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مەحمود نەجمەدین

ئەوەی لە چیرۆكدا روودەدا واقیعێكە لە بەرگی خەیاڵدا، یاخود هەندێك جار پێش واقیع دەكەوێت، لە 
گێڕانەوەی رووداوەكاندا. چیرۆك ئیشكردنە لەسەر گریمانەكان، كێبركێیەكە لەنێوان واقیع و خەیاڵدا، 
باشتر بڵێم مەئلوف و نامەئلوفدا. ئەم باسە لەبارەی ئەزموونی )عەتا محەمەد(ی چیرۆكنووسەوەیە، كە 
یەكێكە لە چیرۆكنووسە نایابەكانی ئەمڕۆی ئەدەبی كوردی، بەداخەوە تا ئەمڕۆ ئەزموونی عەتا شتێكی 
وای لەبارەوە نەگوتراوە، ئەوەی كە لەسەر ئەزموونی عەتا نووسراوە، بەپەنجەكانی دەست دەژمێردرێن. 
ئەوەش  سەرباری  نازانم!  چییە؟  رەخنەگرەكان  زاكیرەی  لە  عەتا  تێكستی  فەرامۆشكردنی  هۆكاری 

ڕووبەڕووی هەندێك گرفت بووەتەوە، كە هەندێك پێیان وایە نەقڵی بۆرخێسە بۆ كوردی، لەكاتێكدا 

ئەفسانەسازی و پیشەسازیی خەیاڵ 
  لە تێكستی عەتا محەمەد-دا  
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عەتا چیرۆكی كوردی بەرهەم دەهێنێت، كار لەسەر 
كولتوور و نەریت و مێژووی كورد دەكات. ئەوەی 
ئەمڕۆ ناوی دزیی لێ دەنرێت، جۆرێكە لە كاریگەریی 
ئەدەبی و سوودوەرگرتن لە ستایلی ئەدەبی، ئەوەی 
كە ئەو بۆچوونە دروست دەكات، ئەوەیە كە عەتا 
كۆنەكان  بۆ سەدە  دەگەڕێتەوە  بۆرخێس  چەشنی 
وەردەگرێت،  كۆنەكان  حیكایەتە  لە  سوود  و 
لەكاتێكدا ئەم گەڕانەوەیە بۆ حیكایەتە كۆنەكان و 
سوودوەرگرتن لە كتێبە كۆنەكان و حیكایەتی هەزار 
و یەك شەوە، الی زۆرێك لە چیرۆكنووسانی دونیا 
گرنگیی پێدەدرێت. ئەم جۆرە كێشانە زۆرتر لەنێو 
ڕووبەڕووی  بەرلەوەی  هەیە،  كوردیدا  رۆشنبیریی 
تێكستی عەتا ببێتەوە، بەرۆكی تێكستی دیكەشی 
گرتووە. لە نێوەندی ئەدەبی كوردیدا كاریگەری و 
لەیەكچوون بەدزیی ئەدەبی ناو دەبرێت، لەكاتێكدا 
ئەدەبی سەركەوتوو، ئەو ئەدەبەیە، كە كاریگەری 
دروستی دەكات. رۆمانی »كافكا علی الشاطی«ی 
»عەتر«ی  رۆمانی  كاریگەریی  مۆراكامی  هارۆكی 
باشترین  لە  یەكێ  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  لەسەرە، 
یمر  »الموت  رۆمانی  دادەنرێت.  دونیا  رۆمانەكانی 
من هنا«ی رۆماننووسی سعودی »عەبدە خال« لە 
رۆمانی )بێنەوایان(ی ڤیكتۆر هۆگۆ دەچێت، ئەمە 
لەكاتێكدا رۆمانی بێنەوایان باس لە ژیانی خەڵكی 
هاتنی  كۆتایی  سەردەمی  لە  دەكات  فەرەنسا 
عەبدە  هنا(ی  من  یمر  )الموت  رۆمانی  ناپلیۆندا، 
دەكات،  لە سعودیە  ناوچەی جازان  لە  باس  خال 
كە خاڵی لەیەكچووی ئەم دوو رۆمانە لە چیرۆكی 
هەژاری و نەداریدا كۆبێتەوە ناتوانین گومانی دزی 
بدەینە پاڵ عەبدە خال، چونكە سەدان چیرۆك هەیە 
عەتا محەمەدیش  گەڕانەوەی  هەژارییەوە،  لەبارەی 

دەستنووسی  بەر  پەنابردنە  و  كۆنەكان  سەدە  بۆ 
كۆن،  حیكایەتی  و  ئەفسانە  بەكارهێنانی  و  كۆن 
خەیاڵی عەتا خۆیەتی، كە ئەو چیرۆكە كۆنانە لەگەڵ 
ئەمرۆدا بەراورد دەكات، مێژوو و ئەفسانە تەوزیف 
دەكات، عەتا دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانیی سەردەمی 
بابان و سەردەمی جەمیل  عوسمانی و میرنشینی 
دەكات  كوردی  كولتووری  لەسەر  ئیش  سائیب، 
ئەمریكای  كولتووری  لە  بۆرخێس  ئیشكردنی  و 
بۆ مێژووی سلێمانی دەگەڕێتەوە،  التیندایە. عەتا 
بەجۆرێك ئیش لە مێژووی شار دەكات، كە خاوەنی 
رۆشنبیرییەكی قوڵە لەبارەی مێژووی شارەوە، لە 
سلێمانیی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەرهەمەكانیدا  زۆربەی 
كۆن و هاوكات ئیش لە رابردوویەكی گشتی دەكات، 
بەمەش رۆشنبیریی عەتا بەدی دەكەین لە دونیای 
ئەفسانە و عیرفان و ئاین و مێژووداز چیرۆكی عەتا 
ئیشكردن نییە لە دروستكردنی سەرەتا و كۆتایی، 
بەڵكو گرنگیدانە بە مانا و قوڵبوونەوە و رۆچوون 
بەزەمەن،  یاریكردنە  عەتا  ئەزموونی  قواڵیی،  بۆ 
یاریكردن لەنێوان زەمەنی جیاواز، یاریكردن لەنێوان 
سیحر  بە  گرنگی  زۆرتر  نامەئلوفدا،  و  مەئلوف 
سیحری،  كەرەستەی  سیحری،  زەمەنی  دەدات، 
رۆماننووسی  مكارسی  كۆرماك  سیحری..  مرۆڤی 
ئەمریكی لە رۆمانەكانیدا گرنگی بە خەیاڵی زانستی 
دەدات و خەیاڵ بەرەو ئایندەی زانست و ئایندەی 
زەوی دەڕوات، مكارسی باس لە گریمانی كارەساتی 
گەورە دەكات لە گەردووندا روودەدات، ئەم جۆرە 
زانستی  خەیاڵی  لەسەر  ئیش  چیرۆكانە  و  رۆمان 
دەكەن، بەاڵم خەیاڵ الی عەتا گەڕانەوەیە بۆ دواوە، 
گەڕانەوەیە بۆ رابردوو. بەگشتی ئەزموونی عەتا لە 
ژێر كاریگەریی ئەفسانە و چیرۆكە خورافییەكاندایە 

