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  نزار جافنزار جاف! ... ! ...   س نییهس نییه  بی نووسین بهبی نووسین به  رهره   عه عه  بهبه
  

کانی  مانه  قاره کک له ر زاری یه سه دۆستۆفسکی له
 ی سی ره و نووسه ئای له: (ت ده، "کار رزه هه"ی که شاکاره
نجام نازانت بۆچی  ره سه، ڕاند و نی خۆی تپه مه  ته سای له

 کاتک نووسینی  یاد وه وته م که یه م رسته ئه. !) نووست ده
بی  ره  زمانی عه  به ی که  کوردانه ره و نووسه ی ئه زۆربه
ک   وه رانه و براده ئه.  وه خونمه ده، نووسن کانیان ده ته بابه

مان شواز   هه به، ن که ی مرۆڤکی کورد ده  ئاراسته چۆن قسه
کو   وه ته به هه. ن که ب ده ره ی مرۆڤی عه کانیان ئاراسته وتاره

تی خۆی  ی تایبه ک بنچینه موو زمانک کۆمه  هه نراوهزا
  وه ی جیاوازه رچاوه ک سه  کۆمه میش له  ئه  که یه هه
،  و که یه وه ته موو نه ست و ویژدانی هه ست و نه می هه رهه زانین به ک ده زمان وه. قوون هه
   پویسته ی که و جۆره رت به بتوان حاه ی مه تییانه  تایبه و بنچینه یشتن له  ب تگه به

  ستم به ده، دا1999 سای کاتک له، تی خۆم زموونی تایبه ک ئه وه. ربگیرت سوودی ل وه
و  رپرسی ئه به، شی رۆشنبیری گشتی دا به"تی برایه"ی   رۆژنامه ری کرد له گه کاری رۆژنامه

، یناند  ده وه زمانی کوردیه  کانم به ست نووسینه  ده زۆر به، "وزی ماڵ حه کاک شه" شه به
بی  ره  زمانی عه ر به هه، م پدا  ئاماژه ی که و ساه ری ژیانم تا ئه رتاسه  من سه چونکه

 جیھانی نووسیندا  کی نوی له ایه ود ڕووی مه  کوردی رووبه  پ نووسینم به له، منووسی و ده
 دوور و  به، چوو و کانم زۆر تک ده نه نووسی ندێ جار به هه" وزی ماڵ حه شه" بیرمه.  وه کردمه

  نابت بۆ کوردان به(گوتم  پی ده، کردم و ئامۆژگاری جۆراوجۆری بۆ ده،  و درژی قسه
ماڵ  ی مامۆستام شه نرخ و گرنگانه  به و ئامۆژگارییه ئه. ) بان بنووسیت ستی عاره ست و نه هه
 زمانی  زموونی نووسینمدا به  ئه هخشیم ل ی پ به سوودترین وانه به، وزی باشترین و حه

   برا کورده ی که و نووسینانه ی ئه  زۆربه کشت له رنج راده  سه ی که وه ئه. کوردی
   ئاشکرا به ستی زمانی کوردی به ست و نه هه، ینووسن بی ده ره  زمانی عه کان به ره نووسه

 نووسینکی  به،  وه رۆکه ت و ناوه ییه رووی روح  له ی که و ئاسته  له زۆر دووره،  و ریدا زاه سه
ک   نه  که ر شانمه رکی سه ئه،  فارسی بنووسم خوازم به  ده من کاتک که. بی دابنرن ره عه

کو  به، بت رخ هه یی و هاوچه نووکه بی فارسی هه ده  زمانی ئه ت به باره زانیاریم سه
کانی زمانی فارسی   و بنچینه ر ریشه سه م زانیاریم له وڵ بده  هه رم که سه  له پویستیشه
 زمانکی  تا به ره سه، "لیل جوبران جوبران خه"ری ناودار نوسه. بت  باشی هه درینیش به
  وه  راستکردنه وته که، ی ناسی و"ماری هاکسل"ی و کاته تا ئه، ینووسی ق و ش ده ئینگیزی شه

