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کارەکتــەر وەکــو توخمێکــی ســەرەکیی دەقــی ڕۆمــان، لــە پێکهاتــەی 

ڕووداوەکان  ئــەوەی  هەیــە.  زۆری  بایەخــی  گێڕانەوەیییــدا  بونیــادی 

ــیمیۆلۆجیای  ــە س ــەرە. ل ــات، کارکت ــەوەیان دەب ــەرەو پێش ــێ و ب دەجووڵێن

گێڕانەوەیییــدا، کارەکتــەر هەڵدەوەشــێتەوە، یــان وردتــر خــورد دەکرێتــەوە. 

)ڤەنســان ژووڤ( لــە کتێبــی )بووتیقــای ڕۆمــان(دا دەڵێــت: ))بــۆ چەمکــی 

ــە جیاوازەکانــی  ــە پل ــر جێــی دەگرنــەوە کــە ل کەســایەتی ســێ چەمکــی ت

ــی، دەوری  ــەر، دەوری ڕواڵەت ــن: ئەکت ــان دەنوێن ــدا خۆی ــفی چیرۆک وەس

بابەتــی.(( ]ژووف، 2012،ل 113[ مەبەســت لــە ئەکتــەر ئــەو کەســەیە 

کردەوەیــەک ئەنجــام دەدات، چونکــە تاکــو ئەو جووڵە نــەکات، ڕووداوەکان 

ناچنــە پێشــەوە. کەواتــە ئەکتــەر لــە ڕۆمانــدا ڕۆڵێــک دەبینیــت. هەرچــی 

چەمکــی دەوری ڕواڵەتییــە بریتییــە لــەو ڕۆڵــەی، کــە ئەکتــەرەکان دەبینــن. 

چەمکــی دەوری بابەتیــش مەبەســت لــە بابەتەکەیــە، کــە ئــەو کەســە پێــی 

دەنارسێتــەوە، بــۆ منوونــە: قوتابــی، ترســنۆک...تاد. ئــەم خوردکردنەوانــە بــۆ 

ئەوەیــە بەرنامــەی گێڕانــەوە بــە وردی بچێتــە پێشــەوە. کەواتــە کارەکتــەر 

ــاک  ــەی ت ــە، پێکهات ــی و دەروونیی ــتەیی، عەقڵ ــیەتی جەس ــێ خاس کۆمەڵ

کۆمەاڵیەتییــدا  سێســتەمێکی  چوارچێــوەی  لــە  هــاوکات  پێکدەهێنــن، 

ــی  ــم، چۆنیەت ــەوە بپەیڤ ــت لەبارەی ــرەدا دەمەوێ ــن لێ ــەوەی م ــت. ئ دەژی

دابەشــکاریی کارەکتــەرە. بــۆ ئەمەیــش پێویســتم بــە مێتــۆدی ســیمیۆلۆجیا 

بــۆ بۆچوونــی  پەنــا  ناچــارم  گێڕانــەوەدا دەبێــت. کەواتــە  بــوای  لــە 

ــەم. ــەوەدا بب ــە گێڕان ــیمیۆلۆجییەکان ل س

لــە  خودیانــە  دەاللــی  یەکەیەکــی  وەکــو  ســیمیۆلۆجیا  توێژینــەوەی 

دەمــەوێ  دەیچوێنێــت.  زمانیــی  نیشــانەی  بــە  دەڕوانێــت،  کارەکتــەر 

بڵێــم هەمــوو کارەکتەرێــک دەاللەتــە بــۆ شــتێك. چــۆن ڕەنگــەکان واتــای 

دووەم وەردەگــرن و وەکــو نیشــانەیەکی زمانیــی بەکاردێــن، هەمــان شــێوە 

ــەر  ــۆ دەکرێــت. کارەکت ــە ســیمیۆلۆجیادا هەمــان ڕاڤــەی ب کارەکتەریــش ل

نیشــانەیەکی بەتاڵــە، بــەرە بــەرە لەگــەڵ بەرەوپێشــچوونی ڕووداوەکانــدا بە 

نــاو، خاســیەت و وەســف پــڕ دەبێتــەوە. )ڕۆالن بــارت( وەکــو ڕەخنەگرێکی 

ــە. بۆیەیــش  ــارەی کارەکتــەرەوە هەی ســیمیۆلۆجی، بۆچوونــی تایبەتــی لەب

دەڵێــت: ))هیــچ تێمەیەکــی چیــرۆک لــە جیهانــدا بەبــێ کارەکتــەر نییــە.(( 

]بــارت، ؟، 78[ بەمەیــش گرینگــی و ڕۆڵــی کارەکتەرمــان لــە دەقــی ڕۆمــان 

ــەر  ــرە کارەکت ــەم ڕەخنەگ ــت، ئ ــی دەکرێ ــەوەی تێبین ــت. ئ ــۆ دەردەکەوێ ب

ــت  ــک دەبێ ــوو کارەکتەرێ ــە هەم ــەوە، وات ــردەوە دەکات ــە ک ــت ب پێوەس

کردەوەیــەک ئەنجــام بــدات. بــە دیوەکــەی دیکــەدا هیــچ چیــرۆک و 

ڕۆمانێــک بەبــێ کــردەوە نابــن. لــە ڕێــی ئەنجامدانــی کــردەوەوە ناســنامە و 

خاســیەتەکانی کارەکتــەر دەردەکەوێــت. هەرچــی )گریــامس(ە پڕۆژەیەکــی 

بــۆ دەاللەتــی کارەکتــەر دانــا، لــە چوارچێــوەی )منوونــەی کارا(دا، کــە 

یەکێکــە لــە فۆرمەکانــی ڕاڤەکــردن لــە کــن ئــەم ڕەخنەگــرە. دوو چەمــک 

لــە کــن وی واتــای کارەکتــەر دەدەن، ئەوانیــش: کارا و ئەکتــەرن. هەرچــی 

کارایــە جۆرێکــە لــە یەکــەی پێکهاتەیــی دەق. هەرچــی ئەکتــەرە، ناوێکــی 

لــە گوتــاری گێڕانەوەییــدا هەیــە، لــە کاتــی دەرکەوتنیــدا ناســنامە و نــاوی 

ــەر  ــرێ ئەکت ــەوێ، دەک ــەی دەردەک ــە دەاللیەک ــت، ناوەڕۆک ــکرا دەبێ ئاش

ــەی کارادا   ــاو بەرنام ــت. لەن ــردن بێ ــان وێناک ــاک، دەســتە، ی ــە شــێوەی ت ب

ــە  ــدی دەبێت ــە پێوەن ــت. وات ــەت ڕۆڵ دەبینێ ــود و باب ــوان خ ــدی نێ پێوەن

ــش: ــکاری. ئەوانی ــی گۆڕان پنت

1. پێوەندی ئارەزوو: لەنێوان خود و بابەت.

2. پێوەندی دەربڕین: لەنێوان نێرەر و بۆنێردراو.

3. پێوەندی ملمالنێ: لەنێوان یارمەتیدەر و ڕێگر. ]معلم،2006 ، 318[

بــە ڕۆڵ،  ئــەم ڕەخنەگــرە گرینگــی  مــان دەردەکەوێــت،  بــۆ  لێــرەوە 

ــوو  ــوان هەم ــدی لەنێ ــش پێوەن ــەرەکان دەدا، بۆیەی ــی کارەکت ــەک خودی ن

ــە  ــەر دەبێت ــی کارەکت ــە ڕۆڵ ــێ، ک ــەی کارەکتەرێکــامن دەدەن ــە منوون ئەوان

ڕووداوەکان. جووڵێنــەری 

ــەرەوە  ــارەی کارەکت ــن بۆچوومنــان لەب هەرچــی )فلیــپ هامــوون(ە، نوێری

پێشــکەش دەکات. لــە کــن ئــەم ڕەخنەگــرە کارەکتــەر بریتییــە لــە نیشــانە، 

واتــە نیشــانەیەکی زمانیــی. کەواتــە لێــرەدا کارەکتــەر ))لــە بنەڕەتــدا 
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دەبێتــەوە.((  پــڕ  دەاللەتــەکان  بــە  بــەرە  بــەرە  بەتاڵــە،  مۆرفیمێکــی 

ــەز،  ــەر کاغ ــی س ــە بوونەوەرێک ــش دەبێت ــراوی، 2009، ص312 بەمەی ]بح

ــە  ــە، دەکــرێ ل ــدووی هەی ــە ڕووی ســایکۆلۆجییەوە بوونێکــی زین ــەاڵم ل ب

ــە،  ــچ بەهایەکــی نیی ــەر هی ــە کارەکت ــەوە. کەوات ــەی بدۆزین واقیعــدا منوون

ــەوە  ــاوکات ئ ــت. ه ــراو نەبێ ــەقێکی دیاریک ــوەی نەس ــە چوارچێ ــێ ل تەن

خوێنــەر و گوێگــرن دەتوانــن دەاللەتەکانــی کارەکتــەر ئاشــكرا بکــەن. 

کورتــەی توێژینــەوەی کارەکتــەر لــە کــن ئــەم ڕەخنەگــرە لــە ســێ دەســتەدا 

ــەوە: ــان دەکات کورتی

1. دەســتەی کارەکتــەرە ژێدەرییــەکان: ئەوانیــش کارەکتــەری مێژوویــی 

کارەکتــەری  )زیــۆس(،  ئەفســانەیی  کارەکتــەری  ســێیەم(،  )ناپلیۆنــی 

کۆمەاڵیەتــی  کارەکتــەری  ڕقلێبوونــەوە(،  و  )خۆشەویســتی  خوازەیــی 

ســەرباز(.  )کرێــکار، 

2. دەســتەی کارەکتــەرە ئاماژەییــەکان: ئــەم کارەکتەرانــە  ئامــاژەن بــۆ 

ئامادەیــی نووســەر، یــان خوێنــەر، ئــەو کارەکتەرانــە بــە نــاوی خۆیانــەوە 

ــن. دەپەیڤ

3. دەســتەی کارەکتــەرە پاتەبــووەکان: ئــەم کارەکتەرانــە لەنــاو ڕســتە 

وەک  جــار  چەندیــن  دەدۆزنــەوە.  خۆیــان  ناســنامەی  دەربــڕدراوەکان 

ــون، 2012  ــان دەردەخــەن. ]هام ــرێ و ڕســتەدا خۆی ــە وشــە، گ بەشــێک ل

ــە چۆنیەتــی و بوونــی کارەکتــەر بەپێــی  ، 31-29[ لێــرەوە هەوڵدەدەیــن ل

ــس(  ــی بەڵقی ــی )ســەردەمی گریان ــە ڕۆمان دابەشــکارییەکەی )هامــوون( ل

ــەوە. بکۆڵین

یەکەم:دەستەی کارەکتەرە ژێدەرییەکان

ــاوکات  ــە، ه ــان هەی ــی و کۆمەاڵیەتی ــدی مێژووی ــە ڕەهەن ــەم کارەکتەران ئ

ڕابــردوو  ســەردەمی  و  مێژوویــی  کارەکتەرێکــی  لەوەدایــە  گرینگیــان 

ــە واتایەکــی دیکــە  ــن. ب ــەم ســەردەمەی دەگونجێنی ــن و لەگــەڵ ئ دەهێنی

گونجــان و کارلێکــی ڕابــردووە لەگــەڵ ئیســتا بــۆ بەرهەمهێنانــی دەاللەتــی 

ــر/ ــەوەی گوێدێ ــۆ ئ ــک ب ــە ژێدەرێ ــە دەبن ــەم کارەکتەران ــە ئ ــوێ. کەوات ن

ــەدا هەڵێنجێــت. لەالیەکــی دکــە  ــەو ڕۆمان بەردەنــگ بتوانیــن دەاللــەت ل

ــنبیریی  ــخانی ڕۆش ــزر و پاش ــە ه ــە ل ــەو کارەکتەرانەی ــەوەی ئ زیندووکردن

ــەر. خوێن

کارەکتــەری  کارەکتــەر،  لــە  دەســتەیە  ئــەم  جۆرەکانــی  لــە  یەکێــک 

کەســێکی شۆڕشــگێڕ  پاڵــەوان،  کەســایەتی،  نــاوی  کاتێــك  مێژوویییــە. 

دێــت، ئــەوا خوێنــەر لــە زەینیــدا وەســف و شــێوەی ئــەو کارەکتــەرەی بــۆ 

ــار و  دروســت دەبێــت. بۆیەیــش ))ڕۆمــان و ڕووداوەکان بــە ژیــان و ڕەفت

بیرکردنــەوەی کارکتــەرەوە هەیــە.(( ]ئەڵوەنــی، 2011، 102[. لــەم ڕۆمانــەدا 

یەکێــک لــە کارەکتــەرە مێژوویییــەکان )شــێخ مەحمــوودی حەفیــد(ە. نــاوی 

ئــەم کارەکتــەرە مێژوویییــە لــە ڕێــی فالشــباکەوە بە بیــر )بەڵقیــس( دێتەوە، 

ــەو ڕۆژەی  ــووە. ئ ــدا هات ــر بەدوای ــۆ هەولێ کاتێــك )مەحمــوود(ی کــوڕی ب

ــپێردرێت.  ــاک دەس ــە خ ــوود( ب ــێخ مەحم ــی )ش ــووە تەرم ــوڕەی ب ــەم ک ئ

))ئــەو ڕۆژەی شــێخ مەحمــوود ســلێامنی ڕاچڵەکانــد، ســلێامنی لەرزانــد، بــۆ 

خــۆی نــا، تەرمەکــەی، ئــەو ڕۆژە دەروێــش غەفــووری مامــی بــە بەڵقیســی 

وت، »هیــچ نەخۆشــییەک بــە شــێخ ناوێــرێ، ئــەو بــە نەخۆشــی نەمــردووە، 

ــەی  ــۆ قورئانەک ــەی، ب ــۆ نەتەوەک ــرد، ب ــەوە م ــوو حەرسەت ــەو هەم ــەو ب ئ

چــووە دڵیــەوە.(( ]غەریــب، 2018، 29[ ئــەم کارەکتــەرە ڕەهەندێکــی 

شۆڕشــگێڕی و سیاســی هەیــە. لــە ڕێــی دیــاری کردنــی ڕۆژی مردنــی )شــێخ 

ــەوە،  ــس( ڕوون دەکات ــوڕی )بەڵقی ــوود(ی ک ــی )مەحم ــوود( تەمەن مەحم

هــاوکات هــۆکاری ناونانــی ئــەو کارەکتــەرە ڕوون دەکاتــەوە. کەواتــە 

گەڕانــەوە بــۆ ژێــدەر و ســەرچاوەی ئــەو کارەکتــەرە مێژوویییە-سیاســیییە 

هەوڵێکــە بــۆ تێگەیشــن لــە تایبەمتەنــدی ئــەو کارەکتــەرە، هــاوکات دیــاری 

کردنــی ســنووری ئــەوەی کامــە واقیعییــە و کامــە کارەکتەرێکــی ئەدەبییــە. 

)بەڵقیــس(  دەهێنێــت.  مێژوویی-ئایینــی  کارەکتەرێکــی  نــاوی  وەگێــڕ 

شــاژنی ســەبە و. ئــەو شــاژنەی بــە جوانیەکــەی بەناوبانــگ بــووە و شــاژنی 

شــارێکیش بــووە. ))مریــەم دەیزانــی ســەردەمی پاشــایەتی بووایــە بەڵقیــس 

شــاژنی ســەبە و بــوو، ئــەو دەیزانــی ســەردەمێک شــاژنی ســلێامنی بــووە.(( 

و  )کەمــال(  )بەڵقیــس(ی خێزانــی  لێکچواندنــی   ]73 ]غەریــب، 2018، 



81گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ین
وس

نو
)بەڵقیــس(ی شــاژنی ســەبە و، هەوڵێکــە بــۆ دەرخســتنی دەاللەتــی جوانــی 

و دەوڵەمەنــدی ئــەو ژنەیــە. بــەوەی کاتێــك )بەڵقیــس( شــوو بــە )کەمــال( 

ــەش  ــا داب ــی وەه ــت. خواردنێک ــۆ دەکرێ ــەورەی ب ــی گ دەکات، ئاهەنگێک

کــراوە، هــەژار و برســییەکانی ســلێامنی ســێ ڕۆژ تێربوونــە. نیوەی ســلێامنی 

بــۆ نــان خــواردن داوەت کــراون. کەواتــە لــە ڕێــی ناوهێنانــی کارەکتەرێکــی 

مێژوویییــەوە، دیــوی دووەم و دەاللەتــی ئــەو کارەکتــەری دەبێتــە ناوەنــدی 

ــە  ــە ژن ــووە ل ــک ب ــس( یەکێ ــەک )بەڵقی ــردن نیشــان دەدات. لەالی ــاس ک ب

جوانەکانــی ســلێامنی، هــاوکات ژنــی دەوڵەمەنــد و کەســێکی دیــاری 

شــارەکەیە، کــە بازرگانیــی قومــاش لــە دەســت ئــەوان بــووە.

