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ــی  ــە: بۆچ ــرێ ئەوەی ــە دەک ــرۆک ک ــارەی چی ــیارێک دەرب ــن پرس یەکەمی

خۆمــان بــە خوێندنەوەیــەوە مانــدوو بکەیــن ؟ بــەو هەموو کورتییــەی ژیان 

ــردووە،  ــەی داگیرک ــای ئێم ــەی دونی ــوو تەنگوچەڵەمان ــەو هەم ــەوە، ب خۆی

بــەو هەمــوو کتێبانــەی پــڕن لــە زانیــاری و فێــرکاری و گفتوگــۆ کــە دەبــێ 

بخوێرنێنــەوە. بۆچــی دەبــێ ئــەو کاتــەی شــیرینەی خۆمــان بــە دەم 

ــن ؟  ــەوە تێپەڕێنی ئەندێش

 : ڕوانگەوەیــە  دوو  لــە  پرســیارە  ئــەو  بــۆ  هەمیشــەیی  وەاڵمێکــی 

چێژوەرگرتــن و تێگەیشــن. لــەو دەمــەوەی زمــان داهێــرناوە، ئینســان 

چێــژی لــە شــوێنکەوتن و هاوبەشــیکردن لــە ســەرەڕۆیی و ئەزموونــی 

سەیروســەمەرەی خەڵکانێکــی ئەندێشــاوی وەرگرتــووە. هەرچونێــک بــووە 

ــی  ــن ماندووی ــان بکەی ــە ژی ــدات- وا ل ــک ڕوو ب ــەوەی هەڵەیێ ــێ ئ – بەب

و  تێپــەڕن  بەخێڕایــی  بکەیــن  چرکەســاتەکانی  لــە  واش  و  بــێ  کــەم 

ــی  ــامن لێ ــتێکی دی ــچ ش ــە هی ــەوەی ک ــن ل ــییەوە، دڵنیابی ــەڕی خۆش بەوپ

نــاوێ. چێژوەرگرتــن و لــەدووی چێــژی پــر چــوون، یەکەمیــن ئامانــج 

ســەرباری  بــەاڵم  چیــرۆک.  خوێندنــەوەی  بــۆ  بیانووهێنانەوەیێکــە  و 

ــک  ــان پێدەبەخشــێ. تاڕادەیێ ــن زێدەترم ــە چێژوەرگرت ــرۆک ل ــەوەش چی ئ

بیانــووی ئــەوە بــۆ خــۆی دەهێنێتــەوە کــە بابەتێکــە بــۆ خوێندنــەوە. بــێ 

ــد  ــان تون ــامن بەژی ــەوە و هۆش ــراوان و خاوێندەکات ــکامن ف ــەوەی مێش ل

ــاری  ــاری گۆڵــف یاوەخــوود ی دەکاتــەوە. ئەگەرچــی بەهــای ئــەو وەکــو ی

باســکە جێــی بایــەخ نییــە. ئیــدی دێــت و داواکاری خــۆی بەســەر ئاگایــی 

ئێمــەدا دەســەپێنێ و هــەر بەتەنیــاش چێــژ بەرهــەم ناهێنــێ، بەڵکــو 

ــە دوور  ــە ک ــەن ئەوەی ــی تەم ــی ئینســان بەدرێژای ــتنیش. ئەزموون تێگەیش

ــێوەیێکی  ــەوەش بەش ــێ، ئ ــۆ دامبەزرێن ــتنێکی ئەوت ــەدەب تێگەیش ــە ئ نیی

کردەیــی بــە نیشــاندانی ئەزمونێکــی ئەندێشــەکراو کــە بــۆی دەلــوێ 

تێگەیشــتنێکی قــووڵ و ڕەســەن ببەخشــێت. ›‹ مێژووییەکــی ڕاســتەقینە ›‹ 

دێنیــس دیدرۆیــت دەربــارەی ڕۆمانەکانــی ســەمۆئیل ریچاردســۆن دەڵێــت 

ــە ڕاســتییە ›‹  ــڕی ل ــە، بــەاڵم هەستوســۆزەکەت پ : ›‹ هەمــووی پــڕی درۆی

بــەاڵم هەمــوو چیرۆکێــک ئــەو تێگەیشــتنە پێشــکەش نــاکات. تەنیــا 

دێنــە  دا  بــەش  دوو  بەســەر  چیــرۆک  لەڕاســتیا  نەبــێ.  هەندێکیــان 

لێکدانــەوە. بــۆ  ئەدەبێــک  و  هەاڵتــن  بــۆ  ئەدەبێــک   : دابەشــکردن 

ــەرگەرمی  ــۆ س ــەد ب ــەد دەر س ــە س ــە ک ــەو ئەدەبەی ــن، ئ ــی هەاڵت ئەدەب

ــن.  ــودەییەوە تێپەڕێنی ــە ئاس ــان ب ــامن دەدات کاتەکامن ــورساوە و یارمەتی ن

ــەرەو  ــان ب ــە ژی ــامن ل ــە ئاگایی ــورساوە ک ــەوە ن ــۆ ئ ــەوە، ب ــی لێکدان ئەدەب

فراوانــی و قووڵبوونــەوە و تێگەیشــن بــەرێ. ئەدەبــی هەاڵتــن لــە جیهانــی 

ڕاســتەقینەمان دا دەبــڕێ و بــۆ ماوەیێــک گرفتەکامنــان لەبیردەباتــەوە. 

