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 پێشەكی

 ەل ئەدەبییە نووستتینو شتتتێوازێكو نوێو رۆمان، مۆدێرنە پۆستتت
 ماوە دیاریكردنو نوێ لە مۆدێرن، مەبەستتتت رۆمانو فۆرمو نێو
 ردنوپێشكەشك ستایل و شێوازی بەڵكو نییە، سەرهەڵدانو كاتو و

 نووستتتتتتتەری رۆمتتتتانەكە كە ،یتتتت چتیرۆكتتتت  –گتێتنانەوەیە  ئەو
 ەورۆمانێكە رێگای لە پەیامەی ئەو دەربنینو بۆ هەڵیبژاردووە
 و وەرگرتن ستتتتتتتوود بە نێتتتبگەیتت  خوێنەرانو بە هەوڵتتدەدات
 ەندەهەرچ. ئەدەبییەكانیتر ژانرە و فەلستتتتەف  لەگەڵ ئاوێتەكردنو

 ئەدەبیتتاتو بە پەیوەنتتدی زۆرتر و ئتاڵۆز بتتابەتێكو بتابەتە، ئەم
 دەرستتتتتەد ستتتتتەد ئێستتتتتتا تا هەروەها رۆژئاواوە هەیە، واڵتانو

 دیارەكانو تێۆردانەرە و ئەدەبو قوتابخانە و یەكالنەكراوەتەوە
 بەاڵم تەواو، دەرەنجامێكو نەگەیشتتتتتتوونەتە و هاوڕانین ئەدەب
 وەكو و هەیە جیاوازیان بنەمای و رەگەز هەن رۆمان چەندان
 انهەڵبژاردنو پاڵەو لە نین مۆدێرنیتە قۆناغەكانو ئاسایو رۆمانو

 زمانو و كات و شتتتوێن و چینۆكو نێو رووداوەكە و رووداو و
 .هتد....  دەرەنجام و ئامانج و نووسین
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 و گۆڕانكاری لەو نەبین بێئاگا پێشتتوو وەكو ئەوەی بۆ هەروەها
 و دیالۆگ جێگەی تەبوون  بابەتانەی ئەو ستتەرهەڵدانو داهێنان و

 سەرلە جیهانو ئەدیبانو و فەیلەسوف نێوان لە لەسەركردن قسە
 ێون لە ئەدەبو، بواری بەتایبەتیش بوارەكان،ت و بتابت  زۆربەی

 و رۆمتتتاننووستتتتتتتین هونەری و رۆمتتتان ژانری ئەدەبیشتتتتتتتتتتدا
 كراوە رۆمان لەستتەر لێكۆلینەوە گەلێك بێگومان. پێشتتكەوتنەكانو
 ێكوشت پۆست مۆدێرن رۆمانو لەسەر بەاڵم گشتو، بەشێوەیەكو

 .كەمە زۆر یاخود ناكەوێت بەرچاو كوردییەكان كتێبخانە لە وا
 و كاتب بابەتە لەم لێكۆڵینەوە هەوڵدەدات توانا پێو بە باستتە ئەم

 رۆمانانەی ئەو و مۆدێرنیتە رۆمانو نێوان لێكچوونو و جیاوازی
 و مۆدێرن پۆست رۆمانو یا رۆمان، مۆدێرنە پۆست دەڵێن پێیان
 هەروەها، روو بخات  ناوە لەو كوردی رۆمانو شتتتتوێنو و جێگا

 ۆرەج ئەم نووستتینو تەكنیكو و بنەما دەستتتنیشتتانو یا بەراوردی
 .بكات گێنانەوەی  شێوازی و رۆمان

 رۆمانانە ئەو نموونەی لە ستتتتوود هەوڵدەدات لێكۆڵینەوەیە ئەم
 زیكن،ن بابەتەكە لە و دەكەوێت دەست توانا بەپێو كە وەربگرێت،
 جیهانین، و توركو و كوردی رۆمانو لە و جیاجیان نموونەكان
 جیهان ئەدەبییەكانو نێوەندە لە ئامارەی ئەو پێو بە هەروەها
 نموونەكتتتان یتتتا رۆمتتتان مۆدێرنە پۆستتتتتتتتتت بتتتارەی لە كراوە
 .ڵبژێردراونه 
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 -ئینتیبتتتتا و رەخنەی) میتۆدی گتوێرەی بە لتێتكتۆڵتیتنەوەیە ئەم
Impressionist )میتۆدە ئەم بەپێو كاركردنیش. ئەنجامدراوە 

ە ب و ورد زۆر بەشێوەیەكو ستەرەتا كە ئەوەیە، ناستراوە پێو كە
 كورتو بە و بخوێندرێتەوە دەقەكە رەخنەگرانە و جددی چاوێكو

 لەستتتتتتتەر هەڵوەستتتتتتتتە روو، بخاتە وردەكتارییەكان بەچنی و
 دەقەكەكە الیەنەكانو تەواوی و گێنانەوە و تەكنیك و ناوەرۆك
 اربكاتك الیەنەكان یەكەی یەكە لەسەر بتوانێت لێكۆڵەر تا بكرێت

 .پێبكرێت دەقەكانو نێوان بەراوردی و

 رۆمانو جیاوازی ئەوەیە لێكۆڵینەوەیە ئەم ستتتتتتەرەكو ئامانجو
 خااڵنەش ئەو روو، بخاتە مۆدێرن رۆمانو لەگەڵ مۆدێرن پۆست

 مۆدێرنو رۆمانو لە پۆستتتتتت رۆمانو كە بكات دەستتتتتتنیشتتتتتان
 رۆمانو خااڵنەی ئەو گرنگترین دیاركردنو هەروەها وەرگرتووە،

 گۆڕانكارییەكان و جیادەكرێتەوە پێ مۆدێرن رۆمانو لە پۆستتتت
 هەروەها، رۆمان جۆری هەردوو نێوان لە هاوبەشتتتتتتتییەكان و

 و بەگشتتتتو رۆمان مێژووی و چەمك كومێژووی  كورتە لەگەڵ
 .  بەتایبەتو كردستان باشووری لە رۆمان
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 بەشی یەكەم

 تەوەری یەكەم:

 كی رۆمانچەمك و كورتە مێژوویه

 

 باشتتتو ستتتەردەمێكو و ماوە ئەدەبییەكان زاراوە چەمك و و ناو
 دەچەستتتتتتتپێن، بەتەواوەتو و دەگرن خۆیتتتان جێو تتتتا گەرەكە

 كۆمەڵێ ئەوەی لەبەر نابێ ناوەكە رەها چەستتتتپاندنو هەرچەندە
 پێو خۆیان باوەڕیان كە بەكاردێنن، ناوە ئەو هەر هەن كەس
 ای زاراوەكە كە كاتێك ئەوەیە چەسپاندن لە مەبەستت بەاڵم هەیە،

 رۆمانیش بەكاریدێنن، خەڵك زۆرینەی و دەبێ باو زۆر چەمكەكە
 ئەدەبییەكان زاراوە زۆربەی كە تێپەڕیوە ئەزموونە ئەو بەهەمان

 كە پەیدابووە، دیاردەیە لەو بەر رۆمان بوونەتەوە، رووبەڕووی
 .نووساوه پێوەی بەهێزەوە ئێستا

 دەبوئە رەگەزێكو لە زیاتر بۆ رۆمان وشەی بڵێین دەتوانین واتە
(  Roman) وشتتتەی ناوەڕاستتتت ستتتەدەكانو ەل) و بەكارهاتووە

 .  رۆمانو میللو زمانو لە بووە چینۆك وشەی هاوواتای
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 بۆ نوێ نتتتاوێكو دەمەوێ: دەڵێ( دیتتتدرۆ) 0670 ستتتتتتتتتتاڵو لە
 .    3(بدۆزمەوە ریچاردسۆن بەرهەمەكانو

 تر ئەدەبییەكتتتتانو ژانرە وەك رۆمتتتتان متێتژوویتیەوە رووی لە
 ەمئ وەرگیراوە، كورت نۆڤلێتو لە و نییە كۆنو زۆر كومێژووی 

( Roman پاشتتان Novelle) بە ئەڵمانو زمانو لە ستتەرەتا ناوە
 ( بوو،Novela) ئیستتتتپانو ( بەNovel) ئینگلیزی بە بەكارهێناوە

 هەژدە ستتتتتەدەی لە پاشتتتتتان، حەڤدە بوو ستتتتتەدەی مۆدەی كە
 .خۆرئاوا لە رەخنەگران سەرنجو یجێگ  بووە و گەشەیكرد

 نووستتتتەری ستتتتێ( فێلدینگ هێنری ردستتتتۆن،ریچا دیڤۆ، )دانیال
 ەمئ رۆماننووسین، ستەرەتای بەشتداربوونو لە دیارن بەناوبانگو

 نووستتتتین بە دەستتتتتیان ستتتتەردەمدا یەك لە نووستتتتەرە ستتتتێ
 رۆماننووستتتتتتینیان قوتابخانەی بە ناتوانین هاروهه  نەكردووە،
 كبۆچوونێ و بیر پێو بە و شتتتێوەیەك بە یەكەیان هەر دابنێین،

بەاڵم  نووستتتتتتتیوە، رۆمتتتتانو هەبووە پتێتو بتتتتاوەڕی ختۆی كە
 .شداربوون ب نووسین  رۆمان سەرەتایەكانو ل  هەرسێكیان

 بەاڵم. 0دادەنێت رۆمان یەكەم بە 0911 ستیلستینا( ولستن )كۆلن 
 و پتتازدە ستتتتتتتەدەی كۆتتتای بۆ دەیگەڕێنێتەوە( ئیڤتتان  ئیڤۆر)

 نێوان لە ی(كیشۆت دۆن) سێرڤانت  شتازدە، ستەدەی ستەرەتای
 ستتتتتتتاڵو لە دیڤۆ دانیال. نووستتتتتتتیوە( 0706-0496) ستتتتتتتااڵنو
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( دیستتتایل مەدام. )نووستتیوە كرۆزۆی رۆبنستتۆن رۆمانو(0601)
 لەو كە دەگێنێتەوە ئەوە بۆ كۆنتتتدا لە رۆمتتتان نەبوونو هۆی

 و گریك چونكە هاتووە، دووەم پلەی بە ئافرەت ستتتتتتتەردەمە
 و ژن نێوان ستتتتتۆزداریو پەیوەندی بە گرنگییان زۆر رۆمەكان

 لەوەی بەر رۆمتتتان: " دەڵێ ئوكور ڤتتتان ولیتتتام. نەداوە پیتتتاو
 ستتتتتتتەردەمێكو دەربنی هەبتێتتتتت، دیتتتتاریتكتراوی شتتتتتتتێتوەیەكتو

، كردووهگەشەی وردە وردە ئەمانە دوای رۆمان ئیتر. 8"دیاریكراوە
 زۆر رێژەی نووستتتتتینو رۆمان نۆزدە و هەژدە ستتتتتەدەكانو لە

 .  بینیوه بەخۆیەوە گەورەی پەرەسەندنو و زیادیكرد
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 :دووەم تەوەری

 (كوردستان باشووری)  كوردی رۆمانی رۆمان و مێژووی

غو تو قۆناتایب واڵتانو رۆژئاوا ب  گشتو و ل جیهان ب  رۆمان ل 
كتتان ڵگتانێو كۆمت  ی خۆی لتت و پێگت  واو جێگتت زۆری بنیوه و تت 

كان دیار و ناستتتتتتتراوه ری رۆمان كت وان و كتاره، پتاڵت وهكردۆتت 
 ی و ه  رییان جێهێشتتتتووهمان، كاریگ نێو ژیانو رۆژان  ت هاتۆن 

 ی ر ه م خوێن وتمان، ك ڵستتتتتوك و گفتوگۆ و ه  ر قستتتتت ستتتت ل 
كانو دیستتتتتتۆیڤستتتتتكو و كافكا و تۆلستتتتتتۆی و فلۆبێر و وان پاڵ 

ر دۆما و پاتریك زوستتتتكیند و پامۆك و ندهلیكستتت ستتتتانداڵ و ئ 
ت خۆمان زۆر حاڵ  ناستتتێ. ل ر و موراكامو و زۆریتر ن ئۆستتتت 

كان الستتتاییان شتتتێوه ك ل ی شتتتێوه. ب چوێنینده ران كت و كارهب 
ا ی ی تێكو راستتتتتتتكۆلینكۆفتان حتاڵت  وهگوترێ ئت یتا ده وهینت كت ده

و چو ئ دام كامیلیا. ك و م  قتاڵ ی پرتت كو كچت یتا وه زۆربتایتانت 
ی دو ب  نێو رۆمانو كوردی زۆر الوازه ل  تی ریی هێز و كتاریگت 

ن كارهكت بینین كارهكاندا دهمت رهت وا بت ترین و دتتازه نتاكرێ، لت 
و   ڵگنێو كۆمت  و بێنت  وهنتد رۆژێتك زیتاتر بمێننت چت  نتاتوانن لت 
رنجو ر ستتتتتتتت گتت ی دیتتار، ئتت نموونتت  ن و ببنتت ربختت خۆیتتان ده
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ریاس و كو ستتتتتتت ین وهكتانو نێو رۆمتانو كوردی بتدهرهكتت كتاره
نێو  بینین ل .... ده مشتتتیدخانو مامم و حاجو پوشتتتۆئاستتتۆ و ج 

. ستتتێكو زندوو و ئامادهك  و نابن  وهمێنن گیر دهكان گۆشتتت كتێب 
  ی :دوو هۆكاری ه  م ئ 

 ت و شاریبوون. ئاستو رۆشنبیری و شارستانی  م: ك ی 

موو هتتت  رۆمتتتان لتتت  ، واتتتت و ژانرهی ئتتت مو رێژهم: كتتت دووه
ئامارێكو  م بێ )ئ مانێك ه رۆ 311بۆ  841 نگ كوردستتتتتتتتان ره

، ر كردووهنووستت  ش وای ل م ( ئ د نیی رستت د دهستت  كیی زاره
 ،و بۆشتتتتتتتایی ی ئ وهو پنكردن  بكتات بۆ زیتادكردنو ژماره لت پت 
ر س  ل ی تیڤو ه ریو نێگ ۆ نووسینو رۆمان كاریگ ب مو كاتك 

 كان. ری رۆمان لێڤل و ئاستو هون 

 كوزانیاریی  بە و ستتستتتو بە زۆر ستتەرەتاوە لە كوردی انورۆم
 وەك و كوردی ئەدەبیاتو نێو هاتۆتە بوارە لەم ستتتتنووردارەوە
 وههونەرییتت  رووی لە نەیتوانیوە بەاڵم ،بووە كپشتتتتتتتكتتدارییتت 
 لە رۆمان هونەرییەكانو پێوەرە ئاستتتتت لە خۆی و گەشتتتتەبكات

. ی زیتتاد بكتتاتژمتتارهر متان پێوههتت  بكتاتەوە و بتت  نزیتتك جیهتان
 سااڵنو بۆ هەوڵەكان و پێكردووە دەستو درەنگ كوردی رۆمانو

ندان م چ ئ  ، بۆی وهڕێن گ بیستتتتتتتەم ده ستتتتتتەدەی بیستتتتتتەكانو
  خنووسراون، كارێكو زۆر گرنگ و پن بای  م دوایی ی ل رۆمان 
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ر كانیان زیاتوهلێكۆڵین  توانن ل گران دهخن ، رهچۆل  یدان م م ل 
كان و تێبینو و ریی جوان و هون  ن ر الی ستتتتتتت  ن تیشتتتتتتتك بخت 

 و وهرزكردن ن بۆ ب كان بك و نزم  ستتتاده ن ستتتتنیشتتتانو الی ده
 ر بۆ كارینانو نووستتتت و پاڵپێوه ك هێزكردنو ئاستتتتتو رۆمان ب 

 ردنوك بۆ تێكشتتتتكاندن و دروستتتتتتكوهبنشتتتتتتتر، ن باشتتتتتر و ب 
 ر.ر نووس س ستۆ و فشاری زۆر ل پ پاڵ 

رۆمانو  تۆمار یەكەم كوردستتان باشتووری ئاستتو ر لەستەره  
 جەمیل خەومای، لە) و( جاف موختار ئەحمەد، ویژدان مەسەلەی)

 .نووسراون رابردوو سەدەی بیستەكانو لە كە بووە،(سائیب

 بە كوردی ئەدەبو و چیرۆك پستتتتتپۆڕانو ل  هەندێ ئەگەرچو 
 ئێستتتتتتتتتتتتای پێوەری بەپێو اڵمبتتتت  دادەنتێتن، درێتژی چتیترۆكتو

 ەب سەردەمە ئەم رۆمانەكانو لەگەڵ بەراورد بە یا رۆماننووستین
 رۆمتتانو بنەمتتاكتتانو و هەموو مەرج چونكە نرێتتت،داده رۆمتتان
 تێدایە.  

  ەلو مەدمح ) نەكراوی تەواو رۆمانو 0137 ستتتاڵو لە پاشتتتان
 كە( الدێ لە كورد كچو یا نازدار،) ناونیشتتتانو بە دێت( كوردی

 بەپێو. بتووكراوەتەوە دا(روونتتتتاكتو) گتۆڤتتتتاری لە زنتجتیترە بە
 كردووە كوردی چیرۆكو بۆ كە(  ارف حوستتتێن) بیبلیۆگرافیای
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 لەم دا( 0123-0184) ستتتااڵنو ماوەی لە بووبۆتەوە، كتێب وەك
 :ئەمانەن كە چاپكراون رۆمان چوار تەنها ماوەیەدا

 .جاف موختار ئەحمەد ی( ویژدانو )مەسەلەی -0

 .قازی رەحیمو ی( )پێشمەرگە -8

 .سە ید ساڵح مەدمح  ی( كوردستان )ئاشتو -3

 .ئیبراهیم ئەحمەد ی( گەل )ژانو -9

 نووستتتتەرانو پێگەیشتتتتتنو و كوردی رۆمانو كە ئاشتتتتكرایە زۆر
 تەكنیكو و جیاواز (تتێمەی )بتاب  نێو لە كتاركردنیتان و كورد
 رۆژ نووستتتتەرانو و رۆژئاوا رۆمانو چاو لە نووستتتتین رۆمان
 بەشتتتتتتداریكردنەكەی و پێكردووە دەستتتتتتتو درەنگ زۆر ئاوادا

 نێوان لە بەراورد ناتوانرێت بۆیە ستتتتستتتتت بووە، و لەستتتتەرخۆ
 رۆژئتتاوا ئەدەبیەكتتانو قۆنتتاغە و كوردی ئەدەبییەكتتانو قۆنتتاغە

 نووستتتتتراوە رۆمان رۆژئاوا لە كاتێ چونكە بكرێت،تو واوهت ب 
 مبەاڵ ،بووین  كالستتتیكو شتتییری خەریكو و كاترانو ئ ستت نوو

 بەم بكەین كوردی رۆمانو بۆ قۆنتاغبەنتدی تەنیتا بە دەتوانین
 :شێوەیە
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 -0186) ستتتتتتتەرەتتتاییەكتتان ئەزموونە و لەدایكبوون قۆنتتاغو-0
0161.) 

 (.0111 -0124) گەشەكردن و سەرهەڵدان قوناغو-8

 هەوڵدانزموون و ئ  و تێگەیشتتتتتن و بەدیاردە بوون قۆناغو-3
 (.ئێستا تا -0110)پسپۆڕیانە  كاركردنو بۆ

 زانكۆ نێو لەبین و دهریكو ئاماری ئ خ  كەستتتانەی ئەو زۆربەی
 رۆمانو بووژانەوەی پێكردنو دەستتتت كاردەكەن ئەكادیمیاكان و

 وەكو دەگەڕێنەوە هەشتتتتاكان دەیەی دووەمو نیوەی بۆ كوردی
 یدەی  ناوەڕاستتتتتتتو كە گەرمیانو  ادل. د و قادر ئیبراهیم. د

 كوردی رۆمانو زێنینو ستتەردەمو دەستتتپێكردنو بە هەشتتتاكان
 .باشووری كوردستان لە دادەنێن

 بۆ كوردیدا ئەدەبو لە رۆمتان زاراوەی بەكتارهێنتانو بێگومتان
 دەڵێن كە دەگەڕنەوە( كوردی  ەلو محمەد) بەرهەمەكەی پێش
 پێش رۆمان، نووستتتتراوە بەرهەمەكەی لەستتتتەر كەستتتتە یەكەم
 كەستتتتتتە كە یەكەم دەگەڕێتەوە، كۆی قادری حاجو بۆ ئەویش
 لە وەك بەكتتتتارهێنتتتتاوە كوردی ئەدەبتو لە رۆمتتتتانتو زاراوەی
 :دەڵێت شییرێكدا

 جەریدە و رۆمان ئێمە دەوری لە



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

04 

 باوە زانینو مەقسەدە، ئەگەرچو

 نووستترابێت لەستتەری كە كتێب وەك بەرهەم یەكەم ئەمانە دوای
 ستتاڵو لە ئەو دوای. رۆژبەیانیی  ئیستتما یل ی(نازە) رۆمان، ئەوا

 ئەوا رۆمان نووستترابێت لەستتەری كە كتێب یەكەم شتتا  لە 0128
 كوردییەكان رۆمانە لە بەشتتتێك .موكری ی  محمەد ی(ستتتەگوەڕ)

 :چاپكراون هەشتاكان سااڵنو لە كە

 .0124 موكری، ساڵو دمحەم   یەكەم، بەشو هەرەس، -0

 .0124 ساڵو موكری، مەدمح  تۆڵە، -8

 .0126 ساڵو موكری، مەدمح ،دووەم بەشو هەرەس، -3

 .0121 ساڵو  ارف، كەریم حەمە سور، كۆچو -9

 .0121 ساڵو  بداللە، كاروان مەزن، كێوی -4

 .0127 ساڵو  ارف، حوسێن یەكەم، بەرگو شار، -7

 .0127 ساڵو رەش، مەاڵی  ەزیزی سێوێ، كوێخا -6

 .0122 ساڵو بەرزنجو، حسام بەاڵ، كانگای -2

 .0122 ساڵو بدوڵو،   ساڵح غەفور توانەوە، -1
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 ستتتتاڵو حوستتتتێن، هیمداد رۆمان، كورتە، خەم گوڵو ماڵئاوا-01
0122. 

 .  0121 ساڵو جاف، خەسرەو كوردەر، -00
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 جۆرەكانی رۆمان

 (Abendteuerroman)                     سەركێشو رۆمانو

 (Ankunftroman)                                  گەیشتن رۆمانو

 (Kriegsroman)                                          شەڕ رۆمانو

 (Zeitroman)                                              كات رۆمانو

 (Spionageroman)                                جاسووسو رۆمانو

 (Bildungroman)                             پەروەردەیو رۆمانو

 (Brifroman)                                                    نامە رۆمان

 (Liebesroman)                                 خۆشەویستو رۆمانو

Kü)                                      هونەری رۆمانو nstlerroman) 

 (Entwieklungsroman)                              گەشەكردن رۆمانو

  (gesellschaftsroman)                                 كۆمەاڵیەتو رۆمانو

Universtä)                                     زانكۆی  رۆمانو tsroman) 

 (Dokumentroman)                               دۆكیومێنتو رۆمانو

 (Fantasyroman)                                        فەنتازی رۆمانو
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Groß)                               گەورە شاری رۆمانو stadtroman) 

 (Kriminalroman)                                           تاوان رۆمانو

 (Handyroman)                                      مۆبیلەرۆمان

 (Historischerroman)                                مێژوویو رۆمانو

 (Antikriegsroman)                         شەڕ دژە رۆمانو

 (Experimenttelleroman)               ریزموونگ ئ  رۆمانو

 (Erotikroman)                                     ئینۆتیكو رۆمانو

 (Asiatischerroman)                                   ئاسیایو رۆمانو

 (Science Fiction)                               زان  خەیاڵو رۆمانو

 (Staatsroman)                                        دەوڵەت رۆمانو

 (Studentenroman)                            زانكۆ قوتابو رۆمانو

 (Wildwestroman)                       رۆژئاوایو حشووه رۆمانو

 (Tatsachenroman)                              راستییەكان رۆمانو

 (Detektivroman)                                     پۆلیسو رۆمانو

 (Horrorroman)                                       ترس رۆمانو
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 (Magische realismus)                     واقییو جادووی رۆمانو

 (Neuroman)                                              نوێ رۆمانو

 (Psychologischroman)                             دەروونو رۆمانو

 (Regionalroman)                                   ناوچەیو رۆمانو

  (Jugendroman)              نجان               گ رۆمتانو 
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 تەوەری سێیەم

 رۆمانی مۆدێرن ك لهیهند منوونهجه

 ڤۆڵتێر ،کاندید یا گەشبینی
 

 فەڕەنستتتو گەورەی نووستتتەری کە جوانەکانە، رۆمانە لە یەکێک
 نووستتتراوە، رۆمانە ئەو دەمێکە هەرچەندە نووستتتیویەتو ڤۆڵتێر
 .نەداوە دەست لە جوانییەکەی و چێژ بەاڵم

 ڤێستتتتتتتفالن هەرێمو لە ئەڵمانو بارۆنێکو کۆشتتتتتتکو لە کاندید
 باڕۆن ناشتتتتەر و کوڕی نازانن دەژیا، راین رووباری باکووری

 کەچو ناستتتتتتێندرابوو، کچەکەی کوڕی وەکو چونکە نا، یا بوو
   .نەکردبوو جێو سەر کەس لەگەڵ کچەکەی

 و بارۆن کۆشتتتتتتتکو رۆشتتتتتتتنفکری قەشتتتتتتتەیەکو کە پتانگلۆس
 میتتافیزیتک، وانەکتانو کتانتدیتدبوو، متامۆستتتتتتتتتای بوو،نتاوچەکت 

 :پێیوابوو پانگلۆس. وهگوت جیهانو ده ستتتیستتتتەمو خوداناستتتو و
 خراپ، و باش روودەدات کە زەمینە ئەم لەستتتەر شتتتتێک هەموو
 رەنگو کەمێتتک ئەگەر تتتابلۆیەکە وەکو ،هەیە مرۆڤ بۆ خێری
 .نیشانناداپێ خۆی جوانییەکەی نەبێ تێدا سێبەری و رەش

 رۆژەی ئەو هەبوو، کۆشتتک نێو لە خۆشتتو زۆر ژیانێکو کاندید 
 لە دەگرێ ژوان لە( کونیگونتتدە) کچەکەی و کتتانتتدیتتد بتتارۆن
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 .دەردەکرێ كۆشك شتاپ ل  بە کاندید لەوکاتە پشتتەوە، باخچەی
 ئەوێش پاشتتتتتان بولگاری، هێزی ناو دەچێتە کاندید ئەوە دوای

 مامۆستتتتاکەی تووشتتتو لەوێ پورتوگال دەکاتە روو جێدەهێڵێت
 وهێزێک تۆ دەرکردنو دوای: دەلێ پانگلۆس. دەبێتەوە پانگلۆس

 ژنەکەیان و کوشتتت باڕۆنیان کۆشتتک و ستەر هێرشتیانکردە زۆر
 دەڵێ: هەروەها کوشتتتتت، کونیگوندەشتتتتیان و کرد پارچە پارچە

 ستتتتوزەنک نەخۆشتتتتو تووشتتتتو منش: پێبڵێم کتنهێنی  دەمەوێت
 پاک بارۆن ژنو بۆ: دەپرستتتتتتتێ کاندید! بتاڕۆن لە ژنو بوومە
 نەبوو؟

 ناسراوی و گەورە قەشەی لە بەاڵم پاک بوو، با: پانگلۆس قەشە 
 ......لە ئەویش ببوو، تووشو ڤێستفالن

 بە پاشتتتتان و دەکرێ زیندانو لەوێ بولگاریا، دەگەڕێنەوە دوایو
 رووبەڕووی ناوە لەم دەبێ، ئازاد شتتتەڕ هەڵگیرستتتانو هۆکاری

 بە ستتەرستتوڕمانییەوە دەبێتەوە، کونیگوندە() خۆشتتەویستتتەکەی
 ەیکات لەو بەلێ: کونیگوندە نەکوشتتتتت؟ تۆیان ئەی لێیدەپرستتتتێ
 ویستتتتو و من چووە حەزی زل ستتتەربازێکو هاتن بولگارییەکان

 ستتتتکمیدا، لە چەقۆ بە بۆیە بەرگریم کرد، من بەاڵم بکات، القەم
 کوشتتت ستتەربازەکەی و ژوورەوە هاتە ئەفستتەرەکەیان کاتە لەو
  شوقوم  کردە منو پاشان چاکبوومەوە، تا هەڵگرتەوە منیشو و



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

20 

 فرۆشتتتتتتتتم، هۆڵەندی بازرگانێکو بە ئینجا بوو، بێزار تا خۆی
 یجولەکە بازرگانێکو بە دوایو تێربوو، تا بوو لەگەڵم ئەویش

 شتتار گەورەی لێکۆڵەری تووشتتو بازاڕ لە رۆژەش ئەو فرۆشتتتم،
 خاوەنم گوتم منیش داوای کردم، بوو،  اشتتتتتت م ویشئ  بووم،
 رازی بەاڵم نارد، جولەکە ئستتتتتاشتتتتتەری دۆن بۆ هەواڵو هەیە،
 رازیر گ ئ  بەاڵم دەیدەمێ، دەوێ چیت گوتو: لێکۆڵەر نەبوو،
 کە رێککەوتن، وا دوای دەدەم، ستتتتزات ئایینو هۆکاری بە نەبو

 و جولەکە بۆ شتتتتەممە و چوارشتتتتەممە و دووشتتتتەممە رۆژانو
 شتتتتتەوی لەستتتتەر کێشتتتتەیان بەاڵم لێکۆڵەربم، بۆ تر رۆژەکانو
  کامەیان بم. الی هەبوو یەکشەممە بۆ شەممە

 ستتتتتەگو هەی: گوتو و ژوورەوه هاتە دۆن کەجول  بەینە لەم
 چەقۆکەی! هێناوە ئەوەشتتتتتت نییە بەس لێکۆڵەرت دیارە گالیلو

 ێب و ئازایانە زۆر کاندید برد، هێرشتتو کاندید رووەو هەڵکێشتتاو
 شتتتتتتتەوی کرد، درێژی زەوی لەستتتتتتتەر چەقۆکەی بە دوودڵو

 ئەویشتتتتتو کاندید بەستتتتتەرداهات، لێکۆڵەریش بوو، یەکشتتتتتەممە
 .کوشت

 کوشت؟ کەست دوو کرد چیت ئەوە: کونیگوندە 

 کاب غیرە و  اشتت بێ مرۆڤ ئەگەر، جوانەکەم کونیگوندە: کاندید 
 .....ناناسێ خۆشو کاتە لەو ئەوە لێکۆڵەربێ، لە رقیشو و
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 کەستتێکو تر بووە رێگاش لە و هەاڵتن کونیگوندە و کاندید دوای
 ناشتتتەر و کچو گومان دەکرێت کە بوو، ژنک ئەویش هاوڕێیان،

 ۆیخ تراژیدی چیرۆکو نەیویستتت کونیگوندە کاتەی لەو بێ، پاپا
 لە نتتتاتوانێتتتت ژیتتتاوە خۆش چونکە بگێنیتەوە، پتتتاپتتتا کچو بۆ

: گوت کونیگونتتدەی بە پتتاپتتا کچو کەچو .بگتتات مەینەتییەکتتانو
 مندااڵن یاری تۆ ناخۆشتتتتتتییەکانو بینیومە من ئەوەی گوێبگرە،

 جوانترین هەروەها ئیتاڵیا، میری گەورەترین درابوومە من بووە،
 نرخەکەی یەکشتتتتتتەو بۆ لەبەرمدەکرد من کراستتتتتتەی ئەو پیاو،

 ەول. زیاتربوو ڤێستتتتفان لەتەواوی بگرە و بارۆن لەکۆشتتتکەکەی
 بە پاستتتتەوان و خزمەتکار چەنداین و دایک لەگەڵ منیان کاتەی

 هێرشتتیان دەریا جەردەکانو لە رێگا رۆما کرد، رەوانەی کەشتتتو
 اوەپی بۆ خۆم بووم، کچ ئەوکاتە تا کە من رفاند، یانئێم  و کرد

 رەش پیاوێکو کە جەردەکان کاپتنو کەچو هەڵگرتبوو، جوانەکە
 چۆن بەاڵم جێ، ستتتەر چوە، لەگەڵم و خۆی الی بردە منو بوو،

 خراپبوو. دونیا وامزانو

 .لە باوەشمگرتو و نەمکوشتو هەیە شەنست تۆ: دەیگوت کەچو 
 کۆمەڵە( مەغریب) مۆرۆکۆ کەنارەکانو گەیشتتتتتتتتینە کاتەی لەو

 یانوان هەموو ئ  و رمانستتتتتت  هێرشتتتتتتیان کرد جەردەیەکو تر
 لەژێر من رفاندبوو، یانئێم  کرد ك  پارچە پارچە و کوشتتتتتتت
پیاوێک  تووشتتتتو نەمابوو لەهیچ ئاگام دەرەوە هاتمە الشتتتتەکان
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 بۆ پتتتتاپتتتتابووم نێردراوی من: گوتو متتتتاڵ، بردەوە منو م،بوو
 کچە ئەی: گوتو هەروەها کرستتتتیانەکان، پاراستتتتنو بۆ مەغریب
 کەشتییەک خستە منو بەخێوم کردی، بەخۆم ساڵ شەش شازادە
 ێکبەرپرس فرۆشتتە منو کەچو دەکاتەوە، ئیتاڵیام وانەیره گوایە

 هەموو بەگەڕانو دەستو یەکستەر کنی، منو هەر کە جەزائیر، لە
 و ترس لەژێر بێگومتتان کرد، ئەوروپتتا و ئتتاستتتتتتتیتتا و ئەفریکتا

 رد ودەک کونیگوندە لە رووی برسییەتو، و سێکسو دەستتدرێژی
 لە ستتتتتتاڵو پازدە کچێکو و پاپا کچو بەرچاوت بینە: دەیگوت
 درێژی دەستتت و کۆیلیەتو لەژێر بگرێ خۆی مانگ ستتێ ماوەی

 ەفرۆشتتت منیان ،ك رپرستت کوشتتتنو ب  دوای. شتەڕ و برستیەتو و
 شئەوی ك،توونستتتیی  فرۆشتتتتە منو ئەویش جەزائیری، دەاڵلێکو

 بۆ لەوێوە تەرابلوس فترۆشتتتتتتتتە متنتو ئەویتش یەکتێتکتیتتتر، بە
 دژی ئەویش  وستتتتتتمانییەکان، بەرپرستتتتتتێکو بۆ کۆستتتتتتتەنتینۆ
 لەو ستتتتەرکەوتن رووستتتتەکان کە دوایو دەجەنگا، رووستتتتەکان

 ستتتاڵ دوو لەوێ مۆستتتکۆ، براینە جەنگ  دیلو وەکو ئێمە شتتتەڕە
 دەستتتتكردن ئەو و دەستتتت ئەو پاش ،كارمكرد باخچەوان وەکو

 لە ریگا چوومە ئینجا گەڕام، رووستتتتتیا هەموو رامکرد، لەوێش
 برێمن، کاستتتتتتتل، الیپزیتک، ڤیزمتار، رۆستتتتتتتتۆک، دوای لیتلەنتد

 نەخۆشتتییەدا و ناخۆشتتو لەم. رۆتردام دێنهاگ، لیدین، ئوترێخت،
 هەروەها. پاپام کچو من کە نەچوو بیرم هەر بەاڵم پیربووم،
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 ژیان خۆشتتتتەویستتتتتو بەاڵم بکوژم، خۆم هەوڵمدا جار ستتتتەدان
 برد، منیان یا گەڕام واڵتانەی لەو. ستتتتتەرکەوتووبم نەیهێشتتتتتت

 رەش ستتێ لەوانە بوون، خۆیان ژیانو دژی بینو کەستتم دوازدە
 پرۆفیستتتتتتتۆرێکو لەگەڵ جنێفو چوار بەریتانو، چوار پێستتتتتتت،
 بوو، ئیستتاشتتەر دۆن جولەکە خزمەتم کرد کە دواکەس. ئەڵمانو

 ەب گەیشتتتتتتنیان دوای. دڕی ستتتتتکو کونیگوندە لەبەر کاندید کە
 و رۆیشتتتتت کاکامبۆ لەگەڵ و جیابۆوە کاندید لە ئایرس بیۆن 
 بۆردۆک  بەرەو خۆی دوای و گەڕا ئەمریکا باشتتووری هەموو

 ئازادکردنو بۆ کاکامبۆ بە دا پارەشتتتتو رۆیشتتتتت فەرەنستتتتا لە
 یدکتتانتتد لەوێ ئیتتاڵیتا لە ڤەلەنستتتتتتتییتا بۆ بیهێنێ و کونیگونتدە

 چاوەڕوانیانە.
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تسوزاك ماركوس - دز كتێب رۆمانی  

 خۆی لەگەڵ مرۆڤەكان رۆحو كە مردنە رۆمانە ئەم گێنەرەوەی
 لیزل) لەرێگای یە0131 لە ستتتتاڵو چیرۆكەكە دەستتتتتپێكو دەبات،

 ەل مۆلشتتتینگ ناوچەی لە. ستتتااڵنە نۆ تەمن كچێكو كە( میمێنگەر
و راگواستن دوای لیزل. نازییەكانە سەردەمو لە ئەلمانیا -مونشتن
 لەالیەن براكەی مردنو و نتتازییەكتتان لەالیەن بتتاوكو و دایتتك

 شتتتتتتێوەیەكو بە رۆمانە لەم ،وهی گیرستتتتتتا بەخێوكەر خێزانێكو
 انكتێبەكان نیشتت ناوەرۆكو یا دەكات كتێبێك چەند باستتو گشتتتو
 گۆڕ) كتێتتب یەكەم وەریتتدەگرتن، یتتا دەیتتدزین لیزل كە دەدات،

 ،راكەیب ناشتتتنو كاتو لە هەڵگرتەوە بەفر نێو لە بوو هەڵكەنەكان
 تێبك ستتتووتاندنو كاتو لە هەڵگرتەوە ئاگر نێو لە  كتێب دووەم

 ەیئەوان هەموو پێیانوابوو نازییەكان چونكە نازییەكان، الیەن لە
 دژی و الوازن متترۆڤتتو دەبتتن، پەروەردە هتتونەر و ئەدەب بە

 متتتتاڵو لە كتێبێتتتتك چەنتتتتد دزینو دواتر. ئەلمتتتتانین كتۆمەڵگتتتتای
 مرۆڤ منارە، ستتەگەكە، فاوستتت، كتێبەكانو كە شتتار، پارێزگاری

. شتتتتتتەڕەكانم تاریكو، لە كگۆرانی  گوێزەرەوە، خەون قوڕ، لە
 ئەو بارودۆخو لە منداڵەوە ئەم دونیابینو رێگای لە نووستتتتتەر

 ،بزانێت شتتتێك هەموو دەكرد حەزی لیزل دەڕوانێ، ئەلمانیا كاتو
 كە متتتاك  هتتتاوڕێو بووە ژێرزەمین لە كە دواتر  بۆیە هەر

 دەوێت؟ خۆش منو دایكم ئایا دەیپرستتتو یەهودی بوو، كوڕێكو
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 خۆشتتتتتدەوێت، خۆی ڕۆڵەكەی دایكێك هەموو بێگومان،: ماك 
 لە ئێنجا. خۆشتتتتتتدەوێت خۆی كوڕەكەی هیتلەریش دایكو هەتا

 ەبووك و دەكرد بەفریان شتتەڕە ژێرزەمینە لەم نازییەكان ترستتو
 ێ،ژوور هێنابوویە ستتتل بە لیزل كە دەكرد، دورستتت بەفرینەیان

 ەب ئەوان ئایینو چونكە بنووستتتێت، دەكرد لیزل لە داوای ماك 
 ستتامانو گەورەترین بە نووستتین ئەوان ماوە، نووستتینەوە هۆی

 دەیانەوێت و دەخوێننەوە شتێك هەموو بەردەوام دەزانن، خۆیان
  رێت،بە ناویان لە ناتوانێت كەس بۆیە  ببن، شتتتێك هەموو فێری
 شنومون بۆمبابارانو و یەهودییەكان ڕاگواستتنو تەمەنە لەم لیزل
 هاوڕێو ڕوودی لەگەڵ ناوە نتاوە بۆیە بینو، خۆی چتاوی بە

ستتتەرۆكە،  لە رقمان" دەكرد هاواریان و دارستتتتان ناو دەچوونە
 .......  "......سەرۆكە لە رقمان
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 هێرمان شوڵتز –رۆمانی ئیسكەندەر 

 كە كردووە، داستتتتانو و دراما باستتتو زووەوە لە هۆراس وەك
 رووداوەكەوە ناوەڕاستتتتتتو لە دراما یا، داستتتتتتان دەبێت: دەڵێت
 .وەكەروودا كۆتایو و سەرەتا بۆ بگەڕێتەوە ئینجا پێبكات، دەست

 بەاڵم كاری كردووە، بنەما و شتتتتێواز بەهەمان شتتتتوڵتز هێرمان
 لە( ئەستتتتتتاف) پاڵەوانە دوو بوونو رۆمانە لەم گرنگتر لەمەش
 كەستتتتیەتو رۆمانەكە، دووەمو نیوەی لە( لەیلە) و یەكەم نیوەی

 كوپەیوەندیی  هیچ یەكەم نیوەی رووداوەكانو تەواوی لە( لەیلە)
 لە شتتتێوە هەمان بە نادیارە، و نییە وە(هئەستتتاف) كەستتتیەتو بە

 رووداوەكان ناو دێتە كەم زۆر( ئەساف) كەسیەتو دووەم، نیوەی
 هیچ و دەكات بەشتتتتتتتداری نائامادە بە هەشتتتتتتتە كە ئەوەی و

 كورستتتتتەیە چەند لە نییە وە(لەیلە) كەستتتتیەتو بە كوپەیوەندیی 
 .  نەبێت كۆتایی 

 ەیلەل ئەڵمانیا، ئەنادۆڵو، دانیشتتتتووی گوندیو گەنجێكو ئەستتتاف
 جیاوازن، هەڵستتتتتوكەوت ژینگەو لە مۆدێرنو ئەن ەرەیو، كچێكو
 هەوڵیداوە رۆمانەدا لەم هێرمتان. نزیكن لێتك كولتور لە بەاڵم
 سیۆنوترادی نێوان لە بكات توركیا یتێكەڵەی  كولتورە ئەو باستو
 ئەن ەرا، و نبولئیستتتت  وەك توركیا گەورەكانو شتتتارە و گوندی

 .ئەڵمانو كولتوری ناو بۆ كولتورە ئەم هاتنو هەروەها
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 ێتبتوان ئەوەی بۆ ئەڵمانیا دەچێتە كاركردن بۆ تاقانە ئەستتتتافو
 گوندی لە بدات دایكو  ائیشتتتتتتتەی و باوكو رەئوفو یارمەتو

