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دةق، دةداتة زيندوَيتى كة ثَيوةرَيك يةكةمين
فيكرىء ثَيكهاتةى دةقء هةنووكةيبوونى
نةتوانَيت دةقَيك ئةطةر راظةكارييةكانييةتى،
ئةو ئةوا بَيت، كؤمةَلطاكةى ذيانى هاوسةردةمى
خزمةت بسةلمَينَيتء خؤى بوونى ناتوانَيت دةقة
ثةيامى ئةطةر لة لَيرةوة بطةيةنَيت، ثانتايى ذيان بة
ثةيامى دةبينين بدوَيين، نووسين سةرةكى
جوانكردنى نووسين  لةثَيشينةى راستةقينةو 
طةردوونة، نَيو نةبينراوةكانى  ثيشاندانى  ذيانء
كةشفكةرةء بونةوةرَيكى نووسةر دواجار ضونكة
(ئةوانيتر) بكات كة نهَينيانة كةشفي ئةو دةيةوَيت
كةشف ناشيرينيانة جوانىء ئةو يان بيبينن، ناتوانن
لةسةر هزرو راستةوخؤيان كاريطةريى دةكات كة

كؤمةَلطايةك هةية. ذيانى تاكةكانى
رووسى  رؤمانووسى طةورة طؤركى مةكسيم  
خؤى منداَلى باسى  كة نووسةرةى ئةو  دةَلَيت:
بةبيانووى نادوَيت منداأل زمانى بة  دةكــات،
منداَلييةوة هةستى  بة بةَلكو راستطؤييةوة، 
بيردةكاتةوة، منداأل شَيوةيةى بةو  قسةدةكات
راستطؤى بةرجةستةدةكاتء منداَلى ئةمة
كة بخاتةروو طؤركى دةيةوَيت ئةوة واتة دةكات،
نةمرى نووسيندا لة راستطؤيى بةرجةستةكردنى
بؤ منداَلى طةرانةوةش دةقء بؤ دةستةبةر دةكات

راستطؤيى.  بؤ طةرانةوةية الى طؤركى
بة ثَيويستى دةقَيك هةر لةسةر قسةكردن
ئةو بةناخى هةية  شؤربوونةوة ــوونــةوةو  وردب
بةرفراوانيشى لَيكحاَليبوونَيكى هاوكات دةقةدا،
دةقَيك هيض خوَينةردا، دةقء لةنَيوان هةبَيت
الى ناوى نهَينييةكانى هةموو سةد سةدا لة
هةَلطرى دةقَيك هةموو ناكات، كةشف خوَينةر
ئةوةى بَيت، ناكؤتا رةنطة كة نهَينيية كؤمةَلَيك
ئةو بوونى دةقَيك دةداتة نةمرى سةركةوتنء
هةَليطرتووة، لة سينةيدا ناكؤتايانةية كة  نهَينيية
ئةوا نةبَيت  نهَينى  هةَلطرى دةقَيك  ئةطةر 
ثَييةي بةو  نيية، نةمر  و سةركةوتوو  دةقَيكى 
بةتوانا نووسةرى ئةوةى سةليقةية، حةزء نووسين
سةليقةء نةبوونى جيادةكاتةوة تر نووسةرى لة
كة خاَلَيك طرنطترين واتة دةربِرينة، شَيوازى
دةربِرينة، شَيوازى طرنطة نووسين ثرؤسةى بؤ
نووسةرَيك دةربِرينى شَيوازى ئةطةر ضونكة
دةقة ئةو ئةوا نةبَيت تَيدا  وردى سةليقةيةكى
دةقة هةميشة دةبَيت، كرضءكاأل ناكامألو دةقَيكى
جدييان لَيدوانى خوَيندنةوةو كة سةركةوتووةكانن
طؤشةنيطاى لة جياجياو راظةى دةدرَيتء لةبارةوة
لَيرةدا دةمةوَيت دةِروانرَيت. لَييان جؤراوجؤرةوة
جَيى نةبَيتة كة هةر دةقَيك بكةم بةوة ئاماذةش
بةشايةنى نةكات دروست  ال ثرسيارم ثرسيارو
بةو تةواوم بِرواى ضونكة نازانم، نووسينى لةسةر
ال ثرؤسةيةكى نووسين دةَلَيت: كة هةية قسةية
دةضَيتة نووسةر دةسةآلتى لة زؤرجار  شعوريةو 
لةسةر قسةى لَيرةدا دةمةوَيت ئةوةى دةرةوة،
(زمناكؤ خؤكشتن)ى (كؤنسَيرتى ضيرؤكى بكةم
بؤ حةزينة طةشتَيكى ضيرؤكة ئةم قانع)ة، بورهان
بَيهودةيدا دةذينء لةوثةرى مرؤظةكانى وآلتَيك كة
ئايندةيان وةستاونء ذياندا بةرامبةر لة دةستةوسان
ناونيشانى لة هةر دةيةوَيت زمناكؤ ناديارة،
خؤكوشتنَيكى كة بخاتةروو  ئةوة  ضيرؤكةكةوة
كؤمةَلطايةك لةبةردةمماندايةو بةكؤمةأل

