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وتــاری مەرگــی نووســەر ،کــە لەالیــان ڕۆالن بــارت ()١٩٨٠-١٩١٥ی ڕەخنەگری ئەدەبیی
لــە ســاڵی ١٩٦٧دا نووســراوە ،بــە ئامــاژە بــە چیرۆکــی ســارازینی ( )Sarrasineباڵــزاک
دەســت پێــدەکا ،کــە تێیــدا پیاوێکــی خەســاو ،جلوبەرگــی ژنێکــی لەبــەر کــردووە« :لــە
ڕاســتییدا ،ئــەو بۆخــۆی ژنێــک بــوو ،کــە فرمێســکەکانی هــەر لەخــۆڕا دەڕژان ،هــەوا
و هەوەســی نەشــیاوی هەبــوو ،بەشــێوەیەکی غەریزیــی نیگــەران بــوو ،کتوپــڕ بوێــر
دەردەکــەوت ،بۆڵەبۆڵــی دەگرتــەوە و هەســتیاریییەکی ناســکی هەبــوو» (.)١٤٢ :١٩٧٧
بــارت دەپرســێ ئــەوە کێیــە بەم شــێوەیە قســان دەکات؟ ئایــا ئەمە پاڵەوانــی چیرۆکەکەیە،
کــە دەیــەوێ لــەو ڕاســتییە چاوپۆشــیی بــکا ،کــە ئەمــە پیاوێکــی خەســاوە و لــە جلوبەرگــی
ژنانــەدا خــۆی شــاردووەتەوە؟ ئایــا ئەمــە باڵــزاک بۆخۆیەتــی ،کــە ئەزموونێکی شەخســیی
هەیــە و ســەبارەت بــە ژنــان بــە فەلســەفەیەک گەیشــتووە؟ ئایــا ئەمــە باڵزاکــی نووســەرە،
کــە دەیــەوێ بیــرە «ئەدەبیی»یەکانــی خــۆی ســەبارەت بــە ژنبــوون بــاس بــکا؟ ئایــا ئەمــە
بۆچوونێــک لەســەر حیکمەتێکــی جیهانییــە؟ دەروونناســییەکی ڕۆمانتیکــە؟ هیــچ کات بــە
وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە ناگەیــن .لــە درێــژەدا بــارت ڕســتە بەناوبانگەکــەی دەهێنێتــەوە
و پێمــان دەڵێــت ،کــە بــۆ ناتوانیــن وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە بدۆزینــەوە« :بەڵگــەی شــیاو
ئەوەیــە ،کــە نووســین بریتییــە لــە تێکشــکاندنی هــەر دەنگێــک و هــەر ئاخێزگەیــەک بــۆ
نووسین .نووسین مەودایەکی بێالیان ،ئاڵۆز و چەوتە ،کە سووژە تێیدا لە کیس دەچێ،
فەزایەکــی نەرێنییــە ،کــە هــەر جۆرە ناســنامەیەک تێیدا ون دەبــێ» (هەمان) .بە بۆچوونی
بــارت ئــەو کاتــەی نووســەر بــەرەو مەرگــی خــۆی هەنــگاو دەنــێ ،نووســین دەســتپێدەکا.