 رمەتویا بە ئاژەڵەوە بەخێوكردنو لەرێگای خەریكن كە( یەنیكۆیا)
 فێری ئەڵمانیا لە ستتتەر، دەبەنە ژیان مەڕەكانە شتتتوانو كە  ەلو
 لە داوا و بكنێت باوكو بەرهەمەكانو بۆ ستتتتەالجە دەبێت ئەوە

 تەكسو بە هەوڵدەن و دەریا لێواری بچنە پشتوو بۆ بكات ماڵەوە
 بیر پێچەوەانەوە بە نەكەن، هیالك زۆر خۆیان و بكەن هاتوچۆ

 بە مەڕەكان شتتتتوانو  ەلو هەروەها. بكەنەوە خۆش ژیانێكو لە
 بووە، ستەرگەردان و ئەستاف باوكو رەئوفو الی هاتۆتە ناچاری

 هەموو چونكە كێشتتتتتتەكانە، هەموو پێچەوانەی  ەلو كێشتتتتتتەی
 دێت، كێشتتە تووشتتو خراپ كارێكو ئەنجامدانو بەهۆی كەستتێك

 خوشتتتكو كە نەكوشتتتتووە پیاوەی ئەو ئەوەی لەبەر  ەلو بەاڵم
 رەئوف الی هاتۆتە و دەركراوە گوندەكەی لە خۆشتتتتدەویستتتتت،

 منداڵێكو چەند لەگەڵ دەستپاك شارەزا و شتوانێكو وەك كارپات
 و خواردنەوە بە ەرەق ئەشتتكەوتەكان لە جار زۆر كاردەكات، تر

 .  دەبات بەسەر كات منداڵەكان بۆ چیرۆك گێنانەوەی

 بۆ ستتتەركار، دەكەوێتە دیزبۆرگ شتتتاری لە ئەڵمانیا لە ئەستتتاف
 داری بەرەو) بەناوی باڕێك هاوڕێو دەچێتە رازی لەگەڵ پشتتوو
 ماندووەكانە، دەروون مرۆڤە حەستتانەوەی شتتوێنو كە ،( بەڕوو
 گاڵتەی و قستتتتە و دابنیشتتتتیت كچێك لەگەڵ دەتوانو باڕانە لەم
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 بدەیت، جەستتتەی لە دەستتت خۆت ئارەزووی بە و بكەیت لەگەڵ
 مەی پێكو مەرج  بەو ئەمەش نەكەیت، نارەحەتو و بێزار بەاڵم
 بانگ بۆی دەبێ یا دەڕوات، كرد تەواوی كاتێ هەر بكنیت، بۆ

 ،تایبەت ژووری بچیتە لەگەڵو خولەكێك چەند یاخود بكەیتەوە
 هەیە، خۆیان تایبەتو یاستتتای و دەستتتتور شتتتوێنانە ئەو هەموو

 كات بەزووترین پێویست كاتو لە دەكات، پشتتگیریان حكومەتیش
 .شوێنە ئەو دەگاتە پۆلی 

 ئەڵمانە كچێكو كە دەكەوێت( ئەگنێ ) بە چاوی لەوێ ئەستتتاف 
 هەر وەك جارێك چەند ئەوەی دوای كتاردەكات، بتاڕە لەو و

 پاشتتتان و دەكات بانگ بۆ زێكتو و شتتتەراب باڕە ئەو میوانێكو
 بەهێز لەگەڵ پەیوەندی و دەبێت شتتتتتتەیدای دەخەوێت، لەگەڵو
 و دەكەن دەرەوە پیاستتتتەی بەیەكەوە كاركردن دوای و دەكات
 فێری و ماڵێ دەیباتەوە ئەگنێ  شتتتتتتتەوانە ستتتتتتتینەمتا، دەچنە

 وجاریەت یەكەم گوندییە كوڕە ئەو چونكە دەكات، ستتێكستتكردنو
 پارە بە ئەوەی سەرەڕای ئەساف هەروەها بخەوێت، ژنێك لەگەڵ
 .دەبێت  اش و دەخەوێت، ئەگنێ  لەگەڵ

 كولتورە ئەو ستتتتتتەر دەخاتە خوێنەر ستتتتتتەرنجو هێرمان لێرە 
 دەزانێت دەرستتتەد ستتتەد گەنجێك كە توركو، مرۆڤو شتتەرقییەی

 اڕەب لەم كە پارەیەیە، بنە ئەم لەستتەر ژیانو و ستتۆزانییە كچێك
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 دەچێتەوە كاتێك بەاڵم خۆشتتتیدەوێت، كەچو دەكەوێت، دەستتتتو
 ناتوانێت دەستتتتبەرداری دەبینێت، تر پیاوێكو لەگەڵ كچە باڕەكە
 وژینگەیەك چوارچێوەی لە ژیانو پێناستتتو كە بێت، كولتورە ئەو

 بەو نەوەك بمرێت ستتتتتتتاتە لەو ئامادەیە كردووە، بۆ بچووك
 كەمیشتتتتتتتە متتاوەیەكو هەرچەنتتدە ببینێتتت، كچە ئەو شتتتتتتتێوەیە

 ئەگنێ  و دەنێت پیاوەكە رەدوی بتت  بە بۆیە دەینتاستتتتتتتێتت،
 هەتا ۆب و لێبێنێت ئیتر وازی بنیار دەدات و دادەنێت بەخیانەتكار

 خزمەتو بۆ دەبووا ەشكتتات لەم هەر. الی نەگەڕێتەوە هەتتتایە
 و قەف ازیا چیاكانو بۆ لەوێش بگەڕێتەوە توركیا، ستتتتتتتەربازی
 هەشتا و سەد بە ئەساف ژیانو گۆڕانو سەربازی، چەرمەسەری

 لە نئێشتتتكگرت و قەف ازیا چیاكانو بۆ ئەڵمانیاوە باڕەكانو لە پلە
 تا ووبهەل  باشتتترین بەاڵم چییە، ئامانجەكەی نازانێت كە شتتتێك
 رینوردت لە بیری وامبەرده كەچو بكات، یاد لە ئەگنێ  بتوانێت
 متتتتاوەیە لەو كردبووی، ئەگنێ  لەگەڵ كە دەكردەوە شتتتتتتتتتتت
  ئەگنێ: نووستتتیبووی كە پێگەیشتتتت، هاوڕێو رازی لە نامەیەكو

 تەواوەتو بە ئەستتتتتتاف. توركە كوڕێكو لە دەڵێن و هەیە زگو
 خزمەتو بە كۆتایو تا دەژمێرێ، رۆژەكان نائارامو بە دەشتتڵەژێو

 منداڵەكەی بەدوای و ئەڵمتانیتا بگەڕێتەوە و بێتت ستتتتتتتەربتازی
 .بگەڕێت
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 و دایك سەردانو لەجیاتو ئەساف ،ماوەی  ئەو تەوابوونو دوای 
 كە هتتاوڕێو رازی الی بۆ فرانكفۆرت گەڕایەوە بكتتات بتتاوكو
 ئەستتتاف بۆ قەنا ەت هەوڵدەدات زۆر رازی شتتارە، ئەو هاتبووە

 بەیەكەوە ناتوانن چونكە بێنێت، كچە لەم واز بكات دروستتتتتتت
، دابنیشتتتتێت ماڵەوە لە نییە تورك ژنەكانو وەكو ژنە ئەو بژیێن،
 هەروەها جموجۆڵە، پن ژیانێكو و خەڵك نێو لە حەزی بەڵكو

 تۆش بژێت، مەڕو  بزن لەگەڵ( یەنیكۆیتا) گونتدی لە نتاتوانێتت
 ،بەریت بەستتتتتتەر ژیان ئەگنێ  لەگەڵ ئەڵمانێك وەكو ناتوانیت
 بۆ لەوێش و دیزبۆرگ دەچێتە و پێ نادا گوێو ئەستتتتاف بەاڵم
 دوای نەماوە، لەوێ ئەگنێ  بەاڵم( بەڕوو داری بەرەو) باڕی

 ێلئوتومب روودای بە ئەگنێ  كە دەردەكەوێت بۆی زۆر هەوڵێكو
 نەخۆشتتتخانەی بردۆتە رووداوەكە پێش منداڵەكەشتتتو و مردووە
 و نەكردن قستتتتتتتە و گۆشتتتتتتتەگیری بەهۆی مندااڵن، دەروونو
 هەوڵتتتتدەدات بەردەوام هتتتتاوڕێو رازی هەرچەنتتتتدە. تتوڕەبوون
 كێشتتتە تووشتتتو خۆی و بێنێت منداڵە لەو واز رازیكات ئەستتتاف
 شارۆچكەكان و شار هەموو لە شێت وەك ئەستاف بەاڵم نەكات،
 منداڵەكە ناوی چونكە دەگەڕێت، نەخۆشتتتتتخانەكان یەكەی یەكە

 مندااڵن، چاكستتتتازی نەخۆشتتتتخانەیەكو لە نازانێت، ستتتتەرەنجام
( ێمەنل ئەگنێ ) ناوی بە دایكو و( ئەلیكساندەر) ناوی بە منداڵێك

   كێیە؟ باوكو نازانن نییە باوكو ناوی بەاڵم دەدۆزێتەوە،
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 كوڕی ئەلیكستتتتاندەری دەیەوێت شتتتێوەیەك هەموو بە ئەستتتاف
 بێبە نییە ئامادە( گایگەر) دكتۆر بەاڵم خۆی، الی بگەڕێنیتەوە

 ەرئەلیكستتتاند ئەستتتافەوە لەالیەن باوكایەتو ستتتەلماندنو و بەڵگە
 .كێیە نازانێت كە توركێك دەست بداتە

 دكتۆر بەاڵم گایگەر، دكتۆر بداتە پارە هەوڵتدەدات ئەستتتتتتتاف 
 پیتاوێك ستتتتتتتەیرە پێ زۆری بەڵكو وەرینتاگرێتت، نەك گتایگەر

 بە خۆڕایو من هەڵیگرە: پیێدەڵێت گیرفتانە لە زۆری پتارەیەكو
 دەیكەم بێت پێویستتت ئەوەی هەیە، خۆم مووچەی كارناكام لێرە
 ئەو لێبكتتتات، داوام كەس ئەوەی بەبێ منتتتداڵەكتتتان هەموو بۆ

 .بێت چاودێری ژێر لە دەبێت نەخۆشە منداڵەش

 وەرگرتنەوەی لە دەبێت ئومێد بێ زۆر ماوەیەكو دوای ئەستتاف 
 منداڵەكە دەچن هاوڕێ رازی لەگەڵ شتتتتتتەوێك ئەلیكستتتتتتاندەر،

 ەندچ سنووری ئوتومبێل بە و ستاختە پاستەپۆرتو بە دەڕفێنن و
 یایەنیكۆ گوندی بۆ لەوێش و توركیا دەیبەنە و دەبنن واڵتێك

 و ئەستتتاف بابە گەورە، و دایە گەورە ی  ائیشتتتە و رەئوف الی
 .ئەڵمانیا دەگەڕێنەوە پەلە بە رازی

 دەبێت  ەلو لەگەڵ و رادێ ژینگەكە لە وردە وردە ئەلیكستتاندەر 
 و  ایشتتە و رەئوف خۆشتتەویستتتو زیندوو، و ئازا شتتوانێكو بە

 كتتارپتتات رەئوف متتاوەیەك دوای. دەبێتتت توركو زمتتانو فێری
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 ەئێو: نووستتتراوە و دێت بۆ ئەڵمانو كونستتتوڵخانەی لە نامەیەكو
 جۆرە ئەم هەیە، دەروونو نەخۆشتتتتو و الیە ئەڵمانتان منداڵێكو

 تكا بەزووترین دەبێت بۆیە نییە، توركیا لە شنەخۆشتتتتتخانەی 
 كتتتتارەمەنتتتتدێكو متتتتاوەیەش لەم ئەڵمتتتتانیتتتتا، بۆ بگەڕێنتتتتدرێتەوە

 .منداڵە ئەو گەڕاندنەوەی بۆ دەكات سەردانتان كونسوڵخانە

 لە مەبەستتتتتتتتیان نازانێت دەبێت دڵەڕاوكێ تووشتتتتتتتو رەئوف 
 هەروەها لێنەبووە، گوێ وای شتتتتو و چیە دەروونو نەخۆشتتتو

 ئەمە نازانێت مانای دەخوێنێتەوە بۆ نامەكەشتتتتتو كەستتتتتەی ئەو
 رۆژیان و شتەو دەبن، زۆر نیگەران  ائیشتە لەگەڵ كارپات چییە،
 ئەستتتاف، دوای بوو كوڕە بەم ئومێدێكیان هەموو دەبێت، تێكەڵ

 ێیانج نەوەكەیان ئێستاش چاونەترس، و باش شتوانێكو ببێتە كە
 .دەهێڵێت

 كۆنسێرت دەست بۆ خۆئامادەكردن بە رۆمانەكە دووەمو نیوەی
 لپاو) داوەتو كۆنستتتێرتەكە بۆ( فاهرونوزا) ئەمەش بۆ پێدەكات،
 كومۆستتتی اژەنێ پاول دەكات، بۆ ئەن ەرە ئەڵمانیاوە لە( النگنبێرگ

  لەگەڵ كە فاهرونوزا ماڵو دەگاتە بێنەوا هامبۆرگو گۆشتتتتەگیری
 ەل پاول لەگەڵ دەژێن، بەیەكەوە نەوەی لەیلەی و كچو فەخریەی
 شاری دیمەنو سەیری و دەخۆنەوە شەراب یەكەوە بە باڵكۆنەكە
 ەب بۆیە ژیاون، ئەڵمانیا لە ماوەیەك ئەوانیش و دەكەن ئەن ەرە
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 ەكهەفتەی: دەڵێت پاول بە لەیلە پاشتتتان دەكەن، گفتوگۆ ئەڵمانو
 بەاڵم بكەین، رەش دەریای پیاستتتەیەكو دەتوانین هەیە پشتتتووم

 نێتدەخای  رۆژێكو  شتتتتتتەو پێستتتتتتپێردراوە كارێكم ئەمە پێش
 لەگەڵ پاول لەیلە. دەكەین ستتتەفەرەكەمان ئینجا، دەدەم ئەنجامو
 ەب لەرێگا بڵێن، شتتتێك داپیرەی و دایك ئەوەی بەبێ دەبات خۆی
 دوایان و كاردەكات ئەڵمانیا كونستتتتتوڵخانەی لە كە دەڵێت پاول

 ۆشنەخ ئەڵمانو منداڵێكو یەنیكۆیا گوندی لە بچێتت لێكردووە
 بۆیە نییە كیشگرژییتتتت  هتیتچ ئەوەی لەبەر بتیتهتێتنتێتتەوە، هەیە

 .نەكرد پۆلی  بە پێویستو

 ەكی هەر دەبینێت پاول الدەدەن، لۆكاڵو هوتێلێكو لە شەوەكەی 
 كولەیەكو و هەیە دووكەستتتتتتتو خەوی تەختتتو یەك و ژوور

 ەگەڵل كە نائاسایو، بارێكو دەكەوێتە پاول شۆڕبۆتەوە، بەسەردا
 خەو، تەختەی یەك لەستتتتەر توركیا لە ئیستتتتالم توركو كچێكو
 ژوورێ دێتەوە لەیلە كە بەاڵم نییە، نۆرماڵئاستتتتایو و  شتتتتتێكو

 یچه بەبێ لەیلە چونكە دەبێتەوە، پێچەوانە پاول تێگەیشتتتتتتتتنو
 لەستتەر دەكات پاول لە داواش و دادەكەنێت جلەكانو پێشتتینەیەك
 لەیلەی پتتتاول شتتتتتتتەوەوە لەم ئیتر بخەوێتتتت، لەگەڵو تەختەكە

 .خۆشدەوێت



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

35 

 رووباری ستتتەر دەگەنە تا دەكەنەوە بەڕۆیشتتتن دەستتتت بەیانو 
 و ندەده رووبارەكە رۆخو لە تر كوپشتتتتتووی  لەوێ زەكەریا

 لەالیەن نتتتاكتتتاو لە یەكتری، بتتتاوەشتتتتتتتو دەچنەوە جتتتارێكو تر
 ستتتاتە لەم رادەكەن، و دەكرێن باران بەرد ناوچەكە شتتتوانەكانو

 رێگە بۆچو: دەپرستتتێت و دەكات لەیلە ستتتەیری واقوڕماو پاول
 ەل بكات تۆ وەك مۆدێرنو كچێكو بە ستتووكایەتو خەڵك دەدەی
 !بكە پۆلی  بانگو خۆتە، واڵتو كە واڵتێك

 ات،دەك دەستتتتتتتگیر ئێمە پۆلی  بێت: دەڵێت و پێدەكەنێ لەیلە 
 خاوەن ئێرە كردووە، ئەوان بە ستتتتتتتووكتایەتیمان ئێمە چونكە

 كات ەمووه توركیا بگیرێت، رێزیان دەبێت تایبەتە تنادیستتیۆنێكو
 .  دەبێت هەرواش و تێدابووە جیاوازی خەڵكو

 دەبێت بەردەوام رووداوە ئەم لەستتەر پاول و لەیلە كێشتتەی ئیتر
 لەوێ رەئوف، ماڵو الی بۆ لەوێ یەنیكۆنا گونتدی دەگەنە تتا

 ئەلیكستتتتتاندەری فرمێستتتتتك لە پن چاوی بە رەئوف و  ایشتتتتتە
 و كردووە ئامادە تاقانەیان ئەستتتتافو كوڕی و خۆشتتتتەویستتتتت

 پاول و لەیلە كونستتتتتتوڵخانەبوون، كارمەندی هاتنو چاوەڕوانو
 وانئە رادەستو منداڵەكە كێشە بەبێ كە دەمێنێت، ستوڕ ستەریان

 ەب ئوتومبێلەكەكرد ستتواری ئەلیكستتاندەری رەئوف كاتێ ن،دەك 
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 هەر نووسیبێت كوڕە ئەو چارەنووستو لە چو خوا: گوت لەیلەی
 .ناكرێت خزمەتو ئێرە وەكو جێگەیەكیش هیچ بەاڵم لە ئەوەیە،

 ەندچ و دەڵێن یەكتر بۆ گۆرانو لەیلە و پاول گەڕانەوە لەرێگای 
 لەلەی دڵنیایو بۆ نبول،ئیستتتتتت  دەگەنە تا دەدەن تر پشتتتتتووێكو

 كە بكاتەوە، ئاگاداریان تا دەكتات، كونستتتتتتتوڵختانە بۆ تەلەفۆن
 ەئوتومبێلەك ستواری تەلەفۆنەكە دوای كەچو. هێناوە منداڵەكەیان

 پاول هاتبوون، كە لێو گرتەوەبەر رێگای هەمان لەیلە و بوون
 .هەڵەیە رێگایە ئەو: دەڵێ سەرنجەوەب 

 بەڵكو نییە، هەڵە نەخێر دەڵتێتتتتت: تتوڕەیتیەوەبتتتت  لەیتلە كەچتو 
 نەئەوا بابە گەورەی، و دایەگەورە الی دەگەڕێنمەوە ئەلیكستاندەر
 خۆ دەروونو، نەخۆشتتتتخانەی بۆ و ئەڵمانیا بیبەنەوە دەیانەوێت

 گوگرین كەس دەكەن، شتتێتو زیاتر لەوێ نییە، نەخۆش كوڕه ئەم
 خۆی كاری و كەس لێرە ناكات، لەگەڵ قستتتەی كەس و پێنادات
 من ئەڵمتتتانیتتتا، بچێتەوە بۆچو نییە، كێشتتتتتتتەیەكو هیچ و هەیە

 باوكایەتو بێتەوە دەتوانێت باوكو ناكەم، تاوانە ئەم بەشتتتتداری
 داوایدەكرد جیاوازبوو، بۆچوونو پاول كەچو. بستتتەلمێنێت خۆی
 ئەمەوە بە پەیوەندی كە نەكات، كێشتتتەیەك تووشتتتو خۆی لەیلە
 پاول تێكدەچێت، ژیانو دەردەكرێت و كار ستتتەر لە پاشتتتان نییە،
 ەك تایبەتو بە لەیلە كاریگەری بە و لەیلە خۆشتتتەویستتتتو لەبەر
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 هەندێكمان ئێمەش هەیە دونیایە لەم خراپ زۆر شتتتتو: دەیگوت
 خراپ دونیایەكو لە كۆنستتتتێرتەكانت هەموو تۆش بەردەكەوێت،
 ەگەرئ باش مۆستتتی اژەنێكو دەبیتە كاتێك تۆ دەكەیت، پێشتتتكەش

 شتتەنستتت ئەگەر خانەیەكەوە، ژێر نەخزێنە مۆستتی اكەت و خۆت
 یەكەم بۆ كە پێدەچێت دەكاتەوە، یادت ئەلیكستتتتتتتاندەر هەبێتت
 .رەخساندبیت بۆ وای شتێكو ژیان جاربێت

 كات زووترین بە كرد ئەستتتتتاف بۆ تەلەفۆنو و گەڕانەوە ئیتر 
 بە بكات، چارەستتتتەر لەوێ كێشتتتتەكەی و توركیا بۆ بگەڕێتەوە

 .نەبوو گوندە لەو ناوە بەو منداڵێك هیچ: گوت كونستتوڵخانەشتتو
 كارەكانو و دەكرد مەشتتتت و فاهرونوزا یپیانۆك  بە پاول ئینجا
 كۆنستتتتێرتەكە بۆ خۆی دەكرد نمایش ڤاگنەری و بتهۆڤن و با 

 .  دەكرد ئامادە

 الی هاتنە ئەلیكستتاندەر هاوڕێو رازی و ئەستتاف رۆژ دوو دوای
 گەتاقی لە بچێت كات زووترین بە كرد، لەیلە داوای پاول، و لەیلە

 وود بە ئەوە هەیە، گومانو ئەگەریش بستتەلمێنێت، خۆی باوكاتو
 دەیەوێتتت خۆی وەكو كتتارەكە دەتوانێتتت دۆالر هەزار ستتتتتتتێ

 بووڵوق ئەستتاف بەاڵم باشتتترە، پارەكە بە گوتو رازی پێكیبهێنێت،
 خوێنو تتتتتاقتیگە لە بتیتكتتتتات، فەرمتو بە دا بتنیتتتتاری و نەكترد

 بكەن، چاوەڕێ داوایانكرد و وەرگرت ئەستتافیان و ئەلیكستتاندەر
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 الی چتتووە و دزیەوە ختتۆی تەوالتتێتتتتت فتتێتتری بە رازی بەاڵم
 ێب و یەكستتەر پارە بە تا قستتەیكرد لەیلەوە ناوی بە دكتۆرەكان
 لەوێ هەر و قبوڵیانكرد ئەمانیش بكەن، بۆ پستتوولەكەی پشتتكنین

 گەڕایەوە ئەویش دەستتتتو، دایانە و نووستتتو بۆ پستتتوولەیەكیان
 .بنۆین با تەواوبوو كارەكە ئەوەتە گوتو ئەساف و الی
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 رهاد پیرباڵباوكم، فه حیكایەتەكانی رۆمانی

هەیە،  خۆی بۆ ئامانج وەك  اق  بوونەوەرێكو هەموو و مرۆڤ
 یان ئەم لەالیەن بەكارهێنان بیناستتتازی بۆ كەرستتتتە وەكو نەك

 (.كانت. )دییەوە ئەوەی

 هەم لەوەتەی من" دەڵێ، پێدەكات دەستت ڕستتەیەك بە رۆمانەكە
 كۆتایەكەشتتتدا لە". نەبناوەتەوە تێدا شتتەڕی هەوڵێر بە بیرمدێ و

( ستتتەرە دەردی گشتتتتو ژیان) دەكات ماڵئاوایو ڕستتتتە بەهەمان
 حاكمە لەالیەن چ ئازادییە نەبوونو نووستتەر الی گەورە كێشتتەی

 ای  وستتتتمانییەكان بن، توركە جا هەولێر یەكەكانو لەدوای یەك
  ەشتتیرەتەكان بن، ستتەرۆك ئاغاو و مەال و باوك یا ئینگلیزەكان،

 بە رێگە بمرین، دەبێ ئتتتتازادبین بتختوازین گەر ئتێتمە پتێتیتوایە
 ترادیستتیۆنێكو قەرەجەكان و دۆم وەكو نادرێت شتتارنشتتیینەكان

 و بوێر ئاستتا" شتتەهمیرزاد" كەن،ب ئافەریدە خۆیان ۆب بەهەشتتتو
 مەرجانەكان دەنكە و بكەین خۆش شتتتەهابەكان دڵو بێن دڵنفێن

 .خۆشەویستەكانمان ببەخشینە

 دەگێنێت، پیرباڵ دەوری كە لە ڕۆمانەكە نووستتتەر ئامادەبوونو
 ڕۆمانەكە ناو كەستتەكانو ژیانو وردانەی شتتتە و زانیاری ئەو بۆ

 رۆڵو جتتار كەستتتتتتتەكتتانو تر هەنتتدێتتك هەرچەنتتدە دەگەڕێتەوە،
 و زۆرە پتتتاڵەوانو حیكتتتایەتەكتتتان چو ئەگەر. دەبینن گێنانەوە
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 زەمەنێكو ماوەی بۆ كە راكێشتتتتتاوە بابەت گەلێك بۆ پەلوپۆی
 دەكرێت. بەدی دیاریكراو

 كە ئەوانەش وەردەگرن، دەرس مێژوو لە كە ئەوانەی )كەمتن
 مێژوویان دووبارەكردنەوەی فەرمانو وەرناگرن مێژوو لە دەرس

 بەرامبەر تورگ  ەزە تاقەتو بێ و ڕەشتتتتبینو. بەستتتتەردادراوە(
 نووسەر  بەاڵم گوناح، جاستووستێكو وەكو ستەیركردنو و ژیان

 ئەو ژیانو گوزەرانو خراپو بۆ ئەمەش گوناحە، دژی بەخۆی
 وەكو خۆیان مانەوەی لەپێناوی ناچاربونە و دەگەڕێتەوە خەڵكە
 ئەستتتتتتتڵەن رەنگە كە رێگە، كۆمەڵێتتتك بەر پەنتتتا بەرنە مرۆڤ

 ەل گەڕاون باشتتتتتر شتتتتتێكو بەدوای بەاڵم پێنەبێت، بنواشتتتتیان
 برستتتتیان، ستتتتكو تێركردنو تۆپیو بۆ ئەستتتتپو و كەر كەلەشتتتتو
 ەاڵمب بەهێزن، لەیەكگرتندا ئاستتتتتایو كەستتتتتانو: دەڵێت ماكیاڤیلو

 بۆ تورگ  ەزە  ەشتتتتت ەی ئەو هەروەها هێزن. بو لەڕاستتتتتتیدا
 ئازادی، پراكتیزەكردنو لە كوردە مرۆڤو بەشتتتتتو نەتاشتتتتتە، بێ

 توركە بە رووستتتەكە ئەفستتتەرە وەكو مرۆڤانەیە، ئەو ستتتادەیو
 .ناسیوە باش كوردانتان دەماری ئێوە: دەڵێت دیلەكە

 نوپشتگیری كرد و ئینگلیزەكان بەرامبەر حمودم  شتێ  دژایەتو 
 هەولێرنیشتتتتینەكان بیركردنەوەی و كوژەكان كورد  وستتتتمانییە
 .بەپێچەوانەوە
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 وتێكشتتكاندن و ڕۆمان ناو كەستتەكانو لەناخو قودستتیەت بینینو 
 هاڕوونو مام بوونو بە موستتڵمان فەنتازیا، و خەیاڵ قودستتیەتو
 ەل شەهابە مەقاماتو و شەهابە دەنگو كاریگەری ژێر لە جولەكە،
 لە هەڵگرتن دەستتتتتت و گەیالنو  ەبدول ادری شتتتتتێ  مەرقەدی
 كردنو لێ نەفرەت شتتەهابە، دەنگو لەبەر شتتووشتتتن دەستتتنوێژ

 های كاپتن ی"(*)شتتتتڤوڵ" دونیا، ژنو هەموو لە پووشتتتتۆ حاجو
 بەنەخۆشتتتو شتتتەهابە تووشتتتبوونو ئینگلیز، لێپرستتتراوی گەورە

 ناو دەستتتەواژەی و مۆرفیم كۆمەڵێك كارهێنانو بە و ستتوزەنەك
 بوێرانە و ستتتتتتتەربەستتتتتتتت رێچكەیەكو ڕۆمان، ناو لە شتتتتتتتار

 یاترز بەاڵم ئاشنان، پێو تریش نووستەرانو ئەگەر ئاشتكرادەكات،
 .دەریبنن هێما و سیمبول بە هەوڵیانداوە

 و ستتتایكۆلۆژی كێشتتتە لە باس دەیەوێت كاتانەی لەو نووستتتەر 
 دیالۆگ، لە پنە ڕۆمانەكە تەماشتتتتتتادەكەین دەروونییەكان بكات

 لەم اڵۆگدی پشتەوەیە، لە سۆسیۆلژییان میتۆدێكو دیاڵۆگەكانیش
 توركو جەندرمەی نیشتتاندانو. هەیە درامو ستتروشتتتێكو ڕۆمانە
 مزگەوتو كاولكردنو و مااڵن تااڵنكردنو و برستتتو گورگو وەك
 مەال و گەڵیتتتتاوەیو جبنائیلو مەال كتردنتو دەربەدەر و گەورە
 هیندۆ.

                                                             
 شڤوڵ     : هاوجنسو پیاو   - *
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 یۆنانو كرێتو دورگەی لە توركەكان كە كردەوەن كارو هەمان
 یا ئازادی رۆمانو لە قەشتتتتەكان ئازاردانو و كڵێستتتتا لە تێكدانو

 ەنیابەت( مێكلێ ) پاڵەوان لەوێ بەاڵم( كازانتزاكو نیكۆس) مەرگ
 بەگ نووری ژنو ئامینەی لەگەڵ دەستتتتتتت و دەكات دژایەتیان

 .تێكەڵ دەكات توركەكان لێپرسراوی

 ،ئارەزووەكانو تێركردنو بۆ هەولێر حاكمو( های كاپتن)كاتێ     
 هەڕەشەی و دەكات خۆی سواری پۆلی  باشچاوشو نەجمەدین
 جێو بنوا و یا نەكات دڵخۆشتتتو هەركاتێك دەكات لێ ئەوەشتتتو

 ەلشتت حەستتەنە وەكو دەبێت، ستتزا توندترین تووشتو ئەوە بێڵێت،
 ئەم یا هەڕەشتتە جۆرە ئەم. دەدرێت ستتێدارە لە خەڵك لەبەردەم

 بەرامبەر ستتتتتتتێكستتتتتتتەوە لەڕووی های كاپتن نێگەتیڤەی رۆڵت 
 بەمەرجێ بەاڵم خۆشتەویستو، لە جۆرێكە باشتچاوش نەجمەدین

 باشتتتتچاوش نەجمەدین ئەگەر خۆ رازیبێت، پۆزەتیڤەكەش الیەنە
 وژن جنستتو پشتتتگیری و بایە شتتازە پەیوەندیە ئەم دژی بەجدی
 ی" بی " ستتتتتكو چەقۆ ڤاڵۆن " بە" وەكو بێگومان ئەوە كردبایە،

 هەموو نەك هەڵتتدەدڕی، ی(نیۆرك) متتافیتتاكتتانو ستتتتتتتەركردەی
 ك،كاردانەوەی  هیچ بو بە بمێنێتەوە، های كاپتن لەالی شتتتەوێك
 كشتتتتتێوەی  هەموو بە خێزانو ی" ستتتتتەلما" دەبینین هەرچەندە

 مێردەكەی بردنەوەی بۆ هەوڵدەدات دەردەبنێت، خۆی بێزاری
 بێهێزی لێرەدا فاڵچو، گوڵخەندانو الی دەچێتە های، كتاپتن لە
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 بەتەواوەتو ستتتتتەلما و باشتتتتتچاوش نەجمەدین پەیوەندی نێوان
 .ئاشكرادەبێت

 دەڵێت كە هەبووبێت نیازەی ئەو باشتتتتچاوش نەجمەدین رەنگە 
 ەل ئینگلیزەكان كە( بكاتەوە كەم شتتتتەڕ بەخێر پێویستتتتتە مرۆڤ)

 ادیس پیاوێكو كە مەدمح  سوڵتان یا. هەڵیانگیرستاندبوو هەولێر
 بۆیە حەرەمستتتتتتتەرا، نێو ژنەكتتتتانو بەرامبەر بووە پی  دڵ و

 ئاستتتتتت لە بەاڵم ناوە، ئەم پیاوەكانو بەخەستتتتاندنو هەڵستتتتاوە
 تتێتركردنو خەریتكتو ئەوانتیتش هەرچەنتتتتدە بتێتتتتدەنتگە ژنەكتتتتان
 و اوپی بەرامبەر بوونە ڕەشتتتبین بەتەواوەتو یەكترین حەزەكانو
 چایچو موهاجیری موراد مام لەمانە یەك ،"(*)لێستتتبیش" بوونەتە
 بۆ ایودو كە بستێنێت لو جوانەی دڵە ئەو نەیتوانیوە بەاڵم بووە،

 .دەسووتا سەهیۆن

 دەهتتتاتنە كە كەستتتتتتتتتانەی ئەو هەموو موهتتتاجیر موراد متتتام 
جۆرێكو  ستتەهیۆن بەرامبەر بەاڵم خۆشتتیدەویستتتن، چایخانەكەی

 خەونو حیكتتایەتو گێنانەوەی بەردەوام و مەدحكردن بوو، تر
 سەهیۆن كورسییەكەی و شوێن لەسەر تەركیزكردن و سەهیۆن
 و دەبەخشتتتتتتتو موهتتتتاجبیر موراد متتتتام بە گەورەی چتێتژێتكو

 موراد مام بۆ ستتتتتتەهیۆن خەونەكەی شتتتتتتاگەشتتتتتتكەی دەكرد،
                                                             

 لێسبیش  : هاوجنسو ژن - *
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 و خۆشتتتیدەویستتتت هەر ئەمەش لەگەڵ بەاڵم بوو، مەرگەستتتات
 .بێتەدی خەونەكەی دەكرد حەزی

 حەق كە پیاوەی لەو باشترە خۆشدەوێت، حەقو كە پیاوەی "ئەو 
 لە بێزاربوونو و شتتتتتەهابە خەونەكەی دی نەهاتنە" دەناستتتتتێت

 و دۆم متتتاڵە لەگەڵ دۆستتتتتتتتتتتایەتو دورستتتتتتتتكردنو و هەولێر
 گیرفانە و كۆن جلوبەرگە ستتتتتتتەنتەر و دەرەوەی قەرەجەكانو
 نەمێنێت، بەخۆی متمانەی نەكرد شتتتتتەهابە لە وایان بەتاڵەكەی

 گۆرانو لەكاتو نەدەدا بەكەس خۆی شتتتتەهابە هێشتتتتتان  بەڵكو
 كە نەدەدا( فلیتت  و كتتارڵۆس) بە خۆی، بتتالتتتازار" وەكو گوتن

 مەالكان بەرامبەر كاردانەوەی فەرەنستتابوون و ئیستتپانیا پاشتتای
 ئازادی لە یانتێوەگالندن  خۆ بەو بەرامبەر هەڵستتتتتتانو رق و

 ۆڤمر نێوان لە كە نییە ناوەندە بەو پێویستتتو مرۆڤ" كەستتەكان
 بژێت، مردوو هەولێرێكو لە چیتر ناتوانێت بۆیە" هەیە خودا و
 مەال لە وای ئەمە كەچو" دەمرێت دڵ شتتوێنێك لە زۆر مانەوەی"

 بەرامبەر هەڵگرێت، خۆی خۆشتتەویستتتو لە دەستتت نەكرد فەندی
 ەب حوجرە، نێو لە نەبێتەوە جێگەی چیتر نەكرد لێ وای شتەهابە،

 حوجرە لە بتوانێتتتتت بوو كەس تتتتتاكە شتتتتتتتەهتتتتابە پێچەوانەوە
 لەگەڵ پەیوەندی و بدات بانگ زواڵڵەكەی دەنگە بە بخواتەوەو

 و شتتەهابە  پەرستتتنو بكات، هاموشتتۆیان و دابنێت دۆمەكان ژنە
  الەمێكو فەندی مەال لەالیەن شتتتتێوەیە بەم خۆشتتتتەكەی دەنگە
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 شتتتتتتتەهابەش دەكات، بێزاركردنو وێنە بۆ كتاتەمان ئەو جوانو
 بەغدا لە شتتتتتەهابە كە بوو ئەوە لەترستتتتتو فەندی مەال لەالیەن

 ئازاردانو گەرێتەوە، نەوەك نە و كەوێت كەلستتتتوم رەدوی ئوم
 ئوم ەك محەللەبیەی لەو بێت فەندی مەاڵ تێنەگەیشتنو و شتەهابە
 جامولەئەن پەیوەندییە ئەم هێزبوونو بێ دا، شەهابەی بە كەلسوم

 لە ڤێرلینە لێدانو هاوشتتتتێوەی بەغدا، لە شتتتتەهابە گەڕاندنەوەی
 .رامبۆ دووركەوتنەوەی كاتو

 ستتتتتەرمایەیە، بەنرخترین كە شتتتتتتێكین خاوەنو خۆماندا لەناخو
 ببینە كە لێدەكات ئەوەمان چاوەڕێو گەورە و بەهێز شتتتتتتتێكو
 شتتتتتتتە ئەو نێت،بگەی  پێ ستتتتتتوودمان و بیناستتتتتتین و هاوڕێو

 .خۆمانە دەروونو نەناسراوە

 ستتوریالو كوشتتوەی  بە پووشتتۆ حاجو كەستتایەتو لە نووستتەر 
 خەونەكەی رێگەی لە حەقی یمتتتان، واقییو لە بتتتااڵتر واقییێكو

 و بیركرنەوە وردی و دەستتتتتتتنەنگینو لێرەدا نیشتتتتتتان دەدات،
 بێت،دە ئاشتتتكرا بۆ شتتتێنەیو بە هەستتتتپێكراوەكانمان تاقیكردنەوە

"  خۆشتتتو دەنگو و  ەتر و ژن"  ئاستتتا مەستتتیح پووشتتتۆ حاجو
 خاوەن خانەدان، و ستتتاف دڵ و قۆز پیاوێكو خۆشتتتدەویستتتت،

 دەنگێك هەولێرە، پیاوانو گەورە لە یەكێك و زۆر ماڵێكو ستتەرو
 ەاڵمب دەكات، لێ خیانەتت ژنت بەڵ یستتتو: پێو دەڵێت لەناخییەوە
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 نیشتتان خۆی شتتێواو جواڵوی وێنەی شتتێوەی لە لە خەون لێرەدا
 خان بەڵ ی  دەستتتتو گاور  ەلو خەونەكە ستتتەرەتای لە دەدات،

 ستتتێك  ستتتەقا ستتتەلیم دەبێت، ون گاور  ەلو پاشتتتان دەگرێت،
 وحاج تایبەتیەكەی كورستتیە ستتەر دەكات لە خان بەڵ ی  لەگەڵ

 پوشتتتتۆ حاجو لەرادەبەدەری خۆشتتتەویستتتتتو ستتتتەرەتا پوشتتتۆ،
 و ستتتتامان هەموو خودایە، نییمەتو ژن: دەڵێ كە ژن بەرامبەر

 ویلەپێنا ستتتتتەرەتاییە، خۆئامادەكردنێكو تەنیا پیاو غارغارانێكو
 .لەژن چێژوەرگرتنە

 ائینك ناشتتیرنترین دەكاتە ژن خەونێك، یا گومانێك دوایو بەاڵم 
 بتتاوك یكۆمەڵگتت  لە دەكرێتەوە، رەت رەهتتا كوتوڕەییتت  بە و

 نژ خیانەتكردنو بەگشتتتو،  الەم هەموو لە و بەتایبەتو ستتاالری
 هۆی دەبێتە خۆی، ژنەكەی لە پیتتاو گومتتانكردنو یتتا مێرد، لە

 تووشو و پیاودا روونوده ناخو لە گەورە شەڕێكو هەڵگیرستانو
 هەرچەندە پیاو چونكە دەكات، بەرامبەری بێ خەمۆكێكو و غەم

 لێكرد خیانەتو ژنەكەی كە بێت، هۆشتتتتمەند و خانەدان و بەهێز
 خودی بەمانای ستتەرشتتۆڕ و ناشتتایستتتە و الواز كەستتێكو دەبێتە
 ناوێزەشتتتو حاڵەتو ئەمە رەنگە گەورە، شتتتۆكێكو بڵێین یا خۆی

 ێبەب كە ژنانەیە ئەو هەموو نموونەی بەڵ یستتخان لێرەدا هەبێت،
 اوەكانپی لەنێوان مستتتەكۆڵە لە ئازارتر بە گەمەیەكو بیركردنەوە

 ڕۆلو بەخۆشتتیان ن،دەك  دروستتت شتتارەوە نیمچە ركابەرێكو و
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 ئتتافرەت جیهتتانو لە گەمەیە یتتا یتتارییە ئەم دەگێنن، نتتاوبژیوان
 ،یا بەشداربێت هەبێت حەزەی ئەو پیاو رەنگە باوە، زۆر بەگشتو
 نینناتوا پیاو ئێمەی: دەڵێ وەكو نییە تراژیدیا شتتتتێوە بەم بەاڵم
 تدەتوانێ ژن بەاڵم بژین،  بەیەكتریدا دژ جیهانو دوو لە ژن وەك

 جەستەشماندا لەگەڵ و بكەن ڕۆحمان و لەخۆشەویستو خیانەت
 .بمێنەوە

 و فرۆش ئاو كەچەڵو ستتتتتتەقای ستتتتتتەلیم لەگەڵ تێكەاڵوبوون 
 هەموو لە بەدەرە بازرگان، و پووشتتۆی كەشتتخە حاجو فنێدانو
 یاوێكپ هیچ بە ژن، تایبەتە تیۆرێكە ئەمە ك،فەلستتەفەی  و لۆژیك
 و زبەهێ و جوان دەتوانین تەنیا ئێمە بكات، تەفستتتتیری ناتوانێت

 و گەشتتتبین و دانا و پارەدار و دڵستتتۆز و خانەدان و ستتتێكستتتو
 خان بەڵ ی  ئەگەر بەاڵم نیشتتتاندەین، ژن بە دڵخۆشتتتو و كراوە

 انوكوپەك و مەنجەڵ پنكردنو بە یا سەقا سەلیم ماندووبوونو بە
 بە غەریب غەریب كاتەی لەو ستتتووتانو پێ ستتتك یاخود ئاو لە

 .دەسووڕێتەوە كۆاڵنەكە

 بزانێت تا متاڵەوە بۆ پووشتتتتتتتۆ حتاجو لەنتاكتاوی گەڕانەوەی 
 كێشتتتەی مەزنترین ورەووژاندنو لێرەدا دەكات، چو بەڵ یستتتخان
 گومانو وردترین و هەستتتتتتتیارترین كوردییە، مرۆڤو دەروونو

 ەك تایبەتییەكەی، بۆنە و بەڵ ی  پرچو مووی" نەخۆشتتتە پیاوی



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

48 

 ۆشستتتینار جوانترین پێبكات، هەستتتتو دەتوانێت پیاوەكەی تەنیا
 هەموو و هەلگەڕاوە ستتتور دەموچاوی بەڵ یستتتخان كاتێ ی وهئ 

