
جه نگی  دوای  له   نوێ  ئه ده بی  ته وژمكی  چه ند 
شانۆ  له   په یدابوون،  فه ڕه نسا  له   جیھانی  دووه می 
(ساموئیل پیكیت و ئۆجین یونسكۆ) نونه ری بوون، 
بۆتۆرو  میشال  و  گرێ  رۆب  (ئاالن  رۆمانیشدا  له  
بوون،  نماینده ی  سارووت)  ناتالی  و  سیمۆن  كلۆد 
كه چی الیه نی به  ده سه ت له م ھه موو ته وژمگه له دا، 
بنیاتنانه   ھه موو  له   بوو،  موته ق  ره خنه یی  الیه نی 
گونجاو  سنووركی  ئه وپه ڕی  به ره و  ھونه رییه كاندا 
ته كانی پدا، بۆیه  شاعیرو رۆماننووس و شانۆنووس 
به  شوه یه كی گشتی  ھونه ری  داھنانی  واتاخاوه نی 
ھه ر به وه وه  نه وه ستا، كاتك كه  خه ریكی داھنانی 
ھونه ری ده ب چاودریی خۆی ده كات، بگره  لره وه  
 بتوان و  داھنان  واتای  مه سه له ی  بۆ  ده په ڕته وه  

بۆیه    ،نبه كاربھ خۆی  ھونه ریی  به رھه می  ھه مان 
سه ریھه دا،  ناڕۆمان  ناشانۆو  ناچامه و  زاراوه ی 
له   ره نگدانه وانه بوون،  ئه و  ئاشكراكردنی  ئه مه یش 
ئه ده بدا ئه نجامی ئه و بیره  فه لسه فییه  ھاته  كایه وه ، 
كه  ده  بوون واتا نه مان.. كه واته  الیه نگرانی رۆمان 
له م چه مكه وه  شیرازه كانی رۆمانی كالسیكی له بنه وه  
ده كه ن،  نه ھشتنی  بانگه شه ی  و  ھه ده ته كنن 
و  كالسیكی  شانۆنامه ی  نه ھشتنی  (برخت)  وه كو 
بنه ماكانی راگه یاند، به م ھه ردوو روانگه كه  جیاوازن، 
بگره  ناكۆكیش بوون، چ سه باره ت به و ئامانجه ی كه  
له كاری ھونه ریدا چاوه ڕوان ده كرت، له مه ڕ (برخت) 
و  كۆمه یه تییه كان  راستییه   به دوای  بوو  گه ڕان 
ناسنامه ی تاك له  نوان په یوه ندییه  كۆمه یه تییه كان 

ئاالن رۆب گرێ و
مه سه له كانی رۆمانی نوی فه ڕه نسا

 ح عه بدوو: غه فور سا
 



تاك  ئاراسته كردنی  ئابوورییه كاندا،  مه رجه   و 
له مه ڕ  به م  بابه تی،  واقیعی  حه قیقه ته كانی  رووه و 
گه ڕان  ئامانجه كه   گرێ)  (رۆب  وه كو  رۆماننووسانی 
له خۆیدا  كه  خۆی  تاكدا،  راستییه كانی  به دوای  بوو 
دانپیانانكه  به و بزارییه ی كه  ئه نجامی ھه ستكردنه  
ته نھا  ئه وه ی  و  گه وھه ره كانیان  و  به بوونی شته كان 
ئامرازه كانی ھه ستپكردن سه ره نجیان ده دات، به م 
گرێ)  (رۆب  و  شانۆكه ی  و  (برخت)  ھه یه   شتك 
ئه ویش  ده به ستته وه ،  به یه كه وه   رۆمانه كه ی  و 
ئه ده بی  گۆڕه پانی  شۆڕه سواری  نه بوونه   كه   ئه وه یه  
توانایه و  تاقه   گوایه   كه   بسه پنن،  ئه ده به كه یان  و 
ھیچی دیكه . (برخت) له  شانۆدا ویستی دژ به واھیمه  
بوه ست، بۆیه  شانۆیه كی نوی له سه ر (ته غریب) و 
له سه ر ھۆشیاریی بینه ر بنیاتناوه ، بۆ ئه و راستییه ی كه  
له پش چاویدا نمایشده كرت و له یه ك ده شوبھنرت، 
به م شانۆی واھیمه  خۆی له  خۆیدا چ شانبه شانی 
وه كو  بوو،  به رده وام  ئه ویش  پاش  چ  و  (برخت) 
چۆن جۆره كانی رۆمانیش به رده وام بوون، كه  (رۆب 
گرێ) به جۆره  مردووه كانی ناوده برد، ئه گه رچیش له  

سه رده می ئستاماندا به كاربھاتبایه ..
لره دا ناچینه  نو لكۆینه وه ی به راوردكارییه وه ، 
بوو،  به ئه مه ك  كاركی  روونكردنه وه یه   ئه م  به م 
بیروبۆچوونه   و  له به رھه م  شتك  ده ده ین  ھه ویش 
ئه و  بخه ینه ڕوو،  گرێ)  (رۆب  رۆمانووسیینه كانی 
بنه مایانه ش روونكه ینه وه  كه  رۆمانی نوێ له الی ئه ودا 

له سه ری دامه زراوه ..
له    ١٩٢٢ سای  (بست)  له   گرێ  رۆب  ئاالن 
نه بوو  به ره وه   به   ئه وه ی  خوندنی  پله ی  دایكبووه ، 
دوابه دوای  ئه ندازیار،  یان  نووسه ر  به   بیكات  كه  
سای  نوان  له   ئاماده یی،  خوندنی  ته واوكردنی 
١٩٤٢-١٩٤٥دا له  په یمانگه ی نیشتمانیی ئه ندازیاریی 
كشتوكادا ده ستی به  خوندنكرد، دواجار بۆ ئه ركی 
سه رژمری له  ئامارگه ی نیشتمانیدا ئه و كاره  خرایه  
ئه ستۆی، به رله وه ی بۆ سای دوایی رووبكاته  خوندنی 
بایۆلۆژی، له  سای ١٩٥٠-١٩٥١ بوو به  ئه ندازیار له  
په یمانگه ی میوه و ترشه مه نی له  وته  داگیركراوه كاندا، 
ئه م كاره ش ئه وه ی بۆ ره خساند به  مه غریب و كینیاو 
بكات. یه كه م رۆمانی  مارتینیكدا گه شت  گوادلوپ و 
گرێ) سه باره ت  بونه كرده وه  (رۆب  تاسای ١٩٥٣ 
نووسیویه تی:(كات له  ھه ڕه تی  به م قۆناغه ی خۆی 
نه بوو، جگه   ئه ده بییم  چاالكییه كی  ھیچ  بووم  الویدا 

ھه موو  ئه مه یش  نووسی،  شیعرم  دوو  یه ك  له وه ی 
كه سانه دا  ئه و  له گه ڵ  له وه ش  جگه   بوو،  شتك 
ئه ده بییه وه  خه ریكبوون،  نووسینی  به   كه   نه ده ژیام 
ھه موو ھاوڕكانم ئه ندازیار بوون، ئه وه بوو له  پكدا 
له و سه رده مه دا چی ده نووسرا و چی نه ده نووسرا لی  
ئاگاداربووم، چونكه  ھه رگیز زاده ی ده وربه ری ئه ده بی 

.(نه بووم، كه  چۆن زۆرجار ئه مه  ده ب
(مینۆی)  چاپه مه نییه كانی  ئه ده بی  نماینده ی  به  
ئه ده ب  بۆ  خۆی  به یه كجاره كی  ئه نجا  دامه زرا، 
به   ده ستیكرد  سینه ماو  بۆ  دواجاریش  ته رخانكرد. 
جارك  ساڵ  دوو  یان  رۆمانه كانی،  بوكردنه وه ی 
رۆمانی  گرێ)  (رۆب   وه نه ب ده رده ھنا.  فیلمكی 
سه پاندبوو،  خۆی  زوو  ھه ر  به م   ،نابداھ نوی 
بوویش به  رابه ركی ئه م بزوتنه وه  ئه ده بییه ، له گه ڵ 
ئه وه شدا بووه  باو كه  ناوی چه ند نووسه ركی جیاجیا 
«ناتالی  وه كو:  ریزبكرت،  دروشمه دا  ئه م  له ژر 
ئه وانه   سیمۆن»،  كلۆد  بۆتۆر،  میشل  سارووت، 
ته نھا  نابه ستته وه ،  یه كیانه وه   به   شتك  ھیچ  كه  