بــارت ،هــەر لێرەوەیــە دژ بــەو ڕەخنــە و خوێندنەوانــەی دەق دەوەســتێت ،کــە بــۆ ئــەوەی
لــە مانــای دەق تێبگەیــن شــوێن ناســنامەی نووســەر و شــتگەلێک ،وەک ڕوانگــەی
سیاســیی ،بەســتێنی مێژوویــی ،ئاییــن ،قەومییەتــی نووســەر دەکــەون ،یــان عەوداڵــی
هەندێــک زانیاریــی شەخســیی ســەبارەت بــە نووســەرن ،تــا بتوانــن لــەو ڕێگــەوە مانایەکی
تــر بــۆ دەق بدۆزنــەوە .ئــەم شــێوازە هەڵســەنگاندنە ،کــە لەســەر بنەمــای ئەزمــوون و
الیەنگرییەکانــی نووســەر وێســتاوە ،دەبێتــە هــۆی ئــەوەی شــرۆڤەیەکی کۆتایــی بــۆ دەق
بکــرێ ...بــە بــاوەڕی بــارت ،هەرچەنــد ڕەنگــە ئــەم شــێوازە هەڵســەنگاندنە ئاســان و
لەبەردەســتە ،بــەاڵم دەبێتــە هــۆی ئــەوەی مانایەکــی دیاریکــراو و پێشــوەخت بەســەر
دەقــدا بچەســپێنین و هــەر لــەم ڕێگــەوە ســنوورە ماناییەکانــی دەق دەستنیشــان
دەکەیــن .هــەر بۆیــە خوێنــەر دەبــێ لــە پێنــاو ئازادیــی دەق لــە دەســت ئــەو زۆرداریییــەی
( ،)tyrannyکــە ئــەم شــێوازە ڕاڤەکردنــە هەیەتــی ،بەرهەمــی ئەدەبیــی لــە خــاوەن
بەرهەمەکــە جیــا بکاتــەوە .هــەر پاژێــک لــە نووســین ،هەڵگــری چەندیــن ئاســت و مانــای
جیــاوازە .دەق هێڵێکــی ڕاســت لــە وشــەکان نییــە ،کــە تەنیــا یــەک مانــای الهوتییــی
هەبێــت( ،مانایــەک ،کــە لــە الیــان نووســەر-خوداوە ڕەوانــە کرابێــت) ،بهڵكــو فەزایەکــی
چەند-ڕەهەندیییــە ،کــە چەندیــن جــۆری نووســین لەخــۆ دەگــرێ ،کــە هیــچ کامیشــیان
ڕەســەن نیــن و تێیــدا مانــاکان تێکــەڵ بــە یــەک دەبــن و بــەر یــەک دەکــەون .دەق
قوماشــێک لــە گێڕانەوەکانــە ،کــە لــە ڕێگــەی بێەژمــار ناوەنــدی کولتووریییــەوە تەنرابــێ.
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لێرەوەیــە ،کــە بــارت دەورێکــی گرینــگ بــە خوێنــەر دەبەخشــێت و پێــی وایــە ،کــە مانــای
ڕاســتەقینەی دەق الی خوێنــەرە ،نــەک ئــەوەی حــەز و ســەلیقەی نووســەر پێکــی هێنابــێ.
بارت ،وەک نیشانەناسێک و بە کاریگەریی وەرگرتن لە سۆسۆر ،باس لەوە دەکات ،کە
کتێــب تەنراوێــک لــە نیشــانەکانە .کاتێک نووســەر دەســڕینەوە ،ئیتر ئــەم داخوازیییەی ،کە
دەبــێ شــفرە و نهێنییەکانــی دەق بدۆزینــەوە ،بێســوود و بایــەخ دەبــێ .کاتێک نووســەرێک
بــە دەق دەبەخشــین ،بەربەســتێکمان بــۆ دەق ســاز کــردووە و مەدلوولێکــی کۆتاییمــان
( )final signifiedبــۆ ڕەچــاو کــردووه ،کەواتــە لــەم ڕێگــەوە دەقەکەمــان داخســتووە.
ئــەم شــێوازە ڕێــک بــە دڵــی ڕەخنەگرەکانــە ،کــە ئــەم ئەرکەیــان لــە ئەســتۆ گرتــووە،
کــە دەبــێ نووســەر و شــێوازی ژیــان و بارودۆخــی دەروونــی ئــەو ،لــە دهرەوەی دەق
بدۆزنــەوە و کاتێــک پەیدایــان کــرد ،ئیتــر دەق شــرۆڤە کــراوە .بــارت پێــی وایــە ،کــە ئــەم
شــێوازە دەبێتــە هــۆی ســەرکەوتنی ڕەخنەگــر و نابــێ ســەرمان لــەوە ســووڕ بمێنێــت،
کــە لــە ڕووی مێژوویییــەوە فەرمانڕەوایــی نووســەر لــە هەمــان کاتــدا فەرمانڕەوایــی
ڕەخنەگریــش بــووە و هەروەهــا نابــێ بەالشــمانەوە ســەیر بــێ ،کــە ئەمڕۆکــە دەبینیــن
پێگــەی ڕەخنــە لــە پێوەندیــی لەگــەڵ نووســەر تــرازاوە .نابــێ ئیتــر بــە شــوێن ئــەوەوە
بیــن ،کــە لــە ڕێگــەی نووســەرەوە نێهنییەکانــی نووســین بدۆزینــەوە ،پێکهاتــەی نووســین
دەتوانــێ لــە هــەر ئاســتێکدا درێــژ بێتــەوە و هــەر ڕێــک بــەم شــێوەیە ئەدەبیات (وا باشــترە
بڵێــن نووســین) بــە خۆپاراســتن لــەوەی ،کــە نهێنییــەک بــۆ دەق ڕەچــاو بــکا و مانایەکــی
کۆتایــی بــە دەق (هەروەهــا بــە جیهــان وەک دەق) ببەخشــێت و هــەر شــتێک ،کــە دەتوانــێ
وەک چاالکییەکی دژەالهوتیی ســەیر بکرێ ،لە دەق ئازاد دەکا .ئەم چاالکیییە بەڕاســتیی
شۆڕشــگێڕانەیە ،چونکــە مانایەکــی دیاریکــراو ڕەتدەکاتــەوە و لــە دەرەنجامــدا دەبێتــە
هــۆی ئــەوەی خــودا و دەرکەوتەکانــی ئــەو لــە عەقــڵ ،زانســت و یاســادا ڕەت ببێتــەوە.