ی  وه  ئه یشته تا کار گه،  وه زییه زمانی ئینگی  رووی نووسینی به رنمایی کردنی له، و
  ره و نووسه کانی ئه نووسینه، رداهات و سه تی به ڕه لیل جوبران گۆڕانکی بنه جوبران خه

ند  فربوونی زمانک چه.  بینی وه  خۆیه رخانکی به رچه  وه  زمانی ئینگیزی رۆمانسییه به
   پیان وایه ی که وانه ئه.  اۆزترهخت و ئ  سه نده وه  ئه  ده و زمانه نووسین به،  خته سه

  خشت که به ی پ ده وه واهی ئه گه، ندکی جۆراوجۆری زمانک هه ند ره  چه ئاشنابوون به
 پچ  بکات له"پ و تل ته"زووی خۆی  ئاره ئیدی به، ک و یه"فیردۆسی"ک یان"هۆمیرۆس" ببته
 زمانی دایکی خۆی   له ی که لتوره  و کو ییهو رۆشنبیر مان ئه  هه به، دا و و زمانه ناکانی ئه و په
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  له،  رانه و براده ئه. بکات گوتاری فیکری و رۆشنبیری خۆی ئاراسته ، گرت یده هه
وت چۆن  یانه ده، وروژنن و کان ده  کوردستانییه ته  بابه میشه هه، کانیاندا نووسینه

ش بۆ هزری  مان شوه  هه به، لمنن سه رکوک بۆ هزری کوردستانی ده کوردستانی بوونی که
ری فکری و سیاسی و  وه ت و ته ندێ بابه خوازیت هه کاتکیش تۆ ده. لمنن بی بسه ره عه

ماشای  موو شتک ته  هه ر له بت به وا ده ئه، ب بنووسیت ره بی بۆ خودی عه ره تی عه یه کۆمه
   پکھاته له،  و وه به ره ی عهران ن نووسه  الیه  له به ره کردنی وتاری عه ی ئاراسته شوه

  له، "وی عنه مه"کی تییه سایه ک که ب وه ره مرۆڤی عه.  وه  وردبیته و وتاره کانی ئه ییه بنچینه
مووی له   هه  که  پک هاتووه وه تی جیاوازه یه ندی روحی و فیکری و کۆمه هه ک ره کۆمه

ر جیھان  رامبه  به  له رپرس ناسینه  به یش خۆ بهو  ئه وه خوولنه کی ده ره رکی سه وه وری ته ده 
 خۆی   که وه ره  ده  بته  و قاوغه و بازنه رگیز له بک ناتوانت هه ره موو عه هه. تیدا و مرۆڤایه

ر  به ر له هه، زانت ری جیھان ده رانسه یامی رزگاربوون و رنمایی بۆ سه گری په  هه به
ر  سه  به ترین چاکه وره ن گه  خاوه  به مان شوه  هه بهیشی  که وه ته ش خۆی و نه وه ئه

ک  ر وه هه" وه بنه ڕووی فارس ده کاتک رووبه"  ر بۆ نموونه هه"وان ئه. ژمرت تیدا ده مرۆڤایه
و  ماشای ئه  ته میشه وا هه ئه، "ی ئستای عراق م باره ڕی عراق ـ ئران و ئه  شه چۆن له

وتی ، تی کیسرای داڕمان و بی ـ ئیسالمی ئیمبراتۆرییه ره ای عه چۆن سوپ ن که که  ده رۆژه
  سک که ڵ که گه کردن له قسه،  وه شه لره. ب ره کی عه یه سته  ژر ده کانی کرده فارسه
  یت به  قایلی بکه ودان که هه،  پکھاتبت و و جۆره کانی توانینی بۆ جیھان به بنچینه

.   سانا نییه نده وه کارکی ئه، " وه شکته جی دۆزی کورد ده قازن  به که"بۆچوونکی خۆت
،  و کردووه زدان نه کتایی یه ی بۆ یه شه وان بانگه ر له س به  که ب ئستاش پیان وایه ره عه