 نەمانو دەردەبندرێن، بە گنی كورت ستتتتتتتاتێكو لە فۆنیمەكتان
 ئەویت ژنو تۆ:  بڵێت ڕادەیەی ئەو پووشتتۆ تا حاجو الی متمانە
"  نالین دەخاتە دڵم كە دڵەی لەو نەفرەت" نیت من ژنو چیتر

 یكرف بەمێژوو، بەستن پشتت بە گێنانەوەكانو لە رێگەی نووستەر
 لێ ئەوەمان رەخنەی و دەردەخات خۆی ئازادانەی و هونەری
 ە،نیی بەخۆی متمانەی شارە لەم كەستێك هیچ: دەڵێت كە دەگرێت

 ، ەالواز تێدا كاركردنمان گیانو ئێمە" یاخیبێت، ناكات جەستتارەت
 ".  نەزۆكە بیركردنەوەشمان
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 رۆمانی

 ، ئیریك رۆسحاڵەتە ناوێزەكەی بنیامین بوتۆ

 

 پێچەوانە ژیان داوە هەوڵو( ئێریتك) بڵێین یتاخود رۆمتانە لەم
 ،تاقانەكەی كوڕە پێناو لە بێتەوە مەرگ رووبەڕووی بكتاتەوە،

 یكوڕەكە جیهانو یەكەمو جەنگو لە كاتەی لەو نابینا، ی(كالرك)
 چەند دوای كەچو بەڕێدەكات، جەنگ بەرەكانو بۆ بەستتتتۆزەوە

 بێ ستتتتتاردوستتتتتنی تەرمێكو تاقانەكەی كوڕە جیاتو لە مانگێك
 واقییە و قەدەر ئەو دژایەتو دەیەوێت ئەویش دێتەوە، بۆ رۆحو
 دروستتتتتت رێگای لە باوەشتتتتتو، بگەڕێنێتەوە كوڕەكەی و بكات

 ستتتتتتتەرەكو وێستتتتتتتتگەی پێش بۆ گەورە كتتتتاتژمێرێكو كتردنو
 .نیویۆرك شاری شەمەندەفەری

 بوونو ئامادە بە كاتژمێرە، ئەم الدانو لەستتتتەر پەردە رۆژی لە 
 ەك ئەوەیە ستتەرنجە، جێگای ئەوەی ئەمریكا، ستتەرۆكو رۆزڤێلتو

 بە كە كردووە دروستتتتتتتت وا كاتژمێرەكەی نابینایە پیاوە ئەو
 .بخولێتەوە پێچەوانە

 دواوە بۆ كتتتتات دەمەوێتتتتت من: دەڵێتتتتت روونكردنەوەیەك لە 
 كوڕەكەم جارێكو تر و بوەستتتتێنم شتتتەڕ ئەوەی بۆ بگەڕێنمەوە
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 ەل هۆی دەبێتە قەدەر كردنەی دەستتتتتكاری ئەم بەاڵم، ببینمەوە
 تەمەنو لە نیوئۆرالین ، لە 0102 ستتتاڵو لە( بنیامین) دایكبوونو
 ناتوانێت دەشتتتۆكێت، باوكو ی(بوتۆ) ستتتاڵو، هەشتتتتا ستتتەرووی

 ەل بۆیە بكات، منداڵەكەی پیرەی و شتێواو روخستارە ئەم قبووڵو
 ختتانەی دەرگتتای بەردەم لە و دەڕفێنێتتت ژنەكەی بتتاوەشتتتتتتتو
 .دەدات فنێو پەككەوتووان

 و فریتتتتادڕەس دەبتێتتە پتێستتتتتتتتتتت رەش ژنە( كتویتنتلتو) بەاڵم 
 ئاستتتایو زۆر و خۆشتتتەویستتتت منداڵێكو وەكو و هەڵیدەگرێتەوە

 لەجیاتو بەاڵم دەكات، گەشتتتتە ئاستتتتایو بنیامین. دەكات بەخێوی
 جگەن پێچەوانەوە بە بێت، هێز بێ و بچێت پیری بەرەو ئەوەی

 ی(دەیزی) ستتتتاڵو نۆ تەمەنو لە هەر دەبێت، بەهێز و دەبێتەوە
 ستتتاڵ ستتتو دەبێت بەاڵم خۆشتتتدەوێت، هاوڕێو بچكۆالنەی كچە

 ش(دەیزی) دەگەڕێتەوەو گەنجو بەرەو ئەو تا بكات چتاوەڕێ
 ێكجیهان تێكەڵو بنیامین ماوەیەش لەم بچێت، گەنجیەتو بەرەو
 ەك پێناكات باوەڕی كەس نازانێت، بارەیەوە لە هیچو كە دەبێت،
 تەمەنو لە رۆژەی لەو. چۆنە و ستتتتتتتێك  چییە نتتازانم: دەڵێ

 لەگەڵ ژیانە لە ستتاڵێكیشتتە پازدە و ستتاڵییە شتتەستتت ستتەرووی
 ستتتتتتتۆزانییەكان، ژنە الی بۆ بتاڕێك دەچنە تتازەكەی هتاوڕێیە
 رەنگتتتاو ڕەنگەكتتتانیتتتان، ژوورە دەیبەنە پێكەنینەوە بە ئەوانیش
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 دەتوانێتتت ئتتایتتا دەپرستتتتتتتێتتت و دەبێتتت دڵخۆش زۆر بنیتتامین
 .بێتەوە الیان جارێكیتریش

 ،دەكەوێت كەشتتتتتییەوانێك بەگەر كاركردن بۆ بنیامین پاشتتتتان 
 دەڕوات، واڵت ئەوو  واڵت ئەم بۆ دەریا نێو لە ستتتتاڵ چەندان

 خواردنەوەیە، مەی و كتتتتاركردن بەردەوامو كتتتتاری كتتتتاپیتتتتتان
 اپیتانك رۆژێك دەگەڕێتەوە، گەنجیەتو بەرەو ئاستتایو بنیامینیش

 زۆر دەبینێت دەكات بنیامین ستتتەیری و دەبێت ستتتەرخۆش زۆر
 من بنیامین،: دەپرستتتێت پێشتتتوو، ستتتااڵنو لە جوانترە و چاالكتر
 وەپێكەنینە بە بنیامین بوویتەوە؟ گەنج تۆ یا خواردۆتەوە زۆرم
 .خواردۆتەوە زۆرت تۆ بێگومان: دەڵێ

 سەر بۆ دەبن یابان هێرشتو گوێبیستتو رادیۆوە لە رێگای ئینجا 
 ستتتتەربازییەكانو كەشتتتتتییە كە ئەمریكو، ی(پەڵهابەر) دوورگەی
 و كوژراو ستتتتەرباز 0811 لە زیاتر و تێكشتتتتكاندووە ئەمریكای
 ئەمانیش یتارمەتییەكە، جۆرە هەموو بە پێوستتتتتتتتیتان خنكتاون،

. دەكوژرێت كاپیتان ئەنجامدا لە و شتتەڕەكە نێو بچنە بنیاردەدەن
 یال بۆ نیوئۆڕالین  دەگەڕێتەوە بنیامین درێژە ماوە ئەو دوای
 ەیەكەو بە ستتاڵێك چەند خۆشتتەویستتتو، دەیزی و دایكو كوینلو

 منتتتتداڵو بەرەو ئەوەی هۆی بە بتنتیتتتتامین بەاڵم دەگتوزەرێتنتن،
 یادەوەرییەكانو بیرچوونەوەی تووشتتتو وردە وردە دەگەڕێتەوە



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

52 

 دەیزی دواتر ناناستتتتێتەوە، هاوڕێو دەیزی لێدێت وای تا دەبێت
 لە ستتتكو كاتیشتتتدا هەمان لە و بەرنەبێتەوە تا دەگرێت دەستتتتو
 دوا دەگاتە دەیزی باوەشتتتتو لە بنیامین ستتتتات دوا پنە، بنیامین
 .دەسپێرێت گیانو و بچووكو ئاستو

 ئەو دەبێت، خۆشتتتەویستتتتو دەیزی لە كچێكو خۆشتتتو دوای لە 
 چتتیتترۆكە ئەم دایتتكتتو، یتتتتاداشتتتتتتتتەكتتتتانتتو دەفتتتەری لە كتتچەش

 .دەخوێنێتەوە
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 لیعه ختیاربه دونیا، ناریهه میندواهه

 یت فه  ك  لم، ناو ل  بیابان ل  تودیلی  ساڵ كی  و بیست دوای
 ب  كی پیاس  و وهرهده بچێت  یك ژووره ل  بووه  بۆی جارێك

 هیچو تری بتتا، نگوده و لم نگوده لتت  جگتت  بكتتات، لمتتدا نتتاو
 هیچو تری مستتوبحده ریاستتوستت  ل  جگ  یزاكیره بیستتت،دهن 
 دوایب  مستتتتتتوبحده ریف موزه ئازادبوون دوای. مابوون  تێدا

واڵتێكو  مێژووی دا،ڕان گ  ریف م ستتتتت ل  ڕێت،گ ده یك كوڕه
 رستت ب  نائومێدی و باڵكێشتتانو رستت ك  پن( كوردستتتان_ ێراق)

 وخۆناڕاستتت  شتتێوازێكو ب  تاڵ واقییێكو و ربادب  كوڵگای كۆم 
 .وهگێنێت ده مزره ب  ڵتێك  و

 :رۆمان  مئ  كورهس  چیرۆكو

نادیار  موستتتێی  ستتتوك  و مستتتوبحده ریف موزه زاری رستتت ل 
 یاقوبو و مستتتوبحده ریف موزه یوهئ  دوای ك  ،وهگێندرێت ده

 انوكهێزه نالی ل  تو،رگای پێشتتم  ل  بوو رۆكوستت  ك  روب ستتن 
 مسوبحده ریف موزه گیرێت،ده وریانده وكات ئ   ستوب  رژێمو
 ات،بك رزگار روب ستتن  یاقوبو تا ڕبكاتشتت  نیات  ب  داتبنیارده

  كواقیی  ل  هیچ ربێستت ب  شتتتێكو ره  خۆی رگ  یوهئ  رب ل 
 وهئ  ربێستتت ب  شتتتتێكو روب ستتتن  یاقوبو رگ  اڵمب  ناگۆڕێت،

 .چێتناوده ل  شۆڕش و بێده وێران واڵت
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 بۆ نیب ده و گیرێتده دیل ب  مستتتتتوبحده ریف موزه پاشتتتتتان
 واید. بێرزگاری ده ریشوب ستتن  یاقوبو و باشتتوور كانوبیابان 
 دایكو و بێده كوڕێكو مستتتتوبحده ریف موزه كورت كوی ماوه
 شكات  مل  ره  مرێت،ده (دایكبوونی )ل ك ستتتك  هۆیب  نابینێ
 ریبراده جووتیاری ژنێكو ل  كوڕی دوو روب ستتتتتتتن  یاقوبو

( بووه كانستتتۆزانیی   ژنان دوای ب  وامردهب  روب ستتتن  یاقوبو)
 كوهو چێن  یایح  تا روب ستتتن  یاقوبو پێو فێر ببوو، بێ، ك ده

 ب  ره  ،بیژیی  منداڵو دوو نوخاوه زانێن  ڵكخ  و رۆكێكستتت 
 یك ژن  اڵمب  هێنێت،ردهده كانمنداڵ  و ژن  مامانو بێت ده خۆی
 رهدوو شتتوێنێكو ل  ژن  یتوم  زانێن  سك  تا ستتپێرێ،ده گیان
 .وهرێت شاده ستده

 ریفتتت موزه یكتتت كوڕه و خۆی یكتتت منتتتداڵتتت  ردووهتتت  ئینجتتتا
 هیدشتت  پێكنا برا ستتێ شی ماوه مل  ره  ،وهپێچێت ده مستوبحده

 ر وبستتتن  یاقوبو الی دێت  دیاره، ندێكورم هون  باوكیان بن،ده
 نێو خات ده توخۆی  ریهون  كاری ك  شتووشتت ، ناریه  ستێ و
 ره  تا دروستكردبوو مناران ه  سێ مئ : ڵێده و یاقوب ستتوده
 ناران ه  مب  ونیشتتتتتتبن رگ ئ  یوهئ  بۆ كوڕێكم م بده یدان 
 .تۆبێ الی با وتمك ن  فریا اڵمب  وه،بناسن  كتری 
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 اللوج  یدستتت  الی بات ده لۆتك م  ستتتێ ره  روب ستتتن  یاقوبو
 ،بووه  رینپانوب  كوچیای  رستت ل  یورهگ  باغێكو ك  م ،شتت 

 ك ی  ره  دوایو تۆبن الی مندڵ  سێ مئ  اللج  یدس : ڵێپێو ده
 یانك ی  ره  و یتێدهده ناران ه  مل  یانشتتتووشتتت  نارێكوه  و
 ونێده ناو ستتتتێكیان ره  كتریی  ل  دوور تێكك مل م  یت ب ده
 .یزانێن  سك  و بێ نهێنو زۆر بێده م ئ  ریاس،س 

 ریف موزه ئازادبوونو و تودیلی  ستتتتتاڵ كی  و بیستتتتتت دوای
 روب ستتن  یاقوبو جارێكو تر شتۆڕش، وتنورك ست  و مستوبحده

 ورگێكجلوب ب  موستتوبحده ریف موزه و ێتنێرده كانووان پاستت 
 روب ستتتتتن  یاقوبو ی،ڤێوك  بۆ هێننده درێژ ریشتتتتتێكوو  كۆن
 ودهئاس ژیانێكو ووهبمێنێت  ی شاهان  خانووه مل  كاتلێده داوای

 مووه  باستتتو مردن، و ژیان باستتتو خۆیان بۆ و نربب ستتت ب 
 ێوپ ی وهئ  داوای نیات  مسوبحده ریف موزه اڵمب  ،نبك  شتتێك
 .كوێی  ل  كوڕی موسوبحده ریاسوس  بڵێت

 ریف موزه یكت ڕانت گت  وهو لێره یت كت چیرۆكت  متایبنت  مت ئت 
 دوای. ریاسستتتت  یوهدۆزین  بۆ كاتپێده ستتتتتده مستتتتوبحده

 یاقوبو یك خانووه ل  زیندانیبوون یا یوهمان  رۆژ نتداینچت 
 چونكتت  بێ،ده ربتازیده كێو ئیكرامو یرێگت  لتت  ر،وبت ستتتتتتتنت 
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 بێن  زاشتتتتاره ستتتتێكك  و چنه دارستتتتتانێكو نێو ل  ك خانووه
 .وهرهده بچێت  ناتوانێ

 و دڵشووش  دیم مح  و ریاسس  ناسینو كتری  چیرۆكو ئینجا
 باراناوی رۆژێكو ل  چۆن ك  ،وهگێنێتت ده شتتتتتتتازاده دیمونت 

 بۆ یانباتده ویشئ  و نك ده نابینا یشتتتازاده دیمون  هاوكاری
 شتتتتتتتاخێك رستتتتتتت ل  باوكو ك  دونیا، ناریه  میندواهت  الی

 ارهنداره  مئ  الی بچیت  توانیت رگ  پێو گوتووه تورواندووی 
 دیم مح  ویستتتوخۆشتت  چیرۆكو وهل  رب . وهبێت چاكده چاوت

 كات،باس ده كانستتپیی  و گیرگۆشتت  خوشتتك  دوو و دڵشتتووشتت 
 كلیل  و خۆیو الفاو ڵگ ل  دڵشتتتتتتووشتتتتتت  دیم مح  چۆن ك 

 و بێتده  اش یان و خوشتك  دوو مئ  الی چێت ده كانشتووشت 
 چونك  ،وهن ك تیدهره وانیشئ  كات،لێده ویستتتتیانخۆشتتت  داوای

 مب  بۆی  ره  ن،ك شتتتتتوون  ماون تاه  كترداوهی  ب  یمانیانپ 
 .  وهنێن ردهس  ردهده

 ریاستتوستت  دژواری و ختستت  ژیانو باستتو درێژی ب  هاروهه 
 خۆی ب  چۆن ك  ،كاتده ورهگ  ریاسوس  یا مك ی  موسوبحده

 مل  رۆژو  وشتت  ی بوو،ك بان  اره ناوی ك ( یاتح  یستتین ) و
 دواجار تا ن،ب ده رس ب  ك لوه   ل  ژاریه  و ختودب ب  شتاره

 دوو ندهرچ ه . كوژرێتده و ڕشتتتتتتت  وێت ك ده پۆلی  ڵگ ل 



 .............        باهــؤز مستةفــــا........................ رؤمــانى ثؤســت مؤديَـرنة        

 

57 

 ریاس،ستت  بریق  رستت  ن ب ده مستتوبحده ریف موزه ك خوشتتك 
 ئینجا. مردووهن  ریاسستتتتت  كاتستتتتتتدهه  كۆڵناداو ره  اڵمب 
 رزۆ ژیانو ك  م،دووه ریاسوس  زانێتده ریاستێكیترست  واڵوه 
 بۆ وهكرێكاریی  ل  ،تاریكتره ناخۆشتتتترو ورهگ  ریاستتتوستتت  ل 

 تورگای پێشم  بۆ پاشتان فرۆشتو، فافۆن و توجاشتای  و رێگری
   .سوك  تاك  زیندانو و تودیلی  و براكوژی ڕیش  و

 ریاستتتتتتوستتتتتت  یندیخان ب  وئ  یوهدۆزین  چیرۆكو دوای ل 
 شتتتتتێوازی كان،كاستتتتتێت  یوهگۆڕین  زیندانیكرابوو تێدا مودووه
 و وهخوێندن  ل  ئارامتری یتك ستتتتتدهه  گۆڕێت،ده ك وهگێنان 

 چۆن؟ چیرۆكن و رووداو مانه  چوك  ،ی ه  زیاترت سێكوف ن 
 ڵتێك  و ئاڵۆز و یاڵوخ  نیمچ  شتتتتتتێوازێكوب  تاوهرهستتتتتت ل 

 كاتده مێك ماندووتك  یشتتتێوازه مب . وهگێنێت ده كانچیرۆك 
 و زانیارییان  مل  چێژ بێه  ریشخوێن  ل  زۆرێتك نگت ره)و 
 وات( كاتده یك چیرۆك  یئاوێت  رنووستت  ك  رگرن،وه تان باب 
 ندێه  ای ندێكجاره  نگ ره پشووێك بێت، ب  پێویستتیت كاتلێده

 كوی بیرۆك  م ئ  ؟رۆمان  مئ  رستت  وهڕێت بگ  توانێتن  رخوێن 
 هیالكت ندهوهئ  یا كاتده ماندووت كتیبێك كاتێ راستتتتت ، زۆر
 كزیره ریخوێن  بۆ اڵمب . خشێتب نا پێ چێژت ندهوهئ  كات،ده
 چاودێری یرهخوێن  وئ  یا گران خن ره چاوێكو ب  یوان ئ  و

 ن  پێ چێژیشتتتتتتتو كتێبێك رگ  كات،ده رۆشتتتتتتتنبیری ندیناوه
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 بۆ جا وهبیخوێنێت  ناچاره كانهۆكاره ل  هۆكارێك ب  خشتتێتب 
 نتتدینتتاوه لتت  بێ ئتتاگتتاداربوونوبێ یتتا  كتت زانیتتاری نێو رۆمتتانتت 

 رۆمان . راستتتتت ك رۆمان  ناوبانگو و ناو رب ل  یا رۆشتتتتنبیری
 نتتا وهگێنانتت  متتانتتایبتت  ئتتاڵۆز)و  ئتتاڵۆز چیرۆكو یجێگتت  خۆی

 بتتاش زۆر رنووستتتتتتت  دالێره ،زۆره توبتتابتت ( كتت تێمتت  ئتتاڵۆزی
 رستتتت زاڵبێ ب  و وهستتتتتێت بب  وهك ی ب  كانچیرۆك  توتوانیوی 

 رنووستتت  اڵتوستت ده ل  دوور جار زۆر ك  ك ،كیی رهستتت  ت باب 
 چیرۆكو ت وباب  یچوارچێوه ل  اڵمبت  ،كت چیرۆكت  نێو دێنت 

 (ریئتتتالبوو )واقییو كتتت چیرۆكتتت  رگتتت ئتتت  چونكتتت  كو،رهستتتتتتتتت 
 توانایو  ب پێویستتتیت نیات  ئیتر رنجناكێش بوو،ستت  شتتوك ت باب 

 نگێكوره فت  و زمتان و بودهئت  شتتتتتتتێوازێكو بت  و وهگێنانت 
 و یاڵخ  ك چیرۆك  رگ ئ  اڵمب  رۆماننووس، كووه ندهم وڵ ده
 خۆت یف لس  ف و قست  وهرێگای  ول  وێتبت  و خۆتبێ نتازیف 
 كوركێشتتتتیی ستتتت  بێت ده و نابێت ئاستتتتان كارێكو وهئ  یت،بك 
 رگتت ئتت  وه پشتتتتتتتتگوێ بخرێو، رخوێنتت  الی نگتت ره و بودهئتت 
 بوده ئ ئاستو نیڤۆ و و لیڤلو دوا چیت ده وهئ  وتوو بیترك ست 

 جیهانو.

 اڵمب  ،ك ندیخان ب  چێت ده رتیلب  هتاوكاری بت  یوهئت  دوای
 ڵگ ل  قستت  نگوده تۆماركردنو ب  نیات  ببینێ ریاسستت  ناتوانێت

 پاترا ل  كاستتێت دوا ،وهگۆڕن ده كاستتێت ندانچ  و نك ده كتری 
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  ب رۆژئاوا واڵتانو ورهب  وێوهل  كانكورده ،یۆنانیی  شتتتارێكو)
 .گرێگوێو لێده (ڕۆیشتنده شتوك  سواری

 ستتاڵ كو ی  بیستتت باستتو مستتوبحده ریف موزه كاستتێتان  مل 
 هاوهره  كات،ده بۆ كانوتیی فرهن  و خۆی توباوكای  و تودیلی 
 دوا و خۆی كانوتیی هام ن  باستتتو میشستتتوبحده ریاستتتوستتت 
 مل  ماوه،ن  شتتێك هیچ ب  بنوای ك  كات،ده بۆ خۆی كانوئاوات 
 بۆ رۆیشتتتن  وڵوه  مووه  ،ستتتداوهده ل  خۆی توستتای ك  واڵت 
 مل  یوهوتن دورك  و خۆیو ناوی گۆڕینو و واڵت یوهرهده

 بێدڵخۆشتت تێیدا ناتوانێ سك  ك  نائومێدیی ، و رستت ك  پن واڵت 
 .بیگۆڕێ یا

 اللوج  یدستتت  الی چێت ده مستتتوبحده ریف موزه یوهئ  دوای
 و بك رهم  و كتێب نێو ل  اللج  یدستت  یك باغ  ل  و م شتت 
 مستتتێی  ریاستتتوستتت  چیرۆكو و نهێنو جوان، كچو و رابشتتت 
نداڵو م ڵێككۆم  ڵگ ل  بیانو رێكخراوێكو الیل  ك  بیستتتتێت،ده
 و شل  مووه  ریاستتتێكستتت  چۆن اڵمب  كرێن،ده چاودێری تر
 واڵت، یوهرهده نتت بیبتت  یوهلتت  ربتت  ،ستتتتتتتووتتتاوه موچتتایده

 یستتتێرهئ  و ریاسستت  میندواه  ڵگ ل  مستتوبحده ریف موزه
 الی چن ده و نك ده كی پیاستتت  ریاستتت ستتت  هاوڕێو ك  شره

 ریف موزه وێل  و ك شتتتتاخ  رستتتت ل  دونیا ناریه  میندواه 
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 و خۆی نێوان ل  كاده مۆر خۆی خوێنو ب  یمانپ  مستتتتوبحده
 كانریاس س  شوپێشك  خۆی ژیانو و بژیێ وا ئیتر ك  ئاستمان،
 زۆر و وهت دۆزیوه خۆی رێگای كاتستتتتدهه  بنیاره مب  بكات،

 ورهب  وێتك ده ریاسستتت  میندواه  دوای دواجار. خۆشتتتحاڵ 
 .ئینگلستان
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 موراکامی هاروکی، تاریکی پاش رۆمانی

 7:4۲ بۆ شتتەو 83:47 کاتژمێر نێوان لە رۆمانە ئەم رووداوەکانو
 كاتژمێری حەوت باستتتتو الپەڕه ۲۲4 بە نووستتتتەر. بەیانو دایە
 کاتو مانەوەی بۆ ئەلڤاڤیال هوتێلو شوێن. دەکات تۆکیۆ شەوێکو

 .  رابواردن و

 چرکەسات باستو هەموو و دراوە بەکات زۆر گرنگو رۆمانە لەم
. گرنگە بەشتتتتێکو موزیک هەروەها دەکات، هەلستتتتوکەوتەکان و

 کارەکتەری. دەکات شتتەودا لە جیاوازەکان کارە و کێشتتە باستتو
 (ن.موزیکژەن تکاهاشو و ماری) سەرەکو

 کارتۆنو جیهانێکو لە الوازە، و کەم شتتتتتێکو من جیهانو: ماری
 .  توڕیهەڵدات دوور دەتوانێت بایەک تۆزە و دەچێت

 دەگاتە جەستتتتتە دڵت، ناخو دەگەیەنیتە موزیک کاتێ: تکاهاشتتتتو
 زیکوفی گۆڕانو گوێگر جەستتتەی کاتدا هەمان لە فیزیکو، گۆڕانو
 .بەشداریکردن بارێکو جۆرە هۆی دەبێتە و دێت بەسەر

 ت کاورۆ. خەودایە لە بەردەوام ماری خوشتتکو تتتتتتتت ئەستتای ئێری
 .تاوانبار و فەرمانبەر شیراکاوە. هوتێل بەڕێوەبەری
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 هاروکی موراکامی، رۆمانی دارستانی نەرویجی

 وەکو بیرەوەرییەکانو گێنانەوەی لەڕێو نووستتتتتتەر رۆمانە لەم
 نالیە کۆمەڵێک لەستتتتەر بیروڕاکانو و فەلستتتتەفە زانکۆ، قوتابو
 یابان، لە گەنجتان خۆکوشتتتتتتتتنو حتاڵەتو لەوانە: روو دەختاتە
 کەس لەستتتتەرخۆبوو، و هێمن کەستتتتێکو کە گیزۆکید نموونەی
( واتانابو)دۆستتتتتتتتو  کچەکەی هەروەها وایکرد، بۆچو نەیزانو
 هاتستتتومو. کوشتتتت خۆی چاکستتتازی نەخۆشتتتخانەی لە ناوکۆ

 .کوشت خۆی گوێزان بە ناگاساوا هاوڕێو

 شتتتۆڕش پێیوایە ستتتیاستتتو و کاری کۆمۆنیستتتتو پارتو لەستتتەر
 زاری لەستتەر وەکو بەرژەوەندییە، و درۆ هەمووی و بازرگانییە
 تگو ژنەکانیان بە ستتەرکردایەتو کۆبوونەوەی لە: دەڵێ میدۆری

 .لێنێن برنج بنۆن ئێوە

: دەکرێ گەورە درۆی پێیوایە خۆشتتەویستتتو دەربارەی هەروەها
 کچتتتتانو تر لەگەڵ بەردەوام و هەیە خۆی خۆشتتتتتتتەویستتتتتتتتو

 لەگەڵ بەاڵم خۆشتتتتتتتتتتدەوێ، نتتتتاوکۆی واتتتتتانتتتتابو رادەبتوێرێ،
 برادەری بگرە دەبێ تووشتتتتتتتو کە رادەبوێرێ، هەرکەستتتتتتتێتتک

 وشتتت دوو کردار لەگەڵ قستتە پێیوایە رایکۆ خۆشتتەویستتتەکەشتتو
 .لەیەکتری دوورن زۆر
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 ،راستگۆیە و شەرمن کەسێکو خۆی واتانابو: کەستایەتو لەستەر
 و باش خوێنەرێکو کە ناگاستتتاوە، کەستتتایەتو بە کاریگەرە بەاڵم

 و ئافرەتانە و خواردنەوە خەریکو بەردەوام شێتە، ستەرکێشتێکو
 کچ ینجوانتر قوتابیانیتر، لەگەڵ نییە ئاستتتتایو پەیوەندی تاقەتو

 پەیوەندی کچانیتر لەگەڵ ئاشتتتتتتکرا بە دەچێ کەچو برادەریتو،
 کەستتتو بەستتتەر هیچ ناتوانێ کەس: م اڵمو بۆ ئ وه! دەبەستتتتێ

 شتتتتتتتەی بەو رازیبێ خۆی دەبێ بستتتتتتەپێنێ، خۆشتتتتتتەویستتتتتتت
 هەر ڕووبوو،ل  قستتت  و زان قستتتە زۆر ناگستتتاوا. هەڵیبژاردووە

 دەور زۆر توانایەکو بە کاتێ: پاستتاوی بە بوو، کچێ الی شتتەوە
 لە. دەرچو لێو وابکەی ئەوەیە شتتتتتتتت قورستتتتتتتترین دەدرێو،

 دەستتتتتتتەاڵت و پتتارە بۆ: دەیگوت زیرەک بوو زۆر خوێنتتدنیش
. پێدەکرێت چیم دونیتایە لەم بزانم دەمەوێتت بەاڵم هەوڵنتادەم،
 تا بخوێنمەوە، کتێب هەمان خەڵک وەکو نامەوێ: دەڵێ هەروەها

 .نەکەمەوە بیر ئەوان وەکو
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 دایک، پێرل باکرۆمانی 

 چین شتتۆڕشتتو ستتەردەمو پن نەهامەتو و ستتەخت ژیانو باستتو
 دەیکاتە هەژارەکانە، خێزانە هەموو نموونەی کە خێزانێک دەکات،
 بەاڵم ژنەکەی، لەگەڵ پاڵەوانەکەیە کە( لو) رۆمانەکەی بابەتو
 ئینجتتا هەژار بتتاوکێکو و یە(لو) نتتاوی رۆمتتانە لەم نتتاو تەنیتتا

 و دێ دەستتتتوقومار  ل  ئەوەیە باشتتتییەکەی بەاڵم، قوماربازیش
 .پێ دەبەن ئێرەیو ! خەڵک!نادۆڕێ

 ژنەکەی کە شتتتتینەکەی کۆتە و خۆی بە دەبێ، ون ناکاو لە لو
 ستتتتاڵ و مانگ و رۆژ چەندان منداڵەکانو و ژن. دووریوە بۆی

 بەپارە تا شتتار، دەچێتە خەڵک قستتەی لەبەر ژنە. دەبن چاوەڕوان
 من: دەڵێ نامەکە لە. دەنووسێ خۆی بۆ نامە مێردەکەی ناوی بە

 بگەڕێمەوە، وا زوو ناتوانم شتتتتار، لە هەیە باشتتتتم زۆر کارێکو
 !دەنێرم بۆ پارەتان بنە ئەم بەاڵم بدەم، لەدەستتتت کارەکە نەبادە
 کەوتبوو دەستتتتتتتتو برنج مەرەزی کاری لە پارەی ئەو ژنەش
 ۆب نامەکەیان لە پۆستەکە کە کاتەی لەو خەڵکەکەی دەدا، نیشانو

 ئاغا مەئموری لەگەڵ پەرستتتتتتتگا لە جارێک تەنیا. دەخوێندەوە
 چونکە بۆوە، پەشیمان لەوەش دوایو بەاڵم خۆشتەویستیان کرد،

و  بووبێ تووڕە لێو پەرستتتتتتتگا نێو خوداکەی دەترستتتتتتا زۆر
 مێردەکەی دەرچو هەرواش. بکات نەهامەتو تووشو خێزانەکەیان
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 شووکردن دوای کچەکەی و سێدارەدرا لە کوڕێکو و نەگەڕایەوە
بچووکەکەی  کوڕە ئەوەی دوای. نایەوه ستتتتتەری هەژاری دا لە

 جەردە؟ و دز دەگوتن پێیتتان ئەوان کە کۆمۆنیستتتتتتتت، دەبێتە
 و بەدبەختو و دواکەوتوویو رووی لە رۆمتتتانە ئەم چیرۆکو
 ژیانو لە نزیکە ،ستتتەران  و ئاغا دەستتتتو کۆیلەیەتو و کۆڵەواری

 لە لەگەڵ دوای. حەفتاکان و شتتتتەستتتتت لە خۆمان کوردەواری
   .دەبێت دایک لە نوێ کونەوی  کوڕەکەی، سێدارەدانو
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 ( گێڕانەوە7481 -رۆمانی  جەن ئایەر )شارلۆتە برۆنتی

 پووری ماڵو لە ئەوەی دوای باوك و دایك بێ ی(ئایەر )جەن
 لە منتتدااڵن قوتتتابختتانەی نێو دەیبەنە تەمەنە، بەم دەردەكرێتتت

 زۆر كێشتتتەی تووشتتتو بوێری و زیرەكو بەهۆی بەاڵم كڵێستتتا،
 و دەوڵەمەندێك كچە دایەنو دەبێتە الوی تەمەنو لە دەبێتەوە،
 دەكێشتتتتتێت، رۆخستتتتتتەری پۆرترێت و وێنە كاریش بێ لەكاتو
 جەن ئایەر، لێهاتووه و هرهب  بە دەبێت ستتتەرستتتام زۆر خاوەن

 خۆشتتتتەویستتتتتو، ئاستتتتتو دەگاتە تا دەكەن جدی زۆر گفتوگۆی
 بەلێنیشو و پێبكات شتووی دەكات ئایەر جەن لە داوا رۆخستتەر
 نەك بكات، ستتتەیری یەكستتتان و مرۆڤانە بەچاوێكو كە پێدەدات،

 .هەژارێك و كارەكەر وەك

 ئەم: دەڵێت و كڵێستتتتتتە ناو دێتە كەستتتتتتێك مارەكردن، كاتو لە
 منە، كچكەی مێردی ستتتتتتاڵە دە پیاوە ئەو ناڕەوایە، مارەكردنە

 مارەبكە؟ ژن دەبێ چۆن

 دەگرێت دەستو رۆخستەر بەاڵم بوو، شۆك تووشتو ئایەر جەن
 ەئەو دەڵێ كردووە، زیندانو تێدا ژنەكەی ژوورەی ئەو دەیباتە و

 دەكات هەڵسوكەوت شتێت وەكو چونكە لێرەیە، دەستاڵە ژنەكەمە
 ژنەكە كاتە لەم هەر بستتتووتێنێت، كۆشتتتكەكەم هەوڵیدا دووجار
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 سینەی ستەر خستتە ستەری و كرد مێردەكەی باوەشتو بە خۆی
 .لێكرد تفێكو و سووركردەوە جەن لە چاوی و

 هەرچەند رۆیشت بەڕاكردن و جێهێشت ماڵەی ئەم یەكسەر جەن
 ئیتر ئایەر جەن نەبوو، ستتوودی رازی بكات هەوڵیدا رۆخستتتەر

 ەك مەستتتیحو ماڵێكو وێ لە نەوەستتتتا، تر شتتتوێنێكو گەیشتتتتە تا
 مرد پووری ئەوەی دوای جەن بوون، برایەك و خوشتتتتك دوو

 ماڵە ئەم لەگەڵ بنیاریدا بەاڵم مایەوە، بۆ زۆری ستتتتتتتامانێكو
 ئەوانیش خۆیان، خوشتتتتكو بیكەنە رجێكم  ب  بكات، دابەشتتتتو

 تازەكەی برا رۆژێك چەند دوا. رازیبوون زۆر گفتوگۆیەكو دوای
 ئەویش بچێت، لەگەڵ كرد داوای جەن هیندستتتان، بچێتە بنیاریدا
 نكەچو بنۆین، یەكەوە بە دمێر و ژن وەكو دەتوانین تەنیا: گوتو

 ادەن ئینجا، بمرم ئەگەر: وتو جەن. نتابێتت ئتایینییەوە لەرووی
 و خۆشتتتتدەوێت ترت كەستتتتێكو تۆ كەوات : وتو ئەویش. ناتوانم
 ەب هەستتتتو ئایەر جەن كاتە لەم. ناتوانو بۆیە داوە بەو پەیمانت

 ماڵو گەیشتتتتتتتتە تا رایكرد یەكستتتتتتتەر و دەنگێكو خەمناك كرد
 بوو، نەما هیچو خۆڵەمێش هەمووی ماڵێك چ بەالم رۆخستتتتەر،

 رۆخستتتتەری دارێك لەژێر ستتتەر لەو دوای جوانە، كۆشتتتكە ئەم
 .وانمنات: وتو باوەشو خستییە گرت و دەستو ببوو، كوێر بینو
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 ریبمال غهبار جهكەوتنی ئاسامنەكان، جه

 لە جیاواز تێمەیەكو و تەكنیك و شتتتتتتتێواز بە كە م رۆمان ئ 
 ەشوپێشك ئەوانیتریش بگرە و رنووس  پێشووتری بەرهەمەكانو
ببێتە  رۆمتتتتانە ئەم وای كردووە ئەوەی. كتردووە ختوێتنەرانتو

پێشتتتتتتتوازییەی لێ بكرێ،  ئەو خوێنەران و جێگەی ستتتتتتتەرنجو
 بەاڵم زمانێكو ستتتتتتتادە تو، گێنانەوە بەی ك وهشتتتتتتتێوازی گێنان 

تێخستتتتنو  و قستتتەكردن ئالۆزی و گرێ هەموو لە دوور قووڵ،
 درێژدادڕی. و سوود بێ وتەی و سیمبول

 كۆتتتتایو لە رۆمتتتانە دەستتتتتتتتپێكردن: لەم چۆنیەتو پتتتاشتتتتتتتتتان 
 جۆر ستتتێ بەگشتتتتو رۆمان پێكردووە، لە ستتتتودە چیرۆكەكەوە

 پێدەكەیت، یا دەستتت لەستتەرەتاوە ئاستتایو یا دەستتتپێكردن هەیە،
دەستتتتتت پێدەكەیت.  كۆتاییەوە لە یا چیرۆكەكە ناوەڕاستتتتتتو لە

 لە جوانە و تەكتنتیتكتێتكو ستتتتتتتەركەوتوو رۆمتتتتانەكە تەكتنتیتكتو
 شتتتتوێنكو تر، لە شتتتتوێنێكەوە بۆ گێنانەوەكان لە گواستتتتتنەوەی

 بۆ حەنتوشتتتەوە بورهان و قلو ستتتەمیر و فواد لەالی بەندیخانە
 و نەنگو هیچ بەبێ ئاستتتكۆڵ و ئاستتتۆ و زولیخا و ئەڵماس الی

 كێشتتتتتەی و چیرۆك دروستتتتتكردنو بێزاری، یا بە هەستتتتتكردن
خوێنەر،  بزوێنەربوو بۆ و شتتتتتتتێكو جوان بەندیخانە رادیۆكەی
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كان  ێراقییە سەربازە كوشتنو و دیلبون وێنەكانو كاتو هەروەها
 ئێرانییەكان. بەدەستو

 02-06 دوای فواد كە بەهێزی ئەوكاتەیە زۆر ستتتتتتۆزی الیەنو
 و دەبینو ژنو ئەڵماستتتتتو كۆاڵنەكەیان لە دەگەڕێتەوە و ستتتتتال
 .  بكات ئەمە پیاوێك دەتوانێ چ دەگری، قاچو توند ئەڵماس

 دەرگای نووستتتەر كە ئەوەیە، رۆمانە ئەم بابەتو تێمە و گرنگو 
 ەل وان بارووت بەرمیلو وەكو كە دەكات، اڵئاوه كێشتتە كۆمەڵێك
 خێزانێكو رستتتتتتە یەك بە فواد: نموونە بۆ. كوردی كۆمەڵگەی

 كەس چەندان و تەفروتونای كردن و هەڵوەشتتتاندەوە یەك لەبەر
 بردن دەستتت. بران و خوشتتك ئێوە: رستتتەیە ئەم قوربانو بوونە

 نیشتتتتتتتاندانو و گوتن بەاڵم نییە، تازە شتتتتتتتێكو تابووەكان بۆ
 بەرامبەر دەوروبەر كتاردانەوەكانو و كۆمەڵگت  هەڵستتتتتتتوكەتو

 بەهۆی بووە دروستتتت ئارەزوو و ویستتتت بەبێ كە كێشتتتەیەك،
 وكبا وەكو دووركەوتنەوەی و ڕاستو نەگوتنو یا فواد درۆیەكو

 خۆی بنیاری و رەزامەندی بەبێ ئەویش كە خێزانەكەی لە( فواد)
 لە فواد ونو مێژووی لە جگە رۆمتتتتانە لەم نووستتتتتتتەر. بووە

 ەل جگە خاك، و ماڵ و كەس بێ كەسێكو و ئێران بەندیخانەكانو
 سوسێك و جەستە هێزی لە جگە دروستبوو، رێكەت بە خێزانێكو

 ۆئاس كاتەی كە لەو. نادا شایو و شین بە گوێ جەستە: دەڵێ كە
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 هەست تەنیا دەنووستێنێ، ستینگو بە ستەری زولەیخا و خەمبارە
 و ستتلێمانو باستتو لە جگە نووستتەر. دەكات مەمكەكانو گۆی بە

 و كچان نهێنییەكانو و هەولێر تەیراوەی ل  جگە گەڕەكەكانو،
 یاوپ: )دەڵێ كە پیاو بەرامبەر تێگەیشتتتنو و ژنان دڵو وردەكاری

 یا دەبینم، رۆمانە لەم ئامانج دوو یا ستتتتت،مەب  دوو من(. كەرە
 ەرس خستنە تیشك و دەرخستتن رۆمانە ئەم تری دیوەكەی بڵێن
 گوگرن و خراوە پشتگوێ هەر نەك كە ،كۆمەڵگای  الیەنێكو چەند

 و هەڵوەشتتتتتانەوە هۆی بۆتە كەمتەرخەمییە ئەم بگرە پێنادرێ،
 دوورخستنەوەی و لەناوبردن هۆی دەبێتە یا كۆمەڵگا لەناوبردنو

 نیایدو بە گەیشتتتنە كە ستتتراتیژییەكانو، و ستتەرەكو ئامانجە لە
 نەبوونو و درۆ مەبەستتتتتەش دوو ئەم مۆدێرنیتە، و مەدەنیەت
 .ئینتیمایە

 الیەنەكانو هەموو دەبینین بدەین رۆمانە ئەم ستتتتتتتەرنجو گەر
 و پۆلیستتو الیەنو و پەروەردەیو الیەنو و كۆمەاڵیەتو چاودێری
 هیچ و فەرامۆشتتتكراوە حكومو دامودەزگای رۆشتتتنبیری وتاری

 ەل فواد ئازادبوونو دوای بەشتتتتەی لەو بێگومان نییە، رۆڵێكیان
 روونو رۆشتتتتتتتنبیری وتتتارێكو نەبوونو. ئێران بەنتدیختانەكتانو