بەرگی یەکێ لە کتێبەکانی
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ئەدەبــی لێکدانــەوە لەڕێــی ئەندێشــەوە بەنــاو جیهانــی ڕاســتەقینەدا 

قــووڵ شــۆڕمان دەکاتــەوە و بــەرەو ئەوەمــان کێــش دەکات کــە لــە 

گرفتەکامنــان تێبگەیــن. ئەدەبــی هەاڵتــن تەنیــا بابەتــی شــادی لەخۆگرتــووە 

بــەاڵم ئەدەبــی لێکدانــەوە ســەرباری بابەتــی شــادی، تێگەیشتنیشــی تێــوە 

ــک  ــدی هەرچۆنێ ــن، ئی ــە دادەمەزرێنی ــەو جیاوازیی ــک ئ ــدووە. کاتێ ئااڵن

ــادەکردنەوەی  ــوود س ــی یاوەخ ــە زێدەڕۆی ــدن ل ــە تێپەڕان ــرێ ئێم ــێ ناک ب

دا بکەیــن. لێکدانــەوە و هەاڵتــن دوو ســندوقی گــەورە نیــن بەئــارەزووی 

دییانــەوە.  ئــەوی  یاوەخــوود  ئــەم  بدەینــە  فــڕێ  خۆمــان چیرۆکێــک 

بەڵکــو لــەڕووی کێشــان و تــەرازوەوە ئــەوان دوو دونیــای دژ بەیەکــن 

و دوو کۆڵەکــەن لەنــاو جیهانــی چیــرۆک دا. جیــاوازی لــە نێــوان ئــەو 

دووانــەدا لــەوێ دا خــۆی نیشــان نــادات کــە ›‹ مانــا ›‹ ئامادەیــە یاوەخــوود 

ئامادەنییــە. ئــەو چیرۆکــەی کــە لــەڕووی ڕووداو و کارەکتــەرەوە تەنــکاوە 

و قوواڵییەکــی ئەوتــۆی نییــە دوور نییــە مانایێکــی گومــان لێنەکــراوی 

لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتبــێ، لــە کاتێــکا چیرۆکــی لێکدانــەوە ڕێــی تێدەچێــت 

بــە هەمــوو تێگەیشــتنێکی ســادەش هیــچ مانایێکــی نەبــێ. جیاوازیــش لــە 

ئامادەیــی و نائامادەیــی‹‹ فاکتــەکان ›‹ دا نییــە. ڕێــی تێدەچێــت چیرۆکــی 

ــە ڕووی  ــا ل ــەڵ ئەوەش ــی لەگ ــاری مێژووی ــە زانی ــت ل ــڕی بێ ــی پ مێژووی

ــش  ــێ. جیاوازی ــەواو ب ــەوە هەاڵتنێکــی ت نیشــاندانی هەڵســوکەوتی مرۆیی

ــە یاوەخــوود  ــی هەی ــا ئامادەی ــە فانتازی ــادات ک ــەوێ دا نیشــان ن خــۆی ل

نییــە. چیرۆکــی هەاڵتــن دوور نییــە دەرکەوتەیێکــی ڕووکاری لــە هەقیقەتی 

ــی فانتازییەکــی سەیروســەمەرە زۆر  ــکا حیکایەت ــە کاتێ ــێ، ل ــەدا هەب ڕۆژان

بەبایەخــەوە وەکــو ڕاســتییەکی لەپــڕ خۆیــامن بەســەرا بســەپێنێ. جیــاوازی 

لەنێــوان ئــەو دوو جــۆری ئەدەبــە زۆر لــە هەمــوو ئــەو دیاردانەی ســەرەوە 

قووڵــر و ناســکرە. چیــرۆک کاتێــک لێکدانــەوە ئامێــز دەبێــت کــە بەشــێک 

لــە ســیامکانی ژیانــی مرۆڤــامن یاوەخــوود هەڵســوکەوتەکانیامن بــۆ ڕۆشــن 

بکاتــەوە. چیرۆکــی لێکدانــەوە، تێگەیشــتنێکی گــەورە یاوەخــوود چکۆلەمــان 

بــۆ رسوشــت و بارودۆخــی بوومنــان نیشــان دەدا. ئاگاییەکــی قووڵــامن 

پێدەبەخشــێ دەربــارەی ئــەوەی کــە بوونــی ئینســان لــەم گەردوونــەدا دەبــێ 

چــۆن بــێ، هەندێكجــار دۆســتانە و هەندێكجــار دوژمنانەیــە. هاریکاریــامن 

دەکات بــۆ تێگەیشــن لــە خــودی خۆمــان و ئەوانــی دی. ڕەنگــە بکــرێ ئــەو 

جیاوازییــە لەڕێــی پێشــنیارەوە ڕۆشــن بکەینەوە. نوســەرانی ئەدەبــی هەاڵتن 

هــەر وەکــو داهێنــەر وان کــە بــۆ خاڵفاندمنــان نەخشــەی ســەد فێــڵ و حیلــە 

دەکێشــن. کاتێــک دەســت بــە دوگمەیــەکا دەنێیــن، ڕۆشــناییەک هەڵدەبــێ، 

زەنگێــک دەلەرێتــەوە، خەڵكانێکــی کارتۆنــی لەنــاو ئاســۆیەکی ڕەنگاوڕەنــگ 

بــە تــەکان دەجوڵێنــەوە. نوســەرانی ئەدەبــی لێکدانــەوە دۆزەرەوەن : ئــەوان 

بــەرەو جەرگــەی ژیامنــان پەلکێــش دەکــەن و پێــامن دەڵێــن ›‹ تەماشــا، 

جیهــان ئێرەیــە ›‹ 

نووســەرانی هەاڵتــن، پــڕن لــە هەڵخەڵەتانــدن و سەرســوڕمان : لەنــاو 

کاڵوەوە کەروێشــکێک دەهێننــە دەرەوە، ژنێکــی جــوان لــە نیــوەی دا 

دەکــەن بــەدوو کەرتــەوە. لەپڕێــکا و هــەر بــە ئاســامنەوە تۆپێــک ڕەنــگ 

ــەن.  دەک

نوســەرانی لێکدانــەوە، بــەرەو ئــەو دیــووی دیمەنــەکان کێشــامن دەکــەن 

هەمــوو  هەوڵــدەدەن  و  دەدەن  نیشــان  کۆڵەکەکامنــان  و  ئاوێنــە  و 

فریووەکامنــان بــۆ ڕوون بکەنــەوە. ئــەوەش بەمانــای ئــەوە نییــە کــە 

نوســەرانی ئەدەبــی لێکدانــەوە تەنیــا پەیامنێــر بــن. بەدڵنیاییــەوە گەلێــک 

واوەتــر لــە نووســەرانی ئەدەبــی هەاڵتــن، شــێوە دەدەن بە کەرەســەکانیان. 

