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 پێشکەشە 
 
گایی لەڵیاب بەرڵو و  1983و کچەی کە یەکەمجار لەهاوینی ساایی بە

 ...جگە لە گویێك لەسوتماک هیچی تری پێشکەش نەکرڵم
ئاساامانی لەلەمێشااایی ڵیمااای  2000ە پاااایسی ساااایی بەو کااچەی کەل

ڕەوونااوەوە و لەجێاای ئەو گااویە سااوتماکە وەپکێااە گااویی لەشەوی اا ی 
 .پێووم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 وتەیەکی زۆر کورت
 

ڕەنگە وەرگێرونی ئەم ڵیوورونە بەپێای پا و و بەرناامەیەک نەبووبێا   
وەیە بەاڵم کەکرڵنەوەیااااو لەم ک ێااا ە پااا و و بەرناااامەیەکی لەپشااا ە

ئەویاااااااا  ئەوەیە کە لااااااااوانەری کااااااااورڵ شااااااااارەزویی ئەزمااااااااووو و 
گاارنگە لااوانەروو لەزوری نووسااەروو . تاقیکرڵنەوەکااانی نووسااەروو بێاا 

لەیااااانەوە لەو کەشاااا  و ڵۆلە تای ەتییااااانە تێاااا گەو کە نووسااااەروو 
لاااااوانەروو لەم ک ێااااا ەڵو . لەپرۆساااااەی نووساااااینوو ئەزماااااوونی ڵەکەو

کە هەنااواکیاو تااازەو لەڵونیااای  ڕووبەڕووی وەنااوین نووسااەر ڵەباانەوە
. نووسینوو و هەنواکیشیاو ناوڵورو و مێاووویەک لەپشا یانەوە وەسا اوە

وەرگێرونی ئەم ئەزموونانە و ل  نە بەرواویاو لەم ک ێ ەڵو ئەو باوورە 
بە لاوانەروو ەەروهەم ڵەکاات تاا لەو ئەزمووناانە ورڵ ب انەوە و باسونن 

 .ڵەیانەوا  وی بڵێن نووسەروو لەکاڵوڕۆژنەی ئەم ڵیوورونەوە
 (مەشخەڵ)عەبوواڵ سڵێماو

 2012کانوونی یەکەمی    کەنەڵو
 
 
 
 
 

 
 ر و ڕۆماننووسی ئینگلیسی نووسه



 

                                          7                                                                                                                       8 
 

 کئیووو ئیاو مه
 رونیوو پرسیاری لوانه  م ڵه رڵه به له

 
 
 
 
 
 

 
 

کی مااانگی  بی اا  و یااه  کئیوونی ڕۆماااننووو و سیناری اا  لااه ئیاااو مااه
 . ڵویە بووه ری انیا له به  له" رشەت یوه ئه"  له 8491یرونی  حوزه
ڵو  8491  لاه"ساێک  سه"زونکاەی   بی ئینگلیسی له ڵه ئه  کالەریەسی له به
  بی ئینگلیااسی لااه ڵه ئااه  ر لااه ی ماج  ێریشاای هااه و بیوونامااه  رگرتااووه وه

پاشااو کەرسای ڵوهێناانی نووساینی .  رگرتاووه وه" نجیلاه ئی ا  ئه"زونکەی 
یااو  ڵه"نگ  ویل ان ئاه" و " م بروڵبێاری مایکاه"سااو ڕۆماننوو  رگرت که وه

 . وه ووته
ی  لنااه لێ ڕه ی گااه مایااه  ئاساا ی جینانااوو بەتااه کئیووو له کااانی مااه کاره

" میا ا  مەگناام سه"اڵتی  ڵو لاه 8491ساایی   له. ی بەی رونه س ایشکه
مین  کاااه یه"ویااارۆک  یاااه مین کەمه کاااه ی یه وه باڵوکرڵناااه  ت باااه باره ی ساااه
" اڵتی  ها لااااه روه هااااه. وەرگاااارت" ری  مین نااااه وی اااا ی  ڵوووهااااه لەشااااه

پااریک  ەێرمینااا "اڵتی  و لااه 8419سااایی   بااە ڕۆماااو لااه" ووی  راااو
ناااااو   منااااوویێە لااااه"  ت بااااه باره سااااه 8441سااااایی   لااااه"ر نگااااه ئی ره
کئیووو  مااه. وەرڵەگاار  8444  ک ااریر لااه یمانی شه اڵتی ئااه  لااه"و مااه زه
ها  روه هاه. باە ڕۆمااو" ر ماو برۆکاه"اڵتی بە له  ی وارڵرووه نو جار هه وه

  لاه  وه پاک ووناه"و ڕۆماانی  8441  لاه" م ا رڵوم ئه"اڵت بە ڕۆماانی  له
. رگااارت ی وه 2112ی ساااایی " سااامی .ه.و"بی  ڵه اڵتی ئاااه لاااه"گونااااه
و  2111سااایی  له -ی ڕۆماااو اڵتی بازنااه لااه -" لنااه اڵتی ک ێ اای ڕه لااه
اڵتی  و لااه 2111  بااە ڕۆماااو لااه"  نجڵ  تااایم لااەو ئااه"اڵتی  لااه
ساایی   لاه. وەرگرتاووە 2119  وروپی لە سایی بە ڕۆمانی ئه"سان یاگە"

ڵو  2111ساایی   لاه.  اڵت کرووه یەوە له" سی بی ئی و الیه له 2111
سا   ڵه به"  ممه شاه"ی بە ڕۆماانی" یم  تای  ب ک مێمەریاڵ جه" اڵتی  له
ک ێ ی گەرڵوونای ساایی   به"ری وێ یڵوونا که  له"ها ڕۆمانی  روه هه. هێنا

و  ر ئااه ڵکرو  هااه ناااوزه  وه ه"ری انی ک ێ اای بااه"اڵتی  و لااه الیااه له 2111
ری ساڵ  نووسه  به  وه ه"رو ڵویگێ   ڕیوه"و  الیه  کئیووو له مه  ی که شوانه

 .ڵیاریکرو
مەکئیااووو لاااوەنی یااانسە ڕۆماااو و ڵوو کااەمەیە کااورتە ویاارۆک و ڵوو 

اڵو و یەک شانەگەری و واوور سایناریە و یەک ئەروتەریاە و ڕۆمانی منوو
 .یەک ک ێ ی ترە بەناوی ق ە

 
 . کانه قی پرسیاره ش ڵه مه ئه

 
 بواری ؟ یوه  هه وەو ناوونیشانی ڕۆماو : پرسیار 

 ڵو نه که –ر  ئێووورڵ تێرنه                               
 
. و کااااه ساااا  پێوه شااااێوی ڵه پااااه  زۆر بااااه  میشااااه کانب هه ڕۆمانااااه: اڵم  وه
من شاێووزی . ی وورڵنی ناوونیشاو ڕووو هەس یی نەبووە ک هه وه رگیس  هه

م شاا ێە  کااه ڕۆمانه  ماان وریااام کااه  بەیااه.  وه نووساامه ناویانااوو ئه لااەم له
شا   گه  وه کانماه روییه به  شا ه  لاه  نا مااوه  ماوه. وونی ترم ئه  ک بێ  وه نه
 .م که ڵه
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باە . نووسای  لێکی تاریاە و ناڕۆشان ڵه گه ی کێشاه باارهر تاە ڵه: پرسیار 

 نووسی ؟ ڵه  یه م شێوه به
 ڵی  ئابابا ئه -  ماه ەت تێکه                            

 
    ئێماه میۆ بکاه کانی ئاه می ڕۆژناماه کاه ی یه ڕه ماشای الپه تە ته: اڵم  وه

. ئەو گرە اانەیە یە ڕەنگاانەوەی ئاڕوسا ه بی  بەم  ڵه گرە ین و ئه زۆر به
و  شااااێە لااااه و به ره یگای مرۆیاااای بااااه کەمااااه  زموونێکی  لااااه ر ئااااه هااااه

 .بات ت ڵه تاریک  انه
 

. کان  روییاه به  بینب بە کااره تێە ئه زنییه نواکان ا مه  کاره  له: پرسیار 
  ت نووسااااینه ئایاااا تاااە قاااه. کان  بێااا  جەشاااه به  نووساااینه  یاااه وونه له
بێاااا   ڵوی ڵه و بیوویااااه ئایااااا لااااه  وه؟  ااااهلوانی کانی لااااەت ڵه روییااااه به
 ؟ وه کی جیاووزتر لێی نسیە ب ی ه یه شێوه به

 مریکا ئه –یڤو پار  ڵه                                    
 
پێوی  ی گەڕوو   س  به و هیچ هه  وه ومه پێیانوو ڵه  نا ماوه  ماوه: اڵم  وه

کانب تااریک ر باووو  روییه به  کاره  ی ا که گه من کەکب له. م تیایانوو ناکه
مان . تر بن بیوویەڵونیب ساڵه  اڵم لەو یاننووسب  به میۆ ڵه ئه  ی که وونه له

ڕوسا ی وێاوم  و به وه ئێ  ا لوانوه  ر له ش مانگ به م شه"بێ اووو"ک ێ ی 
 .لێ ینی
می ئێاووورڵ و ەلاەران   ڵو هاوله"ناری وێ یڵ که" ڕۆمانی   له: پرسیار 

وا   تاه ئایا ڵه. م بوو ڵ ەلەران وو هاوله گه م له که ره اوسهاڵم ه به. بووم
 کێکیاو بگر  یاو نا؟ نی یه ر الیه لوانه

 مریکا ئه –سانیاڵ ویین  نه                  

 
وا  هاوسااەزی  یااه ڕوساا ی ڵه تخووو به حیکایااه. نااا  وه  ڵینیاییاه به: اڵم  وه
 .کات یی ال هیچیشیاو نه رڵووکیاو بێ  و گله هه
 

راکی  ک اه وا  بە ڵوهێناانی کاره نو لێکەیینەوەت پێوه ئایا وه: پرسیار 
 ڵو؟" ممه شه"ڕۆمانی   کو نیورۆ نەش ەرگەری هەس ەڵەمار له وه

 مریکا ئه –و  جارا  برویه                              
 
ماان نەشاا ەرگەری . بیاااە لێکااەیینەوەی لااێ وی اا ب  و ک ێ ااه ئااه: اڵم  وه

. یی گارتب ی ڵوو ساڵ هه کانیوو بە ماوه ژار بایه بینی و له هەس ەڵەمار
. ییا گااه ر کاارڵ له بااه کارکرڵو و ڕاوشااوان گرتنه ساا ب بااه ڕوساا یوو هه له
  یاه نەشا ەرگەری هەسا ەڵەمار هه  ت باه باره ڵو ساه و کارکرڵنه کجار له یه

 .بووم
 

وگیرکرڵناای ڵ  ت بااه باره ڵو سااه"  ممه شااه"ڕۆمااانی   ر لااه ک ااه کاره: پرساایار 
بێاا   نااو جیاااووز ڵه وه  مااه ئه. کااات بات ڵه کانی لااه ساا ه هه  عێااروب بااه

 میۆ بینووسی   ووتا ڵوو ساڵ پاش ر؟ ر ئه گه ئه که
 مریکا  ئه –ری  ڵوو مەن گەمه                           

 
ڕووی   لەزگااه  کااه  یااه و هیوویه ووو ڕووی لاه ڵوم پایااه و بیوویااه لاه: اڵم  وه
کااو  سااات بااوو و مناای  وه کاره  وه م ڕۆژه کااه یه له  کااه ڵوگیرکرڵنه.  ڵویااه نه
ڕوسااا ی  سااا ی پێکااارڵ به کجار ڵه یاااه که -وا   ڕوسااا ی بیاااه به کێە که یاااه
هایچ   ڕۆماانێکی تااریک ر وونکاه  بێ اه بیانب ئه ووی ڵه  بەیاه -وا  ربکه سه

 . اڵتنی تێوو نابینب هه  وتن یاو له  ش ێکی پاکی له
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ک  یه شێوه به  ی  که که ڵه  وه نووسی  پێش ینی ئه ک ێب ڵه  که تە: پرسیار 
 جێ نێڵی؟ رون  به ر لوانه سه ری به کاریگه

 مریکا ئه –جو هوونگ                            
 
  ته حمه زۆر زه.  کێکی تر زۆر جیاووزه بە یه  وه کێکه یه  ر له لوانه: اڵم  وه

  بیااانب کاااه مااان ووی ڵه  .و وگیااار بکاااهت ڵ که نێو نووساااینه ک لاااه جێگایاااه
ڕاب ویااو  گاه مان لێیااو ڵه.  ر وویاه ەه کاو ساه کو نووسین وه وه  وه لوانونه

 .و وا  بی ه ڵه
 

ت  که رییه سه س  ه ڵه  کورته  ت به باره ی  سه که وی ڵه  س  به هه: پرسیار 
نو ساڵ پاێ  ئێ ا ا و  مریکی وه ری کەچ و کەو اری ئه و ئؤەی ه الیه له

 ؟ میۆڵو له  نوه ناهه تەنگووەیەمەی په
 سان یاگە  -گروی ی   لوه سه                       

 
  ڵ ل ااااا نه گاااااه عات له بی ااااا  و ووورساااااه)کانی لاااااەم  شااااا ه:اڵم  وه
توونی  مااااوه نه. ی بیرۆکروتااای باااوو جاااه و کی گه یه کێشاااه  (وه نویخاناااه به
ڵااان   وه شااووره با  لااه ی که نوونااه ناهه و په ڵ ئااه گااه ی لااەم له نااوه روه په
ر هاواڵتییااو  گاه ئه  و ڵوهێنااو ڵویاه  جوویاه  یگا له کەمه. م روورڵ بکه به
ڵوم نابێ   و بیوویه اڵم له به. ی وارڵران جیاجیاکاو هه  زه گه زۆربەی ڕه له

کاو  وه  ک کێشه یه ژماره  که  وه س ینه ب ه  وه سه تاوون ارکرڵنی که  لەماو به
 . وروژینن ڵه رس ێە زپه گه ڕه
 

گەڤار  بی له ڵه ی ڕونانی ئه وه م وونه که  ت به باره یێی سه وی ڵه: پرسیار 
 کاو؟ و ڕۆژنامه

 ریکا مه ئه –ر  جنیڤیڤ پاوه                          

 
تر  وره شااێکی گااه به  لااه  شااێکی بچووکااه ڕوساا یوو به  لااه  کااه گرە ه: اڵم  وه
وێ  زۆر  ل  پێاوه زگاکانی واا  و پاه ڵه.  کانه ی ڕۆژنامه وه تکرڵنه ڕه که

کااتب   اڵم مان هێناوه به. رنێ  بن ی ئین ه س ه شکرڵو ووبه ی باوه و تاڕوڵه
م ڕونااااااو و  رجه روو ساااااه لواناااااه  ڕاکی بااااااش کاااااه باااااە مایراااااه  نییاااااه

یی و زونیاااری و  ڕوناااو کارومااه. و ڵه نجام ڵه کانیاو لێیااوو ئااه وه لێکەیینااه
  نیب که  بیروڕوی جیاووزڵو ساویلکه  له  من هێنوه .وا  نگانونی ڵه ی ه هه

 .سێکی تر ب ینب کو که سێە وه تێیوونینی که
 

کی  تیوبینییااه  م ڵرووی کااه یااه قه کااو ڕۆماننووسااێە له تااە وه: پرساایار 
 ؟ وه یه م باره له  پێش ینی  وییه. وشی مرۆڤ ڕه  له  یه قووی  هه

 مریکا ئه –ەرڵ رە سه ئارڵۆو ره                       
 
  بێ اااه کانب ڵه م ڕۆماناااه رجه ی ساااه وو باااسونب پول اااه( نین پێکاااه: )اڵم  وه
ڵوو ڵااارڵو باااش   وشاای ماارۆڤ لااه ڕه  زۆر قوورسااه.  م پرساایاره اڵماای ئااه وه
 .ش ینی بە گه  یه ڵوم بوور هه و بیوویه اڵم له ی  به بکه
 
 
 
 
 
 
 :کاو  رواوه سه
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1- http://www.time.com/time/magazine/article/0,91
71,1630547,00.html 

2- http://www.ianmcewan.com/ 
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_McEwan 

 
      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 تێکشکاو
 

 مایکڵ کرومی مین ڕۆمانی ڵووهه
 . ڵویە بووه له  وه وی  ییه نگ و لەشه تێکشکانی جه له
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کااو  وه مایکااک کروماای "ریااا  کااانی ڵه ڵزه" ی ڕۆمااانی  وه ڵ باڵوبوونااه گااه له
. نگاوی ناا و پێشاێ هاه ره ڵی باه ناه ری که ڕۆشن یرترین نووساه  کێە له یه

ر کاااروو  ساااه ڕوماااانی له  وه جەشاااه ڵو به ناااه ری که رتاساااه سه له  کاااه ڕۆمانه
ر  اڵتی گیللاه ی له شکەیە کورت و به  و لی  ه نێو ئه  و وووه  وه لوانورویه

 .ڵو هن که پی ەرۆش رین ک ێب له  ها بوو به روه و هه
  ویرۆکااای  وه ڕویاااه ڵو گه"تێکشاااکاو"ڵ  گاااه مایکاااڵ کرومااای له  م پاااایسه ئاااه

ڕ ورڵولااش  کاانی شاه پەشین و هێسه واونه به  که  زنه کی مه وی  ییه لەشه
 . رەروووو کی به ڵونیش  بە گف وگەیه  و ڵووییانه مایکڵ له. بێ ئه

                           

وووی  تااه به" ریااا  کااانی ڵه ڵزه" سااینی وووکرڵنی نوو پاااش تااه: پرساایار 
ویی نووساینی  هاه   وه کرڵه  ئاه نه  وه بیارت لاه  ی کاه وه به  ڵیار بوو  وه پێ ه

م ڕۆماان ی قاوورو  کاه زموونی نووساینی یه وای ئاه. ی ڕۆمانێکی نو  بوه
 کرڵ؟
 

ساێکی  مان هایچ که  لاه  کرڵ بێجگاه س  ئاه وکات ووم هه ئه: مایکڵ کرومی 
شاب  وه ها ئه روه نووساینی ڕۆماناوو و هاه  لاه  بووه الەشای ناهتر کاتێکی ن

. زویی و پ ارەڕی لاەم موکوڕی ڕۆشان یری یااو ناا شااره بە کاه  وه ڕونوه گه
نائومێاوی   ی کاه وه هاناوروم باه  وه رونی تره و نووسه الیه له  وساوه ئی ر له

شاوور  ڕوکرڵنی ماروساەنوو به تە ناویا  لاه. ی نووسین پرۆسه  له  شێکه به

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1630547,00.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1630547,00.html
http://www.ianmcewan.com/
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. وووکرڵو حاڵ باە تاه لێکی ماه سااتگه کی زۆر و ورکه تییه حه بی  بێ ناڕه
کی ناسروش ی  یه کو پرۆسه نووسینی ڕۆماو وه.  بە ڕۆمانی  ڵروس ه  مه ئه

و  ئاه  که –ش میک ڕوکرڵو  کو بییارڵوو بە بی   و شه وه -  زگماکی وویه
 . لشه ش ئازوربه لە تێ هاویش نه

تااە . پێشااێ  تااه جاروو ووونه کاو بیاااە واااک ر لااه شاا ه یێن  ئااه  ناواە هه
لە  ره سااه له. کێشااێ  ئاااو زۆر ئه  ویره م هااه ئااه. بی  ەێاار ئااه  وه یااه هه له
ی  وه مکرڵنه ی بە که توونی زۆر ش  بکه ئه.  بکه  لەت ئاماڵه. نگاو بنێ هه
ڕۆمانی  لااه  وه بیرکرڵنااه رجااوو بااە  له ماان کاااتێکی زۆرم به. کاو تیڤااه نێگه
  بوویااه ها ئه روه م و هااه نووسااینی بکااه ساا  به ی ڵه وه پااێ  ئااه" تێکشااکاو"

ش  ماه ئه.  بکرڵویاه  کانب ئامااڵه ره ک اه و کاره  کانی گراچناه ی لایاه زۆربه
بوو بااە مێشااە گووشااین بااە  م رین کاااتب هااه کااه  کااه  بااوو  و مانایااه بااه

  وه ه"لیف ئاااه"لاااایی   راە لاااه وەو کاروک اااه ی  کاااه وه لاااه  وه بیرکرڵناااه
ی جێگاوشااوانی ڵروساا ی  وه یاااو ڵۆزینااه" . بااێ"بااە لااایی   وه گووزمااه ڵه

  " .بێ"لایی
 

  جیاووزتره" ریا کانی ڵه ڵزه"ڕۆمانی   زۆر له" تێکشکاو"ڕۆمانی : پرسیار 
  کواوه لاه  یاه وه نگاربوونه ره و به ئاه. ڕووی شاێووز و جاەری ڵەربایینەوە  له

 مین ڕۆمانی لەت نووسی؟ ڵونیش ی ڵووه  که  ڕووت بەوه ڕووبه
 

باوو   وه مێشاکی مناوو ئاه  لاه  وه نگاربوونه ره ترین به وره گه: مایکک کرومی 
کااانی  ڵزه"کااو  وی اا  ک ێ ێکاای تاار وه موه نه.  وه مااه که نه  لااەم ڵووباااره  کااه
کرووی  ڵناه قه و شاێووزی  و ک ێ اه ڵەناگ و ئااووزی ئاه.  وه بنووسامه" ریا ڵه

موو   هااه ر تاریکییه سااه له  ق ااه. رواو بااه  هاتنااه  زۆر زینااووو  کااه ویرۆکه
کاو پێناااوێ  ره ک ااه کاره  هیچکااام لااه.  وه ک ره نێااو یااه  ڕژانااه کاو ئه نگااه ڕه

  کااه  وه نااه بکه  وه ر بیاار لااه تی  گااه تای ااه ر   به گوزه واای ئااه  بااسونن کااه

وری  ڵه ی ویااارۆک و ڕۆمااااو باااه وه جەرەکاااانی ڵەربیینااای پشااا ه. و یکاااه ئه
و  یکو لااااه  بااااه بووه نه  وه بێئاگاییاااه ش له مااااه ئه.  وه سااااوڕانه لەیاناااوو ئه

 .بوبێ   که ری پیۆژه به وێ  ڕاە به پێئه  که  ی گرتووه رواوه سه  شێووزەوە
  ی کاه وه ر ئاه ساه کارڵ ساوور باووم له  کاه نووساینی ک ێ ه  س ب به ڵه جا که
ترم  مااان ویرۆکێکااای سااااڵه. باااب  تاوه ره ی ساااه ووناااه چهپێ بێ  ڕااااك به ئاااه
ک ڵوو  یه  وی   که ک ێ ێکب ئه. وی   ویرۆکخوونی بساوترم ئه. وی   ئه

گرنگ اارین لااایی   ڵوم کااه و بیوویااه ش لااه مااه ئه. نینی تێااوو بێاا  پێکااه
ئامێسییاو  ی گای ااه وه توونااای ڵۆزینااه  کااه  کانااه جیاااووزی نیوەاوناڵنوییه

ر باروڵۆلێکااوو  هااه جااا له( شاای  بااێ ڕه  کااه وه بیرکرڵنه  یااه نهوو له)  یااه هه
 .بێ 
 

بووری نووساااینی شااای ر و  زوی  لاااه ک ڕۆماننووساااێە  شااااره وه: پرسااایار 
 راک  بوو؟ تی ڵه ویرۆک چ یارمه  کورته

مااان .  کااااراکی ئاسااااو نییاااه  ماااه س نیشاااانکرڵنی ئه ڵه: مایکاااڵ کرومااای 
کاااو  ی ئازوره زۆربااه  وه واشااه ڵ و لهساا ب پێکاار شاای ر ڵه  بااه  تاوه ره سااه له

ڕوسا ی شا ێکی  های سایی نووسینی  به سایه. بووو وره بااڵیاو کرڵ و گه
نگێکای  ڵه  جاەره  ڵو پێموویاه یه و پرۆساه میانی ئاه ها لاه روه هه.  باش نییه
ڵااا    وه یکی ئااه کااه چ کاراااە به  ی کااه وه ڵ ئااه گااه له  پێوووه شااه لااەمب گه
م کێشااه و  رجه ڵ سااه گااه ویاارۆک له. کرا  ز یاااو نااه ر کاغااه سااه  بخرا ااه
کاو  ی واەو ویرۆکاه وه ک ئاه کی کارڵووم  وه کانی ویرۆکخوونی کەمه  کایه
. ی که نیشوو پاش و پێشیاو پێئه مه سیاقی زه لکێنی و وەو له ئه  وه پێکه
ولە  ڕوساا ه  شااوورو کااه کانی  به میکانیکییااه  له م شاا گه رجه ها سااه روه هااه

لەگی گونجااو   کو نووسینی ڵویه وه    بە نموونه یه جێگەڕکێیاو ههتوونای 
کانی تێاوو  ره ک اه کاره ی که الحاه به زه  س ه و جه نی ئه یاو نیشانوونی ڵیمه

شااای ر و ویااارۆک   ناتوونراااا  بگوتراااا  کاااه  شاااه مه ر ئه باااه له. ژا  ئاااه
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و پاڵوشا ی   وه ڕوو بووناه ڕووباه. رڵینن بە نووسینی ڕۆماو کی به یه یوه په
ک شااعیر  ڕوس یوو هایچ شا ێکب وه له. تی جیاووزو وووه ته ر ژونراە به هه

. م بکااات تااا بااە نووسااینی ڕۆماااو ئاماااڵه  کااه  کرڵووه و ویرۆکنووساای نااه
 . وووی گیانووراکی جیاووزه ته ڕۆماو به

 
  وه نیوەاوناڵناوه  یووو له پیاهه  له  زنه ڕۆمانێکی مه" تێکشکاو: "پرسیار 
.  وه نجا سااااڵ ڵرااااو بەتاااه ڵراوویی پاااه باااه شاااووری پاسااایفیە  کهباااە با
 ؟ هاتووه  کواوه له  که ی ڕۆمانه بیرۆکه

 
ماامێکب .  ویرۆکێکی لێسونییه  که سڵی بیرۆکه میکرۆبی ئه: مایکڵ کرومی 

. وڵیوی زەریاکااو ئاه  وێ ه م ئه نگی جینانی ڵووه سااڵنی جه  له بوو که هه
شاری سااین    بوو له وی  ێکی هه ی بیووت لەشه وه م پێ  ئه یه و مامه ئه

ربازیوو  شا ێکی  کی ساه یاه کرڵه  ڵووی کوژرونی ماامب لاه  و کچه جەنس  ئه
واای   کانی زوناای کااه نجا ساااڵ ڵووتاار ڕوساا ییه پااه. گوترو وتەی پێنااه ئااه
باشا رین   م ویرۆکاه ئاه  پێمووباوو کاه  میشه من هه.  ر ماموو هاتووه سه به

ی  هاایچ  پێااوه  وه ساا ێ ه بوو بم ه اڵم شاا ێە نااه بااه. ڕۆماااوبااە   یااه بیرۆکه
نی لااەم  مااه ته ی ڵوو ساااڵ له وه بوو قااایلب بکااات بااه شاا ێکی قااووڵ نااه

 . و ویرۆکه م بە نووسینی ئه رلاو بکه ته
" ڵو ناااه ی که بڵاااوه ڵه"   ر لاااه ەەرسااا نه -مارساااا کانیاااا"م  که رنووسااایاره سه
م  نگی جیناااانی ڵووه کاااانی جاااه ارهناڵی  ووژه سااا ه ڵه  یسونی بیااارم لاااه ئاااه
کانی  یگاه به" ناوی  ر ک ێ ێکی بە نارڵم باه وبه مه و سێ ساڵ له  وه کرڵه ئه

  ڵییااه نه که  م ک ێ ااه ئااه. بااوو "یە هیچکااەت بلااه"نوسااینی   لااه "شااانازی
. لەگرت وو کی زۆر لاه یاه ڕاوه  می باه نگی جینانی ڵووه کانی جه ڕزگاربووه
و  الیاه نگ له کاو ڵیلای جاه وه  که  وه گیرسامه  وه اواکهپی  به  و ک ێ ه من له

باساای   و پیاااوه ئااه. ر بااوو سااه س  ه هەنااگ کەنااگ ڵه  لااه  وه کانااه یابانییه

و   وه بێ ااه کاو ئه ڵییااه نه که  ڕقاای زۆر لااه  کات کااه ربازاکی یابااانی ئااه سااه
  وه م ڕقلێ ووناااااه هاااااەی ئاااااه. ریاو روم اااااه به له  تی  سااااااڵییه تای اااااه به
و  هەی ئاه به. ب وو  وره بری ی  کەیەم یا گه  له بوو که  وه ش ئه رووییهه ژه

مان . یوو ب وو پش یوونی بە په  م کابرویه بوو  ئه واوو هه له ی که ڕوسیسمه
  زۆر بیاارم لااه   وه ره م ه ی ساار ه ی یااانسه وه ئاگااا هاتنااه نوی وه روبه سااه له

یێ  ەیەنیاالیسم  و کەماهری  ڕوسیسم  قین و ڕب  ئیمرریالیسم  ک گه تیره
کاو  ڵییاه نه ک که وه" مناوویی کااملوپ " ویرۆکای.  وه کرڵه ی تر ئاه"ئیسم"

ر  ک ااه یه. یی گرەاا  بگااات پەشاای کەمااه رڵه وێ  په یێن  پێئااه ووی پێئااه
 . وا  م ئه شنه و وه راکی له زونیب من کاروک ه

تاا   کاه  باوو  یهو ڕوس ی ئه  وه ڕووی بوومه ڕووبه  ک که یه کی رین کێشه ره سه
شاانەی پاسایفیە   ک لاه رییاه ی من باسونب هایچ نیوەاوناڵنوه یه و جێگه ئه
اڵم  بااه. م رڵ بکااه رلو بااه  م گرە ااه ڵ ئااه گااه زونی وااەو له م ئااه نااه.  بووه نااه
  یشااا  و لاااه م پێگه "کانی شاااانازی یگاااه به"  ک ێ ااای  ە اااه ماو هه هاااه
ڕاااااگ "و  الیااااه لهریی  ش ەلیمێکاااای ڵۆکیومێن ااااه CBCەیسیەنی  لااااه ته

ی  رباااره ڵه  کااه". بااە ناگااازوکی  وه ڕونااه گه"ژار ناااوی کروو لااه ئاماااڵه"شااێرو
تەمی   کاتی بەرڵوماانی ئاه کاو باوو لاه ڵییاه نه که  کانی ڵیله ڵوویین ساته

مووی نالەش ری  جاەو  هه له. بوو"جەو ەەرڵ"ناوی که  وه و پیاواکه الیه له
کانی  وجه ەه  س  ووو به یوه بری په لهجەو . یکی نیوەاوناڵنو بوو ەەرڵ له

ساەنگاەور   سا  ب اوو  و لاه یوه په  ری انیاوه ساوپای باه  نیوەاوناڵنو  باه
ی  وه ره ڵه ناکاوڵو زوناااایب لااااه لااااه. ڵیااااک گیروبااااوو  برینااااوور ب ااااوو و بااااه

 .م پێش یکێکه
 

ی   ری نیشینە ق او بکاه ر کاروک ه سه توونی بیاە زیاتر له ئه: پرسیار 
  واەو ورڵه  ره م کاروک اه ئاه. مری زیناوونی یاباانی سنوی که ی ناپهرگێی وه

 گەڕو؟  ورڵه
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کانی  ڕوسا ییه  وه ڕوو بووناه ڕووباه  کێە باوو لاه نیشانە یاه: مایکڵ کرومی 

ڵونیا   زویی لاه ی شااره وه ر ئاه باه ر له یی هه ساڵه     زۆر به و ک ێ ه ناو ئه
ک  وه. بوو ی لااوڵی لااەم هااه وه هر ڵه باکگروونااو و کل ااور زۆر ڵوور لااه  لااه

  ڵییااااه نه تی که حیکایااااه  ی نیشااااینە لااااه پێشاااا ر باسااااب کاااارڵ بیرۆکااااه
ساااڵیی بااوونی   ت بااه باره سااه  کااه  رگیاارووه وه  وه نگااه کااانی جه ڕزگاربووه

 . بووه  وره ڵو گه نه که  له که  یه که وونێکی زینوونه پاسه
   رووه ڵو گاوزه ساه و که شکی ئهمێ  وی به  ین که بکه  وه س  به ی هه وه بە ئه
کاتی  ی پاێ  و لاه ڵییانه نه که-و یابانی ر ئه سه م له وه نواە لێکەیینه هه
رنجیوکێ  باووو  ڕوسا یوو زۆر ساه له نجاماوو  که م ئه نگی جینانی ڵووه جه
و  زۆراااااە لااااه. نێوونیانااااوو ەاااااڵوری له شاااا وونی سروشاااا ی وه ڵوبه  لااااه

ت  نانااه بینن ته ک ئااه ڵییااه نه ک که او وهزۆرجااار لەیاا  ی کااه مێرڵمنوواڵنااه
" یڤاو ساوزوکی ڵه"ر  ساه له. سمی نایانناساێ ڕه ڵو به نه لوڵی که  کاتێە که

مری  کااه وەو له کرڵ کااه ی ئاه وه گااواب لێ اوو باساای ئااه  کااه  وه گیرساامه(8)
ر  هه  لێیورووه  وه کانه ڵییه نه که -یابانی  و منوویه الیه ریوو له سه س  به ڵه

ڵو و  نااااه که  کااااه  ی لووساااا ووه وه ی هیااااووی ئااااه وه ر ئااااه بااااه ننااااا له تااااه
یایی  توونی لاه یئاه یڤاو نه ڵه. ر یاباناوو زوڵ با ن سه کانی به یمانه هاوپه

ڵی و  ناه کی که هاواڵتییاه  ب ێ اه  ی کاه وه لاه  هیچ ش یکی تر بکات بێجگه
 .هیچی ر
و  نێو لوڵی لەیانوو ئه له  و که گه ئه  وه به  که ک ێ ه  راکی زۆر له ک ه کاره
  وه ئاه. و وه ڵو جێای قێسلێ ووناه یکانی تار لاه  الی لاه  که  وه بوۆزنه  ش انه
ی  نێو ساینه لاه  و شاێوه یااو باه  م شاێوه ڵوژمن باه  و که گه ئه  و ڕوس ییه به

  وه کاتااه ت ئه موو شاا ێە ڕه تونااوی هااه به  و نیشااینەش کااه یااه لەمانااوو هه
  بینێ کاه ش ئاه وه ئاشکرو ئاه و به  بووه وره ی لێی گه هو جێگای ت به باره سه

شاااای  که ڵی بوونه نااااه ی که نااااووزه ئه  تی و بااااه کانیه ڵژی هیااااووو لووساااا ه
 .  یابانیشه
ڵو "تێکشااکاو"  لااه  ی کااه تانااه و بابه گرنگ اارین ئااه  کێە لااه یااه: پرساایار 

ی  ورهو ؛  یاااو ورڵتاار بڵێااین قااه ییااه بوورڵه هاواوی سروشاا ی لێنه ریئااه ڵه
  مااه ئایااا ئه. ک ر حااایی ووو یااه لی له رکێشاای هااه بااە سه  ییااه بوورڵه لێنه
 میۆ؟ بە جینانی ئه  ی ڕوونینی تەیه وه نگوونه ڕه
 

ی مێووو  وه نووسینه  ز به حه  ڕوس ی من به.  وه ڵینیاییه  به: مایکک گرومی 
  و شوانه ئهاڵم تا  ڕوبرڵووو  به  ت به باره کانب سه رڵوو ڕۆمانه هه. م ناکه

