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سازدانی: گەالوێژی نوێ 

د. فوئاد ره شید محه مه د ساڵی 1964 لە كەركوك لەدایكبووە، ساڵی 1988 خوێندنی بەكالۆریۆسی لە بەشی 
كوردی ـ كۆلێژی ئاداب ـ زانكۆی سەاڵحەدین تەواو كردووە، بڕوانامەی ماستەری لە ئەدەبی كوردی وەرگرتووە 
لە زانكۆی بەغدا ناونیشانی نامەكەی بریتیبووە لە  )ناوەڕۆكی كۆمەاڵیەتیی هۆنراوەی كوردی(. ساڵی )1996( 

وەكو مامۆستای زانكۆ لە بەشی كوردی ـ كۆلێژی ئاداب زانكۆی دهۆك دەستبەكاربووە.
ساڵی 2004 بڕوانامەی دكتۆرای لە كۆلێژی )زمان( ـ زانكۆی سەاڵحەدین وەرگرتووە، ناونیشانی نامەكە )ڕەخنەی  

ڕۆمانی كوردی( 1973 – 1999.
 تا ئێستا ئەم كتێبانەی باڵوكردۆتەوە:

ناسنامەی دەق. دەقی ئەدەبی )ئەدگار و بەها(. بونیادگەری لە گوتاری رۆشنبیری كوردیدا. ڕەخنەی )ڕەخنەی 
ڕۆمانی كوردی(. 

ئێستا مامۆستای ڕەخنەی ئەدەبییە لە بەشی كوردی ـ كۆلێژی پەروەردەی بنیات لە زانكۆی سەاڵحەدین.

فوئاد رەشید:
كاری ڕەخنەی ئەدەبی توێژینەوەیەكی مەعریفییە 

لەسەر رەهەندە جیاجیاكانی دەق
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هەر  چییەو  ئەدەبی  ڕەخنەی  بۆ  بەڕێزت  *پێناسەی 
و  خەسڵەت  چ  خاوەنی  دەبێت  ڕەخنەیی  بابەتێكی 

تایبەتمەندییەك بێت؟
ئەدەبیدا  ڕەخنەی  جیاجیاكانی  لەسەرچاوە  -ئەگەرچی 
پێناسەی جۆراوجۆر بۆ چەمكی ڕەخنەی ئەدەبی كراوە، 
دوو  لەنێو  پێناسەكان  تێكڕای  لەڕووی جۆرەوە  دەكرێ  

چێوەدا پۆلین بكەین:
پێناسەیەكی بابەتی ـ پێناسەیەكی خودی

بابەتییانە  و  زانستی  بەزمانێكی  بابەتییەكان  پێناسە 
هەوڵیانداوە سروشت و ئەرك و رۆڵی ڕەخنەی ئەدەبی 
جۆرە  ئەم  بكەنەوە،  ڕوون  ئەدەبناسی  لقێكی  وەكو 
و  )قاموس(  فەرهەنگین  پێناسەگەلێكی  پتر  پێناسانە 
لەمیانی توێژینەوەكاندا بەدی دەكرێن، هەرچی پێناسەی 
پتر  تاكەكەسییەو  ڕوانینێكی  و  زمان  پتر  خودییە، 

دەربڕینێكی )ناڕاستەوخۆ و ڕەمزی و چڕە(.
بابەتییەكان  پێناسە  زۆربەی  زاتی،  لەبیروڕای  دوور 
جەخت لەوە دەكەنەوە كە كاری )ڕەخنەی ئەدەبی( لە 
دەقی  پێناساندنی  و  هەوڵی خوێندنەوە  تەوەرەوە  سێ  

