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كةظال وةك فؤرمةكىَ هونةرى د رؤمانا ناخيَن دةرزى دا
طوجناندنةك دناظبةراهةظتيَكستى وبةرجةستةكرنارةهةندان
بيان امحد حسني
ثشكا زمانىَ كوردى،كوليذا ثةروةردا بنيات ،زانكؤيا دهوك ،هةريَما كوردستانيَ – عرياق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 9 :طوالن ،8102 ،ميَذوويا رةزامةنديا بةالظكرنىَ 9 :تريمةه))8102 ،

ثوختة
هونةرب طشتى وئةدةبيات بتايبةتى ئيلهامةكا خؤرستيية،كو هةست و رؤحا مرؤظى سةروكانييا وىَ ية .هةظنشينى
وثةيوةندييا هةردوويان دئيَك رووبةردا تيَكهةلبوون وطوجناندنا دووفؤرمانة،كو ذاليىَ زانستيَن جوانناسى وسيميؤتيكيظة
بداهيَنانةكا ميناك دهيَتةنياسني ومةبةستا نظيسةرى ذئةظىَ ثرؤسىَ ثرترووهنكرن وبةرجةستةكرنا هزر و ئارماجنانة.ظةكولني
لدؤر ئةظىَ ثةيوةندييىَ بشيَوةكىَ ئةكادميى وثراكتيكى دئةدةبياتاجيهانيدا بؤ داوييا سةدا نوزدىَ ظةدطةرِيت.
رؤماننظيس درؤمانا ناخيَن دةرزى دا شياية ب ظةطيَرِانةكا ئةدةبى-هونةرى كةظاليَن كةسايةتيىَ سةرةكى دتيَكستيَن
جؤراوجؤردا بةرجةستة بكةت،ثيَخةمةت دياركرن وشرؤظةكرنا رةهةنديَن ئافراندناكةظاالن وييَن كاريطةر
لسةركةسايةتييان
كليليَن ثةيظان :كةظال،هةظتيَكستى،ظةطيَرِان.رياليزما ئيمثرسيونيسمى،بةرجةستةبوونارةهةندان

،ثةيوةنديىَ

ثيَشةكى
ناخيَن

دةرزى

رؤمانةكة

لدور

ضةند

كةسايةتييان ،ب تايبةتى لدور زارؤكةكىَ
جطارةفرؤش وويَنةكيَشةكىَ ثةريشان،كو رةهةنديَن
ذيانا ئةوان وذنةكىَ لدويظ ضةقىَ كةظاليَن وى
ضةرخيية.رؤماننظيس شياية ب ريَكا هةظتيَكستيىَ
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دناظبةرا

هونةروظةطيَرِانىَ

دا

دروستبكةت.
طرنطييا ظةكولينىَ:طرنطييا ئةظىَ ظةكولينىَ د
رةخنا

رؤماناكورديدا

ب

نوياتييا

بابةتيظة

طريَداية،كو لدؤر ثةيوةندييا دناظبةرا رةطةزيَن
ظةطيَرِانىَ و ويَنةكيَشانىَ ية لبةر رووناهييا
هةظتيَكستيىَ ،ثيَخةمةت بةرجةستةكرنا هندةك
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رةهةنديَن كاريطةر .رؤمانا ناخيَن دةرزى منوونةكا
ذيَطرتيية بؤ ثراكتيزةكرنا بابةتىَ هةلبذارتى .
ميتؤداظةكولينىَ:لدويظ بابةتىَ ظةكولينىَ ميتودا
وةسفى –شرؤظةكارى هاتيية ثةيرِةوكرن.

بيَطومان ئةطةر تيَكهةلضوون وثةيوةندى
دناظبةرا هونةر وئةدةبياتىَ ،لسةر بنطةهىَ
هةظتةريبى ونيَزيكييا قوتاخبانةكا هونةرى يان
دووقوتاخبانيَن هونةرى بيت ،داهيَنانا ئةوى

ناظةرؤك وثةيكةرىَ ظةكولينىَ  :ئةظ ظةكولينة

بةرهةمى دىَ رةنط وناظةرؤكةكا تايبةت

لذيَرناظونيشانىَ "كةظال وةك فؤرمةكىَ هونةرى د

هةبيت.ئةطةر بكورتى وخبواندنةكا ميَذوويى ل ئةظىَ

رؤمانا ناخيَن دةرزى دا طوجناندنةك د ناظبةرا

كارتيَكرنىَ وتيَكهةلكرنىَ دناظ هونةرىَ جيهانيدا

هةظتيَكسيت وبةرجةستةكرنا رةهةندان" داية كو

بنيَرين،تادةستثيَكا سةدا نوزدى ذيَدةرىَ داهيَنانيَن

دابةش دبيتة بسةر دةروازةك و دوو ثشكيَن

ويَنةيى ثرت ذ تيَكستيَن ئامسانى وةك تةورات

سةرةكى .د دةروازيَدا بشيَوةكىَ كورت ثةيوةندييا

وئةفسانةييَن ميتؤلؤذى وميَذوويى بوو.بةىلَ ل

هونةرىَ ويَنةكيَشانىَ ب رؤمانىَ ظة د ئةدةبياتا

سةدانوزدىَ و ويَظة هونةرىَ ويَنةكيَشانىَ هيَدى

جيهانيدا هاتيية بةحسكرن .ثشكا ئيَكىَ ،ثشكةكا

هيَدى سةربةخؤييا خؤ وةرطرت و ذ ئةدةبياتىَ

تيؤرى -ثراكتيكيية ،لذيَر ناظونيشانىَ كةظال وةك

جودا بوو،بةلكو بةروظاذى،ئةو ئةدةبيات بوو كو

فؤرمةكىَ هونةرى ذ ويَنةى بؤ تيَكستةكا ئةدةبى د

ثرت ذ هةرجار مفا ذ ويَنةكيَشانىَ وةرطرت(.)1

رؤمانا ناخيَن دةرزى دا طوجناندنةك د زةمينةيا

ئةو ثةيوةندييا دناظبةرا جؤريَن هونةرى و

هةظتيَكستييَدا.ثشكا دووىَ ذى ثشكةكا تيؤرى-

ئةدةبيات و هونةراندا هةى ثرت ثةيوةندييةكا

ثراكتيكيية ،بةرجةستةبوونا رةهةندان د هندةك

روحيية ،ضونكى ثرت سةرةدةرى دطةل اليةنىَ

منوونةييَن كةظاليَن رؤمانا ناخيَن دةرزي دا خبؤظة

هةست و سوزان دهيَتةكرن وئةظ نيَزيكيية دبيتة

دطريت .

ئةطةرىَ بةرهةمهاتنا طوتارةكا هةظثشك دناظبةرا

دةروازة:هونةر و ئةدةبيات دوو فؤرميَن جياواز،ىلَ

واندا.لةورِا (طوتناهوراسىَ رؤمانى دةمىَ دبيَذيت:

بؤزانستىَ

هةركةظالةك شيَعرةكة ،بوو هاوكيَشةيا هةمى

جوانناسيىَ ظةدطةرِيت،كو هةرئيَك ب ئامراز و

خواندنيَن بظى رةنطى دئةدةبياتا ئةورؤثيدا .بتايبةتى

شيَوازةكىَ تايبةت دهيَتة بةرهةمهينان ،هةلبةت

ل سةدا نوزدىَ ثةيوةندييا دناظبةرا هونةران و

سةروكانييا

داهيَنانا

هةردوويان

لبةر رووناهييا ريَبازةكا هونةرى-ئةدةبى.