ره تكردنه وه ی جۆره كانی رۆمانی ته قلیدی نه بت.
دواكه وت  ئه ده ب  بواری  بۆ  گرێ)  (رۆب  ھاتنی 
(المحایات-  رۆمانی   ١٩٥٣ سای  ئه وه بوو 
سنه ره وه كان)ی بوكرده وه ، (به م یه كه م به رھه می 
بونه كرایه وه )  بوو  پاشا» وه   «بكوژی  به ناونیشانی 
رۆمانكی پۆلیسییه ،  له  حیبكه دا شوه ی  رۆمانكه  
زنجیره یه ك  له   ئه وه ی  بۆ  راده سپردرت  (ڤاالس) 
شاره ی  ئه و  ده گاته   بكۆته وه ،  سیاسی  كوشتنی 
 وه ل روویداوه ،  لی   كوشتن  تاوانی  تازه   كه  
پاش  نامرت،  ئه نجامدراوه   دژ  تاوانه كه ی  ئه وه ی 
خۆی  (ڤاالس)   ،ناخایه ن رۆژك  لكۆینه وه یه ك 
(دۆبۆن) ناوك ده كوژت، له ڕاستیدا باوكی خۆیه تی، 
بكه ین كه   لده كات، ھه ست  وامان  ئاماژه   كۆمه ك 
به   (ئۆدیب)،  بابه تی شانۆنامه ی  له   نویه   جۆركی 
تایبه تی ئه و گفتوگۆ زۆر و وردانه ی ده رباره ی چه ند 
چونكه   بیانكت،  ده یه وێ  (ڤاالس)  كه   كارگه یه ك 
مۆره كه یان بریتییه  له  دوو پیتی ناوه ڕاستی (دی)و 
(له گه ڵ)، كه متره  له  دوو پیتی پشه وه و دواوه یان، 
دواجار سای ١٩٥٥ دووه م رۆمانی بوده كاته وه ، به  
ناونیشانی (ھه ستگر) پاه وانه كه ی ناوی (ماتیاس)
كاتژمر ده چته   فرۆشتنی زنجیری  بازرگانه ، بۆ  ه و 
دوورگه یه ك، دوای ئه وه ی پاسكیلك به كرێ ده گرت، 
به  ماه  ته ریكه كاندا ده گه ڕێ، له  یه كك له  ماه كاندا 



ونه ی كیژكی مندای به رچاو ده كه وت، پی ده ن 
نزیك رۆخه  به ردینه كه  له وێ مه ڕ ده له وه ڕن. لره دا 
زۆر  كه   ده بینین  (ماتیاس)  و  ده پچت  چیرۆكه كه  
ده گه یه نت،  كیاره كانی  له   یه كك  له   زه حمه ت  به  
سه عاتك له مه وبه ر چی كردووه ، سه ردانی چ ماكی 
ده بت  ناچار  و   ده ھ به جی  پاپۆڕ  كردووه و 
ئه وشه وه  له  دوورگه كه  به رته  سه ر، بۆ رۆژی دوایی 
منداه كه ی  لبوو  چاوی  كه    ده بین منداه   ئه و 
بئه وه ی  ناكات،  قسه   منداه كه   به م  كوشت، 
 ،ده ھبه ج دوورگه كه   كابرایش  بزانت،  كه س 
ته كنیكی  به   بایه خ  رۆمانه كه دا  له   گرێ)  (رۆب 
رووداوه    وه ل ده دات،  چیرۆكه كه   پشكه شكردنی 
سه ره كییه كه  كه  كوشتنه  له ژر په رده یه كی بده نگیدا 
تده په ڕت.. به م رۆمانی (دپیسی)ی، سای ١٩٥٧ 
مۆزدا  مه زرایه كی  له   رووداوه كه ی  بویكردووه ته وه ، 
ئیستیوائیدا،  وتكی  له   جگه یه ك  له   ده قه ومت، 
فه ڕه نسیدا  زمانی  له   كه   دپیسیه   ناونیشانه كه شی 
واتاكه شی  دیسان  دووالیه نه ،  واتایه كی  له   بریتییه  
ئه وه یه : كۆمه ه  چیغك به  په نجه ره یه ك، داخراو یان 
كراوه ، ده توانرت له دوو تویاندا مرۆڤه كان به دیبكرن، 
یان له  ته ماشاكردن بشارنه وه و ریان پده درت یان 
له   به م  ده كرت،  قه ده غه    ل ده ره وه یان  جیھانی 
ھه مان كاتیشدا دپیسیی مرۆڤایه تی ده گه یه نت، له  
خونه ر ھه ست به وه ده كات،  نابات  ئه وه نده   راستیدا 
شاراوه   چاوكی  (أ)  تایبه تی  به   ( أ)  و  فرانك  كه  
(أ)ه و،  ژنه كه ی  چاوی  ئه ویش  ده كات،  چاودرییان 
گومانیشی ھه یه  له وه ی ژنه كه ی له گه ڵ فرانكدا ده ستی 
تكه كردبت، واتا ھه ست و سۆزه كان له ژر ره وتی 
له   ده بن،  ون  چیرۆكه كه دا  له مه وبه ری  ئاماده كراوی 
شایه تییه كی دادگا ده چت، یان وه كو چۆن چیرۆكه كه  
ده رخستنی رووداوكی واقیعی ب.. لره شدا ده وری 
وایه ،  ونه گرتن  ئامركی  ده وری  وه كو  رۆماننووس 
كه  له  فیلمه كه دا ده رناكه ون، گه رچی له  دروستكردنی 
فیلمه كه دا ده وركی سه ره كیشیان ھه یه ، به دوو شایه ته  
ده چن، به م ساونه ته وه ، گه رچی ئاماده یشن، به م 
دوو  نوان  له   ته نھا  رۆماننووس  نایانبینت..  كه س 
دی و ترس و وڕنه و ئه ندشه كانییه وه  ده رده كه وت، 
ئه مانه یش بنه ماو پاپشتی چیرۆكن، كات (رۆب گرێ) 
وشه ی (ئستا) به كارده ھن، زه مه نی یه ك له  دوای 
یه كی رووداوه كان ره تده كاته وه ، به م به كارھنانیش 

..نزه مه ن ده ره خس كی نائاسایی ببارودۆخ

سای ١٩٥٩ رۆمانی (گره شونی) ده رده چت، 
ئه مه یش سه ربازك پیشانده دات، كه  دوای ھه ره سھنان 
له   ركوپك  شوه یه كی  به   به فر  شارك،  ده گاته  
سه ربازه كه   ده بارت،  له یه كچووه كانیدا  شه قامه  
به دوای كابرایه كدا ده گه ڕت، باوكی یه كك له  ھاوڕێ 
 ،بیدات پیه تی  نامه یه ی  ئه و  تا  كوژراوه كانییه تی، 
به م سه ربازه كه  بریندار ده ب له و ھرشه دا كه  لی 
رزگاری ده بت و به وجۆره  دت تا له مای پزیشككدا 
كه لوپه النه   به و  رۆمانه دا  له م  رووداوه كان  بمرت.. 
خۆیدا  حیكایه تخوانه كه   له ژووری  كه   دت،  كۆتایی 
ھه یه  (به  تایبه تی ئه و تابلۆیه ی دیمه نی مه یخانه یه كه  
له  شوه ی  ھه ره سھنان)، چیرۆكگه ره وه   له  دوای 
پزیشكك له  چیرۆكه كه دا تكه ڵ ده ب و رووداوه كانی 
سه رله نوێ  یادده كاته وه ،  به   چیرۆكه كه   پشووی 
رووداوه كانیش  له   ھه ندێ  ده كاته وه ،  تھه كشیان 
پشتگوێ  ھه ه كان  الیه نه   و  ره وت  راستده كاته وه ، 
ده خات و كه مه ندكشی ئه و گره شونییه  ده بت، كه  
بریتییه  له و كاره  ئه ده بییه ی له سه ریه تی بینووسته وه ، 
(حیكایه تخوانه كه   پزیشكه كه   گره شونییه ی  ئه و 
نادۆزرته وه ، ته نھا  ده رفه تكی بۆ  یان نووسه ره كه ) 