لةم من دةدةن.  خؤكوذى لةسةر بريار ثَيكةوة 
اليةنةكانى تةكنيكء لةسةر  نامةوَيت  نووسينةدا
تةكنيكَيكى بة ضيرؤكةكة ضونكة بكةم، قسة تر
لةسةر قسة مةبةستمة بةآلم نووسراوة، سادة
بكةم، هةَلبذاردنى ضيرؤكةدا (مةوزوعييةت) لةم
كارَيكى نووسينى ضيرؤك لةبارةيةوة بابةتةو ئةم
دياردانةى لةو يةكَيكة خؤكوذى ضونكة طرنطة،
بةرَيذةيةكى راثةرين دواى  ساَلةى ضةند لةم
لةسةر كاريطةريى بآلوبووةتةوةء بةرضاو زؤر
كؤمةَلطاى كؤمةآليةتييةكانى بنةما سةرجةم
قسةكردنَيك هةموو  روانطةيةوة لةم هةية،  ئَيمة
ئةو بؤ ثةنجةراكَيشانة دياردةية ئةم لةسةر
بة كة سامناك دةردَيكى كوشندةيةى زةنطة
دةبات، فةنابوون بةرةو كؤمةَلطا تاكةكانى هَيمنى
ثَيناسةيةكدا لةذَير ناتوانين ئةطةرضى خؤكوذى
دةَلَيت: كة ثَيناسةية ئةو بةآلم بكةين، قةتيسى

دةِرووخَيتء ناخ دةرطاكانىكاتَيك هةموو

تارادةيةكى دادةخرَين، (تاك)دا رووى لة ذيان
بةسةر ئةطةرضى طشتطيرة، ثَيناسةيةكى زؤر
تةوزيف خؤكوذييةكاندا  حاَلةتة لة هةندَيك 

نابَيت.
خولياى مرؤظ بؤضى  بثرسين سةرةتا  ئةطةر
شتةكان دةيوَيت بةردةوام هةيةو طَيِرانةوةى
طَيرانةوة وةردةطرَيت؟ لة ضَيذ بؤ بطَيرَيتةوة، يان
ثَيشةكىكؤمةَلة محةمةد“ىضيرؤكنووسلة ”عةتا
بؤ طَيرانةوة دةَلَيت: خةون)دا (زارةكانى ضيرؤكى
ذيانء ثَيكهَينةرةكانى رةطةزة لة يةكَيكة خؤى
بكةين سةربةخؤ سةيرى وةك بوونَيكى دةتوانين
لَييةوة هةيةء طةشةسةندنى ذيانء تواناى كة
واقيع ئةوديو ئةندَيشةو ثةنهانييةكانى بةرةو
ئارةزووى هةرطيز مرؤظ ديارة واقيع. نةك دةِرؤين
دةيةوَيت ناكات، واقيع كتومتى طَيرانةوةى

لة هةوَلبدات دةطوزةرَيت خةياَلدا بة ئةوةشى
رَيى لة مرؤظ واتة بكات، بةرجةستةى طَيرانةوةدا
بةدةستبهَينَيتء نةمريى دةيةوَيت طَيرانةوةوة
تةنها نةمرى بةدةستهَينانى بؤ مرؤظيش هةوَلدانى
ضونكة بطرَيت،  ئةستؤى لة دةتوانَيت نووسين 
بكاتء تةى سةردةمةكان دةتوانَيت نووسين تةنها

