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 :بەرایی 
  نموونەکانیرۆمانی مێژوویی و 

ۆمانی مێژوویی لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم و دەمەدەمی لەناوچوونی ر
بەرهەمی (Waverly)ناپلیۆن سەری هەڵدا و بە باڵو بوونەوەی رۆمانی 

 ١8١4نووسەر و شاعیری ناوداری ئیسکاتلەندی لە ساڵی  3واڵتێر ئسکات
ە لە سااڵنی ناسێنرا، ئیدوار ویڤارلی ناوی پاڵەوانی سەرەکی چیرۆکەکەیە ک

لە میانەی رووداوەکانی شۆڕشی ژاکۆبینەکان دا کردارگەلێکی ١745
شۆڕشگێڕانەی ئەنجام دا، ئەگەرچی ئسکات ئەم رۆمانە مێژووییەی 
یەکەمجار بەناوی خۆی باڵو نەکردەوە بەاڵم هەموو کەس دەیانزانی 
نووسەری رۆمانەکە ئەوە. هەڵبەت دەکرێت پێش لە ئسکاتیش ناوی 

لە سەدەکانی حەڤدە و هەژدە بهێنین کە ناوەرۆکی مێژووییان  رۆمانەیلێک
هەبووە و ئەگەر کەسێکیش بیهەوێت دەتوانێت هەڵگۆستەگەل و 
گێڕانەوەگەلی سەدەکانی ناوەڕاست لەبارەی مێژووی کالسیک یان 
ئوستوورەکان وەکوو پێشەنگی رۆمانی مێژوویی بخوێنێتەوە، و یان تەنانەت 

واوە ئەو بەرهەمانەش کە لە چین یان هیندستان بەگەڕانەوەی زۆرتر بۆ د
سەریانهەڵداوە بخاتە ئەم خشتەیەوە، بەاڵم لەهەموو ئەمانە دا ناتوانین 
کاڵورۆچنەیەک بدۆزینەوە تاکوو لە رێگەیەوە تیشک بهاوینە سەر بابەتێک 

لەو بەرهەمانەی پێس ئسکات کە خاوەنی  4بە ناوی رۆمانی مێژوویی.
ێکی بچووک و الواز لە تایبەتمەندی رۆمانی (theme)دەروون مایە و تێم
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مێژوویین، سەیر و سەمەرەبوونی فەزا و)موحیت(ە کە گرینگی بۆ گێڕانەوە 
وەردەگرێت، نەک وێناکردنێکی هونەرمەندانە و ئەدەبی و "وەفادارانە" لە 

واتە ئەم رۆمانانە "رەهەند"ی مێژووییان  5قۆناغێکی دیاریکراوی مێژوویی.
ئێمە ئەمڕۆ لە رۆمانە مێژووییە پێشەنگەکان دا دەیناسین تێدا  بەو واتایەی

نەبوو، لێرە دا زۆرتر داکۆکی لەسەر "رەهەندە". هەڵبەت نەک بەو واتایەی 
مێژوو بکەوێتە پلەی دووهەمەوە بەڵکوو فامکردن و خوێندنەوەیتر لە مێژوو 

دەکات  لەرێگەی بەناوەند کردن و چەقدانانی "رەهەند"ێکە کە نووسەر وێنای
و دەپەرژێتە سەری کە دواتر وەکوو گێڕانەوی چیرۆکیانەی مێژوو بە 
چەندین پێناسە و "رەهەند"ەوە دەیناسینەوە. واتە بەگشتی هەڵهێنجان و 
دۆشینەوەی تاکانێتی کارئەکتەری رۆمان لە سەرووی تایبەتمەندییە 

لە مێژووییەکانی سەردەمی خۆیەتی، واتە فۆرمێکیتر لە گێڕانەوەی مێژوو 
رێگەی وێناکردنی "رەهەند"ێکی مێژووی لە کارئەکتەری رۆمان دا. بۆی 

رەخنەگری گەورە کە لەسەر زۆربەی رۆمانە مێژووییە (Boy live)لیڤ
هاوچەرخەکانی دواوە، هەموو داکۆکی و پێداگری لەسەر ئەمەیە کە 
کارئەکتەرەکانی ناو رۆمانی مێژوویی دەشێت تەنها لە رووی دەروونناسانە 

مەڵناسانەوە واقیعی و راست بن واتە دەڵێت لە رۆمان دا دەبێت و کۆ
رامووسان و خۆشەویستی حاکمێک جیاواز لە خۆشەویستی و رامووسانی 
سەپانێک بخرێتە روو و هەر بۆیەش لەروانگەی ئەوەوە بابەتی حەقیقەتی 
مێژوویی و رەنگدانەوەی هونەریی واقیع لە ناو رۆمان دا شتێکە کە هێشتا 

ئالێرەدایە کە ئێمە لە مێژوو وەکوو  6بینین و فامکردنی ئێمەیە. لەو دیو
رووداوگەلی بەرهەست و کۆنکرێتی رووبەری واقیع دوور دەکەوینەوە. واتە 
یەکەمین نیشانەکان لێرەوە دەست پێدەکەن بۆ گێڕانەوەی مێژوو بە 
فۆرمێکی "ناباو" و وێناکراو و وانوێنراو، ئەمەش بە مەبەستی دەرچوون لە 
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و تۆمارکردنێكی بە رواڵەت میکانیکی یەک  Chronology( 7(ۆرۆنۆلۆژیاک
لە دوای یەکی رووداوەکان، ئەو رووداوانەی کە هاوکێشەگەلێکی دیار و 
جەمسەرگەلێکی بەرجەستەی زەمانی)وەکوو ساڵ، مانگ، رۆژ یان شەو، 

یی کاژێر و ...( هەیە. بۆیە ئێمە قۆناغگەلێکمان هەیە لە رەوتی رۆمانی مێژوو
کات)مێژوو( ناگێڕدرێنەوە، بەڵکوو  -ئەورووپا دا کە رۆمانەکان وەکوو شوێن

دەکەونە دەرەوەی شوێن و لە ناو بۆشایی و دەرەمێژوو دا زۆرتر دەخەمڵێن. 
وەکوو کارەکانی سویفت، وڵتەر و دیدرۆ، ئەگەرچی ئەوان ئەم رێچکە 

ژوو یان کەمتر وێناییەی مێژوویان قووڵتر کردەوە و بەرەو فەزایەکی دەرەمێ
مێژوویی جمان بەاڵم لە هەمان کاتیشدا تام و بۆ و تان و پۆی مێژوویان 
پێوە بوو، واتە ئەم نووسەر و گەورە بیرمەندانە زۆر بەراست و درووستی 
تایبەتمەندییە سەرەکی و بنەماییەکانی کۆمەڵگەی فەرانسە و ئینگلیسی 

. دەکرێت بڵێین 8هاوچەرخی خۆیانیان نیگار کردووە و گێڕاویانەتەوە
سەرهەڵدانی رۆمانی مێژوویی بەم تێگەیەوە بەرئەنجامی وشیاری و 
خۆوشیارییەک بوو کە لەچاخی رۆشنگەری بەدیار کەوت، بەرهەمەکەی 

نەتەنیا  (GOtz von Berlichingen)گۆتە واتە گۆتز ڤۆن بێرلیشینگن
و  مزگێنی پشکووتنی درامی مێژوویی پێ بوو بەڵکوو کاریگەری راستەوخۆ

بەهێزیشی بۆ سەرهەڵدانی رۆمانی مێژوویی لەسەر بەرهەمەکانی واڵتەر 
ئەم پشکووتن و دەرکەوتنەی وشیاری مێژووخوازی یان  9ئسکات هەبوو.

گێڕانەوەی مێژوو لەرێگەی چیرۆک کە یەکەمجار لە بەرهەمەکانی هێردێر 
نی دا دەرکەوت، ریشە و رەچەڵەکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دۆخە تایبەتەی ئاڵما

ئەو کاتی تێدا دەژیا واتە جیاوازی و مەودای نێوان دواکەوتوویی ئابووری و 
سیاسی ئاڵمان و ئاستی تێفکرینی رۆشنگەرانی ئاڵمانی یانی ئەو کەسانەی 
کە لەژێر کاریگەری پێشەنگانی هاوڕا و هاوڕێی رۆشنگەری لە ئینگلیس و 
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 ١0تێکی بااڵتر.فەرانسە دا بوون و وێناکانی رۆشنگەرییان هەڵزناندە ئاس
کەواتە کاتێک جیاوازییەکی قەبە و تراژیک لە نێوان واقیع و ئەو "ئەگەر" و 
ئیمکان و "رەهەندە"ی ناو واقیع کە دەیتوانی رووداو و شتەکان بە شێوەیتر 
رەقەم بدات، دەدۆزرێتەوە، وشیارییەکی نوێی مێژوویی دێتە ئاراوە، هەر ئەو 

ە و بونبەست وشیارییەی کە هەوڵ دەدات مێژوو لە دووپات بوونەو
لەرێگەی وێنای هونەرییەوە بهێنێتە دەرەوە. ئەم وشیارییە مێژووییە فۆرم و 
پێکهاتی گێڕانەوەی واقیع دەگۆڕێت. کەواتە کاتێک مێژوو دەبێتە تەقدیر و 
سەپێنراوێک، واتە کاتێک ئێمە هەست دەکەین کە مێژوو هەر ئەمەیە و لە 

ەربازبوونمان نییە، توخمێکی بونبەستە تەقدیری و ئاسمانییەکەی توانستی د
"نامێژوویی")نەک دەرە مێژوویی( لە ناخی خودی مێژوو دا لەرێگەی 

 the)مانەوە! وشیاری (the unconscious)ناوشیاری
consciousness) مان دەکاتەوە، بۆیە دەشێت بڵێم کە شەڕەکانی

ناپلیۆن لەهەرشوێنێک کە روویان دەدا، ئەگەرچی زۆر سەرکەوتووانەش 
ەاڵم شەپۆلێکی لە هەست و تەوژمی نەتەوەیی و نیشتمانی و جەماوەری بایە ب

لەهەمبەر ناپلیۆن و داگیرکارییەکانی درووست دەکرد، واتە راسانەوە لە 
هەمبەر چەوسانەوە...بڵێسە لە دژی خۆڵەمێش...ناوشیاری)خەون یان 
ئارەزوو( بە گژی وشیاری سەپاو دا و بەم پێیەش وەرگرتنەوەی وشیارییەکی 

وێ، واتە وەکوو وشیاری عەتامحەمەد)عەتا محەمەد لێرەدا مەبەست ن
نووسەری رۆمانی گێالسی خوێن و ئافاتەکانی بنەماڵەی مێخەک و... نییە 
بەڵکوو ئەو عەتا محەمەدەی کە خۆی دەبێتە کارئەکتەری ناو رۆمان و بە 

 ١١دوای پیت و وشیاری دا وێاڵووێڵە... بە هەزار توێی پیتی ئەبجەدی
 دوایی دێمە سەری( پێمان دەڵێت:و...
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هەموو شارەکان دوو مێژوویان هەیە، مێژوویەکی ئاشکرای رووداوەکان و 
مێژوویەکی شاراوە و پەنهان، کە مێژووی دووهەمی شارە، لە پشت خەونی 
درووستبوونی هەر شارێکەوە وەستاوە. )گێالسی خوێن، بەدوای ئەفسانە دا 

 (.١32ل

تنی رۆمانی مێژوویی لە ئەورووپا دا و هەروەها ئەو باسانەی لەبارەی شکڵگر
رووداوەکانی سەردەمی ناپلیۆن هەیە واتە خوازشتگەلێک بۆ 
مێژووخوازییەکی وشیارانە پاش هەرەسهێنانی ناپلیۆن بەدی دەکرێت دواتر 
و لەسەردەمی مێژووی کۆمەاڵیەتی و "یەکگرتنی پیرۆز" دا دەگاتە ترۆپکی 

 ١2خۆی.

ک دواتر لەژێر ناوی مێژووخوازی یان مێژووباوەڕی ئەگەرچی کردە و رەوتێ
سەری هەڵدا کە لە هەمبەر و دژ بە فامی وشیارانە و وێنا و گێڕانەوەی 
مێژوو لە سۆنگەی دەسکەوتە گەورەکانی شۆڕشی فەرانسە و رەوتی 
رۆشنگەری بوو، بەاڵم رۆحی مێژووباوەڕی دەرکەوتەیەکی ئیرتیجاعی و 

درووشمی "چاالکی مرۆڤ لە مێژوو دا بە  پاشڤەرۆیانەی هەبوو و لەژێر
تەواوی قەدەغەیە" هێرشیان کردە سەر رەهەندە نامێژوویی و دەرهەستەکانی 
رۆحی رۆشنگەری و ئایدۆلۆژیایەکیان بەناوەرۆکی نەبزاوتوویی و بێجووڵەیی 
و گەڕانەوە بۆ چاخەکانی ناوەڕاست پەرە پێدا. لەم هاوکێشەیە دا کە من بە 

کانی سەرووتر دا بیچمبەندیم کرد، ئامادەیی دوو جەمسەر فۆرمیتر لە دێڕە
جەمسەرێکی نەگۆڕ و مێژوویی  -١لە هاوکێشەیەکی ئاڵۆز دا وێنا دەکرێت:

جەمسەرێکی بزۆز و نامێژوویی و وێناتەوەر لە ناو مێژوو و -2و واقیع تەوەر
واقیع دا. بە دەربڕینێکی دوروونناسانە شەڕی ناوشیاری و وشیاری لە 

ی لەشکری خەون و ئارەزوو لەهەمبەر عادەت و بیرەوەرییەکانی ناو قەاڵفەت
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پانتای وشیاری، کە دیسان دەبێتەوە شەڕی فۆرمیتر لە وشیاری و ناوشیاری 
لە قەاڵفەتی وشیاری و وێنای نوێ و یادەوەری تازە لە هەمبەر ناوشیار و 
دۆزەخێکی تاریک و نەناسراو. هاوکێشەی مێژوو و نامێژووش دەشێت وا 
بێت کە لە هەر شەڕێک دا و پاش کۆتایی شەڕەکە لەشکرێکی نوێ لە 
یادەوەری و جل وبەرگ و سوپا و قەڵغانی تازە وشیار دەبنەوە. رەنگە 
دەربڕینێکی هیگل بە باشترین شێوە مانای ئەم دێڕانەمان بۆ دەربخات، 
هیگل ئەم حاڵەت و دۆخە کە لە چەقی وشیاری دا روو دەدات و هەڵبەت 

بەستەی وشیاری نییە، وەکوو "گیانی جیهان" ناو دەبات و لە ژێر تەنها وا
ناوی وێناکردنێک لە دیالیکتیکی تەکاموڵ و بااڵکردنی مێژوویی دەیبینێت 

 و دەڵێت:

بەم شێوەیە رۆح دەکەوێتە بەرامبەر خۆیەوە)واتە لە مێژوو دا:لوکاچ( و 
ژی خۆی دەبێ بەسەر خۆی دا بشکێ و زاڵ بێت، وەکوو لەمپەرێک کە لەد

دەوەستێتەوە: واتە بااڵکردن...لە رۆح دا شەڕێکی سەخت و ناکۆتا دژ بە 
خۆی هەیە. ئەوەی کە رۆح ئارەزووی لێیەتی، تێگەیشتن لە مانا و چەمکی 
خۆیەتی، لە هەمان کات دا کە ئەم چەمکە لە خۆی دەشارێتەوە، لەم 
نامۆبوونەی خۆی لە خودی خۆی لووت بەرز و لێوانلێوە لە رازی 

وون...لەحاڵێکدا کە لە فۆرمە رۆحانییەکەی خۆی دا حاڵەتی جیاواز و ب
جوداوازی هەیە)لەوەی وا لە سرووشت دا هەیە(، لێرەدا گۆڕانکاری نەک 
تەنها لە توێکڵ و رواڵەت بەڵکوو لە چەمک و ناواخن دا روو دەدات و ئەم 

 ١3چەمکەیە کە چاکسازی تێیدا دێتە ئاراوە.

یگل دەشێت لە کۆنتێکست و زەمینەی باسەکانی بەهەرحاڵ ئەم دێڕانەی ه
هەر تێکستێک مانای جیاجیا وەربگرێت، سەرەڕای ئەوەی کە هیگل کۆی 
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ژیانی مرۆڤایەتی وەکوو پرۆسێسێکی گەورەی مێژوویی دەبینێت، هەندێ 
رەخنەی گشتی و بەجێ و تارادەیەک فەلسەفی لە دیاردەناسی 

وەکوو ئەوەی کە  ەکەی گیراون(phenomenology of spirit)رۆح
گێڕانەوەکەی ئەو زۆرتر باسی مێژووی رۆژئاوا دەکات نەک مێژووی کۆی 

 مرۆڤایەتی و...ئەمانە باسێکی دیکەن و من ناپەرژێمە سەری. 

کۆی ئەم باس و گومان و را و سەرنجە نەگۆڕ و بگۆڕانە لەم رووبەرە دا و 
لسەفەی مێژوو لەژێر تیشکی دەروونناسی و فەلسەفە دا ئێمە بەرەو پرسی فە

 و پرسیاری "فەلسەفەی مێژوو چییە؟"دەبات.

 ١4فەلسەفەی مێژوو 

 

فەلسەفەی مێژوو بیرکردنەوە لەبارەی مێژووە؛ بەتایبەتی ئەم پرسانەی کە 
ئایا مێژوو بەرهەمهاتووی ئیرادەیەکی وشیار و ئاوەزمەندە یان مشتێک 

کار و هۆکرد رووداوی بەهەڵکەوتی بێ مانا و ناوەرۆک، و زنجیرەیەک لە هۆ
 ١5کە ئیرادە و ویستێک لە پشتییەوە نییە و غایەت و ئامانجێکیان نییە؟

بۆ دۆزینەوە یان گەڕان بە دوای وەاڵمی ئاوەها پرسیارانێک مرۆڤ ناچارە 
لە خودی مێژوو کەڵک وەربگرێت یان وەکوو یاسپێرس دەڵێت: دەشێت 

و و تێیبگات مرۆڤ مێژوو وەکوو یەکەیەکی تەواو و کامڵ بێنێتە پێش چا
بەڵکوو بتوانێت خۆی تێدا بدۆزێتەوە و لەخۆشی بگات. لەم رووەوە مێژوو 
بۆ ئەو بیرەوەرییەکە کە نەتەنها لە یادەوری دایە و دەیناسێت، بەڵکوو 
سەرچاوەی ژیانیشیەتی و ژیانی بەو کۆڵەکەیەوە بەندە، و ئەگەر دەیەوێت 
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مەند بێت، دەبێت لە مێژوو دا ون نەبێت و لە مرۆڤ بوونی خۆی بەهرە
پێوەندی و گرێدراوێتی خۆی لەگەڵ مێژوو)زەمان( بپارێزێت، رەنگە هەر 
بەم هۆیەوەیە کە لە گێڕانەوەیەکی دیرۆکی و ئوستوورەناسانە دا دەگێڕنەوە 
کە "کرۆنۆس"؛ خودای زەمان،  ئەو بوونەوەرەی بە نێو توونێل و چاڵە 

هەندێ جار ناچار بوو زەمانییەکان دا سەفەری دەکرد و بۆ ئەم کارەشی 
)رۆح(ی مرۆڤێک بە تایبەتی مرۆڤێکی مێینە -هەموو خوێن و جەستە

هەڵلووشێت، تاکوو وزە و ئینرژی سەفەری پێ بێت، کە دواتر لێی 
دەپرسنەوە بۆ وەها دەکەی دەڵێت: ئەگەر وا نەکەم لە نێو بۆشایی "زەمان" 

یەکێک لە  ئەم گێڕانەوە سەمبوولی و ئوستوورەییە لە ١6دا ون دەبم.
خوداکانی زەمان ئەوەمان پێدەگەیەنێت ئەگەر نەتوانین لەمێژوو و خوێن و 
رۆحمان تێبگەین دەکەوینە ناو بۆشایی و نامێژوو و فەزایەکی دەرە 

 مێژوویەوە.

