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شیعرییەتی ناو لە رۆمانی"دواهەمین هەناری دونیا"ی بەختیار عەلی دا
سروە تاهیر عەلی , 1ئەڤین ئاسۆس حەمە
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1بەش ی کىردی عارەزور  ,زاهکۆی هەڵەبجە
2پەروەردەی راهیە
3بەش ی کىردی ,کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث,زاهکۆی راپەڕیً

پێغەکی:
عیعرییەحی دەق هەمىو ئەو رەهەهدو رێضایاهە دەگ رێخەوە ,کە دەربڕیيێک لە د ەربڕیيێکی جر حیادەکاجەوە و داهێىاوی ئەدەبی
جێیدا لە دا یک دەبێذ.لە بىاری هىه ەری چیرۆک و رۆماهدا,جىێژەران کار بۆ ئەوە دەکەن بخىاهً عیع رییەحی هىهەری گێ ڕاهەوە
دەصدىیغان بکەن.رەگەزە پێکهیىەرەکاوی رۆمان و بيیاحی گێڕاهەوە لە رۆماهدا مەودایەکی فراواوی هەیە,عیعریەحی رەگەزەکان و
عیع رییەحی بەعە صەرەکییەکاوی زمان و کەرەصەکاوی دەربڕیً زیاجر یارمەجیدەرە بۆ عارە زابىووی زیاجر لە بىوهیادی رۆمان و عێىازی
عیعری بىون و لیەوی فۆڕم وبىەما دەللی و پێکهاجەییەکاوی رۆمان,لەم رواهگەیەوە دەقەکاوی "بەزخیار عەلی" لە چىارچێىەی
هەڵبژاردوی کەرەصە زماهییەکاهدا جىاهیىیەحی ع یع رییەث بەدەقەکاوی بب ەزغێذ,بەجایبەث ئەو هاواه ەی لە رۆماهەکاهیدا بەکاریهێىاون
بەحۆرێکً ,صیمایەکی عیعری و داهێىەراهەی زىلقاهدووە ,کە حیای دەکاجەوە لە رۆماهىىوصەکاوی جر ,هەر ئەمەظ وایکرد ئەم
جىێ ژیىەوەیە ب ەهاوهیغاوی( عیعرییەحی هاو لە "رۆماوی دواهەمین هەهاری دوهیا"ی بەزخیار عەلی دا) ئامادە بکەیً.جىێژیىەوەکە پێک
دێذ لە دوو بەظ ,ب ەش ی یەکەم باش لە چەمکی عیع ریەث و هاو لەرووی زماهەواوی و پ ەیىەهدی عیع رییەث وزماهەواوی و رۆڵی هاو
لەهاو دەقی ئەدەبیدا دەکاث ,بەش ی دووەم باش لە عیعرییەحی زمان دەکاث لە رۆماوی "دواهەمین هەهاری دوهیا" و عیعرییەحی هاو و
رۆڵی هاو لەپێکهاجنی وێىەی هىهەری دەکاث .لە کۆجایغدا چەهد ئەهجامێک و لیضتی صەرچاوەکان زراوهەجە روو.
ئەم جىێژیىەوەیە بە پێی رێبازی عیىازگەری کاری لەصەر چۆهیەحی عیکردهەوەی چەمکەکان و کارکردن لەصەر دەقی رۆماوی
"دواهەمین هەهاری دوهیا" ,کردووە.
کلیلی وعە( :بەزخیار عەلی ,عیعرییەث ,هەهار ,هاو ,رۆمان)
چەمکی عیعرییەث//
عیعرییەث یەکێکە لەو زا راواه ەی لە گىجاری ڕەزىەی هاوچەرر دا وەک پرۆصەیەکی گرهگ صەیر دەک رێذ,کار لەصەر ئەدەب بە
گغتی دەکاث.صەبارەث بە چەمکی عیعرییەث گەلێک ڕاو بیروبۆچىوی حیاواز هەیە هىصەران و ڕەزىەگران لەصەر یەک حۆرە
چەمک ڕێک هەکەوجىن  ,چىهکە جێگەیغتن لەم چەمکە بە پێی صەردەم گۆڕاوی بەصەردا هاجىە ,ئەگەر وەک هەر چەمکێکی دیکەی
ئەدەبی بگەڕێیىەوە بۆ صەرەجای دروصدبىوی ئەوا پێىیضخە بگەڕێیىەوە بۆ لی ئ ەرصخۆ ,چىهکە بە یەکەمین کەش دادەه ریذ ,ک ە
باس ی لەم چەمکە کردوە  ,لە کخێبەکەیدا (هىهەری عیعر) بەم عێىەیە عیع رییەث دەزاجەڕوو ((ئەو زماهە عیعرییەیە کە وعەی
هاباوی جێدا بەکاردێذ ,بەرزی و عکۆمەهدی جێدایەو لە صەروو ئاصتی زماوی ڕۆژاهەوەیە  ,مەبەصذ لە وعەی هاباو وعەی زىازەو
وعەی درێژکراوەو هەرعدیکی جرە  ,کە لە خاڵەحی ئاصای بەدەر بێذ))(ئەرصخۆ)٣٨١١:٠٢,لێرەدا ئەرصخۆ زمان بە پێىە رێکی گرهگ
دادەهێذ لە دروصدبىوی عیعرییەجدا,هاوکاث حەزذ لەصەر بەکارهێىاوی حۆرە زماهێک دەکاث حیاواز بێذ لە زماوی ئاصای ڕۆ ژاهە .
"ڕۆمان یاکۆبضً"یػ صەبارەث بە عیعرییەث دەڵێذ ((هەمى ئەو صیمایاهەیە کە زامەی زماوی دەکەهە کارێکی هىهەری  ,یان
دەڵێذ عیعرییەث بە دەوری ئەرکدا چەق دەبەصخێذ  ,یان ئەو ئەدایەیە کە وا لە کارێکی زماوی دەکاث ببێخە عیعر یان
پەزغان))(ئیدریط عەبدواڵ" .)٣٨١٢:٣٨٢یاکۆبضً" بەهەمان عێىە عیعرییەث بە بەعێکی داهەب ڕاو لە زمان دادەهێذ  ,ئەو
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ئەرکە دەداجە پاڵ زمان ,هاوکاث بڕوای وایە عیعرییەث دەقێکی ئەدەبی لە دەقێکی ها ئەدەبی حیا دەکاجەوە .دوا بە دوای"ڕۆمان
یاکۆپضً" "حان کۆهین" دێذ .هەڵدەصخێذ بە پۆلێن کردوی ڕادەی عیع رییەث لە هێى ژاهرە ئەدەبیەکاهداو دەڵێذ (( عیع رییەث
زاوضتی عێىازی ع یع ریە  ,ئاماهجی گەڕاهە بە دوای ئەو بىەمایاهەی کە لە پۆلێىکردوی دەق ب ەصەر زاهە ئەدەبیەکاهدا پغت ی
پێدەبەصت رێذ  ,زاهە ئەدەبیەکاوی وەک عیعر  ,پەزغان  ,پەزغاهە عیعر))(دلوەر ئیبراهیم خەمە صاڵح , )٣٨١٢:١٢,بڕوای
وایە عیعرییەث زیاجر ب ەرزاهەی عیعر دەکەوێذ ,بەبڕوای ئەو ((عیعرییەث ,زاوضدێکە باب ەجەکەی عیعرە))(حان
کۆهین,)١١٠٢:١,بەاڵم چەمکی عیعرییەث لی "جۆدۆرۆڤ" بە پێچەواهەی "یاکۆپضً و کۆهین"ەوەیە".جۆدۆرۆڤ" بۆ چەمکی
عیع رییەث لە صىىری ب ە رجەصکی عیعر ڕەث دەبێذ  ,هەوڵی داوە جیۆرێکی گغخگیر بیىا بکاث صەبارەث بە عیعرییەث و هەمىو
ژاهرە ئەدەبیەکاوی وەک (چیرۆک و ڕۆمان ...هخد) لە زۆبگرێذ جا ئەو چەمکە بە هەمى ئەدەبەوە پەیىەصذ بکاث ,چىهکە پێیىابىو
عیع رییەث زاوضتی هەمى ئەدەبە هەک جەنها عیعر و دەڵێذ ((عیعرییەث زاهینی ئەو یاصا گغدیاهەیە کە لەدایکبىوی کاری ئەدەبی
دیاری دەکەن و لەدوای ئەو یاصایاهەظ دەگەڕێ کە لە زىدی ئەدەب زۆیدا هەن ))(زەلیل ئیبراهیم
مضخەفا,)٣٨٨١:١٢,عیعرییەحی بە هەمىئەدەب پەیىەصذ کردوە بەبێ حیاوازی و پۆلێىکردن .لە صەدەی بیضذ بەدواوە چەمکی
عیع رییەث وەک چەمکەکاوی گۆڕاوی بەصەردا هاجىوە و صیمای هىێی وەرگرجىوە و جەنها لەیەک بىارەوە لێی هاکۆڵرێخەوە ,بەڵکى لە
رێی زماهەواوی و صیمۆلۆژیا و دەرووهىاصییەوە لێی دەکۆڵرێخەوە.
لەهاو ئەدەبیاحی کىردیغدا چەمکی عیع رییەث وەک چەمکێکی عێىازهاس ی و رەزىەیی کاری لەصەر دەکرێذ و هىوصە ران و
لێکۆڵەران کار دەکەن لەصەر دەرزضخنی پلەی عیع ریەث و بىەما و رەهەهدەکاهیان زضخۆجە بەر جیغکی لێكۆڵیىەوە .لەو
جىێ ژیىەوەیەعدا هەوڵدەدەیً لە ڕێی بەعەکاوی ئازاوجىەوە کار لەصەر ع یع رییەث بکەیً و بەهای ک ەرەصەکاوی زمان لەهاو
رۆماوی"دواهەمین هەهار"ی"بەزخیار عەلی" دا دەربسەیً .
چەمکی هاو لە رووی زماهەواهییەوە:زمان گرهگتریً و ص ەرەکی جریً جایبەجمەهدییە ,کە مرۆڤ لە بىوهەوەرەکاوی جر حیا دەکاجەوە,
زمان وەک هۆکارێک یا کەهاڵێک وایە بۆ لێک هسیکردهەوەی مرۆڤ لەیەکتری  ,هەروەها وەک بىوهەوەرێکی زیىدوو وایە بەردەوام
لەگۆڕان و گەعەصەهدن دا یە(( بێگىمان زمان دیاریدەیەکی کۆمەاڵیەجییە ,هاوعاوی گەعەهدوی عارصخاهیەث و کۆمەڵگا
گەعەدەکاث و لەگەڵ صروعتی کۆمەڵگاکەی زۆی دەگىهجێىێذ))(علی عبدالىاخد وافی )٣٨٨٢:١٢,لە لیەکی جر زمان وەک
زاوضدێک یاصاودەصخىورەکاوی زمان پێکدەهێنن",زماهەواوی" لە هەمىو ئەو دەصخىور و یاصایاهە دەکؤلێخەوە ,کە زماهەکەی لەصەر
بيیاجنراوە .هەروەها بیرمەهدان و زماهەواهەکان بە چاوی بایەزەوە لە زماهیان رواهیىە ,هەمیغە بە پێکهاجەیەکی زیىدوویان داهاوە,
کە بەردەوام لە گۆڕاهکاری دایە ,هەروەک "صۆصێر" لەم بارەیەوە دەڵێذ(( لە عیکردهەوەی زماهدا دەبێ صەیری زمان بکرێ وەک
صیضخەمێکی جەواوی زیىدووی صەربەزۆ ,ئاماهجی زماهەواهەکان دەبێذ هەوڵدان بێذ بۆ جێگەیغتن و دەرزضخنی ئەم صیضخەمە و
چۆهیەحی کارکردوی))(مىخضین عەلی خىصێن )٣٨١٢:١١,ئەم گۆڕاهکا رییاهەظ لە مێژووی مرۆڤایەحی دا رەهگی داجەوەجەوە و بە
جێپەڕبىووی قۆهاغەکان ئەم زاوضخەظ گۆڕاوی بەصەردا هاجىوە .
زمان وەک زاوضذ لە چەهد ئاصدێک پێکدێذ ,رێسمان یەکێکە لەو ئاصخاهە و لەصەر کەرەصەی چەصپاوی ئەو زماهە
دادەڕێژرێذ,بىەماورێضا جایبەجییەکاهیص ی هەر لەو زماهەوە صەرچاوە دەگرن((رێسمان ئاصدێکە لە ئاصخەکاوی زمان ,کە لەهەردوو
لیەوی وعەصازی"مۆرفۆلۆجی" و رصخەصازی" صیيخاکط" دەکۆڵێخەوە))(هەریمان عەبدواڵ زۆعىاو , )٣٨٨١:٢,هەریەکە لەو دوو
لیەهاهەظ لە رووی رێسماهیەوە دەصخىوری جایبەث بەزۆیان هەیە لە پێكهاجً و عێىازی داڕعتن و حۆرەوە.لێکۆڵیىەواهەکان بىوهە
هۆکارێک بۆ دیاری کردوی حۆری حیاحیای هەر یەک لەم بەعاهە و صەرچاوەی پەیدابىووی یاصا رێسماهییەکان .