 كوردستتتتتتان دیموكراتەكانو و لمانو   بەناو هێزە و حكومەت
 هۆی بۆتە. هتد....ستتتتەركەوتوو پەروەردەیو بنەمایەكو نەبوونو
 وودس راتیڤەكانكۆنزه و تاكنەو و توندڕۆ ئیسالمیە هێزە ئەوەی
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 مرۆڤ و نیشتیمانو ئینتیمای نەبوونو و رۆشنبیری بۆشتایو لەم
 رۆحو ترستتتاندنو بە كۆمەڵگا و وەرگرن زانستتتتییە و دۆستتتتو
 یتردونیاكە نەهاتووەكانو لەبن خۆشییە وەسفكردنو و مرۆڤەكان

 بە بكەن زەوی ستتتتتتتەر خۆشتتتتتتتیەكو هەموو تتتتتابتووكردنو و
 .تۆقاندن و ترس لە پن خەسیوی دواكەوتووی كۆمەڵگایەكو

 ەكوو. بران و خوشتك ئێوە: رستتە یەك دەربنینو لەگەڵ دەبینین
 و هەڵدەوەشتتێتەوە یەك لەبەر خێزانە ئەم بەكتریا لە پن الشتتەكو

 ەل رۆشتتتنبیری و كۆمەاڵیەتو ئاستتتتو كە( ستتتلێمانو) شتتتارە ئەم
 بڵێ ئەتو( زەینەڵ) بۆ كەچو بەرزترە، حستتتتاب بە شتتتتارەكانیتر

 ۆب گەڕانەوەیان هیوایەكو هیچ بیابانێك دەبێتە ئاستتكۆڵ و ئاستتۆ
 وەكو ستتتتتتتنانەوەیتتتتان لە جگە نتتتتامێنێتەوە، بۆ كۆمەڵگتتتتا نتتتتاو

 رۆڵو كوا ستتتتتتاتە لەم. نایێ بەخەیاڵیشتتتتتتو كەس مێروولەیەك
 كتێبو لە كە ئەوەیە وەكو هەشتتتتبێ گەرئ  كۆمەاڵیاتو چاودێری

 چاكسازی لە كاتێ: كردووە باسو جوان تاوان لە ئۆقیانووستێك)
 دەخەن. دەبن ستتواری بەیەكە یەكە چۆن دەمیێنێتەوە كۆمەاڵیەتو

دەكەوێتە  دەبێت و شتتێت جوان ئاستتكۆڵو پاشتتان(. جەزا محەمەد
 ستتێكستتو حەزی هەیە ناوە ئەو پیاوی چو و شتتەقامەكان ستتەر
 ەرلەستتتت هیچو واڵتە ئەم دەبینین لێرە. پێ دادەمركێنێتەوە خۆی
 بتوانێ هەیە رۆشتتتتتتتنبیری ئەوەنتتتتدە بتتتتای كچە نە نییە، هتیتچ

 ەئاستتتایی نا بارە ئەم لەگەڵ شتتتێتبوون لە جیاواز هەلستتتوكەتێكو
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 اق ئ و شتتێت ئافرەتو دەتوانن واڵتە ئەم پیاوی و گەنج نە بكات،
 شتتتیوریان و هەستتتت باستتو ئەوەی جای چ جیاكەنەوە یەكتر لە

 نبكەی( پیاو) رۆشتتتتنبیری ئاستتتتتو ستتتتەیری گەر. ئ بكەین لەگەڵ
 هەموو بڵێو ئەوەی وەكو یەكە وەكو الیەن زۆر لە بەگشتتتتتتو

 توندوتیژی و ستتتتتتتێك  دەربارەی وانەیتان یەك پیتاوەكتانمتان
 یەك)  ئامادەن حاڵەت زۆر لە توێژەكان و چین هەموو خوێندبێ،

 ستتتێك  كەستتێك هەر لەگەڵ و بەرامبەر هەستتتتو بەبێ و الیەنە
 بێ بە بكوژن، مرۆڤ كێشتتتە ستتتادەترین لەستتتەر هەروەها بكەن،
 ....(بكەن درۆ بن دڵ دوو چركە یەك ئەوەی

-ئینتیما) خاڵە لەسەر دوو زۆر ستوفۆك  رۆمانە لەم گوتم وەكو
 دەرخستتتتنو و دروستتتتبوون بنیادی و ستتتەرەكو چیرۆكو. درۆ(

 ەكەی(درۆی) لە رۆمانەكە چیرۆكو ناو ئاریشتتتتتتتەكانو هەموو
 بە راستو خۆی وەكو چیرۆكەكە گەرلێرە ئ . سەریهەڵدا فوادەوە

 لێنەكەوتبایەوە و كارەستتتتتتاتەی ئەم رەنگە بگوترابا، ئەڵماس بە
 ئەندازەیە بەو زیانەكانو و كێشتتتتەكە رێنەوێكو تری وەردەگرت

. ەوەنجیاببا خێزانەكە لەیەكتر تەنیا حاڵەت لە خراپترین نەدەبوو،
 لە چهی دروستكراوبێ یا وەرگیرابێ لەڕاستتییەوە چیرۆكەكە گەر

 نەكات دروستتت چیرۆك گەر نووستتەر ناگۆڕێ، چونكە بابەتەكە
 مەبەستتتتتییەتو خۆی دایدەڕێژێتەوە كە بێگومان بەو جۆرە ئەوە
 .خۆی فەلسەفەی ئاراستەكردنو و دەربنین بۆ
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 نلەالیەلێپێچینەوەیەك  و پشتتتتتتگیری و هاوكاری هیچ نەبوونو
 بێ نیشتتتتانەی كێشتتتتەیەی خێزانو فواد، لەو فەرمو دامودەزگای

بەرامبەر  حكومەت لەالیەن چ( ئتیتنتیمتتتتایە) نەبتوونتو و خەمتو
 ئەم یەكتری، بەرامبەر هتتتتاواڵتتییتتتتان لەالیەن چ هتتتتاواڵتتیتیتتتتان،
 پەگروو بۆ هەلێكو بتتاش بۆتە ئینتیمتتایە نەبوونو بۆشتتتتتتتاییەی
 ستتتتاناترین بە بیروباوەڕیان خۆیان ئارەزووی بە ئیستتتتالمیەكان

 ەك مزگەوتانەبێ رێگای ئەو لە چ ئەوەش ێننە هاواڵتیانرێگە بگ 
پێداون،  رێگەی دروستتتكردنو یا دروستتتكردوون، بۆی حكومەت
 و بەرنامەیو بێ لە ستتتنەبێ، مەب  مزگەوت ئەوە نییە )مەبەستتت

 پیتتتاوە هەروەهتتتا. راگەیتتتانتتتدن كەنتتتالەكتتتانو چتتتاودێرییە( یتتتا بێ
 ەب ستتتەر ئەوانەی و حكومەت الیەنگری حیستتتاب بە ئایینیەكانو
 ەل هەڵوێستتتن و یەك تێكەاڵون، زۆر جار توندڕۆكانن ئیستتالمییە
 .كۆمەڵگا بەرامبەر هەیە بیروبۆچوونیان یەك بنەڕەتیشدا

 یەگرت مزگەوت تەنیا ئاستتتۆ و ئاستتتكۆل پەرتەوازەبوونو لە كاتو
 ئاستتۆ بردنو چۆنیەتو ستتەیری ئەگەر لەستتەركرد، كاری و خۆی
لێدانو  جەڵدە و داركاری و ئیستتتتتتتالمییەكتان بنكەی بۆ بكەین
جێكردنو  بە جێ لە رەش فەقێ جدیەتو و رەش فەقێ لەالیەن

 و گوناحەكان لە ئاستتتۆ پاككردنەوەی یا ترستتتاندن و ئەركەكەی
 وەیئە ئاستتتتو ینێت بەبیگەی  و جەلدەكان یەكەی یەكە ژماردنو
 هەروەها. بدرێ سزا بكات داوای و هەبێ لەخەونەكانیشو ترسو
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 بە ئەڵماس و ئاستتتتتتكۆل كوشتتتتتتتنو و ئاستتتتتتۆ رۆحو ریازەی
 نیشتتتتتتتانتتدانو ئەوە ئتتاستتتتتتتۆ، بەرچتاوی شتتتتتتتێوە لە دڕنتدەترین
 و رفیك بە دێت كە مرۆڤانە ئەو بەستتتەر كو گەورەیەگۆڕانكاریی 
 ئیستتتالمیەكان كارای دەكرێن و پەروەردە توندڕەوانە ئایدیۆلۆژیا

 دەیكەین، كارانەی ئەو بۆ ئینتیمایان و دلستتتۆزی لە روو دەخاتە
 لە خێرایو ستتتتوود بە زۆر بێت و مرۆڤیش لەناوبردنو بۆ هەتا

 وایان وەردەگرن و خەڵك سادەیو و ئیداری گەمژەیو و بۆشایو
 لە دڕنتتتتدەیتتتتان قەنتتتتدەهتتتتاری و لتێتتتتدەكەن پیتتتتاوێكو ئەف تتتتانو

 .خۆشتربووێ خۆیان نیشتیمانەكەی

 چتتاالكییەكتتانو و كتتار نموونەكتتانو لە نموونەیەك رۆمتتانە ئەم
 ستتیستتتتماتیك بە چەند كە دەخاتە ڕوو، توندڕەوەكان ئیستتالمییە
 راستتتو باوكو فوادی ئەوەی دوای. دەكەن دروستتت هێزی مردن

 ئاسۆ بران، و خوشك ئاسكۆل و ئاسۆ كە دەكات ئاشكرا و دەڵێ
 و ئێران ئینجا و شتتتا  لە بنكەكەیان پاشتتتان و دەبرێتە مزگەوت

 بۆ ئامادەكردنو راهێنان و فێركردن و و قەندەهاری موفتو الی
 زهنییەوە رووی لە پێ دەڵێن شتتتەهید، لە ستتتەرەتاوە هەر مردن،
 دێت. كۆتایو زوو هەر ئاسۆ

هێنانەوەی  چۆنیەتو و كاری خۆكوژی بۆ كردنوئاماده پاشتتتتان
 ارشتت ناو لە ئینجا دەبنن، بازگەكان بەستتانایو چەند نێو شتتار، بۆ
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 و ئێن تو تو لە پن ژێرزەمینو دواتر ئامادەن، خۆیان پیاوەكانو
 بێ شتتارە لەم هەبێ شتتوێنو وا چەند دەبێ) ئامادەكردن كارگەی
 ەی ئێن تو تو ئامادەكردنو پیشتەیان  وستمان و  ومەر( خەبەرە

 كەس و ناپرستتتێ كەس دەبەن، بەستتتەر ژێرزەمین لە ژیانیان و
 ستتتنووری باوكایەتو ستتتۆزی و مرۆی الیەنو هەرچەندە. نابینێ

 ناو لە جار دوا ئاستتتتتتتۆ تێدەپەڕێنێ، كاتێ ئاین ئتایتدیۆلۆژیا و
 باوكو فوادی بەردەم لە هاواڵتیان ناونووستتتكردنو خۆ بارەگای

 ڕیكو هیوای بینینو لەگەڵ بتەقێنێتەوە، بەاڵم دەیەوێتتتت خۆی
 بە دەنێ دەستتتت لەدوورەوە خوبەیب دەبێتەوە، كەچو پەشتتیمان
 دادی پەشتتتتتتیمانو بەخوێن، واتا دەكا ستتتتتتوور دونیا دوگمەكە،
 .  نادات ئاسۆكان
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 فرانس كافكا ، رۆمانی كۆشك

 ماك  لەالیەن 0187 ستتتاڵو لە و نووستتتراوە 0188  ستتتاڵو لە 
 رۆمتتتتانەكتتتتانتتو تتتری وەكتتو بتتووكتتراوەتەوە، پتتۆستتتتتتتتتتوم بتتۆرد

 .كۆتایین بێ( دادگا بزربووەكان،)

 وەكو كۆشتتتتتك ك ( لە)  دامەزراندنو كێشتتتتتەی رۆمانە بە ئەم 
 ەدەچێت بابەتەوە ئەم رێگای لە كافكا پێدەكات، دەستتتتت رووپێو

 و هیوایو بێ و ئومێدی نتا) ژیتان تری بتابەتو كۆمەلێتك نێو
(  یچه بە ینێتنایگەی  كە مرۆڤ بەرژەوەندییەكانو و چەوستتانەوە

 بە كەستتتتو، و فەلستتتتەفو گفتوگۆی و دیالۆگ لە پنە رۆمانێكە
 لەگەڵ هەوڵدەدات چۆن كە مرۆڤ، ناخو نێو رۆچۆتە تەواوەتو

 ئەنجامێكو هیچ كۆتای لە كەچو بگوزەرێنێتت، دەوروبەرەكەی
 .نییە

 چاودێری و كردووە ئاواییەكەی تەواوی كۆنتنۆڵو كە كۆشتتكێك
 بە بگات ناتوانێت كەستتتتتیش و دەكات كەستتتتتەكان یەكەی یەكە

 وانندەت بدات، ئەنجام كپەیوەندیی  هیچ یا كۆشك، بەرپرسەكانو
 ەل كەس هەر. ناخوێندرێنەوە نامەكانیش بەاڵم بنێرن، تەنیا نامە

 ۆژر بە دەبێتەوە، سزا رووبەڕووی البدات كۆشك رێنوماییەكانو
 لە دەكەن لێپرستتتتینەوە شتتتتەویشتتتتدا لە دەكەن، خەڵكەكە بە كار

 ككۆشتت ستتیستتتمو. كۆشتتك فەرمانبەرانو جێگری جێگری رێگەی
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 یواه بە  تاسەره ك. هوودەیە بێ و بینۆكراتیو زۆر ستیستتمێكو
 نائومێد زۆر دوایو بەاڵم دەكات، كۆشك لە روو زۆر ئاواتێكو و
 .دەبێت بێهێز و

 ئاوایو بۆ رۆمانەكەیە پاڵەوانو كە( ك) گەیشتتتتتنو بە رۆمانەكە
 لەم كەمێك ماندووە دەیەوێت و هیالك زۆر ك. پێدەكات دەستتت

 خەبەری كۆشتتتك پیاوانو بەاڵم. بخەوێت الیداوە كە میوانخانەیە،
 ەنیی بۆی كەس چونكە لێدەكەن؟ مۆڵەتو پرستتتیاری و دەكەنەوە

 كە دوایو! نەبێت كۆشتتتتتكو مۆڵەتو گەرئ  بمێنێتەوە ئاواییە لەم
 رووپێو وەكو ك كە رووندەبێتەوە، كۆشتتك بە دەكەن پەیوەندی

 .بمێنێتەوە دەدەن رێگەی كۆشك ئینجا لە هەیە ناوی

 كە دادەنرێت، بۆ گاڵتەجاڕی بەردەستتتو دوو ك دوایو رۆژی كە
 كۆشتتتك بە گەیشتتتتن هەوڵو ئینجا نازانن، روپێوی كاری لە هیچ

 لەوێ( هۆف هێرن) میوانخانەی دەچێتە و نایگاتێ بەاڵم دەدات،
 و دەفرۆشتتتتتتتێت بیرە باڕەكە لە كە دەبێت،( فرێدا) تووشتتتتتتتو

 . كۆشكە بااڵی بەرپرسو كە ە()كالم خۆشەویستو

 نێت،بێ كالم لە واز ئەو، دۆستو ببێتە لێدەكات داوای یەكستەر ك
 ەسێكوك خۆشتەویستتو ببێتە فرێد بۆ  باشتترە پیرە، كالم چونكە

 و بكات خزمەتو ئامادەیە هەتایە بۆ هەتا كە، خۆی هاوتەمەن
 .بژین بەیەكەوە
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 و ك باوەشتتتتتتتو دەخاتە خۆی كالم ژووری بەردەم لە فرێدا
 واترد كە دەبێت، دروستتتتتت نێوانیان لە ئینۆتیكو كوپەیوەندیی 

 .دەبێت دەستبەرداری

 توپێویس ئاوایو: دەڵێ پێو كە كوێخا الی دەچێتە ك دواتر رۆژی
 رووپێویتتان داوای رابردوودا لە نتازانێتتت بەاڵم نییە، روپێو بە

 بە قوتابخانە خزمەتگوزاری پیشتتتەی كوێخا بەاڵم. نا یا كردووە
 خۆشەویستو كۆنە دەبێت( گاردینا) تووشتو بەینە لەم. دەدات ك

 خۆی خۆشتتتەویستتتتو چیرۆكو میوانخانەكە، خاوەن ژنو و كالم
و جارێك تەنیا ئەوەبوو چاوەڕوانو ژیان لە كە دەگێنێتەوە، ك بۆ
 شتتانو بەستتەر چارۆگێكو كردبا، خۆی ژوورەكەی بانگو كالم تر

 گارینا بەخشتتتتتیبوو، پێو ستتتتتاڵ بیستتتتتت پێش كالم كە دادابوو،
 !بكات یاد لە كالم ناتوانێت كەس: دەیگوت

 هەستتتتتیكرد چونكە بوو، بێتاقەت زۆر گاردینا چیرۆكەی بەم ك
 ادی لە كالم ئیتر ناتوانێت ئەویش كە دەكات، بۆ فرێدای باستتتتو
 .پرسیارەوە ژێر خستە ك خۆشەویستەكەی بكات،

 ەك دەبێت، بارناباس تووشتتتو قوتابخانە بۆ گەڕانەوەی لە رێگای
 ككۆشتتتت نووستتتتراوە تێیدا كە ێنێت،پێدەگەی  كۆشتتتتكو نامەیەكو
 كتتتاركردنو شتتتتتتتێوازی لە رازییە و كتتتارەكتتتانیەتو لە ئتتتاگتتتای

 شتتتتو كۆشتتتك كە ستتتەیرە، پێ زۆری ك كەچو بەردەستتتتەكانو،
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 جێگای تا نەكردووە شتتتێكیان هیچ ئەوان چونكە نووستتیوە، وای
 نامەكەی دەكات بارناباس لە داوا ك پاشتتتان. بێت دەستتتخۆشتتتو

 .ككۆش بچێتە ئەوەوە لە رێگای بەڵكو كالم، الی یێنێتەبگەی 

 لە هەواڵێكو یا كۆشتتتك بگاتە دەیەوێت شتتتێوەیەك هەموو بە ك
 ەیبنەماڵ الی دەچێتە شتتەو بە و بە نهێنو بۆیە بێت، بۆ كالمەوە
 لەوێ كردووە؟ بۆ چو بارناباس بزانێت تا بارناباس بەدناوی
 ك بۆ خێزانەكەیان ناوزڕانو چیرۆكو بارناباس خوشتتكو ئۆلگای

 ئەو خۆی، بەدبەختو لە خوشتتتتتتتكو ئتامتالیتتای كە دەگێنێتەوە،
 بۆی كۆشتتتتتتتك فەرمانبەرێكو الیەن لە كە دڕاندبوو، نتامەیەی
 لە الی بچێتە پەلە بە كردبوو ئتامالیا لە داوای تێیتدا هتاتبوو،
 دەبێ نییە زۆر كاتو و دەكات چاوەڕوانو تایبەتییەكەی ژوورە
 نامەكەی بۆیە كردووە، توبەستتتتووكای  هەستتتتتو ئامالیا! بنوات

 بتتارنتتابتتاس خێزانو رۆژەوە لەو. نتتاردۆتەوە بۆی دڕانتتدووە و
 تا دەگەڕێن كۆشتتتك كەستتتێكو بەدوای رۆژ و شتتتەو هەموویان

 گایرێ لەسەر رۆژ چەندان ئامالیا باوكو لێبكەن، لێبوردنو داوای
 داوای ببینێت و كۆشتتتتتك بەرپرستتتتتێكو تا وەستتتتتتاوە كۆشتتتتتك
 رن،ببوو لێو تا بڵێ چو نەیدەزانو هەرچەندە. لێبكات لێبوردنو
 زانیوە ئامالیای رەفتارەی بەم كۆشتتتك ئاخۆ نەیدەزانو هەروەها

 و پچنانتتد لەگەلیتان پەیوەنتدیتان خەڵكەكە تەواوی نە. بەاڵم یتا
 خۆیەوە الی لە ئۆلگای. دەكردن ستتتتەیریان ستتتتووك بەچاوێكو
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 لەگەڵیان شتتەو و كۆشتتك خزمەتكارانو الی دەڕۆیشتتتە بەردەوام
 ،دەكرد شانازی بە هەستو بزانێت، كۆشتك هەواڵێكو تا دەمایەوە

 ێب بە برای بارناباستتتو. بكات خێزانەكەی خزمەتو دەتوانێت كە
 كۆشتتتتتك لە بێت رۆژێك تا كۆشتتتتتك نامەبەری ببووە بەرامبەر
 .هەبێت وەرگرتنو شەنسو

 ەیبەرگ چیتر و دەڕوات ك بەردەستەكانو لە یەكێك لەگەڵ فرێدا
 هەیەتو، ئۆلگتتتا متتتاڵو لەگەڵ ك كە پەیوەنتتتدییە نتتتاگرێتتتت ئەو

 هەروەها ناستتتیوە، بەردەستتتتەی ئەم پێشتتتتریش فرێدا هەرچەندە
 فرێدە هەوڵدەدات ك. هۆف هێرن لە باڕەكە بگەڕێتەوە بنیاری دا
 ەك دوایو. سودە بێ هەوڵەكەی بەاڵم الی بگەڕێتەوە تا رازیبكات

 لە ی فرێدەجێگە لە كە پێپو بمێنێتەوە، تێیدا نیە شوێنێكو هیچ ك
 ئەم تا بمێنێتەوە الی لە كرد ك لە داوای دەكرد، كاری بارەكە
 .بكات كارێك دەتوانێت كات ئەو دێت كۆتایو ساردە زستانە

 میوانختتتتانەكە، ختتتتاوەن ژنو و ك گفتوگۆیەكەی دوای ئتینجتتتتا
 داوای و رایكێشتتا خۆی دوای بە و گرت ك دەستتتو گریشتتتكەر

 ایكود تەك لە كۆتاییدا لە. ئەستتتتتپەكانو خزمەتكاری بێتەب لێكرد
 مبە. كتێبە خوێندنەوەی خەریكو كە دادەنیشتتتتتێت، گریشتتتتتتكەر

 تەواوی برۆد ماك  بەاڵم. جێهێشتتتووە رۆمانەك  كافكا شتتێوەیە
 تایوكۆ. كردووە كۆتاییەكەی باسو ئەو الی كافكا گوایە كردووە،
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 كە دێت، كۆشتتك لە هەواڵێك دوایو رۆژی: ماك  الی رۆمانەكە
 كات،ب كار و بمێنێتەوە ئاواییەكە لە دەتوانێت یا رێگەپێدراوە ك

 .هەڵنەستاوەتەوە خەو لە و سپاردووە گیانو ك رۆژەدا لەم بەاڵم
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 ڵاڵکاروان عبدو ، رۆمانی قامچی

 و ژیتتتان خۆیەتو، خودی نووستتتتتتتەر گێنەرەوە رۆمتتتانەدا لەم
 قۆناغەکانو لە الویەتو و مێردمنداڵو و منداڵو بەستتتتتتتەرهتاتو

 ۆنچ کە دەگێنێتەوە، پەیمانگا و ناوەندی و ستتەرەتایو خوێندنو
 الیەک هەموو لە و دەکرێن پەروەردە تینۆڕ و توندوتیژی ژێر لە

 !  دەچەوسێندرێینەوە

 چیرۆکەیە، ئەم دیاری کارەکتەری و سەرەکو رۆڵو کە ستەرمەد
 ەل چونکە قوتابخانە، بۆ چوونیەتو و خوێندن گەورەی کێشتتتەی
 روحو و جەستتتتتتەیو ئازاری و دەکەن ستتتتتەرکۆنەی دوو الوە
لەالیەکەی  قوتابخانە، بەڕێوەبەری و مامۆستتتتا الیەکل  دەدرێت،
 لەگەڵ ملمالنێو ستتتەرەڕای. گەورەی برا و باوک و دایک ترەوە
 ستتەرمەد پۆلو نێو قوتابو کە میرۆ، ستوور، ستەبۆ گوڕوو،  ەزە
 . بوون

 شەش تت پێنج منداڵێکو دەروونو حاڵەتو باسو نووسەر هەروەها
 و دەبێ گەورە لەگەڵو توندوتیژییە ئەم چۆن کە دەکات، ستتتاڵو
 بە قوتابخانە هەمان دەگەڕێتەوە و مامۆستتتتا دەبێتە کە پاشتتتان
 زۆر. دەکات هەڵستتوکەوت شتتێواز و  ەقڵییەت و کەرستتتە هەمان

 هێمن  و بکات دەرباز دواکەوتووە کولتورە لەو خۆی هەوڵدەدات
 ەنیات ئەمە بەاڵم بکات، پەروەردە قوتابییەکان گفتوگۆ بە و بێت
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 ەمه چونکە پێبدات، بەردەوامو شتتتێوازە ئەو ناتوانێت و تیۆرییە
 و هەڵدەچێ زوو خۆشتتتتتو هەم دەکەن، دژایەتو مامۆستتتتتتاکان
 کتتتاردانەوەی هەمتتتان کە دەدات، تونتتتد نیشتتتتتتتتتان کتتتاردانەوەی
 .ێب رزگاری بتوانێ ئەستەمە و خۆیەتو سەردەمو مامۆستاکانو

 رکابەری و  ەجول و توانا بە و ستتەرکێش کوقوتابیی  کە ستەبۆ
 ستتەبۆ بەڕێوەبەر دواجار چیرۆکە، لەم ستتەرمەدە ستتەرستتەختو

 و دەری دەکات قوتابخانە لە هەڵستتتوکەوت بچووکترین لەستتتەر
 اڵس چەندان ستەبۆ، ژیانو و ئاییندە نێوبردنو لە هۆکاری دەبێتە
 اهودوم تا دادەنیشێت قوتابخانە لەبەردەم و دەسووڕێتەوە بێکار

 ئەمەش دەستتتتتتتپێری، گیانو شتتتتتتتێتییەوەو ب  و دەبێت شتتتتتتتێت
 رەیحتتانە لە رێگتتای ستتتتتتتەرمەد کە هەواڵ بوو نتتاخۆشتتتتتتتترین

 .  پێیگەیشت

و  بوون یەکتر هاوڕێو منداڵییەوە لە هەر ستتتتەرمەد و رەیحانە
 دوو دەبنە و دەکات گەشتتتتتتتە هتاوڕێتییان و پەیوەنتدی دواتر

  ەزە بەاڵم دەکەن، ژوان نهێنو بە جار چەندان و خۆشتتەویستتت
 و هەڕەشتتتتتت  بە هەوڵدەدات بەردەوام ئاغایە، کوڕە کە گوڕوو
 تا بکات، رەیحانە و لە ستتتتەرمەد رێگری پاستتتتەوانەکانو لەگەڵ

 واننێ لە بەردەوام کێشەیەکو دەبێتە ئەمەش بکات، رازی بۆخۆی
 و دەکات  ەزە لە تەقە سەرمەد برای رۆژك تا سەرمەد و  ەزە
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 و دەبن یەک بۆ رەیحانە و ستتەرمەد کۆتایو لە! دەکات برینداری
 نێوان لە چیرۆک هەمان. دەکەن هاوستتتتتەرگیری نگئاه  بێ بە

 ەک  ەیشێ، لەسەر هەیە کوارگ کەریم و سەلیم سە یدی باوکو
 کوڕی ستتەلیمو لەستتەر ستتە یدەی ئەو دەبێ، ستتە ید بۆ ئەمیش
 .دەکوژێ ڕەش فاتە  ەزیزی مامۆستا

 باپیری کە هاتووە قامچییە لەو رۆمانەکەیە، تایتڵو کە قتامچو
 کابووستتو ببووە هەڵیواستتو بوو، خۆی ژوورەکەی لە ستتەرمەد
   .سەرمەد

 گەنجان، رۆمانو پەروەردەیو، رۆمانو خانەی دەچێتە رۆمانە ئەم
 نیشتتتتاندانو رۆمانە ئەم ئامانجو .بیرەوەری و مێژوویو رۆمانو
 هۆکاری کە کوردییە، کۆمەڵگای کێشتتتتتتتەکانو ناوەوەی رووی

 .پەروەردەیە پوخرا دواکەوتووییمان سەرەکو

 کارەکتەرەکانو ئاستتتتو لە و رۆژانە و ستتتادە زمانێکو نووستتتەر
 .بیخوێنێتەوە دەتوانێ ئاستتتتانو بە کەستتتتێک هەموو بەکارهێناوە،

 تاکێکو هەموو ئەوەی بۆ گرنگە زۆر کوئاگاداری  رۆمانە ئەم
 خۆی و بکات ناخو شتتتەڕانگێزییەی بەو هەستتتت کۆمەڵگایە ئەم

 بە ستتتتتتتەرمەد وەکو چونکە ک،گرژیی  هەر لە بخاتەوە دوور
 رووداوەکانو جوگرافو شتتتتتتوێنو .کراوین پەروەردە توندوتیژی

 پارچە وەکو خەرەندیش رەواندزە، شتتتارۆچکەی رۆمانە ئەم نێو
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 نێو دێتە بەردەوام شتتتتتتتتتارۆچکەیە ئەم گرنگو جەستتتتتتتتەیەکو
 سەرمەد خەونەکەی لە .دەکات دروست چیرۆکێک و رووداوەکان
 زمانە لە دوور دەکەن قستتتتتتە بەرزتر زمانێکو بە شتتتتتتێتەکان
 شتتتێتەکانەوە لەڕێو دەیەوێت نووستتتەر لێرە ستتتادەکە، رۆژانەییە
 .  بکات ئاڕاستە پەیامێک
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 بەدگۆڕان ـ کافکا

 

 die) چاپکراوە 4۱۹۱ ستتتتتتاڵو لە مجاریەك  کافکایە رۆمانێکو
Verwandlung) 

 و کۆمپانیا فەرمانبەری ستتتامستتتایە، گریگۆر رۆمانە ئەم پاڵەوانو
 و بتتتتدات خێزانەکەی یتتتتارمەتو دەتتوانێ کە دڵتختۆشتتتتتتتە، زۆر

 .کارەکەی قوڕس و زحمەت  هەرچەندە کەمبکاتەوە، قەرزەکانیان

 بە ئاستتتتتتتایو رۆژانو وەکو هەڵبستتتتتتتتێت هەوڵتدەدات بەیتانێتک
 ناتوانێت بەاڵم کارەکەی، ستتتەر بچێتە رابگاو شتتتەمەندەفەرەکەی

 پێیە و دەستتت و دەجولێ ئاستتتەم بە ستتەری قیت بکاتەوە خۆی
 اتبک گیریان شتتتێک هیچ لە ناتوانێت و هێزن بێ زۆر وردەکانو
 و گەورە شتتتتتەویالکێکو و بچووک ستتتتتەرێکو و خن پشتتتتتتێکو

 زەنتتگتتو. قتتتتالتتۆنتتچە بتتۆتە دەرەوە، دێتتتە دەمتتو لە شتتتتتتتلەیەکتتو
 گریگۆر بتتتانگو کرد بەهێوشتتتتتتتو دایکو لێتتتدەدا، کتتتاتژمێرەکەی

 و باوکو ئینجا لێوەهات، دەنگێکو بەئاستتتتتەم گریگۆر کوڕەکەم،
 نامۆ، دەنگێکو و خۆکردن لە زۆر بە بانگیان کرد خوشتتتکەکەی

 گریگۆر هەستتتو دەکرد دایکو بوو ستتەیر ال زۆریان! باش گوتو
ەی کارەک خەمو گریگۆر کەچو بەیارمەتییە، پێویستو و نەخۆشە
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 بدات خێزانەکەی یارمەتو دەتوانێ چۆن دەری بکەن ئەگەر، بوو
 .بداتەوە قەرزاکانیان و

 هۆکاری زانینو بۆ هات کارەکەی بەڕێوەبەری نوێنەری پاشتتتان
 ەدەرگاک گریگۆر: بانگو کرد! ستتتتەر کارەکە بۆ گریگۆر نەهاتنو
 بەڕێوەبەر بۆ دەتوانم من نەخۆشتتتتتیت، گەر ئاستتتتتاییە بکەرەوە

 .نەهاتنت هۆکاری نابێتە نەخۆشتتو کەمێک بەاڵم روون بکەمەوە،
 بەڕێوەبەر نوێنەری بکەرەوە دەرگتتتتاکە کوڕم گتریگۆر: دایتکتو

 .بتبینێت دەیەوێت

 بکاتەوە دەرگاکە بتوانێتت تتا کۆکردەوە هێزی هەموو گریگۆر
 کردەوە، دەرگاکەی تا بەربۆوە و خوارەوه کەوتە جار چەندان
 اکردنبەڕ بەربەڕێوه نوێنەری بوورایەوە، یەکسەر بینو کە دایکو

 ،كتتتت نتتتتانتتتتدینتتتت  بۆ تووڕەیو و بێزاری بە بتتتاوکو دەرەوە، بۆ
 ئەوەی خەمو هەر گریگۆر كرد. گریان دەستتتتو ب  خوشتتتکەکەی

 بەڕێوەبەرەکەی بۆ بتتتتارە ئەم چتۆن بەڕێتوبەر نتوێتنەری بتوو
 .شیدەکاتەوە

 خواردنو و پاک دەکردەوە بۆ ژوورەکەی خوشتتتتکەکەی رۆژانە
 چەند رۆژێک تێدەگرت، شتتتتتتتێکو بیدیبا هەر باوکو دەبرد، بۆ

 لە وامبەردە گریگۆر. چەقو پشتتو لە ستتێوێک تا تێگرت ستێوێکو
 و نووستتتتتتین مێزی تا وا یلێهات بوو، تەنیاکەی و تاک ژوورە
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 دوایتتو پتتتتاک کتتردنەوە، نتتتتاوی بە دەرەوە بتتردە دۆاڵبەکەیتتتتان
 بێپارەیو لەبەر. بکاتەوە پاکو چیتر نەما تاقەتو خوشتتتتتتکەکەی

 ەمب گریگۆریان کرێچییەکان ئەوەی دوای بەکرێ دا، ژوورێکیان
 و گوزەرانیان خراپو لەبەر جێهێشت، خانووەکەیان بینو شتێوەیە

 ئەو بێزاربوون، گریگۆر لە لە متتتتاڵەوە بەردەوام متتتتانەوەیتتتتان
 با کە باوکو کرد و دایک لە داوای خۆشیدەویست، کە خوشتکەی
 بکەنە خۆیان ژیانو هەموو ناتوانن خۆ گریگۆر لە بێ رزگاریان
 یانتێ بەاڵم بکات، لەگەڵ قستتتتەیان نەیدەتوانو گریگۆر. قوربانو

 :ئەنجام دەرچوو. گیانو تا نەخوارد هیچو بۆیە دەگەیشت،

 ،دەکات خێزانیو خۆشەویستو ستنووری باستو کافکا رۆمانە لەم
 هەروەها نامێنێ، ستتتوودی کاتێ مرۆڤ پووچو باستتتو هەروەها
 و باوک ستتایکۆلۆژی لەستتەر کاری گۆشتتەگیری، و خۆی بێزاری

 دەکات. کۆمەڵگا نێو خێزانو پەیوەندییەکانو لە وێنەیەک
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 رنجسه

 پێشتتتتتەوە رۆمانانەی ئەو ناوەرۆكو ستتتتتەیری بە وردی ئەگەر
 خرێن هەموویان ده هەر ئەوە بیانخوێنینەوە، وردی بە و بكەین
و ستتتت ل ب م  ،وهی فۆرمو رۆمانو مۆدێرن و چوارچێوه كڵێشتت 
 م جۆرهل  ،كتانو نووستتتتتتتینو رۆمتانت كییت رهمتا ستتتتتتت بنت  فۆرمت 

ویستتتو بێ یا كات، جا خۆشت ستتت پێدهك دهكێشتەی  ، ب رۆمانان 
ی و ستتتتتتتت یو یا ج وهت روونو یا فیكری و نیشتتتتتتتتیمانو و ن ده

 مل  ر جۆرێكو تر.ستتتیاستتتو بێ یا ه  –ئابووری  –تو ی اڵكۆم 
 ستتەرستتام حاڵەتێكو لەناكاو شتتتێكو چاوەڕوانووان  گێنان  جۆره
 میش ك ه وه چونك  ناكرێت، و نابیت ورهپنایزی گ س  و بوون
ێ. پێكو ئامانجێكو دیاریكراو ده ڕاستتتت و كۆتایی تا و ناوهرهستتت 
دۆن كیشتتتتتتتۆت یا دۆن كیخۆت و  هتا شتتتتتتتتێكو زیتاتر لت روههت 

 بەتبا و تێمە تەنیا ئەمانە. نووستتراوهتافو الویدا ن ند ل رم هون 
 ئەویتریان جیاوازە، یەكتر لەنووستتتینیان  و زمانو ناوەرۆكیان و

 لە. كاردەكەن ریتم و بازن و چوارچێوە یەك لە هەموویان هەر
 انوكەسایەتییەك و پاڵەوان و كێشە( باوكم حیكایەتەكانو) رۆمانو

 و ئاشكرا و روون ئامانجێكو و ئاستایین زۆر رۆمانەكە نێو تری
 خوێنەر لەگەڵ قسەكردنە نووستەر تری گەمەكانو و هەیە دیاری

 وئە نێو لە ئاستتتاییە شتتتتێكو ئەم  وخۆ،ناڕاستتتت  بەشتتتێوەیەكو
 رووداوەكان لە رێگەی  . نووستتتتتەرنووستتتتتین  رۆمان مۆدێلەی
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 كێشتتانەی ئەو و دەكات تێكەاڵو ئاشتتكراكان و شتتاراوەكان الیەنە
 شتتتتتتتێوەیە بەم ناتوانێت بەاڵم پێدەكات، هەستتتتتتتتو تاكێك هەر

 ستتتۆزئامێز و جوان كوی رستتت بە  نووستتەر  كەچو دەریببنێت،
 ئاستتتتتای حاڵەتو كۆمەڵێك زیادكردنو لەگەڵ پێیدەبەخشتتتتتێتەوە

ی  كورهگ  كێش  ،ك كیی رهس  ت یا باب  وری كێشت ده مرۆڤ ل 
 كۆمەڵگە لە كەژن.  ل  پیاو و دڵ پیستتتتتتتو پیاوه ل  تو ژن خیتان 
 بەهۆی رێتلێوەبك باستتتتو ناتوانرێت رۆژانە ژیانو لە و تابووە
 ئەوەی دوای كردوون، دروستتتتتتتو كۆمەڵگ  ستتتتتتنوورانەی ئەو

 رووبەڕووی بیبەزێنێت كەستتتتتێك هەر رێككەوتوون لەستتتتتەری
 و دووركەوتنەوە ستتتتزا كەمترین كە دەبێتەوە، ئەخالقو ستتتتزای

 بۆ های كاپتن كێشتتتتتەی نموونە . بۆمۆكیی خ  و گۆشتتتتتەگیریو
 حەزی تێركردنو و باشتتتتتتتچاوش جمەدینن  دەستتتتتتتەمۆكردنو

 لە شتتتەهابە مەقاماتو و پووشتتۆ حاجو خەونەكەی یا ستتێكستتو
 و موهتتتاجیر موراد متتتام و گەیالنو  ەبتتتدول تتتادری مەرقەدی
 و تورگ  ەزە خیانەتو و هاوڕێو خۆشتتتەویستتتتترین ستتتەهیۆنو

 بوونو دروستتت چینۆكو و رووداوەكان تەواوی هەروەها. هتد...
 رۆژانەی كێشتتتتەی لە بەشتتتتێكن و ئاستتتتایو شتتتتتو رووداوەكان
 گەج بەتایبەتو، هەولێر شاری و  بەگشتتو ناوچە ئەم مرۆڤەكانو

 پەروەردەیەێكو و ئازادی نەبوونو و خەڵك دواكەوتووی لەمە
 ئەمە داگیركەران، ستتتیاستتتەتو و زوڵم ستتتەرەڕای پیاوستتتاالری
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 ن،چینۆكەكان كەرستەكانو بڵێین یا رۆمانەكەیە ناوەرۆكو هەموو
 نێوان ەل باش كوپەیوەندیی  توانیویەتو( پیرباڵ فەرهاد) نووستەر
 ئەو هەڵبژاردنو رێگای لە بكات دروستتتتتت گوێگر و قستتتتتەكەر
اشتتتتتو ب كوپەیوەندیی  پێدەكەن، گفتوگۆی كارەكتەرەكان زمانەی

 وایكردووە ئەمەش ،دروستتتتكردووە( رگروه-قستتتەكەرنێوان ) ل 
 خوێندنەوە لە بێت بەردەوام و نەكات بێزاری بە هەستتت خوێنەر

 .  رۆمانەكە كۆتایو تا

 رۆمانە ئەم كە ،ئەوەیە بگوترێت لێرە مەبەستتتتتتتە ئەوەی بەاڵم
 كوردی رۆمانو كە قاڵبەیە ئەو هەمان( بتاوكم حیكتایەتەكتانو)

 رۆمتتتتانەكە نتتتتاوەڕۆكو لە جگە ،نووستتتتتتتراوە پتێتو و هەیەتتو
 كێشتتتتەی خودی ناوەڕۆك لە مەبەستتتتت ،نییە ك تریجیاوازیی 

 رپێشتتتتتت كە داهێنەرانە ناوەرۆكێكو نەك رۆمانەكەیە نێو تێمەی
 ،نتتاكتتاتەوە كەم رۆمتتانەكە بتتایەخو لە هیچ ئەمەش ،نەوترابێتتت

 مۆدێرنو پۆستتتت رۆمانو لەگەڵ جیاوازی دەمانەوێت كە ئەوەیە
 .دیاری بكەین جیاوازییەكانیان و هاوبەش خاڵە و پێبكەین

 كولتوری نێو لە كاری ئیستتتتكەندەر رۆمانو لە شتتتتۆلتز هێرمان
 خۆرئاواوە و ئەوروپا ستتنووری لە ئەوانەی كە ،كردووە توركو
 ینگوندنیشتت لەوانەی رۆشتتنبیرترن و كراوەتر و مۆدێرنتر نزیكن

 و خۆرئاوای كولتوری تێكەاڵویو توانای و نتەواو خۆرهەاڵتو و
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 ەسافئ كاراكتەری یا كەسایەتو ستەیری ئەگەر. نییە ئەوروپییان
 و  ەقڵییەت بە توركو شتتتتتتتوانكاری و گوندی كوڕێكو بكەین

 لە دێت كێشە دونیا یەك تووشتو ئەڵمانیا دەچێتە خۆی كولتوری
 ێشتتانەیك توركیا ئەم لە لەیال كەچو. تییەكانكۆمەاڵی  پەیوەندییە

 ئەوەی كە ،ئەكتوئێل و راستتتتتتەوخۆ كێشتتتتتەیەكو لە جگە. نییە
 واننێ لە كردووە گرێیە بەم هەستتتو ژیابێت ئەوروپا لە ماوەیەك

 پێو بە دوایو بەاڵم خۆرئاواییە و خۆرهەاڵتو كولتورە دوو ئەم
 یتتا ژیتتان یەكەوە بە و گونجتتان دەگۆڕدرێتتت و كەستتتتتتتەكتتان
 ،رۆمانەكە لە هێرمانە تێمەی ستتتتتتەرەكیترین ئەمە. رەتكردنەوە
 بە بەاڵم ،نووستتتتتتتین رۆمان ئاستتتتتتتایو قاڵبو هەمان لەستتتتتتتەر

