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Abstract
The subject of women writing and women author in the present is the subject. The aim of this research
is to investigate the women's abilities in text invention in the Kurdish literature. Their efforts in addressing the
pain in the Kurdish society. This research consists of two chapters. The first chapter is an attempt to present the
context and lexical of women's writing. In the first part we tried to present the differences and specific features
of women's writing. However, the second part is titled )the women's world in Alwan Novel( this is a practical
section. This consists of three chapters. The reasons behind this is to show the women's text in the Kurdish
literature. For this reason we took the )Alwan( novel as an example. In the first chapter, we discussed about the
women's story telling. To understand how much this novel addressed women's features and specialties. In the
second chapter we discussed the body language of this novel while we dealt with women's symbols in the third
chapter. At the end of this research we presented the results of this research alongside with the references.
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ملخصالبحث

ن
ن ن
ـائي� ي� المعــارص ،موضــوع مشــوق و منتــج ،والهــدف مــن الكتابــة والبحــث ي� هــذا المجــال ،هــو
موضــوع الكتابــة النســائية و كتــاب نسـ ي
ن
ن
ن
ـدا� ،وســعيهن و نضالهــن ي� كتابــة و عــرض آالمهــن و معاناتهــن ي�
معرفــة كتــاب نســاء ي� األدب الكــردي و مــدى قدراتهــن عــى إنتــاج النــص اإلبـ ي
ن ن
ـ� أساسـ ي ن
مجتمــع كمجتمــع الكــردي .هــذا البحــث يتكــون مــن فصلـ ي ن
ـ� .ي� الفصــل األول
ـي� .الفصــل األول ،الــذي هــو فصــل نظــري ،يتكــون مــن مبحثـ ي
ن
ن
ن
الثا� ،بأســم
حاولنا عرض مفهوم ومصطلح الكتابة النســائية .ي� الفصل األول حاولنا عرض تمايز و خصوصيات الكتابة النســائية .أما ي� الفصل ي
ت ن
ئ ن
ئ
النسا�
التطبي� ي� البحث ،و هذا الفصل يتكون من ثاث مبحاث .نحاول عرض النص
النسا� ي� رواية ئه لوە ن ) ،وهذا يعد الجانب
(کتابة
ي
ي
ي
ن
ن� األدب الكــردي ،وكنمــوذج ت
اخرنــا روايــة (ئــه لــوە ن ) ،مــن تاليــف (احــام منصــور ) .ي� المبحــث األول تحدثنــا عــن ال�ديــة النســائية ،و مــدى
ي
 .ن
ن
 .ن
ن
ن
ـا� تحدثنــا عــن لغــه الجســد ي� هــذە الروايــة ي� المبحــث الثالــث
وجــود مواصفــات و خصوصيــات الكتابــة النســائية ي� هــذە الروايــة ي� المبحــث الثـ ي
ن
ن
و� الختــام قمنــا بعــرض نتائــج البحــث ن ي� نقــاط مختــرة ،مــع عــرض المراجــع و المصــادر.
تحدثنــا عــن رمــوز و آيقونــات نســائية ي� هــذە الروايــة .ي

�
�
ف
وشەکلیل:
ژنانە،ژن،گ�
نووسی�
انەوهیژنانە،گ�انەوه،ڕۆمان
یڕ
یڕ

پێشەیك

بابـ ت
ـە� نووسـ ن
ـیى ژنانــە و نووســەری ژن لــە ئێســتادا بابەتێــیك ســەردەمیانەیە .ئەویــش بــە ئامانـ جـ� ئــەوەی تاکــوو چەنــد نووســەرە ژنــەکان لــە
ت
دە� داهێنەرانــە بنووســن .هــەوڵ و تێکۆشـ نـا� ئــەوان لــە �
ڕ� نووســینەوە بــۆ خســتنەڕووی ئــازار و مەینەتیەکانیــان لــە
ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا توانیویانــە
ي
گرانــەوە بــە گشـ تـى و ڕۆمــان بەتایبـ ت
ت �
ـە� بۆتــە پانتایییــەیك بــاش بــۆ ئــەوەی نووســەری ژن لەوێــدا
کۆمەڵگەیــەیك وەکــوو کۆمەڵگــەی کوردیــدا .ئەدەبیــا� ي ڕ
ڵ
ـەو� گــەڕان بــە دوای ناســنامە و بـ ن
ـوو� خۆیانــدا بگەڕێــن .ئــەم هەوڵــەی ئێمــە دەچێتــە نــاو خانــەی لێکۆڵینــەوە لــە چەمــیك نووسـ ن
ـیى ژنانــە ،ئــەو
هـ
چەمکــە تاکــوو ئێســتا لەنــاو ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا نوێیــە و ئــاوڕی جــددی �
ىل نەدراوەتــەوە.
ـەىس ســەرەکى پێكدێــت .بـ ژ
ئــەم توێژینەوەیــەی ئێمــە لــە دوو بـ ژ
ـەىس یەکــەم ،کــە لــە دوو پــار پێكدێــت ،کــە بەشــێیك تیۆرییــە ،هەوڵێکــە بــۆ خســتنەڕووی
ي
ن
ـنوورەکا� ئــەم چەمکــە و ڕیشــەکەیمان ڕوون کردۆتــەوە ،پــاری دووەیم بـ ژ
چەمــک و زاراوەی نووسـ ن
ـەىس یەکــەم هەوڵمانــداوە
ـیى ژنانــە ،هــاوکات سـ
ـیى ژنانــە بخەینــەڕوو ،ئەویــش بــە لێکدانــەوە و ڕاڤەکـ ن
تایبەتمەنــدی و جیــاوازی نووسـ ن
ـرد� ئــەو بۆچوونانــەی لــەم بارەیــەوە هــەن .بەمەیــش توانیومانــە
ســنوور و چوارچێــوەی نووسـ ن
ـیى ژنانــە دەستنیشــان بکەیــن.
ـەر� بـ ژ
ـەىس دووەمــە ،بەنــاوی (جیهـ نـا� ژنانــەی ڕۆمـ نـا� ئەڵــوەن) ،بەشــێیك پراکتیکییــە .ئــەم بەشــە لــە �
هـ پ
ىس پــار پێكهاتــووە .ئەویــش بــە مەبەسـ تـى
ت
ن
ـەدە� کوردیــدا .بــۆ ئەمەیــش نموونــەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن)ی "ئەحــام مەنســوور"مان وەرگرتــووە .لــە پــاری یەکــەم بــاىس
دەرخســتى دە� ژنانــە لەنــاو ئـ ج
گرانــەوەی ژنانەمــان کــردووە ،بــەوەی تــا چەنــد ئــەم ڕۆمانــە ،ســیما و خاسـ ت
�
ـیە� ژنانــەی پێــوە دیــارە ،هــاوکات لــە ڕووی تەکنیــک و هونــەری ڕۆمانــەوە
يڕ
�
ن
تروانینانــە لــەم ڕۆمانــەدا لەبــارەی جەســتەوە
دەقێــیك چۆنــە! لــە پــاری دووەمــدا بــاىس گوتــاری جەســتەمان لــەم ڕۆمانــەدا کــردووە ،ئــەو جیهانبیــى و ي ڕ
هــەن خســتوومانەتەڕوو .لــە پــاری ســێیەمدا بــاىس ڕەمــزی ژنمــان لــەم ڕۆمانــەدا کــردووە ،ئایــا ڕۆماننــووس چــۆن بــاىس ژن لــە کۆمەڵگەیــەیك بابســاالری
وەکوو کۆمەڵگەی کوردی دەکات .لە کۆتاییشــدا ئەنجایم توێژینەوەکەمان بە چەند خاڵێک خســتۆتەڕوو .لەگەڵ ڕیز ن
کرد� لیسـ تـى ســەرچاوەکان.
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ت
لەگــەڵ پەیدابـ ن
ـ� بەنــاوی نووسـ ن
ڕەو� فێمێنـ ي نـرم لــە دەیــەی شەسـ تـى ســەدەی بیســتەمدا ،ڕەوتێــیك نــوێ لــە نووسـ ي ن
ـیى ژنانــە پەیــدا
ـوو�
ن
ـتەکا� فرەنســایییە .لەوەشــدا مەبەســت لــە نووسـ ن
ـیى ژنانەیــە لەالیــەن ژنانــەوە .هەرچەنــدە ڕیشــەی بــۆ
دەبێــت .زاراوەکــە لــە داهێنـ نـا� فێمینیسـ

پێشـ تـر دەگەڕێتــەوە .یەکــەم ئامانجێــک لــەم جــۆرە نووســینەدا گەڕانــە بــە دوای شــوناس و ناســنامەی مێینــە و ژنانــەدا .نووسـ ن
ـیى ژنانــە (Women's
ن
ين
فێمینرمیــش،
ـەوروو� دەگەڕێتــەوە .يبرکردنــەوەی
ـەرەتاکا� بــۆ نــاو بزووتنــەوەی فێمینـ ي نـریم ئـ
 )writingو بــە فرەنسـ يـا� ( )écriture femenineسـ
پ
ڵ
هەوڵێکــە بــۆ ڕزگارکـ ن
ـرد� ژنــان لــەو کۆتوبەنــد و ســتەمانەی بــە درێ ـژ يا� مـ ي� ژـروو لەالیــەن دەســە� ت� ي�نرســاالرییەوە لێیــان دەکرێــت .ئــەم بزووتنــەوە
ســەرەتا لەناوەڕاسـ تـى ســەدەی نــۆزدە وەکــوو بەشــێک لــە گوتــاری ڕۆشــنگەری پەیدابــوو ،پاشــان بــۆ ئەمریــکا گوازرایــەوە .ئێمــە لـ ي�ـرەدا پـ تـر مەبەســتمان

ت
دە� ژنانەیــە ،واتــە ئــەو دەقــەی ژن دەینووســێت" .ئێلەیــن شـ ت
ـیى ژنانــە دەکات(( :نووسـ ن
ـواڵر" بــەم شــێوەیە پێناســەی نووسـ ن
نووسـ ن
ـیى ئەنــدایم
ـیى
ژنانــە و جیــاوازی ژنایـ ت
ـە� لــە زمــان و لــە دەقــدا[ )).ئەحمــەدزادە ،2012 ،ل ]368واتــە نووسـ ن
ـیى ژنانــە دەقێکــە ج �
دە� ڕەنگدانــەوەی فەرهەنــگ و زمـ نـا�
ژنانــە بێــت ،ئــازار و مەینەتییـ ن
ـەکا� ژنــان لەنــاو دەقەکــەدا ڕەنــگ بداتــەوە .ئەمــە دەمانباتــەوە بــۆ قســەکردن لەســەر پێوەنــدی نێــوان ژن و نووسـ ي ن
ـ�.
ڵ
ڵ
لەنــاو کلتــووری ڕۆژهە�تیــدا ئــەو ژنــەی دەنووســێت ،ئــەوا ژنێکــە تــاوان دەکات ،ئەمەیــش يبرکردنــەوەو دەســە� ت� ي�نرســاالرییە لــەو کلتوورانــەدا،
ڵ
ڵ
ژ� لــە مەیـ ن
ـەو� دوورخســتنەوەی ن
ـ� داوە ،چونکــە نووسـ ن
ـدا� نووسـ ي ن
ـیى ژنانــە دەبێتــە گوتارێــک بــۆ ئــەوەی دەســە�ت و پێگــەی
کــە هەمیشــە هـ
ـیى پیــاوان کــەم بکاتــەوە ،ئــەو تێگەیشــتنە بچەســپێنێت ،کــە پیــاو تاکــە ســوارچایك مەیـ ن
نووسـ ن
ـدا� نووسـ ي ن
ـ� نییــە .بۆیەیــش هەمیشــە ((پێوەنــدی نێــوان

ـ� گرفتێــیك مـ � ژـروو� شارسـ ن
ژن و نووسـ ي ن
ـتا� گشــتییە ،خــۆی لەســەر گۆڕانــکاری و وێناکــردن و گوتــارەکان هەڵدەچـ ن �
ـى[ )).الزه ـر نا� ،1999 ،ص]68
ي ي
گ
ن
ن
نووسـ ن
ـیەتەکا� ژنــان لــە نووســیندا .نووسـ ي ن
ـ� لـ يـرەدا دەبێتــە پەیــڤ،
ـەلماند� تایبەتمەنــدی و خاسـ
ـیى ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ دەرچــوون لــە بێدەنــیك ،بــۆ سـ
ڵ
کۆمە� ت
ڵ ت
ن
ت
ن�
یە�،
ـنبر ي� ،ســیاىس ،ئابووری و
کور� و کوردی
کردەوە .بە
ملما� و هەوڵدانە بۆ بەشــداریکردن لە هەموو جومگەکا� دەســە�� ڕۆشـ ي
ڵ
کــە تاکــوو ئــەم ســەردەمەیش پیــاو تێیــدا با�دەســتە.