بــەاڵم هەمیشــە بەمانایێــک شــێواز و ڕەنگیــان دەدەنــێ کــە ئێمــە بۆمــان 

و  پێبکەیــن  هەســتی  و  بکەیــن  تەماشــای  شــێوە  بەباشــرین  بکــرێ 
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ــێ.  ــی ســەرگەرمی ب ــۆ دامەزراندن ــەک مەبەســتی ســەرەکی ب ــن، ن تێیبگەی

ئیســتاش کــە ئیــدی دوو جــۆر لــە چیــرۆک لەبــەر دەســتامن دا بــن، لێــرەوە 

دوو جــۆر لــە خوێنەریــش دروســت دەبــن. خوێنــەری پێنەگەیشــتوو 

یاوەخــوود خوێنەرێکــی بێئەزمــوون کــە لــە دووی هەاڵتــن دەگەڕێــن. 

ــەوە دا   ــاوی لێکدان ــەوە لەپێن ــەوە دەکات ــر ل ــەو بی ــش ئ ــەت کاتێکی تەنان

یاوەخــوود مانایێکــی بەکەڵــك دا تێدەکۆشــێت، ئــەوا جەخــت لەســەر 

ــەر  ــەوە س ــە دەیبات ــەوە هەمیش ــەوەی دەیخوێنێت ــە ئ ــەوە ک ــەوە دەکات ئ

ــن، یاوەخــوود  ــە خۆشــی بینی ــڕن ل ــەی جیهــان کــە پ ــەو دیمەنان شــاڕێی ئ

پــڕن لــە کاریگــەری، ئــەو دیمەنانــەی خــودی خــۆی نیشــان دەدەنــەوە و 

مەراییــان لــێ دەتکێتــەوە. ئێمــە هەموومــان بەنــاو ئەفســانەکانی پەرییــان 

ــەو  ــە ل ــان دوور نیی ــینەی خوێندنەوەکامن ــی پێش ــن. ئەزموون دا تێپەڕیووی

حیکایەتانــەوە بووبــێ لــە وێنــەی ســەندرێا، کــە دایکــە فریاگــوزارە 

میهرەبانەکــەی لــە مشــک و کولەکــە گالیســکەیێک دەردەهێنــێ بــە چــوار 

تایــەوە، تەنیــا قاچــە بچکۆلــە و ناســکەکانی ئــەون کــە بــۆ ئــەو تاکــە پێــاڵوە 

ــەی و خوشــکە  ــە دڵبەردەک ــە باوەژن ــە ل ــک ک ــن، ئەوێ ــە دەگونجێ بلووریی

ــی لەگــەڵ  ــۆ هەتاهەتای ــەوە و شــوو دەکات و ب ــر دەبێت ــی بااڵت ناجۆرەکان

ــە  ــش ل ــن. دواجاری ــودەییەوە دەژی ــە ئاس ــۆی زۆر ب ــەری خ ــازادەی دڵب ش

ــرد  ــان دەک ــە ئارەزووی ــوورێ ک ــە دەب ــی ئەوان ــە و خراپەکان ــوو هەڵ هەم

ــە  ــک ل ــدی زۆرێ ــەوە. ئی ــکار بیهێڵن ــی خزمەت ــی بۆگەن ــو کیژۆڵەیێک وەک

خەڵــکان لــەو ئەفســانەی پەرییانــەوە بــەرەو خوێندنەوەیێــک دەڕۆن 

ــەو  ــە ل ــە، دوور نیی ــا هەڵچوان ــە تەمەن ــەورە و ل ــۆ گ ــە ب ــان وای ــە پێی ک

پێشــەوە  بــەرەو  ئــەوان  کــە  چووبــن  هەڵــەدا  بــە  دا  بیرکردنەوەیــە 

ــەرەتاوە  ــەر لەس ــوون ه ــی نەب ــی واقیع ــووە. بنچینەکان ــان بڕی هەنگاوێکی

لەنــاو گۆچانــی ئەفســوناوی و دایکــە میهرەبانەکانــی نــاو حیکایەتــی 

پەرییــان خــۆی نەشــاردۆتەوە بەڵکــو لــەو چارەســەرکردنە ڕووکارییانەدایــە 

ــی  ــی چین ــی الوێک ــە لەڕێ ــیارەی ک ــژە فرۆش ــەو کی ــی ئ ــان. چیرۆک ــۆ ژی ب

ــە ناخۆشــی و  کارە  ــڕ ل ــاڵ و بارودۆخــە پ ــە ت ــەو ژین ــگاوە، ل ــااڵی کۆمەڵ ب

ــێ  ــتگۆیانەتر ب ــە ڕاس ــە دەرێ، ڕەنگ ــەوە دەهێرنێت ــورس و تاقەتپڕۆکێنەی ق

لــەو حیکایەتــی ســەندرێایەی کــە لــە منداڵیــامن دا خوێندومانەتــەوە، ئــەو 

شــوێنەی ڕوداوەکانــی تێــدا ڕوو دەدەن شــارۆچکەیێکە لەنزیکــی دوکان و 

ــاوە. ــی زەری ــە نزیک ــکێک ل ــەوەک کۆش ــازارەوە، ن ب

جێــی بەدبەختییــە خوێنەرێکــی زۆر - لەڕاســتیا زۆرینــە – بێجگــە لــە 

هەستوســۆزە ســەرەتاییەکانیان نەبــێ هەرگیــز لــە حیکایەتــی پەرییــان  

بــەرەو دواوە  لــە هەندێــک ڕێگــەوە، ڕەنگــە جووڵەیــان  تێناپەڕینــن. 