ئەم هەوڵەی ئێمە بۆ وشیاری و بەمەبەستی "ون نەبوون لە ناو بۆشایی 
لە بیرکراوە" و لە رێگەی  مێژوو" دا بەو هۆیەیە کە "بەشێکی زۆر لە مێژوو

تۆژینەوە و لێکۆڵینەوە تەنها دەتوانین دەستمان بە بەشێکی بچووکی رابگات، 
واتە مەشخەڵی کەم نووری تۆژینەوەی قوواڵیی و توێتوێکانی زەمانی درێژی 
پێش مێژوومان)کە کۆڵەکەی هەموو مێژووە( بۆ روون نابێتەوە. زانستی ئێمە 

مان  (proof)ە ئەو زەمانەی کە سەنەد و بەڵگەلەسەر زەمانی ناو مێژوو وات
لەبارەیەوە لەبەردەستە؛ نیوەچڵ و بەهەڵکەوتە و تەنها لە قۆناغێکی کورتی 
زەمەنییەوە کە لە سەدەی شازدەهەمەوە دەست پێدەکات لەم رووەوە بەپیت 
و زەنگینە، و لەسەر داهاتووش کە فەزا و رووبەرێکی ناکۆتای ئەگەرەکانە 

هەزار ساڵە کە ئێمە دەتوانین بیناسین، لە نێوان 5مێژووی  شتێک نازانین.
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پێش مێژوو)کە لەرووی درێژییەوە سەد قاتی ئەمەیە( و داهاتووی لە ناکۆتا 
دا هەڵکەوتووە و بەشێکی بچووکە لە مێژووی بوونی نادیاری ئینسان، ئەم 
مێژووە لە هەر دوو سەر و الیەنەوە هێشتا هەر کراوەیە، نە دەتوانین لە 
سەر و الیەنێکەوە بیبەستین و نە دەشتوانین وەکوو وێنەیەکی تەواو و کامڵ 

 ١7دەستی پێ بگەیەنێن.

ئێمە لەرێگەی زەمانی "هەنووکە"مان لە نێو مێژوو داین، ئەم هەنووکەیە 
ئەگەر لە ئاسۆ و دووتوێی بچووک و تەنگەبەری ژیانی رۆژانە دا ون ببێت 

 ١8کەوێت ئەوا دەبێت بە هیچ.و تەنها وەکوو زەمانی "ئێستاکە" دەر

ئەگەر مێژووی ئەورووپا بەو هەموو نووسین و دەق و سەنەد و هەڵکۆڵراوەوە 
وەها لە ژێر گومان و پرسیاری گەورە دا بێت، ئەوا بۆ مێژووی نەتەوەیەکی 
بچووک و ژێردەست وەکوو کورد هاوکێشەکە چۆنی لێدێت؟مێژوویەک کە 

ری بچووک توانیومانە چەند خۆمانیش تەنها و بە پێی هەندێ پێوە
الپەڕەیەکی بنووسینەوە، مێژوویەک کە ئەوەندە لە دیرۆک و چیرۆک و 
حەکایەتی گوێ ئاگردان دەچێت ئەوەندە لە گێڕانەوەی شیکارانە و چیرۆکانە 
و تەنانەت وتەبێژانەش ناچێت تا بگات بەوەی کە بەراوردی بکەین لەگەڵ 

ەش پرسی بوون یان نەبوونی مێژووی واڵتان و نەتەوەکانیتر! هەنووک
مێژوونووسی کوردی بە تایبەتمەندی و پێوەرە مێژوونووسییەکانەوە)نووسینی 
مێژوو بە زمانی خودی نەتەوە، مێژوونووسی سەر بە نەتەوە، تایبەتمەندی 

  ١9شیکاریانە و چەمکیانە و زانستی و...(پرسێکی تازە و بە پێی ئەوەش گەرمە.
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 تەمێژوو لە کۆنەوە تاکوو ئێس 
 

 لەبارەی لەوحە نوێ و کۆنەکان

من لێرە دادەنیشم و لەوحە شکاوە کۆنەکان لە دەوروپشتم دان و هەروەهاش 
لەوحە نیوەنووسراوە نوێکان. سەردەمی من کەی دا دێت؟ زەمانی داچوون 
و رۆچوونم! چوونکوو دەمەوێت جارێکی دیکە بەرەو الی مرۆڤەکان بڕۆم. 

ێم کە سەرەتا دەبێت نیشانەکانی داهاتنی لەو رووەوە کە هەنووکە چاو لەڕ
 سەردەمی من بگات: یانی، شێری دەم بە پێکەنین لەگەڵ پۆلی کۆترەکان.

لەم سەروبەندەدا وەکوو کەسێک کە دەرفەتی هەیە لەگەڵ خۆم قسان 
دەکەم. کەسێک شتێکی تازە لەگەڵ من ناگێڕێتەوە، بۆیە خۆم بۆ خۆم 

 20دەگێڕمەوە و حیکایەت دەکەم.

------ 

ئەوکاتەی شێرەکان مێژووی خۆیان ئەنووسنەوە، چیرۆکی راو تەنیا رێز لە 
  2١رواچی ئەگرێت.

------ 

ژیان بێ نهێنی هیچ مانایەکی نیە، چوونکە نهێنییەکان درێژە بە زۆر 
 56رووداوی تر و گەڕانی تر دەدەن لە ئایندە دا. گێالسی خوێن ل 

نادۆزرێنەوە، مردن بە  قوتابییەکەی مردن بە نیگەرانییەوە وتی ئیتر
گرژییەوە وتی با ئەوانە لە مێژوویەکی تر دا دەدۆزرێنەوە، بەاڵم ئەگەر 
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ئێستە ون نەبوونایە لەوانەبوو مێژووی بابانیان بگۆڕیایە. چونکە ئەو شارانەی 
لە پیت بینا دەکرێن هەمیشە بەدوای دۆزینەوەی وێنەی خۆیان دا وێڵن و 

بەرد هەڵدەچنرێن. گێالسی خوێن، ص جیاوازن لەو شارانەی لە خۆڵ و 
 56و55

  پێکهاتێکی پیتیانە بە تامی "ت" و ترێ بۆ چوونە ناو
 "گێالسی خوێن"

 

 ت: تاریخ
بە واتای زانست، گوزارشت،  (historia)تاریخ هاوتای وشەی یۆنانی -١

گێڕانەوە و مێژووی رووداوەکان بوو. ئەم وشە یۆنانییە لە رێگەی زمانی 
ەموو زمانە ئەورووپییەکانەوە. هاوتای تاریخ لە زمانی التین هاتە نێو ه

، و لە ئینگلیزی (storia)و لە زمانی ئیتالی (histoire)فەرانسی 
(history) و لە ئاڵمانی دا(historie) یە. لەبارەی ریشە و رەچەڵەکی

عەرەبی یان غەیری عەرەبی وشەی تاریخ رایەکی هاوکۆک و یەکدەنگ 
ریخ" وشەی بەعەرەبیکراو یان موعەڕەبی وشەی نییە، وا دەردەکەوێت "تا

(yerakh) ،ە، کە وشەیەکی عیبرییە و لەوێوە هاتۆتە ناو زمانی عەرەبییەوە
لەزمانی کوردی دا وشەی "مێژە" یان "لەمێژە" و مێژوو هاوتای تاریخ 
دادەنرێت کە لە وشەدانە کوردییە سۆرانی و کورمانجییەکان دا هاوکات بە 

ژینە، و چیرۆک)راز( و حیکایەت بەکار هاتووە. هەڵبەت واتای دوور و لەمێ
وشەی مێژوو پێشینەیەکی وەهای نییە، چوون لە وەرگێڕانی شەرەفنامەی 
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بیدلیسی بۆ کوردی)زمانی سەرەکی شەرەفنامە فارسییە کە ئەمەش دواتر 
مێژوونووسیی کوردی و خشتەبەندی ئەم سەرچاوە مێژووییە لە ناو 

تە ژێر پرسیار و گومانی گەورەوە( لە الیەن مەال مێژوونووسی کوردیی دەخا
ز( وشەی مێژوو بەکار نەهاتووە و هەر  ١867-١797مەحموودی بایەزیدی)

  22تاریخ بەکار براوە.

رەنگە وشەی دیرۆک کە لە دێرۆک و دێریکەوە هاتووە لە مێژوو کۆنتر 
وداوی چیرۆک و رو-١بێت، دیرۆک لە هەنبانە بۆرینە دا بە دوو واتا هاتووە،

رووداوی مێژوویی. بۆیە لە هەرکوێی ئەم باسە دا و لە گێڕانەوەی -2خەیاڵی
بوون و هەبوونی کورد لە رووبەری زەمان دا وشەی دیرۆکم بەکار هێنا 
مەبەستم هەر دوو واتاکەیە، و بەکارهێنانی ئەم وشەیەش لە چەند رووەوە 

رووداوانێک کە شیاوتر و درووستتر دەزانم، النیکەم بۆ باس و گێڕانەوەی 
کورد لە رووبەری زەمان دا رۆڵی تیا هەبووە)ئەگەرچی لە نزمترین ئاستیش 
دا( و تەنانەت بۆ باسی گێڕانەوەی ئەو رووداوانەش لە روانین و واتای 

واتای تۆمارکردنی رووداوەکان وەکوو  (history)کالسیک و کۆن دا تاریخ
واداهاتی جەنگگەکان و سات و کاتی پاش و پێشی رووداو و ئەنجام و بەد

و...دەوری گێڕاوە، کە لە ژێر ناوی کرۆنۆلۆژی باس دەکرێت، ئەم روانینە 
کالسیک و کۆنە بۆ مێژوو الی وابوو بەراستی مێژوو ئەو شتەیە کە تۆمار 
دەکرێت و لە الیەن مێژوونووسی شاهید یان ناشاهید)شاهیدی 

ڕشە گەورە هزری ناراستەوخۆ(ی رووداوەکان دەگێڕدرێتەوە، بەاڵم پاش شۆ
و سیاسی و زانستی و پیشەییەکان واتای مێژوو و رۆڵی مێژوو کەوتە بەر 
خوێندنەوە و راڤە و شرۆڤەی نوێتر، مێژوو نووس ئیتر ئەو کەسە نییە کە 
بەبێالیەن و وەکوو سەعاتێکی چاڵمەیی ئیش بکات و هۆکار و بەرکاری 
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ع بە فام و تێگەی خۆی رووداوەکان بگێڕێتەوە، بەڵکوو ئەو مرۆڤەیە کە واقی
و لەرێگەی زمانی خۆی "وێنا" دەکاتەوە. مێژوو ئیتر وەکوو ماڵێک نییە کە 
خشت بە خشت رووداوەکانی هەست پێ بکەیت و بیبینیت و هەڵیچنیت و 
تۆماری کەیت بەڵکوو مێژوو فامێکی زمانی و دەرکێکی "پیتیانەیە" لەو شتەی 

نە لە ناو رۆمانی گێالسی خوێن کە روو دەدات...مێژوو چیرۆکی گێالسی خوێ
کە گەنجێک نووسیویەتی وا هاوەڵ و قوتابی مەرگە...رەفیقی قوتابی مرگە و 
خۆشی قوتابییەکەیە و دۆستی خۆیە بێ ئەوەی تا دواجار بزانێت کە "خۆی" 
خۆیە! مێژوو شوێن پێی ئەم نەزانین و ناوشیارییەیە لە رێگەی"گێالسی 

رگ کە کەسێک بە ناوی عەتا محەمەد خوێن"ەوە بەناو چیرۆکی تامی مە
و  ١37لە کتێبێک بە ناوی "زارەکانی خەون" باڵویکردۆتەوە و لە الپەڕەی 

ی رۆمانی گێالسی خوێنی عەتا محەمەد کۆد و ئاماژە و 4پەرەگرافی 
شوێنپێیەکی دانراوە...مێژوو گەڕان و ناکۆتاییە لەرێگەی پیتەکانی عەتا و 

ا و وشەی "مردن" بۆ فامی واڵتێک کە لە وێڵبوونێکی سامناکە لەگەڵ وێن
نێوان خەیاڵ و حەقیقەت دا دێت و دەچێت...شارێکی وەهمی و هێمایین بۆ 
نەتەوەیەکی وەهمی...شارێک بە ناوی سلێمانی لە ژیر دەسەاڵتی میر و 
حوکمڕانی بابان و بە حوکمی دەسەاڵتێکی واقیعی و میتافیزیکی! بە ناوی 

ی خوێن هاوەڵبوون و پێ بە پێ بوونی مردنە بۆ خەلیفە و بابی عالی. گێالس
فامی ژیان لەرێگەی ئەندێشەی پیتەوە...لەرێگەی وەهمی پیتەوە...لەرێگەی 

 وەهمی وەهمەوە...لەرێگەی نارێگە و الرێگەی بوونێکی وەهمییەوە.

 )واتا و پێناسەی "ت")تاریخ 
کۆک ە رووی ماناناسی زاراوەوە، تا هەنووکەش پێناسەیەکی گشتی و هاول

بۆ تاریخ بوونی نییە، بەاڵم بە گشتی تاریخ بە زانستێک دەزانرێت کە باسی 
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کات دا بەاڵم ئەم پێناسەیە لە مێژوو بەردەوام -مرۆڤ دەکات لە ناو شوێن
دوو الیەنی تێدا ئامادە بووە، یەکێک تاریخ وەکوو رووداو و ئەویتر تاریخ 

یخ هەم بۆ زنجیرەیەکی وەکوو گێڕانەوە و گوزارشتی رووداو. بۆیە وشەی تار
پێکەوە گرێدراوی رووداوەکان لە رابردووە دوورەکان تا ئێستاکە بەکار 
دەچێت و هەم بۆ ئەندێشە و شیکاری و راڤەی ئەم تاریخنووسانەی کە 
رووداوەکانیان بۆ داهاتووەکان تۆمار کردووە، هەندێک لە تۆژەران بۆ 

 2و تاریخی  ١ی تاریخی پیشاندانی ئەم دووپاڵی و دووالیەنییە لە زاراوە
 23کەڵکیان وەرگرتووە.

وادێتە پێش چاو کە تاریخ هاوکات هەڵگری دوو رووبەری 
یە.  (epistemologic)و مەعریفەتناسانە (ontologic)بوونناسانە

رووبەری یەکەم سەربەخۆیە لە زەینی مرۆڤ و لە جیهانی واقیع دا روو 
دە دەکرێت، بەاڵم رووبەری ناوبر(history)دەدات، ئەم رووبەرە بە تاریخ 

ناوبردە کراوە،  (Science of history)دووهەم بە زانستی تاریخ
کاتیانەی خۆی -راستییەکە ئەوەیە کە تاریخنووس ناتوانێت لە دۆخی شوێن

بڕواتە دەرەوە و لەسەرووی دونیا و زەمانەوە چاو ببڕێتە ناو چاوی واقیع.  
مان و شوێن و جیهانی دەوروپشتێتی ئەو زیندانیکراو و گەمارۆدراو لە ناو زە

و کاتێک واقیعی تاریخی دێتە ناو زەینییەوە و لە پااڵوگە و توونێلی تێڕامان 
و بیرکردنەوە و مەعریفەی ئەو تێدەپەڕێت، زانستی تاریخ شکڵ دەگرێت. 
زانستی تاریخ واقیعی کۆمەڵگایە پاش ئامادەیی لە زەینی تاریخنووس و 

 24ڤەیەتی.هەڵسەنگاندن و راڤە و شرۆ

: فام و تێگەیشتنە لە (Philosophy of history)فەلسەفەی مێژوو
علیت و دۆزینەوەی هۆکار یان بۆکاری رووداوەکان و پێناسەیانە لە بەستێنی 
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بیردۆزی و یاسا مێژووییەکانی فەلسەفە، بەشێوەیەکی تایبەتیتر فەلسەفەی 
سەربووردەی رووداوە مێژوو لەخۆگری قووڵبوونەوەی فەلسەفی لەبارەی 

 25مێژووییەکان و چییەتی و میتۆدەکانی راڤە و شرۆڤە و لێکدانەوەیانە.

