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)دا دەنووس%ت: (گۆڕینی مرۆڤایھتی، دوایین شتھ، بھ ئھوەیھ مرۆڤلھ کت%بی ( نیتشھ
 خھیاCمدا د%ت. وەک چۆن من بتی نوێ دروست ناکھم).

ئھو بیرۆکھیھ بۆ چھمکی (حھقیقھت)مان دەباتھوە، کھ تا ئھو ت%ک نھشک%ت، ژیان 
بریتییھ (لھو ھھCھیھی، ھھند%ک بوونھوەر ناتوانن بھبL ئھو  دەرناکھو%ت. حھقیقھت، کھ

تایبھت لھ ژیانی کردووەتھ دوو لھت، لھتی (چاکھ) و لھتی (خراپھ). ئھو بھ  ھھبن)،
)دا حھقیقھت بھ بت دەچوو%ن%ت، کھ دەب%ت بھ کوتھک لھودیو چاکھ و خراپھوەکت%بی (

بھر لھ ھھرچی زمان دەگر%تھوە، بھوەی ناکر%ت  نیتشھل%ی بدر%ت. ئھو ت%گھیشتنھی 
زمان ئھو شتانھ دەرببڕ%ت، کھ حھقیقھت ش%واندوونی، بگرە لھ پشت (چاکھ و خراپھ)دا 
شاردوونیھتیھوە، بھCکوو خودی زمان بۆ ت%کشکاندنی حھقیقھتھ، کھ ئھمھیش وا دەکات 

یقھت دەرنھبڕ%ت. لھ گۆشھیھکی دیاریکراو و بھپ%ی ھھلومھرج%کی دیاریکراو حھق
ک، ھیچ ھی، ھیچ مانال%رەدا ھ%رمۆنتیکا لھ دایک دەب%ت، بھو مانایھی ھیچ چھمک%ک

ناتوان%ت وەک حھقیقھتی چھسپاو بم%ن%تھوە وا خۆی دەربخات، نھمرە،  ئاڕاستھیھک
و  بھCکوو لھگھڵ ھھر بینین%کی تر و خو%ندنھوەیھکی تردا دەگۆڕ%ت و ب%ژمار مانا

. لھم ن%وەدا بھھای ئھبھدی، چھمکی نھمر، و%نھی نھرھھم د%ی دیکھی لL بئاڕاستھ
ی دیکھ خۆیان ناگرن، کاتL خودی ئھو حھقیقھتھی یب%کۆتایی، گیانی لھناونھچوو و ھ

ڕایگرتوون، ت%ک دەشک%ت. ئھو عھقVھی حھقیقھتی لھسھر دامھزراوە، (لھ پیر%ک 
 دەچ%ت، تای گھرم لھرزی لL ھ%ناب%ت).

)دا جھخت لھسھر ئھو ب%سنوورییھی ڕاڤھ Will to Powerلھ کت%بی (ویستی ھ%ز: 
گ%تی بۆ ئ%مھ سھرلھنوێ بووەتھ ب%کۆتایی، بھو مانایھی ناتوانین ل%ی (دەکاتھوە، کھ 

، بۆیھ بھگژ سھرجھم )قھدەغھ بکھین ھ%زی ئھوەی ھھب%ت ڕێ بھ ب%سنووریی ڕاڤھ بدات
ئھو فھلسھفانھدا دەچ%تھوە، کھ عھقVیان بھ حھقیقھتھوە بھستووەتھوە و جھستھیان بھ الوە 
ناوە. بھم ش%وەیھ لھ (سۆکرات) و (پالتۆن)ـھوە تا (د%کارت)، لھ (کانت)ـھوە تا (ھیگڵ) 
دەکھونھ بھر ڕەخنھی ئھو. بھوەدا عھقڵ جھستھی شاردووەتھوە، بووەتھ ئام%ر%ک بۆ 
سھرکوتکردنی ئارەزوو، کھ دواتر ئھو چھمکھ، (چھمکی ئارەزوو)، الی ئھو فیلۆسۆف 