صەرەجا ودەرکەوجنی بەعەکاوی ئازاوجً و لێکۆڵیىەوە لێیان دەگەڕێخەوە بۆ صەردەمی یۆهاوی و رۆماهییەکان و " ئەفاڵجىن و
ئەرصخۆ" لە یەکەمیىەکاوی ئەو گرهگیپێداهە بىون(( بۆ یەکەم حار هەزغەیەکی لەباری بەعەکاوی ئازاوجً لە لیەن زاها
یۆهاهییەکاوی ئەصکەهدەرییەوە"صەدەی دووەمی پێػ زایً لە عاری ئەصکەهدەرییە" ,کە بۆ زماوی زۆیان صازیان کردبىو هاجە
هاواهەوە .رۆماهەکان ئەو هەزغەیەیان بەدەصخکارییەکی کەمەوە بۆ زماوی لجینی وەرگرث ,لەصایەی دەوری زماوی لجیيیەوە ل ە
کلخىری صەدەکاوی هاوەڕاصخدا ,ئەو هەزغە کۆهە بۆ لێكۆڵیىەوەی هەهدێ لە زماهە ئەور وپاییەهىێکان بەکارهێنراو دواجر بۆ زماهەکاوی
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دیکەی حیهان کەڵکی لێ وەرگیرا))(ئەورەخماوی خاجی مارف,)١١٢١:٢,بە صەرهەڵداوی هەریەک لە قىجابساهە زماهەواهییەکاهیػ
زیاجر کار لەصەر ئەوبابەجە کرا ,هەیەکەیان بە پێی لێكۆڵیىەوەکاوی زۆیان بەعەکاوی ئازاوجيیان دابەظ کردووە بۆ صەرچەهد
حۆریک ,هەهدێکیان بۆ " "٠بەظ و هەهدێکی جریان بۆ " "١٨بەظ ,ئەم دابەعکردهەعیان(( لەصەر بىەمای واجای وعەکان
هەکردووە ,بەڵکى لەصەر بىەمای ئ ەرک و چۆهیەحی و پێکهاجەی وعەکە رێکسضخىوە))(ماریۆ پای,)١١١٠:١١,بەو واجایەی هەریەک ل ە
وعەکان جایبەجمەهدی و ئەرک و پێکهاجەی زۆیان هەیە ,کە حیایان دەکاجەوە لە یەکتری ,لێکۆڵیىەوە لەو بەعاهەظ دەچێخە بىاری
زاوضدێکەوە ,کە بە زاوضتی" مۆرفۆلۆجی" هاودەبرێذ.ئەویػ(( بەو بەعە دەڵێن ,کە لە چۆهیەحی پێکهاجً و یاصای دروصدبىووی
وعەکاوی ئەمڕۆی زمان دەکۆڵێخەوە))(ئەورەخماوی خاجی مارف,)١١٠٢:٣١,کەواجە وعەکاوی زمان لە رێی یاصاو دەصخىرێکی جایبەث
بەزۆیان باصیان لێىەدەکرێذ و لێیان دەکۆڵرێخەوە ئەمەظ ئیص ی زاهاو جىێژەرەکان ئاصاهتر دەکاث .یەکێک لە بەعەکاوی ئازاوجً,
کە گرهگی و جایبەجمەهدی زۆی هەیە و بەعێكی زۆری زماهەکەی لەصەر بيیاث دەهرێذ,بابەحی" هاو" ە ,کە بەعێکی صەرەکی
جىێ ژیىەوەکەی ئێمەظ پێكدەهێىێذ ,لێرەدا پێىاصەی هاوو جایبەجمەهدی و حۆرەکاوی بەکىرحی لە رووی زماهەواهییەوە دەزەیىە
بەرباش.
هاو لە رووی پێىاصە وباصکردهەوە چەهدیً پێىاصەی حیاحیای بۆک راوە ,هەر لە کۆهەوە بەپێی گۆڕان و صەرهەڵداوی جیۆرە
حیاحیاکاوی زماهەواوی پێىاصەی حیاحیای وەرگرجىوە ,هاو لەبە رامبەر وعەی(اصم)ی عەرەبی و ) (nounی ئیىگلیزی دا
بەکاردەهێنرێذ .لە دیا رج ریً ئ ەو پێىاصاهەی بۆ هاو کراوە,ئەوەیە(( وع ەیەکە دەللەث لە کەصێک یا گیاهەوەریك یا رووەکێک یا
عدێک یا واجایەک ,کە کاحی جێدا هەبێذ))(فؤاد وعمت,؟ ,)١٢:یان((وعەیەکە واجایەک دەگەیەهێذ و هەبەصتراوەجەوە بە کاحی رابردوو
و ئێضخا و داهاجىو)(الضید اخمد هاعمی,)٣٨٨٢:٣٨,لەو پێىاصاهەدا ئەوە دەرەدەزەن ,کە هاو وعەیەکە ئاماژە بە هاوی زیىدوو
هازیىدوو دەکاث بەاڵم کاحی لەگەڵدا ه ییە .واجە صیفەحی حیاکەرەوەی هاو ئەوەیە ,لە واجاکەیدا کاحی رابردوو یا ئێضخا یا داهاجىو
دەرهازاث.
لە زماوی کىردیدا باش کردن لە هاو دەگەڕێخەوە بۆ ئ ەو جىێژیىەواهەی لە بارەی هاوەوە کراون  ,کە بەعێىەیەکی گغتی دەگەڕیخەوە
بۆ کخێبەکەی "عەلی جەرەماخی"هەروەها لە صەرەجاکاوی صەدەی " بیضذ"یغدا چەهدیً لێکۆڵیىەوەی حیاحیا لە گۆڤارو
رۆژهامەکاوی ئەو ص ەردەمە ,دیارجریىیغیان(صەعید صدقی کابان ,جۆفیق وەهبی ,هىری عەلی ئەمین ,رەعید کىرد ,حگەرزىێً,
مدمدمین هەوراماوی).....و هەروەها لە ئێضخاعدا لێکۆڵیىەوە لەصەر بابەجە زماهەواهییەکان بەعێىەیەکی گغتی و هاو بە جایبەحی
بەردەوامی هەیە .
عیع رییەث و زماهەواوی  :زمان یەکێکە لە هۆکارەکاوی گەیاهدوی دەقی ئەدەبی و وەک کەهاڵێک لە کەهاڵەکاوی گەیاهدن
کاردەکاث.هەروەها یەکێک لەو ئ ەرکاهەی بۆ زمان داهراوە ,ئەرکی ئەدەبییە ,ئەمەظ لە رێی لێکۆڵیىەوە زماهەواهییەکاهەوە ب ەئەهجام
گەیغخىوە .لەگەڵ گەعەصەهدوی لێکۆڵیىەوە زماهەواهییەکان بىهیاحی دەقی ئەدەبی و لێکۆڵیىەوە لە کرۆکی دەقی ئەدەبی کەوجىە بەر
باش ((,بىەمای پەرەصەهدوی عیعرییەث وەک چەمکێکی هىێ لە ئەهجامی لێکۆڵیىەوە زماهییەکاوی صەدەی بیضذ و داڕعدىەکاوی
فۆڕمالیضخە رووصەکان" "١١٢٨- ١١١٢و چالکییەکاوی قىجابساهەی مۆڕفۆلۆژی ئەڵماهیا""١١٢٢- ١١٣٢و رەزىەی هىێی ئەهجلۆ
صەکضۆوی لە ئەمریکا و ئیىگلخەرا ,دواجریػ لە عیکردهەوەی بىهیادگەرەکاوی فەرەوضا لەصەرەجای عەصخەکان هاجە ئاراوە و وەک
صیضخەمێکی هىێ گەعەی کرد))(هێمً عىمەر زۆعىاو , )٣٨١٨:٣٢,ئەمەظ وایکرد عیعرییەث وەک چەمکێکی هىێ لەهاو
لێكۆڵیىەوە زماهەواوی و ئەدەبییەکان دا بێخە ئاراوە و بەعێىازێکی هىێ لێکۆڵیىەوە لەدەقی ئەدەبی بکرێذ ,هەروەک((عیعرییەث
زۆی لە بابەحی زماهەواوی دا دەدۆزێخەوە و زماهیػ زاڵی هاوبەش ی هێىان عیعرییەث و زماهەواوی پێکدەهێىێذ))(بغیر
جاوریرث,)٣٨١٨:٢٨٢,هەر لەبەر ئەمەظ لەرێی جیۆر و دەصخىورە زماهەواهییەکان لێکۆڵیىەوەکاهیان دامەزراهد.
کارکردن لەصەر ک ەرەصەکاوی زمان لە هێى دەقی ئەدەبی دا عیع رییەث ب ەرحەصخە دەکاث ,ئەمەظ زماهیكی ئاصایی لە زماهێکی
بەرز حیادەکاجەوە ,هەروەک چۆن زماوی قضەکردوی رۆژاهە و زماوی هىوصین دوو عتی لێک حیاوازن  ,لەهەمان کاجدا هىوصەر یا
عاعیر بۆ دەرب ڕینی بیرەکاوی پەها بۆ زمان دەباث ,واجە لە رێی زماهەوە دەقێکی ئەدەبی دەهىوصێذ,هەڵبەث ئەو زماهەظ جاڕاددەیەکی
زۆر حیاوازە لە زماوی ئازاوجً((بە پێچەواهەی زماوی ئازاوجنی رۆژاهە ,زماوی چیرۆک و زماوی عیعر دیاریدەیەکی جەواو ئالۆزە ,چىهکە
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هە کاث"مێژوو" هە عىێً"حىگرافیا" هە رێسمان و یاصاکاوی واجاصازی و رێىىوش صىىری بۆ هاکێص ێ و لەدەصەاڵحی کەم
هاکەهەوە))(مدمەد مەعروف فەجاح,)٣٨١٨:٢٨١,بەو پێیە ئەوەی عیعرییەث دروصذ دەکاث ئەو حیاوازییەی هێىاهیاهە .حىاهکردو ی
دیىی دەرەوەی دەق لە رێی هەڵبژاردوی ک ەرەصەکاوی زمان و چۆهیەحی رێکسضخنی دەصخەواژە و رصخەکان و گرهگیدان پێی لە رێی
زۆزەریککردن و گ رهگیدان بە بەهای وعەکان لە رێی ئامادەگی زماهەوەیە ,عیعرییەث لەهاویاهدا زۆی دەبیيێخەوە ,بەو هۆیەوە
دەقێکی ئەدەبی یا دەقێکی داهێىەراهە لەدایک دەبێذ,بەمەظ ئ ەرکی زمان و ئەرکی عیعرییەث لێک هسیکدەبىەوە,هەروەک"حان
کۆهین"لەو بارەیەوە دەڵیذ(( ئەگەر صۆصێر پرەوضیپی را ڤەکردوی زمان بەزماوی زضدبىوە کار ,ئەوا پێىیضخە عیعرییەجیػ هەمان
پرەوضیپ بەکا ربهێنێ ,وەک بىاری زماهەواوی کە ج ەهیا بایەر بە زمان دەداث ,بەاڵم حیاوازی هێىاهیان ئەوەیە ,کە عیعرییەث  ,زمان
بە گغتی هاکاجە بابەحی زۆی ,بەڵکى لەعێىەی جایبەث کىرحی دەکاجەوە .عاعیر بە ئازاوجنی زۆی هەک بە هسر و هەصتی ,بە وعە
..هەک بە بیر ,لەبەر ئەوە بلیمەحی ئەو لە داهێىاوی زمان دایە))حان کىهین ,)١١٠٢:٢٨,هەروەها"رۆمان یاکبضۆن" لەو بارەیەوە
دەڵێذ(( عیعرییەث گ رهگی بە دابەعبىووی زماوی دەداث ,هەروەک چۆن هیگارکێػ گرهگی بە بىهیاحی هیگار دەداث ,هەروەها
چىهکە زماهەواوی زاوضتی گغتی بىهیاث و پێکهاجەی زماهییە ,هاش ێ عیعرییەث وەکى بەعێکی حیاواز لە زماهەواوی دابيێین))(رومان
حاکىبضً,)١١٠٠:٣٢,هەربۆیە گ رهگی دان بە مەصەلەزماهەواهییەکان باب ەحی عیعرییەث جۆزتر دەکاجەوە لەهاو دەقێكی ئەدەبی دا,
چىهکە وادەکاث دەقێکی ئەدەبی لە دەقێکی هائەدەبی حیابکاجەوە" .عەفیعی کەدکەدەوی" پێی وایە(( عیعر جێکغکاوی زماوی
ئاصاییە ,ئەو کاجەی هۆڕمی زمان جێکدەعکێ ,راصاوی واژەکان بەرەو روومان دەکرێىەوە و دەچیىە پاهخایی عیعرەوە))(عەبدولخالق
یەعقىبی,)٣٨٨٣:١٢,هىوصەر یا عاعیر رۆڵی گرهگ دەبیيێذ,لەگەڵ حۆر و چۆهیەحی مامەڵەکردوی لەگەڵ هەڵبژاردوی کەرەصە
زماهییەکان و چۆهێتی رێکسضخيیان,لە دواحاردا بەو هۆیەوە مەصەلەی ئیضخاجیکای عیعری و عیع رییەث ب ەرحەصخە دەبً.مرۆڤ
لەگەڵ گەعەصەهدوی بىارەکاوی ژیاوی و گەعەصەهدوی عارصخاهییەث بەرەدەوام لە گۆڕاهکا ریدایە و زماهیػ یەکێکە لەو بىاراه ەی
بەردەوام لەگەعەصەهدن دایە ,ئەمەظ لەلیەک بەهۆێ ئازێىە راوی و لەلیەک بەهۆی زماهەوان و هىوصەران ,کە ب ەردەوام
لەهەوڵدان بۆ بەدیارزضخنی صیمای هىێ بە زمان و چۆهیەحی بەکارهێىاوی ئەو زماهەظ لەهاو دەقێكی ئەدەبیدا((بێگىمان مرۆڤ
لەگەڵ پەرەصەهدوی صە رحەم لیەهەکاوی ژیاهیدا هەوڵدەداث صیماو بەرگی هىێ بە زمان ببەزغێذ ,کە هىوصەری دەقیػ
گەورەج ریً دەصەاڵجە لەم هەوڵەدا ,حگە لەوەظ مرۆڤ هەوڵدەداث بە کەمتریً وعە زۆرجریً دەللەث دەرکاجە دەرەوە و
لەدەقەکەیدا بيیاحی بىێذ()).هەحاث خەمید ئەخمەد,)٣٨٨٠:٢١,چۆهیەحی مامەڵەکردوی هىوصەر لەگەڵ دەق و هەڵبژاردوی وعە و
دەصخەواژەکان و چۆهیەحی ئاوێخەبىوهیان لەگەڵ یەکتر ع یع رییەحی دەق بەرەو بەرزبىوهەوە دەبەن ,چىهکە زمان دەبێخە هۆی
بەرزبىوهەوەی پل ەی عیعرییەث هەک,هسری هىوصەر و هاوەرۆکی دەق((لە هێى کایەی ئەدەبیدا زمان وەک هێڵێکی راصذ وایە
هەردوو حەمضەرەکەی بریخین لە ئیضخاجیکا و عیعرییەث,کاردەکاجە صەر عێىازی کارکردهیان و دەبێخە رێڕەوێک و بەهێىیدا بۆ هێى
پێکهاجەی دەقی ئەدەبی جێدەپەڕن))(هێمً عىمەر زۆعىاو,)٣٨١٨:٢٨,ئەمەظ صەلیقەیی و لێهاجىویی هىوصەر دەردەزاث,
کەبەهۆی صیدری وعە و بەکارهێىاوی لەدەقیكدا جا چ ئەهدازەیەک کاریگەری لەصەر زىێىەر درووصذ دەکاث.بەو پێیە زمان و
عیعرییەث لە پەیىەهدییەکی لێکىەپچڕاودان لەگەڵ یەکتری ,بەهەردووکیان دەقێکی ئەدەبی بەرز دەهەزغێنن.