ئێســتا ئەگــەر بــۆ چیرۆکەکــەی ســەرەوەی باڵــزاک بگەڕێینــەوە و دیســانەوە بپرســین،
کــە کــێ ئــەو قســانەی کــردووە ،دەبــێ بڵێیــن ،کــە پێگــەی ڕاســتەقینەی نووســینەکە لــە
ســەرچاوە و نووســەردا نییــە ،بهڵكــو دەبــێ لــە خوێنــەردا بــۆی بگەڕێیــن .نووســەر
جێگ ـهی خــۆی بــە خوێنــەر دەدات و لــە جیاتــی ئاوڕدانــەوە لــە ســەرچاوەی نووســین،
ئــەوا لەمەوبــەدوا خوێنــەر ،وەک دواقۆناغــی نووســین گرینــگ دەبێــت .بــەم گوێرەیــە،
خوێنــەر ئیتــر شەخســێکی تایبــەت نییــە .خوێنــەر مێــژوو ،ژیاننامــە و دەروونناســییەکی
تایبەتــی نییــە ،هــەر بۆیــە ،بەپێــی ئــەوەی لــە چ کولتوورێکدایــە ناوەنــدە جۆراوجۆرەکانــی
مانــا لــە دەقــدا ســاز دەبــێ .ڕەخنەگرتنــی کالســیک هیــچ کاتیــک ئــاوڕی لــە خوێنــەر
نەداوەتــەوە .بــۆ ئــەم شــێوازە لــە ڕەخنەگرتنــە تەنیــا یــەک کــەس ،کــە ئەویــش
نووســەرە بوونــی هەیــە .لــە درێــژەی ئــەم باســەدا بــارت بــە ڕســتە بەناوبانگەکــەی
وتارەکــە کۆتایــی دێنێــت .ڕســتەیەکی شۆڕشــگێڕانە ،کــە داواکاریییەکــی ڕوونــی هەیــە:
«بــۆ ئــەوەی نووســین دواڕۆژێکــی هەبێــت ،دەبــێ ئوســتوورەکە هەڵبگەڕێنینــەوە:
لەدایکبوونــی خوێنــەر دەبــێ بــە بەهــای مەرگــی نووســەر بێــت» (هەمــان.)١٤٨ :
دوو ســاڵ دوای ئــەم وتــارەی بــارت ،میشــێل فوکــۆ ( )١٩٨٤-١٩٢٦لــە
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 ٢٢فێبریوێــری  ،١٩٦٩بابەتێــک لــە کۆلێــژ دو فرەنــس بــە ناوی نووســەر چییە؟ پێشــکەش
دەکات (فوکۆ .)١٩٧٧ ،هەرچەند لەم وانەی فوکۆ ،کە دوایی وەک وتار چاپ بوو ،ناوی
بــارت ناهێندرێــت ،بــەاڵم زۆر کــەس پێیــان وایــە ،کــە فوکــۆ ویســتوویەتی بــە شــێوەیەک
وەاڵمــی بــارت بداتــەوە .زۆر جــار فوکــۆ و بارتیــان ،وەک پێکهاتەخواز پێناســە کردووە و
ئەم وتارەش ،وەک یەکێک لە بەرهەمەکانی قۆناغی یەکەمی بیرکردنەوەی فوکۆ ئەژمار
دەکــرێ ،هەرچەنــد دواتــر فوکــۆ پێــی وابــوو ،ک ـ ه چیــدی ئــەو بیرمەندێکــی پێکهاتەخــواز
نییــە .لــە هەمــان ســەرەتای وتارەکــەی فوکــۆوە دیــارە ،کــە دەیــەوێ بەشــێوەیەک هەندێک