بگەڕێتــەوە، لەبەرئــەوەی ئــەو هەستوســۆزەی هەیانــە لــەو سەرســامیەیان 

ــک  ــرێ. گەلێ ــۆوە دەگ ــە بەخ ــی مندااڵن ــە ڕوانینێک ــڕۆی دەدەن ک دا بەفی

ــە  ــەری بێئەزمــوون. داواکارییەکــی پێشــینەی هەی ــۆ خوێن نیشــانە هــەن ب

ــەی  ــەو داواکارییان ــک ئ ــەوە و کاتێ ــە دەیخوێنێت ــک ک ــەر چیرۆکێ ــۆ ه ب

ــەی  ــدی دەکات. زۆرین ــی و نائومێ ــە خەمگین ــەوا هەســت ب ــەوە ئ نادۆزێت

ــەوە.  ــەت دا دەخولێت ــە باب ــەک تاک ــاو ی ــارەکان لەن ج

لەجێــی ئــەوەی خــۆی بــۆ وەرگرتنــی هــەر جــۆرە چیرۆکێــک ئامــادە بــکات 

کــە مــرۆڤ فــڕێ دەدەنــە نێــو هــەر جــۆرە بارودۆخێکــی مرۆیی جیــاوازەوە 

ئــەو دێــت تەنیــا چیرۆکــە وەرزشــییەکان، چیرۆکــە ڕۆژئاواییــەکان، چیرۆکــی 

ــەکان  ــوەی تاوان ــە چوارچێ ــەی ل ــەو چیرۆکان ــوود ئ ــتی، یاوەخ خۆشەویس

ــا  ــروو هێن ــەری ف ــەو س ــوو ئ ــەر هات ــەوە. ئەگ ــەوە، دەخوێنێت دا دەخوڵێن

ــوا  ــەر هی ــتا ه ــوون، هێش ــی ئەزم ــە جیاوازەکان ــە پانتایی ــوون ب ــۆ ڕازیب ب

دەخــوازێ هــەر چیرۆکێــک لــە قواڵییــەوە هەندێــک لــەو ســەختگیرییانەی 

چاوەڕوانییانــە  ئــەو  ڕەنگــە  ئەوەشــا  لەگــەڵ  بکاتــەوە،  دووپاتــە  بــۆ 
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بەنائاگاییــەوە داڕێژرابێــت. لەنــاو زۆرێــک لــەو چاوەڕوانییــە بەرباڵوانــەدا 

ــە هــەن :  ئەوان

ــە  ــێک ک ــێ. کەس ــوود م ــێ یاوەخ ــر ب ــۆز چ نێ ــی هاوس ــەم؛ پاڵەوانێک یەک

خوێنــەر بــۆی بلــوێ لەدەمــی خوێندنــەوەدا لەڕێــی ئەندێشــەوە خــۆی تیــا 

بناســێتەوە و لەگەڵــی دا هاوبەشــی ســەرەڕۆیی و ســەرکەوتنەکانی بــکات. 

ــدات،  ــەرنجڕاکێش ڕوو ب ــتێکی س ــێ ش ــە دەب ــە هەمیش ــرێ ک ــەم؛ گ دووه

بــەو جــۆرەی کــە یەکەیەکــی بەهێــزی لــە سەرســامی و چاودێــری کردنــی 

لــە خــۆ گرتبــێ. 

ــەر  ــی خوێن ــوو نیگەرانییەکان ــی. هەم ــە کامەران ــڕ ل ــی پ ســیهەم؛ کۆتاییەک

بــە  لێــی دەژی هەســت  ئــەو جیهانــەی  دوور بخاتــەوە و دەربــارەی 

خۆشــبینی بــکات.  

چوارهــەم؛ بابــەت - ئەگــەر چیرۆکەکــە بابەتێکــی لەنــاو خــۆی دا هەڵگرتبێ 

- ئــەوا بیروڕاکانــی ئــەو دەربــارەی جیهــان دووپاتــە بکاتەوە. 

هیــچ هەڵەیێــک لــە یەکێــک لــەو تایبەمتەندییانــەی پێکهێنەرەکانــی چیرۆک 

دا نیــن. چیرۆکێکــی چــاک و پــڕ بایــەخ بــە هەمــوو ئــەو تایبەمتەندییانــەوە 

دەنورسێــن کــە هــەن. هەڵــە لــە بەرزکردنــەوەی ئــەو تایبەمتەندییانەدایــە 

بــۆ کۆمەڵێــک داواکاری ووشــک و برنــگ کــە لەنــاو چیــرۆک دا کۆببنــەوە 

ــەو  ــازییەکی ل ــەوە. سنوورس ــووت بێن ــن دا ج ــەڵ چێژبینی ــەوەی لەگ ــۆ ئ ب

ــی  ــوون و گەورەکردن ــی ئەزم ــۆ فراوانکردن ــک ب ــوو دەروازەیێ ــۆرە هەم ج

داواکاری  ئەوانــە  دەکات.  الوازی  و  دەهــاوێ  تەڵەزگەیێــک  لــە  بینیــن 

لەســەر ئــەدەب دائەبەزێنــن بــۆ نــاو چوارچێــوە و دەســتوور. خوێنەرێکــی 

بێئەزمــوون دەیەوێــت بنچینەیێکــی ئاشــنا گرێبداتــەوە بــە بوونێکــی ڕووکار 

و ســادەوە. هــەر چیرۆکێــک دەبــێ بــە ئەندازەیێکی کــەم زەمینەیێکــی تازە، 

پێــچ و پەنــا یاوەخــوود حیلەیێکــی تایبــەت بەخــۆی لەنــاودا بێــت،  ســیام  لۆرانس پێرین
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بنەڕەتییەکانــی کارەکتــەرەکان و بارودۆخــەکان هــەر وەک خۆیــان مبێننەوە. 