هاو و رەهگداهەوەی لەدەقی ئەدەبی دا  :زمان هۆیەکە بۆ دەربڕیً ,ئەو دەربڕیىاهەظ لە کەرەصەکاوی زماهەوە یا لە ب ەعە
ئازاوجىەکاهەوە صەرچاوە دەگرن ,واجا هەر مرۆڤێک بۆ دەربڕینی ئەو هسرەی لە زەینی دایە پەها بۆ زمان دەباث و لە رێی ریسکردن و
گىهجاهدوی دەهگەکان و وعە و دەصخەواژە و رصخەکان پەیىەهدی لەیەکترگەیغتن ئەهجام دەدرێذ,بەواجایەکی جر کەرەصەکاوی زمان
لە رێی یاصاو دەصخىرێکەوە رێکدەز ریً و دەگەیەه رێً" ,صۆصێر" لە رواهگ ەی بیرکردهەوەکاوی زۆیەوە لە لێکۆڵیىەوە
زماهەواهییەکاوی دا دوواهەی"زمان -ئازاوجً"ی کردە بىەمایەک بۆ کارکردن لەصەر باب ەجەزماهەواهییەکان و حیاوا زییەکیص ی ل ەهیىان
ئەو دوو پێکهاجەیەدا کرد((ئەویػ لەصەر ئەو بىەمایەی زمان لە بىچیىەدا صیضخەمێکی کۆمەاڵیەجییە ,کەچی ئازاوجً چالکییەکی
جاکەکەصییە))(وعمان بىقرە,)٣٨١٢:٢٣,ئەم صیضخەمەی زم اهەظ ,هەمىو ئەو یاصا و دەصخىوراهە دەگرێخەوە ,کە زماهەکەی
لەصەر بيیاث هراوە و قضەپێکەراوی زمان لەصەری کۆکً .ئازاوجً یا قضە رووە پراکخیکییەکەی زماهە و بەپێی کەصەکان
دەگۆڕیذ.کاجێک باش لە زمان دەکرێذ لەهاو کردەی دەقێکی ئەدەبیدا,ئەوا باش لەو دەصخىور و یاصا رێسماهییاهە دەکرێذ ,کە لە
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عێىە ئاصۆیی و صخىهییەکەیدا دەقەکەی لەصەر بيیاث هراوە ,ئەمەظ یاصا رێسماوی و پێکهاجە زماهییەکان دەگرێخەوە,لەلیەکی جر
کاجێکیػ باش لەدەقێک دەکرێذ لە ئاصتی بەکارهێىاوی وعەدا,ئەوا هەمىو ئەو یاصا مۆرفۆلۆژیاهە دەگرێخەوە ,کە هەڵبژاردوی
وعە و لدان لە ئاصتی وعە و کۆمەڵێ یاصای جر لەزۆ دەگرێذ.لەم باصەمان دا یەكیک لەبەعەکاوی ئازاوجً یا "بەعەکاوی وعە"
مان وەرگرجىوە ,کە لەهاو دەقی ئەدەبیدا بەکارهێىاوی بەرچاوی هەیە و زۆرحار بۆ مەبەصتی حیاحیا هىوصەران و عاعیران پەهای بۆ
دەبەن.ئەویػ بابەحی  :هاو" ە لەهاو دەقدا ,مەبەصذ لە دەقیػ ئێمە لێرەدا دەقی عیعر و دەقی پەزغان بەهمىهەی چیرۆک و
رۆمان وەردەگریً ,چىهکە ئەم چەهد ژاهرە زیاجر پەیىەهدییان بە جىێژیىەوەکەی ئێمەوە هەیە.
هاو لە دیارجریً پێىاصەیدا ,کە لەجەوەری پێغىو جر باصمان کردووە ,ئەوەیە ,کەبۆ هاوهاوی کەصێک یا عدێک یا گیاهدارێک حا
گیاهەوەربێذ یا رووەک بێذ بەکاردێذ .هەروەها هاو وەک کەرەصەیەکی زماوی بەچەهدیً عێىە پۆڵین دەکرێذ ,واجا چەهد حۆرێکی
هەیە لە رووی عێىە و هاوەرۆک یا لە رووی هەبىوهەوە,حا بەکارهێىاوی هەریەک لەو حۆرە هاواهە لەهاو دەقێکی ئەدەبی جەنها
مەبەصذ لێی لیەهە رێسماهییەکە هییە,بەڵکى ئەرکی جر وەردەگرێذ و هىوصەر بەمەبەصذ لە رێی هەڵبژاردوی لەهاو بەعە
ئازاوجىەکاوی جر ماهیەث و گرهگی زۆی پێدەبەزغێذ ,لێرەدا بە پێی بەکارهێىاوی چەهد ئەركێک بۆ ئەو مەبەصخە بەدیاردەزەیً:
بەمەبەصتی حىاهکاری :عاعیران و هىوصەران زۆرحار بەمەبەصتی حىاهکاری و را زاهدهەوەی دێڕە هۆهراوەکاهیان,
１هاوەکاهیان بە حۆڕیک بەکارهێىاوە ,کە صیمایەکی ئیضخاجیکی بەدەق ببەزغێذ ,ئەمەظ لە رێی بەکارهێىاوی رەواهبێژی و زۆرحاریػ
دروصخکردوی وێىەی هىهەری بەدەقەکە ,هەروەک "هالی" دەڵێذ:
لە حگەرگۆعەیی عیعرم مەدە مەعىایی زراپ
بێ زەجا کەش هییە رازی کە لە ئەولدی درێ (هالی ١٢١١,هەجاوی)٢٢٨:
لەم دێڕە هۆهراوەیەدا ,چەهد هاوێک بەکارهاجىون؛وەک (حگەرگۆعە ,عیعر ,بێ زەجا ,کەش ,ئەولد)ئەو وعاهە صەرەڕای ئەوەی
هەریەکەیان لە رووی رۆهان و پێکهاجىەوە حۆرێکً یا بۆ هاوی کەصێک یا عدێک بەکارهاجىون ,بەاڵم عاعیر لێزاهاهە ئەو هاواه ەی
بەکارهێىاون  ,کەئەمەظ صەلیقەیی و زمان پاراوی " هالی" دەردەزاث .عاعیر هەوڵی داوە لە هەردوو هاوی" حگەرگۆعە – عیعر "
وێىەیەکی هىه ەری دروصذ بکاث,لەڕێی هىهەری لێکچىاهدهەوە وێىەیەک لە زینهی زىێىەردا دروصدبکاث ,هەروەک عیعرەکاوی وەک
حگەرگۆعەی زۆی چىاهدووە ,ئەگەر بێ ئەوەی هەڵەیەکیان کردبێ لێیان بدرێذ و رەزىەیان لێبگیرێذ ,ئەوا هێج کەش رازی
هابێذ .بۆیە ئەویػ رازی هییە بێ هۆ رەزىە لە عیعرەکاوی بگی رێذ .لەلیەکی جر ب ۆئەوەی هاڕمۆهیەث یا گىهجاهێک لەهێىان وعەکان
دروصذ بکا ,لەحیاحی هاوی (زەجابار) هاوی(بێ زەجا)ی بەکارهێىاوە ,کەئەوەظ لە رووی رۆهاهەوە حیاوازن لەیەکتر و هەمان
واجاعیان هەیە .هەروەها لەدەقی پەزغاهیػ دا هەمان عذ بەدی دەکرێذ ,واجا دەکرێذ هىوصەر صىد لەو هاواهە وەربگرێذ,
کەبەکاریان دەهێىێذ و هەک هەرجەنها وەک هاوێک ,کەجەنها پڕکردهەوەی رصخە بێذ لەرووە ئاصۆییەکەیەوە ,بەڵکى هىوصەر
دەجىاهێذ صیمایەکی هىێ بەهاوەکە ببەزغێذ و حۆرێک لە عیعرییەث بىىێنێ ,هەروەک لە رۆماوی "ئەو باڵىدە فڕیىاهەی ک ە
زبڵً" ی"حەبار حەمال غەریب" دا دەردەکەوێذ (( ,مەرحاهدڵ هەمیغە دەیپرس ی بۆ هاوی ئەو هەم مەرحاهە و هەم دڵ ,بابی
گىجبىوی  :لەبەر ئەوەی جۆ مە رحاوی دڵی))(حەبار حەمال غەریب)٣٨١١:٢,هاوی"مەرحاهدڵ"هاوێکی لێکدراوە لە رووی رۆهاهەوە,بەاڵم
لە رووی دەللییەوە دەللەجێکی هىێی پێبەزغیىە,واجایەکی قىڵتر هەڵدەگرێذ,ئەویػ ئەوەیە مەرحان عدێکی بەهرزە و عخە
بەهرزەکاهیػ هەمیغە لەدڵدا بایەزیان زیاجرە,هەروەها لەرووی فۆهەجیکییەوە مۆصیقایەکی هىێی بەهاوەکە بەزغیىە ,کە ئاصتی
عیعرییەث بەهاوەکە دەبەزغێذ.
ی
- ٣رەمس :رەمس بىەمایەکی بەبایەخی دەربڕینی عیعر و ئەدەبی یە ,یەكێکە لەبىەما گرهگەکاوی لداهە واجاییەکان ,بەواجایەکی جر((
بەرهەم و لەدایکبىوی لداهە واجاییەکاهە ,چىهکە هەرکاجێک ئەو پەیىەهدییەی لەهێىان دال و مەدلىول هەیە ,دەصخکاری کرا ئەو
واجایەی کۆمەلگا لەصەری رێککەوجىوە دەگۆڕێذ))(صافیە مدەمەد ئەخمەد,)٣٨١٢:١٠٨,هەروەها رەمس کۆدێکە ئاماژەیەکە و
پەیامێک دەگەیەهێذ,حا ئەو کۆدە هاو بێذ یا هەر بەعیك بێذ لەبەعەکاوی جر.هىوص ەران و عاعیران زۆرحار هاو بۆ دوور لە واجاو
مەبەصتی زۆی بەکاردەهێنن و وەک رەمسێک صیمایەکی هىێی پێدەبەزغً ,هەروەک بۆ چۆن رەمس بۆ کۆمەڵێ مەبەصذ
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بەکاردەهێنرێذ ,لەلیەکی جر چەهد حۆرێکی رەمسمان هەیە ,وەک رەمسی" ئایینی  ,مێژوویی  ,زاوضتی ,فۆلکلۆری ....هخد" ئەم
حۆراهەظ لە همىهەی عیعری عاعیران و چیرۆکىىوصان و رۆماهىىوصان بەرچاو دەکەوێذ" .عەبدواڵ پەعێى" دەڵیذ:
مً هەم و هیم دووپێیەکم
کەچی ئەوا
زەردەواڵەی دووپێ دەمسۆن (عەبدواڵ پەعێى)٣٨٨٣:٢٣٠,
لێرەدا هەردوو هاوی "دووپێ ,زەردەواڵە" وەکى کۆدێک بەکارهاجىون ,یەکەمیان ئاماژەیە بۆ "مرۆڤ" و دووەمیان ئاماژەیە
بۆ"دوژمً".هەروەها لە رۆماوی"ئەو باڵىدە فڕیىاهەی کە زب ڵً" بەهەمان عێىە هىوصەر لە رێگای دەربڕینی هاوەکاهەوە بە رەمس ئاماژە
بە واجای هىێ دەکاث((بە زەوقی زۆث هیە ,لەصەر صەرمان زىا هەیە ,کەش قبىڵ هاکاث جۆ بەخەرامی لەپاڵ ئەو زەهدیقەدا
بژیذ))(حەبار حەمال غەمبار,)٣٨١١:١١,لێرەدا هىوصەر چەهد هاوێکی بەکارهێىاوە" صەر ,زىا,کەش...زەهدیق" ل ەهاویغیاهدا هاوی
"زەهدیق" وەک رەمسێکی ئایینی بەکارهاجىوە ,کە واجای" بێباوەڕبىون – کافر" دەگەیەهێذ .ئەمەظ ئەرکێکی جر بۆ هاو فەراهەم
دەکاث ,کە هىوصەری دەق بە پێی صەلیقە و جىاهای زۆث دەجىاهێذ صىد لەو کەرەصەیەی زمان وەربگرێذ صیمایەکی هىێ و
واجایەکی هىێ و عیعرییەجیػ بىىێىێذ.
3هاوی کارەکخەر :لە هىهەری گێڕاهەوەدا هىوصەران ب ەجایبەث لە هىهەری چیرۆک و رۆمان دا ,صىدی لێىەردەگیرێذ ,هىوصەر لەکاحی هىوصینی دەقەکەی بۆ ئەوەی رەوحی گێڕاهەوەی رووداوەکاوی هاو دەقەکەی رێک بساث ,یا لە هىهەری گێڕاهەوەدا ,کارەکخەر و
کەصایەجیەکان دەهێىێخە هاو فەزای دەقەکەیەوە ,هەریەک لەو کارەکخەراهەظ هاوێکیان پیدەبەزغێذ بۆ ئەوەی صیمایەکی واقیعی
یا ئەفضاهەیی یا صیمایەکی هىێیان پێببەزغێذ ,هاوهاوی ئەو کارەکخە راهەظ دەکەوێخە صەر دهیابینی و هەڵبژاردوی هىوصەر ,هەهدێک
حار لەو هاوهاهەدا حۆرە فەهخازیایەک بەدی دەکرێذ ,کە لەجەواوی دەقەکەدا بایەخی زۆی دیاری دەکاث" ,حەبار حەمال غەریب "
لە رۆماوی "ئەو باڵىدە فڕیىاهەی کە زبڵً" چ ەهدیً هاوی کارەکخەری بەکارهێىاوە ,کە زىێىەر بەگە ڕاهەوە بۆ زىێىدهەوەی ئ ەو دەقە
زیاجر بە رحەصخەیان دەکاث ,هەروەک"مەرحاهدڵ ,صەفا یاقىو ,صەیفەدینی دارجاظ ,بهمً  ,پىرە گەلوێژ .....چەهد هاوێکی جر"
هىوصەر هەریەک ل ەو هاواه ەی بەحۆرێکبەکارهێىاون  ,کە صیمای کارەکخەرەکەیان وەرگ رجىوە ,ئەوەظ حارێکی جر لێزاوی هىوصەر و
وردبینی هىوصەر دەردەزاث لە هەڵبژاردوی ئەو هاواهەی بەکاریهێىاون.ئەماهە و چەهدیً ئەرکی جر دەجىاهین بۆ ئ ەو مەبەصخە دیاری
بکەیً .بەو پێیە "هاو " لە دەقی ئەدەبیدا بەکارهێىاوی جایبەحی هەیە و هىوصەران لە رێی دهیابینی و هەڵبژاردن و لداوی زماوی و
واجاییەوە بەکاریان دەهێنن ,ئەمەظ عیىازی هىوصەر لە یەکێکەوە بۆ ئەوی جر لەیەکتر حیادەکاجەوە.