هةروةسا

ئةدةبيات و هونةراندا ،دطةهيتة

َمانى ييَن ضاخىَ
طوثيتكىَ .ئيَك ذبريدؤزيَن ئةل
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باوةرىَ

.هةردووقوتاخبانيَن ناتوراليزم وئيمثرسيونيزم ذئةظى

شليطل)

رؤمانتيكى(ويلهيَلم

لوىَ

دابوو،دظيَت هةمى هونةر ذ هةظدوو خبوون تا ريَكا

اليةنيظة طةلةك نيَزيكى ئيَكبوون بؤ منوونة زوال

طةهشتنا بهةظرِا بدةستظة بهينن().)2

درؤمانا ئاسومواردا مفا ذكةظاىلَ (ئوتيكةران)يىَ

نيَزيكى وتيَكهةلبوونا هونةر وئةدةبياتىَ ذظاالتيىَ
نةهاتيية،ضونكى

لسةربنطةهىَ

تيَطةهشتنةكا

دانييَل كوتى دثةرتوكا ميَذوويا ئةدةبياتا

هزرى،جظاكى ورؤحى،هونةرمةند و نظيسةر

فرةنسيدا دطةهيتة ئةوى َئةجنامىَ ،كو ثةيوةندى

هةظدوو ثةسةند دكةن ويا (بهاتر ذ شيَوازىَ

دناظبةرا ويَنةكيَش و موديَال وى ذهزريَن بةربةالظيَن

طةهاندنىَ لدويظ تيؤريَن هونةرمةندان،هةظبةركرنا

ئةدةبياتا سةدا نوزدىَ بوو،و ئةو زجنريا رؤمانيَن

هونةرانة لسةربنةمايىَ زةمينةييَن كولتوورى

كوب ئةظىَ جؤرة ناظةرؤكىَ دهاتنة دينت ب

وجظاكى ييَن هةظثشك كوب ظةكولني وليَطةرِيانىَ

رؤمانيَن هونةرمةند يان رؤمانيَن نيطاركيَشى

دىَ شيَني ئةو ئاخا جظاك ،جه ودةمىَ هونةر

دهاتنةناظكرن(.)6هندةك ذ رؤماننظيسيَن دى ييَن

وئةدةبياتىَ سةخبيَر وثةروةردة دكةت،سالوخةت

فرةنسى ،كو هةرئيَك بشيَوازىَ خؤيىَ تايبةت

بدةين وئةوتشتىَ كارتيَكرن لسةروان كرى

دئافراندنا بةرهةميَن خؤدا ،مفا ذبةرهةميَن

ثيشانبدةين().)3

نيطاركيَشان

ل سةدةييَن رينسانس تا ئةظرو ئةوبازنا كو
نظيسةر

وهونةرمةند

ثيَكظة

طريَداين

ذ

وةرطرتيية

ئةوانا

(بةلزاك،ئيَدمؤندديطونكور،فلؤثري،ئؤيسمانيس،ثرؤ
ست ...هتد) (.)7

بازنةكاكولتوورى يا ئيَكطرتى بووية  .وطةلةك

ئةظ دياردة لدةف هندةك نظيسةرو رؤماننظيسيَن

جارجهةكى ئةو ثيَكظة كؤمدكرن وةك ئةكادميييَن

عةرةب ذ وانا جرباابراهيم جربا،بهاءطاهر و ب

ئيتاىل،سالوَنيَن فرةنسى،كافيتريياييَن سةدانوزدىَ

تايبةتى لدةف جةزائرييان ثةيدابوو.بؤ منوونة

هةروةسا

دشييَن ئاماذةب ضةندين ثةيوةندييَن

دبةرهةميَن (احالم مستغامنى،واسينى االعرج...دا

هةظالينيىَ

بدةين وةك

(هونةرىَ

(زوالومانىَ)(،بودليَرودوالكرؤظا)
(ئةثولينةروثيكاسو) (.)4
سةدا نوزدىَ سةدا ثيَشكةظتنا قوتاخبانيَن ئةدةبى
وهونةرى بوو ل ئةورؤثابطشتى ول فرةنسا بتايبةتى

43

نيطاركيَش (ئيَدطاردوطا)ى وةردطريت(.)5

هارمونييةك

دناظبةرا

ئةدةب

زمانى)وهونةريَن دى(نة زمانى)دا هةية(.)8
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ثشكا ئيَكىَ :كة ظال ذ ويَنةى بؤ تيَكستى د
رؤمانا ناخيَن دةرزى دا -طوجناندنةك د
زةمينةيا هةظتيَكستييَدا –
ئةظىَ ثشكىَ بتنىَ ،هةظتيَكستيىَ دناظبةرا(كةظال ) و
(تيَكست)ى درؤمانيَدا دىَ ئيَخينة بةر بةحس و
ظةكولينىَ ذ هةردوو رووييَن تيؤرى و ثراكتيكى
ظة.
ظةكولينيَن تيَكستىَ رؤمانىَ ذروويىَ هةظتيَكستيىَ
ظة لسةر دةستىَ ميخائيل باختينى دةست
َة بؤ دةستثيَكا سةدا بيستىَ
ثيَكرينة،كو ئةظ هةول
()8292-8291ظةدطةرِيت ،دةمىَ هندةك زاراظيَن
وةكو ديالؤط و ثؤىل فؤنيمى د ظةكولينيَن خؤ دا
بكارهيناين(.)9ئةو ظةكولينيَن كو ثرت دئةظى بواريدا
َاظبووين وبؤ جارا ئيَكىَ زاراظىَ هةظتيَكستيىَ تيَدا
بةل
بكارهاتى ،ظةكولينيَن جؤليا كريستيظايىَ بوون
دطوظاريَن (تيل -كيول)Tel-Quel-و (كريتيك –
)8233-8233()critiqueو د ثةرتوكيَن (سيميوتيك
)semeiotikeو(تيَكستىَ رؤمانىَ-

دكةت(.)11دشييَن بيَذين ئةو ثيَناسةيا لوران ذينىَ بؤ
هةظتيَكستيىَ دطوظارا شيعرييةتدا ئاماذةثيَكرى ثرت
دطةل بابةتىَ ظةكولينا لبةردةست دطوجنيت دةمىَ

ذبةر ئاراستةيا ظةكولينىَ ،دتةوةرىَ ئيَكىَ ذ

texte du

"و هةظنشينييا وان ذ اليىَ ميَذوويى ظة

Le

.)11( )romanبةىلَ ئةو ظةكولةر و رةخنةطرىَ ئاماذة
ب بابةتىَ هةظرِيَيا هونةر وئةدةبياتىَ لسةر بنةماييَن
هةظتيَكستيىَ كرى (لوران ذيَنى ية ،كو د
طوتارةكيَدا لذيَر ناظونيشانىَ ميَذوويا خواندنىَ
دويظضوونا هةردوو سيستةميَن "طوتاريى و ويَنةيى

دبيَذيت((:كارةكة تيَكستا ناظةند ئةجنام ددةت ذبؤ
طوهرِينا ضةند تيَكست و ثيَشاندانا وان ،دطةل
ثاراستنا سةروةرييا رامانىَ ))

()12

 .ئيَك ذ

تايبةمتةندييَن هةظتيَكستيىَ طوتنة هةر ذبةر هندىَ
لوران ذيَنى ((ئةم خاسيةتة دةبةستيَتةوة بة كردارى
"طواستنةوةى دةق لة ئاستى دينت و بيستنةوة بؤ
ئاستى واذةيى")) .ب شيَوةكىَ رووهنرت مةبةست
()13

ذ طوتنىَ زمانة كو رؤلةكىَ سةرةكى دظةطوهاستنا
ئاستى ئيَكىَ بؤ ئاستىَ دووىَ دطيَرِيت .هةر لدور
ئةظى مذارى والت حممد دبيَذيت:ئةطةر ((دةق
ويستى دةقئاويَزان -بةمنوونة – لة طةل تابلؤيةكى
شيَوةكارى ،يان ثارضة موسيقايةكدا بكات ،ئةوا بة
زمان ونووسني طوزارشتى ىلَ دةكات ،بؤ ئةوةى
هةريةك لة وانة ببيَتة دةق و ثة يوةندى ببةستىَ لة
طةلَ دةقة مةركةزييةكةدا)) .
()14

ذبةركو هونةريَن بةرجةستةيى و ذانريَن ئةدةبى
شيَوازيَن دةربرينى نة ،لةورا نيَزيكييا هونةران
دطةل ئةدةبياتىَ دقوناغا ئيَكىَ دا ب رةطةزيَن
خةيال وهةستيظة دطريَداينة .ب دةربرينةكا
دى(ثةيظ ب ريَكا هةست و نيازان دهيَتة هةبوونىَ
ودشيَت برةخ ثةيظيَن ديرت ظةنوسييَت ب
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ناظةرؤكةكا ذ هةذى كو دطةل بكارهينانا كارةكى

دئيَخيت  )17( .دئةظى جؤريدا دةقىَ ئةدةبى مفايىَ ذ

،هيَزا كارتيَكرنا وان خورترت ليَدهيَت و هونةر ذى

َة هيَمايان وةردطريت كو بةرى وى
ئةوان كومةل

هةروةسا .بؤ منوونة د ويَنةكىَ هونةرى

هةبووينة.