بناسَينَيت. نةوةكان بة خؤى
دةيةوَيت ضيرؤكةوة  ئــةم  ــى رَي لة زمناكؤ
ثيشانى هةية لةوةى  قوَلتر ذيان تراذيدياكانى 
ئَيوة ئةوةى بَلَيت دةيةوَيت يان بدات، مرؤظ
ذيان بِرينى وانييةء دةروانن لَيي بةساناييةوة
قوَلييةوة لةو ئةطةر قوَلة، ناكؤتا قوَلييةكى هَيندةى
ئةوةتا دةدات، فريومان ذيان نةكةين سةيرى
مردنء لة طةورةية فَيَلَيكى زيندةطى دةنووسَيت:
يةقين، هةستَيكى بةرامبةر ساختة ثَيكةنينَيكى
دَيتةبوون، نةبوونةوة لة  ئازارضةشتن بؤ مرؤظ
قومارخانةى كة لةسةرمان ثَيويستة لةبةرئةوة

دَلرةق. دؤِراوى لة ثِربكةين ذيان
تةفسير كة  بَيماناية هَيندة ذيان ئةطةرضى 
سنوورةكانى هةموو زمناكؤ الى بةآلم ناكرَيت،
بةرضاو. دَيتة بَيمانا ناكؤتا  تا  دةبِرَيتء بَيمانايى
ئةو تةكنةلؤذيايةو سةردةمى نةوةى زمناكؤ
ثوض بة طلؤباليزم دنياى ئاسانكارييةى هةموو
كؤنسَيرتَيك سازدانى لة بَيجطة ثَييواية دةزانَيتء
وةكو ــت ــةوَي دةي نييةء هيض خؤكوشتن بؤ 
دةرةوةى بكاتة تاكةكانى كؤمةَلطاو ”يةسةنين“
بَيزارة ئةو دةذى، تَيدا ئةوى كة زةمةنةى ئةو
لة دةكاتء  ئاَلؤزى تةكنةلؤذيا رؤذطــارةى لةو
دةيةوَيت وةك يان دةردةكَيشَيت، ضنطى مرؤظى
”سادق هيدايةت“ دوورى هةموو بةهاكانى ذيان
خؤكوشتن هةَلبذَيرَيت، ئةم دنيايةدا سوضَيكى لة
بة درَيذة دى ضى ثَيويستة دةنووسَيت: زمناكؤ
ذيان لة هةَلهاتن ئازارنةضَيذين، تا نةدةين ذيان
كة كاتَيك لة هةَلهاتنة جؤرةكان لة بةجؤرَيك
بَيماناييةكى دةرواتء هةَلدَير بةرةو كؤمةَلطا
لةو ذيانيش دةكَيشَيت، بةسةردا باَلى ترسناك
هيضى ئازار ئةزموونكردنى لة بَيجطة كؤمةَلطايةدا
وةك بؤية ضيرؤكنووس بةدى ناكرَيت، تَيدا ترى
دةقى ضةندين لة كة هةميشةيى  عادةتَيكى
دةقةشدا لةم دةيةوَيت كردووة، ئةزموونى تريشدا
ئةم جياوازى بةآلم بكات، خؤكوشتن ئةزموونى
خاَلةداية لةو نووسةر ترى دةقةكانى لة دةقة
تةنها نةبَيتء تةنها بة ئةمجارة دةيةوَيت كة
تةواوى بانطهَيشتى نةِروات، ناديار بةرةو خؤى
كؤمةَلطا دةيةوَيت خؤكوشتنء بؤ دةكات كؤمةَلطا
لةسةر بِريار ثَيكةوة تايبةتدا كؤنسَيرتَيكى لة
كة طةنجانةية لةو  زمناكؤ بدةن.  خؤكوشتن
تةواوةتىء بة كة دةكات نةوةيةك نوَينةرايةتى
خؤكوذى دةيانةوَيت بَيزارنء  ذيان  لة ثلة دوا تا
ثاش بكةن يان كردوويانة، ئةو نةوةيةش ئةزموون
كردووة، زيادي بةرضاو بةشَيوةيةكى راثةرين
بوو، وردبوونةوة تَيرامانء مايةى كة بةشَيوةيةك
لة كة بكةين ئامارانة ئةو سةيرى ئةطةر بؤية
ئةو بآلودةكرَينةوة، طةنجانةوة خؤكوذى بارةى
تةنها زمناكؤ كة دةبَيتةوة  ساخ  بؤ راستيةمان
لة ويستويةتى بةَلكو نةكردووة، خةياَلدا لة كارى
بةرجةستة واقيع فةنتازييةوة طَيرانةوةيةكى رَيى
هةروةها بووة، سةركةوتوو ثَيمواية من كة بكات
يةكَيك ثَيمواية نةبواية نووسةر زمناكؤ ئةطةر
خؤكوذى دةبوو كة ساآلنَيك طةنجانةى لةو دةبوو