ـ� لــەالی ژنــان دروســت بکــەن ،بۆیەیــش لــە ســەدەی بیستیشــدا زۆرێــک لــە نووسـ ن
هەمیشــە ئــەو گوتــارە ئامــادە� هەیــە ،کــە ترســێك لــە نووسـ ي ن
ـیى
ي

ـەدە� ژنــان) نــاو دەهێنــا ،ئامانجیــش لـ ي �ـى ،تانــەدان بــوو لــەوەی ژنــان کەمعەقڵــن ،بۆیەیــش نووسینەکانیشــیان ناتــەواوە .هــاوکات
ژنانەیــان بــە چەمــیك (ئـ ج

دەیانگــوت ژنــان ئەگــەر نووســینیش بنووســن ،ئــەوا ســێبەری پیــاوی پێــوە دیــارە ،لەبــەر ئەوەیــە ژن دەبێتــە تایپچــن و بەردەســت ،نــەك نووســەر.
((ژن بۆیــە خــۆی فـ ي�ـری نووسـ ي ن
ـ� دەکات ،لەپێنــاو بەردەسـ تـى ،ئــەم زاراوەیەیــش ســتەم و خیانــەت لەخــۆر دەگرێــت[ )).الغــذایم ،1996 ،ل]102
ت
�
ن
ن
ـەدە� ســەلماندویانە ئاسـ تـى يبرکردنــەوە و داهێنانیــان لــە
تروانینــە هەوڵێکــە بــۆ کوشــتى توانــای ژنــان ،دەنــا وەیك دیکــە ژن بــە نووســیى دە� ئـ ج
ئــەم ي ڕ
ن
ـەلماند� ئەمەیــش دەیــان ڕۆماننــووىس ژنمــان هــەن ،بــۆ نموونــە� :
ڤرجینــا وۆڵــف ،ي ن
ئرابیــل ئەلێنــدێ ،مارگرێــت
پیــاو زیاتــر نەبێــت ،کەمـ تـر نییــە .بــۆ سـ
ي
ت
دۆراس...تــاد .ڕۆمانـ ن
ـ� .نووسـ ن
دە� جیهانـ ي ن
ـیى ژنانــە دۆزینــەوەی دەرەچەیەکــە بــۆ هەناســەدان ،بۆیەیــش بزووتنــەوەی ژنــان
ـەکا� ئــەم ڕۆماننووســانە
ـوا� بــەرەو ئــەو شــوێنە بتبــا کــە مەبەسـ ت
نووســینیان کــردە هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی گوزارشــت لــە ئازادییـ ن
ـەکا� خۆیــان بکــەن(( .نووســەر دەتـ ن �
ـتیە� ،ئەگــەر

ڵ
کۆمە�یـ ت
بــاىس خانۆچکەیەکــت بــۆ بــکا دەتـ ن
ـە� ئــاگادارت بکاتــەوە ،هەسـ تـى هاودەردیــت بجوڵێـ ن �
ـى[ )).ســارتەر ،2009 ،ل]51
ـوا� لەوێــوە لــە ســتەیم
ڵ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەو� دەستخسـ ن
ـتى مافەکانیــان دا ،بــە�م
ـە� و ســیاىس وەکــوو فێمینـ ي نـرم هـ
ڕاســتە ژنــان لــە ناوەڕاسـ تـى ســەدەی بیســتەم بــە بزووتنەوەیــەیك
ت
دیمە� ستەم و ئازاری ن
ن
ن
ن
ن
ج �
ئەدە� ئەم کارە مەحاڵ بوو.
ژنا� لە خۆدا
دیمە� وەها ،کە دەیان
نووسیى ژنانە سەرشارە بە وشە و
نووسیى دە�
بە�
ج
حەشــارداوە .نووسـ ن
ـیى ژنانــە هەوڵێــک بــوو بــۆ بەرەنــگاری ئــەو نووســینانەی پیــاوان لەبــارەی ژنانــەوە دەیاننــووىس ،چونکــە دڵنیابــوون لــەوەی پیــاوان
هەرچۆنێــك بــاىس ژن و مافـ ن
ـەکا� ژنــان بکــەن ،ســێبەری يبرکردنــەوەی ي�نرســاالریان پێــوە دیــارە .بۆیەیــش نووسـ ي ن
ـ� دەبێتــە پانتایییــەك پرۆسێســەی
ئــازادی پەیــڤ و کــردار و هەڵچوونـ ن
ـکێى و هــاوار بــکات .نووسـ ن
ـەکا� بــکات ،هــاوکات ئــەو بێدەنگیــەی هەیــە بیشـ ن �
ـیى ژنانــە هەمــان ئــەو شــێوازەیە،

ڵ
ن
�
ـرەوی �
ىل دەکات ،ژنیــش دەبێــت خــودی خــۆی بســەلمێنێت .ژن کاتێــك منــدا� دەبێــت ئــەوا ژنێـ تـى خــۆی
کــە پیــاو بــۆ ســەلماند� خــودی خــۆی پـ ي ڕ
دەســەلمێنێت ،هەمــان شــێوە کاتێــك دەقێــک دەنووســێت دەتـ ن �
ـوا� ژنێـ تـى خــۆی لەنــاو دەقەکــە بســەلمێنێت .پیــاو هەمــوو دامودەزگایــەیك یاسـ يـا� و
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ن
ـنبر ي� بــۆ زاڵبــوون بەســەر ژنــدا پــاوان دەکات ،زۆرێــك لــە نووســەران و ڕەخنەگـر نا� مێتــۆدی فێمینیسـ تـى بڕوایــان وایــە ،نـ ج �
ـەدە� ژنانــە و
ڕۆشـ ي
ـا� بڵێـ يـ� ئـ ج
ڵ
ـاکرد� ژن ،ئــەوان هەوڵــدەدەن لــە کلتــووری کۆمە�یـ ت
ن
ـە� بــدەن ،نــەك
ـەدە� پیاوانــە ،چونکــە ئــەم زاراوەیــە خــۆی لــە خۆیــدا هەوڵێکــە بــۆ کــەم تەماشـ
ئـ ج
شــتێک بەنــاوی زمـ نـا� ژنانــە و پیاوانــە بهێننــە گــۆڕێ .بۆیەیــش ئــەوان دژی پــرىس جێنــدەرن(( .جنســییەت پەیوەنــدی بــەوەوە نییــە کــە ژن و پیــاو لــە
ڕاســتیدا چۆنــن ،بەڵکــوو پەیوەنــدی بــەوەوە هەیــە کــە لــە کلتوورێــك ،یــان وردە کلتوورێکــدا ژن و پیــاو چــۆن دەبیندرێــن بــە وتەیــەژی تــر چۆنچـ ن
ـۆ� بــە
ن
� دەکرێن و دێنەئارا� )).
[بر ن ن
تێر ،2015 ،ل ]171کەواتە نووسـ ن
شــێوەیەیك کلتووری پ �
ـکاند� هەموو ئەو وێنانەی لەناو
ـیى ژنانە هەوڵێکە بۆ تێکشـ
ي
کلتوورێــک لەبــارەی ژنــەوە پ �
� دەکرێــن .جوایەزیەکــە ئــەوە نییــە لــە ڕووی فزیۆلۆجییــەوە ژن و پیــاو چ جیاوازییەکیــان هەیــە ،بەڵکــوو ئەوەیــە هــە
گ
کلتوورێــك چــۆن وێنــای بـ ن
ـوو� ژن دەکات .کلتــوور وا دەکات ژن لــە خــودی خــۆی دوور بکەوێتــەوە .نووسـ ن
ـنبرییە،
ـیى ژنانــە ڕووداوێــیك گرینــیك ڕۆشـ ي
ـرد� دەیــان ن
ـیى هــەر ژنێــک دەبێتــە شــەهرزادێک بــۆ ڕزگارکـ ن
بەتایبـ ت
ـە� بــۆ ئەدەبیـ تـا� کــوردی .نووسـ ن
ژ� دیکــە ،پاراســتنیەتیان لــە ســێبەر و تارمـ يـا� پیــاو
ن
ن
ن
ـیار� بەرانبــەر خــودی خــۆی
لــە ئەدەبیاتــدا .چوونــەژوورەوە بــۆ جیهــا� نووســیى ژنانــە دەرچوونــە لــە ســتەم .بــە هــۆی نووســیى ژنانــەوە ،ژن هووشـ ي
ڵ
ن
ـە�ت دەکات .لــە کوردیــدا چەمــیك نووسـ ن
ـیارەکا� خــۆی بەرانبــەر کۆمەڵگــە و دەسـ
دەدۆزێتــەوە ،لەوێــوە پرسـ
ـیى ژنانــە زۆر هونەریـ تـرە لــە چەمــیك

ڵ
نووسـ ن
ـیى مێینــە ،چونکــە لــە یه یەکەمیانــدا تایبەمەنــدی بــۆ ژن تێدایــە و تایبەتــە بــەو دەقانــە لەالیــەن ژنانــەوە نــوورساون ،بــە�م چەمــیك دووەم پـ تـر
دە� نووسـ ن
جیــاوازی ڕەگــەزی تێدەکــەوێ ،بــەوەی مــادام نووسـ ن
ـیى مێینەمــان هەیــە ،ئــەوا ج �
ـیى ي�نرینەیشــمان هەبێــت .ئــەم چەمکــە زیادتــر هەڵگــری
ئایدیۆلۆجیایــە .هـ پ
ـەر� ڕەخنەگــر "ڕەشــیدە بــن مەســعوود" دەڵێــت(( :پێوەنــدی ژن بــە پرۆسێســەی ئەدەبییــەوە و ئــەو شــوێنەی لــە مـ ي� ژـرووی

ـیى ئەدەبیــدا گرتوویـ ت
نووسـ ن
ـە� ج �
دە� لــە دوو گۆشــەنیگای ئەنجــایم داهێنـ نـا� ژنانــەوە تەماشــا بکەیــن ،لــە گۆشــەنیگای ئــەو ئافرانــدن و داهێنانانــەی
ـە� ،هــاوکات لــە گۆشــەنیگای ژن وەکــوو کەرســەیەیك ئامــادەی بەکاربــەر ،کــە پیــاو بەرهەمهێنەریـ ت
ژن وەکــوو بکــەر و بەرهەمهێنەریـ ت
ـە�[ )).ابــو النجــا،

دە� لــەو دەقانــە بنۆڕیــن ،کــە ژن نووسـ ن
 ،2002ص ]7کەواتــە ج �
ـیو� و داهێنانیــان تێــدا کــردووە ،چونکــە پیــاو هــەر دەقێــک لەبــارەی ژنــەوە بنووســێت،
ئــەوا تارمــا� و ســێبەری �نرایـ ت
ـە� بەســەردا زاڵ دەبێــت.
ي
ي

ف
دووهم:
تایبەتمەندیوجیاوازینووسی�ژنانە

ڵ
ـەو� چێکـ ن
ئەگــەر بــە وردی لــە نووسـ ن
ـرد� ســوننەتێك ،شــێوەیەك،
ـتەوخۆ� هـ
ـتەوخۆ� ،یــان ناڕاسـ
ـیى ژنــە نووســەرەکان بنۆڕیــن ،بــە ڕاسـ
ي
ي
ڵ
ـە� بۆچـ ن
ن
ـوو� دیکەیــش هــەن ،کــە ژن تاکــوو ئێســتایش هـ پ
ـەر� نووســیبێت
ـەدە� ژنانــە دەدرێــت .هــاوکات کۆمـ
تایبەتمەندییــەك بــۆ نووســیى ژنانــە و ئـ ج
ڵ
ت
ـە�م زۆریــش دان بــە جیــاوازی نووسـ ن
ـیویە� و بــە ئاشــکرا ئــەو ســێبەرە دیــارە .بـ
ئــەوا لەژێــر کاریگــەری ئــەو فــەزا زاڵــەی پیاوســاالرییدا نووسـ
ـیى ژنانــە