دەگرن، لھوانھ (دولووز)، فرەوانتر دەب%ت  ھکانیزمس%نتراCو ڕەخنھدۆزانھی ڕەخنھ لھ 
و زۆر بواری تر دەگر%تھوە. ڕەخنھی (نیتشھ) لھ عھقڵ و دۆمھنھنسی عھقڵ لھ پ%ناوی 

ن%ک، کھ لھ (چاکھ و خراپھ) خاCییھ. بۆ ڕزگارکردنی دەرکھوتنی ژیانی ڕاستییھ، ژیا
شت%ک زمان جھستھیھ لھ زیندانی ڕۆحدا. وەک گوترا ئھم ت%گھیشتنھ پ%ش ھھموو 

دەستھhتی عھقڵ د%ن%تھ دەرێ و لھ جھستھدا ئازادی دەکات،  ژ%ردەگر%تھوە، کھ زمان لھ
وەی زمان لھ بھوەی خاوەنی ویستی ھ%زە. ل%رەوەیھ پھنا بۆ م%تافۆر دەبات، بھ

بھردەوامیدایھ و بھ ھۆی ھ%زی بھردەوامییھوە مانای نوێ د%نھ بھرھھم، کھ ھھر وشھیھک 
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توانای ھھیھ ت%ک بشک%ت و دەنگی تری لL دروست بب%ت، تا بھ پ%وەری (چاکھ و 
خراپھ) نھخو%نر%تھوە. واتھ نھک ھھر زمان، بھCکوو فیکریش م%تافۆرییھ و بھ ئاڕاستھی 

دەجووC%ت، کھ ئھو جووCھیھ خو%ندنھوە و ل%کدانھوەی جیاواز  جۆراوجۆری مانادا
ئاییندە لھ ڕ7ی )یدا دەC%ت: (Fragmentsدەسھپ%ن%ت. لھ یھک%ک لھ (پڕیشکھکان: 

)، کھ دەکر%ت وای بخو%نینھوە مانای زمان لھ چوارچ%وەی ب7ژمار نیشانھوە دەماندو7ن7ت
 وەنیشانھ ڕ%یلھ  و ردەوامدانوشھدا قھتیس ناب%ت، بھCکوو ماناکان لھ تھقینھوەی بھ

دەماندو%نن. (نیتشھ) بھم ت%گھیشتنھ سیمای فھلسھفھیش دەگۆڕ%ت، بھ ڕادەیھک لھ ھیچ 
 Lش%واز%کی تری پ%ش خۆی نھچ%ت، کھ ھھر ل%رەدا ئھدەب و فھلسھفھ یھک دەگرن، ب
ئھوەی شو%نھواری پ%شوویان دیار ب%ت. واتھ بL ئھوەی بزانر%ت چ ڕووبھر%ک پ%شتر 

فھ و چ ڕووبھر%ک ئھدەب بووە. لھ سھرجھم ئھوانھوە دەگھینھ ئھوەی (نیتشھ) فھلسھ
ڕەخنھگری یھکھمی مۆد%رنیتییھ، کھ ئھو پیرۆزییھی عھقڵ ت%ک دەشک%ن%ت، مادام بھو 
پیرۆزییھی کھناCی ماناکانی داخستوون. پھنھانیی مۆد%رنیتی لھ پھنھانیی ت%کستی 

بھو  کھوە ئھشکھوت%کی تاریکتر دەبینیت.ھایرۆگل%فیک دەچ%ت. لھ پشت ھھر ئھشکھوت%
 ، بۆیھ بھ ڕەخنھ ڕووبھڕووی دەب%تھوە.کھو%تھ بھر چاویش%وەیھ دە

لھ (نیتشھ)وە فیکری فھلسھفی، کھ ئھدەبیش دەگر%تھوە، دەچ%تھ قۆناغ%کی تھواو 
جیاوازەوە و ڕەخنھدۆزانی وەک (ھایدیگھر)، (ژان فرانسوا لیوتار)، (فۆکۆ)، 

 زۆری دیکھ، تھنانھت (دولووز)یش(ھۆرکھایمھر)، (ئھدۆرنۆ)، (بارت)، (د%ریدا) و 
خر%تھ ناو ھیچ پۆل%نکارییھکھوە)، (ئھگھرچی ئھو ھھمیشھ شھڕی ئھوەی کردووە نھ