لَيكؤَلينةوةى بةثَيى  ضونكة دةكرد،  ئةزموون
كاريان ئةدةبدا دةروونشيكارى لة زانايانةى ئةو
لة بةر نووسينةكانياندا  لة نوسةران كــردووة، 
دةيخوازن كة دةخةنةِروو شتانة ئةو شت هةر
بة ئةطةر  بؤية بكةن،  ئةزموونى دةيانةوَيت  يان 
ضيرؤكى رؤمانء لة زؤرَيك لة سةرنج وردى
وَينةيةكى بدةين، جيهان نووسةرانى طةورة
دَيتة نووسةرةمان ئةو روونى  زؤرجار روون، نا
تايبةتىء ذيانى  لةطةأل نزيكييةكى كة بةرضاو
كاتَيك ضؤن هةر نووسةردا هةية، واقيعى ذيانى
هةمةنطواى القدر)ى يان (بحر زةريا)، (ثيرةمَيردو
ئةو ذيانى ــى روون وَينةيةكى دةخوَينينةوة 
تاوانء كاتَيك يان بةرضاو،  دَيتةوة  نووسةرةمان
دةخوَينينةوة ديؤستويظسكى) (فيؤدؤر سزاى
ثاَلةوانى كة دةبَيت الدروست تةواومان هةستَيكى
خؤى نووسةر خودى «راسكؤلينكؤف» رؤمانةكة
سةرثَييانةى بةراوردكردنَيكى بة ئةمةش بَيت،
بؤية دةردةكةوَيت،  ثاَلةوانة ئةو نووسةرء ذيانى 
بةوة هةست تةواو زمناكؤشدا ضيرؤكةى لةم
ضيرؤكةكة ذيانى نووسةرى زمناكؤى دةكةين كة
دَيت ماناية قسةيةش بةو نووسيوةتةوة، ئةم خؤى
لَيبَيت ترى كةسى بؤنى بةرلةوةى دةقة ئةم كة
تايبةتى نووسةردا ذيانى لةطةأل زؤرى نزيكييةكى

هةية.
خؤيان هونةر ئــةدةبء دةَلَيت: فريفيل جان
جياجيا ئايديؤلؤذياى  تَيياندا جةنطنء مةيدانى 
نوآ بَيبةزةييانة كؤنء دةبنةوةء رووبةرووى يةكتر
كؤن بيروبؤضوونى دةكاتء يةكتر دةستةويةخةى
لة قؤأل طؤِرانى لةناودةضَيتء دَينَيتء هةرةس
هونةر ئةدةبء واتة دةكات،  بةرثا  مرؤظدا ذيانى
(كؤنء نةوةكان مةيدانةى ئةو دةبنة هةندَيكجار
دواجاردا لة دةبنء دةستةويةخة تَييدا نوآ)
فريفيل) (جان  كة دةبَيت يةكَيكيان سةركةوتوو
ضيرؤكةدا لةم ثَييواية كؤن هةرةس دَينَيت، بةآلم
تةواوى بةَلكو ناهَينَيت، هةرةس نةوةيةك تةنها
زمناكؤ دَينَيت، هةرةس بةتةواوةتى كؤمةَلطا
دةكاتء خؤكوشتن داوةتــى  كؤمةَلطا تــةواوى
بؤية بكات»،  «رازاوةتــرى دةيةوَيت  خؤيشى
ئةدةبةدا ثؤلَين ئةو ريزى لة ضيرؤكة دةكرَيت ئةم
ناودةبرَيتء (عةدةمييةت) ئةدةبى بة كة بكةين
ناكرَيت، تَيدابةدى ئومَيدى تروسكةيةكى هيض
ئةو ريزى لة زمناكؤ ثؤلَينكرد ئةمةشمان ئةطةر
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زمناكؤ
ئةم رَيى لة

دةيةوَيت ضيرؤكةوة
ذيان تراذيدياكانى
هةية لةوةى قولَتر

بدات مرؤظ ثيشانى
بلََيت دةيةوَيت

هيَندةى ذيان برينى
قولَة، ناكؤتا قولَييةكى
قولَييةوة لةو ئةطةر

سةيرى نةكةين ذيان
دةدات فريومان




