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  ال دی مه حمه رز ئه ی به نده ناهه ک بۆ رۆمانی په یه وه خوندنه
  

  
 بدو ن عه رده ئه

 
زۆرجار   ، که که میان ناوی رۆماننووسه که یه. ی رۆمانک دووشت گرنگن  وه زۆرجار بۆ خوندنه

تی  ان بابهمی دووه.  وه خوننه  ده که  ، رۆمانه که ره تی نووسه سایه ر که به ککی زۆر له خه
 خۆی  ر ، چونکه رنجی خونه  جگای سه بته  ده که تی رۆمانه ، زۆرجار بابه که رۆمانه

یان  مجاره  ، ئه وه ت منه نسبه ل به وه. بینت دا ده که کانی رۆمانه وان و رووداوه ناوپاه له
ک ند سا ش چهپ.  وه  بخونمه م رۆمانه ی ئه وه بوو، بۆئه  ههان رؤلی که ردوو هۆکاره هه
ی  ده ر سه سه کان ، له نگه سایتی ده ال ، ووتارکی زۆرجوانی له دی مه حمه رز ئه وپش به مه له
  م لهند ووتارکی تر هچپاشتریش . راستی زۆرکاری تکردم  به. رنسا نووسیبوو می فه شته هه

ی  کتبخانه(ردانی  کاتک سه. رنج و خۆشحایم بوو ، جگای سه وه  خوندهی ئاسۆ رۆژنامه
الم  دی مه همح ی کاک ئه م رۆمانه  کرد، ئه)مشاری مانھای  لهیندی کولتووری کورد به مه
   .   وه  بیخونمه ارم دا که بی ر  کسه یه. وت  چاوکهر به

ی کورد   ئاواره کات ، که  ده وجیھانه باسی ئه  ، که دایه وه  له م رۆمانه  گرنگی ئه دیاره
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  ژارانه بی کوردی زۆرهه ده کوو ئستاش ، ئه تاوه  هه وه داخه به . نژی یدا دها توروپ ئه له
ی  وجیھانه سفی ئه جوانی وه د زۆر به حمه کاک ئه.  کردووهدا وجیھانه ڵ ئه گه ی له ه مامه

.  رخستووه کانیانی ده زووه زوئاره و حه کشه. ژین  کان تیدا ده ره ائاو کورده  ، که کردووه
کی  یه شوه ند جارکیش به چه.  وروپا کردووه  بۆئهیمان کاتدا باسی قۆناغی کۆچی کورد هه له

  .  هانای بۆ ساتیر  بردووه،زۆرجوان
 ژیانک   شوه واوی له عبیری ته ک بوو ، ته یه  پیشه که بوو ، به ی وت نه وه ره خاریج ده(  

کرا ،  فزده تام له  به خاریج هنده ) . ( 74 ل سفی بکات بوو وه توانای نه س له که کرد ، که ده
ران   جوامر، کامه بوو به  ده خوله). ( 74ل . بینی  ت خۆی ده ری ب قیمه رامبه شت به هه به
  بوو به  دایک ده،بوو خوارزاو ئامۆزا ده....ژاڵ   که بوو به یمان ده  سابیر ، په بوو به ده
کی  یه  شوه ر زۆرجار به نووسه). 90مووک ل   نره بوو به  ده کوڕ، ژن بوو به ستگیران ، کچ ده ده
. ت گر شوازی ژیانیان ده  له خنه  رهروانت ، وروپا ده کانی ئه ش بۆ کورده گرانه خنه ره
ی  مترین مووچه  ، تاکه وه دۆزیه تی بۆخۆی ده ک عیلله زارویه گریان هه خنه چاکترین ره( 
کۆرسی زمانن  ر له سایش هه باشترین رۆماننووسیان دوای ده(  . )91ربگرت ل  ختی وه دبه به