: مێژوووێناندن، زیندوو کردنەوەی (historiography)مێژوووێناندن
رابردوو و وێناندنەوەی زمانیی تێگەی دیرۆکییانەی هەر دیرۆکنووسێکە لە 

ژی. بە دەربڕینێکیتر پێوەندی لەگەڵ کۆمەڵگا و جیهانێکە کە تێیدا دە
مێژوووێناندن پرۆسێس و فەراگەردی مامەڵە و ئاڵووێری مێژووە وەکوو 
شتێکی سەربەخۆ و دەرەزەینی مێژوونووس، لەگەڵ ئەندێشە و زەین و 
مەعریفەی مێژوویی ئەو. واتە کاتێک مێژووی رابردوو وەکوو واقیعێکی 

ن و زەینێکی سەربەخۆ لە زەینی مرۆڤ لەرێگەی مرۆڤگەلێک بە تێگەیشت
کاتییانەی تایبەت نووسراوە و لەگەڵ مرۆڤانی پاش خوۆی)داهاتوو( -شوێن

دەکەوێتە قسە و دواندن، ئەوە کردەی مێژوووێناندن هاتۆتە ئاراوە. لە 
مێژوووێناندن لە الیەن و رەهەندگەلی بوونناسانە، مرۆڤناسانە و 

رێت. چییەتی)ماهییەت(ی مێژوو لە روانگەی مێژوونووسەوە قسە دەک
لەراستی دا مێژوووێناندن هەوڵ و کۆششێکە بۆ فام و تێگەیشتن لە ئەندێشە 
مێژووییەکانی مێژوونووس کە لە نووسراوە مێژوویەکانی دا، بە شێوازی 
روون و بەرهەست یان لێڵ و نابەرهەست هاتوون. لە الیەکیتریشەوە 

یە و مێژوووێناندن هەڵگری پێوەرگەلی عەقاڵنی و پاساوی ئاوەزمەندانە
لەسەودای خستنەرووی شوناس، باوەڕ و کردارەکانی گرووپە 
کۆمەاڵیەتیەکان، رێکخراوەکان، نەتەوەکان و چۆنێتی ئاکار و رەفتاریان لە 
رابردوو و هەروەها رەوتی بزووتن و جووڵە یان داڕمان و نوشستی و 
هەرەسیان لە پرۆسێس و ئامێزی زەمان دایە. بەشێوەی کورت و کۆتا 
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دن سەرەڕای تۆماری رووداوەکان  لەخۆگری شیکردنەوە و مێژووێنان
هەڵسەنگاندن، کەشفی هۆکرد)علت( و گشتاندنی ئەنجامەکان، بەراورد و 
ئانالۆگی دۆخەکان و فامی دەور و کردە و پێگەی تاکەکان و گرووپەکان لە 
پرۆسێسی مادی و غەیری مادی مێژوو بە پشت ئەستووری بیردۆزە 

یەکان و زانستە سرووشتییەکان و فەلسەفەیە. باوەکانی زانستە مرۆی
فەلسەفەی مێژوووێناندن بەپلەی یەکەم باسکردنی لۆژیکی، عەقاڵنی و 
مەعریفەناسانەی نووسراوەی مێژوونووسان و کۆششە بۆ کەشف و 
دۆزینەوەی مانا و چەمک)مفهوم( و رەوتی گشتی رووداوەکان و هەروەها 

ێناندن تا رادەیەک هەڵگری ماهییەت و چییەتییان. هەر چەند مێژوو
توخمگەلێک لە مێژوو، زانستی مێژوو و فەلسەفەی مێژووە لە چوارچێوەیەکی 

کاتییانە دا، بەاڵم دەبێت بزانین کە مێژووێناندنی -دەسنیشانکراوی شوێن
هەر سەردەمێک زانستێکی سەربەخۆیە و وەکوو مەعریفەیەکی مێژووییە 

یقهی شەرع و ئەندێشەی دینی لەچەشنی زانستەکانی کەالم، فەلسەفە، ف
ئەو سەردەمەیە.  ئەگەرچی مێژوووێناندنی هەنووکە لە زانکۆکانی ئەورووپا 
دا پێگەیەکی دیار و پێناسەکراوی هەیە و وەکوو زانستێک مێژوویەکی 
دیاری هەیە و رووبەرێکی پان و بەرین لە چاالکی و کارکردن لە 

انستی جیاجیا هیرۆدۆتەوە تا رۆژگاری ئێستە و لە باڵگەلی ز
 26وەکوو)مێژووێنادنی مێژوویی، مێژووی مێژووێناندن و...( بۆ خۆی قایلە

بەاڵم بەم حاڵەشەوە شتێک لە رێژەگەرێتی و درزێک لە 
کات لەو -دەستپێڕانەگەیشتووی بە کات و شوێن و تێگە و فامی لە شوێن

ە رووبەرە بەرینەی دا هەیە کە ئێمە فڕی دەداتە ناو روانگەی مێژوونووس
نوێکانی ئەمریکا و بیردۆزی پێکهاتەشکێنی و پاش پێکهاتەخوازی و 
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باسەکانی دلوز و فوکو و بودریار و جیهانی ناکۆتای وێناندن و دالی بەتاڵ و 
 وێناندنی ئاوێنەیی و ناکۆتا و گەیشتن بە هەرێمی پیتە وەهمییەکانی عەتا. 

ەوڵێک بن بۆ پاشپێکهاتەخوازی و مێژووخوازی نوێ بەر لەوەی هەر جۆرە ه
تێگەیشتن و دەعیەی فامکردنی حەقیقەت و واقیعی رووداوەکان و مێژوو، 
هەوڵێکن بۆ گەڕان و خوالنەوە و عەوداڵبوون لەناو پیت و وانوێنراوەکان و 
دژبەرایەتی فەلسەفی لەگەڵ تێڕوانینی تێگەیشتنی تەواو و راستەقینە بۆ 

زەکانەوە دوو واتا بۆ وشەی روانینی پاش پێکهاتە خوا-١رووداو و مێژووە، لە 
مێژوو هەیە ئەلف)رووداوەکانی رابردوو( دەربڕین و گێڕانەوەی چیرۆکییانە 
لەبارەی رووداوەکانی رابردوو. پاش پێکهاتەخوازی ئەم خاڵە روون دەکاتەوە 
کە مێژوو بەردەوام "دەگێڕدرێتەوە" بۆیە مانای یەکەمی مێژوو پەسەندکراو 

انێت بەشیوەی تەواو لەبەردەستی ئێمەدا بێت، نییە، رابردوو هیچکات ناتو
لە روانینی -2ئەو شتەی دەیخاتە بەردەستی ئێمە وانوێنراو و نوێنراوەکانێتی. 

ئەمانەوە سەردەمە مێژووییەکان بوونگەلێکی یەکانگیر نین. هیچ مێژوویەکی 
یەکە جگە لە مێژووە پچڕاو و دژوازەکان بوونی نییە، هیچ گۆشەنیگایەکی 

و چوارچێوەدار بوونی نەبووە، بیرۆکەی هەبوونی کەلتوورێکی  27تیئیلیزابێ
یەکانگیر و هاوئاهەنگ و هاوتەریب ئوستوورە و خورافەیەکە کە لەرێگەی 
چینی دەسەاڵت دارەوە بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی خۆیان بە سەر 

ووسان لەمە بەدواوە مێژوون-3مێژوو دا سەپێنراوە و پروپاگەندەی بۆ کراوە. 
ناتوانن دەعیەی ئەوەیان هەبێت کە لێکدانەوەیان لە رابردوو بەشێوەیەکی 
بێالیەنانە و بەرهەستە، ئێمە ناتوانین بەسەر دۆخی مێژوویی و هەل و 

کاتیانەی خۆمان دا باز بدەین، رابردوو شتێک نییە کە وەکوو -مەرجی شوێن
ئامادە بێت، ئامرازێکی مادی و بەردەست و بەرهەست لەبەردەم ئێمە دا 
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بەڵکوو شتێکە کە لە رێگەی تەفسیر و خوێندنەوەی چەشنەکانی دەقە 
نووسراوەییەکانی پێشوو بۆ هاوتەریبکردن لەگەڵ تێبینی و تێگە مێژووییە 

 تایبەتەکانی خۆمان، بەدی دەیهێنین.

پێوەندی ئەدەب و مێژوو دەشیت بکەوێتە بەردەم خوێندنەوە -4
ەکی جێگیر و نەگۆڕ بوونی نییە کە وەکوو وپێداچوونەوەوە. هیچ "مێژوو"ی

ناوەندێک چاوی لێبکەین یان وێنای کەین و ئەدەب بکەین بە پاشکۆی. 
هەموو مێژوو خۆی پاشکۆیە. مێژوو بەردەوام گێڕانەوەی چیرۆکییانە لەبارەی 
رابردوو بووە، ئەویش بەکەڵک وەرگرتن لەو دەقانەی کە لە دێر بە دێڕی 

 28نین.گێڕانەوەکامان دا دەیهێ

ئەگەرچی پاش پێکهاتەخوازەکان و مێژووخوازەنوێکان بەشێکی زۆر و چەقی 
و رێکخراوەکانی بوو  29کارەکانیان لە سەر دەسەاڵت و ئیدارە و ئەرشیڤ

بەاڵم رەهەند و الیەنێکی دیکەیان لە تێگەیشتن و فام بۆ مێژوو لە رۆچنەی 
ییە زانستییەی کە ئەدەبەوە زەق کردەوە و ئەو سنوورە رەق و تەقە رواڵەت

لە نێوان مێژوو و ئەدەب و باقی فۆرم و فیگۆرەکانی پیتداڕێژی و 
وتەتەوەرەی بوو رووخاندیان و هاوکێشەیەکی نوێیان بۆ فامی پێوەندی نێوان 
دەسەاڵت و مێژوو و ئەدەب و باقی فیگۆر و فۆرمەکانی قسە و داڕشتن 

ورت لە سەر  دەسەاڵت هێنایە ئاراوە. لێرەوە ئێمە دەتوانین پاش باسێکی ک
و سیاسەت و پێوەندییان بە مێژوو و واتای رێژەیی و دژە مێژوویی!مێژوو، 
بچینە ناو دونیای بێ واتای فرەپیت و دژەمێژوو و ناواتای گێالسی 
خوێنەوە!ئەو رۆمانە مێژووییەی کە چیرۆکی ناو چیرۆکی کتێبێکیترە کە 

ی حەڵواچی و رەنگساز و دەشێت لە کتێبیتر و کتێبخانەیتر و پیتیتر و ال
نەخشەساز و...یتر تا ئەبەد وێل بین بە دوای مانای دا، مێژوو ئەبەدییەتی 
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ئەم وێڵبوونەیە...ئوستوورەی ژیان...ئەفسانەی وەهمی "بوون و 
ی پیتە بێ ماناکان...ئەو پیتانەی کە بۆ  (been &become)هەبوون"

مانامان بە سەریان ئەوەی نەمرین و الڵ نەژین لەقەوارەی رێکەوتنێک دا 
دا سەپاند...وەک دەڵێی پیتەکان بۆ ئەوە فێرمی"ئادەم" کران کە لە تەنیایی 
بێتەوە دەرەوە...یەکەم پیت کە حەوا بوو...؟سێو؟ یان گێالس؟ ...پیتەکان 
تەنها بۆ ئەوەی الڵیمان لەهەمبەر وجووود لەبیر ببەنەوە داهتنە یادەوەری و 

بە واتا و واتا هیوایە لە هەناوی پیت و ئەم ناوشیارییمانەوە...پیت هیوایە 
گۆی زەوییە پیتاوییە هەر دەسووڕێ و دەسووڕێ لە بۆشایی سەدان کاکێشان 
و ...هیوایەکی وەهمییە و وەکوو کافکا دەڵێت: تەنها لەبەر رێزی بێ هیوایان 

 30بووە کە هیوا داهاتووە.

  فیگۆرە زمانییەکان و ملمالنێی شوناس لە نێوان خود
 د)ئەوی دی!( دا لە هاوکێشەکانی دەسەاڵت داو خو

ێمە بەردەوام شوناسی خۆمان لەپێوەندی لەگەڵ ئەو شتەی دا وا ئێمە نین ئ
پێناسە دەکەین، بۆیە ئەوەی کە ئێمە نین دەشێت قەاڵفەت و بیچمێکی 
شەیتانی و دزێو و ناحەز پەیدا بکات و لە قەوارەی "ئەوانی دی" دا وێنا 

  3١بکرێت.

تێڕوانینەی گرین بالت کە تێم و ناوەرۆکێکی شوناستەوەرانەی هەیە ئەم 
لە پێوەندی لەگەڵ دەسەاڵت و هاوکێشە و فێل و تەڵەکە وشیار و 

 ناوشیارەکانی دەسەاڵت بەم شێوەیە درێژەی پێدەدات:
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تا شوێنێک کە من دەتوانم بیڵێم لە هەموو ئەو سەنەد و دەقانەی کە کۆم 
ێ و جێگەدەستێک لە زەینییەتی دانسقە و تۆکمە کردوونەتەوە، هیچ شوێن پ

و قوتاربووگ لە کۆت و پێوەند بوونی نییە؛ لە راستی دا وا دێتە پێش چاو 
کە مرۆڤ تا رادەیەکی زۆر بەرهەمهاتوو و دەرهاوێشتەی ئایدۆلۆژیاکانی 

 32ناو هاوکێشەکانی دەسەاڵت لە کۆمەڵگایەکی تایبەتە.

ئەوەی کە  -١ڵی زەق بەدی دەکرێت؛ لەم تێڕوانینەی بالت دا چەند خا
کاتی -ئێمە ناتوانین فامێکی بەدەر لە پاشکۆ و کۆنتێکسی زەینی و شوێن

خۆمانمان هەبێت و ئەمەش پێداگری لە سەر بوون و مێژووە وەک 
فیگۆرێکی زمانی و وتەیی و دەقئاسایی بوون، و گەڕاندنەوەی رێژەگەرێتییە 

ئەوەی کە ئێمە بەردەوام لە -2بە فۆرمیتر بۆ ناو دەق و هەناوی پیت.
یەکی شوناسمەندانە دا دەژین و فیگۆرە زمانییەکان هەوڵ (desire)ئارەزوو

و کۆششن بۆ خۆدۆزینەوە و شوناسدۆزیی بەاڵم دەشێت ئەم پرۆسێسە بە 
رەهەندێکی وشیارانە دا تێپەڕێت کە لە پلەی یەکەم دا وا دەردەکەوێت لە 

داین بەاڵم کە وشیار دەبینەوە و  سەرزەمین و هەرێمێکی جێگیری شوناس
فیگۆرە زمانییە رێکەوتنییەکان و سەفەری ناوی پیت لێکدەدەینەوە دەزانین 
تەنها شتێک کە دەشێت لێی دڵنیا بین وەهمی گەورە گەورەیە کە دادەبەزێتە 

الیەنیتر ئەوەیە کە ئێمە بەردەوام لە داو -3سەر وەهمی وەهم و بڵق...تۆق.
سەاڵتین، بە ئەرشیڤ و رێکخراو و فەرمانبەر و شوقە و بۆسەی تۆڕەکانی دە

و...کووچە و کۆاڵن و توێکانیوە، دەبێ یەکەم شتێک لێی وشیار بین تەنانەت 
گەیشتنە بە وشیاری"وەهم"، کە پلەیەکی بەرزە لە تێفکرین لە ناو پاش 
پێکهاتەخوازی و مێژووخوازی نوێ دا، و بەردەوام وشیار و گوماناوی بین 

رەنگە داوێکی دەسەاڵت بێت، بۆیە دەبێت ئەم ئەگەرە دابنێین کە ئەمەش 
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کە وەهمی وەهمە و پیتە سەرابییەکانیش تەنها فۆرمێکن لە دەرکەوتن و 
پێناسەی داسەپێندراو بۆ بەرژەوەندییەکانی دۆڵپای دەسەاڵت و سەر و زمان 
و کلک و چزەکانی. ئەوەی دەمێنێتەوە بۆ ئێمە لەم هاوکێشە سامناکە دا 

ەرییانە بوون و سەفەرکردنی بەردەوامە بە ناو پیت و دال و ئاماژە کۆچ
بەتاڵ و بۆشەکانی.  "واتە لە روانینی ماتریالیستە کەلتوورییەکانی بەریتانی 
کە تێگەی بالت رەخنە و چاکسازی تێدا کرا ئەم خاڵەی چوارەم زەقترە، 

وە، ئەوان دەڵێن هەر مێژوویەک لە داپڵۆسان و سەپاندن و چەوساندنە
مێژوویەکیشی لە بەرخۆدان و راسان لەناخی خۆی دا هەڵگرتووە، و 
بەرخۆدان تەنها نیشانە و پیتێک بۆ داپڵۆسان و پاساوێک بۆ چەوسێنراوەیی 
نییە، بەڵکوو نیشانەی راستەقینەی "جیاوازیی"ەکی نکووڵی لێنەکراوە کە 

بەرووی بەردەوام لەمپەرە لەبەردەم ئەوەی کە دەسەاڵت بیەوێت دەرگاکان 
 33گۆڕان دا دابخات."

بەگشتی پاشپێکهاتە خوازەکان بەرلەوەی وەاڵمدەرەوە بن پرسیارکەرن، 
ئەوان سەرنج دەدەنە ئەو "جیاوازیانە"ی نێوان ئەو شتەی کە دەقێک دەیڵێت 
و ئەو شتەی کە وابیردەکاتەوە کە گوتوویەتی، ئەوان دەق پێملی ئەوە دەکەن 

ندنەوەی دەق بۆ ئەوەی کە واتایەک لە دژی خۆی بوەستێت و لە سووڕا
بدات دوورەپەرێزن. ئەوان تەنانەت دانسقە بوونی ئەدەبیش رەت دەکەنەوە 
و فیگۆرە غەیرە ئەدەبییەکانیش بە لێکدانەوەیان وەکوو ئەدەب، 
پێکهاتەشکێنی دەکەن. ئەم تێڕوانینەی پاش پێکهاتەخوازەکان 

وە و فیگۆرە ئەدەبی و مەشرووعییەت و رەوایی دەدات بە زۆرێک لە گێڕانە
غەیرەئەدەبییەکان و هەڵگری ئەو توخم و تێڕوانینە فەلسەفییەشە کە 
لەسەرەوە باسم کرد، بەم باس و خاڵە گشتیانەوە دەتوانم بڵێم نموونەی 
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هەرە بەرز و تازە لە فیگۆرێکی ئەدەبی دا کە لە چەند رەهەندەوە دەتوانین 
 سی خوێنی عەتا محەمەدە.تێیدا سەفەر بکەین و ون بین، رۆمانی گێال

  الیەنی سیاسی مێژوو و گێڕانەوەی چێرۆکانەی مێژوو
 بە ئاقاری شوناس دا

ێمە بەوپێیەی کە وەکوو تاک و تاقانە و خودائاسا ناتوانین بژین و دەبێت ئ
لەگەڵ کەسانیتر و گرووپیتر و کۆمەڵ و جڤاتیتر دا بەپێی کۆمەڵێک 

ە یان بەپێچەوانەوی هەموو بەرژەوەندی یان توخمی هاوبەش کۆ ببینەو
ئەمانەوە لێک جوێ بینەوە، بوونەوەرێکی سیاسین. سیاسەت لێرە دا 
گۆڕەپانێکە پڕلەگۆڕان و لەرزۆک و بەردەوام لە گۆڕانکاری دایە، گەڕانەوە 
بۆ رابردوو لە پێناو تەفسیری ئێستاکە یەکێکە لە بەرچاوترین تێڕوانینە 

، لەبەر ئەوەی رابردوو چەقبەستوو باوەکان سەبارەت بە سیاسەت و کۆمەڵگا
نییە بەڵکوو مژارێکە بۆ گۆڕان و حەکایەت، رووداو و مانای پێدراوی 

  34رابردووش لە دۆخێکی بەردەوامی گۆڕاندایە.