ـ� ،ئەویــش لەســەر حیســا� جیــاوازی ڕەگــەزی نــا ،بەڵکــوو بەهــۆی جیــاوازی فــەزا و تێمــەی دەقــەکان .بــۆ باسـ ن
و نووسـ ن
ـیى پیاوانــە دادەنـ ي� ن
ـکرد�
ج
ن
ـەدە� چەنــد بۆچوونێــیك جیــاواز هــەن .لـ ي�ـرەدا بۆچوونــەکان بەربــاس دەدەیــن:
تایبەتمەنــدی و جیــاوازی نووســیى ژنانــە لەنــاو ڕەخنــەی ئـ ج
ت
ن
خاسیە� خۆی هەیە ،چونکە ژن
نووسیى ژنانە تایبەتمەندی و
یەکەم :بە بڕوای الیەنگر نا� ئەم بۆچوونە ژن بە شێوەیەیك جیاواز دەنووسێت،
ن
دەروو� و بیۆلۆجییــەوە لــە پیــاو جیــاوازە ،کەواتــە ئــەو فەزایــەی لــە دەقــدا دەیخولقێـ نـى جیــاوازە(( .هەنــدی لــە ڕەخنەگـر نا� فیمینیســتیەوە
لــە ڕووی
ـە� لــە "ئــەدە� تایبـ ت
ـوو� مێینــە" ،وەکــو بــۆ نموونــە "ئیایــن شــاووەڵتەر" هەیـ ت
ـە� "ئەزمـ ن
ـاند� شــێوەیەیك تایبـ ت
گفتوگــۆی ئــەوە دەکــەن بــۆ ناسـ ن
ـە�
ج
ن
خۆیــان" سـ ڵـا�  ،1977بــۆ کارکـ ن
ي� ن
ـێوازەکا�
بەهرکردنــەوەی ئــەو ئەفســانەیەی کــە هەمــوو ژنــان هەمــان شـ
ـرد� دەرئەنجــایم پێچەوانەیانــە لــە دووبــارە
ئەزموونیــان هەیــە[ )).وێبســتەر ،2017 ،ل ]149ژن جیهـ نـا� تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،ئــەو جیهانــە خــاوەن ڕەهەنــدی ئەزمـ ن
ـوو� ژنانەیــە ،کەواتــە
ـوا� لەبــارەی ژیــان و ئەزمــوون و هەڵچوونــە دەروونییـ ن
دەتـ ن �
ـەکا� ژنــان بنووســێت .مــادام ژن زمــان و دەســتەواژەی تایبــەت بــە خــۆی هەبێــت،
زمانێــک تایبــەت بێــت بــە خــوی خــود و ئەزمـ ن
ـوو� خــۆی ،کەواتــە دەتوانێــت دەقێــک بــەو زمانــە بنووســێت ،کــە دەڵێـ ي ن
ـ� زمـ نـا� ژنانــە ،مەبەســتمان
زمـ نـا� گوزارشــتکردن و ئایدیۆلۆجیایــە ،ئــەم زمانەیــش فەرهەنـ گـیك تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،ي�لرەوەیــە جیــاوازی نووسـ ي ن
ـ� دەکەوێتــەوە ،چونکــە ژن بــە
جۆرێــک ئــەو زمانــە لــە ئافرانـ ن
ـد� دەقــدا بــە کار دەهێـ ن �
ـى ،کــە گوزارشــت لــە ژیــان و تایبەتمەندێـ تـى ژنانــە بــکات .ژن لەنــاو کۆمەڵێــک شــت و فــەزای
ىل بــکات ،بۆیەیــش جــودا لــە ژن ،کەســێیك دیکــە ناتـ ن �
تایبــەت بــە خــۆی دەژیــەت ،کــە پیــاو ناتـ ن �
ـوا� وەکــوو ژن گوزارشـ تـى �
ـوا� ئــەو ئەزموونــە بــە دەق
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بــکات .ڕەخنەگــر "ڕەشــیدە بــن مەســعوود" بــۆ دیاریکـ ن
ـرد� تایبەتمەنــدی جیــاوازی نووسـ ن
ـیى ژنانــە پەنــا بــۆ پێناســەی فۆرمالیســتە ڕووســەکان بــۆ دەق،
ـرد� ئەرکـ ن
ـە� "ڕۆمــان یاکۆبســن" لــە دیاریکـ ن
بەتایبـ ت
ـەکا� زمــان دەبــات .ئــەم ڕەخنەگــرە ((پێداگــری لەســەر ئــەریك گوزارشـ تـى و کاریگــەری دادەگرێــت،

گ
ڵ
ـارودۆ� خــۆی بــۆ خوێنــەر �
ن �
کــە نـ ي�ـرەر لــە چوارچێوەیــەوە بـ
دەنرێــت [ )).مســعود ،2002 ،ص ]94ئــەم ڕەخنەگــرە گرینــیك بــە ڕۆ� نـ ي�ـرەر وەکــوو
ي
ـ� خاسـ ت
ئەرکێــیك گوزارشـ تـى دەدات ،بــەوەی ئــەو کەســەی شــتەکان �
دەنرێــت ،خاســیەت و تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە ،بەمەیــش دەتوانـ ي ن
ـیە� هــەر
ي
دەقێــك لــە �
ڕ� نـ ي�ـرەرەوە دیــاری بکەیــن .هــاوکات ژنــان بــە درێـژ يا� مـ ي� ژـروو بەرانبــەر ناســنامە و خــودی خۆیــان هەمیشــە دوودڵ بوونــە ،بــۆ ڕەواندنــەوەی
ي
ڵ
ئــەم دوودڵییــە ،هــەو� نووسـ ن
ـیى دەقیــان بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیــان داوە ،کەواتــە پێوەنــدی لەنێــوان ناســنامە و نووســیندا هەیــە ،ئەمەیــش بــۆ
ـوو� "کارمــن ئەلبوسـ ن
ـەلماند� (مــن)ی خــۆی .ئــەو (مــن)ە لــە نووســیندا بــە بۆچـ ن
ن
ـتا�" هەوڵێکــە بــۆ چەســپاندن و
ژن شــتێیك زۆر پێویســتە ،بــۆ سـ
ســەلماندن و وێناکـ ن
ـرد� ناســنامەی ســەربەخۆی ژن ،بــۆ ڕەواندنــەوەی ئــەو ترســەی ژن لــە کۆمــەڵ و سێســتەیم پیاوســاالرییدا هەیبــوو .پێوەنــدی

ت
�
ت
ن
گرانــەوەدا ،چونکــە هەمــوو نووســینێك هەڵگــری کۆمـ ڵ �
ـە�
لەنێــوان نووسـ يـ� و خوێندنــەوە و ناســنامەی ژنێتیــدا هەیــە ،بەتایبــە� لــە ئاســى وەســف و ي ڕ
نیشــانە و ئامــاژەی دیاریک ـراو و تایبەتــن ،ئــەو نیشــانە و ئاماژانــە ئەوەنــدە ژنانــەن ،تەنیــا ژن دەتـ ن �
ـوا� بیاننــووىس و گوزارشــتیان �
ىل بــکات .ئەمەیــش

ـیە� خۆیـ ت
ـیى ژنانــە خــاوەن تایبەتمەنــدی و خاسـ ت
ڕوانگەیــەیك جیــاواز لــە گوزارشــتکردن لــە هــەر بابەتێــک دروســت دەکات ،کەواتــە نووسـ ن
ـە�.
دووەم :الیەنگـر نا� ئــەم بۆچوونــە بڕوایــان وایــە هیــچ جیــاوازی و تایبەتمەندییــەك بــۆ جیاکردنــەوەی نووسـ ن
ـیى ژنانــە لــە گۆڕێــدا نییــە .تەنانــەت زۆرێــک

گ
ن
نووسیى ژن لەبواری ڕەخنەی ئەدەبیدا ڕەت دەکەنەوە ،چونکە دەنگێیك بەرزی وەکوو دەنیك بابساالری زاڵە بەسەر
لە الیەنگر نا� ئەم بۆچوونە
دەنـ گـیك ژنــدا" .ســیمۆن دیۆڤــار" لــە کتێــى (ڕەگــەزی دووەم)دا ئامــاژە بــەوە دەکات لــەم کۆمەڵگایانــە ((مرۆڤایـ ت
ـە� ي�نرینــە و پیــاو پێناســەی ژن دەکات،
ج
ئەویــش نــەک لــە خــودی ژن خۆیــدا بەڵکــوو لــە روانگــەی پەیوەندبوونیــەوە بــە پیــاوەوە .ژن وەکــو بوویــەیك ســەربەخۆ دانانرێــت[ )).وێبســتەر،2017،
ت
ل ]147تەنانــەت زۆرن ئــەو نووســەرە ژنانــەی وەکــوو پیــاوان دەنووســن ،بــە بۆچـ ن
ـوو� هێندێــک نووســەر ناتوانـ ي ن
ـ� جیــاوازی لەنێــوان دە� ژنانــە و
ت
ـوو� مــرۆڤ و ئەزمـ ن
ـ� ،هــاوکات هەردووکیــان گوزارشــت لــە ئەزمـ ن
دە� پیاوانــە بکەیــن چونکــە هەردووکیــان زمــان بەکاردەهێـ ن ن
ـوو� جیهـ نـا� دەکــەن.
بەڵگەیشــیان بــۆ ئــەوەی ئــەو زمانــەی پـ �ـى دەنووســن ،زمانێکــە بارگاوییــە بــە �نرســاالری ،بۆیەیــش ژن ناتـ ن
ـوا� دەقێــک بنووســێت ،لــە دەرەوەی ئــەو
ي
ي
زمانــە �نرســاالرییە ،ژن ناتـ ن
ن
�
ـوا� بــەو زمانــە ينرســاالرییە دەقێــک بنووســێت ،کــە خاســیەت و تایبەتمەنــدی خــۆی هەبێــت .الیەنگـرا� ئــەم بۆچوونەیــش
ي
ت
دە� ڕۆمـ نـا� ژنـ نـا� ڕۆماننووســیان لەبــەر دەســتە ،کــە زمانەکــەی ،کاریگــەری و ســێبەری زمـ نـا� ي�نرســاالرانەی بەســەرەوە دیــارە.
دەیــان
ڵ
ســێیەم :بۆچوونێــیك دیکەمــان هەیــە ،ددان بــە جیــاوازی و تایبەتمەندێـ تـى نووسـ ن
ـیى ژنانــەدا دەنێــت ،بــە�م ئــەو جیــاوازی و تایبەتمەندێتیانــە شــتێیك
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـ� .ئــەو جیاوازییــە جێگرانــەی هــەن ،ئــەوا خاسـ ت
ـیە� رسوشـ تـى نیــوان ژن و پیــاو نـ ي ن
نەگــۆر و جێگــر نـ ي ن
ن �
ـە� و
ـارودۆ�
ـ� ،بەڵکــوو دیــاردەن بـ
ڵ
با�دەســت بــووە ،کۆمـ �
ـەىل پێــوەر و پێوانــەی لــە بەرژەوەنــدی خــۆی داهێنــاوە،
ـنبر ي� دروسـ تـى کــردوون .ئــەو مـ ي� ژـرووەی ژن تێیــدا ژیــاوە ،پیــاو تێیــدا
ڕۆشـ ي
دەکــرێ و ئاســایییە ئــەو پێوانــە و پێوەرانــە بــە تێپەڕیـ نـى کات و لــە ســەردەمێیك دیکــەدا بگۆڕدرێــن .بۆیەیــش نووسـ ي ن
ـ� دەبێتــە یەکێــک لــەو هــۆکارە
ـ� ،لــە �
ي� ن
ڕ� نووســینەوە ژن ئــازادی خــۆی بــە دەســت بهێنێتــەوە .نووسـ ي ن
بەهرانــەی بــۆ ئــەوەی بیســەلمێنێت ئــەو جیاوازیانــە شـ تـى نەگــۆڕ نـ ي ن
ـ� دەبێتــە
ي
دیاردەیــەیك هونــەری بــەرز بــۆ خســتنەڕووی کێشــە و گرفتـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ و چارەکردنیــان .بــە بــڕوای "یومنــا ئەلعیــد" نووسـ ن
ـیى ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ

