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شه   کی:پ

  

ی    کانی جيهان بهبييهده زووم بوو نووسراوە کالسيکيه ئهکی زۆر بوو ئاره يهماوه     پ
 ستم لهبهمه  نا بنووسم. دياره په  کيان لهزانيارييه  و کورته   وه مهيان کۆکه که کڕۆنۆلۆژيه
ئه کی  تهکار شانیوتۆ  ڕاک دروستکردنی    سهرنجی  نيا  مهبهستی  به  کورد  الوانی 
ژووی ئهفهرههنگۆ کی کالسيکی م تی  بی جيهانيه، هيوادارم بهو کارە بتوانم يارمهده ک

  م. بکه  زانياری گشتيی گهلهکهم  به

به ناوی کالسيکهکانی ئهدەبی      مانی  ئا فهرههنگی  کی  ب به کت لهو رۆژانهدا چاوم 
ك   که نموونهيهك  وەك  به  کت لهو  بڕيارە  ئهو  سهر  هاتمه  و  کهوت  "دوودن"  جيهان 

لهسهر  وەرگ تدا  رن ئينت له  زانيارييانهی  ئهو  لهسهر  ئهدەبيهکانرم و خۆم  و   کارە  ب
  کراونهوە زانياری تری ل زياد کهم.  

وه   هيوادارم بتوانم به      ك ئهيهش ك و پ م  ده وڵ ده ينم. ههکۆتايی بگه  به  و کاره کی ڕ
ی کاتی ن  به  بييانهده ئه  و کاره می کاتيی ئهرده سه کهوتهکهيان به پ دوای  ووسينيان و ڕ
نم.  يه   کتردا ب

تانی بکهم که بۆ ئهو    ويستی دەزانم دەستخۆشی و سپاسی کاك ئهنوەر سو رەدا به پ ل
داچوونهوەی بهسهر نووسراوەک هکانی بۆ ڕاست  انکارە هانی داوم، پ دا کردووە و هه

مهتی و سهرکهوتوويی بۆ دەکهم.    کردوومهتهوە. هيوای س

کی لهوتووی بهر حهت ههبابه  ك زنجيره وه   يهم نووسراوه هئ    په  ش ت ڕی ڕۆژهه ما
و ده  - تهبۆکان ب   .  وه ب

  

وه )،    خاکهتحی (شوانهنادر فه مان٢٠١٧ی ل   ی زايينی،   ئا
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ش زايين تا  ٢( "نتيکهمی کهون "ئهردهسه    ساڵ دوای زايين)  ٥٠٠ههزار ساڵ پ

 

 

  ميتری گيلگاميش  ٥پهيکهری 

ش: "  کی بينيوە)OT Scha naqba imuruحهماسهی گيلگام   " (ئهو ههموو شت

شحهماسه  ش وه  -"Gilgamesch" ی گيلگام بی  ده زنی ئهی مه م حهماسهکهك يهگيلگام
کی ئهئه جيهان له لييبيی گرنگی ده ژمار دێ و هاوکاتيش کار  و له کانههباب

ر شاری ئوروك  سهت زانياری لهتايبهبه  می خۆيدا زۆر ناوبهدەرەوە بووه،رده سه
"Uruk "ره  ١ وه يهو حهماسهله کان که و زمانی سۆم   خاتهکرێ، ده ده  دا باسيان ل
نهبه شکهم تا کورت وه ر. شاری ئوروك که رچاوی خو بياتی جيهان  ده ی ئهك ب

  .  ناسراوه 

 
ی گرتووە. بيست کيلۆميتری  ه ئوروك که ئهمڕۆ "وارکا"ی پ دەگوترێ، ل  ١ تی عيراق ج تی چۆمی فورات له و   ڕۆژهه
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همابه   له  که   تامياۆميزۆپ  له  ش شای شاری ئوروك بووه گيلگام      ٢٧٥٠کانی  ينی سا
ش زايين پاشايی کردوه ٢٦٠٠و   وازی شيعر سهبارەت    که، بهحهماسه  . کورتهی پ ش

به ش  گيلگام له  به  ڕی  سۆم ههرده سه  زمانی  س خانهمی  شاری  مين  حاکمانی  دانی 
بهوه ئوروك دۆزراوەته ئه.  و نووسراوانهو  هۆی  کی سهوه زانياری  می  رده ، شاعير
ش زايين به  ١٢٠٠ی  بابيلييهکان نيزيکه که  ساڵ پ کان ڵ زمانی ئاکادييهگهك لهوييهت

کی نووسيوه بابه کی ئه. ده ت ی به   به  يهو نووسراوه ق هی گ وازی تهته وە خهتی    ش ش
له ئاشووڕيهرتووکخانهپه  بزماری  شای  و  ئاشووربانيپال  کان  ئاشوور  ی 

)Assurbanipal(  )زايين  ٦٢٧تا    ٦٦٩ ش  پ دۆزراوه ) ی  يهوه ته،  له.    نووسراوه   ك 
قهشهيهکی ئايينی   به يهو نووسراوه ری ئه، نووسهرتووکخانهمان پههه کان لهدۆزراوه 

. ده "  Sinleqe-uninni"ئۆنينی  قهناوی زينلهسيحی بهمه  ن   ناس

م لههه  ٢ی  نيزيکه  کهه نووسراو     ی    زار ساڵ وون ببوو، به ن  اليه  دا له  ١٨٧٢سا
  .  وه دۆزرايه  وه هيکهوناراناسی ئينگليزي" George Smith"جۆرج شميت  

ش لهرميکردنی حکوومهفه  بۆ به      دا، که خۆی دوو له مهرده و سهتی شای گيلگام
ك بهتيده ، خوداکان يارمهس به مرۆڤ زانيوه   ك لهس به خودا و يه ناوی ئينکيدۆ   ر

"Enkidu"  به کونتڕۆڵ  بۆ  کۆمه سهيان  ناردووه ر  بۆ  ئوروكدا  شاری  ب ده   که  گای 
بووب  -ڵ  ئاژه  ئهمرۆڤ  فيگۆره .  تهده   و  شکچی    ب ک کهوە  پ و  ش  گيلگام دۆستی 
ره  نن.  دری پيرۆز ده کووژن و سهلوبنان ده  در لهواری سهل ق   خو

ش به    ندی  ماوه ويستی، دەبوايه بۆ زه خوای خۆشه  "Ischtar"فهرمانی ئيشتار  گيلگام
تهپيرۆز بگه شنيار   وه ڕ تهوە، پ م کات دەگهڕ بووڵ ناکا و  قه  ی ئيشتاره ئوروك. به

ئه دوای  ناگرێ.  ل  ڕووداوه گوێ  به  و  ئينکيدۆ  و  ش  اليهن    جووته  گيلگام له 
ناچار ده  بهخوداکانهوە  ن دژ  به  کر ئاسمانی  لهسهر بڕياری شوڕای  شهگای  ن.  ڕ ب

پيس، ئينکيدۆ ده  ش لهخودايانی د ومردنی ئينکيدۆ    مرێ. گيلگام و    بده   زۆر پهش
ڕان گه داراييهکهی. لهوەی خشينهبه  کا بهست ده ترسی مردن ده  خوا و لهمی بۆ ده خه
تووشی    " کهUtnapischtimچ بۆ ئوتناپيشتيم " ر ده فهسه ييدا بهميشهدوای ژيانی ههبه

ك ده  و ڕاويهس . گ وە، ئهوە بووە که وه تهب کی   ،هۆی ڕزگاربوونی لهو س بهلهم
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يی پی  ميشهژيانی هه  وه ن خوداکانهاليه  کردن داوە و دوای ڕزگاربوون، لهبه دروست
  .  خشراوه به

نن کهيهبازنه  مانانهکانقاره   لهو حهماسهيهدا، رووداوه     ك د ك و کۆتايی  ده   ك پ سپ
ژووه  ننهوە.  ی تهنيا لهکهم که   ناو شاری ئوروك دا دەم و   بييهده ئه  و کاره ری ئهکارت

وه هه  ی س به  ڕاشکاوی بهی بهکهوا نه  نگيزه . ئهدياره   وه کانهئايينيه  کت ری  ياخود پا
ش دواتر،حهماسه که  ی گيلگام رۆکهسهريی لهکارت نه  کانی داهاتوو داناوه   ر چ . بۆ و

ڕاوه  واری لهئاسه س دا به ڕوونی ده ك شهزار و يهکانی ههگ راکل ت.  و و ه   بينر

هه    ئهدوو  دواتر  ساڵ  حهماسهزار  سه  زنهمه  و  ڕه و  دووباره کهرد مرۆڤ    ی  بۆ 
رای    يهو حهماسه قی ئهند ده نا چهپه  . لهه وتهوه و زيندوکراونهتهويست بوونهخۆشه ئۆپ

" زج  (Oper Gilgamesjگيلگام له٤٤/١٩٤٣"  "اليه  )  رانگسترۆم  توور   Tureن 
Rangström  ) "ش به) و ڕه ١٩٤٧/١٨٤٤ ژی گيلگام می بوهوسالڤ مارتينو  رهه وانب

"Bohuslav Martinů) "ندين ڕۆماندا  چه ها لهروه )، نمايش دراون و هه١٩٥٩/١٨٩٠
قه ب  چۆمی  "١٩٤٩/ ٥٠راخ،  وەك  جان  نری  ه هانس  نووسينی   ،Hans Henny 

Jahnn  .وەکراوە  " باسی ل
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ر   " Homer" هۆم

  

دواييهکهی  يۆنانشاعيری   کۆچی  و  دايکبوون  له  کهوتی  زايينه،    ٨ی، ر ش  سهدە پ
" سميرنا  له  که  دەکرێ  له  Smyrnaگومان  ئهمڕۆيی)  (ئيزميری   "  ، بووب دايك 

ڕۆژئاوا   حهماسی  نهری  که پ وەك  و  بووە  "ئهنتيك"  کهون  سهردەمی  مامۆستای 
  ناسراوە. 

ينهوەی    کۆ له    –ئهدەبی    ل کردووە،    ٥٠٠بيۆگڕافی  دەستيپ زايينهوە  له  بهر  ساڵ 
م سهرچاوەکان زانياری دژ و کردۆتهوە. به هۆی شاهيدی   به چهوانهيان ل ب و پ

دا له  ی  ج له  زمانهوانی  دەستهيهک  بۆچوونی  به  ناساندراوە.  سميرنا  به  يکبوونی 
باکووری   به  تهکهی  و مردنيشی  يۆنانپشکينهران،  ی  دانراوە. ج بچووك  ئاسيای  ی 

  " بووە له يۆنان.  Iosدوڕگهی ئيۆس"

تهوە بۆ      دەر و سهرچاوەی حهماسه، دەگهڕ ر سهبارەت به ژ پرسيار لهسهر هۆم
نهری دوو حهماسهی مهزنی    ق ر که ئهمڕۆ به خو کی زۆر کۆن. هۆم ی  يۆنانسهردەم

" ئيلياد  "Iliasواته  ئۆديسه  و   "Odysseeي ئهدەبياتی  لووتکهی  له  ناودارە،  و  ۆ"  نانی 
گرت يان  ج ڕۆژئاواييدا  نهريتی  و  ههروەها  ناودار  کی  شاعير ر  هۆم شك  ب  ووە. 
ش زايين کارە    امامۆستايهکی نموونهی سهردەمی کهونار بووە. له شهشهمين سهدەی پ
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نراوەتهوە.   ئهدەبييهکانی له اليهن شاعيرانهوە له سهراسهری يۆناندا ناسراو بووە و خو
کهريان لهسهر زمان و هونهری    ناوە.  ی دا يۆناندوو کاری ئيلياد و ئۆديسه کارت

ش زايين. يهکهم  Ilias OT Ilias"  ئيلياد  کهاتنی دووههم نيوەی سهدەی ههشتی پ " کاتی پ
مانی ١٤٨٨چاپ    به ناوی سهردەمی کهونی يۆنان.   ١٥٤٨، يهکهم چاپ به زمانی ئا

ه شيعری دنيای ڕۆژائاوا ناسراوە. ئهو کارە ئهدەبييه نهک    ئيلياد    وەك کۆنترين کۆمه
نهری شيعری زارەکی بووە    ،ڕەنگدانهوەی بير و بۆچوونی شاعيرە ههر   ق کوو خو به

تی   ی ٢مسينی   –له سهردەمی کر دا. لهودا داب و نهريت ڕەنگ و ڕوويهکی تهواو نو
س و کهوتی ئينسانييه   زی هه پی دراوە. حهماسهکه نيشاندەری باوەڕبهخۆييهکی بهه

  هنبهر خوداکاندا دەکات.  و ئاماژە به ئهخالقی دروستی ئينسانی له ه

" وەرگيراوە که دووههم ناوی شاری ترۆيا  Ilionعينوانی ئيلياد له وشهی ئيليۆن "   
"Troja  ش زايين توونا کراوە و لهناو چووە. له  ١٢٠٠ و"يه له ئاسيای بچووك ساڵ پ

کهاتووە و     ١٥ پهرتووکی لهخۆ گرتووە، چيرۆکی گهمارۆدانی   ٢٤ههزار فهرد پ
نا دەکات.  شارەکه دە  وان يۆنانيهکان و ترۆيا و تهوە و بهربهرەکانی و شهڕی ن ڕ گ

س "  کی مهزنی يۆنانی Achillsتهوەری ئهو ڕووداوە تووڕەيی ئاخيل "ە که شهرکهر
کی نوێ بۆ نووسينی  واز له بابهتی زمانهوانی و ش که  و که بووە. ئهو چيرۆکه ت

دەمهتهق و  شه  ک سهردەمه.  ئهو  کی  پهخشان "چهشنه  منون  گام ئ "  Agamemnonهی 
س، کات ئهو ئامادە نابی کچی قهشهيهکی مهسيحی که   وەك شای مايسنايه دژ به ئاخيل

  به ديل گيرابوو، ئازاد بکا.  

ژراوە. تايبهتمهنديی ئهو حهماسهيه فانتازيای     کی زمانهوانی داڕ ئيلياد وەك هونهر
ی   نو کی  سوکهوت هه کهينانی  پ ژی،  ڕەوانب ز،  و  بهه ئيمپاتی  ههستی  دراماتيکی، 

نهيهك   ر لهو کارەيدا و هاودەردی و ههروەها ههستی ناسکی دەروونی و جوانييه. هۆم

 
ی   ٢ ش زايينهوە   ١٦٨٠سهردەمی کولتووری يۆنانی که به سهردەمی بڕۆنزيش ناوی ل براوە، له سا ی پ

ی  ژەی بووە.  ١١٠٠ههتا سا ش زايين در   ی پ
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بارودۆخی شهڕ و   له  به تايبهت کات ژيانی ئينسان  ت  ن کی ئينسانی دەنو له جيهان
    ئاشتيدا وەسف دەکا.

بی هونهری شيعر نووسين     له   "Horazز "هۆرا  و  ٣" Poetik" ئهرەستوش له فهننی کت
گوتووە. ههروەها له   " Ars poeticaپۆيتيکا "   ئارس دا بهسهر حهماسهی هۆميرياندا هه

ترارکا " نسانسدا فرانچيسکۆ پ " و گيۆوانی بۆکاچيۆ  Francesco Petrarcaسهردەمی ر
"Giovanni Boccaccio  ئۆری ئهدەبی ئاژاوە و " باسی تايبهتييان لهسهر کردووە.  بۆ ت

ر نموونهيهکی گرنگ بوون. ئيلياد    ٤" Sturm und Drangوريا "ههراوه کارەکانی هۆم
بۆ کاری شانۆيی گهنجينهيهکی بهنرخ بووە. چهندين جار هاتۆته سهر سهکۆی شانۆ و 

  فيلمی ل دروست کراوە.  

  

کهاتنی نيوەی"  Odyssee OT Odyssee"ئۆديسه   ش    همیسهدەی ههشت  دووی  کاتی پ پ
مانی  ١٤٨٨زايين. يهکهم چاپ   به ناوی "سهردەمی    ١٥٣٧، يهکهم چاپ به زمانی ئا

 کهونی يۆنان". 

ئۆديسه وەك دووههم بهرههمی کۆنی ئهدەبی ڕۆژئاوا ناسراوە. ئهو کارە مهزنهش    
تی  ههر وەك   وازی شيعری زارەکی بۆ سهردەمی کر تهوە.    –ئيلياد بهش   مسينی دەگهڕ

  
له      فهرد  له دوازدەههزار و دووسهد  کهاتووە  پهرتووکدا که    ٢٤ئهو حهماسهيه پ

ڕاوەيهکی پڕ له رووداو گهڕانهوەی بهختهوەرانهی شا ئۆديسيۆس " "  Odysseusوەك گ
لۆپ "  ن تهوە. ئهو چيرۆکه  Penelopeبۆ الی ژنهکهی پ ڕ ته بهر    ٤٠" دەگ ڕۆژ دەگر

وازی شيعر و پهخشان و ئا تهوە.  خۆ و به ش ڕ هوانانه دەگ   ههنگ، چيرۆکی پا
  

ئۆديسه پيکهاتووە له دوو بهشی بهقهرا يهك به ناوی ئۆديسه و گهڕانهوە بۆ ماڵ.     
ئهو کارە ئهدەبييه س بازنهی سهرەکی دەستنيشان دەکا: چيرۆکی گهڕانهوە بۆ ماڵ به 

 
ی   ٣ که ئهرەستو لهسهر هونهر و شيعر له سا ب ش زايين نووسيويه.  ٣٣٥کت   پ
کی ئهدەبی ئا ٤ ر ناوی "ئاژاوە و ههراوهوريا" سهردەم ی له ژ تا   ١٧٦٥مان دەستنيشان کراوە که له سا

وەچووە.   ٣٠تا  ٢٠له اليهن گهنجانی  ١٧٨٥ هوە بهڕ   سا
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کی ئاوارە، گهڕانهوەی شايهکی   وەی حيکايهتی کهشتی وەك دەرياگهڕۆک مردوو بۆ  ش
ك که دوای   تهکهی و ههروەها چيرۆکی کوڕ   بوونی باوکی، بهدوايدا دەگهڕێ.    وونو

     
ناکردنی مرۆڤ لهگهڵ حهماسهی      ئيلياد  ئۆديسه جياوازييهکی مهزنی له ڕوانگهی و

دا بههۆی کامڵ لهو نا دەکا.  بوونی    دا ههيه و پهيوەندييهکی نوێ لهگهڵ خوداکان و
ک ت فانتازيا کردن،  مرۆڤهوە، ههند ايبهتمهنديی وەك ههستی خۆڕاگری، ژيربوون، 

و   بهرپرسايهتی  ههستی  کردن،  جهفهنگ  دان،  فريو  هونهری،  کاری  و  تهڕدەستی 
نا دەکرێ. بهوهۆيهوە وەك نموونهيهکی نوێ   ههست به دادپهروەريکردن له مرۆڤدا و

  بۆ ئينسانييهت سهير دەکرێ.  
  

که له زاراوە جۆراوجۆرەکانی يۆنان. نموونهی زمانی نووسينی      و که ئۆديسه ت
به   کاراکترەکان  ت.  نر بهکاردەه ڕووداوەکان  گهڕانهوەی  ناکردنی  و بۆ  شيعريی 
ويستيی به فهزايهکی مهزن ههيه.  ن و ئاخهفتن پ کی چهند اليهنه نيشان دەدر واز ش

کی وەستايانهی    له سهردەمی کهوندا گرنگايهتييهکی زۆر به ئۆديسه دراوە و وەك کار
کی گهورەی ئهدەبی ناسراوە   زانياريی يۆنانييهکان سهير کراوە. ههروەها وەك بهرههم

وە کردووە.    و ئهرەستوو له نووسراوەکانيدا وەك نموونهيهکی ئهدەبی باسی ل
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  " Äsop"  ۆپزئ

  

 
ش زايينه و بۆ (به يۆنانی ئايسۆپۆس)،    ئيزۆپ    شاعيری يۆنانی سهدەی شهشهمی پ

ن   وەکراوە. گومان دەکرێ له ناوچهی تاراکي يهکهم جار له اليهن هيرۆدۆتهوە باسی ل
"Thrakien ،کهوتووە غارستان و يۆنانی ئهوڕۆيی هه کان واته بو " که له دوڕگهی با

لفی " بله دايك بوو   يۆنان مهحکووم به کوشتن کراوە.  " Delphiو له شاری د
  

ينهوەکاندا      کۆ ژووييهکان و ل زانياری لهسهر ژيانی ئيزۆپ زياتر له سهرچاوە م
نی   شو يۆنانييهوە  نووسی  ژوو  م هيرۆدۆت  نووسراوەکانی  گهی  لهڕ دەبينرێ. 
دوڕگهی  لهسهر  ناسراوە.  ديتڕانه  م ڕۆژئاوای  له  ن  تاراکي به  ئيزۆپ  لهدايکبوونی 

س " Samosسامۆس " ك بووە به ناوی خانت " که دواتر بههۆی  Xanthes" کۆيلهی مرۆڤ
يمهتيهکهيهوە ئازاد کراوە.   گهيشتوويی و ب   ت

  
ماکسيمووس      ڕۆمی  زانای  لهسهر  که  (ڕۆمی)  بيزانسی  سهرچاوەيهکی  ی  پ به 

س "  دراوەتهدەر، ئيزۆپ له خزمهت    ١٤و    ١٣" سهدەی  Maximos Planudesپالنۆد
"دا بووە و به فهرمانی ئهو سهفهری کردووە بۆ Krösusيهکان کروزوس " پاشای ليدي 

کی شارەکه مهحکووم به   لفی له يۆنان. لهوێ بههۆی سووکايهتيکردن به خه شاری د
کهوە خراوەته خوارەوە.     کوشتن کراوە و لهسهر گاشهبهرد

  
" و  Hesiodسهرەڕای ناودار بوونی ئهفسانه يۆنانييهکانی شاعيرانی وەك هزيود "   

ش زايين)، ئيزۆپ کارە ئهدەبی و  Archilochosئارشيلۆخۆس " " (سهدەی حهوتهمی پ
له ڕوانگهی  ژوو  م ڕانهوەی  گ به  ههروەها دەستی  کردوە  و  ب چيرۆکهکانی خۆی 
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خۆيهوە کرد. ئيزۆپ وەك کهسايهتييهکی گرنگی شيعری ئهفسانهيی ناسراوە، و لهو 
ه الوازەکانی مرۆڤ دەکات کی ساکار ئاماژە به خا واز   .  چيرۆکانهدا به ش

  
ش زايين  شيعری ئهفسانهيی: کهاتوو  له سهدەی شهشهمی پ ی    نپ ، يهکهم چاپ له سا

ی ١٤٧٠ مانی سا   ، سهردەمی ئهنتيکهی يۆنان. ١٤٧٦، چاپی يهکهم به زمانی ئا
  
  

ههروەها     ڕوون،  کی  زمان بهکارهينانی  و  ساکاری  بههۆی  ئيزۆپ  ئهفسانهکانی 
ههم الی  ئهخالقييهکانيهوە،  پهيامه  زانايان زۆر    بههۆی  ههم الی  و  ئاسايی  کی  خه

به  کوو  به نهبووە  دياريکراو  کی  گرووپ له  شيعرەکانی  ڕووی  بووە.  خۆشهويست 
کی گرتۆتهوە.     گشتی ههموو خه

  
ه الوازەکانی مرۆڤ،      وە شيعر سهبارەت به خا گهی کورته چيرۆكی ش ئيزۆپ له ڕ

ژ، ج ی قسه ب رەوار،  خوو و خدە و پهيوەندايهتی لهگهڵ ئاژە اروباريش گياو گژ و ل
له   کهم  زۆر  مرۆڤ  و  خوداکان  قاندووە.  خو بايهخی  پڕ  زۆر  ڕەخنهگری  کی  کار
کهسايهتييانه  ئهم  لهگهڵ  زياتر  چيرۆکهکانيدا  له  و  ن  دەبينر ئهودا  چيرۆکهکانی 
ۆ و کۆتر، ئهسپ و گا، کهر و سهگ، ئاسك و  رووبهڕوو دەبينهوە: مشك و بۆق، هه

شك، قشقهڕە ه و    کهرو وی و گورگ، زەردەوا ر و وشتر، ماسی، ر روو، ش و س
، مار و سيسرکه، مهڕ و بهراز، کرۆکۆديل و مهيموون، داری چنار و داری   ئهسپ
م له پهنای ئهواندا جار و بار ناوی خوداکان و   و. به زەيتوون، دار ههنجير و دار س

" زيئوس   : وەك  هاتوون  هوانهکانيش   " "،  Zeusپا ئاڤرۆديت  Apollonئاپۆلۆن   ،"
"Aphrodite " نا  ئات  ،"Athene " ليۆس  ه  ،"Helios " تيۆس  پرۆم  ،"Prometheus  ،"

" س  راکل "Heraklesه س  رم ه  ،"Hermes" زياس  تاير  ،"Teiresias ئهفالتوون  ،"
"Plutos" تاناتۆس  (دارايی)،   "Thanatos  وەك ساکار  مرۆڤی  ههروەها  (مهرگ)،   "

بوار، بازرگان    مرۆڤی زەرياييش له چيرۆکهکاندا دەوريان ههيه.  و پياوی پير وڕ
  

له      ك  وەك    کهسايهتيیبڕ نی  نهر تايبهتمهنديی  وەدوای  ژوودا  م له  ئاکتۆرەکان  و 
تهنيا سهرنجی  و  کهوتوون  بينی  گهورە  چاوچنۆكی و خۆ  هيی،  ئيرەيی، سپ تهماح، 
مرۆڤهکانيتر   حيسابی  لهسهر  داوە  يان  ههو و  بووە  گرنگ  ال  خۆيانيان  تاقهکهسيی 

بارو ياخود  رووداو  بهرەو  بۆيهش  ههر  بهرن.  ش  بهڕەوپ ك  کارەکهيان  دۆخ
کوو زيانيشيان به خۆيان   بايانداوەتهوە که نهک ههر به ئامانجهکهيان نهگهيشتوون، به
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قاندنی پهيامی ئهخالقی   س و کهوتی نموونه و خۆ چهوانه، هه م به پ گهياندووە. به
ندە به نرخ بووە که له قيمهت نههاتووە. گای ئهو سهردەمهدا ه   بۆ مرۆڤ له کۆمه

  
ژايی چهندين  چيرۆکهکانی      ئيزۆپ يهکهم کاری سهردەمی کهوەنی يۆنانه که به در

بهرههمانه ئهو  التينی  ڕاوی  وەرگ کراونهتهوە.  و  ب ئورووپادا  ههموو  له  له   سهدە 
درۆس "  وە  "  Phädrusيهکهم سهدەی دوای زاييندا له اليهن پ شاعيری ڕۆمييهوە بهڕ

نا بۆ ههموو چيرۆکهکانی دوای  . ئهو کارە پڕ بايهخانه پايهيبراوە  که هکی سهرەکيان پ
کيان  ڕن که خۆيان و ههروەها له قوتابخانهکانی سهدەی ناوەڕاستهوە تا سهردەمی مود
و  نووسهران  زۆربهی  لهسهر  کهريان  کارت ئهدەبييانه  چيرۆکه  ئهو  وەرگيراوە.  ل 

  شاعيرانيش داناوە.  
  

تان ک چيرۆکی ئهفسانهيی و تی ناوين له زمانی عهرەبی شايانی باسه گهل ی ڕۆژهه
کهريی ئهو چيرۆکانهی ئيزۆپيان لهسهرە و به تايبهت   فارسی، کوردی و تورکيدا، کارت
که   ههن  ئاگردانمان  ی  گو چيرۆکی  ک  گهل کورديدا  زمانی  جياجياکانی  زاراوە  له 

قيی  قارەمانهکانی بريتين له ئاژەڵ و دار و گيا وگژ. ههروەها ئهنجام وەرگرتنی ئهخال
و  بهرەوەيه  به  زۆری  بابهته  ئهم  ئيزۆپه.  کارەکانی  وەی  هاوش چيرۆکهکان  کۆتايی 

ينهوەی وردترە.   کۆ گهی بهراوردکاری و ل  ج
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زار گايۆز ژۆليۆس  " Gaius Iulius Caesar"  س

 

  
  

ش زايين له ڕۆم له دايك بووە    ١٠٠  /٠٧  /١٣  ڕۆژی    فهرماندە و حاکمی ڕۆمی،    پ
ش زايين له شاری فلۆر  ٤٤  /٠٣  /١٥  ڕۆژیو   کۆچی دوايی کردووە  ئيتاليا  نسی  ا پ

ی   ش زايين ب  ٦٣(کوژراوە).  سا ردراوە "ه  ی پ بژ  Pontifexپاپای ماکسيمۆس هه
Maximus ی ش زايين بۆته   ٥٩"، سا   کۆنسول. رسهپ

و   ئايينی بووە  کی پيرۆزی  له سهردەمی ڕۆمييهکاندا مرۆڤ کس  ماکسيمۆف  (پۆنتيف
بووە.   کهون  سهردەمی  سياسيهکانی  کهسايهتييه  ئيداريی نازناوی  مهقامی  ترين  با

  ) سهردەمی کهونی ڕۆم سهرکونسول بووە. 
زار    ی    س هيهکی ئهشڕافی له دايك بووە. سا ش زايين    ٨٥له بنهما هی بۆە به قهشی پ

ی   سا زايين    ٦٣مهسيحی.  ش  پ ردراوە ك  وه ی  بژ هه ماکسيمۆس  يک    پاپای  سا و 
زی حکوومهتی کردووە. دوو ساڵ دواتر لهگهڵ فهرماندەی لهشکر   دواتر بهشداری ه

کيتر به ٤٨تا    ١٠٦" زاواکهی خۆی (Pompeiusپۆمپهيۆس " ش زايين) و کهس ی پ
" کرازۆس  ليکينيۆس   م.  سياسيان  M. Licinius Crassusناوی  پهيماننامهيهکی   ،"

ژووەوە. ئهوپهيمانه پلهی کۆنسوليی   بهستووە که وەك پهيمانی س کهسه چۆته ناو م
ی   نا که بهرزترين پله٥٩له سا ش زايينيدا بۆ به دياری ه ی ئيداری ئهو سهردەمه ی پ

چيزالپينا گاليا  وەك  ناوچهکانی  بهرپرسی  بووە  دواتر  ک  سا  Gallia"  بووە. 
Cisalpina" (ين " و  Illyricum (Dalmatien)"(له سهرووی ئيتاليا)، ئيليريکووم (دالمات

نزيز "   " (باشووری فهرانسه).Gallia Narbonensisگاليا ناربۆنئ
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کات سهردەمی سهروەرييهکهی بهسهر ئهو ناوچانهدا بهسهر چوو، و دەيههويست     
بژاردنی سهرکونسول له س ی  خۆی بۆ هه ش زايين کانديد بکا، مهجليسی    ٤٨ا ی پ

گرێ و مقامی فهرماندەی   کرد ئهگهر دەست له سهروەری ناوچهکان هه سهنا داوی ل
ت،  دەتوان خۆی کانديد بکا. هاوکات لهگهڵ به  ر چوونی کاتی  سهنيزاميش وەال بن

زار هاوپه رمی ناسرابوو.   فه  به  وه ن سهنااليه  پۆمپهيۆس له  ی واتهکهيمانهئيداری س
ی   ش زايين له٤٩سا کی ناوخۆيی وه و شه  وه ڕييهرسنوور پهچۆمی سه  ی پ خست  ڕ ڕ
نا.  ده وتوويی نيزامی وه رکه ر پۆمپهيۆس و سهنادا سهسهو به   سته
زار وه     کانی تيهسايهناسراوترين که  ك لهر و ديکتاتۆری ڕۆمی، يهك حاکم، نووسهس

ژووی جيهانه ی داگيرکردنی ناوچه. ههم ن (فهوا نی    ) لهرانسهی گالي   ٥٨  -٥١سا
ژووييه کی  م ش زاييندا، کار   . ی پ

  
بی شهنه    و بۆتهDer gallische Kriegڕی گول" (ناوی "شهبه  ، کهکهڕه ك کت ،  وه ) ب
ن بووه   یرداگرتنی ناوچهسهستبهکوو ده به زار له هسايهۆی پاراستنی که  گالي  تی س

به ژوودا.  شهم ژووی  م نووسراوەی  چهند  له  کهکهشڕه م  خۆيهاليه  له  ،    وه ن 
شا،  مهرده و سهرنجی مرۆڤی ڕۆمی ئه ، نهک ههر سه نووسراوه  ی بۆ الی خۆی ڕاک

ژووناسانی بهری زۆربهمڕۆش سهکوو تا ئهبه   .  ريك کردووه خه  خۆوه ی م
 

بهناوه   له    لتی "   ی سياسی دژ بهڕ و ئاژاوه دا، سزار شهکهندی باسی کت "،  Keltenس
نهBelgerبلژيکی"  و  و هۆز  " وه ته"  ئاکويتانيا  ده Aquitanierکانی  نيشان  به"  دوای  دا. 

سهچه نه  وتوويیرکهند  باسی  زار  س گالييهوه تهنيزاميدا  وه ی  خهکان  کيکی  ك 
ڕ ده  نن. سهکان دانانههاسانی مل بۆ ڕۆمييه   به  که  کاشۆڕشگ کات باس    يهوه ير ئهو

ده ڕه شه  له قاره سهبه  کا،کانی  ئازايی دژبهر  و  دا ههره مانی  بهده کانی  کهی  متر م 
زه  ڕانهی بهلووتکه   کا. لهکانی خۆی ده باسی ه ی  وه تهر نهسهدا باس لهکانيوه رزی گ

کی زۆری بۆ    کا که ده "  Vercingetorixورسينگتوريکس "يی  رکرده سه  به  گاليا گوشار
زی نيزاميی ڕۆمييه نابوو. ه   کان ه

   
کهاتووه شت پههه  له  بييهده ئه  و کاره ئه    بهرتووك پ وان  ڕه کان باسی شه. کت کانی ن

ه ش زايين ده ٥١و    ٥٠کانی  سا کی نياليه  له   ن کهکهی پ زار بهن دۆست ناوی    زيکی س
رتيوس "  می  رده ن مرۆڤی سه اليه  له  کهنووسراون. کاره   وه " ه Aulus Hirtiusئائۆلوس ه

شوازييه کراوه خۆيدا پ ندراوه ڕاستدا کهی ناوه ده سه  م له، بهکی زۆری ل .  وه تهمتر خو
کی سهگه له نسانس دا ئهرده ڵ دەستپ ری زمو قوتابيانهمی ڕ بوون انی التينی ده ی ف
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ئهو   وانيی کالسيکیهاسانکاريی زمانهبههۆی  .  رگرتووه وه   و نووسراوانهکيان لهکه 
کی  پهرتووکانه ب   ١٣٠٠تا    ١٢٠٠  نيا لهته  که  ی ل دروست بووه نامهوشهچهشن  ، کت

کهاتووه   وشه ژووناسانی کهاليه  له  بييهده ئه  و کاره ها ئهروه هه  .پ کی لی که   وه هونن م
ين کهم ده رگيراوە. بهوه  کی زۆريش  يهخنهڕخوازييهوە، ڕه ری شهوه هۆی تهبه  بی ب

بهکه و نووسهری کراوه   .  ئاراستهی کت
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  ) Vergil ) "Publius Vergilius Maro"ويرژيل  

 

 
  

ی  ١٥/١٠شاعيری ڕۆمی،   ش زايين له  ٧٠ی سا س "  ی پ نا شارئ  په  " لهAndesئاند
ی    ٩/  ٢١و    دايك بووه   "ی ئيتاليا لهMantuمانتو "  ش زايين له١٩ی سا شاری    ی پ

  .  ئيتاليا کۆچی دوايی کردووه   " لهBrindisiبرينديسی " 
  

که  ری ڕۆمی بهيسهمی قهرده يی سهوه تهويرژيل شاعيرئ نه    ری  هونه  ك لهوييهت
ياند. پووبليۆس ويرژيل  مرۆڤ گه   ی خۆی بهکهئينسانييه  يامهوانی پهمانهبی و زده ئه

کی ئاسايی بهمارۆ وه  هم ده ك کوڕی مرۆڤ جيهان و دايك و باوکی بۆ    ند هاتهمهو
ئهده  روه په ههکردنی  تهو  دوای  دا.  زۆريان  کی  قوتابخانهو شاری    له  واوکردنی 

ژه   "Cremona" کرمونا ندن چوو بۆ شاری ميالن " دان بهبۆ در  ".  Mailandخو
  

نی    له    وان سا ش زايين چوو بۆ  ٥٠و    ٥٥ن ر ده   شاری ڕۆم و له  ی پ ستی  ژ
 " نيۆس  کهPartheniosپارت ئه  "  ده ده مامۆستای  بوو  يۆنانی  زمانی  و  بهبيات   ستی 

له کرد.  ندن  فهلسهفه ڕوانگه  خو له  وه ی  کاريگه ويرژيل  ر  بيروباوه ژ ڕی  ريی 
پيکووريان "  ی    له  بوو و    ٥" Epikureerئ کانيان  ڵ نووسراوه گه ی دوای زايين له٥٠سا

ياندا نيزيکی پهيدا کرد. دوای شه  که   ٦" Philippiڕی فيليپی " ئآشنا ببوو و پاشان لهگه

 
ش زايين) ٢٧٠تا   ٣٤١سۆفی يۆنانی (فيله  ٥   ی پ
کی سه  ٦   قدوونييه مه تین بوو ڕۆژههوهمی کهردهشار
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مه  له وان ڕۆمييه  له  قدوونييهنيزيک  کتاويانن و ئ ی    له  ٧کان  زايين  ٤٢سا ش  ی پ
کهات، ويرژيل زۆربه   ست چوو. ده  ی لهکههی ماڵ و داراييپ

     
په     ك بۆ سه  کانی ويرژيل بوونهخشانهشيعر و  نسانس. چهرده سيمبول  ند لهمی ر

نی  ڕی ناوخۆيی کۆمهمی شهرده سه  کانی باس لهشيعره  ش  ١٩تا    ٢٩گای سا ی پ
ده  کاره کهزايين  وه گرنگه  بييهده ئه  ن.  "کانی  بۆکۆليکا  گيۆرگBucolicaك  يکا  "، 

"Georgica" تيبوول  و   "Tibullکه کارت پڕبايهرييه"  لهکی  ئهسهخيان  ئيتاليا  ده ر  بياتی 
  .  بووە 

 
Aeneis OT Aeneis  ژمار دێ کهئه  له  ويرژيلکانی  حيماسيه  اره گرنگترين ک  ك لهيه 

نی    ب لهده  وان سا تی. يه١٩تا    ٢٩ن ش زاييندا نووسيب ی  که ی پ ی  ١٤٦٩م چاپی سا
بووه  ی    زايينی  سا به  ١٥١٥و  له  يش  مانی  ئا دراوه   زمانی  ئهچاپ  به.  کت  که  و 

ويرژيل  خترين کاری جيهانيی  ك پڕبايه، وه ريی زمانی التينييهگرنگترين کاری هونه
بهوه بهده ناو دنيای ئه  چۆته که  که . کت ی ڕه کارت کی قوو ر  سهوانی لهريی و ڕوخسار

ژووی ئايين داناوه  نانی م که به. ئهپ وکردنهوە ره سه  ر لههه و کت  بوو به  وه،يهتای ب
داويستييهکی قوتابخانه   کان. می ڕۆمييهرده کانی سهپ

  
نووسراوه له    لهو دا  يهو  چاره په  دوازده   يرژيل  ئاينياس  رتووکدا  نووسی 
"Aeneisنکسيس له"کوڕی ئه ر سهوتوويی بهرکه تا سههه گرتنی ترۆياوه  فرۆديت و ئ

ئيتالياTurnusتوورنووس" پاشای  تهده   "  ڕ شهوه گ په.  باسی   يهکهم رتووکی  ش 
گهرگه سه تا  ئاينياس  بهردانبوونی  "شاری    يشتن  کی  يهناوچه  "کهLatiumالتيۆم 

" دەکا Didoخانمی فينيقی دايدۆ "  شاهزاده   دا باس لهو ناوه ن. لهکهده   ڕاستی ئيتاليايهناوه 
ك له  که   و چيرۆکه" دێ. ئهKarthagoی شاری کارتاژ "رياچهپهنا زه   تووشی تۆفان

ت.  به  ويستييهخۆشه   خۆکوژی دايدۆ کۆتايی پ د
   

بهکه، وه ش پهشه    ر، باس لهرتووکی کۆتايی کت ن.  کهکان ده ڕه شه  ك ئيليادی هۆم
نان و شکستی دژبهره هه   به  رتووکانهو پهئه ره ره سه   دواوهبه  کان کۆتاييان پ دێ. ل

گا بۆ دروستکردن و په دانی شاره ره ڕ   "، و ڕۆم خۆش کرا.  Albaالبا" کانی ئپ
    

 
ك سه له  ٧ کتاوي  ر ئاوگوستوس بهيسهکاندا ناوی قهرچاوهتاقم   . ان هاتووهئ
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شوازييهرده سه  له رييههونه  و کاره ئه    کرا. دواتر  می خودی شاعيردا پ کی زۆری ل
له که  ويرژيل  بووه وه دنيای  و  مه  ندا  قاندن  خو شيعر  بۆ  سيمبول  زنترين 

که نسانسهرده سه ی لهکهرييهکارت ی داپۆشی.رده تا سههه وه می ڕ     می نو
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 )Publius Ovidius Naso Ovid" (  ئۆڤيد پۆپليۆس ئۆويديۆس نازۆ"
  

 
  

ی    ٣/  ٢٠ری ڕۆمی،  نووسه    ش زايين له٤٣ی سا ستا    " کهSulmoسولمۆ "  ی پ ئ
ت، لهSulmonaناوی شاری سولمونا "   به ی  دايك بووه   " دەناسر ی دوای  ١٧، و سا

ناوی شاری کنستنزا    مڕۆ بهئه  ، که" کۆچی دوايی کردووه Tomisتۆميس "  زايين له
"Constanzaتی ڕۆمانی مه  " له   .  نشووره و

     
له    يهنا  په  ئۆڤيد  لهويرژيل  ده   ك  بهبا و  لهتترين شاعيرانی ڕۆمييهسهده   ست   . 
  وه يهبعی شاعيرانههۆی تهش بهمڕۆت ئهنانهو ته  می ژيانيشيدا زۆر ناودار بووه رده سه

نه وەيهکی وه   ناسراوە، بۆ و کس و ئوستووره دوو چه  ستايانهبه ش ناسی وا    مکی س
ته يهئاو کردوونی  گه  که  کتر  ئهدەبييهکهی  سهپله  ياندۆتهکهسايهتييه  رووی ی 

کی کالسيکی ئه   بی جيهانی.  ده شاعير
     
له    هبنه  ئۆڤيد  ديهما هه کی  له  وتووه کهند ههمه و نانی ڕه   و  لهبواری ڕاه ژی    وانب

ن ده شاره  ندووه کانی ڕۆم و ئات نانی خۆی لهرسی خو ڵ دنيای  گه. بۆ ناسياوی و ڕاه
سهوروبهده  کردووه فهر  بچووك  ئاسيای  و  ئيتاليا  له  سيسيلی  ناوچهی  بۆ  کارە ری   .

کهکهئيدارييه بهکه   ی  ک  کورت تا  ههيوه په  وه تهسياسه  م  کارهندی  فيدای    بوو،  
ی   که ريههونه ش زايين له  ٢ی کرد و کات سا ی کهريههونه   ر کاره سهڕۆم له  ی پ

ری ڕۆمی يسهی کرد. قهناردن بۆ تاراوگه  نووس ناچار بهك شاعير البررا، چاره وه 
" ی  Augustusئاگوستووس  سا له٨"  زايين  دوای  لهنيوه په  ی  ئه گهدی  ری گهڵ 

قهنه  به  تیسووکايه بچووکی  بهيسهوەی  شاری  "  Juliaناوی جوليا"  ر  ناردە  ئۆڤيدی 
تی ڕۆمانيا. سهرەڕای ئهوەی له شاری   تۆمس ی پهنا زەريای ڕەش له سنووری و
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ی کرد، دا  تاراوگه   نی لهمهوت و تا کۆتايی تهکه ر نهيسهخشينی قهر بهبهوه   ڕۆم سکا
  . وه ايهم

     
ئۆڤيد ده بييهده ئه  کاره     بهکانی  دابهسهکرێ  قۆناخدا  يهر س  قۆناخی  م  کهش کرێ: 

ی    ويستی (لهی خۆشهشيعر و هۆنراوه  ش زايينه٢٣سا   م کاره )، قۆناخی دووههوه ی پ
نامهتڕيوايه  ٢٥٠کانی (حيماسيه  زنهمه  ستيڤاڵسيده ی قه) و سا ی دوای  ٨تا    ٥(   ی ف

هه روه هه زايين) و عره ها قۆناخی س قاندوونی.  پاراوگه کانی وا لهم ش   دا خو
  

بريتی    ی دوای زايين) که١٢تا    ٨دا نووسی (تاراوگه  کانی لهکۆتاييه  ئۆڤيد کاره    
ڕی بوون له نج په له شينگ ک بهناوی چوار ناميلکهروه رتووکدا. ههپ ب تا  ١٢( ها کت

  ی دوای زايين).  ١٦
  

قانی دنيا،  رده يی سهفسانهچيرۆکی ئه  کانيدا بهی چيرۆکهبازنه  ئۆڤيد له    می کۆن، خو
ده وه کۆبوونه و  س و  خوداکان  ده ی  پ لهست  و  بهدووهه  کا  سهم  لهره شی  ڵ گهکيدا 

و   ڕانه  -خوداکان  قاره وه گ "  مانانهی  ئاپۆلۆ " Jupiter(يۆپيتر   ،"Apollo  رسئۆس پ  ،"
"Perseus"" تسئۆس ،Theseus " هرکۆل ،"Herkules  ،دەدات ژەی پ " و هتد...) در

ی ئيتاليايی و  ئوستووره  رگرتن لهكوه که دا و بهده  وه ڕی ترۆياشه ئينجا پهيوەنديان به
ڕاوه  داههAeneasئاينياس"کانی  گ ر  ده بهڕاده گوتنی له" و چيرۆکی کۆنی ئيتاليايی و پ

ڕاوه له ناوه   ر ئاگوستوس کهسهبه کی سياسیندی گ ژوويی سه  -کاندايه، کار م  رده م
  .  ساز دەکات

     
وه     بوونهئۆڤيد مرۆڤ  ئهستهوه ك  کی  ده ر نيشان  و جۆراوجۆر  بهم  و  ی  نوکته  دا 

که تهپ و  تهنين  و  به  ر،شهوس  ده نووسراوه   تام  جارجاره کانی  کی  دا،  چيرۆک ش 
کسی هه رێ و لهبده س نهبژ .  هرچاوی خو به گۆڕانی ئاکتهرەکان لهگهڵ ری دادەن

و دەخاته بهرچاو.    کی سروشتی بهرب رە، ئهفراندن   ئاژەڵ، دار، کانی يان ئهست
  

سهرنجه      ی  ئه  کهج ژووی  لهکهبهده م ئۆڤيد  واته  ی  تامۆرفوز  گۆڕينی    م بيچم 
  داڕشتنی   به  ئوستوورەکانکات له  دەگاته ئهوپهڕی بهرزيی خۆی  تيدا  ی سوننهفسانهئه

کی . حيماسهده ی سيمبوليک  هۆنراوه ك شيعر و  دنيايه  نهب اليه   ڕووکار ن ق ی  خو
ره که  هاتوويی ئايينی  ون ل زی  ست داوه و مرۆڤ بهده ی لهکهکولتوورييه  -دا ل هۆی ه
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ت و سروشت،  ت ده هيدايه  وه ويستی، چاوچنۆکی و ئيراده ك خۆشهوه   وه فيزيکييه کر
وه  ياساکان و خوو و خده  نن.  چوارچ کد   ی ژيان پ

  
کهاتووه په  پازده   ئۆڤيد له  یکهکاره     د  وسهرکام  لهوانيش خاوەنی حههه   و  رتووك پ

ڕانهد و پهدووسه  يتی شهش خشتين. ئۆڤيد زياتر لهد بهتا نۆسه ی بيچم گۆڕين  وه نجا گ
ت، که ن کهاتنی جيهان له  به  بهرههم د کييه  پ کوپ ده ده   وه ناڕ تای  ره کا و دەگاته سهستپ

ئيمپراتۆريه کهاتنی  پهپ سيمبۆليك  زانستی  ناوبراو  ك.  پ و  ك  ڕ ده   ره کی  له پ و  دا 
ڕاوه  گ گۆڕينی  گهی  که ڕ ڕه کانی  بيچمی  به  بهنگاوڕه ون  و  شيعر،   نگ  وەی    ش

کی نوێ ده  تامۆرفوز(ببهرههم . م ن ق   وهی ڕابردوه زاره دوو هه  يچم گۆڕين) لهخو
که  . کانی دوای خۆی داناوه ر و شيعره ر هونهسهرچاويان لهکی بهرييهکارت
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 )Publius Cornelius Tacitus(  تاسيتوس پوبليوس کورنليوس

  

ژوونووسه  تاسيتوس    م و  کاسايهتی  گرنگترين  له  قهيسهریيهك  سهردەمی    کانی 
ی   ی    ٥٨ڕۆمه.  سا ی دوای زايين کۆچی ١١٧ی دوای زايين له دايك بووە و له سا

کهم  زۆر  زانيارييهکی  ژووييه  م کهسايهتييه  ئهو  لهسهر  بهداخهوە  کردووە.  دوايی 
  بهدەستهوەيه. 

زەر  تاسيتوس    پار و  شواليه  کوڕی  "وەك  لگيکا  ب گاليا  ناوچهی  له   galliaک 
belgica .له دايك بووە که يهك له س ناوچهی گرنگی سهردەمی ڕۆمييهکان بووە "

ی   گايهکی دروستی سياسی. له سا بژاردنی ڕ دەرو چاوگهکهی بووە هۆی هه   ٧٨ژ
" ئاگريکۆال  ژوليۆس  گنايۆس  سهرکۆنسوول  کچی  لهگهڵ  هاوسهريی   Gnaeusدا 

Julius Agricola پهنا له  سياسی  چاالکی  بۆ  باشی  کی  دەرەتان ئهوەش  و  نا  کيه پ  "
ی   قاند. له سا کخراوەيهکی   ٨٨حاکمانی سهردەم بۆ خو دا وەك پراتۆر و ئهندامی ڕ

تی  ئايينی چاالك بووە. ههر وەك بوی دياريکراوە، بۆ ماوەی چوار ساڵ پيتهختی و
نهری بهدە شتووە و وەك فهرماندار ياخود نو ت له ناوچهکانيتر خزمهتی بهج ه سه

  کردووە.  

ناوی      به  ژووييهکهی  م پڕشانازييه  نووسراوە  پهنا  رمانياله  که Germania" گ  "
خۆی   خهزووری  بيوگڕافيی  رمانهکانه،  گ که  خه نهتهوەناسی  ژووی  م لهسهر 

ژووييهوە خهريك کردوە.     نووسيهوە و خۆی به تهوەری م
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بی    رمانياکت (لهسهر چاوگه و    Germania OT De origine et situ Germanorum  گ
رمانهکان)ی   ی ژيانی گ ی  ج ی    ، نووسيويه  ٩٨سا و چاپی دەقه    ١٤٧٠يهکهم چاپی سا

مانييهکهی   و   ١٥٢٦ئا نووسراوە  يهکهم  بچووکه  بهرههمه  ئهو  بووە.  زايينی  ی 
نهتهوە   ژووی  کی گرنگه بۆ چۆنيهتی م مۆنۆگرافی سهردەمی ڕۆمييهکانه و شاهيد
دەچ که تاسيتوس   زەر لهو سهردەمهدا چاالك بووە و و رمانهکان. باوکی وەك پار گ

ب هی لهسهر بنهمای زانيارييهکانی باوکی، خهزووری و بازرگانهکانی ناوچه و  ئهو کت
ت.   قاندب   سهرچاوە ئهدەبييهکان خو

له      بهکه  گهورەدا    ٤٦کت بهشی  س  بهسهر  گشتی  به  و  کهاتووە  پ بچووك  بهشی 
رمانهکان و ههروەها  نج چاوگه و چهشنی نهتهوە گ دابهش کراوە. له بهشی يهك تا پ

ن به  بارودۆخی  خۆی  چوار  و  بيست  تا  شهش  بهشی  نهوە.  دەکر ڕوون  اوچهکانيان 
رمانهکانهوە خهريك دەکا. بهشی  سيستهمی نيزامی، ئايين، داب و نهريت  و ياسای گ
تهوە، يهك بهدوای   بهکه دەگر بيست و ههشت تا چل و چوار که زياتر له نيوەی کت

رمانهکان ڕوون دەکاتهوە.    يهكدا بارودۆخی هۆزە گ

س و کهوتی      وە ماندووکردنی به وردی لهسهر داب و نهريت و هه دەچ خۆ پ و
ييان ئهو گومانه بهدەستهوە بدەن که تاسيتوس   سهنگاندنی ئهر رمانهکان و هه که گ خه

کانی ڕۆمی   نانی خه ڕاه نهتهوەناسييهی زياتر بۆ  لهو سهردەمهدا  ئهو  و که  س  هه
ناوە.   کهوتی خۆشگوزەران و دوور له ئايينی    يان بووە، بهکاره

زۆر     دەچ  و کراوە.  تاسيتوس  کارەکهی  به  ئاماژە  کهمتر  کهون  سهردەمی  له 
کهری لهسهر مرۆڤی ئه  تهوە. له    مهرده و سهکارت ی کات لهبير چووب ت و به پ دانهناب

له بهمالوە  پازدە  سهردەمهدا  گهسهدەی  لهو  بۆتهوە.  زيندوو  رمانناسی  گ تهوەری  ڵ 
کی ناو   بهش له  ببوون،  وون  کات  ئهو  تا  که  تاسيتوس  نووسراوەکانی  بهرچاوی 

پهرتووکخانهکانی کليسادا دۆزرانهوە. دووههمين فازی زيندووبوونهوەی له سهردەمی  
ی   ر له سا مانی که يهك له    ١٩٤٥هيتل بووە، ئهويش بۆ گهورەکردنهوەی نهتهوەی ئا

کهوتی   و  س  هه پهسندی  و  بوون  رمانهکان  گ که  ئازايی،  خه ئازاديخۆازيی،  وەك: 
ن.     وەفاداريی و داب و نهريتی پاك و خاو
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 ) Aurelius Augustinus(    ئاگۆستينۆسئۆرليۆس 

  

له شاری تاگاسته    ٣٥٤.  ١١.  ١٣مامۆستای التينيی کليسای مهسيحيهکان، ڕۆژی     
" ن)  و  Tagaste (Numidien)(نوميد بووە  دايك  له  ئهفريقا،  باکووری  ته  دەکهو که   "

(  ٤٣٠.٠٨.  ٢٨ڕۆژی   گيۆز  ناوچهی هيپۆ ر قهراخ  Hippo Regiusله  کی  )، شار
تهوە، کۆچی دوايی   تی ئهلجهزاير دەگر ئاوی سهردەمی کهوەن، که ئهمڕۆ ڕۆژهه

  کردووە.  

کی مامناوەندی شارەوانی بووە و له شاری      ئاگۆستينۆس ئۆرليۆس کوڕی کارمهند
کارتاژ شاری  زانستگهی  له  کردووە.  پهڕ  ت يی  مندا ژيانی  "له  Karthago"  ٨تاگاسته 

ندنی ته تۆريک خو و ههر لهو شارەش    واو کردووه بواری ئهدەبياتی کالسيک و ڕ
تۆريك و گراماتيك ده    .  وه رسی گوتۆتهوەك مامۆستای ڕ

ی      شهوە بۆ مادريدی ئيسپانيا    ٣٨٣ئاگۆستينۆس سا سهفهری کردوە بۆ ڕۆم و لهو
فهل به  ئهو خۆی  کردووە.  کاری  ژەر  و و  مامۆستا  وەك  لهوی  به  و  زياتر  و  سهفه 

ر و ئهفالتونهوە خهريك کردوە و بۆته اليهنگری ئايينی مانهوی   بۆچوونهکانی سيس
"Manichäer .رانهوە سهرچاوەی گرتبوو   " که له ئ

 
کی گهورە بووە له باکووری ئهفريقا  ٨   شار
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ی      گهڕاوەتهوە بۆ    ٣٨٦له سا ئاوايی له ئايينی مانی کردووە و هه ئاگۆستينۆس ما
ی دواتر گهڕاوەتهوە بۆ ی    سهر ئايينی مهسيحی و سا بۆته    ٣٩١باکووری ئهفريقا. سا

ی   ردراوە. کارە    ٣٩٥قهشهی کليسا و سا بژ گيۆز هه وەك ئوسقۆفی شاری هيپۆ ر
ب،   ١١٣ئهدەبييهکانی له  کهاتوون. ئهمڕۆ  ناميلکه ٢١٨کت و زياتر له ههزار وتار پ

بهرههمه   به  ناوبراو  نن.  پيکد نووسراوەکانی  خۆشهويستترين  ئيعترافاتهکهی 
وه بهرگرييه که  نا  که پ گرنگی خۆی  و  کاری سهرەکی  تی خودا  و لهسهر  ك  کانی 

ژوويی  هی م ته ئهژمار.   – يهکهمين گه   فهلسهفهی دنيای مهسيحی د

ئامبرۆز(     پهنا  له  "٣٣٩-٣٩٧ئاگۆستينۆس   (Ambrosius  "يهکهم  ٩ گۆری  گر  ،
)٥٤٠-٦٠٣  "(I Gregor "١٠  ) هيرۆنيمۆس  "٤٢٠-٣٤٢و   (Hieronymus "وه١١ ك  ، 

  کاتۆليکی هاتۆته حيساب.   -باوکی کليسای التينی واته کليسای ڕۆمی 

وان ڕەههندی جهستهيی      نووسينه ئيعترافاتی ئاگۆستينۆس شهڕ و بهربهرەکانی له ن
نن له   ڕف نا دەکهن. ئهوان نيشاندەری خهباتی کهسايهتييهکی د گهڵ  و رەوانی مرۆڤ و

نی دەکا. ئهو نووسراوانه   نو گای خودا ر نهر بهرەو ڕ خۆی و بيۆگڕافييهکهی که خو
ژووی کهلهبچهکراو له گهڕان بهدوای ئاراميی و دۆزينهوەی   گۆڕانکارييهکه، که یم

     ڕاستهقينهی تهواو و کاميل دايه.

"سهردە     ناوی  مرۆڤ  که  دەدەن  ك  سهردەم شايهديی  ئيعترافاتهکهی  می  نووسينه 
ترس"ی لهسهر داناوە و دنيای ڕۆم بهرەو ڕووخان دەبات و خۆی بهسهر دوو بهشدا  
ی   ته سهر، سا رشی دەکر که کۆچکهرەکانهوە ه به هۆی خه دابهش کردووە، رۆم 

٤١٠  " گۆتن  اليهن  ی  Gotenله  سا له  و  کراوە  داگير  پارسهکانهوە  واته   "٤٠٠  
" هکان  زگاکانی    ١٢" Vandalenواندا پار و  ن ی  به  سا و  بوون  پهڕ  ت  ٤٣٨ڕۆميياندا 

تهکه و   و فهرمی و حاکمی  ئايينی  بۆته  ئايينی مهسيحی  کارتاژيان گرتووە.  شاری 
ی کولتووری قهيسهريی گرتۆتهوە. ستروکتوورەکانی حکوومهتی ڕۆمی خراونه ته ج

 
  "ئامبرۆز"ی مايالند، قهشه و سياسهتوانی ڕۆميی.   ٩

  "گريگۆر" پاپای مهسيحی بووە.  ١٠
کی پيرۆز و باوکی ئايينی مهسيحی ناسراوە.   ١١ کی ئايينی مهسيحی بووە که وەك مرۆڤ   هيرۆنيمۆس مرۆڤ
رمانهکا  ١٢ کی ناوچهی گ ک   ن بوون. وانداڵ خه
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ژووييهوە مرۆڤ دەتوان به   ر گوشار و گۆڕانکارييهکی زۆر، که له ڕوانگهی م ژ
ژووی ڕووناکبيری و  کۆتايی پ هاتنی سهردەمی کهون دايبنی. لهگهڵ ئاگۆستينۆس م

  سهردەمی مهسيحی سهدەی ناوەڕاست دەستپيدەکات.  

ئاگۆستينۆس ڕەخنهی زۆر توندی خۆی ئاراستهی ناوەڕۆکی ئهو پهروەردەيه دەکات     
گای  که له قوتابخانهکانی ئهو سهردەمهدا دەرس دەدرانهوە، و به دوور خستنهوە له ڕ

ر و   ژی جينسی دەگرێ و به ت . ههروەها ڕەخنه له نهفسانی بوون و چ خودای دادەن
پهيوەندييان   نهر بۆ جهستهی مرۆڤ دەدوێ و  ژه هکانی چ لهسهر کارە هه تهسهلی 
نی   نو وەبهرەوە، که لهجياتی زياتر ڕ هی حاکمانی بهڕ س و کهوتی هه به هه دەدا 

ئايين بکه گای خودا و  ه کردن و گوناهباری مرۆڤ بهرەو ڕ ن، مرۆڤ بهرەو هه
نی دەکه نو وەيهڕ نا دەکا که ن. ههروەها به ش ی خۆی و کی سووکانه، سهردەمی منا

هی ڕۆحی و فيکری خۆی بۆ چوون بهرەو   گای هه ه و گوناح، ڕ پڕ بووە له هه
  فهلسهفه و ئايينی مانی ڕوون دەکاتهوە. 