لی  رلی و جێااای بایاااه ڕان هاوواااه گاااه لێمئه  ناااوی مااانن کاااه زومه جێااای ڕه
ک شاوانێکی  رواو وه باه  وو ڵا اه"تێکشاکاو"ویرۆکی .  وه کاو ب ینمه سه که
  لااه  ی کااه وه بااه  وه میانی لااوڵی لەمااه ی لااه کاری تێااوو بکااه یایی کااه لااه
  وه سا ب ئاه به مه. ڵوت هجیناناوو ڕوو ئا  وی لاه  ڵوووه ر به م ه ی سر ه یانسه
کانی نێووو ڕوبرڵوو و ئێ  ا واەنن   نوییه یوه کی په یه  ک به یه  که  نییه

  ناوئامێسه یی ویرۆکێکای په سااڵه به" تێکشاکاو"ویرۆکای   ی  که وه یاو ئه
  ویرۆکێکااه. بااەش و باان الڵو بکااات  م لااه ولە ڕووی ڵه لووز  ڕوساا ه ئااه

ی لااوڵی لێناااتوویی لااەی  وه  ااانهی وتن و هه ر کااه سااه بااوونی لااەی له
کی زۆر   هاوڕاکییااااااه  کاااااارڵ کااااااه  وه ساااااا ب بااااااه اڵم هه بااااااه.  نااااااوه به
نووساینی   سا ب باه بێ کااتێ ڵه کا و شاکڵگیر ئاه س  پێئاه ڵه   که ویرۆکه له

  رلااوو  ڵیاااره کااانی جینااانی هاووه کاتی ڕووڵووه کاارڵ یاااو لااه  کااه ڕۆمانه
 .ی من له و بایه شێە بوو له ش به مه ئه

ریکی  و لاااه کاااه سااا  ئه هه" تێکشاااکاو"کانی  ره ک اااه کی زۆری کاره یاااه ژماره
  وه یاااو واااوڵاراکی ئاساامانییه  وه راکااه و ڕانوانیکه الیااه نوونااونن یاااو له

و  گااااه ئه  وه نااااواکیاو بااااه هه. کران نووو ڕانااااوانی ئااااه و واااااره ره بااااه
ئاکااامی  واوشااەڕی و لااه  شااێە لااه به  ب نااه  تی لەشااڵاین کااه وووه تااه به که
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باەش   لاه  وه بیرکرڵنه له  ئازوڵ به. و که جێ ئه وتی نابه ی وکه ش هه مه ئه
و  موی ااا  شاااوان پێااای ئاااه مااان ئه.   تاااه تای ه  م نمووناااه و بااان الڵو لاااه

  لشااانوه  و به و باااه رک کرڵنااای ئاااه ڵه  پێیوویاااه  یگرم کاااه هاااه  ره ک اااه کاره
 .تاین ی به   ق ه یگرتووه می هه ئه  ی که ئاسمانییه

 
ڕۆماااانی " تێکشاااکاو" و " ریاااا کاااانی ڵه ڵزه"رڵوو ڕۆماااانی  هاااه: پرسااایار 
مێااووو یاااو   ی وه ورڵکرڵنااه  لااه  رپرساایاره ئایااا ڕۆمااانووو به. مێااووویین

 وتنی ویرۆکێکی واک؟   له  رپرسیاره به
 

م  اڵمای ئاه یااو ورڵتار بڵاێب وه.  پرسیاراکی قورسه  مه ئه: مایکک کرومی 
موو  ویرۆکای بااش هاه"     ڕوس یوو بایووم باه من له . زۆر ئایەزه  پرسیاره
راکی  و نووساه الیه نیوەاوناڵنو له  ی باره اڵم ک ێ ێە ڵه بوو  به هه"  ش ێکه
" کاو نێرڵرووه  وویه هه"س ب  به مه. ی الگەڕیب یوا  ه م هه ئه  وه ریکییه مه ئه

یاو   ێ اااهو ک ئاااه(  وه ڵویکیشااامه به) کاو نیوەاوناڵناااوه  زۆرااااە لاااه.  نییاااه
ەاوناڵناو  کانی نیو شاێوونونی ڕوسا ییه  س یاو به هه  بوو وونکه پێخەش نه

جەراکی تر  اڵم من به به.  کارهێنرووه به  یه هه شوان به  وه شه کرڵ  لێره ئه
" راکی گاەتی  و  ک نووسه وه  وه کرڵه پرۆلک  ئه  من بیرم له. وب بەی ئه

و باە  واناای ئاه( 2.) وەاوناڵناوهک گاەتی نی یا  وه"کااو نێرڵرووه  وویه هه
ر ناااتوونێ هاایچ  لوانااه.  ک شااێوووه کااو گەتییااه ڵو وه م ک ێ ااه مریکا لااه ئااه

ز  گاه ناو  ڕه هه  ناوه روه هه.  وه ر ڵونیای ووقی اوو بوۆزا اه سه شوانێە له
و  ره سااا کرڵو باااه واناااای هه  و کاااه مریکاڵو هاااه نیوەاوناڵناااو و ئاااه  لاااه
و  ره راە باه ک نووساه کاو وه ی وورڵناه وووی هه ته. بات تییاو ئه نایه سه ڕه
و ماان هاایچ   شااوو ویرۆکێکاای باشااه وه ڵ ئه گااه له.  تی باارڵووه نایه سااه ڕه

 . ییوو نییه گه گرە ێکب له

  وه ت لەمااه نی اا ه به  کااه  یااه ش هه وه ئااه پرۆسی ااه   م ت بااه باره اڵم سااه بااه
ڵو گاەڕی  و پرسایاره لاهجێوشوانی منی   که ک ێ ه.  ڵیاره  کی پێوه بێیاسییه

. ڵوا  موو ئاااه ی بی ااا ه ڵه ساااه ناااواکی بچاااووکی نیوەاوناڵناااو له گو  لاااه که
. و باااه ر ئه ساااه کوو به یه وێشااا خانه  ئێاااووروو لاااه  یکی ئێاااره ی لاااه زۆرباااه

.  کی لاێ نییاه یه هیچ وێشا خانه  بچووکه  نوه گو م  له.  ش بێمانایه مه ئه که
  که ره نووساه. شای لەیااو بکاات ر به هه که  بووه یاو هه پاره  یە هێنوه له
. س نیشاااو بکااات ڵه  وه ووقی ااه  بااه  کااه کی ویرۆکه نوییااه یوه په  ی وونیوه نااه

( 1")بیەسوک"کانی ی یڤه نه  ت به باره سه  ی تێوویه نو  ق ه هه  که ڕۆمانه
  کااه ڕای لااوو ک ێ ه لااه. و کااه کاو ئه ولەییااه نا  ڵوکانااه  بازرگااانی لااه  کااه

 .ی لێ ڕوونبنینەک
شا ێە   بوویاه اڵم ئه باه. کاو وی بووو؟ ناتوونب هایچ بڵاێب جا جیاووزییه

یامکرڵنی  پاااه به. نیوو بکراااا  ساااه ڵ ڕه گاااه ڵ پااااقوی و ڕااااس  له گاااه له
ویرۆک ڕاگاای   یاو له وه کانی مێووو و کل ور و شوان و جێکرڵنه ڕوس ییه
ها  روه هاه. کار هااتووو باه که  یاه تریااڵنه و مه پاڵوش ی ئه  له  یه لەی هه
ناوزڕونوو   ش که تریایه م مه کارهێنانی ئه بە به  یه تی  هه ی تای ه ڕاگه

 . وه بێ ه و بێیاسی لێئه
می ااەڵی   ساا گرتن بااه بااە ڵه  م کەششاای زۆرم کاارڵووه کااه رڵوو ڕۆمانه هااه له
 . وه مه که یه
 

 ی مایکڵ کرومی رباره ڵه
 

ی  ژڵه هااه  ڵی لااه نااه ری که وسااهمایکااڵ کروماای ڕۆماااننوو و شاااعیر و نو
.  ڵویە بااووه نیوەاوناڵنااو لااه  بووااان  لااه  لااه 8411ماای  تشاارینی ڵووه

ی قوتاابی  و کاتاه مایکاڵ ئاه  .تی یه که مین کوڕی لێسونه کوڕی ڵووه مایکڵ
  شی ر نوسین کارڵووه  س ی به ساین جەنس ڵه  زونکەی مێمەریاڵ له  بوو له
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  و زونکەیااه ر لااه ڵو هااه 8419  لیااسی لااهزمااانی ئینگ  کالەریەساای لااه و به
  زونکااەی کااوین لااه  ریشاای لااه ماس ه 8411سااایی   لااه. ساا  هێنااا ڵه به

  ووز لاه 8414ساایی   ڵووتری  لاه.  رگرتووه ئەن اریە وه  کینگ  ەو له
ساایی   لاه  وه. نووساین  کات باه س  ئه ک کار ڵه هێنێ و وه ی ئه ڵک ەروکه
 .ساین جەنسبە   وه ڕا ه گه ئه  وه 2118

ی زماانی  ی ووناه وه کو وتنه وه  لێ کاری جیاجیای کرڵووه مایکڵ کرومی گه
و ڕوواوکاااری  8448  ش مانااگ لااه ی شااه وااین بااە ماااوه  ئینگلیااسی لااه

زی و بوتک شوشا ن باە ڕۆژی جیناانی باە پایرشا ی  تی و ئاشره اڵیه کەمه
نااوی گشاا ی  وه رژه تی بااه ش لسمااه م ڵووییانااه یکی گووتیماااال و لااه لااه له

 .. کینگ  ەنی ئەن اریە کرڵووه -گرو 
زونکاەی   باە شای ر لاه"  ج گریگاەری" اڵتی  رگرتنی لاه ڵووی وه مایکڵ له

لشااو  نووساینی شای ر و په  بێ  لاه ووم ئاه رڵه   باه8411  مێمەریاڵ له
یڵا   اڵتی بیۆنوان وه مین له که رگری یه وه  بێ ه ئه 8449سایی   تا له

ناوی  شااای ری باااه  یاااه مین کەمه کاااه یه. کااااو الوه  ره همێمەریااااڵ باااە نووسااا
اڵتی   لااه  کااه  وه ڵو باااڵو کاارڵه 8441  لااه" ترساای ڵ مه گااه مشاا ومی له"

. لشارو ڵۆر باە ک ێ ای شای ر پێ ه ن ی نیوەاوناڵنو و الباره اڵیه ر ئه ڕوی ه
  وه باڵوکارڵه 8411  ناوی ڕووناکی تێر له شی ریشی به  یه مین کەمه ڵووه
اڵتی  رگرتنای لاه ی وارڵرو باە وه هاه 8444سایی  شی له م ڵیوونه ئه  که
ویرۆکێکاای   یااه ڵو کەمه 8441سااایی  له. بااە شاای ر" کەرو میڵ ااەو ئااه"
 .اڵتی جەرنی ی وارڵرو بە له و هه  وه باڵوکرڵه" گەش  و لوان" ناوی  به

  بااووه  وه ڵو باااڵو کرویااه 2118  لااه سااایی ریااا که کااانی ڵه ڕۆمااانی ڵزه
  "ڵ ڵه تەماااااو هێااااو ڕه" اڵتی  ڵی و لااااه نااااه شاااا رین ک ێ اااای کهپیەرۆ
اڵتی  ها لااه روه ری نیوەاوناڵنااو و هااه بااە واااک رین نووسااه  اڵتێکااه له که
  بێجگاه. رگارت ی وه"ن یە ئینویرێناوان  تڵه ی وورڵنی ک ێب ەرۆشی ئه هه
ر و  ر و کەماەو واڵا  ڕوی اه کانی گیللاه اڵتاه ی وارڵرو بە له ش هه مانه له

" ماااین ڕۆمانیشااای  ڵووه. ڵی و ئیمرااااک ناااه ڕۆماااانی که  مین ک ێ اااه کاااه یه
اڵتی ئیمراااک    بااە لااه وه ڵو باڵوکرویااه 2111سااایی   لااه که" تێکشااکاو

 .ی وارڵرو هه
ر مێااووو و سروشاا ی نیوەاوناڵنااو و  سااه کانی کروماای زۆرتاار له نووسااینه
" ی تێاارڕووناااک" ک ێ اای   کانی مایکااڵ لااه لشااانه شاای ر و په.  ڵۆره البااره

  کورته.  رگرتووه کانی وه نسیکه  سه کانی باوکی و که ویرۆکه  ئیلنامیاو له
ڵویە  ی زاااوی لااه رباااره ڵه" گەشاا  و لااوان"ک ێ اای   کانیشاای لااه ویرۆکه

 .کو ڕۆمانی مێووویی واو لێ کران توونر  وه کانیشی ئه بوونین و ڕۆمانه
ی بروکاانی  ووناه ێچهپ تی و به یاه که سای لێسونه سا  کاورترین که مایکڵ ڵه

مایکااڵ . بات ر ئااه سااه ژوریااوو ژیاااو به هه  م لااه   ئااه رونیاااو باشااه گوزه  کااه
لاااوەنی پێاانم کااەمەیە شاای ر و یەک کااەمەیە ویاارۆک و سااێ ڕۆماااو و 

 (9)ک ێ ێکی نووسینە لەسەر نیوەاوناڵنو
 

 :رگێی  کانی وه تێ ینیه
 –کاڵیم اا ی یابااانی  یڤااو تاکایوشاای سااوزوکی ئه ڵک ااەر ڵه: یڤااو سااوزوکی  ڵه( 8)
 و   ڵویە بووه له 8411سایی   له  ڵییه نه که

ڵی و  ناه بی ا  و ساێ زونکاەی که  و لاه  کی لێنااتووه ت و زونایاه ناسێکی بلیماه  ژینگه
ک ک ێ ای  یاه نی ژماره و لااوه  لشارووه لری پێ ه ی ەاه مریکی و ئوسا رولی بیووناماه ئه
 .ژا  ڵو ئه نه که  ر له ڤانکەڤه  یڤو سوزوکی ئێ  اش له ڵه.  یه ڵون قه به
 
 8411سایی   مریکی له نووسی ئه ر و ڕۆژنامه نووسه  ئانی پرۆلک  ژنه  ئێونه( 2)

 8441  ی لااه" کاااو نێرڵرووه  وویااه هه"م ڕۆمااانی ڵووه.  ڵویە بااووه مریکا لااه ئااه  لااه
و   هرگرتااوو وه 8449  اڵتی ک ێ اای میللاای لااه ر و لااه اڵتی پااەلی سه لااه   که نووساایوه

 .ەیلب  ته ی  کرووه 2118سایی   ها له روه هه
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م کااتێ  هه م و شاانسه هه ی پانسه ڵه سه  کانی نیوەاوناڵنوو له ی یڤه نه: بیەسەک ( 1)
 .ژیاو ڵه  رلاکه و سه له  ی یڤانه م نه ڵو  ئه نه ر لاکی که سه  کاو هاتنه وروپییه ئه
رمگێایوو و  ڵو نییە و لەم وه که وتنه هڵ واوپێک گه ی مایکڵ کرومی  له ژیاننامه(  9) 

 ری کورڵ باش ر مایکڵ کرومی بناسن تا لوانه  که وتنه پاڵ واوپێکه  ل  مه
 
 :کاو  رواوه سه

1- Read magazine  Volume 6 issue 1 pages 

6,7,and8     

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Crumme

y 

3- http://www.library.utoronto.ca/canpoetry/crum

mey/index.htm 

 
باااڵو  2181ی سااایی 91  ژماااره" ب ەه وشااه نه"گەڤاااری   لااه  م نووسااینه ئااه: تێ یناای 
 . و لێرەش ڵەس کاریب کرڵۆتەوە  وه ته کرووه
 
 
 
 
 

 
نوی  ی ئێرلهی ڕۆماننووسی مەڵارن"ئیما ڵۆنەهیو"ڵ  گه وتن له واوپێکه

 ڵی نه که –
 
 سارو ئەلێری: سازڵونی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

ڵوبلن لاه   له 8414می  که بی   و وووری تشرینی یه  ئیما ڵۆنەهیو له
ئیماا . تی یاه که مین مناوویی لێسونه شا ه ئیماا هه.  ڵویە بووه له  نوه ئێرله

بااااوکی .  بی و ڕۆمانووساااه ڵه ئاااه ڵۆنەهیاااو شاااانەنووو و مێووونووسااای
سااایی   ر لااه هونااه  کالەریەساای لااه ئیمااا به. بی بااووه ڵه گری ئااه لنااه ڕه

ن ای  ره کانی ئینگلیاسی و ەه زماناه  زونکەی کەلیوی ڵوبلان لاه  له 8441
  زمااانی ئینگلیااسی لااه  ڵو لااه8449سااایی   و ڵک ەروشاای لااه  رگرتااووه وه

تی نێووو  یش نی هاوڕایه ر تێگه سه له که  س  هێناوه ڵه زونکەی کام ریم به
 8441ساایی   ئیماا لاه. م هاه ژڵه ی هه ڵه کانی سه ڕۆمانه  له  ژو و پیاوه

ڵی و ئێ ا اش  ناه هااواڵتی که  بێ اه ئه 2119سایی   ڵو و له نه که  ڵا ه
رڵوو  ی و هاه کاه مه ڵ هاوڵه گاه هەرامای ئەن ااریە له  و لاه نوه شاری له  له

 .ا ژ ی ڵه که منوویه
  کورتااه  یااه وت ڕۆماااو و وااوور کەمه حااه  کانی ئیمااا بااری ین لااه مااه رهه به

ک و  ویرۆک و ووور ڵرومای شانەیی و پێنم ڵرومای ڕوڵیەیی و سیناریەیه
رشا کرڵنی ڵوو  رپه کرڵو و سه ڵ ئامااڵه گاه بی مێووویی له ڵه سێ ک ێ ی ئه

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Crummey
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Crummey
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بی  ڵه تی ئاهاڵ لاه  ئیماا ڵۆنەهیاو تاا ئێ ا ا یاانسه  شایانی باساه. ک ێب 
نااوی و  کانی هەیه کانی ئیمااا بااە زمانااه ڕۆمانااه.  لشاارووه جیاجیااای پێ ه

ن ی و ئی اایی  ره یمانی و سویوی و ئی رانی و عی ری و یەنانی و ەه ئه
نی بی اا  و سااێ  مااه ته ئیمااا له. رگێاایڵرووو و پورتااوگی و کەتەالناای وه

ناوومی  ئیماا ئه. ا ژ ر نووسین ڵه سه ی و له پیشه  نووسین بەته  وه سایییه
 . ڵویه نه رونی که کێ ی نووسه نوومی یه رونی کەنەڵی و ئه ی ڵونه یه کەمه

روو و  ی لواناااه شاااووری ەی ااا یڤایی ساااااڵنه به 2119ساااایی  ئیماااا له
ی  وتناه م واوپێکه ر و سارو ئاەلێری ئاه شاری ڤانکەڤه  رونی کرڵ له نووسه
 .  یوو ساز ڵووه گه له
 

ی  ڕوسااا یوو زۆرباااه له  کاو و وه کییه ره ساااه  ره  اااهکارەک: ساااارو ئاااەلیری 
راکی  ەیگاااه" ماساااکی ژیااااو"ڕۆمانی  کانی  لاااه کییه ره ناساااه  ره ک اااه کاره

ر  مااری بێاری   یمه رنج ی بە الی ئانا ڵه چ ش ێە سه.  یه مێوووییاو هه
 و ئلیسو ەارو ڕوکێشا؟

 
  ک لااه نییهناڕۆشاا  ر پێموویااه یمااه تی ئانااا ڵه حایااه  لااه: ئیمااا ڵۆنەهیااو 

تێکی ئینگلیاسی  ئااەره   ی که وه نوی ئه روبه سه بوو له یوو هه که تییه سایه که
. رل ااا  می لەیاااوو ڵه رڵه ساااه ت له وی ااا ێکی ئااااەره کاااو لەشه لاااەی وه

کااتێ  نێکوو مه ته ب له ک کچێکی ناوڵوری عازه رجی ئلیسو ەارو وه لومه هه
رنجی  ڵ لەشفرۆشاای  سااه گااه و هاااو ووتااا بااوو له قری ااه ربووو ته ک ااه ئه

ڕ  بااااوه اڵوی نااااکەکی و تێکاااه ره لاااەرڵ ڵا اااری  ڕویکێشاااام باااه. ڕوکێشاااام
کااااو  وه)و الووزی ( رساااا ەکروت ک ملیااااەنێراکی ئه روه هااااه) لەبووو  بااااه
بانگ و تکای ماری بێری بە مان لاە ڕۆشان یرکرڵو و (. زگیرونی ئلیسو ڵه
ڵووی  اوڵو بوااا   بااهنک تااه  و  لااه نایااه  کااه  ڤینوورییااه ل ی و ئه رسااه سه

 . یه وه رزه ژیانی به

 
لی  یاه م شوانی با هه ژڵه ی هه ڵه سه  ت به باره چ ش ێە سه: سارو ئەلیری 

 ؟ یه ئێوه
 

ی  کارناماااه  ل ه ساااه  و ڕووڵووه تایی ئاااه ره ی ساااه یقاااه ئه: ئیماااا ڵۆنااااهو 
  م هاه ژڵه ی هه ڵه ڕۆماانی ساه  ت باه باره م بوو ساه وووکرڵنی قوتابخانه ته
یااو  ووم ڵه رڵه باه  وونکاه  وه ڵوو ڕۆماناوو ڵۆزییاه  م لاه یه ڵه و ساه اڵم ئه به

  هێس باوو لاه کی باه تایه ره ساه  وه ئه.  کو حەوجەشی مەڵارنێ ه تاسانوم وه
ساا ی  ڵه  وه شااه وه ها له روه هااه. یگای ڵیمااوکروتی شااار و سااکەالر و کەمااه
تااا   رباایین کااه  اا   ڕوڵهنگاای پێ ز  ڕه گااه ر ڕه سااه پێکاارڵ مشاا ومیکرڵو له

 . و ماوه  که مرۆش لولیایه ئه
رخ و مێاووو  تە ڕۆمانی مێووویی  ڵروما  ڕۆماانی هاوواه: سارو ئەلیری 

 ؟ وه بینی ه کامیانوو زیاتر ئه لەت له. نووسی ئه
 

و  اڵم ئاااه باااه.  ڕۆماناااه  وه ڵینیاییاااه ژوناااری ڵیخاااووزم به: ئیماااا ڵۆنەهیاااو 
  ڕوبرڵووڵو ڕوویانااوووه شاای لااه وونه و و ئه ڵه میۆڵو ڕوو ئااه ی لااه ویرۆکانااه

  وه هاتاااه قیااانب ڵه.  الی لەیاناااوو ڕوکێشاااوه رنجمیاو بااه ک ااانی ساااه یه به
ک شوان یااو  یه  زیاتر له  وه مه ک کاتوو ویبکه یه  کانب له س ه ی هه وه له
 . تی اڵیه شوانکاتی کەمه  له

نااااوی  یوه په ر سااااه ت له کاااااری بیوونااااامەی ڵک ەروکااااه: سااااارو ئااااەلیری 
ک  تاە وه. ڕ  پاه ماسکی ژیاناوو تێئه به  ی که غسویه و مه ئه.  تییه هاوڕایه

؟ ئایا  یه هه  وه رته سه ری به کاڵیمی  گاریگه شقی ئه ڕۆماننووسێە وەو مه
هاەی ڕوسا ییە ڵەرهاواشا ەکانی   باه  بووه س ێکی سانوورڵورت هاه ت هه قه

 ناو لێکەیینەوەکان ؟
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ی  ساا نێنانی بیوونامااه ڵه رەرووون رین ئاساا وو به بااه  لااه: ئیمااا ڵۆنەهیااو 
. م ئاازوڵی بکاه  سا  باه تی هه وووه تاه به  ک ێ خاناه  ڵک ەرو ەێری کرڵم له

شاێر باە ڕۆماانی ماساکی  یه که  ڕه بابڵێین شه  ی رباره کاتێ وی  ب ڵه  بەیه
ها  روه یێ هاااه باااه. م بکاااه  و کااااره ژیااااو ەێااار بااا ب  زونااایب نااااتوونب ئاااه

سا کرڵنی  تی و هه اڵیه نوی کەمه هه م ڕه رجه یاو باش ر سه –تی  ههاوڕای
ماان زۆرجااار ویاارۆک   .بات ئااه  ڕاوه م بااه کااه غسوی ڕۆمانه مااه   -ئیرۆتیکاای

نااو   و هه الیااه ماان له.  وه مشاا ێ ڕوسا ییه  سا ن بااه پشاا  به  نووساب بااه ئه
 .ڕوو  ره و زۆری لێ بخه س  به ربه اڵم سه قەرلکرووم  به  وه وه ڕوس ی پ ه

تا ئێ ا ا نووسای من و  ی کاه ووقی یاناه  و ڕۆماناه له  کێکه ماسکی ژیاو یه
ی  و لەشااییه ئااه  وه قواڵیی ڵیااه ها لااه روه هااه. ت بااوو حمااه کاااراکی زۆر زه

ت  باره ڵرکێنێ ساه نووسب ڕوس ی ئه کرڵ ش ێە ئه س ب ئه هه  لشیب که پێ ه
ها  روه مێاووو و هاه  ێە لهش کو به یاڵوووی ڕوبرڵوو  وه لەیکانێکی له  به
 .کو ویرۆکێکی باشی  وه
 

 ؟ ی ڵوهاتووی نووسین  وییه پیۆژه: سارو ئەلیری 
ت  باره ساه م که کاه رخ ئه ر ڕۆماانێکی هاوواه سه من کار له: ئیما ڵۆنەهیو 

و  ره به  وه ڕونه گه  ش ێکی واکه. نوییە یوه ر و مەوڵوی ڵووری په نابه په  به
شاااێ  ئه  وونکاااه  یاااه  ئێ ااا ا منااوویی سااااووم هه  رخ کاااه ڕۆمااانی هاوواااه

 . وه ک ێ خانه  ک بنووسی بێ لەبەکێشکرڵو بەرەو یه ڕه الپه
کاو  ر تاەی وه ڤانکەڤاه  روو لاه ی نووساه ڤی ا ڤایی ساااڵنه: سارو ئەلیری 

  ماه باە ئه. ژیا  ڵو ڵه نه که م ڵوو لەیش  له یه قه نوی له راکی ئێرله نووسه
 ؟ی  که وی ئه س  به هه

ناااویب و ئێ ااا اش  ئێرله"  وه ماااه ووی واک که  یاااه وونه له: ئیماااا ڵۆنەهیاااو 
ی  و بی   سایه ی ئه وه و ڕۆژه نویب له ئێرله  میشه من هه. ژیب ڵو ئه نه که له

گرناگ   وه الماه ش سااڵ به اڵم ڵووی شاه لشانوم  باه ی ژیانی نه وووروێوه

کی  لاوانییه کانب به کارهڵو نیب  وبیوویه له. ڵی نه پێشب بگووتر  که  نییه
 . بییه ڵه ئه  و ڵوو تروڵی یەنه کێە له نێو یه  نەڕژانه  وه ته تای ه
 :کاو رواوه سه

1- The Vancouver Sun 
           Saturday October 16, 2004   page D19 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Donoghue 
3- http://www.emmadonoghue.com/emmadonoghue.htm 

 
 2011ی ساایی  65ئەم وتارە لە ڕۆژنامەی ڕووبەری ڵوهێناو ژمارە : تێ ینی 

 .باڵو بەتەوە
 
 
 

 ڕۆماننووو و ەەیلەسوف و ڕەلنەگری ئەڵەبی
 ەکێرتە ئێئەم 

 پرسیاری لوانەرونیوو  ڵهلەبەرڵەم 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Donoghue
http://www.emmadonoghue.com/emmadonoghue.htm
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ییەی کل ااااااوری پااااااەپی لئەم ەەیلەسااااااوەە ئی ااااااا" رتااااااە ئەکااااااەێئەم "

و الی  بارەو پێاووی  "سەمیەتیک  "  زمانی ڕەمس و هێما هەیوەشانوەوە
لەیکااای لەشەوی ااا  کااارڵ  قەیەمەکەی بە بیشااا ی ل ااا ەتە گەڕ لە 

ئەڵەباای و ەەل ااەەە و ڕەلاانەی سااینی ڕۆماااو و وتااار و وبوورەکااانی نو
لەشاااری  1932ئێکاەی نووسااەر لە پێنجای کااانوونی ڵووەمای . تااڵ....

ئەم . ئەلی ێنورو لە هەرامی پیومەن  لە باکوری ئی الیا لەڵویاە باووە
ەەیلەسوف و ڕۆماننووو و ڕەلنەگارە ئەڵەبیایە ئەوێا ە زونکاەی تاەرین 

 1954لەسایی . بە لوانونی ەەل ەەەی سەڵەکانی ناوەڕوس  و ئەڵەب
لە . بیوونامەی ڵک ەرو لە ەەل ەەە لەزونکاەی تاەرین بەڵەسا  ڵەهێنێا 

گروپێە لە . لەزونکەی تەرین وونە ڵەیێ ەوە 1964تا  1956سایی 
هونەرمەنااووو و شاااێوەکاروو و مەسااایقار و نووساااەرونی پێشاااەنگ کە بە 

ناسرووو کاریگەری زۆر لەسەر ڵوهاتووی نووسینی ئەم ێرتە  63گروپی 
ەکەتااایی ڵەیەی پەنجاکاااو تااا کەتااایی سااەڵەی شەساا ەکانی ل. ڵوئەنااێن

سەڵەی ڕوبرڵوو ئەم ێرتە ڵەس  ڵەکات بەلوانونی مااو میاویا و مااو 
. کل وور و ڵووتر ژمارەیەک وتار لەوباارەوە ڵەنووساێ  و بااڵو ڵەکااتەوە

ساااڵنی . هاوساەرگیری ڵەکاات و کچێاە و کاوڕاکی هەیە 1962سایی 
. ەزونکااەی هااارڤەرڵ کاااری کاارڵووەوەک پرۆەی ااەر ل 1993و  1992

ئەم ێرتااە لاااوەنی شااەش ڕۆماااو و ساایوپێنم ک ێ اای لێکااەیینەوە و سااێ 
بی   و سێ بیوونامەی ڵک ەروی ەەلری کە ێرتە ئێئەم  .ک ێ ی منوواڵنە

لەڕاگەی گەڤاری ئەم ێرتە ئێکە . پێ ەلشرووە و نەجاری  لەاڵت کرووە
(Time  )ی پرساااایارەکانی یەوە ڵەکەوااااا ە وەاڵمااااوونەوەیی ئەمااااریک

 .یلوانەرونی و الیەنگرون

 
 

 سی  وەو بابەت هەیوەبواری ؟وکاتێە ڵەنو: پرسیار 
 ئەمریکا - جەی ئە ڵۆناڵ                  

 
بە ن ا ەت ڕۆماانەوە لە واانەی ئەنواشاەییەوە ڵەسا  : ئێکە رتە ێئەم 

بە بێئەوەی بسونب وی لەڵەوروبەری وانەکە   پێوەکەم وەل ێە ڵەمرێکێ
سایی لایاناوووە تاا وەاڵماب  ش  ش تا هه شههەر ڕۆمانێە  .ڵەڵوت ڕوو

وااانە ئەنواشااەییەکە " ناااوی گااویەکە" لە ڕۆمااانی .وەەتەونااگ کەوتاا
مااان  .کەیە کاتێاااە ک ێاااب ڵەلاااوانێ ەوەکەشیشاااەڵەرماااانخوورڵ کرڵنااای 
 .شەیووی بیرۆکەکە بووم

 
  لاەت بینیاوەتەوە بە ئاگاا بیا  سایوئایا کە وەل ێە  ڵەنو: پرسیار 

وساێ  بەتەوووەتای لاوانەر وساەر کاتێاە کە ڵەنوئەشاێ نو لە لوانەر؟
 ەەرومەش بکات؟

 ئەەریقای باشوور – ئەڵی  ئابابا -ماهکەت تێکە   
 

سان وهەماوو ئەو ڵونەرونەی کە ڵەیاێن باە لەیااو ڵەنو: ئێکاە رتە ێئەم 
یەکاای لەشەوی اا ییە  کرڵە  کرڵەیەکاای گەیانااونەسااین ونو .ڵرۆ ڵەکەو

 .تا لێ  تێ گەوش ێکە ڵەیکەی  
 

تااااااااە وااااااااەو یەکەمجااااااااار کەوتیاااااااا ە سەوڵوسااااااااەری  :پرساااااااایار 
 ؟(ڕەمس و هێمازمانی لێکەیینەوە لە )سەمیەتیک 

 ئەیمانیا - بەرلین – ڕومیرۆ گەمەز                      
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پێایەکب . پێیەکاانب لەساەر ڵوو ئاسا وو بانباە ئەوەی : ئێکە رتە ێئەم 
لە هەویی   کل وراکی نسمەسەر پێیەکەی ترم لکل وراکی بااڵ و لەسەر 

ە نێاو حی اااباتی گەمباا بم کە ب اوونبااووگەڕوو بە شاوان نسیک اوونەوە ڵو
 .بە من ئەمە سەمیەتیک ە. ی کل وری ژیاوەکانڕول ار

 
ڕۆشن یری تروڵی ایەیانە ئەپەزی ایەنێکی بە  ەیگایبەوی کەم: پرسیار 

 هێسی هەیە بە بە جەماوەریکرڵنەوەی کل ور؟
 بەلجیکا - برۆک ک –ڵی بەرماو باپوی    -جین  
 

ئەوە ڵیاااارڵەیەک باااوو لە ڵەیەکاااانی پەنجاکااااو و : ئێکاااە رتاااە ێئەم 
پاشاو هەلاومەرجی  زۆر  .شەس ەکانی سەڵەی ڕوبرڵووسەرەتای ڵەیەی 

یەکەمین نەوە بوو کە کل وری پاە  بەراا ە نێاو ( من)نەوەی ئێمە .گەڕو
ەشااااری ئەو  ئێ ااا ا ماان هەنااواە جاااار لە ژااار .تێیومااانی جیااوییەوە

هەر وەل ێااە لە کل ااوری نااسم  .ڕۆشاان یرییە زۆرتاار لە کل ااور ڕوڵەمێاانب
(. مایللەتە)بگەی ئەوو شاەیووی ڵەبیای و ڵەبیا ە ئەناوومێە لەو تیارەیە

تااە لەو ک ێاا ە گای ەئااامێسونە ورڵبەرەوە کە زمااانی تااای ەت بە لەیاااو 
هەیە وتەناااانەت ئەگەر تاااە پێشااا ری  ڕۆشااان یر باااووبێ ی   ئەوو ئەو 

 .  ێ ە گای ەئامێسونە ڵەپەرس یک 
 

 ؟ چ ەەیلەسوەێە بە زۆری کاری تێکرڵووی: پرسیار 
 ورواەغسەن -لوسیللە بەوه                        

 
ە کە وەک "تەماو ئەکویناو"نامەی ڵک ەروکەم لەسەر : ئێکە  رتەێئەم 

لەم ڵەیاانەی ڵووییاوو  .مەڵالێکی مەزنی هەکااری سەرڕوسا ی ئەمێنێا ەوە
وااری  "ی ئەمریکای  ا ۆر و زۆرتاری  لەژاار کااریگەری پروگماتیمن ز

بااااووم  کە بلیمەتێکاااای مەزو و یەکێااااە بااااوو لە " پیااااری  سااااەنوروو
 ".مەڵاروسەمیەتیک ی "ڵوهێنەرونی 

 
سااڵ ڵەوێا  کەپی نای ئاابووری ئەوروپااای سا   شهئەوە باە  :پرسایار  

ی تار کە ە باە ئەمریکاا جااراکیئایاا کااتی ئەوە نیا .وایونای بوژوناوەوە
نازناوی ڕوبەری ئەل قی هەیگرتاووە  بکەواا ە پیااڵەکرڵنی پی نێکای 