یزم دەگرن و لھ ھھوCی کردنھوەی ھھموو ئھو کھناhنھن، کھ س%نتراCڕەخنھ لھ 
Cعھقڵ دایخستوون.یزمی س%نترا 

ئ%ستا بھ گرنگی نازانم لھسھر فیکری ئھوانھدا ھھCو%ستھ بکھم، لھ کات%کدا پ%شتر 
hم ئھوەی ل%رەدا مھبھستمھ کردوومھ و ئھگھر پ%ویستیش بکات، بۆیان دەگھڕ%مھوە، بھ

یزم ڕ%ی بۆ لھدایکبوونی ئھدەب%ک س%نتراCپ%ی لھسھر دابگرمھوە، ئھوەیھ، کھ ڕەخنھ لھ 
خۆش کرد، تاکمانا، تاکلۆژیک، تاکدەنگ، تاکئاڕاستھی ت%دا گوم ببن و فرەمانا، 
فرەلۆژیک، فرەدەنگ، فرەئاڕاستھ شو%نیان بگرنھوە. زمان لھوە دەرچوو ئام%ر%ک ب%ت 

ھھCبسووڕ%ت، بھCکوو بووە کانگھی مانا جیاواز و  دالھ پ%ناوی مانایھکی دیاریکراوو 
ب%سنوورەکان. ئھم گۆڕانکارییھ بھ تایبھتی لھ ڕۆماندا ڕەنگی دایھوە، بھ ڕادەیھک 
ش%وازی فرەدەنگی (پۆلیفۆنی) لھ دایک بوو، کھ ھیچ دەنگ%ک ناتوان%ت بب%تھ س%نتراڵ و 

 بھCکوو دەنگھکان ھھن و بھردەوام دەنگی تر بھرھھم دەھ%نن. دەنگھکانی دیکھ بشار%تھوە،
 بھم ش%وەیھ دەنگی سھرجھم چین و تو%ژەکان لھناو ئھو ڕووبھرەدا دەبیسر%ن.

ئ%ستا دەپرسین ئایا ڕۆمان پھیامی ھھیھ؟ ئھگھر ڕۆمان ب%سنوور و ب%کۆتا دەنگ لھ خۆی 
یی. ئایا لھ ڕۆمانی فرەدەنگدا بگر%ت، ئھو پھیامھ ھیی کام دەنگھیانھ؟ پھیام واتھ کۆتا

سھرەتا، ناوەڕاست و کۆتایی ھھن، تا ڕۆماننووس بگاتھ ئھوەی پھیام بگھیھن%ت؟ ئھو 
ڕۆمانانھ چین، کھ پھیامیان ھھیھ و جھماوەر، نھوەک خو%نھر دەتوان%ت بھ ڕوونی 

 پھیامھکھیان وەربگر%ت؟ 
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جیاوازییھکی بھرچاو  ئھوە جھماوەرە بھ دوای پھیامدا دەگھڕ%ت، نھوەک خو%نھر، کھ
لھن%وان ئھو دووانھدا ھھیھ، بھوەی یھکھمیان دەیھو%ت ھھموو شت%کی بھ ئامادەکراوی 
ب%تھ بھر دەست، بھhم خو%نھر لھ ڕ%ی پرسیار و ڕاڤھوە پ%وەندی بھ ت%کستھوە دەکات، 

جھماوەر وەک پ%شتر لھ  تا خۆیشی بب%تھ بھرھھمھ%نھری مانای دیکھی جیاواز.
دامودەستگھ ترمدا ئاماژەی پL کراوە ئھو زۆرایھتییھ دەگر%تھوە، کھ بھرھھمھکانی 

کۆمھhیھتییھکان لھ ش%وەی حیزب، خ%ڵ، قوتابخانھ، پھرستگھ و ھیی دیکھی لھم بابھتھ 
 ، لھ کات%کدا خو%نھر ئاڕاستھی ناوەوەی خۆیھنکراو ئاڕاستھی دەکیبۆ مھبھستی دیار