که   ت ئاگۆستينۆس  ئيعترافاتی  و  نووسراوەی  خودا  گای  ڕ بۆ  هاواری  له  کن  و
کدانهوەی فهلسهفی     پهرتووکی ڕوويان له خودايه و به   ١٣ئايينی و بيوگڕافی.    –ل

وه  زانانهيهش ل دا    کی  ت خۆی  نهر  خو که  دەدەن  نيشان  نووسهر  حيرفهی  و  واز  ش
دنيای   لهسهر  يان  قوو کهرييهکی  کارت ئاگۆستينۆس  نووسراوەکانی  تهوە.  دەبين

باوەڕی مهسي و  فهلسهفی  کهوتی  و  س  هه پهيوەندايهتی  بههۆی  بووە.  ڕۆژئاوا  حيی 
ت.    مهسيحی، دەکرێ   ئاگۆستينۆس به باوکی ئايينی دابنر

  

  

  

  

  



 جيهان  یی ئهدەبيژ کرۆنۆلۆ  ٣١    

 

 
 

  

رۆدۆت   " Herodot" ه

  

ی      سا له  يۆنانی  ژوونووسی  م رۆدۆت،  شاری  ٤٨٥ه له  زايين  ش  پ ی 
" "Halikarnassosهاليکارناسۆس  بۆدروم  ناوی  به  ئهمڕۆ  که   "Bodrum  ،ناسراوە  "

ی   ش زايين له شاری تۆريوی " ٤٢٥هاتۆته دنيا و سا " له باشووری ئيتاليا  Thurioiی پ
رۆدۆت زۆپوتاميا،  سهفهری ناوچهکانی ئا  کۆچی دوايی کردووە. ه سيای بچووك، م
  ميسر و زەريای ڕەشی کردووە.  

بههۆی      دايکبوونی خۆی  له  گهنجيدا شاری  رۆدۆت له سهردەمی  ئهوەی ه دوای 
وە سهفهری   شت، چوو بۆ دوڕگهی سامۆس له يۆنان. لهو شهی سياسيهوە بهج ه ک

تانهی ئهو سهردەمه له يۆناندا زۆر ناسراو بوون وەك:   ئاسيای بچووك،  کرد بۆ ئهو و
زۆپوتاميا، ميسر، ليبی و باکووری زەريای ڕەش.    م

ماويه    رۆدۆت  ژياوه ه ن  ئات شاری  له  زۆر  بهکی  رۆدۆته.  ه نووسينی    وه هۆی 
ده  ڕۆژئاوا  دنيای  ژووی  کردووه م کاره ستپ که.  کارت ئهرييهکانی  لهکی  ر  سهوتۆيان 

ژوو نووسينی سه رۆ "  که  وەن بووه می کهرده م می  رده ری سه" نووسهCiceroسيس
ژوونووسان ناو ناوه  وی بهنی ڕۆمی ئهوه که    .  باوکی م

له    ژوونووسيی سيستماتيکی  له   م ژووه گهئورووپا، هاوڕێ  رۆدۆت"  ڵ "م کانی ه
ده ده  ئهستپ کاره کات.  لهيه  و  ژووييه  ك  م کاری  و کۆنترين  وه هه   که   کاملترين  ك ر 

ی موناقشه. تا ئهوه تهزمانی يۆنانی و ب گۆڕانکاريی ماوه   خۆی به   و باسه   مڕۆش ج
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له  که  رۆدۆت  ه ويستويهئايا  شه  ڕاستيدا  ژووی  مهم يۆنانيهڕی  وان  ن و زنی  کان 
رانيه (ئ ته٤٩٩  -  ٤٧٨کانی  ڕ بگ زايين)  ش  پ مه  وه ی  نووسينی بهياخود  ستی 

  .  بووه  نهو ناوچاوم ناسی) ئهئتنۆگرافی (قه

هه زاراوه   به    هيرۆدۆت  ئيۆنی  شهی  ژووی  م نووسينی  ی  و  و يۆنانی  وان  ن ڕی 
رانيه شتر زۆربهيهچهوه   که  کانی داوه ئ ك  . يهکانی يۆنانيان کاول کردووه ی ناوچهك پ

وان ئو، دژايهدياره   وه يهکه واوی کاره ته  به  کان که کييهره سه  بيرۆکه  له رووپا و  تيی ن
رۆدۆت به  کان واتهره ربهئاسيا، يۆنانی و به دزين و فڕاندنی   مرۆڤی چيانشين بووه. ه

ده ده   کان" ه Phönizierن فينيقی " اليه  " لهIoئيۆ  " دزين و ڕاوەڕووتکردنی    کا و بهستپ
ژه   وه کانهن يۆنانيهاليه  ئورووپا له گهی ئهی پ ده در رۆدۆت    ه وو ڕاستييانهدا. لهڕ ه

په  ورده   ورده  ك  ده   ره بۆچوون کهپ ره به  دا  خههۆی  ژووی  م کهکهوتی   به  کانهوە 
ئه کهبۆچوونی  ههو،  ک  کورت تا  که م  و  ئهس  خهوتی  که  کانهو  لهکارت ر سهری 

ناوچه بهداناوه   کهبارودۆخی  سه،  لهره م  ئازادييان،  خوداکاندا ڕای  ويستی  ر    ژ
وان و  رکام لهی هههوتی ههس و کههۆی ههبه  دا کهوام نيشانی ده رده . بهوه ننهمده 
زۆر    وه ن خوداکانهاليه   له  که  وه رزييانهخۆبايی بوون و لووت به هۆی لهت بهتايبهبه
ن، بهتوندی تاوان ده  به نن. ڵ بهشی بۆ کۆمهخت ڕه دشانسی و بهدر   دياری د

رۆدۆت    ناکردنی رووداوه کهکاره   له  ه ژوويی لهقينهکانی ڕاستهيدا و می  رده سه  ی م
" کروزۆس  ليدييهKroisosشا  ی  ده ده   کان"  هه ستپ ئيمپراتۆری  کات  کهاتنی  پ تا 

تهکان.  پارسه و  ر  ت کی  باسکردن گهسهدوای  به  سهبارەت  و     وه بوونهوره ل 
زوپتاميا،  هۆی داگيرکردنی ناوچه  بووه   کان، که ندنی ئيمپراتۆری پارسهسهره په کانی م

ده  بچووك،  ئاسيای  و  تهگه ميسر  گسه  وه ڕ يۆنانيهوه ڕانهر  ژووی  م ئهی  و کان. 
ڕاوانه يۆنانيه  له  گ خۆڕاگريی  ناکردنی  ده و ر  ژ پارسهکانی  لهستی  ئاسيای    کان 
کی شهتا ده هه  وه بچووكه وان پارسهره ڕی سهستپ ته خۆکان ده کان و يۆنانيهکی ن   .  گر

کاره ئه    ڕووداوه په  له  بييهده ئه  و  ژووييهنا  بهتايبهبه  کانم سهت  رنجی  هۆی 
گه پانتاييه  که  وه يهکهئيتنۆگرافييه ناوچهکی  تهده   کهوری  لهوه گر باس  سای  سه،  ڕ ر 

ن (ئه ريتی خواردن  کات)، داب و نهوان ده ی زك ڕه رمانهو ده کاری جوان چاکی، بڕو
تهپاشاکان ده   ختیتا تاج و تههه  وه کانهمۆميايکردنی مردووه   ها لهروه و هه    و له  وه گر
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ڕانه لهوه گ ناکا.  چاوپۆشی  ك  شت چ  ه ئه  ی  وان  ههن هو  ژووييانه  وا چهم ندين  دا 
تهده   فسانهت و ئهچيرۆك، حيکايه ڕ وه   ، بهوه گ ك به  ك کهيهش ته  يفيهکه  نهك ههر زيان

ناگه کهبييهده ئه بهی   ، به ين ته رههکوو  کی  و  م شيکردنهواو  ی  وه کاملی 
ژوونووسينيی ل ده  .  م ن   رد

کهنووسراوه     کارت رۆدۆت  ه مه رييهکانی  لهکی  نووسهسهزنيان  می رده رانی سهر 
ژوويی يۆنان    ك لهك يهش وه ی نۆزده ده و تا سه  ن داناوه وه که  گرنگترين کارەکانی م
ژووی زانستی بهگرانی  خنهڕه   ی نۆزده ده . دوای سهير کراوه سه  وه چاوی گومانه  م
ڕانهو چه يری ئهو نووسراوه سه ژوو گ ناسان  . دواتريش کۆنهيان کردووه کهوه شنی م

رۆدۆتيان سهبارەت به بابليهبۆچوونه .  ڕاست داناوه   کان، ميسر و سکاکان بهکانی ه
نراوه ميسان سهدا ههو ناوه له ژووه   که   لم رۆدۆت لهکهم کان  ڕی پارسهر شهسهی ه
لهکه  ک  تا کورت کاره ڕاست ده   م  و  لهکه چ  ئهڕوانگه   ی نهک ههر  پڕ    وه بييهده ی 

ژووييش لهيهرچاوه ك سهکوو وه ، بهخهبايه   ژمار دێ. ئه کی گرنگی م
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ی  سهردەمی سهدەی ناوەڕاست   ی زايينی) ٥٠٠(سا

  

ناسراو" "نووسهر:نه  

  " Beowulf OT Beowulf"  بيۆلف ئۆت بيۆلف

کهاتنی    پ بووە.  ؟ (   ٨/    ٧ی  ده سه  که بهرههمه  کاتی  نی  زاي ی    )ی    ١٨١٥سا
مانی چاپکراوه   دا بهڕه الپه  ١٩١  له   ١٨٤٠و    چاپ دراوه  هکهی لهئوريگينا    .  زمانی ئا

ئه  له    ژووی  تايبهده م کی  کار يئۆلف  بووه بيدا  ئهتی  نووسراوه .  کاری  ته  يهو  نيا 
بووه رده بيی سهده ئه به  که   می خۆی  ڕانه  خۆی  ياخود چيرۆکی ی رووداوه وه گ کان 
تی ئينگليزەکانه  نددانی بهيوه . پهکردووه ريك نهخه  وه ييهوه تهنه  يهوه يهو هۆنيا بهته  وه و
له  که  ماوی  دەستنووسی بهج ی هه  تاقه  کی رۆحانييهاليه  زاردا لهسا   به   وه ن مرۆڤ

  .  ی بريتانيا ڕاگيراوه مووزه  و له کی کۆنی ئينگليزی نووسراوه يهزاراوه 

ئه    کاره ئايا  ژوويی    و  ئوريگيناله  له  بييهده ئه  -م يا    وه تهنووسراوه   وه يهکه ڕووی 
ڕاوه وه  ك نووسه؟ چ کهيهرگ بهری ئهس بووه؟ زۆر پرسياری تريش لهو بارەيهوە    و کت
بهم ب شك ئه. بهوه تهتاريکيدا ماوه   له ڕە شيعری دوور و در  ٣١٨٢  له  که  و کت ژ  د

کهاتوه    له ئوروپا.   شيعری حهماسی يه  کۆنترين و کاملترين کۆکراوەی ك لهيه  پ

ی سه  و ڕاستييهئه    وانی و ی زمانهڕوانگه   ی لهکه نووسهره   که   رسووڕمانهزۆر ج
وه  کی له زۆر سهش وازی جياجيا وه ی نووسينهوە، که نهرگرتووه بک و ش   له  . بۆ و

ڕاست و باشووری بکی ناوه ها سهروه ندا و سکانديناويا و ههئيرلهبکی نووسينی  سه
"  Aeneisی " که گرنگه  مه رههويرژيل و بهبکی  سه    که   ت زۆر ڕوونهتايبهئورووپا، به

که   .  بووه ر نووسهری ئهو حهماسهيه هه سهری لهکارت
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می  رده ڵ سهگه ی لهکه ئالبوونهو ئيد   دياره   وه کانييهشيعره   رانس بهرگی و تۆلهجهبه   
بهم بهکهيه  دات. لهندی ده يوه تدا پهسيحييهن و مهوکه  ديوانی شای    دا باس لهکه شی کت

ک به" ده Hrothgarناوی هرۆتگار "  دانمارکی به و ندل "  کا. د "  Grendelناوی گر
ته ی قه  د موو ئهشراف و کهيهکهوە هه ی تراويلوه هۆی خواردنه  . بهوه کهسره ناو هۆ

شکچييه کی قورس و گرانهخه  دەکهونه   کهسره کانی ناو قهک ی ڕه   .   دوازده وه و ق بهسا
هئه گا له، ئهو هۆ کراوه عنهو ج تهدا ده و بارودۆخه، لهت ل ن ك لهوه م ڕۆژان،    . ڕۆژ

ئه  کی  کوڕه مرۆڤ گانه،  ب سواری  بهيهشازاده   سپ  ته  "بيۆلف "ناوی  ك  ناوه ئه  د .  و 
وه يههته د بۆ  ده داده   کهك  و  وه ن  د بهپهده   کهستی  نی،  بهڕ ئه  م  بتوان  وه ب  ی 

ده  ندل  گر ده بيکووژێ،  ماوه رباز  دوای   . وه يهب د دايکی  ه  کهك  تۆ ی  وه ساندنه  بۆ 
رش ده که کوڕه  يهتا ئهنی و هه ه ی د بيۆلف ڕاوه .  سره و قه ر ئهسه  کاتهی ه ی  و ج ی ل

ر ئاودا ئهکهدوای ده ژی وه ده  وه   و دايك و کوڕه وێ. لهوێ له ژ کی زۆر    به  د شمشير
ژ ده    کووژێ.  در

کردنه که      ی ئاماژە پ هی دواييدا کورتکراوەيهکی ئهو حهماسهيه به  ج لهم چهند سا
که   نووسراوەتهوە  ن  مندا بۆ  ئينگليزی  تانييهوە  زمانی  سو ئهنوەر  کاك  اليهن  له 

وەرگهڕاوەته سهر زمانی کوردی و له اليهن بنکهی چاپهمهنی "مانتڕا لينگوا"وە له  
بهکه  وکراوەتهوە. ناوی کت کی دوو زمانهی ئينگليزی و کوردی ب ب لهندەن وەک کت

له:   نداڵ"بريتييه  گر لهگهڵ  شهڕکردنی  چۆنيهتی  و  ف  حهماسهيهکی   -بيوو
  . "سۆنی ئهنگلۆساک

بهم بهدووهه    هۆی ئازايی و   کا. بهکانی ديکهی بيۆلف ده چاالکييه  باس له کهشی کت
ت و ده تی ده ترسی، خهنه تهگهدر نی ژيانی  و له  وه ڕ تهوێ ده بۆ شو شا. دوای    ب

په ڕکردن  شه  ئاشتی و ئارامی، بيۆلف ناچار به  تی پڕ لهساڵ حکوومه  ٥٠ڕبوونی  ت
هه گه له ده ژديهايهڵ  هه ك  ت؛  تهنيوه   ژديهاکهکر و لهکهی  کردبوو.  ران  و ل   ی 

هه کدا  بهده   ژديهاکهغار بهکووژێ  خۆشی  ههم  گرتنی  گازل ئهو  هۆی  و  ژديهاکه 
کی زۆر چووبووه  ڕاستييهوە  که ت.  ، ده وه شيهله ژار   مر
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له    ئهسهپشکنين  کاره ر  و  ئهتا    بييهده ئه  و  نهگهيشتووە  ک  ئاکام هيچ  به  هيچ  مڕۆ 
نييه ته  ڕوون  يهبۆچی  نوسخهنيا  کاره له  ك  هيچ   به  و  ئهويش  و  ماوه  ج 

  .  بووه کانی دوای خۆيدا نهبيهده ئه کاره  له کیيهوه نگدانهڕه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 جيهان  یی ئهدەبيژ کرۆنۆلۆ  ٣٧    

 

 
 

  

 " Murasaki Shikibu"  مۆرازاکی شيکيبوو
 

  

کی ژنی  مۆرازاکی شيکيبوو نووسه ی    که  ژاپۆنی بووه ر شاری کيۆتۆ    له  ٩٧٨سا
"Kyotoی    دايك بووه " له هبنه  . مۆرازاکی له کۆچی دوايی کردووه   ١٠١٦و سا کی يهما
ه. بنهدايك بووه   شڕافی ژاپۆنيدا لهئه بواری سياسيدا زۆر چاالك بوون و   ی لهکهما

،  بووه ناسراو نه  و ناوه کاتی خۆيدا به  له  ره و نووسهڕاستيدا ئه  . لهرماندار بووه باوکی فه 
کی ههداب و نه  دا ئهو کارە به١٣می پادشايی "هيان" رده سه  له  چونکه     دانراوه   هريت

هناوی بنه  که کچ و ژن به ی  که ما ن. سا و    ندی کردووه ماوه زه   ٩٩٨يانهوە، ناوببر
کيان بووه  ی    کچ رده   ١٠٠١و سا کی کورت دوای  . ماويهايی کردووه ی کۆچی دوکهم

نادياره   که  وه ئه هکهی  چۆتهسا قهخزمه  ،  کهيسهت  ژاپۆن  بووه   ری  ك  ناوی    به  ژن
گای چاالکی ئه ". لهو قۆناغه بهدواوە ئيترAkikoئاکيکۆ"   . وه تهبی بۆ کراوه ده ڕ

ژووی شازاده       مۆرازاکی له   " کهDie Geschichte vom Prinzen Genjiگهنجی "   م
کهدا نووسيويهی يازده ده تای سهره سه کهتی ت ڕاوه   له  و ری  يسهکانی ديوەخانی قهگ

کی بهڕاستدا. بهکانی ناوه ده له سه هسهله  بييهده ئه و کاره رچاوی ئهش   ونيی شازاده ر پا
ت. دايك و باوکی گهنجی قه و   يکی مردووه الويهتی دا   ر بوون. بهيسهگهنجی دەگهڕ

 
ژووي "هيان"می رده سه  ١٣ ی  له  که ژاپۆن له هکاتيي کیهم تهده    ١١٨٥تا وە هه ٧٩٤سا   .  خۆ گر
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کيتر زه گه باوکی له ی کهڵ زڕدايکهگهب لهنجی ده گه  . شازاده ندی کردووه ماوه ڵ ژن
کيان بووب که  نشينی قه نيزيکی کردبی و کوڕ ردراوه يسر هه بۆ ج   .  بژ

که    کجار زۆر بووه   مهرده سه  ر مرۆڤی ئهسهله  يهو نووسراوه ری ئهکارت   . ديارهئ
ك بووه ته  و کاره ئه شهکان، په، بهنيا ڕۆمان وت  س و کهتی ههندی و چلۆنايهيوه م ک

هو ژيانی بنه نا ده مهرده و سهگای ئهشرافی کۆمه کی ئهيهما   کهن.ی ژاپۆن و

بی مۆرازاکی سه    هك ده کی گه يهرچاوه کت ژووی فه   نده مهو نگی و رهه لهبواری م
گه  ١٤مۆنۆگاتاری پسۆڕانهشازادە  کی  ناکردن و و  نه  نجی  و نيشاندانی  و  و  جل  يی 

کی زۆر به ناوه   وه وانيشهی زمانه ڕوانگه  ها لهروه کانيتر. ههستهره رگ و که به  ڕۆک
ئاخاکه  بۆ  ههيه  بهكی  ئهبانهده ئه  فتنی  سهی  ئهمهرده و  ژاپۆن.  نووسراوه ی    له   يهو 
ک، تف و لهوه دا  ی دوازه ده سه م له  تی ل کراوه عنهك گوناه ديبی  دا ئه  ١٨ی  ده سه  به

ڕبڕينی  ك ده ) وه ١٧٣٠  -  ١٨٠١" (Motoori Norinagaژاپۆنی مۆتووری نۆريناگا " 
کی ڕاستههه    . ی مرۆڤی ژاپۆنی ناوبردەی کردووە قينهست

  

  

 

 

  

  

 

 
ڕانه ١٤ کهوهی ته وهمۆنۆگاتاری گ ک ياخود چيرۆک وه  به ر   .ی کارتۆنیش
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  نهناسراو"  :"نووسهر

 " Tausendundeine Nacht OT Alf Laila waLaila " ههزار و يهك شهو

 

بهکه سهدەی      کهاتنی کت مانييهکهی   ١٠  –   ١٨کاتی پ ی زايينی بووە، يهکهم دەقی ئا
ی    بدا چاپ کراوە. پهرتووکی ههزار و يهك شهو نه   ١٨٤٠تا    ١٨٣٨سا له س کت

نياي  د به  م  به نووسراوەيه،  کاميلترين  و  ههمهگيرتر  نه  و  گرنگترين  کۆنترين  يهوە 
ته که له ههموو گۆشهيهکی ئهم  ژوو و شيعری دنيای ڕۆژهه کۆکراوەی چيرۆك، م

تجيهانه ناسرا  کهريان لهسهر زۆربهی بيرمهندان و شاعران  ب . ئهو نووسراوانه کارت
  " وە ههتا سهلمان روشدی. Charles de Montesquieu "  شارل مونتسکيوداناوە له 

له    که  سونهتييهوە  ڕاوەی  گ ناوی    له  به  ژير  کی  وەزير کچه  چيرۆکی  گهی  ڕ
شههرزاد کۆکراوەتهوە، نووسراوەيهکی عهڕەبی زمان که زۆربهی چيرۆکهکانی له 

" ڕووداو  ههزار  فارسی  بی  کت هاوکات  Tausend Abenteuerڕووی  وەرگيراوە.   "
هه له  زياتر  ڕاوەکان  گ وەی  که چوارچ ئهوەيدا  نهگۆڕ لهگهڵ  له ڕۆژئاوا  ه  زار سا

شهودا   يهك  و  ههزار  پهرتووکی  له  شههرزاد  وا  چيرۆکانهی  ئهو  م  به ماونهتهوە، 
ڕاوەکانی   گ کۆکراوەی  هاتووە.  بهسهردا  زۆريان  گۆڕانکارييهکی  تهوە،  ڕ دەيانگ
وە ديارە که کۆنترينيان   بهکه، ئاسهواری الی کهم چوار سهرچاوەی پ ئهمڕۆی ناو کت

هي ميسريش  سهرچاوە  و  ميزۆپوتاميايی  فارسی،  سهرچاوەی  ئهو،  دوای  ندييهکانه. 
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سهر   بۆ  وەرگهڕانی  به  ئهدەبييه  کارە  ئهو  دواتريش  ناوە.  ه بهسهردا  گۆڕانکارييان 
چيرۆکی   بهتايبهت  کردووە،  دەستيپ ههژدەوە  سهدەی  له  که  ئورووپايهەکان  زمانه 

کهری ئورووپاييشی پ    وە ديارە.  عهالئهددين و چرای جادوويی کارت

و      سهير  کی  عادەت دراوە،  فريو  ژنهکهيهوە  اليهن  له  شا  شههريار  ئهوەی  لهبهر 
دوا   و  بکا  زەماوەند  باکرە  کی  لهگهڵ کچ ههر ڕۆژەی  که  ك دێ  پ يدا  ت سهمهڕەی 
شههرزاد،   خۆی،  وەزيرەکهی  کيژی  يهکهمجار  بۆ  بيکووژێ!  ڕۆژ  ههمان  شهوی 

ته هۆی دەرمانکردنی ئهو خوو خدە ن احهزەی شا: شههرزاد شهوانه چيرۆکيك بۆ  دەب
ت،   ن ب پ  کۆتايی  ئهوەی  ب  به  ت  و ڕووناکبوونهوەی  به  که  تهوە  ڕ دەگ شا 
نی له شههرزاد ساندووە   . شا که ئهو چيرۆکهی زۆر ال خۆش هاتووە، به ن ڕايدەوەست

تهوە. دوای ماوەی ههزار و يهك شهو که ئي ڕ تر  که شهوی داهاتوو پاشماوەکهی بۆ بگ
له شههرزاد بووە، چيرۆکهکه کۆتايی پ دێ و ئيتر له کوشتنی دەست   س کوڕی 

دەگرێ.     هه

تهوە کهسايهتيی جياوازيان ههيه: چيرۆکهکان      ڕ ئهو چيرۆکانهی شههرزاد دەيانگ
بريتين له ڕۆمان، خۆشهويستی و جينايهت، چيرۆکی زەرياوانی، ئهفسانه و حهماسه، 

   .  ... و  نهقڵ  و  و چرای  حيکايهت  له عهالئهددين  بريتين  ناودارترين چيرۆکهکان 
جادوويی، عهلی بابا و چل دز و ههروەها سهندبادی بهحری. لهو چيرۆکانهدا مرۆڤ  
شينيان   يهکی مانادار دەکا که ناوەرۆکی له قسهی نهستهق، نوکتهی پ بهرک ههست به ک

دەتو که  وەيهك  ش به  کهاتوون  پ بهرپرس  مرۆڤی  پهروەردەکردنی  ناوی  و  ت  انر
ت. لهو ناوەشدا له زۆربهی چيرۆکهکاندا   رکاری پهند"يان لهسهر دابنر نووسراوەی "ف
م زۆرايهتی  کراوەتهوە که ژمارەی ئهو شيعرانه دەگاته ههزار فهرد به دا ج شيعری ت

وازی پهخشان نووسراون.    دەقی چيرۆکهکان به ش

ژوويی بۆ سهردەمی خۆی      کهريی م گرنگاتهتييهکی زۆری لهناو  له ڕوانگهی کارت
و و درنجی جادووگهری  کهاتووە: د گاکاندا ههبووە و لهو ئاکتهرانهی خوارەوە پ کۆمه

همهند، بازنهی سيحر و جادوو،    ز، جندۆکه و عيفريت، مرۆڤی له ڕادەبهدەر دەو به ه
نه نيزيکی  کی پڕ له چاالکيی جياواز، بۆ و ندە. ژيان با چرای جادوويی و فهڕشی 
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و  س سنوور  ئازادبوونی،  سهرەڕای  م  به کراوە  و  ئازاد  وەيهکی  چوارچ له  کسی 
ت.   وە دەبينر س و کهوتی ئايينيشی پ هی هه   ڕەنگا

له      ههر  ويان  بهرب پانتاييهکی  چيرۆکانه  ئهو  مهکانييهوە  و  کاتی  ڕوانگهی  له 
ئيمپراتۆری   له  چهکهمهنی  سازکردنی  ههتا  ئينجيلهوە  پهرتووکی  هوانهکانی  پا
له  ڕاوەکان  گ و  چيرووك  زۆربهی  بهتايبهت  بووە.  دروست  ل  چين  و  فرانکهکان 

ئهلڕ  ن وەك هاڕوون  )، که دوای  ٧٦٣  -  ٨٠٩ەشيد (خهليفهکانی شاری بهغدا دەدو
ی  'کار لهگهڵ  دەکرێ  و  ت  د ل  ژوويی  م حهماسيی  کهسايهتييهکی  وەك  مردنی 

ت.   نر سهنگ   مهزن'ی دنيای ڕۆژئاوا هه

ئهو چيرۆکه کۆکراوانهی ههزار و يهك شهو له ئورووپا وەك هونهری پارديگمای    
ڕانيان بۆ سهر زمانه و کاتی وەرگ ١٩و  ١٨ڕۆژئاوايی سهير دەکری. له سهدەکانی 

له   ئوروپاييهکان،  و  زۆرداری  و  الساری  ڕوانگهيهکی  اليهکهوە  له  پهرتووکه  ئهو 
کی پڕ له خۆشی و بهختهوەری   ژی حهرەمسهرا و ژيان اليهکيتريشهوە تامهزرۆيی و چ
مانی   کهری لهسهر شاعيری بهناوبانگی ئا نا دەکا. تهنانهت کارت بۆ ئورووپاييهکان و

بووە، ئهدەبييه    "گۆته"  کارە  لهو  باشتر  کی  کار دەکری  ئهستهم  "زۆر  گوتوويه:  که 
تهوە".    بدۆزر
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  نهناسراو :نووسهر

 " Nibelungenlied OT Der Nibelunge Not " سروودی نيبلۆنگهکان

  

کهاتنی    پ ی     سهردەمی  سا دەوروبهری  ی    ١٢٠٠کارەکه  سا چاپ  يهکهم  بووە، 
ی    ١٧٥٧ وەيهکی ناتهواو و ئينجا له سا بهکه له چاپ دراوە.    ١٧٨٢بهش تهواوی کت

نيبلۆنگهکان سرودە    سروودی  ناودارترين  له  يهك  نهناسراوە،  نووسهرەکهی  که 
مانی له سهدەکانی ناوەڕاسته. به گشتی دەت وانين بهسهر  حهماسييهکانی ناو زمانی ئا
 " زيگفريد  هوانی  پا لهسهر  نهکسه  يهکهم  بووە.  دابهش  نهکسهدا  "ی  Siegfriedدوو 

 " کريمهيلد  ژنهکهی  له  باس  نهکسهش  دووههم  و  دەدوێ،  کوژ  "  Kriemhildههژديها 
هسهندنهوە ناوی دەرکردووە.   بهش   ٣٩له    سروودی نيبلۆنگهکاندەکا، که به ناوی تۆ

ك هاتووە.      ٢٤٠٠و نيزيکهی   باس له ژيانی پڕ له    سروودی نيبلۆنگهکانشيعر پ
و  خۆشهويستی  لهسهر  قسه  دەکات.  ناوی  خو شهڕی  چهند   و  دەربار  ناو  شانازی 
هساندنهوەی ب بهزەييه. بيری خهمناك که کۆتايی به ههموو  مردن، وەفاداری و تۆ

ژايی کارەکه ، به در ن يهوە ديارە. له حهسار(ديوەخانی) بۆرگوندی  خۆشييهك د ، پ
 " وورمس  شاری  "Wormsله  گونتهر  شا   "Gunther جوانی کی  خوشک و  حاکمه   "

خانتن   شاری  کی  هوان پا و  شايه  کوڕە  خۆی  زيگفريد  ههيه.  کريمهيلد  بهناوی 
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"Xanten مانه و بۆ زەماوەند لهگهڵ خوشکی شا هاتۆته شاری وورمس. هاگن "ی ئا
هوانی  Hagen von Tronjeه "فۆن ترۆني کی ژنه له دەرباری شا، باسی پا " جادووگهر

تهوە که چلۆن به شمشيرەکهی ههژديهايهکی کوشتووە و بههۆی  ڕ زيگرفيد بۆ شا دەگ
ش  نی ههژديهاکهدا، بۆ ههميشه لهشی خۆی له بهرانبهر ههموو ئ خۆ شوشتنی له خو

ك پاراستووە.     و ئازار

کردن و زەماوەند لهگهڵ شاژنی جوان و ئازا بروونهيلد  کات گونتهر شا بۆ      چاول
"Brünhild نی زەماوەندی لهگهڵ خوشکی " سهفهری ئيسالند دەکات، زيگفريد که به

داوە، لهگهڵ خۆی دەبا. بروونهيلد دەيهوێ تهنيا شوو بهو کهسه بکا که بتوان له    پ
وە جادووييهکهی يارم گونتهر دەدا و شهڕەکه هتی  شهڕدا شکستی بدا. زيگفريد به ک

رەدا بۆته ژنی زيگفريد و   وان "کريمهيلد" که ل دەبهنهوە. له حهساری بورگوندە له ن
ته ئاراوە که کاتی گهڕانهوە بۆ شاری   شه و ناخۆشی د شاژنی نوێ "بروونهيلد"، ک
بۆ   ئهستوور  رق  کريمهيلدی  ههيه.  ئهولهوييهتيان  و  شيهتی  پ کاميان  وورمس 

شيهتی  بروونهيلدی ڕ ، ئهو کهسه پ وون دەکاتهوە که هاوسهری کاميان ڕاستهقينه تر ب
ييهوە داوای يارمهتی له هاگن دەکا که کهسايهتييهکی ژنی  ههيه. بروونهيلد به دوو د

ته هۆی بير کرنهوەی شا گونتهر له کوشتنی جادوگهری ناو ئهو چيرۆکهيه  . هاگن دەب
زی له بهرانبهر خۆيدا دەبينی.   کی ئازا و به ه   زيگفريد که وەك خهنيم و ڕقهبهر

ته سهر ئهو قهناعهته که     ن زگاريکردن له زيگفريد کريمهيلد د هاگن به بيانوی پار
کهوە   گای زەفهر بردن بهسهر زيگفريد بههۆی خاچ دياری بکا. ئهوکاتهی تهنيا ج

يهك کهوتۆته سهر شانی و تهنيا   نی ههژديهاکهدا حهمامی کردووە، گه زيگفريد له خو
ب چهك  که  زيگفريد  ڕاودا  کاتی  له  بکرێ.  بريندار  دەکری  يهوە  گه ئهو  ی  له ج
پشتهوە   له  ك  خهنجهر به  هاگن  بووە،  ئاوخواردنهوە  خهريکی  کانييهك  لهسهر 

  دەيکووژێ. 

ه کريمهي    تۆ ندی  سو و  بووە  هاگن  ردەکهی  م ی  قات که  تهوە  دەب ڕوون  بۆی  لد 
کدێ.   وەيه بهشی دووههمی ئهو کارە ئهدەبييه پ   ساندنهوە دەخوا و بهو ش
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وان ناوچهکانی "پاساو" "   سروودی نيبلۆنگهکان    "ی  Passauبه ئهگهری زۆر له ن
نراوە  ق خو (نهمسا)  ئوتريش  تی  و ی  شاری"ڤيهن"  و  مان  سروودانه  ئا ئهو   .

ڕاوانهيه که له سهدەی چوار تا شهشهوە زمان به زمان گهڕاوە و له   کۆکراوەی ئهو گ
ڕراوەتهوە.   کانی ئهو ناوچانهوە گ   اليهن خه

اليهن      له  نوێ  مانی  ئا زمانی  به  نووسينی  و  دووبارەی  دۆزينهوەی  سهردەمی  تا 
 Johann) "١٧٨٣تا    ١٦٩٨نووسهر و فيلهسۆفی سويسيهوە يۆهان ياکۆب بۆدمهر (

Jakob Bodmer ئهو کارە ئهدەبييه وون مابۆوە. دواتر ئهو کارە به گورجييهکی زۆر ،"
کدا ناوی دەرکردووە.  له ناو خه
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 ) Gottfried von Straßburg( گۆتفريد فۆن شتراسبۆڕگ

 

ی  نووسه    مانی، سا )  Hartmann von Aue(  ن فۆن ئاوه نا هارتمه په  له  ١٢٠٠ری ئا
) شنباخ  ئ فۆن  وۆلفرام  ههWolfram von Eschenbachو  س نه)  نو حهماسهم  ی ری 

 .  بووه  ١٥) höfischen Epikوقار(

نييهده هبك  ی گۆتفريد هيچ زانيارييهر ژياننامهسهله    تهستهوە  ناوی شاری  نانه.  ت 
که دەرکردووه   وه وه به  شتراسبۆڕگ  نييهناوی  ديار  له  ،  ی  و ج شار  دايکبوونی  ئايا 

يهک، ياخود تهبووه  کردووه   بووه که   نيا  ج ری گرنگترين  . گۆتفريد نووسهژيانی ل
رکردن  . به)ه Tristanناوی "تريستان" (  مانی بهڕۆمانی ئا هۆی داڕشتنی پرسياری ف

نان له نه  وخۆ لهکانيدا ڕاستهنووسراوه   له  که  وه کهن شاعيره اليه  و ڕاه کا،  رانی ده خو
زانيی ره ستايانهی دروستکراوی وه نموونه وازی جوان و پڕبه، ل ژی و ش های وانب

وه   ی تريستان، گۆتفريد شيعری بهنا حهماسهپه  ا. لهدکانی نيشان ده کاره  ی سروود  ش
قاندووه  تهگهی "تريستان"ی ده . حهماسهو گۆرانيش خو ی  وه ڕ م  کهو يه ١٢١٠بۆ سا

ی  چاپی له   . دا بووه  ١٧٨٥سا

ناوه   ١٩٥٤٨ی  گۆتفريد نيزيکه     بی  ده ك باشترين کاری ئهوه   که  شيعری بهرههم ه
سهده رسه ناوه ده می  سهکانی  ده ڕاست  ناوه ير  ن.  حهماسه کر تريستان  ڕۆکی  ی 
تهگهده  ڕيشه  وه ڕ 'سهبۆ  زمانی  ههی  تريستانی  لهلت'ی.  زمانهفه  تيو  و  ننی  وانی 

 
ی   له بياتده ندنی شيعر و ئه سه رهمی پهرده سه   ١٥ مان سا   ١٣٠٠تا  ١١٨٠ئا



 ٤٦      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

هه لهروه موسيقادا  ئه  ها  نراوه پسپۆڕايهتی  ڕاه سواريدا(شوالی)  لهسب  نی  مهته  . 
لهچارده  يدا  تااليه  سا ئينگليزييهن  نراوه   وه جرانی  له  ڕف کۆرنوال  قه   و  ئاوی  راخ 

"Cornwallبه کراوه ڕه "  هه  وه .  ده ر  تهك دواتر ڕوون  ئه  ،وه ب يه،شای  مامی   و ج
بی وتوو ده رکه" ی غولدا سهMoroldڵ مۆرۆلد "گهکانی لهره ربهبه  . لهتريستان بووه 

ت.  ده خهستی بريندار  م خۆشی بهبه   کر

 تی) بهی خه(نوسخه  نووسراوه   ٢٧نيا  تريستان ته  ی گۆتفريد واتهکهبيهده کار ئه  له   
شتر لهوه تهستهوە ماونهده  کی زانايانه  به  تی کهکانيهوان شيعره . سهرنجڕاک واز و   ش

قاندوونی. کۆنراد فۆن وورتسبۆرگ "    (١٢٨٤†)"  Konrad von Würzburgجوان خو
مس "و   ف فۆن ئ شڕەوی خۆيان ناويان  وه   (١٢٥٤†)"  Rudolf von Emsرۆدۆ ك پ

ناوه  يان داوه و هه  ل ه ڕاستدا زۆر ناودار  ی ناوه ده سه  گۆتفريد له.  وه نهالسايی بکه  و
 بووه. 
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شنباخ   ) Wolfram von Eschenbach( وۆلفرام فۆن ئ

شنباخ    ی    وۆلفرام فۆن ئ مانی سا کی ئا ی    ١١٧٠نووسهر ی زايينيه، دەب دوای سا
، به ئهگهری زۆر له نهتهوەی فرانکهکان و مووچهخۆری   ١٢٢٠ کۆچی دوای کردب

رمهنی يهکهم " ت  Landgrafen Hermann Iقهيسهری سهردەمی خۆی به ناوی ه " بووب
  که له دەرباری توورينگن حوکمی کردووە. 

سهنگاندنی      ۆزی ئهدەبی ئهو سهردەمه، کاتی ژيانی له  بههۆی هه چهندين کاری ئا
تهوە بۆ    ١٢٢٠تا  ١١٧٠مابهين   دەگهڕ شنباخ  واته ئ ت. سهرناوەکهی  مهزندە دەکر

له ناوچهکانی   رمانهکان ژياون. دەب  ناوچه گ له ڕۆژئاوی  که  نهتهوەی فرانکهکان 
خو پلهی  گرنگ  نوکتهی   . ژياب مانيش  ئا "تورينگن"ی  و  ئهو  "مونيخ"  ندکاری 

پارچيوال " له ڕۆمانی  کارەکانيهتی،  Parzivalنووسهرەيه،  له گرنگترين  يهك  که  "دا 
ندنهوەی تهنانهت وشهيهکيشی نهبووە.     گوتوويهتی که توانايی خو

بی پارچيوال ناوی دەرکردووە که بريتيه له     شنباخ به نووسهری کت وۆلفرام فۆن ئ
د کالسيکی  نووسراوەی  و  پهخشان  بی  شيعر،  کت تهنيا  مانيدا؛  ئا زمانی  له  يوەخان 

له   کهاتووە.    ٩٠پارچيوال  پ لهو  دەستنووس  کارە، شيعر (ئاوازی ڕۆژانه) و جگه 
له زۆری  حهماسی  شيعری  خۆی    ههروەها  کهپاش  شتووە  ه  ژمارەيان  بهج 

ههموو    ٢٥٨١٠دەگاته  شيعرەکانی   له  زياتر  ناوەڕاست  سهدەی  سهردەمی  له  و 
نراونهتهوە.    کارەکانی نووسهرانيتر خو

   " ڕۆمانی  سهرەکی  پهرتووکی  سهرچاوەی  ڕاوەکانی  گ له  وۆلفرام  ی  پارچيوال" 
"Perceval ou li Contes del Graal)"که نووسهرەکهی فهڕانسهوييهکه به  ١١٨٠/٩٠ (

  ).١١٩١  - ١١٣٠". (Chrétien de Troyesناوی شهرتی دێ تراو "

ڕاوەی پارچيوال" و ريوايهتی گاوان "ڕۆمانی "   "  Gawanپارچيوال" له دوو بهشی "گ
ڕانهوەی ژياننامهی دايك   کهاتووە. ههر دوو بهشهکه به گ که ناوی شازادەيهک بووە، پ
و باوکی پارچيوال دەست پ دەکهن. باوکی له شهڕدا دەمرێ و دايکی، ههوڵ دەدا  
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تووشی   ئهوەی  بۆ  بکات  ڕزگار  سهردەمه  ئهو  ديوەخانی  ژيانی  له  کوڕەکهی 
له   تهنيايی  به  ساڵ  چهندين  پارچيوال  ت.  نهب باوکی  هاوچهشنی  کی  چارەنووس

کدا ژياوە.  رەوار   ل

ی      کهاتووە وەك تامهزرۆيی بۆ زر ستگه پ ڕانهوەی پارچيوال خۆی له چهند و گ
له ريوايهتی گاوان دا ئهو کورە شايهش خۆی    شهڕ، بوون به شواليهی سوور و ...  

له ژيانی ديوەخان ڕزگار دەکات، له سهفهرەکهيدا تووشی چهندين شهڕ و ڕووداو و 
. گاوان و پارچيوال به ب ئهوەی يهکتر بناسنهوە دژ به يهکتر دەکهونه   بهسهرهات دەب

ی يهکتر و کۆتايی به ههموو دوژمنايهتييه نن.  شهڕەوە. دواتر دەبنه ههڤا   کانيان د

گهی نووسراوەکانی      کهری زۆری ئهو ڕۆمانه له سهدەکانی ناوەڕاستدا لهڕ کارت
ی   ت. له سا نر بهدواوە بۆ زيندووکردنهوەی ئهو کارە    ١٧٨٣دوای خۆيهوە دەسهلم

ردراوەته سهر زمانهکانيتر و به تايبهت له سهدەی   و    ١٩ئهدەبييه، چهندين جار وەرگ
  زۆری پ دراوە.   دا گرنگايهتييهکی ٢٠
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  " Geoffrey Chaucer" چاوسرجفری  

  

کی ئينگليز     ی  يجفری چاوسر نووسهر له لهندەن له دايك بووە و    ١٣٤٠يه، له سا
ههر له لهندەن کۆچی دوايی کردوە. کارەکانی جفری چاوسر    ٢٥/١٠/١٤٠٠ڕۆژی  

دەدەن.   پهيوەند  کهوە  پ نسانس  ر سهردەمی  و  ناوەڕاست  سهدەی  ک  پرد وەك 
ئهدەبييهکهی گرنگه  بهردەوام و  کارە  له  نوێ  بهرەو سهردەمی  پهڕبوون  به ئهو  ت دا 

نهيتوانی ناوی "گ داخهوە  به  گهرچی  ت،  دەبينر به ڕاشکاوی  کانتربری"  ڕاوەکانی 
ته کۆتايی.  ن   بيگهي

ی      سی    ١٣٥٧له سا کی شهڕاب له لهندەن و کۆنت چاوسر له خزمهت کوڕە تاجر
ههم، دا ( ههم کوڕی شا ئيدواردی س ) وەك نۆکهر و بهر ٧٧- ١٣٢٧ئولستر، ژنی س

دا کاری کردووە   و بهو هۆيهوە زۆر زوو لهگهڵ ژيانی ديوەخان بۆته  فهرمان له ما
وان ئينگليز و فهڕانسهدا ( هی ن ی  ١٤٥٣تا    ١٣٣٧ناسياو. له شهڕی سهدسا ) دا،له سا

وەك سهرباز له فهڕانسه بهشداری شهڕەکه بووە و به کۆيله گيراوە و    ٦٠تا    ١٣٥٩
ی   سا له  کراوە.  ئازاد  شا  يارمهتی  ماقووڵبۆته    ١٣٦٧به  کی  ئهشڕافی  پياو له   و 

خزمهت شا دا و ههروەها وەك بازرەسی گومرك له دوڕگهکانی شاری لهندەن کاری 
، فهڕانسه و ئيتاليا کردووە  ١٦کردووە. له پهيوەندايهتی ديپلۆماسيدا سهفهری بۆ فالندر 

 
    فالندر يهك له س ناوچهی حوکومڕانی بلژيك بووە.  ١٦
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بۆکاچيو  ١٣٧٨و    ٧٣/    ١٣٧٢( ئيتاليايی  شاعيرانی  ئهدەبيهکانی  کارە  لهگهڵ  و   (
"Boccaccioترارک   " ناسياوی پهيدا کردووە.  Petrarcaا "" و پ

کی کۆنی فهڕەنسهيی      له قۆناخی سهردەمی زووی کارە ئهدەبييهکهيدا چاوسر رۆمان
ڕاوەته سهر زمانی ئينگليزی (ڕۆمانهکه له سهدەی   دا نووسراوە). له دووههم    ١٣وەرگ

خواستی   و  ئاوات  ئهوەی  لهبهر  ئيتاليايی  ئهدەبياتی  داوەته  دەستی  ئهدەبياتی  قۆناخدا 
ندە"ی   عر و هۆنراوەکانی "پارلمانی با نسانس بووە. لهو سهردەمهدا ش سهردەمی ر

قاند ( ) دەکا.  Richard II) که زياتر ئاماژە به زەماوەندی ريچاردی دووههم (١٣٨٢خو
ی    Troilus and Cresseydeحهماسهی   سا تراکا   ١٣٨٥له  پ له  کهری  چاول به 

"Petrarca "قاندووە.    ١٧   چاوسر بهداخهوە  و وەك خۆشهويستی و هۆگريی بۆ ئهو، خو
سهرەکيهکه کارە  نهيتوانيوە  مردنی،  ش  واتهپ کانتربری"  ی  ڕاوەکانی  ته  گ ن بگهي  "

  کۆتايی. 

مانی      ڕاوەکانی کانتربری (دەقی ئا له   ١٤٧٨ OT The Canterbury Tales  (OAگ
ی   ی  الپهڕەدا چاپ کراوە. چ  ٣٦٨له    ١٨٢٧سا کی نو ڕاوانهيدا چهشن اوسر لهو گ

کی ڕاستهقينه   ك نهيتوانيبوو ژيان ن که تا ئهو سهدەمه هيچ شاعير ق ئهدەبيات دەخو
نا بکا.   کی تهواو خۆشهويستانه و   به زمان

هکانی      سا وان  ن له  کانتربری  ڕاوەکانی  دوايی شاعيردا    ١٣٨٧گ کۆچی  ی  سا و 
ش و  گوتهکان  ناوەڕۆکی  کهاتوون.  نهوە  پ دەگهڕ کانتربری"  ڕاوەکانی  "گ عرەکانی 

سهر نووسهرانی سهردەمی کهون که له سهرچاوەکانی سهدەی ناوەڕاست وەر گيراون.  
ن    ٢٩چاوسر له کارە ئهدەبييهکهيدا لهگهڵ   ق ك دەخو ك و زيارەت ژن و پياو سهفهر

چهی " له ناوThomas Becketکه له لهندەنهوە بهرەو قهبری پيرۆزی تۆماس بکت "
" به  Canterburyکانتربری  شنيار  پ مهيخانهيهك  کی  ميواندار  . دەب ژەی  در  "

ڕنهوە.   گا چيرۆك بۆ يهکتر بگ پهڕبوونی کات، له ڕ گايه دەکا که بۆ ت مسافرانی ئهو ڕ
ی   ی چوون و دوو چيرۆک له ر ههر کام له زيارەتکهران دەبوو دوو چيرۆك له ڕ

ڕنهوە. بهداخهوە به مردنی  چاوسر  ئهو  چيرۆکا نه  که  دەبوايه  له   هاتنهوەدا بگ

 
کی ئيتاليايی بووە. ( ١٧ تراکا شاعير سکۆ پ   ) ١٣٧٤تا  ١٣٠٤فرانچ
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، ناتهواو مايهوە. بهشداران و مسافرانی ناو ئهو چيرۆکه  ١٢٠کۆتاييدا  ژمارەيان بگاته  
و   شواليه  له  ناوەڕاست  سهدەی  گای  کۆمه مرۆڤهکانی  ڕەنگدانهوەی 
و   ئاشهوان  ئايينی،  پياوی  و  ژن  کۆيله،  بازرگان،  ههتا  ئاريستۆکرات(ئهشراف)ەوە 

ن.   کد شتکهر  پ   چ

چيرۆکی  ن    و  شواليهکان  ژووی  م خۆشهويستی،  لهسهر  زياتر  بابهتهکه  اوەڕۆکی 
ردی کردووە، مافی حاکمييهت و   نج جار م ك که پ ك و دوو شواليه، يا ژن وان ژن ن

ن.   ژوويی دەدو   ههروەها تهوەری م

زۆری      زۆربهی  که  چيرۆکهکهوە،  ناو  ئاکتهرەکانی  زۆری  ژمارەی  بههۆی 
گايا کۆمه نهرانی  سهدەی  نو له  ئهدەبييه  کارە  ئهو  کهری  کارت کردبوو،  نا  و ن 

نهر، يهك له  کی تازە و سهرسووڕه کی زيندوو و وەك کار واز پازدەههمدا، به ش
کی ل دروست کراوە.     سهرکهوتووترين چيرۆکهکانی ناو خه
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 ) Dante Alighieri(  دانته ئاليجيری

  

ی    ئيتاليايی لهشاعير و فيلهسۆفی   نس "  له  ١٢٦٥سا دايك    " لهFlorenzشاری فلۆر
که  و له  بووه  نا "  له   ١٤/٩/١٣٢١وتی  ڕ .  " کۆچی دوايی کردووه Ravennaشاری راو

ی  له کردووە.   چاالکی سياسی دژ به وه ه ١٢٩٥سا   کليسا و پاپای کاتيی دەستپ

له  دانته    گه  ئاليجيری  نس  فلۆر له  بووه   وره شاری  و    و  کالسيکی  زمانی  بواری 
كدا ده  تۆڕ ندووه ههروەها ڕ ی و گه رده . سهرسی خو بيئاتريس  نجی لهگهڵ  می مندا

 " شاری  ١٢٩٠  -  ١٢٦٦"(Beatrice Portinariپورتيناری  کی  بانکدار کچی  که   (
داريی و خۆشهويستييهکانيدا ب پهڕ کردووە؛ دواتر دانته له شيعرە د نس بووە، ت ه  فلۆر

وان   قاندويهتی، ئاماژەی    ١٢٩٥تا    ١٢٩٣و    ١٢٨٣ناوی "ژيانی نوێ" که له ن خو
کردووە.     پ

وان اليهنگرانی قهيسهر و پاپای مهسيحيهکانهوە     شهی ن زۆر زوو دانته خۆی له ک
ی   سا "   ١٢٨٩تالندوە.   لف  گوئ بهرەی  کامپالدينۆ  Guelfenله  شهڕی   له    "

"Campaldino  ئارتزۆ "" دژ بهArrezzo  ی ەوە چاالکانه ١٢٩٥" بهشدار بووە. له سا
سهرکهوتوويی  دوای  کردووە.  بهشداريی  کليسا  سياسهتی  به  دژ  قهيسهر  بهرەی  له 
دادگايی   تهزويری،  و  ب  قه تاوانی موديرييهتی  به  دانته  قهيسهردا  بهسهر  ئايينيهکان 

مارسی   مانگی  له  و  شار  ١٣٠٢دەکری  له  ساڵ  دوو  ماوەی  بۆ  نس  دا  فلۆر ی 
بۆ   کوشتنی  حوکمی  دادگا،  له  خۆی  بهشداربوونی  ب  به  دواتريش  ت،  دەردەکر

ی   . له سا ت    ١٣٠٣دەردەچ کی کۆچبهری دەست پ دەکا و له کۆتاييدا دەمر وە ژيان
ت.   لهو ردر نا به خاك دەسپ   شاری راو
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قاند که به    وازی شيعر    له سهردەمی تاراوگهنشينيدا کارە سهرەکيه ئهدەبييهکهی خو ش
دی خودايی" کی زۆری    به ناوی "کۆم عر بهست و ش يبهستووە. ههروەها دانته هه هه

و   سروشتی  زانستی  فيلهسۆفی،  زمانهوانی،  وەکاری  ش خۆشهويستی،  لهسهر 
ناوچهکهی  زاراوەی  نانی  بهکاره بههۆی  نووسيوە.  تهکهيدا  و بهسهر  گوتنی  داهه پ

ی له ئيتاليا دانا.  لهجياتی زمانی التينييهوە، بهردی  کی نو   بناغهی چهشنه شيعر

دانته وەك شاعيری ميللی ئيتاليا له ئهژمار دێ و تا ئهمرۆش يهك له گهورەترين     
کانی   خه بۆ  شاعيرە  ئهو  خۆشهويستيی  مهزنترين  ئورووپايه.  کالسيکی  شاعيرانی 

دی خودايی"يه.     ئورووپايی کارە ئهدەبييه گهورەکهی واته "کۆم

ناوەڕاسته.  "کۆم    سهدەی  ئهدەبی  بهرههمی  مهزنترين  له  يهك  دانته  خودايی"  دی 
رەناسی، فيزيك، فهلسهفه، عيرفان و ئهدەبيات   ژوو، سياسهت، ئهست دا ئيالهيات، م لهو
تهی يهکتر دەبن. زۆربهی بهشهکانی ئهو کارە ئهدەبييانهی له سهردەمی  کهوە ئاو پ

ما به  که  قاند   نشينيهکهيدا خو نايه  تاراوگه  ه دوايی خۆی  کۆچی  ش  پ کهم  وەيهکی 
دی خودايی" له   وان جهههننهم    دەسته شيعر  ١٠٠کۆتايی. "کۆم گای ن پيکهاتووە که ڕ

له   شيعرەکانيهتی.  سهرەکيی  فيگوری  خۆی  دا  لهو نووسهر  دەکا.  نا  و بهههشت  و 
قالبی   له  و ڕۆح  دەب  ون  ل  تاريکدا  کی  رەوار ل لهناو  گوناهی  گای  سهرەتاوە ڕ
رشی دەکهنه سهر و شاعيری سهردەمی کهوەنی ئيتاليا "ويرژيل"ی   ی دڕەندەدا ه ئاژە

رژيل   نا دەکرێ. و شاندەر لهبهر چاو و گاپ يوەك ڕ عرەکانيدا وەك  ايهتله هاوڕ ی ش
واو بهردەوام له ناو جهههننهم    نموونهيهك کی ئهدەبی، سهرگهردان و ش شقهدەم و پ

"Inferno  کراوەی دوای مردن " " و ڕۆحی زيندووPurgatorium  .دا، له هاتوچۆ دايه"
ويرژيل وەك کهسايهتييهکی باشی ئينسانی له سهرەتای بهههشت بههۆی خۆشهويستی  

ی دەکا. ئهو ژنه شاعيرە  Beatriceبۆ بئاتريس " ی خۆی بۆ ئهو شاعيرە گهنجه خا " ج
ه بهههشت  ناو  ديوەکانی  ههموو  نيشاندانی  بۆ  دانته  يهك  هاوڕ وەرگرتنی  وەك  هتا 

  زانياری لهسهر خۆشهويستی و بينينی خودا، هاوڕييی دەکات. 



 ٥٤      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

کی ميللی ئيتالياييه که بۆ سهر ههموو زمانه زيندووەکانی     دی خودايی" کار "کۆم
ڕراوە   مانی، يۆنانی، ئينگليزی و سپرانتۆ وەرگ و ئهوەندەی بزانم لهم  جيهان وەك ئا

نهی دواييشدا کراوەته کوردی  .  سا
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نسانس (   ) ١٥٠٠ - ٦٠٠سهردەمی ڕ
  

 " Giovanni Boccaccio"  بۆچاسکۆ جيۆڤانی

  

ی      سا ئيتاليايی  هومانيستی  و  شاعير  "  ١٣١٣بۆچاسکۆ  دۆ  کرتا "  Certaldoله 
ی   نس له دايك بووە و سا کی نيزيکی فلۆر دۆ کۆچی دوايی    ١٣٧٥شار ههر له کرتا

ی   ی    ١٣٣٢کردووە. له سا ندووە  و سا وەك    ١٣٤٠له زانستگهی ناپل دەرسی خو
ی   زەری دادگا کاری کردووە. له سا دی خودايی" دانته باس  لهسهر    ١٨٧٣پار "کۆم

ينهوەی کردووە.   کۆ   و ل

له      فهڕانسی  ی  ماقوو کی  نسی و ژن فلۆر کی  بازرگان بۆچاسکۆ جيۆڤانی کوڕی 
ی   ييهوە دەستی به نووسينی شيعر و هۆنراوە کردووە. سا دەچ    ١٣٢٧تهمهنی دە سا

م   زەری مافی بازرگانی    ١٣٣٢بۆ ناپل بۆ ئهوەی بب به بازرگان، به دەرسی پار
کی کالسيکی التينی ن و ههروەها شاعير ی    دەخو تهوە    ١٣٤٠ل دەردێ. سا دەگهڕ

ی   کار دەکات.  سا زەر  پار لهوێ وەك  و  نس  فلۆر ئهدەبی    ١٣٤٦بۆ  کاری  يهکهم 
 " ناوی  به  دکامرۆن Ninfalefiesolanoخۆی  ئهدەبيهکهی  شاکارە   . ن ق "دەخو

"Dekameron  ی قاند که ئهويشی    ١٣٤٨" دوای تووشبوونی نهخۆشی تاعوونی سا خو
  کردە قوربانی.   
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ی      سکۆ    ١٣٥٠سا کی ناوبهدەرەوەی ئيتاليايی فرانس شنياری کار لهگهڵ شاعير پ
 " وانياندا  Francesco Petrarca پيترارکا  ن له  قايم  زۆر  دۆستايهتييهکی  کرا.  پ  "ی 

دا   ت خۆشهويستی  مرۆڤ  و  هۆمانيستيی  ههستی  شاعيرەوە  ئهو  بههۆی  و  کاهات  پ
سکۆ پترارکا س  پهروەردە کرا. بۆچاسکۆ جيۆوانی لهگهڵ دا نته ئاليجيری و فرانس

رەی ئهدەبی ئيتاليای سهدەی  نن.    ١٤ئهست ك د   پ

هکانی  Dekameronدکامرۆن "    وان سا له ن له    ١٣٥٣و    ١٣٤٩"  دا نووسراوە و 
ی   مانی له چاپ دراوە. بهو کارە که يهك له گرنگترين و پر    ١٤٧١سا به زمانی ئا

خۆ سهردەمی  ئهدەبی  کاری  ههروەها  ماناترين  شاعيران،  و  نووسهران  بووە،  ی 
شانۆکاران وەك نموونهی بهرچاوی شيعری ڕۆژئاوايی سهيريان کردووە و چهندين  

قاندووە.   کاری ئهدەبيان ل خو

کهاتووە که   ١٠٠دکامرۆن له      کراو و رووداوی ڕاستهقينه پ چيرۆك، ئهفسانهی چ
نهوە.    له سهردەمی نهخوۆشی تاعوون له اليهن حهوت ژن و س ڕدر   پياوەوە دەگ
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 " Sebastian Brant" برانتسباستيان 

  

ی      مانی سا کهوتی    ١٤٥٧نووسهری ئا   /١٠له شتراسبۆڕگ هاتۆته سهر دنيا، و ر
کوڕی   ١٥٢١/  ٥ برانت  سباستيان  کردووە.  دوايی  کۆچی  شتراسبۆڕگ  له  ههر 

هيهکی   ياسای    ناوبهدەریبنهما دەرسی  بازل  شاری  له  و  بووە  شتراسبۆرگ  شاری 
ندووە و دواتر لهوێ وەك مامۆستای ياسای زانستيی له زانستگه دەرسی   زانستيی خو

کستی نووسراوەی کردووە  قوتابيانی داداوە. له پهنا کاری زانستگه، کاری هه هگری ت
ی   سا بووە.  چاالك  ب  کت و  نووسراوە  چاپدانی  له  بۆ  ژکار  ڕاو وەك    ١٥٠٣و 

  گهڕاوەتهوە بۆ شتراسبۆرگ و ههتا کۆچی دوايی لهوێ ماوەتهوە.  

وەك      و  بووە  مهسيحی  کی  کاتۆليک موحافهزەکاری  کی  مرۆڤ برانت  سباستيان 
خوا مرۆڤ  ياخود  هومانيست  کی  نهريتی  شاروەند و  داب  بۆ  زۆری  کی  ز ڕ ز 

مرۆڤه  به  خوی  مرۆڤخوازييهوە  ئيدەی  به  و  داناوە  ناوەڕاست  سهدەکانی  سهردەمی 
  ئهديبهکانی سهدەی ناوەڕاست و ئايينهوە خهريك کردوە.  