 ئەەریقا؟بە هاوشێوە 
 کەنەڵو -بیڵ بەو تێرەی                               

 
کە لەوونەیە  .بەیێ ڵەشێ تاکە ڕاگای پەزەتیاڤ بێا  :ئێکە رتە ێئەم 

زۆر کێشاااااااەش وارەساااااااەر بکاااااااات لە لاااااااەرهەاڵتی ناوەڕوسااااااا  بە 
 .رەسەرکرڵنی کێشەکانی ڵەوروبەریوا
 

 ئێوە هەیەی سەرەکی ئەمریکا لە ویوو ڵەبینن؟ :پرسیار 
 ئەمریکا -ڵروو ڕانەر                               

 
بروڵەرونی ئێ  ای حوکومیونی ئەمریکا بەپێی پێوی    :ئێکە رتە ێئەم 

و جەغالاوویەک هەیە تەناانەت لە زونکەکاانی   .ئاگاڵوری مێاووو ناین
 .و سووڵی نییە ە بە بەڕاوەبرڵوسەر ئەوەی کە مێووو ش ێک ڵەکەنە

بەڵی  زون  ووهاوسەنگییەک لە نێووو هونەر و   ئایا ڵەکرا: پرسیار  
 بێ ؟

 ئەمریکا -نەهوم گێرشەو                     
زۆر زونا بیرۆکەی  .با لەماو زۆر بە ەەالکەت نەبەین :ئێکە رتە ێئەم 

وساەر و ەەیلەساوەی  وەیە و زۆر مرۆڤ پەروەر و نڕوونی ەەل ەەیاو ه
ئەم ڵوبەشکرڵنەی نێاووو  .کێشە و گرە ەکانی زون  یاو ال جێی بایەلە
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کە لەیااە باایووی پێیەتاای زۆر بە هێااس وەک ئەوەی هااونەر و زون اا  
 .ەینی

ئایاااا ئاااێمە  لە هەویااای ڵوگرتنااای بەهاااای شاااارەزویی ڕو و  :پرسااایار 
ی "ڵوهێانەر -بەر بەکاار" یناوەڕۆک سەرنجین لە میانەی پش  بەس ن بە

 ئەمریکا –وەک ویکیریویا یاو بڵەگ ؟   لوکا زونسی 
ئین ەرنێا  ئێ ا اش  . بەیێک لە شاێوەکاوبە شاێوەیە :ئێکە رتە ێئەم 

بااااە پاراسگاااااریکرڵو لەلااااە   ڵەتوونرااااا. وەکێکاااای زۆر مەترساااایوورە
  یاااااو لەنێااااو ڵەساااا ەکان وو ب ەقێاااا ەوە و کارەسااااات  بەکاربنێنرااااا

 .قێ بخوی
 

کە گااای ەکرڵو تەننااا ڕااایەکە بااە   ووتساایوجاراکیاااو تااە نو :پرساایار 
وەنااااااااو ورڵ و ڵروساااااااا ە؟          لەماااااااایۆڵو ڵەرل اااااااا نی ڕوساااااااا ی  ئەمە 

 ئەمریکا -یەنکەر .و.ڵ
 

ڵەشااێ  .ڕاگااایەکە بااە ڵەرباااز بااووو( تەنااس)گااای ە : ئێکااە رتااە ێئەم 
ری و وەکێاااە بێ  پااااراسگەری  بێااا  لە ەەناااوەمەن اییسم و ڵەماااارگی

   ڕۆشاان یری ڵومەزرانێاا (ڵی ەی ێکاای)هەروەهااا ڵەتوونێاا  مونااازەرەیەکی
 .بەاڵم ناتوونێ  گرە ەکانی ژیاو وارەسەر بکات

 
 :سەرواوە 

1- Time Magazine 
     Vol.170  NO.23 Page 4 
     December 10  2007 
2- http://www.themodernword.com/eco/eco_biograp

hy.html   

 

                 
 
 

 
 
 ی" نەرو ڕۆبەرت "ڵوو گف وگە لەگەڵ 

 ڕۆماننووسی ئەمریکی
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

لە مەری نااااو لە  1950نااااەرو ڕۆبەرتاااا  لە ڵەی تشاااارینی یەکەماااای 
نااااەرو پیەرۆشاااا رین نووسااااەری ئەمااااریکییە . ئەمریکااااا لەڵویااااە بااااووە

ڕۆبەوە .ڵ.هەناواکجار بەنازنااوی ج. ڕۆمانە 210کەلاوەنی زیاتر لە 
نااەرو لەڵویااە و باااوکێکی ئێرلەنااوییە و . و ئەکاااتەوەبەرهەمەکااانی باااڵ

ناەرو بەپاێچەوونەی . ک ێب جێگایەکی زۆر گرنگی لەژیااو ڵوگیار کارڵووە
هاوساااەرگیری ئەکاااات لە  1968لووسااا ی ڵویاااە و بااااوکی لەساااایی 

شوو ئەکااتەوە و  1985جاراکی تر لە سایی . جیا ڵەبێ ەوە 1983
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و نااەرو لەشاای لاااوەو " تێاا ن زی پەیاام بااووک" بەلاااوەو ک ێ فرۆشاای
لەاڵتاای  24نااەرو نووسااەراکی ڕۆمان ااییە و . مێوونخااانەیەکی گەورەیە

ەوە ڵەسااا ی بەنووساااین کااارڵووە و  1979ناااەرو لەساااایی . وەرگرتاااووە
 1981لەسەر ڕۆمان ییەت و لەیاڵ و گوماو ئیشی کرڵووە و لەسایی 

 نەرو لەبەر زۆری بەرهەمەکانی نەک هەر. یەکەمین ڕۆمانی باڵو کرڵەوە
ڕۆب و جاایب مااارچ و .ڵ.بەتەننااا بەناااوی لااەیەوە بەیکااو بەناوەکااانی ج

تاا  1982لەنێووو سااڵنی . سارو هارڵا  ی  بەرهەمی باڵو کرڵۆتەوە
ناەرو لەو مااوەیە . نەرو ڕۆبەرت  بی ا  و ساێ ڕۆماانی نووسای 1984

" کە ڕۆمااانی  1985نەی ااوونی سااەرکەوتن بەڵەساا  بێنێاا  تااا سااایی 
ی بااڵو کارڵەوە کە باووە هاەی ناوباانگی " ەکاناووگەمەکرڵو لەگەڵ ناووز

. زۆربەی ڕۆمانەکانی لەسەر لانەووڵە و گرە ەکانی لێسونن. گەورە بەی
نەرو نسیە بە سەڵ ڕۆمانی نووسای و ساەرکەوتنی باە  1996تا سایی 

پێانم ڕۆماانی  2000تا  1999لە نێووو سااڵنی . لەی م ەگەر کرڵ
ڕۆمااانی پاای  68یااە بە نس 2001تااا  1991نااەرو لەسااایی . نووساای

وەل ێ تەمەنی تەنناا واک و ناە  1999نەرو لەسایی . ەرۆشی هەبووە
ڕاکخارووی نووساەرونی ڕۆمان ای . ڕۆمااو باوو  124سااڵ باوو لااوەنی 

ناەروی . ئەمریکی پش گیری زۆریااو لە ناەرو ڕۆبەرتا  کارڵووە و ئەکەو
پاای بەرهەم بەتەننااا لەریکاای ونیاانەوەی سااەرکەوتنەکانی نەبااوو لە 

ری نووسینی ڕۆمانوو بەیکو بووە قوربانی ڵزینای ئەڵەبای و ساێ ەری بوو
 .بەرهەمەکانی بەبەرهەمی نووسەرونی ترەوە ئەبینرو

 .  نەرو ڵە ڕۆمانی کرووەتە ەلیب
 
 

 گف وگەی یەکەم
 
 

 مریکی ڕۆماننووسی ئه گف وگە لەگەڵ 
 نەرو ڕۆبەرت 

 
بڵااێ وااەو پێماااو   8494سااەبارەت بەو باااهەزی بەەاارەی سااایی  :پرساایار 

 لەواوە ڵەس   بە نووسین کرڵ؟
 

هەیای  شاوباتوولە ماانگی  8494بااهەزەکەی ساایی  :نەرو ڕۆبەرت  
هەر  .کاارڵ  مناای  لە لانوویەکااوو لەگەڵ ڵوو منوویااوو گیاارم لوورڵبااوو

ڵویکێاااە لەوااااوو ڵەزوناااێ کە چ پەشاااێوحایییەک باااوو وەل ێاااە ڕوڵیاااە 
مان لە  .او نامێنێا ڕویگەیانو کە ئی ر بالچەی ساوویانی ساەرلەبەیانی

ڵوو کااوڕی واااالکب  .ڵەژیااام و ئەتەم ێلیشااب نەبااوو(  نااومەری)گونااوی 
هەبوو ڕۆژ بە ڕۆژی  وەکلێ ەکانی مایەوە لە کەم وونەوەڵو باووو وساێ 

مان هەرگیاس بیارم لە نووساین نەکرڵباوەوە وەکاو . پێ بەەری  کەوت وو
 بیاارم کاارڵەوە هەمااوو کەو ویاارۆک بە ڵەساا ی لەیاااو ڵروساا . پیشااە
بەاڵم پاش وەناو ڕۆژ باووو بە تەیەی بااهەزی بەەار  هەویاب  .ڵەکەو

باااکەم و کەوااای بە شاااێوەیەک لە شاااێوەکاو ( کانوی ناااو) ڵەڵو گەمەی 
یەکێاە لەو ویرۆکاانەی نااو  .نائومێو ڵەبووم لە جەرااە لە ئاازوڵبووو

ئەو سااتەی کەڵەسا ب بە پرۆساەی نووساین  .مێشکب هێناا و نووسایمەوە
ڵەبااوویە لەم لااایەوە ڵەساا   .ەشەوی اا ی لەگەییااووکاارڵ کەوتاامە ڵووو ل

پێااا کەم باااە گەڕوو بە کەاڵنەکاااانی وااااالکی نووناااوو لە هەماااوو پیشاااە 
تەنااانەت )ناساارووەکانی پیاااووو وەکااو ساایرومیە و ونااین و لەیاااتی و 

و لە قوتاوکرڵو ( انونەلشڵەەایلێکب لەسەری ڵوڵەنا و وانەی کوڕەکەم 
ەمە ساااااەرباری ئەو تااااارو و ئ .و نەلشاااااانوو بە ڵەرزی و ناااااانەوویی

لەشاا ەل انە نووسااین مناای بااە لااەی باارڵ و  .نیگەرونیاایەی کە هەم ااوو
 .کەوتمە سەر ڕاگای ڕوس 
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کاتێە بە یەکەمجار بووی ە ڵووەمین قەیەم بە سررویەڵ نەت  : پرسیار

بااووک   ئایااا هەساا   بەوە کاارڵ کە تااە لەسااەر ڕاگااایەکی ڵەبیاا ە پاای 
 ەرۆش رین نووسەر؟

 
 شااوباتنووسااینی ویاارۆک لەو هەەاا ە ڵراااوەی مااانگی  : نااەرو ڕۆبەرتاا 

 .زیاتر پاروس نی ژیرییەی ب بوو نەوەک نووسین وەک پیشە
 وەنوی لایانو تا یەکەمین ڕۆمان  باڵوکرڵەوە؟:پرسیار 

ئەسااری "ئەو کاااتەی کە یەکەمااین ڕۆمااانب بە ناااوی  :نااەرو ڕۆبەرتاا  
ب کاارکرڵنسااڵ ساێ ڵو باڵوکارویەوە مان  8418لە "ڕەسەنی ئێرلەنوی 
لە نێااااو  کە وەنااااوین ڵەس نووساااای ڕەتکاااارووەلەگەڵ  لەپشاااا ەوە بااااوو

 .وەکمەجەی مێسەکەموو بووو
 

ئایااااا قەت بیاااارت نەکاااارڵۆتەوە لە باڵوکاااارڵنەوەی کااااارە  : پرساااایار
 بەروییەکان ؟

 
م کارەکاانی اڵبە. هەرگیاس...یەکەماین ویارۆکب نەلێار : نەرو ڕۆبەرتا 

ونەوە و وەنااو ساااڵ بەرلە هەمااوو ڵەساا کاریب کاارڵو و باڵوکاار مڵووتاار
 .بەیە هیچ ش ێکی بەروییب نەماوە .ئێ  ا ەرۆشروو

 
 ە نووسەر؟ب چ کاراک  ڵەکرڵ بەر لەوەی ب ی:پرسیار 

 
سااکرتێرەیەکی یاسااایی زۆر لاارو  (ڕوزگاار)بەڕوساا ی  : نااەرو ڕۆبەرتاا 

 . بووم
 

تە وەکو کەسێکی گەنم کاێ یاارمەتی ەرووونکارڵنەوەی ئاساەی  : پرسیار
 ڵوی؟ڕۆشن یریی 

 
 .من ووی ڵوڵەنێب هەموو مامەس اکاو یارمەتیاوەر باووو : نەرو ڕۆبەرت 

وسا یوو ڕڵەیاێب  بەاڵم لە ( یااو قەیارە)من نووک ە ساەبارەت بەڕوهیا ە
تاااە ڵەتاااوونی هەماااوو . بانگێشاااەی ڵی ااایرلین ڵەکەو لە ڵوری مەعاااریفە

مەعریفەی ڵونیا بەڵەسا  نێنی   بەاڵم ئەگەر ڵی یرل انی ئەوەت نەباێ 
نیشااای و بە ڕاکااای و بەرڵەوومااای بنووسااای  ئەوو نەڵەتاااوونی بڵوواااەو 

 .بنووسی  و نە هیچ ک ێ ێکی  باڵو ڵەکەی ەوە
 

لێااسونەکەت چ کاااریگەرییەکی بەسااەر پیشااەی نووسااین ەوە  : پرساایار
 هەیە؟

 
مااااان لەنااااااو لێسونێاااااە گەورە باااااووم کەبەرڵەووم  : ناااااەرو ڕۆبەرتااااا 
. لەژیاااانب  ووناااههەمیشاااە ک ێاااب و ویااارۆک بەشاااێە ب. ڵەیانخواناااوەوە

 .بەرڵەووم حەزم لەلوینونەوە بووە
 

تااە وەک نووسااەراە و ژنێکاای لاااوەو بیوونااامە ڵەساا کەوتی  : پرساایار
 هەس  ئەکەی هیچ ئامانجێە هەیە پێی نەگەیش  ێ ی؟. زۆرت هەبووە

 
من هەویائەڵەم تاا . باوەڕ ناکەم هیچ ئامانجێە هەبێ : نەرو ڕۆبەرت 

 .بخەمە سەر نووسینی باش رین ک ێبب وونب قورسایی بیرکرڵنەوەم  
 پیشەی نووسین چ زەحمەتییەکی تێوو ڵەبینی؟ : پرسیار
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ڕوسا یوو  له ی که و شا انه موو ئاه هاه –ی نووساین  پیشاه : نەرو ڕۆبەرت 
ی  وه ر ئاه باه ت بان له حماه زه  وه ییه ڕی سااڵه و په شێ به ئه –نووسین نین 

و  ر ئااه ڵوبنیشااین بنووسااین و هااهین  کااه ز ئه نووسااین  حااه ئه ماو که زۆربااه
یی و  ەشار باە هێنااو و نائاساووڵه  یه وونه رکرڵو له ەه سه. ین ش بکه کاره

ر باشای   گاه ت ئه ناناه ته  اڵم نووساین وێاوه مانوووبوونی تێوو بێ   باه
  یاه کاراکا  هه  ری  که وه ل ه به  که  یه وه ش ئه هەکاراکی ساڵه. وێ رنه ڵه

ناتوونی  ی کاه و ڕۆژوناه ئه. نێ  ناتوونێ  لێ ی ب ه و وا  و که لەش  ئه
ب اوونی   باشا ره  وه وای لاه. ی  باشا رین ڕۆژو ت بکه که ڕای کی ەرڵه واوه
 . ی  و  ڵوبنیشی و کاری لەت بکه له  وه بێجامه  ر به هه
  

پیشااەکەت وااەو پەرە ڵەساا ینێ؟ پێاانم سااایی تاار لااەی لەکواااوو  : پرساایار
 تر؟ ڵەبینییەوە؟ ئەی ڵە سایی

 
ماشااای  بێ ته بااە ئاه. م یکاه ئه و نه  شا ی ووم کاارڵووه نه : ناەرو ڕۆبەرتاا 

. را  گوزه ئاه که  یه و شا ه کاتێکوو ئێ  ا ئاه م له پێنم سایی ڵوهاتوو بکه
م  ر ئاه ساه له –ر ئێ ا ا بێا   ساه م له وه قی بیرکرڵناه واه  من پێم اشا ره

م باسونب وای  وی اوه هه ی وه لاه –ریکی نووسینیب  ئێ  ا له بێ  که  ک ێ ه
  ئامانجب نووسینی باشا رین ک ێاب باووه  میشه هه. ڕاب  ڵوهاتووڵو ڵا ه له
 .تووناموو بێ  له که
 

 ناوی لەت  ڵروس  کرڵ؟وەنو زەحمەت بوو تا  :پرسیار
 

مین  کاه ەرۆشا نی یه. رلە باوو ساه کی له یه پرۆساه  وه ئاه : نەرو ڕۆبەرت 
رگااایەکی زۆر واااکی  زگااای ساایلناوتی ڵه ڵه. ووبااوو  کااو مااوعجیسه ک ێااب وه

لشااایب تاااا بنووساااب و بااااڵو  ی پێ ه تاااه رەه و ڵه و ئاااه  وه ڕووڵو کرڵماااه باااه

  ماناه هایچ کاام له. رونوو پێە بنێنب ڵ لوانه گه نوی له یوه و په  وه مه بکه
تااا   واااک رین ئامەژگاااری کااه.  ڵووه و و ڕۆژاکااوو ڕوویاااو نااه ی شااه ماوه لااه

ویب  منای  هاه.  زراناه ڵومه بناغاه   یاه وه کرڵبێ مای ئه م کاه ئێ  ا بریکاره
زرانب و ویرۆکی لەش بنووساب  و ڵوبمه کی پ ه یه م  بناغه بکه  وه ئه  ڵووه
 .س ن روو ب وونن پش ی پێ ب ه لوانه  که
 

 پێماو نایێی ڕۆژی تای ەتی نەرو ڕۆبەرت  وەنە؟ : پرسیار
 

  ناووزه ئه ای نووسین ش ێکی لهی ڵونی وه ره سێکی ڵه بە که : نەرو ڕۆبەرت 
م  کاااه ره م کی اااەرڵی کەمری ه رڵه باااه له  ڕۆژ تاااا ئێاااووره.  ره ڕساااکه ر وه ڵه باااه
ی وااک  ی نسیکااه سااب و بااە ماااوه یئه ڕۆژاکاای لەشااوو هه  لااه. نیشااب ڵوئه

مااان . نیشاااب ر ڵوئه هاااه  کاااه بااااقی ڕۆژه  م وونکاااه کاااه رزش ئه ک وه لوولاااه
م و  که نووسینگه  ومه س ب و ئه یئه نە هه کاتومێر  میشه ک هه یانیاو وه به
ماشاا  کانب ته یڵاه نووساب و ئیمه ئه. م کاه عات کاار ئه ش  ساه ش تا هه شه
ڵووی ناانی شاێوونی  . نووساین  باه  وه ماه که سا  ئه ڵه  وه م و ڵی اانه که ئه

نووساین   سا  باه کی تار ڵه یاه و باە ماوه  وه وماه یاو ڵه هێنب وه یاو ووز ڵه
 . وه مه که ئه
 

وااەو لەڕووی زینناای و عەقلیاایەوە لاەت بااە نووسااینی ڕۆماااو  : پرسایار
 ئاماڵە ئەکەی؟

 
  لااه  م کی ساااڵه یااه بیرۆکه. م و  هاایچ ناکااه ڕوساا ی  ئااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

نجام  ئااه به  پێوی اا  بێاا  بااه  ر لێکااەیینەوەیەک کااه و هااه  یایوویااه له
  کااه بب تااا ک ێ ه ووم ئااه رڵه لێکەیینەوە بااه لااه  وه –م  یکااه یانااونی  ئه گه
زیااتر هیچای   وه لاه. م کاه سا  پێئه نیشب و ڵه پاشاو ڵوئه –بێ  ووو ئه ته
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کر  بی  ی بێ شاه  ش ڵینیا بب که وه بێ له بیرم ئه  وه ئا هاته. م تر ناکه
بن  یاو هەنو  ش ی شاواری تار و ووکلێا  هاه( مەزەی شوار)و پرا سڵ

 .  وه مایه له
 

  زمی باه کاتێکاوو مول اه م بیا  له رهاه ونی پای بهتو تە وەو ئاه : پرسیار
نێووو ماااڵ و ئیشااکرڵو  نگی لااه توونی هاوسااه ؟ وااەو ئااه وه ره لێااسوو و ڵه
 ڕوبگری ؟ 

 
شاقی بااش  مه.  یاه ژیاو یاسای ئاز و گواس پێکرڵنی هه: رت   نەرو ڕۆبه

.  مناه ئیشای  ماه ئه.  وه ووڵو بنێڵی ه هه  ووم له رڵه به  که توونی تەپه ئه  بکه
م  یره ساه  و یارییاه ر ئاه هاه  بازرگانێە بوومایاه  ر ڵک ەراە یاو ژنه گه ئه
موو  اڵم هااه بااه  ره تیااوه ش یارمه وه ئااه نووسااب که ماان زۆر لێاارو ڵه. کرڵ ئااه

 .م که عات کار ئه ش  سه هه ڕۆژاە و ڕۆژی نسیە به
 

وەل ااێ لێکااەیینەوە لە ک ێ ێااە ئەکەی واااک رین سااەرواوەت  : پرساایار
 مەیە؟کا
 

م  ل بناااواب و هاااوور بکااه ی ڕوبکشااێب و پااه وه پااێ  ئااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 
کانب  موو لێکەیینەوە ی گش ی هه ک ێ خانه رڵو  له ڕووی جینانی کەمری ه به
زو  کی ماه ڕاگایاه –کرڵ  سا ب پێئاه ڵه  وه شای منوواڵناه به له. کرڵ ووو ئه ته

وووم  کاو ئاه وره شی گاه و به هر به  واوه س نێنانی زونیاری و له ڵه بوو بە به
. هێنب  کار ئاه رنێ  به ن ه ننا ئه ئێ  ا ته.  وه و بە ڕۆوووو و قووی وونه

ماان . ساا  بنێنێاا  ڵه رنێ  به ن ااه ئه  موو شاا ێە لااه توونێ هااه ماارۆڤ ئااه
ی  بیرۆکاااه  که پرۆساااه  م  وونکاااه کاااه م لێکەیینەوەکاااانی لاااەم ئه رجه ساااه
 .لشێ  به م پێئه کانی گراچنه گەشه

 
والی ڵوو  م و ئااااه ڵ ەشاااااری بێئااااه گااااه رلورڵ له وااااەو بااااه : پرساااایار

 ی ؟ که ئه (Due)کات
 

ی  سا ه مان وی ار ووبه  جیوڵیماه به.  وه ماه بیریااو لێناکه: رت   نەرو ڕۆبه
مان لاەم . ووم بان رڵه یب باه گاه نااتوونن له. زگای وا  ناابب ڵوو کاتی ڵه

اڵم  بار بێا   باه شاێ لاه ش ئه مه ئه  م که که ل ی ئه ڵووکاتی شه  ووڵور به
زگاااای واااا  و  ڵه  ک لاااه ر لاااەم وه ساااه مااان توناااوترم له  کاااه  ئاسااااییه

وب ڵوو کااات  ئااه. هێنب ەشاااری پێوی اا  بااە لااەم ئااه  باڵوکاارڵنەوە  بەیااه
ر و  ەه شااا  و ساااه نێو گه وەو لاااه ی باااسونب کاااه وه م باااە ئاااه ڵه لەم ئاااه باااه

  یااه وه ک ئه ژیانیشااب وه... وه بێ ااه کااانی تاار جێگااای ئه کااەنفرون  و پرۆژه
 .بیناسب  پێمخەش بێ 

 
وەنااو کااات ئەلاااانێ بااە تەوووبااوونی ک ی ێااە لە هاااتنی  : پرساایار

 ت؟ که وه ره تا نارڵنی بە باڵوکه  بیرۆکەی ک ێ ەکەوه
 

ناااوی بواااا   وه.  ر ک ێ ێاااە باااە لاااەی جیااااووزه هاااه : ناااەرو ڕۆبەرتااا 
ناو  ت وه ک ێ ێکای تای اه  وه هما که نه  وه م بیار لاه ڵه وڵ ئاه هه. یخاانێ  ئه
 .لاانێ  ئه
 

 وەنو جار ک ێ ەکە ئەینووسی ەوە پێ  ئەوەی ئاماڵە بێ؟ : پرسیار
 

. نووساب لێرویی ئه سا نووو زۆر باه م ڵه کاه گش یوو یه له : نەرو ڕۆبەرت 
ماان .  وه مااه بوه  ڵوووه ی ئاااوڕ لااه وه نووسااب بێئااه ئه  کااه ننا ویرۆکه ر تااه هااه
  کاااه. روو نااایب نیگاااه  وه ەییۆڵوناااه ککرڵو و کاااات بهواااا  ت باااه باره ساااه
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  وه نسیکااه کانی لااەم له ره ک ااه بوو  ماان کاره تاییب هااه ره س نووسااێکی سااه ڵه
توونب  ئه  ناسب  بەیه لکاوی  واک ر ئه  وه ی پێکه ناسب  هێڵی گراچنه ئه
ساا ی پێااوو بنێاانب و    ڵه وه م و پێیانااوو بچمااه کااه ی یه ڕه الپااه  وه ڕامااه بگه

ڕاکیاو   م کرڵووه یه کواوو هه و بسونب له  وه مه کاو واک بکه بچوکه  گرە ه
بچانب   کاه قه م و ڵه زیاڵی بکه  که ویرۆکه  ر شوانێە له یاو هه.  وه مه بخه

ی  ڕه الپااه  وه ومااه پاشاااو جاااراکی ر ئه.  وه مااه تیوتاار بکه  که و نووسااینه
   ی کاه وه و و ڵینیابووو لهجوونکرڵ. س  پیاهێناو م ڵه م و  بە سێیه که یه

ینێرم باااە  بااااش باااوو ئاااه  وه ر ڵووی ئاااه گاااه ئه.  تێ ینااای ڵروسااا ب ڵووه
و   وه وماه وو پیایاوو ئه ری  ناا ئاه گاه ئه. م که وه ره م یاو باڵوکه که  بریکاره

.  موکوڕی نییاه هیچ ک ێ ێە بێ که.  وووه کواوو ناته م بسونب له ڵه وڵ ئه هه
تااااوونی ێ ب بینووسااااب بینێاااارم بااااە   ک ێااااب کااااه م باشاااا رین ڵه ویئااااه هه

  ر پێم ڵااێ کااه گااه  یااه شااب هه که وه ره باڵوکه  م بااه م مانااه  وه.  وه باڵوکرڵنااه
 . هێش ا بووری باش رکرڵنی تێوویه

 
 نووسی ؟ لێرویی ڵه ئاوو به کات لەکو  ڵەڵۆزی ەوە که : پرسیار

 
نگاوی  من هه. ی که   کات ڵروس  ئه وه تە کات ناڵۆزی ه : نەرو ڕۆبەرت 

نگی واو   شنی ڕه   وه  ل ی ڕوکێشاو وویه کو به ش وه مه ئه -نێب  لێرو ڵه
و  ئاه –م  کاه ڵ ڵی ایرلین ئه گاه زو له رلورڵاکی ماه ماو کاتیشاوو باه هه له

م  می قوتابخاناه کاه ناە ساایی یه  لاه  کاه  رس گانشاینێە په  ی ژنه ڵیارییه
کااو ژناای  سااێە وه هاایچ که.  لشاایب پێاای بااه -وه  تااه ی پااێ گووتوومه وونااه
  کاه)  وه مێشاکه  ری گوناه نالاته ری ی ڵی یرلین و سێ ه رس گانشین نه په

جیوڵی   و به  م پێمخەشه یکه ی ئه وه ئه( رو ڵوو ئامیوزی پێوی  ی نووسه
 . ی نووسینب زۆر پێخەشه پرۆسه

 

 وی ئیلنام  پێوەبەلشێ ؟ : پرسیار
  وه ئی ار ئاه.  ڕوونای کرڵنای ئیلناام نییاه واوه بایووم باه : نەرو ڕۆبەرتا 

 .نووسب ڵوبنیشب و بسونب وی ئه  ئیشی منه
 

 وەو ک ێ ەکان  بە تازەیی ئەهێڵی ەوە؟ : پرسیار
 

مین  کااه ر ک ێ ااێکب یه بااە ماان هااه.  هاایچ ەێڵااێکب نییااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 
م  و لاه یکی جیااووز هاه لێ لاه گاه. و ر جارااە باە مان تاازه   هاه ک ێ مه
ک ر  یه ڵ به تێکه  یکه و له ئه. لویقێنن یە ئه کو له وونی وه پایه  جینانه

پیااااانە . و کااااه ڵروساااا  ئه  ر جاااااراکی  ملم نێاااای تااااازه و و هااااه کاااه ئه
ناو ئاووزیااو لاێ ڵروسا   وه  وه ره بیاری لێ کاه  یه ش  کلیلی هه ش اوهه هه
 .کر  ئه

 ؟ ئەتوونی باسێکی کەشوهەووی ئیشکرڵن انماو بە بکەی : پرسیار
 

  ڵورتاشاه م که که ره هاوساه. نووسب م ئه که نووسینگه من له : نەرو ڕۆبەرت 
ژین و   نێو ڵور ئاااه لاااه. ماو زیااااڵ کااارڵ کاااه می باااە لانووه نناااەمی ساااێیه

م شاوانی نووساینب هەیە  رڵه باه له  ی وره یەکی گاه ره نجه شب په که نووسینگه
ڵور هیچی ار   لاه  م جگاه کاه ئاه  وه ره یری ڵه سه که. تاقی ڕۆژ له  جگه  مه ئه

  ته شوانێکی زۆر بااش و ئی ا روحه.  یه وره زۆر ڕووناک و زۆر گه. نابینب
 .بە ئیشکرڵو
چ ئامەژگااارییەکی ئەو نووسااەرونە ئەکەی کە ئەماایۆ ڵەساا   : پرساایار
 پێئەکەو؟

 
غ   جاه.  وه لوانی اه ک واەو باە وێاو ئه روه هاه  بنووساه : نەرو ڕۆبەرت 

.  بااازوڕ گرنااگ نییااه.  ت باشاا ر بکااه کااه رڵو و ویرۆکهر ئیشااک سااه  ره بکااه
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ری  رتاسااه سه له  واااک رین ئیشااه  مااه ئه.  ی کااات لەشاای لااێ ب ینااه زۆربااه
  مه ئه  وب زه ترین  وره وو لایی  له گه بینی ئه ر وێوی لێنه گه ئه. جینانوو
 . پێ نییه ی پان ینەس  له وه له  جگه
 

ین بااە ەێربااوونی ئەم  و هان ااوهلەکواااوو ئەتااوونین نووسااەرو : پرساایار
 پێشەیە؟

 
. روو کانی نووسااه لەکایااه  نااوومی گروپااه ئه  باا ن بااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

کاەمەیەی   سا  بان باه یوه باا په  ی نووسینی ڕۆمان اییاو پێخەشاه وونه ئه
  کاه  یاه ری واڵتاوو هه رتاسه سه لقیاو له. مریکاوە رونی ڕۆمان ی ئه نووسه

 .وا  که یاو ال ونگ ڵهزونیاری و پش یوونی زۆر
 

 تا وەنو گرنگە بەشووریکرڵو لە کەنفرون ی نووسەروو؟ : پرسیار
 

ر  گااه.  هایااه به روو زۆر به کەنفرون اای نووسااه  پێموویااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 
ڵ  گااه توونێ له ئااه  زووه و ئاااره نااوی گاارتنی  بێاا  ئااه یوه ننا بااە په تااه
تا و هانااوونی  ره سااه بااە. و کااه ماو ئیشاای تااە ئه هااه سااانێ بااووا  که که

رو  تیاااوه نوو و یارمه ساااووڵمه  کاااه  یاااه لێ وۆرکشاااە  هه روو گاااه نووساااه
.  وه موموی باڵوکرڵنااااه تااااه له  وه ڕینااااه ی ڕاگااااای په لشااااه نه پێااااوونی  له

بێ و باااووری ئیشاااکرڵنی  ڵروسااا  ئاااه  وه کانه کەنفرون اااه  تی لاااه هاوڕایاااه
یە  ل اێ  لاه ڕه ئه  ورهو بو شی ئیشکرڵنوو ئه به له. روهب ڵا  مرۆڤی  ەه

 .ی  کاو بکه وه ره کاو و باڵوکه ڵ بریکاره گه له  بووانی و ق ه
 

ی  ربااره ڵو بان ڵه یوه کات هاه روو ئاه نووسه وو له  وییه  و ش ه ئه : پرسیار
 رت  بسونن؟ نەرو ڕۆبه

 
. سا ی پێکارڵ ڵه  ڵویاه یوه هه  راە که کو نووسه نەروش وه : نەرو ڕۆبەرت 

 .ونین ک له هاری یه موو به روو هه سهی نوو ئێمه
 

 ڕۆنەوە ڵەس   کرڵ بە نووسینی ک ێب؟. ڵ.بەوی بەناوی ج : پرسیار
 

.   نگاوی سروشا یمه ننا هاه تاه  ماه ئه. نووسب من لێرو ئه : نەرو ڕۆبەرت 
کانب  ی ک ێ اه وه ی باڵوکرڵنه رنامه به  م بیری له که وه ره باڵوکه  وه و هەیه به
  یاو بە کرڵم کاه وه م پێشنیاری ئه که وه ره م و باڵوکه که بریکاره . وه کرڵه ئه
بوو پێکانب  م پێخاەش ناه یاه و بیرۆکه مان ئاه. بنووسب  وه ناوی جیاووزه به
م  زموونااااه و ئه کێشااااا  ڵوو سااااایی باااارڵ تااااا ئااااه ڵووی لەمااااوو ڕوڵه بااااه

   یه ی ههگووتی بی  ...  وه شیکرڵه  یه م شێوه م به که بریکاره.  وه تاقیکرڵه
ئینجااا مێشااکب .  یااه و بی  اای بااێ کاااەینی  هه  یااه کر هه بی  اای بااێ شااه
ش ێکی بیاە جیاووزتر   وت و حایی بووم و ڕوزی بووم که ڕووناکی تێکه

ولە یااو  ڕۆمان ی ڕوس ه  نووسین نابینب که له  و لایه ئێ  اش ئه. م بکه
  و کاته ش ئه مه ئه. ژار ناواکی جیاووزڵو بنووسب ری له ڕۆمان ی نام ەگه

 . ڕه ر الپه سه  ئیڤا ڵواڵو و ڕۆرک هاتنه  بوو که
ڕۆب بنووسااای  و ساااەرڵونی . ڵ.باااەوی پێ خەشاااە بەنااااوی ج : پرسااایار

 کاو بکەی ەوە؟ هەماو کارەک ەره
 

ڵیەلاورتە ( ڵیاووری) نووساینی ڕۆمان ای  مان وێاو له : نەرو ڕۆبەرت 
ی زیااااڵکرڵنی  یرۆکاااههەی ب و و باااه کاااه ننێنی ڵیاااووری ئه باااه بینب که ئاااه
توونب جینانی لاەم ڵوبنێانب  من ئه.  که یییه بە تێکه  وه یایی زون  ییه له