ھ ئھوە ناگھیھن%ت دوو جھمسھری جیاوازن، ، کھ ئھمو لھو ڕ%گھیھوە دەخو%ن%تھوە ھھیھ
 جھماوەر دادەبڕ%ت و دەیکاتھ خاوەنی دەنگی خۆی. لھ بھCکوو ئھو ئاڕاستھیھ خو%نھر

 ھھنگاو دەن%ت. )تایبھت(ھوە بۆ )ـگشت(بھم ش%وەیھ لھ 

پھیام بھش%کھ لھ پرۆس%سی خو%ندنھوە، نھوەک لھ پرۆس%سی نووسین، بھو مانایھی ئھوە 
نھوەی جیاوازەوە پھیام لھ مانا شاراوەکانی ت%کست دەدۆز%تھوە، %ندخوخو%نھرە لھ ڕ%ی 

کھ دەش%ت ئھو پھیامھ خودی نووسھر پ%ی نھزان%ت و لھگھڵ پھیامی خو%نھر%کی دیکھیش 
 جیاواز ب%ت، کھ لھ ھھمان ت%کستدا دۆزیویھتیھوە.

لھ ڕۆمانی تھقلیدیدا، ئھو ڕۆمانھی ڕۆماننووس ھۆشیارییھکی گھورەی ت%دا 
ووتاندووە و ڕوانینھکھی ھھمان ڕوانینی جھماوەرە، پھیام ھھیھ و ئاسانیش نھس

دەدۆزر%تھوە، بھوەی زمانھکھی سادەیھ و دەستی بھو حھقیقھتانھوە گرتووە، کھ جھماوەر 
پ%یان ئاشنان، بۆیھ قھبارەی ڕۆمانھکھ چھندیش گھورە ب%ت، ھیچ زەحمھت%ک لھوەدا 

ی بگ%ڕنھوە، مادام بھ ش%وەی زنجیرەیی ھاتوون، نابینن کورتی بکھنھوە و بھسھرھاتھکان
لھ کات%کدا (کات) لھ ڕۆمانی داھ%نھرانھدا ت%ک دەشک%نر%ت و ب%ژمار کاتی بچووکتری 
 Lکی دیاریکراودا کۆیان بکھیتھوە، بھ مھرج%Cدەب%تھوە، بھ ڕادەیھک ناکر%ت لھ خا Lل

نی داھ%نھرانھ، کورتی ڕۆما یزمھ ت%ک شکاون. بھس%نتراCھھر خۆیان لھ دژی ئھو 
 ر%تھوە.دپ%چھوانھی ڕۆمانی تھقلیدی نھ کورت دەکر%تھوە و نھ دەگ%ڕ

بھش%کی زۆری، (ناC%م سھرجھم) ڕۆمانی کوردی پھیامیان ھھCگرتووە و بھ ئاسانی 
، دەیگھیھنن، تھنانھت جھماوەر لھ ناونیشانیانھوە بھش%کی پھیامھکھیان دەست دەکھو%ت

. قسھی ناو دCی ئھوانی پ%یھ ، کھپL داونوە مژدەی بھوەی ڕۆماننووس ھھر لھ سھرەتا
لھ ڕۆمانھیان وەردەگرن و جۆرە ئھو گوتانھی جھماوەر لھو بھش%کی زۆری 

، بھ ڕوونی ئھوە دەردەخھن، کھ پھیامی خۆیان پL بvویان دەکھنھوەسۆشیالم%دیادا 
ئھو  گھیشتووە و ئھوەیان دەست کھوتووە، پ%شتر زانیویانھ و چاوەڕ%ی بوون.

ی ئھوەیانھ، جھماوەر گرڕۆماننووسھ ھھموو شت%کی کردووەتھ دوو بھش، کھ الیھن
و دەنگی زۆرایھتیی بھ دەست ھ%ناوە، دژی ئھوەیانھ، کھ جھماوەر  ی کردووەپھسھند

دژیھتی و دەنگی کھمینھیھ. ل%رەدا ئایدیۆلۆجیای زاCی کۆمھCگھ ڕۆCی بھرچاوی لھو 
، کھ ڕۆماننووسی شکردن%کدا کۆمھC%ک مانا دەمرندابھشکارییھدا ھھیھ. لھ ھھر دابھ

