئەوان و هاوڕێکانی لە باوەش دەگرێ,,ت و ماچی,,ان دەک,,ات ...هەر بەو
دەستە قوڕاوییانەوە بۆ لی.{.........
پێوەن,,دیی نێ,,وان )مارین,,ا( و )موفی,,د( ب,,ۆ )وری,,ا( مایەی نیگەرانییە ،کەچی )گوڵ,,,,دان(یش
دەچێتە ن,,او ئەو هاوکێشەیەوە} :هەن,,دێجار )گوڵدان(ی,,,ش لەگەڵ خ,,ۆی دەب,,ات) ...موفی,,د(
ئەویش,,,,ی زۆر بە دڵە ،بەوەی لەبارەی هونەری س,,,,ێرامیکەوە گفتوگ,,,,ۆی لەگەڵ دەک,,,,ات و
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س,,وود لە تواناک,,انی دەبینێ,,ت ،لە کاتێک,,دا )گوڵ,,دان( خ,,ۆی نایش,,ارێتەوە لەوەتەی ئەوی
ناس,,,,,یوە گ,,,,,ۆڕانێکی گەورە بەسەر ئاس,,,,,تی هونەری و تێگەیش,,,,,تنیدا ه,,,,,اتووە ...وێنەی
)گوڵدان(م بەسەر یەکێ لە گوڵدانەکانەوە بینی و بەرچاوم تاری,,ک داه,,ات ،کەچی هێش,,تا
ویس,,,تم ئەو تووڕەییە لە هەناوم,,,دا بەن,,,د بکەم و نەهێڵم بتەقێتەوە ...ت,,,ا دەه,,,ات زی,,,اتر
سەرودڵی دەگرت,,,م و بە ش,,,ێوەیەکی ناڕاس,,,تەوخۆ پێ,,,ی دەگ,,,وتم ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیەی
نێوانم,,ان درەن,,گ ی,,ان زوو هەر دەبێ,,ت ڕوو ب,,دات ...ب,,ۆ س,,اتێ بی,,رم لە کوش,,تنی ک,,ردەوە،
بەڵم ویس,,تم خێ,,را لەوە تێبگەم ئای,,ا ئەمەیش هەر مان,,ای چەمانەوەم نییە ب,,ۆ ئەو ،بەو
پێیەی دەبێت بۆ کاتێک بگەڕێمەوە ،کە من بڕیومە و ئەو هێشتا پێی نەگەیشتووە ...ئەمە
دەبووە ڕێگر لەوەی بڕیارێکی ئاوا بدەم ،ئەگینا هەموو ئەو مافانەی دابووە دەس,,تم ،ت,,اکو
سەری لە جەستەی جیا بکەمەوە.{...
)وری,,ا( لە گێژاوێک,,ی گەورەدایە و بەردەوامیش بە ه,,ۆی ک,,وژرانی )ئ,,ارۆن(,ەوە دەتلێتەوە:
})ڕاس,,تییەکەی )مارین,,ا() ،گوڵ,,دان( و )موفی,,د( هەر یەکەی بە ش,,ێوەی خ,,ۆی خەیاڵی داگی,,ر
دەکردم ،ئەگینا دەمویست خۆم هێمن بکەمەوە و وردتر لەوە بکۆڵمەوە ،ئاخۆ دوور و نزیک
پێوەن,دیم بە کوش,تنەکەیەوە هەیە ...ب,ۆ ئەمەیان پێویس,تم بە کەش,ێکی هێم,ن هەبوو ،کە
لەو بارودۆخە سەختەدا بە مەحاڵ دادەن,,را .{(...هەروەها سەرنج لەم پەرەگرافەیش ب,,دە:
}سەرەتا هەر لەگەڵ گەڕانەوەمان لەو گۆڕس,,,تانەی بە نهێن,,,ی )ئارۆن(م,,,,,ان ل,,,ێ ناش,,,ت،
دەبووایە بزانم ئی,,دی ژی,,ان ب,,ۆ منێک,,ی هەرزەکار لە ماڵێک,,دا ژنێک,,ی ئ,,اوا ناس,,ک و ج,,وانی
وەک )مارین,,ا(ی تێ,,دا بێ,,ت و ئەو جلە سەرنجڕاکێش,,انەیش لە بەر بک,,ات ،ئاس,,ان نییە ،بە
چاوپۆشین لەوەی ئەو پێوەندییەی نێوانمان چ ن,,اوێکی هەیە ...بەکورتی دەبووایە نەهێڵم
ئەو ژنە بە مەبەست و بێ مەبەست کەمترین کارم لێ بکات ،چونکە دەمزانی هەر ش,,تێک
لەو بابەتە ڕوو بدات ،ئەوا ب,,ۆم دەبێتە شکس,,تێکی گەورە ،بەوەی ب,,ۆ کاتێ,,ک دەگەڕامەوە،
کە جێ,,م هێش,,تبوو ...لە لیەکی دی چ,,اوەڕێم دەک,,رد ،ئ,,اخۆ چارەنووس,,ی سەرەمێکوتەکەی
س,,,,کی )گوڵ,,,,دان( بە ک,,,,وێ دەگ,,,,ات ...ت,,,,ا ئەو کاتەیش زانیارییەکانم لەبارەی س,,,,کپڕی و
منداڵبوونەوە سنووردار بوون ،بۆیە بە چاکم زان,,ی پەنا ب,,ۆ )مەزاهیر مەزهەر( ببەم ،نەک
هەر لەبەر ئەوەی س,,,,,اڵێک لە م,,,,,ن گەورەتر ب,,,,,وو ،بەڵکو لەبەر ئەوەیش ،کە سەری لەو
شتانە دەردەچوو.{...
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)مەزاهیر مەزهەر( ئەو ک,,,,وڕەی بەش,,,,ێک لە چیرۆک,,,,ی ژیانیم,,,,ان لە گۆڕس,,,,تان گێڕایەوە،
دیسان دەردەکەوێتەوە .ناهەقت نییە سەرت لێ تێ,,ک بچێ,,ت ،ئەردەڵن گی,,ان ،بەڵم بەوە
دڵخۆش,,م ،کە دەت,,وانم پێوەن,,دیی نێ,,وان چیرۆکەکانت ب,,ۆ بدۆزمەوە .ب,,از بەسەر زۆر ش,,تدا
هەڵ,,,دەدەم و دەگەمە ئەوەی ،کە دەڵێ,,,ت} :ئەو دڵنی,,,ای ک,,,ردم م,,,ادام ماوەیەکی بەسەردا
چووە و هیچی لێ دەرنەکەوتووە ،مانای وایە س,,کی پ,,ڕ نەبووە ...ئەگەرچی هێش,,تا گرف,,تی
پەردەی کچێنییەکەی دەم,,,,ا و زوو زووی,,,,ش بی,,,,ری دەخس,,,,تمەوە ،بگ,,,,رە بە ش,,,,ێوەیەک لە
شێوەکان هەڕەشەیشی لێ دەکردم ،بەڵم ئەو هەواڵە گورزێک ڕوون,,اکیی خس,,تە دڵمەوە...
لەمەیشەوە پێوەن,,,,دیم لەگەڵ ئەو ک,,,,وڕە بە تی,,,,ن ب,,,,وو ،کە پێش,,,,تر زۆر کەم یەک,,,,دیمان
دەدواند.{...
)مەزاهیر مەزهەر( هەمیشە کوڕێکی دیکەی لەگەڵە ،کە ناوی )نەوشیت کۆنترین(,ە ،بەڵم
ئەوانە بەردەوام دژی یەکن .تکایە سەرنج لەو ن,,اوەیش ب,,دە ،کە ئەگەرچی سەیرە ،بەڵم
بە مەبەست لێی نراوە} :ئەگەر )مەزاهیر مەزهەر( لەبەر درۆزنییەکەی پەسەند نەدەکرا،
ئەوا چەن,,,,د هۆکارێ,,,,ک وای,,,,ان دەک,,,,رد )نەوش,,,,یت کۆن,,,,ترین( نەچێتە دڵەوە ...خ,,,,ۆ ئەو
پێچەوانەی )مەزاهیر مەزهەر( زۆر ڕاس,,,,,تگۆ ب,,,,,وو ،بەڵم کەس بەرگەی ئەو قسەڕەقییەی
نەدەگرت ،تەنانەت من خۆم جارێکیان لێی تووڕە ب,,ووم و پێی,,م گ,,وت)) :ن,,اوی ت,,ۆ No shit
بە ئینگلی,,زی واتە گ,,وو مەکە ،بەڵم خۆزگە ن,,اوت قسە-مەکە بووایە(( ...لەمەوە زۆر کەس
بە )گ,,,وو-مەکە( بانگی,,,ان دەک,,,رد ...نازن,,,اوی )کۆن,,,,,ترین(یش هێن,,,دەی دیکە ڕەزای گ,,,ران
کردبوو ...بەوەدا هەموو شتێکی بە مێژووی کوردەوە دەبەستەوە ،گوایە کۆن,,ترین نەتەوەی
سەر ڕووی زەمینە و باش,,,ترین و جوان,,,ترین بوونەوەرن ،ئی,,دی ئەو وشەیەی پێ,,وە لک,,ا.{...
ئێستا قۆناغێکی نوێ لە ژیانی )وریا(دا دەس,,ت پ,,ێ دەک,,ات} :ئی,,تر بووینە س,,ێکوچکەیەکی
سەیر ...هیچ شتێکمان لە یەکدی نەدەچوو ،جگە لە عیش,,قمان ب,,ۆ مەی ،ئەگەرچی هەرگیز
ت,ا ئەو کاتە ڕێ,,ک نەکەوتبوو پێکەوە بخۆینەوە ...دەمزان,,ی ئەوان هامش,,ۆی ڕەش,,ماڵەکانی
ئەو عەرەبانە دەکەن ،کە لە قەراغی ش,,,,ار هەڵیان,,,,داون ،بگ,,,,رە )مەزاهیر مەزهەر( لەوێ
زۆر خۆشەویستیشە ...من ئەگەرچی پێشتر یەکێک بووم لەوانەی ئەو کارەی,,ان بە قێ,,زەون
دادەن,,,,ا ،بەڵم دوای ئەوەی تووش,,,,ی ئەو ب,,,,ارە دەروونییە سەختە ه,,,,اتم ،ب,,,,ۆم دەرکەوت
پێویس,,,تم بەو ش,,,وێنە هەیە ،ت,,,اکو خ,,,ۆمی ل,,,ێ بەتاڵ بکەم و ئەو هەس,,,تە شەڕانگێزانە
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نەتوانن لە خش,,,تەم ببەن ...هەس,,,تم دەک,,,رد لەو ڕێگەیەوە خ,,,ۆم لە )مارین,,,ا( و )گوڵ,,,دان(
دەپارێزم و لە ڕووبەڕووبوونەوەی )موفید(یش دوور دەکەومەوە.{...