لێکۆڵینهوه
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عەتادا  ئەزموونی  لە  دەكات،  خەیاڵدا  لە  ئیش  و 
دەكەین،  ئاینییەكان  حیكایەتە  بەكاریگەریی  درك 
و  مردن  گفتوگۆی  و  مرۆڤ  فڕینی  حیكایەتی 
گەڕانەوە بۆ رابردوو. ئنجیل و تەورات و قورئان پڕن 
لەو چیرۆكە خەیاڵییانە، چیرۆكی زیندووكردنەوەی 
چیرۆكی  عیسا،  فڕینی  و  عیسا  بەدەستی  مرۆڤ 
گۆچانەكەی موسا و گفتوگۆی موسا لەگەڵ خوادا، 
چیرۆكی گەشتی محەمەد بۆ ئاسمان و قسەكردن 
لەگەڵ فریشتەكاندا، لێكدانەوەی خەون الی یوسف 
و... عەتا سوودی لەو تێكستە ئاینییانە وەرگرتووەو 
لە چیرۆكەكانیدا تەوزیفی كردوون، هەروەها گەڕانەوە 
بۆ حیكایەتی میللی و گەڕانەوە بۆ حیكایەتەكانی 
بابل. خەیاڵ الی عەتا بۆ زەمەنێك دەچێت جیاواز 
لە زەمەنی واقیع، عەتا ئیش لە مێژوودا دەكات و 
دواجار چیرۆكێكی هێندە سەربەخۆ دێتە بەرهەم، 
كە نە لە رابردوودایە و نە لە ئایندەدایە، چیرۆكێك 
و  خەیاڵ  لە  ئیشكردن  هەیە،  تایبەتی  فەزایەكی 
واقیعی سیحری، ئەزموونی عەتا یارییەكە لەنێوان 
و  بەحەقیقەت  وەهم  كردنی  حەقیقەتدا،  و  وەهم 
حەقیقەت بە وەهم. پیشەسازیی خەیاڵ الی عەتا 
ئەزموونی  تری  خاڵێكی  چیرۆكە،  گرنگی  خاڵی 
عەتا ئیشكردنە لە چیرۆكەكانی شار، تەوزیفكردنی 
ئەزموونی  لە  سلێمانی  شاری  چیرۆكدا،  لە  شار 
عەتادا، دیوێكی خەیاڵە و دیوێكی گەڕانەوەیە بۆ 
نیشان  شار  وێنەی  كۆمەڵێك  عەتا  شار.  مێژووی 
چوارچێوەی  دەچنە  چیرۆكەكانی  بەمەش  دەدات، 
چیرۆكەكانی شارەوە. ئەزموونی عەتا لەگەڵ شاردا 
گەڕانەوەیە بۆ رابردووی سلێمانی و حیكایەتەكانی 
رۆژگاری  لە  سلێمانی  دەگێڕێتەوە،  سلێمانی 
داگیركاریی  رۆژگاری  لە  و  میرنشینەكاندا  شەڕی 

عوسمانی تا رۆژگاری ئەمڕۆ و حیكایەتی ملمالنێ 
كاولكاریی  شەڕو  و  سیاسەت  و  ئایدیۆلۆژییەكان 
شار،  لەسەر  داگیركاری  كاریگەریی  و  ناوچەكە 
خەیاڵییەكانی  دیوە  دەگێڕێتەوە.  شار  مێژووی 
عەتا  ئەزموونی  تری  خاڵێكی  دەكات.  وێنا  شار 
محەمەد كاریگەریی ئەفسانە و حیكایەتی ئاینی و 
محەمەد  عەتا  ئەزموونی  كەلەپوورە.  بۆ  گەڕانەوە 
بۆ  لەخەیاڵەوە  ئەفسانەسازییە،  و  خەیاڵسازی 
ئەفسانە دەگەڕێتەوە و ئەفسانە و واقیع تێهەڵكێش 
دەكات، سەرئەنجام چیرۆكەكان دەچنە نێو قواڵیی 
ماناوە. تێكستی عەتا جۆرێك لە تارمایی و لوغزی 
تاریككردنی  و  ئاڵۆزكردن  لەسەر  كار  و  تێدایە 
تەقلیدی  عەتا  ئەزموونی  دەكات.  رووداوەكان 
نییە و گرنگی بەسەرەتا و كۆتایی نادات، گرنگی 
بە  دەدات،  گرێ  و  كۆد  و  نهێنی  و  تەلیسم  بە 
تێكشكاندنی سنووری واقیع و خەیاڵ، لەنێوان وەهم 
و حەقیقەتدا دونیایەكی جیاوازمان نیشان دەدات و 
مانا دەخوڵقێنێ و بۆ تونێلە تەماوییەكانمان دەبات 
لەنێو خەیاڵدا حەقیقەت ون دەكات، خەیاڵیش  و 
دەخاتە  گومان  گومانی حەقیقەتەوە،  ژێر  دەخاتە 
سەر حیكایەتەكانی مێژوو و وەك خەیاڵی شاعیران 

و حیكایەتنووسەكان وێنا دەكات.
خێڵەكان«دا  »پاشماوەی  چیرۆكی  كۆمەڵە  لە 
سوودی لە حیكایەتەكانی مێژوو و ئەفسانە و خەیاڵ 
چیرۆكی  لە  وەرگرتووە،  جەنگ  رووداوەكانی  و 
پاشماوەی خێڵەكاندا باس لە رشانەوە و نەخۆشی 
دەكات، وێنەی گوند و كارەساتێك نیشان دەدات 
و تراژیدیا دەنووسێتەوە، بەجۆرێك بوونی گۆشتی 
پەنجەكان و دەرپێ و سوخمەی ژنان و.لەنێو داری 
ئەمانەدا  هەموو  و.  نەوت  رەحەتیی  و  دارتاش 

عەتا چەشنی 
بۆرخێس 
دەگەڕێتەوە بۆ 
سەدە كۆنەكان 
و سوود لە 
حیكایەتە كۆنەكان 
وەردەگرێت، 
لەكاتێكدا ئەم 
گەڕانەوەیە بۆ 
حیكایەتە كۆنەكان 
و سوودوەرگرتن 
لە كتێبە كۆنەكان 
و حیكایەتی هەزار 
و یەك شەوە، 
الی زۆرێك لە 
چیرۆكنووسانی 
دونیا گرنگیی 
پێدەدرێت

عەتا ئیش لە مێژوودا دەكات و دواجار 
چیرۆكێكی هێندە سەربەخۆ دێتە بەرهەم، كە نە 
لە رابردوودایە و نە لە ئایندەدایە
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وێنەی كارەساتێك نیشان دەدەن، كە لە گوندەكاندا 
روویداوە، وەك خۆی لە پێشەكیی كتێبەكەدا ئاماژە 
بە كارەساتی ئەنفال دەكات. لەم چیرۆكەدا نووسەر 
رێگای  لە  كردووە،  كوردیی  تراژیدیای  ئیقتیباسی 
هاوكات  و  دەبینرێت  بیابان  وێنەی  مردووەكانەوە 
باس لە رووداوی داگیركردنی عوسمانی و ئینگلیز 
سەاڵحەدینی  رۆژگاری  بۆ  دەگەڕێتەوە  دەكات، 
خوێنم  لە  پەنجەت  )تۆش  چیرۆكی  لە  ئەیوبی. 
ئاغایەك  زۆرداریی  و  فیوداڵ  حیكایەتی  وەردە(دا 
حەزێكی  و  خولیا  هەموو  ئاغایەك  دەگێڕێتەوە، 
لە  گوندەكەیە،  كچانی  كونكردنی  و  سێكسكردن 
مردنەوە  لەبارەی  ناوم  ناشرینەكەی  پیاوە  مەرگی 
هەست  كە  دەكات،  كەسێك  لە  باس  دەدوێت، 
ساتی  تا  دەكات،  مردن  بۆنی  و  دەكا  مردن  بە 
داپۆشینی وەك مردوویەك حیكایەت دەگێڕێتەوە، 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ونبوو(دا  شارێكی  )نەخشەی  لە 
لە  چیرۆكە  ئەم  كۆنەكان.  سەدە  و  كۆن  مێژووی 
كە  لەوەی  دەهێنێتەوە  بەئاگامان  ناونیشانەوە 
لە  دەڕوات،  ئەفسانەدا  بەئاڕاستەی  چیرۆكەكە 
شارێكی ونبووەوە دەچێتە نێو ئەفسانەوە. لە )دوا 
مەرگی سەربازە پەالماردراوەكە(دا حیكایەتی جەنگ 
و مردن و كوشتنی سەربازەكان دەگێڕێتەوە، باس 
سەربازە  مردنی  لە  دەكات،  سەربازێك  مەرگی  لە 
دیسان  هاوڕێكانیدا  گێڕانەوەی  لە  هەڵهاتووەكە، 
سیمبولن  وێنەیەكان  و  دەكات  جەنگ  لە  باس 
دەستنووسێك(دا  )نهێنی  لە  كەنداو،  جەنگی  بۆ 
دەچێتە نێو دنیای فیكر و مێژووەوە، دەگەڕێتەوە 
شارێك  لە  رابردوو،  ئەفسوناوییەكانی  شارە  بۆ 
و  هەزار  نێو  سیحراوییەكانی  شارە  وەك  دەدوێت 