ــە  ــە. وات ــان هەی ــدی کۆمەاڵیەتی ــەری دیکــە هــەن، ڕەهەن ــدێ کارەکت هەن

ــان  ــردوو، ی ــە ڕاب ــژووەوە )چ ل ــاو مێ ــە لەن ــەوە ک ــە ناگرێت ــەو کارەکتەران ئ

ئێســتا( هاتــن. هــاوکات ئــەو کارەکتەرانــەی ڕەهەنــدی ڕۆشــنبیرییان هەیــە 

ــە  ــک ل ــەی چینێ ــەر و منوون ــەی نوێن ــەو کارەکتەران ــو ئ ــەوە، بەڵک ناگرێت

ــەوە  ــە دەرەوەی ڕۆمانەک ــە ل ــەوە. ئەمان ــن دەگرێت ــاو کۆمەڵ ــی ن چینەکان

ــیەت  ــدێ خاس ــەاڵم هێن ــە، ب ــاو ڕۆمانەک ــن لەن ــو بوونێک ــوون، بەڵک نەهات

ــت.  ــدا دەبیندرێ ــاو واقیعــی کۆمەاڵیەتی ــان لەن و هەڵســوکەوت و کردەوەی

لــە شــاری ســلێامنی،  بازرگانێکــی گــەورەی قومــاش  )کەمــال( وەکــو 

ــاو  ــی لەن ــە. چەندیــن دوکان ــە چینــی دەوڵەمەندان ــەو ل ــان(ە. ئ باوکــی )نی

قەیســەری ســلێامنیدا هەیــە. بۆیەیــش کاتێــک ئــەوە دەبیســتێت کچەکــەی 

لەگــەڵ کوڕێکــی هــەژار و دامــاوی شــارێکی دیکــە خۆشەویســتی دەکا و 

ــە  ــەوێ ب ــی دەیان ــۆی و کوڕەکان ــەوا خ ــکات، ئ ــەرگیری ب ــەوێ هاوس دەی

خوێــن نامووســیان پــاك بکەنــەوە. لــەوە دەترســن خەڵــک باســیان بکــەن.

)) »کچەکــەی کەمــال بــەزاز ڕەدوو کەوتــووە.« »کچەکــەی کەمالــی بــەزاز 

ــب،  ــەک.«(( ]غەری ــی هەولێریی ــە باوەش ــراوە خزاوەت ــج ب ــت پێن ــە پش ل

ــدی  ــی دەوڵەمەن ــێوەیە دەاللەت ــەو ش ــال( ب ــی )کەم 2018، 267[ ناوهێنان

ــە شــاری ســلێامنی. بۆیەیــش کچەکــەی خــۆی  ــەرە ل و بەناوبانگــی کارەکت

ــە هاوشــانی کەســێکی هــەژار و بــێ باوکــی وەکــو )ســەروەر( نازانێــت.  ب

ئــەم  ئەوەیــە،  دەاللەتــی  بــەزاز(  )کەمالــی  بــە  ناوهێنانــی  تەنانــەت 
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ــەوی کچەکــەی  ــە، بۆیەیــش دەی ــی دەوڵەمەندان ــە چین ــەرە ســەر ب کارەکت

ــڕوای  ــە ب ــاوکات ب ــۆی. ه ــتی خ ــان و هاوئاس ــێکی هاوش ــە کەس ــدات ب ب

شــەڕەفی  و  نامــووس  بەمەیــش  کەوتــووە،  ڕەدوو  کچەکەیــان  ئــەوان 

بنەماڵــە و پێگــە کۆمەاڵیەتییەکەیــان لەکــەدار دەبێــت. بــۆ ئــەوەی پێگــەی 

ــەو  ــەوان پێویســتە ئ ــڕوای ئ ــە ب ــزن، ب ــی بپارێ ــاو خەڵک ــان لەن بنەماڵەکەی

ــەوە. ــاك بکەن ــن پ ــە خوێ ــە ب تاوان

لەالیەکــی دیکــەوە )مەحمــوود(ی باوکــی )ســەروەر(، کەســێکی شــیوعیە. 

کەواتــە ســەر بــە چینــی هــەژاران بــووە. بۆیەیــش دەســەاڵت دەیگرێــت. 

))مەحموودیــان بــۆ لێــدان و ئەوشــکەنجە و مــردن بــرد، ئاخــر مەحمــوود 

ــی  ــە کەالوەکان ــوو، ل ــەوەدا ب ــەو شــیوعیانەش ل ــی ئ ــوو، نەگبەت شــیوعی ب

]غەریــب، 2018،  بکەنــەوە.((  ئــاوەدان  دنیــا  دەیانویســت  خۆیانــەوە 

189[ وەگێــڕ لــە ڕێــی ئاشــکراکردنی ئایدیۆلۆجیــا و بیرکردنــەوەی ئــەو 

کارەکتــەرەوە دەیەوێــت، دەاللەتەکانــی مــردن و نەمانــی باوکــی )ســەروەر(

ــەم  ــی ئ ــەوە و پەیڤەکان ــۆی بیرکردن ــەر خ ــر ه ــدات. دوات ــان ب ــان نیش م

کارەکتەرەمــان بــۆ دەگوازێتــەوە، پــر دەری دەخــات، کــە ســەر بــە چ 

چینێکــی کۆمەاڵیەتییــە. ))مەحمــوود دەیگــوت: دەیــەوێ، ئــازادی خوێنــی 

ــە  ــەو واڵت ــم. ئ ــا و دەرەبەگ دەوێ، مــن ڕووشــکاوی بەردەســتی کــوڕە ئاغ

ــی  ــە نان ــەن، ئێم ــێ دەک ــەفای پ ــف و س ــەوان کەی ــە، ئ ــی هەموومان بەش

ــن  ــب، 2018، 201 دەبینی ــێ بڕووخــێ...(( ]غەری ــە. دەب شــەومان زەحمەت

ــەی  ــەو خەڵکان ــەی ئ ــو زۆرب ــە، وەک ــە جۆرێک ــەر ب ــەوەی کارەکت بیرکردن

ــە ڕێــی کەســانی دیکــەوە  ــوو، ل ــان نەب شــیوعی بــوون، بــەاڵم خوێندەواری

بــە ئایدیۆلۆجیــای چــەپ و شــیوعیەت ئاشــنا دەبــوون. هــەروەک لــە 

ــیوعیەت  ــە ش ــەرە زۆر ل ــەم کارەکت ــراوە، ئ ــۆ ک ــاژەی ب ــدا ئام ڕۆمانەکەش

ــی  ــە خەڵک ــەگ ل ــا و دەرەب ــەدرەی ئاغ ــەو غ ــە هــۆی ئ ــەاڵم ب ــت، ب نازانێ

هــەژار و جووتیــاری دەکــەن، ئــەو بۆتــە شــیوعی. لەالیەکــی دیکــەوە 

وەگێــڕ بــۆ ئــەوەی دەاللەتــی نــاوی )مریەمــەڕەش(، کــە دەکاتــە خێزانــی 

ئایدیۆلۆجــی  باکگراونــدی  باســی  دێــت  بکاتــەوە،  ڕوون  )مەحمــوود( 

)مەحمــوود(ی مێــردی )مریــەم( دەکات. بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بزانێــت 

ــاوە بانــگ دەکرێــت  ــە چییــەوە هاتــووە، بــۆ ژنێــک بــەو ن ــاوە ل ئــەو نازن

و نــاو دەهێندرێــت. کاتێــک )مەحمــوود(ی مێــردی بــۆ زینــدان دەبــەن و 

دواتریــش نایەتــەوە و لــە ســێدارە دەدرێــت، کــەس نازانــێ گۆڕەکەیشــی لــە 

کوێیــە، )مریــەم( بەخــت و ژیانــی ڕەش دەبێــت. لێــرەدا مەبەســت لــەوە 

ــاژە  ــەدا ئام ــە ڕۆمانەک ــدە ل ــت، هەرچەن ــتی ڕەش دەبێ ــی پێس ــە ڕەنگ نیی

ــەو  ــی ئ ــی ژیان ــە ڕەشــبوون و تاریکبوون ــەوە کــراوە، بەڵکــو مەبەســت ل ب

کارەکتەرەیــە. کەواتــە )مەحمــوود( لــە ڕووی پێگــەی کۆمەاڵیەتییــەوە 

ــە. ــی هەژاران ــە چین ــەر ب ــال(ە، س ــەی )کەم پێچەوان

کارەکتەرانێکــامن هەیــە، کارەکتــەری خوازەییــن. ئاشــکرایە ))زۆربــەی 

نیشــانەکان لەنــاو سێســتەمێکی ڕەمزیــدا گەشــە دەکــەن، کارەکتــەرە 

ڕەمزییەکانیــش نیشــانەیەکی دالییــن و ڕەهەنــدی ڕەمزیــان هەیــە، هەڵگری 

کۆمەڵــێ مەدلووالتــی جوایــەز و ناجێگــرن.(( ]النعیمــی، 2009،183[ لێــرەدا 

ــت،  ــردەوەوە دەردەبڕێ ــی ک ــی ئەنجامدان ــە ڕێ ــی ل ــەر ئارەزووەکان کارەکت

ــز و  ــە ڕەم ــەوە( دەبن ــتی و ڕقلێبوون ــیفەتی )خۆشەویس ــش دوو س بەمەی
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ــە  ــان(، ب ــوان )ســەروەر و نی ــەو کەســانە. خۆشەویســتی لەنێ ــۆ ئ خــوازە ب

ــێ  ــاک و ب ــتییەکی پ ــۆ خۆشەویس ــز ب ــە ڕەم ــە بوونەت ــەم دوان ــە ئ جۆرێک

کۆتایــی. تێمــەی خۆشەویســتی لــەم ڕۆمانــەدا تێمەیەکــی ســەرەکییە. 

ــان وەکــو جەنــگ دەبینێــت.  )ســەروەر( کەســێکی ڕەشــبینە، هەمیشــە ژی

کتیبەکانــی )ئەلبێــر کامــۆ( کاریگەری زۆریان لەســەر هەبووە. ))ڕســتەیەکی 

ئەلبێــر کامــۆ ســەنتەری بیرکردنــەوەی بــوو، »خۆکوشــن برەودانــە بــە 

ــان  ــوو ژی ــە ب ــەو لەوان ــوو. ئ ــی ب ــی دڵ ــە بابەت ــی«. خۆکوشــن تاک بێهودەی

ــا ئــەو هیــچ پێناســەیەکی بــۆ ژیــان نەبــوو،  و مــردن وەک یــەک ببینــێ، ن

بــەاڵم دەیزانــی مــردن ئارامییەکــی لەبننەهاتــووە.(( ]غەریــب، 2018، 82[ 

ــۆکار  ــۆ دوو ه ــنبینییەکەی ب ــەرچاوەی ڕەش ــبینە، س ــەرە ڕەش ــەم کارەکت ئ

دەگەڕێتــەوە. هۆکارێکیــان ئــەو القەکــردن و دەســتدرێژییە سێکســییە 

ــوڕ  ــەن دوو ک ــە ئاودەســتەکانی ســینەمادا لەالی ــدا ل ــە منداڵیی ــە ل ــوو، ک ب

ــە  ــەوە. ل ــی دەمێنێت ــی لەگەڵ ــی ژیان ــە درێژای ــە ب ــەری، ئەم ــە س دەکرێت

ــە  ــوڕە تێکدەشــکێنێت. هــۆکاری دووەم بریتیی ــەم ک ــەوە ئ ڕووی دەروونیی

لــە نارشینــی لــە ڕووی ڕووخســارەوە. ڕووخســاری )ســەروەر( پڕیەتــی 

ــەوە  ــە ڕووی دەروونیی ــە ل ــەم هۆکاران ــن ئ ــڕوای م ــە ب ــی ڕەش. ب ــە چاڵ ل

کاریگــەری گەورەیــان لەســەر بیرکردنــەوەی ئــەو بەرانبــەر ژیــان دروســت 

ــت،  ــۆش دەوێ ــان خ ــێت و یەکری ــان( دەناس ــک )نی ــەاڵم کاتێ ــردووە. ب ک

دەبێتــە کەســێکی گەشــبین. ))خۆشەویســتی ئاوایــە، ســەروەر کراســی 

ــەر  ــا، ه ــی دیب ــەر مێروولەیەک ــرد، ه ــەر دەک ــپی لەب ــی س ــوور و پانتۆڵ س

پەڕەســێلکەیەکی دیبایــە پووشــی بــە دەنووکــەوە دڵــی پــێ خــۆش دەبــوو، 

ــۆ ئــەو هەڵدەچنــن.(( ]غەریــب، 2018، 230[ ئــەم  ــە ب وای دەزانــی هێالن

ــەرە  ــەم کارەکت ــت. ئ ــان دەگۆڕێ ــەر ژی ــی بەرانب ــەواو دنیابین ــەرە ت کارەکت

ــەوەی چــۆن  ــک ب ــە ڕەمزێ کارەکتەرێکــی ســەرەکییە، خۆشەویســتی دەبێت

ــت. ــان دەگۆڕێ ــەر ژی ــان بەرانب ــۆن بیرکردنەوەی ــت، چ ــەکان دەگۆڕێ مرۆڤ

دووەم: دەستەی کارەکتەرە ئاماژەیییەکان

ئــەم دەســتەیە، کارەکتــەری گەیەنەریشــی پــێ دەگوترێــت، بــەوەی دەبنــە 

پــردی پێوەنــدی نێــوان ڕۆماننــووس و خوێنــەر. بــە واتایەکــی دیکــە 

پێوەنــدی لەنێــوان وەگێــڕ و خوێنــەر دروســت دەکــەن. ئاشــکرایە لــە 

هەمــوو ڕۆمانێکــدا بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان ڕۆماننــووس خــۆی لــە پشــت 

یەکێــک لــە وەگێــرەکان، کارەکتــەرەکان حەشــار دەدات. کەواتــە ئــەو 

ئاماژانــە هەوڵێکــن بــۆ گەیاندنــی بیرکردنەوەکانــی ڕۆماننــووس بــە خوێنەر. 

لەالیەکــی دیکــە بــە کارەکتــەری هەواڵــدەری ناودەبرێــن، بــەوەی هــەواڵ و 

ڕووداوگەلێــک، کــە لــە ڕابــردوودا ڕوویانــداوە، کارەکتــەری دیکــە دێــن ئــەو 

ــاو ڕۆمانەکــەدا پراکتیــک دەکــەن. ــە لەن ڕووداوان

رۆمانەکــە  کۆتایــی  تــا  نادیــارە.  وەگێڕێکــی  ڕۆمانــە،  ئــەم  وەگێــڕی 

ــوو  ــە. هەم ــڕ نیی ــتێکی وەگێ ــیەت و ش ــاو، خاس ــۆ ن ــەک ب ــچ ئاماژەی هی

ــەدات  ــێ ن ــان پ ــڕە ڕێی ــەو وەگێ ــو ئ ــەاڵتن، تاک ــێ دەس ــەرەکان ب کارەکت

ناتوانــن بپەیڤــن. بــە واتایەکــی دیکــە لــە ڕێــی وەگێــڕەوە قســەکانی خۆیــان 

دەکــەن. هەمــوو ڕووداوی ڕابــردوو و ئێســتای هەمــوو کارەکتــەرەکان بــۆ 

ــودی  ــڕ خ ــە، وەگێ ــەوە نیی ــتامن ئ ــرەدا مەبەس ــەوە. لێ ــەر دەگوازێت خوێن

ڕۆماننــووس بێــت، بــەاڵم دەکــرێ ڕۆماننــووس هێنــدێ لــە بیرکردنەوەکانــی 

خــۆی لــە وەگێــڕ بارکردبێــت. هەرچەنــدە وا بــاوە وەگێــڕ بــە پلــەی یەکــەم 

ئامادەیــی ڕۆماننــووس دەگەیەنێــت، بــەاڵم مەرجیــش نییــە. بــە هەمەحــاڵ 

وەگێــڕ لــەم ڕۆمانــەدا دەســەاڵتی تــەواوی بەســەر کــۆی توخمەکانــدا 

ــەم(،  ــال(، )مری ــس(، )کەم ــردووی )بەڵقی ــی ڕاب ــت ژیان ــەوە دێ ــە، ئ هەی

)مەحموود(...تــاد دەگێڕێتــەوە. لەنــاو هەمــوو ئەوانــەدا هەســت دەکەیــن 

ــوێن  ــە زۆر ش ــە ل ــارداوە، چونک ــۆی حەش ــی خ ــووس بیرکردنەوەکان ڕۆمانن

ــوون،  ــەر ژن، منداڵب ــوردەواری بەرانب ــی ک ــتنی دابونەریت ــی دەرخس هەوڵ

پیــاو، سیاســەت، خوێندن...تــاد دەربڕیــوە.