ڵ
ـرد� کێشـ ن
چارەکـ ن
نن
ـەلمێ� ،کــە ئــەو پێوانــە و
ـەکا� ژنــان ،بــە�م وەکــوو کێشــەی خــودی نــا ،بەڵکــوو وەکــوو کێشــەی کۆمــەڵ ،بــۆ ئــەوەی بــۆ هەمــوان بسـ
ڵ
ـ� کێشــە و نووسـ ن
پێوەرانــە بــە زۆر بەســەر رسوشـ تـى ژنــدا ســەپێندراون .لـ ي�ـرەدا دەبینـ ي ن
ن �
ـارودۆ� کۆمە�یەتییــەوە بەسـ تـراوەتەوە ،بەمەیــش
ـیى ژنــان بــە بـ
ڵ
ت
دە� ئــەدە� پەراوێزخـراوە .ئــەم بۆچوونەیــش ((پشــتخانێیك مەعریـ نـ� مارکســیانەی هەیــە ،بــاوەڕی بــە یەکخسـ ن
ـتى هـ ي� نـری
ڕۆ� خــودی داهێنــەر لــە
ج
ڵ
ـە� و نیشـ ن
کۆمە�یـ ت
ن
ژن و پیــاو لەپێنــاو ئــازادی
ـارودۆ�
ـتما� بــۆ گەلــە تێکۆشــەرەکان هەیــە[ )).مســعود ،2002 ،ص ]77لـ ي�ـرەدا ئاشــکرایە کاریگــەری بـ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� لەســەر داهێنـ نـا� ئەدەبیــدا دیــارە ،بەمەیــش ڕۆ� داهێنــەر دەکوژێــت ،کەواتــە ڕاســتەوخۆ ژن وەکــوو داهێنــەر ڕەت دەکرێتــەوە ،هــاوکات
ڵ
کۆمە� ت
ن
ت
ج
یە� پڕ لە ستەم ژیا ،ئەوا ئەدەبیات و نووسینەکانیان
دەرسدرێتەوە .کەواتە ئەگەر ژن لە بارودۆخێیك
بیۆلۆ� ژن
دەروو� و
تایبەمەندێى
ڕ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە�م بــە باشـ ن
ن
ـە� و سیاســیان ،ئــەو جیاوازیانــە کاڵ دەبنــەوە و نامێـ ن ن
ـ�.
جیــاواز دەبێــت ،بـ
ـارودۆ�
ـبوو� بـ
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ئاشــکرایە ســەدەی بیســتەم ،ســەدەی توێژینــەوە بــوو لــە بابەتــە وردەکان .هــاوکات فەزایــەیك نــوێ و ســەردەمیانەی هێناکایــەوە .مۆدێڕنــە
ن
ـنبر ي� و ئەدەبییــەکان لــە شــیعر و هونــەر و چـ يـرۆک و ڕۆمــان
دەبێتــە سیســتەمێک کــۆی بــوارەکا� ژیــان دەگرێتــەوە .کــۆی بــوارە فیکــری و ڕۆشـ ي
ـەکا� نــاو کۆمەڵگــە دەکات ،دەبێتــە دەرخــەری بابەتـ ن
اوانریــن بــوار ،کــە توێژینــەوە لــە بابەتـ ن
دەگرێتــەوە .ئەوەیــش ڕوونــە ڕۆمــان دەبێتــە فر ت
ـەکا�
ـادە� خــۆی وەکــو خودێــیك کارا
ســەردەم ،بەتایبــەت کاتێــک ڕەگــەزی ژن وەکــو بابەتێــیك ســەردەمیانە دەچێتــە نــاو ڕۆمــان .ژن دەبێتــە ڕەگەزێــک ئامـ ي
لــە گوتــاری ڕۆمانــدا دەچەســپێنێت .واتــە وەک گوتارێــک دەردەکەوێــت ،نــەک تەنیــا بابەتێــیك ئاسـ يـا� .ئەمەیــش بێگومــان بــە دوو شــێوە دەبێــت.
شــێوەیەکیان ئەوەیــە لــە الیــەن ڕۆماننووسـ نـا� پیــاوەوە ژن وەکــو گوتارێــک گوزارشـ تـى �
ىل دەکرێــت ،شــێوەکەی دیکەیــان ژن لــە الیــەن ڕۆماننووسـ نـا�
ژنــەوە گوزارشـ تـى ىل دەکرێــت .شــێوەی دووەمیــان زیاتــر بایــەخ پەیــدا دەکات ،بــە بەڵگــەی ئــەوەی ژن باشـ تـر دەتوانێــت گوزارشــت لــە ئــازار و مــاف و
خــودی خــۆی بــکات .بۆیەیــش زاراوە و چەمــیك نووسـ ن
ـیى ژنانــە وتووێــژی زۆری بــە دوای خۆیــدا هێنــاوە .ڕەخنەگــر (زهــورکـ يـرام) لەوبارەیــەوە دەڵێــت:
ـ� هۆکارێکــە بــۆ گۆڕانــکاری و فراوانبــوون ،هەوڵێکــە بــۆ ســەرلەنوی بنیاتنانــەوەی خــود و جیهــان لــە �
ڕ� کەشــفکردنیان ،کەواتــە نووسـ ي ن
((نووسـ ي ن
ـ�
ي
کردەیەکــە ژن و پیــاو تێیــدا هاوبەشــن[ )).ک ـرام ]55 :2004 :لـ ي�ـرەوە دەردەکەوێــت نووسـ ي ن
ـ� تەنیــا بــۆ پیــاو ،یــان ڕەگــەزی نـ ي�ـر نییــە ،بەڵکــو ژنیــش
ڵ
ـە�م لـ ي�ـرەدا ڕووبــەڕووی کێشــەی ناســنامە و شــوناىس ئــەو جــۆرە نووســینە ،کــە نووسـ ن
وەکــو مــرۆڤ دەتـ ن �
ـوا� بنووســێت .بـ
ـیى ژنانەیــە دەبینــەوە .واتــە
دە� پبرسـ ي ن
ج �
ـ� ئایــا ناســنامەی ئــەو جــۆرە نووســینە چییــە؟ قســەکردن لەبــارەی ژن و ئــەو ئەدەبــەی ژن بەرهــەیم دەهێنێــت ئاســان نییە،چونکــە هــەر

یەکێــک لــەم دوو چەمکــە بــە تەنیــا بابەتێــیك ســەربەخۆن بــۆ قســەکردن لەبارەیانــەوە .بــەالم نووسـ ن
ـیى ژنانــە ،نووســینیکە دەبێتــە ناســنامەی ژن ،واتــە
ژن لــەو ڕێیــەوە هەوڵــدەدات گوزارشــت لــە خــۆی و دونیــای تایبــەت بــە خــۆی بــکات .زۆرێــك لــە ڕەخنەگـر نا� تیــۆری فێمینسـ تـى بــواری ئــەدەب ئــەو
نووســینانەی پیــاوان لەبــارەی ژنــەوە دەینووســن ناچێتــە نــاو چوارچێــوەی نووسـ ن
ـیى فێمینیســتیەوە ،.چونکــە پیــاوان ناتوانــن گوزارشــت لــە خــەم و
گرفتـ ن
ـەکا� ژنــان بکــەن.
ـ� هۆکارێکــە بــۆ ئــەوەی ژن لــە ناســنامەی خــۆی بکۆڵێتــەوە ،یــان بــە دوای ناســنامەی خۆیــدا بگەڕێــت .واتــە دەیــەوێ لــە �
نووسـ ي ن
ڕ� نووســینەوە لــە
ي
پێگــەی بــەرکارەوە بچێتــە پێگــەی کارا .خــۆی ببێتــە ئەنجامــدەری شــتەکان بێــت نــەک لــە بــری ئــەو کەســێیك دیکــە شــتەکان ئەنجــام بــدات .کاتێــک
بزووتنــەوەی ژنــان لــە ئەوروپــا پەیــدا دەبێــت ،ژن هەســت بــەوە دەکات ،ئــەو لەســەر زار و لــە نووسـ ن
ـیى ڕەگــەزی بەرانبــەرەوە (نـ ي�ـر) بــاىس دەکرێــت،
ڕ� پێنادرێــت لــە �
�
ـ� و قەڵــەیم خۆیــەوە بــاس لــە خــۆی بــکات .واتــە ڕەگــەزی بەرانبــەر ئــەوی پەراوێــز خســتووە ،هــاوکات نووسـ ن
ڕ� نووسـ ي ن
ـیى
ي
ي
ژنیــش وەالن ـراوە .واتــە نووسـ ن
ـیى پیــاوان هەوڵێــک بــوو بــۆ ئــەوەی ژن لــە بــواری نووسـ ي ن
ـ� و داهێنــان دووربخەنــەوە .هــۆکاری ئەمەیــش ئــەوە بــوو لــە

ڕ� نووســینەوە ناســنامە و بـ ن
ـ� و پەیـ ڤـ� ژنــان دەترســان .واتــە دەترســان ژن لــە �
نووسـ ي ن
ـوو� خــۆی کەشــف بــکات .هەرچەنــدە لــە ســەردەیم زوودا
ي
ن
ـەدەکا� ناوەراســت لــە ئەوروپــا زۆرێــک لــە نووســەرە ژنــەکان بــۆ ئــەوەی ســەرکەوت نەکرێــن بەنــاوی پیاوانــەوە نووســینەکانیان
بەتیابــەت لــە دوای سـ

ڵ
ب�ودەکــردەوە(( .لەســەر الپــەڕەی ڕۆژنامــە و گۆڤــارەکان هێنــدێ لــە نووســەرە ژنــەکان بــە نــاوی نـ ي�ـرەوە نووســینەکانیان دەنــووىس ،چونکــە کۆمەڵگــە
لــەو کات پەســەندی ن
ژ� لــە بــواری نووسـ ي ن
ـ� نەدەکــرد ،بــە هــۆی ئــەوەی گوایــە زمانێــیك رووکارییــان هەیــە[ )).برهومــە ]41 :2002 :کەواتــە لــەم
ڕێیــەوە ناســنامە و شــوناىس ژنبــوون لــە نووســیندا لــە ژن ســەندراوەتەوە ،واتــە ڕێ نــەدراوە ناســنامەی خــۆی لــە �
ڕ� نووســینەوە بســەلمێنیت.
ي
ـەکا� لــە �
ـەوەکا� ،خەمـ ن
ن
ڕ� نووســینەوە بــاس بــکات .ي�لرەوەیــە لــە ســەدەی هــەژدە و نــۆزدەدا ژن نووسـ ي ن
يبرکردنـ
ـ� دەکاتــە هۆکارێــک بــۆ گــەڕان بــە دوای
ي
ـەلماند� بـ ن
ن
ـوو� ئازادییـ ن
ڕ� نووســینەوە ئەزمـ ن
ناســنامەی خــۆی .لــە �
ـوو� خــۆی .واتــە نووسـ ي ن
ـ�
ـەکا� خــۆی دەکات ،هــاوکات دەیکاتــە هۆکارێــک بــۆ سـ
ي
ڵ
ت
ن
دەبێتــە شــوێنێک بــۆ ئــەوەی توێژینــەوە لــە ئــازادی خــۆی ،لــە مافــەکا� بــکات .دواتــر دەســە�� ڕەگــەزی بەرانبــەر ڕەت بکاتــەوە .نووسـ ي ن
ـ� الی ژن

دەربرێــت .لـ ي�ـرەوە نووسـ ي ن
ـ�
دەبێتــە نیشــانەی هوشــیارییەیك نــوێ بــۆ ئــەوەی بچێتــە نــاو جیهـ نـا� خــۆی ،جیهـ نـا� خــۆی بناســێت و جیهانبیـ نـى خــۆی
جڕ
وەکــو گەشــتێک دەردەکەوێــت بــۆ گــەڕان و دۆزینــەوەی جیهـ نـا� تایبــەت بــە ژنــان .کەواتــە نووسـ ن
ـیى ژنانــە دەبێتــە ناســنامەی ژنــان.
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ـیى ژنانە هەوڵێکە بۆ ئازادی ،هەوڵێکە بۆ گوزارشــتکردن لە خود و ن
پێشـ تـر ئاماژەمان بەوەدا نووسـ ن
بوو� ژن .یەکەم شــتێك لە نووســیندا
ن �
گرانــەوەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) زمانێــیك ژنانــە ،یــان ي�نرســاالرانەیە؟ ســەرەتا بــا ئــەوە بڵێــم ،کــە دەڵێــم نووسـ ن
ـیى
يبرمــان بــۆی بچێــت زمانــە ،ئایــا زمــا� ي ڕ
ڵ
ژنانــە و زمـ نـا� ژنانــە لــە ڕووە ئایدیۆلۆجییەکــەوە ناڵێــم ،چونکــە لــە کۆمــە� کوردیــدا ژن هێشــتا بندەســت و ســتەم لێکـراوە .مەبەســتم لــەو چەمکانــە

ن
ن
ن
ـادە� زمانێــیك جــوان
لــە ڕووی ئێســتاتیکییەوە خەســڵەتەکا� نووســیى ژنانــە وەکــوو گوزارشــتکردنێیك لەســەرخۆ لــە جیهــا� مرۆڤــە .مەبەســتم ئامـ ي
ڵ
ن
ن �
گرانەوەکــەی بــەدەر نییــە لــە زمـ نـا� زا� پیــاو ،چــۆن؟ چونکــە زمـ نـا�
و ناســکە بــۆ ئــەو جیهانــەی لەالیــەن پیــاوەوە ي
داگرکـراوە .ڕۆمــا� (ئەڵــوەن) زمــا� ي ڕ
ڵ
کۆمە� ت
�
ت
فێمینیسى نوورساوە .هەرچەندە لە ڕۆمانەکەدا هەوڵێک هەیە بۆ
یە�
گرانەوەکەی بە کاریگەری ئایدیۆلۆجیای مارک� و بزووتنەوەی
يڕ
ڤ
ن �
گرانــەوەی ڕۆمانەکــە زمانێــیك ڕاســتەوخۆ و واقیعیانەیــە .خوێنــەر
خســتنە ژێــر پرســیاری ئــەو سێســتەیم مــرۆ� کــورد لــەو ســەردەم تێیــدا ژیــاوە .زمــا� ي ڕ
ت
ن
ن �
ـەرها� چەندیــن
گرانــەوەی ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانەکــە بەسـ
هەســت دەکات بەســەرهاتێیك ڕاســتەقینە دەخوێنێتــەوە .یەکێــک لــە خاســیەتەکا� زمــا� ي ڕ
دەگرێتــەوە ،لـ �ـرەوە هەســت بــە زاڵبـ ن
�
ـوو� زمـ نـا� ژنانــە بەســەر ڕۆمانەکــەدا دەکەیــن .چونکــە ((زمــان سێتســتەمێیك ڕەمزییــە،
ي
ژن و کـ پـ� ســتەم لێکـراو ي ڕ
ڵ
ـەربەخۆ� ڕەت دەکاتــەوە ،پێداگــری لەســەر ملمـ ن �
ـا� دەکاتــەوە[ )).بوشوشــە،
پێوەندییــە کۆمە�یەتییــەکان فــەرزی دەکات ،واتــە يبرۆکــەی سـ
ي