)وریا( لەو ڕەشماڵنە تووش,,ی کچێ,,ک دەبێ,,ت ،کە ن,,اوی )عورێقە(یە .ئەو کچەیش چیرۆک,,ی
خۆی هەیە .گون,,اهی م,,ن چییە ،ئەردەڵن گی,,ان ،چیرۆکەکان تێکەڵی یەک,,دی دەب,,ن؟ ئی,,دی
فێر دەبێت دزی لە )مارینا( بکات ،ب,,ۆ ئەوەی دی,,اریی گرانبەها ب,,ۆ ئەو س,,ۆزانییە بکڕێ,,ت:
}هەموویانم دەدایە )عورێقە( ،ئەو تیلمەیەی یەکەمجار لەژێر ڕەش,,,,,,ماڵەکەیدا هێش,,,,,,تی
جەس,,,,تەم گەرمیی جەس,,,,تەی هەڵبمژێت) ...مەزاهیر مەزهەر( دەیگ,,,,وت م,,,,ادام دزین,,,,ی
شتومەک لەپێناو تیلمەدا چێژێکی ئێکج,,ار گەورە دەبەخش,,ێت ،ئەوا دەکرێ,,ت وەک تری,,اک
بە ئەدێکشن دابنرێت ،چونکە مرۆڤ,,ی لەسەر ڕادێ,,ت ...ئی,,دی وازهێن,,انی زەحمەتە ،ئەگەر
نەڵێم مەحاڵە ...دەیگ,,وت ئێمە هەمیشە پەنا ب,,ۆ خۆشەویس,,تی دەبەین ،ت,,اکو خۆم,,ان لە
کۆتوبەن,,دەکان ڕزگ,,ار بکەین ،بەڵم لێ,,رە تێدەگەیت هی,,چ ش,,تێک هێن,,دەی خۆشەویس,,تی
مرۆڤ ناکاتە کۆیلە ...ئەوی پس,,پۆڕ لە ب,,واری تیلمەلۆجی,,دا ،دوو ج,,ۆر تیلمەی دەستنیش,,ان
دەک,,,,رد ،تیلمەی شارس,,,,تانی و تیلمەی کۆچەر ...یەکەمیان ،دەتب,,,,ات و دووەمی,,,,ان ،دوات
دەکەوێت ...ب,,,ۆ یەکەمیان نموونەی تیلمە موس,,,ڵوییەکە و ب,,,اوکی دەهێنایەوە ،بەڵم ب,,,ۆ
دووەمی,,ان ئام,,اژەی بە )س,,ورەیا( دەدا ،کە چ,,ۆن پێ,,وەی لک,,اوە و لێ,,ی نابێتەوە ...دەیگ,,وت
شتی هاوبەش لە هەردووکیاندا ئەوەیە ،ت,ۆ ن,,اتوانیت خ,ۆت ڕزگ,,ار بکەیت ،م,,ادام چێ,,ژ لە
بەردەوامبوون دەبینی,,,ت ...هەتا زی,,,اتریش بی,,,ر لە ڕزگ,,,اربوون بکەیتەوە ،زی,,,اتر ه,,,ۆگری
دەبی,,ت و پ,,تر چێ,,ژی ل,,ێ وەردەگری,,ت ...هەر کەس,,ێکت بین,,ی کەلوپەلەکانی خ,,ۆی ،ئینج,,ا
دزیبن,,,,,ی ،ی,,,,,ان کڕیبن,,,,,ی ،دەداتە تیلمە ،ئەوە بزانە ئەو کەسە چووەتە ق,,,,,ووڵییی ئەو
پێوەندییەوە و لە هەوڵی خۆڕزگارکردندایە ...هەس,,,,,,,,,ت دەک,,,,,,,,,ات هەموو ئەو س,,,,,,,,,ۆز و
خۆشەویس,,,تییەی دەی,,,داتێ ،بەس نییە و دەیەوێت بە پێشکەش,,,کردنی دی,,,اریی گرانبەها،
ئەو بۆشاییە پڕ بکاتەوە ،کە وا دەزانێ,,ت لەنێوان خ,,ۆی و تیلمەکەی,,دا دروس,,ت ب,,ووە ...ئ,,ا،
ئەوەتا گرفتەکە ،لە لیەک دەتەوێت لە دەس,,,,تی ڕا بکەیت و لە لیەکی دی ترس,,,,ت هەیە
بۆش,,,ایی لەنێوانتان,,,دا دروس,,,ت ب,,,ووبێت ...بەم ش,,,ێوەیە خۆشەویس,,,تیی نێ,,,وان تیلمە و
تیلمەباز ،پێچەوانەی خۆشەویس,,,,تیی نێ,,,,وان ژن,,,,ومێردی ئاس,,,,ایی ،ئەبەدییە و کۆت,,,,اییی
نایەت ...پێ,,,ی لەسەر وشەی )خۆشەویس,,,تی( دادەگ,,,رت و دەیگ,,,وت ،بەڵێ ،خۆشەویس,,,تی،
نەکەی نکووڵیی لێ بکەیت ،وریا ،کە خۆشەویستیی ڕاستەقینەت تەنیا لە تیلمەدا دەس,,ت
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دەکەوێت ،م,,,ادام لەو پێوەندییەدا هی,,,چ دەرگەیەک ،هی,,,چ پەنجەرەیەک و هی,,,چ درزێ,,,ک
نادۆزیتەوە پێی,,,دا بچیتە دەرێ و سەر لە هەنگاوەکانت دەرناکەیت ،ئ,,,اخۆ دەتبەن ،ی,,,ان
دەتهێننەوە ...نەخێر ،دەتخولێننەوە ...بخ,,ولێرەوە ،بخ,,ولێرەوە ،گیانەکەم ،چونکە بەوەدا
دەزان,,,م ت,,,ۆ لە ناخم,,,دا غەرق ب,,,وویت و هی,,,چ ش,,,تێکت لێ,,,وە دی,,,ار نییە ،ئەگەر بکەوێتە
دەرەوەمەوە ...لەگەڵ هەموو ئەمانەدا )عورێقە(ی م,,,,,,,,,,,ن تێکەڵییەک ب,,,,,,,,,,,وو لە تیلمەی
شارس,,,,,تانی و تیلمەی کۆچەری ،بۆیە ئازارەک,,,,,انم کت,,,,,ومت لە هی,,,,,ی )مەزاهیر مەزهەر(
نەدەچوون ...ئەو لە یەک کات,,,دا دەی,,,بردم و دوایش,,,م دەکەوت ...هەڵی,,,دەبڕیم و شۆڕیش,,,ی
دەکردمەوە ...وەک بڵێی بە وردی مان,,ای )خولنەوە(م ب,ۆ ڕاڤە بک,ات ...ن,اوی ڕاس,,تەقینەی
خ,,ۆی )عێ,,راق( ب,,وو ...لە م,,انگی ئۆگس,,تی یەکێک لە س,,اڵەکانی دەیەی دووەم,,ی سەدەی
بیس,,,تەم لە نەخۆش,,,خانەیەکی بەغ,,,دا و لەژێر دەس,,,تی دۆکت,,,ۆرێکی ئینگلی,,,زی لە دای,,,ک
دەبێ,,,ت ...بەڵم ب,,,ۆ ئەوەی وەک تیلمەیەکی کۆچەری بێتە بەرچاو ،ب,,,ۆ )عورێقە(ی ک,,,ورت
دەکاتەوە ...خۆشەویس,,تەکەی لەگەڵی ناپ,,اک دەردەچێ,,ت ...تووش,,ی نائومێدییەکی گەورە
دەبێت ...دڵی لە دایکوباوکی دەشکێت و پەنا بۆ مامی دەب,,ات ...ئەو چ,,اوی ت,,ێ دەبڕێ,,ت و
زوو زوو پەلماری دەدات) ...شوێنی چڕنووک و گازەک,,انی ئەو پی,,اوە دڵڕەقەی لەسەر ڕانە
نەرم و مەمکە برۆنزییەکانی پێش,,ان دەدام و فرمێس,,کی هەڵدەڕش,,ت ...دەیگ,,وت هەرچەن,,د
لێی,,ان دەڕوان,,م قێ,,ز لە خ,,ۆم و لە دنی,,ا دەکەمەوە( ...ئی,,دی بەرگەی ئەو ژیانە ن,,اگرێت و
سەر هەڵ,,دەگرێت ،ت,,اکو لێ,,رە لە باوەش,,ی )عورێبە(دا خ,,ۆی دەگرێتەوە ...لەبارەی ژی,,انی
خۆیەوە کۆمەڵێک چیرۆک,,ی ئ,,اوا تراجی,,دیی ب,,ۆ دەگێڕامەوە) ...مەزاهیر مەزهەر( دەیگ,,وت
یەکێ لەو ش,,,تانەی ئێمە بە تیلمەوە دەبەس,,,تێتەوە و دەس,,,ت و قاچم,,,انی پێ,,,وە شەتەک
دەدات ،ئەو چیرۆکە تراجیدییانەن ،کە لەسەر زم,,,,,انی هەر یەکێکیانەوە دەیانبیس,,,,,تین،
چونکە هەر تیلەمەیەک دەڵێی,,,,,,,,,,,ت خ,,,,,,,,,,,اوەنی کۆمەڵێک لەو چیرۆکانەیە ...م,,,,,,,,,,,ادام
ڕاستەقینەشن و هەڵبەس,,تراو نی,,ن ،ئەوا ک,,اتێ دەیانگێڕنەوە ،نەک هەر ناچ,,اریت گوێی,,ان
ل,,ێ بگری,,ت ،بەڵکو ب,,ێ ئەوەی ئاگ,,ات ل,,ێ بێ,,ت وا دەزانی,,ت ئەو ڕووداوانە بەسەر خۆت,,دا
ه,,,اتوون ...ئەمە سەرەتا ،بەڵم هێن,,,دەی پ,,,ێ ن,,,اچێت س,,,یحری گێڕانەوە وات ل,,,ێ دەک,,,ات
هەس,,,ت بکەیت هەموو ئەو تاوانانە دەس,,,تی تۆی,,,ان تێدایە ،بگ,,,رە هەر خ,,,ۆت بکەریانی...