، ستکاریکراو و  شواو و ده به، ک یه شتیش تا راده رده  و زه که سیحی و جوله کانی مه ئایینه
  و ئایینانه ر به کی سه  خه قوو له موو شتکی هه  هه  پیان وایه  بۆیهر هه. زانن نوقستان ده

تی  ڕه ری بنه مسه  بۆ جه وه ڕانه گه،  راسیشدا له!   شواو و نوقستانه مان شوه  هه به
  وه و باره کی له ره  سه رچاوه بین بۆ دوو سه وا ناچار ده ئه، ب ره تی عه سایه ری که پکھنه

  : وه ڕینه بگه
  ی که م شیعرانه ئه": ناسنن  شیعری جاهیلی ده  به که" ـ شیعری پش ئیسالم1

  ه  کۆمه له، نت یان داده"المعلقات العشر" ندکیش به ن و هه"المعلقات السبع"گرنگترینیان
تی و فیکری و  یه های کۆمه ندین پرنسیپ و به  چه  گوزارشت له شیعریک بکھاتوون که

لسوم  عومرو بین که"ی که شیعره،  وه موویانه رووی هه  سه له، ن و که ئایینیش دهماسی و  حه
   له بۆ نموونه، داندا و  خۆهه  داستانکی به  له ی بریتییه که سته به  هه  که یه"غلیبی لته ئه

  : یدا هاتووه که شیعره
  شتی  که ین له که  دهریاش پێ ئاوی ده:  وه سکمان کرده رته ویمان داپۆشی تا به ر زه سه"
  ) 1(ن  به ون و کرنوشی بۆ ده که  پ ده کان له زۆرداره:  وه  شیر بایه کمان له ر ساوایه گه ئه
ر  هه،  و یه ی هه وه نگدانه بدا ره ره موو هزرکی عه  هه  تا ئستاش له یه وه  بیرکردنه م جۆره ئه
  . ن گه ریان تده وروبه ن و ده خۆیا یشتن له مان تگه  هه  و به مان شوه  هه به
 بۆ  ی که ه"وانی ـ پیرۆز  ـ زمانه ئیستاتیکییه "  نده هه و ره قورئان به:  ـ قورئانی پیرۆز2
کانی پش ئیسالمدا  ی شیعره  قوه وه و کاردانه ر ئه سه توانی به، کرد سته رجه بی به ره عه
 ناو  ی له و شیعرانه ویش ئه ئه، کی گرنگ هچاوکردنی راستیی  ره م به به، وت و ربکه سه
  خوازت به سک ده زۆر جار کاتک که،  و وه ها مانه  به ک کولتورکی به کو وه به، برد نه

شرح "ری سه  له پویسته"  ر بۆ نموونه هه"وا ئه، کانی قورئان تبگات سته به  مه باشتر له
  له.  وه  شیعری پش ئیسالم بخونته ت به رهبا هاوتاکانی سه، و" بن النحاسڕ"یان" یالزوزن
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ی  وانیانه ما زمانه و بنه ی زۆری ئه  زۆربه  له رگرتووه وتۆی وه قورئان سوودکی ئه، راستیشدا
ق   جۆرکی دیار و زه  به مانه و بنه ت زۆر له نانه ته، و) 2(کارهاتوون  دا به و شیعرانه  له که
 فیکری و  ریت و کولتوره ی داب و نه  زۆرینه یشی که وه ای ئهڕ ره رگیراوه سه کیان ل وه که

  ) 3(.   رگرتووه کی ل وه می پش ئیسالم ئایینی ئیسالم که رده کانی سه تییه یه کۆمه
 باشتر  ی که وه بۆ ئه، مان پیان دا  ئاماژه ی که یه رچاوه و دوو سه  ئه  که شدا نییه وه گومان له

  وا پویستیت به ئه، کانیان حای بیت  جیاوازه نده هه موو ره  هه هل، یت و لیان تبگه
  ته به هه. بی ره  ناوورۆکی زمانی عه یته  تا بگه یه ی جۆراوجۆر هه ی دیکه رچاوه سه