له  دوا الپه ڕه ی رۆمانه كه دا نه بت..
سای ١٩٦١ رۆب گرێ بۆ (ئاالن رن)ی سینه ماساز 
مارینبادا)ی  له   رابردوو  (سای  چیرۆكی  سیناریۆی 
ده نووست،  بۆ  ته واودا  دیمه نكی  چه ند  له شوه ی 
پاش   ،نده رده ھ سینه ما  بۆ  ئه م چیرۆكه    (نر)
ئه وه ش ئه و دیمه نانه  له  شوه ی رۆمانكی سینه مادا، 
بوده كاته وه ،  فیلمه كه دا  ونه یه كی  چه ند  له گه ڵ 
ده كات،  شت  ھه مان  (نه مر)یش  رۆمانی  له   وه كو 
ئوتلكی  له   مارینبادا)  له   رابردوو  (سای  رۆمانی 
له گه ڵ   ،نده ناسپ كابرایه كمان  گه وره دا  جیھانیی 
پی  ده یه وت  و  ده كه وت  به یه ك  چاویان  ژنه كه یدا 
چاویان  ئوتلدا  له ھه مان  رابردوو  سای  بسه لمنت 
به یه ك كه وتووه و یه كیان خۆشویستووه و ئستاكه ش 
له مه وبه ر  وه كو  بیبات،  خۆیدا  له گه ڵ  تا  ھاتووه  
داوای لكردبوو، به م ئه م ژنه  الوه  كه سكی دیكه  
بیاردان  له   بت،  مرده كه    ده ش و  پاسه وانییه  تی 
 ،ده ھت، دواجاریش ده ڕواو كابرا به جدوودڵ ده ب
ده یه وێ بیخه ه تنن وا ده رده كه وت له  دوا قۆناغدا 
خۆی به ده سته وه  ده دات، به م حیبكه ی چیرۆكه كه  
چیرۆكه كه ی  سه رجه م  و   ده ب نووقم  ئاۆزیدا  له  
ده گرته وه ، ئه م فیلمه  ھه رایه كی زۆری نایه وه و بووه  



ھۆی ده مه ته قیه كی زۆر گه رم..
كۆچیرۆكی  بوكردنه وه ی   دوای  گرێ)  (رۆب 
ته كنیكی  به   په ره   له  سای ١٩٦٢دا،  (دیمه نه كان) 
ده ست  ١٩٦٣یش  سای  ده دات،  وه سفكردن 
به ده رھنانی فیلمی (نه مری) ده كات، به ته نھا خۆی 
كه سایه تیی  ده كات،  ته واویشی  شوه یه ك  به   و 
و  ده ژی  و  ده رده كه وت  فیلمه كه دا  له   رۆماننووس 
بیرده كاته وه ، ده رباره ی بابه تی حیبكه كه  بیروڕایه كی 
مامۆستایه كی  چیرۆكه كه   پاه وانی  ھه یه ،  زۆر 
الوی  ژنكی  له گه ڵ  ئه سته مبووڵ،  له   فه ڕه نساییه  
چاویان  داوه تدا  زۆر  له   ده ناسن،  یه كتر  سه نگین 
به یه ك ده كه وت، دواجاریش ژنه كه  ون ده بت، شون 
نامن به دوایدا نه گه ڕت، دوایی كه  ده یدۆزته وه و به  
ئه نجامی  ده دات،  گی  خۆیدا  له گه ڵ  ئوتومبیله كه ی 
كاره ساتك ژنه  ده مرت، به م پاه وانه كه  به رده وام 
ده بت له  لكۆینه وه ، ده رباره ی ئه و ژنه ی له گه یدا 
مرد،  ئوتومبیله كه یدا  په نجه ره ی  له سه ر  كه   بووه ، 
به م درۆو راست لره دا له  كویه ؟ له  فیلمه كه دا شته  
واقیعییه كان به ھه مان شوه ی سینه ما ونه ده كرت، 

كه  الیه نه  ده ستكرده كه ی ده رده خات؟
رۆمانكی  پناوی  (له   كتبـی  گرێ)  (رۆب 
نودا) بوده كاته وه ، ئه م كتبه  بریتییه  له  كۆمه ه  
بۆ  ده گه ڕته وه   مژوویان  رۆمان،  ده رباره ی  وتارك 
سانی ١٩٥٥-١٩٦٣، به م رۆمانی (خانووی داون 
رۆمانی  جیھانی  به ره و  رۆمانكه    (١٩٦٥ پیسی- 
میللی ده مانبات، یان به ره و دنیای چه ته گه ری، چه ند 
دیالۆگه   فراوان  به  شوه یه كی  بواركن (رۆب گرێ) 
ئه م  بابه تی   ،ننجده ھ ھه لوه   راسته قینه كانی 
رۆمانه  وه كو (دپیسی) دیاری كراو نییه ، بگره  به  
پۆپی  و  لق  و  ده بت  فراوان  تاكۆتایی  پچه وانه وه  
لده بته وه ، پاه وانه كه ی كابرایه كه  له  ھۆنگ كۆنگ 
بت  كه سه   ئه و  له سه ره   گومانی  ناوی (جۆنسن)ه ، 
رابكات  له (ماكاو)  ده یه وێ  كوشتبت،  (مانۆرێ)ی 
و سۆزانییه كی جوان ده كت و ناوی (لۆرین)ه ، كه  
گه وره ی  خانوویه كی  سه رپه رشتیی  ئاڤا)  له (لیدی 
پاره یه كی  قه رز  به   ھه وده دا  ده كا،  له شفرۆشی 
پویست وه ربگرت، به م دوای ھه وڵ و ته قه الیه كی 
زۆر به  (مانۆرێ) ده گات و دواجاریش ده یكوژت. ئه م 
كاره  ئه ده بییه  خۆی له  خۆیدا له گه ڵ رۆمانی میللیدا 
ده مه ته قیه كی گاته جاڕی نییه ، بگره  نووسه ر توژه  
رۆمانه   دامه زراندنی  بۆ   نبه كارده ھ سه ره كییه كان 