ئەدەبی دەدات، تەوەرەكانیش:
)پۆلینكردن، شیكردنەوە، هەڵسەنگاندن(

لەسەر  خۆی  كاری  ڕەخنە  تەوەرانەوە  لەم  لەهەریەك 
كار  پۆلینكردندا  ئاستی  لە  نموونە  بۆ  دەكات،  دەق 
دەكات،  دەق  ژانرێتی  ناسنامەی  ساخكردنەوەی  بۆ 
نەخشەی  لەسەر  دەق  جوگرافیی  شوێنی  مانایەی  بەو 
دەتوانین  بەگشتی  دەكات.  دیاری  ئەدەبییەكان  ژانرە 
بڵێین دەكرێ  كارێكی ڕەخنەیی خاڵیی بێت لە ئاستی 
پۆلینكردن و هەڵسەنگاندن، بەاڵم ناكرێت كاری ڕەخنەیی 
خاڵی بێت لە ئاستی )شیكردنەوە = التحلیل(. لەمیانی 
پێكهێنەرەكانی  ڕەگەزە  ئەدەبی  ڕەخنەی  ئاستەدا  ئەم 
بونیادی بابەتی و ئیستاتیكیی دەق لێك جیادەكاتەوە و 
ڕۆڵ و پێوەندییان پێكەوە دەخاتەڕوو، لەپێناو دواندنی 

ئەمە  دەق،  بێدەنگەكانی  نادیارو  ڕووبەرە  و  جەمسەر 
خستنەسەر  پەنجە  بۆ  دیكەشەوە  لەالیەكی  لەالیەك، 
گەمە هونەرییەكانی نێو دەقەكە، كەواتە ڕەخنە لێرەدا 
باس لە )چی گووتن( و )چۆن گووتنی( دەق دەكات. 
پێم وایە پێویستە بابەتی ڕەخنەیی، بەزمانێكی ڕەخنەیی 
نووسرابێت، بەو مانایەی دوور لەزمانی ئاخاوتنی ئاسایی 
ڕۆژانە، سوود لەو چەمك و زاراوە ڕەخنەییانە ببینێت كە 
هەڵگری  پێویستە  هەروەها  بابەتەكەیدایە.  سنووری  لە 
دیدو ڕوانینێكی ڕەخنەیی بێت، ئەمەش كاتێ  دێتە دی 

كە لە هۆشمەندییەكی ڕەخنەییەوە نووسرابێت.
لەناو  كە  دەكرێت  ئەوە  لەسەر  قسە  ئێستاش  *تاكو 
ناوی  بە  نییە  شتێك  ئێمەدا  رۆشنبیریی  كولتووری 
ڕەخنەی ئەدەبییەوە، تۆ ڕات لەمبارەوە چییە، ئایا ئێمە 

خاوەنی چ جۆرە تیۆرێكی ڕەخنەیی ئەدەبین؟
-هێندەی من ئاگاداربم بۆ یەكەمین جار وتارێك ڕاستەوخۆ 
باسی نەبوونی ڕەخنەی ئەدەبی كوردی كردبێت بریتییە 
لەوتاری )أزمة النقد االدبی الكردی ـ حسنی محمد سعید( 
كە لەڕۆژنامەی )التاخی( ژمارە )328( لە 1968/8/2 
خۆی  بەهانەی  وتارە  ئەم  نووسەری  باڵوكراوەتەوە. 
ڕەخنەی  نەبوونی  باسی  شەستەكاندا  لە  كە  هەبووە 
كوردی بكات، ئەمەیان پێم ئاساییە، بەاڵم ئەوەم بەالوە 
سەیرە، تۆ ئێستاش لە هەزارەی سێیەمدا بێیت و بەزمان 
بڵێیت  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  سێ (  و  )چل  بۆچوونی  و 
)ڕەخنەی ئەدەبیمان( نییە، یاخود بەگومانەوە باس لە 
بوونی ڕەخنەی ئەدەبی كوردی بكەیت، هەر بۆ نموونە 
 –  463( ژمارە  كوردستان(  )هەرێمی  گۆڤاری  بڕوانە 
464( 2008 تەوەری ڕەخنەی ئەدەبی، هەروەها پاشكۆی 
)ئەدەب و هونەری ـ كوردستانی نوێ ( ژمارە )5349( 
لە 2010/12/9 پرسیارێكی كاك )فەرەیدون سامان( كە 
ئاماژە بۆ نەبوونی ڕەخنەی ئەدەبی كوردی دەكەن...!!! 
بەڕاستی ئەمە جۆرە غەدرێكە لە بزاڤی ڕەخنەی ئەدەبی 

ڕەخنەی ئەدەبی ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی بونیادی 
بابەتی و ئیستاتیكیی دەق لێك جیادەكاتەوە و ڕۆڵ 
و پێوەندییان پێكەوە دەخاتەڕوو