ئــەو چیــرۆک بــەو ڕاســتییە هەڵناســەنگێنێ کــە لەنــاو خــۆی دا هەڵیگرتووە 

ــزی  ــەو هێ ــامییەکانی، ب ــەوە و سەرس ــا و هەڵگەڕان ــچ و پەن ــە پێ ــو ب بەڵک

ــێ.  ــەو خوشەویســتییەی الی دەیبزوێن ــێ، ب ــەی دەیخوڵقێن ــری کردن چاودێ

ئــەو دەیەوێیــت چیرۆکەکــەی بەشــێوەیێکی ســەرەکی پــڕ شــادی بــێ. شــەڕ 

و ترســناکی و بەدبەختــی ڕەنگــە لەنــاو چیرۆکــەکان دا بەدەرکــەون، بــەاڵم 

ــدە بەشــێوەیێکی هەقیقــی وەربگیرێــن  نابێــت بەجۆرێــک بــێ کــە ئەوەن

و وا هەســتیان پێبکەیــن کــە دڵڕەقانــە و هەمیشــەیین. ئــەو ئــارەزوو 

دەکات خوێندنــەوە زۆر بــە هێواشــی تێپــەڕێ و زۆر بەنەرمــی بڕواتــە نــاو 

هۆشــەوە و کەمێــک ئەرکــی هوشــیاری لــێ بخــوازێ. لــە هەمــووی گرنگــر 

ئــەو بــەدووی شــتێکەوەیە هــاوکاری ئەندێشــەی ژیانــی بــکات، فەراهەمــی 

ئــەوە بــکات کــە زیندەخەونــە ئامادەکانــی بەســەر ڕێگرییەکانــی دا زاڵــن، 

دوژمنەکانــی تێــک بشــکێنێ، ســەرکەوێ و بیباتــەوە و بەناوبانــگ بــێ 

ــەوەوە  ــەی ئ ــاواز بەپێچەوان ــەری جی ــتکەوێ. خوێن ــکی دەس ــژی ناس و کی

ئاســودەییەکی قووڵــر لــەو چیرۆکــە دەخــوازێ کــە بەشــێوەیێکی پــڕ بایــەخ 

ــگاو  ــە هەن ــەو چیرۆکان ــر ل ــێ زیات ــان دا دەکات و گەل ــەڵ ژی ــە لەگ مامەڵ

ــووە.  ــەوە ســەرچاوەیان وەرگرت هەڵدەگــرێ کەلەســەر دارشــتەکانی هەاڵتن

ئــەو ئەدەبــی هەاڵتــن ڕەتناکاتــەوە، ئەدەبــی هەاڵتــن مەرجــی بــەوە 

نییــە هــەرزان و ڕیســوا بێــت. دوور نییــە ڕەســەن و تــەڕ و ناســک و زۆر 

جــوان نورسابێــت و زۆر هونەریانــەش ڕێکخرابێــت. گەلێــک لــەو ئەدەبــە 

ــە  ــن ل ــی هەاڵتن ــە گەوهــەردا ئەدەب ــا کــەوەک شــاکارن ل ــەی دونی گەوران

منوونــەی ڕۆمانــی پیتــەر پانــی، ڕۆماننوســی ســکۆتلەندی جەیمــس ماســیۆ 

بــاری و ڕۆمانــی دورگــەی گەنجینەکانــی ڕۆماننوســی ســکۆتلەندی رۆبــەرت 

لویــس ستێڤینســن. خوێندنــەوەی ئــەو جــۆرە ئەدەبــە ڕەنگــە فێنککەرەوەی 

گیــان و هــۆش بــن و ڕۆح بپارێــزن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــا ئــەو خوێنــەرە 

جیــاوازە بــەدووی ئەدەبــی لێکدانــەوەدا دەڕوا و دەیخاتــە ســەروو هەمــوو 

شــتێکەوە. ســەرباری ئــەوەش دەزانــێ کــە ئــەو ڕۆح پارێزییــەی لــە ئەدەبی 

هەاڵتنــەوە دێ بەتایبەتــی ئــەو شــێوازە ناپوختــەی دوو زیــان دەخوڵقێنــێ : 

یەکــەم؛ دەربــارەی ژیــان لەنــاو هەڵوێســتە ســادە و ڕووکارییــەکان دا 

دەمانهێڵنــەوە.

دووهــەم؛ دوور نییــە ڕوانیــامن بــۆ ڕیالیــزم بشــێوێنێ و تێگەیشــن و 

پێببەخشــن.  هەڵەمــان  چاوەڕوانــی 

چیــرۆک هــەر وەکــو خــواردن وایــە بەهــای خۆراکــی جیــاواز دەبەخشــن. 

ــز  ــارەکان بەهێ ــقان و دەم ــن، ئێس ــن و پڕۆتی ــە ڤیتامی ــڕن ل ــان پ هەندێکی

دەکــەن. هەندێکیــان تاموچێژێکــی تەواویــان هەیــە بــەاڵم ئەوەنــدە 

ــەرن و  ــش هــەن هەڵخەڵەتێن ــک خواردنی ــە. گەلێ ــان نیی ــەی مانەوەی بەرگ

ــی  ــن. ئەدەب ــە تەندروســتیامن دەگەیێن ــەورە ب لەڕاستیشــا زیانێکــی زۆر گ

هەاڵتــن؛ بــەو دوو جــۆرە خواردنــەی دوایینیــان دەچێــت، وا خــۆی نیشــان 

دەدات کــە هیــچ زیانێــک نابەخشــێ. وەهــا خــۆی دەنوێنــێ هــەر بەتەنیــا 

ــە  ــە ک ــەوە نیی ــک شــایانی ئ ــچ کاتێ ــۆ خۆشــی و کات بەســەربردنە و هی ب

بەهەنــد وەربگیرێــت. جــۆری دووهەمیــان ســیامی خــۆی دەگۆڕێــت 

ــە  ــەاڵس دەدات. خــۆی وا دەخات ــەوە دا خــۆی م ــی لێکدان ــاو ئەدەب و لەن

ــەوە  ــەدووی ئ ــووە و ل ــان هەڵگرت ــۆ ژی ــۆزانەی ب ــەرێکی دڵس ڕوو چارەس

دەگــەڕێ و دەخولێتــەوە، بــەاڵم لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە لەڕێــی ئــەو 

ســاکاری و تەنکاوییــەی لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتــووە ژیــان دەشــێوێنێ. ئــەو 

ــەری پەرۆشــییەوە  ــچ چارەســەرێک و بەوپ ــێ هی ــەی کــەوا ب جــۆرە ئەدەب

وەردەگیرێــت، دوور نییــە بیرکردنــەوەی هەڵــە و پێچەوانەمــان دەربــارەی 

ــەو  ــەرەو ئ ــەوەش ب ــوون و تاقیکردن ــارەی ئەزم ــن و دەرب ــا پێببەخش دونی
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بڕوایەمــان پەلکێــش دەکــەن کــە هیــچ شــتێکامن لێیــان چنــگ ناکەوێــت. 