ک لاااەی  یە وه گەڕ  لاااه ئاااه  ل ااای یاریکەیاااه سااا  کااارڵ وه مااان ووم هه
ووم وونی  رڵه ڵ به گه له  یه نووسینی زنجیره زم له ها حه روه هه.  وه مێنی ه ئه
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ڕۆماااان   -م پێ اااوه  شاااه کاو گه نوییاااه یوه توونب په ئاااه کاو که ره ک اااه کاره
ر  ناااو ک ێ ێکاااوو  هاااه وه کاو له کییه ره ساااه  ره ک اااه نێو کاره لاااه( ڵیااووری)

  ڕاوه باه  که کات   ک ێ ه ک ئه ری تاوونێە یاو ننێنییه سه ک ێ ێکی  واره
شااێووزی  -نوو  سااه ره گااەڕوو و په  -ر  ک ااه ی کاره شااه اڵم گه بااه. بات ئااه
  یه و ترساااناکییه ماان وێاااو لاااه. ڕۆو لە ئاااه ره ساااه زۆر لهکاو  نوییااه یوه په
 .گرم رئه وه
 

 ڕۆب  هەی وورڵ؟.ڵ.وەو ناوی ج : پرسیار
 

ی ان و  جه  کاانمب هێناا کاه می کوڕه کاه ووژووی نااوی یه : نەرو ڕۆبەرتا 
 .رت  ڵومناو ی ڕۆبه کو کورتکرووه ڕۆبی  وه  ڵونن وه

 
 لێ واوەرووو بکەین؟ ت" ئیڤا و ڕۆرک"وەنو ک ێ ی تری  : پرسیار

 
  کااه  نییااه  وه ساا ه ڵه ڵو به م کاتااه کب لااه یه لشااه هاایچ نه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

  باە ساایی ڵوهااتوو ک ێ ای زیااتر لاه. سا ب نووسینی ئیڤا و ڕۆرک بوه له
 . م ڵویه رنامه به
 

نووساینی ک ێاب . وەناو ک ێاب وەکاو زنجیارەی ڵرااو ئەنووسای : پرسیار
 ەوە؟بەزنجیرە قورو نییە بەالت

 
ی  وه نگاربوونااه ره ر ک ێ ێااە ڕاکخ اا نی به هااه. لێر نااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

سا ی   ر قااوی لاەی بوه سه بێ له ر ک ێ ێە ئه هه.  یه لەی هه ت به تای ه
ناوییاو  یوه په که  یاه و ک ێ انه نووساینی ئاه زم له مان حاه. ووو بکرا  و ته

یاو تێااوو  وه نگاربوونااه ره هکانی تار ب کااو ک ێ ااه اڵم وه باه  یااه هه  وه کاه یه به
 . نییه  س ه رجه به
 

   یاه یی هه ئامااڵه  وه هێسه غسوی لێاسوو باه کاناوو ماه ک ێ ه  لاه  : پرسیار
 ؟ مه بە ئه  یه ک هه هیچ هەیه

 
  گێیو لااه کی ئااه ره ڕۆیاای سااه  میشااه کاو هه نوییااه یوه په: رت   نااەرو ڕۆبااه

م  و سااای کااارووم  هاااهجموجاااەڵ و وااااالکی لێاااسو  مااان باااه. کانماااوو ک ێ ه
 .ر تاکێکی  کرڵنی هه شه م ڕاگای گه ش وهه کی هاوبه مێووویه

 
 هیچ لێسونێکی ڵیخووزت هەیە لە ک ێ ەکان ؟ : پرسیار

 .ریکی نووسینیب ئێ  ا له  که  یه وه لێسونی ڵیخووزم ئه : نەرو ڕۆبەرت 
رلی ڕۆمان ای یااو ڕۆمان ای  ناو و نیشانێکی هاووه  تە تاکه : پرسیار

  الوه ت به تە کامه. نووسی ڕۆب ئه. ک ج ڵ تاووو  وه/ یەلرتێی ننێنی ڵ
 جەراکی تر؟  له  ک جەر ک ێب ئاسان ره ؟ ئایا یه باش ره

 
  نییاه  وه م  ئاه که نووسینی ک ێ ی جیاجیا ئه ز له من حه : نەرو ڕۆبەرت 

ننا  یکو تااه بااه. ی تریاااو وه جەراکیاااو ئاسااان ر یاااو قورساا ر بێاا  لااه
 .وجیاووز

 
 چ کارەک ەراک  وەک هاوڕایەکی باش بە لەت هەیئەبوار ؟  : پرسیار

 
ساایاو  ناااتوونب ڵیاای که. موویاو هاااوڕای ڵی ااەزمن هااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

 .نجێنب بیه
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 چ ک ێ یک  بەالوە زۆر لەش بووە و بەوی؟ : پرسیار
 

وووم  تاااه  تازه کااه  یاااه وه ک ێ اای ڵیخااووزم ئه  میشاااه هه : نااەرو ڕۆبەرتاا 
  وه وێ اه بیر ئه ر لاه ک اه و یه قری اه ته  کاه ڵویک ووو ژونه کو له وه.  وهکرڵو
 .تی یه که ننا لەشییه ته  وه مێنێ ه ی ئه وه اڵم ئه به
 

 ی؟ که چ ڕۆمانێکی وەک باش رین ڕۆمان  واولێئه : پرسیار
 

  کااااه  یااااه و ڕۆمانه باشاااا رین ڕۆمااااانب ئااااه  میشااااه هه : نااااەرو ڕۆبەرتاااا 
 . بازوڕڵویه له
 
 هیچ ک ی ێک  کرووەتە ەلیب؟ : سیارپر
 

" ڤیسیەنی  لااه کااو ەلیمێکاای ته وه CBSتەلەەیسیااەنی  : نااەرو ڕۆبەرتاا 
.  2118شاوباتی   لی ا گیل ێارت لاه نوونونی مه ی نیشانوو له"رس گا په

ناو  وه". وونی پێچاروو بایاه" و  کاه س نووساێکب کاار ئه ر ڵه ساه ئێ  اش له
نایی  کااه  لااه ەلاایب که  ساا  کاارو بااه رڵه ئێ اا اش ساااتی ته ر له ساااڵ بااه
 .لشکرو په  وه شەتایمه

 
 هیچ لوانەراکی پیاوت هەیە؟ : پرسیار

 
رنجیوکێشاای پیاااوم  شاان و سه وه مه ری هه یێ لوانااه بااه : نااەرو ڕۆبەرتاا 

یاااو  ژماره  وه تااه ڕۆب باااڵو بوونه. ڵ.کانی ج ی ک ێ ااه وه و کاتااه لااه.  یااه هه
لاەری   یشا  کاه پێگه  وه کوڕاکه  کب له یه امهن  م ماوونه له. یکشانوویه هه له

ل اێ  گر  وه نگاب ئاه ڵه  گاو  لاه  میشه هه  لوڕا  که نوو لێئه یکه بیر هه

اڵم  باه  یه قینه پیااواکی ڕوسا ه  ڵینیای کرڵم کاه. لوڕا  ی لێئه که لەرییه
واووو  ەرمێ اااکی لاااه –تاو باااوو  پێماااووبێ لشاااڵ و هاااه -ی  شاااه و به ئاااه

.  م زۆر پێخەشااه مااه ماان ئه. ساا انوبوو ی وه کااه و لەرییه لااوور  وه هێنااابوه
 –کاچ و ڵویاە  –رونی باوک  زیاڵبوونی ووژووی لوانه  ها بینیومه روه هه
ی  وه ساا نه به  وه کانب پێکااه و ک ێ ااه  ناسااینی ک ێ ااه  زم لااه ماان حااه. کااچ 
 .  وه ک ره یه به  کانه وه نه
 

 ن  ئەکەی؟کا تای ەتییه  ره وەو وەسفی لوانه : پرسیار
 

  تێیانوویاه  وه ساایییه  نی سیانسه مه ته له. تی نین تای ه : نەرو ڕۆبەرت 
ری جیاجیااو  ئاسا ی ڵوروییااو  وه پێشاه. ش و بااوکی بااپیره  تا بااپیره
ەاو  واویاو  وه زۆر به. نوی جیاووزو وه رژه و به  و پاشینه   لاوه جیاووزه
کروو و  وه ی سووره تاته م په که   ئهش ل ێ گه وه. و که و ئاگاڵوریب ئه  لێمه

نواکیشاایاو ناااهێڵن بااێ  هێنن و هه کرم بااە ئااه وەکلێاا  و کەکااای بااێ شااه
 .ناو ئەتەم ێلین ل ێ له لویق بب وه

 
 1500%ت  کاااه ڕه هاموشااە بااە مایره  کااه  وه ڵرا ااه وو لێکوه : پرساایار

ت  هکااا ڕه رڵونی مایره سااه  ووڵوره موو هااه و هااه بااەوی ئااه.  زیاااڵی کاارڵووه
 و؟ که ئه
 

یاوو  یب په گاه تییاو له شێکی زۆریاو نسیکایه به  پێموویه : نەرو ڕۆبەرت 
روو  کانی هاموشااەکه مب  پرساایاره کااه ره ر مایره سااه ماان لااەم له.  کاارڵووه

.  ووناه و مێاسی کەبوونه   من واالکب لاه وه مه ڵه اڵمیاو ئه و وه  وه لوانمه ئه
ی  زۆرباااه. یاااوو کاارڵووو ر واااکب پهناااو  هاااوڕای زۆ هه  وه م ڕاگایااه لااه
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ر  ساه ماو له وه یاوو کارڵو ڵووی کەبووناه ڵ په گه تیب له رونب هاوڕایه لوانه
 .یووو مه  هاته  و جەره نەروهەلیە به. هێڵی واتکرڵو

 
 نەروهەلیکەکاو کێن؟ : پرسیار

 
ر هێڵااای  ساااه له رونن که لواناااه  گروپێکااای نایااااب لاااه : ناااەرو ڕۆبەرتااا 

کاااەڕاکی  AOLل اااێ کەمرانیاااای  وه 1997شاااوباتی   رنێ  لاااه ن اااه ئه
واووبوو  له". رس گا په"ر ڕۆمانی سه ووڵوروو بە واتکرڵو له ڕاکخ   بە هه

. ڵویە باوو ەااڵور لاه ووڵورونی ڵی اەز و وه هاه  هەلیە گروپێە له نەره  که
  ووم ووو لاااه رڵه یاو کااارڵ باااه و واتکرڵناااه شاااووری ئاااه به و که زۆر کاااه

م  که ره کااتێ ڵوکاانی ک ێ فرۆشای هاوساه. ئیمێڵ ناارڵو نویکرڵو و یوه په
و بییاااری  ڵرو  زۆر کااه  و بییاااری ووژوو کرڵناای ک ێ اای تااازه  وه کرویااه

زوو زوو   م هاااوڕ  تازونااه ئااه. ک ر بینااین ڕوو بااە یااه هاتنیانااوو ڕوو بااه
و بااە  کااه یاو ئه که ره ەه و سااه  وه نااه که کەئه  بیو و  پاااره ڕاگااای ڵوور ئااه

  ری سااانویاگەوه وسااه   له وه ری واڵتااه رتاسااه سه له  م هاوڕایانااه ئااه . ئێااره
م  که ره ڵوکاااانی ک ێ فرۆشااای هاوساااه  هااااوینی ڕوبااارڵوو لاااه. هاااات ووو
کێە    یااه کااه شاا ی سااااڵنەی ڵوکانه مین گه ی پێنجااه بەنااه به  وه کەبووینااه

 . هات وو  ئوس رولیاوه  کاو له ڵی ەزه  ره لوانه له
 ورە ڕۆمان ییەک لەویوو ڵەبینی ەوە؟تە ئێو : پرسیار

 
م وێشا  لێ نێا  و مااڵ  که ره هاوسه  ک که یه ر ئێووره هه : نەرو ڕۆبەرت 
ی  وه و لااەی بگااەڕ  بااە ئااه  وه ەەو بووتااه لااه اڵماای ته و وه  وه  پاااک بکاتااه

 .م که نه  و کارونه نجام بووت و من ئه نو  کارم بە ئه هه
 وانی ەوە؟ نووسەری ڵیخووزت کێیە؟چ ک ێ ێە حەز ئەکەی بخ : پرسیار

 

.  کاناااااه م ژونره رجه ی ساااااه وه لوانوناااااه زم له حاااااه : ناااااەرو ڕۆبەرتااااا 
کانیشب کارڵ هیاسن  جەو سانفەرڵ  سو گروە ەو  ئیلیسوبێ   ڵیخووزه له

میشااه و  ماااری ساا یوۆرڵ هه. تریشاایا گاااەنی بێاار   ساا یڤن کینااگ و په
 .کانب ووزهڵیخ  ره نووسه له  کێکه یه  ووم رڵه به به

 وی ڵەکەی بە حەوونەوەت لە کاتی ڵەس  بەتایی وو؟ : پرسیار
  ئیشاکرڵنه  زم لاه حاه. م کاه شا ی سااکار و ئاساایی ئه : ناەرو ڕۆبەرتا 

  م کاه کاه تازه  ک ێ خاناه  بینب لاه ئاه  وه لوانوناه  وێاو لاه.  ناو بالچاه له
شاااکرڵنی ما ته  ها وێااو لااه روه م بااەی ڵروساا  کاارڵووم و هااه که ره هاوسااه

 .بینب ماش ئه سینه  ەیسیەو و ووونه له ته
 

باااڵو  2011ی سااایی  88ئەم واااوپێکەوتنە لە گەڤاااری گسنااگ ژمااارە : تێ یناای 
 .کرووەتەوە

 
 
 
 

 
 گف وگەی ڵووەم

 
 نەرو ڕۆبەرت 

 پرسیاری لوانەرونیوو ڵەلەبەرڵەم  
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 وااااەو بیاااارۆکەی نوااااا  تااااە نووسااااەراکی پاااای بەرهەماااای : پرساااایار 
 بەبەرڵەوومی بە ڵا ؟

 ئەمریکا –کارۆڵ ڕەم ەی                   
 

ساااەرونی  زۆر بە توناااوی وبیااارۆکە بێکەتااااییە و نو: ناااەرو ڕۆبەرتااا  
ئاێمەش بەهاەی بەکارهێناانی  .ڕویەیکرووو تاا بەو شاێوەیە بیاربکەنەوە

تێکەیکرڵناااای کاااااروک ەرە  .لەیکاااای نواااااوە بە تااااازەیی ئەینێڵیاااانەوە
ئەمە هەمیشاە جااراکی  .یاو لە شاوانکاتی جیااووزڵوجیاووزەکاو و ڵونان
 .یەک بیرۆکە ڵەتوونر  بە هەزوروو شاێوە بوتراا . ڵی یەکەمین ک ێ ە

بەاڵم ڵەتاوونر  ژماارەیەکی بێکەتاایی مەسایقا  کلیلی هەیە  11پیانە 
 . لەو کلی نەوە ڵروس  بکرا 

 
 ەوە؟نڕۆمانی ڕۆمان ی بخوان  بەوی لەیە ڵەبێ: پرسیار 
 ئەڵی  ئەبابا –مەه ەت تێکا                    

 

لەبەر ئەوەی ڕۆمانی ڕۆمان ای ئااهەنگی پەیوەناوی و  :تەرو ڕۆبەرت  
ڵۆزیانەوەی لەشەوی ا ی و زوی اوونە بەساەر بەربەسا ەکاو وڵوننااانە بە 

ئەم  .وو بیر ڵەکەمەوە ئەمە ش ێکی بەهاڵورە باە ڕاسلێنااو .ڕوس ییەکاو
تاای نااین  هەروەنااوە باااو کاارڵو لە ڕۆمانااانە تەننااا سااەبارەت بە ڕوو

 .یەیڕووتی نە ئێ  ا و نە لەڵوهاتوو هیچی تێوو ن
 

پەروەکااارڵورت وااای ڵەبێاا  لەبەرومااا ەر ئەو ڕەلنەگااارەی کە :پرساایار 
 ڵەیێ  ڕۆمانی ڕۆمان ی بێ ەهایە؟ 

 ەیلیرین –ڕیچەڵ مەلەکوی                      
 

بڵێااا  کە ئەوە مێشاااە وشاااکییە باااە هەر کەساااێە  :ناااەرو ڕۆبەرتااا  
لەهەر ژونراکااوو شاا ی بێ ەهااا  .سااەرتاپای ژونراکاای ئەڵەباای بێ ەهااایە

ناااکر  بڵاااێب هەمااوو ڕۆماااانێکی ڕۆمان اایی  کە باڵوکااارووەتەوە  .هەیە
ڵەشاێ هەناو   .بە من زۆر ساویلکەییە گەر ووبڵێب. ڕۆمانی بە ڵون قەو

لەو ڕۆمانااااانە لە کەناااااری بێ ەهااااایی باااان  بەاڵم لە واااااوی تاااااکی 
 .لوانەرەوە 

 
 ئایا تە ڕۆمان ی ؟: پرسیار 

 بەی یمەر –لەوری کرەی                    
 

بااوەڕ  .ڵەوەس ێ ە ساەر پێناساەی تاە باە ڕۆمان اییەت :نەرو ڕۆبەرت  
نااااکەم مااان ڕۆمان اااییەکی تروڵی ااایەنی باااب کە بیااار لە ماااەمی ساااەر 

ڵیااارە  نااانخوورڵنی ئێااوورە و هێنااانی گااوڵ بااکەم لەالیەو مێاارڵەکەمەوە 
من زیااتر لااوەو بیرکرڵنەوەیەکای . ئەبب گەر ئەو کارە بکاتلەشڵاڵ 
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مااان قەشاااەنگ رین ڕۆمان ااایەت لەوەڵو ڵەبیااانمەوە وەل اااێ . پاااروک یکیب
 .مێرڵەکەم ڵەبینب قا  ڵەشووت

 
ژمااااارەیەکی زۆر لە ک ێ ەکاناااا  بە وەساااافێکی زۆر جااااوونی : پرساااایار 

ساین ئایاا تاە هەمیشاە بەر لە نوو .شوانکات وەکاو ئێرلەناوە بینااکرووە
 گەش ی ئەو شوانانە ڵەکەی ؟ 

 
من هەمیشە ڵەوامە نااو مێشاکی .   بەیێهەنواە جار :نەرو ڕۆبەرت  

بەهااە ئین ەرنێاا ەوە ڵەتوونێاا  بچیاا ە هەمااوو شااوانێە و بەڵووی  .لااەم
ساااڵو ساێ کەڵەس ب بە نووسین کرڵ ڵوو کاوڕی  .هەموو ش ێکوو بگەڕای

مناوویەکاو "بڵاێب تەزااە زەحامەت باوو پێیااو  .ساااڵنب هەباووش  شهو 
نێاااو  نەبااایخە" سااارەگەتییە"ب ااورو مااان ئیشاااب هەیە ڵەباااێ باایۆم  ئەوە

 ".ئاسایی ڵەبێ  ێەمایکرۆوەیڤەوە و ئی ر هەمووش 
 

ئایااا پااایەوونە ژنەکاناا  ڕەنگااوونەوەی ئەزمااووو وشااارەزویی : پرساایار 
 لەتن یاو کەسانێکن کە ڵەیانناسی؟

 ەڵوکەن -جولی الڤەیی                           
                            

بە ڵینیاییەوە ڕەنگوونەوەی من ناین واونکە گەر ووباێ  :نەرو ڕۆبەرت  
من ئەو نسیکایەتیب نییە لە سەرکەشی و ئازویەتی و  .ئەوو بێ ام ئەبێ

نااازونب کەسااێکی تاار  .بەلشاانوەیی هەروەک ژنە پایەوونەکااانب هەیااانە
یە کە ئەوپایەووناااانە کااااری مااان ئەوە .ئەوئاااارەزووەی هەیە یااااو ناااا

 .بخویقێنب
 

ڕۆب ئەنووسی .ڵ.لەژار ناوی ج ڵیەلورپێتە ڕۆمانی ڕۆمان ی :پرسیار 
 بەوی؟ ئایا ننێنییەکی ورووژوو لە پش  ئەم کارەتەوە هەیە؟. 

 ئەمریکا -کاڵن  هییوز                           
 

مان  .ئەمە پەیوەناوی بە باازوڕی وااپەمەنییەوە هەیە :نەرو ڕۆبەرتا  
  ڵەزگاکانی وااپی  هەر بەرهەمای مان باڵونااکەنەوە بزۆرلێرو ئەنووس

جاامنی  ڕوزی اووم کە هەوڵ  .بەرهەمی نووسەرونی تری  بااڵوڵەکەنەوە
ک ێ ااانە زۆر نیگەرون اار و جیاااووزترو  ئەو .بااوەم شاا ێکی جیاااووز بااکەم

جاااااا  .لەو ک ێ اااااانەی کە مااااان بە نااااااوی لاااااەم باڵویااااااو ڵەکەمەوە
ە ژاااااار ئەو نازنااااااوە تای ەتییەتێاااااە بەلاااااوانەر باڵوکرڵنەوەیااااااو ل

 .ڵەبەلشێ
منااوواڵو بە ڵەگاامەو بااە لەشاای ڵەلااواننەوە  وااەو هانیاااو  :پرساایار 

 بوەین بە حەزکرڵو لە کات بەسەربرڵو لەڕاگەی لوانونەوەوە؟
 ئەمریکا  -تری یا مان ەو                           

وکااااو نەک هەر ئەوە ڵەوەسااا ێ ە ساااەر ڵویاااە و با :ناااەرو ڕۆبەرتااا  
لێاااا گەڕان   بەیکااااو ڵەبێاااا  هانیشاااایاو بااااوەو بااااە لەزەت باااارڵو لە 

لەیااە ئەوک ێ ااانەی کە بااەت باشاان ڵەیااخەنە بەرڵەساا    .لوانااونەوە
بەاڵم ئەگەر لێیاااااو بگەڕااااای  .وەک برۆکااااەیی لە بااااری ئااااای  کااااراب

ئەوو ڵووتر ڵەوانە  -کە ڵینیام لوانوویانەتەوە-بخواننەوە"سرایوەرماو"
 ".س یفن کینگ" و " ڵبێریڕەی برو"سەر 

 
 بەوی ڕۆماننووسی ڕۆمان ی سەرکەوتووی پیاو کەمن؟ :پرسیار 

 ئەمریکا -ڕاریچ .ڕ.ج                               
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پشاا  بە سااەز ڵەبەساا ن  کە ( ڕۆمانااانە)ئەم ک ێ ااانە :نااەرو ڕۆبەرتاا  
زیاااااتر الی ژناااااو بەرجەساااا ە ڵەبێاااا ەوە هەروەنااااوە پیاااااوونێکی زۆر 

هەر شاا ێە  .ەوە ئەگەر لەسااەر مێااسی قاااوەی مااایەوە ڵونااروبنڵەیخااوانن
وێاو  ژنانی  زۆر لە پیاووو زیاتر .لەزەتی لێیکەی ڵەگەڕای ەوە سەری

 .لە ڕۆمان ییەت وەرڵەگرو 
 زۆر لروپی؟(  spelling) وونووسین ڕانووسیئایا ڕوس ە لە :پرسیار 

 ئەمریکا -ئانوی ووو                                 
 
ئێ  ا باش رم لەو کاتەی کە (. پێوەکەنێ)!زۆر وارونب: ەرو ڕۆبەرت  ن

ڕوسااا کەرەوە لە ڕاناااووو بەاڵم ساااوپاو باااە لاااوو کە  .ڵەسااا ب پێکااارڵ
 ! کەمری ەرڵو هەیە

 
ئایاااااا تاااااا ئێ ااااا ا هااااایچ وەاڵمێکااااای نێگەتیڤااااا  لەالیەو : پرسااااایار 

روو و باڵوکەرەوەکااانەوە پێگەیشاا ووە پااێ  ئەوەی کااارەکەت یانووساارسە
 س  بچێ ؟لەڵە

 کالیفەڕنیا  ئەمریکا –ک وڵیا نێڵ ن                     
 

مان ناایێب نێگەتیاڤ  بەاڵم ژماارەیەک ڕەتکارڵنەوەم  :نەرو ڕۆبەرت   
 .ە ەرۆش نی یەکەمین ک ێ   یهەروەها هەروو ئاساو نی .هەبووە

 
وبێ ی و وی اا  ێ   وباا ئایااا قەت وو بااووە لە نووسااین بێااسور: پرساایار

 ەی؟ش ێکی تر بک
 ئییاو کەویمەڤ                                      

 .ماان نااازونب ئەگەر نووسااەر نەبوومااایە واایب ڵەکاارڵ: نااەرو ڕۆبەرتاا  
ئەشاێ ماناووو  .نووسەری کاراکی زۆر باشە   هەرگیاس لێای بێاسور ناابب

باااە ڕوپەڕوناااونی ئەو کاروباااارونەی  –ئەزوناااب ماناااووو ئەباااب –ب یااا  
ەاڵم نەک ئەو پرۆساااااەیەی کە بەڵیاااااار پەیوەناااااوو بە نووساااااینەوە ب

ئەگەر حەزت لاێ نەبێا  باەوی ئەوکاارە ڵەکەی  .کی ەرڵاکەوە ڵوبنیشی 
هەروەها کاراکی تەننایە و ڕۆژونە باە  .وونکە بەڕوس ی کاراکی قورسە

کەوای باە مان ئەمە ڕااە . ساەعات لەساەر کورساییەک ڵوڵەنیشای وەنو
 .هەر ئەو کارەیە کە ڵەمەوا  بیکەم

ک رین ئامەژگاری  بە ئەو کەسانە ویە کە ڵەیانەوا  با ن وا :پرسیار 
 بە ڕۆماننووو؟

 ئەمریکا_ ڵوو مەنەوز                                
 

بخااواننەوە تااە ئەگەر پێوی اا ی  بە سااەروبەری  بە  :نااەرو ڕۆبەرتاا  
 .شاااارەزویی ڕەوونااای  بونیااااڵ و لای ەناااوی و ڕاسمااااو هەیە بخاااوانەوە

ئەگەر باە وێاو نەلاوانی ەوە  .انی ەوە بینووسەوەهەروەها ئەوەی ئەیخو
ئەگەر لەشیی بە لەت نەبەلشێ  ئەوو لەشایی بە  .ناش وونی بنووسی 

پەیوەنااوی بااکە بە نووسااەرە ڕۆمان اااییەکانی  .کەساای تاار نابەلشااێ 
ئەمە  "ماان کەی کاااتب پەیااوو کاارڵ ئەوسااا ڵەنووسااب" مەیااێ  .ئەمریکاااوە

ات پەیوو ناکات ڵەبێ  لەت کەو ک .بێسورترین ش ە کە گواب لێوەبێ 
 .کات بە لەت ڵروس  بکەی 

 
 : تێ ینییەکاو

جەرە لوورڵنێکی ئی ایییە و لە هەویار ڵروسا  ڵەکراا  و بە : سرەگەتی  -8
 .گەلێ شێوەی جیاجیا لێوەنرا 

 . وزه لوورڵنێکی سه: برۆکلی  -2
ی لاوورڵو  وه رمکرڵناه کات بە گه تیشە کار ئه  به  ئامێراکه: یڤ  مایکرۆوه -1

 .کار ڵا  به
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بە زونیاری زیاتر ڵەربارەی ژیانی نەرو ڕۆبەرت  و بەرهەمەکانی لوانەر  -9
 .ڵەتوونێ لەسەر تەڕی ئەن ەرنێ  بەڵەس یاو بخات

 
 :کاو سەرواوە

1- http://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.
cfm?author_number=296 

2- Time Magazine 
         November 27, 2007 

3- http://en.wikipedia.org/wiki/Nora_Roberts 
 

بااااڵو  2011ی ساااایی  88ئەم وااااوپێکەوتنە لە گەڤااااری گسناااگ ژماااارە : تێ ینااای 
 .ەتەوەکروو

 
 
 

 
 

 ی"جاو گریشام"
 مریکی ڵور و یاساناو و ڕۆماننووسی ئه تمه سیاسه

 
 رونیوو پرسیاری لوانه  م ڵه رڵه به له

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ی  ڕاگاه  و لاه  ڵویاە باووه  لاه 8411شا ی شاوباتی  هه  جاو گریشام له
تااا سااایی     کااه ڵرومااای یاسااایی مااەڵارو ناساارووه  بااه  وه کانییااه مه رهه به

  لاه  ڵ و سی و پێنم ملیەو ڵونه ری جینانوو ڵوو سه رتاسه سه  له 2111
بااوکی  . یاو باووه که مین منوویی لێسونه جاو ڵووه. کانی ەرۆشرووو ک ێ ه

کانی  پلاه  جاو به . بووه  وه و ڵویکیشی ژنی مایه  کراکاری بیناسازی بووه
ری زونکااەی م   اا  لااه 8499سااایی   و  و تااا لااه که رڵه لوانونااوو سااه

ناوومی  شوو ئه بووری سیاسه  له .هێنێ  س  ڵه ڵه زون   به  کالەریەو له به
ی  ئیااااووره  و لااااه  ماو بااااووه رلااااه نااااووم په و ئه کانااااه حیسباااای ڵیموکروته

واا    ک ڕۆمانی به جاو بی   و یه . شوور بووه مریکا به تی ئه رۆکایه سه
و  کاه  ێکب کاهراکی نااوڵوری واڵتا مان نووساه" یێا   جااو ڵه . یاناوووه گه

 " وه تیایوو نالوانێ ه
 

 کاو اڵمه قی پرسیار و وه ڵه
 

  بیا  باه کان  ڵه ووناه پایه  کێە لاه یه  وا  ب ی  به ر ب ه گه ئه: پرسیار 
 یاو؟ کامه

 ک یە مه -لوی  گارسیا                             

http://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm?author_number=296
http://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm?author_number=296
http://en.wikipedia.org/wiki/Nora_Roberts
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ڕۆمااانی    لااه" ڕوڵی بااایلەر"الی   وه ڕامااه گه ووم ئه رڵه بااه :جاااو گریشااام 

ر  و کچێاااە  ڵه  ی ڵا اااه که یاسااااییه  پیشاااه  و لاااه ئاااه" . ر یکاااه یااان مه ڕه"
ی و  کاااه نێاااو ئەتەم ێله  نێ اااه ی تێاااە ئه و بارگاااه  و بناااه  وه ڵۆزا اااه ئه
م  بیکاه  وی ا ومه  میشاه هه  کاه  یه و ش ه ئه  مه ئه". وو من ڕۆیش ب ئه"یێ ئه
 . رمانگه ەه  وه ڕامه بگه  کرڵووه زم نه ت حه قه. ر بووم ل ێ پاراسه وه
 

ت ( یایی ناا لاه)قیقی مین ک ێ ای هاه کاه یه  م ماووناه تاە لاه  :پرسایار 
 نووسی ؟ ڵه  شنه م وه ئایا ش ی تری له .( که بێ اوونه  پیاوه)نووسی 

 مریکا ئه-شێرووڵ  ئانه                                        
 

یب  م اه مان زۆر ته .واا  زۆر ڵه یایی کاری نا له. لێر نه  :جاو گریشام
  ڵ بیارم لاه ڕوسا یوو مان قاه  لاه .م نجام بوه ئه  موو لێکەیینەوەیە و هه ئه

  ویاارۆکێکب بینیااوه  اڵم کااه بااه . وه کرڵۆتااه نه( یایی نالااه) نووسااینی 
 .بێ  بینووسب ڵه  که  زونیومه

 
ر  سااه بااه  ری نییااه کاریگااه  مااه نووساای   ئه ک ێااب ڵه  تااە سااااڵنه: پرساایار 
 ؟ وه کان ه مه رهه تی به ولەنایه

 مریکا ئه-ر سین یا مەیه                         
 

  بوویاه ر کااتی زۆرم هه گاه ئه  وونکاه .ڵو نایب و بیوویاه لاه: جاو گریشام 
سا ب تاا ساێ ماانگی ئاالری سااڵ و ئینجاا  وه مان ئه .هێنا ڵه کارم ناه باه

باووم واەو شا    وه ا ەێری ئاهی یاس قوتابخانه  من له .نووسب ک ێ ێە ئه
ئێ ا ا . کارڵ ی یاساام ڵه ل اێ پیااڵه م من زۆر باش بووم لێای وه ڵوو بخه

و زۆر   بووه کاااتب هااه  کااه  زۆر شاا ب نووساایوه .زوم تیایااوو ماان زۆر شاااره
 .    بوونه باشی  نه

 
 

 ؟ وه کان ه نێو ک ێ ه  ت بئالنیه سیڵییه ی سەزی مه ڵه وڵ ئه هه: پرسیار 
 مریکا ئه -س یڤ بەهانەو                               

 
کاناااوو  ک ێ ه  لاااه  و بیوویاااانەش ئاااه .سااایڵیب مااان مه :جااااو گریشاااام 

ر لێای وریاا  کاو نووساه تاە وه  ک ش  پێوی ا ه ڕوس یوو یه  له .وو که رڵه ڵه
و   تاە ناتاه .وی  پێی نەللی اکێ یااو بانگەشاەی ئاایینی نەکاا بی ئه
 .ی یر بکهگ ر گەشه لوانه

 
  کااااات بااااه"سااااێە ک ێ اااای یاااااو ڕۆمااااانی  موو که ر هااااه گااااه: پرساااایار 
نوی  پێوه  یش نێکی باش ریاو له ڵوم تێگه و بیوویه له  وه بخوانێ ه"ەییۆڵوو

  ی که و کاتانه ئه  ل  بووه جێی بایه  وه ئایا ئه .بێ  یوو ڵه زی ال په گه ڕه
 نووسی ؟ ئه

 مریکا ئه-ر هئێو تورن                         
 

 . وه بێ ه باڵو ڵه  مسونیوه ت نه نانه ته  ک ێ ب نووسیوه  نا که :جاو گریشام 
نێو  تی لاه تای اه بێا  به ریشی وەو ڵه کاریگه  که  بووه وراکب نه سه هیچ ته

ڕۆڵ   مااه ئه .یوروژانب ئااه  یااه ی هه مااه ماان ئه. مریکا کانی ئااه ش پێ اا ه ڕه
 .قواڵیی باشوور  له  یهسنو ز په گه بینینێکی ورڵی ڕه

 
 

 جیوڵی بنووسی ؟  به  وه کرڵۆته  وه ڵ بیرت له قه: پرسیار 
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 مریکا ئه-تریشیا لیڤیگ  ەو په                
 
 

  وه ی اه که ئه  وه ک ێب ئینجا بیر لاه  تا پانسه  پاش ڵوونسه :جاو گریشام 
نی بااازڵو"ک بااوو بااە نووسااینی  هەیااه  مااه ئه. شاا ێکی جیاااووز بنووساای 

ر  باێ باوونی پااراسه  باه"کرڵو باە پیاسو مه گه" و "  وه ره سریکه"و " کرسم 
ماان نااازونب  .ک جیااوڵی بااووو ناه  ت کرڵبااەوه جوڵییااه  بیاارم لاه. تیایاوو

 .م که ڕای ئیلنام ڵه جار  واوه
 

 ی؟ که ی وی ڵه وه لوانونه  ز له ربرڵو حه سه کات به ەب: پرسیار 
 ئی الیا -ر مارتین تروەەیه                                     

 
کانی  م ک ێ ااه رجه ی سااه وه م ااایب لوانونااه ئامااانجی ئه :جاااو گریشااام 

.  وه ک قوتاابی لوانوۆتاه یانب ساااڵنی زوو وه زۆرباه.  ه"ین ێە جاو سا ه"
ڕۆمااانی باااش   تااه حمه زه.ووو کاارڵ  م تااه" ین بینااگ مااارک تااوه"   تااازه