پێویستە بابەتی 
ڕەخنەیی، 
بەزمانێكی 
ڕەخنەیی 
نووسرابێت، 
بەو مانایەی 
دوور لەزمانی 
ئاخاوتنی ئاسایی 
ڕۆژانە، سوود لەو 
چەمك و زاراوە 
ڕەخنەییانە ببینێت 
كە لە سنووری 
بابەتەكەیدایە. 
هەروەها پێویستە 
هەڵگری دیدو 
ڕوانینێكی ڕەخنەیی 
بێت، ئەمەش كاتێ  
دێتە دی كە لە 
هۆشمەندییەكی 
ڕەخنەییەوە 
نووسرابێت
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دراون  بوارەدا  لەم  هەواڵنەی  ئەو  تێكڕای  و  كوردی 
لەبواری  دكتۆرا  ماستەرو  نامەی   )100( لە  پتر  ئەمڕۆ 
كتێب  چەندین  نووسراون،  كوردیدا  ئەدەبی  ڕەخنەی 
تۆ  ناكرێت  كوردییەوە،  ڕەخنەی  كتێبخانەی  خراونەتە 
شەستەكانی  وەكو  و  بزانی  )هیچ(  بە  ئەمانە  هەموو 
سەدەی ڕابردوو بڵێی ڕەخنەمان نییە، نەخێر پێم وایە، 
لە  ڕادەیەك  تا چی  ئینجا  ئەدەبییمان هەیە،  ڕەخنەی 
ئەمەیان  ڕازین،  لێی  یاخود چەندە  پێویستدایە  ئاستی 
خاوەنی  دەوێت.  جیاوازی  قسەی  و  ترە  بابەتێكی 
تیۆرێكی ڕەخنەی ئەدەبی، بەو مانایەی كورد بۆخۆی 
بابەتەی داهێنابێت؟ بەداخەوە تا ئێستا  تیۆرێكی لەم 
نووسەر و ڕەخنەگر و توێژەری كورد لەژین و ژینگەیەكی 
وادا نەژیاوە بپرژێتە سەر پرۆسەیەكی مەعریفی، وەك 
داهێنانی تیۆرێك، ئەمەش هۆكاری ناوەكی و دەرەكیی 
پراكتیك(،  چ  تیۆر  )چ  ڕەخنەیی  كاری  هەیە.  خۆی 
وێڵك  )ڕێنیێ   ئەمریكی  توێژەری  ڕەخنەگرو  هەروەكو 
مەعریفییە  پرۆسەیەكی  دەكات،  بۆ  ئاماژەی   )1996 ـ 
بوارەدا  لەم  تۆكمەو پوخت  كاری  ئەنجامدانی  هەڵبەتە 
كەش و هەوایەكی كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و سیاسیی 
لەنێو  زانستی  توێژینەوەی  چونكە  دەوێت،  گونجاوی 
شەڕو كوشتار و گەمارۆی ئابووری و ڕاوەدونان و ترس 
دیارە  ناكرێت،  ئاوارەییدا  و  تۆقاندن  و  نیگەرانی  و 
ئەمانە بەشێكی زۆری ژیانی تاكی كورد بووە. ئەگەرنا 
تاكی  ئەقڵییەتی  كە  ناگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  هۆكارەكەی 

كورد توانای كاركردن و داهێنانی نییە.
بابەت  كۆمەڵێك  بەر  باڵوكراوەكاندا  لەناو  *رۆژانە 
دەكەوین بەناوی ڕەخنەوە باڵودەكرێنەوە، بەڕای بەڕێزت 
پێناسەی  بونیادو  ناو  دەچنە  چەند  تا  بابەتانە  ئەو 

ڕەخنەی ئەدەبییەوە؟
نووسینانەی  وتارو  ئەو  تێكڕای  ناكرێت  -هەڵبەتە 
ئەمڕۆی نێو ڕۆژنامەگەریی كوردی هەمووی وەكو یەك 

زۆری  هەرە  زۆربەی  جیاوازن،  چونكە  بكرێت،  تەماشا 
وتاری نێو ڕۆژنامەكان نووسینی سادەو داڕشتنن نەك 
نووسینی ڕەخنەیی، بەاڵم هەندێك لەو نووسینانەی نێو 
گۆڤارەكانی دەكرێ  وەكو بەرهەمێكی ڕەخنەی ئەدەبی 
نییە،  ئەوە  مانای  ئەمەش  بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 
سەرجەم هەل و مەرجەكانی كارێكی ڕەخنەیی دروستی 