یەك شەوە، لە )پاسەوانی خەیاڵ(دا لە كتێبێكی 
و  خەیاڵی  حیكایەتێكی  نێو  دەچێتە  خەیاڵییەوە 
ئەزموونەیدا  ئەم  لەكۆی  مەحوی،  بۆ  دەگەڕێتەوە 
عەتا وەك زۆرێك لە بەرهەمەكانی دیكەیدا ئیش لە 
خەیاڵ و مێژووی كۆن و ئەندێشەدا دەكات، خەیاڵ 
ئافرێنەری رووداوگەلێكە، عەتا بەسوودوەرگرتن لە 
ئەفسانە و خەیاڵ و حیكایەتە كۆنەكان مەعریفەی 
مێژوودا  بەپەتی  خەیاڵ  دەكات،  تەوزیف  خۆی 

دەیگێڕێتەوە بۆ رابردوو.
چیرۆكە  لە  یەكێكە  ئازار(  )یاقوتی  چیرۆكی 
ئەوەی  لەگەڵ  چیرۆكە  ئەم  عەتا،  جوانەكانی 
كەشێكی تراژیدیی هەیە، چێژ دەدات بە خوێنەر، 
بازاڕ  كە  یاقووتێكە  پەیدابوونی  چیرۆكەكە  گرێی 
كە  دەكات  یاقووتێك  لە  باس  عەتا  داگیردەكات. 
ئەو  هەر  و  دەكات  سەرسام  بازاڕ  جوانە  هێندە 
)یاقوتی  چیرۆكی  لە  ئازارە.  سەرچاوەی  یاقووتە 
ئازار(دا گرێیەك هەیە فزولییەت و غەریزەی زانین 
خوێنەر بۆ كۆتایی چیرۆكەكە دەبات، ئەم چیرۆكە 
حیكایەتی یاقوتێكە بازاڕی تەنیوە، یاقوتێكی جوان 
پاڵەوانی  دەبێت.  دروست  ئازارێكەوە  بەهۆی  كە 
چاوی  لە  نورەوە،  بەناوی  كچێكە  چیرۆكەكە 
دێتە  سەختەوە  بەئازارێكی  یاقوتێك  كچەوە  ئەم 
ئازاری  بەئەندازەی  یاقوتە  ئەو  جوانیی  دەرەوە، 
ئەو  بە وەسفی  نورە. سەرەتای چیرۆكەكە  چاوی 
یاقوتە دەست پێدەكات و كۆتاییەكەی بە تراژیدیای 
ئازاری چاوی نور كۆتایی دێت. عەتا لەم چیرۆكەدا 
لەگەڵ بەراوردی ئازار و جوانیی یاقوتدا، باس لە 
و  باوك  كە  بەوەی  دەكات،  رۆژهەاڵت  كولتووری 
دایكی بۆ چارەسەر نور دەبەن بۆ الی شێخ، پاشان 
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لە  ئازارەی  ئەو  كە  دەكات  بەوە  درك  نور  باوكی 
پەیداكردن،  پارە  بۆ  رێگایەكە  كچەكەیدایە  چاوی 
بیر لە بازرگانیكردن دەكات بەچاوی نورەوە، پاش 
ئەوەی خەڵكێكی زۆر بۆ بینینی ئەو پەرجوە روو لەو 
گوندە دەكەن و باوكی لە بەرانبەر گرتنی وێنەیەك 
پاشان  وەردەگرێت،  لەخەڵك  پارە  نوردا  لەگەڵ 
لە  چیرۆكەكە  لێرەوە  شار،  دەچنە  نور  خێزانی 
چیرۆكی گوندەوە دەبێت بە چیرۆكی شار و نوریش 
و  یاقوت  جوانیی  و  بژێوی  بە سەرچاوەی  دەبێت 
خوێنەر  چیرۆكە  ئەم  خوێندنەوەی  دوای  ئازار. 
خەیااڵتی بۆ خشڵ و یاقوت و ئەڵماس دەگۆڕێت. 
دەمانباتە  عەتا  تر(دا  ئەفسانەیەكی  )چیرۆكی  لە 
شتێك  هەموو  گۆڕینی  سیحری  خەیاڵێكەوە،  نێو 
بە ئاڵتون و تاقیگەیەكی خەیاڵی لە هاوكێشەیەكی 
ئەفسوناویدا هەموو شتێك بۆ زێر دەگۆرێت، كۆی 
ئەزموونی عەتا گەڕانە بەدوای ئەفسانەدا، خەیاڵێك 
كە پەرجو دەخوڵقێنێ، لە چیرۆكی )حەلالجێكی 
تر(دا حیكایەتی حەلالج تەوزیف دەكات، جارێكی 
تر خەیاڵ حەلالج بە وێنەیەكی دییەوە دەخوڵقێنێ، 
لە چیرۆكی )سنوقی ئەندێشە(دا حیكایەتی خەیاڵ 
چیرۆكی  لە  دەگێڕێتەوە.  ژیان  دروستبوونەوەی  و 
مێژوو،  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەندێشە(دا  )كتێبەكانی 
گریمانی  دەكات،  تێكەڵ  واقیع  و  وەهم  حیكایەتی 
مێژوویی دەكات، چیرۆكەكە دەگەڕێتەوە بۆ زەمەنی 
هارونە رەشید لە بەغدا، بەسوودوەرگرتن لە مێژوو 
دۆخێكەوە  دەباتە  چیرۆكەكە  عەتا  ئەفسانەكان  و 
كە وێنەیەكی ئەفسانەیی دەبەخشێت، لە چیرۆكی 
كولتووری  و  ئاین  حیكایەتی  مەرگ(دا  )تامی 
دەكات،  مردن  ئەندێشەی  دەگێڕێتەوە،  مزگەوت 

كیمیاگەرێكە،  مردنی  حیكایەتی  چیرۆكە  ئەم 
كاتێك مردن روو لە ماڵەكەی دەكات، مردن لێرەدا 
بەرجەستەیە و دەبینرێت، مردن لەگەڵ كیمیاگەردا 
گفتوگۆ دەكات و كێبركی دەكات و دواجار مردن 
بەسەر كیمیاگەردا سەردەكەوێت، ئەو وێنەیە وێنەی 
وەهم و حەقیقەتە. لە چیرۆكی )ئەندێشەی پیت(
شێخ  زەمەنی  و  شەوە  یەك  و  هەزار  زەمەنی  دا 
محەمەدی خاڵ تێكەڵ دەبێت، خەیاڵ دەگەڕێتەوە 
بۆ رابردوو و نووسەر گریمانی هەزار و یەك شەوە 
لە  خاڵدا.  محەمەدی  شێخ  كتێبخانەی  لە  دەكات 
بۆ  چیرۆكی )فریو و خۆشاردنەوە(دا دەگەڕێتەوە 
سێوەكەی  حیكایەتی  و  حەوا  و  ئادەم  ئەفسانەی 
ئادەم، كە هۆكاری ئافراندنی دونیایە، لەم چیرۆكەدا 
عەتا حیكایەتی ئاینی تەوزیف دەكات، حیكایەتی 
ئەندێشەی خودا دەگێڕێتەوە و لە زەمەنی ئادەمەوە 
باز  مەال  نەجمەدین  و  مەحمود  شێخ  زەمەنی  بۆ 
و  دەكات  سیاسی  فریودانی  لە  باس  و  دەدات 
ئینگلیزەوە  لەالیەن  سلێمانی  داگیركاریی  چیرۆكی 
دەگێڕێتەوە. لە چیرۆكی )ئاگر و خۆڵ(دا ئاگر بۆ 
مردن،  بۆ  خۆڵ  و  دەگێڕێتەوە  بوون  ئەزەلییەتی 
دەدات.  گری  مردنەوە  و  وجود  بە  ئاگر  و  خۆڵ 
مەسیح(دا  زیندووێتی  )پەنهانییەكانی  چیرۆكی  لە 
ئەفسانەی مەرگی مەسیح و قازی محەمەد تێكەڵ 
دەكات. مەسیحییەكان دەڵێن ئەوەی بە خاچەكەوە 
قازی  گریمانی  دەیەوێت  عەتا  نەبوو،  مەسیح  مرد 
محەمەد لە خەیاڵدا بكات، ئەم چیرۆكە یاریكردنە 
گریمانەكردنی  و  قازی  لەداردانی  حیكایەتی  بە 
جۆرەكانی كوشتنی قازی محەمەد، نووسەر دەیەوێت 
مەرگی قازی بخاتە گومانەوە. لە چیرۆكی )بكوژە 

