
مه رگی رۆمان

و  لدوان  جگه ی  بووه   روانینك  وه ك  رۆمان)  (مه رگی  رابردوودا  سه ده ی  دووه می  نیوه ی  له  
ژانركی ئه ده بی به ره و له نوچوون  چه ند ره خنه گرك پیانوابوو كه  رۆمان له  سه ره مه رگدایه و وه ك 
ده چت. (ماكۆم برادبری) له ژرناوی (نووسه رو ره خنه گر)دا له  لكۆینه وه یه كدا ئاماژه ی به وه دا كه  
رۆمان به ره و مردن ده ڕوات. (لیزی میندله ر)ی ره خنه گریش له  نووسینكدا به  ناوی (مردنی رۆمان 
بنه مای سه ره كی ئه م ره خنه گرانه  بۆ مه رگی  كرده وه .  مانای چییه ؟) جه ختی له سه ر مه رگی رۆمان 
رۆمان له  تكشكاندنی قابه  جگیره كانی ھونه ری رۆمانه وه  سه رچاوه  ده گرت، به وه ی ھه موو شوازو 
جۆره كانی ته كنیكی تاقیكردۆته وه و بوا ناكرت شتكی نوێ مابت كه  رۆمان بیخاته ڕوو. (رۆمان) له  
سه ره تای سه رھه دانییه وه  تا ئستا له ڕووی ھونه ری و جیھانبینییه وه  گه لك گۆڕانكاریی له  نو خۆیدا 
خوقاندووه ، كه  (فۆرسته ر)ی ره خنه گری ئینگلیزی پیوابوو نابت له وانه  البده ن و فه رامۆشیان بكه ن. 
ھه ربۆیه  الدان و ده رچوون و گۆڕانكاریی له  رۆماندا، وه ك (مه رگی رۆمان) ته ماشا ده كرا. وتاره كانی 
(فرجینیا وۆف) ده رباره ی رۆمان، بۆ ده ربازبوون بوو له و قابه  نه گۆڕانه ، به  ھه مانشوه  ھه وه كانی 
(جیمس جۆیس) له  ته كنیكی رۆماندا ده چته  خانه ی ئه و گۆڕانكاریانه وه ، به م وا لكدرایه وه  (جۆیس) 

گۆڕ بۆ مه رگی رۆمان ھه ده كه نت.
مرۆڤ به  درژایی مژوو له  پرسیاركردندا بووه و به  به رده وامی له  دیارده و شته كانی ده ورووبه ری و 
خودی خۆی روانیوه ، له گه ڵ پشكه وتنی زانستیشدا گه ڕان و پرسیاركردن به رده وام بووه و زیاتر مرۆڤ 
ناوی  كه  (ھایدگه ر)  دیارده یه ی  ئه و  نو  ھه ربۆیه  مرۆڤ كه وته   كردووه .  ونبوونی خۆی  به   ھه ستی 
لده نت له بیرچوونه وه ی بوونه وه ر. ئه و سه رده مه  به سه رچوو كه  مرۆڤ پیوابوو سه نته ری گه ردوونه و 
ھه موو شتك له ژر ده سه تی خۆیدایه ، ئه و مرۆڤه ی (دیكارت) به  خاوه ن و سه روه ری ھه موو سروشتی 
ده زانی، بوو به  ئامرازكی ساده  به  ده ست ھزه كانه وه . ھه ربۆیه  رۆمان به رده وام له  پرسیاركردن و 
گومان و روانیندایه ، تا پرسیاركردن به رده وام بت، رۆمانیش به رده وام ده بت. له گه ڵ به ره وپشچوونی 
زانست و فه لسه فه و بواره  كۆمه یه تی و ئابووری و سیاسییه كاندا، رۆمان له  گۆڕانكاری و نوبوونه وه دا 
بووه . وه ك ده وترت: رۆمان (له گه ڵ سرڤانتس و ھاوچه رخه كانیدا سروشتی سه ره ڕۆیی خسته ڕوو، 
له گه ڵ ریچاردسۆندا كه وته  تاقیكردنه وه ی ئه وه ی له  ناوه وه  روو ده دات، له گه ڵ به لزاكدا ره گداكوتاویی 
رۆچوو، له گه ڵ تۆستۆیدا ته ركیزی  دۆزرایه وه . له گه ڵ فلۆبردا به  ژیانی رۆژانه دا  مرۆڤ له  مژوودا 
كرده  سه ر ده ستتوه ردانی نالۆژیك له  ره فتارو بیاره كانی مرۆڤدا، قوییه كانی زه مه نی رابردوو و پچه  
به  ده وره كانی له گه ڵ پروستدا ته ی كرد، پچه  به ده وره كانی ئستاش له گه ڵ جۆیسدا. له گه ڵ تۆماس 

ماندا ده وری ئه فسانه كانی رابردووی دووری پشكنی،...).
مرۆڤایه تی  بیری  فیكریی  بونیادی  له   دوور  و  گۆڕانكارییه كان  له   نییه   داباو  بابه تكی  (رۆمان) 
درژایی  به   رۆماننووسان  لیبوانرت. ھه ربۆیه   ناكرت، به كو ده بت وه ك قورسایی خۆی  ته ماشا 
ھاتۆته كایه وه .  ئستا  كه   سه رده مه ی  ئه و  بونیادنانی  له   ھاوبه شبوون  رۆمان  سه رھه دانی  مژووی 
به كو  دیكارت نییه ،  ھه روه ك (میالن كۆندرا) ده ت (دامه زرنه ری سه رده می نوێ  به  ته نھا ھه ر 

سیامه ند ھادی سرڤانتسیشه !).       