ئێستا ک,,اتی ئەوە ه,,اتووە پ,,ێ لەو گوناهانەت بنێی,,ت و ویژدان,,ت دادگ,,ایی بکەیت ،بەوەی
چ,,ۆن هێن,,دە دڵ,,ڕەق ب,,وویت و ئەو مرۆڤەت بەم ش,,ێوەیە چەوس,,اندووەتەوە ...کەواتە ڕێگە
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بدە با ن,,اخت س,,ۆزی ل,ێ هەڵبقوڵێت ،ت,اکو ئەو گوناهانە بش,,واتەوە و ئی,,دی چی,,ت م,,اوە لە
ژیان ،بە دڵێکی پاکەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەوی تەرخان بکە.{...
لێرەدا سەرنج لە ناوی )عورێبە( و )عورێقە( بدە و بزانە ئەوانە مانایان چییە} .پێوەندیم
بە )عورێقە(وە زیاتر ئەوەی ل دەچەسپاندم ،کە نازانم چۆن بی,,ر لە خ,,ۆم و لە دەوروبەرم
دەکەمەوە ...ڕاستییەکەی تەنیا یەکەمجار لەگەڵی ج,,ووت بووب,,ووم ،ئەگینا دوای ئەوە بە
گێڕانەوەی ئەو چیرۆکانەی هەوەس,,,,ی دەکوش,,,,تم ،بەڵم بە هێزێک,,,,ی پەنهان ب,,,,ۆ خ,,,,ۆیی
ڕادەکێشام ،یان پاڵی پێوە دەنام ...وەک گوتم نەم,,دەزانی لە چ ڕێگەیەکەوە بە خۆیەوەی
دەبەستمەوە ...هەرچەند بمویستایە لێ,,ی جی,,ا ببمەوە ،تۆمەتی ناپ,,اکیی دەخس,,تە پ,,اڵم...
هەڕەشەی ل,,ێ دەک,,ردم ،ئەگەر زوو زوو سەری ل,,ێ نەدەم ،ئەوا دێتە ن,,او ش,,ار و ڕیس,,وام
دەک,,,ات ...ئەم خەس,,,ڵەتە لە سەرجەم تیلمەکانی ت,,,ری جی,,,ا دەک,,,ردەوە ،چونکە ئەوان بە
هیچ ش,ێوەیەک ب,,ۆ ن,او ش,,ار دانەدەبەزین ،گوایە تیلمەی کۆچەری ک,,اتێ بێتە ئ,اوەدانی و
خەڵک لەوێی ب,,,بینن ،ڕەواج,,,ی کەم دەبێتەوە ،ی,,,ان هەر ن,,,ایمێنێت ...زانی,,,اریی تەواوی
لەبارەمەوە هەبوو ...دەیگ,,,وت دەچێتە لی )مارین,,,ا( و هەموو ش,,,تێکی ب,,,ۆ دەگێڕێتەوە.{...
)وریا( لە کۆلیجی یاسای بەغدا وەردەگیرێ,,ت و واز لە )عورێقە( دەهێنێ,,ت ،بۆیە )عورێقە(
خ,,ۆی دەس,,ووتێنێت ،کە ئەمە ئ,,ازارێکی گەورەی )وری,,ا( دەدات) .مەزاهیر مەزهەر( س,,اڵی
پێشوو لە هەمان کۆلی,,ج وەرگی,,راوە ،بەڵم لەبەر خ,,اتری )س,,ورەیا( ،کە ئەویش یەکێکە لە
س,ۆزانییەکانی )عورێبە( ،دەس,,تی ل,ێ هەڵ,دەگرێت و ناچێتە بەغ,,دا .بێگوم,ان ئەو بەشەی
باس لە ڕەشماڵنە پ,,ڕە لە دیمەن و دایەڵۆگ ،بەڵم ن,,اکرێت بیانگێڕینەوە .گرن,,گ ئەوەیە
تۆ بزانیت ڕەوتی گێڕانەوەکە چۆن دەچێتە پێشێ .ئێستا )وریا( گەیش,,تووەتە بەغ,,دا و لی
)ئیم,,را باب,,ل( ژوورێک,,ی دەس,,ت کەوتووە .ئەو ژنە خزم,,ی )مارین,,ا(یە و دنیایەک چیرۆک,,ی
تراجیدیی هەیە} :وەک دەزان,,ی لی پ,,وورێکی دایک,,ی )مارین,,ا( لەگەڕەکی دێرین,,ی تەورات
دەژیام ...لە نهۆمی سەرەوە ژوورێکی دابوومێ) ...ئامیرا بابل( ژنێک,ی پی,ر ب,وو ...تەمەنی
دەگەیشتە هەش,,تا ،بەڵم هێش,,تا لە پ,ێ نەکەوتبوو ...ئەگەر پێویس,,تی بکردایە ،دەیت,,وانی
بەشێکی زۆری مێژووی ژیانی خۆی و بنەماڵەکەیش,,ی بگێڕێتەوە ،بەڵم ت,,ا ب,,ۆی بکرایە بە
لی ئەو ڕابردووەدا نەدەچوو ...مەبەستم ئەوەیە ئەگەر ناچ,,ار نەبووایە ،باس,,ی نەدەکرد،
ئەگینا دەمزانی لە ناخی خۆیدا بەردەوام لەگەڵی دەژیێ.{...
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)وریا( پێمان دەڵێت)} :ئامیرا( ئەگەر ت,,ا ب,,ۆی بکرایە ق,,اچی نەدەخس,,تە ئەودیوی دەرگەی
حەوشەوە ،لەبەر ئەوە نەبوو ،کە نەیدەتوانی بڕوات ،بەڵکو لە م,,اوەی ئەو حەوت هەش,,ت
گرێیەی تەمەنی,,,,دا چەرمەسەریی زۆری لە دەرەوە دیب,,,,وو ...س,,,,اڵی  ،1941ئەو س,,,,اڵەی
)دانی,,,,ال(ی ک,,,,وڕی )مارین,,,,ا( و )ئ,,,,ارۆن( دەک,,,,وژرێت ،موس,,,,ڵمانەکان زۆر لەناکاو بەسەر
جووەک,,,,,انی ئەو گەڕەکە و دەوروبەری دادەدەن و خ,,,,,وێنی سەدان کەس,,,,,یان دەڕێ,,,,,ژن...
بەش,,,,ێکیان من,,,,داڵ و پی,,,,رن ...کۆمەڵ کۆمەڵ دەی,,,,اننێژن ...بەوەن,,,,دە ناوەس,,,,تن و م,,,,اڵ و
دووکانەکانیش,,,,,یان بە ت,,,,,اڵن دەبەن ...ئەگەر م,,,,,رۆڤ ت,,,,,اکو ئەمڕۆیش گ,,,,,وێی لە وشەی
)فەرهوود( دەبێ,,,,ت ،ئەوە ماناکەی لە )ف,,,,ر یه,,,,ود(,ەوە ه,,,,اتووە ...لەو ش,,,,اڵوەدا مێ,,,,ردی
)ئامیرا( ،دوو کچ,,ی ،دوو زاوای و س,,ێ کچەزای بەر دەکەون ...ڕاس,,تییەکەی ت,,اکو دوو س,,اڵ
پێش ئەوەی من بچمە ئەوێ ،جووەک,,ان زۆربەی دانیش,,تووانی گەڕەکەکەیان پێ,,ک دەهێن,,ا،
بەڵم لەگەڵ دامەزراندنی دەوڵەتی ئیس,,رائیلدا بە کۆمەڵ کۆچی,,ان ک,,رد ...وەک لە کتێ,,بی
)نزهة المشتاق في تاریخ یهود الع,,راق(دا دەمخوێن,,دەوە ،بەپێی ئەو سەرژمێرییەی س,,اڵی
 1920کراوە ،ژم,,ارەی ج,,وو لە بەغ,,دا پەنجا هەزار کەس ب,,ووە و کەرتی بازرگ,,انییش هەر
ئەوان بە دەس,,تیانەوە گرت,,ووە ...خ,,ۆم بە چ,,اوی خ,,ۆم دەم,,بینین چ,,ۆن ش,,تومەکەکانیان بە
هەرزان دەفرۆشت و بە نائومێ,,دی مل,,ی ڕێی,,ان دەگ,,رت ...تەنیا چەن,د کەس,ێکیان مانەوە...
دەمت,,,,وانی بە ڕوون,,,,ی ش,,,,وێنەواری ت,,,,رس نەک هەر بە ڕووی خەڵکەکەوە ،بەڵکو بەسەر
خانووبەرە ،پەرس,,,,,,تگا ،گۆڕس,,,,,,تان و شەقامەکانیش,,,,,,یانەوە ب,,,,,,بینم ...خزمە نزیکەکانی
)ئامیرا(یش وەک ئەوانی دیکە ناوم,,اڵی خۆی,ان )ئەوەن,دەی توانیبووی,ان لە فەرهوودەکەی
چلویەک ڕزگاری,,,,ان بکەن( ،بە هەن,,,,دێک پ,,,,ارە دەگۆڕییەوە و دەهاتنە لی ،ت,,,,اکو لێ,,,,ی
بپاڕێنەوە ،بەش,,کو لەگەڵ خۆی,,انی ببەن ،بەڵم ک,,اتێ پی,,رەژن بەو دەنگە نووس,,اوەی پێ,,ی
لەسەر مانەوە دادەگرت ،ئیدی ئەوان هەر ئەوەندەیان بۆ دەمایەوە جەس,,تە لوازەکەی لە
باوەش بگ,,رن و چەن,,د دڵۆپێ,,ک فرمێس,,ک بەسەر ق,,ژە بەفرینەکەی و ڕوومەتە چرچەکانی,,دا
بڕێژن ...هەن,,دێک لەوانەم پێش,,تر دەناس,,ی ،بەوەی لە هەولێر دەهاتنە سەردانمان ،بەڵم
ناسین لە کاتێکی ئ,,اوادا هی,,چ مانایەکی نەبوو ...کەم و زۆر لەوانەی پێش,,وو نەدەچوون...