ڕۆمانی پۆلیفۆنی کھناCی ئھو دەنگانھ دەکاتھوە، کھ لھ  ھ%نھر زیندوویان دەکاتھوە.اد
 ئھنجامی دابھشکارییھوە داخراون.
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 زانراو سی نووسین بریتی نییھ لھ گوتنھوەی%پرۆس ڕۆماننووسی داھ%نھرالی 
)Familiar( کوو بریتییھ لھCگھڕان بھ دوای نھزانراو، بھ)Unfamiliar(.واتھ  دا

، کھ پ%شان بداتھوەانھ دەردەخات، کھ نھناسراون، نھوەک ئھوانھ ڕووبھرنووسین ئھو 
خۆی لھ نھزانراو دەدات، دەنا تا چ%تھ قووhیییھوە، کھ ب دەتوان%ت زمان کاتL ناسراون.

دەگواز%تھوە، کھ دیارن و مانایان ئھو کاتھی لھ ئاستی زانراودا وەستاوە، تھنیا ئھو شتانھ 
نھزانراو وا دەکات ڕۆماننووس لھ کاتی نووسیندا بخو%ن%تھوە، بگرە ھھر  ئاشکرایھ.

ۆ کۆدەکانی نھزانراو%ک ئھوە بھسھر ڕۆماننووسدا دەسھپ%ن%ت لھ بواری جۆراوجۆردا ب
ئھم  انھ دەربخات و بھ ڕ%گھی جیاوازیش دەریانببڕ%ت، کھشاراو مانا، تا ئھو بگھڕ%ت

و%نانھ الی خو%نھر نھناسراون، وەک چۆن پ%شتر الی نووسھر نھناسراو بوون، بۆیھ 
پرۆس%سی خو%ندنھوە سھخت دەب%ت، بھhم ھھر ئھو سھختییھیھ الی خو%نھر ڕاڤھی 

بھم ش%وەیھ ھھتا پرۆس%سی دۆزینھوە، پ%کھ%نان و گھیاندنی و%نھ جیاواز د%ن%تھ کایھوە. 
انھوەیان الی خو%نھریش قورس دەب%ت، بھhم بھرھھمی الی نووسھر قورس ب%ت، ل%کد

دەرکھوتنی ڕاڤھی نو%یھ. بۆ نموونھ ئھگھر ڕۆماننووس%ک بیھو%ت ئھو خو%ندنھوەیھ 
: یھکھم، پشتبھستن بھو ندوو ڕ%گھی لھ بھردەمدا ەلھبارەی شۆڕشھوە بنووس%ت، ئھو

ھوتوون، کھ ئھمھ وا زانیارییانھی لھ ڕ%ی بیستن و بینینھوە لھبارەی شۆڕشھوە دەستی ک
دەکات تھنیا ئھو شتانھ بV%تھوە، جھماوەریش ھ%ندەی ئھو دەیانزان%ت. بھوەدا و%نھی 
دەرەوەی شتھکان دەگر%ت و پ%شانیان دەداتھوە، جھماوەر ئاسان لھ زمانھکھی دەگات. 
ھھروەھا تھکنیکھکانیشی ھھر لھو ئاستھدا دەم%ننھوە، چونکھ باسی لھ دیوی دەرەوەی 

لھ بوارەکانی ڕۆماننووس ردووە و بۆ قووhیییان ڕۆ نھچووە. ڕ%گھی دووەم: شتھکان ک
وەک فھلسھفھ، سایکۆلۆجیا، سۆسیۆلۆجیا و ئھوانھی تردا بھ دوای چھمکی شۆڕشدا 

ڕەنگھ لھم گھڕانھیدا (ئھریستۆ)، دەگھڕ%ت، کھ ئھودەم شت%کی نوێ دەدۆز%تھوە. 
(کامیۆ) بدۆز%تھوە، کھ ھھر یھکھیان (ڕۆسۆ)، (کانت)، (ھیگڵ)، (مارکس)، (نیتشھ) و 