سێیەم: دەستەی کارەکتەری پاتەبوویەوە

ــی  ــتنی تەون ــە پێکەوەبەس ــگ ل ــی گرین ــەرک و ڕۆڵێک ــە ئ ــەم کارەکتەران ئ

و  زەیــن  کردنــی  چــاالک  لــە  ڕۆڵیــان  هــاوکات  دەبینــن.  ڕووداوەکان 

بیرکردنــەوەی خوێنــەردا هەیــە. بــۆ منوونــە ئــەو کارەکتەرانــەی کــردەوەی 

ــاوی  ــە ن ــکام ب ــەدا کارەکتەرێ ــەم ڕۆمان ــام دەدەن. ل ــاک ئەنج ــاش و چ ب
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)ســەردار( هەیــە. ئــەم کارەکتــەرە لــە کۆلێــج هاوڕێــی )نیــان و ســەرەوەر(

ــەرە  ــە کارەکت ــەرە یەکێکــە ل ــەم کارەکت ــت، ئ ــەر وا دەزانێ ە. ســەرەتا خوێن

ــەوەی  ــش ب ــام دەدات. ئەوی ــەراپ ئەنج ــردەوەی خ ــەکان، ک ــەر خەراپ ه

ــن،  ــەڵ ببەس ــدی لەگ ــەوێ پێوەن ــج دەیان ــی کۆلێ ــەی کچان ــەڵ زۆرب لەگ

بــەاڵم ئــەو ڕەتــی دەکاتــەوە، دواتــە ئاشــکرا دەبێــت، نامــەی بــۆ زۆربەیــان 

نووســیوە و لەگــەڵ زۆربەیــان دەســتبازی کردووە. ئــەم کارەکتــەرە بەردەوام 

ــاد  ــەروەر(، )میدیا(...ت ــان(، )س ــاوی )نی ــك ن ــەر کاتێ ــە. ه ــی هەی ئامادەی

ــەرە  ــەم کارەکت ــەاڵم ئ ــت. ب ــش دێ ــاوی ئەوی ــت، ن ــک بێ ــەر کارەکتەرێ ه

بــەردەوام لــە خۆشەویســتی کچــان ڕا دەکات، چونکــە پەیامنــی بــە باوکــی 

داوە تەنــێ خــاک و نیشــتیامنی خــۆش بوێت.هــەر ئــەم کارەکتــەرە نهێنــی 

ــە  ــە دادگ ــک ل ــان دەدات، کاتێ ــارێتەوە، یارمەتی ــان( و )ســەروەر( دەش )نی

ــت.  ــۆ دەگرێ ــان ب ــان دەدات، هۆتێلی ــەو یارمەتی ــەن، ئ ــەرگیری دەک هاوس

پێوەنــدی  ڕووداوەکان  زۆربــەی  ســەرەکییە،  کارەکتەرێکــی  )ســەردار( 

ــت  ــان( دەیانەوێ ــی )نی ــاوک و براکان ــك ب ــەت کاتێ ــە. تەنان ــەوەوە هەی ب

ــەوە.  ــەوە، ســەرەتا )ســەردار( دەدۆزن ــە بەغــدا بدۆزن ــان و ســەروەر( ل )نی

بــەالم ئــەو شــوێنەکەیان پــێ ناڵێــت، تەنانــەت بەرگریــان لــێ دەکات. 

))ســەرەتا نەیزانــی ئــەو قورسایییەیســەر دڵــی چییــە، تــا زانیــی، تــا هەڵــی 

ــێ.  ــوو شــێت ب ــک ب ــە خەری ــا خەریکــی چ تاوانێک هێن

»خۆشــاردنەوە، پشــتکردنە کوشــتنی دوو عاشــق، تەنهــا بــۆ خۆڕزگارکــردن 

کارێکــی ترســنۆکانەیە.«

»خیانەتە لە هاوڕێیەتی.« تا توانی جڕتێکی بۆ خۆی لێ دا.

»خیانــەت کاری تــۆ نییــە.«(( ]غەریــب، 2018، 340[ زۆربــەی ڕووداوەکانــی 

نــاو ڕۆمانەکــە پێوەندیــان بــەم کارەکتــەرەوە هەیــە، چونکــە لــە زۆربــەی 

مەبەســتی  کارەکتەرەیــش  ئــەم  ئامادەیــی  هەیــە.  ئامادەیــی  کات 

ــەم  ــە ئ ــە، چونک ــی ڕووداوەکان ــو هەوێن ــەو وەک ــە پشــتە. ئ ــی ل گێڕانەوەی

کارەکتــەرە دەبێتــە هــۆی یەکرناســینی )نیــان( و )ســەروەر(، لەوێــوە 

هەمــوو ڕووداوەکان، تەنانــەت ڕۆمانەکــە دروســت دەبێــت.
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پەیڤــی کارەکتــەرەکان دەرخــەری بیرکردنــەوە و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی ئــەو 

ــەو کارەکتەرانــەی  ــەدا ئ ــەم ڕۆمان ــە. ئــەوەی جێــی ســەرنجە، ل کارەکتەرەی

خەڵکــی هەولێــرن، خوێنــەر هەســت نــاکات ئەوانــە هەولێرییــن. چونکــە 

کاتێــک دەپەیڤــن، هیــچ ســیامیەکی شــێوەئاخاوتنی هەولێرییــان پیــوە 

ــۆ،  ــو: ل ــی وەک ــەی هەولێری ــوێن، وش ــدێ ش ــە هێن ــتە ل ــە. ڕاس ــار نیی دی

ــانە  ــەو وش ــوان ئ ــان لەنێ ــدا گونج ــاوە، لێرەش ــی... بەکارهێن ــم، وەک ئەرێ

ــی  ــە ماڵ ــس( دەچێت ــك )بەڵقی ــە کاتێ ــۆ منوون ــە. ب ــردا نیی و وشــەکانی دوات

ــەی  ــەو دەمانچەی ــاگات ل ــت: ))خوشــکم ئ ــەم( دەڵێ ــەڕەش(، )مری )مریەم

ــەی  ــی وش ــرەدا هەولێری ــە؟(( لی ــۆ دوات کەتیی ــە ل ــێ، بزان ــەرت ب ژوور س

)ژوور( بەکارناهێنــن، بەڵکــو دەڵێــن: )ســەر ســەرت(. لــە چەندیــن شــوێنی 

دیکــە )مریــەم(، )مەحمــوود(ی مێــردی، ئەســعەد وەکــو کەســێکی خەڵکــی 

ــێوەئاخاوتنی  ــە ش ــەن ب ــەم( لەالی ــرێ )مری ــر ناک ــن. ئاخ ــلێامنی دەپەیڤ س

بــۆ  ببێتــە ســلێامنی!  بــکا و دواتــر شــێوەئاخاوتنی  هەولێــری قســان 

منوونــە لــە الپــەڕە )152(دا کاتێــک )ســەوەر( لەســەر قــەاڵت خــۆی 

ــدار دەبێــت، دەڵێــت: کــوا، کــوا ســەروەر چ دەردیەتــی؟  ــدەدا و برین هەڵ

ــت،  ــری باب ــۆ قەب ــێ: ب ــس( دەپەیڤ ــو )یون ــك کارەکتەرێکــی وەک ــان کاتێ ی

هەتیــم ســەروەری مەحمــوود بەڵەکــی مــردووە. ئــەم شــێوەئاخاوتنە 

لەگــەڵ کارەکتــەر ناگونجێــت، چونکــە ناکــرێ کارەکتەرێــک بــە دوو شــێوە 

بپەیڤێــت. ڕاســتە شــێوەئاخاوتنی وەگێــڕ بەســەر فــەزای گێڕانــەوەدا زاڵــە، 

بــەاڵم مــادام وەگێــڕ ڕێ بــە کارەکتــەرەکان دەدات بپەیڤــن، یــان ئــەو 

ــە،  ــاو دوو کەوان ــە ن ــەوە و دەیخات ــەوان دەگوازێت ڕاســتەوخۆ قســەکانی ئ

کەواتــە قســەکانیان دەبــێ هەمــان ئــەو شــێوەئاخاوتنە بێــت، کــە قســەی 

ــێ دەکــەن. پ

سەرچاوەکان:

ــیکاری  ــی ش ــەوەی ڕەخنەیی ــێ لێکۆڵین ــم(، 2011، س ــی )د.نەج 1. ئەڵوەن

ــر. ــاراس، هەولێ ــەوە، دەزگای ئ ــی کوردیی ــارەی ڕۆمان لەب

2. ژووف )ڤەنســان(، 1012، بووتیقــای ڕۆمــان، و: دوکتــور محەمــەد ڕەحیــم 

ئەحمــەدی، دەزگای ئــاراس، هەولێــر.

3. غەریــب )جەبــار جەمــال(، 2018، ســەردەمی گریانــی بەڵقیــس، ناوەندی 

ڕۆشــنبیریی ئەندێشــە، سلێامنی.

ــری،  ــزار ص ــرە، ت:ن ــە القصی ــوی للقص ــل البنی ــارت )روالن(، ؟، التحلی 4. ب

مراجعــە: د.مالــک املگلبــی، دار الشــون الثقافیــە، بغــداد، سلســلە موســوعە 

ــرە )259(. الصغی

5. معلــم )وردە(، 2006، الشــخصیە فــی الســیمیائیات الرسدیــە، محاچــرات 

فــی امللتقــی الرابــی فــی الســیمیا و والنــص االدبــی، جامعــە محمــد خیچــر، 

بســکرە.

الزمــن،  الروائــی )الفچــا و،  الشــکل  بنیــە  6. بحــراوی )حســن(، 2009، 

املغــرب. البیچــا و، گ٢،  الــدار  العربــی،  الثقافــی  املرکــز  الشــخصیە(، 

ــە:  ــە، ترجم ــخصیات الروائی ــیمیولوجیە الش ــب(، 2012، س ــون )فلی 7. هام

ــر. ــع، الجزائ ــر والتوازی ــە للن ــرم الل ــراد، دار ک ســعید بنگ

8. النعیمــی )فیصــل غــازی(، 2009،  العالمــە والروایــە )دراســە الســیمیائیە 

فــی پالپیــە »ارچ الســواد« لعبدالرحــامن منیــف، دار مجــدالوی للنــر 

والتوزیــع، االردن.



شێوازەکانی رەخنەی ئەدەبی لە 
نامیلکەیەکدا

خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی رەخنەی ئەدەبی، 
هونەری هەڵسەنگاندنی دەقی ئەدەبی

ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
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زۆرجــار نامیلکەیــەک زانییارییەکــی زۆر دەدات بــە خوێنــەر کــە لەوانەبێــت 

لــە دەیــان کتێبــی قەبــارە گــەورەدا دەســتت نەکەوێــت، هەربۆیــە الی مــن 

ــب  ــی کتێ ــایی و گرنگ ــاوی، قورس ــی ن ــەکان و زانیارییەکان ــی کتێب ناوەڕۆک

دەردەخــات نــەک ژمــارەی الپەڕەکانــی. زۆرجــار تــۆ لەســەر بابەتێــک 

کتێبێکــی ســەدان الپــەڕە دەخوێنێتــەوە، بــەاڵم هــەر ناگەیتــە ئەنجــام 

یــان لێــی تێناگەیــت، بــەاڵم بــە نامیلکەیەکــی چەنــد الپەڕەیــی دەتوانێــت 

ــە دەســتت.   ــەوەی مەبەســتە بتگات ئ

لەمــاوەی پێشــوودا نامیلکــەی» رەخنــەی ئەدەبی، هونەری هەڵســەنگاندنی 

ــک  ــەن کۆمەڵێ ــە لەالی ــەم نامیلکەی ــی«  بەرچــاوم کــەوت، ئ ــی ئەدەب دەق

نووســەری بەناوبانگــی جیهانییەوەنــوورساوە لەوانــە : میالنــد کۆندێــرا، 

ــۆرج  ــل. ج ــود خلی ــم محم ــک . د . ئیراهی ــس، الی فین ــرت کان دیوی رۆب

پارفیــت. هەروەهــا دیدارێکــی تێدایــە لەگــەڵ جــاک لینهــارت کەلــە الیــەن 

بیرمەنــدی گــەورەی عەرەبــی هاشــم صالــح ئەنجــام دراوە. هــەر لەبــارەی 

رەخنــەی ئەدەبییــەوە لــە کۆتاییــدا، وتارێکــی  کاک شــاهۆ ســەعیدی 

تێدایــە. لــەم نامیلەکەیــدا کۆمەڵێــک وەرگێــر بەشــداربوون لــە وەرگێرانــی 

ــاهۆ  ــەردی، ش ــن ه ــزان« رێبی ــە بەرێ ــن ل ــش بریتی ــە کەئەوانی ــەم وتاران ئ

ــەوزاد ئەحمەدئەســوەد.  ــەد،. ن ســەعید، شــوان ئەحم

بەگشــتی ئــەو ووتارانــەی لــەم نامیلەکەیــە لــە بــارەی رەخنــەی ئەدەبییــەوە 

نــورساون، زانیاریــی زۆر بــە خوێنــەر دەدەن لــە بــارەی قووتبخانــە و 

ــی.  ــەی ئەدەب ــێوازەکانی رەخن ش

رەخنەی ئەدەبی

دیــارە رەخنــەی ئەدەبــی وەکــو رەخنــەی سیاســیی نییــە و کارێکــی 

ــە،  ــاوازی هەی ــە، بگــرە کۆمەڵێــک پڕەنســیپ و قوتابخانــەی جی ئاســان نیی

ــو  ــۆ ســوقرات تاوەک ــەوە ب ــە پالتۆن ــاش ل ــەی فەیلەســووفانی ئەوروپ زۆرب

ــان  ــەی خۆی ــتەم و ئەمڕۆش،قس ــەدەی بیس ــووفەکانی س ــن فەیلەس دوایی

ــەی  ــووە، هەرئەمــەش وایکــردووە کــە قوتابخان ــەوە هەب ــارەی ئەدەب ــە ب ل

جیــاوازی ئەدەبــی دروســت بێــت. لەبەرئــەوە قســەکردن لەبــارەی ئــەدەب 

و رەخنەگرتــن لــە دەقێکــی ئەدەبــی کارێکــی هــەروا ئاســان نییــە کــە وەک 

ــۆی دەچــن.  ــک ب هەندێ

قوتابخانە ئەدەبییەکان

ــەکان  ــە ئەدەبیی ــاش، باســی قوتابخان ــە شــێوەیەکی ب ــەدا ب ــەم نامیلەکەی ل

ــە  ــەم باس ــی ئ ــە جوان ــدا، زۆر ب ــاری یەکەم ــە ووت ــی ل ــە تایبەت ــراوە، ب ک

ــرت کان  ــەن » رۆب ــە الی ــان کەل ــاری یەکەمی ــی ووت شــیکراوەتەوە. بەتایبەت

دیویــس و  الی فینــک« ەوە نــوورساوە، یەکێکــە لــە ووتــارە جوانەکانــی ئــەم 

نامیلکەیــە، پانۆرامایەکــی خێرایــە بــە نــاو قوتابخانــە ئەدەبییــەکان.  هــەر 

ــۆ مۆدێرنیســتەکان وپاشــر فۆرمالیســت  ــەی رۆمانســییەکان ب ــە قوتابخان ل

و بونیاتگەراییــەکان و پۆســت مۆدێرنــەکان. لەهەمانکاتیشــدا بۆچوونــی 

کۆمەڵێــک فەیلەســووف و بیرمەنــد ونووســەری گــەورەی جیهانــی تێدایــە 

ــڤ،  میشــیل  ــا ڤۆل ــوت، ڤێرجین ــۆن، ئالی ــە » ســوقرات، ئەرســتۆ، پالت لەوان

فۆکــۆ، دیــدرا«.

ــتی و   ــە گش ــی ب ــۆ ئەدەب ــەوان ب ــی ئ ــتەکان و تێڕوانین ــارەی فۆرمالیس لەب

ــن : ــک دەڵێ ــس و الی فین ــرت کان دیوی ــی رۆب ــیعر بەتایبەت ش

-فۆرمالیســتەکان بڕوایــان وایــە، شــێوازە شــیعرییە تــازەکان، جیهانگەلێکــی 

تــازە دروســت دەکات ، لەکاتێکــدا لــە ســەردەمانی رابــردوودا تەنهــا یــەک 

جیهــان هەبــوو. ل 11

لــە درێــژەی شــیکردنەوەی بۆچوونــی فۆرمالیســتەکان بــۆ ئــەدەب هــەردوو 

نووســەر دەڵێــن:

-ئــەم بزووتنــەوە بەرفراوانــە ، ســتاتیکا و ئەبســتۆلۆجیای مۆدیرنیســتی 

ــن   ــت بەس ــەک بەپش ــات، ن ــی دا ئەدەبی ــرد و هەوڵ ــوڵ ک ــی قب ــە قوڵ ب

بەناوەرۆکێکــی تایبەتــی یــان » رسوشــت« یــان » رەنگدانــەوە« ی، بەڵکــو  

بــەردەوام بــە هۆی شــێوازەکەیەوە  شــی بکاتــەوە. فۆرمالیزم هــەوڵ دەدات 

دەری بخــات  ئەدەبیــات لەمانــای  زاتــی یــان چیەتییــەوە نەهاتــووە، واتــە  

ئەدەبیــات  الســییکردنەوەی واقــع نییــە، بەڵکــو لــەو منوونــە ڕێژەیییانــەوە  
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ــە. ل 12 ــای هەی ــدا، مان ــر و بەرهەمێکــی تایبەتی هاتــوون ، کــە ژان

لیڤی شتراو ش ودریدا  رەخنەی بونیاتگەراییی

کلــۆد لیڤــی شــراوس یەکێکــە لــە فەیلەســووفە گەورەکانــی فەرەنســا 

و جیهــان بــە یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی فەلســەفەی بویناتگەرایــی 

ــووە   ــی خــۆی ب ــی تایبەت ــی تێڕوانین ــەم فەیلەســووفە خاوەن ــت، ئ دادەنرێ

بەتایبەتیــش لــەدوای ســااڵنی 1960 ئیــر رەخــە ئەدەبییەکانــی دەرخســت 

ــا. و قوتابخانــەی بوونیاتگەرایــی ئەدەبــی دان

لە بارەی بۆچوونی بونیاتگەرەکان هەردوو نووسەر دەڵێن :

بــە  نزیکــی  پەیوەندییەکــی  ئەدەبیــدا  رەخنــەی  لــە  -بوینادگەرایــی 

ــە  ــەم بزووتنەوان ــە،،،، ئامانجــی ســەرەکی ئ ــەوە هەی فۆڕمالیزمــی  ئەدەبیی

ــە  ــوون ب ــک ب ــڕی خەری ــدا لــە ب ــیکردنەوەی ئەدەبی ــە ش ــوو، ل ــەوە ب ئ

ــەوان  ــڕوای ئ ــە ب ــۆ فۆڕمــی  ئەدەبــی ڕابکێشــن.  ب ناوەڕۆکــەوە، ســەرنج ب

ئەدەبیــات سیســتەمێکی ئاڵــۆزە لــە کۆمەڵێــک فــۆرم کــە دەکــرێ بــە  

شــێوەیەکی بابەتــی  لەئاســتی جیــاوازی هەمەکیــدا شــی بکرێتــەوە،،، ل 22

ژاک درێدا و  ئەدەب

ــدا  ــی ژاک دێرێ ــارساوی فەرەنس ــووفی ن ــی فەیلەس ــرەدا بۆچوون ــەر لێ ه

ــەوە  ــوور بەســەر ئەدەب دەردەخــات، بەتایبەتــی کاریگــەری گــەورەی کولت

ــت:  ــات و دەڵێ دەردەخ

نــاڕوات  -  لەبەرئــەوەی مــرۆڤ  هیــچ کاتێــک لەکولتــوورو  ســەرتر 

ــەی رزگار  ــچ رێگ ــکات، هی ــوێ ب ــوور تاوت ــە دەرەوەی کولت ــت ل و ناتوانێ

ــە... ل 23 ــاد نییــە و هیــچ هەلومەرجێکــی رسوشــتی نیی ــە بونی بوونێــک ل

پاش بونیاد گەرایی

پــاش بونیادگەرایــی کەبــە رەخنــەی » دیسراکشــن« دەنارسێت، شــێوەیەکی 

درێدا
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ــەم  ــدی ئ ــک بیرمەن ــی کۆمەڵێ ــە، لێرەشــدا بۆچوون ــەی ئەدەبیی ــری رەخن ت

قوتابخانەیــەی تێدایــە لەســەرو هەمووشــیانەوە هیلــس میللــەر. 