دەتگ,,وت مرۆڤ,,ی سەردەمە زووەک,,انن ،ب,,ۆ نموونە ئەوانەی ئ,,وور و باب,,ل و دوای دوو س,,ێ
هەزار ساڵ ساڵ زیندوو بوونەتەوە ...کاتێ دەڕۆیشتن بە منیان دەگوت ت,,اکو لێ,,رەم ئاگ,,ام
لێی بێت) ...ئامیرا( دوایی پێی دەگوتم:
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_ کەس ناتوانێت ئاگ,,ای لە کەس بێ,,ت ،م,,ادام کەس ن,,اتوانێت ئاگ,,ای لە خ,,ۆی بێ,,ت ...لەو
هەشتا ساڵەی تەمەنمدا قسەیەک زۆر لم بێمانا بووبێت ،ئەوە بووە :ئاگات لە فڵن بێت،
یان با فڵن ئاگای لێت بێت.{.
ن,,,اکرێت لەو ڕووداوەی گەڕەکی )تەورات(دا ئام,,,اژە بەوە نەدەین ،کە چ م,,,اڵی )مامۆس,,,تا
ئەحمەد ئەلشەمس,,,,,,,,,ی( و چ )ئەبو عومەر(ی,,,,,,,,,ش نەک هەر دژی کەلتووری ت,,,,,,,,,اڵنکردن
دەوەس,,,,تنەوە ،بەڵکو بەرگرییش لە جووەک,,,,ان دەکەن)} :هالە( ب,,,,ۆی گێڕامەوە چ,,,,ۆن ئەو
کاتەی بەسەر م,,اڵی )ئ,,,,امیرا(یان داداوە ،ب,,اوکی بەرگریی ل,,ێ ک,,ردوون ،بەڵم نەک هەر
س,,وودی نەبووە ،بەڵکو هێن,,دەیان لەویش داوە ،ت,,اکو هەردوو قاچی,,ان لە کەڵک خس,,تووە...
هەر لەو ڕۆژەدا )ئەبو عومەر( ،ئەو پی,,,اوەی دوای س,,,ی س,,,اڵ خزمەت لە ب,,,واری ت,,,اپۆدا،
خانەنش,,ین کراب,,وو ،دارتاش,,خانەیەکی لە س,,ووچی کۆڵنم,,ان کردب,,ووەوە و هەن,,دێجار بە
قاتێکی ڕەش و سیدارەیەکەوە لی )مامۆستا ئەلشەمسی(م دەبین,,ی ،سەری لە چ,,وار ش,,وێن
دەشکێت ،چونکە ویستوویەتی کتێبخانەی ماڵی )ئ,,امیرا( بپ,,ارێزێت و نەهێڵێت ئەو هەموو
کتێب و مانیسکرێپتە کۆنە لەو بەردەمە بسووتێنن ...دواتریش کوڕێکی خۆی و دوو ب,,رازای
لەگەڵ )ڕاقیە( و )هالە(دا دەنێرێت ،ت,اکو لەو گەڕەکانە بگەڕێن ،بەو هیوایەی تابلۆک,انی
)ئ,,امیرا( ب,,ۆ م,,اڵ بگەڕێننەوە ،بەڵم تەنیا چەن,,د پارچەیەکیان دەدۆزنەوە ،کە بە دەس,,ت
منداڵنەوە دەبن و یارییان پێ دەکەن.{......
ب,,از بەسەر کۆمەڵێک ڕووداوی دیکەدا هەڵ,,دەدەم و دەگەمە ئەوەی چ,,ۆن پێوەن,,دی لەگەڵ
)هالەی مامۆس,,,,,تا ئەحمەد ئەلشەمس,,,,,ی(ی دراوس,,,,,ێیان دەبەس,,,,,تێت ،کە هونەرمەن,,,,,دی
شێوەکارە و لە )ئ,,امیرا باب,,ل(,ەوە فێ,,ری ئەو هونەرە ب,,ووە} :یەکەمجاریش م,,ن پێ,,م خس,,تە
ماڵیانەوە هەر ب,,ۆ بینین,,ی ئەو تابلۆیانە ب,,وو ،کە دەت,,وانم بڵێ,,م )هالە( بە زۆر بردم,,ی...
دەمویس,,ت بە هەموو ش,,ێوەیەک خ,,ۆم لەوە بە دوور بگ,,رم پێوەن,,دیم لەگەڵ ئەو کچە پەرە
بس,,,,,,تێنێت ،نەک لەبەر ئەوەی بە دڵ,,,,,,م نەبوو ،بەڵکو دوای ئەو شکس,,,,,,تانەی لە هەولێر
تووش,,,یان ه,,,اتبووم ،دەبووایە پش,,,ووێک ب,,,دەم و نەهێڵم لەوە زی,,,اتر کێشەکان ڕێگەم پ,,,ێ
بگ,,,رن ،ئەگینا زۆر ج,,,ار دەگەیش,,,تمە ئەو ب,,,اوەڕەی خۆش,,,م دەوێ,,,ت ،بگ,,,رە ب,,,ێ ئەوەی لە
هۆکارەکەی تێبگەم لەودا ئاسوودەییەکی سەیرم دەبینی ...هاوک,,ات دەترس,,ام ئەمە تەنیا
هەس,,,تێکی فریودەرانەی ن,,,اخم بێ,,,ت ،ت,,,اکو بیەوێت ئەو ڕاب,,,ردووەم لە بی,,,ر بباتەوە ،کە
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نایش,,ارمەوە هەوڵم دەدا بە هەر ش,,ێوەیەک بێ,,ت تێیبپەڕێنم و پ,,ێ بخەمە ن,,او زەمەنێکی
نوێیەوە ...لەو ڕابردووەدا لنی کەم دەستم بە خوێنی مرۆڤێک سوور بووبوو ...بۆیە دەڵێ,,م
لنی کەم ،چونکە هێشتا ساغ نەبووبووەوە ئاخۆ )ئارۆن(یش من کوشتوومە ،یان ک,,ێ ...ئەو
دەفتەرەی لی پ,,,,ۆلیس هێش,,,,تا وەک تارم,,,,ایی دەهاتەوە بەرچاوم و بە لوەم دەن,,,,ا ...بە
خ,,ۆمم دەگ,,وت ئەوەن,,دەی ژی,,انم م,,اوە ب,,ۆ ئەوە نییە بە ڕابردووم,,ی ببەس,,تمەوە ،چونکە
ئەگەر وا بێت ،ئاوا مان,,ای وایە بە دوای هی,,چ ش,,تێکی نوێ,,دا ناگەڕێم ،بەڵم نەش,,مدەزانی
ڕێک دەمەوێت چی بکەم.{...
لێ,,رەدا خ,,اڵێکی زۆر گرن,,گ هەیە دەبێ,,ت بیزانی,,ت ،ئەویش ئەوەیە )وری,,ا( بڕی,,ار دەدات
هەرگیز ب,,,,,,,ۆ هەولێر نەگەڕێتەوە ،ئەگەرچی )مارین,,,,,,,ا( هەوڵی دنی,,,,,,,ای لەگەڵ دەدات.
سەیرەکە ئەوەیە )مارین,,,,,ا(یش بڕی,,,اری داوە لە ژیانی,,,دا نەچێتە بەغ,,,دا)} :مارین,,,ا( نامە
لەسەر نامەی دەن,,,,,ارد و دەیگ,,,,,وت دەبێ,,,,,ت بە خێرای,,,,,ی بگەڕێمەوە ...گەیش,,,,,تە ئەوەی
بنووسێت)) :تۆ دەبێت بگەڕێیتەوە ،وری,ا ،چونکە پێویس,تە هەن,دێک نهێنی,ت پ,ێ بڵێ,م ،کە
بۆ تۆ گرنگن و ڕەوت,,ی ژی,,انت بە تەواوی دەگ,,ۆڕن ...ئەگەر لە دەم,,ی منەوە نەیانبیس,,تیت،
ئەوا لە هەموو ژیانت,,دا دەمێک,,ی دیکە نادۆزێتەوە یەک وشەت لەو بارەیەوە پ,,ێ بڵێ,,ت...
وەک چ,ۆن لە م,,ن زی,,اتر هی,چ کەس,ێکی دی ئەو نهێنییانە ن,ازانێت ،ئەوا بێجگە لە ت,ۆیش
ئام,,,,ادە نی,,,,م لەژێر هەر فش,,,,ارێکدا بێ,,,,ت ب,,,,ۆ یەک گیانلەبەر ،تەنانەت ب,,,,ۆ بێگی,,,,انیش
بیان,,,درکێنم ...هەر لەبەر ئەوەیشە لە نامەدا نایاننووس,,,م ،دڵەکەم(( ...ئەمانە لە لیەک
تەفرەیان دەدام و بۆ گەڕانەوە پاڵیان پێوە دەن,,ام و لە لیەکی دیکە هەس,,تم دەک,,رد ڕێ,,ک
لەو پەیامە دەچن ،کە کاتی خۆی )موفید( لە ڕێگەی ت,,ۆوە ب,,ۆی ن,,اردبووم ،گوایە دەیەوێت
بە هەر شێوەیەک بێت بمبینێت و نهێنییەکانم بۆ بدرکێنێت ...دەمزانی ئاسان نییە و م,,ن
بە ه,,,,ۆی ئەو کەللەڕەقییەمەوە لە بەش,,,,ێکی زۆری نهێنی,,,,ی ژی,,,,انم ،کە لی )مارین,,,,ا( و
)موفید(ن ،بێبەش دەبم ،بەڵم ددانم بە خۆمدا دەگرت و نەمدەویست ت,,ا ئەبەد ب,,ۆ هەولێر
بگەڕێمەوە ...ک,,اتی خ,,ۆی داواکەی )موفی,,د(م ڕەت ک,,ردەوە ،چونکە ب,,ۆم دەردەکەوت ئەمە
مان,,ای چەمانەوەمە لە بەردەمی ئەودا ،م,,ادام دەبێ,,ت ب,,ۆ زەمەنێک بگەڕێمەوە ،کە جێ,,م
هێش,,تووە ،لە کاتێک,,دا ئەمە ب,,ۆ ئەو بە بردنەوە دادەنرێ,,ت ،بەوەی ب,,از بەسەر زەمەنێک,,دا
هەڵ,,,,دەدات و دەچێتە ن,,,,او زەمەنێکی دیکەوە ...بەکورتی ئەوەی وای ک,,,,رد بڕی,,,,ار ب,,,,دەم
نەیبینم ،زەمەن بوو ،نەوەک شوێن ...بەڵم ئەوەی نەیدەهێشت )مارینا( ببینم ش,وێن ب,وو،
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نەوەک زەمەن ،ئەگەرچی هەس,,تم دەک,,رد ئەو دووانە تەنیا لە ڕواڵەت,,دا جی,,اوازن ،ئەگینا
وەک ن,,,,اوەرۆک هەمان مانای,,,,ان هەیە .{...ئەگەرچی )هالە( زۆر پێ,,,,ی خۆشە پێوەن,,,,دیی
خۆشەویس,,تی لەگەڵ )وری,,ا( ببەس,,تێت ،بەڵم )وری,,ا( نایەوێت} :ڕاس,,تییەکەی نەمدەویس,,ت
بە هۆی منەوە تووش,,ی نائومێ,,دی ب,,بێت ...ئەگەرچی زۆر ج,,ار دەهاتە سەرم بە مەبەس,,تی
سەرگەرمی پێوەن,,دیی لەگەڵ دابمەزرێنم ،بەڵم دەترس,,ام نەتوانم وازی ل,,ێ بهێن,,م ،ی,,ان
کاتێ وازی لێ دەهێنم وەک )گوڵدان() ،عورێقە( و ئەوانی دی ئازارم بدات و بە شێوەیەک
لە شێوەکان بە ڕاب,,ردووەوە بمبەس,,تێتەوە ...نایش,,ارمەوە لە دۆخێک,,ی نالەباردا دەژی,,ام...