"کهشتی      ناوی  به  ئهخالقی  کی  تهنز کی برانت  کار وەك  که  نووسيوە  تهکان"  ش
دا زۆر ناوبهدەرەوە بووە. له پهنا نووسراوەکانی    ١٨و    ١٦ئهدەبی له سهردەمی سهدەی  

ڕانی کارە ئهدەبييهکانی سهردەمی کهون و سهدەی ناوەڕاستی داوە   ی وەرگ خۆی، ههو
ژووييهوە خهريك کردووە، ههروەها    -و خۆی به نووسينی جوغرافيای   ياسايی و م

  سياسی گوتووە.    -يعری ئايينی ش
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ی      تهکان"ی له سا بی "کهشتی ش الپهڕە چاپ کردووە. ئهو    ١٥٨دا له    ١٤٩٤کت
له   به  کهاتووە که باس له الوازيی مرۆڤ، تاوان و ههروەها رەنج    ١١٢کت بهش پ

تهوە ڕوون دەکاتهوە.   شان دەکات و ههر کام لهو چهمکانه بههۆی کهسايهتييهکی ش ک
تهکان دانی کهشتين.   ش تان خهريکی سهو   لهسهر کهشتی ش

کهری لهسهر مرۆڤ دادەن      ئهو تهنزە ئهخالقييه وەك کۆکراوەيهکی سووژەيی کارت
مرۆڤ،   تاوانباربوونی  سهرزەنشتی  وەی  چواچ له  که  ئهدەبيه  کی  کار چهشنه  و 

ناوە.     ڕەخنهيهکی کاتيی له سهردەمی خۆی پيکه

می گهنجيدا کهوته بازنهيهکی مرۆڤخوازييهوە و مرۆڤی  سباستيان برانت له سهردە    
" ويمپفلينگ  ياکۆب  ژووناسی  Jakob Wimpfelingوەك  م و  مرۆڤخواز  شاعير،   "

سهنگاندنی ههرکام له   تهکردن و هه مانی ببونه نموونهی ژيانی. ئيدەکهی، واته ئاو ئا
ئهد زمانی  له  نوێ  کی  شۆڕش ت،  ش کی  مرۆڤ لهگهڵ  مرۆڤ  ەبی الوازييهکانی 

نا.   که   سهردەمی خۆی پ

که     دەکا  پ دەست  به س خهتی دروشمی شيعری  به  کت ئهو  بهشهکانی  له  ههرکام 
تايبهتی مرۆڤ   گهمژايهتييهکی  دەکات و  نيشان  بهشه دەست  ئهو  ی  ئهخالق و مورا
وتر و کاميلتر باس له تهوەرەکه  کی بهرب واز نهر و دواتر به ش دەخاته بهر چاوی خو

  دەکات.  

تن"      ك ش تهکان"ە.    – "ههموو مرۆڤ ئهوە پهيامی ناوەنديی و سهرەکی "کهشتی ش
گای خودا اليان داوە.   که بۆههموو ئهو مرۆڤانهی له ڕ ت بوون" سيمبول رەدا "ش ل
جا چ بههۆی زگ پهرستی، خهيانهتی هاوسهری، گوێ نهدانه ئايين، الساری و قسهی  

هکان و الوازييهکانيتر کهاتبن. زۆر و ... يا هه   ی مرۆڤهوە پ

وەك      نووسراوەيه  ئهو  مرۆڤ  که  ئهوەيه  بهکه  کت ئهخالقی  نانی  ڕاه مهبهستی 
ن و   يان سهنگ س و کهوتهکانی خۆيدا هه نهيهکی ئهخالقی سهير بکا، لهگهڵ هه ئاو

ت.     دەرسيان ل وەربگر
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ی      سا تا  تهکان"  ش "کهشتی  بی  دراوە   ١٥٠٧کت چاپ  له  فهرمی  به  جار  نج  و    پ
ی  بۆ سهر زمانی التينی و  ١٤٩٧چهندين جاريش به دزييهوە له چاپيان داوەتهوە. سا

رراوەته سهر س زمانی فهرەنسی، ئينگليزی و هولهندی.    لهويشهوە وەرگ
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 " Niccolò Machiavelli" ماکياولینيکۆلۆ 

  

کهوتی      ی    ٣/٥/١٤٦٩نووسهری ئيتاليايی ر   ١٥٢٧له فلۆرانس له دايك بووە و سا
دادپهروەری   دەرسی  زانستگه  له  کردووە.  دوايی  کۆچی  فلۆرانس  له    – ههر 

ندووە و وەك کارمهند له شاری فلۆرانس کاری کردوە.    مرۆڤخوازی خو

نا    به  سهرەکييهکهی  کارە  قاندنی  خو لهگهڵ  ماکياولی  "شازادە"  نيکۆلۆ  وی 
مهسيحی   نهريتی  و  داب  شکاندنی  ئاست  له  بهتايبهت  زۆری  نهوەيهکی    –جوو
خست.   تهکهی وەڕ کی ڕەخناوی لهسهر ياسای و ژيی و باس تافيزيکی، بيرداڕ   م

ندەواری شاری فلۆرانس گهورە   م خو هيهکی تا ڕادەيهك ههژار به ماکياولی له بنهما
گهی پهرتووکخ يانهوە لهگهڵ کارە کالسيکهکانی ئهو بووە. زۆر زوو لهڕ انهی ناو ما

کی   يمهت بوونيهوە لهو بوارەدا، وەك گهنج سهردەمه ناسياويی پهيدا کرد. به هۆی ب
گای ناو دانيشتنهکانی  ناو  کۆماری  فلۆرانسی  ئهو سهردەمهی  بۆ کرايهوە.   ژير، ر

ی   مدەری پرس   ١٤٩٨سا ری کاروباری دەرەوە و وە ياری سهبارەت  بوو به سکرت
کی  نهدا سهفهر ردرا. لهو سا بژ به سوپا و دواتريش وەك سهدرئهعزەمی شووڕا هه
ت کردووە. دانيشتن و گفت وگۆی لهگهڵ لودويگی  زۆری بۆ دەرەوە و ناوەوەی و

دووههم  يۆليۆسی  و  ماکسيميليان  قهيسهر  فهڕانسه،  خۆی،    -دوازدەی  کاتی  پاپای 
ئهو   لهسهر  هکانی  ههو و کردووە.  کهاته  پ له  نهيهك  و و شيکردنهوەيان،  دانيشتنانه 

زانی ئهو سهردەمه دەدات به دەستهوە.     بنهمای خاوەن ه

   " ميديچی  نرا.  وەدەر  ئيدارەکهی  له  ماکياولی  دواتر  ساڵ  وەك  Mediciشهش   "
زی شاری فلۆرانس ئهويان به تاوانی پيالن زيندانی   هيهکی ناوبهدەرەوە و بهه بنهما
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م ئهوان نهيانتوانی تاوانهکهی کرد. ماکيا شا به کی زۆری ک ولی لهو سهردەمهدا ڕەنج
ی   سا له  ئازادبوونی  دوای  نن.  بۆ    ١٥١٣بسهلم گهڕايهوە  هکانی  مندا و  ژن  لهگهڵ 

ی دوای  San Cascianoشاری سان کاسيانۆ "  له نيزيکی شاری فلۆرانس. له دەسا  "
تهنهتييهکانی، وەك  نيزاميهکان  – ئهو رووداوە زۆربهی کارە سياسی  و نووسراوە سه

" ( Mandragolaماندراگۆال  دی  ١٥٢٠-١٥١٨"  کوم ياريی  سهرەکيترين  وەك  که   ،(
ی   نان. له سا نسانس ناسراوە، کۆتايی پ ه وە هاتا کۆچی دوايی    ١٥١٩سهردەمی ڕ

هی   کهوتن و وەرگرتنی چهندين پهيماننامه له اليهن بنهما شتا  سهرەڕای ڕ ميديچيهوە ه
نامانه   پهيمان  لهو  يهك  بکاتهوە.  زيندوو  خۆی  شوی  پ سياسی  کهسايهتی  نهيتوانی 
ی   پ ميديچيهوە  هی  بنهما اليهن  له  که  بوو  فلۆرانس  شاری  ژووی  م نووسينی 

ردرا.     ئهسپ

ی      ی    ٦٩له    ١٥٣٢"شازادە" سا به زمانی  ١٧١٤الپهڕەدا به زمانی ئيتاليايی و سا
وەك   مانی   ماکياولی ئا نووسراوەيهدا  لهو  دراوە.  چاپ  له  سياسی  نووسراوەيهکی 

تهکهيدا دۆزيوەتهوە که وەك نموونهيهکی ب هاوتا بۆ   ژی له و ئۆرييهکی بۆ بيرداڕ ت
تی ل هاتووە.     رۆحيهی ئهخالقی و

ی      سا دووههمی    ١٥١٣ماکياولی  بهرههمی  "شازادە"  نووسينی  لهگهڵ  هاوکات 
کرد که باس ژووی ڕۆم به ناوی تيتوس    دەست پ و گفتوگۆ لهسهر دەيهی يهکهمی م

کهری Titus Liviusليۆيۆس " ی خاياند. ئهو کارە زياتر لهسهر کارت " بوو که ههشت سا
چارەنووسی سياسی خۆی ساغ ببۆوە: دوای دوورکهوتنهوە له کارەکهی و ههروەها  

شووی، بۆته هۆی ئه زی سياسی پ وەی ژيانی خۆی له  ئاواتی گهڕانهوەی بۆ سهر ه
بی شازادە دا   . له کت کی ب فايدە و ههدەردانی کات دابن ناوچهی سان کاسيانۆ به شت
سهردەمه،   ئهو  سياسی  گای  کۆمه ناو  له  ناچاالکبوون  و  پاشهکش  به  ناچاربوون 
گايهك   دان بۆ دۆزينهوەی ڕ ناوە که بۆته هۆی ههو که کی فانتازيای سياسی بۆ پ ژيان

سهرکهوتوو ئهو بۆ  سياسی  بارودۆخی  بهرههمی  شازادە  نووسراوەی  ههروەها  يی. 
تهکهی له  کی ناسيۆناليستی، و واز ی داوە به ش سهردەمهی ئيتاليايه که نووسهر ههو

گانه ڕزگار بکات.  تانی ب کهری و   کارت
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ژوويی ئهو سهردەمه    ويی بارودۆخی سياسی و م که کهاتووە.    نووسراوەکه له ت پ
دا ئا نهوە و نرخ  لهو يين  و پرەنسيپی ئهخالقی به مهبهستی ڕوونکردنهوە، شی دەکر

ت. ههروەها بنهما و مهبهستی ههموو  نر دەسهنگ گادا هه ت و کۆمه و بههايان له و
گايهکی ئازاد   دان و گهيشتن به کۆمه گا بۆ پهرەپ س و کهوتهکانی مرۆڤی ناو کۆمه هه

سهب پرسياری   . ن دەناس خۆشيی  له  پڕ  ماکياولی  و  بۆ  هت  دەو پاراستنی  به  ارەت 
شهکانی ئازاد بکات   هت له ک نهر هان دەدات دەو ك سهرەکييه و خو کی گه پرسيار

کی ئينسانييه.  س و کهوت نانی هه که   و مهبهستی کۆتايی، پ

کی     واز يان داوە به ش زۆربهی بزوتنهوە سياسييهکانی دوای مردنی ماکياولی، ههو
خۆيا ههژدەههميش وردبينانه  سهدەی  تا  بکهن.  خهريك  نووسراەکانيهوە  به  ن 

شۆڕشی   کراوە.  سهير  ئورووپا  له  گرنگ  و  سهرەکی  کی  ز ت وەك  نووسراوەکانی 
کرد، به تامهزرۆييهوە له   ناسيۆناليستی که لهگهڵ شۆڕشی فهڕەنسه له ئورووپا دەستيپ

کهری ئهو نووسراو  کيان وەرگرتووە و کارت زەکانی ماکياولی که تا ئهمڕۆش  ت انه 
ت.    ههستی پ دەکر
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 )Thomas More( مۆرەتۆماس 

 

کهوتی    ری ئينگليزینووسه  ،تۆماس مۆر   ، دايك بووه   ن لهنده له  له  ٧.٢.١٤٧٨له ڕ
ژه )، ئهريان بڕيوه (سه  کۆچی دوايی کردووه   ٦.٧.١٥٣٥   ە مان بوو رلههری پندام و ب

 دی واتيکان.  ر رۆك لۆسه و دواتر بۆته

ر(   مۆڕSirس تۆماس  مه)  هومانيست،  کی  مرۆڤ باوه سيحيه،  و  کی  ك  کاتۆل ڕداری 
نه ق کی بهخو گا بووە.  بی بووه ده توانای ئه  ر کی ناوداری ناو کۆمه . باوکی دادوەر

زانستگهی  له  کی  کالس کی  نووسهر وەك  و  ندووە  خو التينی  زمانی  تۆماس 
ندووە. ئ ی  ئۆکسفۆردی لهندەن دەرسی دادپهروەری خو   ١٥٠٤هو بوو به قازی و سا

ئهندامی سيستهمی دادوەری له ئينگليز. وەك کهسايهتييهکی ناوداری هۆمانيستی  بۆته  
  ئينگليزی پهيوەندی لهگهڵ مرۆڤخوازانی سهردەمی خۆی گرتوە.  

ی      سا ههم  ١٥١٨تا    ١٥١٤له  س ريچاردی  ژووی  م لهسهر  و   ١٨کاری  کردووە 
ی Utopiaو پهخشان، ئۆتۆپيا " ناودارترين کارەکانی دوای شيعر    ١٥١٦" بووە که سا

گادا  کی فهلسهفيی له ناو کۆمه به زمانی التينی داويهته دەرێ و ديالۆگ ياخود باس
فۆرماسيۆن   ر ئيدەی  به  خۆی  ڕەخنهگرانه  وەيهکی  ش به  خستووە.  وەڕێ 

"Reformation "ر  ١٩ ەوە خهريك کردووە. به سهرکهوتوويی له بواری ئهدەبی و له ژ
نری ههشتهمدا "  ک بۆ گهشهسهندنی سياسی  Heinrich VIIIحوکمڕانی ه " بۆته هۆکار

 
ههم (  ١٨   ) شای ئينگليز١٤٨٥ -  ١٤٥٢ريچاردی س
  ئاڵ و گۆڕ بهسهرداهاتنی ئايينی مهسيحی له اليهن مارتين لۆتار.   ١٩
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ی   تهکه و سا خۆی بۆته سهرەک وەزيران. س ساڵ دواتر له بهربهرەکانی    ١٥٢٩و
نری ههشتهم و مهسيحيه کاتۆليکهکاندا   شاوەتهوە.  ه تۆماس مۆر خۆی له سياسهت ک

نری ههشتهم وەک ج گری پاپای کاتيی کليساوە، تۆماس مۆڕ به هۆی نهسهلماندنی ه
ڕۆژی   له  و  سهپا  بهسهردا  ئيعدامی  حوکمی  خهيانهت  تاوانی  ی  ٦به  سا جۆالی  ی 

  سهريان پهڕاند.   ١٥٣٥

کراو بۆ چهشنه بيرکردنهوەيهکی      ئۆتۆپيای تۆماس مۆر بووە سهرچاوەيهکی بڕواپ
ی   به، که له سا ڕەدا چاپ کراوە  الپه  ١١٠له    ١٥١٦سياسی سهردەمی نوێ. ئهو کت

ی  مانی سا ت که مرۆڤ ١٥٢٤(چاپ به زمانيئا ن ) هيوای ئهوە له مرۆڤ دا وەدی د
و   يهتی  کۆمه کی  پ و  ك  دەستی خۆی ڕ به  ت  بتوان دايه  ك  بارودۆخ له  گشتی  به 
له  بهکهی  کت نووسينی  ئيدەی  ت.  بين ک  پ ئيديئال  نموونهيهکی  رەی   گو به  سياسی 

ک هات که سا  كدا پ   تۆماس مۆر به کهشتی بۆ دوڕگهی ئوتۆپيای  ١٥١٥ی  سهفهر
  کردبوو. 

له      باس  بی يهکهمدا  له کت کهاتووە.  کی دوو پهرتووکی پ له ديالۆگ بی ئۆتۆپيا  کت
ئهو   تيژ  و  توند  وەيهکی  ش به  دەکا.  ئورووپا  و  ئينگليز  له  گهندەڵ  گايهکی  کۆمه

ر ڕەخنهوە.   گايانه دەخاته ژ بۆ هاندانی    ،واته تۆماس مۆر  ديالۆگهکهکهسايهتی  کۆمه
کي  ك و پ نانی ڕ گا بۆ پيکه فۆرم  يکۆمه دەکۆش و هومانيستهکان بۆ ر هکی سياسی ت

چهوانه   ه دەخات. به پ گا وەجوو نانی کۆمه  Raphael "  رافائل هيسلدايوسبهسهرداه

Hythlodaeus  " و دە مرۆڤ دادەن  کی خراپ  به سيستهم ئينگليز  گای  که کۆمه
يان بۆ فگوێ ڕا کيه سياسيه به    هلسهفهيه کوپ   تاواننييه. هيسلدايوس هۆکاری ئهو ناڕ

مرۆڤه خودی  اليهن  له  که  گا  کۆمه ناو  نالهبارەکانی  کارە  ک   وە و  به هاتووە  پ  ،
نهدراوی  ي سروشتی ئابوور کی دەست ل کوپ بدا باس له ر . له دووههم کت ن يانهوە دەلک

دەک ئۆتۆپيا  کۆمه  رێدوڕگهی  دە  گاکهی  و  کۆمه ناو  بهشدارانی  بۆ  ئۆتۆپيا  گای 
ئهو  کردوون.  دابين  بۆ  ژيانيانی  ناوچهی  و  هت  دەو وان  ن له  ههمهڕەنگ  کی  ژيان
کی بۆ   کی پڕ له شادی، کامهڕانی، کاری هاسان و ههروەها بارودۆخ سيستهمه ژيان

گا گهيشتوويی فهرههنگيهوە بۆ پهرەسهندنی کۆمه بينيی و ت ناون که به ت كه دەتوانن    پ
هيی خۆيان بکهن.    چاوپۆشی  له دارايی کهسی و بنهما
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کهری دوڕگهی ئۆتۆپيا گايهکی نموونهی    وە،بههۆی کارت که لهوێ تۆماس مۆڕ کۆمه
بهکهی داناوە. ئهو کارەی که له سهر ئيدە و  قاندووە، ناوی دوڕگهکهی لهسهر کت خو

بونيات نراوە، الی کهم وەك  "  Augustinus"  و ئاگۆستين" Platon"  فالتونهبۆچوونی ئ
تانی دوور و نيزيك  نموونهيهك بۆ سهردەمی   فۆرماسيۆن ماوەتهوە که بتوانرێ له و ر

ن.  ه بکر  گه
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اليز (ربکا)فرانسيس   ) François Rabelais( راب

  

اليز     راب ی    فرانسيس  سا فهرەنسی  "   ١٤٩٤نووسهری  دوينيرە  ال  شاری   Laله 
Devinière  ی له پاريس کۆچی دوايی کردووە. دوای خويندنی    ١٥٥٣" هاتۆته دنيا و سا

ی   له سا رکاريی  ف و  ئيالهيات  خهريك    ١٥٢٧دەرسی  ژووی جيهانهوە  م به  خۆی 
ی   سا و  "   ١٥٣٠کردووە  مۆنتپلييهر  شاری  دوکتMontpellierله  دەرسی  ۆری  " 

ی    " مهتهبی دوکتۆريی ههبووە.  Lyonەوە له شاری ليۆن "١٥٣٢خۆيندووە و له سا

همهندی      دەو کی  مرۆڤ اليز  راب قوتابخانهی  باوکی  له  کوڕەکهی  که  بوو  ئايينی 
ته " رس " La Baumetteئايينی(حوجرە)ی ال باوم له نيزيك شاری ئانژ   "Angers  "

ندنهوەی نووسراو  بههۆی خو نابوو.  کهوەنهوە  ڕاه يۆنانيهکانی سهردەمی  اليز  ە  راب
ی   چهوانه بوونی ئايينی ل پهيدا بوو.  سا سهرنجی بهرەو تهوەری    ١٥٢٤شکی له پ

ز بکا. بهتايبهت   هاتوويی ئهدەبی خۆی بهه شرا، لهو قۆناخهدا توانی ل هۆمانيستی ڕاک
رەی ئهو، مرۆڤ شرا که به گو له ناوەندی    سهرنجی بۆ فيلهسۆفی ئهفالتونی نوێ ڕاک

ی   ی گرتووە. له سا رزامدا ج ژووی جيهانهوە خهريك    ١٥٢٧ئونيو بهدواوە خۆی به م
  کرد. 

ی      ندنی بواری دوکتوری و زانستی سروشتی له شاری    ١٥٣٢سا دەستی کرد به خو
پهنا کاری   له  که  ئهو ههلهی بۆ ڕخساند  ئهوە، زانستی دوکتوری  مۆنتپلييهر. دوای 

بکا   دەست  سهيروسهمهڕەی  دوکتوری  ڕووداوی  لهسهر  ب  کت دوو  نووسينی  به 
ل "Gargantuaغولهکان به ناوەکانی گارگانتوا " ی  Pantagruel" و پانتاگرو ". له سا

م    ١٥٦٤ بی ديکهی پهيوەنديدار بهو دوانهی نووسی به چوار بهش ياخود چوار کت
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بی   تهنيا دوای مردنی له چاپ دران. هاوکات کت وی نهکردەوە و  تريشی لهسهر  ب
کی  مرۆڤ وەك  اليز  راب نووسيوە.  نيزامی  و  ياسايی  پزشکی،  کاروباری  و  زانست 

ی    له پاريس کۆچی دوايی کرد.  ١٥٥٣ناسراو و ڕۆشنبير له سا

و      "گارگانتوا"  دوانهی  رۆمانی  بی  کت نج  پ نهری  ق خو وەك  اليز  راب گشتی  به 
ل" س و کهوتی فانتازيکردن ئهو   "پانتاگرو کی بهرچاو هه واز ناسراو بووە که به ش

رش بکاته سهر کليسا و چهمکی پهروەردە کردن له سهردەمی  ههلهی بۆ ڕەخساند ه
رۆحی   ئهوەی  هۆی  بووە  ئهزموونهکهی  که  فهرەنسهدا  ناوەڕاستی  سهدەی  کۆتايی 

نسانسی پ ب ت. ئايينيی پ کز و و ورەی گهنجانی داهاتووی ر ز ب   هه

ل" کاری      اليز زياتر له بيست ساڵ لهسهر دوو رۆمانی "گارگانتوا" و "پانتاگرو راب
اليز ماجرای سهيروسهمهڕە له دوو شا "گارگانتوا"   وەی رۆمانی شواليه راب کرد. به ش
پسپۆڕانه   کی  واز ش به  تهوە.  ڕ دەگ بهکان  کت ناو  قارەمانی  ل"ی  "پانتاگرو و 

ل خۆی  کهريی ئهزموونهکانی  کارت بههۆی  مرۆڤ  نانی  ڕاه هی  هه وازی  ش هسهر 
رشکارييهکی زۆريشی له   گادا روون دەکاتهوە. به هۆی ئهو کارەوە ه ئايين له کۆمه

 اليهن مرۆڤی ئايينی سهردەم لهسهر کراوە.
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    شهرەفخان بهدليسی

 

ژوونووسی کورد ڕۆژی     ی  ٢٥نووسهر و م ی زايينی له گوندی  ١٥٤٣ی شوباتی سا
هڕودی ران    گر ی  له  سهر به شاری قوم له ئ کۆچی   ١٦٠٤يا    ١٦٠٣دايك بووە و سا

  دوايی کردووە.  

بی شهڕەفنامه    ژوونووسی ناوداری کورد و خاوەن کت  شهڕەفخان سياسهتوان و م
ر بووە. ژووی کوردان يان تاريخ االکراد ناود شهرفخان بهدليسی وەك    بوو که به م

گهورەترين ڕووناکبير و نووسهری سهردەمی خۆی له ئهژمار هاتووە و به نووسينی 
وەی جوغرافيايی  يانی ڕامياری و  شهرەفنامه زانياريی لهمهڕ جوگرافيا و ژ چوارچ

گای کورديی تۆمارکردووە  تی کورد و زمان و کۆمه     .دەسه

ران و عوسمانيدا،   کدادانی دوو حکوومهتی ئ هی شهرەفخان له ئهنجامی شهڕ و پ بنهما
سهفهوييهکان  م  به ران  ئ تی  ڕۆژهه کردبووە  کۆچيان  کوردستانهوە  باکووری  له 

  هۆزی مهزنی چهمشگهزەکدا ئاوارەی خۆراسانيان کردن.  هاوڕێ لهگهڵ ههموو 

يهکهم شهرەفخان      تههماسبی  شا  ی    ،لهديوەخانی  سا لهگهڵ  ١٥٧٦تا    ١٥٤٣له 
ندوويهتی کوڕەکانی ئهودا   کات که ڕاستهقينهی سياسهتی سهفهوييهکان سهبارەت  .  خو

ی  له شهڕیبه کوردی بۆ ڕوون بووەوە،   رانييهکان و    ١٥٧٨  سهرەتای سا وان ئ ن
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رانييهکان ئ پشتی  دا  عوسمانييهکان  ابهرد  یعوسمانييهکان  اليهنگری  کردو  .  ی 
و   بهخۆی  ران    ٤٠٠شهڕەفخان  ئ به  دژ  و چهکدارەوە  سهرکردايهتی    وەستا 

نی ی کرد.  نييهکانعوسما  شهرەفنامهبه نووسينی   ی کرددەست ١٥٩٢تا  ١٥٩١له سا
له   یو  نا ١٥٩٧ سا ی  ئينجا   .  کۆتايی پ ه به ن ی کۆچی دا بهرا١٠١٢له سا بهر 

نامهی زايينی    ١٦٠٤يان    ١٦٠٣ م   ساڵ ژياوە   ٦٠کۆچی دوايی کردووە. بهسا به   به
نامهی    ڵ.سا ٦٣ مانگی تهمهنی گهيشتۆته کۆچیسا

ژووی کوردی گرتۆته خۆ وەك :    بی شهڕەفنامه چهندين بابهتی گرنگ لهسهر م   کت

 .حکوومهته کوردييهکانی مهڕوانی و حهسنهوی و فهچلهوی و ئهيووبی .١
 .پشتاوپشت حوکمڕانيان کردووە  انهی واحاکمه کوردئهو  .٢
ندراوەتهوە سکهئهو حاکمه کوردانهی  .٣ داوە و وتاريان بهناو خو  .يان ل
ژی باسی حکوومهتی جگه لهمانه .٤  .ليسی کردووە بهدش به دوورو در

بهرگی شهرفنامه    پهرتووکی که  هاتووە  ک  پ بهش  دوو  له  نووسراوە،  فارسی  به 
بهرگی  تهوە،  بگر کورد  وا  ئهوەی  و  عوسمانييه  تانهکانی  سو باسی  يهکهمی 

بهکه    له کۆنهوە گرنگييهکی زۆرووههميهتی.  د ی    .دراوە   به کت ی کۆچی ١٩٧٨له سا
سهر  ١٦٦٧بهرامبهری   ڕدراوەته  وەرگ کهوە  ناو شامی  لهاليهن  زايينی  زمانی  ی 

"وليامينۆف تورکی لهدواييدا  ڕنۆڤ  و  زمانی ڕووسی"ی  ز سهر  ڕاوەتهوە   وەريگ
ژوونووسی فهڕەنسيش کردو  یارمۆ"شو و " ڕووسی ه فهڕەنسی و له ميسريش  يهتم

مهريوانی   زەکی  فهرەجو  رابردوونهمر  سهدەی  چلهکانی  چاپی   فارسیبه    داله 
محهمهد عهلی عهونی بۆ يهکهم جار کردوويهته عهرەبی. ههروەها نهمر   کردووە و

ی   ز دا١٩٥٣مهال جهميل ڕۆژبهيانی له سا کی ديکهی  ی بهنرخهوە  بهپهراو ڕاو وەرگ
ز ههژار موکريانی مامۆستا  دواجاريش    عهرەبی چاپ کردووە  شهکيهکی   به پهراو و پ

ژەوە  ی  سۆرانی     کوردیکردوويهته    در لهچاپخانهی کۆڕی زانياری   دا١٩٧٢و له سا
دراوە  بهغداله   کورد چاپ  ی    .له  سا له  ئهڤچی   ١٩٩٧درەنگتر،  زيا  کاک  دا 

ک که  که له سويد چاپ کراوە. دوايين کار ڕاوەته سهر کوردی کرمانجی،  وەريگ
ههردوو  که  ئاشتييه  سهالحهدينی  کاک  بهنرخی  کاری  ت،  کراب شهرەفنامه  لهسهر 
مانی چاپی کردوون. ههروەها   بهرگی شهرەفنامهی کردۆته کورديی سۆرانی و له سل
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تانی زانياريی سهبارەت به  کاک ئ نوسخهی دەستنووسی شهرەفنامه له   ٤٣هنوەر سو
و کردۆتهوە.   کدا ب بخانهکانی جيهانی له بهرگ   کت

ڕاوەکهی شهڕەفنامه    به وەرگ لهسهر ژياننامهی خۆی    مامۆستا ههژاری  له ناو کت
وەيه دواوە:    بهو ش

ی لهدايکبوونمهوە ههتا ئهمڕۆ، ژيان تاڵ، له ڕۆژی    ژياننامهی منی ههژاری شکستهبا
نج دايه.   ی ههزار و پ ژووی کۆچ له سا   که م

  منم   وەك  گۆ  له  مهيدانی   جيهانا 
ز و توانا    بهرانبهر چارەنووس ب ه
  تالوتلمه  و لهبهر  کاشۆ  دەکهم ڕەو 
  نه  ئارامم  ههيه ڕۆژ و نه شهو خهو 
  به   بيرما   دێ   بهسهرهاتی  ژيانم

ك  خۆش و سهد جار دڵ بهژانمههل   د
  مناڵ بووم  خۆ نهگرتوو شلك و ساوا 
  به ناز  دەژيام  له باوەش دای و باوە
شکه  نهمدەتوانی  ههستم   له پشتی  ب
  گوناهيشم نهبوون،  دەستيان دەبهستم

زی نهبوو بيکهم له مهم گير   چهچهم ه
ندرا   بۆ    مژتنی    شير    دەمم   ڕاه

که   له   ڕۆي   ين   ڕادەهاتمبه  گاگۆ
  بهرەو   پيری   بهرەو  پيری دەهاتم
  به پا  ڕامين  ئهگرت  بۆ  دارە دارە

  الرە الرە  کهم  و کوڕ  ڕادەوەستام 
وی باز و   ههنگاو    به پهيتی بوومه خ

  له خاوم خسته دەر بهژن و لهشی خاو
رر بم   درامه  دەستی  مامۆستا  که  ف

ك نهبم بمخۆن ر بم ،  وەکوو بهرخ   ش
نه  و  کۆنه  البهئهل   ف ب   تازە   ب

  ڕەوانت  ب  و  له بهرکه ئارێ بابه 
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  به داری  ئهو  له  زانين بوومه دارا 
  لهبهر   چاوم  تهمی  تاريکی   تارا 
  له سيپارە و له وردە و پردە دەرچوو 
  زەمانی سوختهييشم زوو بهسهر چوو
  ههمووم   زانين  له  زانستی  دياردە
و   هاتم  بژاردە ك   ڕەن   هونهرمهند

 ******  
م   کورکاندی   بۆ د  شی  کردنە د   رو

م ڕوون بن دەراوی ژين و مردن   که ل
شا  دەسی دڵ    بهزەی خوا هات و ڕايک

  لهگڵ دەرچووم و گوڵ بووم چوومه سهر چڵ
ی کۆچباری مهرگم  ستهش چاوەڕ   ئهو
ك نراوە ساز و بهرگم    بهرەو  گۆڕ تس

ز  و     تاوی  الوی  بهش  بڕاومله  ه
  منهی  کز بوون  دەکا  سۆمايی  چاوم

ی گوێ تهپهی دێ    له دووراودوور دەهۆ
  کوتهی مهرگه و دپهيڤی ههيدێ! کهی دێ؟
شتمتهك و تووك   ددان  دەميان  بهج ه
رانه ورتهی دێ پهپووی پووك   لهناو  و
وە   ڕەشانگی     ڕيشی    داپۆشيم    کڕ

وەله الی   خۆم      الوە  الی  الوان  دز
  له  کڕنۆش   بۆ   نهمان   پشتم  چهماوە 
  له    ئاواتی    ژيان   چم    ال   نهماوە!

     
ندەوارانی له زەبر و زيت و      دەزان و ميرزا چاك و خو ههموو ژير و ز

م ت دەگهن که نيازم له ڕيزکردنی ئهم چهند کوچکه  دەبنهوەبڕ و ديمهن کڕ. ل
باری پڕ کوڵ و خهم و پهژارەی منی   بوارەتا له بواری زر بازانه، شارەزابوونی ڕ پ

ڕۆژەوە دنيای ڕوونم به چاو ديوەو  ژاری ب پهڕوپۆ، نهڕەونهوە و بپهڕنهوە و لهو 
ڵ و پۆی ڕووی ئهم جيهانه  وە دراوم و  بوومه ههودا و له تهوەنی ب ڕاه کهوەنهدا ت

ستام که له شهکهتيان وەستام و چاوەنۆڕم کهی دەمکاته بڕە و   وە گالوم، ههتا و ت



 ٧٢      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

م و ژياننامهی پڕ له   دەوەرم، لهبهر چاوانی ڕان بڕست و تاوم ل دەبڕێ و هه
ن و له  ه هنگامه و سهمهرەی من، لهناو گۆرکی کۆڕی گهرمی پيرەپياوان، خهمڕەو

. ن ب   شهونشينی الواندا، خهوزڕ

گير  کاتی باوی خاوەن ناوی منی ههژار    وە نا و له نيشتمانی د ی پ ، چارەنووس پا
ئهميرخانی   کيژی  عهجهمستانهوە؛  کهوته  بوو،  وەدا  هه باپيرانی  و  باب  دی  ز و 

که ئهو ژنه دايکی منه. ئهميرخانی بابی داکم کوڕی گوالبی بهگ،  موسولی خواست؛ 
تی حهسهن بهگی بايهندو ڕی  کوڕی ئهمير بهگ تۆقات بايهندوڕە؛ که زەمانی دەسه

کی ئهو زنجيرە بوو.   کی پايه پتهو و گهو له قهرەباغ دەگهڵ که حهسهن بهگ  مير
تان   سو لهگهڵ  که  جارەش  ئهو  و  شهڕيان  بووبه  کورەکان  ئهبووسهعيدی  تان  سو
ههردوك  له  باپيرم  پڕژان،  هه ك  پ بايبۆرتی  سارای  لهسهر  خهزاکهر  محهمهدخانی 

نهواری  شهڕانزۆر عهگيد و گهڕناس بووە و کرابووە مير مان شو ی ئهرزنجان. ه
رگهوە  –باشی    لهو شارۆکهدا ههر ماون.  –لهمهر مزگهوت و ف

نۆ(    و  چل  و  نۆسهد  ی  ژينی    .ز)،١٥٤٣سا بوو،  ساڵ  شکه  کهرو يش  سا که 
کارە و ئهم قهلهندەر و ههژارە   نه بوو. ئهم مرۆجاوە ب دەربهدەری باڤۆ يهمهنی حهوسا

نا له شاروله  له  وگريهڕۆکهی  چهی قومی عيراق  ژنان  ناو ج بيستی  ودێ ڕۆژی 
ی قازی ژدێ بووم.    ه قازيانهی گريهڕوودی دەچنهوە سهر قازی  ما بهرەی ئهو ما

شوورەيحی کووفهيی و لهوەتا ئاوارە بوون و لهو ناوەدا گيرساونهوە، ههميشه پياوی  
ست کهوتوون. من که ههر له شلکيمهوە تا ئ ا، که پلهی  زۆر زنا و بهناوبانگيان ل هه

ندەوارانم   خو هوگری  داوە،  شهستهوە  به  ی  پا و  پهنجاوە  ديوی  ئهو  چۆته  و ژينم 
ناواردون، له پيتی نيزای پيرۆزی ئهو به   هاونشينی زانيارانم و ههرگيز خۆم ل هه

  ودمانهی دەزانم. 

نه  له  خاك    ههسته    به   لهز   خۆ   بتهک
ن و ڕچهی پياوی چاك  ت بخه سهر شو   ڕ
يه   زيانبار  ب  له  الی  پياوی  مهرد؟   ک
  پاکژی  الی  پاکه  نه  گهردە  و  نه  دەرد 
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ی مير و مهزنانی له تهمهنی      خۆشبوو شا تۆماسب کردبويه خوو، منا پادشای خوال
تايبهتيی دەريای خۆی و شان به شانی شازادە و  بهرايی ڕا دەناردە ناو ئهندەروونی  

چ  – نهجيمزادەکان   ر  خۆيدا  لهژ ری  يان    –اوەد پ لهوێ  و  بوونايه  پهروەردە  دەبا 
سۆزی دەسپاردن و له   رکاری به ئاکار و ديندار و پسپۆڕ و زانا و د ندرايه. به ف بخو
ن پيس و نهگريس و زوان شڕی دەپاراستن. تا   ی پياوی ههرزە و دەست و دام که ت

ری قوڕئان و ئايين و خهت و سيواديان دەکردن.   که له خهميش دەڕەخسين  شلك بوون ف
نی و   ری سوارچاکی و چاالکی و تيرئهندازی و شيروەش و دەگهينه پلهی خۆناسين، ف
دام و دەستووری سوپايی و ڕەفتاری فهرمانڕەوايی و گهمه و ياری هۆنراوەی وەك  

کی   هونهر ڕەنگينی  دەس  شن!  بک نيگار  دەيفهرموو:  دەکران.  ن  شهق و  به  جليست 
رە سهلي   قهتان دەکا:بههرەيه و ف

ی   پاك      بهسهرتکاتهوە  وی    د   خ
ك   هاتنی    ئاواتهوە   شادی     به    پ
ڕێ  له زەوی  پياوی  چاك    چاوێ   بگ
، گهوههر له خاك   گوڵ له دڕك دەردەچ
  تيشکی بهزەی پياوی خودات وێ کهوێ 
  ڕام   بووە   بهخت  و له بهرت ناڕەوێ 

  

ييهوە، يانی له  به پ ئهو باوە گؤڕينه،      که تهمهنی منی ههژار پای نايه ناو نۆ سا
نی تايبهتيم پ درا    ١٥٥٢ساڵ نۆسهد و پهنجاو ههشتا( .ز) بريامه ئهندەروونهوە و شو

زی زخمهتکارانی به   ر سايهی ئهو پادشا ڕەوشت پاکه و له ڕ و ماوەی س ساڵ لهژ
  ئاکاريدا ڕامان بوارد. 

ی نۆسهد و شهست و يهك باوکی پايهبهرز و گهورەم خۆی له خزمهتی شا بوارد      سا
بژارد. گهلهکۆی هۆزی ڕۆژەکی ڕوويان له شا تۆماسب نا که منيان   و گۆشهنشينی هه

لهسه تکای ئهوان   پاشا   . نهش بووم    – به سهرۆ دان پلهی    –ههرچهند دوازدە سا
ن  ی له ناوچهی شيروان پی بهخشيم.  ميرايرتی دام و ساليان و مهحمووداباد س سا
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باسی   خ ميری ب عهمری خوای    -که لهله و بريکارم بوو  –لهو ناوەدا مام. کات ش
له هاوينهواری حهرقان  ل گۆڕدرا. منی ههژار  چوومه الی شا.   ٢٠کرد، ساليايشم 

م    که له   –ئهويش منی به محهمهد بهگی اللۆم سۆارد؛ که حاکمی ههمهدان بوو. خا
ی باوکم بوو کيژی خۆی لی مارەکردم و ڕەگهڵ کورانی خۆی خستم. شا تۆماسب    -ج

له  نيش  سا س  دەدا.  ههمهدان  ئالی  له  ڕۆژەکی  هۆزی  نژيوی  و  من  مووچهی 
م گوزەراند.     ههمهدان

تان بايهزيد، که هاتبووە الی شا و گيراو هاتو    ۆکهر له ڕۆمهوە زۆر  چله ههرای سو
خۆشی دايهوە دەهاتن، نارديانه شو و    نی باوکم و برديانه شاری قهزوين و زۆريان د

ديسان کرديانهوە به ميری هۆزی ڕۆژەکی و گريهڕوودی سهر به قوميان دايه دەست  
ک دايه دواوە.   م باوکم ميرايهتی وای نهدەويست؛ پاش چهند سا و نارديانه وێ. به

ميری ڕۆژەک ههژارەی کردەوە  ديسانهوە ئهم  بهههشتی  روی  شای  و ئ ی و مووچه 
ن ههر له   پياوەکانمی له باجی ئيسفههان دەدا و منيش له قهزوين مامهوە و دوو سا
الی خۆی بووم. له ئهنجامدا خوا وای ڕەخساند خان ئهحمهدی گهيالنی والی "بيه" گرا  
باشدا نارد که به بيه   کی قز تهکهی داگير بکا. منی لهگهڵ چهند مير و شال بڕا و

نهدەکرد  ڕابگهين. وايان  کی  کار باسهکان  قز ؛  ئهميرە  وەحهس پی  شای  ی  د که 
ك و خوام   ه هينابوو. جگه له من که خه کيان وە زا ژی دەکرد و خه زۆريان دەستدر

  ڕازی دەکرد.  

  پياوان  که کاربهدەستی خوونکارانن
  چاکيان ئهوەنه که ههوری دوو بارانن 
نی زۆردارانن    گا بهردەن  و سهرشک

  حهمی   زامی  دڵ بريندارانن گا   مه
  

ردەستانی ئهو ناوەم کرد و ههميشه تهقاالم      سۆزانهی بۆرەپياگ و ژ ری د چاوەد
شا   بريکاری  ك  جار چهند  گهييشتم.  ئاواتيشم  به  و  ب  شاد  من  به  ی  د شا  که  دەدا 

 
  ڕەنگه خهرقان ب که له ئوستانی خوراسانه. ههژار   ٢٠
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کی دادگهر و گهلپهروەری و ئازايهتی   فهرمانی جوانی بۆ ناردم، دەيانفهرموو: تۆ پياو
پوختهی وتار له سۆنگهی وری ههر دوو دنيا بی. و نهبهرديشت دياری داوە؛ ڕووسو

پهنجا چهکداری   و  گهيهك من چوارسهد  گهييشته ج کارم  دادپهروەرم  پادشای  نزای 
تان هاشم بوو    –سوار و پيادەم بوو، شازادەيهکی گهيالنی   به ههژد   –که ناوی سو

 و ...   ههزار کهسهوە هاته سهرم و دەگژی ڕاچووم.
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د ميگل د   )Miguel de Cervantes Saavedra( راسروانتس ساو

  

ی       Alcalá ی زايينی له شاری ئالکاال د هنرس "  ١٥٤٧نووسهری ئيسپانيايی، سا
de Henares  ی له مادريد کۆچی دوايی کردووە. ههر له    ١٦١٦" له دايك بووە و سا

ی   تی    ١٥٦٩شاری مادريد زانستگهی تهواو کردووە و له سا ی  چووە بۆ و ئيتاليا. سا
نج ساڵ وەك کۆيله له    ١٥٧٥ له اليهن دزی دەريايی ئهلجهزايرەوە بهديل گيراوە و پ

ی    گهڕاەتهوە بۆ مادريد.  ١٦٠٨ئهلجهزاير ڕاگيراوە و سا

درا وەك  Don Quijoteرۆمانی شواليهی "دون کيشوت" (    ) ی ميگل د سروانتس ساو
کی مهزنی ئهدەبی ئسپانيا ناسراوە و به   سهردەمی لهدايك بوونی ڕۆمانی نوێ لهو کار

ی   هيهکی بچووکی ئهشڕافی ههژار بووە. سا ت. سروانتس کوڕی بنهما ته دادەنر و
مادريد    ١٥٦٩ دادگای  له  محاکمهکردنی  بههۆی  دەب  زانستگه  تهواوکردنی  دوای 

ت بۆ ئيتاليا. لهوی و له شاری ڕۆم له الی کاردينال جوليۆ ئاکۆيوا " تب  Giulioهه
Acquaviva  ی سا کردووە.  ی    ١٥٧٠" خزمهتی  و سا بۆ خزمهتی سهربازی  چووە 

پانتۆ "  ١٥٧١ " دژ به تورکهکان بهشداری کردووە و لهو شهڕەدا  Lepantoله شهڕی ل
ی   کهوتۆته دەستی دزانی دەريايی ئهلجهزاير و    ١٥٧٥دەستی چهپی بريندار بووە. سا

ی چهند جارەی بۆ خۆ  ساڵ لهوەی زيندانی کراوە. دوای پووچهڵ بو  ٥ ونهوەی ههو
ئازادی   پارە  دانی  به  له کۆتاييدا  ئهلجهزايريهکان،  له دەستی  تن  ڕزگارکردن و هه

" و "واالدۆليد"  Sevillaخۆی کڕيوەتهوە. له ئيسپانيا و له سهرەتاوە له شارەکانی سويال "
ی   شهی    بهدواوە له شاری مادريد ژياوە. تا کاتی مردنی بهردەوام   ١٦٠٨و له سا ک

نی   هت له  سا يات به دەو ی بووە و بههۆی نهدانی ما دا خستوويانهته    ٩٨تا    ١٥٩٧ما
  زيندانهوە.    
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و     ڕۆمان  دڕاما،  شيعر،  وەك  ئهدبييهکانی  تهوەرە  ههموو  سروانتس  کانی  کارە 
خۆشهويستی   ڕۆمانی  به  شيعر  دەسته  چهندين  قاندنی  خو دوای  تهوە.  دەگر پهخشان 

ئا " ناوە. نووسراوە  ١٥٨٥" (Galateaگاالت ) يهکهم سهرکهوتوويی ئهدەبی وەدەست ه
کهری لوپ د وگا "  بهر و کارت ر س تا    ١٥٦٢" (Lope de Vegaدڕاماتيکهکانی له ژ

ی  ١٦٣٥ قاندووە. سا سروانتس دوازدە له   ١٦١٣)شاعيری بهناوبانگی ئيسپانيايی خو
وەی "نموونهی ڕۆمانهکانم" و له چاپی   کی هاوش ر ناو پازدە ڕۆمانی خۆی خستنه ژ
دان. دوای ڕۆمانی دون کيشوت ئهو کۆکراوەيه له ههموو نووسراوەکانيتری زياتر  

نراونهتهوە.     خو

کي    له  دون  ی    ٣١٢شوت  سا يهکهمی  بهشی  و  هاتووە  ك  پ بهشی  ١٦٠٥الپهڕە   ،
ی   سا ی    ١٦١٥دووههمی  سا دراوە.  چاپ  چاپ  ١٦٢١له  له  مانی  ئا زمانی  به  ش 

ری ڕۆمانی شواليه نووسراوە سروانتس ههم   دراوە. بهو ڕۆمانه که به سهبکی ژان
وازی ڕەخنه و ههم اليهنی ئهدەبی کالسيکی خستۆته بهر چاوی خ شهکانی ش نهر و ک و

نا کردووە.   گای سهردەمی کاتيی ئيسپانيای و   کۆمه

كه به ناوی ئالۆنسۆ کۆجيانۆ "     Alonsoناوەڕۆکی تهوەری ڕۆمانهکه لهسهر کهس
Quijano  که نهجيب زادەيهکی فهقيرە و بههۆی بارودۆخی ژيانی، عهقڵ و هۆشی له "

تيدا خۆی پ شواليه ی "دون له خهيا و  داوە  ئهسپ    دەست  به سواری  کيشوت"ە. 
ناو   نی ههتيو و ژنان دەکا و لهپ هتخوازيدا دەگهڕێ و اليهنگريی له منا بهدوای عهدا

ت.   دەسووڕ   ههر چهشنه دادپهروەرييهکيتريش چاالکانه هه

ڕەخنهيی،      بهشی  کهاتووە:  پ گرنگ  تهوەری  س  له  ڕۆمانهکه  بهشی  يهکهم 
  و گوتهی هونهری.  خۆشهويستيی سهردەمی سهدەی ناوەڕاست 

بهکهدا، وەك مرۆڤيکی به کردەوە، بير و بۆچوون و ويستی خۆی   له بهشی يهکهمی کت
و   ئارەزوو   و  خهياڵ  زياتر  دووههمدا  بهشی  له  کهچی  ت،  ن د بهج  کردەوە  به 
بهکهدا نيزيکهی   . لهو ڕۆمانهدا له پهنا قارەمانهکانی ناو کت ن ماليخوليايی لهخۆی دەنو

ته کهسايهتی تر بهشداريی چيرۆکه دەکهن و ههرکام لهوان دەور و فيگۆر وا  ٣٠٠
گای ئهو سهردەمهی ئيسپانيا نيشان دەدەن.   ک له کۆمه   کهسايهتيی بهش
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شا، و دوای مردنی     ئهو کارە ئهدەبييه له سهردەمی خۆيدا کهم سهرنجی مرۆڤی ڕاک
د کارەکانی  و  سروانتس  چۆوە.  لهبير  تهواوی  به  کارەکهی  اليهن  نووسهر  له  واتر 

ڕۆمانه  ئهو  کرانهوە.  زيندوو  ههميسان  و  دۆزرايهوە  مانييهوە  ئا ڕۆمانتيکهکانی 
ڕراوەته سهر   هی  زمانی زيندووی    ٨٦وەرگ جيهان و ئهوەندەی بزانم لهم يهک دوو سا

 دواييدا تهرجهمهی کورديش کراوە.  
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 ) ١٧٢٠تا  ١٦٠٠(  سهردەمی باڕۆك
  

لزهاوزن"يۆهان ياکۆب  ل " گريم  ) Hans Jakob Christoffel( کريستۆف

  

ی      مانی سا لن هاوزن "  ١٦٢١نووسهری ئا " له دايك بووە  Gelnhausenله شاری گ
ی   سا "  ١٦٧٦و  نشن  ر له  زايينی  نبۆرگ  Renchenی  ئۆف شاری  نزيك  له   "

"Offenburgناو به   ل  کريستۆف ياکۆب  يۆهان(هانس)  کردووە.  دوايی  کۆچی  ی  " 
لزهاوزن "   " ەوە ناسراوە.  Grimmelshausenگريم

و      دايك  هاتۆته دنيا. زۆر زوو  ئهشڕافی  هيهکی ههژاری  بنهما له  لزهاوزن  گريم
.  بووه   وره نانهوايی کردووە، گهکاری  بابی له دەست داوە و له الی باوکه گهورەی که  

ه ندووە،  التينی خو دەرسی  قوتابخانه  له  بهردەوام  ی  ئهو  چهند سا قهيسهرەکانی  هتا 
ناوه  لن هاوزن ه رشيان بۆ سهر شاری گ کی شارەکه به ناچاری   سهردەمه ه و خه

ی هاناو " ی  Hanauپهنايان بۆ قه لزهاوزن سا بردووە. گريم زی    ١٦٣٤"  بۆته ه
ک دوای   ری قهيسهر. سا ه سوارەنيزام و دواتريش نووسهر و سکرت   ٢١شهڕی سی سا

ی   ک به ناوی کاترين زەماوەندی کردوه   ١٦٤٨واته سا ی    ١٠و    لهگهڵ کچ ی ل مندا
ستان دەستی  بووه  . دەگوترێ که لهو سهردەمهدا له ئايينی دايك و بابی واته ئايينی پرۆت

شتر موديری دارايی بووه گرتووە و چۆته سهر  ئايينی کاتۆليك. لهو ناوچهيهدا پ   هه
ی   سا له  نشن    ١٦٦٧و  ر له شاری  ئابووری  بهوالوە  کاری  به  دادوەر خۆی  وەك 

 
ه ٢١ وان   ،. شهڕی سی سا تانی ئوروپاييه لهگهڵ يهکتر له ن نيدا.  ١٦٤٨تا  ١٦١٨شهڕی و   ی زاي
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کی له کاری نووسهری ل   کييهوە خهريك کردووە. تا ئه سهردەمه هيچ ئاسهوەر خه

  . بينراوه نه

لزهاوزن" له رۆمانه ٢٢می باڕۆكرده شاعيری سه    ل "گريم ، يۆهان ياکۆب کريستۆف
کردوو نا  و خۆی  سهردەمی  گای  کۆمه ناو  کورتيی  و  کهم  کارە  ه تهوساوييهکانيدا   .

  ، ن ق نايهکی زيندوو دەخو گا، و ينهوی ورد لهسهر کۆمه کۆ ئهدەبييهکانی بههۆی ل
ه (به تايبهت لهسهر چه ) دا. بههۆی  ١٦٤٨تا    ١٦١٨شنی ژيانی له شهڕی سی سا

کی  واز له کارەکانيدا ش ئهزموون لهسهر بنهمای ڕاستهقينهی ژيانی،  وە  چهندين ش
قاندووە.     هۆمانيستی خو

ی  Abentheurliche Simplicissimusکان "ه پهنا ڕۆمانی ڕووداوە ساکاره ل    " که سا
ی    ١٦٦٨ سا له  که  تر  بی  کت چهند  بههۆی  لزهاوزن  گريم دراوە،  چاپ    ١٦٧٠له 

  بهدواوە نووسيونی، ناوی دەر کردووە.  

ی  ڕۆمانی ڕووداوە ساکاره  ای  تره . سهچاپ دراوه   دا لهڕه الپه  ٥٨٧  له  ١٦٦٩کان سا
کی ده ك گهنووسی خۆی وه چاره   به  کهڕۆمانه  ه  نج ه می شهرده سه  له  سا   ڕی سی سا

کی ناخۆش له ناو مهزراکهيان ده   و به ده رووداو ره کا. ئهست پ وار  و ڕادەکاته ناو ل
وەی ئايينی مهسيحی گهورەی   ک ناسياوی پهيدا دەکات که به ش و لهوێ لهگهڵ کهس

تهوە که ئهو کابرايه باوکی ڕاستهقينهی خۆی بووە. ماوەيهك  دەکا و دواتريش ڕ وون دەب
ناوی   به  باش  کی  دۆست لهوێ  و  قهيسهرييهوە  زی  ه ناو  ته  دەچ دواتر 

سهفهر Simpliciusسيمپليسيۆس"  تاجر  و  سهرباز  وەك  سيمپليسيۆس  تهوە.  دەدۆز  "
شهوە دەچ  دەکاته پاريس، وين، مهسکهو، ههروەها تا کورە و ژاپۆنيش دەڕوا. له و

ستا) و لهوێ وەك کۆيله کاری ل   ی ئ بۆ کۆنستانتينۆپل(قوستهنتهنييه يان ئهستهموو
لهوی دەست   رەوارەکهی، جا  ل تهوە بۆ  دەگهڕ تی ڕۆمهوە  له و شن. دواتريش  دەک

ڕانهوەی ڕووداوەکانی ژيانی خۆی.     دەکا به گ

 
ژووی هونهرده سه بارۆك   ٢٢ کردووه ده ئيتالياوه له که  ريهمی کاتيی م ههژدەی  (سهدەی شازدە تا  وهموو ئورووپای گرتۆتهو هه  ستيپ

نی).      زاي
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ئيسپانيايی نوو    کی  وازی چهشنه رۆمان به ش بهکه که  بهش کت له چهندين  سراوە، 
ك دەست پ دەکهن.   رست  پيکهاتووە که ههرکام له بهشهکان به پ
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  ) ١٧٨٥تا   ١٧٢٠( سهردەمی ڕۆشنبيری

 

  "Thomas Hobbes" هابزتۆماس 

  

ف    هابز  ی  هتۆماس  سا ئينگليزی،  بيرکاری  و  ئۆريسيهن  ت له   ١٥٨٨يلهسوف، 
" ستپۆرت  له دايك  Westportو ی  "  "  ١٦٧٩بووە و سا هارديك هال   Hardwickله 

Hall  .ندووە   " کۆچی دوايی کردووە. له زانستگهی ئۆکسفۆرد دەرسی خو

قه     کوڕی  وەك  هابز،  الويهتييهوە  شهتۆماس  سهردەمی  له  ههر  مهسيحی،  يهکی 
  . يدا کردووه کانی ئهرەستو، ئهفالتوون و سوقرات ناسياويی پهڵ بۆچوونهگهبهردەوام له
جی ماگدالن "  ١٤له تهمهنی   يدا له کۆل "ی ئۆکسفۆرد دەستی  Magdalen Collegeسا

ی   ندنی مهنتيقی ئهرەستوويی و فيزيك کردووە و سا ن بارۆن اليه  له  ١٦٠٨به خو
نديش " ردراوه ك مامۆستای دەرباری شا ههوه "  Cavendishگاو ی    . لهبژ   ١٦٢٠سا

پهبه  بهدواوە  ئهگه لهتی  ندايهيوه هۆی  مرۆڤانه ڵ  ههو  وا  شايان  ی  دەرباری  توچۆی 
لهکردووه  فهيلهگه،  "ڵ  بهيکن  فرانسيس  ئينگليزی  (Francis Baconسوفی   "١٦٢٦-
په١٥٦١ ئاشنايی  که )  کرد  ماوه   يدا  وه يهبۆ  کورت  بۆ  کی  کاری  ر  سکرت ك 

له و  وەبردووە  زانستييهڕوانگه  بهڕ تۆدی  م کهزۆری    وه ی  له کارت ئهو   ر سهريی 
کی زانستی بۆفههۆی سه  بهبووە.   ی    وری ئورووپا لهده   ر ڵ گهدا، هابز له  ١٦٤٠سا

  .  " دا ناسياويی پهيدا کردووه Galilei" " و گاليلهPierre Gassendiپييهر گازندی " 
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ينگليز "چارلزی  ڵ شای ئ گهر مافی گشتی  لهسهله  ی،ره فهو سهله  وه ڕانهدوای گه   
شه  ماندا) و پهرله١٦٠٠-١٦٤٩م" (که يه ك له ترسی  يهو دوای ماوه   يدا بووه ی ل پهک

تۆته پاريس گايه، ئهگيانی خۆی هه ریی دواتر ده و ج شا چارلزی    رسی بيرکاريی ف
ی  ڕی ناوخۆيی و دامهم کرد. دوای کۆتايی شهدووهه زرانی کۆماری ئينگليز، له سا
تی ئينگليز و تا کۆچی دوايی له وه ڕايهدا گه ١٦٥١   . وه وێ مايهو

يه     هابز  لهتۆماس  فهيله  ك  سهگرنگترين  حهده سوفانی  لهئه  له  ڤده ی  دێ.   ژمار 
لهندايهيوه په ئۆرييهگهتی  ت کهڵ  که    له  کانيدا  قانوون  کهاتهکانی  پ ناوی  به  ک  ب کت

کهاتهی    ) ,Human Nature   ١٦٥٨شتی مرۆڤ" (ناوی "سرو  بهرگی يهکهمی به  يان پ
 ١٦٦٥De Corpore(  "بهژنی سياسهتبنهمايی سياسهت و بهرگی دووههمی  به ناوی "

Politico,ن و ڕێ پيشانده ی کردووە، وه ) دا فۆرمۆله نو   .  ری بوارەکه ناسراوه ك ڕ

وياتان"ی بهيکن     بی "ل ی    ٢٣کت و کرداوەتهڕه الپه  ٣٩٦  له  ١٦٥١سا  و به  وه دا ب
ی   سا مانی  ئا نووسراوه وه   ١٧٩٤زمانی  لهك  زانستی  دراوه   ی  وياتان  چاپ  ل  .