ب طوتنةكا دى دةمىَ تيَكستيَن

(شيَوةكارى)دا ئةو بكارهينانا هيَل ،ديزاين ،رةنط

نظيسةرةكى هةلضوونىَ دطةل هندةك تيَكستيَن دى

و ريَكخسنت و ثيَكظةطريَدان و طوجناندنا وانة ،كو

ييَن سةردةميَن دوير دكةن

كةظاىل بةرةظ ئاراستة كا ثةسةندكرى و ماييندةيى

-8هةظتيَكستييا ناظوكى :مةبةست ذ ئةظى جؤرى

ظة دبةت .ومرؤظ ب ريَيا بكارهينانا زمانى ،شيانيَن

ثةيوةندييا تيَكستىَ نظيسةريية دطةل تيَكستيَن

بةرجةستةكرنا ئةوا د خةياال وى دا هةى ب

نظيسةريَن هةظضةرخيَ وى ،ضونكى تيَكست د

طوتارةكىَ دنة خشينيت) (.)15دئةظىَ ثرؤسيَسيَدا

ضوارضووظىَ سيستةمةكىَ رةوشةنبرييىَ ثيَكهاتى ذ

لذيَر

ئةدةب و هونةر و ئايدؤلؤذيا وميَذوو،و...هتد

دةسهةالتا سيستةمىَ طوتاريى(ئةدةبى)و ذ ئاستىَ

دروست دبيت
-3هةظتيَكستييا خودى:دةم َى تيَكستيَن نظيسةرةكى

دضيت ذ بؤ سازدان وداهيَنانا تيَكستةكىَ نوى

دناظئيَكدا هةلضوونىَ دكةن و ئةظ ثرؤسة لسةر

سيستةمىَ

(هونةرى)دكةظيتة

ويَنةيى

ويَنة و رةنطان بةرةظ ئاستىَ ثةيظ و تيَكستى ظة
ولسةر

بنةمايىَ

ئةظىَ

ثةيوةنديىَ

ثرؤسةيا

هةظتيَكستيىَ ثيَكدهيَت.
ذبةركو كةظال د رؤمانا ناخيَن دةرزى

()16

دا

كةرةستىَ سةرةكيىَ بابةتىَ ظةكولينا لبةردةستة ودا
كو دياربكةين دكةظنة دض جؤرة خانا هةظتيَكستيىَ
دا ،ب كورتى ئاماذة ب هةرجؤرةكى دىَ هيَتةدان
ب ثشت بةسنت ب دابةشكرنا ضةند ذيَدةرو
ظةكولينان.
-0هةظتيَكستييا

دةرةكى:

زؤرترين

جؤريَن

هةظتيَكستييَ خبؤظة دطريت و رؤىلَ ئةظى جؤرى ذ
هةموو جؤريَن دى ثرت يىَ ديارة .ثةيوةندييا دناظبةرا
تيَكستىَ بةردةست (نهو)ويىَ بةرى

41

وى ريَك

()18

(.)19

(.)21

ئاستيَن زمانى و شيَواز و جؤرى ثرت بةرجةستةدبيت

( ..)21هةروةسا بؤضوونةكا دى ذى بؤ ئةظى جؤرى
هةية ،كو ئيَك ذ ئاستيَن تيَكهةلبوونا تيَكستان
،هةظتيَكستييا خوديية،و ذيَدةرىَ طرنطىَ ئةظى
جؤرى ،ئةو تيَكست

وبةرهةمة ،كو ذ اليىَ

كةسايةتييةكىَ دناظ رؤمانيَ دا دهيَتة نظيسني و

بةرهةمهينان وثرؤسا وةرطرتنىَ دروست دبيت (..)22

رؤماننظيس د رؤمانا ناخيَن دةرزى دا ب دةست
و زمانىَ كةسايةتيىَ سةرةكى( زامدارى) ويَنىَ
كةظاالن دكيَشيت و شرؤظة دكةت ودرِيَرةوا خؤيا
هونةريدا ثرت ثابةندى ريَبازا رياليزما ئيمثرسيونيستى
بووية.ضونكى

(دئةظىَ

ريَبازيَدا

ئةو

تشتىَ
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هونةرمةند دضركةكا تايبةت ذ واقعييةتىَ هةست

ثةميانطةهىَ دا ثشكداريىَ بكةت دبريهاتنةكا خؤ

ثيَدكةت يان ب دةربرينةكا دى ئةو تشتىَ ثةيدا

دا ظةدطيَرِيت:

دكةت ،ويَنة دكةت) (.)23بظى رةنطى هةمى كةظال

((داويىَ ئةز طةهشتم بريارةكىَ كو ئةو ذى

دكةظنة د جؤرىَ هةظتيَكستييا خودى دا و هةرئيَك

ضيَكرنا سيمايىَ دلوثىَ بوو.من نيَزيكى هةفتةيةكىَ

ذ وان ضريؤكةكا تايبةت هةية.

خوة ب وى تابلوى ظة خةريككرومن ل دويظ دىلَ

زامدارىَ ويَنةكيَش هةر ذ زارؤكينيىَ حةز
وبةهرةيا ويَنةكيَشانىَ لدةف ثةيداببوو.ئةو خبؤ
ظةدطيَرِيت((:هيَذ دتةمةنةك بضووك دة حةزا
ويَنةكيَشانىَ ل جةم من ثةيدابوو ومن ب ريَكا
هونةرى حةز و ئارةزويَن خوة تيَردكرن()).ل)832
ثاشى ب شيَوةكىَ ئةكادميى ئةظىَ حةزو بةهرةيا

خوة دلوث ويَنة كر))(ل)833
هةروةسا ل (ل)833دا جارةكادى ئاماذة ب ناظىَ
كةظاىل ددةت:
((رؤذانيَن ثيَشانطةهىَ دةستثيَكرن ،خةلك مشة
دهاتن ل كةظاىلَ دلوثىَ تةماشةدكرن وثر ذ وى
كةظاىل حةزدكرن))

خؤ ثرت ثيَش دئيَخيت دةمىَ ل ذيىَ  81ساليىَ دا ل

رؤماننظيس ناظةرؤكا ضريؤكا ئةظى كةظاىل

ثةميانطةها هونةريَن جوان دهيَتة وةرطرتن و وةك

دئيَخيتة بةرضاظ و ئةو كوذييَن طرنط د ديالؤطا

طةلةك

دناظبةرا زامدارى و دوو كضيَن خويندكار دا

ثيَشانطةهان دبيت ،ىلَ ئةو كةظاليَن كو رؤماننظيسى

رووهن دكةت و دكةتة تيَكستةكا ئةدةبى وئةو

ثرت فؤكسا خؤ ئيَخستيية سةر ئةظةنة :

ثةيوةندييا دناظبةرا فؤرم وناظةرؤكىَ دا هةى ثرت

-0كةظاىلَ دلوثىَ:بتنىَ هندةك اليةن وكوذييَن

خويادبيت:

خويندكارةكىَ

ضاالك

بةشدارى

طرنط ذناظةرؤكا ئةظى كةظاىل ذبلى ناظونيشانى

((ئةظ جريانا مة بوو و هةظاال من ئا قوتاخبانىَ

هاتينة تيَكستكرن و ذاليىَ هونةريظة ئاماذة ب

بوو.ثر ذ من حةز دكر،ىلَ من مت دئيَشاند وطوتنيَن

هويركارييَن ويَنىَ كةظاىل نةهاتيية دان".دلوث" ئةو

نةخوةش دطوتنىَ .سثيَدةيةكى ئةز ل تةقينا

كضا كو ل زارؤكينيىَ هةظسوى و هةظاال زامدارى

دةرطةهى ذ خةو رابووم.هاتبوو دا كو خاترا خوة

يا قوتاخبانىَ بوو و ئةو خبؤ ئةظى ناظى ددانيتة سةر

ذ من خبوازة ،ىلَ من ئةو ل ثشت دةرطةهىَ هشت

وىَ و كةظاىلَ خؤ.دةمىَ ل قوناغا دووىَ داخاز ذىَ

و ئةو كول د دىلَ وىَ دة هشت.بةىلَ دميةنىَ وىَ ض

دهيَتةكرن كول ثيَشانطةهةك مةزن ل دةرظةى

جاران ذبةر ضاظيَن من ناضة و هةرمت د هزرا من
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داية.ئةطةر تو ىلَ ميَزة بكى،ل بةندا خاتر

مبينيتة ددىلَ وىَ دا و ناخىَ وىَ يىَ نازك بهيَتة

خواستنةكىَ ية()).ل)831

دةرزين .