خۆیدا   خۆی له) .91ل. فارسی نه ده ناچار خوو ده.  فرنابن و نابن  تییانه عله  نه م زمانه و ئه
ش بۆ  گرانه خنه کی ره یه شوه بت به  ده که ، به ی مژوو نییه وه نھا کاری گرانه رۆماننووس ته

  . کات  باسی ده بروانت که وجیھانه ئه
م  بی کوردیدا ، به ده ئه مینجار له که د بۆیه حمه  ئهکنجه، کا ره جگای سه شتکی تر که

کوڕ و کوڕ ، (ویستی  و ، باسی خۆشه وه کاته کی داخراو تابوومان بۆده رگایه ی کلیلی ده رۆمانه
بی کوردیدا  ده ناوئه  له م باسانه پشتر ئه که. کات  س ده دووکه) زی  گه هۆمۆسکسولی ، هاوره

 ،  م جیھانه ئهتری کی  گایه موو کۆمه کوو هه گای کوردیش ، وه  کۆمه نده رچه هه.  بووه نه
  مه خۆیدا ئه راستی خۆی له به .  ویستی هۆمۆسکسولی تدایه زاران چیرۆکی خۆشه هه
کات ،  ویستی دوو کوڕ ده د باسی خۆشه حمه ی کاک ئه مه ئه.  کی باشه ریه ستپشخه ده
. یکوژت  ده وه ر ئه به ، له ) ڵ کچکدا نووستوه گه  له چونکه( کات  تی لده ککیان خیانه یه که
  .  بووه بی کوردیدا نه ده ناو ئه  له م چیرۆکانه ئه
 .  ت و رۆژئاوایه ندی رۆژهه یوه په. کرت  دا باس ده م رۆمانه له کی گرنگی تر که یه له سه مه
  .  ی کردووه یر وئاۆزه  سه ندیه یوه و په سفی ئه جوانی وه د زۆر به حمه راستی کاک ئه به
بوو،  رنجکی گشتیم هه ند سه  ، چه م رۆمانه رکی ئه کوو خونه شدا ، من وه وه ڵ ئه گه له
  .  ڕوو مه کورتی بیخه م به ده وڵ ده هه که

   
. مدیبت نهرۆمانی تریم ت من چ یان پده، ده حمه اک ئهمین رۆمانی ک که  یه مه  ئه وابزانم.  /

 .  یه  دووناوی هه م رۆمانه چی ئه که. بت  ک ناوی هه نھا یه  ته ، پویسته رۆمان رحاڵ  هه به
   ، نووسراوه وه ی ناوه ره الپه چی له  ، که نووسراوه )  نده ناهه په (  که رگی کتبه ر به سه له
  . وه ته ک ناو ساخ بکرادیه ر یه سه ر خۆی له  نووسه بوایه ده). ی بروکسل که ارهو پیتۆ یان ده شه( 
  
وان  کانی رۆمان ، چۆنتی داڕشتن و باسکردنی پاه کیه ره  سه رجه  مه کک له یه. /
تی ،  سایه کهپکی ، رووداو ، و کڕنا  زۆر به م رۆمانه  ئه وه داخه به .  کانه رووداوهو
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هیچ  به ، که وه گرته سک ده ند که ک چیرۆکی چه ر کۆمه نووسه.  ڕشتووهکانی دا چیرۆکه
کاتی  وبدرت ، له بی هه ده کی ئه یه شوه بت به ده.  نییه  وه که یه ندیان به یوه ک په یه شوه

و  م من ئه به.  وه ستته  بیانبه وه که یه  زنجیرک به کان ، شوه ی چیرۆک و رووادوه وه گرانه
و  له. بت   ماگنتی نه م رۆمانه ئه  ، که ایکردووه ش و مه رئه هه. دا نابینم  ۆمانهم ر  له زنجیره
ی ماگنتی  له سه ، مه وه کاته دهی جیاکانی تر بیه ده ئه  ژانره ان لهژانری رۆم ی که شتانه