 هونەری بەهێزتری بتتاكگراوەنتتدێكو و زیتتاتر كورۆشتتتتتتتنبیرییتت 
 وهندروست بۆ بیركردن كو ئارام و ت ی و ژینگ  نووستین رۆمان

 وێنە نیشتتتتتتتاندانو و بابەتەكان ورەووژاندنو لە كاری كردووە
 بەاڵم. خوێنەر نەكردنو تتتتاقەت بێ و زمتتتان و گشتتتتتتتتییەكتتان

 ەل گێنانەوە لە شتتێوە یەك و گشتتتو یەك هێڵو و دیار ئامانجێكو
     كۆتایو.  تا سەرەتاوە

 هێڵە شتتتتێوە هەمان بە ،بۆتۆ بنیامین ناوێزەكەی حاڵەتە رۆمانو
 ڵو ەق ستتنووری دیاریكردنو كە ،ئاشتتكرایە و روون گشتتتییەكەی

 و ناوەستتتتێت كات: یەكەم ئەویش شتتتت دوو بە بەرامبەر مرۆڤە
 و قەدەر دەستتتتتتتتكتتتتاریكردنو: دووەم. دواوە نتتتاگەڕێنتتتدرێتەوە
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 كاروباری لە تێوەردان دەست و دەستكاریكردن واتە چارەنووس
 ئەم بۆ هەوڵێكیش هەر ،مرۆڤ توانای لە بەدەرە ئەوەش ،خودا

 و دەكات ئاڵۆزتر خۆی ژیانو و خۆی كاری مرۆڤ مەبەستتتتتە
 .  دەبێتەوە ئاوەژوو مرۆڤ ژیانو سیستمو

 وهوردی و وریایی  ند ب چ  رۆمتانو كۆشتتتتتتتك كت  هتا لت روههت 
باستتتتتتتو  ر ل اڵم ه ، ب وهت ی چنیوهك كتانو نێو رۆمتانت چیرۆكت 
 یخوارێ بۆ كێشتتت دێت  وهوستتتاندن و چ  ڵگ وتوویو كۆم دواك 

واری كۆشتتتك و حوكم خوێندهاڵتو بێ ئاگا و ن ستتت بێكاری و ده
 .  ، ئامانجو ئاشكری هودووره كردن ل 

 واڵتە ئەو رابردووی ستتتتاڵو چ  مێژووی ستتتتەیری ئێمە ئەگەر
 پەروەردە هەمتتتتان دەبینین دەژین، تێیتتتتدا خۆمتتتتان كە بتكەیتن،

و  تر ستتتتتتەردەمێكو و تر شتتتتتتوێنێكو لە بەاڵم دووبارەبۆتەوە،
 و كوژیشتتتتتتت ره و كیمایاباران و ئەنفال ئێمە تر، نەتەوەیەكو

 وئیسالم تووڵ ده) دا ش ستوده تااڵنو و ستێكسو ستتدرێژیده
 و هەیە( زرادام   ێراق و سوریا ل  ساڵ دوو ستێ یماوه بۆ ك 
 خەڵكو كانشتتتێوه ل  كی شتتتێوهب بوون،  پارچ  ها پارچ روهه 

 وتدژای  یا ڕباوه ناوی ب  تێیدا، بەشداربووە خۆشتمان یك واڵت 
 ردو بەشتتتێوەیەكو نەتوانراوە مەئە بەاڵم بازرگانو، یا تخیان  یا

 و جوان ریهون  كوی شتتتتتتتێوه ب  و بكرێتت بۆ یوهلێكۆڵینت 
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 ەبوئەد كەرستتتەیەكو بكرێتە و بكرێت لەستتەر كاری وەستتتایانە
 چونك  رابكێشتتتتێت، وهرهده و خۆناوه خوێنەرانو ستتتتەرنجو وا،

بێ، وهك ر رووی ه  جا ل  ك ی وهت ی مێژووی ن وهرۆمان گێنان 
ل   ئێستتتتتتتتا تا اڵمبێ، ب ك ه ند نموون هەوڵدرابێت و چ  رەنگە
 ببووبێت  وتووهك رن ده وا رۆمانێكو كوردی بودهئ  نتدینێوه
 ب  رخوێن  و فراوان ركردنێكوستتتت ل  قستتتت  و گفتوگۆ یجێگ 

ر گ ها ئ روه. ه یوهخوێندن  بۆ ڕێبگت  دوایتدابت  وهجۆشتتتتتتت 
مووی بینین ه ین دهبك  و رۆمانان كانو نێو ئ رهكت یری كارهس 

و بێ  ی ستتتتتتتات و دژواری ه رگت ژار و ژیتانێكو پن مت هت  كوڕه
  تو كورد لژیانو دێ، ئافره وت كۆتایو ب ستتتتتتك ئامانج و بێ ده

ستێكو الواز و تێكشتتكا و بێبنوا و ك رۆمانو كوردی زیاتر ب نێو 
بێ بزانین رۆماننووس ش دهوهڵ ئ گ اڵم ل . ب ناستتتتتتتراوه مژهگ 

و  ژانری رۆمان هیچ پێشتتتتتتتین  كات، چونك م دهستتتتتتتت كارێكو ئ 
 ، زیتتاتربیتتاتو كوردی نییتت دهنێو ئتت  نتتدی مێژوویو لتت بتتاكگراوه

 و زموون و رۆشتتتتتتتنبیری بێگان ری ئت اریگت ژێر كت تت وتوونت كت 
 ری كوردی نین، بۆیتت كتتت كو كتتارهش وهكتتانو بێگتتانتت كترهكتتاره
 ی ب وهو گۆڕین و داڕشتتتتتتتن  و رۆشتتتتتتنبیریی كردنو ئ م رج ت 

 م ئێ. الی تێكو كوردی ئاستتتتتتتان نیی نێو باب  زمانو كوردی و ل 
. وهناخوێندرێت  ندهوهئ  رێ،كده كانكتێب  رێكالم بۆ یندهوهئ 
 ل  و پێشتتتتین  پستتتپۆڕیبوونو : ن ی ه  زۆری هۆكاری وهئ  جا
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 ،دایك زمانو و بێگان  زمانو ل  زایوشتتتتاره رۆمان، نووستتتتینو
 رۆمان و رستتتتتتت ل  وهلێكۆڵینت  و رۆمتان زۆری یوهخوێنتدنت 

 یوهچنین  بۆ باشتتتتتتتوئتاماده و زانین گشتتتتتتتتو، بت  بیتاتدهئت 
 وهرز. ل ب  ریهون  كوی شتتتتتتتێوهب  و گێنانەوەی كتانچیرۆكت 
 رگیراووه یا ربێنووستتت  خودی زموونوئ  جا زموون ئ  گرنگتر

 كارێكو ستتتتتتتوك  زموونوئ  كانوهلێكۆلینت  پێو بت  اڵمبت  بێ،
 رهجۆ ره  نووسینو بۆ .وهوتۆت لێك  جوانتری و وتووتررك ست 

 ۆب ،ی ه  زانیاری و رستتتت ك  ڵێككۆم  ب  پێویستتتتیت رۆمانێك
 ڵێك كتێبو گرنگر ناوی كۆم رۆمانو كتێب دز نووس  ل  نموون 

ندان كتێب هتا موراكامو ناوی چ روه، هت وهر دێنێتت بیر خوێنت بت 
 ێویست پ پۆلیسو رۆمانو نووسینوهێنێت. مفۆنو گرینگ دهو ست 

 نورێنوێ و یاستتتا ئاگادارییت و ئینجا ستتتتنیشتتتان بك تاوانێك ده
  كێشتتتت و كانكاریی ستتتاخت  و كانیی اڵت كۆم  كێشتتت  و پۆلی 

 ریتدادوه هۆڵو و ندیخان ب  ردانوستتتتتت  و بیت كانروونیی ده
 تاوان بێ زیندانو و تاوانبار ندینچ  ڵگ ل  هتاروههت  كردبێ،

 اوانبارت نالی  ل  بیت كانچیرۆك  ێبیستتتوگو و كردبێ گفتوگۆت
 زانیاریت هاروهه . پۆلیستتتتتو نهێنو ماف و نخاوه و پۆلی  و
 ی ترالك ل  بێ،ه  كانتاكتیك  و دزیكردن توچۆنیت  رستتتتتتت لت 

 پۆلیستتتتتو و بیت پۆلی  كاركردنو شتتتتتێوازی و پالن ئاگاداری
 كتری ل  وانپاڵ  و راستتتتتتتتگۆ پۆلیستتتتتتتو ل  مژهگ  و ڵندهگت 
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ی كان و زمان و جوول رهكت نێو ناخو كاره و بچیت  وهیت جیاك 
  .و هتد ست ج 
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 بەشی دووەم

 تەوەری یەكەم:

 زاراوەی پۆست مۆدێرنیتە، پۆست مۆدێرنیتزم
 

 ەل هەیە، پاشتتو و پێش و ناجێگیر كومێژووی  پۆستتت پێشتتگری
 پۆستتتتتتتو پێشتتتتتتگری پۆستتتتتتت و واتای كۆژێف 0131 ستتتتتتاڵو

 .  هیگ  بۆ خوێندنەوەی لە بەكارهێناوە

 پیشتتتتتەستتتتتازی پۆستتتتتت زاراوەی بیل دانیال 0163 لە هەروەها
 .بەكارهێناوە

 وئە باستتو جێگا هەندێك لە. دێت دوایو یا پاش بەواتای پۆستتت 
 راوەك كۆمەاڵییەتییەكاندا كێشتتتە لەستتتەر كە دەكرێت گفتوگۆیانە
 كۆمەڵناستتتو ی(ئادرنۆ) هەروەها. بەكارهاتووە پۆستتتت زاراوەی
 پۆستتتتتتتتیان پێشتتتتتتتگری فەرەنستتتتتتتو ی(تۆری ئااڵن) و ئەڵمانو

 و پیشتتتتتتتەستتتتتتتازی دوای كۆمەڵگای) كتێبەكانو لە بەكارهێناوە
 بارەی لە هەن تر نووستتینو و نووستتەر گەلێك(. مۆرال كەمترین
 مئە بەكاربردنو و مۆدێرنیزم پۆستتتتت لە لێكۆڵینەوە و پۆستتتتت
 كە دیتتتتارتر هەموویتتتتان لە پێشتتتتتتتگرە، بەاڵم ئەم یتتتا زاراوەیە

 رۆژئتتاوا، كتێبەكەی كولتوری نێو لە دایەوە رەنگو بەتەواوەتو
 .(مۆدێرن پۆست زانینو) ناوی بە بوو( لیۆتارد فرانسی  یان)
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 ەل ئەوتۆ كوجیاوازی  مۆدێرنیتە پۆستتتتت یا مۆدێرنیزم پۆستتتتت
 ەكوو مۆدێرنیزم پۆستتتت كە دەبینین وای هەندێك نییە، نێوانیاندا

 ییەكانرووناكبیر الیەنە بە گرینگو و نوێیە فیكری وجواڵنەوەیەك
 رینگوگ كولتورییە، فێنۆمینێكو مۆدێرنیتیە پۆستت هەرچو. دەدات

 لەستتتتتتتەر كتتتتار فرەالیەنو بە دەدات، كولتورییەكتتتتان الیەنە بە
 مەدەنو كۆمەڵگتتای ییەكتتانوكۆمەاڵتتت  و كولتوری گۆڕانكتتارییە

 ێدانپ بایە  جێگای زۆر جیاوازییە ئەم. دەكات رۆژئاوا بەتایبەتو
 .نییە

 شتتتتتتێوەكاری هونەرمەندی لەالیەن یەكەمجار 0261 لەستتتتتتاڵو 
 لەالیەكیتر بەاڵم، بەكتتارهتتات( كتتامپمەن واتینتتگ جۆن) ئینگلیزی
 مئە حەفتاكانو كۆتایو بۆ زیاتر مۆدێرنیتیزم پۆستتتتتتتت واتتای

 و پێكراوە كاری ماوەیە لەم زۆرتر كە دەگێننەوە، ستتتتتتتەدەیە
 زمان، ستتتتینەما، هونەر، فەلستتتتەفە،)  بوارەكانو لە بەكارهاتووە

 كۆمەڵناستتتتتتو، ئەنترۆپۆلۆگو، ستتتتتتایكۆلۆژی، پۆلەتیك، شتتتتتتانۆ،
 و هەشتتتتا لە ئەمەش دوای. چەستتتپاوە بەتەواوەتو( تەالرستتتازی
 كۆمەڵێتتك و چن تیۆری گفتوگۆیەكو جێگتتای بووە نەوەدەكتان

 لەستتتتتتتەر بووبوونەوە ئەوروپا و ئەمریكا لە تایبەتو بە كتێب
 زۆرتر كتێبەكانیش ناوەرۆكو كە مۆدێرنیزم، پۆستتتتتتتت بتابەتو

 ێون دیاردەكانو و پێشتتتتكەوتووەكان كۆمەڵگا لە لێكۆڵینەوەبووە
 دەخەنە پۆستتتتت ناوەش زۆرتر پێشتتتتتگری لەم كۆمەڵگایانە، ئەم
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 كۆمەڵگای وەك زاراوەكان و تیۆر و فەلسەفە و ناو هەموو پێش
 كۆمەڵگای ئیندوستتتتتری، پۆستتتتت كۆمەڵگای كۆمۆنیزم، پۆستتتتت

– پۆستتت ستتترۆكتۆرالیزم، پۆستتت فێمینزم، پۆستتت ماركستتیزم،
 (. مۆدێرنیزم پۆست

 حاڵەتە و رۆحییەكان غەریزە ئازدكردنو و ئاشتتتكراكردن لەگەڵ 
 تەكنۆلۆژیتتا و پێشتتتتتتتكەوتنو هەروەهتتا جەستتتتتتتتە، نهێنییەكتتانو
 بۆ بەكاریهێنا( پانڤیچ رۆدۆلف) 0106 لەستتاڵو پاشتتان. گڵۆبالیزم

 و مۆدێرنیتە لەستتتتەر نیتچشتتتتە شتتتتیكردنەوەكانو رەتكردنەوەی
 .نیهیلیزموز

 وا( لبی ئیدینگ  بیرنارد)  ئەمریكو تیۆلۆگو 0187 ستتاڵو ئینجا 
 لە تازەیە كە ئتاینێكو دەكتات، مۆدێرنیتە پۆستتتتتتتت  وەستتتتتتتفو

 ئیسپانو ئەدەبناسو هەروەها. مەستیحو رۆشتنبیری چوارچێوەی
 بەكارهێناوە زاراوەیەی ئەم 0139 ستتتتاڵو لە( ئۆنی  فریدریكۆ)

 لە ئەمریكو و ئیستتتپانو شتتتییرییەكانو دەقە لەستتتەر كتێبەی لەو
 ئەمریكو نووستتتتەری. نووستتتتیوە0109 و 0114 ستتتتااڵنو نێوانو

 موفۆر ستتت وتكردنو واتە مۆدێرنیتە پۆستتتت: دەڵێ( هاو ئیرڤین)
 .نوێ ئارەزووی و حەز زیادبوونو هۆی بە مۆدێرنیتە

 ازەت میتۆدی و تیۆر بە دێن داهێنەر نووستتەری كۆمەڵێك ئینجا 
 و رۆشتتتتتنبیر دەبنە دەكەن پۆستتتتتت لەستتتتتەر كار و لێكۆڵینەوە
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 لەوانە مێژوویو، كوپێویستتتتتتتتییتت  وەك مۆدەیە ئەم ئەكتتادیمو
....(. الچان لوچو، درێدا، بارت، فۆكۆ، ویلمار، ئالبرێخت ئادرنۆ،)

 ئاستتتتت باشتتتتترین و چاكترین بە مۆدێرنیتە پۆستتتتت لیۆن داڤید
 بتوانن كە پێیگەیشتتتتتتتتبن، رۆژئتتاوا روونتتاكبیرانو كە دەزانێتتت،
 گرفتەكانو كێشتتتتتتە و و شتتتتتتیبكەنەوە پێ رۆژئاوای كۆمەڵگای
 .      رۆشنایو و باس بەر نەبخ  رۆژئاوا

 بە توندوتۆڵو و راستتتتتتەوخۆ كوپەیوەندی  مۆدێرنیتە پۆستتتتتت
 و ئابووری و كۆمەاڵیەتو حاڵەتو بە هەیە، واڵتانو رۆژئاواوە

 دوای لە هەیە، ئەوانەوە هونەری و كولتوری و پیشتتتتەستتتتازی
 كۆمەڵگا ستتتتتاڵەی ستتتتتەد دوو مێژووی بە پەیوەندی مۆدێرنیتە،
 یكریف بارودۆخو بە پەیوەندی هەیە، ماتماتیكییەكان مۆدێرنیتە

 دروستتتت دوای هەیە پێشتتكەوتووانەوە كۆمەڵگا ئەو و ستتیاستتو
 ۆژەیپن  پرینستتتیپەكانو لە بێزاربوونیان و نوێ كێشتتتەی بوونو

 .مرۆڤ ژیانو سنوورداركردنو و مۆدێرنیتە

 بەاڵم هەبێت، پۆستتتت حاڵەتو دواكەوتووەكان كۆمەڵگا لە رەنگە 
 مێژووییەكان قۆناغە بننو ئەنجامو لە نەك بێ ئاگا، و خۆوە لە
 ەر وناشتت بەچاوێكو پۆستتتەكان. مۆدێرنیتە قۆناغو تایبەتیش بە

 لە پن گشتتتتتگیرییە تیۆرە و تۆتالیتاری دەستتتتەاڵتە ئەو ستتتتەیری
 وتوندڕەوێك ستتیاستتو ئاستتتو لە كە دەكەن، مۆدیرنە پرینستتیپەی
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 پێشتتتكەشتتتو  ەق  وەك تیۆرەی ئەو خۆگرتووە، لە بێستتتنووری
 بتتۆ دەكەنەوە درێتتژی كەنتتتتاڵتتو تتتر بە بەردەوامتتیتتش و دەكەن

 مۆدێرنە لە پۆستتتتت ئەمە لەبەرامبەر كتری،بەی  وابەستتتتتەبوون
 . هەڵدا سەری دیار شێوەیەكو بە هەشتاكان دەوروبەری
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 تەوەری دووەم

 مەبەستەكانی پۆست مۆدێرنە

 مەبەستی پۆست مۆدێرنیتە دوو خاڵی سەرەكی بوو:

 

 .مۆدێرنیتە شیكردنەوەی و لێكوڵینەوە مۆدێرنیتە پۆست-1

 خنەیەكوره یاخود كە،رۆشتتتتنبیریی  جۆرە مۆدێرنیتە پۆستتتتت-8
 .مۆدێرنیتە بنەماكانو گۆڕینو بۆ بیرجولێنەرە،

  (مۆدێرنیتە پۆستتتتتتتت  زانینو) كتێبو لە لیۆتتتارد فرانستتتتتتتۆی 
 لە رووندەكاتەوە، مۆدێرنیتە  ەقڵو ستتتتتتیستتتتتتتمو فەلستتتتتتەفەی
 رۆڵو لە بتتتتاس كەنەدا حكومەتو بۆ پرۆژەكەی  نتووستتتتتتتینو
 پیشتتتتەستتتتازی كۆمەڵگایەكو نێو لە دەكات زانین و رۆشتتتتنبیری
 دەدات، گەورەكان حیكایەتە نەمتانو بنیتاری لەوێوە پۆستتتتتتتت،

هونەر  و فەلستتتەفە بوارەكانو هەموو بۆ بنەمایەك بووە شئەمە
 باستتتتتتو لیۆتارد هەروەها كۆمەاڵیەتو، زانستتتتتتتو و كولتور و

 ەكەی لەستەر ستتیستتمەكە، فەلستتەفەی  نەك دەكرد، حیكایەتەكانو
 بەیتتتتانێكو لیۆتتتتتارد بەمەش مۆدێرنیتە، حیكتتتتایەتەكتتتتانو یەكەی

 ای خوا) ستتتتێنتناڵ پرینستتتتیپو بنەمای دیاریكردنو بۆ جیهانو دا
 بۆ لیۆتارد لەالیەن گشتتتتتو گفتوگۆیەكو وااڵكردنو دەرگا( بكەر
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 ێكوپرینستتیپ و گشتتو رەها روونكردنەوەێكو و دەستتنیشتانكردن
 تیۆری ، ستتتتتتتیستتتتتتتم تیۆری ،  ەق  ، بكەر ، خوا) بەردەوام

 زمانو، یگەم  كۆمەڵێك  رووی خستتتتنە( ماركستتتو كۆمەاڵیەتو
 گێنانەوەی جۆرێك و دەكات قستتتتە شتتتتێوەیەك بە هەریەك كە

 مۆدێلو كتتامە یتتاخود گێنانەوە كتتامە دەیتتانەوێتتت ئەمتتانە هەیە،
 رۆشتتتتتنبیری دژی لێرە لیۆتارد بكەن، پێشتتتتتكەش روونكردنەوە

 كە دیاریكراوە، فۆرمێكو  مێژووی دژی بەڵكو نییە، گشتتتتتتتتو
 . وەستاوە نایەكسانو بنەمای لەسەر

 وبەشتتتێوەیەك و دایەوە زۆری دەنگێكو لیۆتارد گفتوگۆیەی ئەم
 ناوەندی لە گەورەی تەركیزێكو وە 0121 لە ستتتتتتاڵو چن زۆر

 مۆدێرنیتە پۆستتتتتت 0121 ستتتتتاڵو لە بەاڵم كرا، بۆ رۆشتتتتتنبری
 بە فۆكۆیاما تێزەكەی دەرچوونو دوای بوو، هەڵوەستتتە تووشتتو
 (.مێژوو )كۆتایو تایتڵو

 شتتتكستتتتهێنانو دوای كۆمەڵگایە، بەرەنجامو مۆدێرنیتە پۆستتتت  
 زۆر ەب یەكسانییەی و راستتو ئەو جیاكردنەوەی لێك و گشتتگیر
 و جیتتاواز هەستتتتتتتتیەری گەڕانتتدنەوەی گرێتتدرابوون، بەیەكەوە

 ەجۆرهەم كویەكیتی  نێو لە یەك وەك ناوەرۆكێكو دروستكردنو
 بەڵكو نییە، پۆستتتتت كارەكانو ستتتتەنتەری نوێكردنەوە. جیاواز و

 یریب بە دابراوەكانە لێك یەكەوەگرێدانو بە نوێو پرۆستتتتەیەكو
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 ەكن دەبا، و ناستتێنتناڵو بەڕێكەوت شتتتێكوگ  بەرەو جیهان تازە،
 پێناستتتتتەی ناجێگری شتتتتتێوە بەهەمان ئامانج، بەرەو هەنگاونان

 .جیاواز كەناڵو رێگەی لە مرۆڤ

 پەیوەندی تێكشتتتتتتكاندنو و ئۆتۆنۆمییە لەدەستتتتتتتدانو پۆستتتتتت 
. خۆی وەكو ئەویترە قبووڵكردنو و ئازادبوون ترادیستتتتتتیۆنییە،

 پۆستتتت هونەری لەالیەنو. داخراون و چەستتتپاو نووستتتینو دژی
 وچوونەك بەرەوپێش: تێیدەگات( میشتتتكا یۆرگ) وەكو مۆدێرنیتە

 .  پێوەدیارە تری جیهانو شێوەیەكو خۆیەوەبینو، بە مەزنو

 ی فل) وەك جیاواز ستتتتایلو بە مۆدێرنیتەكان پۆستتتت موزیكژەنە
 .....(.پێرت ئارڤۆ تۆبین، ئامۆن گوبایدولینە، سۆفیا گالس،

 ستتتریالی بەرامبەر لە تازەیە زۆر مۆدێرنیتە پۆستتت پۆلەتیك لە 
 نێو لە خۆی زیاتر تیۆرە، هەر ئێستتتتتتتتا تا بۆیە لیبرالەكان، و

 ورۆمان نموونە بۆ. دەبینێتەوە ستتتتیمبۆلەكان و وێنە و تێكستتتتت
 و ستتتایل بكەین رۆمانانە ئەو ستتەیری ئەگەر ،مۆدێرنیت  پۆستتت

 رۆمانەكانو ئەگەر پێشتتتتتتوو، لەوانەی هەیە تریان شتتتتتتێوازێكو
 ەل ئەوە بێت، چارەنووس بكەر، گێنانەوە، مۆدێرنیتە، ستتتەردەمو
 شتتتتتتێوازی تێدایە، لەوانەی بنەمایەكو تەنیا مۆدێرنیتە پۆستتتتتتت

 گرینگ زۆر ئامانج و ئەنجام ئامێزە، پرستتتتیار زیاتر گێنانەوەی
 نتتتتاگەرێتتتتت، بنایتتتتارەكتتتتان هەڵبژاردنو دوای بە پتتتتاڵەوان نتییە،
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 بە كۆالجكردنو و شتتتتتتاردنەوەی و مەبەستتتتتتتەكان تێكەڵكردنو
 اهەروەه كۆن، بەناوبانگو تێكستتتتتتێكو یا مێژوویو رووداوێكو
 لە وتنەوەدوورك  خوێنەر، بەڕووی دەروازە كۆمەڵێك وااڵكردنو
 هێماكان دۆزینەوەی لەڕێگای خۆی خوێنەر لۆژیك، و جیهانبینو

 .دەدۆزێتەوە لۆژیك یارییەكان و

 هۆراس لەزایین بەر ستتتتتتاڵ ستتتتتتەد كۆرنۆلۆژییە میتۆدە ئەم 
 كاریان شتتتێواز بەهەمان ستتتوریالییەكان هەروەها كاریپێكردووە،

 ت،تێكستت فیگۆرەی ئەم و شتتییرییە گێرانەوە ئەم چونكە كردووە،
 ستتوستتێر، دێ كاریگەری ژێر لە نووستتەرە یەكەمو مەبەستتتو كە

 كە دەكات، گرووپێك یاخود ناوازە و نامۆ كەستتتتو ئاراستتتتتەی
 ی(شتووشە لە شتارێك. )جیهانە لەو هەیە تایبەتیان چارەنووستو

 جاك ی(پۆستكارتە) دێلیلۆ، دۆن ی(چركە حەوت) ئۆستتەر، پاول
 دوا) پامۆك، ئۆرهان ی(ستتتوورە ناوم من ، ستتتپو قەاڵی) درێدا،
 ستتتەلمان ی(نیوەشتتتەو منداڵو) رانستتتمایەر، كریستتتتۆف ی(جیهان

 .  رۆمانانەن ئەم نموونەی ڕوشدی،
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 تەوەری سێیەم

 نووسەرە دیارەكانی پۆست مۆدێرنیتە:
 

 یانبەشێك ناوی لێرەدا ئێمە زۆرن، مۆدێرنیتە پۆست نووستەرانو
 لەستتتتەر تەنها بكەین، هەموویان باستتتتو ناتوانین بەاڵم دەهێنین،

 .دەوەستین ندێكیانه  كارەكانو و ژیان

 .لیۆتارد فرانسی  یان -0
 .فۆكۆیاما فرانسی  -8
 .هاو ئیرڤینگ -3
 .درێدا جاك -9
 .فۆكۆ میشێل -4
 .بارت رۆالند -7
 .ئیرگارای لوی  -6
 .الجان جاك -2
 .كرێمەر یۆناتان -1
 .وێلمار ئالبرێخت -01
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 ئالربێخت وێلامر

 بووە، دایك لە ئەڵمانیا لە كیرشتتتن بێرگ 0133 یرانوحوزه 1 لە 
 0170 - 0149 ستتااڵنو لە تەواوكردوە، ئامادەیو 0143ستتاڵو  لە

 . دووەخوێن كیل و بەرلین لە مۆسی ای و فیزیا و ماتماتیك بەشو
 لە ستتۆستتیۆلۆگو و فەلستتەفە بەشتتو 0177 - 0170 ستتااڵنو لە

 .خوێندووە فرانكفۆرت و هایدلبێرگ زانكۆی

 لە بووه( هابەرماس یورگن) یارمەتیدەری 0161 تتا 0177 لە 
 لە پنۆفیستتتتتتتۆر وەكو 0126 تتتا 0124 لە. فرانكفۆرت زانكۆی

(New School for Social Researchلە ) لە. نتیتویۆرك 
 ئیستتتتتتەتیك،) فەلستتتتەفەی بەشتتتتتو پنۆفیستتتتۆری 0111 ستتتتاڵو

 .بەرلین ئازادی زانكۆی لە ە(مرۆڤ زانستو هێرمۆنتیك،
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 یان فرانسیس لیۆتارد

 ی80 لە بووە، دایك لە ڤێرستتتالی  لە 0189 ئاوگستتتتو ی01 لە
 .كردووە دوایو كۆچو پاری  لە 0112 ئەپرێلو

 بوو، فەرەنستتتتتتتو ئەدەبو تیۆردانەری و فەیلەستتتتتتتوف لیۆتارد
 فێنۆمێنۆلۆگو،) دەكرێت دابەش بوار ستتتتتتێ بەستتتتتتەر كارەكانو
 پۆستتتتتت لەستتتتتەر لیۆتارد دواكاری(. ستتتتترۆكتۆرالیزم پۆلەتیك،
 راك لەستتەر قستتەی زیاتر كارەكانو هەموو لە كە بوو، مۆدێرنیتە

 .پێدەركرد ناوبانگو و

ئەنجام  فەلستتتەفە بەشتتتو تاقیكردنەوەی 0141 ستتتاڵو لە لیۆتارد
 قوتتتابختتانە لە فەلستتتتتتتەفە وانەی جەزائیر لە دواتریش دەدات،

 .دەڵێتەوە بەرزەكان

 رۆشتتتتتنبیرێكو چەند لەگەڵ 0147 ستتتتتاڵو تا 0149 ستتتتتاڵو لە
 یا ستتتتتۆستتتتتیالیزمۆز) بەناوی گرووپێك ماركستتتتتو فەڕەنستتتتتو
 ماوەیە لەم ستتتتتتالینو، روستتتتتیای دژی دادەمەزرێنن( بەربەری
 ستتتتتتتیاستتتتتتتو وتاری ستتتتتتتێزدە لیۆتارد و دەردەكەن گۆڤارێك

جەزائیر  شتتەڕی و داگیركردن لەستتەر زۆربەیان كە دەنووستتێت،
 بەگژیەك و توند گفتوگۆی بوونو دروستتتتتتت دوای بەاڵم، بوو

 انمژی خولێكو: دەڵێت و جێدەهێڵێت گرووپەكە لیۆتارد چوونەوە،
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 من دەهێنم، شتتتتتتتۆڕش خزمەتو لە واز ئیتر من هات، كۆتایو
 .رزگاركرد خۆم من دەكەم، تر شتێكو

 ،پاری  زانكۆی لە فەلستتەفە پرۆفیستتۆری بە بوو 0172 ستاڵو لە
 ە،دەگوتەو كالیفۆرنیا زانكۆی لە( رەخنەیو تیۆری) وانەی دواتر

 فەڕەنستتتو زمانو وانەی ئەتلەنتا لە تیمۆری زانكۆی لە هەروەها
 فەیلەستتوف درێدای جاك لەگەڵ لیۆتارد. دەگوتەوە فەلستتەفەی و
 فەلستتتەفەی كۆلێژی هەڵوەشتتتانەوەگەری، قوتابخانەی دانەری و

 .  دامەزراند پاری  لە ئینتەرناسیۆنالیان

 .وەرگرت فەلسەفەی دكتۆرای 0160 ساڵو لە لیۆتارد

 .دامەزارا زانكۆ پرۆفیسۆری وەكو 0162 ساڵو لە

 زانكۆی ی بۆ(مۆدێرنیتە پۆستت زانستتتو) لیۆتارد 0161 ستاڵو لە
 پتتاش كۆمەڵگتتای بتتاستتتتتتتو كە نووستتتتتتتو، كەنەدا لە( كیوبێتتك)

 مۆدێرنیتە پۆستتتت زاراوەی نووستتتینە لەم دەكات، پیشتتتەستتتازی
 .  بەكاردەهێنێت

 یەكتری لە هەیە زانستتتتتتتتتتت بتۆ فتۆرمتو جتۆر دوو لتیتۆتتتتتارد
 :ئەویش جیایاندەكاتەوە،
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 روونكردنەوە بێ بەاڵم ر ییە،شتتتت  كە زانین، زانستتتتتو:  یەكەم
 .دەمێنێتەوە

 كە ترادیستتتتتیۆنییە، زانستتتتتتو ئەمە گێنانەوە، زانستتتتتتو:  دووەم
 قوواڵیو لە ئاگای زۆر مرۆڤ گێنانەوەیە، و مێژوویو فۆرمو
 ایەتەحیك نەمانو بانگێشتتتتتو لیۆتارد لێرەوە. نییە ر ییەتەكەشتتتت 

 پێناستتتتتتەیەكو كوژایەوە، مۆدێرنیتە پرۆژەی و كرد گەورەكانو
 لیۆتتتارد كتتارەكتتانو. كتتایەوە هێنتتا مرۆڤتتایەتو و ژیتتان بۆ تری

 و رهایدیگە مۆدێرنیتە، پۆستتتتت زانستتتتتو ئۆكۆنۆمو، لیبیدینۆزە)
 (.ملمالنێ دیسان جولەكەكان،
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 تۆماس پینكۆن

 یكو،ئەمر ئەدەبیاتو بەناوبانگەكانو دیار و نووستتتتەرە لە یەكێكە
 0136 مایستو 2 لە پینكۆن ،مۆدێرنیت  پۆستت ئەدەبو بەتایبەتیش

 فیزیای  بەشتتتتتتتو 0143 ستتتتتتتاڵو لە دایكبووە، لە نیویۆرك لە
 لەو كۆرنیك زانكۆی لە ئینگلیزی ئەدەبو پاشتتتتتتتان خوێندووە،
 .بووە نابۆكۆڤ ڤالدیمیر قوتابو كە شوێنەی

 لە بكات ستتەربازی خزمەتو تا دادەبرێ زانكۆ لە 0144 ستتاڵو لە
 .دەریایو سەربازی US Navy ریزەكانو

 رۆمانو یەكەم نووستتینو بە دەستتت نیویۆرك لە 0142 ستتاڵو لە
 بۆینگو كۆمپانیای لە میكانیك وەك 0171 ستتتتتتتاڵو لە دەكتات

 رۆمانو یەكەم چاپكردنو لەگەڵ. كاردەكات ئەمریكو فنۆكەوانو
(Vلەستتتتتتتتتتاڵو ) لە خۆی تەواوەتو بە پینكۆن تۆمتتتتاس 0173 

 .رۆژئاوا قوتبو دەچێتە و دەكات ون راگەیاندنەكان و خوێنەران
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 فۆكۆیامایۆشیرۆ فرانسیس 

 اڵوستتتت ریئۆكتۆب  ل  مریكائ  كانودیاره رۆشتتتتنبیره ل  كێك ی 
 زانستتتتتتتتتتت . دایكبووه لتت  ئیلۆنیۆس – شتتتتتتتیكتتاگۆ لتت   1952

 كڵ چ ره . ب خوێندووه راوردیب  بودهئ  و كانستتتتتتیاستتتتتتیی 
 رین زرێدام  دایكو و سۆسیۆلۆگو ل  دكتۆرای باوكو و یابانیی 
 كووه كی ماوه .كییۆتۆیت  ئتابووری زانكۆی زانستتتتتتتتو كۆلێژی

 ،كاریكردووه واشتتتنتۆن ل  ماستتتۆن جۆرج زانكۆی ل  مامۆستتتتا
 كووه دواجار ،كاریكردووه مریكوئ  توحكوم  نێول  هاروههت 

 .كاریكردووه ئابووری پنۆفیسۆری

 :كانوكاره ل  شێكب 

 مێژوو كۆتایو-

 كانتایی رهس  ماف -

 ئازاد ئابووری یاسا، ریروهس  مایبن -

 ...... تواڵی مو كۆم سیست یوهرێكخستن -
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 جاك درێدا

 دوایو كۆچو پاری  ل  و دایكبووه ل  زائیرج  ل  8119-1٣٩١
 .كردووه

 یو،راگ وهشان ڵوهه  تیۆری ریێن زردام  نستوڕهف  ستوفویل ف 
 یف لستتتتتتت ف  و بدهئ  رستتتتتتت ل  زۆریان ریكاریگ  كانوكاره
 م.بیست  یدهس  ل  بووهه  مریكوئ  و وروپوئ 

 ورستتتزپ گ ره شتتااڵوی ژێر وتۆت ك  بووه هودیی  خێزانێكو ل 
 . ل وهت نگیداوهره كانونووستتین  ل  شوهئ  دوو، و چل ستتاڵو ل 

 و نستتوڕهف  یوان  و ربازبووهستت  زائیرج  ڕیشتت  موردهستت 
 . پاشتتتتتانكاریكردووه ستتتتتۆربۆن زانكۆی . ل وهگوتیت  ئینگلیزی

 .كردووه ف س ل ف  مێژووی یوهخوێندن  ب  ستوده

 كانو:كاره گرنگترین

 دیارده و نگده-

 ) لم النحو( گرامۆلۆگو- 

 كان......جیاوازیی  و نووسین-
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 جاك ماری ئێمیلی الجان

 1981  -1901  الجان جاك ب  ناسراو 

 .كردووه دوایو كۆچو ئیبێندا ل  و دایكبووه ل  پاری  ل 

 وور،باشتت فریكایئ  وێت ك ده شتتارێك ، نێژراوه شتتاری ئیبێندا ل 
 جیهانو كانودیاره ستتت ك  و ناستتتراوه گۆڕستتتتان ترینورهگ  ب 
 .نێژراون وێل 

 وهبتتت . روونو بووهده ریلێكۆڵتتت  و روننتتتاسده الجتتتان جتتتاك
 ب  كردووه فرۆید كانوكاره بۆ نوێو یوهخوێندن  ك  ناستتتتراوه

 میتۆدی رستتتتتتت ل  هاروهه  (،فرۆید بۆ وهڕان ناونیشتتتتتتتانو )گ 
 .كاری كردووه لینگویستیك و سترۆكتورالیزم

 .كردووه سترۆكتورالیزموز پۆست رس ل  كاری دواجار 

 :كانوكاره ل  شێكب 

 ترس-

 خوێندنم-

 روونوده یوهلێكۆڵین  ئیتیكو-
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 مك ی  نووسینو-

 مدووه نووسینو-

 مك ده كاندیواره بۆ قس  من-

 ....... فرۆید یك شت -
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 بەشی سێیەم

 تەوەری یەكەم

 پێناسەی رۆمانی پۆست مۆدێرنە

 

 ییە،رۆشتتنبیر ئاراستتتەیەكو كە مۆدێرنە، پۆستتت ئەدەبو فۆرمێكو
 فەڕەنستتتتتا و ئەمریكا لە بیستتتتتتەم ستتتتتەدەی دووەمو نیوەی لە

 بووبووەوە، وەكو خۆرئاوا واڵتانو بە پاشتتتتتتتان ستتتتتتتەریهەڵدا،
 ەل یەكەمجار كە مۆدێرنە، تۆتالیرییە ئەو بەرامبەر جواڵنەوەیەك
 لە دواییش و فەلستتتتتەفە لە ئینجا پێكرد دەستتتتتتو تەالرستتتتتازی

 .0ئەدەبدا

 پۆستتتتت بۆ نییە رۆشتتتتەن و دیاریكراو پێناستتتتەیەكو ئێستتتتتا تا
 و خاستتتتتیەت بەپێو دەتوانن رەخنەگران بەاڵم رۆمان، مۆدێرنە
 بەاڵم، بكەن دیاری و دەستتتنیشتتان قۆناغەكان هەروەها بنەماكان،
 پێناستتتتتەی یاخود خاستتتتتییەتەكان بەپێو پێناستتتتتەیەكو دەكرێت
 ی(پێرتڤیل لە گیرۆ) پێناستتەی بەپێو. بكرێت بۆ مۆدێرنو رۆمانو

 بوئەدە فەرهەنگو دەڵێ: لە ئەدەبییەلێكۆڵەرێكو  كە ئەڵتمتتتتانو،
 .8(شا ێرانەیە گێنانەوەیەكو كە) واهاتووە

 گرووپو و تتتایبەتو كەستتتتتتتتایەتو كە دەڵێ: ئەوەیە پتتاشتتتتتتتتان
 و زەرەر و زیان لە كە لەجیهانێك، هەیە تایبەتیان چارەنووستتتو
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 ردەمسە ئەو كێشەكانو و كۆن یا خۆیان پێش ژیانو رێكخستتنو
 فەلستتتتتەفییەكان پرستتتتتیارە لە ترس و ئەوستتتتا ئیزدیواجیەتو و

 كپراكتی و تیۆر نێوان كێشەی ناوەوەی، چوونە و بوون لەبارەی
 جیهان رووداوەكانو لە چارەنووس. ریتالیستتتتتتتتو حەقی ەتو و

 بەرامتتتتتبەر ختتتتتودی كتتتتتاردانەوەی بەردەوام و گەمەدەكتتتتتات
 بەردەوام بۆیە كتتان،كتتاریگەرییتت  و جیهتتان چەوستتتتتتتانتتدنەوەی

 خۆی دەیەوێت و دەدات چارەنووستتتو گۆڕانو هەوڵو دەیەوێت
 .رێكبخات خۆی چارەنووسو
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 تەوەری دووەم

 پۆستتتتتتتت رۆمانو خانەی نێو دەچنە رۆمانانەی لەو بەشتتتتتتێك
 :دادەنرێن مۆدێرن پۆست رۆمانو بە یان مۆدێرنە

 دانیالیڤیسكو.  ز مارك ی(خانووەكە) رۆمانو -0

 .بارت جۆن ی(قوربانو مەلەوانو فرۆش، جگەرە) رۆمانو-8

 .ئۆستەر پۆل ی(مانهاتن لە مانگ شووش، لە شارێك) رۆمانو-3

 .دێلیلۆ دۆن ی(ژێرەوە جیهانو چركە، حەوت) رۆمانو-9

 .درێدا جاك ی(شوشە كارتە، پۆست) رۆمانو-4

 .ئێكۆ ئیمبیرتۆ ی( گوڵ ناوی) رۆمانو-7

 .مۆری  ڤالتەر ی(كتێبەكان خەونو شاری) رۆمانو-6

 ئۆڕهان ی(ستتپو قەاڵی رەش، كتێبو ستتوورە، نام من) رۆمانو-2
 .پامۆك

 بچووكو پەنجەی پ، نەوەی زینتتتدەوەران، ژیتتتانو) رۆمتتتانو-1
 .پێلیڤین ڤیكتۆر ی(بوودا

 (یV رۆژ، دژی ،91 ژمارە لە كەوتن بەستتتتتتتەر) رۆمتانو-01
 .پینكۆن تۆماس

 .رانسمایەر كریستۆف ی(جیهان دوا) رۆمانو-00
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 .رۆبە ئاالین ی(گەڕاوەكە ئاوێنە) رۆمانو-08