و  خۆیلھو چھمکھ کردووە. ئھو جیاوازییھ سھرەتا لھ فیکری  بھ ش%وەی جیاواز باسی
خۆی لھناو  دواتر لھ ت%کستھکھیدا ڕەنگ دەداتھوە، کھ ھھم قووCتر دەنووس%ت و ھھم

ردوو ھھ ھبۆ نموونھ الی (کامیۆ)، بھ تایبھتی ل چوارچ%وەیھکی تھسکدا قھتیس ناکات.
بۆی دەردەکھو%ت ئھو فیلۆسۆفھ  دا)مرۆڤی یاخی) و (ئھفسانھی سیزیڤکت%بی (

جیاوازییھکی گھورە لھن%وان چھمکی شۆڕش و چھمکی یاخیبووندا دەبین%ت، کھ ئھوەی 
دووەمیان زۆر لھوەی یھکھمیان فرەوانتر و گھورەترە، بگرە یھکھمیان ڕووکھشھ و لھ 

ھۆی (گھڕان)ـھوە دیدگھی ڕۆماننووس دەگۆڕ%ت  پ%ناوی خاC%کی دیارکراودا ھھیھ. بھ
و ت%گھیشتنی دەچ%تھ ئاست%کی باhترەوە، کھ بھم ش%وەیھ زمان و تھکنیکھکانی 

یزمی دەرەوە ت%ک دەشك%ت و ھیی س%نتراC، چونکھ گ%ڕانھوەیش گۆڕانیان بھسھردا د%ت
و سھرسامییھی . ئھمجارە ئھناوەوە دەکر%تھوە، کھ لھو%دا ئاڕاستھکان ب%سنوور و ب%ژمارن

لھ ئاستی شتھ باوەکاندا نام%ن%ت و لھ ناوەوەی مرۆڤھکاندا نھ%نیی تر دەدۆز%تھوە. ب%گومان 
کورتی خو%ندنھوەی ئھوانھ چاوی  بھ جۆر و ژمارەی خو%نھرەکانیشی دەگۆڕ%ن.

. جگھ لھم ت%گھیشتنھ باوە، ت%گھیشتنی دیکھیش ھھنبزان%ت ڕۆماننووس دەکاتھوە، کھ 
دەکر%ت لھ پ%کھ%نانی ت%گھیشتنی سھربھخۆی خۆیدا سوودیان لL وەربگر%ت.  بھم ش%وەیھ

 دایھCۆگ. ش%کھ لھئھم پرۆس%سھ الی (گادام%ر) بھ
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دەکاتھوە و تھنیا لھ ڕووی یھکھمدا شتھ بچووکھکان زەق ڕ%گھی لھ کھواتھ ڕۆماننووس 
بھhم لھ دووەمیاندا شتھ  واتھ ھھر لھ دەرەوەیان دەڕوان%ت، ،بین%تیانرفۆلۆجییھوە دەۆم

کانن، وردەشتھ  چونکھ ئھوە، دەداتکان وردەشتھ بایھخ بھ تھوە و دەکازەقھکان بچووک 
 چاوی ئاسایی بھ الوەی ناون.

یزم، کھ وەک CیھکL لھ ڕەخنھکانی ڕەخنھدۆزان لھ (نیتشھ)وە تا ئھمڕۆ، ئاڕاستھیھ بۆ دوا
بینیمان (نیتشھ) چۆن بھگژ پ%وەری (چاکھ و خراپھ)دا دەچ%تھوە. (د%ریدا) پ%ی وایھ 

 Binaryھ دژەکان (دواCیزمھھمیشھ لھ ئاستی ت%کستھکاندا ڕووبھڕووی 
Oppositions /دەبینھوە، وەک ڕۆح/ جھستھ، عھقڵ/ ناعھقڵ، قسھ/ نووسین، گھرم (

خراپ، جوان/ ناشیرین و زۆری تر، کھ سارد، ڕەش/ سپی، ژیان/ مردن، چاک/ 
م%تافیزیکا لھو ڕ%گھیھوە مانای پ%شوەختی خۆی دەسھپ%ن%ت، مانایھک، وا خۆی 

)ی Homogeneous) و ھاوڕ%ک (Coherentدەردەخات قھوارەیھکی یھکگرتوو (
ھھیھ و بووەتھ س%نتراCی عھقڵ، دواجار لھ ش%وەی حھقیقھت%کی نھگۆڕدا دەردەکھو%ت، 