ک بۆ   رنماییه بته ده، کی راست و دروست یه  شوه کانی زمان به  بنچینه یشتن له تگه
کردنی گوتار   خۆیدا شوازی ئاراسته ش له مه  ئه که ،ی نووسین تی و شوه چونییه

  کردنی بنچینییه راڤه، کردنی گوتار  شوازی ئاراسته ستیشم له به مه. کات ده سته رجه به
،  تا ئستاش که،  به ره ی عه گه قی کشتیی کۆمه کانی بزواندنی ئه سۆزدارییه

  ر له ی به"ی بن شداد العبس هعنتر"و" یلبوم التغپعمرو بن کل"و" سی القڕإمر"کانی سته به هه
  رتره کاریگه، "یبو فراس الحمدانڕ"و " بو تمامڕ"و" یالمتنب"کانی سته به هه، ئیسالم و

مین  محمود ئه"یان" حمان مونیف عبدولره"یان" حفوز جیب مه نه"کانی  ری تا نووسینه سه له
،  وه نه که ب روونی ده ره ندانی عه و بیرمهگر  خنه ک ره ش وه مه کی ئه ره هۆکاری سه، "لعالم ئه
و   یتوانی له ب تا ئستاش نه ره قی مرۆڤی عه  ئه ی که  گرنگه و راستییه  بۆ ئه وه ڕته گه ده

کانی  تی و فیکرییه یه ما کۆمه  ئاستی بنه هشتا له،  و وه ره  ده دا بته"ی ته داوه به" قاوغه
 مۆدرن و  ره نووسه.  وه ڕته گه ری زمان ده  بۆ فاکته وه ش دیسانه مه ئه، ژیت هۆزداری ده

  وه به ره ست نزمی ئاستی رۆشنبیری و وشیاری مرۆڤی عه  ده به، ب ره کانی عه رخه هاوچه
  ب جۆره ره ی عه گه بت کۆمه  ده ن که که  ده وه ر ئه سه خت له  جه میشه هه، نانن و ده

ریدا  وروبه جیھانی ده، یشتنی بۆ خودی خۆی و ین و تگهر توان سه زنی به گۆڕانکی مه
ر  فه موزه"زنی عراقی ستی شاعیری مه به ماشای مه توانین ته  ده وه شه م رووانگه ر له هه، بت
  :ین دا بکه ی خواره  شیعره م ده له"واب لنه ئه
  ) 4" (ربگرت  ئازادیدا وه ک له یه بت وانه ش ده ته م ئۆمه ئه"

مان   هه کرت به ده، "ر نیل سه ق له ته مه ده"حفوز جیب مه  شاکاری نه ی که وه اری ئهرب سه
م  رده  به ب له ره زینی عه ک بۆ به یه وه  کاردانه نھا به ته، ماشا بکرت و  ته ئاراسته

  ه ک وه رانک بته ره ڕووی خونه ری کورد رووبه  کاتک نووسه وه لره. نرت ئیسرائیلدا دانه
 بزانت  و راستییه بت ئه وا ده ئه، نراوبت تی ته کی هۆزایه یه ر بنچینه سه یان له که کلتوره

ک بۆ  ک پاشکۆیه  گشتی وه لی کورد به ماشای گه  ته میشه ب هه ره معی عه قی جه  ئه که
ۆژگاری  رنمایی یان ئام دا نابینن که و ئاسته رگیز رۆشنبیری کورد له هه، کات و ب ده ره عه

ری کورد   نووسه ین که  بده وه  به بت ئاماژه شدا ده  لره ته به هه. ب بکات ره ری عه خونه
کانی   جیاوازه نده هه ره، کان بکات و به ره  عه ره ماشای شوازی نووسه کرت ته ده