بەش ی دووەم:
عیعرییەحی زمان لە رۆماوی" دواهەمین هەهاری دوهیا"دا:
زمان یەکێکە لە بىەما جایبەجییەکاوی پێکهاجنی هەر دەقێکی ئەدەبی,رۆڵێکی کارا و کاریگەر دەبیيێذ لە دەرزضخنی جىاهای زماوی و
فراواوی فەرهەهگی زماوی و ئەدەبی هىوصەر ,ئەمەظ بەهای جایبەحی هەیە ,هەم لی هىوصەر وەک زاوەوی دەق و لی زىێىەریػ
لە وەرگرجنی چێژ و ئاصتی دەقەکە دا زۆی بەرحەصخە دەکاث .زمان کاجێک لەدەقێکی ئەدەبی دا بەعداری دەکاث ,ئەوا پڕۆصەی
داهێىان لەدایک دەبێذ ,چىهکە زۆرحار هىوصەر لە زماوی باو لدەداث ,هەر ئەمەعە عیع رییەث بەدیدەهێىێذ((زمان وەکى
ژیىگەیێک ,کە ئەدەبیاحی لێ پەیدا دەبێذ کەرەصخەیێکە بۆ جێگەیغخنی ئەدەبیاث و ئەدەبیاث وەکى جىاهایەکی زماوی لە ئا ڵۆزج ریً
ئەرکی زماوی واجە ئەرکی ئەدەبی بۆ مەبەصتی حىاهکاری صىود وەردەگرێذ))(عەبدوصەلم هەحمەدیً عەبدواڵ,)٣٨٨٢:٢٢,کەواجە
هىوصەر له داهێىاوی ئەدەبیدا صىد لە زمان وەردەگرێذ,زمان وەک هاوەهدێک دەبێخە صەرچاوەی دا هێىاهکاری لەدەقی ئەدەبیدا .
رۆماوی "دواهەمین هەهاری دوهیا" وەک یەكیک لە بەرهەمەدیارەکاوی"بەزخیار عەلی"زماهێكی ئەدەبی ب ەرز فە زای ص ەرەکی
دەقەکەی داگیرکردووە,بەحۆرێک بەکارهێىاوی وعە و هەڵبژاردوی وعە بۆجە صەرچاوەی داهێىاوی ئەدەبی,ئێمە ل ەو جەوەرەیەدا
هەوڵدەدەیً چەهد رەهەهدێک لە عیعریەحی زمان و دواجر لە رێی عیعرییەحی بەعەکاوی ئازاوجىەوە بۆ عیعرییەحی هاو بچین .
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-١عیعرییەحی دەربڕیً  :دەربڕیً لە هاو کردەی ئازاوجً و گىجً دا ,هەمىو ئەو کەرەصە زماهیاهە دەگرێخەوە ,کە مرۆڤ لەو
کردەیەدا بەکا ریدەهێىێذ ,هەمىو ئەماهەظ پێکەوە دەقێکی ئەدەبی دەصازێنن ,کارکردن لە پێکهاجەی زمان لەهاو پرۆصەی
بەرهەمهێىاوی دەقێکی ئەدەبی ئیػ کردهە لەصەر چۆهیەحی بەکارهێىان و رێکسضخنی ئەو دەربڕیىاهە,هەروەک((یەکێک لەو
بىەمایاهەی ,کە بىهیادگەرەکان پغدیان پێ بەصخىوە ,ئەوەیە زمان صیضخەمێکە لەو پەیىەهدی و لێکدژییاهەی ,کە پێىیضخە
رەگەزەکاوی لەصەر بىەمایەکی عکڵی و حێگرەوەی یەک دیاری بکرێً))(بەصام قطىش,)٣٨١١:١٢٢,کەواجە زمان لەصەر پەیىەهدی
دەرب ڕیىەکان بەیەکت رییەوە کاردە کاث .هەروەها ئەوەی دەرب ڕیيێکی ئەدەبی لە دە رب ڕیيێکی ئاصایی حیادەکاجەوە ,هەر ئەو زماهەیە ,ک ە
هىوصەر بەعێىازی جایبەحی زۆی مامەڵەی لەگەڵدا دەکاث ,هەروەها لدەداث لە زماوی باو ,هەر ئەمەظ هسر و زەیاڵی زىێىەر
لەصەر ئەو دەربڕیىە حێگیر دەکاث و بەرەو جێڕاماوی دەباث ,ئەگەرچی مەصەلەی صەرهجدان و چێژ وەرگرجً لە زىێىە رێکەوە بۆ
زىێىە رێکی جر حیاوازە  ,هەروەها لە لەدەرب ڕیيێکەوە بۆ دەرب ڕیيێکی جر حیاوازە ,هەروەک چۆن بەپێی قۆهاغە یەک لەدوای
یەکەکاهیػ گۆڕاوی بەصەردا دێذ(( ئەگەر ئێضخا دەرب ڕینی عیعری و ئەدەبی رۆڵی هەڵگرجنی هسرو فەلضەفەی لە هێى زۆیدا هەبێ,
ئەوا لە کۆهدا لەصەدەکاوی هاوەڕاصخدا ,لە پاڵ دەقە ئاصماهییەکان  ,دەربڕینی عیعر زماوی هسر و جێڕامان بىوە بۆ ژیان))(هێمً
عىمەر زۆعىاو.)٣٨١٨:٣٨٢,کاجێک باس ی دەربڕیً دەکرێذ,لەهاو دەقێکی ئەدەبی دا,ئەوا دەکرێذ مەبەصذ لێی دەقی عیعر و
پەزغان بێذ ,چىهکە هەریەک لەوحۆراهە لە ئێضخادا زماهێکی عیعری هاوبەظ وەک رایەڵێکی پێکەوە بەصخىو,لەهێىاهیاهدا
بەرحەصخە دەبێذ,هەربۆیە ل ەهاو دەقێکی چیرۆک یا رۆمان هەر ئەو دەربڕیىەی لە زماوی باو دەردەچێذ,دەعێذ بەرەو عیع رییەث
بىون هەهگاو بىێذ ,چىهکە پەیىەصخە بە چۆهیەحی مامەڵەکردوی هىوصەر لەگەڵ زمان و چۆهیەحی دەربڕیىەکەی.لەهاو دەقی رۆمان
دا هىوصەر دەصذ فراواهترە لە چۆهیەحی رێکسضخنی دەربڕیىەکان,هەروەها زۆری دەربڕیىەکان ,چىهکە هىوصەر زیاجر دەجىاوێ یاری
بەو دەصخەواژە و دە رب ڕیىاهە بکاث جا بیەوێ بگاث بەو هسرەی ,کەدەیەوێذ دەریببڕێذ,ئەمەظ بەهۆی ئەو جەکىیکەی رۆمان لەزۆی
دەگرێذ,زۆ رحار لەوەصفی کارەکخە رێک یا رووداوێک دا چەهدیً لپەڕ پڕدەکاجەوە ئیىجا زىێىەر دەگەیەهێخە ئەوەی ,کە چاوەڕێی
دەکاث,لە لیەکی جر لەگەڵ ئەو زماهە ئەدەبییەی ,کە هىوصەر هەڵیدەبژێ رێذ,پێىیضخە ئاگاداری ئەوەبێذ ,هابێذ جەنها لە ئاوێىەی
رووداوە واقیعییەکاهەوە بچێخە هاو رەوحی گێڕاهەوەی رووداوەکاوی,بەڵکى لەپاڵ لیەوی جەکىیکی و هىهەری دەقەکەی پێىیضخە ل ە
هەهاویدا رەگەزەکاوی رەواهبێژەی و لداوی زماوی لەزۆبگرێذ,بەم حۆرەظ عیعرییەحی دەق زیاجر بەرەو بەرزبىوهەوە دەڕواث" .
دواهەمین هەهاری دوهیا" یەكیکە لەو دەقاهەی رۆمان ,ئەگەرچی لە ژاهرەکاوی ئەدەبدا زۆی لە رۆماهدا بەرحەصخە دەکاث ,بەاڵم
زماوی عیعری لە جەواوی هىوصیىەکاوی دا بەدی دەکرێذ ,کە بۆجە زاصییەحی حیاکەرەوەی لە زۆ ربەی رۆماهىىوصەکاوی جر,
هەربۆیە زماهە ئەدەبییەکەی بەحۆرێکە ,کە زۆی دەبیيێخەوە لە زماهێکی عیعری جێکچڕژاو لە وعەی هاباو و دەربڕینی بەرز ل ە
بەکارهێىاوی رەگەزەکاوی رەواهبێژی و زۆ هەبەصدىەوە بە یاصا ودەصخىورە باوەکاوی زمان ,بۆهمىهە لە یەکێک لە دەرب ڕیىەکاهدا
لەصەر زماوی " مىزەفەری صىبدەدەم" دەلێذ(( صاڵ دوای صاڵ یادگارییەکاهم هەمىوی دەبىون بە لم))(بەزخیار
عەلی,)٣٨٨٢:٢,لێرەدا بەکارهێىاوی وعەی"لم"بۆ واجای فەرهەهگی زۆی بەکارهەهاجىوە ,بەڵکى مەبەصذ لێی صیفاحی ملە ,کە
عێىەیەکی زۆگ رجىوی هیە لە بیابان و لەگەل عەپۆلەکاوی بادا دێذ و دەچً و بەهەوادا دەچً ,هەربۆیە یادگارییەکاوی " مىزەفەری
صىبدەدەم"یػ کاجێک لە زیىداهێک لە بیابان دیل دەکرێذ ,حگە لەبیابان و ئەو ملەی ئەوێ هیچ هاوەڵێکی هابێذ ,هەر ئەمەعە
وای لێدەکاث لم و یادگاریەکاوی لەیەک بچً .یەكێک لە جایبەجمەهدییەکاوی دەرب ڕیً لی "ب ەزخیار عەلی" لەو رۆماهەدا ئەوەیە لەصەر
زاری کارەکخەرەکان زۆیاهەوە دەدوێذ بەهەمان ئاواز و عێىازی دە رب ڕیيیان ,بەواجایەکی جر عێىازی دەهگی و دەربڕیىەکاوی وەک زۆی
داڕعخۆجەوە ,کە بب ێذ بەصیمایەکی حێاکەرەوە بۆ ئ ەو کارەکخەرە و زىێىەر جێکەڵ بکاث لەگەڵ کارەکخەرە حیاوازەکان ,ئەمەظ لەو
عێىازی قضەکردهەدا دەردەکەوێذ ,کە کارەکخەرەکان قضەی پێدەکەن ,هەروەک چۆن کەصێک ,کە زماوی پاراو هەبێذ یا زماوی
گیر بێذ یا هەجىاوێ ب ەعیك لە دەهگەکان ب ەجەواوی دەربب ڕیذ,ئەمەظ لەو کاجەدا زۆر حىان بەرحەصخە دەبێذ ,کاجێک"ص ەریاس ی
صىبدەدەم" دەکىژرێذ و دەیەوێذ لە ژێر درەزتی"دواهەمین هەهاری دوهیا"بیىێژن  ,لە ریگا لەکاحی هیىەعەودا کاجێک هاوڕێکاوی
دەیاهەوێذ بیگەیەهً بەو عىێىەی دوا هیىایەحی لە رێگا جىوش ی جراکخۆرێک دەبً کاحێ عۆفێرەکەی دێخە قضە و بەصە ریاش
دەڵێذ(("گەر دەمری بمرە ,بۆ بەم هیىە عەوە دوهیاث هێىاوەجە جىضار" ,بەدەهگی بەرز گىحی" ,مً هاگەمە رێی ؽێىەزێ"))(بەزخیار
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عەلی)٣٨٨٢:١٢٠,یا لە دەربڕیيێکی جریدا دەڵێذ(( کەؼ لەم مەملەکەجەدا وەک ؽەیاقی جراکخۆر دوژمنی باران هییە))(بەزخیار
عەلی,)٣٨٨٢:١٢٠,هەهدێ کەش هاجىاهً هەهدێ لە پیخەکاوی زمان دەرببڕن ,بەجایبەث دەهگەکاوی وەک(ش ,ز,ر.ؼ )....هەربۆیە
کاحێ عۆفێرەکە قضە دەکاث هەر بەو عێىەیەظ جۆماری دەکاث ,ئەمەظ بۆئەوەیە زىێىەر لەگەڵ کارەکخەر و رووداوەکان زیاجر
جێکەڵ ببێذ .
یەكێکی جر لەو جەکىیکاهەی هىوصەر لەو رۆماهەدا بەکاریهێىاوە و حۆرێک لە عیعرییەحی لەزۆیدا هەڵگرجىوە ,لەهێىان بەعێک لە
پەرەگرافەکان ,دێڕێکی هىوصیىە ,کە ئەو دەرب ڕیىە بۆجە ص ەرچاوەی عیعرییەث ,بۆهمىهە کاجێک هەردوو صەریاش" ,ص ەریاس ی
گەورە و صەریاس ی بچىک" لەگەڵ یەکتردا بەعەڕ دێً ,لەصەردەمی صەریاس ی بچىکەوە بۆماهدەگێڕێخەوە و دەڵێذ(( ئەو عەوە
پێمگىث بمکىژە یا دەجکىژم ...بمکىژە یا دەجکىژم ....بمکىژە یادەجکىژم  .....مً و ئەو یەکێکمان زیاد بىویً ,ئێمە هەدەبایە هەرگیز
یەکتری بدۆزیىەوە ,مً لەو دەجرصام و ئەویػ لەمً))(بەزخیارعەلی,)٣٨٢:,٣٨٨٢,ئەو چەهد دێڕە ل ەهێىان دوو
پەرەگرافدایە,پەرەگرافی یەکەم باش لەصەریاس ی یەکەم دەکاث و پەرەگ رافی دووەم باس ی گەورەبىووی زۆی  ,لێرەدا لەرێی
دووبارەکردهەوەی دەصخەواژەکان (بمکىژە یادەجکىژم) حۆرێک لە ئیقاع و هارمۆهدیکیەحی دەرزضخىوە ,کەئەمەظ چێژی عیعری
دەبەزغێذ ,هەروەها لدان لە کۆجایی دەرب ڕیىەکە بەدی دەکرێذ کاحێ دەلێذ( مً لەئەو دەجرصام و ئەویػ لەمً)دووبارە
هەکردهەوەی کاری(دەجرصام) بۆجە هۆێ لداوی وعە لەرصخەکەدا ,کە لداوی زماهیػ بۆزۆی دەبێخە صەرچاوەی عیعرییەث.