) دەربخات. دیارە مھرج Contradictionsشتھ دژبھیھکھکانی ناویان ( بۆیھ دەیھو%ت
و مھسھلھکھ پ%وەندیی بھ انھ بھ یھکھوە ھاتبن، بھCکودواCیزمنییھ ئھو 

)یھوە ھھیھ، بھوەی ھھر کاتL یھکھممان ھھیھ، ئھوە دووەمیشمان Present(ئامھدەگی
بۆ نموونھ لھ ڕ%ی  .متروە بیر د%تھوە، بھhم بھ ھ%ز%کی کھمتر، یان بھ پلھیھکی نز

(ڕووناکی)یھوە (تاریکی)مان بھ بیر د%تھوە، بھhم ئھوەی دووەمیان بھ ھ%ز%کی کھمتر. 
انھ، پھنا بۆ نووسین دەبات، تا لھو دواCیزمئھو فیلۆسۆفھ بۆ بھگژداچوونھوەی ئھم 

 ڕ%گھیھوە دەستھhتی (دەنگ) ت%ک بشک%ن%ت. لھ الیھک ئھو بونیادە ھھCدەوەش%ن%تھوە، کھ
) لھ خۆی دەگر%ت، بھو مھبھستھی پ%وەندیی Signified) و مھدلوول (Signifierدال (

ن%وان ئھو دووانھ نھھ%V%ت و ئیتر دال ھیچ ئاماژەیھک بھ مھدلوول نھکات و لھ الیھکی 
دیکھوە ڕایھCی ن%وان ت%کست و واقیعیش ناھ%V%ت. بھ بڕوای (د%ریدا) نووسین گۆڕینی 

کھوە بۆ ئاستی فیزیک، بھو مانایھی نووسین ت%کست دەگۆڕ%ت ت%کستھ لھ ئاستی م%تافیزی
و لھ خۆیدا بھرجھستھی دەکات، مادام نووسین پشت بھ ھھند%ک مھت%ریاCی وەک پیت، 
کاغھز و شتی دیکھ دەبھست%ت و لھ ڕ%گھی ئھوانھوە در%ژە بھو مانایانھ دەدات، کھ بھ 

ن و ل%کدانھوەی جۆراوجۆر دەستی ھ%ناون. لھمھوە (جیاوازی) د%تھ کایھوە و گریما
 دەخاتھ بھردەمی خو%نھر.

)وە بڕوانینھ بھشی زۆری ڕۆمانی خۆمان، کھ ھھمیشھ الی د7ریدابا لھم بۆچوونھی (
ھوە، نو بھگژ (تاریکی)دا دەچ ن، الیھنی (ڕووناکی) دەگرن(چاکھ) و دژی (خراپھ)

لھ ڕەنگی (ڕەش)ـھ، کھ ئھمھ ھھمان ڕوانینی  انلھ ڕەنگی (سپی)یھ و ڕقی انحھزی
جھماوەرە، بۆیھ ئاسان لھ پھیامھکانی دەگھن. وەک گوترا ناونیشانی ھھند%ک ڕۆمان بھ 

دەکھن. سL ناونیشانی گریمانی دەھ%نمھوە،  پ%شوەختییھ ڕوونی ئاماژە بھو الیھنگرییھ
ووناکی و ڕووخانی کھ نزیکن لھو ناونیشانانھی بھو جھماوەرە ئاشنان: (سھرکھوتنی ڕ

بھم  (پاکیی فریشتھ و ق%زەونیی ئیبلیس).(دC%کی سپی و دەروون%کی ڕەش)،  تاریکی)،
(تاریکی)، (ڕەش) و (ئیبلیس) دەشاردر%نھوە، بL ئھوەی مانای  کانیش%وەیھ ھھموو مانا

، بھCکوو زۆر بھ سادەیی پھیامی نوێ لھ (ڕووناکی)، (سپی) و (فریشتھ)دا بدۆزر%تھوە
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، بۆیھ وەسف بڕبڕەی پشتی ئھو جۆرە ی یھکھم بھسھر دووەمدا ڕادەگھیھنر%تسھرکھوتن
جھماوەر بھ ئاسانی  . ب%گومانڕۆمانھیھ، بھوەی دیوی دەرەوەی شتھکان کراونھتھ ئامانج

سادەیییھ نھنووسراوە  ول%رەوە ھھر ڕۆمان%ک بھ الوە دەنر%ت، کھ بھ .لھو پھیامھ دەگات
 و پھیامی ڕوونی نھگھیاندووە.