 لەبارەی ئەم قوتابخانەیەشەوە هەردوو نوسەر دەڵێن:

-رەخنــەی دیســراکش رەوایەتــی بــە »ســنوورەکانی« زەمینــە و تێکــس  

دەدات، کــە تێگەیشــن هــەم دەریــان دەخــات  و هــەم پێویســتی پێیەتــی، 

تاقــی دەکاتــەوە،،، ،دیســراکش بــە دوای  دۆزینــەوەی ئەوبنەمــا تاقینەکــراو 

ئــەو مۆدێلــە  تاوتــوێ نەکراوانەوەیــە، کەبوونتــە هــۆی دروســتبوونی 

ناوبراوانــە و ســنوورەکانیان،.،،، ل 24

رەخنەی کولتووری

ئەمــەش جۆرێکــی تــرە لــە قوتابخانــەی رەخنــەی ئەدەبــی، لێرەشــدا نــاوی 

کۆمەڵێــک بیرمەنــد ونووســەری جیهانــی هاتوەلەوانــە : ژاک الکان، میخایــل 

باختیــن ، جولیــا کریســتڤا.  لەبــارەی ئــەم قوتابخانەیــەوە، باســی بۆچوونــی 

» ریمۆنــد ویلیامــز« هاتــوە، ئــەو پێــی وایــە: 

ــتەمی  ــە سیس ــتەوخۆ ل ــووری، راس ــی کولت ــووری و بەرهەم ــرداری کولت -ک

کۆمەاڵیەتییەوە،کەلــە  رەگــەزی تــر دروســتبووە، وەرنەگیــراوە، بەڵکــو خۆی 

رەگەزگەلێکــی ســەرەکی دروســتبوونی ئــەم سیســتەمە  کۆمەاڵیەتییەیــە .،،

خوێندنــەوە کولتووریــەکان کۆتایــی ســەدەی بیســتەم ، دیدێکــی مۆدێرنــی 

ڕادیکاڵیــان بــۆ گــۆڕان و  بەردەوامــی و فرەیــی کولتــوروی پێشکەشــکردووە، 

ل 29

شانۆ 

شــانۆ ژانرێکیگــەورەی ئەدەبییــە، هەمیشــەش بۆتــە مایــە ی گرنگــی پێدانــی 

رەخنەگرانــی ئەدەبــی لــە جیهانــدا. هەمیشــە کاری شــانۆیش ، کاریگــەری 

گــەورەی بەســەر نــاخ و دەروونــی مرۆڤەکانــەوە هەبــووە.  لەمبارەیــەوە . 

د ئیراهیــم مەحمــود خەلیــل دەڵێــت: 

-تەماشــکردنی کارە شــانۆییەکان دەبێتــە مایــە ی پاککردنــەوەی  دەروونــی  

ــی  ــەی ووروژاندن ــەش لەرێگ ــاوان و الدان. ئەم ــژی و ت ــە توندوتی ــەر ل بین

هەســتی بەزەیــی پیاهاتنــەوەو تــرس لــەو ســزایەی خواوەنــد  بەســەر 

ــەپێنێت. ل31 ــدا دەیس ــی تراژیدی پاڵەوان

رەخنەی سایکۆلۆژی و فرۆید

رەخنــەی ســایکۆلۆژیش جۆرێکــی تــری رەخنــەی ئەدەبییــەو ئەمــەش 

ــیگمۆند  ــاویی » س ــەورەی نەمس ــای  گ ــی زان ــاش بۆچوونەکان ــە پ ــر ل زیات

فرۆیــد« ســەریهەڵدا. فۆریــد تەنهــا زاناییەکــی بــواری دەرووناســی نەبــوو، 

بگــرە خاوەنــی بۆچوونــی تایبەتیــش بــووە لەبــواری ئەدەبــدا. لەمبارەیــەوە 

ــت: ــد دەڵێ فۆری
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- ئــەدەب و هونــەر بەگشــتی، فۆرمێکــن لــە لــە فۆرمەکانــی گوزارشــتکردن 

لــەو ئــارەزووە متبووانــە و وێنەیەکــن لــە دەرخســتنی نائاگایــی خەزنکــراوی 

مرۆڤ،،، 

دواتر دەشڵێت:

-کارە ئەدەبــی و هونەرییــە مەزنــەکان شــێوازێکن ، کەنائاگایــی پەنایــان بــۆ 

دەبــات  تــا بەشــێویەکی بڵنــد گوزارشــت لــە خــۆی بــکات، ئیــر نووســەر 

ــوون   ــە خۆرازیب ــی و ل ــە خۆش ــت ب ــد، هەس ــان هونەرمەن ــاعیر ی ــان ش ی

دەکات، چونکــە لــە چەپانــدن رزگاری دەبێــت، بۆیــە لێکۆڵیــاری کاری 

ئەدەبــی و هونــەری  هــەر دەبــێ بــە دوای ژیــان و مێــژوو پەیوەندییەکانــی 

کــە  بگەڕێــت،  ئاماژەشــدا  بچووکریــن  بــەدوای  و  بێــت  نووســەرەوە 

لەوانەیــە رۆشــنایی بخاتــە ســەر ئــەو گرفتــە دەروونیانــەی کــە لــە نائاگایــی 

ــن. ل33 ــەردا پەنهان ــان نووس ــد ی هونەرمەن

واتــە ئــەم قوتابخانەیــە پێــی وایــە، کــە نابێــت حاڵەتــی دەروونــی نووســەر 

یــان هونەرمەنــد پشــتگوێبخرێت تەنانــەت لــە کاتــی شــیکردنەوەی دەقــە 

ئەدەبییەکانــدا بەتایبەتــی لەکاتــی شــیکردنەوە پاڵەوانــی رۆمانێــک، زیاتــر 

جەخــت لــە حالەتــی دەروونــی کەســایەتییەکان دەکاتــەوە تــا شــتی تــر. 

 بلیمەتی ئەدەبی

ــە  ــد بۆت ــان هونەرمەن ــارەی بلیمەتــی نووســەر ی هەمیشــە قســەوباس  لەب

ــە چیــن کــە نووســەرێک بــە  ــا ئــەو خااڵن مایــەی گرنگیدانــی خەڵکــی، ئای

بلیمــەت دابرێــت ویەکێکــی تــر بــە نابلیمــەت؟ . لێــرەدا باســی بۆچوونــی 

هیبۆڵــت تێــن دەکرێــت کــە پێــی وایــە: 

-بلیمەتــی لەئەدەبــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ ســێ فاکتــەر، ئەوانیــش بریتیــن لــە : 

ژینگــە و زەمــەن و ڕەگــەز. ئــەم ســێ فاکتــەرەش دوور نیــن لــە رەهەنــدی 

ــی  ــە ژیان ــە ل ــەرێک بریتی ــەر نووس ــەی ه ــە ژینگ ــەوە، چونک کۆمەاڵیتیی

ــەی . ل 42 کۆمەڵگاک

گەرچــی بیرمەنــدی فەرەنســی جــاک لینهــارت  بۆچوونێکــی تــری هەیــە و 

دەڵێــت: 

-نووســەری داهێنــەر بەرهەمێــک پێشــکەش دەکات، کــە خەســڵەتێکی 

ــەر  ــە س ــی دیک ــی وەک ئەوان ــاوازە، ئەگەرچ ــەواو جی ــە و ت ــی هەی تایبەت

بەهەمــان ژینگەیــە. ل 87

ئەدەب چییە 

ــەدەب و  ــارەی ئ ــە  قســەکردن لەب ــان، ب ــە فەیلەســووفانی جیه ــک ل زۆرێ

پێناســەکردنی خۆیــان خەریــک بــوون. لــەم کتێبەشــدا کۆمەڵێــک بۆچونــی 

ــی مــەدام دو ســتایل نووســەری  ــە بۆچوون ــە روو . لەوان جۆراوجــور خراوت

ــی  ــە،   پێش ــە کۆمەڵگ ــتە ل ــەدەب گۆزارش ــە : ئ ــی وای ــەو پێ ــی، ئ فەرەنس

ــەر  ــکاری بەس ــەدا، گۆڕان ــەر کۆمەڵگ ــکاری بەس ــە گۆڕان ــەدەب ب ــە ئ وای

ــت.  ــدا دێ ئەدەبیش

کۆندیرا
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هەروەها بۆچونی هیپۆلت تێنیش خراوەتە روو ، ئەو پێی وایە : 

-ئــەدەب ئــەو شــتانە بنیــات دەنێــت و دایــان دەهێنێــت و رێکیــان دەخات 

کــە لــە کۆمەڵگــەدا پــەرت و  بــاون . ل43

تێڕوانینی مارکسیانە بۆ ئەدەب 

ــۆ  ــوون ب ــان ب ــەی خۆی ــەی تایب ــی قوتابخان هەمیشــە مارکســییەکان خاوەن

ژیــان و ئــەدەب و مێــژوو، تێڕوانینــی ئــەوان بــۆ ئــەدەب بــەم شــێوەیەیە:

-مارکســییەکان  پێیــان وایــە نووســەر بیــەوێ یــان نــا، ئــەدەب رەنگدانەوەی 

ــتی  ــە هەڵوێس ــدە ب ــەدەب، بەن ــازی ئ ــج و نی ــا ئامان ــە ،،، هەروەه واقیع

ئەدیــب لــە بەرامبــەر ئــەو ملمالنێــی سەرانســەرەی کــە کۆمەڵگــەی 

ــا  ــت ئەوس ــدا بێ ــی چینایەتی ــو ملمالنێ ــە نێ ــە ل ــەر کۆمەڵگ ــووە، ئەگ داگرت

ــک  ــە یەکێ ــت ل ــود گوزارش ــری یاخ ــە الیەنگی ــەدەب ب ــازی ئ ــج و نی ئامان

لــە چینــەکان دیــاری دەکرێــت،،، ل 44 لەالیەکــی تــرەوە ئەدیبانــی رەوتــی  

مارکســیزم پــر بایــەخ بــە فکــر و بابــەت دەدەن و فۆڕمــی  هونــەری  

ــەن،،، ل 45  ــۆش دەک فەرام

ــە  ــە، ئەم ــن وای ــیزم پێیان ــی دژە مارکس ــک رەخنەگران ــەش الی زۆرێ  ئەم

بــەزەرەر بــۆ ئــەدەب  و هونــەر دەگەڕێتــەوەو نابێــت نووســەر خــۆی بــە 

ــت.  ــازاد بێ ــێکی ئ ــت کەس ــرە دەبێ ــتێتەوە بگ ــتێک ببەس ــچ ش هی

رۆمان

ــت،  ــەدەب دادەنرێ ــی ئ ــەورە وجوانەکان ــرە گ ــە ژان ــک ل ــە بەیەکێ رۆمان

هەرچەنــدە  لــە چــاو ژانرەکانــی تــردا تەمەنــی کەمــرە، لــێ لــەو تەمەنــە 

ــەرک و  ــان و ئ ــارەی رۆم ــەوە، لەب ــری دای ــی ت ــی ژانرەکان ــدا پێش کورتەی

ئامانجــی رۆمانیشــەوە، لــەم نامیلەکەیــدا تێڕوانینــی کۆمەڵێــک نووســەر و 

ــە. ــی تێدای ــەورەی جیهان ــدی گ بیرمەن

الی جــۆرج لــۆکاچ  رۆمــان هــەر داســتانە، بــەاڵم داســتانی مرۆڤــی چاخــی 

نوێیــە، یــان ووردتــر داســتانی چینــی بۆرجوازییــە،،، ل116

ــو  ــە نێ ــا دابڕانێکــی ئیســتاتیکی ل ــان  تەنه ــن ســەرهەڵدانی رۆم الی باختی

داهێنانــە هونەرییەکانــدا دروســت نەکــرد، بەڵکــو داهێنانێکــی ئەپتمۆلۆجی 

لەنێــو فکــری مرۆیشــدا ئەفراند،جۆریکــی تــری لــە چێــژ و پرســیاری هێنایــە 

ئــاراوە، کــە لێکدراوتــر و قووڵــر بــوون. ل 118

ــەو  ــەوەی ئ ــان دۆزین ــۆژی  رۆم ــۆی ئەنتۆل ــە ه ــرا، تاک ــالن کۆندێ الی می

ــێکی  ــک کەبەش ــەوە، رۆمانێ ــت بیدۆزێت ــان دەتوانێ ــا رۆم ــتەیە، کەتەنه ش

نەنــارساوی بــوون نەدۆزێتــەوە، نــا ئەخالقییــە، ناســین، تاکــە پەیامــی 

ئەخالقــی رۆمانــە. ل98 

دوا قسە

ــت  ــەوە زۆری دەوێ ــەی ئەدەبیی ــارەی رەخن ــەکردن لەب ــەوە قس بەدڵنییای

ــدا  ــد الپەڕەیی ــی چەن ــە نامیلکەیەک ــا ل ــە تەنه ــاوەڕەدام ک ــەو ب ــش ل و منی

ناتوانرێــت هەمــوو  بۆچــوون وقوتابخانــەکان بخرێتــە ڕوو، لــێ بەالیەنــی 

کەمــەوە ئــەم نامیلکەیــە توانیویەتــی  زانیارییەکــی گرنــگ بداتــە خوێنــەر و 

ــێ.  ــەوە بدات ــەی ئەدەبیی ــارەی رەخن بەرچاوروونییەکــی باشــی لەب

لێــرەدا جێگــەی خۆیەتــی  دەستخۆشــی لــەو بەڕێزانــە بکەیــن، کــە 

نامیلکەیــەدا.  ئــەم  وەرگێرانــی  لــە  بەشــداربوون 

سەرچاوە:

رەخنــەی ئەدەبــی، هونــەری هەڵســەنگاندنی دەقــی ئەدەبــی. کۆمەڵێــک 

نووســەر. چــاپ و پەخشــی ســەردەم . چاپــی یەکــەم. 2017 ســلێامنی .



کات وەک سەروەری بوون و 
گەردوون، خۆشەویستی 

وەک پەتا
ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە دونیای 

نووری بێخاڵیمارسیل پرۆست
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نەخۆشی وەک وزەی داهێنان!

مارســیل پرۆســت )1871 - 1922( لــە دەوروبــەری پاریــس لەدایــک بــووە. 

ــە هــۆی نەخۆشــییەوە زوو  ــەاڵم ب ــدن، ب ــەر خوێن ــە ب ــاڵی 1882 چووەت س

زوو لــە خوێنــدن دابــڕاوە. ئــەدەب، ئــەو وانەیــە بــووە، کــە پرۆســت تێیــدا 

بــە پلــەی نایــاب ســەرکەوتوو بــووە. تەنانــەت هــەر لــە ســای ئــەو زیرەکــی 

و توانــا و ســەلیقەیەی لــە وانــەی ئەدەبــدا، قوتابخانەکــەی خەاڵتیــان 

ــە  ــە ل ــی خوێندن ــدە بەناوبانگەکان ــە نێوەن ــک ل ــردووە. دەرچــووی یەکێ ک

ــەدەب و  ــواری ئ ــە ب ــش هــەر ل ــی لیســی(، دواتری فەڕەنســا )قوتابخانەکان

ــە  ــەرزی ل ــەی ب ــدن داوە. بڕوانام ــە خوێن ــژەی ب ــادا درێ ــەفە و یاس فەلس

بوارەکانــی )فەلســەفە - یاســا( بەدەســت هێنــاوە، یەکەمیــان لــە پەیامنگەی 

ــە ســۆربۆن. ــان ل کۆندۆرســێ و دووەمی

باوکــی پرۆســت، پزیشــک و پســپۆری زانســتیی نەخۆشــییە درمــەکان 

بــووە، لــەم بــوارەدا چەندیــن کتێبــی پزیشــکی چــاپ و بــاو کردوەتــەوە. 