- ٣عیعرییەحی ب ەعەصەرەکییەکاوی ئازاوجً  :بەعەصەرەکییەکاوی زمان هەریەکەیان رۆڵ و پێگەی زۆیان هەیە لە بىهیاجىاوی
دەقێکی ئەدەبی,دەق بەعێىەیەکی گغتی هەر کردەیەکی گىجً یا هىوصین لەصەر ئ ەو ک ەرەصاهەی زمان بيیاث دەهرێً,ئەگەرچی ئەو
دوو کردەیە" گىجً – هىوصین" جاراددەیەکی زۆر لەیەکتر حیاوازن و کەرەصەکاوی زماهیػ بەحیاوازی بەکاردێً,ئەمەظ دەوەصخێخە
صەر ئەو رصخە و دەربڕیىاهەی ,کە کردەکەی لێ پێکدێذ,عیع رییەجیػ لە ئ ەهجامی چۆهیەحی رێکسضتن و بەکارهێىاوی ئەو
کەرەصاهەی زماهەوە ب ەرهەم دێذ ,هەروەک لە پێىاصەی عیعرییەجدا لە رووی زاو ضتی رصخ ەصازییەوە دەڵێن(( عیعرییەث
پەیىەهدی رۆهاوی ژێرەو رۆهاوی صەرەوەیە بەحۆرێک ئەگەر رۆهاوی ژێرەوە و صەرەوەی رصخە وەک یەک بً ئەوا عیعرییەث هامێنێ و
ئەگەر حیاواز بً عیعرییەث دەرەدەکەوێذ لە گۆڕاهێکی راصخەواهەدا دەبێذ لەگەڵ گۆڕاوی دوو رۆهاهەکە))(مدەمەد عەبدولکەریم
ئیبراهیم,)٣٨١٣:١٣,بەو پێیە ری سبىووی کەرەصە ص ەرەکییەکاوی زمان و چۆهیەحی رێکسضخيیان لەهاو رصخەدا دەبێخە هۆی دروصذ
بىووی عیعرییەث.کەرەصە صەرەکییەکاوی زماهیػ" هاو ,هاوەڵىاو ,کار" دەگرێخەوە ,چىهکە چۆهیەحی بەکارهێىان و رێژەی
بەکارهێىاهیان عیع رییەث دەصازێنێ ,ئەمەظ دەکەوێخەوە صەر جىاهای هىوصەر لە چۆهیەحی مامەڵەکردن لەگەڵ هەریەکێک لەو
وعاهە .لە رۆماوی" دواهەمین هەهاری دوهیا"دا ئەگەر صە رهج بدەیً حۆرێک لە وردەکاری رێکسضخنی رصخەکان و بەکارهێىاوی وعەی
هاباو و دووبارەکردهەوەی هاو یا کار یا هاوەڵىاو بۆ مەبەصدێکی دی اریکراو بەکارهاجىون .
زۆرحار لە رۆماهەکەیدا هەهدێ وعە بەکاردەهێىێذ و پێکەوەیان دەگىهجێىێذ ,هەروەک(( فێىکییەکی صەیر لە وعەکاهیدا
هەبىو ,وەک ئەوەی دوور لە جاڤگەیەک وەصخابیذ و "با" پڕعىگی ئاوث بۆبێيێذ))(بەزخیار عەلی,)٣٨٨٢:٣٢,وعەی "فێىک" و
گىهجاهدوی لەگەڵ "وعە" ئ ەو رۆهاهەیە ,کە هىوصەر بەیەکیەوە گىهجاهدوون ,وەک ئەوەی قضەکەر بەعێىەیەک قضەبکاث ,کە
زۆی زۆر مەعغىڵ هەکاث پێىەیی و بەصاردییەکەوە قضەبکاث ,لەلیەکی جر زضدىە پاڵ یەکتری"هاو و ئاوەڵىاوە,بەاڵم هىوصەر
صەرەجا ئاوەڵىاوەکەی هێىاوە دواجر هاوەکە,ئەمەظ حۆرێکە لە لدان .هەروەها لە عىێيێکی جردا کاجێک باش لە"لولوی صپی و
عادەریای صپی"دەکاث باش لەو حەهگەی هێىاهیان دەکاث,حەهگی هێىاهیان چەهگی گۆراوی گىجىە واجا بە گۆراوی لەگەڵ یەکتر
دەحەهگً ((,حەهگی گۆراهییەکان ماوەیەکی درێژی زایاهد ,هەهدێ عەو جاگەروویان زىێنی لێدەهاث لە رقی یەکتر گۆرهیان
دەگىوث))(بەزخیار عەلی , )٢٨:لێرەدا بەکارهێىاوی "حەهگ" لەبەرامبەر "گۆراوی" عدێکی هامۆیە ,چىهکە "حەهگ" ماهایەکی قىڵتری
هەیە لەوەی جەنها بیاهەوێ ل ەڕێی ئەو حەهگەوە رقی زۆیان دەرببڕن یا کێبەرکێی یەکتر بکەن ,هەروەها "گۆراوی"بۆزۆعییە
و"حەهگ "هازۆش ی,لێرەعدا هىوصەر دوو وعەی دژ ب ەیەکی کۆکردۆجەوە و ماهایەکی هىێی ب ەبەرداکردوون.دووبارەکردهەوەی "کار"لەهاو
دەقەکەدا زۆر بەرچاو دەکەوێذ ,ئەم دووبارەکردهەوەیەظ زۆ رحار وەک پاجکردهەوەیەک وایە ,لەصەرەجای دێڕەکان
دووبارەیاهدەکاجەوە ,هەروەک دەڵێذ ((دەزاهم ئەودەمبیضخێذ...دەزاهم لەهاو ئەو دەعخە بە ریىەدا چاوەڕواوی عدێک دەکاث ,دەزاهم
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لەهاوەڕاصتی ئ ەم پێدەعخە بە ریىەدا هەمىو چرپە و دەهگێکی ئیيضان هرخی زۆی هەیە))(بەزخیار عەلی,)١٢٢:دووبارەکردهەوەی
کاری"دەزاهم" حۆرێک صىو ربىون و دڵىیایی دەبەزغێذ بە گێڕەرەوە ,کە "مىزەفەری صىبدەدەم"ە کاحێ لەصەرگۆڕی "ص ەریاس ی
یەکەم" عیىەن دەکاث ,هەروەها دووبارەکردهەوەی کارەکە حۆرێک لە عیع رییەث بىون بە گىجىەکە دەبەزغێذ ,کە وا دەکاث
زىێىەر زێرا لەگەڵ رەوحی گێڕاهەوەکە بڕواث و چێ ژێکی پێ ببەزغیذ.هەروەها دووبارەکردهەوەی رصخە ل ەهاو دەقی رۆماهەکدا بەدی
دەکرێذ,ئەمەظ زۆ رحار بۆ هێىاعکردهەوەی کاجە,یا بۆ دڵىیاکردهەوەیە,بۆهمىهە کاحێ "مىزەفەری صىبدەدەم"دەیەوێذ
عىێنی"صە ریاش"بساه ێذ و بساهێذ کێیە,داوا لە "ص ەریاس ی دووەم"دەکاث زاهیاری بداحێ,بەاڵم ئەو لەچەهد عىێيیكدا هەر ئەو
دەصخەواژەیە دووبارەدەکاجەوە(( هەدیمی عازادە زۆر عذ دەزاهێذ))(بەزخیار عەلی , )١١٣:ئەمەظ بۆئەوەیە وا لەزىێىەر یا لە
گێڕەرەوە بکاث د ڵىیابێذ لەوەی "هەدیمی عازادە"پێػ ئ ەو زاهیا رییەکاوی وەرگرجىوە و ئەو هەمىو عذ دەزاهێذ,هەر ئ ەم
دووبارەکردهەوەیػ حۆرێک لە عیعرییەث بىووی صازاهدووە ,کە لەگەڵ چێژی زىێىدهەوەدا زیاجر هەصتی پێدەک رێذ.بەوعیىەیە
هىصەر ل ەرێی دووبارەکردهەوەی وعەکان یا گىهجاهدوی وعەکان یا دووبارەکردهەوەی رصخەکان جىاهیىیەحی عیع رییەث بەصەر
دەقەکەیدا زاڵ بکاث .
عیع رییەحی هاو لە رۆماوی"دواهەمین هەهاری"دوهیادا  :هاو یەکێکە لە گرهگتریً کەرەصەکاوی زمان و رۆڵیكی دیاری هەیە لە داڕعخنی
رصخەدا ,کەم رصخە و دەصخەواژە هەیە "هاو"ی لەگەڵدا ه ەبێذ ,مەصەلەی عیعرییەث بىووی هاویػ زۆی لە عیىازی
بەکارهێىاهیدا دەبیيێخەوە,ئەمەظ لەمەبەصتی ب ەکارهێىاهدا دەردەکەوێذ ,کە ئەو هىوص ەرە بۆ چ مەبەصدێک بەکاریدەهێىێذ.فەزای
رۆمان فەزایەکی فراواهە,بۆیە ک ەرەصەکاوی زمان بەعێىەیەکی فراوان جێیدا ب ەکاردەهێنرێً,هەربۆیە هەریەک ل ەو کەرەصاهە عیىازی
زۆیان وەردەگرن لە داڕعخنی دەقدا.بەزخیار عەلی" لە رۆماوی "دوا هەمین هەهاری دوهیا"دا بەعێىەیەکی فراوان کاری کردووە لەصەر
بەکارهێىاوی بەعەکاوی ئازاوجً و لەهاویغیاهدا چۆهیەحی بەکارهێىاوی هاو,بەحۆرێک هەصذ بەبەکارهێىاوی هەمىو حۆرەکاوی هاو
دەکەیً,لە رووی هاوەرۆک و پێکهاجً و بىون و ......هخد,هەروەها هەهدێک حار حۆرە هاوێکی بەکارهێىاوە ,کە لەدهیای واقیعدا
کەمتر ئەو حۆرە هاواهە بەکاردێً,ئەمەظ زیاجر زۆی لەهاوی کارەکخەرەکاهدا بە رحەصخە دەکاث یا هاوی عخەکاوی دەوروبەر,ئەم
هاواهەظ لە فەهخا زیا و زەیاڵی هىوصەرەوە صەرچاوەی گرجىوە((رۆماهىىوش لە رۆماهەکاهیدا زیاجر لەهەر عدێک هەوڵی
بەرحەصخەکردن و هیغاهدان و هێىاهەهاوەوەی فاهخازیای بۆ هاو دەقەکاوی داوە ,لە هەریەکێک لەو دەقاهەعدا حۆرێکی جایبەحی
فاهخازیا باڵ دەکێغێذ بەصەردەقەکەدا ,واجە راددەی دەرکەوجنی رووکارە فاهخازیاکان لە هێى ئەم دەقاهە هاوصەهگ و هەمەحۆر
هییە))(هیمداد خضێن بەکر و خەیاث صەعید عەبدولکەریم,)٣٨١٢:٢٣١,کەواجە ئەهدێغەی هىوص ەر صەرچاوەی داهێىاوی ئەو
حۆرە هاواهەن ,کە لە رۆماهەکەدا بە رچاودەکەون.هاو وەک پێغتر ئاماژەمان پێکردووە,چەهد حۆر دابەعکردهێکی هەیە ,هەمىو ئەو
حۆراهەظ لە رۆماوی"دواهەمین هەهاری دوهیا"دا بەرچاو دەکەون  ,کە لێرەدا دیارجرینی حۆرەکان دەصدىیغان دەکەیً؛
هاو لە رووی پێکهاجً  :هاوی صادە و هاصادە دەگرێخەوە ,هاوی هاصادەظ هاوی دارژاو و لێکدراو دەگرێخەوە,
لێرەدا هىوصەر هەریەک لەوحۆراهەی بەکارهێىاوە ,لەصەرەجای دەصخکردن بەگێڕاهەوەی رووداوەکان بەم چەهد دێڕە دەصخپێدەکاث
و دەڵێذ(( مً لەبە ربەیاوی یەکەمەوە زاهیم کە دیلیکردوم ,لە کۆعکێکدا ,لەهاو حەهگەڵ و دارصخاهێکی هادیاردا ,ئەو پێیگىجم
لەدەرەوە دەردێکی کىعىدەی وەک جاعىن باڵوبۆجەوە))(بەزخیار عەلی,)٢:لەم چەهد دێڕەدا دەبیىین چەهد هاوێکی بەدوای یەکدا
ریسکردووەو بەکاریهێىاون  ,هەروەک( کۆعک ,حەهگەڵ ,دارصخان ,دەرد ,جاعىن) هەریەک لەو هاواهەظ صادەن یا دارژاو,
هاوەکاوی(کۆعک ,دەرد ,جاعىن) لەرووی رێسماهییەوە هاوی صادەن ,بەاڵم ه اوەکاوی(حەهگەڵ ,دارصخان)هاوی داڕژاون .هەروەها لە
عىێيێکی جردا لەصەر زاری گێڕەرەوە بەوعێىەیە باش لە "صەریاس ی یەکەم" دەکاث(( ئەو بىو مىداڵە عیرفرۆعەکاوی گىاصخەوە بۆ
پغتی ئاصىگەرەکان ,رۆهفرۆعەکاوی لە مەیداوی پێػ مسگەوجەکەوە جا هسیک مەیداوی مریغکەکە دوورزضخەوە))(بەزخیار
عەلی ,)١٣:وعەکاوی (مىداڵ ,مەیدان,مسگەوث ,مریغک) هاوی صادەن( ,عیرفرۆظ ,رۆهفرۆظ)هاوی لێکدراون  (,ئاصىگەر)هاوی
دارژاو ,لێرەدا بەکارهێىاوی هەریەک لەو هاواهە و رێکسضخيیان لەهاو رصخەکە حۆرێک لە مۆصیقای بە دێڕەکە بەزغیىە,وا لە
زىێىەر دەکاث بەعێىەیەکی زێرا بەدوای رووداوەکاوی جری هاو گێراهەوەکە بکەوێذ,هەروەها لە رووی رەگەزییەوە هاوی رەگەزی هێر
و مێی بەکارهێىاوە ئەمەظ لە هاوی کارەکخەرەکاوی هاو رۆماهەکەدا بەدەردەکەوێذ ,کەهە ریەکەیان زاوەوی صیفەحی مێیىەبىون و
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هێریىەبىون دەگەیەهً ,کە لەدواج ریغدا لەهاوی کارەکخەر بەد رێژی باس ی دەکەیً.هەروەها لەرووی هاوەرۆکەوە هەردوو حۆر هاوی
بەرحەصخە و واجایی بەکارهێىاوە,وەک وعەکاوی(فافۆن  ,مط ,بەرد ,جفەهگ ,گۆچان ,دەصڕ ).....ئەواهە هەمىو هاوی بەرحەصخەن(,
مردن ,حەهگ ,ئازار )....هاوی واجاینن ,هەریەکە لەو هاواهەظ لە عىێنی حیاحیای گێڕاهەوەکەدا بەدیدەکرێً.