 ستتتەلمان ی(پێیەكانت ژێر زەوی نیوەشتتتەو، منداڵو) رۆمانو-03
 .روژدی

 .سۆرۆكین ڤالدیمێر ی(مارەكە رۆمانێك،) رۆمانو-09

 .سۆلەرس فیلی  ی(پارادی ) رۆمانو-04

 .زوزكیند پاتریك ی( ەتر) رۆمانو-07

 ئۆستتتتتڤالد ی(ناوەراستتتتتت ئەوروپای باشتتتتتتربوونو) رۆمانو-06
 ڤینەرز

 .ڤیدمەر ئورس ی(گۆ كۆن لە) رۆمانو-02
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 نەیەكی پۆست مۆدێرنە رۆمان:و چەند منو 
 

 رۆمانی عەتر یەكەم:
 

 نوشتتتتوێ بۆگەنترین و پیستتتتترین لە( گرینیولو باپتیستتتتت )جان
 وەكو دایكو دەبێت، لەدایك فرۆشتتتانە ماستتتو بازاڕی كە پاری ،
 لەوێ هەر و دەبنێت ناوكو خۆی بەدەستتتو تر منداڵەكانو چوار

 وماس لە ئەوەی بۆ فنێو دەدات، شەختەبەند زەوی و زب  نێو لە
 ەاڵمب بكات، دابین رۆژانەی قووتو بتوانێت و دانەبنێت فرۆشتتتن

 وتدژای  و نیشتتتاندەدات خۆی هێزی گریان یەكەم بە( گرینیولو)
 بەتۆمەتو دایكو ئەوەی دوای. دەكات دەستتتتتتكردە قەدەرە ئەو

 ەدەبرێت گرینیولیش دەدرێت، ستتتتتێدارە لە منداڵەكانو كوشتتتتتتنو
 بۆنو بە هەستتتتت گرینیولو لەوێ هەر( گیالرد مەدام) دایەنگەی

 یەكەی یەكە نجەیپ  و دەكات دەوروبەری شتتتتتتتتەكانو هەمو
 .پاری  لووتو هەستیارترین دەبێتە و دەكات بۆن منداڵەكان

 گیالرد مەدام لەالیەن گرینیولو ستتتتتتتاڵو هەشتتتتتتتت تەمەنو لە 
 ناو بۆ دەیبات ئەویش پیستتتتتتتەچو، ی(گریمال) دەفرۆشتتتتتترێتە

 گیالرد مەدام پێدەكات، كەچو كاری كۆیلە وەكو شتتار ستتەنتەری
 ی(فرانك) پێناو حەوت لە لەوێ هەر و نابینێت پارەكە لە خێر

 .دەكوژرێت گرینیولو نرخو
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 لە دەگەڕێتتتتت بۆن خۆشتتتتتتتترین بەدوای بەردەوام گتریتنتیولو 
 شتتتەكانو هەموو بۆنو بۆنكردنە، مەستتتو پشتتوو لە و كاركردن

 بۆنەكانو لە جیاواز بۆنێكو بە هەست ناكاو لە دەكات، شارە ئەم
 شتتە،فرۆ لیمۆ قەشتتەنگو كچێكو دەكەوێتەوە نزیك كە دەكات، تر

 .دەكات بۆنە ئەم كە ناكات، خۆی لووتو بە بنوا

 و دەستگیری دەكات شار گۆشەیەكو لە تا دەكەوێت كچە دوای 
 ترستتتان لە كچە دەنووستتتێنێت، پرچو و مل و ستتتنگ بە لووتو

دەستتتتتتتبەرداری  ناتوانێ گرینولو كەچو بكات، هاوار دەیەوێت
 خنكێت،ده كچ  چوك  كات،ن  هاوار تا گرێتده دەمو بۆیە بێت،

 مردنو، دوای بەاڵم لەگەڵ دەكات، بۆنو  وامردهب  ره  گرینیولو
 ووشوت گرینیولو حاڵەتەش ئەم. نامێنێت بۆنەكە دەقی ەیەك چەند

 الی دەگەڕێتەوە دەكات، بێزاری و نائومێدی و وەحشتتتتتتتییەت
 بەهۆی دەكرێت باش كوداركاری  لەوێش خاوەنو، ی(گریمتال)

 و لێدان بە باكو هیچ بەاڵم گرینیولو خۆدزینەوە، و دواكەوتن
 چۆن ئەوەبوو الی خەیاڵو هەموو بەڵكو نییە، خواردن كەمو

 نگەورەتری ئەمە نەكات، یادی لە و بپارێزێت بۆنەكان بتوانێت
 بە وگرینیگ تەمەنو كاتەی ئەو تا گرینیولو. بوو هیوای و ئامانج
 كەچو نەدەدا، جلەكانو و لەش پاكوخاوێنو و شتتتتووشتتتتتن خۆ

 .بوو خۆش بۆنو  ەش و
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 بات،دە كیمیاگەر و  ەترفرۆش( بالدینو) بۆ پێستتتتتە ئێوارەیەك 
 خۆی ستایلو و توانا و دەكات شەنسێك بوونو بە هەستت لەوێ

( بالدینو) لە وا ئەمەش.  ەتر دروستتتتتكردنو لە دەدات نیشتتتتان
 (گریمال) هەمدی  بكنێتەوە،( گریمال) لە قوتتابییە ئەم دەكتات
 شتتتتار ناو پردی لە ستتتتەرخۆشتتتتو بە و نابینێت پارەكە لە خێر

 .دەخنكێت و خوارەوە دەكەوێتە

  ەتر جۆراوجۆر متتتتاددەی چەنتتتتدان تێكەڵكردنو بە گرینیولو 
 شتتار، كەستتو دەوڵەمەندترین دەكاتە( بالدینو) و دەكات دروستتت

 گواڵنە ماددەو ئەو ناوی یا هەبێت خوێنتدەواری ئەوەی بەبێ
 (بالدینو) مامۆستتتتتتا لەالی هەروەها دەكات، تێكەڵیان كە بزانێت
 ەدەند یارمەتو كە دەبێت، تاقیكردنەوە و تەكنیك كۆمەڵێك فێری

 كە قەنا ەتەی ئەو دەگاتە تا تازە،  ەتری دروستتتتتتتتكردنو لە
 وچ بكات، دروستتت هەمیشتتەیو بۆنو نوێ كەرستتتەی لە بتوانێت
 وبالدین تاقیگەی لە هەیە تر شتتتو و پێستتتە و شتتووشتتە و ئاستتن

 ۆڕاوەد تاقیكردنەوە ئەم و نابێت سەركەوتوو بەاڵم تاقیدەكاتەوە،
 دكتۆری رادەیەی ئەو تا دەكەوێت نەخۆش و تێدەكات كاری زۆر

 .دەمرێت دەڵێ پاری 

 وگۆگفت دەكەوێت بالدینو لەگەڵ جێگە لەسەر ئەوەی دوای بەاڵم 
 بالدینو چییە؟ بۆن خۆشتتتتترین ستتتتەرچاوەی ئایا: دەپرستتتتێت و
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 ەوەدەگەڕێنێت میسری فیر ەونەكانو ستەردەمو بۆ بەاڵم نازانێت،
 ن فستتتائ  بە بنوای گرینیولو كەچو. دەبات ناوی فستتتان ئ  بە و

 مامۆستتتتتا: دەڵێت بۆیە چییە، فستتتتان ئ  ناشتتتتزانێت هەر و نییە
 ناتوانین بەاڵم( مرۆڤە رۆحو) بۆن خۆشتتتتتتترین ستتتتتتەرچاوەی

 توانێتدە( گراستتە) شتتاری لە: دەڵێت پێو بالدینو ئینجا. بیپارێزین
 ایدو بە ژیانو هەموو لە كە بێت  ەترە ئەو دروستتتكردنو فێری

 .دەگەڕێت

 ەل خۆی بۆن هەزار دروستكردنو بە و دەبێتەوە چاك گرینیولو 
 بالدینو لە( گراستتتتتە) بۆ ستتتتتەفەر نامەی و دەكنێتەوە بالدینو

 خۆشتتترین ال شتتەوەی ئەم بالدینو. رێگا دەكەوێتە و وەردەگرێت
 بە زۆر بۆن، زۆرترین و بۆن خۆشتتترین خاوەن بۆتە كە شتتەوە

 ەمل نەیتوانو ئەوانەیتر وەكو بەاڵم دەخەوێت، ئارامو و دڵخۆشو
 و خۆیو بە رووخا ستتتەردا بە خانووەكەی بژیێت، زیاتر شتتتەوە
 .   رووبارەوەنێو  كەوتە خانووەوە و  ەتر و پارە

 و دەر و دەشتتتتتتت بە و وەدەره دەچێتە پاری  لە گرینیولو  
 و دژونتر دەكەوێتەوە دووریش هەتا دەگرێت، رێگتا كێوەكتان
 كئەشتتكەوتێ دەچێتە و بوركانو شتتاخێكو دەگاتە دەبێت، چڵكنتر

 (نەباتو) ڤیگتیریانو ئەشتتتكەوتە لەم ستتتاڵ حەوت و شتتتاخە لەو
 شتتتتتێكو هیچ بۆنو بەرد بۆنو لە جگە كە دەبات، بەستتتتەر ژیان
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 ر،ت مرۆڤەكانو و خۆی نێوان لە بوو دابنانێك و ێتلێنای  تری
 كۆشتتتتتتكو بە كە دەژیا، بۆنە ئەو لەگەڵ خۆیدا ناخو لە بەاڵم

 بە ەك دەبینو خۆی پێگەی لەم چێژی گرینیولو دادەنا، بۆنەكانو
 بەاڵم بوو، زەوی ستتتەر دەستتتەاڵتو گەورەترین خۆی فەنتازیای
 شتتتتێك هەموو بۆنو رادەچڵەكێ، ناخۆش خەونێكو لە شتتتەوێك
 خۆی بۆگەنو ناو لە خەریكە نەبێت، خۆی بۆنو تەنها دەكات

 دەكات شتتتتێك هەموو بۆنو كە هەستتتو كرد كاتە لەو دەخنكێت،
 ەنیی بەخۆی تایبەت بۆنو كە دەركەوت بۆی خۆی، بۆنو لە جگە
 ەیە،ه بوونو تەنها نییە كوگرینگیی  هیچ ونبووەو كەستتتتتێكو و

 دوورەوە لە هەبوو بۆنكردن هێزی بەاڵم بێت، شێت خەریك بوو
 بەرەو رێگا كەوتە رۆژە ئەو هەر بۆیە دەكرد، جوانو كچو بۆنو
 .شار

 لە رێگای رەهایەی دەستتتەاڵتە ئەو هێنانو بەدەستتتت بۆ گرینیولو
 مەدام) الی دەچێتە بختتتتات، دەستتتتتتتتو بە دەتوانێتتتتت  ەترەوە
 هێنانو دەستت بە كارگەی خاوەن كە گراستە شتاری لە( ئارنولفو
 .جیادەكرێتەوە گوڵ لە بۆن چۆن دەبێت ئەوە فێری لەوێ  ەترە،

 ۆنێكوب بە هەست شارەدا ئەو نێو بە گرینیولو پیاسەی یەكەم لە
 لیمۆ كچە ئەو بۆنو وەكو دەكات، زۆر ستتتتەرنجناكێش و نایاب

 ی(الورا) بۆنو بۆنەش ئەو كوشتتتتتتتتو، پتتاری  لە فرۆشتتتتتتتەی
 لە شتتتتتاربوو دیاری بازرگانێكو كچو و شتتتتتار كچو جوانترین
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 ەك بێتەوە دوایو بنیتتاردەدات گرینویلو متتارەبنینیتتدا، ئتتاهەنگو
 فێری مامۆستتتتتتتتای( بتالدینو) لە چونكە، بوو تەواو پنۆژەكەی
 نۆتەی و نەغمە لە دەبێت بۆن: دەیگوت كە ببوو، بۆن نەغمەی
 كەچون خۆشتتتتەویستتتتتو، رۆحو دەقی و ێیەكوتەركیب  بۆ بزانیت
 یا بۆن چوار  ەتر نەغمەی وایە، مۆستتتتتی ا نەغمەی وەك بۆن
 هارمۆنییەتە ئەم و هەڵبژێردراوە پاكو و جوانو بە نۆتەیە چوار

 .دەكات دروست

( قتا یتتدە دڵ، ستتتتتتتەر،) پێكتدێتت نەغمە ستتتتتتتێ لە بۆنێتك هەر 
 یەكەم، نەغمەی هەیە، نەغمە دوازدە بە پێویستتتتو هەمووشتتتیان

 ڵ،د نەغمەی بگاتە ئەوەی پێش دەكات دروستتتتت ئینتیباع یەكەم
 چەند كە قا یدە نەغمەی لە و ێنێتدەخای  كاتژمێرێك چەند كە

  ەتری هەروەهتتتتا. بۆن كلكو: دەڵێن پێو دەمێنێتەوە رۆژێتتتتك
 بەمەش دەبێت، دروستتت زیاد نەغمەیەكو زیادكردنو بە رەستتەن
 هتتێتتزی غتتمەیەنتتتت  دوازدە ئەم دەكەیتتتتت،كتتۆنتتتتتنۆڵ  ئەوانتتیتتتتتر

 ئەوان گۆڕی لە ستتتتتتتاڵ هەزار چەند دوای بوو، فیر ەونەكان
 بوو، بۆن خۆشتتترین كردەوە ستتەریان كە دۆزییەوە،  ەترێكیان
 ستتتتتێزدەم نەغمەی بەاڵم. ئاستتتتتمان چوونەتە دەكرد هەستتتتتتیان

 .بكرێت دەستنیشان ناتوانرێت و زیندووە بۆنێكو
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 چو كەستتتێك و بوودەبێتەوە شتتتار لە پشتتتێوی ماوەیەك دوای
 دەیتانكوژێت، و هەڵیتانتدەبژێرێتت هەیە شتتتتتتتار جوانو كچگەلو
 جێیان كڵێستتەكان و ناومااڵن و كۆاڵن لە بناوی پرچ و بەڕووتو
 .ەرس بكاتە سێكسییان دەستدرێژی ئەوەی بەبێ بەاڵم دێڵێت،

 ئارامو كەم ماوەیەكو بۆ كچ، چوار و بیستتتتت كوشتتتتتنو دوای 
 ی(ریكی  ئانتۆنو) كاتیش هەمان لە دەكاتەوە، شتتتتتتار لە روو

 ەوەب هەست دەكاتەوە، بكوژە ئەو ستیستمو لە بیر( الورا) باوكو
 زووترین بە ئەوە، شازادەكەی كچە داهاتوو كوژراوی كە دەكات
 بكات، رزگار كچەكەی بۆ ئەوەی وەدەره دەچێتە شتتتتار لە كات

 و هەڵتدەگرێ پێو شتتتتتتتوێن بۆنەكەی بە هەر گرینیولو كەچو
 بۆنەكەی و دەیكوژێتتتتت جتێتگتتتتاكەی نتتتتاو لە و دەیتتتتدۆزێتتەوە
 كتاتو لە ئەمجتارە بەاڵم كچەكتانیتر، بۆنو وەك لێوەردەگرێتت،
 .دەكرێت دەستگیر بۆنەكان تێكەڵكردنو

 بۆ ستتێدارەدانو لە بنیاری كچەكان كوشتتتنو تاوانو بە گرینیولو
 بۆ كۆدەبێتەوە شتتتتار ستتتەنتەری لە كەس هەزار دە دەردەچێت،

 كۆیستتە ستتەر دەچێتە گرینیولو كە بەاڵم، ریستتواكردنو و بینین
 و دەوێت خۆشتتیان جەلالدەوە بە تێكنا خەڵكەكە هەموو ستتێدارە

 انمەرگی داوای كە وهچێت بیرده لە پێشوویان رۆژی دەیپەرستن،
  ەترەی لەو دڵۆپێك كچانەبوو، ئەو بۆنو هۆكەشتتتتتتتو دەكرد،
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 خەڵكەكە بەڕووی و گیرفتتانو پەڕۆیەكەی پتتارچە نتتاو رژانتتدە
 مەرگیان چاوەڕێو كە كەستتتتتەی هەزار دە ئەو الی هەڵیتەكاند،

 هەموویتتان ئتتازادكردنیتتانكرد، داوای و فریشتتتتتتتتە بووە دەكرد
 و رامووستتتتتتان كەوتنە رووت كردەوە، خۆیان و مەستتتتتتتبوون

 نە ،بكەنەوە روونو دەیانتوانو نە كە نائاستتتایو ستتتێكستتتكردنێكو
 .دەگونجا مۆڕاڵیشیان و ئەخالق لەگەڵ

 ەل داوای كچەكەی بۆنو لەبەر( الورا) باوكو ئازادكرا، گرینیولو 
 وگرینیول جیتتتاتو لە. الورا برای و كوڕی ببێتە كرد گرینیولو

لە  كارگە خاوەن( ئتارنولفو مەدام) مێردی( درۆیتت دۆمەنیتك)
 دۆزییەوەێ ەول كچەكانیان رگوجلوب  و پرچ چونكە درا، سێدارە

 .سەری لە بەڵگە بووە و

  ەتری بەشتتتتتو ئەوەندەش و گەڕایەوە پاری  بەرەو گرینیولو
 وهێزێك خاوەن بكات، دونیا هەموو كۆنتنۆڵو بتوانێت كە مابوو،

 لە ێتنای  كۆتایو كە هێزێتك مردن، و پتارە لە بوو گەورەتر
 ولوگرینی كەچو. مرۆڤایەتو خۆشتتەویستتتو بەستتەر كۆنتنۆڵكردن

 و خۆی نەیدەتوانو چونكە نەبوو، دڵخۆش مەزنە دەستتەاڵتە بەم
 ئەویان خەڵك كە دەكرد هەروەها هەستتتتو خۆشتتتبووێت، خەڵكو

 ماسكەیە تەنها ئەوە خۆشدەوێت،  ەترەكەیان بەڵكو خۆشتناوێت،
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 و وخۆی لە تف ئەوەی گەیاندییە بیركردنەوەیەش ئەم هیچیتر، و
 .بكات دونیا و  ەتر

 ەل شتتوێنو فرۆشتتان، ماستتو بازاڕی دەچێتە پاری  لە گرینیولو
 ەسك و دونیا هاتۆتە تێیدا ئەو كە شتتتوێن پیستتتترین دایكبوونو،
 بەڕەڵوی كوڕی و كچ كۆمەڵێك نزیك لە نەدەویستتتتت، خۆشتتتتو

 كاریگەری لەشتتتتو، ستتتتەر دەڕژێنێتە  ەترەكەی ستتتتەرشتتتتەقام،
 خۆشتتتیان فریشتتتتە وەكو دەكات كەستتتە كۆمەڵە لەو وا  ەترەكە
 ولوگرینی بیخوات، و بەرێت خۆی بۆ بەشێكو یەكە هەر و بووێت
 .  نەمایەوە دونیایە ئەم سەر لە هیچتری جلەكانو لە جگە
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 پاتریك زوزكیند

 دایكبووە، لە بایرن لە شتتتترانبێرگەر لە 0191 مارستتتو ی87 لە 
 ئیمتانۆئیل ویلهیلم كوڕی ئەڵمتانە، رەچەڵەك بە نووستتتتتتتەرێكو

 ەتوتایب كوتیی كەستتتای  پاتریك. وەرگێنە و نووستتتەر زوزكیندی
 بە دەكات، چاوپێكەوتن كەم زۆر ئەدەبو، ژیتانو نێو لە هەیە

 خەاڵتو كۆمەڵێك دەردەكەوێت، گشتتتتییەكان شتتتوێنە لە دەگەمەن
 و( 0126 ستتتتتاڵو لە توكان وەك )خەاڵتو رەتكردۆتەوە ئەدەبو

 دەركەوتنو خەاڵتو) و( 0126 ستتتتاڵو لە FAZ ئەدەبو خەاڵتو)
 بۆنەی بە رێزلێنانو، كاتو لە هەروەها ،(0127 ستتتاڵو فەڕەنستتتو

. نەبوو ئامادە مونشتتتتتتتن لە( پەرفوم)رۆمانەكەی  فیلمكردنو بە
  ەتر رۆمانو نووستتتتتتینو ناوبانگترین بە. هەیە وێنەی زۆركەم

 سەر وەرگێندراوەتە بووبووەتەوە، 0124 ساڵو لە كە ە(پەرفوم)
 كتێبە لە ستتتاڵ 01 فرۆشتتتراوە، لێ دانەی ملیۆن 04 و زمان 97

 .فیلم كراوەتە 8117 ساڵو لە بووە، داواكراوەكان
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 رۆمانی قەاڵی سپی:  دووەم
 

 رۆمانەكەی بابەتو و ستتتتتەنتەر نووستتتتتەر رۆمانە جیاوازی لەم
 جیهانو و خۆرئاوا و خۆرهەاڵت لەستتتەر گشتتتتو بەشتتتێوەیەكو

 وجۆرەكان لە جۆرێكە رۆمانە ئەم. مەسیحییەتە جیهانو و ئیسالم
 و خۆرهەاڵت نێوان لە ئاشتتتتتتیانە ژیانو بەیەكەوە بانگهێشتتتتتتو

 .خۆرئاوا

 دەگەڕێتەوە، حەڤدەیەم ستتتتتتەدەی بۆ رۆمانە ئەم رووداوەكانو
 .  كۆپرولو ئە زەم سەدری حوكمنانو سەردەمو

 و چینۆكەكە مێژووی و تەكنیك و خاستتتتتییەت لە رۆمانە ئەم
 ئاستتتایو، رۆمانێكو لەگەڵ جیاوازە رۆمانەكە نێو بیری و خەیاڵ

 ئەم هو رووداوەكانو كە ئەوەیە ئاستتتتایو رۆمانو لە مەبەستتتتت
 ای ستتیاستتو یا كۆمەاڵیەتو كێشتتەیەكو لە باس و بێت ستتەردەمە
 هەر( بەفر) رۆمانو نموونە بۆ ستتتەردەمە، لەم دەكات دەروونو
 كە كەچو( پامۆك ئۆڕهان) واتە  نووستتتیویەتو نووستتتەر هەمان
 ئەو دەكەیت هەستتتتتتتت ئاشتتتتتتتكرا بە دەخوێنیتەوە رۆمانە ئەم

 تەوەنابینی تێدا ی(ئامانج بێ)ئامانجە  فرە و خەیاڵ و دەستنەنگین
 بەهای لە هیچ ئەمە هەیە، دا سپو قەاڵی رۆمانو لە ئەوەی وەكو

 بەفر رۆمانو بەپێچەوانەوە بەڵكو نتاكاتەوە، كەم بەفر رۆمتانو
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 و وردەكتتاری بە لێرەوە و گەورەیە هونەریو زۆر رۆمتتانێكو
 بۆ بچووك شتتتتتو گۆڕینو لە دەبیت، ستتتتەرستتتام پامۆك توانای
 .دەاللەت پن و مانادار شتو

 و دەگێنێتەوە قارس شتتتاری رووداوەكانو رۆمانە لەم نووستتتەر
 ەفتەر فنێدانو و توندوتیژی و سوپا و سیاسو ئیسالمو كێشتەی
 اننێو لە نییە جیاوازی ئەوەیە مانای جارێكیتر قەدیفە لەالیەن

. ژیان نێو دانەبەزیوەتە مۆدێرنیتەیە ئەم و وەهم و راستتتتتتتتو
 و كوێرانە ئیمتانێكو بە تونتدڕەوەكتان ستتتتتتتەلەفییە لەالیەكو تر
 هیچیتریان ستتتتتاختە و رووكەش جیهانێكو لە جگە توندڕەوانە،

 زێكورەم و بەناوبانگ تینۆڕستتتو ئیستتالمێكو وەك( شتتینە) نییە.
 پەیوەنتدی كتاتتدا یەك لە كە نییە بەوە بتاكو كەچو جیهتانییە،
 لە هەوڵدەدات زۆر كا(ی. )هەبێت خوشتتك دوو لەگەڵ ستتێكستتو
 كاتێ بەاڵم بپتارێزێت، یتارییە لەم خۆی شتتتتتتتییرەكتانو رێگتای

 زۆر یتتتتارییەكە كەچو ببینێتتتتت، نتتتتاوبژیوان رۆڵو هەوڵتتتتدەدات
 لە بەشتتتتتتێك بە دەیكات و دەكات ونو نێوەخۆی لە گەورەترە
 و بەفر ستتتتەر دەگەڕێتەوە زۆر نووستتتتەر هەروەها. شتتتتەڕەكە
 هەریەك و نتتتاچێتتتت لەوی تر یەكێكیتتتان كەهیچ بەفر كەڵووی

 بۆ رەمزە ئەمەش هەیە، تتتتایبەتو كریستتتتتتتتتتتاڵو ریزبەنتتتدییەكو
 جیاوازە و خۆی بۆ كەستتێكە و هەر یەكە كە مرۆڤەكان جیاوازی
 هەموویان پاڵەوانەكان. خۆیبێت بتوانێتت زحمەتە بەاڵم لەویتر،
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 ستتتتۆنای و ئیستتتتالمو شتتتتینە وەك ئەفستتتتانە بە ببن دەیانەوێت
 بە بوون بۆ هەوڵدانیان هۆی بە هەردووكیان هونەردۆستتتتتتتت

 وێران ئەوانو تر ژیانو و بەختەوەری ناوەش لەم ئەفستتتتتتتانە
 .دەكەن

 بەختەوەری دا بەدوای و شتتتتتتتا یرە پاڵەوانەكەیەتو كە ی()كا 
 ەرلەستتت لەوێ توركیا، بۆ دەگەڕێتەوە فرانكفۆرتەوە لە دەگەڕێت

 تا دەكات( قارس) شتتتتتتتاری لە روو توركو رۆژنامەكو داوای
 بەهۆی كە بنووستتتێت، ئیستتتالمییانە كچە ئەو لەستتتەر راپۆرتێك

 بێجەگە بەاڵم، دەكوژن خۆیان وە(هحیجاب)رەفتە قەدەغەكردنو
 هاوڕێو كە ببینێت( ئیپەك) كە ئەوەشتتتتتە ئومێدی بە كای لەمە

 بە مێردی ئیپەك كەچو بوو، خۆشتتەویستتتو و زانكۆ ستتەردەمو
 ەاڵمب ئیستتالمییە، پارتێكو ئەندامو موختاریش كردووە، موختاری

 یئومێد بە جیابۆتەوە، موختار لە ئیپەك كە لەوەی ئاگادارە كای
 قارس شتتتتاری لە روو خۆشتتتتەویستتتتتییە ئەو زیندووكردنەوەی

 دەبارێت زۆر بەفرێكو قارس بۆ كای گەیشتتتتتنو لەگەڵ. دەكات
 دەوروبەری و دێ و شتتتتار هەموو لە قارس شتتتتاری ماوەیەك

 .دادەبنێت خۆی

 ەیكێش ئەویش دەبێتەوە، ككێشەی  رووبەڕووی كای كاتەدا لەم
 تێدا هۆتێلەی لەو كای. توركیایە راستتتەقینەی واقییو كە رەفتەیە
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 بەهۆی دەكوژرێتتت پەیمتتانگتتا بەڕێوەبەر لەبەردەمو دەخەوێتتت
 شتتتاهێدی دەبێتە لەستتتەر، رەفتە كچانو دەركردنو و وەرنەگرتن

 ككۆمەڵێ نێو بە پاڵەوانەكەی نووسەر شێوەیە بەم. رووداوە ئەم
 و لەالیەك ناستتتتتیۆنالیستتتتتتەكان توركە و كورد نێوان كێشتتتتەی

 رلەالیەكو ت توندڕەوەكان  ەلمانییە و توندڕەوەكان ئیستتتتالمییە
 تێكەاڵو روخستتاری پاڵوانە ئەم رێگای لە نووستتەر رادەكێشتتێت،

 و مۆدێرنە نێوان لە نیشتتتتان دەدات توركیامان كاریكاتێری بڵێن
 بە توركیتتا مودێرنەی ئتتاشتتتتتتتكرا بە نووستتتتتتتەر. ێشتتتتتتتەكتتانوك

 كە( ستتتۆنا) كاتەی لەو دەكات، وەستتتف خوێناوی كوشتتانۆگەری 
 ۆیەب هەر جیاواز بێت، شانۆ و ژیان نێو لە ناتوانێت كارەكتەرێكە

 راستتتتتەوخۆ و شتتتتانۆ ستتتتەر دەباتە خۆی راستتتتتەقینەی مردنو
 لە جگە توركیا كە: پێدەڵێت ئەوەمان ئەمەش. نیشتتتتتتانو دەدات

 ەراستتتەقین فیشتتەكو خەڵك شتتانۆ لە دەبێ و نییە هیچیتر شتتانۆ
 ای ستەرپۆش شتتانۆی كاتو رەشتتەكوژی وێنەی هەروەها. بتەقێنن

   .نیشتیمان

 زۆربەی لە جیاوازتر بەشتتتتێوازێكو شتتتتپو، قەاڵی رۆمانو بەاڵم
 بە ەئیتاڵیی گەنجێكو چینۆكەكە گێنەرەوەی نووسراوە، الیەنەكان
 كوكەشتتتیی  چەند دەڕوات، ناپۆلو رووەو ڤینیستتیاوە لە كەشتتتو
 ەوێتەدەك دیل بە ئیتاڵییە گەنجە ئەم و لێدەگرن رێگایان توركو

 تردا دیلو كۆمەڵێك لەگەڵ  وستتتتتتمانو جەنگاوەرانو دەستتتتتتتو
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 شتتتتتتتارەزا و بوار گەلێك لە ئیتاڵییەكە. نبۆلئستتتتتتت  بۆ دەیبەن
 پزیشتتتتك بە خۆی پێنەكەن قورستتتتو كاری ئەوەی بۆ پستتتپۆڕە،
 دەكات بەشتتداری نەخۆشتتدا چەندان چاككردنەوەی لە و دادەنێت

 لەستتتتتتەر باش كاریگەریو رێنوێنییەكانو و دەرمان زۆربەی و
 .دەهێڵن جێ نەخۆشەكان

 بۆ ئەویش و پاشتتتتتا الی دەگاتە ناوبانگو كورتدا ماوەیەكو لە
 كە دەبێت وا دەكات، لێ یارمەتو داوای تەنگەنەفەستتتتو دەردی

 باشتر زیندان لە دۆخو ئەوە. دەكەنەوە چاك پادشتا دەرمانەكانو
 نێتبتوا ئەوەی بۆ. دەبێت پەیدا ال ئازادی بۆ ئومێدێكو و دەكات
 نێو بۆ بتگەڕێتتەوە زووتتر هەرچتو دۆختێتكەوە بتختتتتاتە ختۆی

 ونزیكەكان و پادشا بەاڵم دەبێت، توركو فێری خۆی، كەسوكاری
 فشتتتتتاری ژێر دەیخەنە دەبینن، بەهرەی لە ستتتتوود جارجار كە

 بەاڵم بەردات، مەستتیحییەت لە دەستتت و موستتلمان ببێتە ئەوەی
 اپادشتتتت. دەمێنێنەوە ئەنجام بێ هەوڵەكان و نابێت گوێنایەڵ ئەو
 دڵنیتتایە، دیلە ئەم توانتتای و زانیتتاری لە زۆر رادەیەكو تتتا كە

 خواجە بە كە خۆی پیتتاوە زانتتاكتتانو لە یەكێتك دەیبەخشتتتتتتتێتە
 زۆر دیلەكە و خواجە ستتەرستتوڕمانە جێگەی ئەوەی. دەناستترێت

 وەكو جیتتابكتتاتەوە، كیتتانیتت  لە نتتاتوانێتتت مرۆڤ دەچن لەیەك
 خواجە پەیوەندی ستتەیروستتەمەرەی چیرۆكو رۆمانەكە. جمكەن

 دونیایە، ئەم جیاوازی و كێش لە پنە كە دەگێنێتەوە كۆیلە و
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 دەخوازێ خواجە یەكتری، بەرامبەر مامۆستتتتتتا و قوتابو وەكو
 ڵلەگە بەاڵم بیزانێت، و بێنێت بەدەستتتتتت لەو زانیاری زۆرترین
 كۆیلەكەش و بدات نیشان كزانای  و بلیمەت وەكو خۆی ئەوەشدا

 و هاوڕێیەتو لە پن بوونەوەیەكو نزیك لێرەوە. نەزانێك وەكو
 دونیایە دوو ئەم نێوان لە رێز و بەخشتتتتتین و ئازاردان و ڕق

 لە كامەیان كە ئەوەیە بۆ هەوڵەكان هەموو. دەبێت دروستتتتتتت
 بەشتتتێكو رۆمانە لەم. تواناترن بە و بەرزتر و بەهێزتر كامەیان
 دەخوێنینەوە، خۆرهەاڵت و خۆرئاوا كێشەی پن مێژووی بچووكو
 و ئیستتتتالمو دونیای باستتتتو تر كەستتتتێكو رۆمانە لەم هەروەها

 اسوب دەگێنێتەوە، بۆ ئەوانمان خەیااڵتو و زاناكان بیركردنەوەی
 بە پامۆك زانستتتتت، لە دەكات خۆرهەاڵتو خورافو تێگەیشتتتتتنو

 خواجە خەیتتتتااڵتو دەخوێنێتەوە، خۆرهەاڵت خۆرئتتتتاوا چتتتتاوی
 لە ئەستتتتتێرەی ئەو بارەی لە زانیاری كەوتنو دەستتتتت كێشتتتتەی

 و تێدایە ندانوچ  خواجە خەیاڵو بە هەیە، زەوی و مانگ نێوان
 بێككتێ نووسینو هەوڵو دواتر. بن ئەندازە و ماتماتیك شارەزایو

 ستتەرنجو دەیەوێت كارەكانو هەموو لە مێروولە، لەستتەر دەدات
 لەمانە واز پاشتتان لێبكرێت، خۆشتتو دەستتت و رابكێشتتێت پاشتتا
 جائین. گەمژەن ئەوەندە بۆ گەمژەكان بزانێت دەیەوێت و دێنێت
 .  منم بۆ من كە دەدات پرسیارە ئەو اڵمووه زانینو هەوڵو
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 دەبەستتتتتێتەوە، خۆی كورستتتتییەكەی بە كۆیلەكە باش ماوەیەكو
 بەاڵم بخوێنێتەوە، ئەوانیتر مێشتتتكو دەتوانێت ئەو پێیوایە چونكە

 خراپەكانو نتاچتاردەكتات كۆیلە بۆیە فێربێتت، خواجە نتایەوێتت
 خراپەكانو نووستتینەوەی بە دەستتت خۆشتتو بنووستتێتەوە، خۆی
 رابردووی شتتتتارەزایو هەردووكیان شتتتتێوەیە بەم دەكات، خۆی
 لێرەوە. دەبێتتتت ئیتتتتاڵو زمتتتانو فێری خواجەش و دەبن یەكتر

 لەمەوە ئەویترە، وێنەی هەریەكەیتتتتان یەك، دەبتنە بەتەواوەتتو
 نیشتتان خۆرئاوامان و خۆرهەاڵت راستتتەقینەی وێنەیەكو پامۆك
 دەتوانن جتمكەن دوو وەكتو دونتیتتتتایتتتت  دوو ئەو كەوا دەدات

. هەیە كێشتتتتتتتەیان بەردەوام بەاڵم كاربكەن، و بژین بەیەكەوە
 نییە، خۆرهەاڵت كولتوری و دین نوێنەری رۆمانە لەم خواجە
 یەكەم زانستتتتتتت، لە خۆرهەاڵتییە تێگەیشتتتتتتتنو نوێنەری بەڵكو

 لەگەڵ خواجەوەیە رێگەی لە خۆرهەاڵت نتتا ەقونو پەیوەنتتدی
 .  ئیتاڵو رێینساسو زانستو بیری و تێگەیشتن

 بە تا وون ستتتتتتەردەمو لە زانستتتتتتت لە خواجە تێنەگەیشتتتتتتنو
روونكردنەوە  هەوڵو كۆیلەكە هەرچەندە دەردەكەوێت، تەواوەتو
 بە و كوشتتتتندەیە كونەخۆشتتتتیی  تا وون خواجە، كە بۆ دەدات

 خواجە كەچو مرۆڤ، بۆ دەگوازرێتەوە مرۆڤەوە لە ئاستتتتتتانو
 خۆی چارەنووستتتو مرۆڤ وایە الی و دێت قستتتانە بەو گاڵتەی
 مەرگ بێت جێگەیەك هەر لە هات مردنو وەختو كاتێ و دیارە
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 نەخۆشتتو بۆچو نەدەگەیشتتت خواجە لە ئیتاڵییەكە. دەیدۆزێتەوە
 لە مرۆڤ دەتوانێت نەخۆشتتتتییە ئەم كە ناودەبات، ترستتتتنۆك بە

 بیركردنەوە دوو ئەم تا وون ستتتتتتەردەمو لە دوایو ناوبەرێت،
 ئەو خورافییە روحە مەترستتو ئەو بەاڵم. دەبێت ئاشتتكرا جیاوازە
 زۆر چەكێكو دەیەوێتتتت خواجە كە دەردەكەوێتتتت تەواو كتتتات

 دوژمنانو تابتوانو بكات، دروستتت پاشتتا بۆ كوشتتندە و كاریگەر
 .  كاتب مار تار و ئیسالم

 كۆیلەكەی و خواج  كە چەكەیە ئەو باستتتتتو رۆمانەكە كۆتایو
 لە بەشتتێك دەبێتە جار دوا و دەكەن لەستتەر كاری ستتاڵ شتتەش
 فەرمانو ژێر دەخاتە ستتتتوڵتان و  وستتتتمانو ستتتتەربازی هێزی

لە  ستتتتوودە بێ چەكێكو كە ئاشتتتتكرایە بەاڵم راستتتتتەوخۆیەوە،
 لە شتتتتتتكركێشتتتتتتو جار دوا نابێت، گرنگو رۆڵێكو پەالمارەكاندا

 شتتوتو ستتپیدا قەاڵیەكو لەئاستتت پۆلۆنییەكان، بۆ ستتەر ستتوڵتان
 لە ئاستتت  وستتمانییەكان هێرش چەندان دوای دێت، نووشتتستتتو
 چەكە ئەو دەدات بنیار پادشتتا دەبن، دەستتتەوەستتتان قەاڵیەكەدا
 دڵنیایە خواجە بەاڵم شتتەڕەوە، بخاتە خواجە تایبەتییەی گەورە و
 ستتتتتتوڵتان لەوانەیە بباتەوە، شتتتتتتەر نەتوانێت چەكەكەی ئەگەر

 .  بدات سزا بە مەرگ كۆیلەكەی
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 جێگای ئیتاڵییەكەیدا كۆیلە لەگەڵ دەدات بنیار شتتتتەوە ئەو هەر
 ژیتتانو دەتوانێتتت رێگتتایە بەو تەنیتتا چونكە بگۆڕنەوە، خۆیتتان

 كافر و بە لەستتتتەربازەكان بەشتتتتێك كە بكات، رزگار كۆیلەكەی
 ستتتاڵو جەندان دەكەن تاوانباری بەدبەختو مایەی و جاستتتووس

 بەجۆرێك هەردووكیانو هاوشتتتێوەكەی، و خواج  ژیانو پێكەوە
هەیە  خولیایان هەمان  و خەون هەمتان لێكردووە یەك وەك

 شكۆیلە ئەوەی و كۆیلەكەیە الی لێدەكاتەوە بیری خواجە ئەوەی
 لەستتتەر شتتتت زۆر هەردووكیان خواجەیە، الی وەلێدەكاتە بیری
. یەكن وەك بەرووخستتار و هەردووكیشتتیان دەزانن ئەوتر ژیانو

 اتتێدەگ ئیتاڵییەكە كۆیلە ستتتتپو، قەاڵی پەالماری پێش شتتتتەوی
 ەوئ ژیانو و ئیتالیا بۆ بنوات و بەو بكات خۆی دەیەوێت خواج 
 بۆ خۆی ژیانو ستتتەرل  شتتتتێك هەموو بەیانو تا دووبارە. بژی

 بۆ كە دەكات فێر وردەكاریانەی ئەو هەموو دەكاتەوە، دووبارە
 ەیانوب دەمەو پێیەتو، پێویستتتتتتو ئیتاڵیا لە نیشتتتتتتەجێبوونەوەی

 ئەو جێگتتتتای و خواجتتتت  دەبێتە كتۆیتلەكەش دەڕوات ختواجتتتت 
 .دەگرێتەوە

 پن و ناكۆك دیوە ئەو لە دەرخستتتتنو جگە رۆمانەدا لەم پامۆك
 لە باس كۆدەكەنەوە پێكەوە خۆرئتاوا و خۆرهەاڵت گرفتتانەی

 هەردوو جەوهەریو یەك و هتتتتاوشتتتتتتتێوەیو و كوتێكەاڵوییتتتت 
 وەك و لەوێ ئیتتتاڵیتتا بۆ دەڕوات خواجتت  دەكتتات، دونیتتاكەش
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 ەستتتد نوێ ژیانێكو بووبێت، غەریبە لە نێو توركاندا ئەو ئەوەی
 دەنووستتتتتتتێت توركان لەستتتتتتتەر غەریبەیەك بەچاوی پێدەكات،
 ج خوا ژیانو كۆیلەكەش. دەبێت زەنگین و دەكات پەیدا ناوبانگ

 ....   دەكات جێبەجێ خواج  خەونانەی ئەو یێ،دەژ

 یەك، جێگای بچنە دەكرا بن، یەك دەكرا خۆرئاوا و خۆرهەاڵت
 یەك چۆنایەتو و بكەن یەكتدا تەماهو لەگەڵ بە پلەیەك دەكرا

 .كە لێكجیانەكرێنەوە هەڵبگرن

 هیچ :دەنووستتێت كوینیش پیتەر هانز قووڵە، تێروانینە ئەم لەبەر 
 نێوان پێكەوەیو بوونو ئەگەری پامۆك، وەك نییە كەستتتتتتتێتك

 كردبێت.  بەرجەستە و خۆرئاوای ئیسالم

 توركیا لە نبوڵئیست  شاری لە 0148 ستاڵو لە پامۆك ئۆڕهان-0
 رۆژئاوای دەوڵەمەندی گەڕەكێكو نیشتتانتاشتتو لە بووە، دایك لە

 پێگەیشتووە نبوڵئیست 

 بەناوی رۆمانەكەیەتو ناو خێزانەكانو شتتتتتتێوەی لە خێزانەكەی
 (.رەش كتێبو)

 و بووە نیگاركێشتتتو خەریكو ستتتاڵو 88 تەمەنو تا منداڵییەوە لە
 لە ئتتتتامتتتتادەیو قۆنتتتتاغو. نیگتتتتاركێش بتبتێتتە ئەوەی بە هتیتوای
 ندووە،خوێ نبوڵئیست  لە( ئەمریكو كۆلێژی رۆبەرت) قوتابخانەی
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 بیناستتتتتازی و نیگاركێشتتتتتو نبوڵئیستتتتتت  تەكنۆلۆژی زانكۆی لە
 ئەوەی پاش دادەبنێت زانكۆ لە ساڵ ستێ دوای بەاڵم دەخوێنێت،
 هەمان ەل بۆیە نیگاركێش، و بیناستتتاز ببێتە ناتوانێت كە تێدەگات
 .رۆژنامەوانو خوێندنو بەر دەداتە خۆی زانكۆ

 نووسین رۆمان بۆ ژیانو ساڵو سێ و بیستت تەمەنو پامۆك لە 
 لە و هەڵدەگرێت شتتتتتێك هەموو لە دەستتتتت و دەكات تەرخان

رۆمانو  یەكەم. دەكات نووستتتین بە دەستتتت ماڵەوە گۆشتتتەیەكو
 و بوودەكاتەوە دا0128 ستتتتاڵو لە( كوڕەكانو و بەگ )جەودەت

 رۆژنتتامەی خەاڵتو و كەمتتال ئۆرهتتان خەاڵتو ختتاوەن دەبێتە
 و بوودەكاتەوە( ك  ماڵو) رۆمانو پامۆك ستتاڵێك دوای. میللەت

 خەاڵتو 0110 ستتاڵو لە و فەڕەنستتو زمانو ستتەر وەردەگێندرێتە
(Prix de la Decouverrte Eurpeeneپێدەبەخشرێت ). 