چەڵەمــە لەســەر ڕێگـهی بیــری بــارت دابنــێ و هــەر لــە دەســپێکەوە ئامانجــی خــۆی لــەم
وتــارە بــاس دەکا ،کــە ئــەو نایــەوێ شــیکاریییەکی کۆمەاڵیەتییــی – مێژوویــی لە نووســەر
بــە دەســتەوە بــدات ،بهڵكــو تەنیــا مەبەســتیەتی ،کــە پێوەندیــی دەق و نووســەر نیشــان
بــدا و چــۆن دەق ئامــاژە بــە ڕووخســاری ئــەو نووســەرە دەکات ،کــە بەڕواڵــەت وا
دهردەکــەوێ ،کــە «پێشــتر و لــە دەرەوەی» دەقدایــە .دیــارە فوکــۆ حــەزی لــە پێچوپەنــا
نییــە و هــەر لــە ســەرەتاوە دەیــەوێ هەمــوو ڕیســەکە لــ ه بــارت بکاتــەوە بــە خــوری!
فوکــۆ ،بــە هێنانــەوەی وتەیــەک لــە ســامۆیەل بێکێــت ( ،)١٩٨٩ -١٩٠٦کــە لــە کتێبەکانــی
دەقــەکان بــۆ هیچــدا هاتــووە قســەی ســەرەکیی خــۆی دەســت پێــدەکات« :کەســێک
وتــی :چ گرینگییەکــی هەیــە ،کــە کــێ قســە دەکا؟» فوکــۆ پێــی وایــە ئــەم بێدەربەســتییە،
وەک یەکێــک لــە تایبەتمەندیییــە ئەخالقییەکانــی نووســینی هاوچەرخــە ،هەرچەنــد لــە
هیــچ کاتێکــدا بەتــەواوی بــەکار نەهاتــووە .واتــە فوکــۆ لــەم ڕێگەیــهوە دەیــەوێ بڵــێ
ئــەو باســەی ،کــە بــارت کردوویەتــی هیــچ کــە نــوێ نییــە ،بهڵكــو هەروەهــا بەباشــیی
شــی نەکراوەتــەوە و تەنانــەت لــە کاتێکــدا ،کــە پێشــتر ئامانجــی بەرهــەم ئــەوە بــوو ،کــە
بێمەرگیــی بخوڵقێنێــت (وەک نموونەکــەی شــەهرزاد لــە چیرۆکــی هــەزار و یــەک شــەو)،
بــەاڵم لــە ئێســتادا ئــەو مافــەی پێــدراوە ،کــە نووســەرەکەی وەک کافــکا و پرۆســت
بکــوژێ .ئــەم باســانە لــە ڕوانگــەی فوکــۆوە نــوێ نیــن و هەرچەنــد ویســتوویانە لــەم
ڕێگــەوە پێگــەی چۆڵــی نووســەر بــە شــێوەیەک پــڕ بکەنــەوە ،بــەاڵم وادێتــە بەرچــاو ،کــە
زیاتــر تایبەتمەندییــە پێشــووهکانیان هێشــتووەتەوە و مانــا ڕاســتەقینەکە شــاردراوەتەوە.
لــە ڕێگــەی ئــەم پێشــەکییەوە ،فوکــۆ دەڕواتــە نــاو ئــەو باســەکەی ،کــە خــۆی وەک
کارکــردی نووســەر {فانکســیۆنی نووســەر؛  )Author functionپێناســەی دەکات.