حگە لەو حۆرەهاواهەی بەکارهاجىون,لیرەدا باش لەهەریەک لە هاوی کارەکخەر و هاوهیغاوی رۆماهەکە دەکەیً ,کە هەریەک لەواهە
حۆرێک لە جىاها و صەلیقە و بیرجیژی هىوصەر دەردەزەن لەهەڵبژاردوی ئەو هاواهەی بەکاریهێىاون.
-١هاوی کارەکخەر  :کارەکخەر ئەو ڤیگۆرە صەرەکیەیە ,کە ڕۆڵێکی کاریگەری لە بيیاجىاوی رۆماهدا هەیە ,یەکێکە لەو ڕەگە زاهەی
حێگەی بایەر و گرهگی پێدان بىوە هەر لە صەردەمی یۆهاهیەکاهەوە جا صەدەی هەژدەو دواجریػ ,ئەگەر چاوێک بەم مێژووەدا
بسغێىین و لە صەدەی هۆزدەدا کارەکخەر عىێيێکی دیاری لە هىهەری ڕۆماهدا پێدراوە ,بەجایبەحی لەگەل پێغکەوجنی بىاری
کۆمەاڵیەحی و ئابىری وصیاصیدا کەصایەجیەکان ئیدی ڕۆڵێکی حیاوازج ریان دەگێڕا لەوەی پێغتر پێیان درابىو .لەوە بەدوا
کارەکخەرەکان گىزارعدیان لەو واقیعە دەکرد کە جێیدا دەژیان .هىێىەرایەحی چیىە حیاوازەکاوی کۆمەڵگایان دەکرد .ئەگەر لە ژاهرە
داصخان ئامێزەکاهدا پا ڵەواهان ڕۆڵی صیفەحی زىاوەهد و هێز و بازویان گێڕابێذ ,یان جەهیا وەصفی ڕوزضاری دەرەوە و هێزی حەصخە
گرهگی پێد را بێذ ,ئەوا ئ ەم وێىاهە گۆڕان و کەصێدیەکان لە پا ڵەواهەوە بىهە کارەکخەر ,لە زىاوەهدیغەوە هێنراهە ئاصتی مرۆڤ.
لێرەوە کارەکخەرەکان هەڵدەصخان بە وێىاکردوی ژیاوی کەصەکان و ب ەرەو هاخی کارەکخەرەکان و دیىەعاراوەکاوی مرۆڤ و ئازارەکاوی
کۆمەڵگا عۆڕدەبىهەوە .لێرەوە ڕۆڵێکی حیاوازجریان لەواهەی پێػ زۆیان دەگێڕاو پا ڵەوان بىووی هەما ,کەصایەحی هاوعێىەی مرۆڤ
حێی گرجىەوە ,بۆیە لەصادەجریً پێىاصەدا دەجىاهین بڵێین (( کارەکخەر ئەو بىهەوەرە دروصخکراوەی هاو چیرۆک و ڕۆماهً کە هىصەر
دەیئافرێنێ و هەڵضىڕاواهە دەیساجە هاو ڕووداوەکاهەوە .بىوی کارەکخەر وەک مۆدێلێکی لە واقیع زىازراو ب ەصە رلەهىێی پێداچىهەوەی,
کارێکە چیرۆک هىصان دەیکەن جا مەبەصتی هىهەری و هسری زۆیاوی پێ بهێيىە دی ))(بىعڕا کەصىەزاوی)٣٨١٣:١١٠,هاوکاث
کارەکخەر پەیىەهدیەکی بارگاوی بە گغذ رەگەزەکاوی دیکەی ڕۆماهەوە هەیەو کار لەیەکتر دەکەن ,ڕووداوەکان با هۆی کارەکخەرەوە
هەڵکغان و داکغان بەزۆیاهەوە دەبینن ,لێرەدا هىوصەر حەزذ لە کاریگەری ڕەگەزی کارەکخەر دەکاث لە بيیاحی ڕۆماهدا هەروەها
پەیىەصدیان پێکەوە لەگەڵ ڕووداودا .هەروەها هاوهاوی کارەکخەرەکان بایەزێکی گرهگی هەیە ,کە زۆر حار وا پێىیضذ دەکاث ئەو
هاوە لەگەڵ کەصایەحی کارەکخەرەکان بێخەوە ,ئەوەظ لە ئەزمىووی زىێىدهەوەی حۆراوحۆر و ئەهدێغەی فراواوی هىوصەرەوە
صەرچاوە دەگرێذ ,ئەمەظ حێگای بایەخی هىوصەران بىوە ,چىهکە ئەو کەصایەجییاهەی هىوصەر لەدەقەکەیدا دیارییان دەکاث,
زۆر حار لە رێی هاوی کارەکخەرەکاهەوە ب ەرحەصخە دەبً((,ئەو هاوە جایبەجییاهەی هىوصەر هەڵیان دەب ژێ رێذ هە همىهەیین
هەجایبەجمەهدییە,لێرەدا پێىیضخە هاوی زىازراو حیابک رێخەوە لە هاوی کۆمیدی بە پێی دەوروبەرو کارجێکردوی هێمایی))(جسیفخان
جۆدۆرۆف".)٣٨٨٢:٢٠بەزخیار عەلی" یەكێکە لەو هىوصەراهەی ,کە گرهگی زۆر بە هاوی کارەکخەرەکان و چۆهیەحی بەکارهێىاوی
کارەکخەرەکان دەداث,بەحۆرێک هەڵبژاردوی هاوی کارەکخەرەکان بۆجە زاڵی حیاکەرەوەی لە رۆماهىىصەکاوی جر ,کە ئەمەظ لە بیر
وردی و صەلیقەیی و ئ ەهدێغەی فراواهییەوە صەرچاوەی گرجىوە.لە رۆماوی "دواهەمین هەهاری دوهیا"دا هسیکی" "٣٢بۆ" "٢٨هاوی
بەکارهێىاوە "٣٣" ,هاو هاوی کارەکخەرەکاوی هاو رۆماهەکە پێکدەهێنن و ئەو هاواه ەی جریػ وەک هاوێک ب ەکاریهێىاون  ,کە بىوهێکی
فیزیکیان هییە لە رۆماهەکەدا,هەروەها ئەو هاواهەی بەکاریهێىاون ب ەش ی هەرە زۆ ریان لە دروصخکردن و داهاوی هىوصەر زۆیەحی,واجە
هەمان ئەو هاواهە هین ,کە لە کۆمەلگادا صەرچاوەیان گرجبێذ,یا لە کلخىری کۆمەلگاکەدا هەبً,جەنها چەهد هاوێک هەبێذ ,وەک
هاوی(چیمەن ,صلێماوی مەزن  ,کەیسىصرەو ئاغا)...بەاڵم هاوەکاوی جر زۆ ربەیان هاوی لێکد راون  ,لە دوو بەظ پێك هاجىون,
بەعێكیان ئەو هاواهەن ,کە لەکلخىری کۆمەڵگاکەدا بىوهیان هەیە ,بەعیكی جریان دەگەڕێخەوە بۆ ئیػ و پێگەکەیان یا بەهۆی
ئەهدێغەی هىوصەرەوە داهراون .ئەو هاواهەی لەو رۆماهەدا هەن بریخین لە(مىزەفەری صىبدەدەم ,صە ریاس ی صىبدەدەم"یەکەم",
صەریاس ی دووەم ,صەریاس ی بچکۆلە"صێیەم" ,یاقىبی صىەوبەر ,مدمەمەدی دڵ عىعە ,هەدیمی عازادە ,لولوی صپی ,عادەریای
صپی ,ئیکڕامی کێى ,صەی حەللی عەمط ,مىژدەی صەی حەللی عەمط ,مەلیک دولبەر ,کەریمی عیریً ,چیمەن زان ,گىڵی
ئاگر ,ئەصخێرەی رەظ ,ئید ریس ی هەهگىیً ,جەیفىر پاعا ,عەباس ی فافۆن  ,کەیسىصرەو ئاغا ,صلێماوی مەزن ,صاماڵی کىهجی,زەلیل
هىرمس )..هەهدێک لەو هاواهە کارەکخەری ص ەرەکین و بەعیکی جریان کارەکخەری لوەکین ,لەگەڵ بەعێک ل ەو رووداواهەی پەیىەصتن
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بەواهەوە دێً و دواجر هامێنن .ئەوەی لەو هاواهەدا بۆجە هۆی دروصذ بىووی عیعرییەث ئەوەیە بەعیک لەو هاواهە بەهۆی
صیفەجەکاهیاهەوە دراوهەجە پاڵ زاوەهەکاهیان ,بەواجایەکی جر هەر یەک لەو هاواهە هەڵگری ماهایەکی قىڵً ,کە دەبىە زاصیەث و
صیفاجێک بۆ زاوەهەکەیان ,هەروەک کاحێ باش لە "ئیدریس ی هەهگىیً"دەکاث ,باش لەوەدەکاث بۆ ئەو هازهاوەی"هەهگىیً " ی
هەڵگرجىوە((ئەو گەهجێک بىو ,صەربىردێکی صەیری هەبىو....بەگەهجی جىاهایەکی صەیری هەبىو لە دۆزیىەوەی دارهەهگەکاهدا ,بە
عادییەکی بێضىىورەوە کێىاوکێى دوای مۆصیقای با ڵیان کەوجبىو...هەصدێک و بۆهێکی بەهێز و صەلیقەیەکی هائاصایی لە دۆز یىەوەی
باعتریً هەهگىیىدا هەبىو  ...جاکە عدێک جیا هامرێذ خ ەزێکی ئەفضىهاوییە لە هەهگىیً))(بەزخیار عەلی,)١٠١:هەر ئەمەعە بایەر و
گرهگی هاوی کارەکخەر لە رۆمان و هىهەری گێڕاهەوەدا دەردەزاث ,هەروەک "چۆمضکی" لەو بارەیەوە دەڵێذ(( بەهۆی زىێىدهەوەی
ڕۆمان فێردەبین و ئەوەهدە زاهیاریمان دەصذ دەکەوێذ لە بارەی کەصایەجیەوە  ,چۆن بیر دەکەهەوەو هەصدیان دەبسوێذ و
هەڵضىکەوث دەکەن  .لەوە زۆرجرکە دەرووهساهێکی صرووعتی فێرمان دەکاث))(عەبدواڵ صەراج,)٣٨٨٢:١٨,هەروەها لە هەڵبژاردوی
هاوەکاهدا لە هاوی جاکە کەصییەوە بەرەو گغدیان دەباث ,بۆهمىهە لەیەک کاجدا (س ێ) کارەکخەر بەهاوی "ص ەریاس ی
صىبدەدەم"بىوهیان هەیە ,کە هیچیان لەیەکتر هاچً و هەریەکە جایبەجمەهدی زۆی هەیە ,کە لەدواجردا دەگاجەوە ئەوەی ئەوە
چیرۆکی جەنها صەریاصێک و صەریاصێکی جر هیە ,بەڵکى دەعێذ چەهدیً صەریاس ی جر هەمان بارودۆخی ئەواهیان هەبێذ و
هەمىویان لی یەکتر هەبً ,بەواجایەکی جر چیرۆکی صە ریاصەکان کۆجایی هایەث((وعەی ص ەریاش هاوێکی جرە لە بری ماها گغتی و
مەحازییەکەی ئیيضان بەکاریدەهێىین .پێمدەگىوجً چیرۆکی صەریاصەکان لە صەرەجاوە جا کۆجایی هەر رەهگێک وەربگرێذ بەهەر
رێگایەکدا بڕواث ,لەوە دەرهاچێذ ,کە چیرۆکی هەمىو ئەواهەیە ل ەم صەرزەوییەدا بێهیچ کۆمەکییەک کەوجىوهەجە هاو
گەردەلىولەکاهەوە()).بەزخیار عەلی,)٣٢٢:هەروەها لە عىێيێکی جر لەصەر زماوی "مىزەفەری صىبدەدەم" بەم عیىەیە باش ل ە
"دواهەمین صەریاش"دەکاث ,کە مەبەصذ لێی "صەریاس ی صێیەم"ە((ئێضخاظ واجێدەگەم ئەو دواهەمین صەریاس ی دوهیا هەبىو,
بەڵکى دواهەمین صەریاس ی ژیاوی مً بىو))(بەزخیارعەلی,)٣٢٢:بەو عێىەیە چیرۆکی صەریاصەکان چیرۆکی یەک کەش هییە بەڵکى
دەکرێذ چیرۆکی چەهدەها کەس ی جر بێذ ,کە هاوعێىەی ئەوان ژیاون .هەروەها کاجێک باش لە "صیىەی کەژاڵ" دەکاث ,صەرەجا
زىێىەر هەصذ هاکاث ,کە مەبەصتی ئەو عارەباهە دەصخگێڕەی کە ژاڵە ,کە بۆ عذ فرۆعتن بەکا ریدەهێىێذ ,چىهکە وعەی
"صیىە" زیاجر بۆ صىگ و ب ەرۆکی ژهان بەکاردێذ ,جا ئەوکاجەی گێڕەرەوە بەو عێىەیە بۆ مىزەفەری صىبدەدەمی رووهدەکاجەوە((لە ژێر
ئەو درەزخەدا ص ەریاش بڕیاری دابىو "صیىەی کە ژاڵ"بک ڕێذ  .ئاه.....بىەصخە دەزاوی "صیىەی کەژاڵ" چییە؟ عارەباهە چکۆلە
دەصخییەکەی زۆیەحی کە بەبازاڕدا دەیگێڕا))(بەزخیار عەلی,)٣٢٨:لێرەدا لەو وەصخان و بەبیرهێىاهەوەیەی ,کە گێڕەرەوە
بەکا ریدەهێىێذ حۆرێک لە ئیقاعی جێدا ,کە دەبێخە هۆی بىووی عیعرییەث لی زىێىەر.هەروەها دروصذ بىووی هەریەکێك لەو
هاو  +ئامرازی
هاواهە بە پێی یاصا زماهییەکان دروصدبىون ,هەروەک هاوێكی لێکدراو زۆیان دەهىێنن ,ئەمەظ بەیاصای //
زضدىەپاڵ(ی) +هاوێکی جر یا ئاوەڵىاوێک
لولو  +ی  +صپی
,
ئیدریط  +ی  +هەهگىیً
هەروەها هىوصەر بۆ هەهدێک لەو هاواهە هاوی دووەمیص ی داهاوە ,بەحۆرێکیتر بڵێین ,کاجێک کارەکخەرێک هاوێکی هەیە ,هاوێکی
جریص ی بۆ بەکارهێىاوە ,کە زیاجر لە کەصێتی دا رەهگ بداجەوە ,بۆهمىوهە "صەریاس ی دووەم" هەهدێ حار پێی دەڵێن" صەریاس ی
چەپەڵ ,یا پڕۆفیضۆری دڵە جاریکەکان" ئەمەظ لەبەر ئەو دڵ رەقی و بێ هەصخییەیەحی ,کەهەیەحی ,یا "صەریاس ی یەکەم" زۆرحار
پێی دەڵێن "پڕۆفیضۆری عەوە جاریکەکان ,یا ماڕعاڵ" ئەمەظ دەرئەهجامی ئەو کەصایەجییە بەهێزەیە ,کە هەیەحی لە رۆماهەکەدا.