"Leviathan ك فهلسهفهی سياسی ناسراوه ئينگلستان وه  له تی که يهکهکييهره سه " کاره  ،
تی واز و دەسه می رده سه  له  یو کاره دا. ئه" پيشان ده ئابووريی هاوبهش  "بابهت و ش

بهشه بۆ  لهوه ستهده ڕ  ز  ه يه  گرتنی  چارلزی  شا  وان  "پهرلهکهن و  ژ" م  در  ٢٤مانی 
کهاتووه  ی  پ سا کهياسايه  ١٦٤٠.  دانرا  به  ك  نه  دژ  و  ئينگليزی  داب  ريتی 

ی  غهده مانی قهی پهرلهوه شاندنهوه هه  نانی ههره دوای هه  ١٦٤٢کردبوو. سا ی سه و
ئه گرتنی  بۆ  "پهرلهشا  شهندامانی  ژ"،  در ده مانی  ناوخۆيی  ی ڕی  سا کرد.  پ ستی 

داره   مان، شا لهلهوتنی پهررکهدوای سه  ١٦٤٩ وه   به  و رووداوانهدرا. ئه  س ك  يهش
که وياتان "  ناچار به  ڕانسهفه  له  ر هابز دانا، کهسهرييان لهکارت "  Leviathanنووسينی ل

کی سياسی لهپره   ی بهوه کرا بۆ ئه کوپ کی قايم و ڕ کی زانستی بارودۆخ ئينگليز    نسيپ
ت.    ن ك ب   پ

 
٢٣ Leviathan OT Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall 
and Civil 
 

ژ" ناونرابوو.   له  ٢٤  سهردەممی چارلزی يهکهمدا ناوی پارلهمانی ئينگليز به "پارلهمانی در
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بی  له    بۆچوونه  کت هابز  دا  وياتان  لهکال خۆی  چۆنيهسهنی  مافی ر  نانی  که پ تيی 
ته وەبردنی و بهکهشی يهبه  . لهوه کاتهی ڕوون ده که مرۆڤ و ماف بۆ بهڕ دا  کهمی کت

وه ر بارودۆخی سرووشتی مرڤ و بارودۆخی مافی بهسهله   ت،ر ياخود حکوومهبهڕ
ژ بۆ بهما و هۆگرايهر بنهسهله  ڵ مرۆڤگهوت لهس و کههه  ز  وه ستهده تی چ گرتنی ه
ناکردنی ئه  ستوو،ره می ئهرده کات. دوای سهده  ی  ڕاونگه   مرۆڤ له  که   و بۆچوونهو

کۆمه وه بوونه  وه سروشتييه کی  لهتييهيهر هابزه اليه  ،  ده ره   وه ن  تهد  له وه کر  .  
وام  رده کی بهکانييهره ربهبه  سرووشتدا له  رودۆخی مرۆڤ لهزياتر با  وه وه ی ئهڕوانگه
به ک وان مرۆڤهو  ی ن ئه. ههکاندايهرک ک بۆ  کی دڕه وانيتر وه ر مرۆڤ   ندهك گورگ

ڵ کۆتايی پ دێ.  هۆی هاوکاری و ئاليکاری کۆمه نيا بهته وامهرده به ڕه و شه. ئهوايه
وياتان" ده ئه  تیيهکی کۆمه هاوکارييه   به ت، خودايهوتۆ "ل ن ق رەوەی  کی فانی لهخو ژ

ت ياخود حکوومه يی ئاشتی و بهميشهخودای هه کی سهرگری. و تهربهت هۆی   خۆ ناب
خهيه ويستی  ئهکگرتوويی  ئاشتی.  نانی  که پ بۆ  ئاشکرايهوه کيی  هابز  بۆ   که  ش 
کی کۆمه هه  به  تی گشتی ناتوانی بهيهرگيز کار شهک وان مرۆڤ کۆتايی  رک و ک ی ن

  . ن   ب

بهدووهه  له    بهم  کت تهکهشی  هابز  لهيدا،  هنيا  حا حکوومه تهو  که  سهدا  خۆ  ربهتی 
کی لهنه ك و پ به  توان ڕ تدا گارانتی بکا، مافی بهربهرەکانی و شۆڕش  وا  ڕه   و
. لهده  هه  زان بهم بهس دا  وڵ ده سيحی و ئايينی، هابز ههی مهکۆمه  رسهدا لهکه شی کت

کهبيسه ن  کردنهئاناليزه   لم شی  و  ئاکامه کهتيهيهکۆمه   وه کردن  و  کانی سياسيه  ی 
ك نيزيکن. لهگهنگاندن لهسههه به بی ئينجيل زۆر ل شی چوارم و به  ڵ ياساکانی کت

ڵ کليسای کاتۆليک  گهکانی لهره ربهز بهکۆتاييدا که  عينوانی ئيمپراتۆريی تاريكييه، هاب
  کات.  کاری خراپ و کاولکاری تاوانباريان ده  به کات وده 

که    فهکارت به  ناتيکانهريی  و  وياتان"  "ل بی  کت ڕنی  مود نهتايبهو  و نهت  نی  ی  ر
له بهمرۆڤ  کت لهو  زۆربهاليه  دا  کۆمه ن  نهی  خۆی  کاتيی  ندراوه سهنی   له  و  لم

تهزۆربه  .  کراوه  غهده کان قهئوروپاييه ی و
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ی  ن  " Henry Fielding" فيلدينگه

  

  گوندیله    ١٧٠٧ريلی   ونووسهری ئينگليزی له ڕۆژی بيست و دووی مانگی ئا    
تی ڕۆژئاوای بريتانيا له  " لهSharphamشارپارم " دايك بووە و رۆژی    ناوچهی سامرس

ی   نڕی    ی پورتوقاڵۆنبله ليس  ١٧٥٤ههشتی ئوکتۆبری سا کۆچی دوايی کردووە. ه
سهدەی   فهراستی  به  و  بيرمهند  کی  شاعير به   ١٨فيلدينگ  شيعرەکانی  که  بوو 

کی   واز قالبی  پسپۆڕش له  و  انه  له  د تهوستهنز  کردووە.  بهيان  فۆێ    گهڵا  د ل  دان
"Daniel Defoe "ل ريچاردسن "سو    ٢٥ نهری دا    ٢٦" Samuel Richardsonامۆئ که پ

  اليستی بووە.  ئڕۆمانی ري

له      وەک  فيلدينگ  گرانبههای  کی  ک له    "Sharpham Park"م هيهکی و  بنهما
شدا له    دا ئهشڕافي  وەيهکی زۆر گونجاو لهپ جی ناسراوی ئ هاتۆته دنيا، به ش تۆن  کۆل

"Etonه  ناو  " و دواتر له شاری لهندەن له نراوە. دواتر له شاری ليدن    کهيدابنهما ڕاه
"Leyden  تی هولهند دەرسی زانستی ک واته    مرۆڤايهتی" ی و ندووە. دوای سا خو

ی   و    ١٧٢٩سا لهندەن  بۆ  شانۆنامه  وه گهڕاوەتهوە  ناوی  ك  زوو  زۆر  نووس 
ی  دەرکردووە سا دي  ١٧٣١.  و  به  يهکیاکۆم راش ئۆپ "  ازی  ناوی   The Welshبه 

Operaنا وازی ڕه  شانۆ کهسهر سهکۆی  يه " ه رباری شا بوو و بۆ  ده  له خنهزياتر ش
شهکه يه ک جار  لهم  بوو.  دا  پ بۆ  سانسۆرکردنی  " شانۆنامه   ی   The Historical ی 

 
٢٥Daniel Defoe  ی بی ڕۆبينسۆن کڕۆزوئه، سا ی   ١٦٦٠نووسهری ئينگليزی و نووسهری کت کۆچی   ١٧٣١له دايك بووە و سا

  دوايی کردووە. 
٢٦Samuel Richardson  لی پ ی  نووسهری ئينگليزی و نووسهری س نۆو ژووی سير چارلز گڕابنديسن، سا ال، کالريسا و م ام

ی  ١٦٨٩ دينگدا ڕەخنهيان لهيهکتر گرتووە.  ١٧٦١له دايك بووە و سا نڕی في   کۆچی دوايی کردووە. لهگهڵ ه
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Register for the Year رش ده ١٧٣٦ ر  سهرەکوه ر  سه  کاته" دا ه زيرانی کاتی خۆی، س
ڕت والپۆل "  رشکارييه). ئه١٧٤٥-١٦٧٦" (Sir Robert Walpoleرۆب هوی    بووه   و ه

ی  وه ئه ر کۆنتڕۆڵ و سانسۆر و   بکهونه  کهی شانۆی شاره زۆربه  ١٧٣٧ی له سا ژ
ت. تا ئه ی  کار ٢٦ی نيزيکه فيلدينگ مهرده و سهکاری شانۆيی فيلدينگ کۆتايی پ ب

ندنی ده   ستی بهده   و کاره کردبوون. دوای ئه  هشانۆيی گه زەری کرد  خو رسی پار
ی  ردرا.  هه وه زيری کاتييهن وه اليه ری ئاشتی لهك دادوه وه  ١٧٤٨و سا   بژ

وازی ڕۆمان  له  بی بهده م  کاری  ئهکهيه    ژووی رووداوه سهش ف  ر م کانی جۆز
وس " ی    " لهJoseph Andrewsئاندر و کرده   ١٧٤٢سا وه   به  ، کهوه ب ڕانهش   وه ی گ

ه دوای    فيلدينگئازار بوون.   پڕ له  وه خۆشييههۆی نه کانی ئاخری، ژيانی بهبوو. سا
ك کهفهسه تی پڕته  وه سانهبۆ حه  ر ی کردبوو، کۆچی دوايی کرد.  و پشوودان بۆ و   قا

ژووی ڕووداوه     فم ی    کانی جۆز وس سا چاپ    دا لهڕه الپه  ١٢٦٩  له ١٧٤٩ئاندر
ی    له  و ڕۆمانهدرا. ئه و کراوه   به  ١٧٧١سا مانی ب و . به نووسينی ئهوه تهزمانی ئا

به بايه  کت کهخهپڕ  رۆمانه قاره   ی  ناو  جۆنز"  کهمانی    فيلدينگ،  "ه Tom Jonesتۆم 
مامۆستايانه کی  کهکار قاند  خو ڕنی  مود ڕاستييهگه له  ی  کۆمه ڵ  ناو  گای کانی 

  بوو.  کی زۆری هه باهيهمی خۆی تهرده سه

کهاتووه به  ١٨  له  که ڕۆمانه    کا شی ده کيدا دابهره شی سهر س بهسهو خۆی به  ش پ
بهڕه ی الپهژماره   که  بهشهی  يهقهکان  لهرا  بهکهيه  کن.  تی ژيانی گوند،  شدا چۆنيهم 

بدووهه لههم  ڕووداوه سهش  بۆته  ر  ساغ  تۆم  ڕووداوەکانی  هه  وه پڕ  س بهو  بۆ  م  ش 
  .  رخان کراوه شار ته تيی ژيان لهچلۆنايه

 کاره   ك لهوتوو بوو، يهرکه کی زۆر سهيهله کاتی خۆيدا بۆ ماوه   که   و ڕۆمانه ئه   
نووسهخهپڕبايه نه  فيلدينگ .  ره کانی  ستا  ههئ وه ك  لر  يهک  مهك  زنترين  ه 

تی و ناوداره   تهنزنووسهکانی  بهئينگليز  وه ،  رۆمانيش  کوو  ڕۆحانی  باوکی  ك 
 .   ناسراوه 
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 ) Voltaire( ۆلتر ڤ 

 

 له   ١٧٧٨.٥.٣٠،  دايك بووه   پاريس له  له  ١٦٩٤.١١ی  ٢١وی  رانسهری فهنووسه   
کردووه  دوايی  کۆچی  وه .  پاريس  ده ڤۆلتر،  کوڕی  لهفتهك  ئامار،  کی  يهناوچه  رچی 

ندووه رسی دادوه و دواتر ده   بووه   وره شاری پاريس گه نز  هۆی نووسينی ته. بهری خو
دووهه سهله فيليپی  شا،  گرەوەی  " ر ج ی    ٢٧" Philipp IIم  ماوه   ١٧١٦سا ند  ی چهبۆ 

ك له . لهو ی باستيل زيندانی کراوه نديخانهبه  مانگيش له  و يازده   رکراوه ده   پاريس   مانگ
کی به دی ئۆديپ "  سهردەمهدا کار ی  Tragödie Oedipusناوی تراژ )  ١٧١٩" (سا

به نا.  ه پ  وه کۆتايی  لههۆی  ميرات  هه  رگرتنی  بابهوە،  ه  يارمه روه ما تييهکی ها 
نهخه کی بۆ هه ی شاهی، ههز تهتوانی خۆی بگه  وت کهکهل ناو ديوانی لودويگی    ين

  .٢٨" Ludwigs XIVم " چواره 

شهبه    ی  پاريس ده   ميسان لهسييهوە ههکی کهيههۆی ک ی  بۆ ماوه   ١٧٢٦رکرا و سا
کی ئه  کرد. له    زنری بۆ بريتانيای مه فهساڵ سه  ٣ ر سهله  ناوی "ناميلکه  بيدا بهده کار
ی  وه تهنه سا ئينگليزی"،  به  ١٧٣٣ی  توندوتيژ  ڤۆلتر  و  ڕەخنهگرانه  کی  واز له   ش

ز و قودره وتوويی، جهزمييهت و حکوومه دواکه تی ئايينی تی ئيستبدادی و ئيديعای ه
ت. ئهيی ده رانسهفه کیشه  و ناميلکانهدو هۆی    بووه   دوادا هات کهتييان بهزايهناڕه   پۆل
  " لهCireyسری سيری "تن بۆ قههه  ناچار به  رمانی گرتنی ڤۆلتر کهرچوونی فهده 

 
ی ۆگوی ئ٢م فيليپی دووهه  ٢٧ کۆجی   ١٧٢٣ی دسامبری ٢و   دايك بووه له Cloud-Saint له ١٦٧٤ستی سا

  .  دوايی کردووه
ی   ٢٨   ههتا کۆچی دوايی شای فهرانسه بووە.  ١٦٤٣لودەيگی چوارەم که شای خۆر ی پ دەگوترا، له سا
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ی  " کرا و لهLothringenشاری لۆترينگن " ش له. ههر لهوه مايه  ١٧٤٤وێ تا سا ڵ گهو
 ). ١٧٣٨سياوی پهيدا کرد (بواری زانستی سروشتی نا  نسيپی فهلسهفی نيۆتۆن لهپره 

شه  ١٧٤٠  نیسا  له  ی  دا ک وان دەربار و ڤۆلتر کۆتايی پ هات و سا   ١٧٤٦ی ن
به فهئه  بوو  ميای  ئاکاد ی  Académie françaiseرانسی" ندامی  سا ڤۆلتر    ١٧٥٠". 

شتنی فريدريشی دووهه بووڵ قه   ٣٠" Potsdam" ی بۆ پۆتسدام " Friedrichs II٢٩م "بانگه
چه و  لهکرد  ساڵ  مايهندين  ی  وه وێ  سا شاری    له  ١٧٥٨.  "نيزيکی  "  Genfژنۆ 

ی  وه گيرسايه سا و  يهنامهووشه  ١٧٦٤.  ب گيرفانی  بی  کت وازی  ش به  فهلسهفی  کی 
ڕه   وه کرده  بابهتهکهی  فه  له  خنهگرتنکه  زانستی  گهی  ڕ له  بوو.   -نگیرههکليسا 

کورتکراوه  و  ژوويی  فهلسهفیيهم له-کی  ژوويی  ئهسهم و  ڕۆح  و  ر  خوو  و  خالق 
ی  وه تهی نهخده  ژوونووسانی    ك لهك يهڤۆلتر خۆی وه   ١٧٥٦کان سا ڕنترين م مود
ی رده سه   پاريس کۆچی دوايی کرد.  ڤۆلتر له ١٧٧٨م ناساند. سا

 Denis" و دنيس ديادر "Jean-Jacques Rousseauنا ژان ژاك رۆسۆ "په  ڤۆلتر له
Diderot وه به"  نووسهسهده ك  فهتترين  ڕۆشنگهريی  ئه  رانسهرانی  ته  به  د ژمار، 

وەيهک که سه  ی ڤۆلتر'  ده 'سه   به  وه ندی و ژيريی ئهوە هۆی بيرمه م بهههژده ی ههده ش
ر کراوه    .  ناود

بی      ی  ڤۆلتر    Candide OT Candide ou L’optimismeکت زمانی    ١٧٥٩سا به 
ی    چاپ دراوه   ڕەنسی لهفه وکراوه   به  ١٧٧٦و سا مانی ب   . ئهو کارە به وه تهزمانی ئا
کی ڕۆشنبيری ناوی ده چه   .  ر کردووه شنه رۆمان

بی "قاره       رگيراوه" وه canditusی التينی "ووشه   له  "ی ڤۆلتر، کهCandideمانی کت
ده  به  [که  کورديدا  له  تنکری  بکر مانا  کهوه]ه"ساويلکه"  کونجکاوه ،  کی    که  س

ريی رووداوه چاوه  ن خۆشه  ڕان بهکات؛ بۆ گهمی خۆی ده رده کانی سهد يدا  کهويستهشو
ده  ئورووپاييهکان  ته  و لهههموو  وێ؛  پرته  پ تی  شاری  و و  شاهيدی    ۆنبليس قال 

 
" بووە که ناوچهيهکی گهورەی پاشايی  Preußenفريدريشی دووههم يا فريدريشی مهزن شای پرۆيسن "  ٢٩

تهوە که له  ی  ئورووپا دەگر ژەی بووە.  ١٩١٨تا   ١٧٠١سا   در
ك بووە له باشووری برلين.  ٣٠   پوتسدام شار
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لهده   رزه لهبۆمه و  ؛  خۆشه  ب ده کهويستهناکاو  خۆی  تهی   کانربازه سه  که  وه دۆز
کسييان لی کردوه ده  ژی س ته و له ستدر   .  ی خۆی وەدەر نراوە کهو

بی "    کی  شی تهنز و تهندين بهچه  له  " کهCandideکت س و کهوتی خه وس لهسهر هه
کهاتو پ خۆی  وه وه سهردەمی  ڕاوه ،  گ پهرتووکه يهك  ئهو  ت.  دەردەکهو فکاهی  کی 

ی دۆزينهگای کاتی خۆی و ههت و بارودۆخی کۆمه ر سياسهسهله  يهخنهڕه  ی  وه و
ك بههه   کات کهده   كبوونی خودايه  دا و شك لهمانای ژيان ده    و باشی دەبات.  ره موو شت

که    رۆمانه کارت ببوونهری  ڤۆلتر  زۆربه يهنموونه  کانی  بۆ  کاری  کاره كی   ی 
هونهرهه فه و  نهريهنگيی  و بۆ  داهاتوودا.  له  ههوادانهری     کان  واته  کۆمپۆزر 
"رانسهفه بۆرد  ال  د  بنيامين  ژان  ی    له  ٣١" n de La BordeBenjami-Jeanوی  سا

بی "١٧٦٨ بهCandideکت لهئۆپه  "ی کرد  و  بيستهده سه  را  ار بۆ  ندين جميشدا چهی 
دانی هونه شهگه   رگيراون.   کانی ئهو وه کاره  ك لهری، کهپ

 

 

 

  

  

  

  

  

 
کی مۆسيقا و هونهريی فهرانسه.٣٤١٧ - ٩٤١٧( ٣١   ) ناودار
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رن لۆرنس   ) Laurence Sterne( ست

  

ل "   ٢٤.١١.١٧١٣نووسهری ئينگليزی      "ی ئيرلهند له دايك  Clonmellله شاری کلۆم
شڕەوی    ١٨.٠٣.١٧٦٨  و   بووە  رن لۆرنس وەك پ له لهندەن کۆچی دوايی کردووە. ست

ڕنيزم له ڕۆمان نووسيدا ناسراوە. ئهو به ڕۆمانهکهی، ژيان و ڕوانگهی تريسترام   مود
نهر.Tristram Shandyشاندی "   " دەخاته بهر چاوی خو

هيهکی تا ڕادەيهك ههژاردا هاتۆته دنيا. باوکی سهر    رن له بنهما باز بووە و له ست
ناوە و بردووە. له   هکهشی لهگهڵ خۆی ه تدا کاری سهربازی کردووە و بنهما زۆر و

ی   کی نيزيکی توانيويه له شاری کمبريج   ١٧٤٠تا    ١٧٣٥سا به يارمهتی دارايی خزم
ی   ت. سا ن بۆته قهشهی کليسای مهسيحی له    ١٧٤١له بواری ئيالهيات دا دەرس بخو

ی  Yorkshireشاری يۆرکشاير "  له سا ئينگلستان.  باکووری  له  رن    ١٧٤١"  ەوە ست
لی "    " زەماوەندی کردووە.  Elizabeth Lumleyلهگهڵ ئيليزابت الم

دوای سهرکهوتوويی له کارە ئهدەبييهکهی واته "تريسترام شاندی" که بيست ساڵ     
ی ناودار ببوو، زياتر له شاری لهندەن دەماوە و سهفهری   دوای قهشهبوونی له کليسا، پ

که   سيپهالك  نهخۆشيی  بۆ  چارەيهك  هيوايهی  بهو  دەکرد  ئورووپاييهکان  ته  و بۆ 
ی   سا تهوە.  بدۆز ببوو،  تووشی  بوو  له    ٦٥تا    ١٧٦٢ماوەيهك  هکهی  بنهما لهگهڵ 

م زۆر به تهنيايی و دوور   رن له ناو و شوهرەتدا، به باشووری فهرانسه ژياون. ست
ی جيا ببوو هکهی، که ل   نهوە و له لهندەن دەژيان، کۆچی دوايی کرد. له بنهما

ی      له چاپ دراوە   ٦٧تا    ١٧٥٩ڕۆمانی "ژيان و ڕوانگهی تريسترام شاندی" له سا
مانييهکهشی   ی   ١٧٦٩و دەقی ئا ردراوە و چاپ کراوە. ئهو ڕۆمانه که تا سا وەرگ
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ی    ١٧٦٧ له زستانی سا و کراوەتهوە،  و ب ر  ههستی زۆ  ١٧٥٩له نۆ کتيبدا چاپ 
وازی نووسينی ئهو ڕۆمانه به تهواوی لهگهڵ ڕۆمانهکانی   ه خست. ش مرۆڤی وەجوو
ههمدا له   بی س شووی نووسهرانيتر جياوازی ههبووە: قارەمانی ناو ڕۆمانهکه له کت پ

ی   . ڕووداوەکان لهگهڵ سا ش له دايکبوونی قارەمانی   ١٧١٨دايك دەب واته نۆ مانگ پ
د  ی  ڕۆمانهکه "تريسترام" دەست پ يه. تهنانهت    ١٧١٣ەکهن و کۆتايی چيرۆکهکهش سا

ههمدا هاتووە. هونهری ئهدەبی ئهو ڕۆمانه لهوەدا بووە   بی س شگوتهی نووسهر له کت پ
ڕاوەکان لهسهر   س وکهوت و ڕوانگهی گ يی هه که پ که نيکردن يا ت که بههۆی نه

واوە. کهسايهتی "تريسترام"   ڕاوەکهش سهر ل ش به دەنگی بهرز  بابهتهکه، خودی گ
شنياری جياوازی ستيلی کاری دەکا   بير له نووسراوەکانی دەکاتهوە، تاقيکاری دەکا و پ
راوەی   نهرەکانی دەدوی، باس و گفتوگۆ دەکا و له گ کی نوێ لهگهڵ خو واز و  به ش
پاسيڤ   ههميشه  نهر  خو ئهودا  ش  پ ڕۆمانهکانی  (له  دەکات.  بهشداريان  ڕۆمانهکهدا 

  ارييهکی له رووداوەکانی ناو نووسراوەکاندا نهبووە.) بووە و هيچ بهشد 

کی زۆری له      نهر ی که تا ئهوکات نهبينرابوو، خو وازی نو ئهو ڕۆمانه بههۆی ش
له  دەخست.  ه  وەجوو مرۆڤی  ههستی  نووسينهکهی  ستيلی  کۆکردەوە.  دەوری خۆی 

نازناوی   که  و    ٣٢"ی Rabelais"  رابله فهرانسهدا،  ئيلهام  دانابوو،  لهسهر  ئينگليزيان 
رۆئيدەی به   نيس ديد دا که دواتر بۆ نووسينی رۆمانهکهی خۆی    ٣٣" Denis Diderot"  د

" ناوی  (Jacques the fatalist and his masterبه  وەرگرت.  لی  کی  که تا    ١٧٧٨" 
٨٠ .( 

 

 

  

 
نسانس له فهرانسه ( ٣٢   ) ١٥٥٣ - ١٤٩٤رابله نووسهری سهرسهمی ر
ڕ، نووسهر و هونهرمهندی فهرانسهوی (   ٣٣ رۆ فيلهسۆف، وەرگ نيس ديد   ) ١٧٨٤ - ١٧١٣د
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 " Jean-Jacques Rousseau" ژان ژاك رۆسۆ

  

ڤ له    ٢٨.٠٦.١٧١٢سويسی    –يلهسوف و نووسهری فهرەنسی  هف       له شاری ژن
کهوتی   ر و  بووە  رمنۆنڤيله    ١٧٧٨ی  ٧ی  ٢دايك  ئ ناوی  به  ناوچهيهك  له 

"Ermenonville  .له نيزيک شاری پاريس کۆچی دوايی کردوە "  

يی      مندا ژيانی  رۆسۆسهردەمی  ژاك  کوڕی   ژان  ژاك  ژان  بووە.  دژوار  زۆر 
ستان،  کی پرۆت و به ب نازی    ست داوه ده   دوای لهدايکبوون، دايکی له  ٣٤سهعات ساز

ی   رراوەته    ١٧٢٢دايك گهورە بووە. سا نانی ئايينی ن ژان له اليهن باوکيهوە بۆ ڕاه
تی سويسه، واته له شازدە ساBosseyالی مامی له شاری بۆسی "  كی و يدا  " که شار

ی له ی    ناچار کراوە ج ت. سا نس    ١٧٣٢دايكبوونی خۆی بهج به الی مادام د وار
"Madame de Warens " له شاری کامبری "Chambéry فهرانسه، که دواتر بوو به "

بووە هوی گوڕانی ئايينی ژان ڕۆسۆ    ندييهيوه و پهخۆشهويستی ژيانی، گيرسايهوە. ئه
بواری فهلسهفی، ئايينی، مۆسيقا و زانستی سروشتی    ك. لهله "پرۆتستان"ەوە بۆ کاتۆلي

ندده  نی    له  و سهفهرانهدا که. هاوکات له رسی خو ڤهوە بۆ    له    ٤١تا    ١٧٣٠سا ژن
گای حاکم رووبهڕوو بۆوە.  ی کردوونرانسهئيتاليا و فه   ، لهگهڵ کردەوەکانی کۆمه

ی      بههۆی    ١٧٤٥سا بوو.  نيشتهج  پاريس  له  "ئايا  ڕۆسۆ  پرسياری  داڕشتنی 
زيندووبوونهوەی زانست و هونهر بوونهته هۆی باشترکردنی مۆڕال و ئهخالق؟"،  

ی   به    ١٧٥٠سا خۆيان  که  ئهديب  يك  کۆمه لهگهڵ  دەرکرد.  ناوی  ك  شهو به 

 
کی باوەڕی ئايينی مهسيحيه.   ٣٤ ستان، با   پرۆت
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دروستکردنی وشهنامهوە خهريك کردبوو، هاوکاری دەکرد. له پهنا ئهو کارەی زياتر  
تر خۆی به  ئيديۆلۆژی ی    و قوو نووسراوە ناودارە    ١٧٦٢جيهانييهوە خهريك کرد. سا

لهسهر   ڕۆسۆ  دەرەوە.  نان"دايه  ڕاه "لهسهر  ناوی  به  گا  کۆمه لهسهر  سياسييهکهی 
شتنی دەيويد  ی  ٣٥هيومبانگه   گهڕايهوە بۆ فهرانسه.   ١٧٦٧چوو بۆ ئينگليز و سا

سهدەی      نووسهرانی  و  فهيلهسوفان  گرنگترين  و  ناودارترين  له  يهك  ی  ١٨ڕۆسۆ 
گاخۆشکهر بۆ شۆڕشی فهرانسه له ئهژمار دێ. بههۆی ئيئۆريی   فهرانسهيه و وەك ڕ

" پاستالۆزی  هاينريش  وەك  مامۆستايانی  لهسهر  کهريی  کارت نان   Heinrichڕاه
Pestalozzi "و فريدريش فريبل " ٣٦belFriedrich Frö  "داناوە.  ٣٧  

به ناودارەکهی      ی  OT Émile ou de l’éducation"کت نان، سا ميل يا لهسهر ڕاه " ئ
که   ١٧٦٢ بدا  کت چوار  له  ساڵ  ههمان  مانييهکهی  ئا راوە  وەرگ دەقه  کراوە.  چاپ 

  الپهڕەيه، له چاپ دراوە.   ١١٦٨سهرجهم 

کی م    نان) پهرەسهندن ميل يا لهسهر ڕاه داگۆگی ياخود  ئهو ڕۆمانه (ئ ڕنه بۆ پ ود
تهوە   به دەگهڕ کهری ئهو کت زی مهزنی کارت نانی مرۆڤ و بهتايبهت منداڵ. ه ڕاه

زەکهی.     سهر بيرکردنهوە و زمانهوانيه بهه

دۆزيوەتهوە.      مرۆڤ  سرووشتی  نانی  ڕاه بۆ  ی  نو كی  ل مود بهی  کت بهو  ڕۆسۆ 
ئهدەبييهکهی فۆرمی نۆی ژيا کارە  بهرچاوی  کی  به  اليهن گا.  بۆ مرۆڤ و کۆمه نه 

س   ت.  ندر ڕابه باش  ئهگهر  دەکا  عهمهل  باشتر  زۆر  گا  کۆمه نووسهر  بۆچوونی 
غ بوون که بۆ   نانی پرۆسهی با که ته هۆی پ نهر بوونيان ههيه: "سروشت" (دەب راه
هاتووييهکان)،   نانی ل که ربوون پيويستييهکی زۆری ههيه)، "شتهکان" (دەبنه هۆی پ ف

" بوونياندا  ههروەها  غ  با چۆنيهتی  و  ربوون  ف پرۆسهی  وان  ن له  (که  مرۆڤ" 
واسين به اليهنی   نانهکهی باوەڕدار بوون و خۆ هه ئۆری ڕاه بڕياردەرە).  پايهی ت

 
ژوو ناس و فيلهسۆفی ناوداری سکاتلهنديی،   ٣٥   . ١٧٧٦تا  ١٧١١دەيڤيد هيوم م
داگۆگ، سياسهتوان و فيلهسۆفی سويسی  ٣٦   .٢٧١٨تا  ١٧٤٦هاينريش پاستالۆزی پ
مانی و قوتابی هاينريش پاستالۆزی  ٣٧ داگۆگی ئا   .١٨٥٢تا  ١٧٨٢فريدريش فريبل پ
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ياسای   به  ه،  مندا پهرەسهندنی  پرۆسهی  بوونی  لهسهر  ههروەها  مرۆڤهوەيه،  باشی 
  تايبهتی خۆيانهوە.  

ی ساوا ياخود منداڵ (تا  ڕۆسۆ چوار قۆناخی بۆ ئهو پهرە     ن    ٢سهندنه داناوە: منا سا
ی ( رمندا ب)، تهمهنی م بی دووههم)، تهمهنی الويهتی   ١٢تا    ٢، يهکهم کت ن، کت سا

(  ١٥تا    ١٢( بلووغ  تهمهنی  و  ههم)  س بی  کت ن،  بی    ١٥سا کت زەماوەند،  کاتی  تا 
    چوارەم).

کهری مهزنی لهسهر ئيدياليسته مانی بووە،باوەکوو ڕۆسۆ کارت م کارەکانی   کانی ئا به
وەيه ئهو   دا کراوە. بهو ش س و کهوتی لهگه له فهرانسهدا زياتر به چاوی ڕەخنهوە هه
له   خۆی  که  کراوە  سهير  نهر  بزو و  تۆفانی  كی  ئيديال وەك  سرووشتييه  مرۆڤه 
گای  کۆمه مرۆڤايهتی  و  ڕووناکبيری  فهلسهفهی  به  دژ  مانگرتووييدا  کی  بارودۆخ

  انييهت نيشان داوە.  شارست

نانی      ڕاه لهسهر  کهرييان  کارت بهرچاو  کی  واز ش به  ڕۆسۆ  بيرۆکهکانی  و  ئيدە 
ن له    ٢٠و    ١٩مرۆڤی سهدەی   نانی مندا ك بۆ ڕاه بووە. کارەکانی بوونهته سيمبول
گاکاندا.    کۆمه
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ل کانت مانۆئ  ) Immanuel Kant( ئ

  

مانی  يلههف    رگ "  له  ١٧٢٤ئاوريلی  ی  ٢٢سۆفی ئا دايك    " لهKönigsbergکۆنيگس ب
برواری  ١٢و    بووه  رگ کۆچی دوايی کردووه   ر لههه   ١٨٠٤ی ف . کانت  کۆنيگس ب

لهيه هانده فيله  ك  سهسۆفانی  ڕۆشنبيرييهرده ری  فهمی  بيرئ  ئهلسه.  زانايه فی    و 
که ژووی ڕۆحی مرۆڤ دانا سهزنی لهکی مه رييهکارت   .  وه ر م

بووه     دروو(سهڕڕاج)  زين  کی  مرۆڤ کوڕی  له  کانت  هبنه  و  زۆر  يهما کی 
زگه ی  کراوه   رده روه ری فناتيك پهپار نا فهلسهفهی ئايين،  په   له  ١٧٤٥تا    ١٧٤٠. سا

ندووه زانستگه  رسی بيرکاری و فيزيكی لهده  رگ خو ی    . لهی شاری کۆنيگس ب سا
نهك مامۆستوه   ١٧٥٥تا    ١٧٤٦ ی خۆی  که همهو بنه  ری ناوماڵ کاری کردووه ای ڕاه

و کردووه به ی  . لهخ رگ وه زانستگه له والوه به ١٧٥٥سا ژکای کۆنيگس ب ر  ك ڕاو
ی  زراوه دامه ی کۆنيگس  زانستگه  تيتری پرۆفسۆريی مهنتيق و بيرکاری له  ١٧٧٠. سا

رگ وه  ی  رگرتووه ب رگ ده   یزانستگه  له  ١٧٩٦. تا سا و    وه رسی گوتۆتهه کۆنيگس ب
ی    . کهرپرسی زانستگهبه به بووه   ١٧٨٨تا  ١٧٨٦سا

کاره کهيه  له    بهم  کانت  به  کانيدا،  بهباره کانی سهپرسياره   گشتی خۆی  زانستی    ت 
ی    ريك کردووه خه  وه سروشتييه بی "ڕه   ١٧٨١و سا وکردۆتهوە.  ی عهقڵخنهکت "ی ب

و کردنهندين نووسراوه ودا چههدوای ئبه ی فهلسهفی خنه: ڕه بۆ نموونه  وه ی ديکهشی ب
نانی ههك پايهوه  که ی  س و که ی پ تافيزيکی(سا لی مهی عهخنه)، ڕه ١٧٨٥وتی م

ی عهقڵ  ی خنهها ڕه روه ) و هه١٧٨٨(سا   ). ١٧٨٠ی حوکم(سا



 ٩٦      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

بی 'ڕه     ی  ڕه الپه  ٨٥٦  ی عهقڵ'ی کانت لهخنهکت کی فهوه   ١٧٨١دا سا ب فی لسهك کت
به. ئهچاپ دراوه   له کی تايبه  و کت ستنيشان  می خۆی ده رده فهلسهفهی سه  ت بهقۆناخ
نا بکا به  قينهبوونی ڕاسته  بووه نه  وه ی ئهکهرکه ئه  کا کهده  ك  وه ته  کوو باس لهو ر
کهده  شتهچلۆنايه  کا  سترۆکتووری  ڕوون  تی  يهوه کاتهده کان  بيرکردنهکه .  کانی  وه م 

ئه نووسينی  بۆ  بهکانت  کت ی    له  و  که   ١٧٦٩سا کهاتوون  که  پ کارت دا  ری  لهو
. کانت  دياره   وه يهکه کاره   ) به١٧٧٦تا    ١٧١١" (David Humeيويد هيوم "فهلسهفهی ده 

يداوه هه  لهچه  و تی"  "هۆکار و  "هۆ"  بپارنووسراوه   مکی  کهکانيدا  ڵ گهله  زێ، 
عهخنهڕه  گهی  يهق هيوم  ده رايی  پره گرنهك  و  لهوه  تی  هۆکار ردووکياندا  هه  نسيپی 

نانهڕوون نييه ن کهبۆ کانت چه   وه . هۆکاره کد ك پ تهده   مک ی وه هۆی کۆکردنه  ب
  .کانزموونه ئه

گه   کهنووسراوه     کهاتهيهکی  ههپ ۆزی  ئا له  يهك  ب  و  کهاتووه هدوو  پ بهش  شی . 
نانی سه نان. بهتايی و بهره ڕاه تۆدی ڕاه نانی سهشی م کهاتووه ره شی ڕاه  له  تايی پ

، که ن و کات و هه   جوان ناسی(زيبا شناسی) با ناکردنی شو ی ها پلهروه فۆڕمی و
. ئهرزی مهنتيق ده به کدانهوه ر دوو تهسهويش خۆی بهپشکن شی مهنتيقی ی بهوه ری ل

کتيك واته ناکردندا دابه زانستی فيکری و ديال   کات.  ش ده لۆژيکی و

ئۆری بايه  کانت له    رنيکیخی زانست ناسی مرۆڤدا وه ت ش ديواری کۆپ  وتووه که  ٣٨پ
ی لهيهوه خۆی ناوی شۆڕشی بيرکردنه  که  کرد    وه ستی بهو هه. ئهر داناوه سهکی نو
ناسينیچه  که  ده شته  شنی  بهوروبهکانی  مرۆڤ  تی  چۆنيه  به  وه تهستراونهری 

ئهوه کۆکردنه ههکانی مرۆڤزمونهی  ئهروه .  بۆچی  دا  نيشانی  کانت  کانی زموونهها 
ندا سنوور داره   شوناسی مرۆڤ له وه   . لهشو نيهعه  کۆ ر  سهوه   و سنوورانهتی ئهق

مکی . چهوه پارادۆکسه  ونهکهدا ده نگانهارودۆخی تهب  وێ و چلۆن لهکهکان ده زموونه ئه
زييه لهخنه"ڕه   له  خنهڕه  نه"دا خۆپار گه  ی عاق ر  نبههه  يشتويی و داوەريکردن لهت

  تدان.  دييهبهر خودا، ئازادی و ئهسهزموون له ی سنووری ئهوه ره ده  له کان که ڕاستيه

 
رنيکی ئه  ٣٨ نه بوو که  رهوهو تهديواری کۆپ کردنی زهو رسامی لهك ناوهوی وهی چاول ی  ڕوانگه ندی ئونيو

  واوی گۆڕی.  ته به  وهکانهئايينيه
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ی بۆچوونی    مکی ئازادی بهچه  سوفهو فهيله. ئهيهخۆی هه  ت بهکانت ياسای تايبهپ
دامه ی عهخنهڕه   واته  خنهم ڕه دووهه  له ت کهڵ مرۆڤ ده گهله  لی عهق   يار بهته  دو

  تی.  خالقی فهلسهفی خۆيهمی ئهسيسته

نی  ی فهلسهفيی کانت نهک ههر له فهيلهخنهڕه     کوو داو    شاعيران  سۆفان گيراوە، به
نه  Heinrich"، هاينريش فۆن کالينست "Goethe"  ك گوته رانی سرووشتی وه و پشک

von Kleistر "" و شيلهSchillerکی مه "يشی گرتۆتهوە و بۆته کهينانی باس زن هۆی پ
مانی لهبازنه  له ی، کهمی ئيحتماالتهڵ سيستهگهی ڕۆشنبيراندا. فهلسهفهی ئيدياليزمی ئا
تهکهکانتهوە ده  یخنههۆی ڕه به ر پرسيار و ی  خنهڕه  دواتر . فريدريش نيچهژ ی عهق

ر ڕه   خسته ی  نيوه   کانی کانت کرد. لهڕاستبوونی گوته  و گومانی له   وه ی خۆيهخنهژ
سه دووهه نۆزده ده می  چهی  لهدا  کهس  مه  ند  بوونهکتهقوتابيانی  کانت  هۆی    بی 

خستنی شهوه  ی بۆڕ کی نو مان. کانی کانت لهچوونهپۆل  زانستگاکانی ئا
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فگانگ فۆن گوت  " Goethe"يۆهان وۆ

  

مانی،      ی ٨ی ٢٨نووسهر و شاعيری ئا له فڕانکفۆڕت له دايك بووە   ١٧٤٩ی سا
کهوتی    " کۆچی دوايی کردووە.  Weimarله وايمار "  ١٨٣٢ی ٣ی ٢٢و ڕ

شتووە، نهك ههر      کی جيهانی لهخۆی بهج ه يۆهان وۆلفگانگ فۆن گوت هونهر
ك  کهرييهکی گهل ژووی ڕۆحيی نووسراوەکانی کارت کوو م ڕوانگه ئهدەبييهکهی به
مهزنيان لهسهر بوارەکانی فهلسهفه و زانستی سرووشتی جيهان داناوە. گوت له شاری  

مان و شتراسبۆرگی فهرانسه   يانهی که اليپزيگی ئا زانستگهی تهواو کردووە، ئهو ج
کردوون. ههر لهو شارانه بوو که بههۆی يۆهان گاتفريد   دواتر وەك دادوەر کاری ل

" ردەر  (Johann Gottfried Herderه کارەکانی  ١٨٠٣تا    ١٧٤٤"ەوە  لهگهڵ   (
کهونهکانی  ١٦١٦تا    ١٥١٦شکسپير( کارە  و  بههۆی   ئوروپا)  پهيدا کرد.  ناسياويی 
رتری    نوسسينی و شانی  ک "رەنج  ناوی  به  که  نامهنووسيندا،  وازی  لهش ک  ڕۆمان
)لهسهر ئهزموونی خۆشهويستی ژيان له  Die Leiden des jungen Werthersگهنج" (

سالر "  قاندوويه، له ماوەيهکی کورتدا Wetzlarسهردەمی مونشييهتی له شاری و " خو
  ناوی دەرکرد.  

ی      گای بۆ چوو  ١٧٧٥گوت له سا   " Anna  Amaliaنه ناو کۆشکی ئانا ئاماليا  "ڕ
هکانی ئهو سهردەمه هاتوچۆيان   مانی کرايهوە که زۆربهی مرۆڤه ماقوو شازادەيهکی ئا

ررا و له پهناشيدا ههل و ئازادييهکی   دەکرد.  هتی پ ئهسپ لهوێ گوت چهندين کاری دو
ئه درا. سهرەڕای  پ ئهدەبييهکانی خۆی  کارە  به  ژەدان  در باشه،  باشی بۆ  دەرفهته  و 

ی   کی  Charlotte von Steinله پهيوەندی لهگهڵ شارلۆته فۆن شتاين "  ١٧٨٦سا " که ژن
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له   کرد.  ئيتاليای  سهفهری  بوو،  مان  ئا وايمهری  ئهيوانی  له  ئهو سهردەمه  ناوداری 
دی به ناوی "فاوست"   به مانای   Faustئيتاليا دەستی به نووسينی پڕۆژەيهكی تراژ

ی  يه"دەستی قووچاو" کرد که تهواوی تهمهنی ژيانی خۆی پ   ١٧٨٨وە خهريك بوو. سا
دريش شيلهر  فر لهگهڵ  نامهنووسينی  پهيوەندی  بهدواوە  رە  ل وايمار.  گهڕاوە شاری 

"Friedrich Schiller "کی زۆری نووسی    ٣٩ کرد و له پهناشيدا شيعر و پهخشان دەست پ
وی کردنهوە.(     )١٧٩٧و ب

لم، مامۆستای کارناس     ک به ناوی ويله هاوکات، گوت دەستی به نووسينی ڕۆمان
"Wilhelm Meisters Lehrjahre ی بۆ وەچهی داهاتوو وەك نموونهيهکی " کرد که گوت

قاندنی   شتهوە. هۆگريی گوت بۆ کاری کالسيکی بووە هۆی خو باش و ئولگويهك ه
کيتر به ناوی "   " که نووسراوەيهکی دراماتيكيه.  Iphigenie auf Taurisکار

   " دی  تراژ (   ڕۆمانی   " گهنج  رتری  و شانی  ک  Die Leiden des jungenرەنج 
Werthers  له ی    ٢٢٤)  سا ڕۆمانهکه    ١٧٧٤الپهڕەدا  ناو  رتری  و دراوە.  چاپ  له 

يکی به ناوی   وازی نامه نووسين لهگهڵ ههڤا کی ژير، حهساس و بهتينه که به ش گهنج
" لۆته  بهناوی  ک  کچ عاشقی  گهنجهکه  پهيوەنديدايه.  له  لم  لۆته  Lotteويله  . "دەب

" رت  ئالب ناوی  به  تری  کی  له  Albertخۆشهويست کات  و  ههبووە  ژيانيدا  له   "
شکچيهکهدا   کهاتنی ههستی بهخيلی له گهنجه ک ته هۆی پ تهوە، دەب سهفهرەکهی دەگهڕ

 و ... 

کردن، به مافی  ڕينی وەچهی نوێ بۆ  بهو نووسراوانه و لهگهڵ ڕاپه      ئازادی ههستپ
شۆڕش ش  پ کهرييان  کارت حهياتی   و  ڕەگی  گوت  حکوومی،  ويی  بش به  دژ 

ببووە   گهنج  رتری  و گرتبوو.  نيشانه  خۆی  سهردەمی  حکوومهتيی  کاربهدەستانی 
گاکاندا.  کی فهرههنگی له کۆمه  فيگۆر

 

 
مانی (ر، شاعير، فيلهۆفريدريش شيلهر دوکت  ٣٩ ژووناسی ئا   )١٨٠٥تا  ١٧٥٩سۆف و م
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 "  Gottfried August Bürger" بورگهر گوتفريد ئاگوست

  

مانی       ندە "   ٣١.١٢.١٧٤٧نووسهری ئا رسو " که Molmerswendeله شاری مۆلم
کهوتووە له دايك بووە و ڕۆژی   مان هه تی ئا ی ی مانگی  ٨له ڕۆژهه نی سا ژۆئ

  له شاری گوتينگن کۆچی دوايی کردووە.   ١٧٩٤

فيگۆرە    له  يهك  مانی،  ئا شيعری  نهری  دامهزر وەك  ئاگوست  ههرە    گوتفريد 
دريش شيلهر " مان له ئهژمار دێ. ڕەخنهی فر  Friedrichگرنگهکانی دنيای ئهدەبی ئا

Schiller  " عرەکانی نووسهردا، نهك ههر کهسايهتييهکی   لهسهر کهمبوونی ئيدياليزم له ش
نا خوارەوە.   کوو به گشتی نرخی کارەئهدەبييهکانی پ ه گوتفريد  پ خهوشدار کرد، به

ی  شووی گوت بوو، به کارەکانی خۆی ههو که يهك له اليهنگرانی کارە ئهدەبييهکانی پ
عرە ميلليهکانی داوە.   وکردنی پهروەردە و ش که ن و ت کها   ت

کهوتووە،      هيهکی قهشهی کليسا و تا ڕادەيهك ههژار هه گوتفريد ئاگوست که له بنهما
ندنی دەرسی دادوە  ی  ههوکات لهگهڵ خو   ١٧٧٢تا    ١٧٦٨ری له شاری گوتينگن سا

ی   له زانستگهی گوتينگن   ١٧٨٣له بواری زمانناسی و ئهدەبياتيش چاالکی کردووە. سا
وەك مامۆستا دەرسی داوەتهوە. س جار زەماوەندی کردووە و ههر س جارەکهش له 
و   ملهوڕی  به  دژ  سياسييهکانيدا  شيعرە  زۆربهی  له  بۆتهوە.  جيا  هاوسهرەکانی 

گا ڕاوەستاوە.  زۆ   رداريی ئهشڕافييهتی ناو کۆمه

بی "سهفهری پڕ له ڕووداو بۆ ئاو      کی زۆری نووسهر، کت له پهنا شيعر و پهخشان
ی   کهنينی مونش هاوزن" که سا الپهڕە له چاپ    ١١٤له    ١٧٨٦و زەوی، رووداوی پ
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و  ناودار  زۆر  کيدا  خه ناو  له  هاوزن  مونش  چيرۆکی  ناودارە.  ك  گهل   دراوە، 
سهنگاندن لهگهڵ کارە ئهدەبييهکانی  ی کات و به هه خۆشهويست بووە، گهرچی به پ

مانيدا، لهبير چۆتهوە.     دواتری ئهديبانی ئا

و     دەکا  پ دەست  روسيا  بۆ  ئهسپ  سواری  به  سهفهريك  به  به  کت ئهو  چيرۆکی 
م شا ن به ه دڕەندەکاندا وەدەست د کی زۆر له پهيوەندی لهگهڵ ئاژە نسی  ئهزموون

ته ناو زيندانی  يهتی دەکات. لهو سهفهرەدا، دەکهو ژەدان به ژيان ههميشه هاوڕ در
تهکهی.  تهوە بۆ و م خۆی ڕزگار دەکا و دەگهڕ   تورکهکانهوە، به

ه دڕەندەکانه، که قارەمانی چيرۆکهکه     بهکه ئهزموون لهگهڵ ئاژە يهکهم بهشی کت
دا دەکا يا وەك يارم كی خۆیبهربهرەکانييان لهگه نه وەردەگرێ.    هتيدەر ك لهو ئاژە که

وەيهکی وەستايانه و   ن که به ش نا دەکر له دووههم بهشدا جيهانگهلی بيانی نهناس و
کی ب   واز بهکه، که ش دا کراوە. ناوەڕۆکی کت س و کهوتيان لهگه کونجکاوانه هه

گای کاتی خۆيدا ههي زانهی له ههنبهر سياسهت و شارستانييهتی کۆمه ه، له قابغی  ڕ
کهنيندا بهيان دەکرێ.  ته و پ  گا
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  ) ١٧٨٦تا  ١٨٣٢( کالسيكسهردەمی 

 

فل هداني   "Daniel Defoe"  ۆید

  

مانگی      ئينگليزی،  ی  ٩نووسهری  سا و    ١٦٦٠ی  بووە  دايك  له  لهندەن  ی  ٢٦له 
ی   سا فۆی    ١٧٣١ئاوريلی  د دانيهل  باوکی  کردووە.  دوايی  کۆچی  لهندەن  له  ههر 

ی   له کاری بازرگانيدا سهرکهوتوو ناب و پارەيهکی زۆر به    ١٦٩٢قهساب بووە. سا
خشت   کارگای  دواتر  بووە.  قهرزدار  هت  دەو و  كی  بههۆی  خه م  به داناوە  بڕی 

ی   له سا بهنديخانهوە.  لهههنبهر کليسا کهوتۆته  دانيهل    ١٧١٤تا    ١٧٠٣دژبهرايهتی 
 " هارلی  رت  رۆب وەزير  سهرەك  کاريی  نهری  نو (Robert Harleyوەك   "١٦٦١ -

" بابهتی  The Review) چاالك بووە و له ڕۆژنامهکهی سهرۆك وەزير به ناوی "١٧٢٤
و کردۆتهوە. لهو ماوەيهدا زياتر له لهسهر ڕوانگهی حکوومه نووسراوەی   ٥٠٠ت ب

ك بۆ کردنهوەی باس لهسهر پرسياری سياسی و  و کردۆتهوە و نووسينی به ههل ب
دواتری   بوونی  ناودار  زانيوە.  خۆی  سهردەمی  سروشتی  ئهخالقی  و  يهتی  کۆمه

نه ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه،   بووە.   بههۆی نووسينی ڕۆمانی پڕ ڕووداو، بۆ و

ی  Robinson Crusoeڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه "    الپهڕەدا    ٣٦٤له    ١٧١٩" سا
ی   مانييهکهی سا کی کالسيکی سهردەمی خۆی    ١٧٢٠له چاپ دراوە. دەقه ئا وەك کار

"ڕابينسۆن   مهزنی  ڕۆمانی  سهمهڕەی  و  سهير  رووداوی  و  ژيان  دراوە.  چاپ  له 
ئهدە کارە  پڕبايهخترين  له  يهك  پڕ  کرۆزۆئه"  له  يهك  هاوکات  و  جيهانه  بييهکانی 
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فوی لهوە دا بووە که   ب له ناو گهنجاندايه.  هونهری کاريی دانيل د نهرترين کت خو
ی سهفهری  له ڕۆمانهکهيدا   چهندين تهوەری وەك ئهدەبيات، ڕۆمانی پڕ ڕووداو و هاوا

تهی يهك کردوون.     ئاو

ڕا له  ك  ئهزموونی سهفهر کرۆزۆئه  ڕابينسۆن  ڕابينسۆن  ڕۆمانی  نادەکا.  و بردوودا 
کی   سهفهر بابی  و  دايك  مهيلی  به  دژ  که  يۆرك  شاری  له  ك  بازرگان کوڕی  وەك 
کی  دەکا، لهوێ ماجهرايهکی زۆری بهسهر دێ و وەك تهنيا مرۆڤ زەريايی دەست پ
تهوە که چلۆن   ڕ تهوە. ئهو دەيگ ن ڕزگار بوو له دوڕگهيهکی دوورەدەستدا به تهنيا دەم

تهنيايی بچووك    به  و دنيايهکی شارستانی  وەتهوە  گای ژيانی دۆز لهو دوڕگهيهدا ڕ
  بۆخۆی دروست کردووە.  

خۆی     ش  پ ڕۆمانهکانی  لهگهڵ  جياوازبوونی  و  اليهنی  چهند  بههۆی  ڕۆمانه  ئهو 
به   فۆی  د دانيهل  دۆزيوەتهوە.   بۆخۆی  نهراندا  خۆ ناو  له  تايبهتی  خۆشهويستيهکی 

ژەدان به ڕوودا قاند که نووسين و در وەی ڕابينسۆن کرۆزۆئه، دوو ڕۆمانيتری خو
لهگهڵ  پهيوەندايهتی  له  ئهويتريان  و  دوڕگهکه  بۆ  ڕابينسۆن  گهڕانهوەی  يهکهميان 
له   تهنيايی  ژيانی  لهسهر  ئهزموونهکانی  لهگهڵ  ههروەها  و  خۆی  ژيانی  چۆنيهتيی 

داوە.   ك گر   دوڕگهيهکی دوور نووسيوە و ههردو چيرۆکهکانی ل

تا    ١٧٤٦" (Joachim Heinrich Campeنی وەك يۆئاهيم هاينڕيش کامپ "نووسهرا  
ڕن "١٨١٨ )، رابرت لۆئيس ستيوينسن  ١٩٠٥تا    ١٨٢٨" (Jules Verne)، ژول و

"Robert Louis Stevenson) "١٨٩٤تا    ١٨٥٠"  وايس  دەيڤيد  يۆهان  و   (Johann 
David Wyss) ک١٨١٨تا    ١٧٤٣"  که کالسيکی  کی  سيمبول وەك  دواتر  له  )  يان 

  کارەکانی ئهو وەرگرتووە.  

ی      له    ١٩٧٥ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه چهندين جار کراوەته فيلم، يهك لهوان سا
ی  Jack Goldاليهن جهك گۆلد " ر ناوی "ههيينی و ڕابينسۆن" و سا   ١٩٩٧"ەوە لهژ

 "يهوە کراوەته فيلمی سينهمايی. Rod Hardyش له اليهن رۆد هاردی "
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  " Jonathan Swift" سويفتجاناتان 

  

هيهکی ئينگليزی له ڕۆژی      نووسهری ئينگليزی، جاناتان سويفت، وەك کوڕی بنهما
ی  ١١ی مانگی٣٠ تی ئيرلهندە له دايك  Dublinله شاری دوبلين "   ١٦٦٧ی سا " ی و

ی  ١٩بووە و ڕۆژی   ههر له دوبلين کۆچی دوايی کردووە.    ١٧٤٥ی ئوکتۆبری سا
ی  لهو شارە،  ندن له بواری ئايينی دامهزراندووە.   ١٦٨٢سا   سهرەتای خو

ی     بهری مامی له شاری دوبلين گهورە کراوە. سا ر س چووە   ١٦٨٩جاناتان و لهژ
ر ناوی    بۆ ئينگليز و لهوێ وەك سکرت به  کی سهرکهوتووی ئهو شارە  ديپلۆمات بۆ 

مپل "  ی  William Templeويليام ت له زانستگهی ئۆکسفۆرد    ١٦٨٢" کاری کردووە. سا
ی   ندنی تهوەری ئايينی کردووە و له سا بۆته ڕۆحانی(قهشه)يهکی    ١٦٩٥دەستی به خو

ريهکه شيدا بهردەوام  مهسيحی و له پهنای ئهرکی ئايينی، تا کاتی مردن له کاری سکرت
  ماوەتهوە.  

ی      قۆناغه   ودراوە. لهجاناتان سويفت پلهی دۆکتۆری له بواری ئايينی پ   ١٧٠٢سا
تهی ژيانی بووە. ڕووداوی کووژرانی شاژن ئانا  بهدواوە، ئيتر کاری سياسيش ئاو

"Anna  ی ك    ١٧١٤" سا له جاناتاندا هيوای گهيشتن به پلهيهکی بهرزتری ئايينی پ
ناوە. و  " له شاری  Doms-St.Patricks"  ٤٠دۆم- ەك بهرپرسی کليسای سهنت پاتريکس  ه

پهڕ کردووە.   تی ئيرلهندە ت نی تهمهنی خۆی له و   دوبلين دوايين سا

 
ن.   ٤٠   دۆم، گومبهزە و به کليسای گهورەش دە
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ر "    " بريتين له  Gulliver's Travelsکاری ئهدەبی سويفت له پهنا سهفهرەکانی گاليو
شيعر و چهندين نووسراوەی ئايينی و سياسی، ڕادەی بهرزی کارە ئهدەبييهکانی بۆته  
هۆکار بۆئهوەی وەك گرنگترين نووسهری ئينگليزی زمانی سهدەی ههژدە ناوی دەر  

  کردووە.     

سياسهتی   ناو  ی  گهندە و  ه  هه يهتی،  کۆمه شهی  ک باسی  تهنزەکانيدا  نووسراوە  له 
ی  کردووە. به ن ی سهربهخۆيی ئيرلهندەی    ١٧٢٤ووسينی نامهکانی سا که لهواندا ههو

کی نهتهوەيی له ئيرلهندە   دانی ههستی نهتهوايهتی و وەك قارەمان دەدا، بووە هۆی پهرەپ
کرا.   شوازی ل   پ

ی      ر" ی جاناتان سويفت چاپ کرا، بوو    ١٧٢٦سا که رۆمانی "سهفهرەکانی گاليو
له ب کی کالسيک  نهرترين  به شاکار له پڕ خو واری ئهدەبی ئينگليزيدا و وەك يهك 

بهکانی دنيای ل هات.   کت

ر بۆ      کمان به ناوی گاليو بهوە، چوار سهفهری کهس گای چوار کت ڕۆمانهکه لهڕ
له سهفهری  باس  بدا  کت يهکهم  له  دەيکا.  دەريادا  به سهر  و  گهمی  به  که  تهوە  ڕ دەگ

س له  باشوور  زەرياچهی  بۆ  رە  یگاليو گهمييهکه،    ١٦٩٩ا بوونی  نوقم  دوای  دەکا. 
 " ليليپۆت  دوڕگهی  له  و  دەکا  ڕزگار  خۆی  ر  لهو  Liliputگاليو تهوە.  دەگر خۆی   "

ر   دوڕگهيه، گاليو له  زۆر  جهستهوە  باری  له  که  ليليپۆت  کی  خه خهودا،  کات  له 
ی دەبهسترنهوە. دواتر بههۆی   ر له  بچووکتر بوون، دەست و پ پشتيوانيکردنی گاليو

کهسايهتييهکی  و  هوان  پا کی  مرۆڤ وەك  دوژمنهکانيان،  ههنبهر  له  ليليپۆت  کی  خه
ر بۆ ناوچهی   بدا سهفهری گاليو ت. نووسهر له دووههم کت د حهماسی دورگهکهی ل

ز کی بهه يدا    ماداگاسکار و ڕووداوی کهوتنی گهمييهکه له ناو تۆفان تهوە که ت ڕ دەگ
زۆر  قارەمان که  وا،  زەبهالحی  غوولی  له  پڕ  دوڕگهيهکی  ناو  ته  دەکهو چيرۆک  ی 

ت و له   بدا له اليهن دزانی دەرياييهوە به ديل دەگير ههم کت لهخۆی گهورەترن. له س
بی چوارەمدا وەك کاپيتانی ناو کهشتييهك له سهر زەريا رووداويتری بهسهر دێ.    کت
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ك زۆريش دا  ئهو کارە ئهدەبييه سهرەڕای سهرکهوتوويی    ر ڕەخنهيهکی گهل ، له ژ
يهتی و  رشی کردۆته سهر بارودۆخی کۆمه وەيهکی سيستماتيك ه بووە چونکه به ش

تی ئينگليز.    سياسی و
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وان کالسيك و رۆمانتيك    سهدرەمی ن
  

يش فۆن کاليست  " Heinrich von Kleist"  هاين

 

مانی      ئا ی  ١٨نووسهری  ئوکتۆبری سا و   ١٧٧٧ی  دايك بووە  له  فڕانکفۆڕت  له 
ی  ١١ی    ٢١ڕۆژی   به هۆی خۆکوژی له پهنا زەرياچهيهکی برلين کۆچی    ١٨١١ی سا

  دوايی کردووە.  

گهييشتن له قهيرانی کهسايهتيی مرۆڤی     ی خراپ ت له کار ونووسراوەکانيدا ههوا
گا.  دەدا که به بۆچوونی ئهو دەبن وانی نهزمی کۆمه ه يا ش نانی بنهما ه هۆی ههرەسه

وان سهردەمهکانی کۆتايی ڕۆشنبيری، کالسيك ی    و  ئهو له ن کی نو ڕۆمانتيك سهردەم
ز، مانای دوانه ياخود   کی بهه ڕن و زمان کی مود واز تهوە که به ش ئهدەبی دەدۆز

ماني ته ناو ئهدەبياتی ئا ن ز د   يهوە. دووفاقه و رەخنهی تهنزئام

نا    و  م  زۆ بهربهرەکانی  بهردەوام  که  خۆيشيدا  کهسيی  ژيانی  ری  رابهبهله 
هکهيدا ماوەتهوە. ئهکردووه   تيیيهکۆمه  بنهما له ههنبهر  گانه  کی ب و،  ، وەك مرۆڤ

نه و  بنهداب  هريتی  وه کهما بنهی  ه  ك  کات  يهما کشکاند  ت نيزامی،  ی  ماقوو کی 
دان بۆ گهربازی بکا. ههتی سهيويست خزمهنه کی ئاسايی ناو   يشتن بهو ژيانی مرۆڤ

نهگهيشتکۆمه  ئهنجام  به  بۆ  لهگای  خويندنی  (ئه  .  ،  زانستگا  فيزيك  ندازياريی، 
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ك ڕاوه ری و زانستی ئابووری) دوای چهدادوه  ر پۆستی  سهت لهنانهستاند و ته ند مانگ
وه ك بهی وه که کاره  رگ نه  لهری ئابووری  بهڕ يتوانی خۆڕاگريی برلين و کۆنيگسب
  بکا. 

سه    کهسايهبۆ  وه لماندنی  خۆی  نووسهتی  سهك  ناوداريش  کی  نهرکهر .  بوووتوو 
کاره رجهسه وه بييهده ئه  م  "کانی  "١٨٠٨"(Penthesileaك   ،(DasKäthchen von 

Heilbronn)"کووزه ١٨١٠ ،(" ،ی شکاوDerzerbrochene Krug)"و شازاده ١٨١١ (  
 " هامبۆرگ  فۆن  له١٨٢١"(Prinz Friedrich von Homburgفريدريک  ن  اليه  )، 

نه کی    . لهير کراونی ليبڕالی سهك نووسراوه می خۆيهوە وه رده رانی سهخو بارودۆخ
ئاوايی    ٣٤نی  مهته  ژاری، لهالواز و به هه ييدا بههۆی خۆکوژييهوە لهم دنيايه ما سا

  کردووە. 