به خۆی،  تایبه ته   كه   ھونه رك  به پی  نویه كه ی، 
به م فیلمی (شه مه ندۆفری تیژڕه وی ئه وروپا-١٩٦٦) 
بابه ته كه ی له  ئه ده بی پۆلیسی و ئه ده بی ددارییه وه  
ھی  له سه ر  كه   شه مه ندۆفره ی  ئه و  وه رگرتووه ، 
پاریس- ئه نیڤه ر كارده كات، یه كك له  پیاوانی سینه ما 
(ئه م ده وره ش رۆب گرێ خۆی ده یبین) بیرده كاته وه  
بازرگانی تلیاك كه  له و شه مه ندۆفره دا  له  چیرۆكی 
ئه ندشه   به   فیلمی  جۆره   به و  گه شتده كات،  ھه مان 
دروستكراو له  پش چاوماندا ده بته  رواه تك، چه ند 
ئه زموونكیش له  دیمه نه  سینه مایه كاندا به دیده كه ین، 
ھه میشه   كه   ته واوانه ی  دیمه نه   ئه و  ئه وجایش 
په یوه ندییان به وه وه  نییه ، كه  كابرای سینه مایی بیری 
لكردووه ته وه ، به م بازرگانی تلیاك كه  تازه  ده ستی 
راسپردراوه   پی  چۆن  وه ك  پیشه یه كردووه ،  به و 
 ده ب تووشی  دواجاریش   ،نراده په ڕ فه رمانه كانی 
به تووشی سۆزانییه كه وه و ده یكوژت... لره  ئه ندشه  
واده رده كه وت كه  مه به سته كه  خودی خۆیه تی، جگه  
ده وره   دیاره ،  ئاشكرا  به شوه یه كی  كه   پكه نین  بۆ 
سه ره كییه كه  (ژان لوی ترانتینیان) ده یبین، كه  له  
فیلمه كه دا ده یناسین و له  ژیانیشدا ھه مان ئه كته ره  
ده یبینین، فیلمكی دیكه  (ئه و پیاوه ی درۆ ده كات) 
ره تكردنه وه ی  ده ڕوانته   دوورتر  له وه ش   ،١٩٦٨
گشت به رده وامبوونكی رۆماننووسین. له  فیلمه كه دا 
 كه وه  په یداده بكابرایه ك به ناوی (بۆریس) له  دارستان
و ده چت بۆ یه كك له  گونده كان، دواجاریش ده ست 
رووداوك  به  گانه وه ی چیرۆكه كه ی ده كات، چه ند 
ده ھنته وه و چه ند په لوپۆیه كیان لده بته وه و تكه ڵ 
به م  ناكۆكن،  یه كدی  له گه ڵ  زۆربه شیان  ده بن، 
ده توانین ئه و چیرۆكه یان ل جیابكه ینه وه  كه  باسی 

به رگریكردن ده كات.
ده سته و  سه رۆكی  بۆریس  ھاوڕی  (ژان)ی 
تاقمكی نھنییه ، به م ده ستگیرده كرێ و ده توانت 
به ره و دارستانه كه  خۆی قووتار كات و له الی چه ند 
یه كك  كه چی  ده شاردرته وه ،  خۆی  براده ركی 
رگه ی  له   بۆریس  به م  ده سته وه ،  ده یداته   له وانه  
داھنان  فیلمه كه   كه سانی  له گه ڵ  چاوپكه وتنی 
چونكه   رابردووه كه ی،  له   نه ك   ،نده ھ به ده ست 
رابردووی نییه  (وه كو له الی رۆب گرێ ھه میشه  به و 
شوه یه یه ، به م مژووی ئستای له گه ڵ واقیعه كه ی 

ده وروبه ری یه كناگرته وه ).
ده رده چت  نوی  رۆمانكی   ١٩٧٠ سای 



نیویۆركدا).  له   شۆڕش  (پرۆژه ی  به ناونیشانی 
ئه مه یش بابه ته كه ی لق و په لكی زۆری ل ده بته وه ، 
به چی و خه ستی نموونه ی نوی تاوانكردن و سكس 

به كار ده بات.
ئه و  چوارچوه ی  ده بته   نیویۆرك  شاری 
پاپشتكی  له گه ڵ  رووده ده ن،  به سه رھاتانه ی 
ته واوه تیی كیژانی به ندكراو و پزیشكه  ده روونناسه كانی 
تایبه تی  شته كان و دزه كان و زه وییه  نامۆكان، به  
تووندوتیژی  كرده وه یه كی  گشت  كه   مژووییه ی  ئه و 

تیا ده گونجت.
به ئه ندشه   رووداوانه   ھه موو  ئه م  نووسه ر 
تا  ده سنن  په ره   و  ده كات  تكه یان  و  ركده خات 

ده بنه  جۆره  یاریكردنك.
له  ھه مان سادا رۆب گرێ فیلمی (عه ده ن و پاش 
ئه وه ) ده رده ھن، تیایدا ھه مان الیه نه  سه ره كییه كانی 

رۆماننووسین ره چاو ده كه ین.
كۆبوونه وه ی كۆمه ه  خوندكارك له و قاوه خانه یه ی 
كه  ناوی (عه ده ن)ه و چه ند یارییه كی سه یرو سه مه ره  
باسی  و   په یداده ب  ل بیانییان  كابرایه كی  ده كه ن، 

ئه فریقای ئه ندشاوییان بۆ ده گته وه ...
ده كات،  په سه ند   ل په یمانكی  (فیۆلیت) 
كارگه یه كی  له   درژ  دوورو  گه ڕانكی  پاش  به م 
به شی   وه ل ده یدۆزنه وه ،  كوژراوی  به   ترسناكدا 
دووه می ده مانگوزته وه  بۆ تونس، به چاوپكه وتنی 
 وه ل په یكه رتاش،  بیانی  كابرایه كی  به   (فیولیت) 
دیمه نی  ده كات،  چاوه ڕی  زۆر  سه رییه كی  ده رده  
ده بینت،  به چاو  كوشنده   دوژمنایه تییه كی  شه ڕو 
كۆتاییدا  له   فیلمه كه   تابلۆیه كه وه ،  دزینی  به ھۆی 
ده مانباته وه  بۆ قاوه خانه ی (عه ده ن)، واده رده كه وت 
(رۆب  نه دابت.  رووی  لی  شتك  ھیچ  له مه وبه ر 
فیلمه   ئه م  پوخته كردنی  به ر  په نابردنه   به   گرێ) 
به ردی  (ن.....  به ناوی   ١٩٧١ چاپكراوه وه  سای 
گه رچی   ،نده رده ھ فیلمك  وه رده گرت)  نه رد 
(عه ده ن)ه ....  رۆمانی  نوی  ده قكی  راستیدا  له  
به رھه مه كانی  به   خرابوو  چاوپیاخشاندنكی  ئه مه  
(رۆب گرێ)دا، بگومان ئه گه رچی ئه مه یشه وه ، بۆ 
ئه و  رۆماننووسیه تی  ربازی  له   به قووی  ئه وه ی 
ئه ده بییه كان  چه مكه   ئاگاداری   ده ب تبگه ین، 
بین، لره ش ھه وده ده ین بیروباوه ڕه  سه ركییه كانی 
لكۆینه وه كانی  ره خنه و  رگه ی  له   بخه ینه ڕوو 

مكسولۆ)وه ...  (ھنری 

به گشتی  (رۆمانه كانم   : ده گرێ)  (رۆب 
پشوازیی گه رمیان ل نه كرا، ئه مه یش له وه  كه متره  

ده رباره یان بووترت)...
له  راستیدا نه بوونی به ده نگ ھاتنه وه یه كی گه رم و 
گوڕ له الیه ن زۆربه ی ره خنه گران و خه كییه وه  به رامبه ر 
به  رۆمانه كانی (رۆب گرێ) یه كه مین راچه كین بوو. 
خونه ر له م رۆمانانه دا ھه ست به نامۆیی و ناڕه حه تی 
ده بات،  جیھانك  به ره و  نووسه ر  چونكه   ده كات، 
كه وتبته وه ،  دوور  جیھانه   له م  مرۆڤ  چۆن  وه كو 
رۆمانانه   له م  لكۆینه وه   بۆ  دیکه وه   له الیه كی 
كاته وه و  لنگه وقوچ  خۆی  خووه كانی  خونه ر   ده ب
رووداوی  نییه ،  تیا  چه سپاویان  كاره كته ركی  ھیچ 
ته نانه ت  نه به ستراونه ته وه ،  به یه كه وه   چیرۆكه كانیش 
نیشانه یه كی روون و ئاشكراشیان تیا نییه ، خونه ر 
نازان له سه ر چ شتك خۆی بگرت و ده رحاڵ ونیش 
ده بت، له گه ڵ ئه وه شدا (رۆب گرێ) ده یه وت ئه ركی 
خونه ر سووك كات، خۆیشی به ڕۆماننووس داده نت، 
له   ئه وه   ته نھا  رۆماننووسین،  توریستكی  نه ك 
ده كات،  باس  ئه ده بییه كانیدا  به رھه مه   پووخته یه كی 
بریتییه   نودا)، كه   رۆمانكی  پناو  (له   كتبـی  له  
له  كۆمه ه  نووسینك زۆربه یان له  كاتی ده رچوونی 

رۆمانی (دپیسی)دا بوبوونه وه .
 ١-كۆتایی رۆمانی به لزاسی (واتا به لزاكی)...