ئەگەرچی لەبەشەکانی پێشوو دا تیشکم خستە سەر جیاوازی گێڕانەوەیی 
 بەاڵم دەبێ ئەم خاڵەش زەق (history)و مێژوویی(story)چیرۆکی

بکەمەوە کە ئەم دوو دەربڕینە وەکوو لە زمانی ئینگلیسی دا دیارە 
دا دەردەکەوێت و هاوبەشییە وشەیی (hi)جیاوازییەکیان پێکەوە هەیە کە لە 

و پیتییەکەشیان دیارە، هەر وەکوو لەسەرەوە و لە باسی مانای تاریخ دا 
هەیە کە (storia)خستمە روو لە زمانی ئیتالی دا بۆ واتای مێژوو هاوتای 

پێدەچێت لە زمانی ئیتالی واتای چیرۆکیش بدات، چونکوو زمانی ئیتالی 
ئەورووپییەکانە و بەو پێیەش هاوبنەماڵەی زمانی -هاوبنەماڵەی زمانە هیندو
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لە (story)ئینگلیزیشە و ئەگەر ئەو وشەیە لە زمانی ئیتالی دا بە فۆرمی 
ئیتالی، ئەوا ئەو وشەیە زمانی ئینگلیزی دا بزانین کە بۆ مێژوو دانراوە لە 

هەم هەڵگری واتای مێژووە و هەمیش چیرۆک و ئەمەش دەستەمالنیی و 
قۆڵ لە قۆڵبوونی چیرۆک و مێژوومان بە بیر دا دێننەوە، هەر هەمان خاڵ 
و پنت و کەوشەن کە سنووری نێوان واقیع و خەیاڵ...مێژوو و چیرۆک...کۆتا 

ەم حاڵەتە لە پانتای و ناکۆتا ئیتر لە یەکدی جوێ ناکرێنەوە، ئ
پۆست مۆدێڕن دا گەشاوەیی و دەرکەوتە و  ی)discourse(وێژمان

شتەی کە لەهەر دووی ئەم دەاللەتی فرەرەهەند و فرەتیشکی هەیە. ئەو 
رووبەرە تاقانە و یەکگرتووە دا هاوبەشی هەبوون و ئامادەیی رووداوە. "لەسەر 
ئەم بنەمایە و بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی دیالیکتیکی نێوان ئێستا، رابردوو 
و داهاتوو، رووداو هەست و سۆزێکی وەبیرخراوە و ناتوانێ خاوەنی هەر ئەو 

  35ێ."مانایەی سەردەمی خۆی ب

ئەگەرچی لە حاڵەتە ساکار و ئاسایی و رۆژانەکەی دا واتە لە فۆرمە 
کارکردییەکەی دا زەمان وەکوو کرۆکی مێژوو بۆ ئێمە وەکوو سێ 
جەمسەری رابردوو، ئێستاکە و داهاتوو پێناسە کراوە و پەسندمان کردووە، 
 بەاڵم هەر کام لەم جەمسەرانە لە خوێندنەوە و هەڵوێستەیەکی سادە دا
دەردەکەون کە چەندە گرێدراوی یەکەن و چەندە سنوور و پنتەکانیان 
تێکەڵ و لەهەندێ حاڵەتیش دا نادیارن، کاتێک ئێمە بە تێڕامانێکی جیا لە 
کارکردی بوون و رۆژانەیی بوون چاومان لە زەمەن)مێژوو(کرد، ئەو کات 
 دادەبەزێینە هەرێمی مومکینات و ئەگەرەکان...دادەبەزێینەی دوورگەی

زەمەنی الست و سەرزەمینی ناشوێن و نازەمەن و بزۆز و بۆش و 
 36هەڵواسراو.)سریال الست(.

https://www.google.com/search?biw=1360&bih=657&noj=1&q=discourse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE5sK0rvPPAhVrr1QKHbQAC3sQvwUIGygA
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مێژوو وەک بەردەوامییەک لەناو زەمەن هەڵگری تێگەی شوناسە و وەک 
خەزێنەیەکی گەورە و زەبەالح، سەرچاوەیەکیشە بۆ دەرهێنان و هەڵهێنجانی 

ەوەی نوێ و خولقاندنی مانا لە رەوتی تێکئااڵوی رووداوەکان. بۆ خوێندن
مانای نوێ لەبەرژەوەندی ئێستاکە. کۆی ئەم باسانە دیسان وەبیرخەرە و 
داکۆکیکەرەوی ئەمەن کە ئێمە ناشێت جێگیر و داسەکناو بین و لەناو مێژوو 
دا و بەدوای مانای نوێ دا نەگەڕێین، جا ئەم وتەیە کاتێک باشتر فام 

ێکی مێژوویی هەن کە هەڵگری دەکرێت کە ئێمە بزانین رەوت و روانینگەل
ئەو گەڕان و کرانەوەیە لەهەمبەر مێژوو دا نین، کرانەوەیەک کە لە 
سنوورێک تێکەڵی ئەدەب و بزۆزییەکەی دەبێت. هەر ئەم دانەسەکنان و 
عەواداڵییە بە دوای مانا و شوناس و خوێندنەوەی نوێ و...وای کردووە کە 

پرسیارانە گەاڵڵە بکەین کە؛ ئاخۆ ئێمە بە روانینێکی رێژەیی و بزۆزەوە ئەم 
رابردوو رابردووە یان ئێستاکەش سەرەڕای دەرکەوتنی فۆرمە جیاجیاکانی 
هەر بەردەوامە؟لەوانەیە هەر ئەو دڵەڕاوکێیە بووبێ کەسێکی وەک فاکنێری 
هێنابێتە سەر ئەم باوەڕە کە؛ رابردوو هیچ کات نەمردووە، رابردوو تەنانەت 

 37رابردوو بەردەوام پەیوەستە بە ئێستاکە و داهاتوو.رانەبردووە، مێژوو وەک 

بەاڵم پرسیارێک لێرە دا دێتە ئاراوە، ئاخۆ مێژووی کێ سەبارەت بە رابردوو 
و یاسا و رێساکانی دێتە گۆ یان کێ بە نووسینەوەی دیرۆک لە هەوڵی 

 38سەپاندن و بەجێکردنی کام ئایدۆلۆژیایە؟

بەری سیاسەت و دەچینە ناو بەم پرسیارەوە ئێمە دادەبەزێینە روو
هاوکێشەکانی هێز و دەسەاڵت، ئەو هێز و دەسەاڵتانەی کە بەو روانینە 
ئایدۆلۆژییە سیاسییانەی کە دەیخەنەروو و دەیسەپێنن، شوناسی ئەوانیتر 
بەرەو لەناوبردن و توانەوە دەبن، لە رێگەی هەموو ئەرشیڤ و دام و دەزگا 
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ئەم حاڵەتە لە رۆمانی گێالسی خوێن دا و رێکخراو و فەرمانبەرەکانیانەوە. 
لە قەوارەی خەلیفەکانی عوسمانی واتە بابی عالی و والییە جیاجیاکانی لە 
بەغداد بە خەستی دەردەکەوێت، هەروەها لە قەوارەی پێکهاتی پیتیانە دا 
واتە کاتێک لە رۆمان دا ئێمە گوێبیستی گێڕانەوەیەک دەبین لە بەشی 

دەیەم پیتی کوژراو" لە ناو ئاوەها باس و " 59یەکەم و ئەپیزۆدی ل 
 هاوکێشەیەک دا دەژین کە بە فۆرم و شکڵی جیا دەگێڕدرێتەوە.

 دەیەم پیتی کوژراو 
ەوەی کوژرا دەیەم پیت بوو لەناو ئەبجەدییەکدا کە شاری نەمری لەسەر ئ

بینا دەکراو ئەو شەوە کە شارسازەکەی تیا کوژرا، ئەو لەسەر کاغەزێک و 
ە وێنەی کێشرابوو، و دڵۆپە خوێنی شارسازەکە رژایە سەری لە دوای )ز(و

بۆ هەتا هەتایە پەڵەی ئەو خوێنە لێاڵیی خستە سەری. ئەگەرچی دوای ئەوە 
بکوژەکە کاغەزەکەی هەڵگرت و بۆ دڵنیایی خوێندییەوە و چەند جارێک 
چاوی گێڕایەوە سەری، بە پەنجە دڵۆپە خوێنەکەی سەری سڕی و ئەوسا 

لکرد و رۆشت.  بەاڵم ئەو خوێنە پەڵەیەکی لەسەر جێهێشت کاغەزەکەی لوو
کە بۆ ئەبەد کوێری کرد، ئەو زانی ئەوەی هاتوو شارسازەکەی کوشت و 
خەنجەرەکەی لە لەشیدا بەجێهێشت، پیتی )ع( بوو، بەاڵم ئەو دڵۆپە خوێنە 
نەیهێشت دڵنیابێ کە )ع(ی عوسمانییەکان بوو یا خود عەرەب. بەاڵم 

و بە بزەیەکی مەکراوییەوە، دوای ئەوەی دەنگی لە راڕەوەکەوە دەیزانی )ع( بو
هات و دەرگاکەی کردەوە، وەک دزێک خۆی کرد بە ژوور دا و پێیوت تۆ 
لە خشتەی پیتەکاندا و لە ئەبجەدیەکەماندا نیت و جێگایەکیشت نیە و 

 59شارسازەکە تۆی خزاندۆتە ناومانەوە. گێالسی خوێن ل 
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ەوەی ئەم رۆمانە دا و بە پێکهاتی پیتیانەی دا وەک دەردەکەوێت لە گێڕان
الیەنی سیاسی و وجوودی شوناس لە قەوارەی شەڕی نێوان پیتەکان دا 
زەقە، سیاسییە چوون )ع( ئاماژەی راستەوخۆیە بە عەرەب و عوسمانی کە 
سیستەمێکی سیاسی سەپێنراویان بە سەر شوناسی پیتەکانیتردا 

سەر خۆیان دا رژاند...لێاڵیی و تەمی سەپاند...خوێنی پیتەکانیتریان بە 
خوێنیان دووراند بە بااڵی پیتەکانیتر دا...ئەو پیتانەیتر )ع( و عاسمانی 
نین...ئەمان لە عاسمانەوە هاتوون...وەک دیارە ئەم سیستەمە سیاسییە کە 
لە قەوارەی تورک و عەرەب دا زاڵ بووە پشت ئەستوور بووە بە دەق و 

افیزیکی و ئاسمانی...وجوودیە چوون "زمان" یانەی رووبەرێکی پیتیانەیی میت
بوونە و پیت جەوهەری زمانە. دیارە ئەم سیستەمە سیاسییانە 
مەشرووعییەت و رەوایی بوونی تاقانەی خۆیان بەسەر پیت و وشە و شوناس 
و نەتەوەکانیتر دا پشت ئەستوور کردووە بە گێڕانەوەگەلی ئایینی و 

دیکەی هەر ئەم بەشە دا دەخوێنینەوە کە ئوستوورەیی بۆیە لە بڕگەیەکی 
 پیتی )ع( بە پشتە "قەموورەکەیەوە سەری نێزیک دەکاتەوە" و دەڵێت:

تۆ جگە لە وەهمێک، ساختەیەک هیچیتر نیت. کاتێک خودا پیتەکانی سازاند 
تۆ لەبەهشت نەبوویت و فێری ئادەمیش نەکرایت. ئەو رۆژەی خولقێنراین 

بمانبینێت و چەند جارێک گۆمان بکات، تۆ  و ملکەچانە وەستاین تا ئادەم
 60لەو ریزەدا نەبوویت. گێالسی خوێن ل

دیارە پیتی)ع( تەنانەت نایەوێت ئینکاری راستەوخۆی پیتەکانیتریش بکات 
چوونکوو ئینکاری راستەوخۆ بۆ بوونێک دەچێتە کار کە پێشتر و پێشوەخت 

وە یان فۆکۆ گوتەنی هەبوونی قبووڵ و پەسند کرا بێت، و ئامادەگییەکی هەبو
ئاماژەیە بەوەی کە هەر ناڕەزایەتییەک نیشانەی ئامادەگییەکە...تەنانەت 
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پیتی) ع( بچووکترین هەل بە ئامادەبوونی وجوودی ناڕەزایەتیکەر نادات و 
دان بە بوونی پیت دا نانێت و بە سێبەر و وەهمی دەزانێت، هەر چەند ئێمە 

بۆمان روون دەبێتەوە کە  لە رۆمانەکە دا دەزانین چ پیتێکە...و
پیتی)ژ(ێیە...واتە ئەو پیتەی لە زمانی عەرەبی دا نییە و )نابێ لە 
زمانەکانیتریش دا هەبن( بۆیە بۆ سووکایەتیکردن و داننەنان بە نزمترین 

 ئاستی بوونی پێیدەڵێت:

تۆ جگە لە )ز(ێکی تێکشکاو هیچی تر نیت، یا خود سێبەرێکی )ز(یت، 
ەدا نییە و جێگای نابێتەوە کە خودا خۆی دایناوە و سێبەریش لەم ئەبجەدی

ئادەمی فێر کرد، ئیتر نزیک بووە و ئەو شەوە دەیەم پیتی کوشت و ئەو 
 60پەڵە خوێنەش رژایە سەری. ل 

واتە دەیەم پیت پەڵەیەک خوێن کەوتۆتە سەر شکڵ و سیمای و روخساری 
ەوەی کە پیتی گۆڕدراوە، دەیەم پیت پێش ئەوەی کە بمرێ و لە ئانوساتی ئ

)ع( خەنجەرەکەی لێدەدات ئاوەها باسی خۆی دەکات و بەم چەشنە بوونی 
 خۆی و شوناسی ئاویانە و بزۆز و نەوەستاوی خۆی مانیفێست دەکات:

من هەم و دەشتوانم لە ئەبجەدییەکەدا خانەیەک بگرم و لە دوای )ز(وە 
ژەی ئاودا بوەستم، لە سەرەتا و ناوەڕاست و کۆتایی وشەدا هەبم و لە ها

 60هەبم کاتێک لە تاڤگەکانەوە دەڕژێت. ل 

وەک دیارە نووسەر بە باشترین شیوە مانیفێستی شوناسی )ژ(ێی کردووە و 
رەهەندی بزۆزی و دینامیکیشی بە شێوەیەکی ئیستاتیکی و خوازەیی 
پێداوە...ئەو لە ها)ژ(ەی ئاو دا هەیە کاتێک لە تاڤگەکانەوە دەڕژێت...وێنە و 

لەمە جوانتر لەهەمبەر پیتی )ع( دا ناتوانێت بێتە ئاراوە...ئەڵێی وێنایەک 
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نووسەر خەریکە پیتەکە وێنە دەکێشێت و بە ناو دونای وێناندنی مێژوویی 
و ئەفسانیی هیرۆگلیفییانە دا دەمانبات. سەرەڕای هەموو ئەمانە پیتی )ژ( 

ختە و ترساوە...خوێن و پەڵە خوێن رژاوە بە سەری دا و مەودای نێوان نو
خاڵەکانی نەماوە و بووە بە خاڵ و پەڵەیەکی گەورە، بووە بە )ز(...پیتێکی 
وەهمی و سێبەر کە نە پیتی )ع( قبووڵی دەکات و نە )ژ( ێش دەتوانێت ئەو 

 بێت...بۆیە )ژ( ترساوە:

دەیەم پیت)واتە ژ کە دوای "ز" دێت( لەو باوەڕەدایە کە هەرگیز ناتوانێ 
، کە دەترسا سەر لەبەری کتێبخانەکە باسی سیمای تووڕەی ع بکات

 60بسووتێنێت...ل 

ئەم تووڕەیی و ترسەی دوو پیتی ع و ژ هێمای دوو روانین و گۆشەنیگان 
کە لە سەرەوە باسمان کردن...روانینێک کە خۆی بە خاوەن و فاتح و 
هاوکات نووسەرەوەی مێژوو و پیت و واتا دەزانێت، روانینێک کە خۆی بە 

یی وترساو و کنجکۆڵ و خوێنێکی ئاواوی و بزۆز و لەهاژە و بریندار و تارما
گەڕاڵ دەبینێت بە دوای شوناس و چارەنووسی خۆی دا...شەڕی گێڕانەوەی 
ئاسمانی و رەها و میتافیزیکی و مێژووییە بە واتا بەرتەسکە سیاسی و 
حکوومەتییەکەی کە لە ناو دەقی پیرۆزی داخراو دا و لەهەناوی مانای 

ڵەق دا خۆی دەبینێتەوە ، )لەم دەقەدا دەسەاڵت خودایە و جێگیر و موت
خوداش بە پیتی عەرەبی بوونی هەیە و شێرکۆ گوتەنی لەو سەرەوە کەس 

.( و شەڕی گێڕانەوەی ناکۆتا و ئاواوی و بزۆز و 39لە پیتەکانیتر تێناگات
پڕئەگەر و ئیمکان...دەنگی زایەڵەی رێژەخوازی لە ژێر پەالماری 

گی عیشوە و رەنگگۆڕی و کاژخستنی سات بە ساتی جوانی رەهاخوازی، دەن
لەهەمبەر زایەڵەی تووڕەیی و توندوتیژی ئەحکام و فەتوای خوێناوی زمان 
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و مانایەکی دیار و یەک دیمەن...بۆیە شەڕی نێوان بخۆران و بڕێژانی خوێن 
و گێالسەکانە لەگەڵ هەڵگرانی خوێن و گێالسە خوێنەکان...و گێالسی خوێن 

وی ئێمەیە بۆ تێگەیشتن لە رەنگی برین و هۆی سوورێتی و خوێناوی ئارەزو
بوونمان...گێالیسی خوێن راستەراست مانیفێستی گەڕانە بۆ شوناس لە ناو 
بوون و مێژوو دا و لەهەناوی پیت)زمان( و قۆناغە دیارەکانی مێژوو دا کە 

ی عالی لێرەدا سەردەمی حوکمڕانی بابانەکانە لە ژێر ئەمری والییەکانی باب
 لە بەغدا و شوێنەکانیتر:

دەترسا سەر لەبەری کتێبخانەکە بسووتێنێت، بەاڵم ئەو واینەکرد و تەنها 
ئەو کاغەزەی برد کە تیایدا دەیەم پیت لە دوای "ز" وە نووسرا بوو، پاش 
ئەوەی قەتڵوعامی پیتەکانی کرد و ئەو وشانەی سەربڕی کەدەیەم پیتی تێدا 

خانە و بێشومار وشەی سەربڕاوی تیا بوو، ژوورەکەی کردە قەساب
بەجێهێشت. ئەو رۆشت و لەدوای خۆیەوە چەند پیتێکی سەربڕاوی لە 
خوێنی خۆیان دا بەجێهێشت، کە دەکرا ئەو شارە نەمرە بینا بکەن کە لە 
ئەندێشەی شارسازەکەدابوو...شارێکی تیوار وەک تەم یا خود وەک شنەبا 

 60 لە خەونی بابانەوە سەرچاوەی دەگرت. ل

ئێمە لەم گێڕانەوەیە و لە گێالسی خوێن دا لەچەند رەهەندەوە دەڕۆینە ناو 
مێژوو، رەهەندێک کە ئێمە وەکوو پیتی" ژ" لە ژێر چەپۆک و پۆستالی پیتی 
"ع" داین و لە رەهەندێکەوە نامانەوێ لەژێر ئەم پەڵەخوێن و تەم و پۆستاڵ 

گێالسی خوێن و سەفەری و وەهمە دا بین...و خەونی هاتنەوەمان هەیە بەناو 
سووری نەبڕاوەی پیت و شوناس...سووڕانی خوێناویی و پریۆدییانەی 
ئەبەدی بۆ گەڕانەوە...بۆ بوون و هەبوون...بەاڵم ئایا ئێمە وەک پیتی "ژ" 
تەنها لە بەردەم و بەرامبەر پیتی "ع" دا بەرپرس و داچڵەکا و شێواو و 
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وا دزێو و سامناکین یان ئاوێنەی ونین؟...واتە تەنها لە ئاوێنەی ئەوی دیدا 
خۆشمان وێنە و وێنایەکی باشمان بۆ ناخاتە روو؟ئەمە باسێکە من دواتر 
دێمەوە سەری بەاڵم تەنها دەمەوێ ئەم باسە بکەمەوە کە گەڕانی گێالسی 
خوێن تەنها بە ناوی ئەبجەدییەکان و جیهانی پیتەکانیتر دا نییە بۆ "خۆی" 

بزۆز و سووریشە بەناوی خۆی و کرۆکی خۆی بەڵکوو گەڕانێکی خوێناوی و 
دا...بە ناوی گێالسێتی و گووشراوە بوونی خۆی دا...بە ناو "خ" ی خۆی دا...بە 
ناو "ه" ێی هەناوی...بە ناو "خ" ێی خوێنی خود...لە کوێدا خوێن خۆی دەبینێت 
و وشیار دەبێتەوە پێی؟"خ" لە کوێ دا دەتوانێت "خ" ێی خۆی یان خودی 

بوونێکیتر یان توێیەک لە بوونیتری خۆی ببینێت؟ لە گێالسی  خۆی وەکوو
ناکۆتای خوێن و ون بوونی ئەبەدی و ئەدەبی پیتی "ژ" بە دوای خاڵە و 

 نوختە و خوێن و بزەکانی دا. 