ی  "    ی هاينڕيش فۆن کاليست، يهك له    ١٨١٠مايکل کۆلهاوس" وەک بهرههمی سا
له   و  ماوەتهوە  ئهو،  کارەکانی  بايهخترين  پڕ  و  له چاپ    ٢١٥سهرەکيترين  الپهڕەدا 

دراوە. چيرۆکهکه لهسهر بازرگانيکردنی ئهسپ ساغ بۆتهوە و به ههستی دادپهروەری  
رکردنی کهرامهتی ئينسانی کۆتايی  و خۆ ماندووکردن و بهربهرەکردن دژ به بريندا

نی  تهوە بۆ سا   . ١٥٤٠تا  ١٥٣٠پ دێ. ڕووداوەکه دەگهڕ
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  ) ١٨٣٥تا   ١٧٩٨( سهردەمی رۆمانتيك

  

  ) Achim von Arnim(  ئاخيم فۆن ئارنيم

  

مانی    له شاری برلين دايك بووە و ڕۆژی    ١٧٨١ی ژانويهی  ٢٦ڕۆژی    نووسهری ئا
ژانويهی  ٢١ رسدۆرف    ١٨٣١ی  ويپ له    "Wiepersdorf" له  کردووە.  دوايی  کۆچی 

ی   ندوە و سا نتانۆ    ١٨٠١بواری زانستی سروشتی و بيرکاريدا دەرسی خو لهگهڵ بر
"Brentano) کردو١٨٤٢تا    ١٧٧٨"  پهيدا  ناسياويی  مانی)  ئا نووسهری  ی  ،  سا وە. 

تينا "  ١٨١١ نتانۆ زاماوەندی کردووە.  Bettinaلهگهڵ ب  " ی خوشکی بر

  

  "    Brentano, Clemens"  منبرنتانۆ کل

  

مانی ڕۆژی      ی  ٩نووسهری ئا رنتبرايت شتاين    ١٧٧٨ی مانگی نۆههمی سا له ئ
"Ehrenbreitstein  و بووە  دايك  له  حهوتی  ٢٨"  ئاشافنبۆرگ    ١٨٤٢ی  له 
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"Aschaffenburg  .ندووە و له " کۆچی دوايی کردووە له بواری پزيشکيدا دەرسی خو
ی    بهوالوە له بواری ئهدەبيشدا چاالکی بووە.  ١٨٠٠سا

ی سهردەمی ڕۆمانتيك، شيعر      من" وەك وەچهی نو "ئاخيم فۆن ئارنيم" و "برنتانۆ کل
و بوون.  ناودار  ماندا  ئا ناو  له  ئهدەبييهکانيان  نووسراوە  زيندووکردنهوەی  و  ەك 

مان   سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست خۆيان به کۆکردنهوەی کارە ئهدەبييه کۆنهکانی ئا
له شاری گۆتينگن   و ئورووپاوە خهريك کردووە. ئهو دوو نووسهرە بۆ يهکهم جار 

"Göttingen  ی مان لهگهڵ يهکتر ئاشنا بوون. له سا ی    ١٨٠٦تا    ١٨٠٤"ی ئا به دووقۆ
چ لهسهر  (کاريان  سيحراوی"  شاخ  "کوڕی  ناوی  به  ك   Des Knabenرۆک

Wunderhorn  رگ ڕۆژنامهيهکی  به ) کردووە. له پهنا ئهوەشدا ئارنيم له شاری هايدلب
و دەکردەوە که برنتانۆش له کارەکانيدا يارمهتی    ٤١"Zeitung für Einsiedlerناوی " ب

  دەدا. 

ش ئهوەی کاری ئهدەبی بکا،      نا، پ کات برنتانۆ کۆتايی به کارە بازرگانييهکهی ه
بيکی به ناوی   ندن کرد. له شيعرەکانی داهاتويدا کت له بواری پزيشکی دا دەستی به خو

نی  den Romanzen vom Rosenkranzعاشقانی تاجی گوڵ " وان سا  ١٨٠٢" که له ن
کهينا  ١٨١٢تا   پ چيرۆک   نووسيبوونی،  تايبهتی  ژوويهکی  م و  هونهر  دا  لهو که 

قاندوە ( ڕانهوەی خو   ). ١٨١٧گ

له      و  کردووە  پ دەست  بيرکاريی  و  سروشتی  زانستی  بواری  له  ندنی  خو ئارنيم 
پهناشيدا لهسهر کاری نووسهريی بهردەوام بووە. لهگهڵ نوسراوە و شيعر و ڕۆمانی 

) تاج"  زەرانی  "پار نهکراوی  ی    Die Kronenwächterتهواو  به  ١٨١٧سا خۆی   ،(
  کاری ئهدەبی ديکهشهوە خهريك کردووە.  

بی ڕۆمانتيك    ٩٣٣"کوڕی شاخ سيحراوی" له      وازی کت الپهڕەدا چاپ کراوە و به ش
ی   سا هاوينی  له  برنتانۆ  و  ئارنيم  کارە    ١٨٠٥نووسراوە.  ئهو  ناوەڕۆکی سهرەکی 
ر هايدلب شارەکانی  له  کرد.  پ دەست  کستی شيعری  ئهدەبيهيان  ت مان  ئا کاسلی  و  گ 

 
ی  ٤١ و کردۆتهوە.  ٣٧ ١٨٠٨له مانگی ئاوريل تا ئاگوستی سا   ژمارەيان ب
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و  له سهرچاوە کۆنهکان کۆکردەوە  ئهو نووسراوەيان  پهخشانی  و  تهسنيف  عاشقانه، 
ی   بهيان له سا شکهش به گوته کرابوو.    ١٨٠٦يهکهم دەقی ئهو کت دا چاپ کرد، که پ

کارەکانی   بۆ  نووسهرە  دوو  ئهو  هاندانی  هۆی  بووە  به  کت لهو  نهران  خو شوازی  پ
  يان.  داهاتوو

کاری     ژوو،  م چيرۆك،  له  کهاتووە  پ سيحراوی"  شاخ  "کوڕی  بی  کت ناوەڕۆکی 
بهکه، شيعر    ٧٠٠دەستی، کاری ڕۆژانه و شيعری کۆميك. نيزيکهی   کستی ناو کت ت

کليساکان،   که  نن،  د ک  مهحبووبی سهردەمی ڕۆمانتيك پ عاشقانهی  نووسراوەی  و 
ژوويی، ی م کهر و سهرباز،    ئاههنگ و شيعری خۆشهويستی، مهته شيعر بۆ سوا

  شيعری کۆچ و زۆر شتی تريش له خۆ دەگرن.  

ردر  ١٧٧٩تا    ١٧٧٨له پهنا شيعری نهتهوەيی ( )ی يۆهان گاتفريد و يۆهان گاتفريد ه
تا   ١٧٢٩" (Thomas Percy) و شاعری ئينگليزی تۆماس پرسی "١٨٠٣تا    ١٧٤٤(

دوو  ١٨١١ ئهو  بۆ  ك  سيمبول و  هاندەر  وەك  و  )،  کست  ت له  کيان  که نووسهرە، 
به   نيزيك  س   ١٤٠نووسراوی  له  ئهدەبييه  کارە  ئهو  وەرگرتووە.  سهرچاوەيتريش 

تايبهت به خۆی بۆ تهرخان   ی  ماندا ج ئا ژووی ئهدەبی  پهرتووك پيکهاتووە و له م
  کراوە. 
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 ) Jacob Grimm( گريموب اکي

 

مانی   ئا زمانی  و  ئهدەب  پسپۆری  و  ژانويهی  ٤ڕۆژی  زانا  شاری    ١٧٨٥ی  له 
و ڕۆژی  Hanauهاناو" بووە  دايك  له  مان  ئا مانگی سيپتامبری  ٢٠"ی  له   ١٨٦٣ی 

 برلين کۆچی دوايی کردووە.  
 

لم  ) Wilhelm Grimm(  گريم ويله

 

مانی ڕۆژی  برای ياکوب گريم و    ی ٢ی مانگی ٢٤زانای ئهدەب و زمانی ئا ی سا
مان له دايك بووە و ڕۆژی  Hanauله شاری هاناو "  ١٧٨٦ ی   ١٢ی مانگی  ١٦"ی ئا
ی    کۆچی دوايی کردووە.   ١٨٥٩سا

ی      سا له  ههردووکيان  زانايانه  پرۆفسۆری    ١٨٣٠ئهو  شاری    زانستگایيهوە 
ی   سا له  و  ن   پرۆس١٨٤١گوتينگ ميای  ئاکاد ئهندامی  بواری    ٤٢ەوە  له  بوون. 

 
مان. ٤٢ تی ئا مانه له پهنا زەرياچهی ڕۆژهه تی ئا "يه، ORUSSIABپرۆس که به التينی ناوی  " ناوی پرۆس ناوچهيهکی و

ی  دەکا و به پتوونی ناوچهی ١٧٠١له سا ەوە لهسهری دانراوە و له ناوچهکانی "لههستان" و "ليتوان"ەوە دەست پ
تهختهکهی برلين بووە.   تهوە و پ مان دەگر   باکووری ئا
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ی نووسراوە کۆنهکانی مانييان زيندوو کردۆتهوە و ووشهنامهی    زانستييدا، به دووقۆ ئا
مانييان دروست کردووە.    ئا

ينهوەيی  ئهو      کۆ ل مهزنی  کی  ی،  کار به دوو قۆ لم  ويله و  يهعقوب  برايه،  دوو 
قاند، که به هۆی ئهو کارەوە بنهمای سهرەکی فهلسهفهی  مانيان خو زمان و ئهدەبی ئا

وشهنا قاندنی  خو به  نا.  بونيات  مانيان  بۆ  ئا مهزنيان  ك  گه کی  ئهرک مانی  ئا مهی 
شت، که سهدەيهك دوای مردنی ئهو دوو برايه له  پسپۆرانی داهاتوو لهخۆيان بهج ه
بههۆی   ڕاستيدا  له  برايه  دوو  ئهو  هات.  پ  کۆتايی  خۆيانهوە  دوای  زانايانی  اليهن 

ش خۆيانهوە ناودار بوون.    کۆکردنهوەی چيرۆكه کۆنهکانی نووسهرانی پ

هيهکی ئاسايی و خۆبهزل نهزاندا دوای مهرگی يه    لم گريم، له بنهما عقوب و ويله
ماربورگ  شاری  زانستگهی  له  دووکيان  ههر  بوون.  گهورە  باوکيان  زووی  زۆر 

"Marburg  و پسپۆر  مامۆستای  ندووە.  خو دەرسيان  دادپهروەرييدا  بواری  له   "
"  Friedrich Carl von Savignyدادپهروەريی زانستی، فريدريش کارل فۆن ساڤيگنی "

مانييهوە خهريك بکهن. دوای  ١٨٦١تا    ١٧٧٩( ) هانی داون خۆيان به زمانی کۆنی ئا
کۆکردنهوەی ئهزموونی دادپهروەری که ههردووکيان وەك دادوەر کاريان کردووە،  
بخانهی شاری کاسل   مانی له کت بۆ ناسياوی لهگهڵ کارە کۆنهکانی زمان و ئهدەبی ئا

ينهوەيا کۆ   ن کردووە.  ل

ی      ی    ١٨٣٠سا ن. سا کهوە کۆچيان کردۆته شاری گوتينگ ئهو دوو زانايه    ١٨٣٧پ
ن ناويان دەرکردووە)   ژوودا به ناوی حهوت گوتينگ نج پرۆفيسۆڕی تر (له م لهگهڵ پ
ر، دژەبهرايهتی و   ی هانۆڤ ت له اليهن شای نو بههۆی گۆڕينی ياسای سهرەکی و

ههر و  کردووە  ستيان  چهند    پرۆت دوای  کراون.  دەر  کارەکانيان  له  کهسيان  حهوت 
ی   ك ژيان له شاری کاسل، سا له اليهن شاری برلينهوە بۆ کار داوا کراون    ١٨٤٠سا

ی   لم) وەك پرۆفسۆر دەرسيان گوتۆتهوە و    ١٨٥٢(يهعقوب) و    ١٨٤٨که تا سا (ويله
ينهوەی زانستييهوە خهريك بو کۆ ی کۆتايی ژيانيان به ل   ون. چهند سا

ن      ی ئهو دوو برا پسپۆرەيه که  -کتيبی "منا  چيرۆکی ناوماڵ" بهرههمی دووقۆ
ی   الپهڕەدا له چاپ دراوە. کۆکردنهوەی گۆرانييه کۆنهکانی ناوچه    ٧٧٣له    ١٨١٢سا
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شتريش مان که پ ی    جۆراوجۆرەکانی ئا "ئاخيم فۆن ئارنيم"  له اليهن    ،١٨٠٧دوای سا
و   پرۆژە  برايه  دوو  ئهو  بۆ  ك،  سيمبول وەك  وەچووبوو،  بهڕ من"وە  کل "برنتانۆ  و 

ی   وەيه سا بهو ش نا.  ه ک  داهاتوودا پ بۆ  کارە  بهو  ژەدان  در بۆ    ١٨١٢پالنيکی 
بی   ن  يهکهم کت و بۆتهوە    ٨٦چيرۆکی ناوماڵ" که بريتی بووە له    -"منا نووسراوە، ب

ی   بی بهدوادا هاتووە که ژمارەی نووسراوەکانييانی گهياندە    ١٨١٥و سا دووههم کت
٢١٠ .  

ن      بی "منا کی   ٦٠چيرۆکی ناوماڵ" که له    -کت کهاتووە، بريتييه له ژمار چيرۆك پ
نهر، چيرۆکی حيماسی، چيرۆکی  کی: تهنز، درۆ و چيرۆکی ترس ڕانهوەی خه زۆر گ

ڕاوەکانی تر.  ن، سروشت و گ   ئاژە

ن  ل    بی "منا ناوماڵ" حهوت جار    -ه ماوەی ژيانی ئهو دوو برايهدا کت چيرۆکی 
مانيش دۆزييهوە و له زۆربهی  گايان بۆ دەرەوەی ئا چاپ کرايهوە. ئهو چيرۆکانه ڕ

تانی دەوروبهر چاپ کران و ناويان دەرکرد.    و
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  ) Jane Austen( ئاستنجهين 

  

ی  ١٢ی  ١٦نووسهری ئينگليزی، ڕۆژی       له شاری ستيڤنتن له ناوچهی    ١٧٧٥ی سا
له دايك بووە، ڕۆژی  Steventon (Hampshire)ههمپشير "  ی  ٧ی مانگی  ١٨"  ی سا

" کۆچی دوايی  Winchester (Hampshire)له شاری وينچستری ههمان ناوچه "  ١٨١٧
ئينگ باشووری  له  رۆحانی  کی  مرۆڤ کچی  وەك  ی  کردووە.  سا له  گهورەبووە،  ليز 

له شاری "   ١٨٠٠ کهوتووە،  Bathبهدواوە  ئينگليز هه له باشووری ڕۆژئاوای  که   "
 ژياوە.  

هيهکی ڕۆحانی      ی بنهما له شاری  جين ئاستن وەك حهوتهمين منداڵ له ههشت مندا
تهواوی   نهکردووە،  زەماوەندی  کۆتايی  تا  ئهوەی  لهبهر  و  کردۆتهوە  چاوی  ستيڤنتن 

هکهيدا ماوەتهوە.     ژيانی لهگهڵ بنهما

ی      سا ی  ١٧٩٥له  سا کردووە.  نووسين  به  دەستی  نامهيی   ١٧٩٥ەوە  کی  ڕۆمان
لينۆر و ماريان " نا به ناوی ئ که گۆڕی    " که دووساڵ دواترElinor and Marianneپ

ی  Sense and Sensibilityی "ههستيارههست و  و به ناوی   وی کردەوە.    ١٨١١" سا ب
نی   وان سا گايهی وا دواتر    -" ژياوە Bath"دا له شاری    ١٨٠٥تا    ١٨٠٠له ن ئهو ج

ی   کی ديکهی به ناوی کليسهی نۆرثانگر "  ١٨١٨لهسا "  Northanger Abbeyدا ڕۆمان
قاند.     خو

باوک    مردنی  ی  دوای  (سا کاساندرا  ١٨٠٥ی  و  جهين  کچی،  دوو  و  دايکيان   (
"Cassandra " کۆچيان کردە شاری ساوتهمپتۆن "Southampton  کرد و له ئهنجامدا "



 ١١٦      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

گيرسانهوە. لهوێ جهين ئاستين    "Chawton Cottage (Hampshire)له چاوتن کۆتريج "
" پاڕك  منسفيلد  ڕۆمانی  (Mansfield Parkدوو  و  ١٨١٤"  دەمارگژی )  و  شانازی 

"Pride and Prejudice" ما  ئ ههروەها    "Emma) نووسی  دوايين  ١٨١٦"ی   .(
ك له نووسهرە ناودارە  Sanditonڕۆمانيشی به ناوی " ت. تاقم ن " نهتوانی کۆتايی پ به

نه والتر سکات " " بهسهر ڕۆمانهکانی  Walter Scottئينگليزيهکانی ئهو سهردەمه بۆ و
ئاستينياندا يه، چونکه جهين   جهين  به ب ئهوەی بزانن نووسهرەکهی ک گوتووە،  هه

خۆی   ئهدەبی  هاتوويی  ل و  کردۆتهوە  و  ب شاراوە  کی  ناو به  ڕۆمانهکانی  ههموو 
هکهشی شاردۆتهوە.     تهنانهت له ئهندامانی بنهما

کالسيکييهکانی     ڕۆمانه  له خۆشهويستترين  يهك  ئهمڕۆ  ئاستين  جهين  ڕۆمانهکانی 
کيانهی که ئينگليز ل کهڵ به تهنز و شۆخی ئهو ڕۆمانه خه ن. ڕوانگهی ت ه ئهژمار د

ندراوە.   ق کی پڕمانا خو واز گای نيشانه گرتبوو، به ش ژی ناوەڕاستی کۆمه   تو

بی      (کت دەمارگژی"  و  ی  Pride and Prejudice"شانازی  سا   ٤١٦له    ١٨١٣) 
ی   مانييهکهی سا وەك ڕۆمانی ڕۆمانتيك چاپ    ١٩٤٨الپهڕەدا له چاپ دراوە و دەقه ئا

ی   ر ناوی "  ەوە دەستی به نووسينی١٧٩٦کراوە. ئاستن لهسا  Firstئهو ڕۆمانه لهژ
Impressions  ی وازی نامهنووسين کردووە و سا وەك نووسراوەيهکی   ١٧٩٧" به ش

ی   ڕاوەيی ل کردووە و ئينجا سا وی    ١٨١٣گ کاری لهسهر کردووە و وەك ڕۆمان ب
  کردۆتهوە. 

هاتووييهکی له ڕادەبهدەرەوە تهوەری      ز و به ل وازی تهنزئام دا، به ش نووسهر لهو
تهوە و باس له چارەنووسی   ڕ ك دەگ يهتيی ئهو سهردەمه له اليهن دايك و باوک کۆمه
نج کهنيشکی شوو نهکردووی   ت دەکات که دووههم کچ له پ ليزاب كيان به ناوی ئ کچ

 " ت  ن ب هی  وBennetبنهما کوڕی    "ە  دايکهکه،  دەدات.  شوودانی  به  ی  ههو دايکی 
" نگلی  ب جهنابی  ناوی  به  يان  دراوس تازە  هيهكی  ت  Mr. Bingleyبنهما ليزاب ئ بۆ   "

نی و ...  م کچهکهی ئهو زماوەندە ناسهلم تهوە، به             دەدۆز
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ر ڤۆن ئايشندۆرف ف فرايه   ) Joseph Freiherr von Eichendorff( جۆز

  

مانی ڕۆژی      ی  ٣ی مانگی  ١٠نووسهری ئا له کۆشکی لوبويتس له   ١٧٨٨ی سا
ی  ١١ی  ٢٦" ی لههستان (پۆلۆنيا) له دايك بووە و  Ratiborناوچهی راتيبۆر " ی سا

تی پۆلۆنيا کۆچی دوايی کردووە.  Neißeله شاری نايس " ١٨٥٧   " ی و

له    و  بووە  نيزامی  کی  ئهفسهر کوڕی  ئايشندۆرف  فۆن  ف  ناوچهی    جۆز
مانه و ئهمرۆ Oberschlesienئۆبهرشاليزن " ژوويی باشووری ئا " که ناوچهيهکی م

هيهکی فناتيکی ئايينيی   له بنهما تی پۆلۆنياوە،  زۆربهی ئهو ناوچهيه کهوتۆته ناو و
ی   ەوە له بواری دادپهروەری له شاری هاله که ١٨٠٥کاتۆليک گهورە بووە. له سا

ما تی ئا ته ڕۆژهه تی ئوتريش دەرسی  دەکهو رگ و ههروەها ويهنی و ن، له هايدلب
ی   (سا برلين  شاری  له  ژيان  لهگهڵ  هاوکات  ندووە.  گهڵ ١٨١٠تا    ١٨٠٩خو له   (

من برنتانۆ"    کارەکانی چهند له شاعيرانی رۆمانتيك وەك "ئاخيم فۆن ئارنيم" و " کل
ی  ی قوتابخانهکانی بۆ ماوەی س ساڵ بهرپرسي ١٨٢٤ناسياويی پهيدا کردووە. له سا

  شاری دانسينگی پۆلۆنيای لهسهر شان بووە.  

ندنهوەی خۆشهويستی ئهو ئهديبه بۆ نووسينی بابهتی ئهدەبی به      ڕۆمانی "کوڕی    خو
شتريش ئاماژەمان  ١٨٠٨تا    ١٨٠٦شاخ سيحراوی" نووسينی ئارمين و برنتانۆ ( ) که پ

کردووە.   کرد، دەستيپ   پ
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مانی سهردەمی ڕۆمانتسيزم له ئهژمار دێ  ئايشندۆرف وەك ناودارتري      ن مرۆڤی ئا
ی   عرەکانی له سا بهوالوە، وەك کۆکراوەی کارە ئهدەبيهکانی،    ١٨٣٧و زۆربهی ش

به   خۆی  ژيانی  ی  ج و  ديمهن  ڕاوەکانی،  گ و  عر  ش ناوەڕۆکی  کراونهتهوە.  و  ب
کی  عر و نووسراوەکانيدا ڕۆح نا دەکهن. "سروشت" له ش کی جۆان و واز نوێ و  ش

بی به ناوی "ئهو ژيانهی   کی ئينسانی تايبهتيی پ دەبهخشرێ. ناودارترين کت ههست
له   وازی ڕۆمانتيك  لهسهر ش ناوەرێ"  ل هه ی    ١٣٦هيچی  له    ١٨٢٦الپهڕەدا سا

  چاپ دراوە.  

ک ساغ بۆتهوە که له اليهن باوکيهوە وەك      بهکه لهسهر کوڕە ئاشهوان ناوەڕۆکی کت
له   ب  ر  ف ئهوەی  بۆ  دەردەکرێ  و  دەدرێ  پی  نی  تهوەزل جو و  تهمبهڵ  کی  مرۆڤ
کهرەسهی  به  کوڕەکه   . ڕاوەست خۆی  ی  پ لهسهر  خۆی  هکهی  بنهما دەرەوەی 

دا دوو  مۆسيقاکهيهوە (کهمان) و به متمانهکردن به خودا و ەڕێ دەکهوێ. له سهرەڕ
دەگرن   همهند که لهسهر سهفهر بوون، قوت دەبنهوە و ئهو لهگهڵ خۆيان هه ژنی دەو
هوانهکی   ييان. کوڕە پا ته بهرپرسی ما و دەيکهن به باغهوانی خۆيان و دواتريش دەکر

  ٤٣ئهو ڕۆمانه عاشقی يهك لهو ژنانه دەب و ... 

ئاش    کوڕە  ڕوانگهی  له  له  ڕۆمانهکه،  و  و    ١٠هوانهوە  شيعر  وازی  ش به  بهشدا 
تهوە.  ڕدر ی    ٤٤پهخشان  دەگ چيرۆکی ئهو ڕۆمانه کراوە   ١٩٧٨و ههروەها    ١٩٧٣سا

 به فيلم.  

 

  

  

 
ت و تا    ٤٣ ک له داستانی يۆسف و عهزيزی ميسری ناو تهوڕات و قورئان دەچ ئهو ڕيوايهته، ههند

  هکيش له حيکايهتی "سهعد و سهعيد"ی کوردی. ڕادەي
ويی شيعر و پهخشانيش دياردەيهکی سهرەکيی بهيتی کوردييه. ديارە ئهو نزيکايهتييانه ههرگيز به     ٤٤  که ت

کوو "تهوارود"ە و هاوبهشی و نزيکايهتی ڕۆح و   ت به واتای ئهوە نين که يهک اليهن لهوی ديکهی وەرگرتب
تن. ههستی مرۆڤ له يهکتر دە ت و قاڕڕەی جياوازی جيهاندا ژياب ت، باوەکوو ئهو مرۆڤانه له و ن   گهي
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  ) Hans Christian Andersen( هانس کريستيان ئاندرسن

 

نسه " ١٨٠٥ی ئاوريلی ٢نووسهری دانمارکی، ڕۆژی     " له Odenseله شاری ئۆد
نهاك کۆچی دوايی کردووە.    ١٨٧٥ی ئاگوستی  ٤دايك بووە و ڕۆژی   له شاری کۆپ

کهوتووە و باوکی کهوشدروو بووە. هانس له تهمهنی  هيهکی ههژار هه هانس له بنهما
هييدا به تهنيا کۆچی کرد بۆ شاری کۆپ   ١٤ نهاك بۆ ئهوەی بب به هونهرپيشهی  سا

چهند هاوکاری  به  لهوێ  شا    کهس  سينهما.  پشتگيری  ههروەها  و  ناسياوەکانی  له 
بواری   له  زانستگه  له  ههروەها  و  التينی  قوتابخانهی  له  توانی  چوارەم،  فريدريکی 

ی ١٨٢٩فهلسهفه ( ندن بدا. له سا ژە به خو يشهوە چهندين جار سهفهری  ١٨٣١) در
مان و   فهڕانسه و ئيتاليای کرد.  ئا

ناوبهدەرەوەيی جيهانی ئهو نووسهرە به هۆی چيرۆکهکانيهوەيهتی وەك: جلو بهرگی    
ی قهيسهر "  Die Prinzessin"، شازادەخانمی ناو نۆك "Des Kaisers neue Kleiderنو

auf der Erbse" پهری دەريايی بچکۆله ،"Die kleine Seejungfrau  شاژنی بهفرين ،"
ه شهمچهوە "و ک  Die Schneekönigin und Das kleine Mädchenيژی بچووك به چ

mit den Schwefelhölzern ئهو چيرۆکانه کهم و زۆر، وەرگهڕاونهته سهر ههموو ."
ڕاوی کورديشيان ههيه. چيرۆکهکانی ئهو زياتر له   زمانه زيندوەکانی جيهان و وەرگ

نراونهتهوە.  کيتر خو   ههموو چيرۆک
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قاندنی ئهو چيرۆکانه که هانس ئاندرسن له سهرەتاوە وەك نووسراوی      له پهنا خو
الوەکی سهيری کردوون، خۆی به کاری شانۆگهری، شيعر، سهفهرنامه، ڕۆمان و  

  بيرەوەری و ههروەها نووسراوەی بيۆگرفييهوە خهريك کردووە. 

ن، "     ڕانهوەی چيرۆك بۆ منا بی گ ی  Märchen, für Kinder erzähltکت " که له سا
چيرۆكه، که به زياتر له    ١٨٦الپهڕەدا چاپ کراوە. ئهو    ٢٣٨له    ١٨٤٨تا    ١٨٣٥

مانی، دانمارکی و يۆنانی و   ٨٠ زمانی زيندووی جيهان چاپکراون، له سهرچاوەی ئا
بابهتی  له  چيرۆکهکان  ئهگهرچی  وەريگرتوون.  حيماسيهکانهوە  و  ڕاوە  گ ههروەها 

نئهخالقی، تهنز و ڕەخن ی    ه بۆ منا ک ج م بۆ مرۆڤی گهورەش گهل پيکهاتوون، به
  دەرس وەرگرتنن.  

دا      لهو ە.  بهفرين"  "شاژنی  چيرۆکهکانيدا  لهناو  ئاندرسن  هانس  کاری  مهزنترين 
تهجاڕ و ناپهسهند نيشان دەدا،   نهيهکی دروست کردووە که تهنيا کاری گا شهيتان ئاو

يا دەکاتهوە  بچووك  باش  کاری  و  نهيه  جوانی  ئاو ئهو  کات  نادا.  نيشانی  ههر  خود 
دەچهقن و بهو  ، وردەشيشهکانی له ناو لهشی زۆربهی مرۆڤی ئهم جيهانه هه دەشک

ژە پ دەدەن. يهك لهو مرۆڤانه، کهی " يينهوە در ی پۆ ك به د "  Kayهۆيهوە ژيان
تی شاژنی بهفرين و ... لهو چيرۆکهدا هانس ئ نی دەسه ته شو اندرسن  بچووکه که دەچ

  ... و  سيحرباز  ژنی  جادووکردن،  ئاژەڵ،  وەك  سهرەکی  مايهی  و  ڕوانگه  چهندين 
. ئهو چيرۆکانهی   ن ق کی پسپۆڕانه خۆشهويستی دەخو واز تهی يهکتر دەکا و به ش ئاو
ڕانهوەکانييهوە ديارە،   ئاندرسن هاوڕێ لهگهڵ بيرۆکهيهکی فهلسهفيی که به تهواوی گ

ق  کی زيندوو خۆ  چهشنه چيرۆکيکی نوێ دەخو واز ن که ههموو ئاکتهرەکانی به ش
نن.     دەنو

شاراوە      دانمارك  له  زۆر  ماوەيهکی  بۆ  ئاندرسن  ئهدەبييهکانی  کارە  و  چيرۆك 
نه پڕ بايهخه   م دوای دۆزينهوەی ئهو خهز مابوونهوە و گرنگايهتی پ نهدەدرا. به

ئاندر کريستيان  هانس  ناوی  گهنجان،  و  ن  منا بۆ  زيندوو  ئهدەبييه  ههميشه  بۆ  سن 
  مايهوە. 
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  ) Nikolai Gogol(  گوگولنيکۆالی    

 

ڕۆژی         ڕووسی،  ئاوريلی  ١نووسهری  لوکی    ١٨٠٩ی  ويليکی  شاری  له 
"Welikije Luki  له شاری مسکۆ کۆچی    ١٨٥٢ی مارسی  ٤" له دايك بووە و ڕۆژی

  دوايی کردووە.  

مهزنی     يارمهتييهکی  نووسراوەکانی  و  ڕۆمان  قاندنی  خو به  گوگول  نيکۆالی 
وەيهکی  چوارچ زيندانيی  نووسراوەکانی  ئهوەی  سهرەڕای  داوە.  جيهانی  ئهدەبياتی 

ی   سا له  نووسهر  ههبوو،  و  ١٨٣٥رۆمانتيكی  داستايۆوسکی  بهوالوە  فيۆدۆر  ەك 
"Fjodor Dostojewski  .شڕەوی ڕيئاليزم لهناو گهنجانی ڕووسيادا   " بووە نموونهيهکی پ

ی     له سا دنيا،  هاتبووە  ئوکرايين  ناوچهی  له  که  بۆ سهنت    ١٨٢٨گوگول  دا چوو 
 " مامۆستای Sankt Petersburgپيترزبورگ  و  کارمهند  وەك  که  نهی  شو ئهو   ،"

دەسووڕا. لهو شارەدا بوو که پهيوەندی دۆستايهتی لهگهڵ قوتابخانهی ناوەن يدا هه دی ت
ی  Alexander  Puschkinئهلکساندر پوشکين "  نا. سا که به سهرکهوتوويی   ١٨٣١" پ

ته کۆتايی   ن ريی له ئوکڕاين بگهي ڕاوە و شيعرەکانی سهبارەت به ژيانی وەرز توانی گ
وی بکاتهوە.     و ب

قاندنی ڕۆمانی ڕۆحی مردوو "    ) ڕوانگهيهکی ١٨٤٢" (Tote Seelenبههۆی خو
قاند ک.  به خو نی کاری ئهدەبی تر  سهير و سهمهڕەی له جيهان خسته بهرچاوی خه
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نن "  کی مهزن به  den Teufel zu bändigenوەك: شهيتانهکان بخنک "، توانی خزمهت
وی ترس ببوو،   که هکانی ژيانيدا که ت ئهدەبياتی ڕووسيا بکات. گوگول له کۆتايی سا
شت و له دنيای   تی روسيای بهج ه بهردەوام ئامۆژگاری خۆی دەکرد؛ چهند جار و

  و ئهخالقيدا نوقم بوو.   ئايينی – سياسی 

ی      سا مردوو"  "ڕۆحی  ی    ١٨٤٢ڕۆمانی  سا مانييهکهی  ئا دەقه  دراوە،  چاپ  له 
به   ١٨٤٦ روسيا  زيندووی  ونهريتی  داب  بۆتهوە.  و  ب ڕۆمانتيکی  کی  ڕۆمان وەك 

له   دا ئهو،  ی بهخۆيهوە گرت. لهو کی قووڵ و نو واز هۆی ڕۆمانهکهی گوگول ش
گهی شيعری ناو ڕۆمانه نکردنهوەی ڕۆح چارەسهر ڕ شهی ئايينی به خاو کهيهوە، ک

  دەکا.  

چيچيکۆڤ      ناوی  به  پترزبۆرگ  کی  کارمهند به  بهکه  کت ناوەڕۆکی 
"Tschitschikow  کۆ ل  حکوومهتدارانی  که  ک  شار ناو  ته  دەچ که  دەکا  پ دەست   "

دەکا پ  شنياريان  پ ه  بنهما پينج  له  ميوانداريی  بههۆی  لهوێ  و  که   بوونهوتهوە 
  مردووەکانيان به کڕين، دوبارە بۆ زيندوو بکاتهوە و ... 

ك بهکار نههاتوو و ب نرخ      کی گهل بۆ نووسهر سهراسهری ئهم جيهانه وەك شت
ک ئاسايی و ب رووحه. ب نرخيی الی گوگول تايبهتمهنديی   نيشان دەدرێ. ههموو شت

ك ڕاوەستاوە   ك و ههموو کهس ك جيهانيکه که دژ به ههمووشت و ئايين وەك ڕزگارکهر
گای بۆ نهماوەتهوە.   شهکان، الی ئهو ئيتر ج  بۆ ک
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زاك   ) Honoré de Balzac( با

 

ڕۆژی         فهرەنسی  ی  ٢٠نووسهری  سا مای  مانگی  تورس    ١٧٩٩ی  شاری  له 
"Tours  ی  ١٨" له دايك بووە، ڕۆژی له پاريس کۆچی    ١٨٥٠ی مانگی ئاگوستی سا

"دوايی   سوربن  زانستگهی  له  دادوەري Sorbonneکردووە.  بواری  له  پاريس    دا "ی 
ندووە.     دەرسی خو

ی      زاك وەك کوڕی بهرپرسی نهخۆشخانهی شاری تورس له سا ندنی    ١٨٠٧با خو
ی   له پاريس له بواری دادوەريدا    ١٨١٦له  قوتابخانهی ئاسايی تهواو کردووە و سا

ندن کردوە. ماوەيهکی   ندن له زانستگه، بۆ  دەستی به خو کی خو کورت دوای دەستپ
بههۆی  و  گرتووە  هه ندن  خو له  دەستی  پهرتووکفرۆشی  و  چاپخانه  وەبردنی  بهڕ
کی ههژار و   سهرکهوتوو نهبوون لهو کارەدا تا ئاخرين ڕۆژەکانی ژيانی وەك مرۆڤ

  قهرزدار ماوەتهوە.  

کرد و تا      ک ڕۆمانی ئاسايی دەست پ هاتوويی خۆی له نووسيندا به ههند زاك ل با
ی   ی  ه   ١٨٢٠سا سا دەکردنهوە.  وی  ب کدا  "ناسناو" ر  لهژ ههر  بۆ   ١٨٢٩کانيش 

و کردەوە. ڕۆمانی "ئاخرين چۆوان"،   ر ناوی خۆی ب كی لهژ يهکهمجار پهرتووک
"Chouanڕاپهڕين لهسهر  ناوەڕۆکهکهی  که  نی  "،  سا پاشايی  سيستهمی  به  دژ  ی 
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کۆمه   ١٧٩٩/١٨٠٠ ڕۆمانی  چهند  کی  دەسپ هۆی  به  بوو  و يهبوو،  ديکهی  تی 
نهره سه بهردەوام  ئهوەی  سهرکهوتووييهکی ڕای  توانی  ديسانهکه  دەکهوت،  خۆشيش 

ئاليسمی بۆ زۆر بۆخۆی دەستهبهر بکات. به وازی ڕ ی کات، ش وه  پ ی نووسين و  ش
ڕانه ك بۆ  ميش وه ی بيستهده تا سه  که  وه کانی دۆزيهڕۆمانهی  وه گ ك نموونه و سيمبول
ش کۆچی داوييهکهی لهوه رانی دوای خۆی مايهنووسه ك پ کی گه . سا س" ڵ "کۆنت

لينا هانسکا "  پۆلۆنيايی به ڤ شتر بۆ  ماوه " دا زه Evelina Hanskaناوی ئ ندی کرد که پ
  بوو.  ندييان لهگهڵ يهکتردا ههيوه ۆڕينهوە پهگ نامه ساڵ به ١٨نزيکهی 

وه     زاك  نهبا که پ ئاليسم"یك  "ڕ ڕۆحی  ناسراوه نسهرافه  ڕۆمانی  ری  .  ی 
نووسراوه تمهتايبه لهنديی  بوون  بريتی  بهوه ڕوونکردنه  کانی  کاراکته  ی    ره ووردی 

نيشاندانی چهروه کان و ههجياوازه  هه ندين چهها  کهشن فۆرمی  ئينسانی.  س و  وتی 
زاک سهرجهم   کهاتووی ڕۆمانی نووسيوە،    ٩١با ديای ئينسانی" (پ  که يهکيان "کوم

ی   وه ١٨٥٠تا  هه  ١٨٢٩سا به)،  دژ  بوو  ک  کار دانته  ك  که  خودايی"  ديی    "کوم
" کهDante Alighierisئاليجيرس  سا  له  "  وان  نيدا     ١٣٢١تا    ١٣٠٧نی  ن زاي ی 

زاك بهنووسيبووی. له بهدا با ر و ته وکت ژه هه لی باس لهسهت گای  کانی کۆمه موو تو
فه شوڕشی  نۆژه   نسهراسهردەمی  سهوه نکردنهو  قهرده ی  و  ناپلئۆن  کان  ره يسهمی  

به١٨٣٠تا    ١٧٨٩کا(ده  زاک  با تهيهکۆمه   گه).  ژووييهکان  م و  بهتی    نيا 
تهوە به وه نووسهچاره  داويستيی بنه ندەنديان بهيوه کوو پهنابهست   .  دەدات  وه تيهڕه پ

زاك "خهگرنگه  مه رههبه  ك لهيه    هکانی با  Verlorene"   ست چوورکان" ه ده   له  يا
Illusionenبه ر حوکومڕانی لودويگی  له  وه نکردنهمی نووژه رده سه  خۆی به  که،". کت ژ

وه   له  که پانی ژيانی ناوچهو گۆڕه   ريك کردووه "خهLudwig XVIII"  وه ه ژده هه  ی  چوارچ
ديی ئينسانی"دا له ت کهخۆ ده   "کوم تهگهده   گر نی    وه ڕ ی  ١٨٤٤تا    ١٨٣٧بۆ سا . سا

ڕاوه وه   قهده   ١٨٤٥ مانييه  رگ ئاليستی لهدا وه ڕه الپه  ٤٢٨  ی لهکه ئا چاپ    ك ڕۆمانی ر
زی پاره دراوه  شکهۆگريی بۆ خۆشه، ه. ه تی يهوتوويی کۆمهويستی، شانازی و پ

بهن.  کيهره سه ره وه پاريس، ته له   کانی ئهو کت

كی شاعيره سهله  که چيرۆکی ڕۆمانه    ی  Lucienناوی لوسين "   به  ر مرۆڤ   ١٨٢١" سا
فه  له " ناوچه  له  وه نسهره باشووری  م  ئانگۆل پاريس  وه "ه Angoulêmeی  کۆچی    بۆ 
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کی  ی شانس و ئيقبال، خۆی بهوه و بۆ دۆزينه يهو پايه خوازياری پله  کردووە، مرۆڤ
وی دايکی ڕ و ز تهده   ز ن هی ده ناو کۆمه   ی لهوه بۆ ئه  وه ڕاز ی بکهمهو   وه نهنددا ج

  و ...

زاك به    بی "خه  با هنووسينی کت نی  ست چووەکان" ڕۆمانيکی تايبهده   له  يا ق تی دەخو
کيتر بهك ده يهك ژياننامهوه   که  . دواتر رۆمان ن شی  ختی ڕه و به  ناوی "ترووسکه   نو

ن که) ده Splendeurs et misères des courtisansژنی خۆفرۆش" ( ق وان    له  خو ن
نی   کهاتووه ١٨٤٧تا    ١٨٣٦سا پ ده   دا  مانييه  قهو  ی  الپه  ٤٨٠  ئا له سا ڕەييهکهی 
بهوە هۆی ئه  . بهچاپ دراوه   دا له  ١٨٤٥ وه   به  ، کهو کت ژه يهش تووکی هری پك در

ه"خه زاك بهست چووەکان"ه ده   له  يا کی ووردتر و ڕوونتر په  ، با واز تی  ندايهيوه ش
نا ده رده شڕافی سهگای ئهرانی کۆمه و بارودۆخی خۆشگوزه  کا و هاوکات می خۆی و

گاکه، ڕه لهگهڵ جياکردنهوە  ژە ڕەنگاوڕەنگهکانی ناو کۆمه   لهی زۆر توند  خنهی تو
ت.  دانی بورژوازی ده رهه سه  گر
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ۆنت  شارلوت   ) Charlotte Brontë(  ب

 

ڕۆژی  نووسه    ئينگليزی  ی  ٢١ری  سا ئاوريلی  مانگی  تۆرنتن    له  ١٨١٦ی 
"Thornton  ی ناوچهی)"Yorkshireهاوۆرت  له  ١٨٥٥ی مارسی  ٣١و    دايك بووه   ) له 
"hawort"   ی)Yorkshire کۆچی دوايی کردووه (  .  

که    بهرده سه  شارلوت،  يی  مندا کی  نهرانهوه ختهم وه بووه ی  هه،  س کچی ك  م 
مه يهشهقه بهکی  بڕۆنتسيحی  ی  سه  هاتۆته  ناوی  سا دنيا.  ی بنکه  له  ١٨٣١ر 
ندووه " ده Roe Headيی "رده روه په ی    و له  رسی خو نهوه   وه ه ١٨٣٥سا و ر لهك ڕاه

م بههۆی کاری کردووه   يهبنکه . چهند جار کاری دادپهروەری وە ئهستۆ گرتووە و به
ی   که    ١٨٤٢سهرکهوتوو نهبوونيهوە دوای ماوەيهکی کورت وەالی ناون. دوای سا

ميلی "Anneشارلوت ناسهرکهوتوو مابۆوە دوو خوشکی به ناوی ئان " "  Emily" و ئ
ل وەدوای  که  دا  هانيان  دەکرد،  ئهدەبييان  چاالکی  ئهوانيش  ئهدەبييهکهی  که  هاتووە 

ت.     بکهو

ی      ر    ١٨٤٦سا لهژ ردراوی خۆی  بژ کی هه به ب سهرکهوتوويی دەسته شيعر
ر "  نيمس کيور ميلی) [ Pseudonymen Currerناوی سيوود ليس (ئ  Ellis"، ههروەها ئ

(Emily) ] ل  ب ئان  ئاکتن  و   [Acton (Anne) Bell  ی سا کردەوە.  و  ب ر    ١٨٤٧]  لهژ
نيمس شاڕلۆتس  "سي  ناسناوی کی به ناوی جهين Pseudonym Charlottesوود " ڕۆمان

ر " و کردەوە و لهوێ بهدواوە له ناو ناودارانی ئهدەبی لهندەندا ناوی  Jane Eyreئه " ب
ی   کيتری به ناوی پرۆفسۆر (  ١٨٥٧دەرکرد. سا ) دا دەرەوە.  The Professorڕۆمان

دا   ناوی ژيانی شارلوت بڕۆنت (له ههمان سا ر  له ژ  The Life ofبيۆگرآفييهکهی 
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Charlotte Brontë  و بۆوە که تا ئهمڕۆش يهك له سهرکيترين سهرچاوەکانه بۆ )دا ب
ينهوە لهسهر ژيانی ئهو ژنه ئهديبه. شاڕلۆت دوابهدوای يهکهم دووگيان بوونی،   کۆ ل

  بههۆی نهخۆشی سيپهالكهوە کۆچی دوايی کرد.  

له   له   بوو.  سهرکهوتووترينيان  شارلوت  نووسهرەدا،  خوشکه  س  ئهو  وان  ن
نهخۆشيی   و  ڕەوانناسی  تهی  ئاو ووردی  ينهوەيهکی  کۆ ل ئهدەبييهکانيدا  نووسراوە 
گای سهردەمی ڤيکتۆريايی کردووە. له ههر چوار ڕۆمانهکانيدا   يهتی له کۆمه کۆمه

رشی کردۆته سهر چهش  وەيهکی دووپاتکهرەوە ه نی سيستهمی پهروەردەيی له  به ش
ڕۆمانی  بريتانيا.   لهسهر  (کات  گيرابوو،    )  The Professorپرۆفسۆر  ل ڕەخنهی 

گوتی: "ئارەزووی من بوونی ئهو ڕەخنهگرانهيه  ١٨٥٠شارلوت له مانگی ژانويهی  دا  
ك" ك ڕەخنه بگرن، نهك وەك له ژن   که له من وەك نووسهر

   " ر  ئه ی  Jane Eyreجهين  سا دەقه    ٤٥٧له    ١٨٤٧"  کراوە،  چاپ  الپهڕەدا 
ی   سا مانييهکهی  وەك    سهرله  ١٨٥٤ئا ويکتۆريا)   (سهردەمی  ڕۆمان  وازی  ش

ڕانهوەی ڕۆمانی سهرکهوتووی سهدەی   ی گ کی نو   "   هاتۆته بازارەوە.  ١٩هونهر
ر  ،  جهين ئه ت ی خزمهکانی به ب ئهوەی سهرنجی بدر "ی بی دايك و باوك که له ما

وەيه رراوەته شاری  زۆر به ش کی ناخۆشهويستانه، گهورە بووە، بۆ پهروەردەکردن، ن
"Lowood  "-    بواری مامۆستايهکی  وەك  دواتر  خۆی،  نووسهر  که  يهی  ج ئهو 

  پهروەردە، لهوێ کاری کرد. 

بهی شارلوت يهك له ناودارترين نموونهکانه      وەك پهرتووکی ڕەخنهگرانه، ئهو کت
به تايبهت لهناو نووسهرە ژنهکاندا. چاالکی و داواکاريی لهڕادە بهدەری ئهو نووسهرە  
کی  ژيان دانهوەی  سهرهه بۆ  تهوە  دەگهڕ ڕۆمانتيك  وەيهکی  ش به  پهرتووکهدا  لهو 

گهييشتويی  نی، که لهسهر ت ری وورد بونيات نراوە.  عهق   و چاوەد

زی لهسهر ناوی شارلوت بڕۆنت داوە، ئهويش  ڕۆمانی      کی بهه ر مۆر جهين ئه
ئهو   کراوە.  پهروەردە  دا  ت ئهخالقی  داواکاريی  بۆ  زی  بهه کی  ئهوەی  ڕۆح لهبهر 

  ڕۆمانه چهندين جار کراوەته فيلم.  
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ميلی  ۆنتئ   )Emily Brontë(  ب

  

ڕۆژی  نووسه     ئينگليزی  مانگی    ٣٠ری  ی  ٧ی  سا تۆرنتن    ١٨١٨ی  له 
"Thornton  ی ناوچهی)"Yorkshireسامبری ١٩و ڕۆژی    دايك بووه   ) له ی مانگی د

ی   ی  Yorkshireی ( " hawort" هاوۆرت  له  ١٨٤٨سا ) کۆچی دوايی کردووە. له سا
  ەوە وەك مامۆستای قوتابخانه کاری کردووە.  ١٨٣٧

ميلی بڕۆنت به نووسينی تهنيا ڕۆمانهکهی، ناودارترين کاری ئهدەبيی له ناو س     ئ
قاند. ئهو کارە وەك باشترين کاری سهردەمی   هی بڕۆنتهدا خو خوشکی ئهديبی بنهما

  ويکتۆريا ناسراوە.  

ميلی      "ئ شارلوت  خوشکهکانی  "Charlotteلهگهڵ  ئان   ،"Anne  ل برانو و   "
"Branwellله شاری هاوۆرت " "hawort  گهورە بوون، ئهو شارەی که باوکيان وەك "

خوشکيان،   و  دايك  زووی  زۆر  مردنی  بووە.  سووڕاو  هه يدا  ت مهسيحی  قهشهی 
هۆی   ببووە  هکهيان  بنهما ئابووريی  خراپی  بارودۆخی  تاك    دووربوونههروەها  و 

و    کهوتنهوەيان فانتازيا  له  پڕ  و  تهنيايی  کی  دۆخ مهسهلهيه  ئهو  و  گا  کۆمه له 
نابوون.  ك ه نهريی بۆ پ ق   خو

ژووی دوو سهردەمی  ئهو خوشکه ئهديبانه   عر و م   Angriaدەستيان دابووە نووسينی ش
کی شيعر بهناوی "   Gondaو   ب قاندنی کت یPoemsکه بووە هۆی خو له  ١٨٤٦  " له سا

ی   ميلی که له سا ن  ڕامامۆستا و  بهوالوە وەك    ١٨٣٧شاری لهندەن. ئ نهری مندا ه
ی   ی    ١٨٤٢کاری کردووە، سا نووسينی ڕۆمانی   ١٨٤٥گهڕايهوە بۆ هاوۆرت. سا

ی  Wuthering Heights" لوتکهی تۆفان کرد و له سا کدا    ١٨٤٧"ی دەست پ له بهرگ
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به   ويان  Agnes Greyناوی " لهگهڵ ڕۆمانی خوشکهکهی "ئان"  و ب له چاپ درا   "
  کردەوە.  

تۆفان "    ی  Wuthering Heightsڕۆمانی لوتکهی  له   ٧٦٤له    ١٨٤٧" سا الپهڕەدا 
ی   مانييهکهی سا بی ڕۆمان له چاپ دراوە.   ١٨٥١چاپ درا. ههروەها دەقه ئا وەك کت

له   ويکتۆريا  سهردەمی  بۆ  ئهدەبی  کی  ڕووداو وەک  ڕۆمانه  و  ئهو  دێ  ئهژمار 
ژيانی   سهردەمی  ئايينی  و  يهتی  کۆمه بارودۆخی  کردنهوەی  شی  ناوەڕۆکهکهی 

ناوچهی "  له  تهوە. ئهو کارە کاردانهوەيهکی ڕاستهوخۆی  Yorkshireنووسهر  " دەگر
نووسراوە.   ڕۆمانتيکی  وازی  ش به  که  ناوچهکهيه  سروشتی  و  عيرفانی  جيهانی 

ناکردنی حا و و  کردن  ههڕەشهل پهرتووکهدا  بارودۆخی  لهو  گا  کۆمه نائاسايی  هتی 
"  Percy Shelley" و پرسی شلی "Lord Byronمرۆڤ وەبير کارەکانی لۆرد بايرۆن "

تهوە. ن     دەه

له ماوەی دوو وەچهی خاوەن زەويداری      ه  ژووی دوو بنهما ڕۆمانهکه باس له م
"Wuthering Heights" و  "Thrushcross Grange  گا هيثکليف ی سهرەڕ منا دەکا.   "
"Heathcliff" و کاترين "Catherine "کچی زڕباوکی ئاغای ئرنشاو "Mr. Earnshaw  "

ی خزمايهتيی دەکا.   کاترين لهگهڵ ئاغای ئيدگار باس له پهيوەندييهکی ڕۆحيی و قوو
" ئهوی  Edgar Lintonلينتۆن  دوای  دەکا.  زەماوەند  وەيهکی "  ش به  هيثکليف 

ه له لينتۆن و کاترين دەکاتهوە و ...  ، تۆ نهر دەولهمهند دەب   سهرسووڕه

تهو  ٣٢ئهو ڕۆمانه ماوەی نيزيکهی      )، و له ڕوانگهی ١٨٠٣تا    ١٧٧١ە (ساڵ دەگر
ی  نی دەردەکهوێ. کات ئهو ڕۆمانه سا کی نه دوو کهسايهتی جياوازەوە وەک ڕاز

ههستی    ١٨٤٧ ک.  تووڕەيی خه هۆی  بووە  کرايهوە،  و  ب ل  ب ليس  ئ ناوی  ر  لهژ
تامهزرۆيی   و  بهکه  کت زمانهوانی  اليهنی  زبوونی  بهه کاردانهوەکهی،  و  تهنگی  د

ڕومانهکه، لهگهڵ کونوانسيۆنی ئهخالقی سهردەمی ويکتۆريادا ناتهباييهک    شهيتانيی ناو
  دروست دەکهن. 

لهناو   مهزن  کی  ناو به  بوو  ڕۆمانه  ئهو  بهدواوە  نۆزدە  سهدەی  کۆتاييهکانی  له 
نی  گاکاندا و دوو جار له سا   دا کرايه فيلم.  ١٩٩٢و  ١٩٣٩کۆمه
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  ) Victor Hugo(  ويکتۆر هۆگۆ

 

ی  ٢ی مانگی  ٢٦نووسهری فهرەنسی      "  Besançonله شاری بزانسۆن "  ١٨٠٢ی سا
ی ٢٢له دايك بووە و ڕۆژی  له شاری پاريس کۆچی دوايی    ١٨٨٥ی مانگی مای سا

  کردووە.  

ويکتۆر هۆگۆ وەك شاعيری نهتهوەيی فهرانسه و تهنانهت له سهردەمی ژيانيشيدا     
کی حهماسی ناودار بووە. ب "  Pantheumه خاکسپاردنی له زيارەتگهی " وەك شاعير

تی  و ی  با ڕۆمانتيکی  چاالكی  کی  نهر نو وەك  نهتهوەيی.  کی  ڕووداو به  بوو 
کهرييهکی مهزنی لهسهر ئهديبانی   کی ئهدەبی، کارت نهر ق فهرەنسه ههروەها وەك خو

  بووە.   ١٩سهدەی 

نی      له سا نيزامی  فهرماندەيهکی  يهکهم هۆگۆ وەك کوڕی  قوتابخانهی سهرەتاييدا 
تهمهنی   له  کاغهز.  سهر  نانه  ه رواتۆر   ١٧شيعرەکانی  کۆنز ڕۆژنامهی  يدا  سا

" ی  Conservateur littéraireليتراتوور  سا دامهزراند.  تۆلۆز    ١٨١٩"ی  شاری  له 
"Toulouse  تی بۆ شيعرەکانی وەرگرت. له زۆربهی کارە ئهدەبييهکانيدا  " يهکهم خه

ڕۆشنبيری   ناوی   -ئاسهواری  به  درامايهک  شهکی  پ له  ت.  دەبينر ڕی  شۆڕشگ
ی Cromwellکرۆمۆل " واز و فۆرمی کالسيکی  ١٨٢٧"دا که سا قاندبووی، به ش خو

ڕن   مود سهردەمی  کاری  به  ئهوە،  و  شکاند  ڕۆمانتيکی  درامای  سنوورەکانی  نوێ 
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" که له اليهن هۆگۆوە La Muse françaiseناسراوە. ڕۆژنهمهی المۆزی فهرەنسی " 
ك بۆ مرۆڤه ڕۆمانتيکهکانی فهرەنسی.     بونيات نرابوو، بووە ناوەند

ی  ٧له شۆرشی مانگی      تهکه و   ١٨٣٠ی سا وگۆڕی سياسی و که بووە هۆی ئا
کی پڕ   ژووييهکهی کردبوو، له ههمان پهيوەنديهدا کار هۆگۆ ههستی به گرنگايهتيی م

قاند  ١٨٣١"(Glöckner von Notre-Dameپشت کۆڕی نۆتردام "  بههای به ناوی ) خو
ی   فيلمی سينهماييش. سا به  ناوی دەرکرد و کرا  له تهواوی دنيادا  هۆگۆ   ١٨٥١که 

ههم ( ردرا بۆ    ) ١٨٧٣تا    ١٨٠٨قاوی بۆ شۆڕش دژ به ناپلئۆنی س دا. بهو هۆيهوە ن
جرسی   دوڕگهکانی  بۆ  دواتريش  و  بلژيك  تی  و له  گورنسی Jersey"تاراوگه  و   "

"Guernsey  قاند کيی" خو کی گرنگی به ناوی "ئهدەبيياتی خه ". لهو سهردەمانهدا کار
له ويليام شکسپير" بۆ  William Shakespeareکه  کارە  ئيلهام وەرگرتبوو. ئهو  به  "ی 

ئهدەبی  کی  واز ش به  که  کۆن  سهردەمی  مۆکراتيی  د کی  پت کۆنس وەك  جار  يهکهم 
خهز ندرابوو  ق ی  خو سا کرد.  همهند  دەو جيهانی  ئهدەبی  ی    ١٨٧٠نهی  سا واته 

ڕاگهياندنی کۆمار، هۆگۆ گهڕايهوە بۆ شاری پاريس و شهش ساڵ دواتر به سهناتۆر  
ی  ردرا. سا بژ نا.  ١٨٧٨هه   کۆتايی به کارە ئهدەبييهکانی ه

بی "ههژاران" (     ی  Les misérablesکت ي  ١٨٦٢) سا شدا  به فهرەنسی و له ههمان سا
مانی له دوو بهرگدا که   الپهڕەی لهخۆ گرتبوو، له چاپ درا. له    ١٩٥٨به زمانی ئا

ئيديۆلۆژی" و    – ڕۆمانی ههژاراندا چهندين چهمك و ئهرکی گرنگ وەك: "سياسی  
کی سهردەمی خۆی.   "فهلسهفی" له قالبی زمانی ئهدەبيدا دەخاته ناو بير و هۆشی خه

نيزيکهی   ڕۆم  ١٧هۆگۆ  ئهو  لهسهر  ژووييه،  ساڵ  م کارە  ئهو  کردوە.  کاری  انه 
) و ههروەها ڕاپهڕينی ١٨٣٠سهردەمهکانی نووژەنکردنهوە، شۆرشی مانگی ژۆئيه (

کارانی پاريس (   ) له خۆ دەگرێ.  ١٨٣٤تا   ١٨٣٢کر

بههۆی      که  دەکا  پ دەست  والژان"  "ژان  واته  ڕۆمانهکه  قارەمانی  به  به  کت ئهو 
ی تهواو   ٢٠ك دەدزێ و ههر بۆيهش نيزيکهی ههژاريی و برسيهتييهوە، کوته نان سا

گای   کۆمه له  کار  دۆزينهوەی  ی  ههو ئازادکرانی،  دوای  دەخرێ.  بهنديخانه  له 
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همهندان   زی دەو ته ڕ ين شارستانييهتی ئهو سهردەمه دەدا. سهرکهوتووانه خۆی دەگه
ز بۆ پشتيوانيکردن له ههژارانی ئهو سهردەمه و ... کی بهه ته دەنگ     و دەب

ی         ن خا ژ دەيانناس قارەمان لهو ڕۆمانهدا که هۆگۆ به مرۆڤی ڕاست ب چوار 
" ميريهڵ  قهشه  نن:  د ك  پ ڕاوەکه  گ "Bischof Myrielناوەکيی  فانتين   ،"Fantine  ،"

" ت  ژان"Cosetteکۆز وا و   "Valjean  دنيای کهسايهتييانهوە  ئهو  چواردەوری  به   ."
بوون و   -ههژاران  بهرگری  دنيای  تاوانکاران،  و  ڕووت  و  ڕەش  له  پڕ  دنيايهك 

ۆزی   ئا کی  بارودۆخ له  پاريس  سهردەمهی  ئهو  گای  کۆمه هۆگۆ  کردن.  ههڕەشهل
گايه بهستراوەتهوە ب يهتيدا پيشان دەدا: شانسی ژيانی ئهندامانی ناو ئهو کۆمه ه  کۆمه

شکهوتووەوە.  ی پ   گۆڕان بهسهرداهاتنی  ستروکتوری کۆمه

چيرۆکيکی       ياخود  ڕووداو  بيری  دەخاته  مرۆڤ  چيرۆکهکه،  بوونی  اليهنه  چهند 
همهندبوونی کاراکتهرەکانی ناو ڕۆمانهکهوە که ههرکام   ترسناك. ههروەها بههۆی دەو

نهر پل ک زوو الی خو ک به مافی ئينسانی دەدەن، گهل ه و پايهی خۆی وەدەست  بايهخ
نهرترين ڕۆمانهکانی سهردەمی خۆی له فهرەنسه   وەيهك که يهك له پڕ خو نا، به ش ه

تانی دەوروبهری بووە.    و و
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  ] Biedermeier und Vormärz [ ) ١٨٤٨تا  ١٨١٥(  رزمفۆرير و  اسهردەمی بيدرم
  

  ) Heinrich Heine( ههاينهاينريش 

  

مانی رۆژی      ی  ١٣نووسهری ئا له شاری دوسلدۆرف    ١٧٩٧ی مانگی دسامبری سا
ی ١٧له دايك بووە و ڕۆژی  ريی سا بريو له پاريس کۆچی دوايی   ١٨٥٦ی مانگی ف

ی   سا له  دادپهروەری  ١٨١٩کردووە.  دەرسی  برلين  و  بۆن  شاری  له  بهدواوە 
بريتانيا( بۆ  ندووە، سهفهری  (١٨٥٦خو ئيتاليا  و  ی   )١٨٢٨)  سا له  ئينجا  کردووە، 

  ەوە له شاری پاريس ژياوە.١٨٣١

ی    ههاينهاينريش      کی يههوودی له سا له قوتابخانهی    ١٨١٠وەك کوڕی پارچهفرۆش
ندووە. له   رگهی کار و پيشه، دەرسی خو ناوەنديی شاری دوسلدۆرف و دواتريش له ف

ی   ەوە له بانکی مامی "زامۆئيل هاين" له شاری هامبورگ کاری کردووە. ١٨١٦سا
ی   زی وەڕێ خست که  شهريکهيهکی بۆ کڕين و فرۆشی پارچهی ئينگلي  ١٨١٨له سا

  چهند ساڵ دواتر وەرشکست بوو. 
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ندن کرد و له   ههاين    له زانستگهی شاری بون له بواری دادپهروەری دەستی به خو
گل " لم شل ژوويی که ئاگوست ويله  August کۆبوونهوەی فهلسهفی و زمانهوانی م

Wilhelm Schlegel)  "١٨٤٥  -  ١٧٦٧ " ئارنت  مۆريتز  ارنست  و   (Ernst Moritz 
Arndt) "ن و  ١٨٦٠  -  ١٧٦٩ وەيان دەبرد، بهشداری دەکرد. دواتر له گوتينگ ) بهڕ
ی   گای بهشداربوون له ١٨٢١سا ش ڕ دا و ههر لهو ژە پ ندنهکهی در له برلين خو

بازنهی ئهديبانی شارەکهی بۆ کرايهوە. له سهردەمی ژيانی، له برلينهوە وەك نووسهر  
ی   ی    يهکهم شيعرەکانی  ١٨٢٢ناسرا: سا ناوی ويليام    ١٨٢٣و سا به  دوو درامای 

ی  Almansor" و ئالمهنسوور "William Ratcliffراتکليف "  و کردنهوە. له سا  ١٨٢٤" ب
"ی کرد. ههواڵ لهسهر ئهو  مانی "گوت له شاری وايمهر سهردانی شاعيری مهزنی ئا

" هارتس  سهفهری  ناوی  به  شيعر  وازی  ش به  ساDie Harzreiseسهفهرەی  له  ی  " 
کرد.   ١٨٢٦ دەستهبهر  بۆخۆی  کی زۆری  بهوالوە اليهنگر رە  ل و  کردەوە  و  دا ب
ی   دا    ١٨٢٥سا نا و چوو بۆ شاری هامبۆرگ. له ههمان سا ندنهکهی کۆتايی پ ه خو

ستانی مهسيحيهتی قهبووڵ کرد و ناوی خۆی گۆڕی و کرديه کريستيان   ئايينی پرۆت
  ".   Christian Johann Heinrichيۆهان هاينريش " 

ی      کۆچی کردە شاری پاريس.    ١٨٣١دوای چهندين سهفهر بۆ ئينگليز و ئيتاليا سا
نهخۆشی   بههۆی  مانی.  ئا ڕۆژنامهی  له  زۆريهك  سهرنووسهری  بوە  پاريس  له 

ی  سقانهوە له سا   ەوە کهوته ناو تهختی نهخۆشييهوە.١٨٤٨ئ

ئهد به  سهبارەت  زۆريش  نووسراوەيهکی  شيعرەکانيهوە،  پهنا  و له  فهلسهفه  ەبيات، 
  سياسهت له هاينڕيش به ج ماوە. 