ـا� ،بەتایبـ ت
 ،2003ص ]149ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانێکــە سەرشــارە بــە ملمـ ن �
ـە� ملمانـ ي �ـى نێــوان ژن و پیــاو (نـ ي�ـر و �
یم) ،لەســەر بنەمــای ئــەم ملمانێیــە،
ڵ
ـە� و الیەنـ ن
کۆمە�یـ ت
زمــان دەبێتــە تاکــە هــۆکار بــۆ گوزارشــتکردن لـ ي �ـى ،لـ ي�ـرەوە جیاوازییــە بیۆلـ ج
ـەکا� دیکــە دەردەکــەون .لــە کــۆی ڕۆمانەکــەدا دوو
ـۆ� و
ڵ
ڵ
بــەرەی دژ (ژن و پیــاو) هــەن ،بــە�م ڕۆماننــووس زۆر هونەریانــە ئــەو جیاوازییــەی لــە ئەنجــایم سێســتەیم کۆمە�یەتیــدا خســتۆتەڕوو ،واتــە ئــەوەی
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و سیاســییەکەیە .هەمــوو ئــەو ئــازار و ســتەمانەی بەرانبــەر ژن دەکرێــن لــەم ڕۆمانــەدا
بۆتــە بەرهەمهێنــەری ئــەم جیاوازییــە سێســتەمە
لــە چوارچێــوەی گوتارێکــدا خراونەتــەڕوو ،چونکــە کــۆی ئــەو نووســینانەی لەالیــەن پیاوانــەوە لەبــارەی ژنــان نــوورساون ،پیشـ ن
ـاندا� وێنــەی ژنــە لەژێــر

ڵ
کاریگــەری و دەســە� ت� چەمــیك ي�نرســاالرییدا.
ڵ
ن �
�
�
گرەرەوەیــەیك کــچ (لەیا)یــە ،بــە�م تــەوەرەی ڕۆمانەکــە زۆربــەی
ئــەم ڕۆمانــە هەولێکــە بــۆ بــە ژنانەکــرد� ي ڕ
گرانــەوە ،ي ڕ
گرانــەوەی ڕۆمانــە لەالیــەن ي ڕ
ن
ڕووداوەکا� و ڕۆمانەکــە و دەکــرێ بخرێتــە قالـ جـى ڕیالـ ي نـریم
لەبــارەی ژنێکەوەیــە بەنــاوی (ئامــەڕەش) .ئــەم ڕۆمانــە کــە لەالیــەن ژنێکــەوە نــوورساوە،
ڵ
ڵ
کۆمە�یەتییــەوە ،چونکــە ئــەم کچــە لەبــارەی کــۆی گرفــت و کێشـ ن
ـەکا� گەڕەکەکــەی دەدوێ .هەمــوو ئــەو گرفتــە کۆمە�یەتیانــەی لەنــاو کوردەواریــدا
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
هــەن ،ئــەو دەیانخاتــەڕوو .بــۆ نموونــە حــا� ئــەو مندا�نــەی دایکیــان تــە�ق دەدرێــت ،لــە جەژنەکانــدا ئــەو مندا�نــە بێنازتریــن منداڵــن ،یــان ئــەو
ڵ
ڵ
ڵ
مندا�نــەی بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان لــە نــازی دایــک و باوکیــان ج �
� بەشــن(( .مناڵێــك دەگــری ،لــە منــا� ن� هــاوىس گــووم بــووە .چڵمەکــەی تێکــە�
ڵ
ڵ
فرمێســیك ڕوومـ ت
ـە� دەخەڵەتێـ ن ن
ـ� ،دەی تــر لــە شــەرمانا لــە ج �
ـە� بــووە ،یـ �
ـارە�
ـد� دەکەنــەوە و بەجۆالنــە هـ
� پـ ي
ـەیك تــر لــە برســا دەگــری ومنــا�ن هێـ ي
ڵ
ژ
رس ي� جــل و بەرگیــان نەدەهاتــن بــۆ ســەیران...هەر لــە کــۆ�ن پاڵیــان دابــووە دیــوارەکان و خەونیــان بــە جۆالنــەوە دەدەی و لەپــڕ گـ ي� ژـر دەبــوون و
و ڕ
ڵ
منا�نــەی کــە بــەر لــە جــەژن ڕووداوێــک لــە ماڵیانــدا ڕوویـ ج �
ـە� مناڵیــان �
ـدا� ،چییــان بەســەر دەهــات کۆمـ ڵ �
ىل کۆدەبوونــەوە:
دەخەوتــن ...قوڕبەســەر ئــەو
گ
ها...ئەیە فەتاحە...داییك تەالق دریاس.
-

. ................

ئەوە قادرە نەنیك سواڵ کەد[ )).مەنسور ،2004 ،ل]55
ڵ
پیشـ ن
ـە� نووســەرە پیــاوەکان نـ ي ن
کۆمە�یەتیانــە ،هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی ڕۆماننــووس بیســەلمێنیت ،ئــەوە تـ ن �
ـ� ،هەســت بــە ئــازار و
ـاندا� ئــەم واقیعــە
ڵ
ت
�
�
دەگرێتــەوە ،بەمەیــش دەیــەوێ شــتێك لەبــارەی خــود و ناســنامەی خــۆی
ـرەرەوە منداڵێــک ئــازاری منــدا� ن� گــەڕەک
يڕ
مەینــە� تــایك کۆمــەڵ دەکــەن .گـ ي ڕ
ن
ن
�
�
گرانــەوەی پیاوســاالرانە
گرانـ ي
ـەوە� ژنانەیــە ،بــۆ ئــەوەی لــە گوتــاری ي ڕ
بڵێــت .باســکرد� ئــەو هەمــوو ئــازارەی ژنــان بــۆ ســەلماندن و چەســپاند� گوتارێــیك ي ڕ
ڵ
گرانەوەیەکــە هێنــدەی واقیعییـ ت
�
ن
ن
ت
ـە�
بــۆ بابســى ژن جــودا بکاتــەوە .ئەمەیــش هەوڵێکــە بــۆ جوداکردنــەوەی نووســیى ژنانــە لــە نووســیى پیاوانــە .بــە�م ي ڕ
ن
�
�
گرانەوەیــەیك واقیعیانــە .ئەمەیــش بــۆ ئــەوە
گرانەوەکــە ،ببێتــە ي ڕ
بەســەردا زاڵــە ،هێنــدە الیــە� خەیــال و فەنتازیــای تێــدا نییــە ،ئەمەیــش وایکــردوە ي ڕ
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ـە� هونــەری ڕۆمــان نــەداوە .تێکەڵكبـ ن
بگرێتــەوە ،هێنــدە گرینـ گـیك بەالیـ ن
�
ت
ـوو�
دەگەڕێتــەوە ،ڕۆماننــووس هێنــدەی مەبەســى بــووە تێمــەی ئــازاری ژنــان ي ڕ
ن
ن
�
ن �
گرانــەوە مەبەســت لـ ي �ـى ڕەتکردنــەوە نییــە،
گرانــەوەی پیاوانــە ڕەت بکاتــەوە ،واتــە بــوو� جیــاوازی لــە ي ڕ
زمــا� ژنانــە و خــود ،واتــای ئــەوە نییــە زمــا� ي ڕ
ن
�
�
گرانــەوە .وەکــوو لــە ســەرەوە باســمان کــرد ،ئەگــەر نووســەرێیك پیــاو بێــت و ئــازاری ژنــان
بەڵکــوو مەبەســت لـ يـى داهێنــا� شــێوازێیك ژنانەیــە بــۆ ي ڕ
ـدا� ،چونکــە ئــەو نووســەرە وەکــوو ژن لەنــاو ئــازار و مەینەتییـ ن
�
ـوا� مـ نـا� خــۆی بـ ت �
بگرێتــەوە ،بــە بــڕوای ڕەخنەگ ـر نا� مێتــۆدی فێمینیسـ تـى ناتـ ن �
ـەکا�
يڕ
خۆیــدا نەژیــاوە.
�
�
گرانەوەدا چەند کێماسییەیك هونەری تێدایە.
ئەم ڕۆمانە لەڕووی ي ڕ
گرانەوەوە چەند گرفتێیك هەیە ،مەبەستمە بڵێم لەڕووی تەکنیک و هونەری ي ڕ
یەکێــک لــە گرفتــەکان ئەوەیــە ئایدیۆلۆجیــای ڕۆماننــووس بــە ئاشــکرا بەســەر فــەزا و يبرکردنــەوەی کارەکتەرەکانــدا دیــارە .بــۆ نموونــە کاتێــك وێنەیــەك
لــە جیــاوازی نێــوان خەڵـ ن
ـکا� هــەژار و دەوڵەمەنــد نیشــان دەدات ،بــە ئاشــکرا ئایدیۆلۆجیــای مارکســییەت بەســەر يبرکردنــەوەی ڕۆماننووســدا زاڵــە.
ڵ ت
�
ـرەرەوەدا هەیــە ،ئەمەیــش بــۆ خــۆی دەبێتــە گرفتێــیك دیکــە ،چونکــە "لەیــا"ی
هەرچەنــدە ڕۆماننــووس دەســە�� تــەواوی بەســەر يبرکردنــەوەی گـ ي ڕ
تەمــەن هەشــت-نۆ سـ ڵـا�ن نــاز ن �
ا� جیــاوازی هــەژار و دەوڵەمەنــد لــە ڕووی ئایدیۆلۆجییــەوە چییــە! ((لــە تەنیشـ تـى ماڵــە دەرەبەگەکانــدا ،خانــووە
ن
ـوڕەکا� هــەژارەکان بــە کزییــەوە مــات ببــوون ،گەڕەکەکەیــش پـ ي �ـى دەوت ـرا (جەلــەوە)!! پــردی خانەقـ ي ن
ـ� ئەمبــەر و ئەوبەرێــیك ســەیری دروســت
قـ
کردبــوو ،جەلــەوە کوردبــوون ئــەم بەریــش تورکمــان[ )).مەنســور ،2004 ،ل ]59ئەگــەر بنۆڕێنــە وشــەی (دەرەبــەگ) یەکڕاســت خوێنــەر دەزانێــت،
�
ـرەرەوە ،چونکــە ئــەم وشــەیە ،وشــەیەیك ئایدیۆلۆجیانەیــە ،هەڵگـر نا� بـ يـری چــەپ بەرانبــەر ئاغــا
ئــەوە ڕۆماننووســە قســە دەکات ،نــەك "لەیــا"ی گـ ي ڕ
ڵ
ڵ
و خــاوەن زەویــوزار بــە کاری دەهێـ ن ن
ـە�م بـ ج �
ـە� ئــەوەی لــە
ـ� .لــە زۆر شــوێن ڕۆماننــووس ڕاســتە بــە شــێوەی فاشــباك گەڕاوەتــەوە ســەردەیم منــدا� ،بـ
ڵ
ـدا� خــۆی لەگــەڵ "ئامــە" دابرێــت ،بــە هەمــان فــەزا و ت
ـە� ت
زەمـ ن
کا� ئێســتا "لەیــا"ی پێــش بیســت دەدوێنێــت .لەالیــەیك
کا� دۆزینــەوەی وێنــەی منـ
جڕ
ن
ن
�
نن
گرانەوەکــە بــە شــێوەزاری ســۆرانییە و دیالۆگــەکان بــە بـ ن نـراراوەی
دیکــەوە یەکێــک لــە پنتــە جوانــەکا� ئــەم ڕۆمانــە بــوو� دیالۆگــە بــە بــراراوەی جیــاواز .ي ڕ
ڵ
خانەقیـ نـى ،بــە�م لــە زۆر شــوێن کارەکتــەرەکان لــە یــەك شــوێن و کاتــدا بــە دوو شــێوەزاری جیــا قســە دەکــەن .بــۆ نموونــە "تــاووس خــان" لــە یــەك کاتــدا
بــە هــەردوو شــێوەزاری ســۆر نا� و خانەقیـ نـى دەپەیڤێــت(( .دەبــوو هەمــوو ڕۆژی لەگــەڵ یـ �
ـەیك لــە ژنـ نـا� گــەڕەك شــەڕی بــکات و خەڵــیك کۆکاتــەوە بــۆ
ئــەوەی چەنــد جــارێ دووبــارەی بکاتــەوە و بـ ڵ �
ـ�:
ڵ
کـ پ �
ـ� هــەی کوســوو ،هــەی گانــدەر تــۆ لەگــەڵ کێــدا شــەڕ دەکــەی هــا! ...هــەی قەحپــە ئەگــەر نــاز نا� مــن تــاووس خـ نـا� کـ پـ� عەبدوڵ�خـ نـا�
جوانــڕۆم)).......

ن
ن
ن
خانەقیى (( :ئەم موورووە چەرمییە هن شوی کردنە.
ئاخاوتى دەکاتە
هەر دوای یەک دوو پەرەگرا� دیکە شێوەی

-

ئەی قرمزە هن شەوەس.