ھھند%جار تھنیا خو%ندنھوەی گوتاری ڕۆماننووس%ک، یان گفتوگۆیھکی بھسھ، تا بزانیت 
ئھو ڕۆماننووسھ ھھمان ئاستی جھماوەری ھھیھ و ھھر جھماوەریشھ بھ بھرھھمھکانی 

پ%مان لھسھر چھمکی زماندا گرت، کھ گھوھھری  لھ سھرەوەداشاگھشکھیھ. ئ%مھ 
 ئاست%کدا دەنووس%ت.چ و چھمکھ پ%ت دەC%ت لھ نووسینھ. ڕوانینی ئھو ڕۆماننووسھ بۆ ئھ

ھھند%ک ڕۆماننووسی ئ%مھ شتی وا سادەیان لھبارەی زمانھوە گوتووە، کھ بۆ یھک%ک 
دەزان%ت ئھو گویستیک) لھناو فھلسھفھدا چاوی ھھCھ%ناوە، نئاگای لھوە ب%ت زمانناسی (لی

 .نھ لھ چ ئاست%کدا ڕۆمان دەنووسانڕۆماننووس

یامی ھھیھ، ئھوە سL شتی دیاری کردوون و نایھو%ت بھ ھیچ کاتL ڕۆماننووس پھ
 ش%وەیھک ل%یان ال بدات:

ت. دووەم، ئھوەی پ%ی دەگۆڕ%ت و س%یھم، ئھوەی دەیکاتھ %یھکھم، ئھوەی دەیگۆڕ
ھھCیگرتووە  ،ئھو پھیامھیھ ،جھماوەرە، دووەمیان ،سھرچاوەی ئھو گۆڕینھی. یھکھمیان

، ، کھ مھرج نییھ ئایدیۆلۆجیای حیزب ب%تباوەڕی پ%یھتی ،یھیھائھو ئایدیۆلۆجی ،و س%یھم
. مانای وایھ قاCب%کی دیاریکراوی ھھیھ و ئھرکھکھی بھhم ئایدۆلۆجیای باوی کۆمھCگھیھ

 تھنیا بھکارھ%نانی ئھو قاCبھیھ.

* ئھگھر مھبھستتھ زیاتر لھبارەی ئھم چھمکانھوە بخو%نیتھوە، دەکر%ت بۆ ئھم بھرھھمانھم 
 بگھڕ%یتھوە:

 _ گھڕانھوەیھکی کاتی بۆ دایھلۆگ%کی بھردەوام.

 _ منداC%ک بھ دزییھوە کت%ب دەخو%ن%تھوە.

 _ ئھردەhن عھبدولv و من لھ کازینۆی منداhندا.

 لھ (ڕەخنھگر ک%یھ)وە بۆ (ڕەخنھ چییھ). بۆ تھوەرەی (ڕەخنھ)ی (ژنھفتن) نووسراوە._ 

(گ%ڕانھوەی ئھزموونی خۆمھ _ کات وەک پرسیار%کی شھڕانگ%ز لھ ئھزموونی مندا. 
 لھبارەی چھمکی کاتھوە، کھ لھم نزیکانھ گۆڤاری گ%ڕانھوە بvوی دەکاتھوە).

 _ ڕۆمان لھن%وان جھماوەر و خو%نھردا.

_ (ھھول%ر) و (ھھول%ری) لھ کۆنکر%تبھندییھوە بۆ ھھCوەشاندنھوە. {پ%شتر لھ ش%وەی 
 و ئھمساڵ پڕۆژی (ڕێ) لھ ش%وەی کت%بی گیرفاندا چاپی دەکات}. بvو کراوەتھوەگوتاردا 

	