کی رۆمانتيکيان ههبوو،     واز کاری ئهدەبی، بهتايبهت شيعرە نهتهوايهتييهکانی که ش
کيدا زۆر خۆشهويست کرد. ناوبراو، به بهردەوامی، نووسراوە    هاينڕيشی لهناو خه

بارودۆخ و  مۆکراسی  د دژبهرانی  ههنبهر  له  خۆی  و  ڕەخناوييهکانی  سياسی  ی 
ستی سياسی و يههوودی بوونيهوە،   و و دەکردەوە و بههۆی هه مان ب يهتی له ئا کۆمه

  زۆربهی کارەکانی له اليهن سوسيال ناسيۆناليستهکانهوە قهدەغه کرابوون.  
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   " ئاههنگهکان  بی  ی  Buch der Liederکت سا چاپ    ٣٧٢له    ١٨٢٧"  له  الپهڕەدا 
به چوار قۆناخی شيعری لهخۆ گرتووە. ناوەڕۆکی شيعرەکان بريتين له  دراوە. ئهو کت
کۆتاييان  سهرنهکهوتوويی  به  ک  جار ههموو  که  خۆشهويستيی،  وازی  ش چهندين 
شتر له ڕۆژنامهکاندا کهاتووە که زۆربهيان پ نج بهش پ به شيعرە له پ ت. ئهو کت د   پ

و کرابوونهوە و سهرجهم ژمارەيان دەگاته   وازی    ٢٣٧ب عرە، له ش به ش شيعر. ئهو کت
کالسيك ڕاستهقينهی  دنيايهکی  تهشهردا  و  باری    - ڕەخنه  له  و  ن  د ك  پ رۆمانتيك 

تهوە.   وازی شيعری کالسيکی دەگر   سهردەمهوە، کۆتايی ش

ی  Ein Wintermärchenچيرۆکی زستان "     پهڕەدا چاپ کراوە.  ال  ١٤٣له    ١٨٤٤" سا
تهدا نووسراوە و بههۆی اليهنی  کی شيعری حيماسی له قالبی گا ب ئهم چيرۆکه وەك کت

سياسی   بارودۆخی  له  ڕەخنه  زی  نی   – بهه کۆمه ناو  له  مانهوە،  ئا يهتيی  کۆمه
ک خۆشهويست و بهناوبانگه. بهتايبهت ڕەخنهيهکی زۆر و جيددی لهسهر   کدا گهل خه

زدانان بۆ دايك و  تهوەری وەك ناسي رواتيڤی کاتۆليکی،  ڕ ۆناليستهکان، ئايينی کۆنز
ئاسته   ناوەڕاست،  سهدەکانی  وازی  ش به  ئهوينی  ناکردنی  و و  ناوچهگهرايی  باوك، 
مان له اليهن  مۆکراسيهتی ئهو سهردەمهی ئا کردووە. ههنگاوی دژ به کشانهوە له د

بهکه له   کهاتووە و سهرجهم    ٢٧هاينڕيشهوە زۆر به گرنگ دانراوە. کت  ٥٠٠بهش پ
وازی ديالۆگ، ياريی فيکری و بهرنامهی داهاتوو، لهخۆی دەگرێ.   پارچه شيعر به ش
م   به کراوە  قهدەغه  بوونهوەی،  و  ب دوای  کورت  ماوەيهکی  به  زستان  چيرۆکی 

 سهرەڕای ئهو قهدەغهکرانهش، چهندين جار له چاپ دراوەتهوە.  
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ۆرگ بووشنهر   " Georg Büchner" گ

  

ڕۆژی      مانی،  ئا نووسهری  بووشنهر  ۆرگ  ئوکتوبری  ١٧گ مانگی  له    ١٨١٣ی 
الو " " له دايك بووە و ڕۆژی Darmstadt" نيزيکی شاری دارمشتاد "Goddelauگۆد

مانگی  ١٩ ی  ٢ی  "  ١٨٣٧ی سا کۆچی  Zürichله شاری زوريخ  تی سويس  و "ی 
  دوايی کردووە.  

بو    ۆرگ  گ ئهدەبييهکانی  سياسی  کارە  ڕەخنهی  له  پڕە  و   – وشنهر  يهتيی  کۆمه
کی ناسياو له شاری   ريکردنی ڕەوانناسی کهسيی. بووشنهر وەك کوڕی دوکتور چاوەد
ه ڕووناکبيرەکهی و ههروەها تامهزرۆيی بواری  دارمشتاد گهورە بووە و بههۆی بنهما

کی زۆر ژير و ڕۆشنبيری ل دروست    بووە.  زانستی سرووشتی له قوتابخانه، مرۆڤ

ی   له زانستگهی شتراسبورگ له بواری پزيشکی    ١٨٣١لهسهر ئارەزووی باوکی سا
زرايهوە بۆ   ندن کرد. دوای دوو ساڵ به هۆی ياسايهکی ناوچهييهوە گو دەستی به خو

ندنی پزيشکی،  Gießenشاری گيسن " ندنهکهی دا. له پهنا خو ژەی به خو " و لهوێ در
ژووی   فهلسهفه و م بواری  به  ی  خۆی  فهرنساوە خهريك کرد. سا   ١٨٣٤شۆڕشی 

وکردنهوەی   ب و  چاالکی  بههۆی  کهينا.  پ گيسن  شاری  له  مرۆڤی  مافی  کی  کۆمه
ی   ناوچهکه، سا له  لهسهر مافی مرۆڤ  له    ١٨٣٥نووسراوە  له ترسی زيندانيکردن 

ك دواتر چوو بۆ   اليهن حاکمانی سهردەمهوە، گهڕايهوە بۆ شاری شتراسبۆرگ. سا
سووڕاو بووە.  شاری زور ئاناتۆمی هه له زانستگهی ئهو شارە وەك پسپۆری  يخ و 

ۆرگ بووشنهر له تهمهنی   شك کۆچی دوايی کردووە.   ٢٣گ کی م هييدا بههۆی چ   سا
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گرنگترين بهشی کارە ئهدەبييهکانی بووشنهر بريتی بوون له درامای مهرگی دانتۆن     
"Dantons Tod) "لئۆنس و لينا "١٨٣٥ ،(Leonce und Lena) "ك  ١٨٣٨ ) و وۆيز
"Woyzeck)"١٨٧٨" لهگهڵ  هاوکات  و   ).  فهرەنسه  شۆڕشی  که  دانتۆن"  مهرگی 

ك  Robespierreقارەمانييهکانی ڕۆپسپير " ته بهر، بووشنهر له درامای وۆيز " دەگر
"Woyzeck اليهن له  دەکات  ك  ژن ژوويی  م ڕاستهقينهی  کوشتنی  له  باس  "دا 

ک ی  ئهويندارەکهيهوە،  سا له  ڕووداوەکه   بووە.  مان  ئا اليپزيکی  شاری  کی  مرۆڤ ه 
  دا ڕوويداوە.  ١٨٢١

ڕاوەيهکی  Lenzلنز "     ی    ٤٨"، گ و    ١٨٣٩الپهڕەييه که سا له اليهن بووشنهرەوە ب
مايکل  يهعقووب  دەروونيی  نهخۆشيی  ژيانی  ناکردنی  و ڕاوەيه  گ ئهو  کراوەتهوە. 

" لنز  (Jakob Michael Reinhold Lenzرينۆلد  وەی  ١٧٩٢تا    ١٧٥١"ە  ش به   .(
هۆی   به  داوە،  ی  ههو بووشنهر  ڕانهوە،  گ تازەی  کنيکی  ت و  نوێ  ڕەوايهتی 
ڕوانگهی   له  بکاتهوە.  ڕوون  شاعيرە  ئهو  ژيانی  ڕەوتی  نهرەوە،  خو بهشدارکردنی 
وەيهك فورمووله  کی دەروونييهوە بووشنهر توانيويه شك له بوونی خودا به ش نهخۆش

ته سهر خۆی.   بکات، به ب ن   ئهوەی گوشاری دژبهرانی ئايينی سهردەم ب

ی      که سا مهسيحيه  قهشهيهکی  ی  ڕاوەيه ههوا ئهو گ   ١٧٧٨سهرچاوەی سهرەکی 
نی له   زی سرووشتييهوە دەلک کردن به ه گای لنز به ههستپ لهسهر لنز نووسيويه. ڕ

يکدا گانه مانا دەکاتهوە. حا     سروشت بۆ ئهو، به مهترسيدار و ب

سهدەی       له  ئهديبه  ئهو  ناسينی  و  گا  کۆمه لهسهر  بووشنهر  کارەکانی  کهری  کارت
کی   ١٩٠٠ دەسپ به  بووشنهر  پهخشانهکانی  ئهدەبی  زانايانی  ئهمڕۆ  بووە.  بهدواوە 

مان تهخمين دەکهن.  ڕنی نووسين له ئا  مود
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ت فۆن درۆست هويلزهۆف   ) Annette von Droste-Hülshoff(  ئان

  

مانی ڕۆژی     ی ١٠نووسهری ئا ی هويزهۆفی   ١٧٩٧ی مانگی ژانويهی سا له قه
" مۆنستر  شاری  ڕۆژی  Münsterنيزيك  و  بووە  دايك  له  ی ٢٤"  سا مای  مانگی  ی 

رسبورگ " ١٨٤٨  " کۆچی دوايی کردووە. Meersburgله م

کی ئايينی، تا ئهمرۆش يهك له ناودار    ت فۆن درۆست هويلزهۆف، وەك ژن ترين  ئان
کاتۆليکی   ئايينی  ئهشڕافی  هيهکی  بنهما له  دێ.  ئهژمار  له  مانی  ئا شاعيرانی 
ئهدەبی  بواری  به  تايبهت  قوتابخانهی  له  پيشهيی  زۆر  وەيهکی  ش به  و  کهوتووە  هه
به نووسين و هۆندنهوەی شيعر کردووە.   له تهمهنی زۆر زوودا دەستی  نراوە.  ڕاه

سهرنجدان   و  بينين  زی  بهه ههستی  به  بههۆی  سهبارەت  ووردبينی،  و  پاژەکان  به 
شيعری   سروشتی،  زی  ه ههروەها  و  تووڕەيی  و  جوانی  ولهچهری،  الساريی 
ی  ههو بوون،  ديمهن  و  سروشت  لهسهر  که  ئهدەبييهکانی  کارە  پهنا  له  قاندووە.  خو

ڕاوە، ئاواز، رۆمان و دراماشی داوە.     نووسينی گ

ی      کی شيعری ئايينی بهره  ١٨٢٠له سا ب ی  کت نا که سا و کرايهوە.    ١٨٥١هم ه ب
وکردنهوەی نوسراوە    ٤٠درۆست هويلزهۆف تا تهمهنی   کی بۆ ب هيی هيچ ههو سا

ی   کی شيعر له سا ب و    ١٨٣٨و شيعرەکانی نهداوە. يهکهم کاری ئهدەبی وەك کت ب
ی   سا نهبوو.  ئهوتۆی  يی  ئهر سهرکهوتووييهکی  کيدا  خه ناو  له  و    ١٨٤٤کرايهوە 

وکردنهوە  ڕەخنهي ه شيعر و نووسراوانهی ب هکی زۆری لی گيرا کات که ئهو کۆمه
وان  نی ن   دا گردەکۆی کردبوون. ١٨٤٣و  ١٨٣٧وا له ماوەی سا
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ی      ماوەيهدا    ١٨٤٢تا    ١٨٤١له سا لهو  رسبورگ ژياوە.  له کۆشکی م بهردەوام 
و   سروود  ههروەها  سرووشت،  لهسهر  خۆی  ئهدەبيهکانی  کارە  زۆری  بهشی 

ز بۆ کارەکانی داهاتووی.   کی بهه قاند، که بوونه بهرههم   نووسراوەی ديکهی خۆ

   " بی  ی  Die Judenbucheکت سا ڕاوەيهکی   ١٨٤٢"  گ لهسهر  ل  نۆڤ وازی  ش به 
و کردەوە  گا سهبارەت به کوشتنی يههوودييهك ب ڕاوەيهک    -ڕاستهقينهی ناو کۆمه گ

يی خۆيدا بيستبووی. له کی کۆيله   که له تهمهنی مندا سهردەمی باوکه گهورەيدا مرۆڤ
" وينکلهاگن  جۆرج  يۆهان  ناوی  کی  Johann Georg H. Winkelhagenبه  مرۆڤ  "

" نز  ر ب مهن  ست  زۆئ ناوی  به  له Soestmann-Behrensيههوودی  و  کوشتوە  ی   "
ی   شتووە و له ئهلجهزاير بۆته کۆيله. سا   ١٨٠٥ترسی زيندانيبوون ناوچهکهی بهج ه

خۆی   کوشتووە،  يههوودييهکهی  کابرا  گايهی  ج لهو  و  ناوچهکه  بۆ  گهڕاوەتهوە 
قاندنی ئهو   ناوە. درۆست هويلزهۆف بۆ خو واسيوە و کۆتايی به ژيانی خۆی ه هه

له نو گه  به له، وەك  ی  نۆڤ له سا مامی نووسهر  کی وەرگرتووە که  که وسراوەيهك 
ی بهج مابوو.   ١٨١٨   بهناوی کۆيلهيهکی ئهلجهزايری ل

سهدەی      ناوەڕاستی  له  بهکه  کت فريدريك  ١٨ڕووداوەکانی  ناوی  به  ک  کهس به  دا 
رگل " کی بهردەوام مهست به ناوی هرمان  Friedrich Mergelم " وەك کوڕی مرۆڤ
" رگل  "Hermann Mergelم مارگارت  ناوی  به  دووههمی  ژنی  و   "Margaret له  "

دەکا.     ناوچهيهکی دوور له شار، دەست پ

ئهو     م  به شاوە.  ڕانهک خۆی  الی  بۆ  کی  خه سهرنجی  خۆی  سهردەمی  بهکه  کت
ی   )  ١٩١٤  -  ١٨٣٠"ەوە (Paul Heyseله اليهن پاول هيز"   ١٨٧٦بهرههمه ئهدەبييه سا

به ئهمڕۆ  کرايهوە.  بۆته   زيندوو  و  ردراوە  وەرگ جيهان  زيندووی  زمانی  چهندين 
نهرانی ئهو بوارە.   ينهوەی ئهدەبی زۆربهی پشک کۆ  سهرچاوەيهك بۆ ل
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ن (  ) ١٩٦٠تا   ١٨٥٠سهردەمی مود
  

لڤيلهرمان    ) Herman Melville( م

  

ی  ٨نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی يهکهمی مانگی      له نيۆيۆرك له دايك    ١٨١٩ی سا
ی  ٩ی مانگی  ٢٨بووە و ڕۆژی    ههر له نيۆيۆرك کۆچی دوايی کردووە.    ١٨٩١ی سا

کۆچی      ژيان  ژەی  در بۆ  و زۆر زوو  کهوتبوو  هه ههژار  هيهکی  بنهما له  لڤيل  م
ی  کردە دەرەوەی ئهمريکا   سهيری ڕاوە نهههنگ چوو بۆ زەرياچهی  بۆ    ١٨٤١و سا

ی    -باشوور کانی خۆج يی مايهوە. سا يهی وا بۆ ماوەيهکی کورت له پهنا خه ئهو ج
ی    ١٨٤٤ سا ئهمريکا،  بۆ  "   ١٨٦٣گهڕايهوە  واته  دايکبوونی  له  شاری    چووەوە 

ی  وەك کارمهندی ئيدارەی گومرك کاری کرد، که  ١٨٨٥تا   ١٨٦٦نيۆيۆرك " و سا
ی کا   ت زياتر و زياتر به تهنيا مايهوە و گۆشه نشين بوو.  به پ

له   هرمان    يهك  ڕۆمانتيكهوە،  فۆرمی  لهسهر  ههمهڕەنگ  ئيدەی  هۆی  به  لڤيل  م
سهدەی   نووسهرانی  ڕۆمانهکانی ١٩گرنگترين  بههۆی  دێ.  ئهژمار  له  ئهمريکا  ی 

)،  ١٨٤٩" (Mardi)، ماردی " ١٨٤٦" (Taipiسهبارەت به سهفهری زەريايی: تايپی "
دبۆرنس "١٨٤٧" (Omuئۆمو " نی Redburn's first trip)، يهکهم سهفهری ر "، کاپش
رە "١٨٥٠" (White jacketسپی "  کی نهجيبی ١٨٥٢" (Pierre)، پي )، و ڕۆمانی مرۆڤ
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 " کراو  (A very trustworthy gentlemanباوەڕپ ) سهرکهوتووييهکی زۆری ١٨٥٧" 
نا.     وەدەست ه

قاندووە. ناودارترين         ڕاوە خو وەی گ لڤيل ژمارەيهکی بهنرخی چيرۆكی به ش م
 Moby-Dick or Theکارە ئهدەبييهکانی بريتين له ڕۆمانی مۆبی ديك يا نهههنگی سپی " 

Whale" و ههروەها بيلی باد "Billy Budd  دی، ماوەيهك ڕاوەی تراژ ش  " که وەك گ پ
ی مردنی  قاندوويه و له سا   زيندوو کرايهوە.    ه اليهن ئهديبانيترەوە ل ١٩٢٤خو

ی      الپهڕەدا له چاپ دراوە. دەقه    ٦٤٣له    ١٨٥١مۆبی ديك يا نهههنگی سپی، سا
ی   مانييهکهی سا ئهدەبييهچاپ کراوە. ئهو    ١٩٢٧ئا وەك گرنگترين پهخشانی    کارە 

نتاله کی م  ،ئهدەبی سيمبوليزمی ئهمريکا ناسراوە. ئهو رۆمانه مۆنۆم اجهرايی  سهفهر
ك گرێ دەدا.   س و کهوتی فهيلهسوفانه ل   لهگهڵ هه

دەکا     ک دەست پ ژوو و بارودۆخی   -ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه به 'ئيسماعيل' ناو که م
نييه   کيتريش بۆ ڕاوکردنی ئهو نه تهوە. ئيسماعيل بڕيار دەدا جار ن ژيانی شاراوە دەم

گا بڕين چاوی به  تاريکه (نهههنگهکه)  سهفهری زەريايی بکا. دوای چهن د ڕۆژ ڕ
ئاهاب "  دان بۆ ڕاوی  Ahabکاپيتانی کهشتييهکهيان،  ئهو کهسهی له ههو دەکهوێ،   "

دا پهروەردە بووە   کی خۆی لهدەست داوە و رق و کينهيهکی زۆری ت نهههنگهکه قاچ
ه زەرياييه و ...  ه ساندنهوە لهو ئاژە   و تهنيا کاری بۆته تۆ

به له      و فيگۆری سهرەکی ئيسماعيل و ئاهاب بۆ "پشکنين"  بهش و دو  ١٣٥ئهو کت
وازی   ش بکرێ:  تهفسير  جياواز  وەی  ش به  دەکرێ  "پشکنين"ە  ئهو  پيکهاتووە. 
س و کهوتی  کيی دانراوی ئيالهی، هه کوپ له ههنبهر ڕ چی  ئهفسانهيی وەك سهرپ
س و کهوتی ڕەوانی وەك پشکنين   خۆبايی بوون له ڕوانگهی ئايينی مهسيحييهوە، هه

وەيهکی فهلسهفييانه.     به ب ئاگايی يا گهڕان بهدوای زانستدا به ش

لڤيلدا، کارە ئهدەبييهکانی      کستهکانهوە، له سهردەمی ژيانی م ۆزبوونی ت به هۆی ئا
کی ئاسايی لهو   نهر نهرانهوە لی نهکرا. ههموو خو پشتيوانييهکی ئهوتۆی له اليهن خو

ۆز و به مانايانه ت نهدەگ کسته ئا ت  ت هيين و تهنانهت زۆر کهس نووسهرەکهيان به ش



 ١٤٢      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

کی بهرچاو له ئهدەبياتی جيهانی سهير دەکری   م ئهمرۆ کارەکانی وەك بهش دانابوو. به
 و رۆمانهکانی چهند جاريش کراون به فيلم.  
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  " Harriet Beecher Stowe" هر ستۆڤچب تههاري

 

ی  ١٤ڕۆژی  ژنه نووسهری ئهمريکايی      له شاری ليچفيلد    ١٨١١ی مانگی شهشی سا
) له دايك بووە و ڕۆژی يهکی مانگی جوالی Litchfield )"Connecticutی کانتيکات "

ی    " ی کانتيکات کۆچی دوايی کردووە. Hartfordله هارتفرد" ١٨٩٦سا

چهر ستۆڤ که له کارە ئهدەبييهکانيدا بۆ ال    بردنی نيزامی کۆيلهداری له  هاريهت ب
نانی مافی ژنان چاالکی کردووە و به يهك له ناودارترين   باشوور، ههروەها بۆ وەدەسته

ژووی ئهمريکا له ئهژمار دێ.     نووسهرانی م

همهنددا پهروەردە      هيهکی تا ڕادەيهك دەو چهر ستۆڤ، کچی ليمان ستۆڤ له بنهما ب
چاالک ژکار،  ڕاو وەك  باوکی   و  ئهو  کراوە  گای  کۆمه ناو  له  قهشه  و  سياسی  ی 

ندووە و دواتر واته  سهردەمهدا ناوبهدەرەوە بووە. له سهرەتاوە وەك قوتابی دەرسی خو
له   قوتابخانه  مامۆستای  بۆته  ناوەندی  و  سهرەتايی  دەورەی  تهواوکردنی  دوای 

"  Bostonقوتابخانهی تايبهت به کيژان که له اليهن خوشکهکهيهوە له شاری بۆستۆن " 
  بونيات نرابوو.  

ی   هکهی کۆچيان کرد بۆ شاری سين سيناتی له ناوچهی    ١٨٣٢سا هاريهت و بنهمه
" ی  Cincinnati(Ohio)ئۆهايۆ  سا ئايينی    ١٨٣٦".  بواری  کی  پرۆفسۆر لهگهڵ 

کالڤينيسم   ههنبهر  له  ڕەخنهوە  چاوی  به  که  ئهوەدا  لهگهڵ  هاوکات  کرد.  زەماوەندی 
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"Calvinism "کی   ٤٥ ههست وەك  نووسين  به  و  کردەوە  به  دەکرد،  کهوتی  و  س  هه
 دەکرد.   ٤٦" Puritanويژدانيی اليهنگری له بزووتنهوەی پيوريتان " 

چهر ستۆڤ     " ئۆهايۆ چاوی بهCincinnatiشاری سين سيناتی "  م جار لهکهبۆ يه  ب
کهڕاکراوه   کۆيله که کان  شاره ده   له  وت  ژيانيان  کهوری  ئه  ئيزنی  تا  درابوو.  و  پ 

نووسهوه   مهده سه بهك  و  لهتايبه  ر  ڕاوه   ت  لهگ و  له ڕۆژنامه   کانيدا  زياتر  کاندا 
لهندايهيوه په "گهتی  نوێ  ئينگليزی  بابهNeuenglandڵ  ده "  ی  تی  سا  ١٨٥٠نووسی. 
رين وتوو ترکهدواتر، سه  ) کرد که١٨٥٢ی مام تام" (ڕۆمانی "خانووچکه  ستی بهده 

ئه ده ده کاری  ل  نووسراوه بی  لهرهات.  زياتر  بابهسهکانيتريشی  وه ر  شيعرتی    ، ك 
ن و    و  تهوەری ئايينی بی مندا ی ژنانڕوونکردنهوەی  پرسياری ئايينی، کت له    ڕۆ

گادا    بوون.کۆمه

ی    له    له  ١٨٥٣تا  هه  ەوه ١٨٥٠سا چهر ستۆڤ  بنهگهب ه ڵ  لهکهما برونسويک    ی 
"Brunswick ) "Maineر "  )، و دواتر له ی    ) و لهAndover) "Massachusettsئاندۆڤ سا

"  له  وه   ١٨٦٤ (Hartfordهارتفۆرد   "Connecticutله تواين    )  مارک  يهتی  دراوس
"Mark Twain ژياوه "  .  

بی      ی   )Uncle Tom,s Cabinی مام تام" ("خانووچکهکت ڕەدا  الپه  ٥٢٤  له  ١٨٥٢سا
و کرايهوە  و هه مانی له  مان ساڵ بهب چهر ستۆڤچاپ دراوه.    زمانی ئا  و ڕۆمانه به  ب

قاند.  ئه  ی لهی نۆزده ده بی سهده وتووترين کاری ئهرکه سه   مريکا خو

رۆمانه    نايهتی،  شو "مه  له  کهوەک  نتاکی  ک لبای  Kentuckyزرای  ش ئارتۆر   "
"Arthur Shelby ه ده ده   وه "  پ بهست  مهکا.  خراپی  دۆخی  ی  بار  له  زراکههۆی 

ك به   کانی، واتهخاوەنهکهی ههولی فرۆشتنی کۆيله  وه ئابوورييه ژ   تام، کوڕی تام و ک
 " هاريس  ليزا  ئ به  "کهElisa Harrisناوی  بۆ  ی  ناوما وه کاری  بهده ڕ   معامله   بردن 

" دەدا. کات ئارتۆر Dan Haleyناوی دان ههيلی "   به  کڕ  کی ب ئابڕووی کۆيلهچييه

 
فۆرميستی فهرJohannes Calvinين "ڤينيسم بزووتنهوەيهکی ئايينی بوو که له اليهن يۆهانس کالڤکال  ٤٥ وە چووە.  ە" ڕ   نسيهوە بهڕ
فۆرمخوازي  ٤٦   له بريتانيا و سکاتلهند بووە.   ١٨تا  ١٦له سهدەی  ی ئايينیپوريتان بزووتنهوەی ڕ
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لبای فرۆشتنی کۆيله تهی ده کهکان بۆ ژنهش ڕ ی ل ده وه گ ليزا گو دا  ب و بڕيار ده ، ئ
  کانی باکوور ڕاکا و ...و ناوچهره " بهHarryی هاری "کهبچووکه ڵ کوڕه گه له

ری  راسهسه  له  کهره بوونی نووسه هۆی ناودار  دوای چاپ کرانی بووه   و ڕۆمانهئه   
ست که جيهان. مرۆڤی ڕه  کران،  يرده سه  چاوی کۆيله  نيا بهته  مهرده و سهتا ئه  ش پ

ره  ڕاوه   والوه به  ل و  ڕی  شوڕشگ زی  لهه دا  نبهههستان  ت ستيان  پ سپی  مرۆڤی  ر 
له  رده روه په بهکهی  کت و  نووسهر  و  بۆ    کرا  نانی  ده وه شۆڕشی ڕزگاريخوازی  سته

ستان له ڕا.     مافی ڕەش پ کی گرنگيان گ  داهاتوودا، ڕۆ
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له گۆتفريد  )Gottfried Keller( رک

  

  

ی  ٧ی مانگی  ١٩نووسهری سويسی ڕۆژی      له شاری زوريخ له دايك    ١٨١٩ی سا
ی ٧ی مانگی ١٥بووە و ڕۆژی    شارە کۆچی دوايی کردووە.   وههر له ١٨٩٠ی سا

لهر وەك کوڕی مامۆستايهکی تراشکار، به هۆی مهرگی زۆر زووی      گۆتفريد ک
ت باوك  نازی  ب  به  و الويهتی  ی  مندا تهمهنی باوکيهوە، سهردەمی  له  کردوە.  پهڕ 

زی بکاته پيشه  ١٨٤٢تا    ١٨٤٠گهنجيدا ( ی دا کاری نهققاشی و ڕەنگڕ ) گوتفريد ههو
نهبوو.   سهرکهوتوو  م  و  به سياسی  شيعری  نووسينی  به  دەستی  کارکردندا  پهنا  له 

دەری شيعری شاعيرانی وەك فرديناند فريريگرات   ژەپ ههروەها شيعری ڕۆژ وەك در
"Ferdinand Freiligrath  ")گ "١٨٧٦تا    ١٨١٠ رو "  Georg Herwegh) و جۆرج ه
نووسراوەکانيهوە،  ١٨٧٥تا    ١٨١٧( گرنگايهتی  و  باش  وازی  ش بههۆی  کرد.   (

ی   سا له  حکوومهتی  له    ١٨٤٨بهرپرسانی  ندن  خو بۆ  ييان  ما يارمهتييهکی  دا 
ی له اليهن   مانی پ بهخشی. دووههم يارمهتيی ما رگی ئا بهرپرسانی  زانستگهی هايدلب

ندنهکهی له شاری برلين ( دانی خو ژەپ رە  ١٨٥٠شاری زوريخهوە، بووە هۆی در ). ل
"هاينريشی  ئۆتوبيوگڕافی  رۆمانی  واته  خۆی  ئهدەبی  سهرەکی  بهرههمی  يهکهم 

قاند.     سهوز"ی خو

ی      دا گهڕايهوە بۆ شاری زوريخ و لهوێ، بۆماوەيهك ب بهرههم مايهوە ١٨٥٥له سا
ر نهخ ی  و له ژ شا. ئهو بارودۆخهی سا پرشيۆن (خهمۆکی) دا، ئازاری دەک ۆشی د
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کی چاوەڕوان نهکراو بۆ پيشهی کارمهنديی    ١٨٦١ هات که وەک شت کات کۆتايی پ
گهی ئهو کارەوە، بۆ يهکهم جار له ژيانيدا له   ررا. له ڕ بژ هتی شاری زوريخ هه دەو

ل   . ڕاوەست خۆی  ی  پ لهسهر  توانی  ييهوە  ما چهندين  ڕوانگهی  داهاتودا  دەيهی  ه 
نا که له سهردەمی ژيانی برليندا دەستی به نووسينيان کردبوو،   ه پڕۆژەی کۆتايی پ

" ئهفسانه  (Sieben Legendenوەك:حهوت  کانی سدوليا "١٨٧٢"   die Leute)، خه
von Seldwyla" و ڕۆمانهکانی زوريخ "die Züricher Novellen) "١٨٧٨  .(  

لهر له      کی سويسی له  گۆتفريد ک ر و نيشتمان پهروەر تهکهی خۆيدا وەك شاع و
حهوت   ڕۆمانی  کردنهوەی  و  ب دوای  و  دەگيرا  ل  زی  ڕ تييهکانيهوە  هاوو اليهن 

ی   ی  ١٨٧٠ئهفسانه له سا بهدواوە له ڕادەيهکی ئينترناسيۆناليدا، له جيهان ناسرا. سا
به تهواوەتی کاتی خۆی  کاری کارمهنديی له شاری زوريخ وەال نا بۆ ئهوەی    ١٨٧٥

مارتين  ڕۆمانی  لهر  ک گۆتفريد  کاری  دوايين  بکات.  تهرخان  نووسهری  کاری  بۆ 
). ئهمڕۆ ڕۆمانه ههمهڕەنگهکانی و ههروەها ١٨٨٦" بوو (Martin Salanderساالندر "

له   زۆريان  يهکجار  گرنگايهتييهکی  ئهدەبی  مامۆستايانهی  کاری  وەك  ڕاوەکانی  گ
م   انيدا ههيه. ئهدەبياتی زمانی ئا

ی      الپهڕەدا    ١٦٩٤له    ١٨٥٥- ١٨٥٤ڕۆمانی "هاينريشی سهوز" يهکهم جار له سا
شکهوتوی  پ ڕۆمانی  و  ڕۆشنبيری  کاری  گرنگترين  وەك  ڕۆمانه  ئهو  کراوە.  چاپ 

سهردەمی   ١٩سهدەی   له  مانيا،  ئا ژووی  م ڕۆمانهکه  کهاتنی  پ دەکرێ.  سهير 
رس "   ەوە تا سهردەمی نووژەنکردنهوە، له خۆی دەگرێ.   ٤٧" Vormärzفۆرم

ك به ناوی هاينريش لی "     دەکا Heinrich Leeناوەڕۆکی ڕۆمانهکه به کهس " دەست پ
کی ههتيو له سويس له اليهن دايکيهوە گهورە کراوە.   که سهردەمی الويی وەك کوڕ

ۆی خهرج  دايکهکه بۆ پهروەردەکردنی کوڕەکهی ههموو پارەی کۆکراوەی ژيانی خ
دەکا. هاينريش بۆ شاری مونيخ کۆچ دەکا بۆ ئهوەی بب به نهققاشی ديمهن(مهنزەرە).  
لهگهڵ   هاوکات  دەکا.  کارەدا  لهو  هاتوويی خۆی  ل کهمبوونی  به  ههست  وردە  وردە 

 
ش شۆڕشی  ٤٧ ژوويی پ کی م رس سهردەم مان.١٨٤٩يه  – ١٨٤٨فۆرم   له ئا
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سهرکهوتوو نهبوون له کارەکهيدا، چهندين جاريش له خۆشهويستيدا تووشی ههرەس 

نان دێ و ...    ه

بهس   ژووی ڕۆمانهکه  م بهکان  کت ی  ههوە نيوەی  بووە.  دابهش  بدا  کت چوار  هر 
کی بهشی چوارەم له   تهوە. لهگهڵ دەستپ بهکه دەگر سهردەمی گهنجييهتی قارەمانی کت

ههمدا نووسهر چهندين جار ڕوانگهکانی دەگۆڕێ: بهيانکردن، بی س شيکردنهوی    کت
 ەوەکان قوت دەبنهوە.  ه، هونهر، ئهخالق و سياسهت ڕاستهوخۆ له پهنا کرد فهلسهف
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 )Charles Dickens(  ديکنزچارلز 
  

  

ی  ٢ی مانگی  ٧نووسهری ئينگليزی ڕۆژی      "  Landportله الندپۆرت "   ١٨١٢ی سا
 " پۆرتسی  ڕۆژی  Portseaالی  و  بووە  دايك  له  مانگی  ٩"  ی  ٦ی  سا له   ١٨٧٠ی 

هتی بريتانيا، کۆچی دوايی کردووە. Gadshillگادزهيل "   " ی ناوچهی ک

ك له تهمهنی      وکردنی    ١٢چاڕلز وەك کوڕی کارمهند ی بهخ ييهوە خۆی ههو سا
خۆی داوە. دوای قهرزداربوونی باوکی و کهوتنه بهنديخانهوە، چاڕلز ناچار به تهرکی 

لهگه زوو  زۆر  کرد.  کارخانهيهك  له  کارکردن  به  دەستی  و  کرا  ندن  ژيانی  خو ڵ 
وار ئاوی شاری لهندەن ئاشنايی پهيدا   همهی کاری ل شه و چه ههژاريی پڕ له ڕەنج، ک
کرد. کات باوکی دوای ماوەيهك له بهنديخانه ئازاد کرا، چارلز توانی ههميسان دەست  

ندن بکاتهوە.     به خو

ی      م    ١٨٢٦سا به تهوە  ك بدۆز يارمهتيدەری دادوەر کار دا وەك  ی  چارلز ههو
ر له ڕۆژنامهی مۆڕنينگ کرۆنيکل  ن کهوته ناو کاری ڕۆژنامهوانييهوە و وەك ههوا

"Morning Chronicle  يهکهم ڕۆژنامهکهدا  تايبهتی  بهشی  له  کرد.  پهيدا  کاری   "
وەی تهنز چاپ کران که   ووردبينی و بۆچوونهکانی لهسهر ژيانی شاری لهندەن به ش

ی   سا نووسراوانه  ئهو  ک  ١٨٣٦کۆی  وەی  ش بۆز به  تهرحهکانی  ناوی  با  ك  ب ت
"Sketches of Boz  ک که بووە هۆی ناودارکردنی يهکهم کار م  به له چاپ درا.   "

) بوو. به ١٨٣٧تا    ١٨٣٦" ( The pickwickersنووسهر، ڕۆمانی نامهکانی پيکويک "
)  ١٨٣٨تا    ١٨٣٧" (Oliver Twistنووسينی دووههم ڕۆمان به ناوی ئوليور تويست "
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ی    که ئهويش زۆر هاتوويی نووسهريی خۆی سهلماند. سا   ١٨٤١سهرکهوتووانه بوو، ل
ی    ١٨٤٢تا   تی ئهمريکا کرد. له لهندەن بوو به   ١٨٦٧و ههروەها سا سهفهری بۆ و

ی ڕۆژانه " ". له  Daily Newsسهردەبيری ڕۆژنامهی مهزنی ليبرالهکان به ناوی ههوا
نووسی تری  ڕۆمانی  چهندين  کهمدا  به   ماوەيهکی  بۆ  هۆيهوو  زياتری  کی  کات ی 

هاتووانهده ندين کاری ئهبوو چهنووسين هه ل قاند.  بی  وتی سالم و  س و کههه ی خو
دا  ی دۆستانهوره کی گه يهبازنه  تيی لهيهکۆمه   -بواری سياسی  ی ديکنز لهرپرسانهبه
"ی  چيرۆکنووس و شانۆنووس Wilkie Collinsك ويلکی کولينز " کی وه تييهسايهکه   که 
يدا به١٨٨٩تا    ١٨٢٤( می خۆی  رده رانی ناوداری سهنووسه  ك لهشدار بوو، يه) ی ت

  ل دروست کردبوو.  

کرێ.  ير ده تيی و مامۆستای تهنز سهيهری ڕۆمانی کۆمه ك بنياتنهديکنز وه   چارلز   
نهئه قڕۆمانه  ی ئهوتۆی لهو کهسايهتی ب و ڕای ئهوی له  ره سه  که  اندووه کانيدا خو

وه  تهچوارچ لهيهکی  پڕيشن  دەکا،  بهيانيان  تهجاڕيدا   گا و  و  خنهڕه   نز  جيددی  ی 
ريی ههچاوه    گايان.وتی ناو کۆمه س و کهد

   " (زنمه  يهڕواني چاوه ڕۆمانی  ی   )Great expectationsهکان"  چاپ    له  ١٨٦١سا
مانييه  قهو ده   دراوه  ک دواتر واتهی سکهئا .  چاپ کراوه   ڕەداالپه  ٥٣٠  له  ١٨٦٢  ا

که   دا کهو ڕۆمانه له ی و گه رده کانی سهزموونه ريی و ئه کارت شی  می مندا نجی خو
وه    له  ی نۆزده ده نووسهر بارودۆخی ژيانی ناخۆش و قيزەوەنی مرۆڤی سه،  دياره   پ

نهبه  خاتهئينگلستان ده  مه رده و سهگای ئهکۆمه   کی زيندوو لهيهنهو و ر. ئهر چاوی خو
ويکتۆريا)رده (سه تهده   می  ش به  که  وه ک يدا  وه   ت به يهش چاوه کی  ريی  رچاو  د

تهيهی کۆمهخنهر و ڕه ستی ناسکی نووسهی ههووردبينانه   کتر کراون.  ی يهتيی ئاو

کی منداڵ به به  کهڕۆکی ڕۆمانه ناوه     ده " ده Pipی پيپ " ناو کوڕ کی ست پ کا، کوڕ
کی پڕ ته  له   ژار کهتيو و هههه  ن ، ئهده   وره ر گه م و مژی ماندووکه شو گايهب ی  و ج

کی ئاسنگهکهکه خوشکه  ردی خوشکی الی مرۆڤ ناوی جۆو    ميندار بهری ئهی و م
" ئامادە  Joe Gargeryگارگری  بۆ  ژيانيان  سهرەتايی  زۆر  کی  بارودۆخ کردووە.  " 
له له  ڕۆژێ  پيپ  قهسهڕۆژان  بهر  تووشی  هه  بران  کی  تاوانکار لهتووشی   توو 
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کانی  ب و بۆ پچڕينی زنجيره " ده Abel Magwitchناوی ئهيبڵ ماگويچ "  به  نديخانهبه
  و... کا  يدا ده ی ئهيبل پهڵ ژيانی شاراوه گهك دواتر پيپ ئاشنايی لهيهدا. ماوه تی ده يارمه

کدا  ناو خهکانيانهوە لههۆی پۆزيتيڤ بوونی کۆتاييه  ديکنز به  کانی چارلزڕۆمانه   
نهزۆر خۆشه کی زۆريان ههويست بوون و خو ندين جار  ی وا چهو ڕۆمانانه. ئهبوور

 فيلم.   کۆی شانو و کراون بهر سهسه تههاتوونه
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دۆر     ) Fjodor Dostojewski( داستايۆفسکیف

  

ی  ١١ڕۆژی  نووسهری ڕووسی      له مۆسکۆ له دايك    ١٨٢١ی مانگی نوامبری سا
ڕۆژی   و  ی  ٩بووە  سا فيبرواری  مانگی  "  ١٨٨١ی  پترزبورگ  سنت   Sankt له 

Petersburg  .کۆچی دوايی کردووە "  

کی شاری مۆسکۆ بووە که باوکی  فدور ميخائيلۆويچ داستايۆفسکی    کوڕی دوکتور
له   دۆر  ف دوکتوری.  پلهی  گهياندۆته  خۆی  نهجيبزادەوە  ههژاری  هيهکی  بنهما له 

ی  ييهوە نهخۆش بووە و بهردەوام ف (پهرکهم)ی ل هاتووە. له سا وە له   ١٨٤٣مندا
ندووە. له س ی  قوتابخانهی ئهندازياريی نيزامی شاری سنت پترزبورگ دەرسی خو ا

کی ئازاد ناساندووە. بهدوای يهکهم سهرکهوتوويی له کاری    ١٨٤٤ خۆی وەك نووسهر
کانی ههژار،   به تاوانی اليهنگری له    ١٨٤٩) له مانگی مارسی  ١٨٤٦ئهدەبيدا (خه

بڕياری   سهرەتاوە  له  بهنديخانهوە.  ته  دەخر ڕانه  شۆڕشگ شاراوەی  بزووتنهوەيهکی 
ب دواتر  و  دەردەچ  بۆ  دارەدانی  "لهس يهکهم  نيکالوسی  تزار  بهخشينی   Zarههۆی 

Nikolaus I  .چوار ساڵ کاری ئيجباری و دواتر ژيان له سيبری بهسهردا دەسهپيندرێ "  

ی     هاوکات لهگهڵ ئهو سهردەمه پڕ ئهشکهنجهيهيدا (خۆی له يادداشتهکانيدا به 'ما
ناوە   ل  ناوی  ن'  ه سهربازی١٨٦٢تا    ١٨٦٠مهرگ  خزمهتی  يش  سا چهندين   (  

له   داستايۆفسکی  کهسايهتی  گۆڕانی  هۆی  بوونه  ژيانی  ئهزمونانهی  ئهو  کردووە. 
و  ز  خۆپار کی  مرۆڤ و  مهسيحی  ئايينی  کی  باوەڕمهند بۆ  ئاتئيستهوە  کی  مرۆڤ

ی   سا له  گهڕانهوەی  دوای  له   ١٨٥٩موحافزەکار.  خۆی  مهزنهکانی  ڕۆمانه 
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کی ناخۆش و ئهوپهڕی ب بهختيدا نووسين. وەك ڕۆ مانی گوناە و کهفارە بارودۆخ
"Schuld und Sühne)  "١٨٦٦" گهمژە   ،(Der Idiot)  "١٨٦٨" شهيتانهکان   ،(Die 

Dämonen) "و ڕۆمانی برايانی کارامازۆف "١٨٧٢  -١٨٧١ (Brüder Karamasow  "
کی الواز و نهخۆش بوو و   ). داستايۆفسکی١٨٨٠  -  ١٨٧٩( له تهواوی ژيانيدا مرۆڤ

تانی دەرەوە. (له   ) ڕای کردۆته و بهردەوام له ترسی داواکاران(دەب قهرزدار بووب
ی   ڤ و فلۆرانس  Baden-Badenدا چۆته بادن بادن "١٨٧١تا    ١٨٦٧سا مان، جن "ی ئا

  ی ئيتاليا). 

ڕۆماننووسان    گرنگترين  له  يهك  وەك  ناسراوە.  داستايۆفسکی  جيهان  ئهدەبياتی  ی 
" مان  :  ١٩٥٥  -  ١٨٧٥"(Thomas Mannتۆماس  دە مانی  ئا نووسهری   (

ۆزەوە   گهی ڕەوانناسی ئا "نووسراوەکانی داستايۆفسکی که تاريکی بوونی مرۆڤ لهڕ
نيتچه   فريدريش  ت".  بکر وە  پ خۆريان  پ ندنهوەدا  خو له  دەب  دەکهنهوە،  ڕوون 

ر    ) داستايۆفسکی١٩٠٠  -  ١٨٤٤( ک دادەن که توانيويه شتی ل ف به تهنيا ڕەوانناس
 .   ب

بی گه    مانی کت ی  ١٨٦٩  -   ١٨٦٨" (Der Idiotمژە "دەقی ئا   ٩٤٨له    ١٨٨٩) سا
ی زۆری داستايۆفسکی نيشانی دەدا چلۆن   الپهڕەدا چاپ کراوە. ئهو ڕۆمانه وەك ههو

ج کی  مرۆڤ و  باش  زۆر  کهسايهتييهکی  نييهوە  ئهر ڕوانگهی  کی  له  واز ش به  وان 
. ن ق کراو بخو کراو و باوەڕپ   چ

و      مان، سويس  (ئا ههندەران  له  و  ڕاکردن  بارودۆخی  له  گهمژە  بی  کت نووسهر، 
بهکه به کهسايهتييهک به ناوی لو ميشکين " . ناوەڕۆکی کت ن ق  Lewئيتاليا)دا دەخو

Myschkin  "   کی گهڕۆک دەکا که نهك ههر لهبهر فوەك مرۆڤ ل هاتنهکهی    دەست پ
لی و بهستهزمانييهوە به گهمژە دادەنرێ و  نه، گ س و کهوتی منا کوو بههۆی هه به
کهرييهکی مهزن لهسهر   تهوە ڕووسيا، لهوی کارت له نهخۆشخانهوە دەگهڕ که  کات 
ک به ناوی   نڕا ؛ به تايبهت دوو ژنی جوان ئهويان خۆش دەوێ: کچه ژ مرۆڤ دادەن

" و  Aglajaئاگالژا   "" ناستازيا  ناوی  به  تر  کی  اليهن  Nastasjaکچ له  ناستازيا   ."
کی بازرگانهوە ...   مرۆڤ
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ههر وەك ههموو ڕۆمانه مهنشوور و مهزنهکانی جيهان، ڕۆمانهکانی داستايۆفسکی    
س و   کهريی زۆريان لهسهر هه رراونهتهوە و کارت به چهندين زمانی زيندوو وەرگ

 کهوتی مرۆڤ بهگشتی، داناوە. 
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ۆ   ) Lew Tolstoi(  تولستوی ل

  

ڕۆژی      ڕووسی  ی  ٩نووسهری  سا سپتامبری  مانگی  پۆليانا    ١٨٢٨ی  ياسنايا  له 
"Jasnaja Poljana" توال  ناوچهی  له   "Tula  ڕۆژی و  بووە  دايك  له  مانگی  ٢٠"  ی 

ی   سا "  ١٩١٠نوامبری  ئاستراپۆڤۆ  "Astapowoله  تامبۆف  ناوچهی  "  Tambow"ی 
  کۆچی دوايی کردووە.  

و دوای      بووە  لهدايك  پۆليانا  ياسنايا  له  ماقووڵ  هيهکی  بنهما تولستۆی وەك کوڕی 
ی  Kasanمردنی دايك و باوکی، الی پوری له شاری کازان "    ١٨٤٤" گهورە بووە. سا

ت ناسيی و زانستی  ١٨٤٧تا  له زانستگهی شاری کازان له ههردوو بواری ڕۆژهه
ندنی زانستگه، گهڕاوەتهوە  دادپهروەريدا   ندووە. دوای دابڕانی له دەرسخو دەرسی خو

کهری ئيدەی ژان ژاك رۆسۆ " ر کارت  Jean-Jacquesبۆ ياسنايا پۆليانا و لهوێ لهژ

Rousseaus دا، چاالکی بۆ گۆڕينی سيستهمی کۆيلهداری کردووە. پالنهکانی بههۆی "
ران، پووچهڵ کراونهتهوە   ی  متمانه نهکردنی وەرز   ١٨٥١و لهسهر ئارەزوی خۆی سا

ی   له ناوچهکانی قهفقاز، له شهڕی کريمه   ١٨٥٦چووە بۆ خزمهتی سهربازی. تا سا
هکانی   وان سا   دوو سهفهريش چووە  بۆ ئوروپا.    ١٨٦٢و    ١٨٥٦بهشداری کردوە. له ن

ی      بهوالوە واته دوای زەماوەندەکهی له شاری ياسنايا پۆليانا نيشتهج   ١٨٦٢له سا
ی   پهڕ کردووە. دوای کۆتايی سا ندنهوە ت کان، دەستی ١٨٧٠بووە و کاتی خۆی به خو

قاندنی کارە ئهدەبيی   ی    -به خو ئهخالقی و ئايينيهکانی کردووە. له مانگی نوامبری سا
ی د١٩١٠ ههو تولستۆی  بکات،  دا  ڕا  هاوسهرييه سهرنهکهوتووييهکهی  دەست  له  ا 
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ئاستاپۆڤۆ  شاری  له  شهمهندەفهر  ستگهيهکی  و له  مانگدا  ههمان  له  م  به

"Astapowo  له ژيانی قۆناغه  ئهو  ڕاوی چيرۆکی  " کۆچی دوايی کردووە. وەرگ
ناوی   به  بهباره سه  کی تراژيدييهيهنووسراوه "که    تن بۆ الی خوداههتولستۆی    ت 

ۆ نيکۆالڤيچ تدوايين رۆژه  پهڕە    لستۆی" و کانی ژيانی "ل ر و تهسهلی لهسهر ئهم ما به ت
و کراوەتهوە.     ب

http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Shwane/tolstoi.pdf  

کنيکی     ت تولستۆی  ئهدەبييهکانی،  کارە  پهرەسهندنی  سهردەمی  لهگهڵ  هاوکات 
يهتی   ليهاتووی بۆ کۆکردنهوەی ئهزموون و شيکردنهوەی ڕوونی بارودۆخی کۆمه

ژوويی به ناوی   گهياندۆته ئهوپهڕی لووتکهی ئينسانی خۆی.  بههۆی دوو ڕۆمانی م
) و ههروەها Anna Karenina) و "ئانا کارنينا" ( Krieg und Frieden"شهڕ و ئاشتی" ( 

مهزنترين   له  يهك  وەك  تولستۆی  ناميلکه،  و  دراما  رانهوە،  گ زۆر  کی  ژمار
  نووسهرانی جيهان ناسراوە.  

ی      ی    ١٨٦٩-١٨٦٨ڕۆمانی "شهڕ و ئاشتی" له سا مانييهکهی سا   ١٨٨٥و دەقه ئا
ك    ١٤٠٨له   ل ی  ههو تولستۆی  ڕۆمانه  ئهو  قاندنی  به خو دراوە.  چاپ  له  الپهڕەدا 

ژوويی ئهو ڕۆمانه  نی م ژوو و ڕۆشنبيری داوە. بهست ه، م دانی چهمکهکانی بنهما گر
فهڕانسهو و  وان ڕووسيا  ن شهڕی  به  یخۆی  واته سا کردووە،  ئهو ١٨٠٥ە خهريك 

د دژ به ناپلئۆن " "ی يهکهم،  Napoleonسهردەمهی ڕوسيا، ئينگليز، ئوتريش و سوئ
گرتبوو.   ی  يهکيان  سا له  ناپلئۆن  بۆ  نيزامی  سهرکهوتوويی  چهندين   ١٨٠٧بهدوای 

" تيلسيت  نامهی  ی  Tilsitئاشتی  سا ئهوەش  سهرەڕای  کرا.  ئيمزا  ناپلئۆن    ١٨١٢" 
رشی ک   ردە سهر روسيا.  ه

ه   ٢٥٠ڕۆمانی شهڕ و ئاشتی له نيزيکهی      کهاتووە و چيرۆکی س بنهمه فيگور پ
تهوە. يهك له فيگورەکان به ناوی پير بزوشۆو " ڕ ژايی س وەچه دەگ  Pierreبه در

Besuchow  ك به ناوی  ئاندرە بولکونسکی همهند و ههڤالی کهس کی دەو " کوڕی گراف
"Andrei Bolkonski"  کات و  خۆيانن  سهردەمی  کی  ڕۆشنبير ههردووکيان  له    يه. 

 " ئوسترليتز  کچAusterlitzشهڕی  عاشقی  ئاندرە  نهوە،  دەگهڕ ناتاشا   "  ناوی  به 
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"Natascha" رۆستۆ  ناوی  به  ك  گراف کچی  که  دەب   "Rostow  دۆخی بارو  و  يه   "
  ئابووری باش نييه و... 

ئيمپاتی      کهوتی  و  س  هه ڕانهوەی  گ وان  ن له  بهردەوام  ڕۆمانهدا  لهو  تولستۆی 
ناکردنی مهيدانی شهڕ، له هاتو چۆدايه و ههر جارەی لهسهر   هکان و و ئهندامانی بنهما
وەيهکی ماهيرانه ژيانی ئهو سهردەمهی رووسيا دەخاته بهر چاوی   يهکيان دەدوێ. به ش

وان   نهر. پهيوەندايهتی ن وازە زمانهوانيهی خو چهندين فيگوری ناو ڕۆمانهکه و ئهو ش
کی ئهدەبی   ن    - تولستۆی، ژيان به فيگورەکان دەدا و کار ق ژوويی له رووسيا دەخو م

تهوە.  ن کی کالسيک له ههموو جيهاندا زيندوو دەم   که وەك کار
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  ) Mark Twain( تواينمارك 

  

ئ    ڕۆژی  نووسهری  ی  ٣٠همريکی  سا نوامبری  مانگی  فلۆريدای    ١٨٣٥ی  له 
ميسۆری   بووه   لهئهيالهتی  ڕۆژی    دايك  ی  ٢١و  سا ئاوريلی  مانگی    له  ١٩١٠ی 

دينگ    .  کۆچی دوايی کردووه  ی ئهمريکا Redding (Connecticut)ر

کی دادوه مارك تواين وه     ی    ر و بازرگان لهك کوڕی مرۆڤ هانيبال    له  وه ١٨٣٩سا
"Hannibalکی بچووك له  " که  . کات باوكی لهبووه   وره گه  ی ميسۆرييهناوچه  شار

ی   يدا ده   ١٢نی  مهته  دا کۆچی دوايی کرد، مارك تواين ناچار بوو له  ١٨٤٧سا ست  سا
هده   له ندن  خو ده هرس  و  لهيهوره گرێ  رکاری  ف له   کی  پيت  ڕيزکردنی    بواری 

بکات. لهده   چاپخانه ه  ١٧نی  مهته  ستپ لفيا.  سا ييدا چوو بۆ نيۆيۆرك و دواتريش فيالد
نی   شانده وه   ١٨٦٠تا    ١٨٥٧له سا پ لهك ڕ ر چۆمی می سی سی پی کاری  سهر 

ی   ی    له  .ستين  لهچۆته ئوروپا و فه   ١٨٦٧دەکرد. سا رتفۆرد    له  وه   ١٨٧١سا شاری ه
"Hartfordکيش (" ژياوە و چه ئوروپا    ) له١٩٠٤تا    ١٩٠٣/    ١٨٩٥تا    ١٨٩١ند سا

  .  وه تهماوه 

هاتوويی خۆی له بواری نووسين    ستی بهمارك تواين هه  وه می الوييهرده سه  ر لههه    ل
نه و  داب  ناوچهکردبوو.  ئهريتی  ئهکانی  و  فهده مريکا  و  ئينگليزی  رەنسی  بياتی 

که لهکارت کاره سهريان  لهر  ناوداربوونی  بوو.  به  کانی  نووسيندا  چيرۆکی   بواری 
" بهزيو  هه ده Jumping-Frog-Storyقربۆقی   ") کرد  پ کاره ١٨٦٥ست    بييه ده ئه  ). 