ئەی قەحوایییە هن ڕزقە ....ئەی گەورەیە هن خۆشتواستنە[ ))...مەنسور ،2004 ،ل]22/21
�
گرانــەوەدا ،چونکــە کارەکتەرێــک لــە یــەك فــەزا و شــوێندا ،لەگــەڵ خەڵــیك بەرانبــەری نابێــت بــە شــێوەزاری جــودا قســە
ئەمــە دەبێتــە کێمــاىس لــە ي ڕ
�
ت �
گرانــەوەدا بـ ج �
گرانــەوە.
ـە� ئــەوەی ئاگــەدار بێــت ،خــۆی خزاندۆتــە نــاو پرۆسێســەی ي ڕ
بــکات .ئەمــە ســەلمێنەری ئەوەیــە ڕۆماننــووس زۆرجــار لــە کا� ي ڕ
ت
�
ـرەرەوە .ئــەم دەقــە لــە ڕووی تەکنیکــەوە دەقێــیك الوازە ،چونکــە واقیــع وەکــوو یەکێــک
بۆیەیــش ئەمــە دەبێتــە ڕای تایبــە� ڕۆماننــووس نــەك گـ ي ڕ
ڵ
ن
ـەرچاوەکا� بەرهەمهێنـ نـا� ڕووداو ،دەســە� ت� تــەواوی بەســەر فــەزای ڕۆمانەکــەدا هەیــە .ڕووداوەکان زۆر ســاکار باســکراون ،خوێنــەر بــۆ
لــە سـ

ڵ
کردنەوەیــان تـ ژ
ـووىس گرفــت و ماندووبــوون نابێــت .لـ ي�ـرەوە ئــەم دەقــە وەکــوو نووسـ ن
ـیى ژنانــە (دەقێــیك ژنانــە) هێنــدەی هــەو� خســتنەڕووی واقیــیع
ت
دە� نەبــووە .کەواتــە ڕۆماننــووس هیــچ شــتێیك نەخســتۆتە ســەر چۆنیـ ت
ـە� نووسـ ن
ژنــان و کچـ نـا� کــوردی بــووە ،هێنــدە خــەیم تەکنیــیك نووسـ ن
ـیى
ـیى
ت
ڕۆمــان ،بەتایبـ ت
ـ� لــەالی ژن دەبێــت ئــەو شــێوازەی پیــاو بــۆ نووسـ ن
ـە� لــە ڕووی شــێواز و ئێســتاتیکاوە .پرۆسێســەی کــردەی نووسـ ي ن
ـیى دە� ڕۆمـ نـا�
�
گرانــەوەی ســادە و تەکنیــیك ســادە تێپەڕێنێــت .بۆیەیــش نووسـ ن
ـیى ژنانــە دەبێــت دەقێــیك تــاك بێــت ،ج �
دە�
دانــاوە تێپەڕێنێــت ،يبرۆکــەی ســادە و ي ڕ
ن
ـیى ژنانــە و نووسـ ن
ـەلماند� خــودی ژن .لـ ي�ـرەدا مەبەســتمان ئــەوە نییــە ،جیاوازییــەك لەنێــوان نووسـ ن
هەوڵێــک بێــت بــۆ سـ
ـیى پیاوانــە هەبێــت ،بەڵکــوو
ت
مەبەســتمانە لــە �
ن
ـیى دەق لەالیــەن ژنانــەوە ئــەوە بســەلمێندرێت ،کــە ژنیــش توانــای داهێنــان و تێپەڕانـ ن
ڕ� نووسـ ن
دە� بــاوی هەیــە.
ـنوورەکا�
ـد� سـ
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
ـەدە� ڕەخنەییــدا بــردووە .بێگومــان ئــەم گرینگیدانــە بــە
جەســتە وەکــوو یەکێــک لــە ئایکۆنــەکان پانتایییــەیك فـراوا� لەنــاو لێکۆڵێنــەوەی ئـ ج
ڵ
جەســتە هەوڵێکــە بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو گوتــارەی لەبــارەی جەســتەوە لــە دنیــادا هەیــە .جەســتەی ژن لــە ڕۆژهە�تــدا ،ئایکۆنێکــە بــۆ ســێکس ،بــۆ
ن
ـەڕە� خـ � نـران ،پیــاو بریتییــە لــە جەســتەی ن
ژ� ،خوشــیك ،دایــیك.
چـ ي� ژـر ،چونکــە جەســتەی ژن ڕاســتەوخۆ پێوەندکراوەتــەوە بــە ئــاکار و شــەڕەفەوە .شـ
ي
ـ� کاتێــك دوو پیــاو ،کــوڕ لــە شــوێنێک دەبێتــە شــەڕیان جنێــو بــە دایــک و خوشــك و ن
بۆیەیــش دەبینـ ي ن
ژ� یەکــدی دەدەن ،بێگومــان هــۆکاری ئەمــە

ئەوەیــە ،ژن موڵــک و سـ ن
ـاما� پیــاوە .کەواتــە ژنــان بــۆ ئــەوەی قســەیەکیان لەســەر مافەکانیــان هەبێــت ،لــەم ســەردەمەدا قســەیان لەبــارەی جەســتەی
ت ڵ
ن
ـێنرا� ســەیر دەکرێت .لەوبارەشــەوە
خۆشــیانەوە هەیە ،چونکە جەســتە بوو� ئەوان دەســەلمێنێت (( .ئەمڕۆ چەمیك جەســتە وەك چەمکێیك سـ ڕ
ڵ
ڵ
ڵ
ڤ
�
ن
ـراوە[ )).عەبدوڵــ� ،2012 ،ل ]22واتــە ئــەو هوشــیارییە
بـزا� ئافرەتــان ڕۆ� ســەرەکییان لــە ب�وکردنــەوەی ئـ ي
ـاگا� لەبــارەی تێگەیشــتى جەســتەدا گـ ي ڕ
ـاکار� نییــە ،جەســتە لــە شــەڕەفدا کــورت ناکرێتــەوە ،بەڵکــوو جەســتە بەهایــەیك مــاددی هەیــە ،لەوێــوە
ئێســتا لــەالی ژن هەیــە ،کــە جەســتە شــتێیك ئـ ي
ژن توانـ ن
ـاکا� خــۆی دەســەلمێنێت.

ڵ
لــە ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن)دا ڕۆماننــووس هــەو� خســتنەڕووی ئــەو گوتــارەی داوە ،کــە جەســتەی کــچ و ژن وەکــوو ئامـ ي�ـری دامرکاندنــەوەی هــەوەس و
ڵ
ـوو� ،تاکــە شــتێک بتـ ن
ـوا� ئــەم هەوەســە دامرکێنێتــەوە
ئــارەزووی پیــاو دەبینێــت .جەســتەی لــەم ڕۆمانــەدا قوربانییــە ،هــەر کاتێــك پیــاو هــەوەىس جـ

ئــەوا جەســتەی ژنــە .بــۆ نموونــە (حەســەن ئاغــا) کەســێکە دوای هێنـ نـا� چــوار ژن هێشــتا هەوەســت �نرایـ ت
ـە� دانامرکێتــەوە .دایــیك (مچــە) کاتێــک
ي
ڵ
لەگــەڵ دایــک و بــاویك لــە مــا� ئاغــا کار دەکــەن ،ئاغــا چــاوی هــەوەس دەبڕێتــە (فاتــە) .لــە دیمەنێکــدا ئاغــا بــە شــەو داوا لــە (فاتــە) دەکات ســەرێک
ڵ
لــە ئەســپەکان لــە تەویلــە بــدات ،چونکــە بەیـ نـا� دەچێتــە ڕاو .ئاغــاش بەدوایــدا دەچێــت و هــەو� دەســتدرێژی دەدا(( .ئاغــا چــە کەی!..مــن وەك
ڵ
دۆیتــدم ...ئاغــا بوومــە قورباند...قۆندەرەگــەد مــاچ کــەم ...تــا مــردن گشــت م�ڵەیلــد ئیــوەت کــەم .هــەر لەی ـرا مینم....خزمەتتــان کــەم ،ئاغــا...

ڕەحمــەت لــە باوگــد[ ))...مەنســور ،2004 ،ل ]164ئەوەنــدەی (فاتــە) دەســت بــە گریــان و پاڕانــەوە دەکات ،ج �
� ســوود دەبێــت ،ئاغــا دەســتدرێژی
ـە� چەندیــن ن
دەکاتــە ســەری .ئــەم دیمەنانــە چەندیــن جــاری دیکــە دووبــارە دەبنــەوە .دیمـ ن
ژ� دیکەیــش ،کــە لەالیــەن کەسـ نـا� نزیــک بــە خۆیــان
دەســتدرێژیان دەکرێتەســەر( .فاتــە)ی دایــیك (مچــە) دەســتدرێژی دەکرێتەســەر( ،مچە)یــس بــە زۆر دەســتدرێژی دەکاتەســەر(مەلیحە)( .مچــە) وا
ـفرۆىس دەبــات ،بۆیەیــش دەیــەوێ لــە �
ا� بــاویك (مەلیحــە) دایــیك بــۆ کاری لەشـ ژ
دەز ن �
ڕ� دەســتدرێژیکردنە ســەر کچەکــەی تۆڵــەی �
ىل بکاتــەوە(( .
ي
ئەیــە چەنیگــە ئــەی دەردە لــە دڵــم مایەس..ئــا دایگەگــەد ،وە شــەو لــەی بانــە ئەخفتــم و فکــرم هــەر لــەالی ج� ،بــەس چــە کــردم نەکەفتــە دەســم.م ـرازم ئیســە حاصــڵ � ،ئەگــەر قـ ي ژـرە بــدەی ي ژ
ئرمــە باوگــد خــۆی هاتیــە و ئەویــش وەك کاوڕ ســەرد بــڕد .ئینجــا وەت:
ج

مەمگد فرەجوانە...شەو و ڕۆژ فکر لەلیدکەم ...منیش هەر هاوار ئەکردم.دایە مییم؟...مچەش ئەوت:هش حەیای خۆد چد هاوار نەکە وەمن چە؟ .....................
یەواش...نــەو نەکــەی مچــە نەکەی،تــوو ئیمــام عەبــاس ،تــوو خــدر زیندە...تــوو بــاوە مەحمیــد ،تــوو ئیمامــەگان[ )).مەنســور،2004 ،ل ]135لـ ي�ـرەدا
ن
جەســتەی کــچ دەبێتــە مەیـ ن
ـەڕە� ئــەو دەبــات ،ج �
دە� ئەویــش
ـدا� تۆڵەکردنــەوە ،واتــە (مچــە) وەهــا يبردەکاتــەوە ،مــادام بــاویك (مەلیحــە) نامــووس و شـ
ن
نامــووس و شــەڕە� ئــەو ببــات .کەواتــە جەســتە لــە شــەڕەف کــورت کراوەتــەوە .جەســتە لـ ي�ـرەدا موڵــیك پیــاوە ،تەنیــا پیــاو بــۆی هەیــە مامەڵــەی پێــوە
ڵ
بــکات .ئــەو گوتــارەی ڕۆماننــووس لـ �ـرەدا دەیــەوێ بیداتــە گـ �
ـو� خەڵــک ،ئەوەیــە جەســتەی ژن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا کا�یەکــە ،موڵــیك پیــاوە،
ي
ي
وەکــوو چــۆن پیــاو ســەیارەیەیك هەیــە ،سەربەســتە لــەوەی چــۆن مامەڵــەی پێــوە دەکات ،ئاوایــش سەربەســتە مامەڵــە بــە جەســتەی ژن و کــەىس
ن
ـارەکا� پشـ تـى بەکارهێنـ نـا� جەســتە ئاشــکرا بــکات ،هەوڵێــک نییــە بــۆ وەسـ نـ� جەســتە ،بەڵکــوو هەوڵێکــە بــۆ
یەکەدییــەوە بکــەن .ئــەم هەوڵــدەدا گوتـ
شــیکردنەوەی گوتــاری ئــەو سێســتەمەی ئــەو واتایــەی بــە جەســتە بەخشــیوە .جەســتەی ژن شــتێیك حەرامــە ،نابێــت بــە دەرەوە بێــت .جەســتە لـ ي�ـرەدا
ڵ
ـارد� بەفرەکــەی نەدەگــرت و دەمنایــە نــاو کۆشــم و بەڕاکــردن بــۆ مــا� ئامــە دەچــووم .مناڵــەکان گاڵتەیــان
شــتێیك ئەخاقییــە(( .دەســتم بەرگــەی سـ ي
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پ �
� دەکــردم..
یه یه یه قوىل دیارە پای دیارەئەو هەواڵە زوو دەگەیشتە ماڵەوە و دایکم یەکسەر دەیوت:
وەخـ تـى دۆندرمــە قوزەڵقــورت کردیــد ئــەوا شــەوی یەکــەت هەڵگردبیــد و پــاد دیــار ج�؟ چــەدن جــار وەتمــە ســە پیــد شــەوی یەکــەد هەڵنەگریــد؟...نەوتــم دۆیــد عەیبــە نــاود یــەگ کــەس پــای بدوینــد؟)) [مەنســور ،2004 ،ل]14
تێبیـ نـى ئــەوە دەکەیــن جەســتە لـ ي�ـرەدا شــتێکە پێوەنــدی بــە ئەخاقــەوە هەیــە ،ئەگــەر دیــار بێــت ،ئــەوا ئــەو کەســە ج �
� ئەخاقــە و هیــچ ڕێزێــیك نییــە.
ن
ـتکرد� وێنەیــەیك واقیعـ يـى بــۆ جەســتە و ئــەو واتایانــەی بــۆ جەســتە هــەن لەنــاو کۆمەڵگــەدا هــەن ،دەیــەوێ کۆمـ ڵ �
ـە�
ڕۆماننــووس لەنێــوان دروسـ
دەاللـ ت
ـەروەردە� و کلتووریمــان بـ ت �
ـدا�" .لەیــا"ی منــداڵ هێنــدە بــزۆزە هەمــوو شــتێك دەکات ،هەمیشــە لێــدان بــە دەسـ تـى دایــیك دەخــوات.
ـە� پـ
ي
ئــەم بزۆزیــە بــۆ ئــەوەی نیشـ نـا� بــدات ئــەو لــە �
ڕ� جەســتەیەوە دەیەوێــت خــودی خــۆی بدۆزێتــەوە .بۆیەیــش هەمیشــە پرســیاری لــە "ئامــە" هەیــە،
ي
گ
ئــەو پرســیارانە هەوڵــن بــۆ ئــەوەی بـ ن
ـوو� خــۆی بدۆزێتــەوە .ڕۆماننــووس وەکــوو ژنێــیك ئــازاد ،دەنــیك بەرانبــەر سێســتەیم بابســاالری بەرزدەکاتــەوە،