ــی هــاو  ــەوەی ئەدەب ــن کــە شــیکار و لێکدان ــەوە بەری ــەی ب زۆر گرنگــە پ

ڕێگەمــان بــن و زۆرجاریــش پاڵپشــتی بکرێــن بــە وەاڵمدانــەوەی خــودی. 

خوێنــەری جیــاواز، هەستوســۆز و هەڵبژاردەکانــی کاریگەرییەکــی گــەورەی 

ــەوە.  ــەوە و چــۆن بخوێنێت ــەوەی چــی بخوێنێت ــۆ ئ ــن ب ــەر دەخوڵقێن لەس

وەاڵمدانــەوەی خــودی هەندێکجــار دەکەوێتــە پێــش شــیکاری وورد و 

قووڵــەوە، هەندێکجاریــش لەپــاڵ یەکدییــەوە دێــن و ڕێشــدەکەوێت لێــک 

ــێ  ــاوازی نووســەر، دڵخــۆش ب ــە ئ ــک ب ــە خوێنەرێ ــن. دوور نیی هەاڵوێردێ

ــێ.  ــووڕەش ب ــەت ت ــاوە و تەنان ــی دی ڕەنج ــکا خوێنەرێک لەکاتێ

خوێنــەری ووردبیــن ســەرباری سەرســامی و کاریگەربوونــی دەبــێ توانــای 

ئــەوەی هەبێــت لەســەر هێــز و تواناکانی چیــرۆک گفتوگۆ بکات. ســەرباری 

ــای  ــینە چ ج ــی پێش ــەر، ئەزموون ــی نووس ــربدن بەماناکان ــەی پێ ــای پ توان

ڕاســتەوخۆ بــێ یاخــوود ناڕاســتەوخۆ گەلێــک شــوێنی بایەخــە بــۆ خوێنەری 

جیــاواز. قووڵــی ئەزموونــی خوێنــەری ئــەدەب هەروەهــا کاریگــەری هەیــە 

ــاختومان و  ــێواز و س ــام و ش ــەو هێ ــوو ئ ــۆ هەم ــەوەی ب ــەر وەاڵمدان بەس

تەکنیکانــەی کــە هــەن. ئامادەیــی و پێگەیین لــە وەاڵمدانــەوە، تاقیکردنەوە 

و ئاگاییشــی بەخۆیــەوە شــەتەک داوە لــە دەمــی هــەر وەاڵمدانەوەیێکــی 

خودییانــە لەبەرانبــەر ئــەوەی کــە دەیخوێنێتــەوە. خوێنــەر دەبێ لــە توانای 

ــی  ــۆی خۆش ــە خ ــەش ک ــەو کاران ــی ئ ــای ئەدەب ــەری و بەه ــێ کاریگ دا ب

ــەکان  ــەوە و لەســەر ڕەف ــە کتێبخانەیەک ــک دەچین ــن بناســێتەوە. کاتێ ناوێ

ــەو  ــوو ئ ــت لەهەم ــی تێدەچێ ــن، لەســەرەتادا ڕێ ــان دەکەی تەماشــای کتێب

زۆرایەتــی و چەندایەتییــەی کــە دێتــە بەرچاومــان تووشــی دامانێــک بیــن. 

ــۆ  ــەرنجامن ب ــان س ــەر هەمووی ــەن و ه ــەوێ دا ه ــب ل ــەزاران کتێ ــە ه ب

خۆیــان کێــش دەکــەن و هــەر هەموویــان هاوارمــان لێدەکــەن ) مبخوێنەوە، 

ــە  ــەوە ( ئێم ــەوە، مەمخوێن ــوود مەمخوێن ــەوە یاوەخ ــەوە، مبخوێن مبخوێن

ــێ  ــن بەب ــڵ بی ــت و ئاق ــەر بێ ــە. ئەگ ــان هەی ــۆ هەندێکی ــا ب ــان تەنی کامت

ــدەی  ــن ئەوەن ــان پشــتگوێ بخەی ــو ژیامن ــک داواکاری دی نێ ــەوەی گەلێ ئ

ــە  ــە ئەوەی ــاری ئێم ــن. گرفت ــان بدەی ــی خوێندنەوەی ــرێ هەوڵ ــان دەک بۆم

بەپێــی ئــەو کاتــەی کــە هەمانــە چــۆن زۆرترینایــن بخوێنینــەوە. بــۆ ئــەوەی 

بۆمــان بکــرێ لــەو کاتــەی هەمانــە بەباشــرین شــێوە کەڵکــی لێوەربگریــن 

دەبــێ دوو خــاڵ بخەینــە بەرچــاوی خۆمــان : 

یەکەم، چۆن کتێبێک دەیخوێنینەوە زۆرترین کەڵکی لێ وەربگرین. 

ــەو کات و  ــەر ئ ــە لەبەرانب ــن ک ــە هەڵبژێری ــەو کتێبان ــۆن ئ ــەم، چ دووه

ــێ.  ــێ بگەیێن ــامن پ ــییوە کەڵك ــامن بەخش ــە پێ ــەرنجەی ئێم س

چیــرۆک و ســاختومانی چیــرۆک ئەوەمــان لــێ دەخــوازێ کــە هەمــوو 

ئــەوەی پەیوەنــدی بــە چیــرۆک و لێکۆڵینــەوە لەســەر چیــرۆک هەیــە 

بــەو  بیــن  لێکۆڵینــەوە  دەســتبەرداری  ناکــرێ  هەرگیــز  بخوێنینــەوە. 