نە لە خ,,,ۆمم ڕادەبین,,,ی دڵ,,,,داری بکەم و نە ب,,,ۆم دەک,,,را سەر لە تیلمەکانیش ب,,,دەم ،لە
کاتێکدا بەغدا لەو سەردەمە لە بواری تیلمەلۆجی,,دا م,اوەی زێڕین,,ی خ,ۆی بەسەر دەب,,رد و
تیاترۆخانەکان هەمیشە جمەیان دەه,,ات ،بگ,,رە هامش,,ۆی تیلمە و دامەزران,,دنی پێوەن,,دی
لەگەڵیان,,,دا وەک جۆرێ,,,ک لە ئەتەکێت سەیر دەک,,,را و دەوڵەمەن,,,دەکان ش,,,انازییان پێ,,,وە
دەکرد.{...
لێ,,رەدا چیرۆک,,ی ئەو س,,ۆزانییانەی بەغ,,دا دەس,,ت پ,,ێ دەک,,ات ،کە وڵت بە ڕێ,,وە دەبەن.
بازی,,,ان بەسەردا هەڵ,,,دەدەم و دەگەمە ئەوەی )وری,,,ا( لەبەر ئەوەی دژی ڕژێمە ،بڕی,,,اری
گرتن,,ی ب,,ۆ دەردەچێ,,ت و خ,,ۆی ڕزگ,,ار دەک,,ات .زانک,,ۆی ب,,ۆ تەواو ن,,اکرێت ،چونکە هێش,,تا
س,,,,,اڵێکی م,,,,,اوە .دەگاتە ئەڵمانیا ،بەڵم ئێمە نامانەوێت لە ڕووداوەک,,,,,انی ئێ,,,,,رە دوور
بکەوینەوە) .هالە( ب,,,ۆی دەرکەوتووە چەن,,,د س,,,یخوڕێک دوای )وری,,,ا( دەکەون و ژی,,,انی لە
مەترس,,,یدایە .سەیر ئەوەیە }هەر لەوس,,,اوە ئەو کچەم دیب,,,وو ،هەس,,,تم دەک,,,رد لە یەکێ
دەچێ,,,ت ،پێش,,,تر زۆرم بینی,,,بێت ،بەڵم نەم,,,دەزانی کێیە ...ئەو ئێوارەیە ب,,,ۆم دەرکەوت
ش,,,,ێوەی )هەرناز(ی زۆر تێدایە ،کە یەکێک ب,,,,وو لە دەنکەکانی )م,,,,ونیر بۆت,,,,انی( ،ئەگەر
نەڵێم خۆشەویس,,تترینیانی ب,,وو ...نەم,,دەزانی ب,,ۆچی پێ,,م ناخۆشە هەمان ن,,اوی )دایک,,ی
گوڵدان(ی لێیە ...ئایا لەبەر ئەوە بوو ئەوانی بە بیر دەهێنامەوە ،لە کاتێکدا هەوڵم دەدا
بە هەر شێوەیەک بێت لە خەیاڵی خۆمیان بسڕمەوە...؟! بە هەرحاڵ پێم خۆش بێ,,ت ،ی,,ان
ن,,,اخۆش ئەو ژنە باڵبەرزە قژکورتە ،کە زۆربەی ک,,,ات بە پاڵتۆیەکی س,,,ووری گرانبەها و
ج,,,ووتێ گ,,,وارەی گەورەوە دەم,,,بینی ،ن,,,اوی )هەرناز( ب,,,وو ...مێردەکەیش,,,ی بە یەکێک لە
کاربەدەستە گەورەکانی دەوڵەت دەژمێردرا.{...
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حەز دەکەم لێرە سەرنج لە چەن,,د ش,,تێک ب,,دەیت :یەکەم ،ن,,اوی )هەرناز( ،کە بێمەبەس,,ت
نییە .دووەم ،گەڕانەوە ب,,,ۆ هەولێر .س,,,ێیەم ،دەرکەوتنی )م,,,ونیر بۆت,,,انی( ،کە یەکێکە لە
کارەکتەرە گرنگەکانی ڕۆمانەکە) .مونیر بۆتانی( کێیە؟ }ناوی خ,,ۆی )م,,ونیر شەوقی بەگ(
ب,,وو ،بەڵم ئەو )بۆت,,انی(یەی خس,,تبووە ش,,وێنی ن,,اوی باوکیەوە ،چونکە یەکەم ،حەزی لە
نازن,,,,,,,,اوی )بەگ( نەدەکرد ،بەوەی نەیدەویس,,,,,,,,ت وەک دەرەبەگ بێتە بەرچاو ...دووەم،
سەرنجی کچانی پێ ڕادەکێشا و سێیەم ،خ,,ۆی لە س,,یخوڕەکان دەپاراس,,ت ،بەتایبەتی ئەو
لە خێزانێکی دیار بوو ...ئەگەرچی )مونیر( باوەڕی بە پێوەندیی خزمایەتی نەبوو ،کەچی
)ئەبڵە پەرهەنگ(ی دایک,,ی ک,,اتێ زان,,ی م,,ن ک,,وڕی )پەریهان(ی پ,,وورزایم ،تون,,د تون,,د لە
باوەشی گرت,,م و بردمیە بەش,,ی دواوەی ماڵەکە ،ت,,اکو بە مێردەکەی و )لیل,,ی (Lilyی کچی,,م
بناسێنێت.{...
بزانە ئەردەڵن گی,,ان ،ب,,ۆ هەر ک,,وێ بچی,,ت ڕووبەڕووی پرۆسێس,,ی ناون,,ان دەبیتەوە ،بەڵم
وازی ل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ێ بێنە و حەز دەکەم ئەم پەرەگرافەیش لەبارەی )ئەبڵە پەرهەنگ(,ەوە
بخوێنیتەوە} :لە تەمەنی دوازدەس,,,,,اڵی لەگەڵ دایکوب,,,,,اوکی دەچێتە ئیس,,,,,تانبۆل و هەر
لەوێش ش,,,,,,وو بە )شەوقی بەگ(ی خزم,,,,,,ی دەک,,,,,,ات ،کە یەکێکە لە ئەفسەرە گەورەکانی
عوسمانی ...پیاوێکی دڵڕەقە ...هەموو ڕۆژێ لێی دەدات و خوێن لە دەمول,,وتی دەهێنێ,,ت...
دوای ئەوەی )م,,,,ونیر( لە دای,,,,ک دەبێ,,,,ت ،جی,,,,ا دەبێتەوە و لەگەڵ ئەو پی,,,,اوەی ئێس,,,,تای
ژیانێکی دیکە پێک دەهێنێت ،کە باوکی )لیلی(,ە.{...