لەخۆ گرتبێت.
*بۆچی لەرابردوو و ئێستاشدا بەشێكی زۆری پانتایی 

رۆشنبیریی ئێمە شیعر داگیری كردووە؟
نێو  جەمسەری  بەهەردوو  پێوەندیی  ئەمە  وایە  -پێم 
)كورد(  ئێمە  )شیعر(  و  )ئێمە(  هەیە  پرسیارەكەوە 
میللەتێكی ڕۆژهەاڵتی و لەبارودۆخێكی دژواریی سیاسیدا 
ژیاندا..  الیەنی  بوارو  لەزۆر  دژوارە  بارە  ئەم  ژیاوین، 
كە  دژوارەدا  دۆخە  لەم  دایبڕاندین.  كردین،  بێبەشی 
بووین،  نەماندا  و  مان  لەبەردەم شەڕی  زۆر  سااڵنێكی 
ئیدی نووسەرو شاعیر و تاكی كورد دیدو قسەو خەون 
و خولیای خۆی بە )شیعر( دەربڕیوە، چونكە شیعر، 
زیاتر  لەالیەك  دێت.  مرۆڤەوە  بەهانای  زووتر  و  زیاتر 
زمانی سۆزەو لەالیەكی دیكەشەوە دەكرێ  شیعرێك یەك 
دوو دێڕیش بێت هەر بەشیعر دابنرێت. دیارە ئەزموونی 
ڕۆمان نووسین یان ئەزموونی ڕەخنەیی زۆر جیاوازە لە 
و  لەزیندان  نموونە دەكرێ   بۆ  ئەزموونی شیعری، هەر 
لەسەر پەتی سێدارەش بێت چەند ڕستەیەكی شیعری 
بگووترێت، بەاڵم ڕۆمان یان ڕەخنە لەم جۆرە دۆخانەدا 

زۆر زەحمەتە بنووسرێت.
ئەدەبیاتی  زۆربەی  لەنێو  نەكەین  لەیاد  ئەوەیش  دواتر 
زۆری  بەرهەمێكی  و  درێژ  تەمەنێكی  )شیعر(  جیهاندا 

هەبووەو هەیە، لێرەدا كورد نەتەوەیەكی ڕیزپەڕ نییە.
ڕەخنەی  خۆیدا  بەدوای  ئەدەبی  دەقی  *دەگوترێت 
بە  بۆچوونە  ئەم  ئایا  دەكات،  درووست  ئەدەبی 
ئایا  درووستناكات،  ئەدەبی  ڕەخنەی  پاشكۆبوونی 

بەداخەوە تا 
ئێستا نووسەر 

و ڕەخنەگر 
و توێژەری 

كورد لەژین و 
ژینگەیەكی وادا 
نەژیاوە بپرژێتە 

سەر پرۆسەیەكی 
مەعریفی، 

وەك داهێنانی 
تیۆرێك، ئەمەش 
هۆكاری ناوەكی 
و دەرەكی خۆی 

هەیە.

دیدار
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ڕەخنە بۆ خۆی ژانرێك و لقێكی سەربەخۆ نییە لەناو 
كایەی ئەدەبیدا؟