هەمــوو زانیــاری و بیرۆکانــەی کــە لەخــۆی گرتــووە ســەبارەت بــە ناســینی 

ــە  ــان بایەخــی خــۆی هەی ــەوە هەم ــش لەپاڵیی ــان. هەروەهــا چیرۆکی جیه

ــامن  ــی دی زانیاری ــان بەجۆرێک ــینی جیه ــۆ ناس ــەوە ب ــی دیی و لەڕووییەک

پێدەبەخشــی. زانیــاری لەڕێــی ئەزموونــەوە، ناســینی هەستوســۆزەکان، 

بایەخــی هــۆش. ئامانجــی چیــرۆک و ســاختومانی چیــرۆک بــۆ ئەوەیــە کــە 

ــان.  ــن و بریاردامن ــەندنی تێگەیش ــۆ گەشەس ــەن ب ــامن بک هاوکاری

لەم سەرچاوەیەوە کراوە بە کوردی : 

 Story and structure
By Lurrence Perrine

Southern Methodist university
Academic press Canada



مارسل پرۆست و 
ئاشناکانی من

 فەڕۆخ نێعمەتپوور
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ســەرەتا، کاتێــک تــازە هاتبوومــە واڵتــی نۆروێــژ، لــە گــەڵ دەرس خوێندن لە 

شــوێنێک کارم دەکــرد کــە ئەرکامن ســەردانی پیــرەکان لە ماڵەکانــی خۆیاندا 

بــوو. بــە ئۆتۆمبیــل لێــامن دەخــوڕی و ماڵــە و ماڵــامن دەکــرد و جگــە لــە 

تــەڕ و وشــک کردنــی نەخۆشــەکان، دەوا و دەرمامنــان پێــدەدان و هەروەهــا 

بــە حــوزوری خۆمــان بــۆ ماوەیــەک تەنیایــی ئەوامنــان لــە خانووەکانیانــدا 

ــتاکە  ــە ئیس ــااڵچووانەی ک ــە س ــاوە ب ــەو ژن و پی ــی ئ ــدەوە. تەنیای دەڕەوان

تەنیــا دەژیــان و لــە خانوویەکــی چــۆڵ و بەتاڵــدا دووا کاتەکانــی تەمەنــی 

خۆیــان بــە ســەر دەبرد.زســتانی یەکێــک لــە ســاڵەکان، کاتێــک بەفرێکی زۆر 

نیشــتبووە ســەر زەوی و دونیــا وەک هەمیشــە خێــرا تاریــک هەڵگەڕابــوو، 

بــۆ یەکــەم جــار خــۆم کــرد بــە ئاپارمتانێکــدا. ئاپارمتانێکــی خــۆش و جــوان 

بــە شــتومەکە جــوان و عەنتیکــە و خاوێنەکانییــەوە. بــە دیتنــی خاوێنــی و 

ــک  ــۆن پیرێ ــردەوە چل ــرم ک ــوڕما. بی ــەرم س ــە س ــی خانووەک ــک و پێکی رێ

دەیتوانــی وەهــا ژوورەکانــی رابگــرێ. کاتێــک چوومــە ژوورەوە، چــاوم بــە 

ــە ســااڵچوودا کــەوت کــە هێشــتاکە لەســەر پــێ بــوو و  ژنێکــی یەکجــار ب

ــتنەکەدا  ــتی ژووری دانیش ــە ناوەڕاس ــەوە ل ــن و جوانەکانیی ــە خاوێ ــە جل ب

راوەســتابوو و چاوەڕوانــی منــی دەکــرد کــە تــازە لــە دەرگام دابــوو. هــەر 

کــە چوومــە ژوورەوە لــە دووای چــاک و چۆنــی هەوڵــم دا دەســت بکــەم 

بــە کارە رۆتینــی و ئاســاییەکانی خــۆم. ژنەکــە وتــی کــە پێویســتم بــە هیــچ 

ــە  ــتم. ب ــش دانیش ــم. منی ــردم دابنیش ــە و داوای لێک ــتێک نی ــی و ش یارمەت

بــێ یــەک و دوو و زۆر بــە پەلــە لــە کاتێکــدا لــە پەنجەرەکــەوە دەیڕوانییــە 

دەرەوە، وتــی »دەزانــی! کــەس نەمــاوە، کــەس. هەمــوو رۆیشــتوون!« مــن 

کــە پێــم وابــوو بــاس لــە هاوڕێکانــی دەکا کــە بــە ئیحتیــامل لــە ســەردانی 

بــوون، ســەرێکم راوەشــاند. ئەوجــار ئــەو رووی کــردە مــن و درێــژەی بــە 

قســەکانی دایــەوە و وتــی »کــەس نەمــاوە، هەموویــان مــردوون، تەنیــا مــن 

مــاوم،... کــەس نەمــاوە!« ئەوجــار لــە مەبەســتەکەی گەیشــتم. منێــک کــە 

ســەرەتا خانووەکــەم زۆر خــۆش و خاوێــن و دڵگیــر دەهاتــە بەرچــاو، کتوپــڕ 

ــک  ــگ و باری ــک و تەن ــارد و تاری ــدا س ــتێک لەبەرچاوم ــوو ش ــا هەم وەه

هەڵگــەڕا کــە ترســام، لــە هەســتی خــۆم ترســام. دەســتی راداشــت بــەرەو 

ــک و  ــووە،... تاری ــتێک وەک دەرەوەی لێهات ــوو ش ــی »هەم دەرەوە و گوت

ــرد  ــەرمم ک ــا، ش ــە ئەورووپ ــازە هاتبووم ــە ت ــن ک ــەن.« م ــارد و درێژخای س

ــوێنی  ــرە ش ــوێنێک لێ ــوو ش ــوو هەم ــم واب ــە پێ ــۆم ک ــەی خ ــەو روانگەی ل

رابــواردن و خۆشــی و خۆشــگوزەرانی و ژیانێکــی بەهەشــتییە. نەمزانــی کــە 

لێرەیــش پرســیار و رووداوە ســەرەکییەکانی ژیــان، وەک تەنیایــی و مــەرگ و 

بێتاقەتــی، دەکــرێ یەخــەی مرۆڤــی ئێرەیــش بگــرە، هەرچەنــد لــە دۆخێکی 

ــم کــە  ــە ئاســامنەوە دابەزیمــە ســەر زەوی و زانی ــەو رۆژەوە ل ــاوازدا. ل جی

ــرۆدەی  ــە و مــرۆڤ گی ــە هەمــوو شــوێنێک وەک یەک ــان ل ــە ژی بەشــێک ل

هەمــان شــتە کــە لــە شــوێنەکانی تریــش هەنــە. پرســیاری بــوون و نەبــوون.