لەبەر ئەوە هىوصەر زۆر بە وردبینی و لێزاهاهەوە مامەڵەی لەگەڵ هاوهاوی کارەکخەرەکان کردووە ,کە هەریەکەیان صیمایەکی جایبەث
بەزۆی هەیە .
- ٣هاوهیغاوی رۆمان :هاوهیغان وەک ڕەگەزێکی گ رهگی هىهەری گێڕاهەوە ,بەهایەکی جایبەحی هەیە لە ئاصتی پێکهاجەی بىهیاحی دەقە
ئەدەبیەکاهدا ,لەگەڵ ئەوەعدا بە کل یلی دەق دادەه رێذ ,چىهکە ڕێگەیەکە یارمەجیمان دەداث بۆ ڕاڤە کروی کۆدەکاوی دەق,
هەروەها دەروازەیەکیػ وااڵ دەکاث بۆ چىهە هێى دەقەکە.زۆرێک لە ڕەزىەگران و لێکۆڵەران زۆیان بەم ڕەگەزەوە زەریک کردوە.
هەهدێکیان بە ڕەگەزێکی گرهگ و صەرەکی دەقیان داهاوە و جەهاهەث وەک زاوضدێک هاصاهدویاهە.بەاڵم لەگەڵ ئەوەعدا هەهدێکیان
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گرهگیان پێىەداوە و جەهیا بە دەربڕیيێکی زماهیان داهاوە  .لەگەڵ ئەوەعدا هاوهیغان لە پێکهاجەی دەقی ئەدەبیدا گرهگییەکی بەرچاوی
هەیە,کۆمەڵێک دەللەحی واجای و کۆبىهەوەی بەعێک لە هاوەڕۆکی دەق لە چىارچێىەی دەربڕیيێکی کىرث و ئیدا بەزغدا لە
زۆدەگرێذ ,لەلیەکی دیکەعەوە ڕوویەکی جری دەقە و یەکەم زاڵی بەریەک کەوجنی هەردوو رەگەزی دەق و زىێىەرە  ,هاوهیغان
وێڕای گ ەیاهدوی ب ەعێک لە زاهیاریەکاوی هێى دەق بە زێرای بۆ زىێىەر  ,بەهای دەقەکەظ بەرز جر دەکاجەوە ,هەروەها لە ئاصتی
دەللیغدا زاوەوی قىڵبىوهەوەیەکی واجاییە لە دەللەحی گغتی دەقەکە ,بەعێک لە صیماو ئاماژە دەللیەکاوی جێدایە .هاوکاث
((صیضخمێکی صیمۆلۆژیەو ڕەهەهدی دەللی و هیغاهەی هەیە ,هاوی جىێژەران دەداث ,بە دوای دەللەجەکاهەوە بێذ ,هەوڵی
کردهەوەی کۆدەکان بداث))(خەمە مەهخک)٣٨١٢:٢٨,یەکێک لەو ڕەهەهداهەی ,کە عیعرییەث بە هاوهیغان دەبەزص ێ,ماهەوەی
ئەو هاوهیغاهەیە لە زەینی زىێىەردا بێگىمان ئەم ماهەوەیەظ هۆکارەکەی هەڵبژاردوی هاوهیغاهێکە ,کە کۆمەڵیک ئەرکی حىاهکاری و
ئێضخاجیکای لە زۆیدا هەڵگرجبێذ و حێی صەرهجی زىێىەر بێذ ,جا لەوێىە بیرکردهەوەیەک دروصذ بکاث وا لە زىێىەر بکاث واجای
حۆراوحۆری ل ێبەدەصذ بهێىێذ چىهکە ((هەمىو هاوهیغاهێک لە چەهد دالێک پێکهاجىە .لە پەیىەهدی لە هێىان دالاهەدا ڕیخمێک
بىوی هەیە ئەو ڕیخمە عیعرییەجێک بە هاوهیغاهەکە دەبەزغیذ ,هاوکاث گەمەکردن لەگەڵ دالەکان وەکى لێکداوی وعەو
پارادۆکضەکان ,وێىەی هىهەری بەرهەم دێنن لێرەدا عیعرییەحی هاوهیغان دروصذ دەبێذ))(خەمەمەهخک)٣٨١٢:٢٠,لێرەوە زىێىەر
دەزاجە هێى گ ەردەلىلی بیرکردهەوەو زۆرجریً مەدلىل لی زىێىەر دروصذ دەبێذ,هەروەها هاوهیغان دەبێخە ئەڵقەیەکی گ ەیاهدن ب ۆ
ئەوەی زاهیاریەکاوی هێى دەقەکە بۆ زىێىەر بگىازرێخەوە((,لە میاوی کەهالێکی پەیىەهد کردهدا پەیامیکی کىرحی چڕی هىصەری
هەڵگرجىوە ,کە ئاڕاصخەی زىێىەری دەکاث  ,جاکى لە ڕێگەی عیکردهەوەی پێکهاجەی عیعرییەحی هاوهیغاهەکەوە ئەم ئاماژە ورد و
چڕاهە بدۆزێخەوە ,کە لە عیعرییەجەکەی دا بەدەردەکەون))(عازەوان فەرهاد مدەمەد)٣٨١٢:٢٢,هاوکاث هاوهیغان کاری دەق ل ە
ئاصتی صیماهدیکدا ئاصان دەکاث چىهکە هیچ دەللەجێک بە بێ هاوهیغان هاجىاوێ بە حىاوی دەربکەوێذ  ,هەروەک هاوهیغاهیػ
بەبێ دەق دەللەث هابەزغێذ (( ڕەهگە یەکێک لە وەزیفەکاوی هاوهیغان یارمەجیداوی دەرزضخنی جێمە بێذ ,بەاڵم وەزیفەیەکی
گرهگی جریص ی هەیە ,کە بریدیە لە دەرزضخنی ئاصخەکاوی صیماهدیک و یارمەجیدەریغە بۆ چىهە هێىدەق,ئەمەظ بۆ هاوهیغاوی گغذ
دەقێک واهیە ,بەڵکى بۆ ئەو دەقاهە وایە کە هىصەرەکەی بە هۆعیاریەوە هاوهیغان هەڵدەبژی رێذ))(هەوزاد ئەخمەد
ئەصىەد.)٣٨٨٢:٢٢,دەجىاهین بڵێین"بەزخیار عەلی"یەکێکە ل ەو هىصە راهە ,چىهکە لە هەڵبژاروی هاوهیغاوی دەقەکاوی دا زۆی بە دوور
دەگرێذ لە هاوهیغاوی صادەو ئاصایی ,یان ئەو حۆرە هاویغاهاهەی ,کە ئاماژەیەکی ڕاصخەوزۆیە بۆ جێمی دەقەکە  ,بەڵکى بە هۆی
ئیغکردوی لە زمان  ,عیعرییەحی هىصینی ڕۆماهەکاوی و هەڵبژاردوی بابەث و جەهاهەث هاوهیغاهیػ زىێىەر ئەزاجە هاو فەزایەکی
صیدری و دهیایەکی فاهخازی قىڵی زەیاڵ و فراواوی واجا بۆ زیاجر جێگەیغتن لە حیهاوی ص یدری فاهخازی هاوهیغاهەکاوی پێىیضخمان ب ە
ڕامان و لێکداهەوەیەکی وردی واجا هەیە .رۆماوی"دواهەمین هەهاری دوهیا" یەكێکە لەو رۆماهاهەی ,کە هاوهیغاهێکی هىێی لە
زۆگ رجىوە ,وەکى پێکهاجەی زماوی "گرێیەکی هاوی" یە و وەکى هاوێکی جایبەحی بەکارهاجىوە ,پێکهاجىوە لە وعەی(دواهەمین  +هەهار +ی
+دوهیا)هەریەک لەماهەظ لەپێکهاجەی زماهەکەدا بەعیكً لەکەرەصەکاوی ئازاوجً(هاوەڵىاو  +هاو  +ئامراز  +هاو) ,بەبێ ئەوەی کار
لە رصخ ەکەدا بىووی هەبێذ ,ئەمەظ پرصیار لی زىێىەر دروصذ دەکاث بەوەی بپرصێذ( ئەو دارهەهارە چییە؟  ,لەکىێ یە؟ بۆ پێی
دەگىوجرێذ دواهەمین؟ )....ئەمەظ صیدری هاوهیغاهەکە دەردەزاث و زىێىەر کەمەهدکێػ دەکاث بۆ گەڕان بەدوای دیىە
عاراوەکاوی دەقەکە ((.رۆماهىىوش دەبێذ پابەهد بێذ بەوەاڵمداهەوە و رووهکردهەوەی مەبەصتی هێما ئامێزاهەی هاوهیغاهەکەی وئەو
پرصیا راهەی لی زىێىەر دروصخدەبً))(جاهیا ئەصعەد مدمەد .)٣٨١٠:١٨,روویەکی جری حىاوی هاوهیغان چەصپاهدوی هاوهیغاهە لە
مێغکی زىێىەردا ,ئەمەظ دەک رێذ وەاڵمی پرصیارەکان بداجەوە ,کە زىێىەر بەدوایدا وێڵە .هاویغاوی صەرەکی لەهاو رۆماهەکەدا ل ە
چەهدیً عىێً دا دووبارە بۆجەوە ,هەروەک(( دواهەمین هەهاری دوهیا هەهارێكی چکۆلهەیە لەکۆجایی لىجکەیەکدا کە پ ێچەواهەی
هەر چیایەکی جر  ,لەصەرەوەڕا وەک مەیداهێکی گەورەی حریدبازی ج ەزخبۆجەوە ,لەو جەزخاییەدا یەک درەزتی چکۆلهە
هێژراوە))(بەزخیار عەلی,)١٨٠:دووبارەبىوهەوەی هاوهیغاوی صەرەکی دەبێخە هۆی پێکەوەبەصخنی ئەڵقەی رووداوەکان بەیەکتر و
هەروەها زهجیری بیرکردهەوەکاوی زىێىەر هاپضێذ و باڵوهابێذ .حگە لەهاوهیغاوی صەرەکی هەریەک لە وعەکاوی( دواهەمین  ,هەهار
,دوهیا) لەچەهدیً عىێنی رۆماهەکەدا دووبارەبىوهەجەوەو بەردەوام ئامادەییان هەیە لە زەینی زىێىەردا ,هەروەک لە هەهدێ
Page 257

(Special Issue), 2019

5th Conference for the language and Human Sciences

عىێىدا "دواهەمین هەهاری دوهیا" وەک "دواهەمین عەوی دوهیا" یا " دواهەمین عەوی هاوڕێیەحی' بە رحەصخە دەبێذ ,هەروەک
چۆن ئەو درەزتی هەهارە دواهەمین درەزذ هیە ,بەهەمان عێىە عەوێکیػ هیە بەهاوی کۆجا عەوی دوهیا ,هەروەها هاوڕێیەحی
ئەوان بەصتراوەجەوە بە مردوی هەریەکەیان و دیارهەماهیان .وعەی "هەهار" لی هىوصەر پیرۆزییەکی هەیە ,کەماهای "ژیاهەوە و
هىێبىوهەوە و ب ەردەوامی دەبەزغێذ ,لەو دەقەدا رۆماهىىوش بەراوردێکی حىاوی "هەهار وجفەهگ"دەکاث ,کە جێێدا "جفەهگ" واجا ی
" دۆڕان ,عکضذ ,گەڕاهەوە بۆ زاڵی صەرەج ا ,بێ هیىایی....دەگەیىێذ((مردوی ئەوان منی گێڕایەوە بۆ حەهگ ,هەمىو ژیاوی مً لەهاو
ئەو هەهارە عىعەییەدا بىو ,مىیػ جاهیزم هەبىو فڕێمدا ,فڕێمداو هاجم بەرەو حەهەهەم))(بەزخیار عەلی,)٣٣٠:جا دەگاجە ئەوەی
دەڵێذ(( مً دوای صەریاس ی مەزن هەصخمکرد هاجىاهم ئاصىدە بژیم....لە جفەهگ زیاجر هیچ عدێک لەو واڵجەدا هەبىو
هەڵیگرم))(بەزخیار عەلی,)٣٣١:لێرەدا "صەریاس ی دووەم" بەحۆرێک هائىمێد بىوە لەژیان ,کە بە فڕێداوی ئەو هەهارەی جاکە یادگاری
و عىهاس ی ئەو بىو ,ببێخە کەصێکی جر .هەروەها لەهاو دەقەکەدا بەچەهدیً عێىە ,هەریەک لە وعەکاوی هاوهیغاهەکە دەبیىین,
هەروەک( دواهەمین هاوڕێ ,دواهەمین صەریاش ,دواهەمین عەو ,دواهەمین رۆژ )...ئەماهەظ دەبىە هۆکارێک بۆ زیىدوو
هێغدىەوەی هاوهیغان لەلی زىێىەر و چەصپاهدوی لە هسری زىێىەردا.