دایکیشــی کــە کچــی خێزانێکــی دەوڵەمەنــد بــووە، ئینگلیــزی زانێکــی 

بــاش، خوێنەرێکــی جیــددی، کەســێکی هۆشــیار و ڕۆشــنبیر بــووە. بەمــەش 

ڕۆڵێکــی کاریگــەری لــە پێگەیاندنــی کوڕەکــەی و هاندانــی بــۆ خوێندنــەوە 

گێــڕاوە. تەنانــەت دەگوتــرێ لــە وەرگێرانــی هــەر دەق و بەرهەمێکــی 

ئینگلیزیــدا، کــە کوڕەکــەی ئــارەزووی خوێندنــەوەی کــردووە، هاوکارێکــی 

باشــی بــووە، بەمــەش کۆمەکــی بــە دەوڵەمەندکردنی پاشــخانی ڕۆشــنبیریی 

پرۆســت کــردووە.

 پرۆســت لــە تەمەنــی نــۆزدە ســاڵیدا زۆر بــە ســەختی، تووشــی نەخۆشــیی 

تەنگەنەفەســی )ڕەبــۆ( بــووە هــەر بــەو هۆیەشــەوە لــە تەمەنــی ٥١ 

ــک و  ــا دای ــتی، هەت ــێوەیەکی گش ــە ش ــت داوە. ب ــی لەدەس ــاڵیدا گیان س

باوکــی نەمردبــوون، زۆرینــەی هــەرە زۆری کاتەکانــی لــە ماڵــەوە بردووەتــە 

ــی ئەویــش گــۆڕاوە. ــەوان، ئیــدی ژیان ــی ئ ــە مردن ــەاڵم ب ســەر، ب

ــۆ  ــیی ڕەب ــی نەخۆش ــەختی تووش ــە س ــەوە ب ــە منداڵیی ــی ل ــەو ئەگەرچ ئ

ــی  ــە تەمەن ــەت ل ــوو، تەنان ــان ب ــە و ژی ــڕ جووڵ ــی پ ــەاڵم گەنجێک ــوو، ب ب

هەرزەکاریــدا بــوو کــە گۆڤارێکــی ئەدەبــی بــە نــاوی )مێــز، خــوان( 

دەرکــردووە. 

ســەرەڕای نەخۆشــی و خراپیــی بــاری تەندروســتییەکەی، پرۆســت لــە نێــوان 

ســااڵنی 1886 - 1890 چووەتــە خزمەتــی ســەربازی. ئــەم ئەزموونــەش 

شــارەزایی و زانیاریێکــی زۆری پێبەخشــیوە، تــا ئــەو ئاســتەی لــە نووســینی 

بەشــی ســێیەمی ڕۆمانــە حــەوت بەرگییەکەیــدا ســوودێکی زۆری لــەو 

ــووە. ــە وەرگرت ئەزموون

ــێ  ــتی ل ــەواوی بڕس ــە ت ــییەکەی ب ــی، نەخۆش ــی تەمەن ــاڵی کۆتای ــێ س  س

بڕیبــوو. لــەو ماوەیــەدا، درێژایــی کات، ســەرقاڵی نووســین و تەواوکردنــی 

ڕۆمانەکــەی بــوو، تــا دواجــار لــە تەمەنــی 51 ســاڵیدا مــرد و تەرمەکەیــان 

لــە پاریــس ناشــت.

پرۆست و کاتی لەدەستچوو

ڕۆمانــە بەناوبانگەکــەی )گــەڕان بــە دوای زەمەنــی ونبــوو، یــان کاتــی 

لەدەســتچوو(، کــە حــەوت بەرگــە و هــەر بەرگــەی بــە ناونیشــانێکە 

ــادوم و  ــت، س ــی گرمان ــدا، الی ماڵ ــاری کچەکان ــێبەری بەه ــە س ــوان، ل )س

عامــورە، زیندانــی، ڕاکــردوو یــان ئەلبەرتینــی ونبــوو، زەمەنــی گــەڕاوە( کــە 

ــاڵدا  ــاوەی 13 س ــە م ــردووە و ل ــە نووســینی ک ــە ســاڵی 1909 دەســتی ب ل

تــەواوی کــردووە، یەکێکــە لــە شــاکارە جیهانییــەکان و تــا ئێستاشــی لەگــەڵ 

ــردووە.  ــەوە ک ــە بارەی ــەیان ل ــەر قس ــر و لێکۆڵ ــن ڕەخنەگ ــت، زۆرتری دابێ

ئــەو ڕۆمانــەی کــە بــە )گەورەتریــن ڕۆمانــی خەیاڵــی( وەســف کــراوە و بــە 

هۆیــەوە خاوەنەکەیشــی بــە )گەورەتریــن ڕۆماننووســی ســەدەی بیســتەم( 

ــی چــاپ  ــە چــوار بەرگ ــوو، ک ــدا ماب ــە ژیان ــراوە. پرۆســت هێشــتا ل ــاو ب ن

و بــاو کرانــەوە، ڕەشنووســی ســێ بەرگەکــەی تریشــی دوای مردنــی و 

ــەوە.  ــاو کراونەت ــراون و ب ــووس ک ــەوە پاکن ــەن برایەکەی لەالی

ــاڵی  ــژەکان و ڕۆژەکان( س ــاوی )چێ ــە ن ــی ب ــەم بەرهەم ــە یەک ــت ک پرۆس

ــە دژی  ــی )جــان ســانتێل، ل ــەک بەرهەمەکان ــە ت ــەوە، ل ــاو کراوەت 1896 ب

ســانت بــۆف(، گرنگریــن و بەناوبانگریــن بەرهەمــی، ڕۆمانــە حــەوت 

بەرگییەکەیەتــی، کــە لــە نێــوان ســااڵنی )1913 - 1927( بــاو کراونەتــەوە، 
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ڕۆمانێــک کــە بــە یەکێــک لــە گرنگریــن کارە ڕۆماننووســییە هاوچەرخــەکان 

ــت.  دادەنرێ

ڕۆمانێکــی حــەوت بــەرگ، لــە ســەروو ٣٠٠٠ الپــەڕە، نزیــک بــە دوو 

ــار  ــە ژم ــوێنکاتی ل ــەدان ڕووداو، ش ــەر و س ــان کاراکت ــە، دەی ــۆن وش ملی

ئەفســانەیی  خەیاڵێکــی  ئەفســانەیی،  ڕۆحێکــی  مەگــەر  نەهاتــوو، 

ــەردەم  ــە لەب ــک هەی ــا چ وزە و هێزێ ــت، دەن ــی بێ ــی تەواوکردن دەرەقەت

باهــۆزی ئــەم هەمــوو ڕووداوەدا، لەنــاو گێژەنــی ئــەم هەمــوو ســایکۆلۆژیا 

جیــاوازەی مرۆڤەکانــدا، لەنــاو تونێڵــی پڕپێچاوپێچــی ئــەو هەمــوو ڕووداو 

و شــوێنکاتەدا، لەنــاو تەڵەزگــەی ئــەم هەمــوو پــرس و بابەتــەدا، ئــاوا 

پشــوودرێژ خۆڕاگــر بێــت و حەوســەڵەی بەردەوامیــی هەبێــت.

ــینەوە و  ــار نووس ــن ج ــن ڕەشــنووس، چەندی ــەری چەندی ــە ب ــە ک ڕۆمانەک

ــەرش و  ــەرنجی پ ــەک س ــت، دونیای ــز و یاداش ــک پەراوێ ــتنەوە، کۆڵێ داڕش

ــە،  ــب و ئەزموون ــک کتێ ــەوەی خەرمانێ ــەت خوێندن ــەال و تەنان ــی الب تێبین

ــە و  ــی، وەسوەس ــێ و نیگەران ــکاوی، دڵەڕاوک ــی و ڕاش ــای ڕوون ــە من ئاوێن

ــی. ــت خۆیەت ــی پرۆس غایلەکان

لــە  جۆرێــک  تووشــی  نەخۆشــییەکەوە  هــۆی  بــە  ئــەوەی  ســەرەڕای 

گۆشــەگیری دەبێــت و کــەم و زۆر لــە فــەزای گشــتیی کۆمەڵــگا دادەبڕێــت، 

بــەاڵم لــە بــاری پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتییــەوە، تێکەڵیێکــی پتــەو و فراوانــی 

ــەی،  ــەو ڕاددەی ــا ئ ــووە، ت ــی ئەرستۆکراســیی فەڕەنســیدا هەب ــەڵ چین لەگ

کــە ئــەو پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە و تێکەڵییــەی لەگــەڵ ژینگــەی ژیانــی 

ئەرستۆکراســی، بــۆ پرۆســت بووەتــە مــاددە و کەرەســتەی بنەڕەتــی و 

ــان.  ــینی ڕۆم ــەرەکیی نووس س

مەعریفەی هونەر!

پرۆســت کــە بــە گوێــرەی زانیارییــەکان، لــە تەمەنــی منداڵییــەوە هۆگــری 

هونــەری میوزیــک بــوو، ئەمــە وایکــردووە هــەر زوو ڕوو بکاتــە خوێنــدن و 

بایەخــدان بــە بــواری ئــەدەب و هونــەر. ئــەوەی لــە بــارەی پرۆستیشــەوە 

زانــراوە، تەمەنێکــی زۆری خــۆی بــۆ خوێندنــەوەی بەرهەمەکانــی )کارلیــل 

ئەزموونــەی  ئــەم  کــردووە،  تەرخــان  و جــۆن رۆســکین(  ئیمرســۆن  و 

خوێندنەوەیــەش هــاوکاری بــوو لــەوەی ڕوانگــە و دیدگایەکــی تایبەتــی بــۆ 

هونــەر و ئــەدەب و ڕۆڵــی ئــەدەب لــە کۆمەڵــگادا لــە الدا چەکــەرە بــکات. 

ــە،  ــاوە نارساوان ــەو ن ــی ئ ــەوەی بەرهەم ــە خوێندن ــی پرۆســت ب هۆگربوون

هــاوکاری بــووە بــۆ ئــەوەی پــەی بــە چیەتــی و ماهیەتــی ڕێچکــە و 

ڕەوتێکــی فەلســەفەی هونــەر ببــات، کــە جێــی بایەخپێدانەکانــی ئــەو بــوو. 

بــۆ منوونــە، کاتێــک پرۆســت هونــەر و مەعریفــە بــە ڕایــەڵ و پــردی جیــاواز 

ــی  ــە تێروانینەکان ــەوەی ل ــە قووڵبوون ــەم کارەی ل ــەک، ئ ــەوە ســەر ی دەبات

ــوو  ــکن پێیواب ــەی ڕس ــەو پێی ــرێ. ب ــەرچاوە دەگ ــەر س ــۆ هون ــکن( ب )ڕس

هونــەر و کاری هونــەری، ڕۆڵێکــی کاریگــەر لــە خزمەتکردنــی مەعریفــەدا 

دەگێــڕن و دەیگــوت: “ لــە کاتــی خۆیــدا بــە چێــژی ســتاتیکی دەگەیــن”.

بــە خوێندنــەوەی وردمــان بــۆ دونیــای پرۆســت، لــەوە تێدەگەیــن کــەوا بــە 

ئاســانی لەســەر فەلســەفەیەکی دیاریکــراوی هونــەر نەگیرســاوەتەوە، یــان 

ڕاســتر بڵێیــن، هەمیشــە لەنــاو بــژارە فەلســەفییەکانیدا لــە بــارەی هونــەر، 

لــە پارادۆکســدا دەژیــا. )گــەڕان بــە دوای کاتــی لەدەســتچوو(ی پرۆســت، 

ــای  ــاو دونی ــەوە ن ــراو دەبەن ــەی  ناوب ــەر و هێان ــکێچ و فیگ ــەو س ــڕە ل پ

ــۆ  ــێ، پرۆســت ب ــێ بڵ ــەو ئاســتەی مــرۆڤ دەتوان ــا ئ ــەر و ســتاتیکا، ت هون

ــدی  ــفکردنی پەیوەن ــتاتیکا و کەش ــواری س ــاری ب ــێنێکی دی ــۆی تیۆریس خ

ــەر و مەعریفــە بــووە. نێــوان هون

ــر،  ــی ڕۆســکینی ڕەخنەگ ــە کار و بەرهەمەکان ــی زۆری پرۆســت ب بایەخدان

هــاوکاری بــووە بــۆ ئــەوەی بچێتــە قوواڵیــی هونــەر و تــا ئاســتێکی بــەرز بە 

نهێنییەکانــی هونــەری شــێوەکاری و میوزیــک و هونــەری بیناســازی ئاشــنا 

بێــت. بۆیــە دەتوانیــن ئــەو مافــە بــە خۆمــان بدەیــن و بڵێیــن، هونــەر بــە 

هەمــوو فــۆڕم و جۆرەکانییــەوە، بریتییــە لــە ڕۆحــی ئــەم ڕۆمانــە. هونــەر 

دڵــی زینــدووی ڕۆمانەکەیــە، بناغــە و کۆڵەگەکەیەتــی.

لــەو ڕۆمانــەدا بــە ئاســانی دەنگــی میوزیــک دەبیســتی، شــێوەکارێک 

دەبینیــت ســکێچ دەکێشــێ.. تابلۆیەکــی شــێوەکاری نیــگا دەکەیــت و 
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چــاوت بەســەر دەیــان هێــڵ و فیگــەر و ڕەنگــی جیــاوازدا دەکــەوێ.. 

هەســت دەکەیــت بــە دیــار پەیکەســازێک، یــان ئەندازیارێکــی بیناســازی 

ــووت  ــدا ق ــەر دەمت ــەک لەب ــک و بااڵخانەی دانیشــتوویت و هــاکا پەیکەرێ

دەبنــەوە. ئەگــەر بــە جۆرێــک لــە دوودڵــی و تــرس و نیگەرانیشــەوە 

ــە  ــزە دەدەین ــەو هێ ــەم بارەیــەوە بڵێیــن، ئ ــر ل بێــت بوێریــن شــتێکی زیات

لــە  ڕۆمانەکــە،  لــە  قــووڵ  ســەرنجدانی  بــە  دەڵێیــن،  و  بەرخۆمــان 

ســۆراخکردنی نەگوتراوەکانــی، لــە کردنــەوەی کــۆدی ئاماژەکانــی، لــە 

ــن میوزیســیان،  ــێبەری چەندی ــتەواژەکانیدا، س ــر و دەس ــە و دێ پشــتی وش

تارمایــی چەندیــن شــێوەکار و پەیکەرتــاش دەدۆزینــەوە.. نۆتــە دەبینیــن بــە 

پلیکانــەی دەربڕینەکانــدا ســەردەکەوێ.. ئــاواز خــۆی بــە ڕســتی ڕســتەکانیدا 

ــدا ڕژاوە، فیگــەر و هێــڵ و  هەڵواســیوە.. وشــە ڕەنگــە و بەســەر الپەڕەکان

ــاموە! ــدا جێ ــەر الپەڕەکان ــی بەس ــێبەرە و نەخش س

وەکوتــر، هەرچــی پەیوەندیــی بــە باکگراونــدی ڕۆشــنبیریی پرۆســتەوە 

ــەر  ــەک ه ــە ن ــەوە، ک ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــێکی زۆری ب ــەوە بەش ــە، ئ هەی

بایەخێکــی زۆری بــە خوێندنــەوەی کار و بەرهەمــی گــەورە نووســەر و 

ئەدیــب و فەیلەســووف و بیرمەندانــی ســەردەمەکەی خــۆی داوە )ســانت 

ســیمۆن، مۆنتێــن، ســتاندال، فلۆبێــر، ئیلیۆت، دیستۆیفیســکی و تۆڵســتۆی(، 

بەڵکــو بــە گوێــرەی ســەرچاوەکان و ئەوانــەی لــە بــارەی پرۆســتەوە 

نووســیویانە، ئــەو ڕۆماننووســە توانایەکــی بــەرز و ســەلیقەیەکی زۆریشــی 

ــی  ــارەی بەرهەمەکان ــە ب ــی ل ــەوەی ڕەخنەی ــار و لێکۆڵین ــە نووســینی گوت ل

)ســانت بــۆف، فلۆبێــر، میشــلێ و ئارنســت ڕێنــان( و زۆر نووســەر و 

ــووە. ــەدا هەب ــدی دیک بیرمەن

تارمایی پرۆست

ــی  ــە ئەدەب ــی پرۆســت ل ــت، خــۆری کاریگەرییەکان ــدا بێ ئێستاشــی لەگەڵ

ــە  ــەو ب ــە ئ ــت، چونک ــاوا زوو ئاوابێ ــووە، وێشــناچێت ئ ــاوا نەب ــدا ئ جیهانی

تەنیــا ڕۆمانێــک، یــان تێکســتێکی ئاســایی لــە دوای خۆیــدا بەجێنەهێشــت، 

بەڵکــو بــەو بەرهەمــەی خــۆی و لــە میانــی باســکردن لــە چەندیــن پــرس و 

بابەتــی زینــدووی پەیوەســت بــە ئێســتا و داهاتــووی مــرۆڤ، مرۆڤایەتــی 

ــدا  ــە ئێستاشــی لەگەڵ ــرد، ک ــە جــۆرەکان تووشــی شــۆک ک ــک ل ــە جۆرێ ب

بێــت کاریگەرییەکانــی لــە بــاری فیکــری و تەنانــەت ئەدەبیشــەوە بەســەر 

دونیــادا مــاوە.