لە )چیرۆكی 
ئەفسانەیەكی تر(
دا عەتا دەمانباتە 
نێو خەیاڵێكەوە، 
سیحری گۆڕینی 
هەموو شتێك 
بە ئاڵتون و 
تاقیگەیەكی خەیاڵی 
لە هاوكێشەیەكی 
ئەفسوناویدا هەموو 
شتێك بۆ زێر 
دەگۆرێت، كۆی 
ئەزموونی عەتا 
گەڕانە بەدوای 
ئەفسانەدا، 
خەیاڵێك كە پەرجو 
دەخوڵقێنێ

لە چیرۆكی )بكوژە نادیارەكە(دا وجودی نێو 
چیرۆك و وجوودی ژیان بەجۆرێك تێكەڵ 
دەكات، كە درك بە ملمالنێكانی مەئلوف و 
نامەئلوف دەكەین
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نادیارەكە(دا وجودی نێو چیرۆك و وجوودی ژیان 
بەجۆرێك تێكەڵ دەكات، كە درك بە ملمالنێكانی 
كە  كەسەی  ئەو  دەكەین،  نامەئلوف  و  مەئلوف 
دەكرێت  باس  كوژراوێك  وەك  چیرۆكەكەدا  لە 
)رەفیق فایەق(ە و تەمومژی كوشتنی ئەو فرە 
خەیاڵی دروست دەكات، لە كۆتایی چیرۆكەكەدا 
نێو  پاڵەوانی  چیرۆكنووس  فایەقی  رەفیق 
نێو  پاڵەوانی  هەموومان  دواجار  و  چیرۆكەكەیە 
چیرۆكین و چیرۆكیش دیوێكی وەهمیی واقیعە. 
خەیاڵ  و  ئەندێشە  )ئەبەدییەت(دا  چیرۆكی  لە 
دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانیی سەردەمی پیرەمێرد و 
نیشان دەدات، كە  وا  پیرەمێرد  وێنەی  نووسەر 
لەیەك كاتدا لە سلێمانییە و لە ئەستەمبوڵیشە. 
لە چیرۆكی )شەوی كوژراوە نادیارەكە(دا ئێستا 
دەكات،  تێكەڵ  واقیع  و  خەیاڵ  و  رابردوو  و 
و شیروان  كەسدا سیروان  دوو  لەنێوان  گفتوگۆ 
ئەوەندەی  چیرۆكەدا  لەم  عەتا  دەبێت،  دروست 
گرنگی  ئەوەندە  دەدات،  قوڵبوونەوە  بە  گرنگی 
بە كۆتایی و سەرەتا نادات. لە )تینا و چیرۆكە 
نێو  دەچێتە  محەمەد  عەتا  ئەندێشەكراوەكان(دا 
خەیاڵەوە و حیكایەتی خەیاڵی دەئافرێنی، لەم 
ئەزموونەیدا نووسەر لەنێوان وەهم و حەقیقەتدا 
دونیایەك دەدۆزێتەوە لە نێوان ئێستا و رابردوودا، 
چیرۆكانە  ئەم  و  دەدۆزێتەوە  جیاواز  زەمەنێكی 
ئیشكردنە لە مانا و گوزارشت و قوڵبوونەوە. لە 
یەكێ لە چیرۆكەكاندا لە زیهنی ئیماندارێكەوە بۆ 
خودا دەگەڕێت، خەیاڵ لە گەردوون دەردەچێت 
لە  مرۆڤ  كە  دەگەڕێت  شتانەدا  ئەو  بەدوای  و 
وا  چیرۆكانە  ئەم  نایدۆزێتەوە.  واقیعدا  ئەرزی 

نێوان وەهم و  لە خوێنەر دەكەن، كە سنووری 
راستی لە یاد بكەن، ئەوەی لە راستیدا دەمرێت 
بیهێنینەوە  خەیاڵەوە  لە  تر  جارێكی  دەكرێت 
سەفەرەكانی  چیرۆكانەدا  لەو  خەیاڵ  ژیان،  بۆ 
نییە، خەیاڵ دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی  سنووردار 
سیانزە، بۆ رابردوویەكی دوور، بەپێچەوانەی ئەو 
بۆ  خەیاڵ  و  زانستین  خەیاڵی  كە  چیرۆكانەوە 
ئایندەیان دەبات. چیرۆكەكانی عەتا بۆ رابردوو 
دروستكردنی  عەتا  الی  خەیاڵ  دەگەڕێنەوە، 
بۆ  گەڕانەوەیە  بەڵكو  نییە،  تەكنەلۆژیا  دونیای 
ئەفسانە و رۆچوونە بۆ قواڵیی رۆح.              

ئەو  نووسینی  چیرۆكانە  ئەم  تری  چیرۆكێكی 
نووسەرەكانیان  مەرگی  بە  كە  رۆمانانەیە، 
یەسەنین  و  هەمنگوای  مەرگی  دەنووسرێنەوە، 
سەدان  بڵێت  دەیەوێت  عەتا  حیكایەتن،  دوو 
كە  هەیە،  هەمنگوای  مەرگی  وەك  حیكایەتی 
یان  رۆمانێك  وەك  كەچی  و  نەنووسراوەتەوە 
چیرۆكێك ناودەبرێن، هەموو ئەو رووداوانەی كە 
روودەدەن ئەشێت وەك حیكایەتێك سەیر بكرێن، 
لە  بیاننووسێتەوە.  چیرۆكنووسێك  لەوەی  بەر 
خەیاڵیی  حیكایەتی  نووسەر  دیكەدا  چیرۆكێكی 
شاعیرێكی كوێر دەگێڕێتەوە، كە بەجۆرێك وەسفی 
دەدات  بڕیار  سوڵتان  دەكات،  سوڵتان  شەڕی 
كوێرەكەیە  شاعیرە  خەیاڵی  كە  حیكایەتە  ئەو 
شەڕەكانی  راستەقینەی  حیكایەتی  بە  تێكەڵ 
خۆی بكات، لێرەدا گومانكردن لە مێژوو دروست 
وێنەیەكی  وەك  مێژوو  حیكایەتەكانی  دەبێت، 
چیرۆكەكانی  ئەشێت  دەدرێت،  نیشان  درۆیین 
مێژوو خەیاڵی شاعیرانە بن، عەتا مێژوو دەخاتە 