ئــەو نایــەت شــەرم بــکات وەکــوو "نــاىل" کــە پیاویــش بــووە لــە �
ڕ� خەونــەوە گوزارشــت لــە دیمەنــەکان بــکات .ڕۆماننــووس لــەم ڕۆمانــەدا کۆمـ ڵ �
ـە�
ي

هاوکێشــەی دەروونیمــان نیشــان دەدات ،کــە لــە ڕێیــەوە دەتوانـ ي ن
ـ� خوێندنەوەیــەیك دەروونشــیکارانە بــۆ کۆمەڵگــەی کــوردی بکەیــن .کەواتــە ئــەم
ن
ڕۆمانــە ((دەقێکــە ڕاپــۆرت لــە ســەردەم و ژینگەیــەیك ئایینــى ئەوتــۆ دەدات کــە ترۆرکـ ن
ـانییەکا� ،یەکێــک بــووە لــە
ـرد� جەســتەی ئافــرەت و بەهــا ئینسـ
ي
ن
ت
داگرکــردووە.
خاســیەتە هــەرە دیــارەکا� ئــەو ژینگەیــە[ )).ســیوەیى ،2001 ،ل ]90پیشــر گوتمــان (حەســەن ئاغــا) پانتایییــەیك زۆری لــە ڕۆمانەکــە ي
ڵ
ت
ژ� هەیــە .یەکێــک لــە ژنـ ن
ـە�تە لــە ڕۆمانەکــە .ئــەم ئاغایــە چــوار ن
ـەکا� نــاو (زەینــەب)ە ،دوای ئــەوەی
ئــەم ئاغایــە نوێنــەری سێســتەیم ئەخــا� و دەسـ
ڵ
شـ ژ
ـە� ت� نامێنێــت ،دێتــە گەڕەکەکــەی (ئامــە) .ڕۆژێــك (زەینــەب) دێتــە الی (ئامــە) و ڵ �
دە�
ـۆڕىس چــواردەی تەممــووزی  1958ڕوودەدات و ئاغــا دەسـ

ئەمشــەو (حەمیــد)ی کــوڕە گــەورەی ئاغــا بــە زۆر دەســتدرێژی کــردە ســەرم و ســیك پڕکــردم .واتــە کــوڕی ئاغــا پەالمــاری زڕدایــیك خــۆی داوە(( .مــن
ـەر� و پـ پ
دی هیــچ گەوادیــگ دوێــت نــادەدە پیم...دوێــت هـ پ
ـەر� نێخــوازم ...ئاغــاگان نەمــان...دی تــەواو پارەشــم نییــە بچمــە ئــەی ال و ئــەوال))..
[مەنســور ،2004 ،ل ]182ئــەم يبرکردنەوەیــەی پیــاوان لــەو سێســتەمە بابســاالرییە ،بینیـ نـى ژنــە وەکــوو عــەورەت ،وەکــوو ئامـ يـری خاڵیکردنــەوەی
چـ � ژـر و هــەوەس .پێشـ تـریش مـ ڵـا� مــایم (زەینــەب) لــە مـ ڵـا� ئاغــا بوونــە( ،حەســەن ئاغــا) دەســتدرێژی کردۆتــە ســەر مامـ ن
ـۆژ� (زەینــەب) و کوڕێــیك
ي
ڵ
ـە�م کــەس نەیزانیــوە ئــەو کــوڕە لــە ئاغایــە نــەك لــە مــایم (زەینــەب) ،ت �
�
کا� گــەورە دەبــن (عــەىل) ئامۆزاکــەی (زەینــەب)ی
ىل بــووە بــە نــاوی (عــەىل) بـ
ڵ
ـاوەکا� (عــەىل) بــە کوشــت دەدا .ت
ن
کا� خۆیـ ژـ� دایــیك (مچــە) لــە مــا� ئاغــا بــووە و ئاغایــش
خۆشــدەوێ ،ئاغــاش چــاوی لــە (زەینــەب) و بۆیەیــش بــە پیـ
دریـ نـ� نەکــردوە لــە دەســتدرێژی کردنــە ســەری ،بۆیەیــش هەمیشــە ئــەوگومانــە الی (مچــە) هەبــووە ئایــا کــوڕی بــاویك خۆیـ ت
ـە� ،یــان لــە ئاغایــە .کاتێــک
ن
دەروو� خــۆی بکاتــەوە ،بــەوەی
ئاغــا بــە دەسـ تـى (ئامــە) دەکوژرێــت( ،مچــە) تاوانەکــە دەخاتــە ئەســتۆی خــۆی .لـ ي�ـرەدا (مچــە) هەوڵــدەدا قەرەبــووی
بــە کوشـ ن
ـتى ئاغا(بــاوک) تۆڵــەی خــۆی بکاتــەوە ،چونکــە دەزانێــت ،ئاغــا جگــە لــە پیاوێــیك داوێــن پیــس شــتێیك دیکــە نەبــووە ،هەمیشــە ئــەو پرســیارەی

ڵ
ن
ن
دەروو� دەدات.
دەروو� شــلەژاندووە ،بۆیەیــش بــەم کارەی هــەو� ئارامکردنــەوەی
باوکــم کێیــە؟

ت
سێیەم:ڕهمزیە�ژن

ڵ
ـەو� ئیشـ ن
ـکرد� لەبــارەی گوتــاری ژنــەوە داوە ،کــە ژن قوربانییــە ،نــەك وەکــوو
ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) وەکــوو دەقێــیك ژنانــە ،لــەو ڕوانگەیــەوە هـ
ئەوەی ژن ڕەمزی نیشتمان و خاك بێت .کەواتە ڕوانگەی ڕۆماننووس ،ڕوانگەیەیك فێمینیستانەیە بۆ ت
ن
ن
نووسیى
هەوێى
بابە� ژن .هەر ئەمەیشە

ڵ
ژنانــە ،چونکــە نووســینێکە هــەو� خســتنەڕووی ئــەو دیدگایانــە دەدات ،کــە ژن وەکــوو هــەوەس و قوربـ نـا� تەماشــا دەکــەن .کەواتــە ژن ڕەمزێکــە
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� بابـ ت
کۆمـ ڵ �
ـە� ســیاىس و
ـە� لــە خۆیــدا هەڵدەگرێــت ،تاکــوو لەوێــوە ڕوانگــەی کۆمەڵگــە بەرانبــەر ژن بخرێتــەڕوو .کەواتــە لـ ي�ـرەدا دەکەوینــە
بــەر ئــەو ڕوانگەیــەی ،ئەگــەر نووســەرێیك ژن دەقێــک بنووســێت چــۆن ژن وەکــوو ڕەمزێــک نیشــان دەدات و نووســەرێیك پیــاو چــۆن ژن دەکات بــە
ڵ
ڕەمــز .زۆر ڕۆمانمــان هــەن ،نووســەرەکانیان پیــاوە ،هەمیشــە ژن وەکــوو کەســێیك تاوانبــار و گوناحــکار نیشــانداوە ،بــۆ نموونــە ڕۆمـ نـا� (ماڵئــاوا گــو�
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خــەم) لــە نووسـ ن
ـیى (هیمــداد حوسـ ي� ن
ـ�) ،تێمــەی ڕۆمانەکــە خۆشەویســتییە ،لەوێــدا کچەکــە دەبێتــە خیانەتــکار و تاوانبــار ،کوڕەکــە دەبێتــە کەســێیك
ن
تێبیى کردووە
ســتەم لێکراوە .نموونەی ئەو جۆرە ڕۆمانانەمان زۆرن(( ،هونەر و داهێنان پیشــەیەیك پیاوانەیە ،هونەرمەند وەکوو :ش.فایرســتۆن
ڵ
ن
ت
بەتایبە� لە تابلۆ ڕووتەکان تەنیا مۆدێلێکە[ )).طر ژ
بە�م ج �
ڕۆما� دیکەمان
لەبر بکەین
بەردەوام پیاوانەیە ژن
ابی� ،1977 ،ص]7
نا� ئەوەیش ي
هــەن ،بــە شــێوەیەیك ئیســتاتییك ژنیــان نیشــان داوە.
لــەم ڕۆمانــەدا ژن ڕەمــزی قوربانییــە ،قوربانییــەک بــە دەسـ تـى پیــاو ،لــە بــاىس پێشــوودا ئەوەمــان بەربــاس دا ،کــە پیــاو چــۆن وەکــوو عــەورەت لــە ژن
دەڕوانێــت ،نموونــەی (حەســەن ئاغا)مــان هێنایــەوە .کەواتــە ژن ڕەمــزی خراپەکارییــە ،هـ پ
ـەر� تــاوان و خراپــەکاری هەیــە ،ســەرچاوەکەی بــۆ ژن
ڵ
ڵ
ـەو� خاوێنکردنــەوە و گسـ ن
ن
دەگەڕێتــەوە .کاتێــک (لەیــا) لــە جیـ تـا� باپـ يـری لــە دوکان دەبێــت ،هـ
ـدارەکا�
ـکدا� دوکانەکــە دەدات ،بــە�م لەالیــەن دوکانـ
ڵ
ىل دەکرێــت ،ئــەم چاونەتــرىس و شــەرم نەکردنــەی گـ �ـرەرەوە بــۆ پــەروەردەی (ئامــە)ی دایـ ن
ـە� �
ـە� دەگەڕێننــەوە(( .ئیـ تـر نەمــدەز نا� وە�یم
دیکــەوە گلـ ي
يڕ
کامەیــان بدەمــەوە ،ئەوەنــدە بــە توڕەیییــەوە ڕوویــان تێدەکــردم نەمــدەز نا� ئــەوکات نەمدەتـ ن
ـوا� وەك ئیســتا بڵێــم:
حا� فتح هللا هەتا ئەمساڵ کە چوویتە حەج وەک ئامە تلیاک کێش بوویت.
تۆ جن
ڕەحما� فاتر قەرە هەی ي ن
حر هەی هەی خوێڕی خۆ هەموو شار دەتناسن[ )).مەنسور ،2004 ،ل]17
-تۆش

ڵ
کەواتــە ئــەوە تەنیــا (ئامــە) وەکــوو ژنێــك ڕەمــزی خراپەکارییــە ،چونکــە تلیــاک دەکێشــێت ،بــە�م دەیــان پیــاو هــەن تلیــاک دەکێشــن ،کــەس باســیان
نــاکات و ئــەوان ڕەمــزی خراپــەکاری نـ ي ن
ـ� .ئــەوەی "ئەحــام مەنســوور" لــە نووســینەکانیدا ئامــاژەی بــۆ کــردووە ،کــەم نووســەری ژن هەیــە ،ئــەو توانــا و
بوێریــەی هەبێــت .ئــەم ڕۆمانەیــش باشـ تـرین نموونەیــە(( .ئەحــام لــە حەفتایەکانــدا کاتێــك بــاىس ئــازادی ژن و لەوانــەش ئــازادی ســێک� ورووژانــد
نووســەرە ژنــەکان لــە پەنجــەی دەســتێك تێنەدەپەڕیــن[ )).هەندرێــن ،2010 ،ل ]178ئــەوەی لــەم ڕۆمانــەدا قســەی لەبــارەوە ک ـراوە ،ژنێکــە بوێــری
ئــەوەی هەبــووە ،بابـ ت
ـە� ژنــان ڕوون بکاتــەوە و ئازارەکانیــان بــاس بــکات .ڕۆماننــووس هەوڵیــداوە ڕوو لــە پیــاو بــکات ،ئــەوە تەنیــا ژن نییــە ،کــە ڕەمــزی