(دلوث ) وةكو ناظونيشانةكىَ ناظةكى بؤ
تيَكستىَ ضريؤكا كةظاىلَ دلوثىَ دهيَتة نياسني .ئةظ

ناظونيشان و هزرا سةرةكييا فورم و ناظةرؤكا وىَ

ناظونيشانة بةرجةستةييا خؤ دناظ ناظونيشانىَ

ذاليىَ زامدارى ظة هاتيية بةحسكرن وسالوخدان

سةرةكيىَ تيَكستىَ رؤمانىَ دا دبينيت كو (ناخيَن

دةمىَ دبيَذيت:

دةرزى)ية .ئةظ

ناظونيشانة هةمان

ئةركيَن

ناظونيشانىَ سةرةكى دطيَرِيت(.)24ب تايبةتى

((من كةظاىلَ مةياظىَ رويس ضيَكر و ب
دةرازينكا ثةميانطةهىَ ظة دالقاند()).ل)833

ئةركيَن(مةبةستى وسالوخدان وسةرنج راكيَشانىَ)

بةرذةنطيَن ناظو نيشانىَ سةرةكيىَ تيَكستا

(.)25دةمىَ دميةنىَ خاترخواستنا دلوثىَ وةك

رؤمانىَ دناظ ناظونيشانىَ ناظةكيىَ تيَكستىَ ئةظى

بةركارةك ذ بضوكاتيىَ دسةرىَ زامدارى دا هاتيية

كةظاىل دا،د تةوةرىَ بةرجةستةبوونا رةهةندان دا

كوثيكرن و ثاشى د ذيىَ طةجناتيىَ دا جارةكا دى

ثرتدياردبيت.

هةستيَن وى هاتنة لظاندن .كة واتة رؤماننظيس ب

-3كةظاىلَ ذنكا بضووك ل بةر سينطىَ:ئةظ كةظالة

مةبةست ئةظ كةظالة هةلبذارتيية ول ثرؤسا

بتنىَ وةك تيَكستىَ ناظونيشان لسةر زارىَ باهوزىَ

سالوخدانىَ دا ناظةرؤكا تيَكستىَ ضريؤكىَ ذى

هةظاىلَ زامدارى د ديالؤطةكا دناظبةرا وان دا

ظةدطيَرِيت كو د ئةجنامدا دبيتة ئةطةر بؤ سةرنج

هاتيية:

راكيَشانا (وةرطر-خواندةظانى).ب طوتنةكا دى
هةر

((ناظونيشانىَ

ناظةكية

خةلةكا
سةرةكيىَ

كرى،ىلَ كا بيَذة تة ئةو كةظال منايش

بةرهةمىَ ئافراندى و رستنا ناظةكى يا وىَ تيَكستى

كريية؟كيذان؟"ئةو

بةر

دا)) (.)26دةمىَ زامدار ئةو(-دلوث)-ل ثشت

سينطىَ"))(ل)89

دناظبةرا

دبيتة

((تو بيَذى خةلك ل ثيَشانطةها مة ئامادة بنب؟
بةىلَ زامدار،ذبةر كو مة طةلةك ريكالما

ثيَكطةهاندنىَ

34

-8كةظاىلَ مةياظىَ :ئةظ كةظالة

وةك تيَكستىَ

ناظونيشانىَ

ذنكا

بضووك

ل

دةرطةهى هشتى ونةهيَالى وى ببينيت داكو خاترا

هةروةسا بةرذةنطيَن ناظونيشانىَ سةرةكيىَ

خؤ ذىَ نةخوازيت ئةظ كريارو رةفتاريَن وى ييَن

تيَكستىَ رؤمانىَ دناظ رةهةنديَن ئةظى كةظاليدا ثرت

هةرجاردطةل وىَ هةمى بوونة هوكار كو كولةك

دياردبيت .
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-4كةظاىلَ جطارة فروشى:رؤماننظيس ب بةرضاظ

ثةنطيا بوو.ثنييَن قريَذى ل سةر ديَمىَ وى رةش

وةرطرتنا هةمى ئةركيَن ناظونيشانى ئةظى كةظاىل

دكرن و سثياتيا سيمايىَ وى وندا دكر,طوهيَن وى

دكةتة تيَكستةكا ئةدةبى -هونةرى.ئةظ كةظالة

مةزن وبةل بوون وضةنا وى هنةك دريَذ

وةك كةسايةتيىَ سةرةكى رؤلةكىَ سةرةكى دناظ

بوو,فانيَلةيةك

ل

داوى ثيَشانطةه و جظاك وسةردةمىَ كةظاىل

بةربوو.ثةنتةلونةك شني ل بةربوو،ذ بةر كةظناتيىَ

دطيَرِيت .هيَظيَنىَ دةستثيَكىَ يىَ ئافراندنا ئةظى

ب رةنطىَ سثى ظةدضوو،سةرضوكيَن وى دريايى

كةظاىل ويَنةكىَ فوتوطرافيىَ راستةقينة وراستةوخؤ

بوون.دةرلنطيَن وى هاتبوون ظةكوهنت و كورت

بوو كو زامدارى ذ زارؤكةكى طرتبوو.

بوون و نةدطةهان سوال وى .ثيَسريا ثةنتةلونىَ وى

رةنط

كوتى

وقريَذى

رؤماننظيس ب كوذيىَ ديتنا ظةطيَرِىَ زانا و

ثنيةك ثيَظة هاتبوو زةلقاندن،دهات خويا كرن ،كو

لسةر زارىَ وى دةسرتِةنطينيا كارىَ زامدارىَ

طةلةك جاران هاتبوو ثينةكرن .ثيَالظةك فرةه يا

نيطاركيَش ظةدطيَرِيت وسالوخددةت و ب

رةنط سثى ل ثيَيان بوو،كتةك ب قةيتان بوو و كتا

طوتارةكا ئةدةبى –هونةرى كةظاىل ذ ويَنةي دكةتة

دن ب تيَلةك ئاسن هاتبووشداندن .كارتونةك

تيَكست.

جطارةيان ل بةر تةنشتىَ بوو و ضةند ثاكيَتة تيَدا

(ثاشخانةيا كةظاىل ب رةنطيَن تيَظةل هاتبوو

بوون()).ل)3

نةخشاندن ،ىلَ ل ثيَش زاروكةك ل ئةردى

رؤماننظيسى ثرت ب ريَكا تيَكستكرنا كةظاىلَ

روينشتبوو وثشتا وى ل ديوارةك دةرزى بوو

جطارة فروشى زةمينةيةك بؤ هةظتيَكستيىَ د

،دةستيَن خوة مينا جوتةماران ل دور ضوكيَن خوة

ظةطيَرَانيَدا خولقانديية ،ضونكى كةظال دشيَت

ئاالندبوون وسةرىَ خوة ل سةر دانابوو .ثورا وى

((رؤلةكىَ ناظةندبطيَرِيت كو نظيسةر ب ريَكا

يا زةر ل هةظ ئالزى بوو ومينا ثةردةكىَ ئةنيا وى

ئةوى كةظاىل -وةك خوديكةكىَ كو ب شيَوةكىَ

داثوشى بوو.ضاظيَن وى يَن شني ل بن دوو برهيَن

نةراستةوخؤ دكةظيتة بةرامبةرى بةرهةمى -ديتنا

مينا كةظانان دياردكرن ،خةم و كوظانيَن دل ثةذار

خؤ هةمبةر جيهانىَ وتيَروانينيَن خؤييَن ئيستاتيكى

تيَدة خويادكرن .موذطانيَن وى ل بةر تاظيا

دةربربِيت وةك رؤمانيَن فلؤثريو ثرؤستى ب ريَكا

خوناظةكىَ

كةظاىل وةسفا ئارماجنا خؤ بكةت )) (.)27

فرميَسكان

شل

ببوون،مينا

ديتباردكر.ليَظيَن وى يَن كةلشى ل سةر هةظ مات

دوماهيك

بوون و دنيَظبةرا هةردووليَظان دة دةريايةك خةمان

كةظاىلَ

جطارةفروشى

كةظاىلَ

زامداريية،ىلَ ل دةستثيَكا رؤمانىَ ئاماذة ثىَ
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هاتييةكرن.رؤماننظيس ئةظى كةظاىل دكةتة تةظنىَ
سةرةكيىَ ضريؤكيَن كةظاليَن دى ،كو هةمى ثشتى
زظرينا زامدارى ذ دةرظةى وةالتى ودووبارة
سازكرنا ثيَشانطةهان ل باذيَريَن كوردستانىَ وب
تايبةت بؤ ئةظى كةظاىل ،طةلةك طرىَ و نهيَنييَن
ضريؤكا ذيانا وى وكةسايةتييَن دناظ كةظاالندا دهيَنة
ظةكرن.
رؤماننظيس ب ريَكا ظةطيَرِىَ زانا تةن و دؤخىَ
زارؤكىَ دناظ كةظاليدا وةسا سالوخ ددةت وةك
ضةوا هاتييةئافراندن .كة واتة طوتارا هونةرييا
كةظاىل هةظتةريب ويةكسانة دطةل ويَنىَ هونةريىَ
كةظاىل ،بةىلَ ذ ويَنىَ سةر بةرطىَ ثةرتوكىَ (رؤمانىَ
)يىَ دويرة .ناظونيشانىَ كةظاىلَ جطارةفروش وةك
ناظونيشانةكىَ ناظةكى هةمى ئةركيَن؛ مةبةستى
،سالوخدان ،ئاماذةيى ،سةرنج راكيَشانىَ دناظ خؤدا
هةلدطريت ذبؤ طةهاندنا ثةياما ناظةرؤكا تيَكستىَ
،كو د هةمان دةمدا هةظتةريبة دطةل ثةياما
ناظونيشانىَ سةرةكيىَ رؤمانىَ كو دةربرِينىَ ذناخيَ
دةرزيىَ زاروكىَ جطارة فروش دكةت .
بؤ منوونة دةمىَ رؤخسار ودؤخىَ ويىَ ب
رةنطان هاتيية كيَشان ب ثةيظان دكةتة تيَكستةكا
ئةدةبى.
((ضاظيَن وى يَن شني ل بن دوو برهيَن مينا
كةظانان دياردكرن ،خةم و كوظانيَن دل ثةذار تيَدة
خويادكرن()).ل)3
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((دنيَظبةرا هةردووليَظان دة دةريايةك خةمان
ثةنطيا بوو()).ل)3