فه ڕه نسیی  رۆمانی  وایه   پی  گرێ)  (رۆب 
كه   به ده ستھنابوو،  گه وره ی  سه ركه وتنی  كالسیكی 
ده ستپده كات،  شازاده )  كچه   كیڤی  (دۆ  به ڕۆمانی 
گه یشته   تا  (دۆالفاییت)ه ،  خاتوو  نووسینی  له   كه  
به لزاك١،  مرۆڤایه تی)ی  به (كومدیای  لووتكه  
له سه ر  رۆماننووسین  كه   باوه   ئه وه   لره دا  كه واته  
نووسینه وه ی  بۆ  راده گرت،  خۆی  پته و  بنه مایه كی 
نووسه ر  ئاگاداری  ده یانگته وه   رووداوانه ی  ئه و 
 ده ب و  ھه بت  روودانیان  توانای   ده ب ده كاته وه ، 
كاریگه ربن،  و  لۆژیكی  به شوه یه كی  ریزكردنیشیان 
ده شبـ كه سانك پیشانبدات و بیانخاته  سه ر شانۆ، 
كه  رۆماننووس خوو و ره وشت و ھه ست و نه ستیان به  
شوه یه كی قووڵ شیبكاته وه . كه چی نووسه ر به وه وه  
ناوه ستت، بگره  چه ند دیارده یه كی قووڵ ده خاته  ناو 
رۆمانه كه یه وه ، چ ده روونی بت، چ كۆمه یه تی یان 
میتافیزیكی ب، یان ئایینی بت... تاد. ئه م رۆمانه  
 ،كکه وتنه  ده به ستك پشت به و رش ھه موو شتپ
كه  له  نوان خونه رو رۆماننووسدا له مه وبه ر دروست 



ببوو، ئه ویش ئه وه یه  بوا به  خونه ر بھن، یان به  
بدات  نیشان  خۆی  چیرۆكه كه ی  واقیعی  راستگۆیی 
رووداوانه ی  به و  به خونه ر   نبھ (قه ناعه ت   :ده ب
كه  بۆی ده گته وه و له  كه سكی واقیعی قه وماوه و 
شایه تكی  وه كو  ئه وه یه   رۆماننووس  له سه ر  ته نھا 
بیانگته وه ،  و   بگه یه ن رووداوانه   ئه و  بالیه ن 
نووسه رو  نوان  له   ته واو  ركکه وتنكی  جۆره   به و 
واپیشان  خۆی  نووسه ر  ده بت،  دروست  خونه ردا 
خونه ریش  راسته و  ده یگته وه   ئه وه ی  كه   ده دات 
ئه وه ی له  بیرده چته وه  ھه موو شتی ده ستكرد بت، 
واھه ست ده كات له گه ڵ نامیلكه یه كی واقیعیدا مامه ه  
ده كات، یان له گه ڵ سه رگوزشته یه كی كه سیه تی یان 

چیرۆككی زیندوودا) -روب گرێ-
لوتكه وه   له دوا  رۆماننووسینه   ربازی  ئه م  به م 
ھدی  ھدی  ده كات،  نونه رایه تی  (به لزاك)  كه  
(پرۆست)و  ده گاته   تا  فلوبره وه   له   شۆڕده بته وه ، 
له  پرۆسته وه  تا ده گاته  (فۆكنه ر)و له  فۆكنه ره وه  تا 

ده گاته  (پكیت)..
وشكی  و  نه گۆڕی  به   رۆمان  نووسینی  چۆن 
سه دو  له م  ده وروبه ریدا  له   گه رچی  ده منته وه ، 
په نجا ساه ی دواییدا ھه موو شت به خرایی په ره ی 

سه ند؟..
له گه ڵ  به لزاسی  رۆماننووسینی  لوتكه ی 
دروست  مژوویی  ركکه وتنكی  برژوادا  سه ركه وتنی 
جیاوازه ،  زۆر  بیسته م  سه ده ی  جیھانی  به م  كرد، 
ده وروبه ردایه   له   ئه وه ی  و  خودمان  ناسینی  چونكه  
گۆڕاوه و قه ناعه ته  نه گۆڕه كانیشمان شتكی وشك و 
برینگ نین، ھه روه ھا رۆمانی سه ده ی نۆزده ھه میش له  
توانایدا نییه  له  واقیعی ھاوچه رخ تبگات و له  ئامزی 
بگرت، به پی پویست رۆمان گۆڕاو چیرۆكنووسیش 
چیرۆك  گانه وه ی  ئه وه ی كه   تلیسایه وه ..(گه یشته  
نه گونجاو  كاركی  رووداوه كاندا  سه ردی  شوه ی  له  

بت) –رۆب گرێ-
٢-چه مكی رۆماننووسیینه  به سه رچووه كان..

كه   قه ناعه تانه مان  ئه و  زۆرینه ی  راستیدا  له  
گرش)  (رۆب  بوون.  وردوخاش  ھه بوو  به رۆمانمان 
 ب به سه رچوون  كه   رۆماننووسین  چه مكانه ی  ئه و 
ته وه ری  كه   یه كه میان  ده كات،  باسیان  به زه ییانه  
ته قلیدیشدا  رۆمانی  له   ھه روه ھا  بووه ،  كالسیكی 
بۆیه   بووه ،  به رده وامیدا  له   مومیایی  به شوه یه كی 
باكان، جۆره  كه سانكمان  به رھه مه  ئه ده بییه  تازه  

پیشان ده ده ن، به ھیچ شوه یه ك له گه ڵ پاه وانه كانی 
به لزاكدا یه ك ناگرنه وه ، وه كو له  رۆمانی ھنجدان، 
جۆره   كه  ئه م  شه وو...(٢)،  دره نگه   گه شتی  نامۆ، 
ده رباره ی خووڕه وشتی  نین  لكۆینه وه   رۆمانانه یش 

مرۆڤایه تی..
ھه مان  له   پاه وانه كه ی  شوه ی  و  ناو  (پكیت 
تاقه   به مه به سته وه   فۆكنه ریش  ده گۆڕت،  رۆماندا 
رۆمانی  له   وه ك  داده نت،  دووكه س  بۆ  ناوك 
(كۆشككی گوندی)دا ته نھا پیتی یه كه می ناوه كه ی 
داده نت، كه  ھیچ شتكی نییه  ، نه  روخساری ھه یه و 
نه  خزانیشی ھه یه ، له وانه یشه  كركاركی رووپوی 

زه ویش نه بت..). -رۆب گری- 
كه سه   تاكه   ئه و  چه رخی  ئستامان  چه رخی   
ده ستدایه و  له   جیھانی  كه   نییه  ،  سه ركه وتووه  
كه سییه تی رۆمانی نویش ده بته  ره نگدانه وه ی ئه و 

گۆڕانكارییه ...
(له  راستیدا به  واتای وشه ی ساده ، داھنه رانی 
كه ستییه كان نه یانتوانیوه  سه ركه وتووبن، بگره  چه ند 
بتكیان پشكه ش كردوین، چونكه  خۆیان له  توانایاندا 
نه ماوه  بوا به و كه ستیانه  بكه ن، رۆمانك كه ستی 
چه رخكی  مۆركی  رابردووه ،  له به ره ی  كه    ب تدا 
به رزبوونه وه ی  به   كه   سه رده مه ی  ئه و  تایبه تییه ، 

كه سی تاك چاپكرابوو) رۆب گرێ.
ئه ویش  ھه یه ،  به سه رچوو  دی  چه مككی  لره دا 
(چیرۆك)ه ، به  واتایه كی وردتر ئه م جۆره  چیرۆكه ، 
پشت  ده گدرته وه و  ركوپك  به شوه یه كی  كه  
پشت  و  دروستی  و  راست  باوه ڕی  به   ئه ستووره  
ده به ستت به  ته كنیكی رۆماننووسینكی به  ئه زموون، 
وه كو به كارھنانی زه مه نی رابردوو و كه سی سیه م 
و  رووداوه كان  ره وتی  زنجیره بوونی  ره چاوكردنی  و 