دەیەم پیت نایەوێت سەفەری سەختی خۆی باس کات لە مێژوودا، کە 
، بەاڵم دەشێت چیرۆکێکی درێژ بێت و بەدوای وێنەی خۆی دا کردی

ناکرێت باسی جیاوازی نێوان وێنەی نووسین و گۆکردنی خۆی نەکات، 
چوونکە ئەو لە دەنگدا، لە ئەندێشە و وێنە و خولیاکاندا هەبوو، لە هاژەی 
ئاوو و برژانگ و وژەی بادا بوو، بەاڵم ئەو کاتەی وێنە دەکێشرێت و 

ەدا بەرجەستە دەبێ، شارسازەکە تا بتوانێت ژیشک لە شارە وەهمیەک
بخولقێنێت و ژاڵە لە بەر دەرگای مااڵن دا بروێنێت، دەیەم پیت لە برژانگی 
کچێکەوە دەدزێت و سێ خاڵ کە گۆشەکانی سێگۆشەیەک پێکدەهێنن، 

 6١لەسەری دادەنێت و ناوی دەنێ )ژێ(. گێالسی خوێن ل 

ئەگەرچی دەیەم پیت وادەنوێنێت کە نایەوێت سەفەری سەختی گێڕانەوەی 
لە مێژوو دا چوونکوو دەشێت چیرۆکێکی درێژ بێت...بەاڵم  خۆی باس بکات
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سەفەرێکە و هەر دەیکات بە خەیاڵ و لە خەونی پیت و شارسازەکە دا 
بوونی هەیە...ئەو نایەوێت خۆی لە قەوارەی چیرۆکی درێژ دا باس بکات 
بەڵکوو خودی خۆی چیرۆکێکە کە دەشێت باس بکرێت...چیرۆکێک بە ناوی 

رەدایە و لەو رستانەی سەرەوەش دا هێڵی نێوان گێڕانەوەی گێالسی خوێن...لێ
مێژوویی و چیرۆکی تێکەڵ دەبن و دەبن بە یەک کە لە سەرەوە باسم 
کرد...ئەم یەکگرتنە ئاماژەیە بۆ بزۆزیی گێڕانەوە)چیرۆک و مێژوو( بە 
هەناوی پیت و شوناسی دا لە رێگەی جوانترین ڤەداهاتن و ئافراندن لە  

و سێ خاڵ...کە دەشێت هەر خاڵی گۆشەی چاوی ئەو کچە  براژانگی کچێک
بن یان نوختەی ناو رێزمان و هاوەڵی پیت بن. داهاتنی ژێ بەم شێوەیە 
بوو...یان ژاڵە کە روانەوە و سەرهەڵدانێکی لەبەردەم هەر ئەم فۆرمە و 
وێنەی خوازەییەی پیتی ژ ێیە، تۆ ببە دار ژاڵە لە سەر مەزارم، بگریە لەسەر 

ی بیمارم...)فۆلکلۆر( پیتی ژ ێ لەو برژانگ و خااڵنەوە لەدایک الشەکە
دەبێت...لەجوانی و شەهوەت و چێژ و ئارەزووی بوون ڤەدی دێت، هەر 

 بۆیەش:

پیتە عەرەبییەکان پێیدەزانن و وەک گوناهێکی بەرجەستە بوو سەیریدەکەن 
دا و بڕیاری کوشتنی دەدەن، پاش ئەوە پالنێکی ورد دادەنێن تا لە شەوێک

بەبێدەنگی سەریببڕن و شوێنێک لە خشتەی ئەبجەدیدا داگیر نەکات. ئەو 
شەوە پێش ئەوەی "ع" بیکوژێت، کە بەچاوی دا دەیزانی چەند تووڕەیە، 
ئەگەرچی هەوڵیدەدا بیشارێتەوە، بە "ع" ی وت بەاڵم خودا و بەهەشت لە 

گێالسی  زمانی ئێوە زۆر کۆنترە و ناکرێت ئێوە لە پێش بوونتاندا هەبووبن.
 6١خوێن ل 
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دیارە پیت )خوێن و قوربانی و گێالس و "ژ" ێ( بەرگرییەک دەنوێنێت کە 
لە پاڕانەوە دەچێت...بەرگرییەک کە فۆکۆ گوتەنی هێمای ئامادەگییە 
ئەگەرچی لە تۆڕ و داوە گەورەکانی دەسەاڵت و ئەرشیڤ و لەشکرەکانیشی 

ێرەوە پیت رۆبنرێت بن..بەاڵم تۆ چ دەکەی کاتێک بە ناوی ئاسمان و شمش
 و بە ژ بڵێن:

کاتێک لە )لوح المحفوظ( دا نووسرا، ئەوە ئێمە بووین پێینووسراینەوە، نە 
 6١وەک تۆ. گێالسی خوێن ل

کاتێک باسی لوح المحفوظ و ئیرادەیەکی نەناس و پڕدەسەاڵت دەکرێت 
بە دەشێت باقی پیتەکانیتر تەنها بڵێن: انا اللە و انا الیە راجعون...و دەشێت 

زمانی پیتی ع بیڵێن ئەگینا گوناحێکن سوور...هەڵەیەکن گێالسی و وەهمێکن 
 خوێناوی...وەهای وت گێالسی خوێن.

 شوناس وەکوو یادەوەری 
 شەڕی نێوان خەیاڵ و حەقیقەت()

تاقە رابردوویەک لە ئارا دا نییە بەڵکوو رابردووگەلی زۆر هەن کە لە الیەن 
نەمای بایەخ و ویستەکانی خۆیان پسپۆڕان و کەسانی ناپسپۆڕ لەسەر ب

دووبارە پێک هاتوونەتەوە. بۆیە دەشێت گەڕانەوە بە رابردوو و دەرچوون لە 
ژێر تێمی زاڵ و سەپێنراوی گێڕانەوەیەکی مێژووی و عەوداڵ بوون لە ناو 
گێڕانەوە مومکین و چیرۆکییەکان، هاتوچۆ و ملمالنێیەک بێت لە نێوان 

نێوان وشیاری و ناوشیاری دا و لە نێوان بیرەوەری و فەرامۆشی دا. لە 
حەقیقەت و خەیاڵ دا. بۆیە پرسیار لە مێژوو و بیرەوەری گەڕانە بە شوێن 
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واڵت یان شوناس. بۆیە دیرۆک وەک مانابەخشینێکئ رابردووخوازانە لە 
 40چیرۆکەکانی تاکەکەسیدا خۆی ئەخاتە روو.

وو، جیاکەرەوەی بەبڕوای نیتشە وەبیرهێنانەوە وەک کەرەسەی خاوی مێژ
مرۆڤە لە ئاژەڵ. بەردەوامی وەبیرهێنانەوە و کەڵەکەبوونی بیرەوەرییەکان 
مێژووی لە سێ فۆرمدابۆ پێناسە ئەکا؛ مێژوویەکی مۆنۆمێنتی)یادگاریانە(، 
دیرۆکێکی ئانتیکەخوازانە و لە ئاکامدا دیرۆکێکی رەخنەگرانە. لە نێوان ئەم 

دەبێ دەکار بێت؟دیرۆکی مۆنۆمێنتی سێ چەشنە تێڕوانینە دا ئاخۆ کامیان 
لەبەر ئەوەی مرۆڤ بوونەوەرێکی چاالکە یان دیرۆکێکی ئانتیکخوازانە لە 
پێناو پارێزگاریکردن لە رابردوو یان رەخنەگرانە بۆ رکێفکردنی مەترسی 
دیرۆک لە سەر ژیان؟ خاڵی هاوبەشی هەر سێ چەشنە تێڕوانین بۆ مێژوو، 

تە ژیان ببێتە کاکڵی هەر خوێندنەوەیەکی رەخساندنی هەلی ژیانە و پێویس
مێژوویی. مەبەست لە کۆی ئەم باسە ئەوەیە کە بۆ گێڕانەوە و خولقاندنی 
مێژوو بە مەبەستی هەلی ژیان و بوون دوو میکانیزمی وەبیرهێنانەوە و 
لەبیربردنەوە و پێوەندی دیالیکتیکیان رۆڵی سەرەکی دەشێت بگێڕن چوون 

 4١ویستی بە لەبیربردنەوەیەکی گشتی هەیە.هەر وەبیرهێنانەوەیەک پێ

لە رۆمانی گێالسی خوێن دا و لەبەشی "لەشکری خۆڵ" دا و بە گەڕانەوەی 
ئەو سوارانەی کە لە دوای جەنگ و پاش شکست هاتوونەتەوە ئەمە 
بەرجەستە دەبێتەوە، ئەو لەشکرەی کە سلێمانی بەجێدێڵێت بە دوای خەیاڵی 

شەسازی جیهان دا رۆشتووە کە لە واڵتی پیتێکەوە رۆشتووە، بەدوای نەخ
"ع" و عوسمانی دا زیندانییەوە و ئەم لە شکرە بۆ رێگا ونی  راستەوخۆ بەرەو 
باکوور ناڕۆن بەڵکوو دێنەوە و لە رۆژهەاڵتی کوردوستان یان واڵتی 
عەجەمان!کە لە ژێر حوکمڕانی ئەردەاڵنییەکانە دەڕۆن، ئەوان کە لەشکری 



 کانال تلگرام خانه کتاب کردی                              قادری ڵعاد /نێوخ یالسێ: گیبێکت یننگاندەسەڵه 

 
 

 

 35 

ی ئەردەاڵن و لەژێر سێبەری عوسمانییەکان دا بە بابانن لە رێگەی لەشکر
شەڕ دا دێن، دوای شەڕ لەشکری خۆڵ...چەندین تۆپەڵە گەردیلە لە 
وەهم...دەگەڕێنەوە بۆ سلێمانی، ئەو لەشکرەی کە چارەنووسی هەموو 
مێژووی لە قاڵبی پرسیارێکی سەیر و ناباو دا گۆڕی...ئەو لەشکرەی کە 

واقیع دا یان پیتن لە خەیاڵدا...ئایا ئەمە  هێشتاش کەس نەیزانی راستن لە
هەر هەمان شەڕی نێوان حەقیقەت و خەیاڵ، وەبیرهێنانەوە و لە 
بیربردنەوەیە؟ئەردەاڵن و بابان دەشێت کوێیان لەبیر ببرێت و کوێشیان 

 وەبیر بهێنرێتەوە؟

ئەو لەشکرە وەک دواتر گێڕایانەوە، بەجۆرێک لەو پێدەشتە دا شەڕی کرد 
دوایەمین شەڕیان بێت، وەک ئەوەی دوایەمین وەکئەوەی 

رووبەرووبوونەوەیان بێت لەگەڵ مردندا، بەاڵم هەرگیز نەیانزانی کە رۆژێک 
چەکدارانی ئەو لەشکرە شەکەت و مردووە، بێئەوەی بزانن چۆن گۆڕەکانیان 
جێدەهێڵن، بەرەو سلێمانی دەگەڕێنەوە و بەدوای مەرگی خۆیان دەگەڕێن 

 26نی خۆیان دڵنیا نابن. گێالسی خوێن ل دوای ئەوەی لە بوو

ئەمانە گەڕاونەتەوە...لە هەر کوێوە هاتبنەوە، لە ناوشیاریی و خەیاڵەوە یان 
لە واقیع و ترسی مەرگەوە، بۆ گەاڵڵەکردنی یەک پرسیار لە یادەوەری ئێمە 
دا هاتوون پرسیارێک کە دەشێت بە هاوکێشەی وەبیرهێنانەوە و لەبیربردن 

تاکوو وەاڵمی خۆی لەناو مێژوو و بە گێڕانەووە و حیکات و  دا تێپەڕ بێت
 چیرۆکی "مەرگ و قوتابییەکەی" شوێندۆزیی بکات:

ئەمانە هاتوونەوە؛ چوونکە کاتێک کوژران نەیاندەزانی کێبوون و تا ئەو 
گومانەشیان هەبێت ئەوا هەرگیز ناتوانن بمرن...چۆن بمرن لە کاتێک دا 

 26نەزانن کێن. گێالسی خوێن ل 
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ئەمە خەونی داهاتن و ڤەداهاتنی پیتە لە خەیاڵ و یادەوەری و میکانیزمەکانی 
وەبیرهێنانەوە و لەبیربردنەوە دا کە لە قەاڵفەت و شکڵیتر و قەوارەیتر خۆی 
دەخاتە روو، لە پێکهاتێکی پیتیانە و شەڕی نێوان پیتەکان و ئەرزشی ژمارەیی 

ێنیانەی الیەنێک بە ناوی "ع" ئەبەجەدیانە لە ژێر دەسەاڵتی ئاسمانی و خو
کە دواتر لە درێژە دا و لە دیالۆگی نێوان ناسیخ و ئەستێرەناس دا باسی 
دەکەم، بەاڵم بەر لەوە دەشێت رستەیەکی سارتر لە کتێبی وشەکان دا بیر 
بهێنمەوە، ئەو کتێبەی کە سەفەرێکی گەورەیە بە ناو مێژوو دا...مێژووی 

ەی میکانیزمەکانی وەبیرهێنانەوە و مرۆڤێک...منداڵێک...کە لە سۆنگ
لەبیربردنەوە رستێک وشەی هێمایین دەهۆنێتە و بەشێک لە واتایەکی 
ئاڵۆزی شوناس لە ناخی پیت دا و لە گەرووی وشە دا لێرە دا ئاوا دەخاتە 

 روو:

کاتی ئێواران لە حاڵێک دا کە لە دارستانی وشەکان دا ون بوو بووم و بە 
خشە دەلەرزام، دەنگە دەنگە کەفپۆشی دارینم  بیستنی بچووکترین دەنگ و

لەگەڵ دەنگیلەی وشەکان دا بەهەڵە تێکەڵ دەکرد و نەمدەزانی ئەم ئەوە 
یان ئەو ئەمە، وام دادەنا کە "زمان" لە حاڵەتە سرووشتییەکەی دا بە بێ 

  42مرۆڤەکان بدۆزمەوە.

و مانا بە بەاڵم ئایا ئەم خەونە بۆ زمان بە بێ مرۆڤ و وشە بە بێ دەنگیلە 
بێ پیت مومکینە؟ئایا پیتی خوێناوی دەشێت نەبێت؟ئایا دەشێت پیتی زاڵم 

 نەبێت؟ ئاسمان و زەمین...ئەستێرەناس و ناسخ:

 بۆیە دەشێت گێالسی خوێن بڵێت: 
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ئەستێرەناسەکە رووەو ناسخەکە وتی راستە کتێبەکان لەسەر دەستی تۆ 
ا بکەیت و هیچ لەو مەجازە لەدایک دەبنەوە، بەاڵم تۆ ناتوانیت گۆڕانیان تی

بگۆڕیت کە لەپشت دێڕی کتێبەکانەوە وەستاوە، بەو پێیەی کە مەجاز 
کارکردنە لە خەیاڵدا و هەر سەردەمەو مەجازی خۆی هەیە، ئەمەش مانای 
وایە خەیاڵ توانای گەشەکردنی هەیە و لەبەکارتهێنانەکانی مەجاز دا 

 64دەردەکەوێت. گێالسی خوێن ل 

ەو شتەیە کە لە ناوشیارەوە هەڵدەقڵێت و هەڵهاتنمان لێی مەجاز لێرەدا ئ
نییە، مەجاز واتە رەوت و پرۆسێسێکی ناجێگیر لە 

واتە چڕبوونەوەی یەک ئارەزوو لە جەندین (displacement)جێگرتنەوە
 هەر بۆیەش لە درێژە دا ناسخەکە بە سەرسووڕمانەوە دەڵێ: 43نیشانە دا

تەنها وێنەی وشە و دێڕەکان دەکەمەوە تۆ پێت وایە من وەک وێنەکێشێک 
و وەک خۆیان دەیانگێڕمەوە. کاری تۆ ئەمەیە، ئەستێرە ناسەکە بە دڵنیاییەوە 
وای وت. بەاڵم ناسخەکە کە لەشەرم دا لە جێگای خۆی نەدەجوواڵ، وتی 
ئەمە بۆچوونێکی هەڵەیە. چوونکە ئەگەر من مانای رستەکان بگوێزمەوە 

شی نووسینەوە نایانگوێزمەوە، تۆ دەزانیت کاتێک ئەوا بە هەمان وێنە و نەخ
سەیری وشەی گوڵ دەکەین کە بەخەتی کوفی نووسراوە، چەند هەست بە 
گونجان دەکەین، کاتێکیش کە بەفارسی شکستە دەینووسین، گوڵێکی چەند 
نەرم و پڕ لە میهرەبانیمان دەداتێ. راستە ئەو خەتانە هەموویان مانای گوڵ 

رن، بەاڵم هەر یەکە و لە جۆرە خەتێکی جیاوازەوە لە خۆیان دا هەڵدەگ
وێنای دەکات. تۆ دەتوانی لە وشەی خودا دا ئەم جیاوازییە بە روونی ببینی، 
ئەمەش سیحری خەیاڵە کە لەهەمان پیت دا ئاستی جیا لەو مانایە دا 
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دەدۆزینەوە کە لەخۆی دا هەڵیگرتووە، هەر ئەو پیتانەشن کە بوون لە 
 65دەن. گێالسی خوێن ل خۆیاندا حەشار دە

ئەم دیالۆگەی نێوان دوو کارئەکەتەری هێمایین لە گێالسی خوێن دا واتە 
ئەستێرەناس و ناسخ شەڕی نێوان دوو فام و تێگەی جیایە بۆ واقیع...بۆ 
خەیاڵ و بوون و ژیان...مەرگ و مردن و مێژوو...ئەستێرەناس کەسێکی 

ەکەش دا دیارە بەدڵنیاییەوە ئاسمانی و تەقدیریانە کە هەر وەک لە دیالۆگ
قسە دەکات و رستەکانی لە حوکم و فەتوا دەچن...ناسخ کەسێکی ناسکار و 
کۆچەری و سووژەیەکی هونەری)وەکوو ئالێن بەدیۆ باسی دەکات( کە 
ئەگەرچی لە هەمبەر ئەستێرەناس وەکوو هێما و نیشانەیەک لە ئاسمان و 

ۆی بەرگری تەقدیر و میتافیزیک "شەرمنانەش" لە تێگەی خ
دەکات)هەڵبەت شەرم دەشێت لەو دێڕانەی دیالۆگەکە دا دوو واتا و 

لەبەر شەرمێ کە لە یادەوەری کۆیی ئێمە لە هەمبەر -١دەاللەت بگرێتە خۆ
شەرمێک کە دەاللەتێکی نەرم و -2کەسی قەدەری و ئاسمانی ئایینی هەیە

ە کە لە نزم لە گومان لە سەر خود و رای خود و باوەڕی خود دێتە ئاراو
حاڵەتی دووهەم دا تایبەتمەندیی سووژەیی کۆچەرییانە و بناسکاری هونەری 
زۆرترە(، بۆیە لێرەدا ناسخەکەیە کە دەیەوێت بە گێڕانەوەیەکی پیتییانەی 
میتافیزیکی چەشنێک رێژەیی بوون و ناجێگیریی لە گواستنە و فامی واقیع 

 دا بە ئەستێرەناسی ئاسمانبردوو بگەیەنێت:

نی جولەکەکان لەو باوەڕەدان کە ئەگەر بتوانین نهێنی پشت هەر تۆ دەزا
پیتێک بدۆزینەوە، ئەوا دەتوانین شت لە پیتەکان درووست بکەین، هەر 
وەک چۆن دوو خاخامی جوولەکە توانیان مەڕێک لە پیتەکانەوە درووست 

 65بکەن. گێالسی خوێن ل
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ئایدیۆمێکی  ئەم باسەی ناسخ بۆ ئەستێرەناس بە رەوایەت و دەربڕین ە
پیتیانە گەڕاندنەوەی چەشنێکە لە بزۆزی و ناجێگیری و رێژەگەری بۆ ناو 
ئاسمانی ئەستێرەناس...ئەو ئەستێرەناسەی کە ئەگەرچی لە زەمین دا دەژی 
و لەوێ رووداوەکان دەبینێت و هەستی پێ دەکات!بەاڵم لە ئاسمان دا بە 

کات دا -ندوای ئاوێنەی رووداوەکان و جامی جەمی زەمان و شوێ
دەگەڕێت. رەنگە بۆیە نیشانە و خوازەیەکی وەکوو "مەڕ"یشی لە 
گێڕانەوەکەی هێناوە تاکوو هەڵگری توانج و تەوسێک بێت لەو ئەستێرەناسە 
و هەندێ رێبازی میتافیزیکی وەکوو ئایینی مەسیحی کە مرۆڤ بە مەڕ 

کورد  دەزانن و عیسا بە شوان یان سەپانی ئەم مەڕانە، دیارە لە کەلتووری
دا مەڕ واتای گێلی و گۆجی و غیابی ئیرادە و وشیاری دەگەیەنێت کە لێرە 
دا تێکەڵ بە تێم و مۆتیڤێکی میتافیزیکی بووە و پیتاندوویەتی و 

 پڕپیتتری)پیت لێرە بە دوو واتا دێت( کردووە!