لەم   دەكات،  دەق  لەسەر  كار  ئەدەبی  -ڕەخنەی  
ڕوانگەیەوە ئاساییە لەڕووی فیزیكییەوە ڕەخنە لەدوای 
دەق سەرهەڵبدات، بەم مانایە پاشكۆبوون كەم و كورتی 
نێگەتیڤە كە  مانایە  بەو  نییە، پاشكۆبوون  و كێماسی 
بووەتە  دەقەكەدا  كۆتایی  لە  ڕەخنەییەكە  نووسینە 
هەر  نەگوتووەو  زیادی  تازەو  شتێكی  )ئینشایەك( 
)ئایا  خراپە،  كارێكی  ئەمەیان  دەجوێتەوە،  دەقەكە 
لەناو  نییە  سەربەخۆ  لقێكی  و  ژانرێك  بۆخۆی  ڕەخنە 
تێكەڵكارییەك  لێرەدا  هەستدەكەم  ئەدەبییدا؟(.  كاری 
ژانرێكی  ئەدەبی  ڕەخنەی  وانییە  پێم  جارێ ،  هەیە. 
ئەدەبییەكان  )ژانرە  ئاشكرایە  چونكە  بێت،  سەربەخۆ 
و  چیرۆك  )شیعرو   )Literary Geners  =
ڕۆمان و پەخشانە شیعرو كورتیلە چیرۆك و .. هتد( 
ئەو جۆرو  بۆ  ئەدەبی(  واتا چەكی )ژانری  دەگرێتەوە 
فۆرمە ئەدەبییانە بەكاردێت كە دیدێكی ئیستاتیكییان 
لەخۆگرتووە دەربارەی )ژیان، جڤاك، گەردوون، مان و 
نەمان(، هەرچی ڕەخنەی ئەدەبییە قسە لەسەر )دەق 

= Text( دەكاتە كەواتە:
ـ ئەدەب )دەق( ڕوانینە بەرامبەر ژیان.

ـ رەخنەی ئەدەبی ڕوانینە بەرامبەر دەق.
بەاڵم ئاشكرایە ڕەخنەی ئەدەبی لقێكە لە لقەكانی.

هەروەكو   )Literaturology  = )ئەدەبناسی 
لقەكانی دیكەی )تیۆری ئەدەب، مێژووی ئەدەب، ئەدەبی 
پرسیارەكە  ترەوە  ڕەهەندێكی  لە  ئەگەر  بەراوردكاری( 
شیعرو  هەروەكو  داهێنانە،  ڕەخنەش  بڵێت  دەیەوێت، 
ڕۆمان، پێم وایە ئەم بۆچوونە پێویستی بەڕوونكردنەوە 
هەیە. كاری ڕەخنەی ئەدەبی توێژینەوەیەكی مەعریفییە 
وانییە  پێم  لێرەوە  دەق،  جیاجیاكانی  ڕەهەندە  لەسەر 
داهێنانی  وەكو  مت  و  كت  بێت  داهێنانێك  )ڕەخنە( 

دەقێكی ئەدەبی، چونكە كاری ڕەخنەیی بەر لەهەموو 
كەسێك  گەر  بەاڵم  دەق،  سەر   لە  قسەكردنە  شتێك 
بەزمانێك  ڕەخنەییە  كارە  ئەم  دەكرێت  وابێت  پێی 
نووسرابێت هیچی لە تێكستێكی ئەدەبی كەمتر نەبێت 
لەڕووی دەربڕین و گەمەی ئیستاتیكییەوە. لێرەدا ئەم 
ئەم  ئایا  ئەم پرسیارە دەبێتەوە:  ڕووبەڕووی  بۆچوونە 
نووسینە ڕەخنەییە باسی دەقە ئەدەبییەكە دەكات یان 
بەتەنیشت  و  نووسراوە  سەربەخۆ  نووسینێكی  وەكو 
ئەوە  دەكات  )دەق(  باسی  ئەگەر  دانراوە؟  دەقەكەوە 
ئەركە سروشتی و ئاساییەكەی ڕەخنەی ئەدەبی پیادە 
كردووە و تەنها زمانی جیاوازە، ئەگەریش نووسینێكی 
سەربەخۆیە، ئەوا دەكرێ  ئەمیش وەكو دەقێك تەماشا 
بكرێت... ئەم قسەیە مانای ئەوە نییە كە تەنها تێكستی 
ئەدەبی داهێنانەو نووسینی ڕەخنەیی  هیچ بەهاو جوانی 
و گرنگییەكی نییە، نەخێر... كاری  ڕەخنەیی دەكرێت 
ڕەخنەی  لە  ئەوەتا  بێت...  بایەخ  پڕ  و  مەزن  كارێكی 
گرنگی  بە  ئاماژە  نووسەرێك  چەند  عەرەبییدا  ئەدەبی 
بەمانای  دەكەن،  ڕەخنەیی  كارێكی  چەند  داهێنانی  و 
پەیبردن  و  لەڕوانین  وردبینی  و  خوێندنەوە  قووڵیی 
بەڕەهەندە نادیارەكانی بابەتی لەسەر نووسراو، نەك بەو 
نووسیبێت،  ئەدەبی  دەقێكی  ڕەخنەگرەكەیش  مانایەی 
باسكردنی  لە  عبدالقادر(  محمد  )د.  نموونە  بۆ  هەر 
نووسینی  لە  الجدیدة(  العربیة  الروایة  )انماط  كتێبی 
لە  بەجۆریك  كتێبە  ئەم  املاضی(.  عزیز  شكری  )د. 
دادەنێت. كەواتە  االبداعی(  داهێنەرانە )النقد  ڕەخنەی 
دەقێكی  وەكو  ئەدەبی  ڕەخنەی  لەقەڵەمدانی  بە 
ئەدەبی تێكەڵكردنی بابەتەكانە و هەبوونی تێڕوانین و 
خوێندنەوەی قووڵ و فرە ڕەهەندی )بابەتێك، دەقێك، 
بابەتێكە  ڕەخنەییدا  كارێكی  لەچوارچێوەی  ژانرێك( 
كارێكی  كاتدا  لەهەمان  و  لەسەركردن  قسە  شایانی 