کوو موگناتیز   ، وه وه مه که ی یه ره ند الپه چه بت رۆمان له راستی ده به.  رۆمانه) موگناتیزی(
   . یه م ماگنتی هه  زۆرکه م رۆمانه  ئه وه داخه م به به.  رابکشیت  که ر بۆناورۆمانه خونه

  
م   له وه داخه به. رۆیشی تدابکرت  ل نابت زیاده  ، وه زمانی شیعری بۆ رۆمان گرنگه. /

م  له.  وه مکردۆته  جگای دیالۆگی که ش  مه ئه .  زاه خشان و شیعر ، زۆر پهزمانی دا  رۆمانه
  .   بینم  م دیالۆگ ده دا زۆرکه رۆمانه

نسی  ره  زمانی فه کانی به نگ وئاشتی تۆلستۆی، دیالۆگه شکی زۆری رۆمانی جه به. /
نسی  ره  دیالۆگی فه کرد هنده ده هرم ن م بینی ، باوه که  رۆمانه مجار که که بۆیه. نووسراون 
مووی  ش ، هه نسیانه ره  فه م دیالۆگه مانی ، ئه رگرانیشی بۆ زمانی ئه کاتی وه له. تدابت

  مووی به  ، هه وه ده حمه ی کاک ئه وانه  پچه ل تۆستۆی به وه .  وه ته نووسراونهکو خۆی  وه
 کوردی  نسی به ره د زۆر دیالۆگی فه حمه کاک ئه چی که.  وه ته نسی نوسیوه ره لفو بی فه ئه

ی  کوردی قسه ر به راستی باشتر بوو هه به.  وه وره ی گه ه  هه وتۆته  زۆرجار که که.  نووسیوه
د باش  حمه  کاک ئه یه وه یر له سه) . 31،35. کانی  ره یری الپه سه (  نسیه ره و فه  ، تا ئه بکردایه

 .  مرسی ، میسریه!!. ت ئون   ئیوین ، دهUne  نسا ، هشتا به ره  فه  له موو ساه و هه ئه
 ،  موون نییه پاشان کخواسان سه. ک کراواسان    نه کخواسانه.  مخسی Merciی  که نسیه ره فه
ن  الیه مساله ڵ داگیرکردنی نه گه  له یه م کولیچه پاشان ئه.  یانیانه کی به یه  کولیچه که به

 ،  دۆمینیک ناوی پیاوه. مسا ک پاش رزگارکردنی نه  ، نه یدابووه  په وه کانه یهحش  وه توورکه
   . 4ل .  کاریھناوه د بۆ کچ به حمه چی کاک ئه که

  له.  بی ره مانی وعه  ئه وانه  له،!! انووهکوردی  ند زمانکی تریش نسی چه ره زمانی فه  له جگه
م  به.  کیان نییه راستی هیچ مانایه ، به یزکردووهمانی ر ی ئه ک ووشه  کۆمه113  ره الپه
  بت ، تا له رهیالک دهر زۆ راستی خونه به  ، که یه بیانه ره  عه و ووشه مووی ناخۆشتر ئه هه له

 ، زۆر باشتر  بی بنووسیایه ره عه ی به که ر ووشه  گه چونکه. گات  تدهکانیان  تیه ره مانابنه
 . 66راب ل  رزولخه ئه. فی  سسیه تولشیتای وه ریحله . 8ل . سویر  ته (  وانه له. یشتین  گه تده
تا  هه ی که یه هشو وو م ئه به....) . جین حمولعه له.  56ل . سیل مومه . 58ل . ر لجینسوالخه ئه

ق  کی ره یه  زۆر ووشهر راستی هه به. بوو) مووس قه ته( ی  که ئازاری دام ، ووشه کۆتایی رۆمانه
  . بی بوو ده ق و نائه هو ت