 ساڵو لە چاپدەكات، 0124 ساڵو لە( ستپو قەاڵی) رۆمانو پاشتان
 زمانێكو چەند و ئینگلیزی زمانو ستتتتتتەر وەردەگێندرێتە 0111
 رۆمان ئاستتتتتتو گەیشتتتتتتە پامۆك رۆمانە بەم رۆژئاوایو، تری

 خێزانەكەی لەگەڵ 0124 ستتتتتتاڵو لە هەر. جیهانو نووستتتتتتانو
 میوان پنۆفیستتۆری وەك ستتاڵ ستتێ و دەكەن ئەمریكا ستتەفەری

 ونووستتین خەریكو كاردەكات، نیویۆرك لە( كۆلۆمبیا) زانكۆی لە
 بووی توركیا لە 0110 ستتتاڵو لە و دەبێت( رەش كتێبو) رۆمانو
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 زمتتانو بۆ وەرگێنانو دوای تر رۆمتتانەكتتانو وەكو دەكتتاتەوە،
 .پێدەبەخشتتترێت یPrix France Culture خەاڵتو فەرەنستتتو

 ئەم بوودەكاتەوە،( نوێ ژیانو) رۆمتانو 0119 ستتتتتتتاڵو ئینجتا
 ەك دەگێنێتەوە، زانكۆ كوقوتابیی  بەستتتتتەرهاتو باستتتتتو رۆمانە
 نپ رۆمانە ئەم ستتتتتتیحرئامێز، كتێبێكو كاریگەری ژێر كەوتۆتە

 من) رۆمانو پامۆك 0112 ستتتتاڵو لە. بووە رۆمان فرۆشتتتتترین
 خەاڵتو فەڕەنستتا لە 8118 ستتاڵو لە بوودەكاتەوە،( ستتوورە ناوم

Prix du Meilleur Livre etrnger، خەاڵتو ئیتتتتاڵیتتتا لە و  
Grinzane Cavour، خەاڵتو ئێرلەند لە و International 

Impac Dublin   .وەردەگرێت 

 و ستتیاستتەت و مرۆڤ مافو بوارەكانو لە رۆمان لە جگە پامۆك
 دووتوی لە 0111 ساڵو لە پاشان نووسیوە، شتو ئازاد بیروڕای
 رۆمانو 8118 لە. بووكردەوە( تر رەنگەكانو) ناوی بە كتێبێك

 .دادەنرێت سیاسو رۆمانێكو ب  گەیاند، چاپ بە ی(بەفر)

. ەداتد نیشتتان كورد تورك و ناستتیۆنالیزمو نێوان ناكۆكییەكانو
 كە بووكردەوە، ی(نبوڵئیستتتت ) كتێبو 8113 ستتتاڵو لە هەروەها

 شتتتییرئامێز شتتتێوازێكو بە ستتتاڵو 88 تەمەنو تا بیرەوەرییەكانو
 .دەگێنێتەوە
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 و جیهان دیارەكانو نووستتتەره لە یەكێكە ئێستتتتا پامۆك ئۆرهان
 8114 ساڵو لە وەرگێندراوە، زمان 41 لە زیاتر بۆ نووستینەكانو

 ائەڵمانی لە فرانكفۆرت كتێبو پێشتتتتتتتانگای لە ئاشتتتتتتتتو خەاڵتو
 لە رۆمانو باشتتتتتتترین خەاڵتو ستتتتتتاڵ هەمان لە هەر. وەرگرت
 ایدكتۆر نبوڵئیستتتت  و بەرلین زانكۆی لە پێبەخشتتترا، فەرەنستتتا
 ئەدەبیتتتاتو نۆبڵو خەاڵتو 8117 ستتتتتتتتاڵو لە. پێتتتدراوە فەخری
 .وەرگرت
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 سێیەم

 ئێمربتۆ ئێكۆ ،رۆمانی ناوی گوڵ
 

( قەشتتتتتە) و( پاپا) نێوان مێژوویو كێشتتتتتەی رۆمانە باستتتتتو ئەم
 ەب دەیبەستێتەوە و دەگەڕێتەوە ناوەڕاست ستەدەكانو بۆ دەكات،
 .  0386 ساڵو كێشەی

 ێنەیو فەلسەفیانە شتێوەیەكو بە فرەالیەنە، و چن زۆر رۆمانێكو
 بەر دەداتە زنتتدوو وێنەیەكو و نیشتتتتتتتانتتدەدات قۆنتتاغەكتتانمتتان

 ستتتتتتەردەمو دەمانگەڕێنێتەوە یاریكردن چەندان بە و ماددەكان
 . حەفتا سااڵنو ئیتاڵیایو تایبەتو بە ئێستا،

 وزانست تێكەڵو ناوەڕاستە و ستەدەكانو خوێندنەوەی رۆمانە ئەم
 .بووە كولتور مۆدێرنە پۆست و زمان

 پۆلیستتتتتتو و و مێژوویو رۆمانو خانەی دەكەوێتە رۆمانە ئەم
 هەروەها دەكات، مێژوویو كێشەی باسو بەوەی ،مۆدێرن  پۆست

 ات،دەك قەشتتتەیەك چەند كوشتتتتنو لە لێكۆڵینەوە گێنانەوەیە لەم
 خۆی نوێنەری وەكو( باستتتتتكەرڤیلە لە ولیام) قەیستتتتتەر كاتێك

 ات ئەنجامدراوە تێدا تاوانەكەی كە دەكات، ی كڵێستت  ئەو رەوانەی
 توانا ەب قەشەیەكو ولیام. بكات كوشتنەكە هۆكاری لە لێكۆڵینەوە

 .قەیسەرە راوێژكاری هەروەها و ئەزموون بە و
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 خۆشتتتتتییە ئایینییە، قەنا ەتو و باوەڕ تەنها دونیا ولیام لەالی 
 نێو دەچێتە كە دوایو بەاڵم تاوانن، و قەدەغە روكەشتتتتتتییەكان

 دەخوێنێتەوە، شتتتتاردراوەكان كۆنە دەستتتتتنووستتتتە و كێشتتتتەكان
 هاوڕێو گەنجەكەی قەشتتتتتە مێلك لە ئادستتتتتۆن كاتێ هەروەها
 ڵلەگە ستتێك  و دەشتتكێنێت پیرۆزی و ترس ستتنووری دەبینێ،

 وتووشتتتت. كڵێستتتت  نێو لە دەكات ستتتتواڵكەر و بێباوەڕ ئافرەتێكو
 لە دەكات جیهانێكو تر بوونو بە هەستتتتتتت دەبێت، بیركردنەوە
 كە گفتوگۆیەی ئەم دوای خۆی بەتتتایبەتیش جیهتتانو دەرەوەی

 دەداتەوە، ئادسۆن وەاڵمو پرسیارەكانو و دەكات ئادسۆن لەگەڵ
 خۆشتتتتەویستتتتتیت قەت ژیانت لە ئایا: دەپرستتتتێت ئادستتتتۆن كە

 كردووە؟

 .خۆشویستووە خوام بەڵێ،: دەڵێت ولیام

 نەویستووە؟ خۆش ژنێكت هیچ ژیانت لە ئەی: ئادسۆن

 .نابن ئێمە بۆ شتانە ئەو: ولیام

 رووبەڕووی كقەشتتتتەی  كوشتتتتتنو لە لێكۆڵینەوە كاتو لە ولیام
 ەل قەشتتتتتە پێنج كە دەبێتەوە، تر كوشتتتتتتنو تاوانو كزنجیرەی 
 ئاشتتتتكراكردنو و روونكردنەوە. دەكوژرێن رۆژێك چەند ماوەی

 ستتتتتەرەڕای رۆمانەیە، ئەم ستتتتتەرەكو هێڵو تاواننە زنجیرە ئەم
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 و ئاڵۆزن زۆر كە ناوەوە، دێنە البەال بابەتو كۆمەڵێك ئەوەی
 بە ناوەڕاستتتتتت ستتتتتەدەكانو كولتوری و ژیان جیاوازی وێنەی
 بیری چەندان هەروەهتا. تدەكت  دیتاری ئتاستتتتتتتتەكتانو هەموو

 ایینوئ فەلسەفەی و چینۆك بە تێكەڵ پەند و ئەدەبو و فەلستەفو
 ەكتێبخان لە تاوانە زنجیرە ئەم سەرەداوی ولیام. دەكات مەسیحو

 لەوێ كوێر ی(بتورگتۆس لە یتۆرگ) قەشتتتتتتتە كە دەدۆزێتتەوە،
 ئەویش ە،(كەنز ئتێشتتتتتتتكتگری) ختۆی وتەی بە و كتتتتاردەكتتتتات

 كە ە(ئاریستتتتتۆتالی ) دووەمو كتێبو ونبووی دەستتتتتنووستتتتێكو
 لە ولیام. نووستتتتتتراوە تراژیدیا دوایو كۆمێدی بەشتتتتتتێوەیەكو
 شتتتتت یەك تێبینو كوژراوەكان قەشتتتتە جەستتتتتەی لێكۆڵینەوەی

 .زمانیان  و دەست گەورەی بەنجەی مۆربوونو ئەویش دەكات،

 كەستتتتتایەتو مێژوویو رۆمانەكە باستتتتتكەرڤیلە لە ولیام لە جگە
 شلودڤی كاستتتتنە، لە میشتتتائێل گویو، بێرنار) وەك تێدایە زۆری
 قەشتتتتەی مێلك لە ئادستتتتۆن هەروەها( ئاكوین لە تۆماس بایەر،
 دەبێتە رۆمانەكەیە دووەمو پاڵەوانو یا دووەم رووی كە گەنج

 رووداوی دروستتتتكردنو لە بەشتتتێكە و رووداوەكان گێنەرەوەی
 بەاڵم ستتتێیەمە، پاڵەوانو كە بورگۆس لە یۆرگ. رووداوەكان نێو

 هۆكاری و دەدركێندرێت ئەوەوە لەالی رۆمانەكە ستتەرەكو بیری
 .دیالۆگەكانە و رووداو بوونو دروست سەرەكو
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 كێشتتتتتتتەی بەڵكو نتتاگێنێتەوە، بۆ مێژوومتتان تەنیتتا رۆمتتانە ئەم
 بوو ەئاوێت تێكستێكو بە و بابەت كردۆتە مێژووی نووستینەوەی

 و پۆلەتیك نێو بۆ بردنەوەی و ئەدەبییەكان نرهژا زۆربەی بە
 و بەستتتتانەوە خۆی ئەمەش ستتتیمانتیك، كێشتتتەكانو و زانستتتت

 ەهاهەرو بیستتتەم، ستتەدەی گفتوگۆكانو و كێشتتە بە گرێدانەوەیە
 و نییە ئاسایو بەرجەستتەكردنێكو و جیاواز تێكستتەكە كوالێتیتو
 .  بابەتە رۆمانە لەم شتێك هەموو

 وباستت كتێبەكان تەنیا وامدەزانو ئێستتتا تا) دەڵێ ئادستتۆن وەك 
، كتێبەكەن لەدەرەوەی كە دەكەن، خوداییەكان و پیاوان شتتەكانو
 انوكتێبەك لەستتتەر قستتە كتێبەكان دەركەوت بۆم ناكاو لە ئێستتتا
 یەكتری لەگەڵ قستتتتە كە ئەوەیە وەكو ئەمە بەڵێ دەكەن، تریش
 رستتتناكت زیاتر چاو لەبەر نوێیە، كتێبخانەكە زانیارییە بەم بكەن،
 واننێ لە بێت بێدەنگەكان دیالۆگە جێگتای ئێرە لەوانەیە. دەبێ

 هێز، لە پن ژوورێكو زیندوون، ئەوانەی كۆنەكان، دەستتتتنووستتتە
 هێنو،ن لە پن زێنینو ماڵێكو پێنەبردووە، پەی مرۆڤ مێشتتتكو كە
 و زیندوون و هاتوون مێشتتتتكەوە كۆتایو بێ كوی ژماره لە كە

 .دروستكەرەكەی مردنو دوای دەژین

 ژوورەوەی چوونە رێگەی بورگۆس لە یۆرگ ئەوەی ولیام دوای
 هۆكاری كە باوەڕەی ئەو دەگاتە كتێبخانە، نتاو بۆ پێتدەگرێتت
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 هەر بە ئادستتتۆن لەگەڵ بۆیە كتێبخانەیە، ئەم نێو لە كوشتتتتنەكە
 و كتێب هەموو ئەم بینینو بە و ژوورەوە دەچنە بێت شتتێوەیەك

 كامەیان لە دەست نازانن و وڕدەمێنێ واقیان كۆنانە دەستنووسە
 شتتتاردراوانە، و زۆر نهێنییە هەموو لەو بخوێننەوە كامە و بدەن
 ەاڵمب بیانخوێنێتەوە، كەس نەیدەهێشتتت دێر بنیاری بە یۆرگ كە
 هێمنو بە زۆر بتینو ژوورەوە لە ئتتتتادستتتتتتتۆنتو و ولتیتتتتام كە

 بەشتتو كە دەرهێنا بۆ دەستتتنووستتەی ئەو و كرد هەڵستتوكەوتو
 لەستتتتەری قەشتتتتە پێنج و ە(ئاریستتتتتۆتالی ) كۆمێدیای دووەمو

 تا باستتتتتتكەرڤیلە لە ولیام بەردەستتتتتتتو خستتتتتتتییە كوژرابوون
 كردنقستە بە ئەمەش لەگەڵ ولیام، بۆ تەڵەبوو ئەمە بیخوێنێتەوە،

 :دەیگوت كە بوو ولیام غافڵكردنو خەریكو كتێبە ئەم لەستتتتتەر
 تناتوانێ باوەڕێك هیچ ترس بەبێ وە دەكوژێت، ترس پێكەنین
 توپێویستت چیتر ناترستتێت، شتتەیتان لە چیتر كەس هەبێت، بوونو

 .پێبكەنین خوداش بە دەتوانین كاتەش ئەو. نییە خودا بە

 بۆیە بوو، خەتەرناك زۆر پێ كتێبەی ئەم بورگۆس لە یۆرگ
 ەدەبوای بیخوێنێتەوە ئەوەش بیخوێنێتەوە، كەس نەیدەهێشتتتتتتت

 و خراپ دەستتتتتتێكو بكەوێتە ئەوەی پێش هەوڵیدەدا بكوژرێت،
 .ببات ناوی لە نامۆ
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 ودەستتت لێكۆڵەر و تاوانبار نێوان بوونەوەی رووبەڕوو كاتە لەم
 تر قەشتتتتەكانو وەكو خۆی هۆشتتتتمەندی بە ولیام بەاڵم پێكرد،

 پەڕەكتتانو دەستتتتتتتتكێش بە بورگۆس، لە یۆرگ داوی نەكەوتە
 كاتو لە كرابوو ژهراوی دەستتنووسەكە پەڕی چونكە هەڵدایەوە،
 زمان بە دەستتتتتتتت پەنجەی تەڕكردنو و پەڕەكان هەڵدانەوەی

 یۆرگ كتتتتاتێ. خوێنەرەكە مردنو هتۆی دەبتووە راستتتتتتتتەوختۆ
 شبەینە لەم و رایكرد زانیوە نهێنییەكەی بە ولیام هەستتتتتتیكرد

 و خۆی لە ئتتتتاگتر و ختوارەوە كەوتە دەستتتتتتتتتتت لە چتراكەی
 ەندچ و ئادسۆن و خۆی توانو ولیام بەاڵم بەربوو، كتێبخانەكەی

 .بكات رزگار كتێبێك

 اشتتتكرائ كوشتتتتنەكە نهێنو توانو باستتتكەرڤیلە ولیام لە كۆتایو لە
 ووتكەیل بەرەو كە بگرێت كێشەیە لەم رێگە نەیتوانو بەاڵم بكات،

 ژێرباری كەوتۆتە هەستتتتتتیكرد ولیام. دەڕۆیشتتتتتت مەرگەستتتتتات
 لە كە كەوتەوە بیری درەنگ كەچو وێڵە، یاستتاوە بەدوای ئەوەی
 كۆتتتایو خۆی راپۆرتەكەی لەوێوە هەر. نییە یتتاستتتتتتتتا جیهتتان
 ئەویش هەیە شتتتت یەك گوڵ لە: دەڵێت رستتتتە دوا و هێنێتپێده
 .رووتە ناوێكو تەنها ئێمەش بۆ ناوە،
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 -ئەلیستتتتتتتانتتدریتتا لە 0138 موكتتانوونو دووه پێنجو لە ئیكۆ-0
 رۆژنامەنووس، نووستتتتتتتەر، وەكو ئێكۆ. بووە دایك لە پیمۆنت

 .گەبەناوبان و ناسراوە فەیلەسوف هێمالۆگو، پسپۆڕی میدیاناس،

. جیهان نووستتتەری دیارترین بووە( گوڵ ناوی) رۆمانو بە ئێكو
 زۆربەی لە. یە(بۆلۆگۆنا زانكۆی) مامۆستتتای وەه 0160 ستتاڵو لە

 .گوتیتەوە وانەی جیهان بەناوبانگەكانو زانكۆ

 لە لەوانە یەك پێبەخشتتتتتتراوە، فەخری دكتۆرای 33 ئێستتتتتتتا تا
 .بەرلین ئازادی زانكۆی

 رژێمو لە ستتتەردەمو بووە گەورە ئەلیستتتاندریا هەرێمو لە ئیكۆ
 ەكانفاشتتیی و پارتیزانەكان نێوان شتتەڕی كاتو لە و ئیتاڵو فاشتتو

 .0194-0193 سااڵنو نێوان لە دەژیا پیمۆنت چیاكانو لە

 كە بتتاوكو، ئتتارەزووەكتتانو پێچەوانەی ئیكۆ 0192 ستتتتتتتاڵو لە
 و فەلستتەفە بەشتتو چووە ئێكۆ بەاڵم پارێزەر، بە ببێ حەزیدەكرد
 .(تۆرین زانكۆی) لە ئەدەبیات مێژووی

 كئیستەتی لە پسپۆڕی( پاریسۆن لویگوی) الی لە 0149 ستاڵو لە
 ودەستتتتت میالنۆ لە( ئای ئەی ئاڕ) تەلەفژیۆنو لە ئینجا. وەرگرت
 .كولتوری كوبەرنامەی  هێنانو بەرهەم بۆ بەكاركرد
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 بوو دكتۆراكەی نامەی كە دەرچوو كتێبو یەكەم 0147 ستتاڵو لە
 پاشتتان. (پیرۆز تۆماستتو الی لە ئیستتتەتیك كێشتتەكانو) تایتڵو بە

 .0164 ساڵو تا میالنۆ لە پییانو بۆم چاپخانەی چووە

 73 گرووپو لە ئێكۆ كتێبەكانو، هەموو دەرچوونو ستتتتتەرەڕای
 (.وێن پێشنەوانو) ناوی بە ئەدەبییە جوواڵنەوەیەكو كە ئەكتیڤە

 و میالنۆ لە ئیستتتتتەتیك ئەكادیمیای لە ناوبانگو 0173 ستتتتاڵ لە
 كتێبو 0172 ستتتتتتتتاڵو لە. پێكرد دەستتتتتتتتو بۆلۆگۆنتتا فلۆڕان 

 گەورەترین بە ئێستتتاش تا دەرچوو ی(ستتیماتیك لە كستتەرتای )
 پنۆفیستتتتتۆری بووە 0160 ستتتتتاڵو لە. دادەنرێت هونەری كتێبو

 زانكۆ لە وازی 8116 ستتتاڵو لە. بۆلۆگۆنا زانكۆی لە تیكاستتتت ئی
 .هێنا

 هاوستتتەری ژیانو( رامگە رێناتە) لەگەڵ وەه0178 ستتتاڵو لە ئێكۆ
 لە پستتتتتتتپۆڕە و فرانكفۆرتە دایكبووی لە رێنتتتاتە پێكەوەنتتتاوە،
 و كوڕێك خاوەنو یەكەوە بە هونەری، پەروەردەی و مۆزەخانە
 ێكۆئ ئینگلیزی( ئیحتیمالو) گۆڤاری ئاماری گوێرەی بە. كچێكن
 .جیهانە رۆشنبیری دووەم( چۆمسكو نوام) دوای

 جیهانو گەورەی رۆماننووستتتتێكو بە ئێكۆ وە 0121 ستتتتاڵو لە
 ستتاڵەكانو لە(. گوڵ ناوی) رۆمانو بووكردنەوەی دوای ناستتراوە
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 زمتتتانەكتتتانو زۆربەی بۆ كتێبەكتتتانو 0122-0119-8111-8119
 ستتەرنجو جێگای بووە( گوڵ ناوی) رۆمانو. وەرگێندراوە جیهان

 بۆ بوو بانگەوازێك هەروەهتا رەخنەگران، و مێژوونووستتتتتتتان
 .ناوەڕاست سەدەكانو خوێندنەوەی و لێكۆڵینەوە

 و بۆرخی ) كتتتتاریگەری ژێر كەوتۆتە خۆی گوتەی بە ئتێتكتۆ
 .دەبات ناویان مۆدێرن نووسەری دوو بە كە( جۆی 
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 مچواره

 بەختیار عەلین، رۆمانی كەشتی فریشتەكا

 ئەم پێكهاتووە، الپەڕە 118 لە كە فریشتتتتەكان، كەشتتتتو رۆمانو
 چپێن و حەفتا نستتكۆی لە بەر كەمێك رووداوەكانو باستو رۆمانە

 و كوردی شتتتتتتتۆڕشتتتتتتتو هەڵگیرستتتتتتتانەوەی پێش  كەمێتتك و
 بەاڵم دەكات، كوردستتتتتان لە شتتتتۆڕشتتتتە ئەم نێو رووداوەكانو

 بڵێین روونتر یتتتتاخود تر، بتیتنتینێكو بە و تتر بەشتتتتتتتێتوازێتكتو
 ستتتاڵو ستتتو لە كوردی شتتتۆڕشتتتو تری دیوەكەی كەشتتتفكردنو

 سەرهەڵدانەوەی كتۆریستره نێو بۆ رۆچوونە هەروەها رابردوو،
 هەردوو بە كورد شتتۆڕشتتگێنیو  ەقڵیەتو نیشتتاندانو و شتتۆڕش
 مرۆڤەكانو بەستتتتتەر كاریگەری و شتتتتتاراوە و ئاشتتتتتكرا الیەنو

گرێیە  بتتتاستتتتتتتو هەروەهتتتا كوردی، كۆمەڵگتتتای و دەوروبەری
 ەل شتۆڕشتگێنان، بەتایبەتو  دەكات، كورد مرۆڤو دەروونییەكانو

 بێت بەرزتر پلەكەشتتتتو هەتا پلەوپایەكان، و ئاستتتتتەكان هەموو
 .بووە سەختتر یا دەبێت سەختتر و توندتر گرێیەكەی

 دیاریكراون، رۆمان مۆدێرن  پۆستتتتت بۆ یمایان بن  وئ  پێو ب 
 مێژوویو، توباب  دابنێین، ی خان  مل  رۆمتانت  مئت  توانرێتتده

 ،ف لستتتتتتت ف  جیاواز، یتێم  وان،پاڵ  ندانچ  زۆر، ریكت كتاره
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 بوونون  ،رڵ خوێن گ ل  رنووستتتتت وخۆی راستتتتتت  كردنوقستتتتت 
 ..هتد سێكسو، توحاڵ  دیاریكراو، ئامانجێكو

 جیاجیاكانو ستتتتتتتەردەمە و بتابەتەكتان زنجیرەی رۆمتانەدا لەم
 الپەڕەیەك چەند لە یا بەكورتو، باستتتتكردنو  و ئاڵۆز واقییێكو
 شتتوتوو پێشتتووتری، بابەتو لە ئاوەڕدانەوە نییە، ئاستتان كارێكو

 ێب زۆری فیگۆرێكو  و كارەكتەر چونكە دەكات، بیرچوونەوەت
 و مۆڕاڵ و كەستتتتتتتتایەتو كتتارەكتەرێتتك هەر تێتتدایە، ئەژمتتاری

 نیمچە یا ستتتتتەرەكو رۆڵو و هەیە خۆی جیاوازی فەلستتتتتەفەی
 رۆمانەكە ستتتەرەكو تێمەی و زۆر هەرە بەشتتتو. هەیە ستتتەركو
 بەشتتەكانو هەشتتتاكانە، ستتەرەتای و حەفتاكان شتتۆڕشتتو لەستتەر
 و نیشتتتتتاندان و نووستتتتتەر تایبەتو یشتتتتتتنوتێگ  بۆ زیاتر تری

 ئازادی ستتتتتنووری و ستتتتتادییەكان مرۆڤە لەستتتتتەر قستتتتتەكردنە
 ،شتتۆڕشتتگێنان یاریكردنو و ئایدۆلۆژیا نەبوونو و شتتۆڕشتتگێنان
 هەروەها داگیركەردا، و فاشتتتتو رژێمێكو لەگەڵ تێكەاڵوبوونیان

 خوێندنەوەی چێژبەخش، كەرستتتتەیەكو وەك ئافرەت نیشتتتاندنو
 .ناوەوە كەسو

 رۆمانانەی، ئەو هەموو لە فریشتتتەكان، كەشتتتو رۆمانو جیاوازی
 باشتتتتتتتووری بەتتایبەتو لت  نووستتتتتتتراون، كوردی بەزمتانو كە

 نووستتتتتتراوە، پێ رۆمانەی ئەم دیالێكتەی ئەو و كوردستتتتتتتان
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 نووستتتتینەوە رۆمان هونەری كتۆریستتتتتره لە هەر جیاوازییەكە
 و واقیع وخەیاڵ بابەتەكان جیاوازی و كاراكتەر دەگاتە تا بگرە
: بڵێم دەمەوێت شتتێ هەموو لە بەر... الپەڕەكان زۆری و زمان و

 ە،نیی ئاسان كارێكو نووسین بە ستپو الپەڕەی 118 پنكردنەوەی
 نووسەری گەرەكە، مەزنو توانایەكو و هێز و قورسە زۆر بەڵكو
 توانا خاوەن رۆشتتتتنبیرێكو وەكو(  ەلو بەختیار) رۆمانەش ئەم

 لەم رنووستتت  بەاڵم ئەوەن، بەڵگەی نووستتتینەكانیشتتتو ناستتتراوە،
 ئەم بكات، پێشتتتتتتتكەش جیاواز كارێكو ویستتتتتتتتوویەتو رۆمانە

 بە زیتتاتر چێژی دەتوانێتتت یتتا توانیویەتو، چەنتتد جیتتاوازییەش
 خۆی یەكەمە، بنیاردەری خۆی خوێنەر ئەمە ببەخشتتێت، خوێنەر
 ئۆغژنتتاوییەی ستتتتتتتتاتە ئەو یتتا ڕوانكراویچتتاوە چێژی بەدوای

 چتتاوەڕوانو دەرەوەی لە دەكتتات، دروستتتتتتتت بۆی نووستتتتتتتەر
 تتتازەیو یتتا بێتتت گێنانەوەی چۆنیەتو لە رێگتتای جتتا خوێنەردا،
 رێكونوێ یا پرستتتیا بەخشتتتینێكو و جیاواز بینینێكو یا بابەتەكە،

 نفراوا خوێنەر تێگەیشتتتتتتتنو و دیدگا كە، فكری و زانیاری تازه
 بازنەی لە تازە، شتتتتتتو بەدوای بەردەوام خوێنەر چونكە بكات،

 خۆی بیركردنەوەی دەرەوەی شتتتتتەكانو و خۆی بیركردنەوەی
 ای بكات پێ دركو  و ببات پێ پەی نەیتوانیوە كە دەگەڕێتت،
 ەیەئەو گرنگ بیەوێت، نووستتەر یا خوێنەر نیە مەرج دەریببنێت،
 ەحاڵەت) نموونە بۆ. نەبێت رووت الستتاییكردنەوەیەكو و دووبارە
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 خەیاڵێكو رۆس، ئێریك نووستتتتتتتینو( بوتۆ بنیامین نتاوێزەكەی
 یا .ی ه  ینمون  وهێشتتت پ نیشتتتاندەدات ل  تر شتتتتێكو و جیاواز

 كە زۆرن رۆمانانە ئەو زوستتتتكیند، نموونەی پاتریك ی(پەرفوم)
 چەندە هەر ستتتتتتتادە، زمانێكو بە دەكەن، داگیر خوێنەر هزری
 ینیڤۆ رۆشتتتنبیری ئاستتتت و باكگراوەندی لە خوێنەر بۆ خوێنەر

 و وەرگرتن توانتتتتای و تیئۆری، واقتیو ئەزمتوونتو جتیتتتتاوازە،
 ئەدەبیاتو لە شتتتتتارەزایو كرانەوەی، و بینو جیهان لێكدانەوەی،

 نووسینەكانو بە دەتوانێت گەورە نووسەری بەاڵم، هتد و جیهانو
 جیاوازیان لێكدانەوەی ئەوانیش راكێشتتتێت، هەموویان ستتتەرنجو

 .  هەبێت

 بۆ هەبووە ئامادەیو نووستتتتتتیندا كاتو خوێنەر لە رۆمانەدا لەم
 نگەرە بخوێننەوە، كۆتایو تا چیرۆكە ئەم بتوانن گەر: ئ نموونە
 دەكەم. لەچو باس بزانن روونتر

 وەفا) دەرچوونو لە فریشتتتتتەكان، كەشتتتتتو رۆمانو دەستتتتتپێكو
 رۆمانەیە، گێنەڕەوەی ئەم و ستتتەرەكو كارەكتەری كە( رەفیەت

 لە پستتمامان، زیندانو لە پاستتەوان وەكو دواتر و شتتۆڕش نێو بۆ
 كێكیانیە كە دەبێت، دووڕیانێك تووشو وەفا دواتر لیڤیتانت، الی

 ۆب گەڕانەوەی و شتتۆڕشتتگێنییەتو گیانو و شتتۆڕش لە وازهێنانە
 و ئەستتتپەكان كوشتتتتنو ئەویتریان ئەوكات، رژێمو دەستتتتو ژێر
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 دەستتتتدانو لە و كردن ستتتیخوڕی و شتتتۆڕش رۆبۆتو بە بوون
 لە یا راستتتەوخۆ، چ نووستتەر پاشتتان. مرۆییەكانە هەستتتە هەموو
 و زیندانیو و زیندان درێژی و دوور بتاستتتتتتتێكو وەفتا، زاری

 نجائی دەكات، كۆیلە و جەلالد بە بەستنەوەی و زیندان پاستەوانو
 تیۆری و نموونە هێنانەوەی و كۆیلە و جەلالد نێوان كێشتتتتەی
 لیڤیتانت وهشتتتتتت ب  لەم هەر. بابەتە بەو پەیوەندیدار و جیاجیا
 وەكتتو دەردەكەوێتتتتت، دووەم ستتتتتتتەرەكتتو كتتتتارەكتتتەری وەكتتو

 شتتتۆڕشتتتگێن، دژە بۆ گۆڕانو پاشتتتان گوێنایەڵ، شتتتۆڕشتتتگێنێكو
 .شۆڕشگێن دەبێتەوە تر جارێكو ئینجا

 ەدەبێت ستتێیەم كوستتەره كارەكتەری وەكو ئیدری ، نزار پاشتتان
 هەموو دژی نزار زان، قستتتە ستتتەرەڕۆ، و ستتتەركێش پاڵەوانێكو

 اوەڕیبیروب پێچەوانەی و ئایینییە و كۆمەاڵیەتو دابونەریتێكو
 بۆ توانتتاكتتانو و كتتات زۆرترین بتتاوكییەتو، ئیتتدریستتتتتتتو مەال

 هێنێت،دە بەكار پیرۆزییەكان تێكشكاندنو و ژنان دەستەمۆكردنو
 دوژمنانو و دۆستتتت ستتتەری ستتتیحراوییەكەی، خۆشتتتە دەنگە بە

 لە راكردنو وەك هەڵیتتانتتدەخەڵەتێنێتتت، و دەكتتاتكتتاس  خۆی
 ەكوكێشتتەی ئەمەش لیڤیتانت، دەستتتو ژێر لە و پستتمامان زیندانو
 لیڤیتانت و كۆیلە وەكو نزار نێوانو و شتتتتتۆڕش نێو لە گەورە
 كۆتتتایو تتتا دەبێتتت درێژەی دەكتتات، دروستتتتتتتتت جەلالد وەكو

 چاوەڕوانكراون، شتتتێكو نزار ستتەركێشتتییەكانو بەاڵم رۆمانەكە،
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 ەالم و دایكو پەریستتتای نێوان كێشتتتەی لە رێگای پێشتتتتر چونكە
 بیروبتتاوەڕیتتان جیتتاوازی و نێوانیتتان گفتوگۆكتتانو و ئیتتدری 
 ەك بەتایبەتو دەردەكەوێت، كومەڵگا كولتوری و ئایین بەرانبەر

 و نەبێت باوكو وەكو كوڕەكەی بنیاری داوە دایكو، پەریستتتتای
 فێری وتتتابختتانەق لە رێگتتای بەڵكو نەكتتات، مزگەوت هتتاتوچۆی
 و نەخوێندەوار هەرچەندە پەریستتتتتتا هەروەها ببێت، شتتتتتتتەكان

 و ئتتایینە دژی تونتتدی بە زۆر بەاڵم لە ئتتایین، نەشتتتتتتتتارەزایە
 باشتتەكانو الیەنە دەتوانێت خۆی ژیان، بۆ هەیە خۆی فەلستتەفەی

 ەب پێویستتتتتتتتو فنێبدات، خراپەكانو الیەنە و هەڵبژێریێت ژیان
 ماڵەوە بەردەوام لە پەریستتتتتا هەروەها. نییە ئایین رێنماییەكانو

 بردبووە خۆی پەیمانەكەی دەكرد، ستتتتەمای و  دەگوت گۆرانو
 پاك داوێن ژنێكو بەدوای ئێران لە ئیدری  مەال كاتێ  ستتتتەر،
 نەماوە پاك داوێن ژنو وابوو پێو ئیدری  مەال چونكە دەگەڕا،

 باوكو بەستتیری ستتیودیم  مەال الی چووە بۆیە خۆی، واڵتو لە
 دەكرد هەستتتتو بێزاربوو كچەكەی لە زۆر كە ئێران، لە پەریستتتا

 دا پەیمانو ئیدری  مەال بەاڵم بووە، لەدایك بێدینو بە كەیكچ 
 نێتەوەبگەڕێ بۆ ئیمانو دەتوانێت ئەوە ژنو، ببێتە پەریستتتا ئەگەر

 مەال پێچەوانەی پەریستتاش ئیستتالم، ستتككەی ستتەر بیخاتەوە و
 شتتتێوازێكو ماڵەوە، لە توانیبووی دەكرد، هەڵستتتوكەوتو ئیدری 

 ائینج. ماڵ دەرەوەی ژیانو لە جیاواز بكات، مەال فێری ژیان تری
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 و دەگێنن ستتتەرەكو رۆڵو هەمدی  كە تر كارەكتەری كۆمەڵێك
 هۆشەنگ و ماردینو نەغەدە وەكو دەكەنەوە درێژتر رووداوەكان

 رانوهی ئەردەاڵن ئەوانیش لەگەڵ مەهدائیل، فریشتتتتە و بولبولیار
 خانم رێزان و یۆنان سە ید و سوور  ومەرە و ویباب رەشید و
 یەكترەوە بە كۆتتتتایو بەشتتتتتتتەكتتتانو لە تر، نتتتاوێكو چەنتتتد و

 لەگەڵ كێشەی ستەرەتاوە لە هەر ماردینو نەغەدە. گرێدەدرێنەوە
 تاقیبكاتەوە، یەكەیان یەكە هەوڵتدەدات و هەیە پیتاوان دونیتای
 تووشو ئەزموونانەی ئەم كۆیلەی دەبووە خۆی جاریش هەندێك
 رێگای لە ئەوەی دوای شتتتا یر، ژنە نەغەدەی دەبۆوە، القەكردن
 دیاری شتتتتتا یرانو شتتتتتییری دیوانو كۆمەڵێك هیرانو ئەردەاڵن
 .بەیاتو بدولستتەبور،   الحاج، ماغوت، وەكو دەنێرێت بۆ  ەرەبو
 تووشتتتتو دەبێت، بێزار مێردی دكتۆری لە ئەوەی دوای نەغەدە
 بە رۆمانە لەم نووستتتتتەر كە دەبێت مێباز و ستتتتەركێش نزاری

 بوو، ڤینیسو سەركێشو نووسەرێكو) كە دەچوێنێت، ی(كازانۆڤا)
 خوێندووە، دكتۆرای پلەی تا كاریكردووە، ساڵ سێ قەشتە وەكو
 دوورخرایەوە، وتاریدا كڵێسە لە بەسەرخۆشو ئەوەی دوای بەاڵم

 لەگەڵ پەیوەندیشتتو زۆرترین و دەكرد زۆری ستتەفەری كازانۆڤا
 بەاڵم نەكردووە، مارە ژنێكو یەكجاریش بۆ و داناوە ئافرەتان
 كوڕێكو نزار(. جێهێشتتتتتتووە و دروستتتتتتكردووە منداڵو چەندان

 ژن كردۆتە ستتابیری مام كچو ڤینۆستتو بنوایە، بێ و ستتەرجادە
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 ئەو شتتتتتكاندنو بۆ هەر جێیهێشتتتتتتووە، و پنكردووە ستتتتتكو و
 لە جار زۆر خوێندنەوەبوو، كتێب لە حەزی بەاڵم دابونەریتە،

 ات دەخوێنێتەوە، كتێب بەخوێنەوە بەدەستتتتتو قەستتتتابیدا دوكانو
 نەژ نەغەدە. بێت درۆكردن فێری كتێب رێگای لە زیاتر بتوانێت

 ەمیەك و دەبێت مەست نزار ستەركێشییەی بەم دكتۆر جوانەكەی
 دەستتت نزار الی لە مێردی شتتوكاكو مستتتەفا دكتۆر لە خیانەتو
 .  پێدەكات

 جۆری و راستتتتگۆ شتتتۆڕشتتتگێنێكو وەكو بولبولیار هۆشتتتەنگو
 ۆب نووستتەر رێكخستتتنەی ئەو پێو بە شتتۆڕشتتگێنان، لە ستتێیەمە

 بەدوای بەردەوام و فریشتتتەكان هاوڕێو. كردووە شتتۆڕشتتگێنیو
 ەمرۆڤ داوی نەكەوێتە هەوڵدەدات و دەگەڕێت فریشتتتەكان نهێنو
 ەكانوباڵ بینینو و هۆشتەنگ گەڕانەی ئەم ئینتیماكان، بێ و دۆڕاو
 دواستتتاتو لە دەكات، دروستتتت رەفیەت وەفا الی گرێیەك وەفا،
 وزیندان لە هەر وەفا كە دەكا، ئاشتتكرا وەفا الی كنهێنیی  مردنو

 دەبێت كو الیە،نیهێنیی  هۆشتتتتتەنگ دەكرد، هەستتتتتتو پستتتتتمامان
 باس نەتوانراوە رۆمانەدا لەم نهێنییە ئەم بەاڵم بێت، ئاگاداری
 .بیزانین داهاتوو بەشو لە رەنگە بكرێت

 ورتك چیرۆكێكو بە بەشتتێكیان ناوەكان فریشتتتەكان، كەشتتتو لە
 ۆكوچیر سەرەكو چیرۆكو نێو لە هەندێكیشتیان و دێت كۆتاییان
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 و ئاغا مەنستتتتور مەجلیستتتتو وەكو دەبێت، دروستتتتت بۆ تریان
 و بیریرۆشن شتوێنێكو ببووە كە مەجلیستە، ئەم نێو گفتوگۆكانو

 ئازادی لە زۆر مەجلیستتتە لەم بیركردنەوە و قستتتەكردن ئازادی
 وناكۆك ئینجا بووە، كراوەتر و زیاتر شتتتۆڕش نێو بیركردنەوەی

 و پستتتتمامان زیندانو بەرپرستتتتو ویباب و ئاغا مەنستتتتور نێوانو
 و نزار هەاڵتنو بەهۆی بەاڵم كۆنە، كونتاكۆكییت  كە لیڤیتتانتت،

 كەشتو یا. سەرهەڵدەداتەوە كێشەكە ماڵە، لەو خۆی حەشتاردانو
 وێنوشت دەژین، كەشتتییەی لەم زۆر فریشتتەیەكو كە فریشتتەكان
 مرۆڤەكانن، مامۆستتتتتتا ناخو مردووەكانو و نەخۆش فریشتتتتتتە

 و ورد زانیاری دەكات داوا ئاسایش و ئەمن بەرپرسو دیسی ئ 
 حاڵەتو ئەوەی دەگاتە تا هەبێ شتتتتێك هەموو ستتتەر لە درشتتتو

 .نەغەدە خانمو و نزار سێكسكردنو

 رێگای لە یا راستتتەوخۆ چ نووستتەر دا،(فریشتتتەكان كەشتتتو) لە
 زۆری شتتتتتتتیكردنەوەی و زۆر روونكردنەوەی كتتارەكتەرەكتتان

 ئەنجتتتامو كەشتتتتتتتفكردنو و مرۆییەكتتتان حتتتاڵەتە و و چەمتتتك
 روو، دەخاتە بێت كۆتایو رووداوەكە ئەوەی پێش رووداوەكان،

 نتتێتتو متتوفتتتتاجەئتتتتاتەكتتتتانتتو كەمتتكتتردنەوەی هتتۆی بتتۆتە ئەمەش
 و هۆشتتتتتتتەنتتتگ كتتتاتێ رۆمتتتانە، بۆ نموونە ئەم رووداوەكتتتانو

 :دەڵێت نووستتتتتتتەر بیانكوژن، ئەوەی بۆ دەبەن تر كوزیندانیی 
 چتتتتاوەڕوانو دیلەكتتتتانیش و روودەدات مو جیزەیەك دەمتزانتو
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 بەرپرستتتتتتتەكەی یەخەی وەفتتا ئەوەبو دەكرد، مو جیزەیەكیتتان
 بێ بەرپرستتتتتتتەش ئەو بكوژرێت، ئەوە نابێت دەڵێ و دەگرێت
 شتتتتتتێك هەموو پەریستتتتتا، لەوەستتتتتفو یا. بێتدە رازی گفتوگۆ

ئەمە  دەگێنێتەوە، چیرۆكەكەی ئینجتتا روو، دەختتاتە دەربتتارەی
 ژنێكو پەریستتتتتتا هەروەها خوێنەر، بۆ وهبێت م دهك  یك چێژه