جگــە لــە خوێندنــەوە جیددییەکانــی هەریــەک لــە )میرلۆپۆنتــی، ســارتەر، 

ــەوەی  ــر ئ ــی پرۆســت، وەکوت ــۆ کارەکان ــد، وۆڵــف و( ب ــارت، جی ــۆز، ب دۆڵ

ــان  ــەر ژی ــان لەس ــش کاری ــەری دیاری ــەک نووس ــم، ژمارەی ــاگادار ب ــن ئ م

ــەر  ــکردن لەس ــای ئیش ــە مان ــردن ب ــردووە، کارک ــت ک ــی پرۆس و دونیابینی

بایۆگرافیــای ئــەو نووســەرە و نهێنــی و پەنهانەکانــی ژیانــی، لەوانــە )جــۆرج 

ــادی و…(.  ــز ت ــان ئیف ــامن، ج ــد های ــەر، ڕۆناڵ ــی. کارت ــام س ــەر، ویلی پینت

ڕەنگــە هــەر ئــەم زیندووێتییــەی پرۆســتیش بووبێــت، کە وای لە نووســەری 

سویســڕی )ئــاالن دۆبۆتــۆن(ش کردبێــت، کتێبێــک لەژێــر ناوونیشــانی 

)پرۆســت چــۆن دەتوانــێ ژیانــت بگۆڕێــت( بنووســێت، کــە تێکەڵەیەکــە 
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لــە کاری ڕۆژنامەنووســی، گێڕانــەوە و بەڵگەســازی. دۆبۆتــۆن لــەو کتێبەیــدا 

کــە )یــەزن ئەلحــاج( کردوویەتییــە عەرەبــی، لــە میانــی لیکۆڵینــەوە و 

بەداواداچوونێکــی وردی ڕۆژنامەنووســی، بــە هونەرێکــی بــەرزی گێڕانــەوە 

و بەڵگەســازی )وەک هەوڵێــک بــۆ بــە دۆکیۆمێنتکردنــی مێژوویــی(، ڕوانگــە 

ــتووەتەڕوو. ــتی خس ــی پرۆس ــی و بیروبۆچوونەکان و دونیابین

ــد و  ــان و بیرەوەریــی بیرمەن ــە ژی ــان ســوودوەرگرتن ل ــارە دەســتردن، ی دی

ــە کاری  ــان ل ــا و بەرهەمەکانی ــی دونی ــر و نووســەرە بەناوبانگەکان ڕووناکبی

ــە،  ــە ڕۆمــان و گێڕانــەوە هەی ــەوەی پەیوەنــدی ب ــدا و بەتایبەتــی ل ئەدەبی

دەمێکــە جێــی بایەخــی نووســەران بــووە، بەتایبەتــی لــە کاری ڕۆماننوســە 

هاوچەرخەکانــدا، کــە لــەو نێــوەدا منوونــەی زۆر هــەن و دەشــێ وەک 

نزیکرینیــان، ئامــاژە بــە ڕۆمانــی )کاتــێ نیچــە گریــا(ی )ئیرفیــن . د. بالــۆم( 

بکەیــن، کــە لــە ڕێــگای ئــەو ڕۆمانەیــەوە و لــە ڕوانگــەی گێڕانــەوەی 

سەرگوزەشــتەی ژیانــی نیچــەی فەیلەســووفدا، قســەی ورد لەســەر مێــژووی 

ــا دەکات. ئەوڕوپ

دۆبۆتــۆن لــەو کتێبەیــدا دەچێتــە نــاو وردەکاریــی ژیانــی پرۆســتی مــرڤ، 

ــە  ــەرە ب ــەم نووس ــی ئ ــە پەیوەندییەکان ــەوە ل ــی ئاوڕدان ــە میان ــش ل ئەوی

ــەون و  ــەر خ ــتە لەس ــاوکات هەڵوەس ــەی، ه ــۆی و دەوروبەرەک ــودی خ خ

خولیــا و کارە ئەدەبییەکانــی و ئەزموونەکانــی نووســینی دەکات، هەروەهــا 

لــە توێــی بەرهەمەکەیــدا ســوود لــە ڕاوبۆچوونــی گــەورە نووســەرانی 

ــەت  ــت، تەنان ــاون، وەردەگرێ ــە ســەردەمی پرۆســتدا ژی ــەی ل ــا، ئەوان دونی

هەڵوەســتەی لەســەر هەلومەرجــی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و بارودۆخــی 

نەخۆشــییە  بەتایبەتــی  کــردووە،  پرۆســتدا  تەندروســتیی  و  دەروونــی 

درێژخایەنەکــەی. 

ــاڵح(دا  ــم س ــێتی(ی )هاش ــی و ش ــی )بلیمەت ــە کتێب ــم ل ــە نەب ــەر هەڵ ئەگ

خوێندوومەتــەوە، کــە ڕەگێکــی بلیمەتــی لەنــاو شــێتی دایــە. بۆیــە پەنــام 

ــە وردی  ــدا ب ــە کتێبەکەی ــۆن ل ــە دوبۆت ــرد، چونک ــەم دەســتەواژەیە ب ــۆ ئ ب

لەســەر دووانــەی بلیمەتــی و ئــازار وەســتاوە، یــان دروســتر بڵێیــن، لەســەر 

ــدا  ــازار و ژان. لەوێ ــی و ئ ــوان بلیمەت ــی نێ ــی پەیوەندی ــت و چییەت رسوش پڕۆست
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ئامــاژە بــەوە دەکات، کــە پرۆســت لــە ســای نەخۆشــییەکەیدا، نــەک هــەر 

لەگــەڵ ئــازاردا هەڵــی کــردووە، بەڵکــو نەخۆشــی و ئازارەکــەی کردووەتــە 

کەرەســتەی گــەڕان و پرســیارکردن بــە دوای دۆزینــەوەی ئاســوودەیی 

ــووە  ــی ب ــەو ئاســوودەییە بریت ــۆ پرۆســت ئ ــە ب ــەوەی ژان، ک و لەبیرچوون

ــەت  ــەدەب. تەنان ــدا، ئ ــی نووسینیش ــاو کایەکان ــا لەن ــین، ئینج ــە نووس ل

لــە خوێندنــەوەی ڕۆمانەکــەدا و لــە زۆر شــوێندا خوێنــەر وا هەســت 

ــردووە،  ــەدی ک ــیندا ب ــە نووس ــت ل ــوودەییەی پرۆس ــەو ئاس ــە ئ دەکات، ک

ــو  ــووە، بەڵک ــی نەب ــییەکەی و ئازارەکان ــەوەی نەخۆش ــۆ لەبیربردن ــا ب تەنی

دەشــیەوێ پیــامن بڵێــت، کــە دەشــێ لــە داهاتــوودا ڕۆمــان ببێتــە جۆرێــک 

ــدا  ــوێنێکی ڕۆمانەکەی ــە ش ــەوەی ل ــەکان، وەک ئ ــەریی نەخۆش ــە چارەس ل

دەڵــێ: “ ئــای سیلیســتی، کــوا لــەوە دڵنیــا دەبــووم بــەو کتێبانــەم هەمــان 

ئــەو شــتە بکــەم، کــە باوکــم لەگــەڵ نەخۆشــەکانیدا دەیکــرد” ، دەی باوکــی 

ــدا! ــە ســەرەدەمی خۆی ــووە ل ــاوداری فەڕەنســا ب پرۆســت پزیشــکێکی ن

ئاسوودەیی لە قوللەی قافدا

دوای  بــە  گەڕانــە  لەدەســتچوو(،  کاتــی  دوای  بــە  )گــەڕان  ڕۆمانــی 

دەستخســتنی ئاســوودەیێکی ڕەهــا و خۆشــبەختیێکی نەبــڕاوە. گەڕانــە بــە 

شــوێن دۆزینــەوەی چێــژ و خۆشــی، ئارامــی و ئۆقرەیــی، دڵنیایــی و پشــوو. 

گەڕانێکــە لــە خەونــی منداڵیــی نووســەرەوە چەکــەرە دەکات و پــێ بــە پێی 

ــە  ــدا دەژیێــت و دەڕوات. گەڕانێکــە نزیکــر ل قۆناغەکانــی تەمــەن لەگەڵی

ڕیســک و سەرکێشــی، تــا هێــوری و چاوەڕوانــی. گەشــت و گەڕانێکــە تیایــدا 

بــۆ گەیشــن بــە ئاســوودەیی، نووســەر وەک کەســێکی بلیمــەت و هۆشــیار، 

زیــرەک و زیتەڵــە.. وەک بوونێکــی چاالک و بزۆز.. وەک ڕۆحێکی ســەرکەش 

و بەرزەفــڕ و خاوەنــی دڵێکــی گــەرم و پــڕ ترپــە. هــاوکات وەک کەســێکی 

هەســت برینــدار و ئەنگاوتــە، کەســێک کــە تووشــی نەخۆشــیی گــەڕان و 

ــڕان  ــەم ئاســوودەییە لەب ــاوی دەستگەیشــن ب ــە پێن ــن بووبێــت. ل نەرسەوت

ــج  ــە هەمــوو کون ــێ ســنوورەدا، ســەر ب ــە ب ــەو بەختەوەریی ــووە و ئ نەهات

ــوو  ــوێن هەم ــێ.. ش ــەک دەکوت ــوو دەرگای ــدا دەکات.. هەم و کەلەبەرێک

پنتێکــی ڕۆشــنایی دەکەوێــت.. هەمــوو تارمایــی و تراویلکەیــەک ســەرنجی 

دەبــەن.. تروســکایی هەمــوو کاوڕۆژنەیــەک دەقۆزێتــەوە و شــوێنکاتێکی 

ــە  ــوودەیی ل ــە، ئاس ــدە نەرسەوت ــەو گەڕی ــەڕان. ئ ــۆ گ ــە ب ــراوی نیی دیاریک

ــدا  ــە خۆشەویستیش ــەت ل ــێک، تەنان ــچ کەس ــوێنکاتێک، الی هی ــچ ش هی

دەســتگیری نابێــت، بەتایبەتــی کــە )پرۆســت( وەک جۆرێــک لــە وەهــم و 

نەخۆشــی و پەتــا، ســەیری خۆشەویســتی کــردووە. کاتێکیــش لــەو گەڕانــە 

بێپایانەیــدا لەنــاو ژینگــە و دەوروبــەر، لــە پەیوەندیکــردن لەگــەڵ هەمــوو 

ــاکام دەبێــت، نــەک هــەر بێهــوودە نابێــت، بەڵکــو  کــەس و شــتێک بــێ ئ

تێــی هەڵدەچێتــەوە و لەناشــوێندا، لــە دونیــای مەجازیــدا، بــۆی دەگــەڕێ. 

دواجــار وەک عاریفێــک کــە تەرکــی دونیــا و کــەس و شــتەکان دەکات و بــە 

شــوێن مەعشــوقەکەیدا لــە خەڵوەتــدا دیدەنــی دەکات، ئەویــش دەچێتەوە 

ــەر  ــەش نووس ــەوە. بەم ــەردا دەدۆزێت ــە هون ــوودەیی ل ــا ئاس ــۆی، ت ناوخ

هەمــوو ئــەو کاتــەی بــە دوای گەڕانــدا لــە دەســتی دابــوو، دەگەڕێنێتــەوە، 

ئــەو کات و زەمەنــەی شــتەکان و مــرۆڤ تێــک دەشــکێنێ و لەنــاو خۆیانــدا 

ونیــان دەکات. بــە جۆرێــک گەڕاندنــەوەی ئــەو کاتــە لەدەســتچووە دەکاتــە 

ســەرەتا و دەســتپێکی تێهەڵچوونــەوە بــۆ نووســینی ڕۆمانەکــەی.

لــەو ڕۆمانــەدا پرۆســت لــە لوتکــە دایــە، لوتکــەی ڕەنگڕێژکردنــی یۆتۆپیــا. 

ــی  ــەون، خەونێک ــینەوەی خ ــەی نووس ــەوج و لوتک ــە ئ ــن، ل ــتر بڵێی دروس

ڕۆمانســی، خەونێــک کــە هاتنــەدی ئەســتەمە، خەونێکــی پــڕ لــە نهێنــی و 

تەلیســم و تەڵەزگــە و کــۆد. 

 پرۆســت دەنووســێ: “ نووســین پێویســتە بەســەر تــەواوی ڕەهەندەکانــدا 

کــراوە بێــت، دەبــێ وەک گەشــتکردنێک بێــت، کــە ســەرەتا و کۆتایــی نییــە 

ــێ دەســپێک و  ــەو جــۆرە گەشــتە ب ــێ نووســەر هەمیشــە خــەون ب و دەب

کۆتاییانــەوە ببینێــت”. نووســین بــە الی ئــەو ســەپاندنی واقیعێکــە بەســەر 

نووســەردا، واقیعــی گــەڕان بــە دوای دۆزینــەوەی خــود، خوددۆزینەوەیــەک 

لــە دوو ئاســتدا، جارێکیــان لــە وێنــەی بەرامبــەر و هاوبەشــییەکانی 

لەگەڵیــدا، جارێکــی دیکــە لــە هەمــان ئــەو بەرانبــەرە، بــەاڵم لــە دژایەتــی 

ــدا. ــت لەگەڵی و ناکۆکییەکان

ــە  ــک ک ــا ژیانێ ــتەقینە، تەنی ــی ڕاس ــێ: “ ژیان ــەوە دەڵ ــارەی ژیانیش ــە ب ل
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شایســتەی ژیانکــردن بێــت، بریتییــە لــە ئــەدەب”. ژیــان لــە دیــدی 

پرۆســتدا هیــچ نییــە، جگــە لــە کاتــی لــە دەســتچوو و وەهمــە ڕاگــوزرەکان. 

لــەو نێوەشــدا، یــادەوەری و هونــەر تاکــە ئامــرازن، کــە دەتوانــن کۆمــەک 

بــە مــرۆڤ بکــەن، بــۆ گەڕاندنــەوەی ئــەو کاتــە لەدەســتچووە و گۆڕینــی 

ئــەو وەهامنــە بــۆ شــتی ماددیــی ســەرڕێژ لــە ســتاتیکا و جوانیــی ئەبــەدی. 

ئــەو پرۆســەیەی کــە پرۆســت دواجــار لــە میانــی پرســیارێکی جەوهەریــدا 

ــی ڕێکخــەر. ــێ عەقڵ ــاوی دەن ــی و ن دەیوروژێن

عەقڵی بەرهەمهێن!

ــە نووســەرانی هاوســەردەمی خــۆی  ئەگەرچــی شــێوازی پرۆســت تــەواو ل

ــی و  ــە نامۆی ــەوە، لەوان ــد تایبەمتەندیێــک دەنارسێت ــە چەن ــاوازە، کــە ب جی

نامەئلوفــی لــە گێڕانــەوەدا، داهێنانــی زمانێکــی نوێــی دەربڕیــن، تەکنیکــی 

تــازە لــە داڕشــتنەوەی ڕســتەی درێــژ و زۆر خەســڵەت و تایبەمتەندیی دیکە، 

کــە ناڕاســتەوخۆ لێــرە و لەوێــی ئــەم نووســینەدا ئاماژەیــان بــۆ کــراوە، بەاڵم 

بــە گوێــرەی بۆچوونــی زۆربــەی ڕەخنەگــرە ئەدەبییــەکان، ســەرەڕای ئــەو 

تایبەمتەندییانەیشــی، وەلــێ شــێوازەکەی لــە کاتێکــراوی ئەوانــی دی بــەدەر 

نییــە و دەڵێــن، شــێوازی پرۆســت دەچێتــەوە ســەر کەلەپــووری کالســیکی 

فەڕەنســی و ئامــاژە بــەوە دەکــەن، کــە پرۆســت لەژێــر کاریگەریــی )فلۆبێر 

ــی ئینگلیزیشــدا  ــی ئەدەب ــر کاریگەری ــەت لەژێ ــیمۆن و (، تەنان ــان س و س

بــووە، لەوەشــدا منوونــە بــە ناوەکانــی )دیکنــز و ئیلیــۆت و ڕاســکین( 

دێننــەوە. 

ــی فەرامــۆش  ــی ژیان ــن وردەکارییەکان ــدا بچووکری ــە ڕۆمانەکەی پرۆســت ل

نەکــردووە، وێنایەکــی وردی هەمــوو ڕووداو و شــوێنکات و کەســەکانی 

کــردووە. هەمــوو ئــەو ژن و پیــاوە بــۆرژوا و ئەرستۆکراســییانەی بینیوونــی، 

هەمــوو ئــەو ڕووداوە سیاســی و فەرهەنگــی و ڕۆشــنبیری و هونەرییانــەی 

کــە تێیانــدا، یــان لەگەڵیانــدا ژیــاوە. هــاوکات توانیوویەتــی ســەرنجی چینــە 

جیاوازەکانــی کۆمەڵگاکــەی بــۆ خــۆی ڕابکێشــێ و خوێندنەوەیەکــی ورد بــۆ 

بــاری دەروونیــی خەڵــک و ئــەو ژیانــە پــڕ لــە هیــچ و پووچی و ســەرەڕۆیی 

و عەبەســییە بــکات، کــە چینــی مەخمەڵــی تێیــدا دەژیــا.