رۆڵی هاو لە پێکهاجنی وێىەی هىهەریدا  :وێىەی هىهەری بەگ رهگتریً لیەهەکاوی پیكهاجەی دەق دادەهرێذ ,بەگەلێک عێىە دروصذ
دەبێذ و ئەرکی حیاحیا دەبیيێذ ,هەروەک ئەرکی حىاهکاری و رووهکردهەوەییی و گىزارعخکردن و چەهدیً ئەرکی جری زماهەواوی و
ئەدەبی ,کە دەکرێذ هىوصەر لەهەر ویىەیەکدا .وێىەی هىهەری لەهەر دەقێکی ئەدەبی دا هەڵگری زەیاڵ و ئەهدێغەی
داهێىەراهەیە ,کەدەبێخە هۆی صازاوی عیعرییەث لەدەقەکەدا ,بەو پێیە ئەرکی وێىە و ع یع رییەث پ ەیىەهدییەکی پێکەوە گرێدراوە((
ئەرکی وێىە چڕکردهەوەیە و عیعرییەجیػ چڕکردهەوەی زماهە))(حان کىهین)١١٠٢:١٢٢,هەربۆیە عێىازی بەکارهێىاوی زمان و
دروصخکردوی وێىەی هىهەری ل ەڕێی کەرەصەکاوی زماهەوە عیع رییەث دێىێخە ئاراوە ,چىهکە چڕکردهەوەی زماهەکە دەبێخە هۆی
ئەوەی وێىە و جێگەیغخنی هىێ لی زىێىەر دروصذ بکاث ,ئەمەظ وا لە زىێىەر دەکاث بەدوای ماها عاراوەکاوی ئەو وێىاهەدا
بگەڕێذ  .دروصذ بىووی ئەو وێىاهەظ دەکرێذ لە رێی لێکچىاهدن بیذ یا زىاصتن یا هىهەری جر ,کە هىوصەر بخىاهێذ لە رێی
دەقەکەیەوە دروصدیان بکاث" .بەزخیار عەلی" لە رۆماوی "دواهەمین هەهاری دوهیا" لە رێی ئەو هاواهەی بەکاریهێىاون  ,چەهدیً
وێىەی هىهەری ب ەرحەصخە دەکەن ,بۆهمىهە هاوی" مدەمەدی دڵغىعە" بۆزۆی وێىەیەک لە هسری زىێىەرد ب ەرحەصخەدەکاث,
کە ئەویػ ئەوەیە" کىڕێکە دڵی وەک عىعە وایە" هىوصەر ل ەحیاحی بەکارهێىاوی ئەو وعاهە جەنها دو وعەی وەرگرجىوە ,جىاهیىیەحی
زماهەکە چ ڕبکاجەوە و وێىەیەکیػ دروصذ بکاث .یا کاجێک باش لە "گىڵی ئاگر"دەکاث بەو عیىەیە لە دواجردا رووهکردهەوەی
بۆدەکاث((باس ی هاوڕێیەکی دەکرد بە ئاگرێکی ئەزەلییەوە لە چیاکان هاجبىوە زىارێ  ,ئاگرێک هەرگیز هاکىژێخەوە ,بەو ئاگرەوە
زۆی کردبىو بە عارەکاهدا...پێیان دەگىوث گىڵی ئاگر))(بەزخیار عەلی,)٣٠١:هىوصەر لە بەکارهێىان و چرکردهەوەی زماهەکە
لێهاجىوە ,دەزاهێذ وع ەکان لە کىێ و بۆچی بەکاردەهێىێذ .لێرەدا "گىڵ " صیفاحی زۆعەویضتی جێدا زاڵە و "ئاگر" صیفاحی جىڕەیی,
یا گەرمی ,لێکداوی ئەو دوو صیفاجەظ پێکەوە ماهایەکی جر دەداث بەکارەکخەری هاو رۆماهەکە ,کە دەبێخە ص ەرچاوەی
عیعرییەث.هەروەها هاوەکاوی جری وەک( لولوی صپی ,کەمالی عیریً ,ئیدریس ی هەهگىیً )... ,هەمان وێىەی هىهەری لە زۆ دەگرن.
ئەنجام:
•عیع رییەث چ ڕکردهەوەی زماهە لە دوو جىێی زماهدا لەهاو کرد ەی ئەدەبیدا ,وەک یەكێک لە ئ ەرکەکاوی زمان لەهاو دەقی ئەدەبی دا
زۆی دەهىێىێذ.رۆمان وەک ژاهەرێکی درێژ و قىڵ  ,بىهیاحی زۆی هەیە و دەعێذ رەگەزەکاوی عیع رییەث ل ەهاویدا رەهگبدەهەوە,
ئەوەظ دەکەوێخە صەر دوهیابینی و صەلیقەیی و عارە زایی هىوصەر لە هەڵبژاردوی کەرەصە زماهییەکان و چۆهیەحی رێکسضخيیان ل ە
بۆجەی دەقێکی پەزغاوی دا.
•بەزخیار عەلی یەکێکە لەو رۆماهىىوصاهەی ,عێىازی جایبەث بەزۆی هەیە لە هىهەری رۆماهىىوصیىدا ,هەروەها بەحۆرێک یاری
بەکەرەصەکاوی زمان دەکاث ,کە عیعرییەث دەهێيىە ئاراوە و بەزەصڵەحی جایبەحی زۆی دادەهرێً
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هاوهیغاوی رۆماوی "دواهەمین هەهاری دوهیا"ی بەزخیار عەلی یەكێکە لەو هاوهیغاهاهەی دەبێخە حێی جێرامان و پرصیار لی
•
زىێىەر ,هەروەها لە رێی دووبارەکردهەوەی هاوهیغان و ئەو وعاهەی هاوهیغان پێکدەهێنن لەهاو دەقەکەیدا ,صەرهجی زىێىەر
لەصەر کۆی کارەکخەر و رووداوەکاوی هاو رۆماهەکەی دەچەصپێىێذ.
بەعە ص ەرەکییەکاوی زمان لە هاو رۆماهەکەدا ئەرکی حیاوازیان پێدراوە ,هەروەک لە رێی دووبارە کردهەوە و دروصذ
•
کردوی وێىەی هىهەری لێیان حۆرێک لە عیع رییەجیان بەدیهێىاوە .بەعە ئازاوجنی " هاو" لە رێی هاوی کارەکخەر و هاوی عذ و هاوی
عىێً و  ....گرهگی و بەهای جایبەحی هەیە ,کە بۆجە زاڵی حیاکەرەوەی هىوصەر.
صەرچاوەکان:
کخێبی کىردی:
ئەرصخۆ (هىهەری عیعر) .و:عەزیس گەردی .چاپخخاهەی کەهج .2011
１ئیدریط عبدەللا .عێىازگەری.چاپساهەی دەریا ,هەولێر.2013 ,
２ئەورەخماوی خاجی مارف ,رێسماوی کىردی,مۆرفۆلۆژی,ب,١چاپساهەی کۆڕی زاهیاری عێراق ,بغداد.١١٢١,
３ئەورەخماوی خاجی مارف ,وعە رۆهان لە زماوی کىردیدا,چ,٣چاپساهەی کۆڕی زاهیاری کىرد ,بغداد.١١٠٢ ,
４５６７-

بەصام قطىش,دەروازەیەک بۆ میخۆدەکاوی رەزىەی هاوچەرر,و:د .مدەمەد جاجاوی ,چ,١چاپساهەی عڤان ,صلێماوی.٣٨١١ ,
بەزخیار عەلی,دواهەمین هەهاری دوهیا ,چاپساهەی رەهج ,صلێماوی.٣٨٨٢ ,
بىعرا کەصىەزاوی,پڵۆث لە چیرۆکی کىردیدا صاڵی  ,2005- 1995صلێماوی .2012

حەبار حەمال غەریب ,ئەو باڵىدە فڕیىاهەی کەزبڵً ,چاپساهەی رۆژهەاڵث ,هەولێر.٣٨١١,
８خەمە مەهخک  ,صیمۆلۆژیای هاوهیغان  ,چاپساهەی ڕۆعيبیرهەولێر.2017
９ １０صافیە مدەمەد ئەخمەد ,لدان لە عیعری هاوچەرخی کىردیدا,چاپساهەی خاجی هاعم,هەولێر.٣٨١٢ , １１عازەوان فەرهاد مدەمەد ,کىرجیلە عیعر لە ئەدەبی هاوچەرخی کىردیدا ,چاپساهەی ڕۆژهەاڵث .2014 １２عەبدولخالق یەعقىبی ,دەهگی بلىرینی دەق ,چ,١؟ ؟ .٣٨٨٣ , １３عەبدواڵ پەعێى ,دیىاوی عیعری ,چ ,١صىید.٣٨٨٣, １４عەبدوڵاڵ صەراج  .بەرەوئاصخاهەی ڕۆمان و گۆعەهیگاکان  ,دەزگای چاپ وپەزص ی صەردەم صلێماوی .2007 １５مدەمەد مەعروف فەجاح ,لێکۆڵیىەوە زماهەواهییەکان ,چ ,١چاپساهەی رۆژهەاڵث ,هەولێر.٣٨١٨, １６مدەمەد عەبدولکەریم ئیبراهیم ,پێکهاجەی زماوی عیعری ,چ ,١چاپساهەی مىکریان ,هەولێر.٣٨١٣, １７وعمان بىقرە,ئاڕاصخەکاوی زماهەواوی لە صۆصێرەوە جاچۆمضکی,و :هەریمان عەبدواڵ زۆعىاو ,چ,١چاپساهەیرۆژهەاڵث,هەولێر.٣٨١٢,
 １８هەحاث خەمید ئەخمەد ,بيیاحی عاراوە ,چ ,١دەزگای ئاراش ,هەولێر.٣٨٨٠, １９هەوزاد ئەخمەد ئەصىەد م ئەزمىوی زىێىدهەوەی چاهد لپەڕەیەکی ڕەزىەیی  ,چاپساهەی کىردصخان  ,صلێماوی .2006 ２０هەریمان عەبدوڵاڵ زۆعىاو ,بەعەکاوی ئازاوجً ,چ ,١چاپساهەی مىارە ,هەولێر.٣٨٨١ , ２１هالی ,دیىان ,مەلعەبدولکەریمی مىدەڕریط و فاجیذ عەبدولکەریم ,چ ,٠اهدغاراث کردصخان ,صىە.١٢١١ , ２２هێمً عىمەر زۆعىاو,عیعرییەحی دەقی چیرۆکی کىردی ,چاپساهەی رۆعيبیری ,هەولێر.کخێبی عەرەبی:
 ２３الضید اخمد الهاعم ی ,القىاعد الاصاصیت للغت العربیت,دار املعرفت ,بیروث ,لبىان.٣٨٨٢ , ２４جسیفطان جىدوروف ,مفاهیم الاصردیە,و:عبدالرخمان مسیان,ط ,١ميغىراث الازخیالف,؟ .٣٨٨٢ , ２５حان کىهً,بييت اللغت الغعریت.ث:مدمد الىالی العمری ط 1دار جىبقال لليغر  ,دار البيضاء .1986 ２６د.بغیر جاوریریذ ,الحقیقت الغعریت,ط ,١مطبعت عالم الکخب الحدیث  ,اربد  -اردن.٣٨١٨, ２７-د.علی عبدالىاخد وافی,علم اللغت ,ط  ,١نهضت مؾر للطباعت ,القاهرة.٣٨٨٢ ,
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 ２８رۆمان یاکبضىن ,قضایا الغعریت ,ث؛ مدمد الىلی و مبارک خىىن,ط,١دارجىقبال لليغر,دار البیضاء ,املغریب.١١٠٠ , ２９ماریى پای ,أصط علم اللغت,ث :اخمد مسخار عمر,ط,٠القاهرة.١١١٠ , - ３０فؤاد وعمت ,قىاعد اللغت العربیت ,ط  ,١٣نهضت مؾر للطباعت ,قاهرة,؟.گۆڤاری کىردی:
 ３１جاهیا ئەصعەد مدمەد صاڵح ,هاوهیغاوی صەرەکی لە رۆماوی"عاری مۆصیقارە صپییەکان"ی بەزخیارعەلی دا ,گۆڤاری زاهکۆیصەلخەدیً,بەرگی,٣٣ژ,٢.هەولێر.٣٨١٠,
 ３２مىخضین عەلی خىصێن ,دواهەکاوی صۆصێرو گرهگییان لە زماهەواهیدا ,گ.زماهىاس ی ,ژ ,١٢.هەولێر.٣٨١٢ , ３３هیمداد خضێن بەکرو خەیاث صەعید عەبدولکە ریم ,بە فاهخازیاکردوی کەصایەحی لە رۆماهەکاوی بەزخیار عەلی ,گۆڤاری زاهکۆیصەلخەدیً ,ب,٣١ژ ,٢هەولێر.٣٨١٢,
هامەی زاهکۆیی:
 ３４دلوەر ئیبراهیم خمە صا ڵح ( .عیعرییەث لە دەقەکاوی ئەهىەر قادر مدەمەد)دا .هامەی ماصخەر صلێماوی .2015 ３５زەلیل ئیبراهیم مضخەفا (عیعرییەحی دەق بە همىهە عیعریە کىردیەکاوی مەخىی)هامەی ماصخەرهەولێر 2009 ３６عەبدولضەلم هەحمەدیً عەبدوڵاڵ ,عیکردهەوەی دەقی عیعری لە رووی زماهەواهیەوە ,هامەی ماصخەر  ,زاهکۆی صەلخەدیً,هەولێر,٣٨٨٢ ,ل.٢٢:
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