ثشكا دووىَ:بةرجةستةبوونا رةهةندان
دكةظاليَن رؤمانا ناخيَن دةرزى دا
هةركةظالةك ذ كةظاليَن ئةظىَ رؤمانىَ د دؤخ و
دةمةكىَ تايبةتدا هاتييةئافراندن ئةظجا هةرئيَك ذ
وان ذى دةربرينىَ ذ هندةك رةهةنديَن تايبةت
ودياردكةن بؤمنوونة:
-0كةظاىلَ دلوثىَ  :ئةطةر ئةوان رستة وثةراطرافيَن
لدوَر كةظاىلَ دلوثىَ هاتينة طوتن باش خبوينني
دشيَني ظةطةرِيانا دةمى ،كوثرت ثةيوةندى ب
رةهةندىَ تةمةنيىَ زامداريظة هةية ببينني .كةواتة
ويَنىَ كةظاىل د ذييةكىَ بضويكدا دميَشكىَ
زامداريدا هةبووية وكوثى بووية،بةىلَ ل ذيىَ
طةجناتيىَ دا سةروذنوى ئةوى ويَنةى دكةتة كةظال
وساخ دكةتةظة ،وةك ضةوا (دةمىَ بوورى بؤ
ثرؤستى دةمةكىَ ساخ ونةمرة ،ب بؤضوونا وى
بريهاتن رابردووى د هزرا مرؤظيدا ساخ دكةنةظة)
(.)28هةروةسا ئةظ كةظالة دبيتة ئةطةر ،كو دلوث
جارةكا دى زامدارى ثةيدا بكةتة ظة ىلَ وى ثىَ
ناحةسينيت ،بتنىَ هندةك ثرسياران لدور كةظاىل
ذىَ دكةت :
((ئةظ ويَنة ذ خةياال تةية،ئان راستية؟
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((ئةظ ويَنة راستية و ذ بضوكاتيىَ وةرة ئةظ دميةن
دسةرىَ من دة كوثى بووية)833()).

((هنةكان طومان ذمن بربوون ،ىلَ من قةت خوة
ب سةر ظة نةبر))(ل)833

هةروةسا ئةو كوال د دىلَ دلوثىَ دا ماى ذ

-8زامدارىَ ثةشيمان:دةمىَ بزاظيَن خؤكوشتنا مةياظىَ

ئةطةرىَ بةندةمانا خاترخواستنىَ دةربرينىَ ذ

هةست و وذدانا زامدارى دلظينن،ل وى دةمى

رةهةندىَ دةروونيىَ وىَ دكةت .

هةست ب طونةهبارييةكا مةزن دكةت و

-8كةظاىلَ مةياظىَ يىَ رويس:ئةظ كةظالة ذ ئةجنامىَ

دمؤنؤلؤطةكا دطةل خؤدا دان ثيَدانىَ دكةت :

كةرب و هةلضوونةكا بضويك بةرامبةر كضةكىَ

((من سةرا كةربةكىَ بضوويك كارةكىَ ئةو قاس

بناظىَ مةياظ هاتبوو ضيَكرن.مةياظ هةمان كضا د

مةزن كر !ئةطةر تشتةك وةرة سةرىَ وىَ ،ئةز

كةظاىلَ دلوثىَ داية ،بةىلَ زامدارى ئةو نةدنياسى

سوضبارم()).ل)833

ونةدزانى ،ثاشى بؤ وى دياردبيت كو هةمان هةظاال

-3مةياظ دئةظىَ هاوكيَشيَدا قوربانييةكا ضةنط

وى يا زارؤكينيىَ ية .رةنطظةدانيَن ئةظى كةظاىل ل

شكةستيية وئةو وةسا دزانيت ،كو خؤ كوشنت

دوو رةهةندان دا دياردبن:

تةنها ريَضارةية بؤ دووركةظنت ذ ئةظىَ ئاريشىَ

ا-رةهةندىَ دةروونى:فؤرم و ويَنىَ كةظاىل و جهىَ

.بيَطومان ئةو كةسيَن دكةظنة دئةظى دؤخيدا (ذبؤ

هةالويستنا وى ببوو ئاريشةك مةزن دناظ

ثاراستنا هةتك و ئابروويا خؤ وثشتى دذيانا خؤ دا

ثةميانطةهىَ دا ،لةورا ئةظة دبيتة ئةطةر ،كو مةياظ

هةست ب نائوميَديىَ دكةن بزاظيَن خؤ كوشتنىَ

ئةوىَ ساىلَ مبينيتة دقوناغا خؤيا خويندنيَدا

دكةن) (.)31و هةر ئةظ بزاظة ذ رةخةكيظة دةربرينىَ

.هةروةسا رةوشا وىَ يا دةروونى تيَكبضيت وسىَ

ذ ناخىَ وىَ يىَ دةرزى دكةن.

َيَن خؤ كوشتنىَ بدةت.ئةظ رةهةندة
جاران هةول
دةربرِينىَ ذ سىَ كةسايةتييان دكةت :

دةمىَ زامدار دؤخىَ مةياظىَ بؤ كوظانىَ
رؤماننظيس ظةدطيَرِيت:

-0زامدارىَ سوضبار:سوضبارييا وى تا وى ئةندازةية

((ل وىَ ساىلَ ما د قوناغا خوة يا خوةندنىَ دة

كو وةك كةسةكىَ ساديسمى رةفتارىَ دكةت

ومن هينطى زانيبوو رةوشا وىَ يا دةروونى ذى

،دةمىَ ((ذ ئازارطةهاندنا كةسانيَن دى خوشييَ

تيَكضووبوو.دووسىَ جاران بزاظا خوة كوشتنىَ

دبةت و مةرةما وى راستةوخؤ ئيَشاندنا وانة))

كربوو))(ل)833

(.)29كو دئةظى هةلويستىَ وى دا جؤرة خوباييةك

ب-رةهةندىَ جظاكى :ئةظ كةظالة هةم ذ اليىَ

ذى دياردبيت دةمىَ زامدار دبيَذيت:

ضيَكرنىَ و هةم ذ اليىَ شيَوازىَ هةالويستنىَ ظة
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دذى رةفتار و بهاييَن مرؤظايةتيية ب طشتى ودناظ

كارظةدانيَن ثوزةتيظ ذ ئةظى كةظاىل ئةو بوون،

جظاكةكىَ رؤذهةالتى –ئيسالمى وةك جظاكىَ

دةمىَ زامدارى زانى كو مةياظ هةمان دلوثة،و ب

كوردى ب تايبةتى،ضونكى (رةفتارا زةالمىَ كورد

طةلةك هةوالن شيا وىَ رازى بكةت و كةظاىلَ

هةمبةر ذنىَ ثرت رةفتارةكا مرؤظايةتى ية ،كو ئةظ

دلوثىَ دطةل نامةكىَ بؤ دكةتة ديارى ودبيَذيتىَ:

زاراظة هةلطرىَ طةلةك رامان و بهايانة كو ثيَكظة

(( ذبةر كو تؤ ذ من باوةربكى ،ئةظ كةظاىلَ تة

رةفتارةكا مرؤظايةتى ذىَ دةردكةظيت وهةرئةظ

تيَرا هندىَ دكة .ئةز مةزنرتين وطرانرتين ليَبورينىَ

تايبةمتةنديية بوو جهىَ بالكيَشانا طةلةك ظةكولةر و

ذ تة دخوازم وثر ذ تة حةز دكم .طةر ل من

رؤذهةالتناسان لدور جظاكىَ كوردى) (.)31

نةبوورى تؤ ذى دتاوانا من دة تاوانبارى ،من تو

كارظةدانيَن نيَطةتيظ ذ ئةجنامىَ ئةظىَ رةفتار

ناس نةكرى ،ىل َ تة ئةز ناسدكرم ())...ل)834

وكريارا (زامدارى)دياربوون .ب رامانةكا دى ض

ثاشى هةردوو دطةهنة ئيَك و دبنة هةظذينيَن

كةسان هةمبةر ئةظى كارىَ هونةرى دةستخوشي ىلَ

يةكدوو وخودان زاروكةكى بناظىَ زناركو هةمان

نةكر ،بةلكو ل وى دةميدا ئاريشةك مةزن دروست

(كةذو-زارؤكىَ جطارةفروش)ة.