م  م لهی کوردیشاز کی زۆر نه یه ند ووشه ل چه  پۆلیسی زمان ، وه مه م خۆم بکه زناکه من حه
  یره زۆر سه.    شخ ئه  ، واته  ئه  ، شیخه پاسدارخانه(  زۆر ئازاری دام  دا بینی ، که رۆمانه

  واته .  شیشه که . !!ولر بنووسیت  ههناوبانگترین بازاڕی زانیت ناوی به ولری بیت و نه هه
م   به) ی توخوایه که راستیه. خوا، تۆاخوا ته . رخن راستهنگکی ک ده .  رخه نگکی که  ده . شه قه
کاک  .  ی سوارحیه  ، ووشه وه هیچ شتک راست ناکرته و به  گرێ کوره بۆته ی که یه و ووشه ئه
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  . !!ت سوالحی   سووراحی ده به،  که تا کۆتایی رۆمانه ههد  حمه ئه
ر و  ک رۆشنبیرو نووسه موویان کۆمه کان هه وانه پاه. رنجم بوو  جگای سه خاکی تر که/ . 

ی  ی خۆری ، هه هه . (  کان زۆر بازاڕی و ناشرینه چی زمانی دیالۆگه که. ولرن  شانۆکاری هه
 زیاتر  مه ئه ) . 141ی قورم ساغ ل  هه.  139ل .ی زام  هه. ی کافر  هه . 108.ل .  ره قۆنده

زمانی رۆشنبیرانی  ک له نه. چت  ده) یراوا  عجیل وته ته( کی  ره کانی گه قۆکشه زمانی چه له
  .ولر  شاری هه

  
کانی تری  ونه خه. یشتم  م جوان تگه ونی سھه خه نھا له کانی حوسن، ته ونه موو خه هه له/ . 

  .  و ئاۆزه زۆر تکه
ت باسی چیرۆکی داگیرکردنی شاری   دا ده132 ل   لهش  که ریه ی چیرۆکی شانۆگه رباره ده/ 

ج و  داستانی خه( مان باسی  که ریه ت شانۆگه  دا ده160 ل  چی له که. کات  نا ده فییه
 ری م خۆی هشتا هیچ شانۆگه به .  ری کراوه نۆگهادا دوو ش  لره واته. کات  ده) ند  سیامه

  . ر خۆی  کانی  نووسه  ه  هه    له کهآ  یهمه  بوای من ئه به.  کراوه نه
  

  بوایه ده که. سیفی نادات  مزی و مه ویستی نوان ره  خۆشه ک به یه تادا هیچ ئاماژه ره سه له/ . 
ی کۆتای لهر   خونه چونکه .  ی بکردایه ویستیه و چیرۆکی خۆشه مک باسی ئه پشتر که

  . بت  ری ده نه  تووشی شۆککی هو هک رۆمانه
  

  وره وار یان چادرکی گه پیتۆ ، مانای ده شه: ( ت  تادا ده ره  سه ک له روه هه/ . 
واردا  ناوده له. کات   ژوورمان بۆ ده96پاشاندا باسی هۆڵ و قات و  چی له که) . نت  یه گه ده

ی   کابینه کانیش له ژووره. کاردت  سرک بهپیتۆ بۆ  گشتی شه به! . ؟ یه خ هه چۆن ژوور و موتبه
  . نرت   داده که واره  ده ی وه ره ده حازریدان له

  
  ستخۆشی له دهجاریکی تریش  . م رۆمانه ی ئه وه  خوندنه خۆشحاڵ بووم به زۆر گشتی من  به

و ی ئستای جوانتر  م کاره کانی تری له هیوادارم کاره. م  که ال ده دی مه حمه کاک ئه
ی  که راستی رۆمانه به  چونکه .بت  کانم دگران نه رنجه  سه له خوازم که ئاواته. زنتربت  مه

  .  بنووسم ند دره م چه توانی ئه م ده  من نه بوایه ر وانه گه. جگای خۆشحایم بوو
  
  

  : رچاوه سه
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