هاوشــێوەی کەشــی ســۆفیگەری، وەک چــۆن ســۆفییەکان لــە دەروەی 

شــوێنکات، بــە جەســتە لەنــاو ژاوەژاو و قەرەباڵغیــدان، بــەاڵم ڕۆح و 

خەیاڵیــان لــە شــوێنکاتێکی دیکــە و بــۆ دۆزینــەوەی شــتێکی تــر لــە گــەڕان 

دایــە. ڕۆمانەکــەی پرۆســتیش گەڕانــە بــە دوای دۆزینــەوەی ئاســوودەیی و 

ــدا!  ــاوەوەی خۆی ــە ن ــن ل یەقی

ــی،  ــاری مرۆی ــی هەڵســوکەوت و ڕەفت ــە پاڵنەرەکان ــردن و درککــردن ب پەی

ــدا  ــە نووســینی ڕۆمانەکەی ــە ل ــەی پرۆســت، ک ــەو تایبەمەندییان ــە ل یەکێک

کات  هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەک  ڕوانگــەی  لــە  دەنارسێتــەوە.  پێــی 

)زەمــەن( و کەســایەتیی داڕووخــاو و داخــوراودا، کەســایەتیگەلێک کــە 

ــت  ــی دێ ــە کۆتای ــان خەریک ــووە، ی ــەر چ ــان بەس ــە زەمەنەکەی ــان وای پێی

و تەنیــا چارەســەر چاوەڕوانکردنــی پیربوونێکــی نائومێدانــە و مــردن و 

لەناوچوونــە، دەڕوانێتــە جیهــان و بــوون و گــەردوون. 

وێــرای ئــەوەی پرۆســت بڕوای بــەوە هەیە، کە مــرۆڤ دەتوانــێ وەبەرهێنان 

لــە ڕووداو، دیــاردە و دەرکەوتــە، بیروبۆچوونــە گــەورەکان بــکات و دووبارە 

لــە فۆڕمــی نــوێ و جیــاوازدا بەرهەمیــان بینێتــەوە. بــەو مانایــەی، ســەرەڕای 

ئــەوەی دەتوانــێ ســوود لــە ئەزمــوون و کەلەپــووری فیکریــی و شارســتانیی 

مرۆڤایەتــی و ڕووداوەکانــی واقیعــی ژیــان وەربگرێــت، بــەاڵم لــە دەرەوەی 

ئــەو پرۆســەیە و وەک خودێکــی ســەربەخۆ، وەک خودێکــی عاقڵــی خــاوەن 

هێــزی بیرکردنــەوە و شــیانی پرســیار و گومــان کــردن، توانــای ئــەوەی هەیــە 

جیاوازتــر لەوانــی دیکــە بیــر بکاتــەوە و دەربکەوێــت. بــە مانایەکــی دیکــە، 

دەتوانیــن بڵییــن، کــە لــە پەیوەســت بــەم هاوکێشــەیە، ڕوانگــەی پرۆســت 

بــۆ عەقــڵ، ڕوانگەیەکــی )کانت(یانەیــە، بــەوەی بــاوەڕی بــە ســەربەخۆیی 

عەقــڵ هەیــە. بــەو مانایــەی، مــرۆڤ نابــێ ڕێــگا بــدات کەســێک لــە بــری 

ئــەو بیربکاتــەوە. تەنانــەت پرۆســت لــەوەش زێدەتــر دەڕوا و پێیوایــە 

نابــێ کتێبەکانیــش ببنــە ئەلتەرناتیڤــی چاالکیــی فیکریــی مــرۆڤ، چونکــە 

ــەو  ــەوەی ئ ــردن، ئ ــە کۆیلەک ــان ب ــوون، ی ــە بەکۆیلەب ــە ل ــەش جۆرێک ئەم

ــب،  ــێ: “ کتێ ــەم ڕووەوە دەڵ ــنبیری( و ل ــی ڕۆش ــێ )کۆیالیەتی ــاوی دەن ن

هــەر کتێبێــک بێــت، بەرهەمــی خودێکــە، کــە جیــاوازە لــەو خــودەی لــە 
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میانــی دابونەریتــەکان، هەڵســوکەوتی ڕۆژانــە و ژیانــی کۆمەاڵیەتیــدا 

منایشــی دەکەیــن.

ــەر  ــن، ئەگ ــردووە بڵێی ــامن نەک ــە زیادەڕۆیی ــەنگیایەوە، پێامنوای ــەم گۆش ل

ــەوا  ــت، ئ ــی( هەبێ ــا )دانت ــه( و ئیتاڵی ــا )گۆت ــپیر(، ئەڵامنی ــز )شکس ئینگلی

فەرەنســا )پرۆســت(ی هەیــە، کــە بــۆ هەمیشــە وەک یەکێــک لــە شــانازی 

ــەوە. ــییەکان دەمێنێت ــیمبوولی فەڕەنس و س

شۆکی یادەوەری

ــی  ــێکی دیاریش ــەاڵم بەش ــە، ب ــرەوەری نیی ــەواو بی ــە ت ــی ڕۆمانەک ئەگەرچ

یادەوەرییــە، بــەو پێیــەی یادەوەریــی مــاوەی نێــوان تەمەنــی منداڵــی، تــا 

ــەی  ــن کای ــەو گرنگری ــۆ ئ ــەدەب ب ــدا ئ ــە تیای ــی ک ــەو ســااڵنەی گەنجێت ئ

ــایەتی و  ــەی کەس ــردووە و زۆرب ــتە ک ــدا بەرجەس ــووە، تێی ــدان ب بایەخپێ

ــی  ــادگارە تایبەتییەکان ــوون و ی ــە ئەزم ڕووداو و شــوێنکاتەکان، بەشــێکن ل

ــە هەمــوو  ــن بیروبۆچــوون و ڕوانگــە و ل ــە چەندی ــن ب خــۆی، کــە بارگاوی

بەشــەکانی ڕۆمانەکــەدا، لــە فۆڕمــی جیــاواز و بــە مانــا و دەربڕینــی 

ــرێ  ــە دەتوان ــەر بۆی ــەوە. ه ــارە دەبن ــدا دووب ــاو گێڕانەوەکان ــاواز، لەن جی

ڕۆمانەکــە وەک بەشــێکیش لــە ژیاننامــەی نووســەر دابرێــت و بــە جۆرێــک 

ــەوە! ــەی یادەوەریی ــە خان ــۆرەکان بخرێت ــە ج ل

بەهەرحــاڵ، یــادەوەری لــە ڕوانگــەی پرۆســتدا تــەواو جیــاوازە، بــەو پێیــەی 

ــە،  ــادگارەکان نیی ــۆگای ی ــە و ک ــا گەنجین ــە تەنی ــادەوەری ب ــە ی ــەو پێیوای ئ

بەڵکــو هێزێکــی شــاراوەی بەردەوامــی و گۆڕانــی لــە خۆیــدا حەشــار داوە، 

وزەیــەک کــە دەبــێ مــرۆڤ دەرەقەتــی تەقاندنــەوەی بێــت. یــادەوەری الی 

پرۆســت بااڵخانەیەکــە پــڕ لــە ڕاڕەو و دااڵن و ژێرزەمینــی نهێنــی، پانتایێکــە 

ــی و  ــاراوەی بەردەوام ــەو وزە ش ــڵ. ئ ــوول و تونێ ــچ و ل ــگای پێ ــە ڕێ ــڕ ل پ

گۆڕانــکاری و داهێنــان، کــە یــادەوەری لــە خۆیــدا حەشــار داوە و مــرۆڤ 

ــەوێ  ــر دەردەک ــدا ڕوون ــەوە، لەوێ ــێ بیانتەقێنێت ــاتێکدا دەتوان ــە چرکەس ل

کاتــێ پرۆســت لــە ڕۆمانەکەیــدا چێــژ و تامــی ئــەو شــیرینییەی، کــە 

ــر  ــدا جێگی ــت و یادەوەری ــە کۆنەس ــوو و ل ــەوە گرتب ــە خواردنیی ــوی ب خ

ببــوو، دەیکاتــەوە کەرەســتەی نووســین و داهێنــان. ئەوەتــا لــە شــوێنێکی 

ــەو  ــاتەوە، ئ ــەم چرکەس ــتە ب ــن پەیوەس ــی م ــت: “ ژیان ــدا دەڵێ ڕۆمانەکەی

چرکەســاتەی تێیــدا چایێــک بــە پارچــە شــیرینیێک دەخۆمــەوە، ئیــر 

هەمــوو هێــزی خــۆم کۆدەکەمــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەو بچمــەوە ئــەو دۆخــە 

ــم..”. ــدا بژی و تێی

دونیایەکی جەنجاڵ

فــرە  و ڕووداو و شــوێنکات، ڕۆمانەکــە  کاراکتــەر  فرەیــی  هاوشــێوەی 

تــەوەر و بابەتیشــە، کــە ڕەنگــە هــەر کەســێکی وەک پرۆســت حەوســەڵەی 
پرۆست و دوو هاوڕێی
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ــە  ــەو پرســانەی خۆیانــی ل ــەو پشــوودرێژییەی هەبێــت. هیــچ یەکێــک ل ئ

قــەرە داوە، بــێ مەبەســت و ئامانــج نەبــووە، بەڵکــو لــە هــەر یەکێکیانــدا 

ــی  ــەوە ڕا و دونیابین ــە ڕێگای ــکات و ل ــش ب ــک منای ویســتوویەتی ئەزموونێ

خــۆی بگەیەنێــت. هــەر بــۆ منوونــە، زۆرێــک لــە ســەرچاوە یەهودییــەکان 

بــاس لــە یەهــوودی بوونــی پرۆســت دەکــەن، کــە ڕەنگــە ئــەم بۆچوونەیــان 

لــەوە ســەرچاوەی گرتبــێ، کــە پرۆســت لــە ڕێــگای ســێ کەســایەتی 

ــی ســتەملێکراون و هەســتکردنێکی  ــێ، جــوو کەمینەیەک ــامن دەڵ جــوو پێ

لــە  گــەورە  ترســێکی  و  هەیــە  ســتەمکاری  بەرامبــەر  شــێتگیرانەیان 

)ڕەگــەزی  بــە  جــوو  لەوێــدا  دایپۆشــیون،  بــەردەوام  بەرامبەرەکانیــان 

ــە کەســایەتیی جــوو،  ــەوە دەکات، ک ــاژە ب ــات و ئام ــاو دەب نەفرەتلێکراو(ن

کەســایەتیێکی بەخۆنــاز و لووتبــەرزە، لووتبەرزیێکــی بەهێــز، کــە لــە 

پشــتییەوە هەســتکردنێکی قــووڵ بــە نادڵنیایــی و  نەبوونــی ئاســایش 

خــۆی حەشــار داوە. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا و بــەو پێیــەی ڕۆشــنبیریی 

پرۆســت ڕۆشــنبیریێکی فەڕەنســییە، تــا ئایینــی و مەزهەبــی، بۆیــە دەگوترێ 

ــی  ــەڵ ئایین ــی لەگ ــاوەڕ و ویژدانی ــی ب ــچ پابەندبوونێک ــەرە هی ــەو نووس ئ

ــووە.  ــوودا نەب ج

الیەنێکــی دیکــە کــە پرۆســت کاری لەســەر کــردووە، دووانــەی بێبەشــبوون 

ــود  ــتچوون، یاخ ــان لەدەس ــتدان، ی ــە لەدەس ــەو پێیوای ــە. ئ و خاوەندارێتیی

ڕاســتر، بێبەشــبوون لــە شــتێک چێژبەخشــرە لــەوەی مــرۆڤ خاوەنــی ئــەو 

شــتە بێــت. بــەو مانایــەی مــرۆڤ تــا شــتێکی نییــە و بــە تامەزرۆییــە هەوڵی 

بەدەســتهێنانی دەدات، یــان چاوەڕوانــی بەدەســتهێنانییەتی، زۆر زیاتــر 

لــەوە چێــژ بەخشــرە، کــە شــتەکەی هەیــە. ئــەم بۆچوونــەی پرۆســت لــە 

میانــی جیاوازیــی بــاری گوزەرانــی هــەردوو کاراکتــەر )دۆق و ئەلبێرتیــن(

دا هەســت پێدەکەیــن. بــە جۆرێــک یەکەمیــان بــە هــۆی دەوڵەمەندییــەوە 

چێــژ لــەو شــتانە نابینێــت کــە دەســتی کەوتــوون و دەکــەون، هەتــا ئەگــەر 

ــان نــەک هــەر  ــە نــرخ و بەهایــش بــن، کەچــی دووەمی زۆر دەگمــەن و ب

چێــژ لــە چاوەڕوانــی دەســتکەوتنی شــتێک دەکات، بەڵکــو چێــژ لــەو شــتە 

ســادانەش وەردەگــرێ کــە دەســتی دەکــەون.

ــا و  ــە پەت ــت ل ــک بێ ــتی جۆرێ ــتدا خۆشەویس ــەی پرۆس ــە ڕوانگ ــەر ل ئەگ

ــۆ ژن  ــی ب ــەوا تێڕوانین ــە، ئ ــە، وەی و کێش ــی و  سەرئێش ــم، نەخۆش وەه

ڕەهەندێکــی دیکــەی زۆر قووڵــری ســایکۆ - سۆســیۆلۆژی هەیــە، بــەوەی 

پێیوایــە، باشــرینی ژنــەکان ئەوانــەن، کــە بــە بەردەوامــی پیــاو دەخەنــە نــاو 

ــێ.  ــژاوی گومانکــردن و وەسوەســە و دڵەڕاوک گێ

ــچ  ــوول پێ ــە ل ــە، جیهانێک ــۆز و جەنجاڵ ــی ئاڵ ــت، دونیایێک ــای پرۆس دونی

و پەنهــان، ئەگەرچــی وەک کەســێکی تامــەزرۆ و پــڕ تاســەی ناســینی 

ــی  ــە دەروازەیەک ــەوە ل ــداری و هۆشیاریش ــەڕی بێ ــت، لەوپ ــای پرۆس دونی

بچیتــە ژوورەوە، ئــەوا لەوســەری کــە دێیتــە دەرەوە ســەرت گێــژ دەخــوات، 

ــت ــد دەبی ــی تون ــووڵ و دڵەڕاوکێیەک ــی ق ــری ڕاڕایێک دەرگی

بــە کورتــی، هەرچەنــد و چەندیــن جاریــش )گــەڕان بــە دوای کاتــی 

لەدەســتچوو( بخوێنیتــەوە، هێشــتا گومــان لــە خــۆت دەکەیــت، کــە 

شــتێکت خوێندووەتــەوە و لێــی تیگەیشــتوویت. بــە پێچەوانــەوە، جیــاواز 

ــەی پرۆســت  ــەم ڕۆمان ــا، ئ ــی دونی ــە نارساوەکان ــەی کارە ئەدەبیی ــە زۆرب ل

ئەوەنــدە دەتهێنــێ و دەتبــا، ئەوەنــدە مانــدووت دەکات، ئەوەنــدە دەرگای 

ــەوە  ــە گومانکردن ــکت ب ــدە مێش ــەوە، ئەوەن ــدا دەکات ــیارت لەبەردەم پرس

ــت، دەی بۆچــی خــۆم  ــە خــۆت بڵێی ــەو ئاســتەی ب ــا ئ جەنجــاڵ دەکات، ت

خســتە نــاو ئــەو گێــژەن و گێــژاوە؟ بــۆ خــۆم دایــە دەســتی شــەپۆلە شــێت 

ــە؟  ــار و هاجان و ه

ــی:  ــۆت دەپرس ــە خ ــت و ل ــت و دۆش دادەمێنی ــەواو دەکەی ــە ت ڕۆمانەک

ئــەرێ ئــەوە چ نووســینێکە، زۆر شــت دەڵێــت و تــۆ لــە کەمرینــی 

دەگەیــت؟ ئــەوە چ ڕۆمانێکــە، دەتــەوێ بتباتــە شــوێنێک و ناشــزانی 

دەتباتــە کــوێ؟ وەلــێ لەنــاو هەمــوو ئــەم پرســیارە بــێ وەاڵمە و وەسوەســە 

جاڕسکەرانەشــدا، تیشــکێکی تونــد خەیــاڵ و زەینت دەپێکێ، برووســکەیەک 

لــە هۆشــیاریت دەدا، بایەکــی باکــووری ناخــت ســڕ دەکات، بــە جۆریــک 

بــۆ ئەبــەد ڕۆشــنایی ئــەو تیشــکە، چــزووی ئــەو برووســکەیە، ســاردیی ئــەو 

بایــە لــە یادەوەریتــدا دێــن و دەچــن، ئەویــش ئەوەیــە، کــە کات )زەمــەن( 

ــدی )پرۆســت(دا، ســەرەوەری هەمــوو شــتێکە. ــە دی ل



 مردن لەنێوان 
تارمایی و ڕۆشناییدا
پەیوەندی ئێملی دیکنسن و 

مردن، وەک دۆست وەک دوژمن
گۆران ڕەسووڵ
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مــردن، ســامناکرین و بەهێزتریــن شــتە کــە لەســەرخۆ و بــە وردی مێــژووی 

ژیــان و بــوون دەنووســێتەوە، کــە وەک پڵنگێکــی برســی لەنــاکاو پەالمــاری 

ئاســکی تەمەنــی مــرۆڤ دەدات. لەپێنــاو ڕاگرتنــی بااڵنســی واتــا لەنێــوان 

بــوون و نەبوونــدا، مــردن هەمیشــە وەک پێویســتییەک خــۆی منایــش 

ــان و  ــوون و ژی ــوای ب ــەرەڕای خ ــدا س ــتانییە دێریینەکان ــە شارس دەکات.ل

ــوون.  ــش هەب ــی تری ــوای جیهانێک ــان خ ــردن ی ــوای م ــز، خ ــی و هێ جوانی

لــە ئەفســانەی فینالندیــدا ›کاملــا‹ بــە خواژنــی مــردن و لەناوچــوون 

ــت،  ــی الشــەکان‹ دێ ــای ›بۆگەن ــە وات ــەی ب ــە خــودی ناوەک ــت ک دادەنردێ

kalmisto ــەی ــەت وش ــتانەکانە. تەنان ــەو گۆڕس ــوازی ئ ــوێنی دڵخ ــە ش ک

کــە لــە زمانــی فینالندنــی بــە واتــای گۆڕســتان دێــت لــە ناوەکــەی ئــەوەوە 

وەرگیــراوە. لــە تــەواوی ئەفســانەی گەالنــی تــردا و لەنــاو ئایینــە ئاســامنیی 

و زەوینییەکانیشــدا مــردن فیگەرێکــی تاریــک و دڕنــدە و ســامناکی هەیــە. 