  بینب که لەم ئه  زۆر باش  وونکه. نووسی ڵه  ی که و کاتانه ئه  وه بخوانی ه
 . زنب لێ ڵا  راکی مه س ی نووسه به کی بێ مه یه وه ره ک السایی که وه
 

 ؟ یه ڵیخووزترین ک ێ   کامه: پرسیار 
 مریکا ئه-ی ماو جه                      

 
کااات "مااوت  نااوین ساااڵ ڵه بااە وه.  پرساایاراکی قورسااه :جاااو گریشااام 

ڵوم ئی ار  و بیوویه اڵم له به. مین ک ێ ب بوو که ی یه وه ر ئه به له"بەەییۆڵوو
  وه لکاێ و لاێب نابێ اه ڵه  وه پێماه  میشه ووم و بە هه رڵه به  ی که و ک ێ ه ئه

 .بێ  ڵه"  که بێ تاوونه  پیاوه" ک ێ ی 

 
 

پێااای کاااات ئایوگەڕیااااو   کان  باااه ڵوی نووساااینه و بیوویاااه لاااه: پرسااایار 
کااات "نێووو ڕۆمااانی  ی لااه کااه روورڵ ڵه تااە وااەو بااه.  وهرڵو هاااتو سااه به

 ؟" که بەیالکرووه  مایه"و ڕۆمانی " بەەییۆڵوو
 

 کینیا -جولی نجێری                                       
 

م  ڵه وڵ ڵه جیاوڵی هاه به  کاه  یاه ک هه یه نو ورکه لەی وه :جاو گریشام 
هااایچ . نووساااب ب و واااەو ڵهنووسااا ی وااای ڵه وه نگانونی ئاااه ی اااه باااە هه

ئێ ا اش . کاو بە گەڕینی ش ه  بووه گەڕڵو نه  س  له نقه ئه ویوونێکی به هه
ر  گااه تااە ئه. تی ڕۆمااانی ناسااروو لااووزم بااە نووسااینی باشاا رین وەنایااه ڵه

و   ڵوووه  وه ڕای ااااه و ئینجااااا بگه  وه بخوانی ااااه"  وه پێووووونااااه" ک ێ اااای 
شااێووزی   ی ب ااوونی جیاااووزی لااه وه ڵینیااا ناایب لااه  وه یاا  بخوانیااه"لااەگر"

 .ی س نیشاو بکه نووسینیاو ڵه
 

 ؟ س ی نووسین  بە پێشناتووه ربه ڵ به ئایا قه: پرسیار 
 یجیریا نه-جولیەز ئەگنرۆ                            

 
کەتاایی   موو ساایێ لاه هاه.  یاه م هه ووناه من گرە ی پێچه :جاو گریشام 

. بێ  م ئااااه زۆر بیرۆکااااه -  سااااینی ک ێ ااااهل ااااێ کاااااتی نوو وه -هار  بااااه
ر  گه. وو رگیس جێناکه هه  که  یه ی لروپی  هه یێ بیرۆکه ش کەمه میشه هه
.)  بااەوه وو ڕقیاااو لااێب ڵه ئاسااانی ڵااان ئااه  نااو بااه وه  یە بیسونیایااه لااه
 (نێ که پێوه
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 : کاو  رواوه سه
1- Time Magazine 

         Thursday January 24, 2008 
2- http://en.wikipedia.org/wiki/John_Grisham 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مریکی ڵ کری  ین شاتی ڕۆماننووسی ئه گه ک له گف وگەیه
 

 ڵا رو سەلەمەو: سازڵونی 
  

                                  
 
 
 
 
 

 
 
      

کالەریەو و  ی باااه یکی  بیووناماااهمر کری ااا ین شااااتی ڕۆماننووسااای ئاااه
ی  هاااا بیووناماااه ماڵی اااەو و هاروه -زونکاااەی وی کەن اااین  ری لاااه ماسااا ه

.  رگرتاااووه زونکاااەی کەیەم یاااا وه  ماج ااا ێر لە هاااونەری شاااێوەکاری لاااه
شاااری   کری اا ین لااه.  وه کری اا ین تااا ئێ اا ا هەشاا  ک ێ اای باڵوکرڵۆتااه

  ووناااه( باااامفەرڵ -ڵ ناین یگاااه)ی  قوتابخاناااه  ژاااا  و لاااه نیەیاااەرک ڵه
  بی قوتابخاناااه ڵه گەڤااااری ئاااه  شااای ڕوواوکااااری لاااه به    لاااه وه یێ اااه ڵه
کاات و پاایسونی  زماانی ئینگلیاسی  ت ڵه ی ک ێب لسمه و یانه( ڵ ەیلەمه)
ی نووسااینی  کاااو وونااه و کەلێوه  قوتابخانااه  زۆراااە لااه  لااه.  وه یێ ااه ڵه

م یاااا  هاااەیین   ساااارو رڵ  بێننگ اااەو  کەیە بارناااه"کاااو  وه  وه تاااه وتووه
ی ساایوونی  کەنفرون اای هاوینااه  ها کری اا ین لااهەرو هااه. تاااڵ...ن   لااەره
ری گەڤااراکی  رنووساه کری  ین سه.  وه یێ ه ڵه  وونه 2111  روو له نووسه
  وه ه(ڵویاااو ویلیااام)و  الیااه  لااه    کااه(نااوو)ناااوی   بااه  یه بی سااااڵنه ڵه ئااه
 .وێ  رڵه ڵه
 

 ڵەقی واوپێکەوتنەکە
 
و هااااااوڕ   الیاااااه واااااەو ڵەبینااااای له  وه تاااااە ئاااااه:  ااااارو ساااااەیەمەو ڵا

  نووسینی ڕۆمااو کاه  ت به باره ر سه سه  هێرش  کرویه  وه کان ه ڕۆماننووسه
کگوووناو بە ئاشاکرو  تەمااو مه.  ی لاێ ەرۆشارووه ڵ ڵوناه ننا ساه گوویه ته

  وە بااااه"  وه توونااااه" ژااااار    ک ێااااب کەوتە  اڵتی میللاااای کە لااااه  یێ  ئااااه
 کو تە؟ ناسروواکی وه وورڵنی نهی  هه
 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Grisham
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  وونکاه  رسوڕمانمه   جێی سه رسوڕمانی منه زۆر جێی سه: کری  ین شات 
ی  وه ت کااااارڵووم باااااێ ئاااااه ەره ی ناااااه کاااااه کگوووناااااو ک ێ ه تەمااااااو مه
ڵ  وه زور و نه م هه النی که" ەلەریوو"ک ێ ی   وه یه م بەنه به.  وه لوانوبێ ییه
 . لێ ەرۆشرووه  ی و نە ڵونه

 
  ی کاارڵ کااه وه گر پێشاانیاری ئااه لنااه جاااو لیەنااارڵی ڕه: ڵا اارو سااەیەمەو 

کانیشی  و بێ  و کاره مه ناو زه  له  سێە بێ  که بێ  که اڵت ڵه رگری له وه
 .نجام ڵوبێ  ئه
 

بیب  ڵه ی ئاه مان ووناه.  ش ساایه نجا و شه نب په مه من ته: کری  ین شات 
  نناتاو باە زیااتر لاه ماه  لاه"ەرڵمف به -نای ینگڵ"ی کچانی  قوتابخانه  له

کاااری "ناااوی   ویاارۆکب بااه  یااه مین کەمه کااه یه  . وه تااه بی اا  ساااڵ وتووه
ی لەهاوساەرەکەم  و کاتاه و نووسایومن ئاه شاه  باه  بوو وونکاه  وه ه" وونه شه

چ شا ێکی تار . کارڵ کاانمب ڵه رڵوو کوڕه رش ی هه رپه جیابووبوومەوە و سه
 .م نجام بوه توونب ئه ئه
 

م ااڵ  کاو باە لەاڵتای ڕۆمااو ئه ی وارڵرووه ی هه زۆربه: ڵا رو سەلەمەو 
سا   ڵه ر ئەوەی به سه بێ  له ری هه کاریگه  مه ڵوی ئه و بیوویه تن  له ئاەره

 ڵەهێنی ؟
 

پێاانم پیاااوی   ر ئێمااه گااه کاارڵ ئه جااا هەماااو کاریاااو ڵه: کری اا ین شااات 
 .ناسروو بووینایە نه
 

چ پێوڵونگێاە باورا     بێا  باه اڵت ڵه تە لهبەبیووی : ڵا رو سەیەمەو 
 بێکی زۆر واک بێ ؟ ڵه بێ  ئه ڵه  که  ئاشکرویه

 
نااو   هه  شااانازی بااه  تااە پێوی اا ه  ڵوم و بیوویااه لااه: کری اا ین شااات 

 بێ  هێسیاو هه لی به تگه و  پاک بن و بابه یانه ڵه  ی  که بکه  وه کارته
 

 .مێری شوش ن بێ سفی ئا شێ وه ئه  وه ئه: ڵا رو سەیەمەو 
 

  کاه  یاه وه سا ی مان ئه به اڵم مه شێ وو بێ   باه ئه  ڕوس ه: كری  ین شات 
ئەمەش بەو مانایەی کە .هێس و پاک بێ   به  نووسینێە پێوی  ه  پاروه

 . نابێ هیچ ش ێکی نامە و هیچ سیفەتێکی سووکی ووی تێوو بێ 
 

ا  و ڵ ڵەزگاااااای وااااا گاااااه تاڵو له ره ساااااه تاااااە له: ڵا ااااارو ساااااەیەمەو 
زیاتر مەیلی بەالی    کرڵ  که  وه باڵوکرڵنه س   به ڵه" کنەف"باڵوکرڵنەوەی

کی  یااااه و ڕۆژنامه الیااااه له"ەلەریااااوو"اڵم  بااااه. ڕۆمااااانی جیااااوڵییەوە هەیە
 . وه باڵوکرویه  وه کاڵیمی بچووکه ئه
 

" کناەف"لووس  ڵەزگاای واا  و باڵوکارڵنەوەی  هیووم ڵه: کری  ین شات 
  بااااوو لااااه" گااااەرڵو لاااای "   وه ئااااه. یکرڵ م نااااهاڵ بویی بکااااات  بااااه قااااه

کاو  ی ویرۆکاه وه کانمی کیی و پێ  ئه روییه به  ویرۆکه  که"کنەف"ڵەزگای
زگاکاانی  ڵوم ڵه وبیوویاه مان له. رکرو ی ڵه که ر کاره سه گەرڵو له  وه باڵوب نه

 .و لی جیاووز بکه ر ش گه سه له  ەه ترسن موجازه ل  ڵه په
 

ویرۆکای .  تی نییاه ڕه کی بنه جیاووزییه"ەلەریوو"اڵم  به:  ڵا رو سەیەمەو 
کاناااوو  نێاااو ک ێ ه  یی لاااه ناااوه ناهه په  یێ  کاااه تیوماو پێاااوه کچێکااای هاااه

پێشاناتێکی   تیواە ب ێ اه هاه  ڵوی کاه و بیوویاه تە بەوی له.  وه ڵۆزا ه ڵه
 بی ڕۆژئاووڵو؟ ڵه ئه  هێس له به
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باێ  ڵه  میشاه هه. تیو بێا  هها  وای ووی لێکارڵووه  باشاه: کری  ین شاات 

ماایی   ووو له ووم شه رڵه تە به"توونب؟  ئایا ڵه" و " بێ ت نه حمه زه" بڵێی 
ی  ی  و شا ی نااجەر بکاه بکه  یه و  هه ی   ناته به ر ڵه سه سی ترڵو به که

 .ی و ڵوووی ش ی زۆر بکه
 

  کورتااه  اڵم لااه رمن بیاا   بااه وێ  شااه تااە لااەت پێااوه: ڵا اارو سااەیەمەو 
شنی ڕووڵووی شاین  وه  گری له رڵه لێە وه تی ش گه تای ه  کان ا به رۆکهوی

ی ماارڵووی ژااار  و سێک اای نێااووو لوشااە و باارو و الشااه  و مااەر بوونااه
 . ی نووس ن ل ه ته
 

ناااوی . کااات ڵه  یکی تااوڕه لااه  کااه  یااه ماان ویاارۆکب هه: کری اا ین شااات 
ی ەێاری  کاه کوڕه  ێکاهی ژن ربااره ڵه  کاه"ریکی ویا ؟  له  وه ئه"   که ویرۆکه

 .کات ماوکرڵو ڵه
 

سا ێ ؟  به ڵه  قینه زموونی ڕوسا ه ئاه  پش  به  مه ئایا ئه: ڵا رو سەیەمەو 
 ؟ ماچ کرڵووه  کان   عاشقانه کوڕه  ت هیچکام له ئایا تە قه

 
کاات  لی وو ڵه و شا گه  ره ک اه ئه" نیاە"م  کاه وره گه  کاوڕه: کری  ین شاات 

 . ڕوونه یاو مه س ه و جه  باره قه  تە له. کات رسامب ڵه سه
 

کانا  مااچ کارڵ   بڵێای کوڕه  سا  ه به ڕوسا یوو مه  تە له: ڵا رو سەیەمەو 
 !!ترسێنێ من ڵه  مه ئه
 

ویماوو  جارااە هه.  کرڵووه رگیس شا ی ووم ناه لێر هاه نه: کری  ین شات 
ی  ڵه وڵ ڵه هااه  میشااه نووساای هه ل ااێ ڵه تااە وه. م ماکرڵنی بکااه ەێااری سااه

نااوو  ژیا  ی لااه وه ک ئااه ی وه ت ر ڵیااار بخااه جورئااه  تر و بااه وره کاو گااه  هشاا
 . یه هه
 

 . ت بوونێکه حه ڵییه  مه ئه: ڵا رو سەیەمەو 
 

  ت و ئاازو و تاوڕه جورئه  زۆر به  ڕه ر الپه سه توونب له ئه: کری  ین شات 
 .بب
 

کانا  لە  وڕهک. ژیااو  ک لاه   ناه ره ر الپاه سه له  باش ره: ڵا رو سەیەمەو 
 و؟ گه کان  ڵه ویرۆکه  بی   سایی ڵوو وەو له  نیاو له مه ئێ  اڵو ته

 
کاوڕت   زۆر لەشاه. نین سا یاو کارڵ بە پێکاه کورەکاو ڵه: کری  ین شات 

 .و بە ڵویکیاو لشنوه ؟ زۆر به بێ  وو نییه هه
 

بی  ڵه جینانی ئه  ترو له لشنوه به  وه ڵینیاییه یێ  به به: ڵا رو سەیەمەو 
 .مریکی ئه
 

بااش   کاه ر کاره گاه ئه. یێا  ساێە وای ڵه که  گرنگ نییه: کری  ین شات 
ڵووی   کارڵ لاه م ڵه وه یایی ئاه پێشا ر لاه.  وه ڵۆزرا اه ر ڵه بێ  ڵووجار هاه

 .ی ژیانوو ڕاک خران ماوه  له  اڵم زۆر جوون ره   به وه ڵۆزرانه مرڵنب ڵه
 
 : کاو  رواوه سه

1- http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Schutt  

http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Schutt
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2- http://www.nytimes.com/2004/10/31/magazine/
31QUESTIONS.html 

3- The New York Time Magazine 

    October 31,2004 

 . ڵو ساز کرووه 2119می سایی  که کی مانگی تشرینی یه سی و یه  له  وتنه م واوپێکه ئه: تێ ینی 
 
 
 
 
 

 واوپێکەوتن لەگەڵ شاعیری ئەمریکی
 پاتریە لوی . ج

 سلڤیا ڤارڵاڵ: سازڵونی 
                                                                

 (مەشخەڵ)عەبوواڵ سڵێماو: گلیسییەوە وەرگێرونی لە ئین
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پاااااش زیاااااتر لە ڵوو ڵەیە لسمەتکاااارڵو وەک پرۆەی ااااەر لە کااااەلیوی 
ئااااەتەربەین  ج  پاتریااااە لااااوی  بەرەو نووسااااینی شاااای ری منااااوواڵو 

" یەکەمااااین ک ێ اااای شاااای ری بااااە منااااوواڵو بەناااااوی . وەرئەوەرلێاااا 
نسیااە بە  ڵو باااڵو بااەوە و لەوساااوە1990لەسااایی " هیرەپەتامەساان 

هەروەهاا پاتریاە . حەە ا ک ێ ای بااڵو کارڵۆتەوە کە زۆربەیااو شای رو
لااوی  بەشااووریکەراکی واااالکە لە ڕونااانی ک ێ اای منااوواڵو لە نیویااەرک 

قوتابخااانەی سااەرەتایی  30سااااڵنە سااەرڵونی زیاااتر لە ساای . تااایمس
. بەرڵەووماای کااەڕو کەنفرون ااەکانە( ق ااەکەراکی)ئەکااات و وتاااربێواکی

ی ئەنجااااومەنی نیشاااا مانی  2011انەش لەاڵتاااای سااااایی لەم ڵووییاااا
 .مامەس ایانی زمانی ئینگلیسی نموونەیی بە شی ری منوواڵو پێورو

مەغسو و ناوەڕۆکی کاەمەیە شای رەکانی پاتریاە لاوی  مەوڵو ەارووونە  
. هەر لە جەل کرڵنە سەر زون   تاا ئەگااتە ناوونیشاانە مێوووییەکااو

موونی ەاەرمی شای ری و یااریکرڵو بێجگە لەمانەش پاتریە وێو لە ئەز
بە وشە وەرئەگرا  و گەلێ ڵونرووی هەیە هەر لە شی ری گێارونەوە تاا 

( مەتەیە شای ر)و لیمریە و ریویس( وانەشی ر)ئەگاتە شی ری کەنکری 
لێااارەڵو ج پاتریاااە لاااوی  بەووونەکاااانی لەیمااااو لەساااەر . و هاااایکە

رونەوەی کااااریگەری شااای ریی و پرۆساااە و ڵەساااەاڵتی هەی اااوورڵو و گێااا
گای ەجاری و شوانی شی ر لە ژیانی منوواڵو و نەلشەکانی ڵوهااتووی  

 .بە ڕووو ئەکاتەوە
 بەوی پێ وویە شی ر بە منوواڵو گرنگە؟: سلڤیا ڤارڵاڵ 

منوواڵو تەوووی ژیانیاو لە ق ەکرڵو و گواگرتن و : پاتری لوی  . ج
ەر یااااو زیااااتر ئەویااا  ئەگ) لواناااونەوە و لەوو بیناااین لە زمانێکاااوو

لەبەر ئەوە بەوی هانیااو نەڵەیان . بەسەر ئەبەو( بەل  یاوەریاو بێ 
شای ری . هەموو ئەو شا ە ڵیخەشاانە لە ڕاگاای شای رەوە ئەنجاام نەڵەو

شاای ری واااک لێوونلێااوە لە جەشولرۆشااێکی . باااش سااێرکە بااە مێشااە

http://www.nytimes.com/2004/10/31/magazine/31QUESTIONS.html
http://www.nytimes.com/2004/10/31/magazine/31QUESTIONS.html
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بەاڵم منوواڵو ناازونن ئەمە ماناای ویایە هەتاا باشا رینیاو . سەرکرڵوو
. بەیە بەزوویی ڵوووی یارمەتی ڵووەم و سێیەم ئەکەوپێشکەش نەکەین 

هەروەناااوە ژماااارەیەکی کەم لە مناااوواڵو ئەبااانە شااااعیر  بەاڵم شااای ر 
یارمەتییااااو ئەڵوت باااە هەسااا کرڵو بە یەکێاااە لە گرنگ ااارین ڵیااااری 
. واوەڕووننەکروو کە مرۆڤ بەلەڕویی لەزمانی ئینگلیسی ونگی ئەکەواا 

ە جوون ر و ئیلنام ەلشا ر و هەسا  هەروەها لەهیچ زمانێکوو ش ێە نیی
 .وروژانەرتر لە شی ر

 
واە هااتی ە ساەر نووساینی شای ری مناوواڵو لەکاتێکاوو : سلڤیا ڤارڵااڵ 

 لەت لاوەو بیوونامەی  لە مێوووی ئابووری ڕوسیا؟
 
وەاڵمی ئاساییب ئەوەیە کە ئابووریناسێە ئەتوونێا  : پاتری لوی  . ج

ەشااااااا ەرگەرییەکی زۆر ب ێااااااا ە شااااااااعیری مناااااااوواڵو تەنناااااااا ڵووی ن
لەڕوس یوو یەکەمجار وی  ب با ب بە نووساەر و (. سوع ەت ئەکەم)ناسە

بەاڵم . بااەیە بااە ماااوەی ساای ساااڵ لەریکاای نووسااینی ئااابووری بااووم
لەیکێکاای زۆر کەم نووسااینی ئااابووری ئەلااواننەوە جااگە لەو کەسااانەی 

لەشا ەل انە وەل ێاە هێشا ا . کەبە کورسییەکانیانەوە بەسا روونەتەوە
ئەو ڕاااایەی " شااای ری ( ناااسیکەی واااک ساااااڵو ڵەباااووم) ەرلە باااووم ە

ی ڕۆبەرت ەرۆسااا ب بەروااااو کەوت و ئی ااار ئەوە هەماااوو "نەگیااارویەبەر
 .ش ێکی گەڕی

 
 شی ر لەسەر چ بەشێە لە منوویی  کاریگەری ڵوناوە؟: سلڤیا ڤارڵاڵ 

 
وەل ێاە لە قەناغەکاانی لوانونماوو مامەسا ایەکی : پاتری لاوی  . ج

کوڕی لاەم مان یەک ئامەژگاریا  ئەکەم  " یب هەبوو ئەیگووتئەە ووناو

بخااوانەوە و پێم ڵااێ ئەگەر لەرزی " ئیمیلاای ڵیکن ااەو و ڕۆبەرت ەرۆساا 
بەیە ڵی ەنگب . بەاڵم ئەە ووو  ئەمە قەت ڕووینەڵو." لەشی نەیگرتی

بەوەی بڵێب کە شای ر هایچ گااریگەری بەساەر هایم بەشاێە لە مناووییب 
هەرگیاااس " یەکی زیناااوووی ئەوەم کەئەیێااا مااان نماااوونە. جێنەهێشااا ووە
 .ئەوونەی واوەڕووو ئەبن ش ی باشیاو ڵا ە ڕ "  ڵرەنگ نییە

 
حەزت لە چ شاای ر و شاااعیرگەلێکە؟ وە بااەوی؟ یاااو : ساالڤیا ڤارڵاااڵ 

 کامەیاو زۆرترین کاریگەری لەسەر ڵوناوی بە بووو بە شاعیر؟
 
کاو ئێاووورڵ شی ری مناوواڵنی شااعیرە مەزنەکاانی وە: پاتری لوی  . ج

لیر و لوی  کارۆڵ  وە لی  ی شاعیرگەلێکی کەم تا زۆر لەبیرکروو کە 
ئارسااەر گی ەرماااو  هیلەیاار بێڵااەک  واااری  و : ئەگەڕااامەوە سااەریاو 

ئەگااوین ناااش . گەی کاااریڵو زۆری تاار کە بااای مەر  ڕوپێچاای کاارڵووو
بەاڵم ماان کاااتێکی زۆر بەلوانااونەوەی شاای ری . کاااریگەری زۆری ڵوناااوە

بەسااااەر ئەبەم  وەک ئێملاااای ڵیکن ااااەو  ڕۆبەرت ( گەورە)شاااا وووپێگەی
ئااااوڵین  ەیلیااان الرکاااین  تەمااااو هاااارڵی  تیاااەڵۆر . ه. ەرۆسااا   و

هاوسااماو  ئیااووین ئااارلینگ ەو ڕۆبین ااەو  جەیماا  . ڕۆی ااێە  ئەی ی
مان پێماوویە شااعیروو لە ڕااگەی هەر شای راکی . ەێن ەو  زۆر ناوی تر

ئەنااێن هەروەنااوە لەوونەیە ڵروساا  باااش کە ئەیخااواننەوە کاااریگەری ڵو
 .نەشسونن وەو

 
ئایااا تااە پەیاایەوی پرۆسااەیەکی ڕاکااوپێکی ڵوهێنااانی : ساالڤیا ڤارڵاااڵ 

 شی ری لەت ئەکەی؟ لەواوڵاریکرڵنەوە تا لەگەڵ بەشکرڵو؟
نووسەروو لەیااو تااکی لەیکان و مەع اوم ناین لە : پاتری لوی  . ج

بااە وەاڵمااوونەوەی  هەریەک لەئاێمە ڕاگااای بێناوتااای لااەی هەیە. هەیە
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وەل اێ ساەرڵونی قوتابخانەکااو نااکەم  النایکەم هەشا  . ئەم پرسیارە
کاااااتومێر لەڕۆژاکااااوو و هەەاااا ەی حەوت ڕۆژ لە هەەاااا ەڵو لەریکاااای 

کەهەمیشاااە بەپااالەی ) مەبەسااا ب لەکاااارکرڵو لواناااونەوەیە. کاااارکرڵنب
ئینجااا نووسااین و ڵووبااارە نووسااینەوە و ئینجااا لەریکاای ( یەکەم ڵااا 
 .ە ئەببلێکەیینەو

 
زۆربەی جااااار شااای رەکان  ڵەربااااارەی مێاااوووو یاااااو : سااالڤیا ڤارڵااااڵ 

وەو هاتووی ەتە ساەر ئەو جەل کارڵنە؟ . ناوونیشانی مێوووییاو هەیە
 بەوی ئەمەت بەالوە گرنگە؟

 
وەک بەرڵەووم ئامااااژەم پێاااوووە ئاماااانجب گەڕونە : پااااتری لاااوی  . ج

. جیاجیاکااااوبەپان اااایی بەرنامەکاااانی لواناااوو و ساااەرجەم قەنااااغە 
بابەتی هەی وارڵرووم جەنگای ئەهلای  ژنێکای نائاساایی  ڕەشرێ ا ێکی 
ئەمریکاای ساااەرنجلێوروو  یااااڵی ناااوڵوروو  جوگروەیاااا  گاااالیلە  مایکاااڵ 
ئەنجێڵااااە  شاااا  تااااری لەم جااااەرە کە لە هەساااا ێکەوە هەیئەقااااویێن  
تالەتوونامااوو بێاا  ڵەنگاای بچااووکی لااەم بااخەمە پاااڵ ڵەنگاای مەزناای 

مەغسویااانەی لە گەشاا ووو و ڵووبااارە نەکاارڵنەوەی  مرۆڤااایەتی بااە ئەو
 -من هەمیشە بەڵووی ئەو بابەتە ڵەس  لێنەڵرووونە . کاری کەسانی تر

 . ڵو ئەگەڕاب -یاو بەپێی پێوی   ڵەس  لێنەڵرووونە 
 

پێئەوێاا  ڵیشاااڵ بیاا  بە ڵەساا  و پەنااجە نەرمکاارڵو : ساالڤیا ڤارڵاااڵ 
وە ڵیخووزە؟ ئایا هیچ چ شێوەیەک  بەال. شی ری( ەەرمی)لەگەڵ شێوەی 

 شێوەیەکی تر هەیە کە حەز بکەی  تاقی بکەی ەوە؟
لەو بااایوویەڵوم کاااەپڵە شااای رەکاو یااااو پێاااوونە : پااااتری لاااوی  . ج

ساااەرتاپای . هاوبەشاااەکاو زۆر لەشااای ری منوواڵناااوو بەکاااار ئەهێناااران

ک ێ ااای کاااەپڵە شااای رەکاو تەناااانەت ئەوونەی زۆر پێکەنیناویشااان زۆر 
ساەڵوو شاێوەی تار هەیە کە زۆربەیااو . بێ ام ئەبان ڵووبارە ئەبنەوە و

ووی . تەنانەت وەک ساوویکرڵنێە باە تااقیکرڵنەوە لەڵەرەوەڕو هێنارووو
ی (موجااازەەە)ئەبیاانب شاااعیرونی منااوواڵو ئەبێاا  ئاماااڵە باان بااە ڕی ااکی

بەڵولەوە شێوە ڵراوەکاو پێئەوێ  لەگەڵ وی  ی ڵویە و باوک . زیاتر
باااەیە شاااێوە کورتەکااااو بااارووەی . ەنەوەو ڵەزگاکاااانی باڵوکااارڵنەوە نەی

ناااتوونب شااێوەیەکی ڵیخااووز هەی وااارم لەکاتێکااوو زۆر شاا  . ئەماارۆو
ئەوەساااا ێ ە سااااەر بااااابەتەکە لەوەشاااانی ڵورشاااا نی بێمانااااا  بااااابەتی 

مااان شاااێوەیەکی نووساااینی ناااوای . ناااائەڵەبی  نووساااینەوەی ژیانناااامە
چ هاااەنرووەم ڵوهێنااااوە کە پێیئەوتراااا  زیناااە  بەاڵم تەقاااری ەو هااای

ڵەرەەتێکااااای ڵۆزیااااانەوەی جاااااێ و شاااااوانی گونجااااااوی لەنااااااو شاااااێوە 
جێکەوتووەکاناااوو نەڵۆزیاااوەتەوە ئەویااا  بەوپەڕی سااااڵەییەوە واااونکە 

 .کرڵوری سەروو ڵوناو تیایوو زۆر بەتونوی و بەورڵی پەییەو ئەکرا 
 

لەوە ئەوێا  السااییکرڵنەوەی شای ر گونجااو بێا  وەک : سالڤیا ڤارڵااڵ 
تاااە شااای ر باااە . سااا ە گای ەئامێسەکانااا کەنالێاااە باااە ڵەربیینااای هە

الساااییکرڵنەوە وااەو هەیئەبواریاا  و پاشاااو وااەو ئەو ئاااووزونەی بااە 
 ڵوئەهێنێ ؟ 

 
من وەک س ای  . الساییکرڵنەوەی شی ر زۆر وێوڵورە: پاتری لوی  . ج
باااااە ڵەقە ئەساااااڵییەکە بیریااااااو ( هەروەهاااااا وەک تەوووکااااارڵنی )و 

 ە ساەرەوە تەناانەت ئەگەر لێوەکەمەوە لەبری ئەوە ئەبێ  تەزاە بچێا
کااااااەمەیە شاااااای ری هااااااارکەرت  . هەنااااااو  زیانیشاااااای بەڵوووە بێاااااا 

باااڵو ئەبێاا ەوە و ئەم ناااوونە لەلااە  ٢١٠٢الساااییکرڵنەوەو کەلەسااایی 
ئەگراا   شایرینییەکەی ئەڵگاار ئااین پاە  شای ری ک سایە لەمەتەیااێ 
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کلیلاای هەی وورڵناای شاای ر بااە الساااییکرڵنەوە ئەوەیە کە . ماتماتیکااوو
ئەگەر تااە السااایی . ە ئەسااڵییەکە ئەبێاا  کەم تااا زۆر ناسااروو بێاا ڵەق

کەم کەو . شی ری نەناساروو بکەیا ەوە کەو ناازونی باسای وای ئەکەی
ی ئی ااڵاب "ئەو مێشاانەنگوینە بچااووکە وەنااو سااەرقایە" هەیە شاای ری 

ووتیااااو لەیااااڵ مااااوە  واااونکە ئەمااایۆ زۆر بەجاااوونی لەالیەو لاااوی  
" ئەو تیم اااحە بچااووکە وەنااو سااەرقایە" کااارۆیەوە الساااییکرووەتەوە 

بەاڵم بەس ەکەی ووت بە مااوەی ساێ ساەڵ سااڵ لەنااو لەیکاوو بەبارەو 
 .بوو
 

زۆربەی بەرهەمەکانااا  لە ک ێ ااای واااانەڵورڵو لەالیەو : سااالڤیا ڤارڵااااڵ 
تاە ڕۆیای . کارووو( ەەرماات)هونەرمەنووو و نیگارکێشەکانەوە ڕاکخرووو

 ئەبینی ؟نیگار لە ک ێ ی شی ری منوواڵنوو وەو 
 
ئاواسون وونی نێووو ڵەب و هونەر شوانێکی باااڵتری : پاتری لوی  . ج

مااان لەوەڵو بەلااا ەوەر باااووم . هەیە لەوەی لەک ێ ااای منوواڵناااوو هەیە
لەهەی وورڵنااای هونەرمەناااووو باااە ک ێ ەکاااانب بەتاااای ەتی باااە ئەوونەی 
باڵوکاارڵنەوەی ڵوهێناااو واااپیکرڵووو  کەبە بەوااوونی ماان ک ێ ەکانیاااو 

لاوەنااوورا ی ک ێ اای  . جااوون رین ک ێ اای نیگااارڵور لە جینانااوو کاارڵە
ئەبێااا ە نیاااوە یااااو ئەبێااا ە یەک لەساااەر ساااێ ئەگەر گرنگااای کااااری 

" هاااوڕای کااەوکرڵووی ئااازیسم. نەلشەساازی ک ێاا ەکە لەبەرواااو بگریاا 
پێی ووبوو کە شی ر نابێ  بەهیچ شا ێە ڵەورە " میرو کەهن لیڤینگ  ەو

باە ئەو کەشاێ رونەی باە تەمەو گەورە . یبورا  جگە لە بەشاییەکی سر
بەاڵم بااە ک ێ اای منااوواڵو هونەرمەناااو . ڵوناارووو ماان کااەکب لەگەییااوو

لەتوونایااوویە بەڕاگااایەکی سەرسااوڕهێنەر و هەساا  وروژااانەرونە هەساا  
ئەو کاااتەی هونەرمەنااو و شاااعیر بەلێناااتوویی . بخاااتە بەر وشااەکاو

وەک ئەنجااااامی هاوکاااااری یەک اااار ئەکەو باشاااا رین ک ێ اااای نیگااااارڵور 
 .  هاوکارییەکی پ ەو لەی ئەنوانێ 

لەشاا رین شاا  بەالی تااەوە ویاایە کە لە قوتابخااانە و : ساالڤیا ڤارڵاااڵ 
 ک ێ خانە گش ییەکانوو سەرڵونی منوواڵو ئەکەی ؟

 
 ٠٥١ڵووی ئەنجاموونی زیاتر لە ووورڵسەڵ و پەنجاا : پاتری لوی  . ج

ڵینیاییەوە ئەتوونب بڵێب سەرڵوو لەناوەوە و لەڵەرەوە ووبسونب بەوپەڕی 
سوپاسااگوزوری منااوواڵو بااە ک ێااب گەورەتاارین لەاڵتاای سااەرڵونەکانماو 

بەشااێوەیەک کە ڵیشاااڵییەکی بەرواااو لەئەنجااامی گااواگرتن لە . بااووە
مەتەیەکانی  هەمیشە زۆر لەشان واونکە . ق ەی شی رووی ڵا ە ئارووە

کە وەک گاااااااااەرونی ێواکی . بەوپەڕی سااااااااااڵەییەوە لەکارلێکرڵناااااااااووو
کە هاوسااەرەکەم .)ەناوبااانگی مەساایقای ڕۆک بەرلااورڵت لەگەڵ ئەکەوب

مااان پەلەمە (. هەتاااا ئێ ااا اش ئەو شاااێوە بەرلاااورڵە ڕەت ئەکااااتەوە
ئەوەشی بە زیاڵ بکەم و بڵێب بووو لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی کە مامەس ا و 
ئەمینووری ک ێ خانە گش ییەکانن هەیەکی ترە کە باەوی ساەرڵونیکرڵنی 

بااااااێ مەروییکااااارڵو و لەبرڵنەپێشااااااەوەی . تااااانقوتابخانەکااااااو لەاڵ
ڕوویەتییااانە پێمااوونییە زۆربەی لەیااە سوپاسااگوزوری کاااری سااەل  و 