جیاواز ندی  هه  س ره و نووسینانه  راستیشدا ئه له.  وه ک جیا بکاته یه کانیان له نووسینه
  : وه بنه دا کۆده وه ی خواره مانه  له  خۆیان که گرنه ده
کانی پش ئیسالم و  مه رده تی سه رامی هۆزایه مان بۆن و به  هه  به ی که و نووسینانه  ـ ئه1

   که  هویه وه ڕیان به  باوه میشه  هه م نووسینانه ئه. تی ئیسالم تدارییه ه سه کانی ده قۆناغه
   که پیان وایه، موو جیھان و وا و رنماکاری هه رمانه  فه ب ببته ره بت عه ر ده هه
  .  به ره ر بۆ عه وتن هه رکه نجام سه ره سه

کان   زانستییه ره  نوان پوه قی له کی ئه ودایه مه،  ئامزن و خنه  ره ی که و نووسینانه  ـ ئه2
 دوای   که  پیان وایه م نووسینانه ئه، شدامان کاتی  هه م له به، نت و کلتوری پشوویان داده
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ر یخ" وه  ببته  جارکی دیکه بت که  ده وه نی ئه ب شایه ره وا عه  ئه رانه و پوه چاوکردنی ئه ره
  . "خرجت للناسڕ  همڕ
  و دوو ئاراسته نگاری ئه ره به،  خۆیان و  گیانکی لیبرالیزمیان گرتۆته ی که و نووسینانه  ـ ئه3
، سک و ی ته که  تابی چوارچوه نگه م ده  ئه ین که  بده وه ش به بت ئاماژه م ده به،  وه بنه ده

  .  بی نییه ره ر واقیعی عه سه یان له ریه و کاریگه ئه،  و دیاریکراوه
بی  ره  زمانی عه  به ری کورد که نووسه،  وه ره ی سه  نووسینانه و س جۆره ی ئه  میانه له
 نوانیاندا بۆ خۆی  تی له  شوازکی تایبه جۆره، ربگرت و کیان ل وه بت که ده، نووست ده

داغی و نزار ئاغری و  ره ران قه کانی کامه  نووسینه  به کرت ئاماژه ده، شدا لره. دیاری بکات
وتووی خۆیان  رکه تی سه  شوازیکی تایبه  توانیویانه  ژیرانه  زۆر به ین که م برکات بدهیسل
 هی  که  وتاره  که وه کاته یاد ده  له وه ب ئه ره ری عه  زۆر کاتیشدا خونه ت له نانه ته، بت و هه

  . کات کی باشی ل ده رییه کاریگه،  و رکی کورده نووسه
  :من معلقة عمرو بن کلثوم التغلبي)1(

   مألنا البر حتى ضاق بنا
  وماء البحر نمأله سفينا
  إذا بلغ الفطام لنا رضيع

  له الجبابر ساجديناتخر 
  : دا هاتووه"إمرڕ القیس"ی که قه لله  موعه  له بۆ نموونه) 2 (

   و إنشق القمر عن غزال اد قلبی و نفر دنت الساعه
ردوو   هه ته به هه،  . . . ) و إنشق القمر إقتربت الساعه(:  یشدا هاتووه"القمر"ی  سوره له

 دوو  ی که وه رباری ئه سه،  یه وه  نزیکبوونه خشن که به ک واتا ده یه"إقتربت، دنت(ی  وشه
مان   هه  به ی دیکه ندین نموونه رباری چه  و سه مه ئه. بیدا ره  زمانی عه کترن له مورادیفی یه

  .  ئاراسته
لکشان و  رسم کردن و مووی بنباڵ هه کانی نینۆک بین و به ریته ک نه وه) 3 (
.  عبه ی که که ه"ش  ره رده به" پیاوک و پیرۆزراگرتنی هکردنی شووکردنی دوو خوشک ب غه ده قه

ج  بدا جبه ره ی عه  ناو دوورگه می پش ئیسالمدا له رده  سه موو له  هه مانه  ئه که، هتد. . . 
  . کران ده
  .، مظفر النواب، وتريات ليلية)وهذه االمة البد لھا أن تأخذ درسا في التحرير() 4 (
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