ڵ
ڵ
خراپــەکاری بێــت ،بەڵکــوو پیاویــش دەبێتــە ئــەو جــۆرە ڕەمــزە ،بــە�م بــە هــۆی با�دەسـ تـى سێســتەیم بابســاالری ،کــەس بــاىس پیــاو نــاکات .کاتێــك پیــاو

دە� بـ پ �
ـ� ئــەو منداڵــە
دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر ژن و ســیك پــڕ دەکات ،ئــەوا ژنەکــە بــە تاوانبــار هەژمــار دەکرێــت ،بۆیەیــش تاکــوو ئاشــکرا نەبــووە ج
ڵ
لەبــار ببــات( .ئامــە) وەکــوو کارەکتەرێــک بــاىس ئــەو ئــازارەی ژن دەکات(( .جــار جــار نیوەشــەو تێنــە شــوێنم ،مــ�ڵ دوێتەگانیــان تـ ي�ـرم ،زاینمەیــان یــان
لەباریــان بەمــەی ...بــەس وەکــەس نەیژیدهــا.
ڵ
ئەی چە لە م�ڵەگانیان کەید؟خــودا زانــد ،بەمەیــان ئــەرا پاشــاکوپری ئــەرا قەورســان و شــوێن گەمیــان کەم...چــە بکــەم؟ قــار خــۆم بــەس چــارە نییــە ڕووڵــە[ )).مەنســور،2004 ،ل]30
ئــەم شــتە تەنیــا تـ ن
ـاوا� ژن نییــە ،تەنانــەت ژن لـ �ـرەدا قوربانییــە ،چونکــە لــە زۆر بــاردا ئــارەزووی ن
ژ� تێــدا نییــە ،بەڵکــوو بــە زۆر دەســتدرێژی
ي
دەکرێتەســەر .ئەگەریــش ئاشــکرا بێــت ،ئــەوا بــاوک و ب ـرای دەیکــوژن ،بۆیەیــش (ئامــە) وەکــوو فریــادڕەىس ژنــان دەردەکەوێــت .بۆیەیــش ژن لـ ي�ـرەدا
بووتــە ڕەمــزی خراپــەکاری ،بــە ناڕاســتەوخۆ ڕۆماننــووس ئەوەمــان نیشــان دەدات ،ســەرچاوەی خراپەکارییەکــە لەالیــەن ئــەو سێســتەمە هەوەســبازی
ژ� وەکــوو (ئامــە)ی ڕاســتگۆ و چاکەخــواز هــەن ،ئەوەتــا (ئامــە) کچـ ن
ـە� دەکات .ئەگەرنــا دەیــان ن
و عەوڕەتبازیەیــە ،کــە پیــاو ڕابەرایـ ت
ـەکا� فـ ي�ـری
ـتگۆ� دەکات ،هــەر شــتێکیان بەســەر بێــت ،یەکڕاســت دێنــەوە الی دایکیــان بــاىس دەکــەن.
ڕاسـ ي
ن
ـەردە� ژنــەوە ،ئەویــش نەزۆکییــە .ئــەم نەخۆشــییە ،نەخۆشــییەکە تەنیــا یەخــەی ژن ناگرێــت ،بەڵکــوو
یەکێــیك دیکــە لــە تاوانــەکان ،کــە دەخرێتــە گـ
ڵ
ـووىس دەبێــت و بــە هــۆی کــەیم سـ �ـپرمەوە ناتـ ن
پیاویــش تـ ژ
ـوا� منــداڵ بخاتــەوە .بــە�م لــە کۆمەڵگەیــەیك بابســاالرییدا نــەزۆیك هەمیشــە دەخرێتــە مــى
ي
ژنــەوە .لــەم ڕۆمانــەدا ئــەو ڕوانگەیــە خراوەتــەڕوو ،کــە چــۆن پیــاوەکان ئــەو تاوانــە دەخەنــە مــى ژنەکانــەوە .ئــەوە گوناحێکــە لــە مــى ژن(( .ئافرەتــە
نەزۆکــەکان زۆربەیــان پــاش ئــەوەی زیاتــر لــە ســەد شــەو هەیـ نـى ئــەم شــەبەخوونییەیان کردبــوو ،دەهاتــن دادەنیشـ ت ن
ـ� .ئــەو پیاوانــە بــە بــەردەم مزگەوتــا
تێدەپەڕیــن بــە ڕێککــەوت یــان بــە مەبەســت دەیــوت:
ئەم دارەی من چەند ساڵێکە بەرناگرێ باوەڕیش ناکەم بێتەبەر.
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ئــەم ڕســتەیە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی ئــەو ئافرەتــە نەزۆکــەی گـ �
ـو� لێبــووە ،ئــەو شــەوە تــا بەیـ نـا� نەخــەوی و بگریــت و بەیانیــش لــە ن
دا� ئــەم قســەیە
ي
ڵ
لەگەڵ دراوســێکاندا فەرتەنەیەك ســاز بکات[ )).مەنســور ،2004 ،ل ]69دیارە ئەمە نەخۆشــییەکە هەر کەســێك هەیبێت ،ئەوا تاوان نییە ،بە�م
لــە کۆمەڵگــەی بابســاالرییدا چونکــە پیــاو هەمیشــە دەیــەوێ لــە دوای خــۆی جێگــرەوە دابنێــت و کــوڕی هەبێــت ،ئەمــە بــە گونــا� ژن دەزانێــت .ئــەم
ـە� ن
ژ� دیکــە دەهێـ ن ن
کلتــوورە ڕیشــەکەی بــۆ ســەدان ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،زۆرن ئــەو پیاوانــەی تەنیــا کچیــان هەیــە ،کـ پ
ـ� بــۆ ئــەوەی کوڕیــان ببێــت .ئــەم

ڵ
نەخۆشــییە بــە عەیبەیــەیك گــەورە دادەنرێــت ،ژن چەنــدی منــدا� ببێــت ئــەوا بــە ژنێــیك ڕەســەن و بەهـ ي� نـر دادەنرێــت .ئەمەیــش یەکێکــە لــەو تاوانانــەی
ـاندا� هەمــوو ئــەو ئازارانــەی ن
� تاوانبــار دەکرێــت .ئــەم ڕۆمانــە هەوڵێکــە بــۆ نیشـ ن
هەمیشــە ن
ژ� پ �
ژ� کــورد تێیــدا ژیــاوە .نووســینێیك ژنانەیــە بــۆ ئــەوەی
بیســەلمێنێت ئــەوە تەنیــا ژنــە بوێرەکانــن دەتوانــن ئــاز ن
ارەکا� خۆیــان و هاوڕەگــەزی خۆیــان بــاس بکــەن ،نــەك پیاوێــک ،کــە بەشــێکە لــە سێســتەیم
بابســاالری بێــت و ئــاز ن
ارەکا� ژن بــاس بــکات.

ئەنجام

گ
ن
ن
 .1نووسـ ن
ـیەتەکا� ژنــان لــە نووســیندا .نووسـ ي ن
ـ� لـ يـرەدا دەبێتــە
ـەلماند� تایبەتمەنــدی و خاسـ
ـیى ژنانــە هەوڵێکــە بــۆ دەرچــوون لــە بێدەنــیك ،بــۆ سـ
ڵ ت
ن
پەیــڤ ،کــردەوە .بــە کـ ت
ـور� و کــوردی ملمـ ن �
ـنبر ي� ،ســیاىس ،ئابــووری و
ـا� و هەوڵدانــە بــۆ بەشــداریکردن لــە هەمــوو جومگــەکا� دەســە�� ڕۆشـ ي
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� ،کــە تاکــوو ئــەم ســەردەمەیش پیــاو تێیــدا با�دەســتە.
ـیى ژنانــە زۆر هونەریـ تـرە لــە چەمــیك نووسـ ن
 .2لــە کوردیــدا چەمــیك نووسـ ن
ـیى مێینــە ،چونکــە لــە یه یەکەمیانــدا تایبەمەنــدی بــۆ ژن تێدایــە و تایبەتــە
ڵ
ـە�م چەمــیك دووەم پـ تـر جیــاوازی ڕەگــەزی تێدەکــەوێ ،بــەوەی مــادام نووسـ ن
ـیى مێینەمــان هەیــە ،ئــەوا ج �
بــەو دەقانــە لەالیــەن ژنانــەوە نــوورساون ،بـ
دە�
نووسـ ن
ـیى ي�نرینەیشــمان هەبێــت.

ن �
گرانــەوەی ڕۆمـ نـا� (ئەڵــوەن) زمانێــیك ڕاســتەوخۆ و واقیعیانەیــە .خوێنــەر هەســت دەکات بەســەرهاتێیك ڕاســتەقینە دەخوێنێتــەوە .یەکێــک
 .3زمــا� ي ڕ
ن
ت
دەگرێتــەوە ،لـ �ـرەوە هەســت بــە زاڵبـ ن
ن �
�
ـەرها� چەندیــن ژن و کـ پـ� ســتەم لێکـراو
گرانــەوەی ئــەم ڕۆمانــە ،ڕۆمانەکــە بەسـ
ـوو�
ي
لــە خاســیەتەکا� زمــا� ي ڕ
يڕ
زمـ نـا� ژنانــە بەســەر ڕۆمانەکــەدا دەکەیــن.
 .4لەم ڕۆمانەدا جەستەی کچ و ژن وەکوو �
ئامری دامرکاندنەوەی هەوەس و ئارەزووی پیاو دەبیندرێت .جەستەی لەم ڕۆمانەدا قوربانییە ،هەر
ي
ڵ
ن
بتوا� ئەم هەوەســە دامرکێنێتەوە ئەوا جەســتەی ژنە.
کاتێك پیاو هەوەىس جوو� ،تاکە شــتێک
ڵ
 .5لــەم ڕۆمانــەدا ژن ڕەمــزی خراپەکارییــە ،هـ پ
ـەر� تــاوان و خراپــەکاری هەیــە ،ســەرچاوەکەی بــۆ ژن دەگەڕێتــەوە ،کەواتــە ڕۆماننــووس هــەو�
خســتنەڕووی ئــەو گوتــارە دەدات ،کــە ژن وەکــوو خراپــەکار دەبینێــت.
ڵ
ن
�
 .6ڕۆمانە دەچێتە خانەی ي ن
ڕۆما� کوردییەوە.
گرانەوەی ژنانە بێتە ناو
ڕیالریم کۆمە�یەتییەوە ،هەوڵێکە بۆ ئەوەی ي ڕ
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پوختە

ئــەم توێژینەوەیــە بــە ناونیشـ نـا� (دەاللـ ت
ـە� ناونیشــان و بــەرگ لــە بایۆگرافیــادا (أثقــل مــن رضــوى) خوێندنەوەیــەیك ســیمیۆتییك) هەوڵێکــە بــۆ
ن
ـ�� ڕەزوا عاشــورە ،ئــەم بەرهەمــە بــە نەفەســێیك ڕۆمــان ئامـ ي� نـر
شــیکردنەوەی ڕوپــەڕی بــەرگ و ناونیشــا� ئــەو بەرهەمــە کــە یه ژنەڕۆماننــوىس میـ ي
ن
ـد� شــێواز و بونیــادە هونەریەکــەی وایکــردوە بــە شــاکارێیك گــەورە ئەژمــار بکرێــت ،هــەر لــە ناونیشــانەوە خوێنــەر ئاشــنا
نــوورساوە و جــوا� و تایبەتمەنـ ي

دەبێــت بــە نــاوەرۆیك و تێــدەگا کــە ئــەم نووســینە ڕاز و نیــازی ژنێــیك مانــدوو و خــاوەن پەیامــە و دەیــەوێ لــە ڕێــگای ئەدەبەکەیــەوە خــۆی بناســێنێت،
ن
ـۆرەکا� ژیـ نـا� خــۆی و کۆمەڵگاکەیــدا ،کــە تــرس و تۆقانـ ن
ن
ـێنەرەکا� ئاسـ ژ
ـای�
ـد� دەزگا داپڵۆسـ
ژنێــک دامــەزراو و بەهـ ي� نـر وەکــو چیــا لــە بەرامبــەر ناسـ
�
بگرێتــەوە.
میـ ي
ـ�� نەیتوانیــووە چــۆیك پێدابــدا و لــە پەیامەکــەی ج ڕ
دایبرێــت ،ئــەو دەیەوێــت ژیــان لــە چــاوی ژنێکــەوە ي ڕ
گۆڤاری زانكۆی ههڵهبجه:گۆڤارێیك ز ت
انسى ئهكادیمیه زانكۆی ههڵهبجه دەری دەكات
بهرگ
ڕێككهوتهكان
ئیمهیى توێژەر
ڵ
ن
ما� چاپ و ب�و كردنهوە
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