لێکۆڵینەوە
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ژێر گومانەوە، ئەوانەی مێژوو دەنووسنەوە كێن؟ 
چۆنی دەینووسن؟ سوڵتانەكان چۆنیان دەوێت؟         
لە چیرۆكێكی تردا باس لە چێژ و ئازار دەكات، 
باس  دراوێك  دیوی  دوو  وەك  هەردووكیان 
لە  باس  دەروێشەكانەوە  زیكری  لە  دەكات، 
چێژی ئازار دەكات، حیكایەتەكانی تااڵنكردن و 
داڕوخانی بەغدا و بابل دەگێڕێتەوە، لە داروخانی 
ئەفسانەییەكانی  و  كۆن  حیكایەتە  بۆ  بابلەوە 
باس  تردا  چیرۆكێكی  لە  دەگەڕێتەوە.  رابردوو 
لە ونبوونی سلێمانی دەكات الی مەوالنا خالید، 
عەتا سێ چیرۆكی جیاوازی مەوالنا دەگێڕێتەوە 
و سێ ئەنجامی جیاواز گریمانەی بوون و مردنی 
و  خالید  مەوالنا  مردنەكانی  دەكەن،  مەوالنا 
چوارچێوەی  دەچنە  مەسیح  و  محەمەد  قازی 
و  تینا  گریمانەسازییەوە.  و  ئەفسانەسازی 
و  خەیاڵ  حیكایەتی  ئەندێشەكراوەكان  چیرۆكە 
ئەفسانەسازییە، عەتا زۆر بە وریاییەوە یاری بە 
رووداوەكان دەكات و بەجۆرێك تەوزیفی ئەفسانە 
چیرۆكەكان  لە  چێژ  خوێندنەوەدا  لە  دەكات 
وەردەگرین. لەم كۆمەڵە چیرۆكەدا درك بە توانای 
عەتا دەكرێت لە زاڵبوون بەسەر چیرۆكدا، چێژی 
تێكەڵكردنی  و  شارستانی  ئاگایی  و  گێڕانەوە 
رابردوو و ئێستا، یاریكردن بە زەمەن و شوێن.                                                
و  عەشق  حیكایەتی  و  رەنگ  تارژەنی  لە   
عەشق  خەیاڵن  كۆمەڵێك  چیرۆكەكان  خەیاڵدا 
عەتا  الی  عەشق  پێناسەی  دەكات،  دروستیان 
خەیاڵدا  لە  هەمیشە  مرۆڤ  خەیاڵە،  گرێدراوی 
راستەقینە  عەشقی  دەگەڕێت،  عەشقدا  بەدوای 
بەرهەم  جوانی  خەیاڵ  و  عەشق  خەیاڵدایە،  لە 

دەهێنن، عاشق هەمیشە لە سۆراغی خەیاڵدایە، 
لە  كە  شتانەوەیە  ئەو  بەشوێن  مەعشوق 
لەسەر  ئیشی  عەتا  ئەزموونەیدا  لەم  خەیاڵدان، 
عەتا  چیرۆكەدا  لەم  كردووە،  خەیاڵ  و  عەشق 
نێو  دەهێنێتە  خەیاڵەوە  لە  كەرەستە  چەندین 
واقیعەوە بەجۆرێك كە خەیاڵ بەرجەستە دەبێت. 
عەتا باس لە جوانی و عەشق و خەیاڵ دەكات، 
بە  عاشق  كە  دەگێڕێتەوە  دارتاشێك  حیكایەتی 
چاوی ژنێك دەبێت و ئەو عەشق وای لێ دەكات 
دروست  خەیاڵی  و  نایاب  هێندە  پەنجەرەیەكی 
بكات، خەیاڵی دارتاش پەنجەرەی عەشق دروست 

دەكات.

لە )تینا و چیرۆكە 
ئەندێشەكراوەكان(
دا عەتا محەمەد 
دەچێتە نێو 
خەیاڵەوە و 
حیكایەتی خەیاڵی 
دەئافرێنی، لەم 
ئەزموونەیدا 
نووسەر لەنێوان 
وەهم و حەقیقەتدا 
دونیایەك 
دەدۆزێتەوە لە 
نێوان ئێستا 
و رابردوودا، 
زەمەنێكی جیاواز 
دەدۆزێتەوە و ئەم 
چیرۆكانە ئیشكردنە 
لە مانا و گوزارشت 
و قوڵبوونەوە

عەتا مێژوو دەخاتە ژێر گومانەوە، ئەوانەی مێژوو 
دەنووسنەوە كێن؟ چۆنی دەینووسن؟ سوڵتانەكان 
چۆنیان دەوێت؟
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خەیاڵ  كە  دەكات  ئینجانەیەك  لە  باس  عەتا 
دروستی كردووە و ئەو ئینجانە خەیاڵییە دەبێت بە 
كەرەسەیەكی بەرجەستە، ئەو ئینجانەیە هاوكێشەی 
مەئلوف و نامەئلوفە، بەرجەستەیی بوونی خەیاڵ، 
لە چیرۆكێكی تردا خوێنەر بۆ نێو واقیعێك دەبات، 
قەیسەریی  لە  دەكات  ئاوێنەفرۆشێك  لە  باس 
شوێنێكە  واقیعییە،  شوێن  چیرۆكەدا  لەم  نەقیب، 
بوونی هەیە و لە شاری سلێمانیدایە، سیحرەكە لە 
نێو ئاوێنەیەكدایە لە قەیسەریی نەقیب، ئاوێنەیەك 
عەتا  دەدات،  نیشان  رووخسارەكان  الی  یەك  كە 
نێر و مێ  نێو عەشقەوە،  ئاوێنەیەوە دەچێتە  لەو 
و  ژیان  هەردووكیان  بە  عاشق  دووانەیەكی  وەك 
لە  دیكەدا  چیرۆكێكی  لە  دەهێنن.  پێك  عەشق 
باخی واقیعەوە عەشق گوڵی شینی خەیاڵی بەرهەم 
لەپی  لەنێو  شینە  گوڵە  ئەو  سیحری  دەهێنی. 
ژنێكی عاشق و خەیاڵی باخەواندا دەخوڵقێ، عەشق 
لەنێوان باخەوان و ژنێكی عاشقدا خەیاڵ دەسازێنی. 
لە چیرۆكێكی تردا باس لە بۆنسازێكی شاری بەغدا 
خەیاڵەوە  و  خەون  لە  ژنێك  عەشقی  كە  دەكات، 
بۆنێك دەخوڵقێنێ، خەیااڵتی بۆنساز دەچێتە باخی 
خەونەكانی ئەو ژنەوە، كە داوای بۆنێكی تایبەتی 
لێ دەكات تا گوڵ بچنێت و ئەو بۆنە تایبەتەی بۆ 
دروست بكات. لە حیكایەتی تارژەنی رەنگدا، عەتا 
رەنگ  دەنگ  بری  لە  تار  و  دەگۆڕێت  هاوكێشەكە 
دەڕێژێ  تارژەن  خوێنی  عەشق  بەرهەم،  دێنێتە 
خوێنی  رەنگیش  و  دەگۆڕێت  رەنگ  بۆ  دەنگ  و 
رووداوێك  گریمانی  تردا  حیكایەتێكی  لە  تارژەنە. 
ئەم  مەحوییە،  شاعیربوونی  چیرۆكی  كە  دەكات، 
چیرۆكەیان گریمانی ئەوە دەكات كە چەتەیەك لە 

دەكات  لێ  وای  ژنێك  عەشقی  كاروانێكدا  رێگریی 
بگۆڕێت.  بۆ شاعیربوون  لە چەتەییەوە  پیشەكەی 
كوشتنییەوە  لەدوای  خەیاڵ  دیدا  چیرۆكێكی  لە 
حەلالج زیندوو دەكاتەوە، ئەم حیكایەتە وێنەیەكی 
و  عیسا  گەڕانەوەی  تێدایە.  عیسای  حیكایەتی 
لە  باس  عەتا  كاتدا  لەهەمان  حەلالج،  گەڕانەوەی 
خەیاڵی ژنێك دەكات، كە خەیاڵەكانی حەلالجێكی 
دەبێت،  دروست  گومانێك  لێرەدا  دەئافرێنی،  دی 
ئەوەی كوژراوە حەلالجە یان وێنەیەكی حەلالجە؟ 
دەدات  ژنە  ئەو  دەرگای  لە  كە  ئەوەی  یاخود 
لێوی  لە  دیكەدا  لە چیرۆكێكی  خەیاڵی خۆیەتی؟ 
و  شیرین  عەشق  دووانەی  تابلۆیەكەوە  تەڕی 
لە  بەیەك.  دەكات  عەشقدا  هاوكێشەی  لە  فەرهاد 
چیرۆكی نەخشی فەرشێكەوە ئاوازێك دەخوڵقێنێ، 
تارژەنە،  حیكایەتی  پێچەوانەی  حیكایەتە  ئەم 
خەیاڵی فەرشچن لە نەخشی فەرشێكەوە ئاوازێك 
تارژەنەوە،  حیكایەتی  بەپێچەوانەی  دەخوڵقێنێ، 
كۆی  دەكات،  دروست  رەنگ  ئاوازێكەوە  لە  كە 
عەشق  واقیعە،  و  وەهم  كێبركێی  چیرۆكانە  ئەم 
دروست  بۆ  هاوكێشەیەكە  خەیاڵە،  خوڵقێنەری 
بوونی خەیاڵ، عەتا محەمەد لە خەیاڵەوە كۆڵ و 