په ره سه ندنی حیبكه ی چیرۆكه كه ..
(له  رۆماندا ھه موو شتك مه به ستی ئه وه یه ، كه  
ونه یه كی  به    ،نبسه پ جیھان  نه گۆڕی  ونه یه كی 
و  ھه بت  مه به ستی  یه ك  كه   ئارام،  خۆگرتوو، 
وه كو  گونجاوبت،  شیكردنه وه   بۆ  ته واو  به جۆركی 
چۆن تگه یشتنمان له  جیھان جگای گومان نه بوو، 
گیروگرفتكی  ھیچ  گانه وه كه یش  چیرۆك  ھه روه ھا 
نه ده ھنایه  ئاراوه ، ده كرا نووسینی رۆمانك شتكی 

بوه ی بت) رۆب گرێ.
نه مان  رووه و  به ره به ره   رۆماننووسین  حیبكه ی 
ده ڕوات، چونكه  له  توانایدا نه ماوه  ببت به  كرۆكی 



رۆمان، ئیدی له و ساته وه  بوامان پی نه ما، چیرۆك 
له  توانایدا نییه   سروشتی بت، چونكه  نووسین به و 
بۆ  نه بوو  ئامرازك  نه مایه وه و  خۆی  تاوانییه ی   ب
داھنانی  بابه تی  بووه   بگره   چیرۆك،  نووسینه وه ی 
رۆماننووسین، واتا بوو به  بابه تی راسته قینه ی رۆمان، 
وه ل چیرۆك ھه ر بزرنه بوو، ئه وه تا رۆمانه كانی (رۆب 
گه لك  پكیت  فۆكنه رو  رۆمانه كانی  وه كو  گرێ) 
چیرۆككن  چه ند  به م  ئاخنراون،  تیا  چیرۆكیان 
لده كرت  گومانیان  و  ده بن  تكه ڵ  یه كدا  له گه ڵ 
رۆماننووسین  حیبكه ی  ده ڕووخن،  و  بن  راست  كه  
گۆڕانی  شوه كه ی  به م  نه بوو،  ون  رۆماندا  له  
به سه رداھات.. سیه م چه مكی به سه رچوو، رۆب گرێ 
پی وایه  (ئیلتیزام) بت، چونكه  نووسین له  پناوی 
تایبه تدا وه كو چاره سه رك  بوكردنه وه ی په یامكی 
پناوی  له   (رۆمان  تده گه یشت،   ل وای  په یابوو، 
چژ به خشیندا شتكی ب كه ك ب، كات كه  رۆمان 
بووه   پبكات،  باوه ڕی  خونه ر  بوو  ئه وه   ئامانجی 

شتكی جگای گومان ب..) رۆب گرێ.
به م به  شوه یه كی گشتیی ئه نجامه كان جگای 
به رھه مكی   ده ب ئه وه تا  یان  نه بوون،  ره زامه ندی 
ئه ده بیی جیھانكی (مانه وی)٣مان پشكه ش بكات، 
یان سه ره ڕای لكدانی به رھه مه  ئه ده بییه  ھونه رییه كه ، 
ده ب ھه ست بكه ین كه  له سه ر بنچینه یه كی ته فسیری 
بنیاتنراوه ، یان نیشانه یه كی له مه وبه ر كه  پویست بووه  
بخرته  به رچاو و بخرته  ناو به رھه مه  ئه ده بییه كه وه ، 
به وجۆره  وناكردنه كه  خۆی له  خۆیدا شتكی ناله بارو 
كه   ئه ده بی  به رھه مكی  (چه مكی  ده بت،  نرخ   ب
ھونه رمه ند دایھناوه ، له  پناوی ده ربینی بابه تكی 
كۆمه یه تی یان سیاسی یان ئابووری، خۆی له  خۆیدا 
به رھه مكی  باسی  ھونه رمه نده ی  ئه و  ته وزیفكردنه ) 
ھونه ره كه ی  مه به سته كانی  ته نھا  ده كات،  ئه ده بی 
كاره   به   سه رقابوونی  ده بته وه و  رووبه ڕووی 
ھونه رییه كه ی، كه  خزمه تی شتكی دیكه  بكات، له الی 
ھه روه ھا  نه گونجاو،  زیاده ی  ئه رككی  ده بته   ئه و 
كه   مه سه النه ی  ئه و   ده چ بۆ  وای  گرێ»  «رۆب 
ھونه ر و كۆمه ڵ ده یخه نه ڕوو، ناتوانرت به شوه یه كی 
سه باره ت  ھونه ر  چونكه   چاره سه ربكرن،  ھاوبه ش 
و  ته سك  شتكی  كاتدا  زۆر  له   سیاسی  كاری  به  
دیاریكراوه ، ئه گه ر ھاتوو ھونه رمه ند رك ھه وی ئه وه  
بدات به رھه مه  ئه ده بیه كه ی له  بیروباوه ڕ پبكات، ئه وا 
ھه میشه  به ده ستی ئه و حه زه وه  ده نان، بۆ ده ربین 

له وه ی كه  له  ده ره وه ی به رھه مه  ئه ده بییه كه یدا بوونی 
نییه  ..

چه مكی چواره می به سه رچوو (شوه و ناوه ڕۆك)
ه ، یان به  باركی وردترو ئه و به شه یه  كه  به شوه یه كی 
ته قلیدی له  نوان شوه و ناوه ڕۆكدا رووده دات، لره دا 
 ك نییه   له  به شی چیرۆكی ئه و نووسینه ی كه  پشت
ده گته وه  ده ستكردب، بۆ ئه وه ی له  چیرۆكه كه داو 
بگه ڕین،  قووتر  مه به ستكی  له   نووسینه وه یدا  له  
به كاریانده ھنین،  بۆ گانه وه ی  ئامرازانه ش كه   ئه و 
ئه گه ر ھاتوو باوه ڕی ئه و مه به سته  قووه  له  ده ره وه ی 
له   جیاوازیكردن  كه واته    ،ب ھونه ردا  چوه ی  چوار 
نامن، چونكه   بوونكی  ئه و و شوه دا ھیچ  نوان 
(ھه ر  ته واوه ..  قه واره یه كی  شتكه و  ھه موو  ھونه ر 
وایه ،  واقیعی  جیھانكی  وه كو  ئه ده بی،  به رھه مكی 
شتكه و بوونی ھه یه و پویست به پاكانه  ناكات) رۆب 

گرێ.
دروست  ئه ده بی  به رھه مكی  نرخی  ئه وه ی 
ده كات بھرای (رۆب گرێ)، شوه كه یه تی و واقیعی 
بوونه كه یشی له  شوه كه یدایه ، دیسان له  شوه كه یشدا 
ناوه ڕۆكه كه ی  یان  قووه كه ی)  (مه به سته   واتاو 