ئەم پەرەگرافەیش پێویس,,,تە بخوێنرێتەوە} :ک,,,اتێ ماڵی,,,ان ب,,,ۆ هەولێر گەڕاوەتەوە ،ت,,,ازە
تەمەنی )م,,ونیر( گەیش,,تووەتە دە س,,اڵ ...ئەگەرچی خ,,ۆی بە کۆمۆنیس,,ت دەزان,,ی ،نەخێر،
ئەگەرچی خ,,,,,ۆی بە ڕابەری کۆمۆنیس,,,,,تەکان دەزان,,,,,ی ،بەڵم هەڵس,,,,,وکەوتی لە هی,,,,,ی
ئۆرۆستۆکراتییەکان دەچوو ...جارێکیان بە سەرخۆشی پێی گوتم لە شارێکی وەک هەولێر،
کە نە دەکەوێتە سەر هی,,چ دەریایەکەوە و نە ڕووب,,ارێکی پێ,,دا دەڕوات ،پی,,او دەبێ,,ت ئەو
کەموکورتییە بە ژن پ,,,,,,,,ڕ بکاتەوە ...ئی,,,,,,,,دی لەمەوە بەردەوام ئەو تیۆرییەی دووپ,,,,,,,,ات
دەک,,ردەوە ...ئەو وەک )ش,,ارل ب,,ۆدلێر( هەمیشە خەونی بە دەری,,اوە دەبین,,ی و زوو زووی,,ش
ش,,یعرە بەناوبانگەکەی ئەو ش,,اعیرەی دەگوتەوە ،کە بە ن,,اوی )دەری,,ا(وە نووس,,یویەتی و
ب,,,اس لە جووڵە بێکۆتاییەکانی دەری,,,ا دەک,,,ات)) :ئەی دەری,,,ا ،هی,,,چ کەس ن,,,اتوانێت لەو
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گەنجینەیە تێبگ,,ات ،کە ت,,ۆ لە ن,,اخی خۆتت,,دا ش,,اردووەتەوە(( ...دەیگ,,وت ئەگەر ڕۆژگ,,ارێ
لەم شارە سەر هەڵبگرێت ،ئەوا تەنیا بیر لە یەک ه,,ۆ بکەرەوە ،ئەویش نەبوونی دەریایە
لێ,,,رە ،بەڵم ب,,,ۆ ئەوەی بزانی,,,ت ب,,,ۆ ک,,,وێ سەرم هەڵگرتووە ،ئەوە تەنیا یەک ش,,,ار بهێنە
بەرچاوت ،کە دەکەوێتە سەر دەری,,ا) .{...م,,ونیر بۆت,,انی( ئەو تی,,ۆرەی داتاش,,یوە و هەموو
هاوڕێک,,انی دەیڵێنەوە .ئەگەر ئەو گرووپە هەر خۆی,,ان کۆمۆنیس,,تی زۆر سەیرن ،تەنانەت
گرووپەکانی دیکە بە کۆمۆنیس,,,,تیان ن,,,,ازانن ،ئەوا )وری,,,,ا( هەس,,,,ت دەک,,,,ات ئەم خ,,,,ۆی
سەیرترینانە} :پێوەندیی )مونیر( و من لە هی,,ی هەموو ئەوانە جی,,اواز ب,,وو ،کە هامش,,ۆیان
دەک,,رد ،نەک لەبەر ئەوەی دایکم,,ان پ,,وورزا ب,,وون ،نەخێر ،ئەو دوژمن,,ی ئەو پێوەندییانە
بوو ،گوایە بەرهەمی قۆناغی دەرەبەگایەتین و م,,رۆڤ دەکەنە کۆیلەی س,,ۆز ،بەڵکو لەبەر
ئەوەی هەردووکمان ش,,ێتی مەی ب,,ووین و بە حەزێکی سەیریشەوە ئەدەبمان دەخوێن,,دەوە،
بەڵم لەگەڵ ئەوەیش,,دا جیاوازیم,,ان زۆر ب,,وو ،بگ,,رە جیاوازییەکانمان دەکەوتنە سەرووی
لەیەکچوونەکانمانەوە ...ئەو دوای بڕین,,,,ی ن,,,,ۆ کلس واز لە خوێن,,,,دن دەهێنێ,,,,ت ،چونکە
دەگاتە ئەو ب,,,,اوەڕەی م,,,,رۆڤ لە قوتابخانە نەک هەر فێ,,,,ر ن,,,,ابێت ،بەڵکو مامۆس,,,,تاکان
هەمیشە ڕێگ,,,,رن لەوەی خوێن,,,,دکار دەرەوەی کتێبەکانی پرۆگرام,,,,ی تایبەت بە خوێن,,,,دن
ب,,,بینێت ،بگ,,,رە خوێندنگە تەمبەڵی دەک,,,ات و هەموو ئەو ئارەزووانەی دەک,,,وژێت ،کە بە
سرووشتی خۆی بۆ زانین,,ی هەن ...بەم ش,,ێوەیە ئەو ک,,وڕە گێرەش,,ێوێنەی بەردەوام کێشەی
لەگەڵ مامۆستاکان دروست دەکرد ،واز دەهێنێ,,ت و خ,,ۆی ب,,ۆ خوێندنەوە تەرخان دەک,,ات...
زم,,,,,انی ت,,,,,ورکی ،ئینگلی,,,,,زی و عەرەبیی بە دروس,,,,,تی دەزان,,,,,ی و کتێبەکانی لە ژم,,,,,ار
نەدەهاتن ...ن,,,,,,ازانم ڕێککەوت ب,,,,,,وو ی,,,,,,ان چ,,,,,,ی ،کە هەر ئەو ڕۆژەی لە ڕێگەی ئەوەوە
پێوەن,,,,,دیم بە حزبەوە ک,,,,,رد ،ب,,,,,ۆ یەکەمجاریش لەگەڵ )مەزاهیر مەزهەر( و )نەوش,,,,,یت
کۆن,,,ترین( چوومە ڕەش,,,ماڵن و )عورێقە(م ناس,,,ی ...ئەو دوو ڕووداوەی ژی,,,انم تەنیا س,,,ێ
سەعاتیان لەنێواندایە ...ڕەنگە ئەمە وای کردبێت م,,ن هەمیشە وەک کۆمۆنیس,,تێکی سەیر
و جی,,,اواز بێمە بەرچاو و لە هاوڕێی,,,انم نەچم ،ئەوە لە کاتێک,,,دا ئەو گرووپەی ئێمە هەر
خۆی لە هی,,چ گرووپێک,,ی دیکەی کۆمۆنیس,,تەکان نەدەچوو ،تەنانەت لی )عادی,,ل سەلیم( و
)جەمال حەیدەری( و ئەوانی دیکە بە کۆمۆنیستی ڕاستەقینە دانەدەنراین{.
لێرەیشدا کۆمەڵێک چیرۆکی دیکە هەن و بازیان بەسەردا هەڵدەدەم .دەگەمە ئەوەی بڵێم
)وریا( کاتێ هامشۆی ماڵی )مونیر بۆتانی(ی ک,,ردووە ،واتە پێ,,ش ئەوەی لە زانک,,ۆی بەغ,,دا
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وەربگیرێ,,ت ،هەس,,تی ک,,ردووە )لیل,,ی(ی خوش,,کی دەیەوێت خ,,ۆی ل,,ێ نزی,,ک بکاتەوە ،بەڵم
چونکە کۆمەڵێک کێشەی هەن ،خ,,,ۆی ل,,,ێ دوور دەخاتەوە) .لیل,,,,,ی(یش لە زانک,,,ۆی بەغ,,,دا
وەردەگیرێ,,ت ،بەڵم لە ک,,ۆلیجێکی دیکە) .م,,ونیر بۆت,,انی( لە س,,ێدارە دەدرێ,,ت ،بەڵم ئای,,ا
ئەمە بە ڕوون,,,,ی گ,,,,وتراوە؟ نەخێر ،بەڵکو وەک,,,,و زۆر ڕووداوی دیکە ش,,,,اردوومەتەوە ،بەو
مەبەستەی خوێنەر خۆی بیدۆزێتەوە .تکایە ئەم پەرەگرافە بخوێنەرەوە ،کە بەشی دووەم
لە ڕووی فیزیکییەوە لەوێ تەواو دەبێت} :زۆر جار دەڵێ,,م ئەگەر لە زانک,,ۆ وەرنەگیرامایە،
ئەوا دوور نەبوو ئەو پێوەندییەی نێوانمان پەرەی بسەندایە و  ......،......،......نایشارمەوە
دڵ,,م ب,,ۆی لێ,,ی دەدا ،بەڵم دەمویس,,ت ددان بە خۆم,,دا بگ,,رم ...م,,ن لە دەس,,ت )گوڵ,,دان( ڕام
کردبوو و )عورێقە( گرتبوومیەوە ...لەو کاتەیشدا )لیل,,ی( تەفرەی دەدام ...سەیرە ناوەکەی
لە هەر شتێکی دیکە زی,,اتر ئ,,ۆقرەی ل,,ێ دەبڕی,,م ...جوانییەکەیش,,ی وەک هی,,ی براکەی زۆر
تایبەت بوو ...هەردووکیش,,یان لە دایکی,,ان دەچ,,وون ...ئەگەرچی )لیل,,,ی(یش هەمان س,,اڵی
من لە زانکۆی بەغدا وەرگیرا ،بەڵم کۆلیجەکەمان جی,,اواز ب,,وو ...لەوێ دەمویس,,ت بە هەر
شێوەیەک بێت خۆمی لێ بش,,ارمەوە ...زۆر ج,,ار س,,یمای دەهاتەوە بەرچاوم و ئەو ڕۆژانەم
بی,,,ر دەکەوتەوە ،کە وەک من,,,داڵ لەسەر جۆلنەی ناوەڕاس,,,تی باخەکە دادەنیش,,,ت و م,,,ن
دەبووایە پ,,اڵی پێ,,وە بنێ,,م ...ک,,اتێ بە هێزێک,,ی گەورەوە ب,,ۆم دەگەڕایەوە ،ق,,ژی درێ,,ژی
وێنەی ب,,اڵی باڵن,,دەی ئەفس,,انەیی لە هەوادا بڵو دەب,,ووەوە ،بەڵم ئەو قردێلە س,,وورەی
هەمیشە لە مل,,ی دەبەس,,ت ،کت,,ومت لە چۆڕاوگەی خ,,وێن دەچ,,وو ،وەک بڵێ,,ی لەو باڵندەیە
ڕژابێ,,,,,ت ...ئەگەر زۆر بێبەزەییانە ڕێ,,,,,م لە ش,,,,,اڵوی ئەو ئ,,,,,ارەزووە دڕندەیەی ن,,,,,اخم
نەگرتایە ،ئەوا بێگوم,,ان پ,,اڵی پێ,,وە دەن,,ام لە باوەش,,ی بگ,,رم و تون,,د تون,,د بە خۆمیەوە
بگوش,,م ،ت,,اکو زم,,انم لە ن,,اودەمی نق,,ووم بکەم و هەموو گەرمیی گی,,انی هەڵبمژم ،کە ئەو
هەر خ,,ۆی ئەوەی دەویس,,ت ،بەڵم بە ناچ,,اری پ,,اڵێکی ق,,ایمترم پێ,,وە دەنایەوە و بێه,,ودە
درێژەم بەو عەزابە دەدا{
تاکو ئێرە باسی )لیلی(یە ،بەڵم سەرنج ب,,دە دەگاتە ک,,وێ} :ڕاس,,تە هەرگیز ڕێ,,ک نەکەوت
)هالە(یش ئاوا لەسەر جۆلنە دابنیش,,ێت ،ت,,اکو پ,,اڵی پێ,,وە بنێ,,م ،بەڵم هەس,,تم دەک,,رد بە
شێوەیەک لە ش,,ێوەکان ئەو یارییە پ,,ڕ لە ئ,,ازارە لەگەڵ ئەویش,,دا دەکەم ...لە گەڕانەوەدا
دەمویست لە باوەشی بگ,,رم و هاوک,,ات دەبووایە بەسەر ئەو ئ,,ارەزووە سەرکێشەی ناخم,,دا
زاڵ ببم ،تاکو بتوانم پاڵێکی قایمی پێوە بنێم و دیس,,ان لە خ,,ۆمی دوور بخەمەوە ،کە س,,ێ
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س,,,اڵی ڕێک,,,ی خایان,,,د ...دوور نەبوو چ,,,وار س,,,اڵ ،بەڵکو زی,,,اتریش بخایەنێت ،ئەگەر ئەو
ڕووداوەی بەسەردا نەهاتایە{.