كربوو .دةمىَ ئةو خبؤ دبيَذيت :

-3كةظاىلَ ذنكا بضووك ل بةر سينطىَ :زامدار

((قوتابى ،ماموستا وخزمةتكار تةظدا ل وى كةظاىل

ئاماذة ب ض ميَذووييَن دةستنيشانكرى لدوَر

كوم ببوون .ببوو ئاريشة وكةتبوو دناظ ثةميانطةهىَ

ئافراندنا ئةظى كةظاىل ناكةت .وةسا ديارة ،كو ئةظ

دة()).ل)833

كةظالة ثشتى ضوونا وى بؤ دةرظةى وةالتى هاتيية

دشيَني بيَذين هونةر دضةمكىَ خؤيىَ تايبةت دا

ئافراندن .دةمىَ ظياى ئيَكةم ثيَشانطةه ثشتى زظريية

(دةربرينىَ ذ هةر كارةكىَ بةرز دكةت كو ئارماجنا

وةالتى سازبكةت ،ل ديالؤطةكا دناظبةرا وى

وى داهيَنانا جوانييىَ ية د ويَنة و دةنط و لظني و

وباهوزىَ هةظاىل َ وى دا هندةك رةهةنديَن ئةظى

طوتنان ...دا) (، )32نة وةكو كارىَ زامدارى دةمىَ

كةظاىل خؤيادبن:

ئةو خبؤ بؤ كوظانىَ رؤماننظيس ظةدطيَرِيت :

ا-رةهةندىَ دةمى:ناظىَ كةظاىل لسةر زارىَ هةظاىلَ

))من جوانرتين كض دثةميانطةهىَ دة كريَت

وى باهوزى ئةو بةرةظ دةمةكىَ دةروونيىَ نةخؤش

كر ،ىلَ ئةظ نة سةر كةفتنة ،بةريَز كوظان ()).ل

ظة بر ،ئةو دةمىَ ،كو (ب ض دةمذميَران ناهيَتة

)833

ثيظان بةلكو ب دؤخىَ هةستى و ضركةساتيَن
دةروونيظة طريَداية) (.)33
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رؤماننظيس ب كوذيىَ ديتنا ظةطيَرِىَ زانا
دةربرينىَ ذ دةم و دؤخىَ ويىَ دةروونى دكةت:
((هةظوكيَن دوستىَ وى ،بيَدةنطى ل هةموو
ثارضةييَن الشىَ وى بةالظكر .هةستيَن وى ذ نشكىَ

خوة كةت دانوستاندةك بيَدةنط،ئةو ض بوو،كى
بوو...؟ضما ئةزمانىَ تة ددةظىَ تة دة بؤ طرىَ
هشك وتةنةشيا خولةكةكىَ ذى دديدارا وى
كةظاىل دا مبينى هةى خوةلي بسةر!))(ل)83

ظة هةرشاندن وبةر ب خةمةك كةظنارظة

هةردةمةكا ضووبا ثيَشانطةهىَ و هةمبةر ئةظى

ئاذوت.ددىلَ خوة دة طوت"،ما دةمىَ ظىَ ئاخفتنىَ

كةظاىل راوةستيا با جارةكا دى دا كةظيتة دئةظ

بوو؟"(ل)89

دؤخىَ شةثرزةيى ونةخؤش دا.

ب-رةهةندىَ دةروونى  :خاال بىَ هيَزى والوازييا

ئةظ كةظالة ثرت ذ هةمى كةظاالن نيَزيكى رؤح

زامدارى دئةظى كةظاىل دا خؤيا دبيت .دةمىَ

وجةستةيىَ زامدارى ية و دةربرِينىَ ذ ناخىَ وى يىَ

هةمبةر وى كةظاىل رادوةستيت ضؤكيَن وى

دةرزى دكةت ،ضونكى ئةو ذن و زارؤكىَ د

دفشييَن و زمانىَ وى دقةرسيت وهةناسيَن وى ب

كةظاليدا ،هةظذين و زارؤكىَ وى (زنار)ة و هةمان

زةمحةت دةردكةظن .رؤماننظيس بؤ دةربرينا ئةظى

زارؤكىَ دكةظاىلَ جطارة فروشى دا(كةذو)ية .ىلَ

رةهةندى (ب ريَكا ظةطيَرىَ زانا لسةر بنةمايىَ

ئةو هيَشتا نزانيت .ئةظ هةردوو كةسايةيةتيية

شيانيَن وى لدوَر ثيَزانينيَن كو د هزر وناخىَ

تةمامكةريَن تةن وطيانىَ وينة ئةويَن ب دةستيَن خؤ

كةسايةتى دا هةنة دياردكةت) ( .)34زامدار ل رؤذا

ثشتى بريارةكا شاش وبلةز و ب رةفتارةكا

ئيَكةمني يا ثيَشانطةهىَ نةشيَت ئةظى كةظاىل بؤ

نةمرؤظانة وتوند بةرةظ ضارةنظيسةكىَ نةديارظةبرين

ئامادةبوويان شرؤظة بكةت .ظةطيَر دؤخىَ وى يىَ

.دةمىَ زارؤك لبةر سينطىَ دايكى راكرى و ئةو

جةستةيى و دةروونى ل وى دةمى دا ب هويرى

ذى ب دةستيَن خو ل بن ثرا دةالل كوشتى .ىلَ ئةو

ثيشان ددةت :

نزانيت كو ئةو ذن هيَشتا يا ساخة و رؤحا وييا

((دةمةكى ل هةمبةر كةظالةكى سةكنني،دةمىَ

مرى رؤذانة ئازارددةت .

ئاوريَن وى كةتن سةر وى تابلويى ،ئيَكسةر

-4كةظاىلَ جطارة فروشى :ئةظ كةظالة ئيَك ذ كاريَن

ئةزمانىَ وى ددةظى دة بؤ طرىَ و قةرسى .دىلَ وى

هةرة طرنطيَن زامدارى دهيَتة هذمارتن .ئةو

د قةفةسا سينطىَ دة وةكة ثظدانكةكىَ وةرمى

رةهةنديَن طريَدايى ئةظى كةظاىل ئةظةنة:

وبلةز ذةنى .نةفةسا وى وةهاتةنط بوو هةر وةكى

ا-رةهةندىَ ئيستاتيكى  :جوانى ئةو هةستة كو

هةوايى د كونا دةرزيكىَ رة هلدكيَشة ...دطةل

دناظ ناخىَ مرؤظاندا هةية،ىلَ ئةظ هةستة لدةف
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هةموو مرؤظان وةك يةك نينة و هةر كةسةك ب

-8

شيَوة و ئةندازةيةك ضيَذىَ ذىَ وةردطريت و هةر

:رؤماننظيس شياية ب كوذيىَ ديتنا ظةطيَرىَ زانا

ئةظ هةستكرنةية (هونةرمةندان ذ مرؤظيَن دى جودا

وةك نيطاركيَشةكىَ شارةزا دكارىَ هونةريدا

دكةت و ب طوجناندن دطةل هؤكاريَن دى دبيتة

،ئاماذة ب جهىَ كارى ،ئامرييَن نيطاركيَشيىَ و

ثالدةر بؤ داهيَنانا كارةكىَ هونةرى) (.)35دشيَني

بكارهينانا وان بكةت .ثشتى كو ضةندين ويَنة ذ

بيَذين زامدار خودان ئةظ تايبةمتةنديية و دريَرِةوا

زاروكى طرتني شيا ئيَكى ذيَبطريت و بكةتة كةظال

خؤيا هونةريدا ب ريَكا ئةظى كةظاىل ثرت ب

.

ناظودةنط كةظت.