بۆن و ئینجانەو... بەرجەستە دەكات.
بەتەنیاییدا«  لە رۆمانی »گەشتە تیوارەكانی میر 
دەگێڕێتەوە،  دیكتاتۆر  حیكایەتی  ناڕاستەوخۆ 
دەگەڕێت،  مردندا  بەدوای  و  مەوالنایە  گێڕەرەوە 
و  میر  لەنێوان  رۆمانەكە  نێو  گفتوگۆی 
و  كوشتوبڕ  چیرۆكی  عەتا  قاوەگرەوەیەكدایە. 
دەگێڕێتەوە.  ژنان  ئەتككردنی  و  كودێتا  و  جەنگ 
بە  گەشتێكە  رۆمانە  ئەم  سەدامە،  وێنەیەكی  میر 

لێکۆڵینهوه

لە رۆمانی 
»گەشتە 

تیوارەكانی میر 
بەتەنیاییدا« 
ناڕاستەوخۆ 
حیكایەتی 
دیكتاتۆر 

دەگێڕێتەوە، 
گێڕەرەوە مەوالنایە 

و بەدوای مردندا 
دەگەڕێت، 
گفتوگۆی 

نێو رۆمانەكە 
لەنێوان میر و 

قاوەگرەوەیەكدایە. 
عەتا چیرۆكی 

كوشتوبڕ و 
جەنگ و كودێتا و 
ئەتككردنی ژنان 

دەگێڕێتەوە



35

طةالويَذى نوىَ
51

واڵتی نەوتاویدا، عەتا گریمانەی مێژووی دیكتاتۆر 
دەكات، لە رۆمانەكەدا باس لە ئااڵیەك دەكات كە 
شوێنێكدا  چەند  لە  و  )اللەاكبر(  نووسراوە  تێیدا 
حیكایەتی نەوت و كێشەی نەوت باس دەكات، لێرەوە 
واقیعی  كە  دەكەن  واقیعێك  گریمانەی  كۆدەكان 
داگیركردنی  و  جەنگ  دیكتاتۆری  میر  دیكتاتۆرە. 
جەستەی ژنانە، عەتا بە زمانێكی تەماوی و لوغز 
گریمانی  وێنەكان  دەگێڕێتەوە،  میر  حیكایەتی 
جیاواز دروست دەكەن، وێنەی بیابان و گرفتەكانی 
دەدەن،  نیشان  دیكتاتۆر  وێنەی  جەنگ  و  نەوت 
گریمانەی  و  مێژوودا  لەنێو  ئیشكردنە  رۆمانە  ئەم 
دەكرێت  دەكات،  ئیسالمی  عەرەبی  دەسەاڵتێكی 
میر هاوشێوەی سەدام بێت، عەتا حیكایەتی جەنگ 
حیكایەتی  دەگێڕێتەوە،  بیروباوەڕەكان  گرفتی  و 
ئیسالمی  بزاوتی  و  و شیوعییەت  بەعس  ملمالنێی 
شەڕێكی  بە  عیراقدا  مێژووی  لە  كە  دەگێڕێتەوە، 
خوێناویی درێژخایەن دادەنرێت. عەتا سوودی لەو 
مێژوونووسەكان  لە  جیاواز  و  وەرگرتووە  رابردووە 
رووداوەكان دەگێڕێتەوە، بەدەركردنی شیوعییەكان 
و ئیسالمییەكان لە بازنەی دەسەاڵت، یەكەم شەڕی 
عیراق  سەرئەنجام  و  پێكرد  دەستی  بەعسییەكان 
بوو بە گۆمی خوێن و كوردیش لە زەرەرمەندەكان 
بەوێنە  و  ئەدەبی  زمانێكی  بە  رۆمانە  ئەم  بوو. 
تراژیدییە  رابردووە  ئەو  گریمانی  تەماوییەكانی 
كۆتاییەكانی  لە  چیرۆك،  تەكنیكی  بە  دەكات 
پێشبینیی  دۆمینەوە  پولی  رێگای  لە  رۆمانەكەدا 
چارەنووسی میر و واڵتەكەی دەكات.                                               
كەشێكی  مێخەك(  بنەماڵەی  )ئافاتەكانی  رۆمانی 
دەست  گوندەوە  لە  رۆمانەكە  و سەرەتای  ئاینییە 

دێت.  سلێمانی  شاری  بەرەو  پاشان  و  پێدەكات 
و  زەوی  كێشەی  لە  باس  رۆمانەكە  سەرەتادا  لە 
كاراكتەری  پاشان  و  دەكات  میراتی  و  گوند  زاری 
سەرەكیی رۆمانەكە سلێمان بەرەو شاری سلێمانی 
دێت. ئەم رۆمانە كەشێكی ئاینی و كولتووریی هەیە 
عەتا  دەكات.  باس  كوشتن  و  شەڕ  حیكایەتی  و 
دەگەڕێتەوە بۆ رابردووی سلێمانی و حیكایەتی میری 
سۆران و بابان دەگێڕێتەوە، ئەم رۆمانە حیكایەتی 
قەیسەریی  لە  دەكات  سلێمان  لە  باس  و  شارە 
نەقیب. سلێمان بۆ دەستنووسە كۆنەكان دەگەڕێت 
و لە دەفتەری خەیاڵەوە گریمانی مێژووی سلێمانی 
دەكات و باس لە مەوالنا خالید دەكات. عەتا لەم 
ئەزموونەیدا ئیشی لەسەر كولتووری كوردی كردووە 
دەكات.  مێخەك  بنەماڵەی  كێشەكانی  لە  باس  و 
لە ناونیشانەوە درك بە كولتووری كوردی دەكرێت 
كێشەكانی  و  كوردی  كەلەپوری  وەك  مێخەك  و 
بنەماڵەی مێخەك لە گونددا و لە شاریشدا شەڕو 
پێكدادانی میرەكان، فڕینەكانی سلێمان وێنەیەكی 
ئەفسانەیی و سیحر و خەیاڵە. فڕین الی سلێمان 
گەڕانەوەیە بۆ حیكایەتەكانی فڕین لە مێژوودا، هەر 
لەم رۆمانەدا عەتا محەمەد باس لە جۆرێك مرۆڤ 
دەكات، كە نیوەی مرۆڤ و نیوەكەی تری شێرە، 
كۆنەكانی  چیرۆكە  بۆ  گەڕانەوەیە  حاڵەتەش  ئەم 
رابردوو. لە ئەزموونی عەتادا خەیاڵ بەجۆرێك زاڵە 
خەیاڵی  مرۆڤی  دەكات،  تێكەڵ  رابردوو  و  ئێستا 
دروست دەكات، ئەم حاڵەتە دەچێتە چوارچێوەی 
شەوەدا  یەك  و  هەزار  لە  و  ئەفسانەسازییەوە 
زۆرن، شاری خەون، شاری  لەم جۆرە  حیكایەتی 
سیحری، گیانداری سیحری، كە وەك مرۆڤ قسەو 

عەتا سوودی لەو رابردووە وەرگرتووە و 
جیاواز لە مێژوونووسەكان رووداوەكان 
دەگێڕێتەوە