ک,,,,,ام ڕووداوە؟ دەرچ,,,,,وونی بڕی,,,,,اری گرتن,,,,,ی .جۆلنەی یەکەم ،کە لە هەولێر پ,,,,,اڵ بە
)لیل,,,,,,,,ی(یەوە دەنێ,,,,,,,,ت ،ڕاس,,,,,,,,تییە ،بەڵم جۆلنەی دووەم ،گوایە لە بەغ,,,,,,,,دا )هالە(ی
بەسەرەوەیە ،مەجازییە .وەک گوتم,,ان )هالە( دەیویس,,ت لێ,,ی نزی,,ک ببێتەوە و ئەم پ,,اڵی
پێ,,وە دەن,,ا} :ڕاس,,تییەکەی ئەمەیش هەر لە جۆلنە دەچ,,وو ،بۆیە هەس,,تم دەک,,رد هێش,,تا
یارییەکە بەردەوامە ...پەت هەر پەتە ،ئینج,,,,,,ا بە درەختەوە ش,,,,,,ۆڕ بکرێتەوە ،ی,,,,,,ان بە
بنمیچ,,,,ی زیندانەوە ...ت,,,,ۆ قنگ,,,,تی بخەیتە سەر ،ی,,,,ان ئەو لە مل,,,,ی ت,,,,ۆ بئ,,,,اڵێت ...لە
هەردووکیاندا ش,,تێک هەیە ن,,اوی لەقاندنەوە و ش,,تێکی دیکەیش هەر لەوێ ئ,,ارەزووی پ,,ێ
دەگوترێت ...چاک دەزانم )لیلی( وەک من خۆش,,ی و ئ,,ازاری پێکەوە دەچەش,,ت ،ک,,اتێ پ,,اڵم
پێوە دەنا ،بەڵم نازانم ئەوسا )مونیر بۆتانی(ی برایشی هەمان هەس,,تی لە بەرانبەر ئەو
پەتە و جۆلنەچییەکەدا هەبووە{.
خۆزگە ئەردەڵن گی,,ان ،سەرنجت دەدا چ,,ۆن ئەو دوو ش,,تە پێکەوە دەبەس,,ترێنەوە .پەتی
جۆلنە و پەتی س,,ێدارە .جۆلنەچییەکە ئەو جەلدەیە ،کە پەتی لە مل,,ی )م,,ونیر بۆت,,انی(
گیر کردووە .گێڕانەوەکە بەردەوامە} :من خۆم لەو یارییە شاردەوە ،بۆیە بۆم نییە وەڵمی
پرس,,یارێکی ئ,اوا بدەمەوە ...ئەوەی ئەوس,,ا شەڕم لەگەڵ دەک,,رد ئ,,ارەزووێکی دیکە ب,,وو بە
ناوی )گەڕانەوە( ...دەمویس,,ت ت,,ا لە توانامدایە بەرگەی ش,,اڵوی ئەو ئ,,ارەزووە شەڕانگێزە
بگ,,,رم و ب,,,ۆ هەولێر نەگەڕێمەوە ،ئەگەرچی هی,,,وای ڕزگ,,,اربوونم لەوێ زۆر زی,,,اتر ب,,,وو...
)مارینا(ی,,ش چەن,,د کەس,,ێکی ڕاس,,پاردبوو ،ت,,اکو بە س,,اغی ب,,ۆ ماڵەوەم بهێننەوە ...نەخێر،
هەر لەسەر ئەوە سوور بووم ڕێگەیەکی دیکە بگرم ...ئێستا نزیکەی بیست س,,اڵە )مارین,,ا(
لە ژیاندا نەماوە ،تاکو بزانم چیی پێ دەگوتم ،کاتێ بە پیری لەم شارە وشکەی دەبینی,,م،
کە نە دەکەوێتە سەر هی,,چ دەریایەکەوە و نە ڕووبارێ,,ک شەقی دەک,,ات) ،س,,وهە(ی ب,,رام،
بەڵم ئێمە وا لەم شوێنە بە یەکدی گەیش,,تووینەتەوە ،ب,,ێ ئەوەی تاقە ژنێ,,ک ش,,ک ببەین
ئەو کەموکورتییەی پ,ێ پ,ڕ بکەینەوە ...ت,ۆ س,,ووری لەسەر ئەوەی بڵێی,,ت ک,اتی خ,,ۆی ئێ,,رە
)کازینۆی منداڵن( بووە ،بەڵم من ئەوە یەکەمجارە ناوی دەبیستم ...ئەوەندە دەزان,,م لەم
شوێنە گۆمێک هەبوو ...ئێواران )مەیسوون(مان دەهێنا ،تاکو تێر تێر ئاوی لێ بخواتەوە.{.
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ش,,,تێک م,,,اوە بیگێڕمەوە ،کە بۆیە خس,,,تمە دواوە ،ت,,,اکو سەرت ل,,,ێ تێ,,,ک نەچێت .ئەویش
ئەوەیە )تیشکەش,,ان( ،کە هاوسەری )س,,وهاد(,ە ،پێش,,تر یەکێک ب,,ووە لەو ژنانەی )م,,ونیر
بۆتانی( پێوەندیی لەگەڵ بەستوون .پاساوی )مونیر( بۆ ئەمە چییە؟ ئەو پێی وایە دەبێ,,ت
پێوەن,,,,,,دیی سێکس,,,,,,ی لەگەڵ ژن,,,,,,ی کاربەدەس,,,,,,تە گەورەکانی دەوڵەت ببەس,,,,,,تێت ،بەو
مەبەستەی ئەو پێوەندییە نابەرانبەرییەی نێوانی,,ان هەڵبوەش,,ێتەوە .دی,,ارە )تیشکەش,,ان(
یەکەمجار ژن,,,ی بازرگانێکە و لێ,,,ی جی,,,ا دەبێتەوە ،ئینج,,,ا ش,,,وو بە ئەفسەرێک دەک,,,ات و
لەژێرەوە پێوەن,,دیی بە )م,,ونیر بۆت,,انی(یەوە هەیە .دواتری,,ش لە داخ,,ی )م,,ونیر بۆت,,انی(
)سوهاد( هەڵدەبژێرێت ،کە دە ساڵ لە خۆی منداڵترە .لەم دایەڵۆگەدا ڕوون,,تر تێڕوانین,,ی
)م,,ونیر بۆت,,انی( دەردەکەوێت} :ئەو ج,,ارەی )ئەمیری دادە مەیس,,وون( ڕەخنەی ل,,ێ گرت,,م،
گوایە )هاوار(ی برای لە ڕەشماڵن دیومی؛ لێیم پرسی:
_ جیاوازیی نێوان ئەوەی من دەیکەم لەگەڵ ئەوەی مونیر بۆتانی دەیکات ،چییە...؟!
ئەو وەک بڵێی وەڵمەکەی لە بەر کردبێت ،پێی گوتم:
_ جیاوازییەکەیان ئاسمان و ڕێسمانە ...ئەو تەنیا لەگەڵ ژن,,ی دەوڵەمەن,,دەکان پێوەن,,دی
دەبەس,,تێت ،ب,,ۆ ئەوەی لە مێردی,,ان جی,,ا بکاتەوە و ئەنجام ئەو پێوەندییە نابەرانبەرەی
نێوانی,,ان هەڵبوەش,,ێنێتەوە ،کە تەنیا پی,,اوی تەمبەڵ و ورگ,,ن پارێزگ,,,اریی ل,,ێ دەکەن...
ش,,ارێکی وەک هەولێر نە دەکەوێتە سەر دەری,,اوە و نە ڕووب,,ارێکی بە ن,,اودا تێدەپەڕێت،
ئەگەر لەو ڕێگەیەوە نەبێت ،چۆن دەجووڵێت...؟! ئاخر پێم ناڵێیت چۆن ئەو شارە وش,,ک و
وەس,,تاوە دەج,,ووڵێت...؟! بەڵم ت,,ۆ دەچی,,ت لەو ڕەش,,ماڵنە لەگەڵ ژن,,ی نەگبەتی کۆچەری
ڕادەب,,وێریت ...دەزان,,م پارەی,,ان دەدەی,,تێ ،دەس,,ا کێشە ڕاس,,تەقینەکە لێ,,رەوە دەس,,ت پ,,ێ
دەکات ،بەوەی ئەوانە بەو ب,,ڕە پارەیە دەخەڵەتێنیت ،ت,,اکو لەسەر ئەو ژیانە دواکەوتووە
بەردەوام بب,,,,,ن ...ئەوانە ئەگەر ئەو پارەیەی کەس,,,,,انی وەک ت,,,,,ۆ بەنجیان نەکات ،ئەوا
ناچ,,ار دەب,,ن ب,,ۆ ش,,ار ک,,ۆچ بکەن و لەوێ بە گ,,ژ دامودەس,,تگاکاندا بچنەوە ،کە ئەمە ب,,ۆ
جووڵن,,,دنی ش,,,ارێک ،نە بکەوێتە سەر هی,,,چ دەریایەکەوە و نە ڕووبارێ,,,ک شەقی بک,,,ات،
ڕێگەیەکی تەواو گونجاوە ...شتێک نییە وەک لدێ پارێزگاری لە شاری وش,,ک بک,,ات ...ن,,ا،
باش,,ترە بڵێ,,م ش,,اری وش,,ک وەک فریش,,تە لە لدێ دەڕوانێ,,ت و وا دەزانێ,,ت لە تەنگانەدا
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ڕزگ,,اری دەک,,ات ،بۆیە هەموو ئەو ش,,ارانەی وش,,کن دەرگەیان ب,,ۆ لدێی,,ی و ئەقڵی لدێی,,ی
کراوەیە{.