قوناغا ويَنةيىَ فؤتؤطرافى بةرةظ كةظاىلَ هونةرى

((دةمىَ طةهشيت مال بىَ بيَهنظةدان ،بةزى ئودةيا

كةظاىلَ جطارة فرؤشى تاكو كةظتيية د

خوةيا كارى ،بلةز ستاندىَ خوة دةينات و

ضارضووظةكىَ هونةرى-ئةدةبيدا ل ظان قوناغان

كانظاسةك سثى و ثاكذ ثيَظة دالقاند.دةست دا

دةربازبووية:

باليَتىَ خوة يىَ رةنطان و فرضةييَن خوة هةموو

-0قوناغا هةست و وةرطرتنىَ :دشيَني بيَذين ئيَك ذ

ثاكذكرن و دةينان بةر سينطىَ خوة .جليَن خوة

بةرذةنطيَن كةظاليَن رياليزما ئيمثرسيونيستى هةر ل

ئيَخسنت ويَن كارى ل خوة كرن .ب شوندة

ئيَكةم خولةكا زامدارى زاروكىَ جطارةفروش

ويَنةيةك ذ هةموويان بالكيَشرت ،ب رةخ كانظاسى

ديتى بؤ هيَظيَنىَ بةرهةمهاتنا ئةظى كةظاىل .ئيَكةم

ظة دانا ،تذى ل سةر باليَتىَ خوة بوياغ كر و

تايبةمتةندييا شيَوازىَ ئةظىَ قوتاخبانا هونةرى-ئةدةبى

دةست ب كشاندنا وى فوتوى كر))(ل)4

(وةرطرتنةكا بلةز و راستةوخؤ ية ذ سروشتى

-3

كويا هةست ئازرين بيت) ( .)36ظةطيَرِىَ زانا ئةظىَ

ئةدةبى  :د تةوةرىَ هةظتيَكستيىَ دا ئاماذة ثىَ

قوناغىَ ظةدطيَرِيت و دؤخ و هةستىَ وى

هاتييةدان ،كو طوتارا هونةرييا كةظاىل وةكو

سالوخةت ددةت:

تيَكست هةظتةريبة دطةل ويَنىَ هونةريىَ كةظاىل

))تةزيالنكةك دذوار ب سةر الشىَ ميَركى

قوناغا كةظاىلَ هونةرى بةرةظ طوتارا تيَكستةكا

.كةواتة

هةردوويان (نيطاركيَش )و(نظيسةر)ى

دة هات وضاظيَن وى زيق بوون.دةظىَ وى بةش بوو

(زامدار-ئوميَدسةطظان)ريَكةكا وةك يةك طرتييةبةر

،هيَدى ليَظيَن خوة ظةلظاندن وب ئارامى ذ خوة رة

لسة بنةمايىَ (طوجناندن و هةظطرتن دناظبةرا

طوت"،ئةها ئةظة بوو ئةز ل بةندىَ!"))(ل)8

كةرةستيَن بابةتيَن وان .ئيَك ذ وان طوجناندن و
هةظطرتنة دناظبةرا رةنطان و يىَ دووىَ ذى دناظبةرا
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دةنط و ثةيظيَن وى) ( .)37هةر هونةرمةندةكىَ

بنطةهىَ ذيَطرتن و تيَفوكرين ب ديتنةكا مرؤظايةتى)

دةستهةل دشيَت ئةظىَ تيَكستىَ بكةتةظ كةظالةك

( )39تةماشةى هونةر و ئةدةبياتىَ دكر.

هونةرى وةك ضةوا هاتيية سالوخدان.

هةر ل دةمىَ زامدارى زاروكىَ جطارة فروش

تيَكهةلكرن و ثيَكظةطريَدان و بكارهينانا ئةظ

ديتى هةستيَن وى ييَن مرؤظايةتى هاتنة لظاندن

جؤريَن رةنط و ثةيظان دت يَكستىَ ئةظى كةظاليدا

وثيَكوال وى لسةر طرتنا ويَنةكى بؤ وى ،د هةمان

هارمونييةكا ئةدةبى –هونةرى ثىَ بةخشيية .ئةو

دةمدا ئةو شيا ويَنىَ كةظاىلَ خؤ ذيَبطريت.دةمىَ

رةنطيَن كو دئةظى كةظاليدا بكارهاتني ثرت رةنطيَن

كةظاىلَ خؤ ب دوماهيك دئينيت ،ظةطيَرِ نيَرِينا وى

ظةبوويى نة،كو ئةظة ذى تايبةمتةندييةكا دييا ريَبازا

بةرامبةر كةظاىل سالوخ ددةت و ئةظ دميةنة

رياليزما ئيمثرسيونيستى ية(.)38بؤ منوونة:

دةربرينىَ ذ نيَرِينةكا مرؤظايةتى دكةن :

(("ثورا وى يا زةر ل هةظ ئالزى بوو و مينا
ثةردةيةكىَ ئةنيا وى داثوشى بوو".

((ل هنداظى سةرىَ وى ببوو دومان و ل
كةظاىلَ خوة ميَزة دكر.سةروضاظيَن

وى تذى

"ضاظيَن وى يَن شني ل بن دوو برهيَن مينا

ئارةزو ببوون ،دجهىَ خوة دة كث ببوو،ب

كةظانان دياردكرن،خةم و كوظانيَن دل ثةذار تيَدة

هويربينى ل كارىَ خوةيىَ هونةرى دنيَرى)().ل)3-4

خويا دكرن".
"ثةنتةلونةك شني ل بةربوو،ذ بةر كةظناتيىَ ب
سةر رةنطىَ سثى ظة دضوو".
ثيَالظةك فرةه يا رةنط سثى ل ثيَيان بوو،كتةك

((وى كةظاىل تذى ضاظيَن ميَرك هيَظى و
ئوميَدكرن()).ل)3
هةروةسا د ديالؤطةكا دناظبةرا زامدار و
باهوزى لدوَر هةمان كةظاىل ،ئةظ رةهةندة ب

ب قةيتان بوو وكتا دن ب تيَلةك ئاسن هاتبوو

جوانى دياردبيت هةر ذ مةندةهوشييا باهوزى بطرة

شداندن())".ل)3

و ئاخفتنا دىلَ زامدارى ذى طرؤظةية:

رةهةندىَ مرؤظايةتى :رؤماننظيس شياية ئةو

(( "وااا!...ئةظ ض كةظالة ؟"ب طاظيَن ئارام ب

بةرذةنطيَن مرؤظايةتى ئةويَن بةرى كيَشانا كةظاىل و

نك ظةضوو،ل بةرانبةر سةكنى،مامتايى بوو،هيَدى

ثشتى هاتيية ئافراندن بةرجةستةبكةت.وئةظة وةك

ليَظيَن خوة ظةلظاندن وطوت"،ئةظ دميةنةك ثر

ئيَك ذ تايبةمتةندييَن ريَبازا رياليزما ئيمثرسيونيستى

بالكيَشة ،كا بيَذة تة ضةوان ئةظة بدةست

دهيَتة زانني كو ب (ويَنةطرتنا جيهانا واقيعى لسةر

خستية؟!".

-8
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زامداربضةكىَ ظةطرنذى ،ل سةر كورسيىَ

ويَنىَ خؤ ،دةظىَ وى ذ كةيفان دا بةش دبيت و ب

وذدانا

ئةظة

دانيشت

وطوت"،ههة...ئةظة

راستيا

مةية()).ل)3
-3رةهةندىَ

كةنيظة
ئةزم())".ل)43

زاروكىَ

هةظرِكيا كةذوى دطةل دةوروبةريَن وى هةر

دةروونى:كةذو

ئةو

جطارةفروش بةرى كو ويَنىَ وى ببيتة كةظال

ثشتى ئةظى كةظاىل دةست ثيَدكةت.دةمىَ كةظاىلَ

هةست ب طرنطييا هةبوونا خؤ نةدكر،ثشتى ب

خؤ د دكانا كةظاالنظة (عةمةرىَ كةظال فروش)ظة

ريَكا شاشىَ ))Tvيةكىَ كةظاىلَ جطارةفروشى ديتى

ديتى .ذبةركو خودانىَ دكانىَ رازى نابيت بىَ ثارة

،ما مةندةهوش وئةظ ديتنة بؤ ئةطةر كو ل هةمى

كوثييا كةظاىل بدةتة كةذوى .كةذوى ذى ثارىَ

جهان ل خؤ بطةرِييَت .وئةظ ليَطةرِيانة ل خؤدىَ

كرِينا ئةوى نةبوو،لةورِا هةولددةت ب هةر

خؤ (رةطةزةكة كو تايبةمتةندييَن كةسىَ ئاخفتنكةر

ريَكةكا بيت ئةوى كةظاىل (خؤدىَ خؤ)ب دةست

د تيَكستىَ ظةطيَرِانى دا ل سةر ئاستيَن جؤراوجؤر و

خؤظة بينيت ،ضونكى وى وةسا هزردكر كو كةظال

جياواز دةست نيشان دكةت ض ب ريَكا زمانى

ئةو خبؤ ية.وةكو دئةظان دميةناندا ؛

بيت يان كوذيىَ ديتنىَ يان دياركرنا هةظرِكييا
دناظبةرا تاك وجظاكى دا) ( )41بيت .