چاوەڕوانكراویشە.

ڕەخنەی  ئەدەبی 
كار لەسەر دەق 
دەكات، لەم  
ڕوانگەیەوە ئاساییە 
لەڕووی فیزیكییەوە 
ڕەخنە لەدوای دەق 
سەرهەڵبدات، بەم 
مانایە پاشكۆبوون 
كەم و كورتی و 
كێماسی نییە، 
پاشكۆبوون بەو 
مانایە نێگەتیڤە 
كە نووسینە 
ڕەخنەییەكە لە 
كۆتایی دەقەكەدا 
بووەتە )ئینشایەك( 
شتێكی تازەو زیادی 
نەگوتووەو هەر 
دەقەكە دەجوێتەوە، 
ئەمەیان كارێكی 
خراپە

پێم وانییە )ڕەخنە( داهێنانێك بێت كت و 
مت وەكو داهێنانی دەقێكی ئەدەبی
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هەر لە سەرەتاوە ناوی )برایمۆک( ئەو هەستەمان پێ دەبەخشێت، کە ئێمە لە بەردەم شانۆگەرییەکی 
خۆماڵیداین، بەاڵم ئایا چەمکی خۆماڵی پێچەوانەی چەمکی گەردوونییە؟ ئایا خۆماڵی مانای سادەییە؟ ئایا 
پێش ئەوەی ئەدەب و هونەر سیمای گەردوونی بە خۆیانەوە بگرن، سیمای لۆکاڵییان نییە؟ ئایا لەگەڵ 
بەدەستهێنانی سیمای گەردوونیدا، سیمای لۆکاڵیی خۆیان لە دەست دەدەن؟ ئایا هونەری ئەگریکی پێش 
ئەوەی ببێتە هونەری گەردوونی، سیمایەکی لۆکاڵیی نەبوو؟ هەزارویەک شەوی ڕۆژهەاڵت پێش ئەوەی 
بگاتە ڕۆژئاوا و کاریگەریی گەورە لە ئەدەب و هونەریاندا بکات، خۆماڵی نەبوو؟ کەواتە ئەوەی ئەدەب و 
هونەر لە هەر شتێکی تر جیا دەکاتەوە ئەو ڕەگەزە ئیستاتیکییانەن، کە لە خۆیانی دەگرن. بەم پێیە ئەوە 
قووڵییە، نەوەک ڕووبەری جیۆگرافی، کە مەودای نێوان ئاسایی و داهێنان پێک دەهێنێت. خۆماڵی، ئەگەر 
بتوانێت خۆی لە ئاستی ئەوی تردا بکاتەوە و لە توانایدا بێت دیاڵۆگ دابمەزرێنێت، بێگومان دەشتوانێت 
ڕەگەزە ئیستاتیکییەکانی خۆی بپارێزێت و ڕەگەزی دیکەی داهێنانیش لەوی تر وەربگرێت. ئەمە ئەو ئەرکە 

شانۆگەریی برایمۆک 
لە خۆماڵییەوە بەرەو دیاڵۆگ لەگەڵ ئەوی دیکەدا