 .لەیایی واوڵاری کەرونی گەنجانماو بکەو
 

بە بەوااوونی تااە چ ناوونیشااانگەلێە ئەتوونرااا  بااە : ساالڤیا ڤارڵاااڵ 
بە  ) گەر لەساەر هەر شا ێە بنووساای . شای ری مناوواڵو بەکاار بنێناران

 تە وی هەیئەبواری ؟( ەشی لە الیەنە بازرگانییەکەیواوپ
 
باااە مێرڵمناااوواڵو زیااااتر شااا گەلی غەیرەلەیاااایی : پااااتری لاااوی  . ج

و کەشای راکی تارم " جاین یاەین"ئەم ااڵ کەشای ری . لەشی رڵو پەسانوە
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ژیاانی مااک جاگااڵ " پەترەی ی لاوڵ بە حەوت پەناجەوە"هەیە بەناوی 
سااایی ئاینااوەش ( . ی ڵوهێناااوباڵوکاارڵنەوە)بەشاای ر لەواپکرووەکااانی

م هەیە  شاای ر بااە ماااەە مەڵەنییەکاااو "هەورەتریشااقە بەر لەبروسااکە"
کەلەالیەو ڵەزگااااای وااااا  و باڵوکاااارڵنەوەی کرۆنیکااااڵ وااااا  و باااااڵو 

بە منوواڵنی  ئومێوی گەشب ڵووباارە ناواکرڵنەوەی باایەلە . ئەکرا ەوە
ی " ڵەریاابە ویرۆکی ڵراو لە هاەنرووەی بێماناا وەک  ڵورتااش و ەیلای 

 . گیل ەرت.و.ی  و" ڕەە اری پەسنو"لوی  کارلەسی شاعیر یاو 
 

ڕۆیاااای ( تەکنەلەجیااااایە)لەم سااااەرڵەمی ڵیجی ااااایە : ساااالڤیا ڤارڵاااااڵ 
نمااوونەیی تەکنەلەجیااا لە ڵوهێنااانی پەرەپێااوونی شاای ر بااە گەنجاااو 

 وییە؟
 
لەو بایوویەڵوم زوو لەڵویاە باووم تاا سوپاساگوزوری : پاتری لوی  . ج

ماان . ەسا کەوتە سەرسااوڕهێنەرەکانی تەکنەلەجیااای نااو  بااکەمتەوووی ڵ
بەوپەڕی پیکێشایکرڵو و بێ اڵەمینەوە ئەتاوونب بڵاێب هەماوو ئەمااانە چ 

لەووقی اوو . مانایەکیاو بە وااپکرووی مناوواڵو و شای ری مناوواڵو هەیە
ئەم شااێوونونە لێاارویەی سااەرڵەمی ڵیجی اااڵ بەلێرویاای تێئەپەڕااا  و 

مان تاا . ینیکرڵنی ڵوهاتووی بەتەوووی نییەکەو لەئێمە توونانی پێش 
ئەو جێگااایەی لەتوونامااوویە واااوەڕوونب ب یاانب ڵوهاااتوو وااەو کەشااف 

 .ئەکرا 
 

وەک وەرگاااری هەرڵوو لەاڵتااای شااای ریی  لەاڵتااای : سااالڤیا ڤارڵااااڵ 
شاااااعیری هەیکەوتااااووی جیاااااووزی منااااوواڵو و لەاڵتاااای ئەنجااااومەنی 

یی بااااە شاااای ر  نیشاااا مانی مامەساااا ایانی زمااااانی ئینگلیااااسی نمااااوونە
 نەلشەکان  بە ڵوهاتوو وین؟

 
. ئەوە ئەوەساا ێ ە سااەر ئەوەی واای بەڵی ئەکەیاان : پاااتری لااوی  . ج

( بەمکورییەوە)بەاڵم کەمەیێ بیرۆکەم هەو وەک ئەوەی من بەپەرۆشەوە
. لەگەڵ کەسانی ڵلەڤانی ر لە ڕاکخرووی شی ر لەریکای لێکاەیینەوە باب

ماری ئاو "و " جاک بری ت کی"ڕۆیش نی هەریەک لەنووسەرونی منوواڵو 
ئەگەر . جێ پێیەکی گەورەیااو لەڵووی لەیاانەوە بەجینێشا " هەبەرماو

لەشاای و پەرۆشاای بااە هەر شاا ێە بەحی اااب بێاا  ئەوو لەشااڵایب کەوو 
بیااارئەکەمەوە کە مااان لەئاسااا  ئەم ئەرکەڵوم وە ناشااا وونب وااااوەڕوونی 

ەوە بااە ئەوە بااب کە ڵوو سااایی تاار ویماااو لەگەشااەی ئەڵەباای منااوواڵن
بەڕاااوەبەری ڕاکخاارووی شاای ر " جااەو باااڕ"کاااتێ لەالیەو . ڵانااێ  ب یاانب

تەلەەاااەنب باااەکرو و شاااوانکاتی لەاڵتەکەی پاااێ ڕوگەیاناااوم لەرزاکااای 
ئەو ڕۆژە و ڕۆژوناااای ڵووتاااری  هەساااا ب ئەکاااارڵ . بێئەناااووزە ڵویگاااارتب

پەپوولەیەک لەساەر ڵیاب ساەما ئەکاات؛ ڕااە هاوشاێوەی ئەوەی کااتێ 
نجاومەنی نیشا مانی مامەسا ایانی زماانی ئینگلیاسی کەمی ەی لەاڵتای ئە

مان . نموونەیی بە شی ر لەمانگی تشارینی ڵووەم پەیوەناویاو پێاوەکرڵم
لەقااواڵیی ڵیاامەوە سوپاسااگوزوری ئەنجااومەنی نیشاا مانی مامەساا ایانی 
زمانی ئینگلیسی نموونەیی بە شی ر و هەماوو ئەو بەڕااسونەی ڕاکخارووی 

ویااااو ئەبیااانب کە ڵوو ڵەسااا کەوتی شااای رم کەلەاڵتیااااو کااارڵم و مااان و
 .گەورەو لە بووری شی ری منوواڵنوو

 
... زۆر بەکورتی ڵەربارەی لەاڵتەکاو و ج پاتریە لوی  و سلڤیا ڤارڵاڵ 

 وەرگێی ئاماڵەی کرڵووە
 

 ڵەربارەی لەاڵتەکاو
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لەاڵتاێکە هەر ڵوو : لەاڵتی شاعیری هەیکەوتاووی جیااووزی مناوواڵو 
رەی لە هەویای بەرزکارڵنەوەی هەشایاری ساڵ جاراە ئەڵرا  بەو شاعی

منوواڵو ڵویە و بەوەی کە منوواڵو ئاماڵەیی وەرگرتنی سروش ییاو هەیە 
بە شای ر و وە گاواگراکی زۆر شای ا ەی ئەو جاەرە شای رەو بەتاای ەتی 

 .کاتێ بە ئەووو نووسروبێ 
لەاڵتی ئەنجومەنی نیش مانی مامەسا ایانی زماانی ئینگلیاسی نماوونەیی 

ەوە تااا ٠٧١١ەوە هەیە لەسااایی ٠٧١١اڵتااێکە و لەسااایی بااە شاای ر لە
سااااڵنە بااوو و ڵووتاار بااوو بە سااێ ساااڵ جاراااە و  ئەڵرااا  بە  ٠٧٩٢

تااا ئێ اا ا . شاااعیراکی لەژیانااوو ماااو کە شاای ر بااە منااوواڵو ئەنووسااێ 
جێی باسە ئەم لەاڵتە تەننا . شانسە شاعیر ئەو لەاڵتەیاو وەرگرتووە

 .ئەبەلشرا ە شاعیرونی ئەمریکا
قەناغی شانسەهەم لە سی ا ەمی لواناونی ئەمریکاا بەماناای لواناونی 

 (.کەلێو یاو زونکە)ڵووی ئاماڵەییە
شێووزاکی نوای نووسینی هەنرووەی منوواڵنە و چ پاتریە لاوی  : زینە 

ج پاتریااە . ڵوینێناااوە وەک لااەی لەم واااوپێکەوتنە ئاماااژەی پێااوەڵو
وەی پاروڵۆک ااای لاااوی  ئەم شاااێوە شااای رییەی بەنااااوی زیناااەی ەەیلەسااا

 ٩) زینە لە ڵە ڵارەشی ر پێکوا  کە بەم شایێوەیەیە. یەنانەوە ناوناوە
بیگە  ووور بیگە  ڵوو بیگە  یەک بیگە  ووور بیگە  ڵوو بیگە  یەک 

 (.بیگە  ووور بیگە  ڵوو بیگە  یەک بیگە
 
 پاتریە لوی  و سلڤیا ڤارڵاڵ. ڵەربارەی ج     
 
ی یەتای ئیناویانا گەورە باووە و پاتریە لوی  لە شاری گارەی لە و.ج

بەکاااالەریەو لە کاااەلیوی ساااانی  جەزیاااف وەرئەگراااا  و بیووناااامەی 
ماسااا ەری  لە زونکاااەی ئیناااویانا و ڵک اااەروش لە ئاااابووری لە زونکاااەی 

لوی  لە بەشای بازرگاانی  ئاابوری و ژمێریااری لە . ئەهایە وەرئەگرا 
نووساین کەبەتەوووەتای لاەی باە  1998زونکەی ئەتەربەین تاا ساایی 
پاتریە لوی  زیاتر لە حەە ا ک ێ ی . تەرلاو ئەکات  وونە ئەیێ ەوە

بەهەرڵوو شاێووزی ئاازوڵ و ەەرمااڵ ساەبارەت . شی ری بە منوواڵو ڵوناوە
بە گەلااااێ بااااابەتی جیاااااووز هەر لە مێااااوووەوە بگاااارە تااااا ئەگاااااتە 

پاتریە . لە ەەلکلەری ڕوسییەوە تا ئەگاتە شانشینی ئاژەاڵو.ماتماتیە
" لە نووساااینی شااای ر بااە مناااوواڵو   شااای ری باااە گەورەش هەیەبااێجگە 

بارگااااوییە بە  2000 -1993" نەورەساااەکاو ئاسااامانیاو ڕوگرتاااووە
پاتریااااە لااااوی  ئێ اااا ا لە وا اااا ەرڤیڵ لە . می اااااەەر و گای ەجاااااری
 . وی یەتی ئەهایە ئەژا 

 
ڵک ەر سڵڤیا ڤارڵاڵی لەبووری وونە وتنەوەڵو پرۆەی اەر باووە لەزونکاەی 

بەی و زونکااەی نیڤاااڵە و یاریااوەڵەری پرۆەی ااەر بااووە لەزونکااەی زیم ااا
. ڤیک ەریااا و ئێ اا اش پرۆەی ااەرە لەزونکااەی ژنااانی تێک اااو -هی اا ن

ڵک ەر سڵڤیا زیاتر لە هەش ا لێکەیینەوەی نووسایوە و بەشاووری زیااتر 
ڵک ەر سڵڤیا ئەنوومی کەمی ەی . لە نووسینی بی   و پێنم ک ێب کرڵووە

و ئەنااوومی کااەمی ەی ئەرب ااەن ە بااە لسمەتگااوزوری  لەاڵتاای وویڵااوەرە
ک ێ خااانەی منااوواڵو  ئەنااوومی کااەمی ەی لەاڵتاای ساای ێرتە و ئەنااوومی 

سەرنووسااەری گەڤاااری بااوک ێرڵ بااووە و . کااەمی ەی لەاڵتاای ئەڵی ااییە
سااەرۆکی بااەرڵی ک ێااب بااە گەنجاااو بااووە و ڵوڵوەری لەاڵتاای لاای بێنیاا  

سڵڤیا زیاتر لە . ی  پیک وسەهەپکنە بە شی ر و سەرۆکی لەاڵتی ئەرب
سااڵڤیا ئێ اا ا .. سااەڵ کااەڕی لەئاساا ی ناااولەیی و نێااونەتەوەیی گێاایووە

پرۆەی ەری ئەڵەبی منوواڵو و الوونە لەزونکەی ژنانی تێک او و ڵویکی 
ڵک اەر ساڵڤیا . ڵوو منوویە و زیاتر لە سای ساایە هاوساەرگیری کارڵووە

 .ایەجگە لە ک ێب حەزی لە گەش وگوزور و ووونە سینەم
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 ڕۆماننووسی بەری انی
 لماو ڕوشویسە

 !ژیانی لەی لە یاڵەوەری جەزیف ئەن ەو بنیاڵ ڵەنێ ەوە
 برویەو لینم: سازڵونی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئایوانااوتی سااەلماو  1989ی سااایی (ڤااڵن اااین)لەڕۆژی لەشەوی اا ی
وەنااو مانااگ پێشاا ر نووسااەری بەری ااانی . ڕوشااوی بااوو بەڵوو لەتەوە

امی تااازەترین س ایشااکروو بااوو بەئامااانجی مشاا ومیاکی نااالەش لەئەنجاا
کە زۆراااە لە موساااویماناو پێیااااو ووباااوو ( ئایااااتی شاااەی انی)ڕۆمااانی

هەر . تیایوو بێیاسییەک بە بنەماو پیرۆزییەکانی ئایینی ئی  م کارووە
لەو ڕۆژەڵو سەرۆکی ڕژامی ئاایینی ئێرونای ئاایەتواڵ ڕوحاویاڵ لاومەینی 

 ە ساەلماو ڕوشاوی ڵەسا  ەجێ ڵەبێا. ەەتووی کوش نی ئەو نووساەرەی ڵو
وارڵی سەرزوری هەموو کەو و لەئاس ی جینانوو ڵەناسارا  و لەترسای 

وەک لە . کوش ن بەڵەسا ی توناوڕەوەکاو ناواار ڵەبێا  لاەی بشاارا ەوە
یاااااڵەوەری ڵیااااوولورپێنەری جەزیااااف ئەن ااااەو ڵو بیااااری ڵەکەوااااا ەوە 

ی تای ەت هەمیشە لەی بەوە ناسایوە لە الیەو ڕوی گشا ییەوە "سەلماو"
ئەو ڕول اااارەی کە هێماااای ڵوکاااەکیکەری . بکااار  لاااسمەت" ڕوشاااوی"بە 

 .لوان بەبەهایە( کاەراکی)ئازوڵی ڵەربیین و ناوزڕونونی زەنویقێکی

http://en.wikipedia.org/wiki/J._Patrick_Lewis
http://www.twu.edu/slis/vardell.asp
http://www.ncte.org/awards/poetry
http://poetryforchildren.blogspot.ca/2009/10/birth-of-zeno.html
http://poetryforchildren.blogspot.ca/2009/10/birth-of-zeno.html
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ک ێ ی یاڵەوەری جەزیف ئەن ەو حی ابێکی نایاابە لەژیااو باە گەیشا ن 
بەوەی پێیاااوەوترا  مەساااەلەی ڕوشاااوی لە هەماااوو تااارو و شاااڵەژوو و 

لە " زی جەرجیا س روی " ی ڕۆژنامە. ئازویەتی و نەلشەڵونانی نابەجێ
شاری تەرن ەی کەنەڵو ڵەس ی گەیش  بە سەلماو ڕوشوی بە گف وگەیەک 

 . سەبارەت بەو ک ێ ە
 
 

ئااوو وەساف ڵەکەو  زۆرجار نووساەروو پرۆساەی ڵوهێنااو: برویەو لینم 
وەک بەکێشکرڵنیاو بێ  بە ڵونیایەک لەگەڵ کارکرڵنی زیاتریااو  ئەو 

ئایااا ئەمجااارە شاا ێکی . لااەی ڵەنوانێاا  ڵونیااایە ڕەونەب و ڕەونەق اار
لەوجەرە ڕوویوو کە ب گێیا ەوە باە ئەو کااتە نالەشاانەی ژیانا ؟ ئایاا 

 ئەو کاتە نالەشانەت تێرەڕونوووە؟  
 

نەلێر لەتووناموو بوو لەجێگایەکی جیاووزترڵو واوی : سەلماو ڕوشوی 
ت یەکێ لەو ش انەی کە هەویموو لەک ێ ەکەڵو ڕووبوو. پێوو بخشێنمەوە

( مان)ئەوە بوو پێشانیاری ئەوە باکەم ئەو کەساەی ک ێا ەکە ڵەنووساێ  
ئێ  ا هەماو ئەو کەسە نیایە کە لەباارەیەوە ڵەنووسارا  کە ئاشاکرویە 
ئەو سەرڵەمەی لێوونلێو بوو لە مەینەتی و نالەشی و ش ی ر و هەروەها 

من لێرەڵو ڵەربارەی شا ێە ڵەڵوااب کاتێاە ڕوویاوو . زۆر گەنج ری  بوو
تەنااانەت . ولااویەک ساااڵ بااوو و نسیااە بە ڵەسااایێکی لایانااو تەمەنااب

باااەیە . لەکەتایشااایوو و تاااا ئێ ااا ا وو باااوو بە زیااااتر لە ڵووناااسە سااااڵ
هەساااا مکرڵ ئەتااااوونب بەو جااااەرە وەک کاااااروک ەراکی لەیااااایی ئاااااوڕ 

 . لەڕوبرڵوو بوەمەوە
 

ئەی لەسەراکەوە تە بەوی ڕوناوی کەسای ساێیەمی تااک : برویەو لینم 
 راوویی کات هەی وورڵووە وەک ئاماژەیەک بە لەت؟ت بەڵ" ئەو"
 

مان هەویماوو . زۆر باشە بەیاێ ئەوە یارمەتیاوەر باوو: سەلماو ڕوشوی 
ک ێاا ەکە بەبەکارهێنااانی ڕوناااوی کەساای یەکەماای تاااک بنووسااب بەاڵم 

حەزم لەو جاەرە . بەوپەڕی ساڵەیی و ڕوشکاوییەوە ئەیێب بەڵیاب نەباوو
ی ڕوناوی کەسی یەکەمای تااک نووسایوە من ڕۆمانب بەبەکارهێنان. نەبوو
بەبەکارهێنااانی ڕوناااوی کەساای یەکەماای تاااک  -منااوواڵنی نیوەشااەو –

بەاڵم بەجەراااە لە جەرەکاااو جیاااووزە کاتێااە کە ڕوناااوی . نووساارووە
وە . کەساای یەکەماای تاااک ڵروساا  ڵەکرااا  بااە وەل ێااە کەبااوونی نیاایە

ەمەم ڵەوا  من بەڕوس ی هەس مکرڵ ئ. هەس مکرڵ ئەو جەرەم بەڵڵ نییە
نەموی اا  هەساا  . بااە ئەوەی هەساا  بااکەم ئەمە یەکااێکە لە ک ێ ەکااانب

باە . بەش ێکی جیاووز و جوڵو لەبەشەکانی تری جەس ەی کارەکەم باکەم
ماااوەیەکی ڵراااو نەمئەزوناای مەبەساا ب لەوە ویاای بااوو و وە نەشاامئەزونی 

پاشاااو ورڵە ورڵە کەوتاامە بیرکاارڵنەوە لەڵەوری . وااەو بەڵەساا ی بێاانب
وەک جەراە لە نووسینی ڕۆمانی غەیرە لەیایی لەوەشنی لی  ی ئەمە 

. شااینولەر وەکااو لااوانی سااارڵ  شاا ی ڵروساا   گااەرونی لەسااێوورەڵروواە
نووسااااینی ڕۆماااااو کە  -نووسااااین بەم شااااێوەیە " هەروەهااااا پێمووبااااوو 

  ئەوەش جەراااە بااوو لەو کلاای نەی کە "ڕووڵووەکااانی ڕوساا ەقینە بێاا 
جااراکی تاری  ئەیڵاێمەوە ڕونااوی کەسای . ڵەرگای ک ێا ەکەی ڵەکارڵەوە

 .سێیەمی تاک یارمەتیوەر بوو بە ئەم کارە
 

لە یااااڵەوەری جەزیاااف ئەن ەناااوو تاااە وەسااافی گاااەڕونی : بااارویەو لیااانم 
جیاااووزی ". منااوواڵنی نیوەشااەو"بەشااێکی ژیااانی لااەت ڵەکەی بااە ڕۆمااانی

 پرۆسەی ویرۆک گێیەرەوە لەنووسینی ئەمجەرە یاڵەوەرییەڵو وییە؟
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ئەوی ڕوساا ی بێاا  ماان ووزم . لەڕوساا یوو یەک شاا ە: و ڕوشااوی سااەلما

لەبیرکرڵنەوە ڵەربارەی ئەم ک ێ ە و ڕۆمانی مناوواڵنی نیوەشاەو هێنااوە 
. وەک جەرااااە لە ڕووناااین لەیەک ااار لەساااەرتاپای جەسااا ەی کاااارکرڵنب

وااااونکە لەوونەیە ڵوو ک ێااااب باااان کە زۆربەی ئەزمااااوونە لوڵییەکااااانب 
مناوواڵنی نیوەشاەو ڕەنگاوونەوەی ساەرڵەمی  .تیایانوو ڕەنگیااو ڵوبێا ەوە

هەروەهااا لەقەناااغی ڵەساا رێکرڵنی نووسااینب شااێوە . منااوویی و ڵووتاارە
گێاارونەوەی لەیاااییی لااانەووڵەکەم و وە لە قەناااغی ئێ اا ای نووسااینب 
ئەم شااااێوە گێااااایونەوە غەیااااارە لەیااااایییە باااااە لاااااوڵی گەورەیااااایب و 

ایی و سااەیر ماان ووی ڵەبیاانب هەنااو  پەیوەنااوی نائاساا. لااانەووڵەکەم
لەئاااروڵوو لەنێااووو ئەو ڵوو ک ێاا ە وااونکە بەهااەی ئەوە و بااەیە لەگەڵ 

 ( پێوەکەنێ. ) ئەوەشوو بەڵینیاییەوە لەڕوس یوو هیچ جیاووزییەک نییە
 

نیشااانوونی ئەوەی ک ێ اای یاااڵەوەری جەزیااف ئەن ااەو : باارویەو لیاانم 
ڵەربااارەی ویاایە لەگەڵ باااجێکی شەل اای گەورەی ئەو شااارەزوییەی کە 

ەسااافی ڵەکەی کەوتاااەتە ساااەرت  هەیەیە باااوتر  بەو باااە لەشااای و
 .ڵومناوو

ئاااەی نەلێااار مااان لەشاااڵایب  زۆر لەشاااڵایب بەو : ساااەلماو ڕوشاااوی 
مان ئەمسونای ویرۆکێکای . ڕوس ییەی کە لەیکانێە ڵەیانووت زۆر لەشاە

باشااب هەیە بااە وتاان و ئەزوناای هەوییشااموو هەر ئەو ویاارۆکە بڵێاااب؟ 
بی ااا نی ئەو شااا ەی کە هەروەناااوە  هەروەهاااا زۆر لەشاااڵاڵ باااووم بە

بەقەبااارەی شااەش سااەڵ الپەڕەیە لەیااە حەز لە لوانااونەوەی ڵراااو 
من لەو . بەاڵم ئی  ی ابی ئەکەو و حەز لەلوانونەوەی ئەکەو -ناکەو 

باایوویەڵوم ئەمە شاا ێکی سااەیربوو لااێب ڕوویااوو کەژیااانمی لااەش کاارڵ  
  نیاایە وە مەبەساا ب ئەوەیە ژیااانی زۆربەی نووسااەروو ئاااوو سااەرنجیوکێ

مان ووم مێشاکوو ( پێئەکەناێ.)من نەەرەت لەسەرنجیوکێشای ژیااو ڵەکەم
تەننااا ویاارۆکەکەت بگێاایەوە و بااا  -ڵەگااوزەرو ویاارۆکەکەت بگێاایەوە 

بااش ...ووی ڵەبیانب کە ئەمە ویرۆکیکای باشاە". کاریگەری لەی ڵوبنێا 
 .نییە لەناوی بوای  ئەوە گرنگە لەبارەیەوە بنووسی 

 
فێکی زۆر جاااووو لە ک ێ ەکەتاااوو هەیە ڵەرباااارەی وەسااا: بااارویەو لیااانم 

زینااااوونی ووو وەک پێوی اااا  بااااە ئەوەی "ئەوەی وااااەو بااااە ماااااوەیەک 
لەگەڵ ئومێااوی سااەرکەوتن بە تێگەیشاا ن لە ژیااانی " لەشەوی اا  بیاا 

ڵووژمنان  لەمیاانی هەناو  سا ەی مێن ی ڕووو ڵەرباارەی جاێ و شاوانی 
ەکااتی نووساینی ک ێ ای ئایا ل". ئایاتی شەی انی"تای ەتی تە لەڕۆمانی

ە  " هاناااووو"ە یاااو " پاااینەر"یاااڵەوەری جەزیااف ئەن ەنااوو ڵەباااوو ئەو 
 لەبەرواو بگری ؟ 

 
نەلێاار لەڕوساا یوو بەجەراااە لەجەرەکاااو هانااوونێکی : سااەلماو ڕوشااوی 

یەکێە لەو هەکارونەی منی ل  ە ساەر ڕاچاکەی نووساینی . پێچەوونەیە
هەروەهاا ". او ساارڵ مەکەرەوەماس ...مەرویی مەکە" ئەو ک ێ ە ئەوەبوو 

مااان ئەمسونااای کە ئەو ک ێااا ە زۆرتااار ڕووی ڕەلااانەی لەلاااەم باااوو وەک 
وااونکە پێمااوویە ئەو ک ێاا ەی نووسااەرەکەی تیایااوو هەوڵ . لەکەسااێکی ر

ئەڵوت بڵاااێ وەناااو بە ئاکاااارەوە هەی اااوکەوت ئەکاااات لەکاتێکاااوو بە 
ە لەیکانێە ڵەورە ڵرووە کەبەو جاەرە هەی اوکەوت نااکەو کە هەسا  ب

ڵەبااێ " بااەیە پێمووباوو . کەساێ ی لەیاااو نااکەو و وەڕوساا ەقینەش ناین
وەک " ڕوس ی بوتراا  ڵەبێا  ڕوسا ی بوتراا  باا ڵۆزەلای لەگەیاوو بێا 

ژیااانی هەر مرۆڤێااە زۆر شاا  هەیە ئاااووتەلووز بااووم نەمکرڵنااایە یاااو 
بەجاااەراکی تااار ئەنجاااامب باااوونایە یااااو زووتااار یااااو ڵرەنگ ااار یااااو 

 .گرنگە ئەوە بووترا وە پێموویە . بەهەرحاڵ
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ئایااا ئااارگیەمێن ی بەرگریکرڵناا  لە ڕۆمااانی ئایاااتی : باارویەو لیاانم 

 شەی انی بەپێی تێرەڕبوونی سایەکاو گەڕونی بەسەرڵو هاتووە؟
 

تەنناااا لەوونەیە لەقەناعەتەکاااانی مااان بەهێستااار : ساااەلماو ڕوشاااوی 
من پێماوویە لەساەرڵەمێکوو ڵەژیان نەک تەنناا هێارش لەساەر . بووبێ ن

زوڵی ڕوڵەرباایین لەهەمااوو گەشااەیەکی جیناااو هەیە بەیکااو بەرڵەووم ئااا
ئارگیومێن ێکی باشە ( ولرقابة ولذوتیة)پێماو وترووە سان ەری لوڵیی 

  وە " ڵونیشە و ڵەس  بەکاڵوی لەتەوە بگرە باا نەی اات"کەجەراکە لە 
لەگەشەنیگای منەوە ئەو ئەڵەبە مەزنە هەمیشە کاڵوی ڵووەتە ڵەم بااوە 

 .ر گرنگە ئەمەت لەبەرواوت وو نەبێ و وە زۆ
 

تە جاراکیاو لە نووسینێک وو وتا  ئەڵەب هەکااراکە باە : برویەو لینم 
وێوەکێشااااو یااااو وانااااکرڵو کەڵەتاااوونین هەنگااااوی باااە هەی گااارین و 

 .لەناویوو نیش ەجێ بین  وەک هەکاراە بە پێوونی مانا بەژیاو
 

 انەی کە وتااومە بەیااێ بەڵینیااییەوە یەکێااە لەو شا: ساەلماو ڕوشاوی 
هەروەنوە نایەتەوە یاڵم لەم ک ێا ەڵویە یاا لەجێگاایەکی تارڵو وتاومە  
یەکێە لەئاکامەکانی هیرش کرڵنە ساەر ڕۆماانی ئایااتی شاەی انی ئەو 
وێوە کێشانەیە یاو ئەو واناکرڵنەوەی جینانە کە ژیانی یەکێکای تێاوو 

ەیە ڕاگااایەکی تاار هەیە بااە وەساافی ئەو ڵیااارڵ. ڵەژااا  و تێااە ڵەشااکێ 
ئەوی  شێ ییە  وونکە هەمووماو لەنااو ئەو واانەیەی جینااو ڵەژیان و 
. ڵەزونااین وااەو کااار ڵەکااات و ئااێمە لە چ جێگااایەکی ئەو جینااانەڵوین

کاتێاااە ئەو واااانەیە وو ڵەکەیااا  ئی ااار ئەوە زۆر زۆر حەپەساااێنەر و 
بااەیە ناوااارم بنیاااڵی بنااێمەوە  ناوااارم وااانەی ئەو . سەرلێشااێوووییە

بەیای نووساینی . نیاڵ بنێمەوە و مانای ژیاانی پێ اوەمجینانە بە لەم ب
 . ئەو ک ێ ە بەشێە بوو لە پێوونی مانا بەژیاو

 
لە وااوپێکەوتنێکی ئەم ڵووییاانەت لەگەڵ بای بای سای : برویەو لیانم 

BBC  ڵو ئاماااااژەت بەوەڵو لەو باااایوویەڵو نیاااا  کە ڕۆمااااانی ئایاااااتی
 . شەی انی لەباروڵۆلی ئەمیۆڵو باڵوب ێ ەوە

 
لەو بااایوویەڵوم ئەوەی وتاااب تەزااااە زیاڵەڕۆییااااو : و ڕوشاااوی ساااەلما
پێمااوویە گومااانی تێااوو نیاایە زەحمەت اارە وااونکە جەراااە لە . پێااوەکرڵ

وە لەیکی  نایەوا  ئەوە جااراکی ر ڵووباارە . کاریگەری سارڵی ئەبێ 
نەک تەننااا ڕۆمااانی ئایاااتی شااەی انی بااە نمااوونە ئەی ئێ اا ا . بێاا ەوە

ااە یااو ڵوو سااڵ هەناو  ڕۆمااو هەباووو وی؟ سایێە یاو سااڵ و نیو
ساااەبارەت بە ژنەکاااانی پێغەمااا ەر و لە بەری انیااااش بااا و باااوونەوە و 
کەسێە بەم ێکی ئاگرووی ل   ووە نااو سانووب پەسا ی ڵەزگاای واا  و 

بااەیە ئێ اا اش پێمااوویە ئێ اا اش تاارو هەیە . باڵوکاارڵنەوەی ک ێاا ەکە
گف وگاااەیەک کەهەرجەرااااە نەک تەنناااا ڕەلااانە لەئی ااا م بەیکاااو هەر 

سااەبارەت بە ئی اا م لەوونەیە ب ێاا ە هااەی ڕووڵوناای تەیەسااەنونەوەی 
تونااووتیوونە وە پێمااوویە لەیکاای  پەشااەکاوو لەمە مەبەساا ب ئەوەیە 
ئومێااوەوورم ئێ اا اش ب ااوونین هەنااو  ڵەزگااای وااا  و وباڵوکاارڵنەوە 
بوۆزینەوە ئەو ئازویەتییەی هەبێ  ک ێ ی وەک ئەوەی من نوسیومە باڵو 

 . ە بەاڵم پێموویە تەزاە زەحمەت رەبکاتەو
 

ئینجااا پاشاااو میسوجێکاای نااوا ر لە سان ااەری لااوڵی : باارویەو لیاانم 
 .لەئاروڵویە کەتە پێش ر ئاماژەت پێوو
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منای  زۆر ڵووڵڵ باووم لەو باارەوە . بەیێ لەئاروڵویە: سەلماو ڕوشوی 
وااونکە پێمااوویە واااوەڕوونی تااە لە هااونەر ئەوەیە هونەرمەنااووو بچاانە 

ر و پرسیاری قورو بکەو و ش ی نەوتروو بڵێن وە بەشێکیشان لەو کەنا
وە ڵووو لە هونەرمەنااووو و . ئااارگیومێن ە گەورەیە سااەبارەت بە جیناااو

نووساااەروو ڵەکەو بێاااوەنگ بااان لەترسااای ڕەنجاناااونی کەساااێکی بەساااام 
ئااێمە لەسااەرڵەمێکوو ڵەژیاان کەلەیااە . کەجااەراکە لە لەبەڵەساا ەوەڵوو

نەوە هەر وەک ئیناانە ساوکایەتیکرڵو بەمااەی بیر لە ماەەکانیااو ڵەکە
هەروەهاا لەڕوسا یوو هایچ ماەێاە لەئااروڵو نیایە تاا . ئازوڵی ڕوڵەربایین

جینااااو لاااەی هەماااووی . ئاااێمە ئەوەمااااو نیااایە. ساااوکایەتی پێ کراااا 
ئەگەر بچااامە ک ێ خاااانەیەک مەرجااا  لەگەڵ ڵەکەم . ساااووکایەتیکرڵنە

ە بەالی ماااانەوە زیاااااتر لە ڵوو ڵەرزەو ک ێ اااا  پااااێ نیشاااااو ئەڵەم ک
بەاڵم ماااان ناااااوب ک ێ خااااانەکە . ناپەساااانوو و پاااایو لە سااااووکایەتی

لەکەمەیگااای کاارووە ئەبێاا  ەێاار بااین قەبااویی هەمااوو شاا ێە . ب ااوتێنب
بکەین کە بەهەر ڕاگایەکی مومکین وترو بێا   هەناواکیانماو پێخەشاە 
و هەنواکیاو جیاووزین لەگەییانوو و هەنواکیشیاو حەزماو لێیاو نییە 

ئەگەر ئێمە لە گەمەیگای ئاازوڵڵو باوین ڵەبێا  ئااوو . ئەمە ئاوویەئی ر 
 . بەو جەرە بێ 

 
وەرگێر ئاماڵەی ..زۆر بەکورتی ڵەربارەی ڕۆماننووو سەلماو ڕوشوی 

 کرڵووە
سەلماو ئەحمەڵ ڕوشاوی ڕۆماننووسای بەری اانی بەڕەوەیەک هیناوی لە 

انوەوور و لەڵویە و باوکێکی لو ٠٧٠١ی حوزەیرونی ٠٧شاری بەم ای لە 
بااوکی ساەلماو ڵەرواووی زونکاەی کاام رجە بەشای یاساا . ڕۆشن یر بووە

سەلماو ڕوشاوی ڵەرواووی . ووتە پاراسەر بووە و ڵویکیشی مامەس ا بووە
" بەهااەی ڵووەم ڕۆمااانییەوە ٠٧٩٠ساایی . زونکاەی کااام رجی بەری انیااایە

لەاڵتااای باااوکەر وەرڵەگراااا  و ڕۆماااانی ئایااااتی " مناااوواڵنی نیوەشاااەو
انی کە واااوورەمین ڕۆماااانیەتی باااووە جێگاااای مشااا ومیاکی زۆر و شاااەی 

نااااڕەزویی زۆری لێ اااەوە و لەتەوووی گەشاااەجیاووزەکانی ڵنیاااای ئی ااا م 
ک ێ ەکەی ڕاگای باڵوبوونەوەی لێگیارو و ڵووتاری  ئاایەتویاڵ لاومەینی 

ساەلماو . ڕا ەری جمناوری ئی ا می ئێاروو ەەتاووی کوشا نی باە ڵەرکارڵ
یااوو ڵەنووسااێ  کە باااوکی ناااوی ٢١٠٢انی سااایی روشااوی لەیاڵەوەرییەکاا