((دةمةكى كةذوى راهشت كةظاىل دا بةر
سينطىَ خوة و مةشيا))(ل)38

كةذوى دزانى كو جارةكا دى ل شاشىَ دىَ

((سوز بة ئةز تة ب دةست خوةظة بينم))(ل)33

دةركةظيت ،لةوا دةمىَ طةهشتيية مال بلةز تيظى

دةمىَ ذبةر دزينا كةظاىل دكةظيتة زيندانىَ سةر

هةلكر.رؤماننظيس ئةظىَ ليَطةرِيانا وى ل خؤ ب

هةلويست و طوتنا خؤ يىَ رذدة و د بةرسظا

ريَكا ئاستىَ ويىَ زمانى و ب كوذيىَ ديتنا ظةطيَرِىَ

ئةفسةرى دا دووثاتدكةت ودبيَذيت:

زانا ظةدطيَرِيت :

(("ئةو كةظال يىَ منة"..

((دةمةكىَ جاردن ويَنةطر،و كةظاىلَ وى ل سةر

تةكريية؟.

شاشا تيظيىَ هاتن شوثاندن وب دةنطةك بلند
قيَريا"،هىَ ...ثريىَ ئةظ ئةزم!"))(ل)92

31

دبيَذيت"((:هاهااا...ئةرىَ

نا من نةكريية،ىلَ ئةو ويَنة هةر ئةزم"))(ل)24
-4

رةهةندىَ بازرطانى :ئةظ كةظالة ئيَكةمني و

هةروةسا دةمىَ ويَنةيىَ كةظاىلَ خؤ د رؤذنامةكىَ

داوى كةظاىلَ زامدارى بوو كو هاتيية فروتن

دا ديتى ،ئةظ هةستة بؤ ئةطةر ،كو ئةوىَ رؤذنامىَ

.مذارىَ بهايىَ فرؤتنا كةظاىلَ جطارةفروشى

ب دزيت و دةمىَ دطةل هةظاليَن خؤ سةحدكةتة

مةندةهوشييةك ئيَخستبوو دناظ خةلكى دا وبؤ
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ئةطةر كو ضةندين كوثييَن وى بهيَنة ضيَكرن و

جوانيىَ ية و خودان هيَزةكا مةعنةويية ،ىلَ بازارىَ

بكةظنة دبازاريدا .زامدار ل دةست ثيَكىَ بريارا

بازرطاني و كرِين و فروتنىَ هةلطرىَ هيَزةكا

فروتنا وى نةدابوو،ىلَ ثشتى مذارا وى ب ريَكا

ماددى ية ،بةىلَ هةروةك طرمياس ل وىَ باوةرىَ

ثيَشانطةه و سازييَن راطةهاندنى و ضاثةمةنييان

داية كو ل جيهانا ئةظرؤ ،هةردوو واقعييةتن و

مةزن دبيت ،بؤ وى ذى باوةرى دروست دبيت ،

ثةيوةندييا هةردوويان ب ريَكا هندةك ناظبةينكارا

ئاسايية بةرامبةر وى ثارةك بدةست بكةظيت،ىلَ

خورِترت ليَدهيَت(.)42جيهانبينييا كوظانىَ رؤماننظيس

ثاشى ثةشيمان دبيت .ئةظ ضةندة د ديالؤطةكا

نيَزيكى هزرا طرمياسى ية كو ئةظرؤ كاركرنا

دناظبةرا وى و كوظانىَ رؤماننظيس دا ثرت دياردبيت:

هةردوويان

،ثةيوةندييةكا

(("من بهيستية كوتة ،كةظاىلَ جطارةفروشى ب

ئيلزامى و ثيَدظيية و نةكيَماسيية .لةورا دبةرسظا

بهايةكى طران فروتية نة وسا؟".

زامدارى دا دبيَذيت :

"بةىلَ ،ىلَ ئةز ثومشان بووم".
"ضما؟"

(هونةر،بازار)ثيَكظة

(("هةلبةت وةسانة،ىلَ ئةو نة بهايىَ
ذيانيَية،ئةو بهايىَ هونةرى ية"))(ل )33

هةردووئةنيشكيَن خوة دةيناتن سةر ميَزىَ و
بةرسظدا "،هنةك تشت نةيَن فروتنىَ نة،ئانكو ذيان

ئةجنام

ب ض تشتان نةدهيَت كرين و نة ذى
فروتن!"))(ل)33
دشيَني بيَذين ،زامدار وةك اليةنطرىَ تيؤرا هونةر
بؤ ذيان ديتنا خؤ هةمبةر هونةرى رادطةهينيت و
وةك طةلةك هونةرمةنديَن ئيمثرسيونيست ،كو
طةلةك بةرهةميَن ناظودةنطيَن وان دذيانا واندا
نةهاتنة نياسني ،ضونكى خؤ ذ ثيَطةهىَ بازار و
بازرطانيىَ دوير ئيَخستبوون(.)41
بها دانان لسةر كارىَ هونةرى نة كيَماسيية
.راستة ض يةكةيةكا ئةندازةيى بةرامبةر داهيَنانيَن
هونةرى نينة ،ضونكى هونةر سامانىَ هةست و

لداويىَ طةهشتينة هندةك ئةجناميَن طرنط
لدوَر ظةكولينىَ :
-0ثةيوةندى وتيَكهةلييا هةردوو هونةريَن (ظةطيَرِان
و ويَنةكيَشانىَ)د رؤمانا جيهانيدا بؤ داوييا سةدا
نوزدىَ ظةدطةرِيت.ريَبازا رياليزما ئيمثرسيونيستى
طرنطرتين دياردةيا ئةوىَ سةدىَ بوو دناظبةرا
هونةرو ئةدةبياتىَ دا.
-8

كةظال وةك فؤرمةكىَ هونةرى د رؤمانا ناخيَن

دةرزى

دا

دةسرتِةنطينييا

كةسايةتيىَ

سةرةكيية،لةورا وةك جؤرىَ هةظتيَكستيىَ دكةظيتة
د خانا هةظتيَكستييا خؤدى دا.
32

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،21:ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

2018 ،51-34

https://doi.org/10.26682/hjuod.2019.21.2.3

-3هةركةظالةك د رؤمانا ناخيَن دةرزى دا د دؤخ
و دةمةكىَ تايبةت دا هاتيية ئافراندن،كةواتة هةر
ئيَك ذ وان ضريؤكةك و طوتارةكا ئةدةبييا تايبةت
هةية.
-4كةظاىلَ جطارة فروشى وةك دوماهيك كةظال
،رؤلةكىَ سةرةكى و تةوةرى دناظ رؤمانىَ دا
دطيَرِيت،ضونكى
وبةرضاظكرنا

بووية

ئةطةرىَ

نياسني

رةهةنديَن

ضريؤكيَن

كةظاليَن

(دلوث،مةياظ و ذنكا بضووك ل بةر سينطى)بؤ
كةسايةتييَن دناظ رؤمانىَ و خواندةظانىَ ذ دةرظة.
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الخالصة
عالقتهما مع بعض في. مصدرها الشعور و روح البشر،الفن بشكل عام واالدبيات بشكل خاص الهام طبيعى

خلط و تكييف شكالن التي تعتبرمن ناحية علوم الجمال والسيميولوجي ابداع مثالي وقصد، مساحة واحدة
الدراسة حول هذه العالقة بشكل اكاديمي.الكاتب من هذه العملية زيادة التوضيح و تجسيد الفكروغرضە

.وتطبيقي في االدب العالمي يرجع الى نهاية القرن التاسع العشر

فني تجسيد لوحات الشخصية االساسية في-الراوي في رواية (ناخين ده رزى)استطاع عن طريق سرد ادبي

.من اجل توضيح وتحليل تاثيراالبعاد االبداعية للوحات على الشخصيات،نصوص متنوعة

ABSTRACT
Art in general and literature in particular is a natural inspiration.Sense and human spirit are
their source.The relationship of both literature and art in one space is mixing and adapting the
problems that are consideredin terms of beauty science signals as perfect creativity.
The intention of the writer of this process is to further clarify and reflect the thought and its
purpose. The study of this relationship in an academic and applied way in the literature dates back
to the end of the Nineteenth century.
The narrator in the novel of(Nxen derizi),through a literary –artistic narrative,can embody the
main character paintings in various texts in order to explain and analyze the effectof the creative
dimensions of the paintingson the characters.
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