ده دۆزینه وه ..
گۆڕینی ھه ر شتك له  رۆمانكی مه زندا سه رجه می 
خۆی  ھه ر  ته نھا  به   نووسین  كه واته   ورانده كات، 
ھه ر  ناوه ڕۆكی  ده رباره ی  (قسه كردن  به رپرسیاره  
رۆمانك وه كو شتكی بالیه ن له  شوه كه یدا، ده بته  
له ناو  رۆماننووسین  ھونه ری  ھه وه شاندنه وه ی  ھۆی 
ناوه وه ی  ئه ده بی  به رھه می  چونكه   ھونه ره كانیدا، 
شتكی تیا نییه  ، پ به  پستی واتای وشه  (وه كو 
ده فرك وایه  شتكی ئه وتۆی تیا نه ب كه  سروشتكی 
نامۆی ھه ب)، یان ھونه ر پریاسكه یه كی ھه مه ڕه نگی 
كه   داپۆشرابت،  رازاوه   به شتی  نییه  و  دره وشاوه  
ده یه وێ  نووسه ر  و  (ناوه ڕۆكه كه ی)  له   بریتییه  
بیخاته ڕوو، یان كاغه زكی ره نگ زین نییه   پاكه تی 
دیوارك  بۆیه ی  یان  بپچرته وه ،   پ پسكوالته ی 
بۆیه   بكات،  ماسی خۆش  تامی  دۆشاوك  یان   ،ب
ھونه ر بۆ ھه ر پابه ندبوونك سه ردانانه وت و، نه بۆ 
ھه ر مه به ستكی تریش كه  له مه وبه ر دیاری كرابت، 
له پش  كه   راستییه ی  به و   نابه ست پشت  چونكه  
له   ده ربینه   ته نھا  بین  ده توانین  ھه بووه ،  خۆیدا 
خودی خۆی، ھه ر به  خۆی پارسه نگی خودی خۆی 
تایبه تییه كه ی  واتا  خۆیدا  پناوی  له   و   نده خولق



ده به خشت، ئه گینا ھه ره س ده ھنت) -رۆب گرێ-.
شوه خواز  به   كه   رازییه   به وه   گرێ  رۆب 
به ره ی  له    ب یه كك  و  بكرێ  تاوانبار  (شه كالنی) 
چه مكانه   ئه م  ئه وه شدا  له گه ڵ  ھونه ر)،  بۆ  (ھونه ر 
له مه وبه ر  كه   رۆماننووسینه ن،  ربازه   ئه و  له به ره ی 
نووسه ری   ب ئه وه ی  تاده گاته   ره تیده كردنه وه ، 
به م  نییه  ،   پ ھیچی  كه   كه سه یه   ئه و  راسته قینه  
ئه و  ھه یه ،  خۆی  تایبه تی  رچه یه كی  قسه كردن  بۆ 
ناوخۆیی  پویستییه كی  به   بابه ته كه   كه   رچه یه یه  
ده ست  لوه ی  ھونه رییه كه   به رھه مه   و  داده نت 
بیربكه ینه وه   وا  ئه گه ر  ھه ه دا ده چین  به   پده كات، 
رۆب گرێ دژی ھه موو ته قلیدك بووبت و به  گوره ی 
ئاره زووی خۆی ھه موو شیرازه  سه ره كییه كانی ئه ده بی 
پشینه  ده ڕووخن، بۆ ئه وه ی  رۆمانكی نوێ له سه ر 
 نك ناڕووخئه و شت ،نگه یه كی كاولدا بخولقك
ناكامه كان  مه رگی  ته نھا  به م   ، ده خۆی  وه كو 
پشكه ش ده كات، ئه و شیرازه  ھونه رییه كان كه  له الی 
ئه ودا له  مژه  مردوون و گشت پوه ره  جوانكارییه كان 
(ستاتیكا) مردوون و ھیچ ناگه یه نن و ده ب رۆمانی 
زیندوو له  ده ره وه ی ئه م پوه رانه دا به شون ربازه كه ی 
خۆیدا بگه ڕت، وه ل ئه مه یش رگا له و رۆماننووسانه  
له   چۆن  وه كو  به رده وامبن،  نووسین  له   كه   ناگرت 
سه ده ی نۆزده ھه میشدا ئه مه یان كردووه ، بۆیه  شوه  
به والوه   مردوو  ئه ده بكی  له   جگه   ناتوانن  كۆنه كان 
فریودان  ئه و  گرێ»  «رۆب  ده سته وه ..  بده نه   ھیچ 
و جادوو بازییه  ئاشكرا ده كات، وه ل ئه مه  رگا له  
زۆربه ی خونه رانیش ناگرت، كه  به پی ئه و پوه ره  
ده بته   ئه مه یش  بكه ن،  رۆژژمر  رۆمانه كان  كۆنانه  
له   ببن،  زه ینی  گره شونیی  تووشی  ئه وه ی  ھۆی 
كاتی خوندنه وه ی رۆمانه  نوكاندا، چونكه  له  راستیدا 
له و رۆمانه  نویانه دا ئه وه  نادۆزنه وه  كه  به  شونیدا 
ئاسووده یی  به   ھه ست  تیا  جیھانه ی  ئه و  ده گه ڕان، 
ده كه ن له  رۆمانی ته قلیدیدا له  چاو ونبوو، له  ھه مان 

كاتیشدا ئه و سه رده مه ی كه  ئه و رۆمانه  نونه ری بوو.
خوندنه وه ی  ھه ندجار  خونه ر  ھاتوو  (گه ر 
رۆمانكی نوی به الوه  گران بوو، ئه وا دیسان خۆیشی 
به  ھه مان بار له و جیھانه  واقیعیه  زۆرجار بزرده بت، 
له  كاتكدا ھه موو شت له  ده وروبه ری واز له و بنه ماو 

پوه ره  كۆنانه  ده ھنت) -رۆب گرێ-.

شوه كانی رۆماننووسینی نوێ:
كه   چین  رۆماننووسینانه   شوه   ئه و  كه واته  
شوانه ن:  ئه و  داوه ؟  داھنانیان  بۆ  ھه وی  (گرێ) 
(ده یه وت به توانا بن بۆ ده ربینی (داھنانی) ئه و 
جیھانه كه ی)  و  مرۆڤ  نوان  نویانه ی  په یوه ندییه  
كاری داھنانی رۆمان پشت به  میتافیزكیا نابه ستت، 
به م له  بنه ڕه تدا پشت به وه  ده به ستت كه  ھه موو 
كاره ش  ئه م  دووربخاته وه ،  خۆی  له   میتافزیكیایه ك 

له گه ڵ په ره سه ندنی مژوودا یه كده گرنه وه .
خۆی  مافه كانی  پاكانه و  بۆرژوا  چینی  (كاتك 
بنچینه   ئایدیایش  ده ستده دات،  له   په یتا  په یتا 
ئه وه بوو  ده ستده دات،  له   خۆی  گه وھه رییه كانی(٤) 
توژینه وه ی  له   به ره به ره   مینۆلۆژیا)(٥)،  (فینۆ 
بوو  ئه وه ش  گرته وه ،  یه كه می  جگای  فه لسه فیدا 
جیھانی  پكھاته ی  وردكه كانی  و  فیزیك  زانستی  به  
زانستی  ھه مانكاتیشدا  له   ته نانه ت  راگه یاند، 
ده روونشناسی گۆڕانكی گه وره ی به سه رداھات، بۆیه  
ته نانه ت  كاتییه و  ده وروبه رمان  جیھانی  ئاماژه كانی 
ببن،  گومان  تووشی  ھه میشه    ده ش ناكۆكیشن، 
ھونه رمه ندی  ئایا  ھه یه ؟  واتای  و  ئاست  واقیع  ئایا 
ھاوچه رخ ده توان وه می ئه م پرسیاره  بداته وه : نا، 

چونكه  شتك ده رباره ی نازانت).
رۆشنبیرییان  ھه ندێ  فه لسه فییه كان  بیروباوه ڕه  
خسته سه ر شته كان و ده ستیانكرد به  شاردنه وه ی ئه و 
جیھانه ی كه  له به رچاوی رۆماننووسه ، ئه نجام به ھه موو 
ده ركه وت.  سه ره تایه كانییه  وه   راستییه   و  رووتی 
(جیھان ھیچ واتایه ك نابه خشت و بھوده ش نییه  ، 
به ھه موو ساده ییه كی خۆیه وه  بوونی ھه یه ، له  ھه موو 
حاه تكیشدا ئه مه  مایه ی سه رنجدانه ، به م كاتك 
ئه و شته  سه ره تاییه  له  المان ئاشكرا ده ب، له  پكاو 
به  تووندی ھه ستی پده كه ین و سه رنجی ئه وه  ده ده ین 
بنیاتنانكی  له  ئاستیدا ھیچمان پناكرت و ھه موو 
جوان و ركوپك ھه ره س ده ھن، ئه وه ی سه باره ت 
ھه ركه   ده كرده وه ،  لی  بیرمان  به جارك  جیھان  به  
له ناكاو چاومان ده كه ینه وه و جاركی دیكه  سه باره ت 
كه  ده بین،  شاگه شكه   سه رسه خته   واقیعه   به و 
ئامانجه كه ی،  گه یشتووینه ته   واپیشانده دا   خۆمان 
به   ھه ن،  ده ورمان  له   ھه رخۆیان  شته كان  كه چی 
خۆیان  مه لمووسه وه   و  روون  رووخساركی  ھه موو 
ده ستیان  له مه وبه ر  چۆن  وه كو  ده خه نه ده روو، 
بۆیه   لنه درابت، به ب ھیچ ورشه و شه فافییه كه وه ، 