سااەلماو نااە . ڕوشااوی لە شااانازیکرڵو بە ئیاا ن ڕوشااوەوە هەی ااوورڵووە
ڕۆماو و ڵوو ک ێب بە منوواڵو و  سێ ک ێ ی کەکرووە وڵە ک ێ ی نووسین 
و لێکەیینەوەی نووسیوە و بی   و هەشا  جاار ڕااسی لێنارووە و لەاڵت 

ساااەرگیری کااارڵووە و لەساااایی ساااەلماو ڕوشاااوی ووورجاااار هاو. کااارووە
 .ەوە لەشاری نیویەرک لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڵەژا ٢١١١

 
  The Georgia Straight))ئەم واااوپێکەوتنە لە ڕۆژنااامەی : تێ یناای 
 .باڵو بەتەوە ٢١٠٢ی تشرینی ڵووەمی سایی ٠٥ی  ٢٢٠٢ژمارە 

 : سەرواوەکاو 
1- http://straight.com/article-

832671/vancouver/rushdie-rebuilds-his-world-
joseph-anton 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie 
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ەوتن لەگەڵ ویرۆکنووو و ڕۆمانووسی ئەمریکی جەنیفەر واوپێک
 وەی 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەو ک ێ ەی ئێ  ا کاری لەسەر ئەکەی ناوی وییە؟: پرسیار 
ئەو ک ێااا ەی کە ئێ ااا ا کااااری تێاااوو ڵەکەم نااااوی : جەنااایفەر وەیااا  

کە . ە کە ڕەنااگە زیاااتر هەر بەم ناااوەوە بمێنێاا ەوە"سااووتانی ماارڵوو"
 .زنجیرەی ک ێ ەکانی ئیمیڵی س ەو ڕاە بێ ەوەپێوەوێ  لەگەڵ 

 
 ئەی بیرۆکەی ک ێ ەکەت لەکواوە بە هاتووە؟: پرسیار 

 

بەهاااااەی پاشاااااخانی ئەکااااااڵیمیب لە ڵوڵگەری و : جەنااااایفەر وەیااااا  
بابەتێە بوو شا ێکب ( ئاگربازاە)سووتانی ڵەسئەنقەس  .تاوون ارناسی

ئاگربازاە لێاە منی  بییارموو عەقڵی پیاوکوژاە و . لەبارەوە ڵەزونی
گرا وەم و ئەنجامی  زرنگی پیااوکوژاکی ئاگرباازە کە گیاری لاوورڵووە 

 .بە سازڵونی نەلشە و پی و بەپێی گوناهەکانیاو
 

 ک ێ ەکەت ئەوێ ە ژار چ ژونراکی ئەڵەبییەوە؟: پرسیار 
 

 .سووتانی مرڵوو ئاکشنی موووڕک بەلەشووهێنەرە: جەنیفەر وەی  
 

هەیوەبواری  کەڕۆیی کاروک ەرەکان  ب ینن چ ئەک ەرگەلێە : پرسیار 
 لە نوونونی سینەماڵو؟

 
بەگشاا ی حەز ناااکەم هاایچ ئەک ەراااە یاااو لااانمە : جەناایفەر وەیاا  

ئەک ەرااااە بناااێمە شاااوان کاااارەک ەر لەبەر ئەوە لاااوانەروو ڵەتاااوونن 
 . لەیایی لەیاو بەکار بێنن کاتێ ک ێ ەکانب ڵەلواننەوە

 
  ی ەکەت؟یەک ڕس ەی زۆر کورتی ک: پرسیار 

 
بەیێ ئیمیلی س ەنی پەلی ی ننێنی سەربەلە لەگەڵ : جەنیفەر وەی  

زەحمەت اارین پەروەنااوەی تاااوونی کوشاا نوو ڕووبەڕوو ڵەبێاا ەوە  کاااتێ 
لەواوی بێووری جاسووسەکانی ڵەویەت و بەگراکیرووە ناپاکەکاو لاەی 

 .ڵەڵزا ەوە
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وی ئەگەر بەتەماااای ک ێااا ەکەت بااااڵو بکەیااا ەوە  لاااەت بااااڵ: پرسااایار 
 ڵەکەی ەوە یاو بەشێوەیەکی تروڵی یەنی باڵو ڵەبی ەوە؟

 
 .بەسەربەلەیی باڵوی ڵەکەمەوە: جەنیفەر وەی  

 
وەناااااوی لایاناااااو باااااە نووساااااینی یەکەماااااین م اااااەڵەی : پرسااااایار 

 ماس ەرنامەکەت؟
 

 .یەکەمین م ەڵە نسیکەی ڵوو مانگی لایانو: جەنیفەر وەی  
 

ەکەی لەگەڵ ئەو ویاارۆکەی چ جااەرە ک ێ ێکاای تاار بەروورڵ ڵ: پرساایار 
 نووسیوتە؟

 
کە ک ێ ەکااانب ڵەنووسااب هەوڵ ڵەڵەم السااایی هاایچ : جەناایفەر وەیاا  

ئەمەڕ ڕاااااب پێاااوەڵوت تااااا . نووساااەر و شااااێووزاکی تاااای ەت نەکەمەوە
بەاڵم . قورسااایی بیرکاارڵنەوەم بچێاا ە سااەر ئەوەی وێااوی لااێ ئەبیاانب

گری  ن و کاارە لوانەروو ک ێ ەکانمیاو بەروورڵ کرڵووە بە بەیووجی و 
 .بەروییەکانی جەیم  پاترسن

 
باوو باە نووساینی ئەم ( کاارتێکەرت)کاێ و وای ئیلنام ەلشا : پرسیار 
 ک ێ ە؟

 
کاااارەک ەری زنجیااارە نووساااینەکەم ئیملااای سااا ەو و : جەنااایفەر وەیااا  

هەروەهااا لەشەوی اا یب ڵوڵگااا و تاوون ارناساای ئیلنام ەلشااب بااووو بااە 
 (.نەروروژا)نووسینی موویک بەلەشووهێنەر

 
ئەی چ ش ێکی تری ئەم ک ی ەکەت ڕەنگە ب ێ ە هەی پەسا ی : پرسیار 

 یاو تەرونی حەزی لوانەر؟
 

هەروەنوە ک ێ ەکانب بەشاێکن لەزنجیارەیەک ک ێاب  : جەنیفەر وەی  
کە ڕی بەلاااوانەر ڵەڵەو باااە . بەاڵم هەمووشااایاو ڕۆماااانی ساااەربەلەو

 .ولیاکانیاوهەی وورڵنی سەکێشییەک کە ب ێ ە هەی تەرونی حەز و ل
 ڵوو وشە ڵەربارەی ڕۆمانی سووتانی مرڵوو ؟: پرسیار 

بەاڵم ئایا تە ئاماڵەی سسوی گونااهەکەت .. هەموو کەسێە گوناه ڵەکات
 بچێوی ؟

 
 ڵەربارەی ڕۆماننووو جەنیفەر وەی 

 
جەنیفەر وەی  هەیگری بروونامەی بەکالەریەساە لە پەلی ای ڵوڵگەری 

زون ااا ی تااااووو و )تاوون ارناسااایو هەروەهاااا برووناااامەی ماسااا ەر لە 
ساااەرباری ئەمەش هەیگاااری وەناااوین برووناااامەی تااارە (. تاوون ااااروو

ئەنااوومی کااەمەیەی . لەبوورەکااانی تاااووو کاارڵو و پرۆەااایلی تاوون اااری
 .نیونەتەوەیی ڵوڵگەری تاوون ارناسییە

ئازوڵ بەمانا سیاساییەکەی )جەنیفەر برووەی لەاڵتە و نووسەراکی ئازوڵ
و (مانا پرۆتەکەلییەکەی کە ووڵوری هیچ قەرورڵوریە نیایەنا  بەیکو بە

جەناایفەر وااوور ڕۆمااانی موووڕکااووری . زونااای تاااووو و  تاوون ارناسااییە
ڕقلێ ااااوونەوە  گەمەی ماااارڵوویەک   " لەیااااایی نووساااایوە کەئەمااااانە 

هەروەهاا ک ێ یکای باڵوکارڵۆتەوە " هااوڵەمێکی بێاوەنگ  عەقڵای تاریاە
کەپرۆسەی لێکگرااورووی هەنگااو ". ناریەوەنیەتی نووسینی سی" بەناوی

جاااااگە لەماااااانەش جەنااااایفەر . بە هەنگاااااوە باااااە نووساااااینی ساااایناریە
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کااورتەویرۆک ڵەنووسااێ  و ک ێ ێکاای لەوبااارەوە باا و کاارڵۆتەوە بەناااوی 
جەنااایفەر ئێ ااا اش ساااەرقایی یاااارمەتی و وونە ". یەکەماااین تەماشاااا"

تارمااایی و وتاانەوەیە لە بوورەکااانی ب وکاارڵنەوە و نووسااین ڵەربااارەی 
ڕونانی ک ێاب و وی  اای  و وتاار و نووساینی سایناریە و پیااووونەوە و 

 .لێکەیینەوە
جەنااایفەر لەوی یەتااای کالیفەڕنیاااا لە واڵتە یەکگرتووەکاااانی ئەمریکاااا 
لەڵویااە بااووە و گەورە بااووە و ئێ اا اش لەگەڵ هاوسااەرەکەی و هەرڵوو 

ەر جەناااایفەر ه. سااااەگەکەی و هەرڵوو پشاااایلەکە السااااارەکەی ڵەژااااا 
 .لەهەرزەکارییەوە حەزی لە ک ێب و نووسین بووە

جەناایفەر حەزی لەوااوونە ڵەرەوە  کەنااار ڵەریااا  بەشااالوو هەیگااووو و 
 .وانەگرتن هەیە

 
 

 :سەرواوەکاو 
1- http://authorjenniferchase.com/2012/12/19/the-

next-big-thing-dead-burn/ 
2- http://authorjenniferchase.com/bio/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جامی مەکارتی ژنە شاعیری نواخووزی ئەمریکی
 لە ڵیمانەیەکی ڕوس ەولەڵو

                                                                   
 :سازڵوو و وەرگێیونی لە ئینگلیسییەوە 

 (مەشخەڵ)عەبوواڵ سڵێماو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پەلشانە شی ر وزەیەکای ئاساەیی لەساەر ڕووی پەڕە و وااو و مێشاکی  

 لوانەرڵو هەیە
 شی ر ڕول اراکی سەرەکی ژیانمە 
 بە من پەس مەڵرانیسم باش رین وەمکە 
 

http://authorjenniferchase.com/2012/12/19/the-next-big-thing-dead-burn/
http://authorjenniferchase.com/2012/12/19/the-next-big-thing-dead-burn/
http://authorjenniferchase.com/bio/
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( نیو ئینگ نو)ووزی ئەمریکی لە ژنە شاعیری نواخ( 8)جامی مەکارتی 
هەر لە . وری ڕۆژهەاڵتی ئەمریکاا لە ڵویاە باووە و گەورە باووەولە باک

ئەزبەر  ی(ڕۆبەرت لاااوی  س یڤن ااان)بەرویااای تەمەنیاااوو شااای رەکانی 
کرڵووە و هەروەها لە گەشا ی بە نێاو وشاەڵو حەزی لە ڵەناگ و ساەڵوی 

نی ڵونیااااای وشااااەکاو بااااووە ئەمە سااااەرباری تێاااایوونین و واااااوڵاریکرڵ
لەشەوی  ی بە وشە و شی ر ڵەکەوا ە شکڵگرتن کاتێاە لە . ڵەوروبەری

وسینی شی ر الی وجامی کەرسی ن(. ماین)کەلیجی ئاماڵەکاری ڵەبێ  لە 
 .وەرڵەگرا  کە جەل کرڵو باوو لەساەر شاێوەکانی شای ر( جاو هێریە)

ڵووتااری  لەماااوەی ڵووسااایی لوانااونی ئاماااڵەیی هەساا ی بەوە کاارڵ کە 
لەریکە ئارەزوو و لەیایی ڵوگیرڵەکات  ش ێە کە ڵەیوی   تێی  ش ێە

جا ماوەیەکی بارڵ تاا ماناای شای ر بەتەوووەتای . بگات و پیاڵەی بکات
 بااووە و  بەربااالەڵلە ئەو هەمیشااە  ڵەەاا ەری  .ئااالوڵەی ژیااانی بێاا 
لە کەتاییااوو جاااراکی تاار لااەی .  ەبااوو ی شاای رلەریکاای لوانااونەوە

( نیااو هامشااایر) وسااینی شاای ر لە زونکااەی وبینیاایەوە لە پەلەکااانی ن
 (.وااری  سایمیە) و ( مەکیاک مەک برویاو)لەسەر ڵەس ی مامەس ایاو 

ئیشااکرڵو لەگەڵ ئەو ڵوو مامەساا ا بەلشاانوەیە کە ڕانیشااانوەری جااامی 
و سەقامگیرکرڵنی لەسەر  بووو لە وەنیەتی ڵروس کرڵنی وانەی شی ری

لە بااااووری  8449 ڕااااایەوی بەڵەساااا نێنانی بیوونااااامەی ماج اااا ێر لە
 (.توسااو) لە ( ئەریسۆناا)وساین لە زونکاەی وس ایشکرڵنی ڵوهێناو و ن

ساااڵ وەکااو بەڕاااوەبەر و کەساای نااە پااش تەوووکرڵناای زونکااە بااە ماااوەی 
 (2.)سااەرقایی کااارکرڵو بااووە ( تەساااو)یەکەماای ڤی اا ڤایی سااااڵنەی 

لەو ماااوەیەی کە بەڕاااوەبەر بااوو  ژمااارەیەک لە شاااعیرە بەناوبانااگ و 
اساااااارووە زینااااااوووەکانی ئەمەریکااااااای هێنااااااا بااااااە ئەو ڤی اااااا ڤایە ن

) و ( مەک ین کاومین) و ( ڵەینە جیەوو) و ( شێرماو ئەلێک ی:)لەوونە
ئەمە بااێجگە لە شاااعیرونەی کە بە ( ئاااو ۆیااوماو) و ( گەری سااینوەر

باوو  جاامی ( توسااو)هەر ئەو کااتەی لە  .وسایوزمانەکانی تار ڵەیانن
ی پرۆەێشاانایی ئاااکیەیەژی و مەزەلااانە و سااەراکومەکااارتی وەکااو سەرنو

تێک اا ە ئەڵەبیەکاااو و هەروەهااا وەکااو مامەساا ایەک کاااری ڵەکاارڵ کە 
زونکەی : )ووتەوە  لەوونە گوونەی لە ژمارەیەک لە کەلێو و زونکەکاو ڵە

( ساان ا) پەیمانگای هونەری نەی یڤەکاانی ئەمریکاا لە ) و ( ئەریسۆنا
لە ڤاانکەڤەر نیشاا ەجێ  2111جاامی لە سااایی (. نیاو مەک اایکە) لە 

ڵەبێ  باە  وونە وتانەوە ساەبارەت بە شای ر و شااعیرونی هااووەرخ لە 
وساااین و وبەشاای ئەڵەباای ئینگلیااسی و هەروەهاااا وتاانەوەی پرۆگروماای ن

جااامی وەرگااری لەاڵتاای  ( .سااایمەو ەرەیااسەر) باڵوکاارڵنەوە لە زونکااەی 
ونەری ئەریسۆنااایە بااە کااەمەیەی هاا( ئاماڵەکاااری)لیااونەی لێکااەیینەوەی

جاااامی شااای رەکانی لە وەرزنامەکاااانی ئەمریکاااا و کەنەڵو بااااڵو  .شااای ر
پەیوەناااوییەکاو و کااااتە ) یەکەماااین ڵیوونیشااای بە نااااوی  .کااارڵۆتەوە

 (3.)باڵو کرڵۆتەوە( ڕوس ەقینەکانی ڕۆژ
 

پێی ئاشنا بووم وەل ێە  2119جامی مەکارتی لە سەرەتای  (1)
( ساایمەو ەرەیاسەر) ەی لەریکی لوانونی پەلشانە شی ر بووم لە زونک

 .و ئەوی  وونەی پێوەوتین
کااەن رین ڤی اا ڤایێکی ئەڵەباای و : ڤی اا ڤایی سااااڵنەی توساااو (2)

 .هونەریە لە باشوری لەرئاووی ئەمریکا
 .ڵو سازڵووە 2119ئەم ڵیوورەم لە هاوینی  (3)

 
شی ر گەلێ پێناسەی جیااووزی هەیە  تاە شای ر :( ڵ شخه مه)بوواڵ سڵێماو  عه

 اسە ڵەکەی ؟وەو پێن
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وسااەر و ویە کە نیبااە ماان شاای ر ئەزمااونێکی زمااانەوون: کارتی  جااامی مااه
پاشاو لاوانەری  کەشافی ئەو ڕوسا گەیی و ئاایوگەڕە سەرساوڕهێنەرونە 

قااپێکی پای لە  .شای ر هەماوو شا ێکە. ڵەبێ  کە زماو ئەنجاامی ڵەڵوت
 .ەیلیمەیە   مێساکەو بە پەرڵولێ شیر ڵوڵەگیرسێ  و شی ر هیچی  نی

 
لەم ساەرڵەمەڵو شای ر لاوانەری زۆر کەمە : (ڵ شخه مه)بوواڵ سڵێماو  عه

 وساوی؟وە تە بە شی رەوە نیهەی وی .وسینوبەبەروورڵ بە پەلشاو و ن
 
 

لە گەلاێ ئاروسا ەی جیااووزەوە هەقایقەت ئەوەیە مان : کارتی  جامی مه
ئەوەی  .ئەم پرساایارە لە لااەم ناااکەم کە بااەوی ماان بە شاای رەوە لکاااوم

زۆر  .مە بیڵااێب ئەوەیە کە شاای ر ڕول اااراکی سااەرەکی ژیااانمەمەبەساا 
من ئەڕۆم بێئەوەی پرسیار بکەم باە  .ە وەکو ڕۆیش نیئاسایی و سروش ی

شاای ر ئەو شاا ەیە وەل ێااە کاااری لەساااەر  .شاای ری  ئاوهااایە.ئەڕۆم 
ئاسووڵەم ڵەکات   حەزم لە وتانەوەی وونەی شای رە  ( وسبوڵەین)ڵەکەم

ی  لەساەر ئە هەو ئاماڵەو بە ڵراوویی ڕۆژ لەشڵایب ڵەبینب لەیکانێ
ڵۆزیااانەوەی وشاااە ڵەکەو باااە شااای رەکانیاو جاااا ئەم ڵۆزیااانەوەیە هااایچ 
 .ئایوگەڕاە پێک ێنێ  یاو نا   یاو هیچ کەسێە بەی گرنگ بێ  یا نا

. وسااینی شاای رولێاارەڵو شاا ێە هەیە سااەبارەت بە جەلاا  کاارڵنە سااەر ن
ووم لێااوەکات کە  جەلاا  کاارڵو گاارنگە  هەر ئەمەش ڵیخەشااب ڵەکااات و

 .بەبێ شی ر نەتوونب بویب
 
جیااووزی نێاووو شای ر و پەلشاانە شای ر :: (ڵ شخه مه)بوواڵ سڵێماو  عه
 ە؟یوی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007و جامی مەکارتی ڤانکەڤەر تەمموزی ( مەشخەڵ)عەبوواڵ سڵێماو
 

پەلشااانە .*(جیاووزیاااو وەکااو سااەناتا و ڤی نێلاایەیە: کارتی جااامم مااه
لە بری ڵاری یەک لەڵووی یەک وەکاو . ەکی تای ەتی شی رەشی ر شێوەی

بەم شااێوەیە   .سااەتانا و ڤی نێلاایە بە پێاای ڕساا ەکاو لە جااویە ڵویە
واااو و مێشااکی  پەلشااانە شاای ر وزەیەکاای ئاسااەیی لەسااەر ڕووی پەڕە و

ئەم وزە ئاسااااەییە وو لە پەلشااااانە شاااای ر ڵەکااااات  .لااااوانەرڵو هەیە
کە لێاای  .پاشاااو ڕۆبچێاا ە لااوور الپەڕەکاااو ب یااا  و بێاا ە ڵەرەوە  

زۆر  وساینی هەیە وڵەڕوونی پەلشانە شی ر هەماو شێوەی پەرەگروەای ن
پەلشانە  .لەو پەرەگروەانە ڵەوێ  کەلە کورتە ویرۆک و ڕۆمانوو هەو

شاای ر پەیوەنااویەکی زۆر باااش لەگەڵ بااازڵونی سااوریایی ڵەبەساا ێ  و 
  زۆر بە ئاسانی هەر ش ێە ڕووبووت .ویرۆکی زۆر ورڵ ورڵ ڵەگێیا ەوە
 !لە پەلشانە شی ر ڵەگوزەرا 
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شێوە پێکناتەیەکە لە وەشنی شی ری لیرکیی وویە کەلە :ڤی نێلیە( *)
ڵاری سێ کە بەشێوەی پێنم ( ب ڕی)ئاووزڵوو ڵار پێکوا  لەگەڵ   نەزڵه

 (وەرگێی.)وسرا وو ووورینەیەک ڵەن
 
وەنویااووو ئایااا شاای رەکانی تااە لە پەی: ( ڵ شااخه مه)بااوواڵ سااڵێماو  عه

لەگەڵ کل ااوری ئەمریکاای؟ ئەگەر وویە شاای رەکانی تااە چ کاااریگەرییەکی 
ئەگەری  نا   بەوی؟ هەروەهاا پەیوەناوی  ئەو کل ورەیاو بەسەرەوەیە؟

 ە؟ینێووو شی ر و کل ور وی
 

ووو  ئەمە پرسیاراکی زۆر گەورەیە و ئەو پرسایارەیە :  کارتی جامی مه
ئەم تێیوونینەم هەیە  .بوەمەوە کە هیووڵورم بەبێ لەهەیکێشاو وەاڵمی

وسااااب هەویااااوەڵەم ڕوباراااااە لە وزە و هەساااا  ووااااونکە کاتێااااە ڵەن
بە ئەم مەبەس ە مان بیار لە ئەمەکاووری یااو لێررسارووەتی . ڕوم مایێ 

یاااو ئاساا ی بەهاارەی هااونەری لااەم ناااکەمەوە بااە ئەمەریکااا یاااو هەر 
ک ماان ئەو هەساا ەم هەیە  کاتێااە کە ق ااە ڵەکەیاان وە .کل ااوراکی تاار

ئەمەش وترو کە ئاشکرویە باە مان کە  .ئەوەی ووبێ  ئێمە لەهەیکێشین
یە پەیوەسااا ە لە نێاااو شااای رەکانموو یئەو ڵینیاااا کاااەمەاڵیەتی و کل اااور

یە یزۆربەی ئەو سااااااااەرکوتانەش کە لە تونااااااااوو تیااااااااو. زینااااااااوووو
 .یەکااااانەوە بە تااااای ەتی  ڵژ بە ژناااااو سااااەرواوە ڵەگاااارویکەمەاڵیەت

نسمی بەو ڕاگایانەی کە  ێنوڵەیی و ئاس هەروەها من شەیووم جگە لە ب
 لە شااای رەکانموو .ژنااااو واولێاااوەکران و ڵەڵواناااوران لە کاااەمەیگەڵو

هەویوەڵەم ڵوو شا  لە پەیوەسا  بەم باساەوە وەک ڵوو ڕەگەز ئەنجاام 
ئەو ویرۆکانە بگێیمەوە کە باو لە تونووتیوی ڵەکەو و :  یەک .بوەم

سااووڵ لە :  ڵوو. بااەتەوەناماااقویی و نایەک ااانی تێیانااوو بەرجەساا ە 
مااان ڵەمەواااا  زەحمەت ااارین شااا  باااوتر  و . تووناااای ڵەڕبااایین باااکەم

لەگەڵ   لەواااوە ڵەمەوااا  زۆرتاارین قااوڵرەتب بااە بگەڕااا ەوە .ب ی اار 
لەو باایوویەڵوم ئەمە غەڵڵر . کی  کەلە تووناااڵو هەیەتااەیەیەزۆرتاارین 

 .و وزەبەلشاە(تطنیار)پااککرڵنەوەلە هەس ب ڵەکاات بەوەی کە هاونەر 
ڵەربیینێکااای  .ڵووجااااری  هاااونەر لە ڵیااای لەیاااوو ڵەرباااارەی ڵەربااایینە

منااااای   شااااای راکب پێنیشااااااو باااااوە  .هەمەالیەنەی پااااااک و باااااێگەرڵ
ئێ اا ا  .وسااەر و کل ااورت تێیااوو نیشاااو ڵەڵەموڕەنگااوونەوەی هەرڵوو ن

ئەوەی مااان بیاااری لێاااوەکەمەوە هەسااا وەکەم کە بەوپەڕی ڵینیاااایی و 
وسااایومن یااااو وچ مااان ن)وسااارووو ونڕوحەتەوە بڵاااێب ئەو شااای رونەی کە 

بەئەنااووزەی هێماکااانی کااات لە ئەتەمەبێااک ( وساایویانەوکەسااانی تاار ن
هاژوژتن و جلوبەر  لەبەر کرڵو و لوورڵو ئاماڵەکرڵو و ڕیک مەکاو و 

 ..  تەماشاکرووو و ەلیمی سینەماکاو و ه و بینرووو
  
ن تاااە لاااەت لە چ لانەیەکاااوو پاااەلی :( ڵ شاااخه مه)باااوواڵ ساااڵێماو  عه

پاش بونیاڵلووزی یاو پەس مەڵرانی   یااو شا ێکی تار؟ ئەی  ڵەکەی  
 شی رەکان  وەو پەلین ڵەکەی ؟

 
   بە پێااای باااێ زیااااڵ و کەمساااەرەتا . زۆر وااااکە: کارتی جاااامم ماااه

 .سینولە سەرڵەمی پەس مەڵرانیسم ڵەنو ڕەلنەگروو من و تە لە ئێ  اڵو
ن کەئەگەر تاااا ئێ ااا ا نەم ی ااا وە ئەم ساااەرڵەمەی ئاااێمە وااای پێاااوەیێ

جا هەروەناوە لاەم وو باسای ڵەکەم  .ڕەلنەگروو ناواکیاو بە ڵوهێنابێ
سااەروو لەیاااو لە نێااو ئەم وبەاڵم ڵینیااا ناایب کە وااەو ڕەلنەگااروو نو

بەپێااااای ئەوەی کەی لە ڵویک اااااووو کەی  .پاااااەیینکرڵنە جێاااااوەکەنەوە
سااین یاو بەپێاای ئەم یاااو ئەو ەاااک ەری تاار بااە ونوڵەساا یاو کاارڵ بە 
لەم لەحااسەیەڵو ماان هەوڵ ڵەڵەم کە ئەمە بااوۆزمەوە و  .نمااوونە جااوونی
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ەیشاا نی گبگەڕااامەوە بااە الت و بەرڵەووم بااب لە وەاڵمەکەم بە پێاای تێ
 .ئێ  ام

لەو کااتەوەی لەڵوک اووم بە ماوەیەکی ڵرااو لەو بایوویەڵو باووم کە مان 
پەس مەڵرانی ااااا ب و لەومااااااوەیەی کە زۆربەی بەرهەمەکاااااانب تیایاااااوو 

ئەومااااوونەڵو  تەناااانەت زۆر لەوەش زیااااتر مااان سااایوە و لەهەماااوو ونو
سوپاسااگوزوری بیروڕوکااانی ئەم سااەرڵەمەم کە لەڕوساا یوو بااە ماان هەساا  
ناکەم  کە بیروڕو بن بەیکو ڕاگاگەلێکن کە پێشوەل  مان بیارم پێیااو 

باە مان پەسا مەڵرانیسم باشا رین  .ڵەکرڵەوە و ڵەژیام و ڵوهێنانب ڵەکارڵ
 .وەمکە

ڵووی )ساا مەڵرانەکانە ئەوونەی ەپ هانااوونی هونەریااانە بێااوین حەزم لە
ئەم ڵەس رێشاخەریە ڵیخەشاب ڵەکاات و وزە  .ش ێکیاو ڵوهێناوە( پیکاسە

ئەمەش وریاایی و زیناوووییە وپەیوەساا ە بە  .لە لاە ڵەگار  نەک هێاس
هاونەرونە وەرڵەگارم کە لەو مااوەیەڵو  وپاشاو زۆر وێاو لە .ڵۆزینەوەوە

جاک اان پەیااەک   مااارک )کار ئااێمە ق ااە لە شااێوە. بەرهەم هێناارووو
و ( جاەو کەیام) و مەسیقاری وەک ( ڕۆزۆک   ولیەم ڵ  کونینگ   تاڵ

لەنێویانااوو و هەروەهااا ( مێاارو کەنینگنااام) سااەماکەر و وەریااەگروەەر 
شااااعیرونی قوتابخاااانەی نیویاااەرک   قوتابخاااانەی بااا ک مااااون ێن   

گروپای ئەمە . بی  جەنەرەیشان  ڵەکەیانبوژونونەوەی سانفرون ی کە و 
 .گەڕینی ژیاو و کل وری بەهێسە

تاکو ئێ  اش ئایا لە شێووزی کاارکرڵو و پەرۆشای هونەریاانە باە هەر 
گروپێاااە چ ئەوونەی لە پاااێ  یااااو لە ڵووی ئەوونەوە هااااتووو هااایچ 

 گرە ێکی پێکنێناوە؟نەلێر
مان الپەڕە  .من شی رەکانب وەک سنووب یاو ەارگەنی وشە پاەلین ڵەکەم

 .کانیشااااب وەک وەنااااوین ڵەەاااار واااااو لێاااائەکەموەک ڵەەراااااە و شی رە
ی الپەڕە و شی رین   (لەڵەرەوە) یاو ( لەسەر)نەک ( لەناو)وشەکانب 

بەم  .کە ئەزماااونی لواناااونەوەی شااای ر لێروتااار و کااااریگەرتر ڵەکەو
شێوەیە لەو بیوویەڵوم کە شای رەکانب و ئەو وشاانەی کە پێکای هێنااوو  

ڵەشاااێ   .ەسااا ەیینیااااو بەرج three-dimensional))ساااێ نەیین
ب ااوونب شاا ێکی زۆرتاار لە وەاڵماای پرساایارەکانی تاارڵو بااە ئەم پرساایارە 

 .هەیکیانین
 
ئایاااا ڕەلااانەی ماااەڵارنی ئەمریکااای  :( ڵ شاااخه مه)باااوواڵ ساااڵێماو  عه

ەوە ڵوبنێا  ؟ تاا وەناو یتوونیویەتی کاریگەری بەسەر شای ری ئەماریکی
زماااو و ئەم کاااریگەریە کاااری لااەی کاارڵوە و ئایااا تەئ اایری بەسااەر 

 وە هەیە ؟ەڕەگەزەکانی تر
 

تا ئەنووزەیەک ڕەلنەی مەڵارنی ئەمریکای کااریگەری  :کارتی  جامی مه
 .بەاڵم پێچەوونەکەشاای هەر ڕوساا ە.بەسااەر شاای ری ئەمااریکییەوە هەیە

. توونااااای کاااااریگەری زۆر ڵوور و ڵراااااوە کەواااای بەکااااورتی ڵەکەوااااا 
ریگەری لەوی تار لەوبیوویەڵوم ئێمە نازونین تا چ ئەنووزەیەک یەک کاا

کاارڵووە ڵەشااێ ئەوونەی لەڵووی ئااێمەوە ڵااان ئەووو ب ااوونن شاا ێە لەم 
 .بارەیەوە بڵێن

 
تاە لاوانەری تاای ەت بە لاەت هەیە ؟  :( ڵ شاخه مه)بوواڵ ساڵێماو  عه

 ئایا وەو پەیینیاو ڵەکەی ؟
 

من زۆر لەش ەل ب بەوەی کە گروپێە لوانەرم هەیە : کارتی  جامی مه
یووم پێیاااانە شااای رەکانب ڵەلاااواننەوە و ساااەرنم و ڕاسیااااو ڵەگااارم و بااا

زۆربەی ئەناوومانی ئەم گاروپە بچاووکە  .پێشنیارەکانیانب بە ڵەرڵەبایو
ە بەتەمەنەکاااانی ڵونیاااای شااای رو کە باشااا رین ساااەروکاریاو یئەماااریکی
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ماااااااان  .لەگەڵ شااااااااارەزویی وونە وتاااااااانەوە و باڵوکاااااااارڵنەوەوە هەیە
ئەمە  .ئەکەمپاااااااەلین (( کااااااارووە))ئەولاااااااوانەرونەم بە لاااااااوانەری

ئەولااوانەرونەو کە ئاماااڵەو بیااروڕو وئەنواشااەیاو بگااەڕڵر  سااەبارەت 
سەرنجیوکێشاا ری   یەو وااەنە و ڵەتوونێاا  واای بکااات؟یاابەوەی شاای ر و

لەمە زۆربەی ئەو شاعیرونەی شی رەکانب ئەلاواننەوە زۆر تەقلیاویانەو 
 .وسیویانە بەبەروورڵ بە سا ایڵە پێشایەوی وپێشاەنگیەکانبوڕەسمیانە ن

ن ڕەزومەنااوم بەوەی کە لوانەرەکااانب ئامااڵەو کارەکااانب بخااواننەوە و ما
وەاڵمی بوەنەوە تەنانەت ئەگەر بەتەوووەتای لە کارەکاانی ئەووو جاوڵو 

حەزڵەکەم زۆر هاوشااانی تاارم هەباان تااا بەشااووری بەرهەمەکااانب  .باان
لەشاا   .لەگەیااوو بااکەو بەاڵم ئەمە هەروو بە ئاسااانی مەوجااوڵ نااایەت

 .تەننا لە الیەنێە یاو ڵوووو ڵەبێ ئەزونی حەزکرڵو 
 
 
ساین باە تاە چ ماناایەکی هەیە و لە ونو( : ڵ شاخه مه)بوواڵ سڵێماو  عه

کارەکان اااا جەلااا  لەساااەر چ جاااەرە سااا ایڵێە ڵەکەیااا ەوە و لەگەڵ چ 
 تروڵی یەنێە لەریکی ڵەس وپەنجە نەرمکرڵنی؟

 
کە  وسرا  وەک ئەوەیوبە ن  ەت منەوە شی ر زۆر نان :کارتی  جامی مه

مااااان  .وساااااێکی ناوااااااری زونیارییەکاااااانبومااااان یاڵوش ن. ڵەهاااااەنرا ەوە
وشاە  ئەو .کاەڵەکەمەوە توونای بیرکرڵنەوەبەبەرڵەوومی وشە و ڵەنگ و 

وەرەیسونەی کە لاوەنی ڵەنگێکن و حەزملێیاانەو پااروە ق اەکرڵو یااو 
وەک ئاروس ەکرڵو و  .گف وگەیەک کە گواب لێیاو ڵەبێ  کەیاو ڵەکەمەوە

یاااااو ڕساااا ەیەک لە نااااامیلکەی زونیاااااری  ێەانی پاسااااکیلپااااێکەوە لکاااا
وەەرمایش ی ڵک ەری ڵڵوو یاو ک ێ ێکی زون  ی ئەمە بێجگە لە بیروڕوی 

ئەم می اەڵی  .لەم پاروە زونیاریانەوە شای ر ئامااڵە ڵەکەم .لەم و تاڵ

کارکرڵنە ڕااە بەو هونەرمەناوە شاێوەکارە ڵەوێا  کە هەی وورڵنەکاانی 
وساین وبیر لە شای ر ن .ەنگەکانەوە وەرگرت ێ لە تابلەی تێکەیکرڵنی ڕ