ناسخەکە بە ئەستێرە ناسەکەی وت بەم نزیکانە لەفەلەک راماویت، ئەویش 
ەسرەتەوە وتی چەند رۆژێکە سەرقاڵی ئەوەم بزانم بەدەنگێکی پڕلەح

ئاماژەکانی ئاسمان چی دەڵێن، چوونکە من لەو باوەڕەدام داهاتوو بە ئەندێشە 
 65داگیر دەکرێت نەک بە یادەوەری. گێالسی خوێن ل

ئەم پێداگرییەی ئەستێرەناس لە سەر ئەندێشە بە واتای چەشنێک لە 
کە دەشێت وەکوو میتافیزیکی  قەتعییەت و جێگیری و پوزیتیڤیسم دێت

زانست ناودێری بکەین، ئەو میتافیزیک و حەقیقەت تەوەرییەی زانست کە 
دواتر لە الیەن پۆست مودێڕنەکان و مێژووخوازە نوێکان)بەتایبەتی 
ئەمریکییەکان( پووچەڵ و بۆش کرایەوە و وەکوو وەهمێکی سووژەیەکی 

کە هێشتا شوێنگەی گەڕان  وەهمی باس کرا، بەاڵم یادەوەری ئەو رووبەرەیە
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و دۆزینەوە و تۆژینەوە بۆ ئێمە گەرەنتی دەکات، یادەوەری ئەو شوێنەیە کە 
هەموو رووداوەکان بە زمان و نازمان و وانوێنراوی و پێکهاتەشکێنی 
و...پێیەکیان و رۆحانەتێکیان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوێ، لە درێژەی شەڕی نێوان 

پیتشکێنە)پێکهاتە شکێنی "پیت" و  ئەستێرەناسی ئەندێشە خواز و ناسخی
باوەڕ بە پیتی وێنەیی و کوفی و خەتی فارسی و هیروگلیف و...( کە دیسان 
نیشانەی بزۆزیی یادەوری و ناجێگیری شوناسی پیت و کۆچەرییانە بوونی 

 سووژەی پیتیانەمان بۆ دەردەکەوێت:

وە، هیچ نهێنییەکت بینی؟ناسخەکە وایوت و لە جێگایەک دا خۆی کۆ کردە
ئەستێرەناسەکەش دوای کەمێک بێدەنگی وتی ئاماژەگەلێکی خراپم 
بینی...پێموایە ئەم شارە دەکەوێتە گۆشەیەکەوە کە هەرگیز ئارامی نابینێت، 
وەک ئەوەی لەسەر رێگای شەڕ درووست کرا بێت. پاشان وادەزانم ئەو 
کتێبەی تۆ خەریکی نووسینەوەیت، هەرگیز تەواوی ناکەیت. گێالسی خوێن 

 65ل

لە راستی دا گەڕان بە ناو بوون و مێژوو دا گەڕانە بە ناو پیت و ناجێگیریی 
و بزۆزیی دا بۆیە سرووشتی کتێبی ناسخ هەر تەواو نابێت، سووژەی پیتییانە 
هەر ئەمەیە، ناسخ ئەو کارئەکتەرەیە...ئەو پیتەیە کە مانای خۆی لە نهێنییە 

ەبینێت...ناسخ، بوون لە نەدۆزراوە و کەشفنەکارو و فرادەستەکان دا د
هەبوون و کۆچەرییانە بوون دەبینێت...بوون نهێنی پیتە، بۆیە لە بەشیتر دا 

 ناسخەکە دەڵێت:

 67پیتەکان نهێنی بوونیان لە خۆیان دا هەڵگرتووە. گێالسی خوێن ل
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  لەم پیتانەی عەتاوە دەچینە ناو پێکهاتی رۆمانی
 گێالسی خوێن

 
 ازنەیی پێکهاتەشکێنی رۆمان و شکاندنی ب 

لە 2007ێالسی خوێن ئەگەرچی ناوی رۆمانێکی عەتامحەمەدە کە ساڵی گ
الیەن چاپخانەی یادەوە چاپ کراوە، بەاڵم لە راستی دا ناوی چیرۆکێکیشە 
لەناو رۆمانەکە دا کە لە رێگەی کارئەکتەری سەرەکی رۆمانەکە واتە کوڕە 

کارئەکتەر  گەنجەکەوە نووسراوە. هەرچەند من پێم وایە لەم چیرۆکە دا
بوونی نییە، ئەوەندەی ئارەزوو و خەیاڵ هەیە بۆ گەڕان و دۆزینەوە و 
سەفەرکردنی هەمیشەیی بەناو جیهانی "پیت"، ئەوەندە کارئەکتەری 
بەرهەست و بەرچاو و دیارمان نییە لەم رۆمانە دا. تەنانەت ئێمە ناوێکی 

بۆ کەسێکی  تایبەت نابینین لەم رۆمانە دا کە ئاماژەیەکی راستەوخۆ بێت
تایبەت یان کەسایەتییەکی تایبەت. وەکوو کوڕە گەنجەکە، هاوڕێی کوڕە 
گەنجەکە، مردن و قوتابییەکەی، ئەستێرەناس و ناسیخ، حەڵواچییەکە، 
شارسازەکە، پاسەوانە نەمرەکان و... ناو لە گێڕانەوەکان)چ مێژوویی و چ 

و واقیع بەاڵم چیرۆکی( ئاماژەیە بۆ بوونێکی بەرهەست و هەستپێکراوی نا
لە گێالسی خوێن دا ئەوەندە پارێز و هەڵهاتن هەیە لە ناونان و ناوهێنان 
ئەوەندە هەوڵ نییە بۆ ناوبڕان و ناولەسەرنان و تیۆریزە کردنی "بوون"ەکانی 
پانتای چیرۆکەکە، ئەمەش ئاماژەی راستەوخۆیە بۆ پێکهاتی پیتیانەی 

تە ئەوەی هەیە ئارەزووە بۆ چیرۆک بە ئاقاری بزۆزیی شوناسخوازیی دا. وا
گەڕان و نەخوێندنەوە و لەبەرچاونەگرتنی هیچ تابلۆ و ناوێکی سەپاو و 
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پێناسەکراوە، گەڕانە بۆ تەفسیری نوێ و ناو و وشەی نوێ کە لە سەر 
رەسالەت و شانی پیت دەکەوێتەوە. کۆی ئەم زڕەناوانە کە هەر کامەیان 

یان خەونێک و ئارەزوویەک خوازە یان مەجازێکن بۆ کەسێک یان تاقمێک 
نیشانەن بۆ ئامادەیی رەگەز و توخمگەلی بانسرووشتی و جادووگەرانە لە 
گێڕانەوەکە دا، کە بە ناو رۆمانەکە دا و بە پیتەکان دا سەفەر دەکەین 
دەڵێی لە خەونێک داین کە سەر و بنی دیار نییە، دەڵێی لە گێژەنی ئارەزوو 

.گێژەنێک کە بە هەزار بازنە و توێ و مەیل و تەمەنایەکی بێ بن داین..
رۆشتووە بە ناوی یەکدا...هەبوونی ئەم رەگەزە بانسرووشتی و جادووگەرانەیە 
هەر وەک لە یەکەم بەشی رۆمانەکە داو لە ژێر ناوی "مردن لە سەرزەمینی 
ئەفسانە دا" و لە ئەپیزۆدی یەکەم کە بۆ توخمە رەوایەتییەکە واتە کوڕە 

و زەقە: "کوڕە گەنجەکە نەیزانی دەبێتە جادووگەر". گەنجەکە هاتووە دیار 
بە روونی بەدی  7ئەمەش هەر لە الپەڕەکانی سەرەتای رۆمانەکە الپەڕەی 

دەکرێت و کوڕەگەنجەکە لە خەونی جادووگەربوون و چیرۆکنووس بوون، 
دووهەمیان هەڵدەبژێرێت، ئەم هەڵبژاردنەش بە واتای ئەوە نییە یەکەمیانی 

لە فۆرمیتر دا هەڵینەبژاردووە، بەڵکوو ئێمە لە درێژە دا  رەت کردۆتەوە و
دەیخوێنینەوە و بۆشمان دەردەکەوێت کە بۆیە چیرۆکنووسینی هەڵبژارد 

. گێڕانەوە لەم رۆمانە دا 7چوون "بەالیەوە روویەکی دیکەی جادوو بوو"ل
بانسرووشتییە بەو واتایەی کە بە ئارەزوو و خەون و حەزێک دەگێڕێتەوە 

او واقیع دا بوونی نییە و بە دەست نایەت، گەڕانە بە دوای هەلی کە لە ن
ژیان و بوون بەدەر لە قەڵەمڕەوی بابانەکان و لە ژێر پۆستاڵی ئیمپراتۆری 
عوسمانی و شەهوەتەکانی بابی عالی دا، لەم رۆمانە دا تەنانەت کەسەکان 

بۆ نامرن، گەریش بە رواڵەت بمرن لەو سەری مەرگەوە دێنەوە تا بزانن 



 کانال تلگرام خانه کتاب کردی                              قادری ڵعاد /نێوخ یالسێ: گیبێکت یننگاندەسەڵه 

 
 

 

 43 

کاتێک کە نەژیاون دەبێ بمرن و ئێمە ئەم تێمە لە بەشی لەشکری خۆڵ 
 دا بەروونی دەبینین: 

 گێالسی خوێن.  27کەسێک کە نەزانێ کێیە چۆن دەمرێت. ل 

بەگشتی رۆمانەکە لە دوو بەش پێکهاتووە و هەر بەشێکیش خاوەنی 
بەشی تایبەتمەندی گێڕانەوەیی و کۆڵەکەی چیرۆکیی تایبەت بە خۆیە، 

دەست پێدەکات و لە الپەڕەی  7پاژ پێکهاتووە لە الپەڕەی 20یەکەم کە لە 
کۆتایی پێدێت، بەشی دووهەم تەنها یەک پاژە و وەکوو پنتی کۆتایی ١26

گێڕانەوەکەیە و مانیفێستێکیشە بۆ گەڕانی ئەبەدی و لەژێر ناوی "مردن لە 
لەخۆ دەگرێت.  ١46تا  ١27رۆژێکی باراناویدا" دەگێڕدرێتەوە و الپەڕەکانی 

پێکهاتی ئەم رۆمانە توێ توێ و پارچەپارچەیە واتە بەزمانێکی دیکە گێڕانەوە 
و بەردەوام هەم خۆی دەشکێنێت و هەمیش  44لەم رۆمانە دا پێکهاتشکێنە

خۆی رۆدەنێتەوە و ئەمەش لەگەڵ ناوەرۆک و مۆتیڤی سەرەکی رۆمانەکە 
ت لەژێر ناوی شکاندنی دا یەکانگیرە، ئەم فۆرمی پێکهاتشکێنییە دەشێ

بازنەیی دا پێناسەی بکەم. واتە گێڕانەوە لێرە دا سەرەڕای هاتووچۆ لە نێوان 
فۆرمە مێژوویی و چیرۆکییەکەی واتە لە نێوان واقیعێکی مێژوویی حوکمڕانی 
بابانەکان لە سلێمانی و لە ژێر ئااڵی خەالفەتی عوسمانی و پیتی "ع" و 

کە لە توخمە گێڕانەوەییەکانی بانسرووشتی واقیعێکی شیمانە و ئەگەرتەوەر 
و ئەفسانەیی و چیرۆکیی و...خۆی دەنوێنێت، بەردەوام لە ناو وێنا و 
پێکهاتێکی پیتیانە و حەرفی دا دەگێڕدرێتەوە. شەڕی شوناس لە نێوان رۆح 
و خەونە زەمینییەکانی بابان و رۆحانەت و سەودا ئاسمانییەکانی بابی عەلی 

پیتە ئەبجەدییەکان...شەڕی نێوان پیتی "ژ" و پیتی دەچێتە قالبی شەڕی 
"ع"...ژ ێیەک کە چوون لە برژانگ و خاڵی جوانی زەمین پێکهاتووە گوناهە 
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و لە گەڵ پیتی "لوح المحفوظ" ە ئاسمانییەکانی ع یەکناگرێتەوە. ئەم حاڵەتە 
لە پێکهاتی گێڕانەوە بە ناو بازنەیەکی رەوایی دا دەمانبەن کە بەردەوام 

کێت و ئێمە لە بازنەیەکەوە دەچینە ناو بازنەیتر و لەوێشەوە بەرەو دەش
بازنەیتر و بازنەیتر و ...بازنەیەک کە ئەوەندەی ئاوێنەی ها"ژ"ەی پیتی "ژ" 
ێیە ئەوەندەش گەڕانە بە دوای وێنەی خود و پیتی "ژ" لەو ئاوێنانە 
 دا...ئاوێنەگەلێک کە ئەوەندە شکاون کە خود لەت و پەت و شکێنراو

دەبینرێت..."خود" چ لە ئاوێنەی خودە بێت و چ لە ئاوێنەی ئەویدییەوە لەت 
و پەتە و تەنها گێڕانەوەیەکی چیرۆکی بەتەکنیکێکی بانسرووشتی و 
جادووگەرانە دەتوانێت لە ئەستۆی پارچەپارچەبوونی بێت...ئەوەیە کە ئێمە 

ی و بەردەوام دەشکێین و دێینەوە پیت بەردەوام لێڵ دەبێت و خوێناو
سەرمەست دەبێت و سەرخۆش و سیاهمەست  (identity)دێتەوە...شوناس

هەیە کە باس بکرێت و بگێڕدرێتەوە.  45و بێحاڵ بەاڵم لە دواجار دا شتێک
کایە بە توخمی گێڕانەوەیی پیت و پێکهاتشکێنی پیتیانە لە پاژی "دەیەم 

پیتی ژ  دا و لە دیالۆگی نێوان پیتی ع و 6١تا  59پیتی کوژراو" الپەڕەی 
دا هاتووە. بەڕای من ناشێت لەوە هونەرمەندانەتر لەت و پەت بوونی 
شوناس لە ئاستی وشە و فۆرمی سەمبولیک بگێڕدرێتەوە. پیتێک کە لە 
ها)ژ(ەی ئاو دا هەیە بەاڵم "خود"نییە و لەگەڵ )ز( هاوێر ناکرێتەوە، پیتێک 

ات...بابان کە پیتیتر واتە ع کە لەوحولمەحفوزی هەیە حوکمی لەسەر دەد
و بابی عالی...شوناس و شوناسیتر...شوناس و دژەشوناس...و 
شوناسیتر...بێگومان دژە شوناس لێرە دا هەم الیەنی خود واتە بابانەکان 
دەگرێتەوە و هەم الیەنی پیتی ع و بابی عالی. بابانەکان لە سەر ئەرزی 

ون و واقیع و لە مێژووی ئێمە دا ئەوەندەی لەگەڵ یەک دا بەشەڕ هاتو
خۆیان لەت و پەت کردووە و ئاوێنەی خۆیان شکاندووە ئەوەندە چاویان لە 
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ئەویدی و ئاوێنەکانی نەکردووە بۆ دۆزینە و بینینەوەی خود. بابانەکان 
لەسەرەتای سەدەی یازدەی کۆچی و لە ژێر حوکم و چاودێری والی 

ە بوون، عوسمانی لە بەغداد بۆ ماوەی دووسەد ساڵ لە پانتای مێژوو دا ئاماد
بەاڵم ئەوەندەی کارتێک بوون بە دەست حکومەتەکانی عوسمانی و 
سەفەوی ئەوەندە خۆیان نەبوون و لەدژی یەک جەنگیان کردووە بۆنموونە 

دا دەیەوێت بوونێک بە خۆ ١١06کاتێک سولێمان بەگی بابان لە ساڵی 
بدات و بەرەو شوناسدۆزی دەڕوات و هەنگاو بەرەوە سنوورەکانی ئێران 

دەگرێت هەر ئەم هەوڵە لە الیەن سلێمان خانی ئەردەاڵنەوە هەڵ
، دەشێت بگوترێ کە هەر دووک لەناو کایە گەورەکە دا 46تێکدەشکێنرێت

تەنها کارتێک بوون بە دەست کایەکەرانەوە...پیتێک لە ناو وەهم و لە 
وای هۆنیوەتەوە. هەر  47دەرەوەی ئەبجەدییەکان دا...چوون "لوح المحفوظ"

ە مەبەستی دەرچوون لەم گێڕانەوە مێژووییە گێالسی خوێن پێمان بۆیە و ب
دەڵێت: بە بازنەی شکێنراوی پیت و پێکهات دا ون ببن تاکوو شوناسدۆزیی 
بکرێت، تەنانەت لە مشت و مڕەکانی نێوان میری بابان و وەزیر و 
راوێژکەرەکانی، ناو و رەچەڵەکی شاری سلێمانی و رووداوەکانیشی 

یعی ئەوتۆ وەرناگرن چوون گێالسی خوێن دەیەوێت شاریتر زەمینەیەکی واق
و نەخشەساز و شارسازیتر بدۆزێتەوە و لە رێگەی پیتەوە شارەکە ساز 
بکاتەوە کە نەمر بێت ئەمجارە...شارێک کە تەنها خەونی میری بابان نییە 
بەڵکوو خەن و ئارەزووی هەموو رۆحانەتە بابانییەکانە...شارێک بە پیتێک 

و بەسێ خاڵ و برژانگی کەوانەیی کچێکی جوان رۆ کە شکاوە 
دەنرێتەوە...ژ...شاری ژ...شاری گوناهی سوور...شاری سلێمانی...شاری 
گێالسی خوێن..ئەم گەڕانە لەو فۆرمە پێکهاتەشکێنانە و تەکنیکە پیتیانە دا 

 هەڵهاتنە لەو واقیعە تاڵە مێژووییە: 
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خواکان وازیان لە  شاری سلێمانی لە سەردەمێک دا درووستدەبێت کە
نەخشەسازی شارەکان هێناوە و هیچ ئایینێکیش لەمشارەوە سەرچاوەی 

 گێالسی خوێن.77نەگرتووە. ل 

ئەم رۆمانە بەکەمترین حاڵەت باسی شوێن دەکات، شوێنەکان ئەوەندەی 
ئاماژە بە رووبەر و هەرێمی نادیار و دەست پێنەگەیشتوون ئەوەندە ئاماژە 

.ئەم حاڵەتە هەر وەکوو تیشکم خستە سەری بۆ نین بە ئەرزی واقیعی..
کارئەکتەرەکانیش راستە...شوێنەکان: سەرزەمینی ئەفسانە، ژێرزەمینی 
کتێبخانەی بابان، زیندان، شاری تیوار، شاری سەروا...ناوەکان وەکوو کوڕە 
گەنجەکە، هاوڕێی کوڕە گەنجەکە، مردن)وەکوو بکەر( و قوتابییەکەی، 

 خوڕێک، رەنگسازەکە، پاسەوانە نەمرەکان و...نەخشەساز، حەڵواچی، سی

لێرەدا ناکرێت هەموو پیت و الیەنەکانی ئەم رۆمانە شی بکرێتەوە، ئەویش 
رۆمانێک کە پێکهاتێکی پیتیانەی هەیە و تێیدا ون دەبیت، من هەوڵ دەدەم 
بە شیکاری لە سەر دەستەواژەی پێکهاتی پیتیانە و هێنانەوەی چیرۆکی 

و رۆمانی گێالسی خوێن دا نووسینەوە و خوێندنەوەی گێالسی خوێن لە نا
 ئەم رۆمانە کۆتایی پێ بێنم. 