ئیســتا دووای ئــەو ســااڵنە لــەم ماوەیــەدا هاوڕێیەکــی خۆشەویســتم 

کۆچــی دووایــی کــردووە. لــە پەیجــی فەیســبووکییەکەمدا لــە ژێــر وێنــەی 

هاوڕێکــەم، یەکێــک لــە ئازیــزان کۆمێنتێکــی دانابــوو بــەم نێوەڕۆکــە 

»ئەمــڕۆ زانیــم هاوڕێکانــم لــە قەبرســتان ژمارەیــان لــە هاوڕێکانــم لــە نــاو 

ــە  شــار زیاتــرن!« بــە خوێندنــەوەی ئــەم کۆمێنتــارە، یــادی ئــەو رووداوە ل

زەینمــدا گەشــایەوە کــە لــە ســەرەتای ئــەم بابەتــەدا باســم لێکــرد. زەمــەن 

ــتایی  ــەوەی بارس ــە ل ــنایان، جگ ــتان و ئاش ــی خۆشەویس ــە مردن دەڕوواو ب

ــر  ــر و زیات ــان زیات ــی داهاتووم ــە لەچــاو تەمەن ــردووی ئێم ــی راب تەمەن

دەبــێ، لــە هەمــان کاتــدا بــە رۆیشــتنی ئــەوان ئاشــناکانی ئێمــە بارســتاییان 

ــە  ــەم ل ــەکان ه ــۆ مرۆڤ ــەن ب ــە زەم ــەوە. وات ــر دەبێت ــوودا کەم ــە داهات ل

بــاری چەندایەتییــەوە الواز دەبــێ و هــەم لەبــاری چلۆنایەتییــەوە.  کاتــی 
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ــی  ــە نووســینی رۆمان خــۆی »مارســل پرۆســت« ی نووســەری فەڕەنســی ب

ــن  ــام وەرگرت ــە ئیله ــی دا ب ــوودا« هەوڵ ــس چ ــی لەکی ــوێن زەمەن ــە ش »ل

لــە تیــۆری فەلســەفیی »بەرگســۆن«، ئــەو گوتەیــەی برگســۆن بــە شــێوازی 

ئەدەبــی بەرجەســتە بکاتــەوە کــە یادەوەرییەکانــی مــرۆڤ لــە راســتیدا لــە 

ــتە  ــدە پێویس ــا ئەوەن ــەن و تەنی ــوێنێکدا ه ــە ش ــەوان ل ــن و ئ ــس ناچ کی

ــە  ــە و ن ــە نۆروێژیی ــەو ژن ــە ئ ــە ن ــەوە. رەنگ ــێ بیانبینێت ــرۆڤ بتوان ــە م ک

هــاوڕێ کامێنــت نووســەکەی پەیجەکــەی مــن قــەت بــە ســەر ئــەم تیــۆرەدا 

لــە کاتــی خوێندنەوەکانــی خۆیانــدا نەکەوتبێــن. وە بــە گشــتی لــە زەینــی 

ــەر  ــا ه ــدی تەنی ــردوودا رووی داوە و ئی ــە راب ــە ل ــتێکە ک ــاد ش ــەدا ی ئێم

ــن  ــەوەوە دەتوانی ــردەی یادکردن ــگای ک ــە رێ ــا ل ــەوە و تەنی ــەوێ دەمێنێت ل

بچینــەوە الیــان، ئەویــش بــە شــێوەی پچــڕ پچــڕ و زۆر جــار لێــڵ و نــاڕوون. 

ــەوە،  ــوودا« دەخوێنین ــس چ ــی لەکی ــوێن زەمەن ــە ش ــی »ل ــک رۆمان کاتێ

دەبینیــن کــە مارســل پرۆســت بــە وردەکارییــە ســەیرو ســەمەرەکانی خــۆی 

ــۆ ئێســتا و کاتێکیــش ئێمــە  ــە ب ــەوەی رابردووی ــی هێنان ــە هەوڵ ــدە ل چەن

ــە شــێوەی  ــدە ب ــەوە چەن ــادەکان دەگێڕین ــدا ی ــەی خۆمان ــی رۆژان ــە ژیان ل

ــە  ــەوە. رەنگ ــەکان دەیانگێڕین ــەی وردەکاریی ــە زۆرب ــە دوور ل ــتی و ب گش

ــە  ــاس ل ــە دەدا ب ــەو ئیزن ــە پرۆســت ئ ــە بێــت کــە ب ــەم وردەکاریی هــەر ئ

هەبوونــی یادەوەرییــەکان لــە دەرەوەی ئێمــە لــە شــوێنێکدا بــکات و هــەر 

ئــەم گشــتی گۆییــە لــە ئێمەیشــدا بێــت وا دەکات کــە پێــامن وابێــت یــاد 

تەنیــا لــە رابردوودایــە و بەس.بێگومــان گــەر ئــەو ژنــە نۆروێژییــە و هــاوڕێ 

فەیســبووکییەکەی مــن دەســت بــۆ قەلــەم ببــەن و هــەوڵ بــدەن ورد ورد 

ــتیان  ــە پێویس ــت ن ــل پرۆس ــش وەک مارس ــادەکان، ئەوانی ــاو ی ــەوە ن بچن

بــە شــوبهاندنی ژیــان بــە دەرەوەیەکــی زســتانی و تاریــک بێــت و نــە بــە 

بەراوردکردنــی شــار و گۆڕســتان پێکــەوە. ئەگەرچــی هــەم ئــەوان و هــەم 

ــەک هەســتی ئیســنانییەوە دەســت پێدەکــەن کــە ئەویــش  ــە ی پرۆســت ل

خۆشەویســتییانە بــۆ ژیــان و بــۆ مــرۆڤ.

مارسیل پرۆست