ڵەکەمەوە وەکو پرۆسەی کەشفکرڵو  وەکو قاوڕ و بەرڵی پەیکەرتاشاێە 
کە پێوی ااا ی پێیەتااای باااە وااااککرڵنی کەل وڵرز و ڵۆزیااانەوەی شاااێوە 

 .تیایوو
من لەو بیوویەڵوم هەموو ڵەیێین ئی  اتیکا پێشاەنگی هەماوو ئەوونەیە 

و پەروواااس لەڵەرەوەی باااوەڕی باااڵو  کە سروشاا یاو لااە قوتااارکرڵنە لە
زاااوەتر ئەمەوااا  بڵااێب ئەلااووزم شاای رەکانب شاا ی مەحاااڵ  .ڕاگااای باااو

 باایووم بە هەویاوونە باە ڕوپەڕونااونی ئەم کاارە ولەواااوو .ئەنجاام باوەو
. کااورت ڵەهێاانن کە گوری اای ژیاااو و ساایینەوەی شاای رەکانب ڕوڵەکشااێن 

نێاووو ئەوەی ئەمەواا   ئەمە ڕاگایەکی ترە بە ئەوەی بڵێین ڵوبیونە لە
مااان کااااتب زۆر  .شااای رەکانب وااای باااکەو و ئەوەی  ئەووو وااای ڵەکەو

لەبەر ئەوەی  .لێااوەڕووت بەاڵم ئەمە بەقەڵ هەویااوونەکاو گرنااگ نااین
لەم هەویاوونانە پرۆساەی کەشافکرڵو وەنااو هەنگااو زیااتر و نسیک اارە 

ە سااەبارەت بە بابەتەکااانب و زەرورەتاای یلەوەی کە ڕوساا ی بااە ماان ویاا
ئەم لەوشااااااااانە یاااااااااو ئەم  .وشااااااااەکاو لە کااااااااارگەی زمانااااااااوولە

لە ژیاااااانی ڕوسااااا ەقینەڵو جێگااااااو ( Awkwardnesses)ڵژوورونە
ئەم ڵژوورونە کەرەسەی لااو و ماایەی  .ڕاگایاو هەیە و بە من ماناڵورو

 . بەاڵم ڕوس یشن  ئیڵروجن
 
زمااو قاوڵرەتی کااریگەری هەیە بەساەر  :( ڵ شاخه مه)بوواڵ ساڵێماو  عه

ئایاااا لەو کاتاااانەی کە شااای ر . ل اااارەکانی تاااری شااای رڵووڕلەیااااڵ و 
 وسی  ئەتوونی وەسفی قوڵرەتی زمانماو بە بکەی ؟ وئەن
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بەن  ەت منەوە زماو وەکو شاەحنی کارەباا کااریگەری  :کارتی  جامی مه
لە  .کاااریگەریەکی بەهێااس و مەزو ڵەگرااا  و پێشکەشاای  ڵەکااات .هەیە

نییەوە ڵەسا  پێا کەم و ڕاگاای شی رەکانی لەموو حەز ئەکەم لە نیگەرو
 لەنااااو تااااقیکرڵنەوە .پێکەوەناااانی پاروەکااااو لە گشااا ەوە باااوۆزمەوە

 وزە پێوەبەلشاێ و هاوکاات( زمااو و وشاە) ماتریایوو گەڵکارکرڵو لە
ماان لەالیەو  .بە زینااووویی ئەهێڵێاا ەوە کااارە ئەڵەبیاایەکەش گااوژمێکە

ڵەرگاا بە  وەناو جاوونە ؛کەمەیەکاانەوە ڕااب پاێ نیشااو ڵەڵراا   کەڕو
کاااری ماان ڕاااگە بە زماااو ڵەڵوت بااە . تەوەامااوو ڵەکااوزە تەوژماایڕووی 

ڵوو ەاەرم یااو شاێووز  کە ئەڵگااری هەمیشاەیی ( ناساینەوەی)ڵۆزینەوەی
من پێب لەشە و تاقیشی ڵەکەمەوە . ڵەقە ئەڵەبییەکەڵویەلە نیگەرونی 
سااااااب واالکییەکااااااانی لە سااااااەرواوەی هەساااااا  و وزە وشاااااای راە بنو
بەم شااێوەیە حەزم لەو شاای رونەیە کە  .یاااو وانااا بااکەمونیگەرونییەکان

ڕەنگاوونەوەی ئەزماونی ش  باوەڕ هەسا ە ڵەربیووەکااو بێا  و هەروەهااا 
سین ونو کرڵەیئەو شی رونەش کە بەشێوەیەک لە شێوەکاو ڕەنگوونەوەی 

 .بێ 
 
 ە؟یڵوو وتەت وی :( ڵ شخه مه)بوواڵ سڵێماو  عه
 

ەم بااااە بانگێشااااەی ئەم حەزئەکەم سوپاساااا  بااااک :کارتی  جااااامی مااااه
پاشااو ڵوو وتەم  .واوپێکەوتنە  پرسیارەکان  لەش و ساوڵمەنو باووو

 !حەماسەت وپەرۆشی:ئەوەیە
 
 

 :کاو  تێ ینیه

 2111ساایی ی لوولی یەکەم  2یاو  8گەڤاری ووتە ژمارە  له  م ڵیووره ئه( 8)  
 . وه باڵو بەته

  تاه رم گێیووه ر لەشاب وه و هاه  هنجام ڵوو زماانی ئینگلیاسی ئاه  باه  م م ڵیاووره ئه( 2) 
 . ر زمانی کورڵی سه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

 وینەنا بەیکەر ژنە شاعیری کەنەڵی
 

 : سازڵوو و وەرگێرونی لەئینگلیسییەوە 
 (مەشخەڵ)عەبوواڵ سڵێماو
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 کورتەیەک لە ژیانی وینەنا بەیکەری شاعیر

 
کانی  ڵوورگاه  نگای لاه ی ڵه یاه زویه  (هاایکو)  ری عاشاق باه یکه وینەنا به
  و لااه ئااه. کااات کانی ژیاااو ڵه مااه سروشاا  و له  ڵ بااه تێکااه  وه ره ڤانکەڤااه

ماناا   باووو باه)باووو   لاه  وه سا ایڵی جیااووزه  اڵم باه به  وه ی شی ره ڕاگه
ب وونێا  تاا   کاات بااروو ڵه  ڵ باه و شای ر تێکاه ئاه. ڵوا  ڵه(ی که ەرووونه

ر نووسااینی  بااە وینەنااا هااه( هااایکو. )مڵێنێ  نگ ر بخااه شااه سروشاا ێکی قه
 . بوونی ڵوو کل وری ئینگلیسی و یابانییه  یکو ئاوا ه   به شی ر نییه

. ساساکاوووو لەواڵتای کەنەڵو لە ڵویاە باووە هەرامایوینەنا بەیکەر لە
مەنای لەتە. ش  منووڵ  شەشەمین منوویی ناو لێسونەکەیانە لە کەی هه

بااری   کەیەم یااای ڕۆژئاااووی هەراماای ش ساااییوو ڵەگااواسنەوە بااە  شااه
ی (ئارساەر) وینەناا لەگەڵ. و لەشاری نەناایمە نیشا ەجێ ئەبان کەنەڵو

شەش ک ێ ی شی رم ) وینەنا ڵەیێ . هاوسەریوو ووور منووڵ پێوەگەیێنن
شااا ا ئەن اااەلەژی لە  زیاااتر لە هه لەنێاااو شاای رەکانب .باااڵو کااارڵۆتەوە

 مریکا   نیوزیڵەنو   یاباو و ئەوروپا باڵوباونەتەوە  لەوونەباکوری ئە
  ( ئەمریکاا)   ئەن ەیەژی هایکو ( بەری انیا)جینانی هایکو :  لەنێو

  ( یەنااو)   گەاڵکااو گەڕونەوە ساەر ڵورەکااو ( یاباو) جینانی هایکو
   ڵەبیناااااران(کەنەڵو) لە ڵوو شاااااێوەڵو(ئەمریکاااااا) ڕوبەری شااااااعیروو 

ە گەلێ زمااو وەرگێایڵرووو وەکاو یاباانی   ەەرەن ای   بەرهەمەکانب ب.
 .یەنانی  ئەیمانی   کرووتی   یوگەساڵەی و ڕۆمانی

وانەنااااا بەیااااکەر ئەنااااوومی یەکێ اااای شاااااعیرونی کەنەڵویە  ئەنااااوومی 
ئەنااااوومی کااااەمەیەی  یەم یااااایە ە   کیسااااەرونی بااااروەیوروساااایەنی نو
ئەنجااومەنی ئەنااوومی ژمااارەیەک ڕاکخااروو و   و (هااایکو)نێااونەتەوەیی 

  و(تانکااا)ئەنااوومی کااەمەیەی ئەمریکاای  تاارە وەکااو ئەڵەباای و شاای ریی
لەاڵتااای   ڵووناااسهتاااا ئێ ااا ا  .ەیئەناااوومی گروپااای شااااعیرونی ئاشااا ی

 :پێ ەلشرووە لەوونە
  8411لەاڵتی شیکیشی لە 

 ی یاباو لەالیەو هێڵی ئاسمانی یابانەوە 8411لەاڵتی ک ێ ی 
  8414یکو لە لەاڵتی وەزیری ڵەرەوەی یاباو بە ها

  8414لەاڵتی باشو ترۆەی بە هایکو بە ئینگلیسی لە 
  8441لەاڵتی پرۆگرومی تاکێشی ساکوروی لە 

  8441لەاڵتی کیەکای لە 
  8449لەاڵتی واک رین هایکو لە بولارس  لە ڕۆمانیا لە 

  8449لەاڵتی کەمەیەی هایکوی کرووتی لە 
 2111لە سایی بیوونامەی مەری  لە ەی  ڤایی هایکو و تانکا 

 2118یەتی لە ومەری نێوڵە-تە-لەاڵتی سێنەمین هەشی
ئێ اا اش تااای واای و یەگااای تااای ەت بە بە "وینەنااا بەیااکەر ڵەیێاا  

لە باڵوکرووەکاانی " سااڵوووو ڵەکەم و هیووڵورم بەرڵەووم بب لە نووساین
: 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=winona+baker&source=images&cd=&cad=rja&docid=M3ilgGLSFZbgvM&tbnid=c6hTAtOw3RAvCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.leafpress.ca/books/The_Slough.htm&ei=griNUY_uOOGligKyrIEY&psig=AFQjCNHbj6F-6Jypd9GbTlfcxpZQwZS7qA&ust=1368328692895785
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 8419         نیمچە سەزونیژنێکی  -8
 8448  هەورەکاو لەیاو بەتاڵ ڵەکەنەوە      -2
 8442        ی بەقەوزە ڵوپەشرووڵور -1
 8442       بورجی ڕووناکی کەناری ڵەریالەوڵیو  -9
 2111    وتتەنانەت بەرڵی  هەناسە ڵەڵ -1
 2111منوویی      پێوەش ی  -کاژ  -1

بارت   هەرامایلە " نەناایمە"وینەنا بەیاکەری شااعیر ئێ ا ا لە شااری 
  .یوو ڵەژا ی هاوسەر"ئارسەر"کەیەم یا لەگەڵ 

 
 
 
 
 
 
 

ی  ڕاگااه  ر لااه یکااه ڵ وینەنااا به گااه م له وتنااه م واوپێکه ئااه(: 8)تێ یناای 
کیاااوو باااەم  یه نامه  وینەناااا لاااه . نجام ڵووه ئاااه  وه هیڵااا ئیمهەوو و  لاااه ته
  سا  لاه به مه)ت باە بنێارم  م ک ێ اه ئاه  پاێب بااش باوو! ساڵو)وسێ  ون ڵه

  ک ێ ێکای کااەن ره  کاه یە (یااالەوڵیاو بااورجی ڕوونااکی کەناار ڵەرک ێ ای 
 لە ینووساب ی ڵه و شا انه ی زۆر س ایڵی جیااووزی ئاه ی نموونه وه ر ئه به له

م  کااه ز ئه حااه .تاااڵ ی ژناو هااایکو    کێشااه گرااا ؛ مەڵارو گای ااه لااە ڵه
ناو  وه  ت لاه که واڵته . باڵوبەوه  ت ب ینب که که رگێرونی ئینگلیسی وتاره وه

 .ڕی ڵو تێره مه یه نگووه ێ تهل گه سایی ڕوبرڵووڵو به
 کان ا  نوسینه  وتن له رکه هیووی سه  به
 (ر  یکه وینەنا به   

اڵم زۆر ڵووریان  ژیان  باه ڵه  عاه ک موقاته یاه  نو من و وینەنا له روه هه 
  وتناه م واوپێکه یی باە ئاه وه کی پێکاه یه مان وونی وانه نه  بەیه  وه که یه له

 .ین بکه  ئاماڵه
 

ئەم کااورتە بااایەگروەییەی وینەنااا بەیااکەرم لە وەنااوین (: 2) تێ یناای
 :کە ئەمانەو سەرواوەی جیاجیاوە ئاماڵە کرڵووە

 
   

 :سەرواوەکاو
 

 
1- http://www.poets.ca/linktext/direct/baker.htm 
2- http://www.leafpress.ca/books/The_Slough.htm 
3- http://www.leafpress.ca/Mondays_Poems_200

7/Winona_Baker/Winona_Baker.htm 
4- http://www.fireflyoffice.org/pacifikana/bcgallery.

htm 
 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.poets.ca/linktext/direct/baker.htm
http://www.leafpress.ca/books/The_Slough.htm
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 ڵەقی واوپێکەوتنەکە
 

لە ڵونیااای شی رڵو شاای ر پاارڵاکە لە (: مەشااخەڵ  )عەبااوواڵ سااڵێماو 
 ە؟یپەیوەنوی تە بە لوانەرون ەوە وی .نێووو شاعیر و لوانەر

سینی شی ر  بەاڵم من بیار لە ولوانەر گرنگە پاش نو :وینەنا بەیکەر 
ماان ڵیخااەش ڵەبااب . ساابوهاایچ کەسااێکی تاار ناااکەمەوە کاتێااە کە ڵەنو

ی تااەم لەسااەر مێااسی کاتێااە کەسااێە بااە نمااوونە ڵەیێاا  ک ێ اای هااایکو
ڵوناااوە و وەنااو ڵونەی لێااوەلوانمەوە پااێ   تەلاا ە لەوەکەمتەنیشاا  

یاو وەل ێە کەسێە ڵەیێ  من هاوڕوم لەگەڵ سەزی نێاو . ئەوەی بنووم
 . تاڵ ..و بورجی ڕووناکی کەناری ڵەریاشی رەکەی ئەوڵیوی 

 

هەکارەکاانی بایەلاوون  واین وەل ێاە :  (مەشاخەڵ )عەبوواڵ سڵێماو 
 ه و؟...ڵەنگ بە نموونە زماو  کەمەیگە  شوانکات  سی ؟وەنوشی ر ڵ

 
لەو باایوویەڵوم یەکەمجااار شاای ر لااەی کەڵەکاااتەوە و : وینەنااا بەیااکەر 

پاشاااااو تااااە ڵویااااوەگری و ڵەیخەیاااا ە سااااەر کاااااغەزو وەنااااو جااااار 
ساااەبارەت بە زمااااو  هەکارەکاااو  شاااوانکات  تااااڵ بە  .ڵویااوەڕاوی ەوە

ئینجا بیخاوانەرەوە باە کەساێکی ڵی ڵینیاییەوە پاش لەبەرواوگرتنیاو 
 . تاڵ ..بە ڵۆزینەوەی وشەی واک ر و می اەەر و

 
مێاااووو بەشاااێکە لە ڕوبااارڵوو  واااەو :  (مەشاااخەڵ )عەباااوواڵ ساااڵێماو 

 ڵەڵوتەوە؟ سینەکان ا ڕەنگوڕوبرڵوو لە نو
 

مان ئێ ا ا لەساەر ئەوە کاار ڵەکەم و شای رم هەیە کە  :وینەنا بەیکەر 
هەرامی من لە باشووری  ەر ژیانمەوە هەبووە؟وەو مێووو کاریگەری بەس

ساسکاوووو لە ڵویاە باووم و ڵوو ساایی یەکەمای ژیاانب لەوااوو بەساەر 
میلێاە ڵووجاا واارەکە " ڕیجایناا"شااری برڵ  پاشااو بااوکب لە بااکوری 

 .کیی و تا شەش سایی لەواوو ژیام زەوی
بااااوکی  .ڵەرباااارەی ئەو ساااااڵنەیە" مناااووییپێوەشااا ی  -کااااژ  "ک ێ ااای

ژیانی ئەو کاات وەکاو ژیاانی ژو و مێرڵاکای  .بوو باوک االرم سەرگەورە
و ڵووتار پەیوەناوی و باوکب کااپ نی پااپەڕ باو .ئاسایی ئەمیۆکە نەبوو

کاارڵ بە هێااسی ڵەریااایی کەنەڵووە لە جەنگاای جینااانی ڵووەم کە ئەوسااا 
لەکاااتی ئەنجامااوونی کاراااە بااە  .بااوو" هالیفاااک "شاااری بنکەیاااو لە 

وساای ئەتلەساای توشاای هەژونێکاای وئەیمااانی لە ئەقیان یەکاای"غەووسااە"
گەورە بااوو ئەگەر واای لااەی سااەالمەت بااوو بەاڵم زیااانێکی گەورەی لە 

 .ئەزمووو و شارەزویییەکەیوو
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شا   ههلەو بیوویەڵوم ڵویە و باوکب لێسونێکی ئاساووڵە نەباووو کەوای 
تەنگەژەیەکااای ئاااابووری ساااەرتاپاگیر و وشکەساااایی و  .مناااووییاو باااوو

رین نااااووەکەی گرت اااووەوە  باااەیە بیاااری لەوە کااارڵەوە کە بە لەی اااا
 ضرو)ووتە وااااووو بااااە  " بااااری ی  کەیەم یااااا"هەراماااایبااااارکرڵو بااااە 

 بە 8421لە ساااایی  .اکااای گەرماااوگەڕی وەکاااو کالیفەڕنیاااا(ولمی ااااڵ
منووڵ و ڵویاە و ش  شهبارماو کرڵ کەلوپەلەکانماو و " ەەرڵ"ماشێنێکی 

و نەبوو و وووین بە ناو ئەمریکا ئەوکات لەتی پا .باوک سوور بووین
وینەوە بە کەنەڵو و پاشاو ڕووتر لەگەڵ تێنەیچوونەوەی ڕاگاکاو گەڵو 
باری   کەیەم یاا کە تەناگەژەی ئاابووری وەناو جێگاایەکی هەرامای بە 

 .کەنەڵوی گرت وەوە و لرو  بەرکەوت ووو
ڵەشاێ گەنجێاە ئەوەی  .منوویێکی ترماو بە ژیانی برسێ ی لەڵویە باوو

ر ڵوبێاا  کە بااەوی هەژور بااووین وااونکە ئەوسااا سی اا می سەشاایال بەبیاا
جااا ئەوەی ئێ اا ا ماان کاااری لەسااەر ڵەکەم مێااوووی  .وەکوئێ اا ا نەبااوو

بااری   کەیەم یااا تاااوەکو ئێ اا ا هەراماای لااانەووڵەکەمە لە لەرئاااووی 
 (ئەوەی کە بەواوی لەم بینیومن)
  

  کاتێاە چ کەشوهەوویەک هەیاوەبواری:  (مەشخەڵ )عەبوواڵ سڵێماو 
 سی ؟وکە ڵەنو

 
مناوویی زۆر وااکب هەیە ی واوور من ڵووجار ڵووی ئەوە :وینەنا بەیکەر 

ڵەیااێ هەمااوو ژنێااە ´یاافۆڤیرجینیااا "و گەورە بااووو و ڕۆیشاا ن وەک 
لەواوو لە ئەەی ە تێکەڵ و  .پێوی  ە ژووراکی تای ەت بە لەی هەبێ 

ماان  .سااینوبااە نو مااووبەبهەنااواە جااار ڵەواامە  .ساابوپااێکەیەکەم ڵەنو
هاوساەرەکەم  .سابوب س ەینانە و حەزڵەکەم س ەیناو بنوجمرۆڤێکب میسو

حەزی لە یااااری گاااەیفە و ڵەوێااا ە ڵەرەوەو ڵەزونێااا  ئەو کاتاااانەی کە 

ڵوونیوەڕوونی  ڵەتوونب ڕاکیااو باخەم و . سب ئەمەوا  بەتەننا ببوڵەنو
بەلاسوک ئەیێا  تاە  .بخوانمەوە و وەرزش بکەم بەاڵم س ەیناو هی مانە

ژووراکاااای بەتاااااڵ و قەیەم و کاااااغەزت پێوی اااا ە بەاڵم ماااان تەننااااا 
 . کەمریوتەرەکەم ڵەوا 

 
. تانکاا و هاایکو لە بنەڕەتاوو یاباانین:  (مەشاخەڵ )عەبوواڵ ساڵێماو 

وسین هێش ا بووری ئەوەت پێوەبەلشن کە ب ایە وئەم س ایاڵنەی شی ر ن
 سینی تازە و مەڵارو؟وبەشێە لە شێووزی نو

 
ڵەیێ  هایکو زومێکی قووڵ و کسە بە ساەر  تبار ڕۆالو :وینەنا بەیکەر 

جاراکیااااو وەناااو سااااڵ بەر لە ئێ ااا ا مشااا ومیاە لەساااەر  .زەمەنەوە
هااایکوی ئینگلیااسی هاااتە گااەڕ  سااەبارەت بەوەی وااەو زمااانی ئینگلیااسی 
ناتوونێاا  هەنااواە وشااەی یابااانی بگرا ەلااە و ئەو شااێووزە تەننااا بااە 

 . ێ ی واپکرووم هەیەکش  شهتا ئێ  ا . زمانی یابانی بێناوتایە
    بەقەوزو ڵوپەشاارووهەورەکاااو لەیاااو بەتاااڵ ڵەکەنەوە    ڵورەکااانی 

هاااایکوو و ک ێ ەکاااانی "ساااەنریو"   ڵەڵوتتەناااانەت بەرڵیااا  هەناساااە 
 -کااژ   نایمچە ساەزونی  ژنێکای  بورجی ڕووناکی کەنار ڵەریاا لەوڵیوی
 .منوویی  شی ری ئازوڵ و گای ەئامێسوپێوەش ی 

 
پەیوەنااویەک هەیە لە نێااووو شاای ر و :  (مەشااخەڵ )ماو عەبااوواڵ سااڵێ

ئایا شی رەکان  بەشێکن لە کەمەیگای کەنەڵی یاو تە تەننا . کەمەیگە
 وسی ؟وشی ر بە لەت ڵەن

 
ساااەرەتا لاااوڵی لاااەم حەز بە لوانەرااااە ڵەکەم کە  :وینەناااا بەیاااکەر 

من چ لوشە وبرو یاا . ی ئەلیسوبێ  بێ "ئەو شوانە پێوەزونب"شەیووی 
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سیویانە و تەنانەت ئەوونەی لە ژیانووو ڵەشێ وە و باوک ئەگەر نوڵوی
ە لە وەکامەجەڵو یااو لە یلەو بیوویەڵوم شی ر باش نی. سنوبنو جیاووز

نەبێا  کە " ئیمیلی ڵیکین اەو"جێگای ترڵو هەی گیرا  تەننا کارەکانی 
 .اوتەننا یەکجار نیگەروو بوو پێی

 
 .کلیلی شیکرڵنەوەی شای رە (کات)زەمەو : (مەشخەڵ )عەبوواڵ سڵێماو 

 تە وەو لەگەڵ ئەم ڕەگەزەڵو کارڵەکەی ؟
 

هەروەک لااااوی  بەگاااااو  .کااااات زەەەرم پێااااوەبات: وینەنااااا بەیااااکەر 
وساااێ  لاااەی لە وناگونجێااا  شااااعیراە کەبەهەر زمانێاااە ڵەن"ڵەیێااا 

وەک نەلەشای و پیاری ...تروژیویای ڕەگەزەکانی ژیانی مرۆڤ براراساا 
 ."و مرڵو

 
زمااانی ئینگلیااسی هەمااوو ڕۆژاااە لەلااە :  (مەشااخەڵ ) عەبااوواڵ سااڵێماو
وەو بەرلورڵ لەگەڵ ڵەس ەووژە و وشاە تەکنەلاەژییە . تازەکرڵنەوەڵویە
 تازەکاو ڵەکەی ؟

 
هەنواکیاو زۆر سەرنجیوکێشن کە لە زمانەکانی ترەوە  :وینەنا بەیکەر 

هەنااواکجار ڵەە ەراکاای تێ یناای  .تاااڵ...هاتووو سیاسی وەرزش ەاشاان
نوایاانەی تێاوویە کە جێگااو شاوانێکیاو هەیە    ی ئەو وشەبچووکب لی

ڵووجااار هەنااواکیاو  لە ەەرهەنگاای زمااانەوونی یەنااانی یاااو التیناای کە
بەاڵم زمانی ئینگلیسی زماانێکی زۆر گەورە و ساەل  و . گوماو ال ڵەبەو

 .لەهەماو کاتیشوو هەوورگەیە
 

رونەی واای ڵەیێاای سااەبارەت بەو شاااعی:  (مەشااخەڵ )عەبااوواڵ سااڵێماو 
مااەڵارنە بە الی  لەیاااو بە مەڵارنی اا  و پەساا  مەڵارنی اا  ڵوڵەنااێن؟

 یە؟یتەوە و
 

ئەووو ئااازوڵو لەوەی چ ناواااە لەلەیاااو ڵەنااێن بااا  :وینەنااا بەیااکەر 
بااەی ئاااووتەلووزین  هەیە کەئەو کاااریگەرییەی  یااارییەکە هەر. بینااێن

 ەبە ڕەسااامی ڵەناساااب  بەاڵم ئەو شاااوان ویااایە و شاااوانئەزوناااب مااان "
 ."سنوئەنو هەنواە لەبارەیەوەەڕەسمی ناناسب کە ب
 
 
 
 

 : تێ ینی 
ە بەاڵم یە کە لە بونیاڵڵو وەکو هایکو یجەرە شی راکی یابانی: سەنریو 

 .ەگای ەئامێس
 لەگەڵ وینەنااا بەیااکەر 2119 ئااابیئەم واااوپێکەوتنەم لە مااانگی  

 و هەر لەشب وەرمگێیووەتە سەر زمانی کورڵی ئەنجاموووە
و لێارە   وه ڵو باڵوبەته 2111ی سایی  91  ژماره(  ئاینوه) گەڤاری  له

 .جاراکی پیای ووومەتەوە
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 (مەشخەڵ)پرۆەایلی عەبوواڵ سڵێماو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لە شاااااری کەرکااااوک لە ڵویااااە  8419ی یلە سااااا (ڵمەشااااخە)عەباااوواڵ ساااالێماو 
پەیمانگاای تەکنەلەجیاای لوانونی سەرەتایی و ناوەنوی و ئامااڵەیی وپاشااو .بووە
لە سەرەتای هەشا اکانی ساەڵەی  .هەر لە کەرکوک تەووو کرڵووە 8411ی یلە سا

سێ و لە زۆربەی گەڤار و ڕۆژنامەکاانی کورڵسا او و ڵەرەوەی وڕوبرڵووەوە شی ر ڵەنو
وتااری ڕەلنەیای ئەڵەبای و سیاسای و و سای ە ئەلەک رۆنییەکااو شای ر و کورڵس او 

 یلە شااارکاارڵووە بەشااووری وەنااوین کااەڕی شاای ری  .ەوەجەماااوەری  باااڵو کاارڵۆت
ڵوو کااەڕی  (.1985)لە ساایی کەرکاوک و لە شاااری ( 1983)هەولێار لە ساایی 

و لە   2001ر لە کەنەڵو لەسااایی  لە شاااری ڤانکەڤااه شاای ری تااای ەتی کاارڵووە
لە . 2012هەروەها کەڕاکی تای ەتی شای ر لەکەرکاوک لەساایی  . 2010سایی 
حەلاقەی ( "هەشاەنگ)ڵ جەماڵ کەش  و نەوزوڵ ئەحمەڵ ئەسوەڵلەگە 1987سایی 

ژمااارە لە گەڤاااری  12ڵوڵەمەزریاانن و بااە ماااوەی سااێ ساااڵ " ئەڵی ااانی کەمەنی اا 
 یەکێااە بااووە لە ڵومەزرانەروناای یەکێ اای بێکاااروو لە کورڵساا او .ڵەرڵەکەو" ڕوبەر"

ی حیسبی ڵومەزرانەرونو پەنجا ئیمسوکەرونەی وەک یەکێە بووە لە.  1992لەسایی
حیسبااای کەمەنی ااا ی کراکااااری  1993لەساااایی   کەمەنی ااا ی کراکااااری عێاااروب

نی بسووتنەوەی بنیاڵنانی ەکاڵومەزرانەرکاڵرە ە بووە لە ێیەک .عێروقیاو ڵومەزرونو
سەرنووساەری وەناوین .  1998 لە ساایی  عێروب – کەمەنی  کراکارونی حیسبی 

ڕاکخاارووی یەکێ اای بێکاااروو لە زمانڵااایی  -  ڵەنگاای بێکاااروو"ژمااارەی ڕۆژنااامەی 
 .کەلەشااری هەولێار ڵەرڵەواوو 1994 – 1992بووە لەنێووو سااڵنی " کورڵس او

 2000 – 1997ئەنوومی ڵەس ەی نووسەرونی گەڤاری هانا بووە لەنێووو سااڵنی 
وە لەکااری سیاسای و  1999جێی ئامااژەیە لەساایی . کەلەواڵتی سویو ڵەرڵەووو 
 .لە وواڵتی کەنەڵو ڵەژا   نسیە بە ڵوو ڵەیەیەئێ  اش  حیسبی ڵوور کەوتەتەوە و



 

                                          125                                                                                                                       126 
 

 
 

 کاوباڵوکرووە ک ێ ە
 
 

لەباڵوکرووەکاااانی گەڤااااری     ( ڵەسااا نووو)واااروی شاااەڕش      شااای ر   -8
    1989      ڕوبەر    هەولێر

ڵیوورەکاو ئەڕولێنین  وەرگێیونی بەشێە لە شای رەکانی براخا   لە ژاار  -2
  لە عەرەبیاااااایەوە رگێاااااایوو وه(  ڵەساااااا نووو()ڵالوەر حوسااااااێن)ناااااااوی

   8441    هەولێر    لەباڵوکرووەکانی گەڤاری ڕوبەر
 8442      هەولێر    واوم لێیە      شی ر    -1
   هەولێار     انی ژیاانەوە     شای ر    یوەنو گەرونی یەک لە جەنگە -9

1992      
(      ڵەرباااااارەی قاااااانونی جەم یااااااتی حکاااااومەتی هەرااااااب  ) ناااااامیلکەی  -1

    1993  هەولێر     ڵیووری سیاسی  -  وه لێکەیینه
لەژاااار ( باااا ئاوڕااااە باااە ڵوووە تەکانێاااە بێااا  باااە پێشاااەوە)ناااامیلکەی  -1

لەباڵوکرووەکانی ڵەزگای         سیاسی - مێووویی(  مارف عوسماو)ناوی
     سلێمانی  وا  و باڵوکرڵنەوەی حیسبی کەمەنی  ی کراکاری عێروب  

1993         
    2111     ڵەزگای ئاروو   نفا     شی ر    ی مهکان ڕژونی ڵیەپه -9
    رگێایوو لە ئینگلیاسییەوە  وه -ڵ    شای ر  ڵووكاه  بیاباانێکی پای لاه -1

     2111ڵەزگای ئاروو     
رگێاایوو  لە ئینگلیااسییەوە    وه  ویاارۆک کاااو     منااوواڵو  مەره  گویااه -4

 2111    ڵەزگای ئاروو

ە ئینگلیاااسییەوە    ڵەزگاااای ئااااروو    رگێااایوو ل وه  -اڵو       شااای ر  ئاااه -81
2119 

   ڵەزگاای ئااروو     رگێایوو لە ئینگلیاسییەوە وه -ری  شانەگهئاکشن      -88
2111 

     رگێایوو لە ئینگلیاسییەوە  وه ی     مناوواڵو  ویارۆک  که گه لاوال و ساه  -82
2114 

  ڵەزگای ئااروو       رگێیوو لە ئینگلیسییەوە وه ری  رباز    شانەگه ڵیی سه -81
2114 

ڕوکشاااااو لەتەنیشاااا  تارمااااایی نیشاااا مانەوە    شااااانەگەری   یەکێ اااای  -89
        2011نووسەرونی کورڵ لقی کەرکوک    

وەرگێایوو واوپێکەوتن   شاانەگەری ووااوپێکەوتن   8شانەنامە و  14  -81
   2012لەئینگلیسییەوە    ڵەزگای وا  و پەلشی سەرڵەم   

یەکێ ای     شای ر  ئەکەم  بەباوەشاێە لەەەنااوە نیشا مانی زویار مااچ   -81
  2012نووسەرونی کورڵ لقی کەرکوک    

 
 
 
 
 
 

 

بە وا   ک ێ ی ئاماڵه  
 
 گووتماو         ڵیوور و ووتار..لیوو لمه کی مه یه نای ئێووره په له  -89
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 ری کارەساتی ڕۆژی هەولێر وه شوو       بیره یێکی ڕه ژار ڵووکه له -81
وەرگێاایوو لە  –ری  شااانەگه  ڵوو شااانەنامەی مارینااا ئیرینااا ەااەرنێ      -84

 ئینگلیسییەوە
پاسارییەک گش  س ەیناو ئەیێ  سااڵو    ویارۆک باە مناوواڵو وەرگێایوو   -21

 لە ئینگلیسییەوە
وەگووتی لەشاااااااب ڵەواااااااای    کاااااااەی مااااااالەبەرڵەم لەرئاووبووناااااااوو پێ -28

 2013 - 1983     شی رەکانب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ێیس پ                                               

 پێشکەشە -8
 وتەیەکی کورت  -2
 ڵیوور لەگەڵ نووسەر و ڕۆماننووسی ئەمریکی ئیاو مەکئیووو -1
 ڵیوور لەگەڵ شاعیر و ڕۆماننووسی کەنەڵی مایکڵ کرومی -9
 کەنەڵی ئیما ڵۆنەهیە –ڵیوور لەگەڵ ڕۆماننووسی مەڵارنی ئێرلەنوی  -1
 ڵیوور لەگەڵ ڕۆماننووو و ڕەلنەگری ئەڵەبی ئەم ێرتە ئێکە -1

 ەڵ ڕۆماننووسی ئەمریکی نەرو ڕۆبەرت ڵیوور لەگ -9
 ڵیوور لەگەڵ ڕۆماننووسی ئەمریکی نەرو ڕۆبەرت  -1
ڵیاااوور لەگەڵ سیاساااەتمەڵور و یاسااااناو و ڕۆمانووسااای ئەمریکااای جااااو  -4

 گریشام
 ڵیوور لەگەڵ ڕۆماننووسی ئەمریکی کری  ین شات -81
 ڵیوور لەگەڵ شاعیری ئەمریکی ج پاتریە لوی  -88
  انی بەڕەوەیەک هینوی سەلماو روشویڵیوور لەگەڵ ڕۆماننووسی بەری  -82
 ڵیوور لەگەڵ ویرۆکنووو و ڕۆماننووسی ئەمریکی جەنیفەر وەی   -81
 ڵیوور لەگەڵ شاعیری نواخووزی ئەمریکی جامی مەکارتی  -89
 ڵیوور لەگەڵ شاعیری کەنەڵی وینەنا بەیکەر  -81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