لە ئەزموونی عەتادا 
خەیاڵ بەجۆرێك 
زاڵە ئێستا و 
رابردوو تێكەڵ 
دەكات، مرۆڤی 
خەیاڵی دروست 
دەكات، ئەم 
حاڵەتە دەچێتە 
چوارچێوەی 
ئەفسانەسازییەوە 
و لە هەزار و یەك 
شەوەدا حیكایەتی 
لەم جۆرە زۆرن، 
شاری خەون، 
شاری سیحری، 
گیانداری سیحری، 
كە وەك مرۆڤ 
قسە دەكەن و 
گفتوگۆ دەكەن
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مەستورە  و  سلێمان  فڕینەكانی  دەكەن،  گفتوگۆ 
ئیشكردنە  رۆمانە  ئەم  ئەفسانەسازییە،  كاری 
لەنێو مێژووی شار و بەسەرهاتی میران لە بەرگی 
مرۆڤ  كە  هاوكێشەیەی  ئەو  خەیاڵدا،  و  ئەفسانە 
دەكات بە بۆق هاوكێشەی ئەفسانەسازییە، هاوكات 
مێژووی سلێمانی و شەڕی عوسمانی و داگیركاری 
و دەردە تاعون دەگێڕێتەوە، گێڕانەوەیەك جیاواز 
شەڕی  حیكایەتی  مێژوونووس،  گێڕانەوەی  لە 
براكوژی لەنێوان میری سۆران و بابان دەگێڕێتەوە، 
چیرۆكی عەشقی سلێمان و مەستورە باس دەكات، 
عەتا لەم رۆمانەدا دەگەڕێتەوە بۆ رابردووی شار و 
حیكایەتەكانی وێنەیەكی دیكەی سلێمانیمان نیشان 
دەدات.  لە رۆمانی )گێالسی خوێن(دا دیسانەوە 
باس لە فڕین دەكات، فڕین و جادوو و سیحری، لە 
كتێبخانەی ئەوقاف لە سابوونكەرانەوە گەشتێكی 
خەیاڵی دەست پێدەكات، دیسانەوە دەچێتەوە نێو 
حیكایەتەكانی شاری سلێمانی و نەخۆشیی تاعون 
خاڵێكی  مردن  داگیركەران.  و  میران  شەڕی  و 
حیكایەتی  سەرەتاوە  لە  و  رۆمانەیە  ئەم  گرنگی 
مردن دێتە نێو رۆمانەكەوە، دیوی واقیعی رۆمانەكە 
بەرجەستە  و  واقیعی  و شوێنی  سلێمانییە  شاری 
كتێبخانەی ئەوقافە لە سابوونكەران، دیوی خەیاڵی 
رۆمانەكە گفتوگۆی مردن و قوتابییەكەیەتی لەسەر 
ئیش  رۆمانەدا  لەم  عەتا  مردن.  و  ژیان  و  بوون 
لە  و رۆحكێشان دەكات و سوودی  لەسەر مەرگ 
لەبارەی مردنەوە،  ئاینییەكان وەرگرتووە  چیرۆكە 
بەكاری  رۆمانەكەدا  لە  كە  حیكایەتەی  ئەو  وەك 
هێناوە، حیكایەتی مردنی ئەو پیاوەی كە بڕیاربوو 

مردن لە هندستان رۆحی بكێشێ و ئەویش لەسەر 
داوای خۆی بە حەزرەتی سلێمان دەڵێ بە )با(دا 
بینێرێت بۆ هندستان، عەتا وێنەی كێبركێی مردن 
و كیمیاگەر دەكێشێت لە ساتەوەختی رۆحكێشاندا، 
وێنەی ساتگەلی رۆحكێشانی دەكێشێت، حیكایەتی 
مردوو  لەشكری  و  ئەردەاڵنی  و  عوسمانی  شەڕی 
و  بابان  میری  الوازبوونی  چیرۆكی  دەگێڕێتەوە، 
شەڕی داگیركەر و میرەكان باس دەكات و وێنەی 
دەكێشێت،  ئەفسوونگەر  نەخشەسازیی  مەرگی 
ئەفسوونگەر سەرقاڵی درووستكردنی نووسخەیەكی 
هەڵبكات  دوژمن  لە  رێگا  تا  سلێمانییە  دیكەی 
بەربەست  دەبێتە  مردن  نەدۆزنەوە،  سلێمانی  و 
دەكوژێت،  شارسازەكە  كارەدا،  ئەو  لەبەردەم 
گێالسی  دەكوژێت.  حەلواچییەك  مردن  پاشان 
داگیركردنی  و  عوسمانی  شەڕی  حیكایەتی  خوێن 
رووداوەدا  ئەو  گێڕانەوەی  لەگەڵ  عەتا  سلێمانییە 
باس لە رۆمانی عەتر دەكات، لێرەدا دوو زەمەنی 
جیاواز كۆدەكاتەوە و ئەوەی ئەو زەمەنە جیاوازانە 

كۆدەكاتەوە ئەفسون و خەیاڵە.   
كەسایەتییە  پێرستی  و  )فەهرەست  رۆمانی  لە 
تر  جارێكی  سائیب(دا  جەمیل  ئەندێشەییەكانی 
عەتای  سلێمانی،  رابردووی  بۆ  دەگەڕێتەوە  عەتا 
ناكات،  سائیب  جەمیل  ئەندێشەی  چیرۆكنووس 
ئەندێشەی  رابردووەوە  لە  سائیب  جەمیل  بەڵكو 
محەمەد  عەتا  ئەزموونەی  ئەم  دەكات،  عەتا 
لە  ئەوانەی  كۆی  تەكنیكە،  جوانترین  خاوەنی 
عەتای  ئەندێشەكراوی  دەوردەبینن  رۆمانەكەدا 
جەمیل  ئەندێشەی  عەتا  خەیاڵی  چیرۆكنووسن، 

لێکۆڵینهوه

لە رۆمانی 
)فەهرەست و 

پێرستی كەسایەتییە 
ئەندێشەییەكانی 
جەمیل سائیب(

دا جارێكی تر عەتا 
دەگەڕێتەوە بۆ 

رابردووی سلێمانی، 
عەتای چیرۆكنووس 
ئەندێشەی جەمیل 

سائیب ناكات، بەڵكو 
جەمیل سائیب لە 

رابردووەوە ئەندێشەی 
عەتا دەكات، ئەم 
ئەزموونەی عەتا 
محەمەد خاوەنی 

جوانترین تەكنیكە، 
كۆی ئەوانەی 
لە رۆمانەكەدا 
دەوردەبینن 

ئەندێشەكراوی عەتای 
چیرۆكنووسن
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كردە  خەیاڵ  سائیبی  جەمیل  و  دەكات  سائیب 
ئەندێشەی عەتا محەمەد دەكات، كە چەند جارێك 
نووسەر  دەمرێت.  بەجۆرێك  و  هەرجارە  و  دەژی 
چیرۆك  دونیای  و  ئێستا  و  رابردوو  بەجۆرێك 
لە  چێژ  كە  كردووە،  تێكەڵ  واقیعی  دونیای  و 
خوێندنەوەی رۆمانەكە وەردەگرین. عەتایەك هەیە 
دۆخێكەوە  دەیباتە  رۆمانەكە خەیاڵ  دەرەوەی  لە 
ئەندێشەی ئەو جەمیل سائیبێكی جیاواز درووست 
و  ژیاوە  پێشتر  كە  سائیبەی  جەمیل  لەو  دەكات 
سائیبە  جەمیل  ئەو  دەكەن،  باسی  مێژوونووسان 
لە  دەكات  دروستی  چیرۆكنووس  ئەندێشەی  كە 
ئەندێشەی  شەوێكدا  لە  خانەنشینكردنی  دوای 
كەسێك دەكات بەناوی عەتا محەمەدەوە، ئەو عەتا 
ئەندێشەكراوێكە چەندین  ئەندێشەی  كە  محەمەدە 
جار دەژی و ژیانی یەكەمی لە سەردەمی داگیركردنی 
عەتا  عوسمانییەكان.  لەسەردەستی  سلێمانیدایە 
محەمەد بۆ دەربازكردنی وێنەیەكی سلێمانی بەرەو 
واڵتی شام دەڕوات و دوو سیخوڕی عوسمانی شوێن 
پێی هەڵدەگرن و دەیكوژن، ژیانی یەكەمی عەتای 
لە  سلێمانییە  حیكایەتی  گێڕانەوەی  ئەندێشەكراو 
وێنەیەی  لەو  باس  بەجۆرێك  نووسەر  رابردوودا، 
واقیعدا  سلێمانیی  لەگەڵ  كە  دەكات  سلێمانی 
واقیع و  تێكەڵ دەبێت. ئەم كارەش تێكەڵكردنی 
خەیاڵە، دووەم عەتای ئەندێشەكراو وەك پیاوێكی 
پارەساز دەوردەبینێت، ئەمجارەیان وەك بازرگانێك 
بۆتەیەكی  پارەدا  لێدانی سكەی  لەكاتی  دەمرێت، 
ئاڵتون بەسەر قاچیدا دەرژێت و دەمرێت. عەتای 
لەپێناوی  و  نیشتمانپەروەرە  پیاوێكی  یەكەم 