بــەاڵم ئایــا دەکرێمــردن  ڕوانیــن و پێناســەی جیــاواز و پێچەوانــە بــە شــێوە 

ــوە  ــاڵ دی ــێ لەپ ــات دەتوان ــا ئەدەبی ــت؟ ئای ــەی هەڵگرێ ــۆن و دێرینەک ک

ڕەش و تاریکەکــەی مردنــدا، دیوێکــی ســپی و ڕۆشــن بــۆ مــردن بســازێنێت؟ 

نیگەرانیــی و ڕەشــبینیی و  لەنــاو  کــە خۆیــان  ئەدیبــان  نووســەران و 

ــن  ــن دەتوان ــر دەب ــی ناجێگی ــاری دەروون ــی ب ــدا تووش ــی بوون پووچییەت

ــەن؟  ــا بک ــادڕەس وێن ــپی و وەک فری ــەی س ــردن وەک فریش م

لەنــاو شــاعیرانی ئەمریکاییــدا ›مــردن‹ وەک بابەتێکــی ›زینــدوو‹ بــەردەوام 

فیگــەر و مانــا و مۆتیفــی خــۆی گۆڕیــوە. یەکێــک لــە دیارتریــن شــاعیرانی 

ئەمریکایــی کــە چەمکــی مــردن بــە شــێوەی جیــاواز بابەتــی دیــاری 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــی ب ــە. ئێمل ــن(ی مەزن ــی دیکنس ــوون )ئێمل ــیعرەکانی ب ش

ئەمــەش  دادەندرێــت،  ئەمریکایــی  ئەدەبیاتــی  گەورەتریــن شــاعیرانی 

ــە  ــای نووســین، ک ــۆ شــیعر و دونی ــەت ب ــی تێڕوانینێکــی تایب ــەژۆی بوون ب

ــەر  ــەورەی بەس ــەری گ ــی کاریگ ــیعریی ئێمل ــی ش ــۆڕم تەکنیک ــودی ف خ

شــاعیرانی دوای خۆیــدا بەجێهیشــتووە. رەنگــە زۆرجــار بــۆ تێگەیشــن لــە 

ــکات  ــت ب ــاعیرێکدا وا پێویس ــیعری ش ــاو ش ــک لەن ــان بابەتێ ــک ی چەمکێ

ــە  ــک ل ــی یەکێ ــەوە. ئێمل ــاعیرەکە بدەین ــودی ش ــی خ ــە ژیان ــک ل ئاوڕێ

ئێمل دیکنسن
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دوورەپەرێزتریــن شــاعیرانی دونیایــە، ئەمــەش بەهــۆی تایبەمتەنــدی ژیانــی 

ــدا کەمریــن بەریەککەوتنــی  کەســیی خۆیــەوە، کچێکــی بێدەنــگ کــە تێی

ــیدا  ــەڵ خانەوادەکەش ــەت لەگ ــووە. تەنان ــدا هەب ــەڵ دەورووبەرەکەی لەگ

نەژیــاوە و خــۆی بەتەنیــا لــە ماڵێکــدا ژیانــی بردووەتــە ســەر. ئەمــە 

ــە  ــەوە ک ــدا دزیوەت ــدی ئەدەبیی ــاو ناوەن ــی لەن ــەوەی خۆش ــەرەڕای ئ س

ــد شــیعرێک، کارە شــیعرییەکانی تــری  ــە چەن ــدا، جگــە ل ــە مــاوەی ژیانی ل

ــدران.  ــە چاپ ــی ل ــە دوای مەرگ ــی ل ــر بەرهەمەکان ــردەوە و دوات ــاو نەک ب

خــودی ئــەم دوورە پەرێزییــە لەنــاو ژیانــی تایبەتــی کەســێکدا لــە ڕوانگــەی 

دەروونزانییــەوە لــە دوو الیەنــەوە ســەیر دەکرێــت. یەکەمیــان ئەوەیــە کــە 

ــی  ــوو کات و تەمەن ــە هەم ــێ دەکات ک ــان وای ل ــە ژی ــرس ل ــیک ت کەس

ــان  ــە ژی ــەم ترســە ل ــکات، کــە خــودی ئ ــدا ســنووردار ب ــاو خۆی خــۆی لەن

ــان،  ــە مردنــەوە ســەرچاوە دەگرێــت، بــەو پێیــەی کــە خاڵــی کۆتایــی ژی ل

ــی  ــە ژیان ــژ ل ــەوە دەیەوێــت چێ ــەم ڕێگەی ــان، کەســێک ل مەرگــە. دووەمی

تایبەتــی خــۆی وەرگرێــت و وەکــو هۆکارێــک بــۆ چاوەڕوانکــردن و ڕاهاتــن 

لــە مــەرگ و کۆتایــی هاتــن بــەکاری بهێنێــت.  یەکێــک لــە دەرئەنجامەکانی 

ئــەم دوورەپەرێزییــە ژیانــی ئێملــی ئــەوە بــوو کــە تاکــو مردنیــش ژیانــی 

ــا.  ــەرگیری پێکنەهێن هاوس

ــی  ــتەوخۆ بەبەردەوام ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی ــیعرەکانیدا ڕاس ــاو ش ــی لەن ئێمل

ــاو  ــی ن ــەش ڕەگێک ــە خــودی ئەم ــردووە، ک ــردن ک ــی م ــە بابەت ــاژەی ب ئام

ــە  ــردن هــەر ل ــای م ــووە. تراژێدی ــدا ســەرچاوەی گرت ــی خۆی ــی تایبەت ژیان

منداڵییــەوە، مردنــی هــاوڕێ، مردنــی دایــک و بــاوک، مردنــی بــرازای 

ــۆی  ــەڕی ناوخ ــە ش ــەرباز ل ــەی 750000 س ــی نزیک ــتی و مردن خۆشەویس

ئەمریــکا لــە مــاوەی چــوار ســاڵی نێــوان 1861 تاکــو 1865. هەمــوو ئەمانــە 

وایــان لــە ئێملــی کــرد لــە ئــەو هەســتە دڕکاوییانــەی کــە ناخیــان دەڕنــی 

و برینداریــان دەکــرد لەنــاو فۆڕمــی نووســینی شــیعردا بیــان پووکێنێتــەوە 

ــن ڕووی  ــاو چەندی ــە ن ــەوە بخات ــو و تاریکیی ــەک ڕووی خێ ــە ی ــردن ل و م

ــیعرەوە  ــینی ش ــتپێکی نووس ــە دەس ــەر ل ــا. ه ــە و مان ــە پێکهات ــاواز ل جی

ــدا  ــیعرەکانی ئێملی ــاو ش ــووە لەن ــڕاوە ب ــێکی دانەب ــەرگ بەش ــی م چەمک

ــەیەکی  ــرس  وەک پڕۆس ــردن و ت ــوان م ــدی نێ ــەرەتادا پەیوەن ــە س ــە ل ک

لەناویەکــی تەواوکــەر وێنــادەکات. ئەمــەش کاتێــک تــرس و مــردن هەمــان 

ــرن.  ــدا هەڵدەگ ــاو خۆیان ــی لەن ــانەیی و نادیاری ــێپتی ئەفس کۆنس

تۆمــاس ئێــچ. جۆنســن نووســەر و لێکۆڵــەر ئامــاژە بــەوە دەدات کــە ئــەو 

ــەش  ــدا داب ــێ بەش ــەر س ــن بەس ــارەی مردن ــە دەرب ــی ک ــیعرانەی ئێمل ش

دەکرێــن. بەشــی یەکەمیــان ئــەو شــیعرانەن کــە دەربــارەی مردنــی فیزیکــی 

ــار و  ــتە و ڕووخس ــەواوی جەس ــە ت ــک ک ــەی مردنێ ــەو واتای ــتەن، ب جەس

ــفی  ــە وەس ــیعرانەن ک ــەو ش ــان ئ ــێک ون دەکات. دووەمی ــەی کەس جوول

لەســەرەمەرگدا  کــە  شــتانەی  ئــەو  هەمــوو  دەکــەن،  مــردن  کــردەی 

ــیعرانەن  ــەو ش ــێیەمیش ئ ــی س ــەن. بەش ــە دوا دیم ــن ب ڕوودەدەن و دەب

کــە مــردن تێیانــدا الواندنەوەیەکــی لێــوان لێــو لــە ســۆزە، کــە هەندێکجــار 

بەزەیــی و ئاســوودەیی و هەندێکجاریــش تــرس و ڕق دەنەخشــێنن. 

کاتێک کە خەریکین دەڕۆین

هــەرگیز نازانین کە دەڕۆین

پێدەکەنین و درەگا دادەخەین

چارەنووس لە دوامانەوە دێت و

دەرگاکــــــــــە قوفڵ دەدات و

دوای ئەوە هەرگیز یەکتر نابینینەوە. )1523(

دەیەوێــت  کــە  پێخاوســە،  دێوێکــی  هەندێکجــار  مــردن  ئێملــی  الی 

لەســەرخۆ و بەهێمنیــی گفتوگۆیەکــی کــورت لەگــەڵ شــاعیردا بــکات، 

ــاعیردا  ــەی ش ــاو ئەندێش ــی لەن ــرس و دڵەڕاوکێی ــە ت ــەن و مهیرەبانان لێزان

بچێنێــت. هەندێکجــار مــردن دەبێتــە گالیســکەی خــودا و هەمــووان 

بــەرەو بەهەشــت یاخــود بــەرەو دوا وێســتگە دەبــات، ئەمــەش وەک 

ئێمل دیکنسن
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ــە  ــەش ل ــە خــودی ئەم ــوون، ک ــی ب ــک لەدەســت نیگەرانییەکان ڕزگارکەرێ

چەنــد شــیعرێکی تــردا ئێملــی وەکــو دادپەروەریــی و یەکســانیی لەنێــوان 

زیندووانــدا وەســفی دەکات. 

چونکە نەمتوانی بۆ مردن بوەستم

ئەو مهیرەبانانە بۆم وەستا

گالیسکەی مردن

جگە لە جەستەی ئێمە و هەتاهەتایی

هیچی تری هەڵنەگرتبوو

بەهێواشیی دەڕۆیشتین

گالیسکەکە هیچ پەلەی نەبوو

کاروبار و کاتی پشووم وەال نا

لەبەر نەزاکەتی ئەو.

بەبەردەم خوێندنگەیەکدا تێپەڕبووین

کە مندااڵن لە کاتی پشوویاندا یاریان دەکرد

بەبەردەم کێڵگەی دانەوێڵەی پێگەیشتوو تێپەڕبووین

بەبەردەم ئاوابوونی خۆردا تێپەڕبووین

یان ڕاستتر، مردن بەالماندا تێپەڕبوو

شەونمەکان لەرزین و سەرمایان کێشا

تەنیا بۆ کرێشە، کراس و پاڵتۆیەکەم

بۆ ملپێچی شۆڕبووەی ئاوریشم

لەبەردەم ماڵێکدا وەستاین

کە وەک زەوی ئاوساو وابوو

سەقفەکەی بە ئاستەم دیاربوو 

نەخشی لێواری لەسەر زەوی بوو

لەو کاتەوە، چەند سەدەیەک تێپەڕین و هێشتا

وەک ئەوەی کەمتربێ لە ڕۆژێک

سەرەتا گومانم کرد سەری ئەسپەکان 

ڕووەو نەمریی و ئەبەدی چووبن. )479(

شــیعری »چونکــە نەمتوانــی بــۆ مــردن بوەســتم«  یەکێــک لــە بەناوبانگرین 

شــیعرەکانی ›ئێملی‹یــە کــە تێیــدا تێــامی مــردن وەک کارەکتەرێکــی 

ــەم شــیعرەدا  ــەم ناونیشــان و دەســتپێکی ئ ــت. ل ســەرەکی خــۆی دەنوێنێ

ــەم  ــاری ئ ــە و کاروب ــەرقاڵی کێش ــدە س ــە هێن ــن ک ــێک دەکەوی ــەر کەس ب

ژیانــە ناتوانێــت بــۆ مــردن بووەســتێت. بــە بەکارهێنانــی وەشــگەلی وەکــو 

ــی  ــت وێنەیەک ــی دەیەوێ ــردن‹ ئێمل ــەت‹، ›پەلەنەک ــە‹، ›نەزاک ›مهیرەبانان

ــە  ــە ب ــۆزەوە ڕێگ ــە س ــە ب ــەرگ. ک ــە م ــتەیی بدات ــوان و فریش ــپی و ج س

کەســێک دەدات کاروبارەکانــی خــۆی تــەواو بــکات بەرلەوەی بگاتــە وادەی 

خــۆی. ئێملــی پێــامن دەڵێــت کــە مــردن هەمیشــە ئازاربەخــش نییــە وەک 

ئــەوەی بــەردەوام پێناســەکراوە، بەڵکــو زۆرجــاروزە و کات و هێزیــش 

دەبەخشــێت بــۆ ئــەوەی کاتێــک کــە دێــت ئێمــە لەوپەڕێــی ئامادەییدابین. 

لــە کۆپلــەی ســێیەمی شــیعرەکەدا ئێملــی تــەواوی بازنــەی بوونــی مــرۆڤ 

دەکێشــێت، کاتێــک لــە ڕێگــەی هــەر ســێ وشــەی ›منــدااڵن، دانەوێڵــەی 

پێگەیشــتوو، ئاوابوونــی خــۆر،‹ ئامــاژە بــە قۆناغەکانــی مــرۆڤ )منداڵیــی، 
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ــچ  ــەوە دەدات کــە هی ــی ئامــاژە ب ــرەدا ئێمل ــی( دەدات. لێ ــی، پیری گەنجی

شــتێک لــە ژیانــدا جێگیــر نییــە، بەڵکــو لــە ماوەیەکــی دیاریکــراودا دەســت 

پــێ دەکات و کۆتایــی دێــت، کــە هــەر خــودی ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ خاڵــی 

ــر مــردن.  لەدایکبــوون و دوات

ــی  ــەرگ و کۆتای ــۆ م ــۆی ب ــبینی خ ــی ڕەش ــت و ڕوانین ــی دێ ــا ئێمل ئینج

پێهاتــن دەردەبڕێــت، کاتێــک لــە ڕێگــەی دەســتەواژەی ›لەرزیــن و ســەرما 

ــۆ ســام و ترســی مــردن دەکات. ئینجــا وەســفکردنی  کێشــان‹ەوە ئامــاژە ب

ــردن  ــۆ ئاماژەک ــیمبولێک ب ــە س ــاو دەکات ــی ئاوس ــەی وەک خاکێک خانووەک

بــە گــۆڕ کــە پێیوایــە ســەقفەکەی بەدەگمــەن دیــارە. لــە کۆتاییشــدا کاتێــک 

دەڵێــت بــەرەو هەتاهەتایــی، وەســفێکی ڕوونــی مــردن دەکات وەک خاڵــی 

کۆتایــی و نەمــر کــە دەبێتــە دوا وێســتگەی هەمیشــەیی. 

بابەتــی مــردن بەشــێکی گرینگــی شــیعرەکانی ›ئێملی‹یــە بەجۆرێــک ئەگەر 

ــە  ــاعیرە قس ــەم ش ــیعرەکانی ئ ــری ش ــی ت ــەر بابەتێک ــەر ه ــت لەس بتەوێ

بکەیــت، دەبێــت ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ بگەڕێیــەوە بــۆ باســی مــردن 

و پەیوەنــدی نزیــک و تێکئــااڵوی لەگەڵــدا دروســت بکــەی. ئەمــەش بــەو 

پێودانگــەی کــە الی ئێملــی مــردن هــەر یــەک شــێوە و یــەک مانــای نییــە، 

بەڵکــو لــە شــوێنێکدا دۆســتە و لــە شــوێنێکی تــردا دوژمــن، لــە شــیعرێکدا 

دێوێکــی پێپەتییــە و لــە شــیعرێکی تــردا فریشــتەیەکی مهیرەبــان. الی 

ئێملــی مــردن هــەر وەکــو ژیــان و بــوون پــڕە لــە تارمایــی و ڕۆشــنایی.

ئێمل دیکنسن