پێکهاتی پیتیانە مەبەست شکل و فۆرمێک لە گێڕانەوەیە کە رۆڵی پیت 
وەکوو توخمی سەرەکی گێڕانەوەکە هێندە زەق دەبێتەوە، دەبێت بە هێما و 

وو رۆمانەکە نیشانەیەکی بنەمایی رۆمانەکە، دەبێت بە خوازەیەک کە هەم
هەڵدەلووشێتە هەناوی خۆیەوە. باشترین حاڵەتی ئەم دەرکەوتەیەم لە شەڕی 
نێوان پیتی ع و أ دا باس کردووە، ئەم حاڵەتە بۆ گێڕانەوە بە سەرنجدان 
بە تێمی شوناستەوەرانەی رۆمانەکە و هەوڵی بۆ رۆنانی شوناسی 

و( باشترین حاڵەتە دەرەمێژوو)دوور لە رووداوە تراژیکەکانی ناو واقیعی مێژو
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بە چەندین هۆکار: یەکەم ئەوەی کە پیت جۆرێک لە روانینی خوازەیی و 
شیعرییانەمان دەداتێ کە دوورە لە جێگیری و ئایدۆلۆژیک بوون، بەو 
واتایەی کە دەشێت لە واقیع دا هەبێت. دووهەم گێڕانەوەی کۆی رۆمانەکە 

یی)چیرۆکنووسی لە کتێبخانە و کتێبخوێندنەوە و ئارەزووی وشەداڕێژ
جادووگەرتەوەر(دەست پێدەکات و هەر بەناو چارەنووسی پیتەکانی 
کتێبخانەی بابان دا تێدەپەڕێت و بە نووسینی رۆمانی گێالسی خوێن کۆتایی 
دێت! هەڵبەت بێگومان کۆتایی نایەت، مەبەست لە کۆتایی هاتن لێرە دا 

ەی رۆمانەکە شکڵ و قەوارەی کاغەزیی کتێبەکەیە، ئەگینا پاش خوێندنەو
تازە سەفەر و گەڕاڵ و کۆچی ئێمە بە ناو نادیار و پیت دا دەست پێدەکات 
وەکوو دەڵێن سەرەتا وشە بوو، بەاڵم من دەڵێم کۆتاییش هەر وشەیە. سێهەم 
بەشێکی زۆری کەسایەتییەکان تەنانەت رەنگسازەکە و حەڵواچییەکەش 

مێژوویتری شار، بۆیە فۆرمیترن لە هەوڵی پتیانە بۆ درووستکردنەوەی شار و 
 ئێمە دەخوێنینەوە کە حەڵواچییەکە: 

 80دەیویست لە رێگەی تامەوە مێژووی ئەم شارە بنووسێتەوە. ل

ئەم حاڵەتە بۆ رەنگساز و عەترفرۆشەکەش راستە. بۆیە لە بڕگەیتر دا  
 رەنگسازەکە دەڵێت:

من هەمیشە خەونم بە شارێکی بێڕەنگەوە دەبینی، شارێک من لە رەنگ  
حی بەرجەستە بکەم، دەمویست شارێکی ئاوی بخولقێنم کە نەچێتەوە رۆ

سەر هیچ شارێکی تر و هیچ رەنگساز و وێنەکێشێک رێی تێنەکەوێت. ل 
چوارەم دەشێت ئاماژە بە بوونی کارئەکتەرەکان وەکوو ناوی "ناو" بدەم، ١09

یەعنی مردن لێرەدا ئامادەیە نەوەک هۆکار یان ئامێر یان دەستی قەزا 
.بەڵکوو چاوگە...مردن لێرەدا چاوگە و لە چوار پیتی م ر د ن پێک هاتووە، و..
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ئەم ئامادەگیی چاوگانەیەی مردن ئاماژەیە بە دۆخێکی سایکۆلۆژی غەریب 
بۆ مەرگدۆستی، ئارەزووی مردنێک کە ئەوەندە هەڵهاتنە لە فۆرمی ئەم 

بە  ژیانە ئەوەندە بێزاری نییە لە ماهییەتی بوون و ژیان. بەهەرحاڵ
باسکردنی کارئەکتەری مردن و قوتابییەکەی وکوڕەگەنجەکە و هاوڕێکەی 

 دەچینە ناو چیرۆکی گێالسی خوێنەوە. 

دوو رەهەندی زەمانی لەم رۆمانە دا ئامادەن، بەجیا لەوەی کە رەهەندە 
دەرەزەمانی و بانسرووشتی و ئەفسانەییەکان لە دووتوێی رووداوە سەیر و 

ەی شەڕکەرەوەهمییەکان و لەشکری خۆڵ، سەمەرەکان وەکوو گەڕانەو
گەڕانی ئیبلیس بەناو کۆاڵنەکان دا چاالکن و...کە ئەم الیەنە دەرەزەمانییانە 
ئاماژەن بۆ یادەوەری و حاڵەتە سایکۆلۆژییەکان کە لە گێڕانەوەکە دا هەیە. 
رەهەندە زەمانییەکە لە پێکهاتی یەکەم دا دوو دەرکەوتەی هەیە 

ەتای ئاشنایی کوڕەگەنجەکە و هاوڕێکەیە لە دەرکەوتەی یەکەمی سەر
رۆژێکی باراناویدا و لە جەمسەری زەمانی ئێستە دا کە لەبەردەم 
کتێبخانەیەک دا )ئەوقاف( پێکەوە ئاشنا دەبن، کوڕەگەنجەکە پاش 
هەڵخڕانی ئارەزووی جادووگەرانەی چیرۆکنووسی هەڵدەبژێرێت و 

بەدەم خوێندنەوەی  7"ل"دەیەوێت رۆمانێکی گەورە لەسەر مردن بنووسێت
بەردەوامی "هەزار و یەک شەو" و هەڵکۆڵینی دەستنووسەکانی بابان دا ئەم 
هاوڕێیەی لێ پەیدا دەبێت، هاوڕێیەک کە لە هەزار و یەک شەو و هەزار 
و یەک سەفەری پیت دا چاوساغێتی و کۆد و راز و تەلیسمەکانی ناو 

اوڕێیەک کە جیهانی چیرۆکی یەک لە دوای یەک بۆ دەکاتەوە، ه
لەسەرەتاوە تا کۆتایی دەڵێی هەموو شتەکان دەزانێت و لە پێکهاتی یەکەم 
دا ئێمە نایناسین...ئەو هاوڕێیەی کە بەردەوام باسی مردن و قوتابییەکەی 
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و گەڕانەوەیان بۆ شار و ورد و درشتی ئاگاداربوونی ئەو دوو زاتە لە 
و شتێکی بۆ باس رووداوەکان و مەرگی بۆ دەکات...هاوڕێیەک کە هەمو

دەکات جگە لە سیحری مردن!ئەم هاوڕێیە کە وەها بەناو کتێبەکان هاندەر 
و چاوساغی کوڕەگەنجەکەیە لە پێکهاتی دووهەم و لە رەهەندی زەمانی 
داهاتوویەک دا دێتەوە ئێستای سەرەتای پێکهاتی چیرۆکەکە و لە بازنەیەکی 

دەبێت!توونێلێکی زەمانی  زەمانی ئەفسووناوی و نادیار دا ماهییەتی ئاشکرا
سەیر کە کوڕەگەنجەکە و هاوڕێکەی لە کۆتایی پێکهاتی رۆمانەکە و 

 الپەڕەکانی کۆتایی دا بۆ ئێمە دەناسرێن:

ئەو رۆژەی کوڕە گەنجەکە خۆی بۆ سەفەری ئەفسانەی سوارە مردووەکە 
ئامادە کرد و لەگەڵ مردن دا کەوتە رێ، کە سەفەر بوو بەناو کتێبەکاندا، 

و شاری کتێبەکان و ئەندێشەی کتێبەکان دا، بەژێر نمەباراندا و بە بەنا
بێدەنگی دەرۆشت تا گەیشتە سەر بەرزاییەکی دەرەوەی سلێمانی، لەوێدا 
مردن ئاوڕی دایەوە و وتی دەبینیت ئەم سەرزەمینە چەند بە خاکی 

 ئەفسانەکان دەچێت...

 ١46ل  کوڕە گەنجەکە هیچی نەوت و بە بێدەنگی کەوتنەوە رۆشتن.

ئێمە دەزانین کە رستەی"ئەم سەرزەمینە چەندە بە خاکی ئەفسانە دەچێت" 
لە سەرەتای رۆمانەکە دا و کاتێک مردن و قوتابییەکەی دێنە سەر شاری 
سلێمانی هاتووە"بەو سەرزەمینە دا رۆشتن کە هەر بەخاکی ئەفسانەکانی 

ەی هەمان " و بۆمان دەردەکەوێت کە کوڕەگەنجەکە و هاوڕێک22دەکردو...ل
قوتابی و مردنن کە لە بازنەیەکی زەمەنی دا و لە دوو رەهەندی جیا دا 
یەکدیان بینیوەتەوە. ئەم دووە ئاماژەن بۆ دوو ئارەزووی گەورە، دوو 
ملمالنێی ئەبەدی مرۆڤ و بوون و زەمەن...مردن و 
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ژیان)قوتابییەکەی(...کوڕەگەنجە)ژیانی گێڕانەوەیی( و 
ێالسی خوێن سەفەری مەرگ و ژیان و هاوڕێکەی)مردن(...بۆیە گ

نووسینەوەی پیت و گەڕان بە دوای شوناسە لە رێگەی خەون و ئارەزووی 
نەمری دا کە لە باوەشی مردن دا دەپشکوێت. مردنێک کە ژیانی بە 
دەستە...مردنێک کە ژیاندەرە و مەرگهێنەرە...مردنێکی حەکیم کە دەزانێ 

ن...مردنێک کە رازی نەمری دەشێت تاکەی بژین و دەبێت لە کوێ بمری
 خۆیمان بۆ نادرکینێت...وەهای وت گێالسی خوێن.

بەر لەوەی چیرۆکی گێالسی خوێن بنووسمەوە دەشێت بڵێم هەموو پێکهات 
و مانای رۆمانەکە بە سەفەر بە ناو پیت و کتێب و لە فەزای کتێبخانە و 

و کتێب  دەسنووس و چیرۆک و...تێپەڕ دەبێت واتە دیسان پێکهاتی پیتیانە
 پەرستانەی ئەم رۆمانەمان بۆ ئاشکرا دەبیت...سەفەری ناکۆتای پیت...

 گێالسی خوێن 
وڕەگەنجەکە بیری لەوە کردەوە کە ماوەیەک واز لە کتێبەکانی بابان ک

بهێنێت تا چەند چیرۆکێک بنووسێت کە ماوەیەک بوو لە خەیاڵیدا بوون، 
، دوای ئەوەی دڵنیا بوو چوونکوو ئەو پێشتر بڕیار دابوو ببێتە چیرۆکنووس

ناتوانێت ببێتە جادووگەر، هەر بۆیە ئەو دەیویست لە رێگای ئەندێشەوە ئەو 
 70خەونەی بەدیبهێنێت. گێالسی خوێن ل 

پەرانتێزی یەکەم)بۆ ئەوەی باشتر لەم رستانە بگەین دەبێت بەشی 
 بخوێننەوە، من ناتوانم خەیال 68تا63"وانەیەک لەبارەی خەیاڵەوە" الپەڕەی 

 و حەقیقەت لەم نووسینەم دا بگێڕمەوە(
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دووەم چیرۆک کە کوڕەگەنجەکە دەینووسێ، بەناوی "گێالسی خوێن"ەوە 
دەبێ، لەم چیرۆکە دا کوڕە گەنجەکە دەیەوێت باس لە چیرۆکنووسێک 
بکات کە دەیەوێت چیرۆکی شووشەفرۆشێکی عاشق بنووسێتەوە کە دوای 

تە کۆاڵنێکی ئەسفەهان و ئەوەی شاربەشار دەگەڕێت رۆژێک رێیدەکەوێ
لەبەر دەرگای ماڵێکدا تووشی ئافرەتێک دەبێت کە داوای لێدەکات بارەکەی 

 72بکاتەوە تا بزانێت چی لەگەڵ خۆی دا هێناوە. گێالسی خوێن ل

پەرانتێزی دووهەم)کوڕە گەنجەکە ئەوەتا چیرۆکێک لە بارەی 
ناو شووشەفرۆشێکی عاشق دەنووسێت...چیرۆک لەناو چیرۆک..پیت بە

 پیت..پیت لە ناو پیت...بۆ ئەوەی لەم رستانە بگەن درێژەی وتارەکە بگرن(

شوشەفرۆشەکە هەست دەکات جارێکی تر ئەو بەر دەرگایەی دیبێت و 
 72پیی ئاشنایە. گێالسی خوێن  ل

پەرانتێزی سێهەم)گەڕانەوەی یادەوەری و خەون...ئەو باسانەی پێشووم لە 
یربردنتان لەیاد بێت...هەر بارەی هێزی وەبیرهێنانەوە و لەب

وەبیرهێنانەوەیەک لە سەر بنەمای لەبیربردنێک درووست دەبێت...ئەو 
 وانانەی پێشوم لەیادتان بێت کە باسم کرد!(

دوای ئەوەی کە ئافرەتەکە چاو بە ناو کەلووپەلەکانی دا دەگێڕێت کە 
قاپی پەرداخی گوڵ شەرابی، لیمۆیی، پیاڵەی کەنار ئاڵتوونی، بلووری چرا و 

 72کریستاڵی و شێر و ئەسپی شووشەیی تێدایە. گێالسی خوێن ل

پەرانتێزی چوارەم)ئاوێنە لە شووشەکان درووست دەبن...شووشەکان و 
رەنگەکان...گوڵ شەرابی...لیمۆیی..ئاڵتوونی...ونبوونمان بۆ شوناس دەست 

 پێدەکات و نابڕێتەوە یان ناشکێتەوە یان ناشووشێتەوە!(
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کی بچووک سەرنجی رادەکێشێت کەلەسەر لەپی دەستی ئافرەتەکە درەختێ
 72رایگرتووە و سەیری دەکات. گێالسی خوێن ل

پەرانتێزی پێنجەم)درەختی مەرگە یان ژیان؟! یان هەردووکیان...درێژە 
 بخوێننەوە!(

ئافرەتەکە بە شوشەفرۆشەکە دەڵێت دەمویست ئەم درەختەت لێبکڕم 
ەتی سوربوونایە، چونکە من وا ئەگەر رەنگی ئەو گێالسە وردانەی پێوەی

هەستدەکەم جارێکی تر ئەم درەختەم دیبێت و گێالسەکانی سوور بوو بێتن. 
 72گێالسی خوێن ل

پەرانتێزی شەشەم)گێالسی وردی سووری درەخت...درەختی ژیان یان 
 مەرگ؟سوور هێمای ژیانە یان مەرگ؟یان هەر دووک؟!(

ەرگیز لە شێوەی درووست بەاڵم شوشەفرۆشەکە کە دەیزانی ئەو درەختە ه
نەکراوە و رەنگە ئەو لە خەوندا بینیبێتی، تەنها رێگایەکیش لە بەردەمیدا 
بوو کە بە خوێنی خۆی گێالسەکانی بۆ سور بکات، ئیدی تا دوا 

. 48دڵۆپ...خوێنی خۆی دەڕژێنێت بەسەر گێالسەکان دا و سوریان دەکات
  70گێالسی خوێن ل

بۆ پەرانتێزی شەشەم...شەشەم هێمای ژیانە پەرانتێزی حەوتەم) بگەڕێنەوە 
یان حەوتەم؟ حەوتەم هێمای مەرگە یان شەشەم؟شەشەم پیرۆزە یان 
حەوتەم؟حەوتەم مەلعونە یان شەشەم؟پیت مەلعوونە یان ژمارە؟ژمارە 

 ژیان(---پیرۆزە یان پیت؟مەرگ 
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لەوکاتە دا چیرۆکنوسەکە دەبینێ الپەڕەکەی ژێردەستی بەخوێن سوور بووە، 
اڵم نازانێت خوێنی خۆیەتی یا خود خوێنی شوشەفرۆشەکەیە رژاوەتە سەر بە

 70الپەڕەکە. گێالسی خوێن ل

پەرانتێزی هەشتەم)بۆ باشتر تێگەیشتن لەم کورتە چیرۆکەی کوڕە 
 گەنجەکە، رۆمانی گێالسی خوێنی عەتا محەمەد بخوێننەوە(.