شاردا دەمرێت، عەتای دووەم بازرگانە و لە كاری 
بەدوای  ئەندێشەكراو  عەتای  دەمرێت،  بازرگانیدا 
فارابیدا دەگەڕێت، سێیەم عەتای ئەندێشەكراو لە 
سەردەمی تازەدایە و لە رۆژگاری شەڕی براكوژیی 
پارتە كوردییەكانی دوای راپەڕینی 1991دایە، عەتا 
بەدوای شارێكی خەیاڵیدا دەگەڕێت و سەرئەنجام 
واقیع،  بۆ  ناگەڕێتەوە  و  خەیاڵ  نێو  دەكەوێتە 
ئەندێشەكراوێك  وەك  محەمەد  عەتا  تر  جارێكی 
دەچێتە نێو رۆمانەكانی لەگەڵ ئەلفاۆدی كامیۆسدا.

رۆمانی 
)ئافاتەكانی 
بنەماڵەی 
مێخەك( 
كەشێكی ئاینییە 
و سەرەتای 
رۆمانەكە لە 
گوندەوە دەست 
پێدەكات 
و پاشان 
بەرەو شاری 
سلێمانی دێت. 
لە سەرەتادا 
رۆمانەكە باس 
لە كێشەی زەوی 
و زاری گوند و 
میراتی دەكات و 
پاشان كاراكتەری 
سەرەكیی 
رۆمانەكە سلێمان 
بەرەو شاری 
سلێمانی دێت
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 كۆی ئەم خەیااڵتانە یاریكردنن بەمێژووی رووداوەكان 
چیرۆكدا.  تەكنیكی  چوارچێوەی  لە  بەزەمەن  و 
خەیاڵ شاڕێی گەڕانەوەیە بۆ ئەو رابردووە، تەنها 
خەیاڵ  كاری  سەرئەنجام  دەكات،  ئەوكارە  خەیاڵ 
بەرهەم  مێژوو  لە  ئەندێشە حیكایەتێكی جیاواز  و 
دەهێنن. لە رۆمانی )خواجە نەسرەدین كە لەپێناو 
جیاواز  محەمەد  عەتا  دەكوژرێت(دا  پێكەنیندا 
كردووە،  ئیشی  دیكەی  بەرهەمەكانی  هەموو  لە 
ئەزموونەی  ئەم  وایە  پێیان  خوێنەر  لە  هەندێك 
نووسەر لە ئاستی رۆمانەكانی دیكەیدا نییە، بەاڵم 
بە پێچەوانەوە، ئەم رۆمانە لە ئاستێكی بەرزدایە، 
بدات،  بڕیارە  ئەو  دەكات  لەخوێنەر  وا  كە  ئەوەی 
ئەوەیە كە ئەم رۆمانە جیاوازە لە رۆمانەكانی دیكەی 
گۆڕیوە،  نووسینی  تەكنیكی  و  شێواز  نووسەر، 
تێكڕای بابەتەكە پەیوەندیی بەدۆخێكی سیاسییەوە 
هەیە، عەتا لە كوشتنی رۆژنامەنووسێكەوە لەسەر 
و  تەنز  نێو  دەچێتە  دەسەاڵت  لەگەڵ  گەمەكردن 
گاڵتەجاری بە دەسەاڵت. ئەكرێت ئەو كوڕە گەنجە 
وێنەیەكی سەردەشت بێت كاتێك لەسەر گاڵتەكردن 
دەكوژرێت. لێرەوە عەتا دەچێتە نێو بابەتێكەوە كە 
ئەم  مێژووی  بۆ  دەگەڕێتەوە  گاڵتەجاڕییە،  بابەتی 
بابەتە و باس لە گاڵتەجاری دەكات الی دەسەاڵتی 
بەعس و الی دەسەاڵتی كوردی و الی فریشتەكانی 
مردن. ئەم رۆمانە كەشێكی رەخنەی سیاسی زاڵە 
بەسەریدا، بە زمانی مەجاز باس لە كوشتنی كوڕێك 
رەخنە  و  دەگرێت  دەسەاڵت  لە  رەخنە  و  دەكات 
لە مامۆستا و دكتۆری زانكۆكان دەگرێت. خواجە 
نەسرەدین هاوشێوەی كاراكتەرەكانی عەزیز نەسینە 
گاڵتەجاڕی  دونیای  نێو  بۆ  رۆمانەدا  لەم  تەنز  و 
پشتی  لە  هەیە،  تراژیدیایەك  هاوكات  دەمانبات، 

هەیە،  مەترسییەك  پێكەنینانەوە  ئەو  هەموو 
لەگەڵ  مرۆڤ  گاڵتەجاڕیی  و  پێكەنین  لە  ترس 
دەسەاڵتدا. ئەم رۆمانە گێڕانەوەی مێژووی پێكەنین 
و مەترسییەكانییەتی، رووداوەكان لەدوای راپەڕینی 
دەست  كوردستانەوە  باشووری  1991ی  ساڵی 
بەهۆی  ماڵێكدا  لە  راپەڕیندا  ساتی  لە  پێدەكات، 
شەڕەوە تەنها مامانێك كاری هێنانەدەرەوەی چەند 
منداڵێك دەكات لە سكی چەند ژنێكەوە، سەرەتا 
ئەوانەی لەدایك دەبن چوار منداڵن و لە پڕ دەبن 
بە پێنج منداڵ و ئەم پێنج منداڵە ناودەنرێن خواجە 
نووسەر  خواجەوە  ناونانی  ساتی  لە  نەسرەدین. 
نفوسدا،  فەرمانگەی  لە  دەكات  گەندەڵی  لە  باس 
شەڕی  مێژووی  ئەزموونەیدا  لەم  محەمەد  عەتا 
و سااڵنی  رۆژگاری دەسەاڵتی كوردی  لە  براكوژی 
دووجار  ژیاوە،  جارێك  چەند  خواجە  نەوەدەكان، 
لە گەڕەكی  لە سلێمانی  لە كوردستان، جارێكیان 
رۆمانەكە  خەیاڵیی  دیوی  لەدایكبووە.  مەڵكەندی 
مردنی خواجە نەسرەدینە و گفتوگۆكردنێتی لەگەڵ 
وێنەی  رۆمانەكە  واقیعی  دیوی  و  فریشتەكاندا 
خراپدا.  كەشێكی  لە  راپەڕینە  دوای  كوردستانی 
عەتا باس لە گەندەڵی و دزی و نەوت ئاودیوكردن 
رۆمانەكانی  لە  جیاواز  نەسرەدین  خواجە  دەكات. 
بەسەر  زاڵە  پێكەنیناوی  كەشێكی  عەتا  دیكەی 
گاڵتەجاڕی  دۆخێكی  بۆ  رۆمانەكە  و  رووداوەكاندا 
دەبات، لەهەمان كاتدا رووداوەكان تراژیدین، كۆی 
كۆدەبنەوە،  رووداوێك  دەوری  لە  رووداوەكانیش 
كە  گاڵتەیەك،  لەسەر  كوڕێك  كوشتنی  رووداوی 
كردوویەتی. پێكەنین و گاڵتەجاڕ و تەنز واقیعێكی 

تراژیدین.   

لێکۆڵینهوه

خواجە 
نەسرەدین 
هاوشێوەی 

كاراكتەرەكانی 
عەزیز نەسینە 

و تەنز لەم 
رۆمانەدا بۆ 
نێو دونیای 
گاڵتەجاڕی 
دەمانبات، 

هاوكات 
تراژیدیایەك 

هەیە، لە پشتی 
هەموو ئەو 

پێكەنینانەوە 
مەترسییەك 
هەیە، ترس 

لە پێكەنین و 
گاڵتەجاڕیی 

مرۆڤ لەگەڵ 
دەسەاڵتدا
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