ئەمە هەوڵێک بوو ب,,ۆ دۆزینەوەی جەمسەری چیرۆکەکانی بەش,,ی دووەم ،کە ت,,ۆ پێ,,ت وایە
کەس ب,,,,ۆی نادۆزرێنەوە .دەت,,,,وانم بە هەمان میت,,,,ۆد ئەوانەی بەش,,,,ی سێیەمیش,,,,ت ب,,,,ۆ
دەستنیشان بکەم ،بەڵم هیوادارم خ,,ۆت پێیان,,دا بچیتەوە .خ,,ۆ ئەگەر پێویس,,تی ک,,رد ،ئەوا
بەڵێن بێت لە گوتاری سەربەخۆدا بۆی دەگەڕێمەوە .لێرەدا تەنیا هێندە دەڵێم:
من وەک نووسەری ڕۆمانەکە نامەوێت لەوە زیاتری لەبارەیەوە بڵێ,,م ،بەڵم وەک گوتوومە
بە خۆش,,حاڵییەوە دەگەڕێمەوە ،ئەگەر چ ت,,ۆی ئ,,ازیز و چ هەر کەس,,ێکی دیکە ب,,ۆ دایەڵۆگ
بانگم بکات.
ئەردەڵن گی,,,,ان ،ئەگەر ئێس,,,,تا لێ,,,,م بپرس,,,,یت) :ئەم گوت,,,,ارەی م,,,,ن چ س,,,,وودێکی پ,,,,ێ
گەیاندیت؟( ،ئەوا بەم شێوەیە وەڵمت دەدەمەوە:
یەکەم :زی,,,اتر ب,,,ۆم دەرکەوت ڕەخنە بە زم,,,انی میلل,,,ی دانامەزرێت .میت,,,ۆدی ویژدان,,,ی
میت,,,ۆدێکی لەکارکەوتووە و توان,,,ای ئەوەی نییە نهێنی,,,ی تێکس,,,ت چ فیک,,,ری و چ ئەدەبی،
بەتایبەتی تێکستێک لەسەر کۆمەڵێک پرۆبلەماتیک دامەزرابێت؛ بدۆزێتەوە.
دووەم :هێن,,,,,,,دەی دیکە بایەخی پرۆسێس,,,,,,,ی نووس,,,,,,,ینم ب,,,,,,,ۆ دەرکەوت ،کە تاکە ڕێگەی
تێپەڕاندنی زمانی ڕۆژانەیە و ناهێڵێت ڕەخنەگر بڕیاری پۆزەتی,,ڤ و نەگەتیڤ دەربک,,ات،
بگ,,رە ئەوەی بەسەردا دەسەپێنێت ب,,ۆ لێکدانەوەی هەر چەمکێک لەو چەمکانەی ئیش,,یان
پ,,,,,,ێ دەک,,,,,,ات؛ ب,,,,,,واری جی,,,,,,اوازی مەعریفەیان ب,,,,,,ۆ بگەڕێت و لینکەکانیان بدۆزێتەوە.
پێچەوانەی ئەوانەی لێ,,,رە و لەوێ بە زم,,,انی ڕۆژانە پێم,,,ان دەڵێ,,,ن )نووس,,,ین( کوتوبەن,,,د
دەهێنێ,,ت ،م,,ن جەخت لەسەر بۆچوونەکانی )دێری,,دا( دەکەمەوە و دەڵێ,,م نەخێر ،نووس,,ین
ئازادیم,,ان پ,,ێ دەبەخش,,ێت .ئەوانە وا لە )نووس,,ین( دەڕوان,,ن دوا ف,,ۆرمی ئایدیاکەنە ،لە
کاتێک,,دا ئەوە نووس,,ینە ن,,اهێڵێت ئای,,دیاکان دوا ف,,ۆرمی خۆی,,ان وەربگ,,رن .ئەوە نووس,,ینە
دەت,,,,وانێت س,,,,ێنترالیزم و دوالی,,,,زم تێ,,,,ک بش,,,,کێنێت ،بەوەی پرۆسێس,,,,ێکی دین,,,,امیکی و
ئینفینیتییە ،کە )دێریدا( بەشێکی زۆری ژیانی خۆی بۆ ئەو کەیسە تەرخان دەکات و پێ,,ی
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وایە )نووسین( جیاوازی دەهێنێتە کایەوە 43.ڕێنووس و خاڵبەندی ڕێیان ب,,ۆ خ,,ۆش ک,,ردووم
لە ڕووی سیمۆلۆجییەوە وشەکانی خۆم ببینم ،تاکو بتوانم لێیان تێبپەڕم .بۆ نموونە کاتێ
ک,,ردار وەک ئاوەڵن,,او نانووس,,م ،ئەوا مان,,ای وایە ئ,,ازادی و سەربەخۆیی بە هەر وشەیەک
ڕەوا دەبین,,م .چ,,اک دەزان,,م هەن,,دێک نووسەر زمانی,,ان ب,,ۆ ڕێن,,ووس و خاڵبەن,,دی ک,,ورت
کردووەتەوە و نایەنەوێت لەوە زی,,,,اتر تێبپەڕن ،بگ,,,,رە وەک تون,,,,دوتیژیی س,,,,یمبۆڵی ب,,,,ۆ
شکاندنی بەرهەمی داهێنەرانیان بە کار دەهێنن ،بەڵم من لە دیدگایەکی زۆر جیاوازەوە
لە نووس,,ین دەڕوان,,م .ڕێن,,ووس و خاڵبەن,,دی دوو ئێڵەمێنتی نووس,,ینن ،بەڵم هەموو ش,,تێک
نی,,,,ن .سەرچاوەی هەردوو تێڕوانینە باوەکە زم,,,,انی ڕۆژانەیە .ئەوانە پش,,,,تیان بە هی,,,,چ
سەرچاوەیەکی فەلسەفی و لینگویس,,تیکی نەبەس,,تووە ،بەڵکو وەک پێ,,ی ڕاه,,اتوون هەموو
شتێک وەسف دەکەن ،ئاوا لە باسکردنی زمانیشدا پەنا ب,,ۆ وەس,,ف دەبەن .ک,,اتێ ڕێن,,ووس،
خاڵبەن,,,,دی و ڕەگەزەکانی دیکەی زم,,,,ان دەبنە کۆتوبەن,,,,د ،کە بمانەوێت بەسەر ئەوانی
دیکەیان,,دا بسەپێنین .لەم ڕوانگەیەوە م,,ن ڕێ,,م بە خ,,ۆم نەداوە دەس,,تکاریی وشەکانی ت,,ۆ
بکەم و هەموویانم وەک خۆیان نووسیوەتەوە ،ئەگەرچی تۆ بێ ئەوەی مەبەستت ب,,ووبێت،
ئەوانەی منت گۆڕیون.
سێیەم :یارمەتیی دام بە چاوێکی دیکە ڕۆمانەکە بخوێنمەوە و هەندێ نهێنی,,ی ت,,ری تێ,,دا
ب,,,,بینم ،کە پێش,,,,تر نەم,,,,دیبوون ،لە کاتێک,,,,دا م,,,,ن هەر بەرهەمێک بڵو بکەمەوە ،ئی,,,,دی
نایخوێنمەوە و یەک کتێ,,بی خ,,ۆمم بە ش,,ێوەی فیزی,,ک ل نییە ،بۆیە پەنام ب,,ۆ ئەو ڤێرژنە
ب,,,,,رد ،کە بە وۆرد نووس,,,,,یومە .هەر لەبەر ئەوەیشە ک,,,,,اتێ لێ,,,,,رە و لەوێ ئام,,,,,اژەم بە
تێکستەکە داوە ،ژمارەی لپەڕەکانم نەنووسیون.
_ چ,,,,وارەم :خوێنەر لەو دایەڵۆگەمان,,,,دا بەش,,,,دارە و ئەویش دەت,,,,وانێت بۆچ,,,,وونی خ,,,,ۆی
دەرببڕێت.
بێگوم,,ان لەپاڵ ئەمانەدا خ,,اڵی دیکەیش هەن .دواج,,ار دەڵێ,,م ڕاس,,تگۆیی و ڕاش,,کاویی ت,,ۆ
ب,,,وون منی,,,ان خس,,,تە بەردەم ئەم ئەزموونە نوێیەوە .ئەوەی م,,,ن لێ,,,وەی دواوم تەنیا ئەم
گوتارەتە و هی,,,چ پێوەن,,,دیی بەوانی دیکەتەوە نییە .ن,,,اکرێت م,,,ن هەموو ڕاب,,,ردووت لەم
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گوت,,ارەدا ب,,بینم ،کە دەزان,,م توان,,ای ت,,ۆ لەوە گەورەترە و بەرهەمی لەمە باش,,ترت هەن.
هیوادارم ئەم ئەزموونە بۆ تۆیش سوودی هەبووبێت.
ئەگەر بپرسیت )ئایا گوت,,ارێکی م,,ن ،کە لە هەزار و پێنجسەد وشە تێناپەڕێت ،دەبێ,,ت ت,,ۆ
هێندەی لەبارەیەوە بنووسیت؟( ،ئەوا بەم شێوەیە وەڵمت دەدەمەوە:
ت,,ۆ وەک گ,,وتم کۆمەڵێک چەمکت وێنەی تەنی فیزیک,,ی لێ,,رە و لەوێ ف,,ڕێ داوە ،بەڵم م,,ن
ویس,,,,,,توومە لەسەر ئەو چەمکانە بوەس,,,,,,تم و وردی,,,,,,ان بکەمەوە ،کە ئەو پرۆسێسە زۆری
دەوێت .باوەڕم وایە ئەگەر تۆیش بتەوێت ئاستی ئەم گوتارەی من تێبپەڕێنیت ،پێویس,,تت
بە زی,,,,,اتر دەبێ,,,,,ت .م,,,,,ادام بۆچوونەکانمان لە چوارچێ,,,,,وەی دایەڵۆگە و بە مەبەس,,,,,تی
تێپەڕاندنە ،م,,,,,ن وەک ئەزموونێکی کاریگەر لێ,,,,,ی دەڕوان,,,,,م ،ئەردەڵن گی,,,,,ان .ڕەنگە لە
داه,,اتوویش بە ش,,ێوازی دیکە ب,,ۆ ئەم ئەزموونە بگەڕێمەوە .ئەوەی ب,,ۆ م,,ن گرنگە ئەوەیە
لە ڕێ,,ی دایەڵۆگەوە پرس,,یاری ن,,وێ ب,,ورووژێنم .ت,,اکو ئەو س,,اتەی بزان,,م دایەڵۆگ توان,,ای
بەخشینی شتی نوێی هەیە ،لەگەڵیدا بەردەوام دەبم.
شاد و سەرفراز بیت.
برات کاروان کاکەسوور
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