شتكی  سه ركه وتوونه بوو،  له وه دا  ئه ده به كه مان 
بچووكیشی ل ده ستكه وت، یان شوه كه ی بگۆڕت 
-رۆب  لبگوزته وه )  ھكی   نه ب ھیچ  یان ھه ر  و 

گرێ-.
ھه یه ،  جیاواز  به شوه یه كی  ئمه   له الی  جیھان 
جیھانه   ئه م  باسكردنی  به   ده ست  رۆماننووسیش 
دۆزیبته وه ،  نوی  زه وییه كی  بی  وه ك  ده كات، 
وه سفی  راستگۆیی  به   ته نھا  ئه وه یه   ئه و  ئه ركی 
و  (شته كان  شیبكاته وه ،  نه ك  بكات  جیھانه   ئه م 
خۆیان  بوونی  شتك  ھه موو  پش  جوونه وه كان 

ده سه لمنن) -رۆب گرێ-.
له  روانگه ی «رۆب گرێ»وه  مرۆڤ ناتوانت جیھان 
و  بكات  سه یری  به ته نھا   ده ب ده سا  شیبكاته وه ، 
گوی لبگرت و ھه ستی پبكات، چونكه  بۆ ناسینی 
بوات،  به والتره وه   رووبه ره كه ی  له   ناتوانت  جیھان 
ده بت،  ئامرازه كانی ھه ستپكردن  به   ئه وه ش  ته نھا 
(مرۆڤ ته ماشای جیھان ده كات، به م جیھان ھه مان 

ته ماشاكردنی له گه دا ناگۆڕته وه ) -رۆب گرێ-.
بۆناكات  ئه وه مان  پشنیازی  گرێ)  (رۆب 
ئایدۆلۆژییه كی تایبه تی دابمه زرن، كه  رۆمان پشتی 
پببه ستت، بگره  به  پچه وانه وه  له  بۆچوونی ئه وه وه  
ئاواتی رۆمان ئه وه یه ، له  ھه موو بونیادكی ئایدۆلۆژی 
رزگاری بت، ده سا مه سه له كه  ده رباره ی (ریالیزمی 
ناوه ڕۆكه كانی  له   یه كسه ر  ھه یه   بۆمان  نوێ)یه و 
 وشكده ب جیھان  ناچاری وه سفكردنی  به   تبگه ین، 
ئاده میزاده وه   له   وه سفه   ئه م  ئه وه ی  گوره ی  به   و 
به ته واوی دووره ، لره شدا مرۆڤ له  ده ركه وتنی خۆی 
راده وه ستت، تا وایلدت شته كان ته نھا درژه  پدانی 
ره نگه كان بت و جیھانكی تاریك ده خولقن، كه  ھیچ 
واتایه ك نادات به  ده سته وه ، به م تاك بوونی خۆی 
ده سه لمن كه  ھیچ گۆڕانكی به سه ردا نایه ت، به م 
ھه ه یه كی دژوار ده كه ین، ئه گه ر بتو له  رۆب گری 
بكه ین،  به دی  جیھانه   ئه م  پوانه یه كی  رۆماننووسدا 
دوور له  ھه موو ھه ست كردنك به واقیع، جیھانبوونی 
ھه یه و ئه مه یش شتكی سه پاوه ، به م مرۆڤ خۆی 
ھه ست و دركی پده كات، چونكه  جیھان ده سته وسانه  
له وه ی ھه ست به خۆی بكات، مرۆڤ ته ماشای ده كات و 
ئاگاداری بوونه كه شیه تی، به م جۆره  ریایستی «رۆب 
گرێ» ریایستییه كی خودییه ، یاخود ڕیایستییه كی 
ناوه وه یه ، پش ھه موو شتك جیھانی «رۆب گرێ» 
بینراوه  كه  نووسه ر وه سفیده كات، وه سفكردن ھه میشه  

یادده كاته وه و  و   ده بین كاری ھۆشه ،  ره نگدانه وه ی 
خه یاڵ ده كات و خورافه ته كان ده گته وه ، زه مه نی 
ھیچ  مرۆڤایه تی)،  (زه مه نی  ده بته   رۆمانه كه ش 
وه خته وه ،  و  سه عات  به زه مه نی  نییه    په یوه ندییه كی 
واتا ھیچ په یوه ندییه كی نییه   به زه مه نی تھه كشی 
رۆمانه كانی  له   ته قلیدیدا،  رۆمانی  له   كالسكه وه  
ھه ندێ  وه كو  نییه  ،  ده ركراو  مرۆڤ  گرێ»دا  «رۆب 
ده بژن و نه  دووریش خراوه ته وه ، بگره  به پچه وانه وه  

له ناو كرۆكی رۆمانه كه دایه .
 

په راوز:

*سای ١٩٨٤ خۆم چاوم به  «ئاالن رۆب گرێ» كه وت، 

كه  ئه وسا ھاتبوو بۆ به غدا، یه ك دووجار له  باره گای یه كتیی 

نووسه رانی عراق دانیشتین و له  باره ی رۆمانه كه یه وه  قسه مان 

كرد، ئه ویش ھه وای وه زعی كوردو ئه ده بی كوردیی  پرسی، 

به ڕاستی له  بیرم نه ماوه  كه  چیمانوت و نھووت، من به كوردی 

قسه م ده كرد ئه ویش به  فه ڕه نسی و براده رك ناوی «شاكر 

وه رگمان  زه نگاباد»ه ،  «جه الل  خه زووری  بوو،  نوری» 

بوو.

(١)- كۆمیدیای مرۆڤایه تی: ناونیشانی كۆمه ك رۆمانی 

(ئۆنورێ دۆ به لزاكه ، به م ناونیشانه  گشتییه  تۆماركراون، ھه ر 

له ده رچوونی یه كه م رۆمانی نووسه ره وه  له  سای ١٨٤٢..

(٢)ئه و س رۆمانه  یه ك له دوای یه ك ھی سارته رو ئه لبر 

كامۆن.

ئاینی مانی فارسییه  كه  پشت ده به ست به   ٣-مانه وی: 

ملمالنی دوو قۆی له  نوان دوو شتی دژدا، وه كو خروشه ڕ، 

لره دا نووسه ر مه به ستی ئه وه یه  ونه گرتنی واقیع به شوه یه كی 

مانه وی ساده یه .

گه وھه ر    ده كه   فه لسه فییه   ربازكی  گه وھه ریزم:   -٤

ده كه وته  پش بوونه وه ، به پچه وانه ی وجودیه ته وه .

 ٥- فینۆمینۆلۆژیا: دیارده گه رایی، ربازكی لكۆینه وه ی 

وه سفكردنی  له   بریتییه   بنه ڕه تی  به شوه یه كی  فه لسه فییه  

له و  به چاوپۆشین  ده رده كه وت  بۆمان  وه كو  دیارده كان، 

و  ھۆسرل  ربازه ش  ئه م  پشتیه وه یه تی،  له   كه   راستییانه ی 

سارته ر گرتیانه به ر.

*سه رچاوه ی ئه م باسه  له گۆڤاری (االداب االجنبیه )وه یه  

ژماره ی ٤ تایبه ت به  رۆمان، سای ١٩٧٩.