 ئیتتتتدری  مەال گفتگۆكتتتتان لە دەتوانێتتتتت بەاڵم نەخوێنتتتتدەوارە،
 خۆی فەلستتتتتتەفەی كاریگەری ژێر بیخاتە و بكات دەستتتتتتتەمۆ

 كەستتتتتیەتو شتتتتتێوە هەمان بە لیڤیتانت بارەی لە. ژیان بەرانبەر
 كە دەزانێت، زووتر زۆر خوێنەر دەكات، ئاشتتتتكرا كارەكتەرەكە

 نموونە بە رووداوەكە، نێو لە دەبێت چۆن ئەو هەڵستتتتتوكەوتو
 بێت،دە پن لیڤیتانت لە ستتكو نزار، دۆستتتو ماردینو نەغەدە كاتێ
 پێشتتتتتر چونكە نابێت، دروستتتتت خوێنەر بۆ كاردانەوەیەك هیچ

 تۆڵە بێت رێگایەك هەر بە بنیاریداوە لیڤیتانت ك  بووە، كەشتتتف
 الیەن لە شتتتتتتا  لە نەغەدە القەكردنو یاخود. بكاتەوە نزار لە

 لە هەر ئەوەی لەبەر ناكات، دروستتت دژیەك هیچ بەرپرستتێكەوە،
 شتتتتتا  لە دەنارد ئەنجوومەنو بۆ كە رەفیەتەوە، وەفا نامەكانو

 بوو دەمێتتتتك نەغەدە، پەیوەنتتتتدییەكتتتتانو و جتوانتو دەربتتتتارەی
 .بوون ساتە ئەو چاوەڕوانو

 و بیركردنەوە و پتیتتتتاوكوژ جتۆرەكتتتتانتو بتتتتاستتتتتتتو لەوە بەر 
 ێشپ ستاتو لە و دیلەكان هەستتتو یا كوشتتتن، بۆ ئارەزووەكانیان
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 باسكردنو و شانۆگەری بنەماكانو و شانۆ بە چوواندنو و مردن
 و كۆیلە و جەلالد دوورودرێژی وەستتتتتتفێكو دەكات، بنەماكان
 وود یەكە هەر و ئیمان بێ و ئیماندار مرۆڤو یا نێوانیان، كێشەی
 و نتتتتامووس و ئەختالق جتۆرەكتتتتانتو هەروەهتتتتا هەیە، جتۆری

 رۆمانێكو خانەی دەچێتە حاڵەتە لەم. شتتتتتۆڕشتتتتتگێن جۆرەكانو
 .پەروەردەیو

 و بابەتەكان ئینستتتكلۆپیدیای و بەخشتتتین زانیاری لە رۆمانە ئەم
 هەڵە، نەك ئاگاییەوە، بە شتتتتوێن و كات خستتتتتنو پێش و پاش

 ناو بەكارهێنانو و خوێنەر لەگەڵ راستتتەخۆ قستەكردنو هەروەها
 بە و رەمز پن و ستتتتتادە تێمەی و بابەت و زۆر كارەكتەری و

 حاڵەتو بە شتتتتتتۆڕش لێكچوواندنو گرنگ، بابەتو كۆمێدیكردنو
 نتتتاوچەی دیتتتالێكتو و زمتتتان گۆڕینو ستتتتتتتێكستتتتتتتو، پراكتیكو

 حتتتاڵەتو نیشتتتتتتتتتانتتتدانو و دروستتتتتتتتكردن یتتتا كتتتارەكتەرەكتتتان،
 لێدانو قامچو بە وەفا وەرگرتنو لەززەت وەكو ستتادۆماستتۆشتتو

 وەكو ماردینو نەغەدە رۆڵو و ستتتتتتتیخوڕی كاری و لیڤیتتانت
 و نئایی نێوان كێشتتەی دووبارەكردنەوەی و ستتێكستتو فیگۆرێكو

 رەف نەك) دیاریكراو ئامانجێكو و بیرۆكە نەبوونو ئایین، دژە
 رۆمانو لە خۆی  ،(بێت خوێندنەوە كۆمەڵێك هەڵگری كە ئامانج

 رۆمتتانێكو ئەوەی قەد بە دەكتتاتەوە، نزیتتك مۆدێرن پۆستتتتتتتت
 دەڵێو: دەڵێت دا،(28-20ل) كە بەاڵم. بێت فەلستتتەفو یا مێژوویو
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 رۆمان و ستتتیخوڕی خۆم، نێوان كاری لە ستتتەیرم نزیكێكو من
 دەكەم، تۆمار وردی بە شتتتتێك هەموو چونكە هەیە، نووستتتیندا

 كۆپو شتتتتتتەكان دەتوانم ستتتتتاڵە هەموو ئەم دوای ئیستتتتتتا بۆیە
 خۆی بیرەوەرییەكانو نووستتتتتتتەر دەكەیت، هەستتتتتتتت. بكەمەوە

 .نووسیوەتەوە
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 مپێنجه

 تۆماس پینكۆن ،خشینرۆمانی كۆتایی به

 ئەدەبیاتو دیاری نووستتتەرێكو كە ی(بەخشتتتین كۆتایو) رۆمانو 
 بووبۆتەوە، 0163 ستتتتتتتتتاڵو لە ئەمریكییە، مۆدێرنو پۆستتتتتتتتتت

 شتتتتتەڕی پاش كەمێك و پێش كەمێك رۆمانە ئەم رووداوەكانو
 شتتوێنو و كات بازدانو شنێوه لەم ئەوروپا لە جیهانییە دووەمو
 ئاستتتیای ئەمریكا ئەوروپا شتتتوێن تێدایە، ستتتەردەمەكانو زۆری

 و جۆراوجۆر كەستتتتایەتو چەندان و ناو ستتتتەدان ناوەڕاستتتتت،
 .هەیە رۆمانەدا ەمل جیاواز بابەتو كۆمەڵێك

 زانستتتو بۆتە: دەڵێن وەكو بەشتتە دەیان فەستتڵە، چوار رۆمانەكە
 مەبدەئێكو یا تایبەتو دورشتتتتتتمێكو فەستتتتتتڵێكو هەر ژمارەكان،

 و واقییە بەپێو دیالێكتیان و زمان گێنەرەوەكان نیشتتتتتتتانداوە،
 ئاراستتتتەی قستتتە راستتتتەخۆ، هەندێكجار دەگۆڕێت، كارەكتەرەكە

 ویرێتتنه خەیتتتتاڵتتو لە چتتیتترۆكەكە زۆرجتتتتار دەكتتتتات، ختوێتتنەر
 خەیاڵو و راستتتو گفتوگۆی جیاكردنەوەی ئاستتتەمە دەگۆڕدرێت،

 .كارەكتەرەكان هۆشو بێ یا

 لەندەن لە جیهانو دووەمو شتتتتتتتەڕی لەكۆتتایو( )ستتتتتتتلۆترۆپ
 لەندەن، لە ئەڵمانو، ی 8 ڤو ستتاروخو لێدانو كاتو لە ستتەربازە،
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 كە دەكتتات، ی(پتتاڤلۆڤ) حتتاڵەتو تووشتتتتتتتو دووبتتارەبوونەوەی
 ئەم بەدوای گەڕانە و رۆمتتتتانەیە ئەم گرنكو الیەنێكو ئەمەش

 كە( زۆن) ناوچەی بۆ ستتلۆترۆپ راكردنو و ستتەفەر پەیوەندییە،
 دوای كەستتتتانەی ئەو ترستتتو لە داگیركراوە، و وێران ئەڵمانیای
 دۆزینەوەی هەروەها و رەش ئامێری دۆزینەوەی بۆ كەوتوون
یاسایو،  بێ و پشتێویو لە خنكاوە،  ە(زۆن) ئەم خۆی، ناستنامەی

 زۆربەی وێڵە، خۆی مەرامتو و قتتتتازانتج بەدوای هەركەستتتتتتتە
 ماتماتیك وەكو گرێدراونەتەوە، راستتتییەوە شتتتو بە رووداوەكان

 گەڕان لە. ستێكستو نموونەی و ئابووری و مردووەكان رۆحو و
 توشتتو بەردەوام ستتلۆترۆپ، 8 ڤو ستتاروخو پارچەكانو بەدوای

 یاكۆمپان نێوان لە قوربانو، و بكەر نێوان لە دەبێت، پەیوەندی
 ستتلۆترۆپ بەاڵم، دۆڕاوو  ستتەركەوتوو واڵتو بەشتتداربووەكانو

 رۆحانییەت واقیع فەنتازی بەردەوام. دەبێتت ون لێ راستتتتتتتتو
 الدانو و تیژی توندو هەروەها بتابەتەكتان، نێو دێنە ئەزموون
 لە وتەواوەت بە سلۆترۆپ كارەكتەری كۆتایو بەشو لە. ستێكسو

 رت گرینگەكانو كارەكتەرە. دەبێت ون گفتوگۆكان و رووداو نێو
 الڤڤاستتت) ستتتۆڤیەتو ئەفستتتەری و( بلیچێرۆ لۆتانانت ئی  ئی )

 (بۆرگیستتیۆس كاتیە) هۆڵەندی جاستتوستتو هەروەها( تشتیتشتتیرنە
 چەنتتتد هەروەهتتتا گۆیتتتل، لە گیهتتتارد ئەڵمتتتانو كتتتامیرامتتتانو و

 تئاوگستت و ستتتینی  هوگۆ و رۆنو میكو مێژووی كارەكتەرێكو
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 ی 8 ڤو ستتتتاروخو وەستتتتفو رۆمانە لەم. هاتووە بەكار كێكولە
 و دەكات شتتتتتتارە ئەو چۆڵكردنو و لەندەن ستتتتتتەر بۆ ئەڵمانو

 بەم كارەكتەرەكان زۆربەی و دەكات لەستتتەر زۆر هەڵوەستتتتەی
 هۆكاری بە جیاواز كارەكتەری چەندان و دەبەستتتتتێتەوە بابەتە
 ستتاروخو بە نازیەكان) ی(رەش ئامێری) نهێنو دوای بە جیا جیا
 دەگەڕێن، 11111 مۆدێل سارۆخو بە بەستتراو( دەگوت یان 8ڤو
 رووداو دوا. دەردەكەوێت مۆرڤ وەكو رۆمانەكەدا كۆتایو لە كە

 گۆتفریدی كە بلیچێرۆ الیەن لە 11111 بەكارخستتتتتنو وەستتتتفو
 یگرت  دووبارەكردنەوەی بە ستتاروخەكە، نێو لە لەگەڵە هۆمۆی
 كۆتایو) رۆمانو چەندە هەر دێت. رۆمانەكە بە كۆتایو یەكەم

 ەسفكرا،و كالسیكو ستایلێكو بە بووبوونەوەی لەكاتو( بەخشتین
 .ییەن خوێندنەوە شایەنو گوایە خوێندییەوە، كەم زۆر خوێنەرێكو
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 شەشەم

 ، شلینككههرۆمانی خوێنەر 

 ردوات و ستتتێكستتتو پەیوەندییە ئەو رێگای لە ك خوێنەره رۆمانو
 اهان) و پازدە ستتااڵن ی(بیرگ میشتتائیل) نێوان خۆشتتەویستتتییەی

 وكێشەیەك نێو دەمانگەڕێنێتەوە سااڵن شتەش و ستو ی(شتمیت 
 لەو بكتتتات تتتتاوانبتتتاران متتتامەڵە لەگەڵ مرۆڤ چۆن كە مرۆیو
 باسو رۆمانە ئەم هەروەها پەروەردەكراوە، وا ی مرۆڤەكەحاڵەت 
 بەرامبەر دەكات رابردوو ستتەدەی شتتەستتتەكانو یوهن  كێشتتەی

 (.هۆلۆكۆست)

 و ستتتارد لە رۆژێكو میشتتتائێل. پێدەكات دەستتتت ئاوها رۆمانەكە
 تووشتتتو بەنەخۆشتتتو قوتابخانە لە گەڕانەوەی كاتو لە باراناوی
 تەندروستتتو و شتتوقەێك هەیوانو ژێر دەچێتە و دەبێت رشتانەوە

 دواتر كە دەگەڕێتەوە كار لە ژنێك كاتە لەم دەبێت، خراپ زۆر
 .خۆی ماڵەكەی دەیباتەوە و دەدات یارمەتو دەناسرێت،( هانا)ب  

 دوای و نتتاكتتات یتتاد لە هتتانتتا یتتارمەتییەی ئەم میشتتتتتتتتائێتتل  
 دیاریو بە گوڵ چەپكێك چاكەیە ئەم بەرامبەر لە چاكبوونەوەی

 اتلێدەك داوای هانا میشتائێل، ماڵئاوایو كاتو لە دەباتەوە، هانا بۆ
 بنۆنە بەیەكەوە ئەوەی بۆ دەگۆڕێت جلەكانو تا چاوەڕێ بكات
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 گۆڕین خۆ ستتتاتو لە دەبینێت هانا میشتتتائێل بەینە لەم دەرەوە،
 بەاڵم رادەكات، شەرمان لە میشتائێل دەكات، بەمە هەستت هاناش
 تەواوی و ستتتێكستتتو وەرگرتنو چێژ ستتتاتو یەكەم دەبێتە ئەمە

 .باتدە بەسەر فەنتازیای  بەم قوتابخانە لە و ماڵەوە لە كاتەكانو

 میترۆكان و ترام نێو لە كەمدووە،و  لەستتتتتتەرخۆ ژنێكو هانا 
 خەون رۆژەوە لەو میشتتتائێل. كاردەكات تیكت پشتتتكینەری وەكو

 رۆژی بۆیە دەبێت، گیرۆدەی و دەبینێت هاناوە الری و لەش بە
 دەبینێت ئەمە هانا كاتێ هانا، متاڵو بەردەم دەگەڕێتەوە دواتر
 لە ڕەژوو ستتتتتتتتتتت  دوو بنۆ: پێیتتتدەڵێتتتت پێتتتدان گرنگو بەبێ

 ڵگوێنایە ستتتڵەمینەوە بێ میشتتتائێل. ستتتەرەوە بێنە ژێرزەمینەكە
 كەچو ژوورەوە، دێتە ڕەژوو ست  بەدوو كەمێك دوای و دەبێت
 بۆ حەمامێكو ناچاردەبێت هانا ڕەژووەكەیە، تۆزی لەشتو هەموو
 میشتتتتتائێل لەشتتتتتو وشتتتتتككردنەوەی كاتو لە پاشتتتتتان و بكات

 دەرگاكردنەوەیە ئەم دەبنەوە، ستتتتتێكستتتتتو حەزی رووبەڕووی
 ەچێتەد زۆركەم میشتتائێل ئیتر كە ئەوەیە، تەمەنە لەو ستتێكستتییە
 بەرێت، بەسەر هانا لەگەڵ كات زۆرترین حەزدەكات و قوتابخانە

 دات،ب خوێندنو بە گرنگو لێدەكات دەزانێت داوای بەمە هانا بەاڵم
 ارێكهەرج دادەنێت، میشائێل لەگەڵ ژوانەكانو بۆ مەرج هەروەها

 و بكات بۆ وانەكانو باستتتتو دەبێ ستتتتێكستتتتكردن پێش الی بێتە
 ۆب تریشتتتتتتتو كتێبو وای لێتدێت تتا بخوێنێتەوە، بۆ بەشتتتتتتتێكو
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 چیرۆك و شتتانۆكان و شتتییر لە ژانرەكان هەموو لە بخوێنێتەوە،
 و چیخۆف چینۆكەكانو و هۆمیرۆس ئەلیادەی وەك و رۆمان
 ... تۆلستۆی

 لمیشتتائێ تا دەبن، خوێندنەوە كتێب و ستتێك  خەریكو ماوەیەك
( ستتۆفو) بەناوی قوتابخانەی هاوڕێو كچێكو لەگەڵ دۆستتتایەتو
 میشتتائێل هانا، لەناكاو دەكات، هانا لە خیانەت و دەكات دروستتت

 میشتتتتتتتائێل بەاڵم بەیەكەوە دەبینێتت، مەلەوانگە لە ستتتتتتتۆفو و
 هانا ماڵو دەگەڕێتەوە میشتتتائێل دواتر رۆژی نابێت، كاردانەوەی

 .باریكردووە هانا و هۆڵە و چۆڵ خانووەكەی كەچو

 ێوانن سێكسو و خۆشەویستو چینۆكو لە جگە نووسەر ئێرە تا
 و هانا جوانو ستتتتتەرەڕای پێناڵێت، زیاترمان هانا و میشتتتتتائێل

 دەخوێنتتدەوە بۆی میشتتتتتتتائێتتل كتێبتتانەی لەو گوێگرتنو حەزی
 ەپەیوندیی لەو هەڵسوكەوتو و خەوتن بەیەكەوە جارێك بەرامبەر

 .النادات نسیپەكانوپره لە و

 دەستتتتت دواتر ستتتتاڵ حەوت كە رۆمانەكە، دووەمو بەشتتتتو لە
 لەگەڵ یاستتتتتتا لە بەشتتتتتتو زانكۆیە قوتابو میشتتتتتتائێل پێدەكات

 دادگای دانشتتتتتتتتنو ستتتتتتتەردانو مامۆستتتتتتتتاكەی و قوتابییەكان
 ستتتتتتەربازگەی ئێشتتتتتتكگرەكانو دژی دەكەن، جەنگ تاوانبارانو

 تاوانو بە جولەكەكان ستتتتتتووتاندنو شتتتتتتوێنو (هئاوشتتتتتتڤیت )
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 لەو نەكردنەوە دەرگا و كڵێستتتتتە لە خەڵك كۆمەڵێك بەندكردنو
 ەل خەڵكەكە مردنو هۆی بۆتە و گرتووە ئاگری كڵێستتەكە كاتەی
 شتتتتتتمیت  هانا تاوانبارانە لەو جیهانو، یەكێك دووەمو جەنگو
 بەاڵم نەكراوبوو، چاوەڕوان شتتتتتتێكو میشتتتتتائێل بۆ ئەمە بوو،

 دوور هانا لە خۆی و بێت ئامادە دانیشتتتنەكان هەموو لە هەوڵیدا
 چۆن نوێ نەوەی كە دەكردەوە لەوە بیری میشتتتتائێل رابگرێت،
 و تاوانبارن لە یەكێكە هاناش دەكەن، هۆلۆكۆستتت لەگەڵ مامەڵە

 .هۆلۆكۆست بەشداربووانو

 یانرزگار كچێك و دایك سووتابوون كڵێسەكە لە ئەوانەی نێو لە
 لە دان، شتتاهێدی بۆ بوون دانیشتتتنەكە ئامادەی و مردن لە ببوو

 كورەكە نێو بۆ گیراوەكان نتاردنو پێش هتانتا كە بوو یتادیتان
 مردن بەرەو پێتدەخوێندنەوە، ئینجا كتێبو و پێتدەدان خواردنو

 دوەردا بە راپۆرتێكیان دا تر تاوانبارەكانو پاشتتتان. بەڕێیدەكردن
 نەكەنەوە، كڵێستتتەكە دەرگای پێكردوون فەرمانو  هانا گوایە كە

 ئەوەی بۆ هانا دایە قەڵەمیكو و وەرقە دڵنیابوون بۆ دادوەریش
 نەنووسو هیچو هانا بەاڵم پێبكات، هانای دەستوخەتو بەراوردی

 لەم پێكردوون، رمانوف  ئەو كە راستتتت  نا تاوانەكەی بە دانو و
 خوێندەواری هانا كە كەوتەوە بیری چونكە تاسا، میشائێل حاڵەتە
 ستتتتتزای داننانەی بەم هانا دەركردووە، نووستتتتتراوی چۆن نییە
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 اڵس بیست دەكاتە كە ستەپێنرا بەستەر ژیانو تەواوی بەندكردنو
 .  كران زیندانو ساڵ پێنچ و چوار ساڵ ئەوانیتریش زیندانو،

 و زیاتر ستتتتێكستتتتو هانا و میشتتتتائێل نێوان پەیوەندی هەرچەند
 گەنجو ستتتتەردەمو حاڵەتێكو بوو، هەروەها ئیرۆتیكو یاڵێكوخ 
 وراستتت لە بەاڵم نەمابوو، بوونو پەیوەندییە ئەم لەستتەرەوە بوو،
 .ببوو تێكەڵو ژیانو خۆشەویستێكو وەكو واقیییدا و

 زۆری بەاڵم بوو، كچێكو هێناو ژنو میشتتتتتتتائێل ئەوەی دوای
 ڵلەگە پەیوەندیانەی ئەو هەموو وەكو جیابوونەوە، لێك نەخایاند
 پەیوەندییەكانو بەردەوام چونكە نەدەگرت، ستتتتەری تر ژنەكانو
 هەیبوو، هانا لەگەڵ كە پەیوەندییەی ئەو لەگەڵ دەكرد بەراورد

 بەستتتەریەوە كاریگەری ئەو و( لێدان دەستتتت و چێژ و بۆن) لە
 شتتتتەگەی میشتتتائێل دوودڵییە و قەلەقو ئەو نێو لە جێیهێشتتتتووە،

 تۆماری و بخوێنێتەوە دەنگ بە كتێب كە بنیتاردەدات، ئەوەی
 دووبارە بكات، گرتووخانەی رەوانەی هانا بۆ كاستتێت بە و بكات

 ێلمیشتائ و پێدەكاتەوە دەستت لەنێوانیان خوێندنەوە مونافەستەی
 انایه بۆ و دەیخوێنێتەوە بەدەنگ هەیە كتێبخانەكەی كتێبو چو

 ەهەی كەستتتێك كە بەر، دێتەوە ئومێدی جارێكتر هاناش دەنێرێت،
 كەستتتو تری هیچ میشتتتائێل لە جگە چونكە پێوەبكات، پەیوەندی
 بە پۆستتتتتتتەكەی ئیشتتتتتتكگرەكان الی دەچووە بەردەوام نەبوو،
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 یەكە لە گوێو و پێدەكرد كاستتتتتتێتەكانو وەردەگرت و حەزەوە
 لەم دەهتتاتەوە، بیر یتتادگتتارییەكتتانو و دەگرت كتێبەكتتان یەكو

 هەوڵیدا كتێبەكان ستتتەر وشتتتەی و دەنگەكان لەرێگای ماوەیەش
 ووستتت رستتتتەیەك بە بتوانێت بێت، نووستتتین و خوێندنەوە فێری
 تەرستت یەك بە نامەی یەكەم بكات، میشتتائێل ستتوپاستتو و بنێرێت

 كاری زۆر ئەمە( سوپاس زۆر) نووسرابوو نارد، كە میشتائێل بۆ
 بەاڵم قورس، ستتتۆزاوی حاڵەتێكو خستتتتییە و كرد  میشتتتائێل لە

 .نەدایەوە وەاڵمو

 لەالیەن نتتتامەیەك هتتتانتتتا، ئتتتازادكردنو نزیكبوونەوەی كتتتاتو لە
 لەو جگە هانا كە دێت، میشتتتتتتائێل بۆ گرتووخان  بەڕێوەبەری

 ای خۆی الی لە بتوانێت ئەگەر بدات یارمەتو نییە تری كەستتتتو
 میشتتتتتائێل پەیدا بكات، بۆ حەوانەوەی شتتتتتوێنێكو هەرجێگایەك
ستتتەیر  بەاڵم دەكات، ستتتەردانو هانا ئازادبوونو پێش هەفتەیەك

 كات هەموو لە كە بۆنیشتتتتو ئەو و نەماوە جاران هانای دەكات
 پیرەژنێك بەرامبەر كرد هەستتتتتتتو گۆڕاوە، پێدەكرد هەستتتتتتتو
 بەم هەستو ئاشتكرا بە هانا دەگرێت، دوور خۆی بۆیە وەستتاوە،
 ۆب كرد ستوپاسو ئەوەش لەگەڵ كرد، میشتائێل رێزییەیدوورەپ 

 ووب نووستتین و خوێندنەوە فێری رێگایانەوە لە كە كاستتێتانە ئەو
 هەموو كە پێناگەیاند میشتتتتتتائێل هەروەها مو جیزەیەك، وەكو
 .كردووە ئامادە بۆ شتێكو
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 بە گرتووختتتتانەكە ێوەبەریبەره هتتتتانتتتتا ئتتتتازادبوونو رۆژی لە
 شكتێبانە ئەو و سێدارەداوە لە خۆی هانا كە راگەیاند، میشتائێلو

 وێنەی رۆژنامەیەی ئەو لەگەڵ نووسراون هۆلۆكۆست لەسەر كە
 ائینج كورستتتو جیاتو لە پێیەكانو داناوە ژێر لە لەستتتەرە ئەوی
 زینتتدان لە كە پتتارە هەنتتدێتتك و نتتامەیەك كوشتتتتتتتتووە، خۆی

 اریكەستتتوك بە بیدا كە جێهێشتتتتبوو، میشتتتائێلو بۆ كۆیكردبۆوە
 .هۆلۆكۆست قوربانییانو

 چۆن ەك سزای دیستۆیفسكو و تاوان شێوەی بە شلینك بێرنارد
 و كار و دەكات راستتتكۆلینكۆف دەروونو كێشتتتەی لەستتتەر كار

 بتتۆ بەڵتتكتتو نتتتتازانتتێتتتتت، تتتتتاوان بە تتتونتتتتدوتتتیتتژەكتتتتانتتو كتتردەوە
 ەمل بێرنارد بەاڵم دەگەڕێنێتەوە، كارەكتەرەكە ستتتتتایكۆلۆژییەتو

 پەروەردەی ئەویش دەورووژێنێتتتتت، تر كێشتتتتتتتەیەكو رۆمتتتتانە
 و شتتتتتتەڕ لە پن دیكتاتۆری ستتتتتتیستتتتتتتمێكو نێو لە مرۆڤەكانە

. نتتتادۆزیتەوە اتێتتتد مرۆڤتتتانو مۆراڵو كەمترین كە تونتتتدوتیژی،
 و ترادیستتتتتتتیۆن هتتانتتا كەستتتتتتتیەتو كتتاراكتەری نێو لە بێرنتتارد

 پن كە پێدەڵێت، نازیەكانمان رژێمو پەروەردەی پرینستتتتتیپەكانو
 بیركردنەوە بێ كانیشمرۆڤ  كوشتتتتن، و گرتن و شتتتەڕ لە بووە

 بە شتتتتەر یەتیان رۆیشتتتتتوون و ئەوان یپرۆگرم  ئەم لەستتتتەر
: دەڵێت ئاستتتای بە زۆر دادگا لە هانا چۆن وەك داوە، تاوانەكان

 ئەوە كردبامانەوە گرتبوو ئاگری كڵێستتتتتەی ئەو دەرگەی ئەگەر
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 ئێمەش دەبوو، دروستتتتتتت پشتتتتتتێوی و دەكرد ڕایان بەندەكان
 هەروەها. بەندەكان و گرتووخانە پاراستتتتتنو لە بووین بەرپرس
 لەوێ كات ئەو ئێوە ئەگەر ئایا: دەكات دادوەر لە پرستتیار هەمان

 .بۆی پێ نییە وەاڵمو دادوەر دەكرد؟ چیتان بووان پاسەوان

 ڵێك كێشتتتتتتت ڕووی كۆم ر رووب ر، خوێن نووستتتتتتت  م رۆمتان لت 
ر ستتتتتتتتت خۆی بنیتتتاری لتتت  ، كتتت كتتت نێو رۆمتتتانتتت  لتتت  وهكتتتاتتتت ده

تو رمنترین ئافرهترین و شتتتتتتت ركردنو بدات. ستتتتتتتادهستتتتتتت چتاره
ئاشكرا  ك رۆمان واوی ت  ؟ ل ڵبژاردووهكانو ه مو نازیی ردهست 
 ل  یان د تاوانبارهرستتتت د دهستتتت  ئێشتتتتكگره ت و ئافرهئ  ئای  نیی 

؟ ئینجا بووه ستتتتات م كارهژێر فشتتتتاری رژێمو نازی تووشتتتتو ئ 
ها روهویستتتتتتتتو پێش تتاوان و دوای تاوان، ه تو خۆشتتتتتتت حتاڵت 

نو پیری م ت  نجو و جوانو و ل مو گ ردهستت  ویستتتو ل خۆشتت 
 م رۆمان ی هۆلۆكۆستتت. ل وهن ها بیرهێناروهردێ؟ ه ست چو ب 
وانو ی زمان م ی گت ڕێگت و لت  ڵێ پرستتتتتتتیتار ورووژێنراوهكۆمت 
 كات.ر ئاشكرا دهكان بۆ خوێن شاراوه دیوه
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 بێرنارد شلینك

 وە،بو دایك لە بیلیفیلد لە گرۆستتتەدۆرنبێرگ لە 0199 یولو 7 لە
 .مافە فەلسەفەی و یاسا زانستو پنۆفیسۆری

 هایدلبێرگ دەژیێت، شتتاری لە باوكو و دایك لەگەڵ منداڵییەوە لە
 لە بووە الهووت بنۆفیستتتتتتتۆری( شتتتتتتتلینتتك ئیتتدمونتتد) بتتاوكو

 ووە،ب میكانیك پنۆفیستتتۆری( شتتتلینك ویلیام) باپیری هایدلبێرگ،
 ۆیزانك لە هونەرە مێژووی پنۆفیسۆری( شتلینك ویلیام) براكەی

 .فرایبورگ

 ۆیزانك و هایدلبێرگ زانكۆی لە یاستتای كۆلێژی شتتلینك بێرنارد
 لە یارمەتیدەر زانستتتتتتتناستتتتتتو خوێندووە. وەكو بەرلین ئازادی
 ساڵو لە كاریكردووە، فرایبورگ   و بیلیفیلد و دارمشتتاد زانكۆی
 دكتۆرای بنوانامەی 0120 ستتتاڵو لە بووە، دكتۆرا قوتابو 0164

 .وەرگرتووە فرایبورگ لە یاسا لە

 زانكۆی لە بووە ماف پنۆفیسۆری 0110 ساڵو تا 0128 لە ساڵو
 لە گیۆتە زانكۆی لە 0118ستتتتتتتاڵو  تا 0110 ستتتتتتتاڵو لە. بۆن

. وەبو ماف فەلستتەفەی و ماف پنۆفیستتۆری ماین ئەم فرانكفۆرت
 زانكۆی لە بووە ماف پنۆفیستتتتتۆری 8111 تا 0118 ستتتتتاڵو لە

 دادوەر 8117 تا 0126 ستتتاڵو لە هەروەها. بەرلین لە هومبۆلدت
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 لە فێستتتتتتفالن نۆردراین هەرێمو دەستتتتتتووری دادگای لە بووە
 .دەژێێت بەرلین و نیویۆرك ئێستا لە شلینك. مونستەر

 selbs) ناوی بە 0126 ستتاڵو لە رۆمانو یەكەم شتتلینك بێرنارد
Justizه)، 

  وقدەیەكو بازنەیناوی ) ب  0122 ستتتتاڵو لە دووەمو رۆمانو 
 ،مەزن(ه

 م ستتاڵورۆمانو چواره خۆی(، فێ ) 0118 ستاڵو ستێیەم رۆمانو 
، خۆشتتتتەویستتتتتو( هەاڵتنو) 8111 (ی ، ستتتتاڵوك خوێنەره) 0114
نیشتتتتتیمان(،  بۆ گەڕانەوە) 8117، ستتتتاڵو خۆكوژ() 8110ستتتتاڵو
 (هاوین درۆی) 8101، ساڵو هەفتەى )كۆتای 8112ساڵو 

 خەاڵتو لەوانە ئەدەبییە، خەاڵتو چەندان خاوەن شتتتلینك بێرنارد
 گرینتستتتتتتتانە خەاڵتو ئەڵمانو، ی(ڤێلتت دی) رۆژنتامەی ئەدەبو
 بۆ ئیڤەنگێلو خەاڵتو بەتالیۆن، الورا خەاڵتو ئیتاڵیا، لە كتاڤۆر
 ..فینلەند لە جۆنپێلتۆ ئێفا خەاڵتو كتێب،
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 ئەنجام

 دیاریكراوی یا گشتتتتو هێڵێكو هیچ مۆدێرن پۆستتتت رۆمانو -1
 خوێنەر كە وادەكات ئامێزە، پرستتتتتتیار زیاتر گێنانەوە، لە نییە
 كە مۆدێرن، رۆماتو پێچەوانەی بە. رێكبخات رووداوەكان خۆی

 كۆتای و ستتتەرەتا و دەبێت بەردەوام گشتتتتو هێڵو یەك لەستتتەر
 .رۆمانەكەیە چوارچێوەی لە رووداوەكانو

 خۆی دەڕەخستتێنێت خوێنەر بۆ هەل مۆدێرن پۆستتت رۆمانو -8
 چۆنو رێنەوەكە لە ئازادە و رووداوەكە بنیادی لە بدات بنیار
 ژیانو ئەنجامو دەربارەی زانیاری و دەبات ئاراستتتتتەكان بەرەو
 وابەستەی خوێنەر كە مۆدێرن رۆمانو پێچەوانەی بە. نیی  ئەوان

 و ئەوان ژیانو دەربارەی تەواو زانیاری و دەكات رووداوەكان
 .بەدەستەوە دەدات كۆتایو ئەنجامو

 ئاشتتكرا دیاریكراو و ئامانجو خاوەن مۆدێرن پۆستتت رۆمانو -3
 و بەرچتتاو و دیتتار ئتتامتتانجەكتتانو مۆدێرن رۆمتتانو بەاڵم، نییە

 .ئاشكران

 دیاریكراوی شتتتوێنێكو وابەستتتتەی مۆدێرن پۆستتتت رۆمانو -9
 پێچەوانەی بە. كاردەكات فراوان كوزای ف  لە و نییە جوگرافو
 .مۆدێرن رۆمانو
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 فیگۆری زیاتر تییەكانكەستتتتای  مۆدێرن پۆستتتتت رۆمانو لە -4
 مۆدێرندا رۆمانو لە ئەمە، زمانەوانین هونەری كاری و تێكستتتتو

 .كەمە زۆر یا نییە

 دیتتاریكراوی بینینێكو بە خۆی مۆدێرن پۆستتتتتتتتت رۆمتتانو -7
 یانژ  ەقونو الیەنێكو روونكردنەوەی بۆ نابەستتتتێتەوە جیهانو
 خۆی وەرگر یا خوێنەر رابردوو، شتتتتتتێكو وەكو هەبێت ئەگەر

 لە ئەمە. دەدۆزێتەوە نوێ بیرۆكەیەكو و دەكتتتات دروستتتتتتتتو
 .پێبراوە پەی كەم یا ناكەوێت بەرچاو مۆدێرن رۆمانو

 شتتتتاكارە و تێكستتتتت لەستتتتەر كار مۆدێرن پۆستتتتت رۆمانو -6
 و كۆالژ ئەم مۆدێرن رۆمانو. دەكات كۆالژی و دەكات كۆنەكان

 .پۆست رۆمانو بەشێوەی نییە ئاوێتەكردنەی

 ەل ئاوێتەیەكە و پنە و چن تێكستێكو مۆدێرن پۆستت رۆمانو -2
 .یەتوخۆ كوالیتو خاوەن تێكستێكو شییر، زمانەوانو، فەلسەفە،

 زمانەوانو گەمەی لەستتتتتەر زیاتر مۆدێرنە پۆستتتتتت رۆمانو -1
 بە دەبەستتتێت، پناگماتیكو واتای الیەنو بە پشتتت واتە كاردەكات،
 وستتیمانتیك واتای بە پشتتت زیاتر كە مۆدێرن رۆمانو پێچەوانەی
 .دەبەستێت
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 بوونو ئێستتتتا تا مۆدێرن پۆستتتت كوردی رۆمانو نموونەی -01
 لێكۆڵینەوەیە، ئەم بەپێو زانیتتاری بنەمتتاكتتان هەموو بە نەبووە
 پۆستتتتیان خاستتتیەتو هەندێك هەبن، رۆمانێك چەند رەنگە بەاڵم
 .  بدۆزرێتنەوە تێدا

 چونكە نەبووە، یا نییە مۆدێرن پۆستتتتتتت كوردی رۆمانو -00
 لە و نەكردووە تەواو مۆدێرنیتەیان قۆناغو كورد نووستتتتەرانو
 مۆدێرنیتە قۆنتتتتاغو رووەو خەریكە تتتتتازە دەژین ژینگەیەكیش

 .دەنێت هەنگاو

 و ئتتایین نێوان لە یەكت تێكەڵتت  مۆدێرن پۆستتتتتتتت رۆمتانو -08
 دروستتتتتتتتكردنو و مرۆڤ رەهای ئازادی هەروەها  ەقونیەت،
 .سنوورەكان

 رۆمانو كە لە خااڵنە ئەم سەرەڕای مۆدێرن پۆستت رۆمانو -03
 نەیتوانیوە دەكتتاتەوە، جیتتای جۆرەكتتانو تر هەموو یتتا مۆدێرن
 پێش تری جۆرەكانو بكات لەگەڵ دروستتتتتت بنەڕەتو گۆڕانێكو

 .خۆی

 خۆی پێش فۆرمو هەمتتتتان مۆدێرن پۆستتتتتتتتتتت رۆمتتتتانو -09
 .  هەڵگرتووە
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 یەكانیسەرچاوە كورد

 شوانو بەكر توركییەوە پامۆك، لە ئۆرهان  بەفر رۆمانو -0
 8116هەولێر ، ئاراس دەزگای  
 بەكر توركییەوە پامۆك، لە ستتتتتتتپو، ئۆرهان قەاڵی رۆمانو -8

 8112ولێر زگای ئاراس، ه شوانو، ده
 ئەنوەر ئەڵمانییەوە شتتتتتۆلتز، لە هێرمان ئیستتتتتكەندەر رۆمانو-3

 ئەحمەد مەدمح 
 هەولێر ئاراس، دەزگای چاپخانەی

 مستەفا جەواد وەرگێنانو نووسەر، چییە، كۆمەڵێك رۆمان-9
 ی حانوموكریتانو، چاپخان  بووكردنەوەی توێژینەوەو دەزگتای
8112 

 ستتتتەباح. هونەرەوە، د چاودێری لەژێر هونەر یان مۆدێرنیزم-4
 سالم  بدوڵو

 هەولێر ئاراس، دەزگای چاپخانەی
زار و،  ئیستتتتتتتمتتا یتتل بتتارت، وەرگێنانو رۆالن دەق، چێژی-7

 وەرگێنان دەزگای
 حوسێن تاهیر  ەلو. بونیادگەری، د رەخنەی-6

   سلێمانو، سەردەم پەخشو و دەزگا
 ساڵح،  ئەوروپو، هاشم رۆشنگەری دەربارەی سەرەتایەك-2

 8116نج، سلێمانو ی رهئەحمەد، چاپخان  شوان وەرگێنانو
 و خانو ئەحمەدی ی( زین و مەم) داستانو لە گێنانەوە بنیاتو-1

  ەلو، ستتەنگەر بەختیار ی(ستتپییەكان مۆستتی ارە شتتاری) رۆمانو
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موكریان  بووكردنەوەی توێژینەوەو دەزگای، مەدمح  شتتێ  قادر
8111 
 پیربتتاڵ، ستتتتتتتلێمتتانو، حیكتتایەتەكتتانو بتتاوكم، فەرهتتاد رۆمتانو-01

   8112شڤان، چاپخانەی
رگێنانو. رۆمتتتانو پتتتاش تتتتاریكو، هتتتاروكو موراكتتتامو، وه -00

، وهئاوێر بۆ چاپ و بووكردن  ندیبانو، ناوهشید تاڵ م رهڕهموك 
 8106اڵت رۆژه  چاپخان 

 هندرێن. و مەرگ، و روانینوانێك نامەكانو-08
 بێگەرد رەوف. رگێنانووه، دیستویفسكو سزا و تاوان-03
رگێنانو. رویجو، هاروكو موڕاكامو، وهرۆمانو دارستانو ن  -09

 تارا شێ   وسمان.
. رگێنانووه   ماگۆ، ستتتارا جوزێ قەشتتتەیەك، بیرەوەری -04

  ەبدوڵو دالوەر
 9 ل، 8110 ستاڵو، 46 ژمارە رامان، گۆڤاری حەمە، ئازاد -07
  7 ل، 8110 ساڵو، 42 ژمارە رامان، گۆڤاری حەمە، ئازاد -06
 01 ، ل8110ساڵو  41، ژمارە رامان گۆڤاری حەمە، ئازاد-02
 لێكۆڵینەوە رەشید، كوردی، سابیر رۆمانو -01
 غەریب جەمال جەبار، ئاسمانەكان كەوتنو رۆمانو – 81
  ەتا كوردی بۆ وەرگێنانو كافكا، فران  كۆشتتتتك، رۆمانو -80

 8108 ندێش ، سلێمانونەهایو، ئ 
 ەڵمانوئ كانت، لە ئیمانۆئیل ئاكار، میتافیزیكو بنەمای دانانو -88
 . ەزیز حەمید.د
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 رەئوف ئتیتنتگلیزی، وەرگێنانو رۆمتتتتانتو ستتتتتتتەرهەڵتتتتدانتو -83
م ستتەردەم، چاپو دووه چاپو و پەخش دەزگای، بێگەرد،ستتلێمانو

8111 
 لو   ختیارب  دونیا، ناریه  میندواه  رۆمانو-89
 لو   ختیارب  كان،فریشت  شتوك  رۆمانو-84
زگتتتای موكریتتتانو، بتتدوڵو، ده تتت  كتتاروان قتتتامچو، رۆمتتانو-87

 .  8100اڵتی رۆژه چاپخان 
 ی وهلیل كاك رگێنانو ج كافكا، وهدگۆڕان، رۆمانو ب  -86
ریم كتت  وهڵمتتانییتت ئتت  ری رۆمتتان، میالن كۆنتتدێرا، لتت هونتت  -82
 8112م، سلێمانو ردهزگای س نگ، دهڕهپ 
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 ر:كانی نووسهچاپكراوه مهرههبه

 

ری نما، نت كانو ستتتتتت بووكراوه ر، رۆمان، ل ف داستتتتتتتانو ستتتتتت -
 8114نج ی رهچاپخان 

تو رۆشتتتنبیری، زارهی وهچیرۆك، چاپخان  ڵ ، كۆم رۆمان  ئێره-
 8111ولێر ه 

 وه،ی ڵمانیئ  رگێنان ل جوگرافیا، وه –كولتور  –ڵمانیا، مێژوو ئ -
 8111ولێر تو رۆشنبیری، ه زارهوه

 كتتاری، لتت ری شتتتتتتتێوهڵێتتك وتتتاری هونتت ر و ژیتتان، كۆمتت هونتت -
 8108زگای موكریانو ، دهوهڵمانیی ئ 

ری هون ی رۆمان، گرووپو كولتوری و وهنتاوی گوڵ، خوێنتدنت -
 8101ولێر هاڤو، ه 

تو زارهولێر، وهشتتتتتتتییری شتتتتتتتتا یرانو هتت  ك لتت یتت ڵژاردههتت -
ری، ب. چاكو رۆشتتتتتتتنبیری و الوان، ب.گ. رۆشتتتتتتتنبیری و هون 

 8106یو وێژه

 