ســەرەتا فوکــۆ دەڵــێ ،کــە هەمــووان لەگــەڵ ئــەم تێــزەدا ئاشــنان ،کــە ئەرکــی ڕەخنەگرتــن
نــە ئاشــکراکردنی پێوەندیــی بەرهــەم بــە نووســەرەوەیە و نــە ســەرلەنوێ ســازکردنەوەی
هەندێــک فکــری نووســەر و ئەزموونەکانــی .بهڵكــو ئامانجــی ڕەخنەگرتــن ،شــیکاری
بەرهــەم لــە ڕێگــەی ســەرنجدان بــە پێکهاتــە ،مێعماریــی و فۆرمەوەیــە .بــەاڵم لێــرەدا
کێشــەیەک ســاز دەبێــت ،کــە ئــەی بەرهــەم بــۆ خــۆی چییــە؟ ئــەم یەکگرتوویییــە غەریبەی،
کــە لــە دووتوێــی بەرهەمێکــدا دەیبینیــن لــە کوێــوە هاتــووە؟ ئایــا بەرهــەم هــەر هەمــان
شــتە ،کــە نووســەر نووســیویەتی؟ فوکــۆ بــە هێنانــەوەی چەنــد نموونەیــەک باســەکەمان
بــۆ ڕوون دەکاتــەوە :ئایــا ئــەو کاتــەی مارکــی دوســاد نەناســراوبوو و کاغهزەکانــی لــە
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ڕێگــەی زیندانــەوە بــۆ دەرەوە دەنــارد ،ئایــا ئەوانــە بەرهــەم بــوون؟ ئایــا دوای ئــەوەی،
کــە پەســەند کــرا کەســێک نووســەرە ،ئیتــر هەرچــی نووســی و وتــی ،بــ ه بەشــێک لــە
بتیۆریــی .بــۆ نموونــە کەســێک ،کــە دەیــەوێ بەرهەمەکانــی نیچــە چــاپ بــکا ،تــا کوێ دەبێ
بڕواتــە پێشــەوە؟ گومــان لــەوەدا نییــە ،هەمــوو شــتێک دەبــێ  چــاپ بکرێ .بــەاڵم «هەموو
شــتێک» چییــە؟ بەدڵنیایییــەوە هــەر شــتێک ،کــە نیچــە بۆخــۆی چاپــی کــردووە .هەروەهــا
دەستنووســەکانی دەبــێ چــاپ بکرێنــەوە .ئــەی ئــەو گەاڵاڵنــەی ،کە بۆ قســە نەســتهقەکانی
دایڕشــتبوون؟ بەدڵنیایییــەوە بــا چــاپ بکرێــن .ئــەی ئــەو یادداشــتانەی ،کــە لــە پەراوێــزدا
نووســرابوون و هەندێکیشــیانی ســڕیبووەوە؟ ئەوانیــش بــا چــاپ بکرێــن .ئــەی ئەگــەر
هەندێــک یادداشــتی نووســیبوو ،کــە دواتــر فاڵنــە ســەرچاوە ســەیر بــکا و جلەکانــی الی
بەرگــدروو لــەو ڕێکەوتــەدا وەربگرێتــەوە؟ ئایــا ئەمانــەش بەشــێک لــە بەرهەمەکانیــن ،یان
ئەگــەر نیــن بــۆ نیــن؟ چــۆن دەکــرێ لــە نێــوان چەنــد ملیــۆن نیشــانەدا ،کــە نووســەر لــە
دوای مەرگــی خــۆی بەجێــی دەهێڵــێ ،بزانیــن ،کــە «بەرهــەم» چییــە؟ (فوکــۆ)١١٩-١١٨ :
لــە درێژیــی باســەکەدا ،فوکــۆ هــەوڵ دەدا زیاتــر مەبەســتی خــۆی لــە تێگ ـهی کارکــردی
نووســەر نیشــان بــدات .ســەرەڕای ئــەوەی ،کــە نەبوونــی نووســەر ڕێــک هەمــان
شــێوازی ئایینییــە ،کــە تێیــدا دەوتــرێ کتێبــە ئاســمانییەکان نووســەریان نییــە و هەمیشــە
هەرمــاو دەمێننــەوە ،لــە هەمــان کاتیشــدا ئەگــەر بــۆ نموونــە بۆمــان دەربکەوێــت ویلیــام
شێکســپیر ( )١٦١٦-١٥٦٤لــەو ماڵەیــدا ،کــە ئێســتا بووەتــە مۆزەخانــە لەدایــک نەبــووە،
هیــچ لــە کارکــردی نووســەر ناگۆڕێــت؛ بــەاڵم ئەگــەر بۆمــان دەربکــەوێ ،کــە شێکســپیر
غەزەلەکانــی خــۆی نەنووســیوە ،ئیتــر ئەمــە گۆڕانکاریییەکــی گرینــگ و واتــادارە.