وه زيندووه   ميشههه  ڕووداوه کانی  بی  کت "ك  ساير  تۆم    Tom Sawyersکانی 
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Adventuring ری فين "" و ڕووداوه ب   " له Huckleberry Finns  Adventuringکانی هاکل
ڕاونهبهناوبانگن و وه   ری جيهاندارانسهسه کانی  زيندووه   ی زمانهر  زۆربهسه  تهرگ

ر سهی زۆر توند لهخنهيان بريتی بوون له ڕه زۆربه کانيتری که هۆی کاره  جيهان. به
بی پياو "تيی، وه يهوتی کۆمه کهس و  هه  بڕگی گهندەڵ  The Manك کت بی ههي "، و کت
"The Hadleyburg Corrupted"  )له١٩٠٠ ههر  لهنووسراوه   )،  پڕ  که  ی  و  پ نين 

نووسراوه  بۆ  دانهتهنزەوە  ناهوم و  وه   ی جيددی  تواين  مارك  بهچوو.  مامۆستای   ك 
ڕاوه ئه نهده ی ئهزموونی گ   .  کی ڕيئاليسم ناسراوه ره ری سهبی و نو

" کانی  ڕووداوه    ر  سا ی  Tom Sawyers  Adventuringتۆم  سا  ٢٧٤  له  ١٨٧٦" 
کراوه   ڕەداالپه بهچاپ  ئه  .  بهنووسينی  کت ڕاسته  و  کی  ڕۆمان تواين  ی  قينهمارك 

قاند که نا  ده گاکاندا وه کۆمه   کی زۆری له ناو وتووييهرکه سه  ڕووناکبيرانهی خو ست ه
ری فين وه نووسينی ڕووداوه   و به ب ی خکانی هاکل بهوە، ج ناو  ۆی لهك ناودارترين کت

  .  وه الوانی جيهان کرده 

ڕاوه کانی  ڕووداوه چيرۆکی     ر گ بهيهتۆم سا وه   کی  تهش زە ی  تهئام  له   که  نز و گا
ڕاوه   ر کام لههه  که  به  کاندا تۆم جاريوايهگ ك  ساتی کوشتنی کهڵ کاره گهوبوون لهت س

کردن بۆ ڕوونکردنههه  وه کهی منداڕوانگه  نج ياخود لهدوای گهڕان بهيا گه ی  وه ستپ
.  س و کههه  پهڕ دەب نهيهك به بهر چاويدا ت غ، وەك ئاو   وتی مرۆڤی با

کی پسپۆڕانه و به زمانی الوان له     واز ب و چيرۆكهکانی مارك تواين که به ش کت
وان مرۆڤان نيشان دەدا، له   شهی ن س و کهوت و ک ته و جهفهنگدا هه وەی گا چوارچ
کی زۆری پهيدا کردووە و چيرۆکهکانی چهندين   نهر گای ئهمريکا و جيهاندا خو کۆمه

 جار کراون به فيلم. 
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ئۆدۆر    )Theodor Storm( شتۆرمت

 

مانی ڕۆژی         ی  ١٤نووسهری ئا له شاری هوسوم    ١٨١٧ی مانگی سپتامبری سا
"Husum  ی  ٤" له دايك بووە و ڕۆژی شاری هادەمارشن  له    ١٨٨٨ی مانگی جوالی سا
"Hademarschen  .کۆچی دوايی کردووە "  

   " فۆنتانه  ئۆدۆر  ت مانی  ئا نووسهری  پهنا  له  شتۆرم  ئۆدۆر  "  Theodor Fontaneت
ئاليزمی١٩٨٨  -  ١٩١٨( نهری ر ئهدەبيی سهردەمی   ) گرنگترين و ناودارترين نو

وکراوەيهوە يهك له    ٥٨خۆی بووە. بههۆی   کيترين نووسهرانی زمانی چيرۆکی ب خه
مان کهوتبوو و باوکی   یئا هيهکی زۆر قهديمی شارەکه هه ناسراوە. شتۆرم له بنهما

زەری دادوەری بوو و خويشی ههر له بواری دادوەريدا له شاری کيل " " له Kielپار
ی   ند و له سا مان و دواتر شاری برلين دەرسی خو وە له شارەکهی    ١٨٤٣باکووری ئا

کرد.  خۆی وا   ته هوسوم کاری دادوەری دەستپ

ی      شت و کۆچی بۆ شاری پۆتسدام له نيزيکی شاری    ١٨٥٣سا شارەکهی بهج ه
ف فۆن ئايشندۆرف "  -بهرلين کرد  يهی ئاشنايی لهگهڵ کارەکانی جۆز  Josephئهو ج

von Eichendorff) "و پاول ههيز "١٨٥٧  -  ١٧٨٨ (Paul Heyse) "١٩١٤  -  ١٨٣٠  (
ی    پهيدا کرد.  گهڕايهوە بۆ شاری هوسوم و تا سهردەمی خانهنشينی ههر   ١٨٦٤سا

  لهوێ مايهوە. 

دەربڕيوە.      ژيانی  ناوچهی  به  خۆی  بهستراوەيی  دا  ئهدەبييهکهی  ناودارە  کارە  له 
ئاليستی به کارەکانيهوە ديارن. پهخشان   رسيۆنيستی و ر ئاسهواری واقيع بينانه و ئيمپ
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که ت شاعيرانهکانی  چيرۆکه  له  و  ك  ڕۆمانتيکيو هونهری  کی  کهوت و  س  و    نهه
نهوە بۆ   .  ٤٨"بيدرماير"سهردەمی  دەگهڕ

بی "سوار"ی ئهسپ سپی "    ی  Der Schimmelreiterکت الپهڕەدا    ٢٢٢له    ١٨٨٨" سا
کی  ديای مرۆڤ شبينی لهسهر ڕۆح و تراژ تهيهك له پ به که ئاو له چاپ دراوە. ئهو کت
و   داب  مابهين  له  نييهت، ههروەها  عهق و  وان خوڕافات  ن له  دژکارييهکه  يمهته،  ب
هاين   هۆك  ناوی  به  ك  کوڕ لهسهر  بهکه  کت ناوەڕۆکی  شکهوتوويی.  پ و  نهريت 

"Hauke Haien رکردن ييهوە    " ساغ بۆتهوە که بۆ خۆ ف که. له سهردەمی مندا يمهت ب
کی ئهوها ناسك و باريك دروست   ك له ڕۆژان ئاوبهند هی لهسهردايه ڕۆژ ئهو خهيا
چهکانی   داری دەريا بداتهوە ههتا ئاوبهندە قهديميه خوار و خ بکات که بتوانی باشتر د

اليهن ڕۆشنبيريهکهی  بيرە  م  به شوو.  له  پ خۆی  هۆك  ههيه:  خۆيشی  بهری  س ی 
تهوە.   تهوە و له اليهن مرۆڤی دەوروبهريهوە دووردەخر ن دەرەوەی ڕووداوەکاندا دەم

لکه "  ك به ناوی ئ   " زەماوەند دەکا و ... Elkeلهگهڵ کچ

به پهخشان و شيعرەی      ئۆدۆر شتۆرم وەك ناودارترين کاری ئهدەبيی ئهو  ئهو کت ت
کی رۆمان بهخۆيهوە دەگرێ  سهير دەکرێ. چيرۆکی   هت به شيعرە حا هۆك هاين ئهو کت

زی سرووشتيی ئاوی دەريا   ش به کارەساتی ه ك پ که بههۆی دورستکردنی ئاوبهند
نی   سا له  عرە  به ش کت ئهو  فيلمی    ١٩٨٤و    ١٩٧٨،  ١٩٣٤دەگرێ.  به  کراوە  دا، 

 سينهمايی.  

 

  

  

  

 
ی   ٤٨ کی کاتييه که له "کونگرسی وين"ەوە واته سا کی شۆڕشی  ١٨١٥سهردەمی بيرەماير سهردەم ههتا دەستپ

ی  کی له سا   . ١٨٤٨خه
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  ) Oscar Wilde( ئۆسکار وايلد

  

"ئۆسکار   له Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wildeوايلد  ئيرلهندی  نووسهری   ،  "
ی  ١٦ڕۆژی   " لهدايك بووە  Dublinله شاری دوبلين "  ١٨٥٤ی مانگی ئوکتوبری سا

ی    ٣٠و ڕۆژی   له شاری پاريس کۆچی دوايی کردووە.    ١٩٠٠ی مانگی نوامبری سا
لهباوکی ئۆسکار دوکتور و دايکی شاعير بووه    دوبلين و ئۆکسفۆرد چۆته شاری    . 

کهخنهك ڕه ) وه ١٨٩٤  - ١٨٣٩("  Walter Paterوالتر پاتر"  و  زانستگه ك کارت ری گر
کردووه سهله هه ر  سيمبوليستهروه و  فهها  بزووتنه  رانسهکانی  خستنی  وەڕ ی  وه بۆ 

که له ٤٩" aestheticجوانکاريی "   . ری ههبووه سهريان لهئينگليز کارت

زی    به  وه تهستراوه ری بهبوونی کاری هونه  که  بووه   و بۆچوونهر ئهسهله ئۆسکار    ه
هويستی خۆی و ئه ينه  کانيدا خستۆتهکاره   ی لهو خا کۆ ر ل و زەقی کردۆتهوە.    وه ژ

ی    له نه  والوه به  ١٨٧٩سا ماقوو کی  لهژيان له  ی  ده نده شاری  بهن  کرد،  پ  ست 
وه  هاتوويی نووسينهوە بهنهک ههر به  ك کهيهش ك پۆش  کوو وه هۆی ل کی ش ك مرۆڤ

شاوە. لهو جوانچاك سهرنجی خه  Constanceڵ "گهند لهزەماوه   کی بۆ الی خۆی ڕاک

 
٤٩   "aestheticکهك هونهم وهههی نۆزدهده" تا سه رکردنی جوانی، ت ر و سروشت  هونه ك لهوييهری ف

  . بووه
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Lloyd  ی نا سه  ١٨٨٤" سا ی  دوو کوڕيان ه کی   هی ل بوو ب١٨٩٥ر دنيا. سا سا
ش و ئازار کات باوکی باشترين هه  پڕ له ی "ئ تاوانی هاوجنس    " بهLord Alfredڤا

نيايی سزا درا و  بسی تهدوو ساڵ حه  کردن، بهتی ل کرد. دوای محاکمه بازی شکايه
بوونی که روه ی ئابووری و هه ڕوانگه  له کی  کۆمه   تی لهسايهها ماقوو گادا خهسار

کهو   .  رانسهکۆچی کردە فه نديخانهبه ت. دوای ئازادبوونی لهزۆری ل

يه    وايلد  ئۆسکار  شك  لهب  سه  ك  نووسهرانی  هاتووترين  بووه رده ل خۆی  و    می 
زه به  نووسراوه  کاره خناوييهڕه   ه و  هه بييهده ئه  خهپڕبايه  کان  هه روه کانی  و ها  س 

کهکه  ئهبۆ کۆمه   وتی جينسی  بووه   مهرده و سهگای  نائاسايی  کی  لهشت ی  ڕوانگه  ، 
ئهخه سهکانی  کهمهرده و  کردووه سايهدا  دروست  ل  جياوازيان  بهتيی  کاره .    هۆی 
کهدبييهئه وه   به  کانيهوە  کۆمه ش ناو  ڕۆحی  ديای  کوم وه ی  شازاده گا،  ی  ك: 
نه١٨٨٨ر(وه ختهبه ) يا  ١٨٩٠"(The Picture of Dorian Grayی دۆريان گرەی")، و

ڕاوی  مريکا) ناوی دەرکردووە ئه  له  ١٨٩٢گرنگايهتی ڕاستگۆ بوون ( . نووسراوە و گ
ناسانهی  هاتوويی ئهدەبی و کۆمه زۆری ديکهشی ل بهج ماوە که ههر ههموويان ل

نن.    نووسهر دەسهلم

نهده    و بی  کت ئينگليزی  گرەی"قی  دۆريان  ی "  The Picture of Dorian Grayی  سا
مانييه  قهده و    ١٨٩٠ ی  کهئا  و ڕۆمانه . لهچاپ دراوه   دا لهڕه الپه  ٢٠٣  له  ١٩٠١ی  سا
ک بهتی، کهتاقه ڕۆمانيه  دا که نهبه  خاتهناوی دۆريان گرەی ده   س   ر کهر چاوی خو

سه  له زۆر  نهرکهژيانيدا  بهبووه وتوو  ک  نهگهر و  ." هالوارد  بازيل   Basilناوی 
Hallwardنه تهدۆريان گرەی جوانچاك ده  ك لهيه" و ش   و ... وه ک

که  ئۆسکار وايلد و کارە پڕبايهخهکانيتری،    و ڕۆمانهوسينی ئهبه نو    کی رييهکارت
ندين  و بهتايبهت ڕۆمانهکهی چه  ی بيستم بووه ده رانی سهی نووسهر زۆربهسهزنی لهمه 

 شانۆ و فيلم.     جار كراوە به
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  ) Selma Lagerlöf( گرلۆفهلما لهس

  

ڕۆژی      دی  سوئ ژنی  ی  ٢٠نووسهری  سا نوامبری  مانگی  مارباکا    ١٨٥٨ی  له 
"Mårbacka " رمالند هيی بووە، له شاری و " له  Värmland" که خانووبهرەيهکی بنهما

ی  ١٦دايك بووە و ڕۆژی   ههر له مارباکا کۆچی دوايی   ١٩٤٠ی مانگی مارسی سا
  کردووە.  

تهمهنی      دا    ٣له  بهڕ نهيتوانيوە  تهمهنی  پاشماوەی  بۆ  و  کهوتووە  نهخۆش  يدا  سا
  ١٢بڕوات. بۆ دەربازبوون لهو نهخۆشييهی پهنای بۆ ئهدەبيات بردووە و له تهمهنی  

کۆپلهيی   کی  شيعر يدا  ههموو سا دواتر  ساڵ  چهند  که  نووسی  ژی  در و  دوور 
مينتهکانی ڕۆمانه سهرکهوتوەکهی به ناوی   ل "ی  Nils Holgerssonنيل هۆلگرسۆن"ئ

کرابۆوە. دوای ئيفالسی ئابووريی باوکی، که ههموو ماڵ و داراييهکهيان له  دا ج ت
رمالند لهناو چوو و بووە هۆی فرۆشتنی مارباکا، له ستۆکهۆلم   دەورەيهکی  شاری و

کرد (  نانی مامۆستايی قوتابخانه دەستپ هی بۆ ڕاه ). دوای  ١٨٨٥تا    ١٨٨٢س سا
ی   سا له  مامۆستايی  دەورەی  ههتا  ١٨٨٥تهواوکردنی  مامۆستای   ١٨٩٥ەوە  وەك 

  قوتابخانهی سهرەتايی کاری کرد.  

و     ماڵ  نانهوەی  وەدەسته و  مارباکا  کڕينهوەی  نووسهرە،  ئهو  سهرەکی  ئامانجی 
م لهبهر ئهوەی پارەی مامۆستايی  دارا  رمالند بوو. به ييه لهناوچووەکانيان له شاری و

بهج بکات، جار و بار دەگهڕايهوە بۆ سهر   ندە نهبوو که بتوانی ئامانجهکهی پی ج ه
ی   سا نووسهرييهکهی.  هاتوويی  له   ١٨٨٩ل که  نووسی  ڕانهوەی  گ چهندين 

تی پ   ددا خه تی سوئ يهکی ناو و بهرک ی  ک ڕاوەکانی کرد    ١٨٩١وەرگرت. سا گ
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رلينگ " ر ناوی گۆستا ب ك و لهژ وی کردەوە. دوای ئهو Gösta Berlingبه ڕۆمان " ب
ی   د و ئورووپا ناوی دەرکرد. سا هاتووی ئهدەبی له سوئ کی ل کارەی وەك نووسهر

له بواری ئهدەبی    ١٩٠٩ تی نۆبيلی  سهلما لهگرالۆف وەك يهکهم ژنی نووسهر خه
لهوی وە  دايکی  لهگهڵ  و  تهوە  بکڕ قهديمييهکهيان  ه  ما توانی  دواتر  ک  رگرت. سا

ی  د پلهی يهکهمی ئهدەبياتی   ١٩١٤ژيان بکهن. سا می سوئ بۆ چهندمين جار له ئاکاد
ت کرا.     ژنانی پ خه

سکانديناوييهکانی     ته  و ئهدەبی  بواری  له  هاتوو  ل کی  ژن وەك  لهگرالۆف  سهلما 
دانی رياليسم لهگهڵ تهوەری ڕەوانناسی، فيگۆرەکانی   ١٩کۆتايی سهدەی   توانی به گر

کی  وان فيگۆرەکانی، وەك نموونهی نووسهر شهی ن ناو ڕۆمانهکهی و ههروەها ک
تانی سکانديناويا.   ته ئوروپاييهکان و بهتايبهت و ت بۆ وەچهکانی داهاتوی و   بهنرخ ب

رلينگ "    ی  Gösta Berlingگۆستا ب مانييهکهی  ٥٨٣له   ١٨٩١" سا الپهڕە و دەقه ئا
ی   نراوە،    ١٨٩٧سا ق وازی شيعر و پهخشان خو له چاپ دراوە. ئهو ڕۆمانه که به ش

نی   ەکان بهدواوە. ئهو   ١٨٩٠بۆته هۆی ناودەر کردنی نووسهرەکهی بهتايبهت له سا
سهرکهوتووە  ئهدەبييه  مر  کارە  دانی  گر تامهزرۆيی  و  ئايينی  ی  قوو بيری  ۆڤی  بۆ 

کهری تۆماس کارلی " يهتيدا، کارت "  Thomas Carlyleههژار لهگهڵ بارودۆخی کۆمه
وە ديارە.   ١٨٨١ - ١٧٩٥( ژوو ناسی سکاتلهنديی پ   ) م

بهناوی    ڕۆمانهکهناوەڕۆکی      که  کهس قهشهيهکی   Gösta Berlingلهسهر  وەك  که 
کردنه.   مهست  و  خواردنهوە  خهريکی  بهردەوام  کليسا  له  له  دەرکراو  ڕۆمانه  ئهو 

تهيهك له چيرۆکی   ماوەيهکی زۆر کهمدا سهرکهوتووييهکی زۆری وەدەست هينا. ئاو
همه،   کی پڕ له ناخۆشی و تهنگ و چه چارەنووسی ژيان له باشترين بارودۆخدا و ژيان
دەکرێ.   سهير  د  سوئ تی  و له  ك  نسانس ڕ وەك  که   ، ن ق دەخو ئهدەبی  كی  ڕۆمان

  ۆته سهر سهکۆی شانۆ و کراوە به فيلم. ڕۆمانهکه چهندين جار هات

ی  Nils Holgerssonنيل هۆلگرسۆن"    الپهرەدا له چاپ دراوە.    ٣٢٢له    ١٩٠٦" سا
ی   تهوە بۆ سا مانييهکهی دەگهڕ ئا . لهو ڕۆمانهدا نيل هۆلگرسۆن ١٩٠٧چاپی دەقه 

يهک کردووە. بهوهۆيهوە  کی چکۆله، چونکه سووکايهتی به کورتهبا  دەکری به مرۆڤ
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و  ژوويی  م ڕووداوی  لهگهڵ  جارەی  ههر  سهفهرەدا  لهو  و  پيدەکا  دەست  ك  سهفهر
ن دۆستايهتيی   له ئاژە ك  تهوە و لهگهڵ زۆر گاکان ڕووبهڕوو دەب پهندی ناو کۆمه

ت و ...  ن ک دەه   پ

نا، وەرگهڕاوەته سهر      ه   ٢٠ئهو ڕۆمانه، که سهرکهوتووييهکی زۆری وەدەست 
 هندين جار کراوە به فيلم.  زمانی زيندووی جيهان و چ
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ئۆدۆر فۆنتانه   ) Theodor Fontane( ت

  

ڕۆژی      مانی  ئا دسامبری  ٣٠نووسهری  مانگی  نۆيرۆپين    ١٨١٩ی  شاری  له 
"Neuruppin  ی  ٢٠" له دايك بووە و ڕۆژی له شاری    ١٨٩٨ی مانگی سپتامبری سا

  بهرلين کۆچی دوايی کردووە. 

ئۆدۆر فۆنتانه له کۆتايی سهدەی      يهتی  ١٩ت کی زۆری رۆمانی کۆمه  –دا ژمار
گهياندۆته لووتکهی گرنگترين و  قاندووە که کهسايهتی نووسهرەکهيان  ڕەخنهيی خو
ژوونووسی سهردەمی   ئاليستی. ئهو وەك وردبينترين م پڕبايهخترين ڕۆماننووسی ر

ندۆتهوە.     خۆی ناسراوە که مليۆنان کهس کارە ئهدەبييهکانی ئهويان خو

هيهکی ئايينی پرۆتستانی ه    کهوتووە، باوکی داڕووساز بووە، و فۆنتانه  له بنهما ه
ی   سا تا  و  ندووە  خو دەرسی  بوارەدا  لهو  ههر  شی  کارەدا   ١٨٤٩خو لهو  ههر 

پرۆس   ڕۆژنامهی  بۆ  ڕۆژنامهنووسيدا   بواری  له  دواتر  بووە.  سووڕاو  هه
"preußische نی وان سا   دا کاری  ١٨٥٩تا  ١٨٥٥" چاالکی کردووە. ههروەها له ن

ريی کردووە. ن ی   ههوا وەك موديری ڕۆژنامهوانی له بهرلين  ١٨٧٠تا  ١٨٦٠له سا
ی  Kreuzzeitungکاری بۆ ڕۆژنامهی کرۆيتس "  ١٨٧٩تا    ١٨٧٠" کردووە. له سا

  " کاری کردووە.  Vossische Zeitungوەك ڕەخنهگری شانۆ، بۆ ڕۆژنامهی فۆسيش " 

بهسته و گۆرانی  چاالکی له بواری ئهدەبيدا له سهرەتاوە به هۆی نووسينی شيعر و     
يدا دەستی به کارە بهرچاوەکان و   ٦٠بووە که بۆته هۆی ناودار بوونی. له تهمهنی   سا

ی   ڕۆمانيکی ڕەخناوی لهسهر شهڕی ئازاديخوازی    ١٨٧٨نووسينی رۆمان کردوە. سا
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له   نووسی.  ناپلئۆن  به  "   ١٦دژ  ناوياندا  (له  دواتريشيدا  "،  Verführungenڕۆمانی 
"Wirrungen  "؛١٨٨٨  " ترايبل  نی   Effi؛ " ١٨٩٣"  Frau Jenny Treibel خانمی ج

Briest  "١٨٩٥ " باشی ١٨٩٩"  Der Stechlin؛  زۆر  سهرکهوتووييهکی  گشتی  به   (
ناوە.    وەدەست ه

ی   "Effi Briestڕۆمانی "    الپهڕەدا له چاپ دراوە. لهو ڕۆمانهيدا   ٥٢٠له  ١٨٩٥سا
نهرانيهوە زۆر خۆشهويست بووە، تهوەری تاوان   ب تاوانی ژنی    - که له اليهن خو

بهر  دەخاته  گاوە  کۆمه کهوتی  و  س  هه کارتيکهريی  لهسهر  ڕەخنه  به  زيناکار 
کی تهوە بۆ ڕووداو وازی پيکهاتنی ڕۆمانهکه دەگهڕ ينهوە. ش کۆ ی   ل ڕاستهقينه. سا

١٨٨٦   " نه  ئادر فۆن  ارماند  پرۆس  کی  لهگهڵ Armand von Ardenneئهفسهر  "
ميل هارتۆويچ "  ك به ناوی ئ " دۆئيل يان کردووە، به تاوانی  Emil Hartwichدادوەر

" نه  ئارد ڤۆن  ليزابت  ئ ناوی  به  ژنهکهی  لهگهڵ  پهيوەندی   Elisabeth vonئهوەی 
Ardenne کهرييهکی زۆری لهسهر مرۆڤی ئهو سهردەمه " ههبووە. ئهو ڕوود اوە کارت

کی وەرگرتووە.   داناوە. فۆنتانه بۆ ڕۆمانهکهی لهو ڕووداوە که

کی      کچ به  ڕۆمانهکه  "  ١٧ناوەڕۆکی  فی  ئ ناوی  به  ه  که Effiسا دەکا  پ دەست   "
کی   کوڕ لهگهڵ  دايکی  شنياری  پ ئهوەی    ٢١لهسهر  دەکا. سهرەڕای  زەماوەند  ه  سا

م بههۆی داب و نهريتی سهردەمهوە،  کچهکه ل ی الی نييه، به هو کورە دەترس و د
زنهوە.   کی نوێ و به تهنيا دەگو ردی گهنج بۆ ما ناچار به زەماوەند دەکرێ. ژن  وم
فی ههميشه ههست به تهنيايی دەکا، ناتوانی خوو   له ههوەڵ ڕۆژەکانهوە لهبهر ئهوەی ئ

  لهگهڵ ئهو ژيانه بگرێ و ...

و  فۆن    نهران  خو زۆربهی  که  ت  نهبووب ئهوە  مهبهستی  ڕەنگه  ڕۆمانهدا  لهو  تانه 
ت و شوەکهی وەك قوربانييهکی پهيمانی  فی ههب کی ئيمپاتييان بۆ ئ ڕەخنهگران ههست

 داب و نهريتيی ئهو سهردەمه سهير نهکهن.        

نج جار کراوە به فيلم.      ئهو ڕۆمانه پ
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  ) Thomas Mann( تۆماس مان

  

مانی ڕۆژی     ی  ٦ی مانگی  ٦نووسهری ئا " Lübeckله شاری لوبهك " ١٨٧٥ی سا
ڕۆژی   و  بووە  دايك  ی  ١٢له  سا ئاگوستی  مانگی  رگ    ١٩٥٥ی  کيلشب شاری  له 

"Kilchberg" له نيزييکی شاری زوريخ "Zürich  .کۆچی دوايی کردووە " 

، شاخی سيحراوی  ١٩٠١" Buddenbrooksڕۆمانهکانی تۆماس مان (بودنبروكس "   
"Der Zauberberg  "يۆسف و براکانی "١٩٢٤ ،Joseph und seine Brüder  "١٩٣٣  
–  ١٩٤٣" بژاردە  هه  ،Der Erwählte  "ئاغای ١٩٥١) کارەکانيتری  ههروەها   (

 Der، مهرگ له ونيز "١٩٠١"  Der kleine Herr Friedemannفريدەمان ی بچووك"

Tod in Venedig  "مانييه له ناو ١٩١٢ ) وەك ناودارترين نووسراوەکانی ئهو ئهديبه ئا
کيدا ناسراو بوون. کارە ئهدەبی و فهلسهفييهکانی زياتر لهسهر قاتبهندی شاروەندان   خه

ن. ههرو وازی  و هونهرمهندان، زەين و ههستی ئينسانی و ژيان و مردن دەدو ەها ش
کی   کار وەك  چيرۆکهکانی  ناو  هوانی  پا لهگهڵ  نووسهر  تهوساويی  مهوداگرتنی 

  هونهريی پايهبهرز به نووسراوەکانيهوە ديارن.  

ی    کی شاری لوبهك له سا وە، دوای کۆچی ١٨٩٣تۆماس مان وەك کوڕی بازرگان
ڕۆژنا لهگهڵ  هاوکاری  سهرەتاوە  له  ژياوە.  مونيخ  شاری  له  باوکی  مهی  دوايی 

"Simplicissimus  .دا ژە پ کی سهربهخۆ کارەکانی در " دەکرد و دواتر وەك نووسهر
ی   ك به ناوی کاتيا پرينگشايم "   ١٩٠٥سا "  Katia Pringsheimلهگهڵ کيژی پرۆفسۆر

ی  Heinrich Mannزەماوەندی کرد. لهگهڵ براکهی هاينريش مان " تا    ١٨٩٥" له سا
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تی ئيتاليا ژيانی کردو  ١٨٩٧ ی  له و لی له بواری ئهدەبيات    ١٩٢٩وە. سا تی نۆب خه
ی  Buddenbrooks(بۆ ڕۆمانی بودنبروكس " تی    ١٩٣٣")وەرگرتووە. سا چووە بۆ و

ی   سا پرينستۆنی    ١٩٣٩سويس.  شاری  چۆته  ميوان  کی  پرۆفسۆر وەك 
رسی"  پاليزەيدی  Princeton (New Jersey)نيۆج چۆته  دواتريش  و  ئهمريکا  له    "

  . Pacific Palisades (Kalifornien)کاليفۆڕنيا)  پاسيفيک (له 

ی      سا له  سياسييهکهی  کونسرواتيڤهوە  ١٩٢٠ڕوانگهی  کی  ناسيۆناليست له  ەوە 
س  ت و دواتر له تاراوگه هه ستی دژ به کۆماری وايمهر بگر و گهيشتۆته ئهوەی هه
وەيهکی بهردەوام   ت. مان به ش مانی ههب و کهوتی به ڕاشکاوی دژ به ناسيۆناليزمی ئا

مان (نازی) چاالکی کردووە.  لهسهر ڕاديۆ دژ به بيری سوسيال ناسي ۆناليستهکانی ئا
ی   سا بۆ    ١٩٤٤له  سهفهر  جار  چهندين  دوای  ئهمريکا.  کی  شاروەند بۆته  بهوالوە 

رگ " مان به تايبهت دوای شهڕی دووههمی جيهانی، له شاری کيلشب "ی  Kilchbergئا
تی سويس گيرساوەتهوە.    و

ی  Buddenbrooksڕۆمانی بودنبروكس "    الپهڕەدا له چاپ    ١١٠٥له    ١٩٠١" سا
شاری   هونهرمهندانی  و  شاروەندان  کهوتی  و  س  هه ڕۆمانهدا  لهو  نووسهر  دراوە. 

نهر، کهسايهتی و    ١٩لوبهكی سهدەی   وەيهکی ئهديبانه خستۆته بهر چاوی خو ی به ش
ه  لهسهر خا پهنجه  و  ينهوە  کۆ ل ر  دەخاته ژ ووردی  به  ناو ڕۆمانهکه  هوانهکانی  پا

.    الوازەکانيان   دادەن

" بودنبروكس  ناوی  به  هيهك  بنهما له  چوار Buddenbrooksڕۆمانهکه  که  دەدوێ   "
ی   ته خۆ. سا دەگر هيه  ئهو بنهما و بوونهوەی ئهو ڕۆمانه   ١٩٠٣وەچهی ژيانی  ب

تی   به وەرگرتنی خه و  هينا  بهدياری  نووسهر  بۆ  ك زۆری  گهل سهرکهوتووييهکی 
قاند ندەيتر نووسهری بۆ خو ل ه نی کاری نوێ هان دا. ئهو ڕۆمانه چوار جار نۆب

  ).  ٢٠٠٨، ١٩٧٩، ١٩٥٩، ١٩٢٣کراوە به فيلم (

ی  Der Zauberbergڕۆمانی شاخی سيحراوی "    الپهڕەدا له    ١٢٠٧له    ١٩٢٤" سا
بارودۆخی ئوروپا له شهڕی يهکهمی  کی کاتييه که  چاپ دراوە. له اليهکهوە ڕۆمان

نهر؛ که بۆ پهروەردەکردن و  له اليهکيتريشهوە    جيهانيدا دەخاته بهر چاوی خو ڕۆمان
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که   ،و بهربهرەکانی کردنی چهندين ڕوانگهی ڕۆحی گشتيی زەق کردنهوەی زانياری
نهر بۆ پهروەردەکردنی ههستی ئينساندۆستی هان دەدا.    خو

تهمهن     کی  به کوڕ به   ٢٤ڕۆمانهکه سهبارەت  هامبۆرگه  کی شاری  نهی خه سا
کی وا تووشی Hans Castorp"ناوی  هانس کاسترۆپ   ته سهردانی کوڕە مام " که دەچ

تهرخان   بۆی  شتر  پ که  لهجياتی س حهوتوو  سهفهرەکهی  بووە.  نهخۆشی سيپهالك 
بهشی   س  کهاتووە،  پ بهش  حهوت  له  ڕۆمانهکه   . ين دەخا ساڵ  حهوت  کردبوو، 

بهکه لهسهر سهرەتای چهند ڕۆژی سهفهرەکهی ساغ بۆتهوە.     يهکهمی کت

له     ئهدەبی جيهانی  ژوويی  ئهدەبييهکانی م کارە  له  يهك  ڕۆمانی شاخی سيحراوی 
وييهکه له چهند تهوەری فهلسهفه، ئايين، پزيشکی و شيکردنهوەی   که ئهژمار دێ که ت

ی  ی  ١٩٦٨دەروونی. ئهو ڕۆمانه دوو جار له سا  دا کراوە به فيلم.  ١٩٨١و سا
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ل پرۆست   )Marcel Proust( مارس

  

ی  ٧ی مانگی  ١٠نووسهری فهرەنسی ڕۆژی      "  Auteuilله 'ئۆتويل'ی"  ١٨٧١ی سا
ی  ١٨نيزيك شاری پاريس له دايك بووە و ڕۆژی   له   ١٩٢٢ی مانگی نوامبری سا

  پاريس کۆچی دوايی کردووە. 

کهوتووە، باوکی پرۆفسۆری      همهند هه ک دەو هيهکی گهل ل پرۆست له بنهما مارس
ل تووشی نهخۆشی تهنگهنهفهسی بووە   ييهوە مارس بواری پزيشکی بووە. ههر له مندا
کی زۆری له ژيانی ئهوی بهخۆيهوە خهريك کردووە و ههر ئهو نهخۆشييهش  که کات

بار بههۆی  نووسهر.  زووی  مهرگی  هۆی  له بۆته  توانيويه  ييهوە  ما باشی  ودۆخی 
کهوتووی شارەکه هاتوچۆی   ن و لهگهڵ مرۆڤی هه باشترين قوتابخانهکان دەرس بخو
ئهندامانی  له  يهك  و  کراونهوە  و  ب ڕۆژنامهکاندا  له  ئهدەبييهکانی  نووسراوە   . ههب

  بهردەوامی کۆبوونهوە ڕۆشنبيرييهکانی ناو شارەکه بووە.  

و      دايك  مردنی  (دوای  بههۆی  ١٩٠٥  -  ١٩٠٣بابی  زياتر  ل  مارس  ،(
هکهی له شاری  شوو دوور خستهوە و له ما وە ژيانی پ نهخۆشييهکهيهوە خۆی له ش

 der Sucheپاريس خۆی به کارە سهرەکييهکهيهوە "گهڕان بهدوای کاتی له دەستچوو" (

nach der verlorenen Zeit(    ی ئهو    زۆربهی کاتی خۆی بۆ  ١٩٠٩ماندوو کرد و تا سا
بهری خونچهی کيژی   ر س بهکه "له ژ کارە تهرخان کرد. کات بهشی دووههمی کت
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) ئهدەبی  Im Schatten junger Mädchenblüteگهنجدا"  تی  خه بووەوە،  و  ب  (
ی Prix Goncourtفهرانسه"    ی پ بهخشرا. ١٩١٩"ی سا

نی      وان سا بی "گهڕان بهدوای کاتی له دەستچوودا" له ن له    ١٩٢٧تا    ١٩١٣کت
وان    ٤٦٧٥حهوت بهرگ و بهگشتی له   مانييهکهی له ن الپهرەدا له چاپ دراوە. دەقه ئا

نی   زياتر   ١٩٥٧تا    ١٩٥٣سا ڕۆمانه  ئهو  ڕووداوەکانی  ڕەوتی  دراون.  چاپ  له 
تهی کاراکتهرە زيندووەکان کراوە و يهك له   لهسهر "کات" و "بيرەوەرييهکان"ە که ئاو

شترين کارە ئهدە ته ئهژمار.  سهرنجڕاک   بييهکان د

گا"    به بريتين له "کات"، "خۆشهويستيی"، "کۆمه چهمکه سهرەکييهکانی ناو ئهو کت
نهر ئاخافتن دەکا.  واز و لهسهر فۆرمی"من" لهگهڵ خو و "هونهر".  ڕۆمانهکه به ش
ئهگهری   م  به ن  د ك  پ نهردا  خو له  خۆمانه  کی  هت حا ئاخافتنه  چهشن  ئهو  ديارە 

ت.  ئهوەش ههي   ه که "من"ی ناو بهسهرهاتهکه لهگهڵ کهسايهتی نووسهر بگۆڕدر

بهکه به ناوی له جيهانی سواندا "    ) خۆی  ١٩١٣" (In Swanns Weltيهکهم بهشی کت
ک به ناوی سوان دەست    ٣له   کهاتووە و به بيرەوەرييهکانی لهسهر ژيانی کهس بهش پ

ك به ناوی يدا له گوند دەکا که له تهمهنی مندا " ژياوە. بهشی  Combrayکۆمبرەی "  پ
گهنجدا"   کيژی  خونچهی  بهری  س ر  ژ "له  کرد  پ  ئاماژەمان  وەك  ههر  دووههم 

شاهيدی  ١٩١٩( بهشهدا  لهو  که  دەکا  سوان  بوونی  عاشق  و  خۆشهويستی  باسی   ،(
بهکه به   تهوە. بهشی کۆتايی کت ش گا دەک مردنی دايکه گهورەی دەب و خۆی له کۆمه

"دۆزينهوەی (  ناوی  کات"  لهسهر ١٩٢٧)  Die wiedergefundene Zeitدوبارەی   ،
 شاری پاريس له سهردەمی شهڕی يهکهمی جيهانی دەدوێ. 
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  )James Joyce( جيمز جويس

  

ئيرلهنووسه ڕۆژی  ری  ی  ٢ندی  سا برواری  ف مانگی  راتگار    له  ١٨٨٢ی  شاری 
"Rathgar) "Dublinی  ی مانگی ژانويه١٣و ڕۆژی    دايك بووه   ) له   له  ١٩٤١ی سا

رسی  ری ده روه بواری دادپه شاری دوبلين له . لهشاری زوريخ کۆچی دوايی کردووه 
ندووه  شاوه  رس، خۆی لهده  واوبوونی له. دوای تهخو   .  تهوە کليسای کاتۆليكهکان ک

ی  ندن له بهستی کرد شاری پاريس ده  له ١٩٠٢جۆيس سا م  بواری پزشکيدا به خو
ئه به کاری  هۆگربوونی  ده ده هۆی  زوو  زۆر  لهبييهوە،  ندنه  ستی  ههکهخو گرت. ی 

ی   "  ١٩٠٤سا بارناسل  نۆرا  خاتوو  واته  داهاتووی  ژنی  ناسياوی  به   Noraبوو 
Barnacle  ."  

زۆربه    کاره ناوەڕۆکی  نووسهبييهده ئه  ی  لهکانی  ژيانی سهر  له   ر  خۆی  ۆزی    ئا
تی ئيرله  دايکبوونی، واتهی لهناوچه ی  دوبلين و و ڵ نۆرا دەچنه  گهله  ١٩٠٤ندە. سا

" تريست  ی  Triestشاری  سا تا  و  ئيتاليا  ده له  ١٩١٥"ی  ننهوێ  ستگهوه م و کانی . 
يان ژياوه، ك تاراوگهوه  دواتری ژيانی که   ڕۆم، پاريس و زوريخ بوون.   ل

له  یناوچه    به  دوبلين  کيدا  ب دوبلينيه  کت که ناوی  کورتهوه   کان  ی    ك  سا چيرۆك 
کرده   ١٩١٤ وی  سهوه ب ی  ڕۆ ده ره ،  ی  کی  سا ڕێ.  به  ١٩١٦گ کی  ناوی   ڕۆمان
ك "رمهی هونهپۆرتره  و کرده  "Ein Porträt des Künstlerند کی وه   که  وه ب ك مرۆڤ

باوه گه  و  لهڕبهنج  باس  ش  خۆ،  بههک ژيانی  پسپۆڕانه  کانی  کی  واز ی  ده   ش و سا کا 
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وکردنه  به  ١٩٢٢ هاتوويی خۆی گهياندە Ulyssesی ڕۆمانی ئوليس "وه ب ی  لووتکه  " ل
له ئه  زانايی  ی  ده بواری  سا (فينگانه  ١٩٣٩بيدا.  وه ڕۆمانی  ن)  بهخهکان  د ر 

"Finnegans Wakeکه له  "  خۆی    ڤده حه  زياتر  وه ساڵ  کيتر    ماندوو  پ جار کرد، 
  لماند. بيدا سهده بواری ئه لهئهو نووسهرە بهرزەی زايی شاره 

ڕن لهرده رانی سهگرنگترين نووسه ك لهك يهجيمز جويس وه       ژمار دێ ئه  می مود
له ( نا  په  و  وۆلف  که)نووسهVirginia Woolfويرجينيا  ئينگليزی  هه  ری  لهدواتر  م  ر 
به لکت باسی  بهکهده   وه دا  که  ين،  ڕن  له  ڕۆماننووسی مود ئهاليه  جيا  بی زۆر  ده نی 

بهبه خۆيان  ز،  ڕاستييهرده روه په  ه نانی  ڕاه و  کۆمه کردن  ناو  ريك  خه  گاوه کانی 
  .  کردووه، ناسراوە 

ی  کهئوريگيناله  قه" ده Ulyssesئوليس "ڕۆمانی       قهو ده   ڕه الپه   ٧٣٢  له  ١٩٢٢ی سا
مانييهئ ی    ی لهکها واز و تکنيکی به  و ڕۆمانه چاپ دراون. ئه  له  ١٩٢٧سا هۆی ش

ی هونه ڕانهنو  که . ڕۆمانهم ناسراوه ی بيستهده ك گرنگترين ڕۆمانی سه ، وه وه ری گ
به ئيرله  خۆی  تی  تهو و  سهوه ند  ئينجيل)،  بی  ئايين(کت ناوه ده رکانی  ڕاست،  ی 

ينهوەی ئايينه کۆ ژووی زمانی ئينگليزيهل   .  ريك کردووه خه  وه کانيتر و م

ڕاوه   زياتر له  که   و ڕۆمانه ئه    کهاتووه چيرۆكی دوبلينه  و کورته  گ ژووی کان پ ، م
ه وان سا تهده  ١٩٢١تا  ١٩١٤کانی ن ڕ هوه گ کی يه که وانی چيرۆکه . پا  هودييهمرۆڤ

"  به بلووم  پۆلد  ل کهLeopold Bloomناوی  هه  له  "  ری  بهکاتژم تا  هه  وه يانييهشتی 
کی شهدره  تهشاری دوبليندا ده   و لهنگان ری ڕۆژی    ١٨. به گشتی  وه خول ی ١٦کاتژم

ژونی   بهسهرکه ڕۆمانه   ١٩٠٤مانگی  ههبه  ١٨  ی  کردووە.  دابهش  له شدا  کام    ر 
کی پسپۆڕانه  کان بهشهبه واز ری،  کانی دراماتيک، ههره ه وته  بی باس لهده ی ئهش ن وا

تی، پهسه م  وتهشی حهکا. بهکانيتر ده ره وه و ته  رانهروه ی دادپهخشان و شيعر، گوتهرش
هه  که يهنموونه نووسينی  و هونهبۆ  ههواڵ  کهری  ری  ن له  وا ياخود    باس  تۆريك  ڕ

 کات.  فتن ده ری ئاخههونه
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  ) Isaak Babel( ئيزاک بابل

  

ڕۆژی  نووسه    ڕووسی  مانگی  ١٣ری  ی  ٧ی  سا سا    له   ١٨٩٤ی  ئۆد شاری 
"Odessaکه ئه  له  "  ئوکرائينی  تی  ههو لهوتووه کهوڕۆيی  بووه   ،  و ڕۆژی    دايك 

ی  ١٧ . کورت و پڕ مانا   مسکو کۆچی دوايی کردووه   له  ١٩٤١ی مانگی مارسی سا
ڕاوه  ژوو، شهسهکانی لهو نووسراوه   گ کان هووديهها ژيانی يهروه شۆڕش و هه   ڕ،ر م

  . تی ئورووپا ساغ بوونهتهوە ڕۆژهه  له

شی له    هبنه  ئيزاک بابل خو سا هه  هوودی بازرگان لهکی يهيهما   وتووهکهشاری ئۆد
شهوتی ئورووپايی وه س و کههوودی و هه ريتی يهو داب و نه کی و ره کی سهيهك ک

ك بۆ دۆز وان ته  ی خۆی لهی ناسنامهوه ينهکۆسپ که ن نگی رههڵ فه گهويی لهنيايی و ت
ده کۆمه   هوودی لهی يهوه تهی  تووناکردنی نهشهڕه هه  ر کهوروبهده  کرا، لهسهر گا ل

گای قوت بۆتهوە. دوای ته ندن لهڕ ی  Kiewشاری کيڤ "   واوکردنی خو   ١٩١٥" سا
ڵ ماکسيم  گهله  و شاره ". لهSt. Petersburgترسبۆرگ" کۆچی کرد بۆ شاری سنت پ

ڕی لههستان  می شهرده ری بووە. سهبيدا ياريده ده کاری ئه  له  ب کهگورکی ئاشنا ده 
هندە ( ی  سوڤيه  -)  پۆ تهده   ١٩٢٠ت سا بی لهيهرچاوه سه  ب سپ سوار  شکری ئهك بۆ کت
"Reiterarmee  ." 

نا و ئيزنی خۆ نيشاندان لهرده سه  له کی زۆريان بۆ ه کيدا  ناو خه  می ستاليندا گوشار
ی  بوونه ش مردنی ستالين حهبسی بۆ  گيرا    ١٩٣٩. مانگی مای سا ك دواتر پ و سا
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ی   سا ستالين  مردنی  دوای  و   له  ١٩٥٧بڕايهوە.  کار  بوون.  خۆش  زيندانييهکهی 
ر سانسۆڕی به  تنهو ڕای کهره کانی سهنووسراوه  زی ئهژ تهوە،  ی سۆڤيهمهرده و سهه

  رمی ناسران. فه کانيتر بهبيهده ئه نا کاره په له

کهپه  له    گورکی  ماکسيم  يارمه   نا  و  نموونی  دا،  تييهڕ بابلی  ئيزاک  زۆری  کی 
که " کارت مۆپاسان  فهرەنسی،  پايهبهرزی  نووسهری  دوو  و  Maupassantری   "

رت   ديارن.    وه کانييهکاره  " بهFlaubert"  فالوب

ڕاوه     ی Reiterarmeeسپ سوار "شکری ئهی لهگ   ١٩٩٠/ ١٩٢٥ - ١٩٢٣" له سا
مانييه  قهو ده  ی  کهئا  کورته  ٣٤هۆی  .  بهدا چاپ کراونره الپه  ٣١٧  له  ١٩٢٦ی له سا

ژووی شهچيرۆكهوە، نووسه کان شۆڕشی بۆلشويکه  ناوی  به  که   مهرده و سهڕی ئهر م
دانی نيزامی کومۆنيستی دژ بهره بۆ په تی پ هندە  و وه بهپۆ   دا.  ، نيشان ده چووه  ر

وه     بابل  يهئيزاک  کی  مرۆڤ که ك  ناسنامه ده   هوودی  وه بوو  خۆی  نييهی  نه ك  ك 
ی   وان سوڤيهشه  له١٩٢٠ڕاگرێ، سا هندە ت و  ڕی ن ر  ربازانی سووی سهره به  له  پۆ

فه  له ر  " ژ نڕال  ژ بهSemjon Budjonnyرمانی  شه"  نووسهده   کهڕه شداری  ر  کا. 
ريی و ئهزموونهچاوه  کدا ده ده  له  کانی ڕۆژانهی خۆید تهفتهر کانی  کاره   . لهوه نووس

ی ڕوونکردنهداهاتووشيدا هه دا و دژايهتی و  هوودی ده ی يهوه تهی بارو دۆخی نهوه و
چه سيستهوانهپ بزووتنهبوونی  و  کومونيستی  ڕانهوه می  شۆڕشگ ر    خاتهده   ی  ژ

ڕانهوه خنهڕه  گ بهوه .  به  کانی  به  گشتی  و  ژوويیگهفاکت  م به    سپاندووه چه  ی 
وه  وەيهک که بۆنی ڕاستييان ل  دێ.   ش
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  ) Francis Scott Fitzgerald( فرانسيس سکات فيتزجرالد

 

  

ی  ٢٤نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی      له سانت پاولی   ١٨٩٦ی مانگی سپتامبری سا
سامبری ٢١" له دايك بووە، ڕۆژی  Saint Paul (Minnesota)مينهسووتا " ی مانگی د

ی   "  ١٩٤٠سا کاليفۆرنيا  هاليوودی  دوايی Hollywood (Kalifornien)له  کۆچی   "
  کردووە.  

ئاو    فيتزجرالد  ئهدەبييهکانی  جازی  کارە  موسيقای  ڕينهکانی  ز ه  سا ە  ١٩٢٠نهی 
ژن و   کۆڵ و پارتی(ج گايهك که پڕ بووە له خواردنهوەی ئه کانن. سهردەمی کۆمه
کۆڵ بووە، داراييهکی   شادی کردن). بازرگان و کاسبانی جينايی که کاريان قاچاغی ئه

تري ماقوو و  گاوە  کۆمه سهرووی  الی  شيننه  دەک خۆيان  و  ن  دەن کهوە  پ ن  زۆر 
نن.  ک د هکان پ   بنهما

ی      " له  Princetonفيتزجرالد له بواری ئهدەبی له زانستگهی پرينستۆن "  ١٩١٣سا
ی   ندن تهواو ب سا ش ئهوەی له خو ندن کرد. پ نيزيك شاری نيۆيۆرك دەستی به خو

جيهانی    ١٩١٧ يهکهمی  شهڕی  له  ناوی  له  دەستی  و  نووسی  سهربازی  بۆ  خۆی 
س گرت.  هه ندنهکهی  ی  خو له   ١٩١٩ا نيۆيۆرك  شاری  له  و  دەرێ  هاته  سوپا  له 

ک چيرۆکی کورتی دەنووسی و به ڕۆژنامهکانی دەفرۆشت.   سهرەتاوە وەك نووسهر
ی   (   ١٩٢٠سا بهههشت"  بهرەی  "ئهم  ناوی  به  ڕۆمانی   Diesseits vomيهکهم 
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Paradiesنا. له پهناشيد و کردەوە که سهرکهوتووييهکی زۆری به دياری بۆ ه ا  )ی ب
کی زۆری پ دەگهيی.     بهردەوام چيرۆکی کورتی بۆ ڕۆژنامهکان دەنووسی و داهات

لدا ساير "    ك به ناوی ز کهوە چوونه  Zelda Sayreلهگهڵ کچ " زەماوەندی کرد و پ
" ی  مينگۆ ه ڕنست  ئ لهگهڵ  لهوەی  که  ئورووپا.  "  Ernest Hemingwayسهفهری 

)١٩٦١  -  ١٨٩٩" شتاين  گرترود  ( Gertrude Stein)و  چهند  ١٩٤٦  -  ١٨٧٤"  و   (
ڕاوە و   ک له گ کهسيتر ناسياوی پهيدا کرد. تا ئهو قۆناغه، فيتزجرالد بههۆی ههند

) لهعنهتيی"  و  "جوان  وەك:  )  Die Schönen und die Verdammtenڕۆمانهکانيهوە 
کی سهرکهوتووی ١٩٢٥) (Der große Gatsby) و گاتسبهی مهزن (١٩٢٢( )،ئهديب

  رهابوو.  ل دە 

ی      دا، ههروەها لهبهر  نهخۆشی   ١٩٢٩به دوای ڕووخانی بازاری سههام له سا
)، فيتزجرالد  ١٩٣٠دەماريی هاوسهرەکهی و مانهوەی بهردەوامی له نهخۆشخانهکان(

دی يه"   ی ل دەرهات. ڕۆمانی کۆتايی به ناوی "شهو ه کۆ کی قهرزدار و ئه مرۆڤ
)Zärtlich ist die Nachtکی ئهوتۆی بۆ الی    ١٩٣٤ی ) که سا نهر وی کردەوە خو ب

شا.     خۆی نهک

ی  Der große Gatsbyڕۆمانی گاتسبهی مهزن (     الپهڕەدا له    ٢١٨له    ١٩٢٥) سا
ی   مانييهکهی سا چاپ بووە. ئهو ڕۆمانه داب و نهريت و    ١٩٥٣چاپ دراوە و دەقه ئا

نی   سا عاداتی  و  ڕووناک١٩٢٠خوو  و  دەدا  پيشان  ئهمريکا  سهر  ی  دەخاته  ايی 
وەی   ش و  زمان  وەفاداری.  و  ز  ه بۆ  هۆگری  و  خۆشهويستی  و  پارە  تهوەرەکانی 
و   باشترين  له  يهک  وەك  بيستهم  سهدەی  يهکهمی  نيوەی  بۆ  ڕۆمانه  ئهو  ڕانهوەی  گ

ت.   ن زترين کاری ئهدەبی ئهمريکا خۆی دەنو   بهه

بهکه  به  کهڕووداوەکانی ڕۆمانه ك  کاراوای "  س ده Nick Carrawayناوی نيك  ست  " 
ده  ی    کا کهپ ته نيۆيۆرك بۆ ئه  ڕاستی ڕۆژئاوای ئهمريکاوه ناوه   له  ١٩٢٢سا ی  وه دەچ
بهمامهله  له سههام  بازاری  خانووچکهی  بکا.  لهيهشداری  "   ك  ئايالند   Longلۆنگ 

Islandکی بهگه گرێ و لهکرێ ده " به کی زۆر   ناوی گاتسبهی که  ڵ جيران   بازرگان
هده  ت و ... هاوکات لهڕه مهير و سهند و سهمهو ی ئهده   ڵ هاتنهگهيه، ناسياو دەب و  ر
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ی    له  ڕۆمانه   له   که مريکا زۆر ناودار بووە. ڕۆمانهئه  فيتزجرالد خۆی له  ١٩٢٥سا
کنيکی ئهدەبييهوە زۆر سهڕوانگه ک  ی خهم چونکوو زۆربهوتوو بوو بهرکهی ت

ب وه  کت سه ك  ژوويی  م گهرده کی  ت  ی  ل شهم  دوای  نهفرۆشرا.  باش  ڕی  ييبوون، 
يدا کرد.  کيدا ناسياوی باشتری پهناو خه له و ڕۆمانه ئه  ورده  می جيهانی ورده دووهه

 فيلم.  به ندين جار کراوه چه و ڕۆمانه ئه
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  ) Franz Kafka( فرانتس کافکا

  

مانی زمان، ڕۆژی  نووسه ی  ٧ی مانگی  ٣ری ئا دايك    شاری پراگ له  له  ١٨٨٣ی سا
ی  ٦ی مانگی  ٣و ڕۆژی    بووه  شاری کيرلينگ نيزيك شاری ويهن    له  ١٩٢٤ی سا

  .  کۆچی دوايی کردووه 

هبنه  فرانتس کافکا له    ڵ گهو هاوکات له  بووه   وره هووديدا گهکی بازرگانی يهيهما
ندنی   تهکهدا ناسياوی  ندين ئهڵ چهگهشاری پراگ له  ری لهروه رسی دادپهده خو ديبی و

ده په ی  يدا  سا "   ١٩٠٢کا.  برۆد  (Max Brodماکس  ت.  ١٩٦٨  -  ١٨٨٤"  دەناس  (
کافکا لهگهريب لههاوته هاتوويی نووسين،  ل بيمه  ڵ  کا و )ش کار ده ١٩٠٧(  بواری 

.  (زامن کردن) پ كی بيمهيهريکهشه ن   ك د

شه  سهرەڕای ئهوەشکرد و  ه د نه  وه يلهمه  زۆر به  یکهکاری بيمه    شيان  ی بنهک ه، پ ما
نابوو.  کانی ده بييهده ئه  کردنی کاره شهگه   به ك ه دا پ ک له خهمۆکييان ت گرت و چهشن

ی   مهدوکتوره   ١٩١٧سا هست  زۆر درەنگ هن و  که ده   تی ئاناليزه کانی بارودۆخی س
نه  به دەکهن.ي کهخۆشييهجيدديبوونی  ی    ی  ده   ١٩٢٤سا دوايی  داخهوە  کا.  کۆچی  به 
کی ده به ك هاتبوو، نهنووسه  له  روونی کههۆی گومان بی    يتوانی نووسراوه ردا پ و کت

نه ك وه رانی. هيچ نووسهزياتر بخاته بهردەستی خو يتوانيبوو بهستراوەيی  ك کافکا نهر
ڕنهوە ڕوون بکاته  ن بهبارودۆخی ژيا نهيهکن بۆ  بييهده ئه  : کاره وه دنيای مود کانی ئاو

هه تهڕەنگدانهوەی  بههۆی  ستی  کهسايهتيی  تووناکردنی  و  ڕوخسار  گۆڕانی  نيايی، 
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ڕاوە سهيرە ڕاستهقينهکهنی کافکا،   يهتی ياخود تاکهکهسيهوە. گ سنوورداريهتی کۆمه
له ناودارترين   ن که مهبهستيان تهنيا  نووسهرەکهی وەك يهك  ئهديبانی جيهان دەناس

نهر نييه.    کۆکردنهوەی خو

ی  Der Prozessڕۆمانی ڕەوت  "     الپهڕەدا له چاپ دراوە. بهو   ٤١١له    ١٩٢٥" سا
قاند که  ڕۆمانه   ی خو کی ئهدەبی سهدەی نو بهستراوەيی بارودۆخی  فرانس کافکا کار
به ف  ژيان  نوێ  کی  واز به ش ڕن  مود لهسهر دنيای  مهزن  نموونهی  دەکا.  ورمووله 

چ و  Josef Kدۆڕانی يۆسف ك. ( له پ گايهکی پڕ  له ڕ ) له بهر دەمی دادگا و ياسا 
کی نهناسراو ڕوون دەکاتهوە که ههموو مانا يهك له ناخی  کردنهوە پهنای بوون له جيهان

لهدايك بوونی يۆسف ك.   رانهوەکه له سيههم جهژنی  خۆيدا توونا دەکا. ڕووداوی گ
ته   دەکا که ڕاست لهو ڕۆژەدا دەخر کی تهريک و تهنيای بانك دەست پ وەك کارمهند

  بهنديخانهوە.  