ی عەتا ئەوا چیرۆکێک هەیە بەناوی "تامی مەرگ"ەوە کە کەسێک بە ناو
محەمەدەوە نووسیویەتی و لە کتێبێکدا باڵویکردۆتەوە کە ناوی زارەکانی 

 ١37خەونە. گێالسی خوێن ل

 

پەرانتێزی نۆیەم)بۆ ئەوەی باشتر لە رۆمانی گێالسی خوێن و تامی مەرگ 
 بگەن...رۆمانی مار و پلەی فەرهاد پیرباڵ بخوێننەوە(

امی مەرگ و ماروپلە پەرانتێزی دەیەم)بۆ ئەوەی لە گێالسی خوێن و ت
 تێبگەن غەزەڵنووس و باخەکانی خەیاڵی بەختیار عەلی بخوێننەوە(.

خاڵی کۆتایی لەباتی پەرانتێز: بۆ ئەوەی سەفەرێکی نادیار بە ناو پیت دا و 
بەمەبەستی شوناسدۆزیی لە سۆنگەی ژیان و مەرگ و ئارەزوو و خەون و 

ر رۆمانی گێالسی ختوورەوە بکەن ئەم وتارەی من بخوێننەوە کە لەسە
خوێنە...رۆمانێک کە هی عەتامحەمەدێکە کە وەهمییە...عەتایەک کە 

من دەچێت بۆ گێڕانەوەی  49ئەوەندە لە وشیاریی یان نیوەوشیارییەکی
نەمری پیت ئەوەندەی لە مرۆڤێکی سەرماش و برینجی بااڵمامناوەند 
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تەی ناچێت...عەتا محەمەدێک کە گێڕانەوەی وشێاری خەونی منە لەو کا
 کەمن ناوشیار بووم...لەو کاتەی خەوم خەونەکانی لێدەشاردمەوە.

 پەراوێز و سەرچاوەکان:

هەزارتوێکان ئاوەڵناوێکە کە بۆ جیهانی توێدار و پڕپێچ و پەنای خورخێ -١
لۆڤیس بوریخس بەکار دەچێت، تایبەتمەندی کارەکانی بوریخس هەڵکۆڵینی 

ەناوی مرۆڤە بە رێگەگەلی قەڵشت و درز و پێچ و پەناکانی دەروون و ه
تایریک و فەزا نادیار و نەناس و کتێبخانەییەکان، هەر وەک لەم وتارەش 
دا بسی دەکەم عەتا محەمەد جیهانێکی بوریخسی هەیە، بوریخسی هەنووکە 
ئاوەڵناوێکە بۆ شێوازێک لە گێڕانەوە و نووسین و چیرۆک و تەنانەت "بوون"، 

لەتی تایبەت بە خۆیەتی. بوریخس، هەر وەک چۆن کافکاییش هەڵگری دەال
ئەم نووسەرەی ئەمریکای التین پێمان دەڵێت: نووسین جگە لە بەڕێوەبردن 
و نمایشتکردنی خەونێک هیچیتر نییە. گێالسی خوێن هەڵگری بەشێکی زۆر 

 لە مانای ئەم رستەیەیە.

دیرۆک لە زمانی کوردی دا واتە شتە دێرین و کۆنەکان، ئەم وشەیە لە -2
ژوو کۆنترە و دەاللەتیشی بەرینترە، واتە دەشێت مێژووش بەشێک وشەی مێ

بێت لە دیرۆک وەک چۆن ئەفسانە و حیکایەت و چیرۆک و رازەکان 
بەشێکن لە دیرۆک، بۆ ئەوەش بەمەبەستی هێڵکاری لە نێوان مێژوو و 
مێژوونووسی وەکوو زانست کە لە وتارەکەدا باسم کردووە و خاوەنی 

ری و رەهاخوازییە، و دیرۆک و دیرۆکنووسی کە تایبەتمەندێتی ناجێگی
خاوەنی تایبەتمەندێتی بزۆزی و چیرۆکیانە و رێژێگەرێتی کردووە. و ئەمەش 
بە مەبەستی پێکانی چەمکیانەی واتای رێژەمەندی و ئیمکان لە گێڕانەوە و 

 بەتایبەتی گێڕانەوەی چیرۆکی دا.
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ووییەکانییەوە ناوبانگی سێر واڵتەر ئسکات کە زۆرتر بە بۆنەی رۆمانە مێژ -3
لە شاری ئیدینبۆرگ لەدایک بووە و چوونکوو بە ١77١هەیە لە ساڵی 

بنیاتنەری رۆمانی مێژوویی دەزانرێت سااڵنە خەاڵتێکی ئەدەبیان بە ناوی 
ئەو داناوە و دەیدەن بە باشترین رۆمانی مێژوویی ساڵ، ئسکات لە 

 کۆچی دوایی کرد.ویکی پیدیا ١832سێپتەمبەری ساڵی 

لوکاچ، گئورگ، شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور رمان تاریخی، ترجمە -4
 ١0و9، سال سوم، شمارەی 75مجید مددی، ارغنون، بهاروتابستان

 سەرچاوەی پێشوو.-5

 هەمان سەرچاوە.-6

کرۆنۆلۆژی وەکوو زانستی تۆمارکردنی زنجیرەی رووداوەکانی قۆناغگەلی -7
 جیجیای مێژوویی پێناسە دەکرێت.

کاچ، گئورگ، شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور رمان تاریخی، ترجمە لو -8
 ١0و9، سال سوم، شمارەی 75مجید مددی، ارغنون، بهاروتابستان

 سەرچاوەی پێشوو.-9

 هەمان سەرچاوە.-١0

پیتە ئەبجەدییەکان یەکەمجار لە الیەن فینیقییەکانەوە و بۆ کاروباری -١١
ت و نووسین بەکار هاتووە، ژمێریاری کائینات و رێک و پێک کردنی خە

ژمارەییشی هەیە بۆ نموونە دەڵێن اللە -شێوازی ئەبجەدی هاوتایەکی رەمزی
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ە چوونکوو 36لە ئەبجەد دا یان وەک هەندێتر دەڵێن هاوتای 66هاوتای 
ژمارە حسێب دەکرێت و کاتێک ل تەشدید وەرنەگرێت  30هەر ل بە 

 5و "ه" بە ژمارەی  ١ ژمارەی لێ کەم دەبێتەوە، چوون" ا" بە ژمارەی30
دادەنرێت. فۆرمی ئەبجەدی هەر هەمان فۆرمە کە زمانی عەرەبی یان وەک 
عەتامحەمەد و گێالسی خوێن گوتەنی سیستەمی پیتیانەی "ع" لەسەر قەوارە 
و بنەمای ئەو داڕێژراون و دواتر وەک لە رۆمانەکە دا دەبینین عەرەب 

و شوناسەکانیتر لێرەدا خۆی دەکات بە خاوەنی ئەبجەدیی و رێگەی پیت 
 کورد نادات.

لوکاچ، گئورگ، شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور رمان تاریخی، ترجمە  -١2
  ١0و9، سال سوم، شمارەی 75مجید مددی، ارغنون، بهاروتابستان

 سەرچاوەی پێشوو.-١3

شوێنگەی لەدایکبوونی فەلسەفەی مێژوو یۆنانە؛ لێکۆڵینەوەکانی -١4
لەبارەی ئەو هێزانەی کە مێژوو دەجووڵێنن و دەیخەنە هیرۆدۆت و توسیدید 

بزاوتن لەسەر ئەم بابەتە و هەرەوەها تۆژینەوەکانی پلۆتارک و لەوە 
بەدواوەش بەتایبەتی لە نووسینەکانی ئاگۆستینی قیدیس و لە کتێبی شاری 
خودا دا دەیبینین، تا دەگاتە الی هیگل. یاسپرس،کارل، آغاز و انجام تاریخ، 

 ١363حمد حسن لطفی،چاپ دوم، تهران ترجمە م

یاسپرس،کارل، آغاز و انجام تاریخ، ترجمە محمد حسن لطفی،چاپ  -١5
 ١363دوم، تهران 

کە (super natural)ئەم گێڕانەوەیە لە زنجیرە درمای بانسرووشت-١6
تا ئێستە یازدە سیزێنی هاتۆتە بازاڕ بینیومە، کۆمەڵێک نووسەر و دەرهێنەری 
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ان دوو برا دەکات کە دایکیان بە منداڵی لە رێگەی هەیە و باسی ژی
شەیتانێکی چاوزەردەوە بە ناوی عەزازیل دەکوژرێت و ئەوانیش دەبن بە 

و (vampire)بکوژی بوونەوەرە بانسرووشتییەکان هەر لە خوێنمژ
گورگینەکانەوە بگرە تا دەگاتە خودا جێماوە کۆنە یۆنانییەکان و شەیتان و 

 سەرهەڵدان و رابوونی لوسیفر. فریشتەکان و دواتر تا

یاسپرس،کارل، آغاز و انجام تاریخ، ترجمە محمد حسن لطفی،چاپ  -١7
 ١363دوم، تهران 

 سەرچاوەی پێشوو-١8

بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی پرسی مێژوونووسی کوردیی و بوون و -١9
و مەلەفەی تایبەت 82و8١نەبوونیەوە دەتوانن چاو لە گۆڤاری زرێبار، ژمارە

ێژوونووسیی کوردستان، بە تایبەتی وتارەکانی "مقدمەای بە تاریخ نگاری بە م
کوردی" نووسینی اسماعیل شمس یان وتاری "مێژوونووسی و پرسی 

 سیاسەت" د.ئازاد حاجی ئاقایی بکەن.

نیچە، فریدریش، چنین گفت زرتشت، ترجمەی داریوش آشوری، -20
 ١378تهران 

مێژوونووسی و پرسی سیاسەت، ، 82و  8١گۆڤاری زرێبار، ژمارەی -2١
 ئازاد حاجی ئاقایی.

،"مقدمەای بە تاریخ نگاری کوردی" 82و  8١گۆڤاری زرێبار، ژمارەی  -22
 نووسینی د.اسماعیل شمس
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 سەرچاوەی پێشوو-23

 هەمان سەرچاوە -24

هەمان سەرچاوە وتاری،"مقدمەای بە تاریخ نگاری کوردی" -26و25
 نووسینی د. اسماعیل شمس

 The)ی ئیلیزابێتی جیهان یان تصویر الیزابتی جهانوێنە -27
Elizabethan picture) یەکەمجار لە الیەن و، تیلیاردەوە و بۆ

گێڕانەوەیەکی مێژوویی تایبەت لە کەلتووری سەردەمی شکسپییەر بەکار 
برا، مەبەست سیستەمێک لە تەکووزی و کۆسمۆس و رێک و پێکی و 

ون، راهنمای نظریە ادبی معاصر، یەکانگیرییە. رامان سلدن، پیت ویدس
 ترجمە عباس مخبر، نظریەهای پساساختارگرا، تاریخ گرایی جدید.

رامان سلدن، پیت ویدسون، راهنمای نظریە ادبی معاصر، ترجمە  -28
 207و206عباس مخبر، نظریەهای پساساختارگرا، تاریخ گرایی جدید.ص 

کە بەستێنێکی  ئەرشیڤ بریتییە لە جۆرە نەزم و یاسا و رێسایەک-29
زەمانی درێژ و لە رێگەی میکانیزمەکانی کۆمەڵگا و دەسەاڵت بە سەر تاکی 
کۆمەڵگا دا دەسەپێت و فۆرمی چەشنێک لە ناوشیاریی فێرکراو یان 
ناوشیاری وەرگیراو وەردەگرێت، بۆ زانیاری زیاتر چاو لە کتێبی سرگشتگی 

نەهایی از نقد پسامدرن، نشانەها، بودریار، لیوتار، دلوز، فوکو و بارت...نمو
 گزینش و ویرایش مانی حقیقی بکەن.

احمدی، بابک، خااطرات ظلمت، دربارەی سە اندیشگر مکتب -30
 6١ص ١376فرانکفورت،تهران، نشر مرکز 
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رامان سلدن، پیت ویدسون، راهنمای نظریە ادبی معاصر، ترجمە  -3١
 209عباس مخبر، ص 

 سەرچاوەی پێشوو.-32

 2١0ص  هەمان سەرچاوە-33

، مێژوونووسی و پرسی سیاسەت، 82و  8١گۆڤاری زرێبار، ژمارەی  -34
 78ئازاد حاجی ئاقایی.ل

 سەرچاوەی پێشوو-35

کە لە  (Lost)ئاماژەیە بە زنجیرە درامای ونبووگ یان ونبووەکان -36
الیەن سێ دەرهێنەری بە توانای ئەمریکایی جیفری لەیبێر، جەی جەی 

ۆف درووست کراوە و لە شەش سیزێن پێکهاتووە ئابرامز و دیمۆن لیندیل
ئەم زنجیرەیە یەکێک بوو لە باسهەڵگیرسێنەرترینی ئەو درامایانە کە 
بەچەندین داهێنان لە وێنەگرتن و رەوایەت و 

چەندین تێمی فەلسەفی و وجوودی و (Flashback)رابردوونوێنی
ووف و میتافیزیکی بەشێوەی هونەری گێڕاوەتەوە و ناوی چەندین فەیلەس

بیرمەند و فیزیکزانیشی تێدایە کە هەر کام هێمای چەشنە بیرکردنەوەیەکن 
لە جیهانێک بە ناوی "دوورگە" دا، کەسێک ئەو درامایەی بینیبێ لەم باسەی 
منیش بە ئاسانی و قووڵی تێدەگات. بەاڵم شتێک کە دەشێت باسی بکەم 

ە فیزیاییەکان مانای زەمانە لەوێ دا، زەمان و خێرایی تیشک لە بیردۆزیی
دا پێوەندییەکەی جەوهەرییان پێکەوە هەیە، دوورگەی الست ئەو شوێنەیە 
کە تیشک ماهییەتیتری هەیە بۆیە زەمان دەگۆڕێت و شوێنیش هەروەتر، 
زەمان دەبێتە نازەمان و شوێن دەبێتە ناشوێن بۆیە دوررگە ونبووگە و کەس 
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تەنها خۆیان دەتوان نایدۆزێتەوە و هەروەهاش دانیشتووانی ونبووەکان و 
خۆیان بدۆزنەوە لە ناو بیابانێک لە سەیالییەت و بزۆزی زەمەن دا، کە 
هەڵبەت هەموو ئەمانەش بە ئامادەیی ئیبلیس و فریشتە لە قەوارەی دوو 

 کارئەکتەری هێمایین رەقەم دەدرێت.

، مێژوونووسی و پرسی سیاسەت، 82و  8١گۆڤاری زرێبار، ژمارەی  -38و37
 79ئاقایی.ل ئازاد حاجی 

ئاماژەیە بە شیعرێکی شێرکۆ بێکەس بۆ هەڵەبجە کە لێرەدا دەسکاریم -39
 کردوو."لە دوای خنکانی هەڵەبجە نامەیەکم نووسی بۆ خوا..."

، مێژوونووسی و پرسی 82و  8١گۆڤاری زرێبار، ژمارەی  -4١و40 
  79سیاسەت، ئازاد حاجی ئاقایی.ل 

 56، ص١386ققنوس، تهرانپل سارتر،ژان، کلمات،انتشارات -42

، زمان 3لێکۆڵینەوەیی، ساڵی یەکەم ژمارە -زمانەوان، وەرزنامەی زانستی-43
لە روانگەی دەروونشیکارییەوە)دەربارەی ژاک الکان( لێدوانی د.ماری 

 ١45گالکز، وەرگێڕانی مەنسوور تەیفووری، ئیبراهیم شەوقی، ل

 له كه یهنانهدووپاڵ و دووالیه و وشهواسازی لهپێکهاتشکێنی یان  -44
فی و مشت و مڕی لسهرگێڕاندنی فهزموونێكی وهزمانی فارسی دا دوای ئه

. و چڕوپڕ دانراوهdeconstructionهاوتای وەکوو نێوان رۆشنبیران 
و  وهشاندنهڵوهنها واتای ههته یهم زاراوهتا دا ئهرهسهپێكێت، لهی دهواتاكه

 ئێمه  كه یهوهی ئهواتاكه وت كهركهاڵم دواتر ده"ساختارشكنی"بوو به
نێین ش پێكهاتێك رۆ دهو شكاندنهڵ ئهگهشكێنین هاوكات لهپێكهاتێک ده
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 و واتایهبه !نییه شنها فارسیو ته كی كۆنی پارسییهیهوشه و واسازیی كه
شكاندنێكی  ، واسازیی واتهدەکرێت ئێمەش کەڵکی لێوەربگریندێت 

 !رانهرۆنه

هەموو مەوداکان، لە زەمان و فەزا دا خەریکن کورت دەبنەوە.  -45
ئەمڕۆکە مرۆڤ شەوانە لەرێگەی فڕۆکە دەگاتە شوێنانێک کە پێشتر لەمە 
حەوتە و مانگانی دەخایاند. هەنووکە سات بە سات هەواڵی رووداوەکانی لە 

ا تا بەر لە ئێستا ئەگەر شتێکیشی دەبیست رادیۆوە پێ دەگات؛ لەحاڵێک د
سااڵنێک پاش قەومانی رووداوەکە بوو. پرۆسێسی گەشە و نەشەی گیاکان 
کە لە درێژەی وەرزەکان دا شاراوە بوو ئێستا لە یەک خولەک دا و لە 
فیلمێک دا پیشان دەدرێت.  ئەمە چەند دێڕن لە بابەتێکی هایدیگرە لە 

زبان و اندیشەی رهایی. ئەم بەشەی لەگەڵ ژێر ناوی"شت" لە کتێبی شعر، 
 گێڕانەوەکەی من دا گونجاو و ئاوێزانە بۆیە لێرەدا هێنام.

 ویکی پیدیا-46

لوح المحفوظ لەوە روونترە من دەست بخەمە سەری و روونی کەمەوە،  -47
 بڤەکان پێویستیان بە روونکردنەوە نییە!

انیدان لە رێگای ئایا ئەم نەخشاندنەی درەختەکە بە خوێن و قورب -48
عەشق هەر هەمان ئەفسانەی الس و خەزاڵمان بە بیر ناهێنێتەوە، ئایا 
مێژووی خوێن دیسان دووبارە دەبێتەوە؟یان مێژووی نوێ بە خوێنیتر و 

 قوربانیتر و "پیت"یتر دەگێردرێتەوە؟

فرۆید هیوادار بوو بتوانێت لە رێگەی هێنانی ناوەرۆکی ناوشیارییەوە  -49
ری بتوانێت چەپاندن و زەخت و ئازاری دەروونی کەم کاتەوە و بۆ ناو وشیا
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ئەو وتە بەناوبانگەی لەبارەی پێوەندی نێوان نەست)زەینی ناوشیار( و 
ئەوە لەکوێ بوو، ”Wo Es war, soll Ich warden“وشیاری راگەیاند 

بە دەربڕینێکی (Where it was shall I be)خۆزگە من لەوێ دەبووم.
پێگەی زەینی . جێگەکەی بە "خود"پڕ دەکرێتەوەIdن نەستدیکە ناوشیاری یا

نیوە وشیار لە چ فۆرمێک دایە...ئایا ترس لە مردن و دەرکەوتنی لەقاڵبی 
 گێڕانەوەی ناکۆتای چیرۆکی وشیارییە یان نیوە وشیاری یان ناوشیاری؟
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