تەنانــەت ئەگــەر بتوانیــن نیشــانی بدەیــن ،کــە یــەک کــەس بەرهەمەکانــی شێکســپیر و
فرانســیس بەیکەنــی ( )١٦٢٦ -١٥٦١نووســیوە و بیســلەمێنین ،کــە شێکســپیر کتێبــی
ئەرغەنونــی ( )Organonنووســیوە ،بــەرەوڕووی گۆڕانکاریییەکــی نــوێ دەبینــەوە
و کارکــردی نــاوی نووســەر یەکســەر دەگۆڕدرێــت .کەواتــە نــاوی نووســەر تەنیــا
ناوێکــی تایبــەت ،وەک ناوەکانــی دیکــە نییــە[ ،هــەر وەک چــۆن لــە ســەتەی نۆزدەیەمــدا
پێیــان وابــوو ،کــە بەشــێک یــان هەمــوو شــانۆکانی شێکســپیر ،بەیکــەن نووســیویەتی!].
لــە ڕوانگــەی فوکــۆوە ،مۆدێرنیتــە نووســەری لــە پەراوێــز دەرهێنــاوە و کارکردێکــی
بەرهەمێنــەری پێبەخشــیوە ،لــە دوای ســەردەمی ڕۆشــنگەریییەوە مەســەلەی کۆپــی
ڕایــت [مافــی نووســەر] ،وەک بەشــێک لــەو گۆڕانکاریییانــەی ،کــە لــە سروشــتی
کۆمەڵگــهی مۆدێرنــدا (ئازادیــی تاکەکەســیی ،خاوەنداریەتییــی تایبــەت و ئابووریــی
بــازاڕ) ڕوویدابــوو ،گرینگییەکــی تایبەتــی پێــدرا .فۆکــۆ هــەر لــە نــاوی وتارەکەیــەوە
نایــەوێ بــاس لــە کێیەتیــی نووســەر بــکا و نەیپرســیوە ،کــە نووســەر کێیــە؟ بهڵكــو
بــە گرینگیــدان بــە چییەتــی نووســەر دەیەوێــت بــە تیشکخستنەســەر باســی کارکــردی
نووســەر پێمــان بڵــێ ،کــە ســڕینەوەی نووســەر هیــچ ،کــە ئاســان نییــە ،ئــەی دوای
ئــەوە دەبــێ لەگــەڵ ئــەو بۆشــایییە چبکەیــن؟ چونکــە بــە بــاوەڕی ئــەو ،دەوری نووســەر
پێوەندیــی بــەو گوتــارەوە هەیــە ،کــە نووســەر تێیــدا ســەری هەڵــداوە ،گوتــاری ئەدەبیــات
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لەســەر بنەمــای کارکــردی نووســەرە ،ئەگەرنــا بــۆ نموونــە ئەگــەر بــاس لــە گوتــاری
ئابووریــی بکەیــن ،دەقــی گرێبەســتێک ،یــان نامەیەکــی ئیداریــی واژۆکاری هەیــە ،بــەاڵم
نووســەری نییــە .لــە کۆتاییــدا فۆکــۆ ئامــاژە بــەوە دەکا ،کــە نووســەر تەنانــەت پێگەیەکــی
سەرووگوتاریشــی ( )transdiscoursiveهەیــە ،کەســێکی وەک ئەریســتۆ تەنیــا
نووســەری ئــەو کتێبانــە نییــە ،کــە خســتوویانەتە پــاڵ نــاوی ئــەو ،بهڵكــو لــە ڕێگــەی
ڕێبــازی فکــری خۆیــەوە کاریگەریی لەســەر گوتاری فەلســەفەی مەســیحیی و ئیســامیی،
فەلســەفەی سیاســیی و تەنانــەت شــێوازی حکومەتداریــی دانــاوە .هەروەهــا بیرمەندانێــک
وەک فرۆیــد ،مارکــس و نیچــە تەنیــا نووســەر نیــن ،بهڵكــو دامەزرێنــەری گوتــارن.
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