ی      تهوە بۆ ناوەڕاستی سا ی    ١٩١٤رۆمانهکه دەگهڕ له   ١٩١٥و سهرەتای سا و 
پيکها  ١٦ و  بهش  به  ماوەی  تووە  کت ئهو  دەگرێ.  لهخۆی  تهواو  ی  سا يهك 

رراوەتهوە سهر ههموو زمانه زيندووەکانی جيهان.     وەرگ

ی Das Schlossرۆمانی کۆشك "    الپهڕەدا له چاپ دراوە. لهو  ٥٠٣له  ١٩٢٦" سا
ی    کاتييهکهی  ڕۆمانهدا، که ماوەی تهوە ١٩٢٢له مانگی يهکهم تا نۆههمی سا ،  دەگر

کردبوو. به  کافکا ب شتر له ڕۆمانی پڕۆسه دا دەستی پ کدا دەگهڕێ که پ هدوای ناسين
بارودۆخی   به  هاوتهريب خۆی  کی  واز ڕنهوە  بمرۆڤ    بهستراوەيیش مود دنيای  ه 

کهوتۆته دوای   وا  ئهومرۆڤهی  تامهزرۆيی  ك دەتوان  که چلۆن کۆشک دەکا  خهريك 
  بکا.  ٥٠ڕاستييهکان، 'مهسخ' واته مانيپوليرە

کی سهير و سهمهڕە چي   ك و کۆشک کی زستان و له گوند رۆکی ڕۆمانهکه له شهو
ی چوونه  دەکات. قارەمانی چيرۆکهکه حهوت ڕۆژ به ب سهرکهوتوويی ههو دەست پ
ی تهفسير کردن   ناو کۆشکهکه دەدا و ... ئهو ڕۆمانه زياتر له ڕۆمانی ڕەوت، ههو

 
مانيدا به مانای شو  ٥٠ شك ياخود گوڕانی بير و باوەڕە.شمانيپوليرن له زمانی ئا   تنهوەی م
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کدا له ڕۆمانی تهفسيردا زياتر ههو ڵ دەدرێ به ووشهی "ياسا"، "دادگا"  دەدا. له کات
ك لهو   کی ئازاد دروست بکرێ، له ڕۆمانی کۆشك دا زۆر کهم که يا "تاوان" مهکان
ی ڕوونکردنهوەی بارودۆخی   ت. له ههر دووك ڕۆمانهکاندا ههو وازانه وەردەگير ش
ڕۆمانهکانی  شی  سهرنجڕاک اليهنی  دەدرێ.  کهالمی  ياخود  يهتی  کۆمه دەروونی، 

ت، خۆبواردنی نووسهر  کافکا،   نهرانهوە پيرۆز ڕادەگير که تا ئهمڕۆش له اليهن خو
له تهفسيرکردن و ماناکردنهوەی ڕوونی تهوەرەکانه. نووسهر ئهو ئهرکهی زياتر به 

نهران سپاردووە.     خو
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  ) Virginia Woolf(  ويرجينيا وۆلف

  

ی  ٢٥نووسهری ئينگليزی و ڕەخنهگری ئهدەبی ڕۆژی      له    ١٨٨٢ی ژانويهی سا
ی  ٢٨لهندەن لهدايك بووە و ڕۆژی   له چۆمی ئووس له   ١٩٤١ی مانگی مارسی سا

" کچی  Fluss Ouse bei Rodmell (Sussex)ڕۆدمل  وەك  کردووە.  دوايی  کۆچی   "
ڤان "  کی ئابووريی  " لSir Leslie Stephenڕەخنهگری ئهدەبی سر لسلی ست ه بارودۆخ

و   ئينسانی  ههستی  له  پڕ  کی  ژيان له  و  بووە  گهورە  ويکتۆرياييدا  سهردەمی  باشی 
يهتی باوکی   کۆمه و  دايك  زووی  زۆر  مردنی  دوای  کراوە.  پهروەردە  سنووردا  ب

ی   ی    ١٨٩٥(دايکی سا ) لهگهڵ خوشك و براکانی کۆچيان کردووە  ١٩٠٤و باوکی سا
ه له داهاتوودا  Bloomsburyلهندەن به ناوی بلومزبری "بۆ ناوچهيهکی شاری   ". ئهو ما

ی کۆبوونهوەی ڕەخنهگران و ئهديبانی شارەکه. ئهو بازنهيه که ڕەخنهگرانی  ته ج دەب
" ل  ب (Clive Bellوەك کاليڤ  نووسهر،  ١٩٦٤  -  ١٨٨١"  داهاتووی  ) و هاوسهری 

ی    " کهLeonard Woolfڕەخنهگر و سياسهتوان لئۆنارد وۆلف " زەماوەنديان    ١٩١٢سا
بلومزبری  گرووپی  ناوی  به  ڕۆشنبيريی  بازنهيهکی  وەك  تهوە،  دەگر کردوە، 

"Bloomsbury Group .ناسرا بوون "  

ی      جی مۆرلی "  ١٩٠٧تا    ١٩٠٥ويرجينيا سا " وەك مامۆستا  Morley Collegeله کۆل
ژوو دەرسی گوتۆتهوە. جار و باريش له کۆم ی ماڤی ژناندا  له بواری ئينگليزی و م ه

ی   سا کردووە.  "  ١٩١٧کاری  چاپخانهی  هاوسهری  لئۆناردی   Hogarthلهگهڵ 
Press  . ن کی دەناس   "يان کردەوە که تا ئهمڕۆش کارە ئهدەبييهکانی نووسهر به خه
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نانی      ييهوە بههۆی نهخۆشی زۆرجار تووشی ههرەسه ويرجينيا ههر له تهمهنی مندا
دوای بهتايبهت  بووە.  پهرەی    دەماری  نهخۆشييهکهی  بارودۆخی  دايکی  مردنی 

ش به ماندووبوون  ی داوە پ سهندووە. هاوسهرەکهی بهردەوام دوای زەماوەنديان ههو
ئهرکه  ههروەها  و  نووسين  بههۆی  که  بگرێ  لهڕادەبهدەری  کاری  و 
که  توندەوە  زۆر  خهمباريی  و  کزی  بههۆی  دەبردن.  وەی  بهڕ يهتييهکانيهوە  کۆمه

کهری شهڕی دووههمی  دەکرێ به نهخ ر کارت ت، ههروەها لهژ ۆشی خهمۆکی دابنر
ی  نا.   ١٩٤١جيهانيدا، له سا   له چۆمی ئووس کۆتايی به ژيانی خۆی ه

و      ڕوانگه  و  تاکهکهسی  ئهزموونی  له  باس  ئهدەبييهکانيدا   کارە  له  ويرجينيا 
ژيان لهسهر  ڕاوەکانی  گ و  ڕۆمان  مهزنی  کی  بهش دەکا.  خۆی  و    بۆچوونهکانی 

نهر   ق کی خو ز ی داوە کارکردن وەك ه ئهزموونی ژيانی خۆی ساغ بوونهتهوە و ههو
نهردا پهروەردە بکا.   کی مهزنی فيزيکی له خو   و ووشياری وەك ههست

    " دالۆوەی  خانم  ی  Mrs. Dallowayڕۆمانی  سا دەقه    ٢٩٣له    ١٩٢٥"  و  الپهڕە 
ی  مانييهکهی له سا کنيکی  دا چاپ کراوە. بهو ڕۆ  ١٩٢٨ئا مانه ويرجينيا پهرەی به ت

سهدەی   له  ڕيئاليستی  ڕانهوەی  لهسهر    ١٩گ کار  ك  مرۆڤ ههر  هيوايهی  بهو  داوە. 
دا   ت خۆی  ژيانی  ڕاستهقينهی  هۆشيارييهوە  به  و  بکا  ژيان  ئهزموونی  ڕاستييهکانی 
ك   ك، ياخود يارمهتيدەت تهوە، ئاکتر و فيگورەکانی ناو ڕۆمانهکهی وەك هاندەر بدۆز

نهر داناوە.  لهبه   ردەستی خو

کی مانگی ژۆئهنی      کدا ڕوو دەدەن. له ڕۆژ ڕووداوی ناو ڕۆمانهکه تهنيا له ڕۆژ
ی   "  Clarissa Dallowayدا فيگوری سهرەکی رۆمانهکه کالريسا دلووی "  ١٩٢٣سا

ی خۆيان، لهگهڵ هاوسهرەکهی ريچارد " وارە له ما کی ئ "  Richardخۆی بۆ دانيشتن
بهج کردنی چهند ئهرکی له ناو شار،  سهردانی   ئامادە دەکا و هاوکاتيش دوای ج

کی سهردەمی الويهتی خۆی به ناوی پيتر والش "   " دەکا و ... Peter Walshههڤال

کی دەروونی دەکا و دوو ڕاستيی له      ويرجينيا وۆلف لهو ڕۆمانهدا باسی ڕووداو
-mindکاتی ڕابواردنی دەروونی فيگۆرەکان (پهنا يهکتر ڕاوەستاو ڕوون دەکاتهوە:  

time) واو کهوتووە، بههۆی دەنگی زەنگی clock-time) که له دەرەوەی کاتی پ ) هه
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 " ن  ب کی  Big Benبيگ  ستروکتوور سهعاته،  يهك  زەنگی  تهوە.  ن د وەخهبهر   "
بۆ   تهوە.  ز دەگو کيتر  مرۆڤ هۆشياريی  بۆ  ك  مرۆڤ هۆشياری  زەنگه  ئهو  ويسته:  پ

کن بۆ ئهوەی له ناو بيرکردنهوە   فيگۆ ری رۆمانهکه رووداوەکانی دنيای دەرەوە ئهرک
ژيانی   هوە  کۆمه ناو  ژيانی  گهی  ڕ له  و  بن  نوقم  خۆيان  ژيانی  ڕاستييهکانی  و 

هکانی   کی ئهوتۆ له سا ناکردن ننهوە. و دا  ١٩٢٠ڕابردووی خۆيان ههميسان وەبير ب
وە  نن.  لهناو ئهديبانی ئينگليزی و فهرەنسی ش ق ڕنی بيرکردنهوە دەخو   يهکی مود

ی   سا ڕۆمانه  "  ٢٠٠٢ئهو  دالدی  ڤن  ست اليهن  ناوی  Stephen Daldryله  به  "يهوە 
"،  Nicole Kidmann"ويرجينيا وۆلف" کرا به فيلم که ناودارانی وەك نيکۆل کيدمهن "

ريل ستريپ " يداMiranda Richardson" و ميراندا ريچاردسن "Meryl Streepم   "  ت
 بهشداريان کردووە.  
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س رمان ه   )Hermann Hesse( ه

  

مانی ڕۆژی     ی  ٢نووسهری ئا له شاری کارلو سهر به    ١٨٧٧ی مانگی جوالی سا
" رگ  مب ووت ڕۆژی  Calw (Württemberg)ئهيالهتی  و  بووە  دايك  له  مانگی  ٩"  ی 

ی   سا "١٩٦٢ئاگوستی  تيتسينو  مونتاگوال  شاری  که Montagnola (Tessin)له   "
تی لههيستان (پۆلهندا)، کۆچی دوايی کردووە.    کهوتۆته ناوچهيهکی و

همهند و کراوە پهروەردە بووە و باوکی     هيهکی دەو ی بنهما س وەك مندا رمان ه ه
ی   تی هيند. سا له قوتابخانهی التينی له شاری گوپينگن    ١٨٩٠ميسيۆنار بووە له و

"Göppingen ی  " دە ندووە. سا مونتاگوال تيتسينو. چهندين  شاری    چۆته  ١٩١٩رسی خو
ی  تی ئهدەبی و به تايبهت سا لی وەرگرتووە.   ١٩٤٩جار خه تی نۆب   خه

مانه که زياتر له ههموو ئهديبانيتر له     سه يهك له نووسهرانی ئهدەبی ئا رمان ه ه
ندراونهتهوە.   خو و  ڕاو  وەرگ کارەکانی  بيستهمدا  که  سهدەی  ئهدەبييهکهی  کارە 

کهاتووە که بيری   کی زۆری بيۆگڕافی لهخۆ گرتووە لهو ڕۆحی بيۆگرفييانه پ ژمار
نهر دەخاته سهر   نتی  دەروونناسی گرێ دەدا و خو ئيلهم لهگهڵ  تی دوور  ڕۆژهه
ست   پرۆت و  بهربهرەکانی  ئاشتی،  لهههنبهر  خۆشهويستيی  بهوان:  گهييشتن  ی  ڕ

هاتوويی  لهههنبهر ههر چهشنه تۆتا شکهش کردنی ل ک و بهرگری له تاك بۆ پ ر ليت
همهند و ساماندار.     ناسنامهيهکی دەو
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پ "    بی گورگی ست ی  Der Steppenwolfکت وازی    ٢٨٩له    ١٩٢٧" سا الپهڕەدا به ش
ن   کی پهنجا سا ڕن له چاپ دراوە. لهو ڕۆمانهدا چيرۆك و ژيانی مرۆڤ ڕۆمانی مود

نهر . ئهو ڕۆمانه که بووە هۆی ناساندن و ناودەرکردنی نووسهر  دەخاته بهر چاوی خو
پهرەگرتنی   و  ئورووپايی  فهرههنگی  نانی  کهمه وان  ن جياوازيی  ڕوانگهی  له   ،

کۆتايی کاتيی  کولتوور و فهرهرنگی ئهمريکايی، کهسايهتييهکی   له رۆحی هونهری  ب
ۆز ئا ستروکتوری  به  ڕۆمانه  ئهو  گرنگايهتی  تهوە.  دەدۆز شهی    سهردەمدا  ک و 

  . ن رنبوونی ڕۆمانهکه دەسهلم   'بوون'ەوە بهستراوەتهوە که مود

ی      س له زستانی سا رمان ه ر    ١٩٢٦تا    ١٩٢٥ه قاند و لهژ چهندين شيعری خو
وی کردنهوە. چيرۆکی ڕۆمانهکه   دياکانی ئهو سهردەمهدا ب پ'، له م ناوی 'گورگی ست

ری هاله " ك به ناوی ه که خۆی  " دەدوێ که له ژيانی بوڕژوايی  Harry Hallerله کهس
ت  ڕادەگر دوور  يهکهمی  ل  شهڕی  لهههنبهر  ترس  بههۆی  و  ش  دەک ئازار   ،

  :   جيهانييهوە، خۆی وەك ماخوليايهك دەبين

هۆمانيزم      بۆ  ك  سومبول و  مانادار  نهيهکی  و وەك  گورگ  و  مرۆڤ  دا،  لهو
س  (اليهنگری کردنی مرۆڤ به ب جياوازيی چينايهت ی و نهتهوايهتی و ئايينی) و هه

رانکهر دژ به يهکتر و له بهربهرەکانی   و كی ما و کهوتی دڕەندانهی مرۆڤ وەك شهڕ
ری هاله"ی تهنيا و له کۆمهڵ دابڕاو، ژيانی  ش ئهوەی "ه ت. پ ن لهگهڵ يهکتر دەناس

کی خۆفرۆش به ناوی هرمينه " ، لهگهڵ ژن ن " ناسياوی  Hermineخۆی کۆتايی پ ب
نه   ئاو بهو  گهيشتن  گای  لهسهر ر  . ژداربوونی ژيان دەناس پهيدا دەکا و اليهنی چ

کی به ناوی پابلۆ ...    ڕۆحييه، ههڤال

شگوتهی نووسهر"، "تراکتی گورگی      کهاتووە: "پ ئهو کارە ئهدەبييه له س بهش پ
لهههنبهر  نووسهر  گرتنی  ست  و هه لهسهر  هاله".  ری  ه "ڕابردووی  و  پ"  ست

بيوگڕافيهکی بوڕژو وەك  نووسهر  بيرکردنهوەی  کراوەيی  و  جوانکاريی  و  ازی 
ی   ستيان گرتووە. سا و وەی ڕەنگاوڕەنگ هه نهران به ش له   ١٩٧٤ڕاستهقينه، خو

د هينز "   " کراوە به فيلم. Fred Hainesاليهن فر
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ی  Das Glasperlenspielڕۆمانی ياری مرواريی شوشهيی "     ٤٠٢له    ١٩٤٣" سا
به الپهڕەدا   يه  س  ه رمان  ه ڕۆشنبيرانهی  ميکی  وە ڕۆمانه  ئهو  دراوە.  چاپ  له 

ڕوانگهی   و  بۆچوون  لهگهڵ  هاوڕێ  ر،  هيتل ف  ئادۆ نامرۆڤانهی  کهوتی  و  س  هه
کيتر له ههنبهر ديکتاتۆری و مرۆڤکوژی سوسيال  ڕنی ئهديبانهی نووسهر، جيهان مود

کات  ڕوانگهی  له  نووسهر  تهوە.  دەدۆز بهردەوام  ناسيۆناليستهکان  وەيهکی  ش به  ييهوە 
خۆی بهو کارە ئهدەبييهوە وەها خهريك دەکا، که بۆ هيچکام له کارەکانيتری تهرخانی  

ی   ی  ١٩٣٠نهکردووە. (له کۆتايی سا   )١٩٤٢يهوە تا سهرەتای سا

ڕاوەکه ڕووی له      ت که گ که بۆ ڕۆژهه ڕۆحی گهنجانی ههرەس ئهو کارە، سهفهر
ناو گادايه  ه مان    له کۆمه ک هاتووە. پهرتووکهکه له سهرەتاوە له ئا و له س بهش پ

ی   وکرايهوە، تامهزرۆييهکی ١٩٤٦قاچاغ کراوە و دواتر واته ئهو کاتهی که له سا دا ب
نهراندا پهيدا کرد.   زۆری لهناو خو
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د دووبلين فر   )Alfred Döblin( ئا

  

مانی ڕۆژی  نووسه       ی  ١٠ری ئا تين    له   ١٨٧٨ی مانگی ئاگوستی سا شاری شت
"Stettinله لهڕۆژهه  "  مان  ئا بووه   تی  مانگی شه٢٦و ڕۆژی    دايك  ی ی  شی سا

"  له  ١٩٥٧ ئيميندينگن  لهEmmendingenشاری  فرايبورگ    "  شاری  زيکی  ن
"Freiburg کۆچی دوايی کردووه " .  

ی دووبلين پڕ بووه رده سه    شه  له  می مندا هی ئابووری بنهک وازی ژيانی  که ما ی و ش
وه  بهباوکی  ناخۆش  کی  کابووس لهرده ك  ژياوه گهوام  ی  يدا  سا ڵ گهله  ١٨٨٨. 

هبنه ه  ٢٢منی  ته  ی دەچنه شاری برلين. لهکه ما ندن له   هستی بيی دا دووبلين ده سا   خو
له و  کرد  پزشکی  ی    بواری  بهده   وه ه ١٩٠٥سا له  ستی  دوکتوری  بواری    کاری 

ئهده  کرد.  دەروونناسی  و  دوکتوريهمارناسی  کاری  کاره که زمونی  نووسينی  بۆ   ی 
کی زۆر بهتيده کانی له داهاتوودا يارمه بييهده ئه   نرخ بوون.  ر

ی      تی فه   که هۆی جوولهبه  ١٩٣٣دووبلين سا   نسهره بوونهوە، بوو به پهنابهری و
ی   سا پرته  به  ١٩٤٠و  تی  پهو دا  ئهقا تی  و دوای  نابهريی  وەردەگرێ.  مريکا 

ژکار   وه ڕايهڕی جيهانی دووبلين گهواوبوونی شهته مان. دووبلين وەك ڕاو تی ئا بۆ و
وکرکرد و ئهده   نسهره کاری بۆ ڕژيمی فه بی  ده کی ئهيهی ڕۆژنامهوه دنهوانيش بۆ ب

ڕين"  يارمه ناوی "ده   به بوو.  وتوو نهرکه م له سهرەتاوە زۆر سهتييان دەدا. بهرگای ز
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ی    له الوه به  ١٩٥٣سا له  که   و  بوو  نهگه هاوکات  ورده کهخۆشييهڵ    ورده  ی، 
نا.  ده وتوويی وه رکه سه   ست ه

ت " ژ "  وی" و شهHamletڕۆمانی هامل کانی   وتووه رکهسه  " کاره die lange Nachtدر
ش وه  ك پ می ده تی ئهرگرتنی خهبوون که له کۆتايی ژيانيدا نووسيونی. ڕۆژ بی ئاکاد

  رمونيخ، دووبلين کۆچی دوايی کرد.  بايه

د دووبلين وه     فر ڕاوه ئا ڕنيست له بواری گ تهك گرنگترين مود مانيدا د   ی زمانی ئا
شووی وه بييهده ئه  ت کاره تايبهژمار، بهئه ك "کانی پ  Die Ermordungك (کوشتنی گو

einer Butterblume  ی  Die dreiمبازی وانگلۆن " هها س قهروه و هه   ١٩١٣" ، سا
Sprünge des Wanglun"   ی يان    ١٩١٥سا کسپرسيۆنيزم  وازی ئ نی ش ڕێ و شو

وه    .  دياره   پ

بی گۆڕەپانی      ی  Berlin Alexanderplatzری برلين " نده سکهئهکت   ٥٢٨  له  ١٩٢٩" سا
به. ئهچاپ دراوه   دا لهڕه الپه مانی ناوی  وه   و کت ك ناسياوترين و گرنگترين ڕۆمانی ئا

کردووه ده  ناوه ر  ههسهله  که ڕۆکی چيرۆکی ڕۆمانه .  بار  کی  مرۆڤ ناوی    به  گره ر 
بيبه "فرانس  کهFranz Biberkopfرکۆپف  کوشتووه کهويستهخۆشه  "  خۆی  به  ی  و  و 

کی ئاسايی . دوای ئازاد بوونی ههردا سهپاوە سهچوار ساڵ زيندانی به  وه هۆيه ی ژيان و
تهکهيتا ده وتوو ناب و پهيتا پهرکهم سهبه  وه داتهده  کی تاوانکارييهوە   يهناو بازنه  وه و

  و ...

گا و شاری  کانی ناو کۆمهجۆراوجۆره   موو قۆناخهبتوان هه   ری نووسهوه بۆ ئه   
وه   برلين نيشان بدا، به کستی ڕه   و به  ديبانهکی ئهيهش نگ  نگاوڕه زمانی جۆراوجۆر و ت

قاندووه  کی خو نه که کار  . مهی له بواری ئهدەبيدا زۆر کهو
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ريك ماريا ڕامارك   ) Erich Maria Remarque(  ئ

  

ڕۆژی  نووسه مانی  ئا ی  ٢٢ری  سا شهشی  مانگی  ئۆزنابروك    له  ١٨٩٦ی  شاری 
"Osnabrückی  ٢٥و ڕۆژی    دايك بووه   " له شاری    له  ١٩٧٠ی مانگی ئاگوستی سا

  .  "ی سويس کۆچی دوايی کردووه Locarnoلۆکارنۆ "

وه     ڕامارك  ماريا  ريك  کوڕی سه ئ لهك  کی چاپخانه  هبنه  حاف ڕايهما تا  ك  يهده کی 
تهبووه   وره گهههژادا   دوای  قوتابخانه.  لهوه   واوکردنی  مامۆستا  شاری    ك  کليسای 

ی   ی  چۆته ناو ڕيزی سه  ١٩١٦ئۆزنابروك کاری کردووە. سا ربازانی نيزامی و سا
تی بلژيك. حه  ڕ لهی شهبۆ بهرە   ناردراوه   ١٩١٧ ی  وه قينههۆی تهك دواتر بهوتوويهو

ك بريندار بووە. دوا  ،  وانی، چاپخانهبواری ڕۆژنامه   ڕ لهواوبوونی شهی تهنارنجۆک
خشانی  ندين شيعر و په. هاوکاتيش چهدا کاری کردووه بازرگانی و مامۆستای قوتابخانه

وکردۆته   .  وه ب

ی     کی به ١٩٢٠سا و  Traumbude"  زووی هۆده ون ياخود ئاره ناوی خه  ڕۆمان "ب
ی  مه رنووسهری ڕۆژنهك سهکردەوە. وه  تانی ئيتاليا،  فهسه  ١٩٢٣/٢٤، سا ری بۆ و

وی، تورکيا ی  ، ئينگليز و بلژيك کردوه سويس، يوگوس ساڵ دوای    ده   واته  ١٩٢٩. سا
شه هاتنی  پ بيره کۆتايی  سهريهوه ڕ،  شهرده کانی  لهمی  به  ڕی  کدا  "له   ڕۆمان   ناوی 

نييه بوونی  نوێ  شتی  نووسيوه ڕۆژئاوا  ئهوه ته"  نووسراوه .  جيهان  هه  له  يهو  موو 
بهرکه سه بۆ  هاتنهوتوويی  دوای  نا.  ه سوسياليستهسه  دياری  ناسيۆنال  کان رکاری 
بههه  ی  موو کت ندرا و سا مانييهشاروه   ١٩٣٨کانی سووت ئا .  وه نده يان ل سهکهنديی 
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ی   ئه  ١٩٣٨سا بۆ  لهچوو  و  لهمريکا  نووسهگهوێ  زۆر  کی  ژمار ناودار    رانی ڵ 
پهيوه په لهندی  کرد.  ی    يدا  لهرده به  وه ه ١٩٤٥سا ئه  وام  تی  و دوو  وان  و  ن مريکا 

وکردنه  . بهسويس هات وچۆی دەکرد ی   " لهArc de Triompheی ڕۆمانی "وه ب سا
کيتر سه  ١٩٤٦ ی  ده وتوويی وه رکهجار نا. سا مريکايی ندی ئهشاروه   ١٩٤٧ست ه

  رگرت. وه 

ی    له  یو ڕۆمانه ئه    وی  ڕۆژئاوا شتی نوێ بوونی نييه  ناوی "له  به  ١٩٢٩سا " ب
ک لهيهماوه  ، لهوه کرده  ريك  هه کی کورتدا کرديه ناسياوی خه تانی جيهان. ئ موو و

به  ڕامارك  کاره ماريا  ده و  ڕاستهوخۆ  وه ی  نيشانهچهماری  ی  نو و   ی  گرتوە، 
وازی ڕاسته  هڕی بکانی شهرييهوه بيره  .  نمايش ده   رچاوی مرۆڤ بهبهله  قينهش ن رد

  

ی  ،  )Im Westen nichts Neues(  "ڕۆژئاوا شتی نوێ بوونی نييه  ڕۆمانی "له    سا
زمانی   ٥٠  به  نوسخهی کهمليۆن    ٢٠ی  ا و نيزيکهرچاپ د  دا لهڕه الپه  ٢٨٧  له  ١٩٢٩

وه  ردرابۆوه جۆراوجۆر  کرايهوە،  رگ و  ب ڕۆمانهل  سهڕوانگه  له  که .  ربازانی  ی 
شهڕيز پ ڕۆمانتيکانه  به  وه ی  کی  واز شه  ش نه  کهڕه ڕوخساری  خۆ ڕوون بۆ  ر 

ی   . وه کاتهده   ما.  ی سينهرده ر پهسه م جار هاتهبۆ دووهه و ڕۆمانه ئه  ١٩٧٩سا
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ف    ) Joseph Roth( رۆسجۆز

  

(نهنووسه    ئوتريشی  ڕۆژی  ری  ی  ٢مساوی)  سا سپتامبری  مانگی   له  ١٨٩٤ی 
ی  ٢٧و ڕۆژی    دايك بووه   ئوکرائينی ئهمڕۆوە، له  وتۆتهکه  " کهBrodyشاری برۆدی " 

ی   .  شاری پاريس کۆچی دوايی کردووه  له ١٩٣٩مانگی مای سا

ف رۆس وه     کی تايبهتمهند له بواری ههجۆز ژوونووس می سهينانی سيستهره ك م
ژووی ئه " چۆتهHabsburg" ٥١پاشايی هابسبۆرگ  ب و کاره وه بی جيهانهده ناو م  . کت

  .  تيان پ دراوه کی تايبههايهنی مرۆڤدۆستييهوە، گرنگی و بههۆی اليهکانی بهبييهده ئه

کی هه    ی پاشايی شاری  تی ناوچهباکووری ڕۆژهه   ژار و ب باوك لهوەك مندا
ی  بووه   وره برۆدی گه ژه ی لهوه بۆ شاری ويهن بۆ ئه  چووه   ١٩١٤. سا   به  وێ در
ندن له ڕی يهکهمی  شه  ی لهوه ڕانهدوای گهبواری فهلسهفه و گرمانيستيك بدا. به  خو

ی    شاری  له  تاوه ره جيهانی، له سه بواری    شاری بهرلين له  له  ١٩٢٢ويهن و دواتر سا
ی  وانی دا چاالكی نوواندووه رۆژنامه  ش هاتنهيهماوه   ١٩٢٣. سا ر سه  کی کورت پ

ناس  سوسيال  وه يۆناليستهکاری  چووه کان  ک  شاربهدەر فه  ك  تی  و ئهڕانسهبۆ  و ، 
يه ی ئاشکرا کردنی ههی هه کهسيحراوييه  مه هقه  کانی داهاتويدا بهڕۆمانه  ی لهج س  و
که  فاشيسته  وتیو  داوه نائينسانيی  له  .کانی  رۆس  ف  و    جۆز نائارام  کی  بارودۆخ

 
تی سويسی ئههمڕۆيی و ماوه وتۆتهکههابسبۆرگ   ٥١ کی پاشايی لهك  سيسته کی زۆر وه يهو کی به م ڕاوه ئوروپا  ڕۆ   . رچاوی گ
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دانه ئهده بهڕاده ی لهوه هۆی خواردنهدا بهناهوم ی  ٢٧  کۆڵ لهری  ی مانگی مای سا
ئاوايی له له ١٩٣٩   کرد.  م جيهانهشاری پاريس ما

ی  Hiobرۆمانی هيۆب "    و چيرۆکی   چاپ دراوه   دا لهڕه الپه  ٢٩٩  له  ١٩٣٠" سا
ده  ئاسايی  کی  تهپياو ڕ ده   وه گ مرۆڤ  کۆمه   وه باتهو  ڕۆژهه ناو  تيی  گای 

هووديی ئورتۆدۆکس واردنی يهشنی ژيان و جياوازيدانان و ههو چه  وه کانهههوودييه
نا ده  ف رۆس ده و کاتهکا. ئهو ی که، ژنهکردووه   و رۆمانه نووسينی ئه  ستی بهی جۆز

شا.  يدا ئازاری ده کهنا ژووره ژوری په خۆشيی دەروونی گرتبوو، لهنه که    ک

چه  به    بیوانهپ واری    ژار لهکانی مرۆڤی هه ی چيرۆکهزۆربه   له  ئينجيل که   ی کت ل
ف جل و بهدا ده گهوتی لهس و کهکان ههی باسهوه ره ده  ر به  کاتهرگ ده کرێ، جۆز

ه فانتازی و حيماسی    نگيندا جيهانيکی پڕ لهکی ڕه دنيايه  ی و لهکهکانی چيرۆکهوانهپا
سيحراوی  ده  زمانی   . ن ق گه خو پهو  نووسينی  جوانييهکهخشانهرميی  کی  ی، 

نهسه بهرسووڕه به  ر  ئهده ده   کهکت تا  هيۆب  ڕۆمانی   ته ن.  ههمڕۆش  کهنيا  بۆ   و
بی ئينجيل له کهدنيايه  نيشاندانی کت ڕندا. ت  ی رۆمان و حيماسهوه وی و توانهکی مود

ی    کتردا لهيه  له و بۆ ئه  گران کهخنهران و ڕه ی نووسهخنههۆی ڕه   بووه   ١٩٣٠سا
کی نوی بووه  مهرده سه   .  شت

ی  Radetzkymarschڕۆمانی "    ك چاپ درا و وه   دا لهڕه الپه  ٥٨٢  له  ١٩٣٢" سا
کی هونه  کراوه ر گهريی نووسهکار شوازی ل ك پ کانی  ناودارترين کاره   ك لهو يه  ل

ف رۆس له هنووسی بنهچاره   کهڕۆکی ڕۆمانهناوه ژمار دێ.  ئه  جۆز لهيهما س    ك 
ده چهوه  نيشان  سيستهدا  ڕووخانی  و  ژوو  م و  ئوتريش  دا  پاشايی    - می 

رينۆ "نا ناوچهڕی پهشه  جارستان) لهئونگارن(مه تا    )وه ١٨٥٩" (Solferinoی سۆلف
ف "  -ر فرانس يسهمردنی قه ته) ده ١٩١٦"(Kaiser Franz-Josephsجۆز ڕ   .  وه گ

ف رۆس ئه    ی  که پاشاييه حيماسييه و رۆمانهجۆز تهده  ١٩١٦تا  ١٨٥٩سا ،  وه گر
کی شاعيرانه  به واز له  ش پڕ  ئهپه  و  ده ده خشانی  لهبی  و  ن  ق نه  خو کانی وه زمانی 

تهده   وه که مانی چيرۆکهقاره  ڕ باشترين    بهو کتران و زانايان ئهی نووسه. بۆ زۆربه وه گ
  ژمار دێ.  ئه ر لهبی نووسهده و ناودارترين کاری ئه
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  ) B. Traven( ب. تراون

  

شاراوه نووسه   کی  کهPseudonym(  ر ئينگليزی    به   )  و  مانی  ئا زمانی  دوو 
ی  ٢٥تی. ڕۆژی  نووسيويه برواری سا سانفرانسيسکۆ(؟)،    (؟) له  ١٨٨٢ی مانگی ف
ی  ٣يا ڕۆژی   ی  ٢٦و ڕۆژی    دايك بووه   شيکاگۆ (؟)له  (؟) له  ١٨٩٠ی مانگی مای سا

کزيك کۆچی دوايی کردووه  له  ١٩٦٩مانگی مای  تی م   . و

نوسهله    هيچ  بهوسهر  كتر  سهر و  تراون  ب.  ژيانی  رده ڕادەی  ينه  می  کۆ و    وه ل
نهرانهوە  زرۆيی  تامه خو اليهن  نهله  ناسنامهپيشان  به دراوه.  وه   کهی  شاراوهش   ی 
بهوه تهماوه  ڕاوه   ١٣  .  کی زۆر گ ی سهو هه  ڕۆمان و ژمار ماوه فهوا کی يهر، بۆ 

له جهك  گومانی  " نده زۆر  نووسهJackLondonن  په"،  پشت  کی  يا  رده ر مانی  ئا ی 
نووسهرنانهته ده کی چهت  هاليوودی  ئهپی  م  به کهکرا.  نياين  د ئه  له  مڕۆ  و پشت 

به  يهشاراوه   ره نووسه سوسياليست  کی  "  مرۆڤ مارووت  ت  ر "  Ret Marutناوی 
شدا په  کرێ تراون له. گومان ده ستاوه وه  ت و لهندن بوی لهنده ناههپ ی    وب  ١٩٢٤سا
کردب  وه ه  کزيك ڕای  ناسنامهبهرەو م تراون  به.  وه   ی خوێ  کی سيستماتيکی يهش

نه خۆی لهرگرتووه کی وه ناو بۆ ناساندنی خۆی که  ٢٧  و له  وه شاردۆته ر    . بۆ و ژ
ناو پاسپۆرته  " ناساندووه Hal Crovesناوی هال کرۆوس " له  کزيکيه  و  شی به  کهم

  " ناوی هاتووە. Traven Torsvanاوی تراون ترۆسڤان "ن

کزيکه  له    تی م وکردۆتهناودارترين ڕۆمانه  وه و مانيدا  ده ئه  . لهوه کانی ب بياتی ئا
ی    م جار ناوی ب. تراون لهکهبۆ يه ی سوسيال  ئاشکرا بووە، کات ڕۆژنامه   ١٩٢٥سا
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موکراته   دا چاپ کرد. له ژماره   ٢٢  " لهی لۆکهوه ره هناوی "کۆک  ی بهکه ن ڕۆمانهکاد
مردوو" (ی گوتنبرگ، ڕۆمانی "کهك چاپخانهوه   وه کانيتريشهچاپخانه )،  ١٩٢٦شتی 

مادره "گه سيرا  (نجی  ره ١٩٢٧"  ل ناو  "پردی   ،() ه١٩٢٩وار"  "گو سپی"  )،  باغی 
و کردەوە و له١٩٢٩( ی    ) ی ب کزيك شه  له  بهدواوە   ١٩٣١سا و    شم ڕۆمانيتری ب

نی  وه کرده  مانی لهموو نووسههه  کانی زياتر لهش ڕۆمانه ١٩٧٠. تا سا  رانيتری ئا
نراونهناو خه   .  وه تهکيدا خو

ی  ڕۆمانی "که     و ڕۆمانه . ئهچاپ دراوه   دا لهڕه الپه  ٢٥٦  له  ١٩٢٦شتی مردوو" سا
ب دوه   که  ر بووه ين کاری نووسهوه هه  ك  وه   که کوو ڕۆمانهرێ. باوه ده   تهراوه ك کت

له ماجراجوويی  ده قه  ڕۆمانی  بههم  نووسراوه درێ  کستی  ت له  کهم  زياتر    وه زۆر 
کی ئاسايی ده بووه  ن و به: سنووری ڕۆمان وه   شک گا کۆمه   له  خنهڕه   کی ئاگاهانه يهش

ته و جه م لهگرێ، بهده  وەی گا     نگدا.فهچوارچ

تی    : لهدا ده شم ڕۆمانه ر له"دا نووسهی لۆکهوه ره ڕۆمانی "کۆکه  ك لهر وه هه    و
کزيك وه  وڕن، شوان و ڕاوکه   ماتهزرادار، تهوتچی، مهك نهم . ر کارم کردووه و س

رانه  به راوه   ر که ها ئيدعای نووسهروه ی "من" و هه وه هۆی فۆرمی گ ژيانی   کانی لهگ
نهکی تايبهزرۆييه، نووسراوەکانی تامهرگرتووه وه   وه ی خۆيهقينهستهڕا ردا  ت له خو

نن.    ك د   پ

کهوە    دوێ به" ده Odysseeی ئۆديس "رياچهزه   له  کهڕۆکی ڕۆمانه ناوه     بهلهمهوان
بهلهمه  که  لهکه تيمی  هاتووه   ی  ك  خۆی   که . ڕۆمانهمرۆڤی مردووی زيندووبوەوە پ
بدا دابهبه بهتا و کۆتايی هه ره کا و سه ش ده سهر س کت يا گۆرانی    ر کاميان  شيعر 
ده ده  ی  ناودارترينيان بووه  ك لهی يهو ڕۆمانهکا. ئهست پ  فيلم.  به  کراوه  ١٩٥٩و سا
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  ) Hans Fallada( هانس فاالدا

  

مانی ڕۆژی  نووسه       ی  ٢١ری ئا شاری گرايفسوالد    له  ١٨٩٣ی مانگی جوالی سا
"Greifswaldمان لهڕۆژهه  " له ی  ی مانگی فوريه٥و ڕۆژی   دايك بووه  تی ئا ی سا

  .  شاری برلين کۆچی دوايی کردووه  له ١٩٤٧

قازييهوه     کوری  شاره ك  ی    له  کهکی  له  وه ه   ١٩٠١سا ناوەنديی ف  سهرەتا  رگهی 
ندووه شاری اليپزيك ده   شاری برلين و دواتر له ی  .  رسی خو نی مهته  له  ١٩١١سا

ه  ١٨ کدا که  ييدا لهسا ل کی خۆی کردی و بووه نبههه   له  دۆئ هۆی کوشتنی    ر هاوپۆل
  همار. لده   ت بهتوندی بريندار بوو، نارديان بۆ کلينيکی تايبه  ی و خۆشی بهکه هاوپۆله
ی   به  له  ١٩١٣سا دا کاری کرد و  لهوه هۆی خواردنهبواری کشتوکا ری  ده بهڕاده ی 

کی شهڵ ده گه ر کرا. لهی ده که کاره   کان لهره سڕکه کۆڵ و هۆگری بۆ ماده ئه ڕی ستپ
لهکه يه جيهانی  مهسهمی  ئاماده ر  خۆی  بهيلی  لهی  بهشه  شداری  بوو  بهڕ  هۆی م 

هاتوويی ش ده و الوازيی لهشهوە، له نال   ريان کرد.  و

ی      چی و کاری نالههۆی چهبه  ١٩٢٣سا ك  ی چهبارەوە بۆ ماوه ند جار سهرپ ند مانگ
لهوه نديخانهبه  خرايه ی    .  ئه  ١٩٢٦سا کيتر  جار ماوه مجاره بۆ  بۆ  ساڵ  يان  دوو  ی 
ی وه نديخانهبه خرايه   ندی کرد. ماوه زه  ١٩٢٨. سا

ی        سا سهرەتای  له  ١٩٣٠له  بهرە  بهرە  برلين    بهوالوە  ڕژنامهوانی  ی  کۆمه
وکردنهوی ڕۆمانی   بهشداری دەکرد و ههر ئهوانيش يارمهتيدەری بوون بۆ چاپ و ب

) چی؟"  ستا  ئ بچووك،  ی  ?Kleiner Mann – was nun"پياوی  سا له  ئهو  ١٩٣٢)   .
چهند   دواييشدا  هکانی  سا له  جيهان.  ههموو  له  ناودەرکردنی  هۆی  بووە  کارەی 



 جيهان یی ئهدەبيژ کرۆنۆلۆ  ١٩٩    

 

 
 

ک له کاسهی قوڕقوشمدا دەخوا" ( ناوی "ک جار  Wer einmal ausڕۆمانتری به 
dem Blechnapf frisst  (١٩٣٤ ) يين و  ١٩٣٨)  Eiserne Gustav، گوستاڤی پۆ ، ب

" ژيانی  Carwitzل سوسياليستهکان له شاری  گارويچ "کردەوە. له سهردەمی ناسيۆنا 
شهيهکی بۆ دروست بی خۆی به ئهدەبيات و چيرۆکی  کردووە و لهوێ ب ئهوەی ک

الی " نه چيرۆکهکانی مورک نهوە خهريك کردووە. (بۆ و  die Geschichten aus منا
der Murkelei " کۆڵ خواردنهوە و هۆگ  .)١٩٣٨ شهی ئه ريی بۆ  تا ئهوەی بههۆی ک

ی     له نهخۆشخانهيهکی شاری برلين کۆچی دوايی کرد.    ١٩٤٧مادە سڕکهرەکان، له سا

مان له ئهژمار      تی ئا هانس فاالدا يهك له ناودارترين نووسهرانی سهدەی بيستهمی و
شه و خهم و پهژارەی مرۆڤی ههژار  دێ. له ڕۆمانهکان و نووسراوەکانيدا بهتايبهت ک

  هانی بهرجهسته دەکاتهوە. دوای شهری يهکهمی جي

ستا چی؟" (    ی  ?Kleiner Mann – was nunڕۆمانی "پياوی بچووك، ئ  ١٩٣٢) سا
الپهرەدا له چاپ دراوە. ئهو ڕۆمانه نووسهری له ههموو جيهان ناودار کرد.    ٣٦٣له  

کی ئاسايی حيسابدار رگ دەست پيدەکا که  چيرۆکی ڕۆمانهکه به مرۆڤ به ناوی پينب
کچی کی  دە   دۆست ک  مندا چاوەڕوانی  و  دووگيانه  ما  ئ ههيه.  ما  ئ ناوی  .  کات به 

رگ  هکهی ئاشنای دەکا. له سهرەتاوە    پينب ل دەکا و لهگهڵ بنهمه داوای زەماوەندی 
ک به ناوی "  ك ههژارانهدا له گوند کی بڕ "  Ducherowخۆی و ژنه تازەکهی له ژور

رگ دانابوو کات له زەماوەندی   دەژين. خاوەن کارەکهی که کچهکهی خۆی بۆ پينب
، له کارەکهی وەدەر  ما ئاگادار دەب   دەن و  ... ئهو و ئ

وەيهکی ئينترناسيۆنالی دەنگی دايهوە و س    ئهو ڕۆمانه    له سهدەی بيستهمدا به ش
نی   دا، هاتۆته سهر پهردەی سينهما.   ١٩٨١و  ١٩٦٧،  ١٩٣٣جار واته له سا
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  ) Klaus Mann( کالوز مان

  

مانی ڕۆژی      ی  ١٨نووسهری ئا بووە  له مونيخ لهدايك    ١٩٠٦ی مانگی نوامبری سا
مای  ٢١و ڕۆژی   مانگی  س "  ١٩٤٩ی  کان فهرCannesله شاری  تی  له و نسه  ا" 

مانی   کۆچی دوايی کردووە. کالوز کوڕی گهورەی تۆماس مان نووسهری ناوداری ئا
هاتوويی نووسهريی خۆی له ههنبهر باوکی و مامی   يداوە ل ژ ههو يانی در بوو و سا

ی   . سا ن له شاری برلين ژياوە و لهوێ وەك    ١٩٢٥واته "هاينريش مان"دا بسهلم
  ڕەخنهگری شانۆ کاری کردووە.  

ی      زی سياسی سوسيال ناسيۆناليستهکان له سا دا    ١٩٣٣دوای بهدەستهوەگرتنی ه
ڕۆژنامهيهکی  وکردنهوی  ب بۆ  هوالندا  تی  و له  تاراوگه  له  شت.  بهج ه مانی  ئا

ی  ئهدەبی که دژ به سوسيال ناسيۆناليستهکان     –سياسی   بوو، چاالکی دەکرد. له سا
وە وەك سهربازی ئهمريکايی له شهڕی  ١٩٣٨ تی ئهمريکا و لهو دا کۆچی کرد بۆ و

  دووههمی جيهانيدا بهشدار بوو. 

وەك     گا  کۆمه ناو  کهسييهکانی  شه  ک نووسراوەکانيدا  له  زان  ل کی  ياريگهر وەك 
ش به  خۆکوژيی  و  سڕکهرەکان  مادە  به  ئالوودەبوون  ربازی،  وەستايانهی  ن وەيهکی 

نی ئهم   نهر ڕوون دەکاتهوە. نووسراوە ئوتۆبيۆگرافييهکانی وەك "مندا ئهدەبی بۆ خو
" ١٩٣٢سهردەمه"( و   (Kind dieser Zeit)"وەرچهرخان ی  "خا و   "١٩٤٢"  (Der 

Wendepunkt  .ن دەکر سهير  کولتووری  ژووی  م ئهزموونی  گرنگترين  وەك   "
پيستۆ " ) بارودۆخی  ١٩٣٩" (Der Vulkan" و گڕکان "Mephistoڕۆمانهکانی وەك م

سياسی   ڕۆشنبيری  پلهی  و  ڕوون   –نووسهر  بهرچاو  وەيهکی  ش به  ئهو  ئهدەبی 
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دەکاتهوە. کالوز مان له نووسراوەکانيدا بهردەوام له بهربهرەکانی لهگهڵ ژيانی کهسی  
نووسهری  گرنگترين  وەك  و  ڕاوەستاوە  فاشيستهکان  به  دژ  "من"ی خۆی،  و  خۆی 

مان ناوی دەرکردووە. مان له کۆتايی ڕۆژەکانی ژيانيدا بههۆی خواردنی  ت اراوگه له ئا
  لهڕادەبهدەری حهبی خهوەوە، گيانی له دەست دا.  

پيستۆ "    ی  Mephistoڕۆمانی م الپهڕەدا چاپ کراوە. لهو   ٣٩٩له    ١٩٣٦" له سا
له سهرد نوسين  بارودۆخی  به  وەستايانه خۆی  وەيهکی  ش به  ەمی سوسيال  ڕۆمانهدا 
" له  Queridoناسيۆناليستهکانهوە خهريك دەکا. به پشتيوانيکردنی چاپخانهيهك بهناوی "

" ستن  ک رمان  ه ناوی  به  ك  هاوکار شنياری  پ و  ئامستردام   Hermannشاری 
Kesten)"وەك  ١٩٩٦  -  ١٩٠٠ برلين  شاری  شانوی  و  فيلم  ياريکهری  ژيانی   (

تهی ڕۆمانهکهی دەکا.  کی سياسی ئاو   ڕەخنهگر

ی      سا له  ڕۆمانهکه  لهدايکبوونی  ١٩٣٦ناوەڕۆکی  ڕژيمی وه   به ڕۆژی  کی  زير
دەکا. "   کانسوسيال ناسيۆناليسته کی سهHöfgenدەست پ وتووی شاری  رکه" شانۆکار

ی    له  و  هامبۆرگه  يدا  شاری برلين په  زرۆيی بۆ کاری شانۆيی لهتامه  وه ه ١٩٢٠سا
پيستۆ "  کا و لهده   شهگه  ره به  ره ی بهکهکردووە. ناودارييه ی م ك  "دا وه Mephistoڕۆ

ره ئه زبوونی سوسيال ناسيۆناليستهتای بهره سه  ردێ. لهی ل ده کهکی شاره يهست کان  ه
Höfgen  ده ه ر ده   له ت  و ووی  ئه  ژی  ههوه ترسی  شووی  هاوکاره   که   يهی  پ کانی 

سهنه بۆ  سهتوانن  بگهر  شانۆ  نهکۆی  بهوه ڕ به.  دواتر  پشتيوانيکردنی  م  هۆی 
کی کاتی ده وه  ژه کهبرلين کاره  توان لهزير   پ بدا.    ی در

ی جيددی و فيگوری ئه    ت  ستانی ناو حکوومهده سهرنجی کاربه  ناوداره   و مرۆڤه ڕۆ
. ئهييان بۆ الی خۆی ڕاده بۆ نيشاندانی ڕووی تووڕه  ش می رده سه  له  که  و ڕۆمانه ک

زداريی سوسيال ناسيۆناليسته دەدرا.  ی پ نهکرابوو، ئيزنی چاپی دوباره   غهده کان قه ه
ك گۆڕانکاری هه ی دوای بڕ و کرڕۆژهه  له  ١٩٦٥ميسان سا مان ب    ايهوە.تی ئا
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ك   )John Steinbeck( جان شتاينب

  

ی  ٢٧ڕۆژی   مريکايیری ئهنووسه    له شاری ساليناس    ١٩٠٢ی مانگی ژانويهی سا
"Salinas  ی مانگی دسامبری  ٢٠"ی سهر به ئهيالهتی کاليفۆرنيا له دايك بووە و ڕۆژی

ی    له شاری نيۆيۆرك کۆچی دوايی کردووە.  ١٩٦٨سا

کی      مانيا، و دايک هيهکی ئاشهوان که بنهڕەتيان دەگهڕايهوە بۆ ئا وەك کوڕی بنهما
کی دارايی باشدا له ناوچهی ساليناس گهورە بوو.   مامۆستای قوتابخانه، له بارودۆخ

ی   نهری    ١٩٢٥تا    ١٩٢٠سا له زانستگهی شارەکه له بواری ئهدەبی و ئهنستيتۆی پشک
ب به  دەريايی)  لهگهڵ  دەريا(بيۆلۆژی  هاوکات  ندووە.  خو دەرسی  کۆتايينامه،   

ناوە و ژيانی خۆی پی   ندنهکهی وەك ژۆرناليست و کاری کشتوکاڵ، پارەی دەره خو
ئۆکالهۆما   و  کاليفۆرنيا  رانی  وەرز کاريی  نالهباری  بارودۆخی  وەبردووە.  بهڕ

ندن ل شاوە. دوای دابڕانی له خو ه شاری  بهردەوام سهرنجی ئهويان بۆ الی خۆيان ڕاک
ی کار له بواری ژۆرناليستی داوە.     نيۆئۆرك ههو

ناوی      به  بوو  ك  ڕۆمان ك  ب شتاين  جان  نووسهری  کاری  سهرکهوتوويی  يهکهم 
"Tortilla Flat  ی چاپی کرد. به نووسينی ڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی   ١٩٣٥" که سا
"Früchte des Zorns  ی ونهتهوەيی وەك نووسهر ناو   ١٩٣٩" توانی له سا وەی ن به ش

دووههمی   شهڕی  له  وەرگرت.  پ  تی  خه کارەی  ئهو  بۆ  دواتر  ك  سا دەربکات. 
) کرد  کاری  ئورووپا  له  نيزامی  وەك  ١٩٤٣جيهانيدا وەك ژۆرناليستی  ههروەها   ،(
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دەری سوپايی له ڤيهتناميش چاالك بوو( ی  ١٩٦٥ههوا ل له خه  ١٩٦٢). سا تی نۆب
  بواری ئهدەبی وەرگرت. 

وەك      يهتييهکانيهوە  کۆمه ڕەخنهگرانه  ڕۆمانه  بههۆی  زياتر  ك  ب شتاين  جان 
ناودارترين نووسهری ئهمريکايی سهدەی بيستهم ناسراوە. کارە ئهدەبييهکانی به مليۆن  
و  ڕۆمانهکانی  کهسايهتی  ڕاستگوويی  کراون.  چاپ  جيهاندا  سهراسهری  له  جار 

ز،  بهيانک کی بهه ناوە، وەك کاراکتهر کی ه گا پ ييهی له ناو کۆمه ردنی ئهو يهکد
و   يهکيهتی  بۆ  خۆی  کاتی  زۆربهی  که  نووسهر  ڕانهوەی  گ وازی  ش چهشنی 

يهتی تهرخان کردووە، بهرجهسته دەکاتهوە.    دادپهروەری کۆمه

   " تووڕەيی  بهرههمی  ی  Früchte des Zornsڕۆمانی  سا ڕۆمانی  ١٩٣٩"    وەك 
ڕن له   کی    ٦١٩سهردەمی مود نت الپهڕە له چاپ دراوە. بهو ڕۆمانه نووسهر دۆکۆم

نی   رەکانی سا ه وەرز بنهما و ناخۆشی زۆربهی  که ژيانی ههژار  قاند    ١٩٣٠خو
ههروەها   و  يهتی  کۆمه ڕەخنهيهکی  وەك  ناکردنهکه  و بوونی  سروشتی  دەکا.  نا  و

ک ڕۆمانهکه،  سهرەکيی  کاراکتهری  زبوونی  قياتی  بهه خو کدا  بارودۆخ لهههر  ه 
دەدا.   نيشان  نووسهر  پيشهيی  کاری  اليهنی  ت،  ز دەپار خۆی  ئهخالقی  و  ئينسانی 

کی  Früchte des Zornsڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی " ستا له ئهمريکا وەك ڕۆمان " ئ
  کالسيک سهير دەکرێ.  

تهوە بۆ بارودۆخی نالهباری س    کهاتنی ڕۆمانهکه دەگهڕ نی  سهردەمی پ   ١٩٣٠ا
رانی ئهمريکايی بههۆی قهرزداربوونيان به بانکهکانهوە له   کی زۆری وەرز که بهش
قهرزەکانيان   کارەکهيان سوودی  ئهزموونی  بههۆی  بتوانن  که  نهبوون  کدا  بارودۆخ
ئيشك   بههۆی  تهکه  و ڕۆژئاوای  باکووری  رانی  وەرز بهتايبهت  بانکهکان.  بدەنهوە 

سرو کارەساته  و  تۆفان  ی،  ك  سا پ بۆ  نالهباريان  زۆر  کی  بارودۆخ وشتييهکانهوە 
  هاتبوو. 

هيهك به ناوی جود "    تهوە  Joadڕۆمانهکه بهسهرهات و چارەنووسی بنهما ڕ " دەگ
گرن و به سواری   که دەبوو دەست له زەوی و ماڵ و دارايی له ناوچهی ئوکالهۆما هه

ق بهرەو کاليفۆرنيا وەڕێ کهون. له ن کی شل وشهو هکهدا دايکيان  کاميۆن اوەندی بنهما
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نی لهسهر   کهری نهر ك کارت کی گهش بين هيچ رووداو ی گرتووە که وەك مرۆڤ ج
تهوە و ...  و دەب ك پڕژ و ب هکه ل رەژنه، بنهما ت و سهرەڕای چاالکی ئهو ش   دا نان

ی  John Fordجان فۆرد "  شهی وەك    ١٩٤٠" سا ئهو ڕۆمانهی کردە فيلم و هونهرپ
نری فۆن  ل "Henry Fondaدا "ه  John" و جان کارادين "Jane Darwell"، جهين دارو

Carradine  ی سا فيلمهکه  کردووە؛  دا  ت بهشدارييان  ئۆسکاری    ١٩٤١"  تی  خه
 وەرگرتووە.  
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    )George Orwell(  لجۆرج ئۆرو

  

       " بلهير  ئارتۆر  ئيريك  ياخود  ل  ئۆرو نووسهری  Eric Arthur Blairجۆرج   "
ی  ٢٥ئينگليزی ڕۆژی   نی سا "  Motihari"   له شاری مۆتيهاری  ١٩٠٣ی مانگی ژو

ڕۆژی   و  بووە  دايك  له  هيندووستان  تی  ی  ٢١و سا ژانويهی  مانگی  له   ١٩٥٠ی 
 لهندەن کۆچی دوايی کردووە. 

ی     سا له  مامناوەندی  هيهکی  بنهما کوڕی  زانستگهکانی   ١٩٢٢تا    ١٩١٧وەك  له 
بورما   تی  و بۆ  چووە  پۆليس  ئيدارەی  کی  ئهفسهر وەك  ندوە.  خو دەرسی  ئينگليز 

"Burma" تی دوور که ئهمڕۆ به ناوی ميانمار " ناودارە. به  Myanmar" له ڕۆژهه
ئيمپريا ههنبهر  له  ڕەخنهگرانهی  ستی  و هه ڕوونبوونهوی هۆی  و  ئينگليز  ليزمی 

ی   ل سا نکارانهی کلۆنياليزمی بريتانيايی، جۆرج ئۆرو واز له ئيشی  ١٩٢٧دەوری تا
تی ئينگليز. له سهرەتاوە وەك کۆچهر له   تهوە بۆ و دەگرێ و دەگهڕ پۆليسييهکهی هه
ب فرۆش و مامۆستا له قوتابخانه کهسييهکان له   پاريس و لهندەن و دواتريش وەك کت
کۆشهری  کی ت ماوەيهشدا وەك ڕۆژنامه نووس تی ئينگليز کاری کردووە و لهو  و
و   کارگه  کارانی  کر ههژارانهی  ژيانی  چۆنيهتی  سوسياليست  شکهوتووخوازی  پ

ک ناميلکه و بابهتی لهسهر نووسيون.   هم و گهل   کانگاکانی داوەته بهر نيگای قه
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ی      بی خۆی کۆتايی پ ه  ١٩٣٣له سا ی  يهکهم کت نا. لهسهر ئارەزووی خۆی سا
کهڵ به شهڕەکانی ئيسپانيا بوو و شان به شانی ئازاديخوازان، دژ    ١٩٣٦ گيانفيدايانه ت

به فاشيزم و کۆنهپهرەستی شهڕی کرد و ههر لهو شهڕانهشدا بريندار بوو و گهڕايهوە 
ك دواتر له بواری ڕۆژنامه نووسی وەك سهرنووسهر و  تی دايك و بابی. سا   بۆ و

" تريبون  لهگهڵ ڕۆژنامهی  نووس  بوو  Tribuneتهوەر  که ڕۆژنامهيهکی چهپهکان   "
  هاوکاری کرد. 

ی      سا له  ل  ئۆرو جۆرج  تووشبوونی  ڕۆمانی  ١٩٤٩بههۆی  سيل،  نهخۆشيی  به 
ی ئالدۆ هاکسلی"  نا که له پهنا ڕۆمانی دنيای جوانی نو  Aldousئاخرينی کۆتايی پ ه

Huxleyنی سهدەی بيستهم ناسرا.  " وەك ناودارترين رۆما  

بانه: "     به دەست وااليی له پاريس و  بهرههمهکانی ئهدەبيی نووسهر بريتين لهم کت
"لهندەندا  بيرمای"،  "ڕۆژگارانی  ڤيگهن"،  لهنگهرەکهی  بهرەو  بی  جادەيهك  کت و   "

ن " ئاژە کاك مهزرای  کورد  سۆزی  د ری  وەرگ و  نووسهر  زدار  ڕ اليهن  له  که   "
ت کهريم دانشيارە  پهڕی ڕۆژهه ڕراوەته سهر زمانی کوردی و لهسهر ما وە وەرگ

و کراوەتهوە.   – بهکاندا ب ر چاوەی کت   بۆکان لهژ

بی "    نکت ی  مهزرای ئاژە له چاپ دراوە. ههروەها   ٩١له    ١٩٤٥" سا الپهرەدا 
ی  مانييهکهی سا ی  ١٩٤٦دەقه ئا   ١٩٨٦و دەقه کوردييهکهی کاک کهريم دانشيار سا

ن" ەوە، نووسهر دەرکهيهکی له س بی "مهزرای ئاژە وئيد له چاپ دراوە. بههۆی کت
کی   رش ه و  کردەوە  ديکتاتۆران  سهر  بردنه  و  شا بۆ  ڕەخنهی  مهزنی 
ڕانهی  شۆڕشگ کی  چيرۆک و  قاند  خو جيهان  مانی  زا سهر  بۆ  گيانبهختکراوانهی 

  ناوداری سهدەی بيستهمی ل دروست کرد.  

بهرههم     ئهو  ههنبهر نووسهر  له  داڕشتووە  ستالينيزم  به  دژ  ڕەخنهيهك  وەك  هی 
ف ستالين " ). ناوەڕۆکی  ١٩٥٣  -  ١٨٧٨" (Josef Stalinڕوانگهی ئينگليز دژ به جۆز

بهکه لهسهر خۆڕاگری و شۆڕش دژ به ئاغای "جۆنز"ی خاوەنی مهزرای  مانۆڤرە.   کت
م مهزرای  بهرازی  پيرترين  وەك  مايۆر  پيرە  اليهن  له  شۆڕش  ه ئيدەی  گه انۆڤر 

دا   هکان مافی يهکسانيان ههيه و شهش ياسايتريش لهو کراوە. ئهو ياسايه که ههموو ئاژە
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تهکردنی اليهنی "جوانگهرائی"   نهوە. لهو کارە ئهدەبييهدا به ڕاشکاوی ئاو ڕوون دەکر
ل دروست  يهکهيهکی  چهمکه  دوو  لهو  نووسهر  و  ديارە  بهکهوە  کت به  "سياسی"  و 

که ك مانادار.  کردووە که ت کی گهل واز م به ش که له تهنز و پهخشان به  و
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  ) Nagib Machfus( نهجيب مهحفووز

  

  دايك بووه   له  قاهيره   له  ١٩١١ی  ا ی مانگی دسامبری س١١ری ميسری ڕۆژی  نووسه
ی  ٢٩و ڕۆژی   ك  . وه کۆچی دوايی کردووه   قاهيره   له  ٢٠٠٦ی مانگی ئاگوستی سا

له ئيداری  کی  فهرمانبهر شاره ڕه گه   کوڕی  کۆنی  کی  نهجيب  .  بووه   وره گه   کهک
ی    مهحفووز له و    بياتده رسی ئهده   ی شاری قاهيره زانستگه  له  ١٩٣٤تا    ١٩٣٠سا

ندووه و له ی    فهلسهفهی خو کاری ئيداريدا چاالك    نشينی لهمی خانهرده تا سه  ١٩٣٩سا
  .  بووه 

ژه     تو کۆمهخوڕاگری  بهکانی  دژ  لهداگيرکه  گا  ئينگليز  هه   ريی  و  ها  روه ميسر 
نی  چاالکيی بازنه   ياندهريان گهکانی نووسه بييهده ئه  کان کاره ه   ١٩٢٠ی ڕۆشنبيری سا

گرنگايهوپهئه بهڕی  چه  تی.  نووسينی  نهدوای  كی  ڕۆمان به  وه تهند  سهبارەت  يی 
فيرعهونهرده سه لهمی  مهحفووز  نهجيب  ميسر  يه  ڕۆمانه   کانی  بهکهنو ناوی   يدا 

که"قاهيره  نوێ"  ی    ی  کرده   ١٩٤٥سا وی  ڕوانگهوه ب ڕه ،  بهخنهی  خوی    ی 
کی ئه واز تی ميسری پ وه ده تی ئهد  و خهيان کر به  ديبانهش رگرت. ڕۆمانی  بی و

ناوچه نی  مه"مندا ئ ی  ی  سا کرده   ١٩٥٩"ی  و  ی    وه.ب رپرسانی  به  ١٩٨٨سا
ی    ريان دا و لهميسر فتوای کوشتنی نووسه  کان لهئيسالميسته بۆ کوشتنی    ١٩٩٤سا

ژی لهده    توندی بريندار بوو.    ر کرا و بهسهستڕ
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نهندين ڕۆمانيتر وه هۆی نووسينی چهبه    ی  Midaq-Gasseکانی ميداق" (ك "کۆ ) سا
نووسه١٩٤٧ بووه ،  خۆشکه  ر  گا  گهڕ بۆ  ئهشهر  دانی  عهده پ ڕنی  مود بی  ڕه بياتی 

  ميسر.   م لهی بيستهده سه

ی      لی ئهب زمان، خهڕه ری عه م نووسهکهك يهوه   ١٩٨٨سا رت.  رگبی وه ده تی نۆب
ڕاوه   ١٥ڕۆمان و    ٣٠م  رجههۆی نووسينی سه  به د گ کی زۆر ووتار که   ج  و ژمار
و کرابوونهal-Ahramهرام "ی ئهلئهرۆژنامه  له کی  ر بوو به ده ، نووسهوه " دا ب نگ

تی ميسر.  خی ئهپڕ بايه   خالقی بۆ و

نه    بی "کۆ ی  Midaq-Gasseکانی ميداق" (کت   قهبی و ده ڕه انی عه زم  به  ١٩٤٧) سا
مانييه ی  کهئا کی وه   و ڕۆمانه . ئهچاپ دراوه   دا لهڕه الپه  ٣٥٧  له   ١٩٨٥ی سا ك ڕۆمان

کی سه  يی بهوه تهنه تهرده نيشاندانی فاز ده ده   که می کۆنی و و قۆناخی  ره کا و بهست پ
. تا کۆتايی  ده   ره گا پهی کۆمهقينهڕاسته ن بهر خۆی لهووسهکان ن١٩٥٠ست دا  و کت

  .  ريك کردووه خه  گاوه ر کۆمه سهله  خنهڕه  به

کی ته  چلۆنايهتی ژيان له  که ڕۆکی ڕۆمانهناوه     ن   يه و زۆر لهنگی شاری قاهيره کۆ
کی هاوچه   له  چ کهر ده ی نووسهقينهژيانی ڕاسه گا  و بارودۆخ و  شندا ژياوە. لهج

وه   دا بهوڵ ده ر ههدا نووسهڕۆمانه  م  ند مرۆڤی جياواز بهرچاو ژيانی چهکی بهيهش
کی ئابووری وه  له نهبهكدا لهك يهبارودۆخ نا بکا.  ر چاوی خو   ر و

دووههبه  له    ڕۆمانهشی  چهکه می  گه دا  ی  نو فيگوری  نهند  د بۆ    وه کايه  نج  و 
لههه  ژيانيان  سه  به  تاوه ره سه  سووڕانی  به  رتاشخانهکاری  دواتر  فرۆشی  له  و  ش 

وه خۆيان به گا داب و  نجانی ناو کۆمه ك بۆ گه يهك نموونهوه   و فيگورانهن. ئهبهده   ڕ
ن و هه  گا بهريتی کۆنی کۆمه نه ڕن ده گرنگ دانان کی مود ی ژيان  و ڕۆمانه ن. ئهده و
گادا  کۆمه   بی لهڕه بی عهده ی ئهگرانهنهخر سهرنجی ڕه نووسه  که  م ڕۆمان بووه كه يه
ناوه بهخهوه   . ر ه
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برت کامۆ  ) Albert Camus( ئا

 

ی  ٧رانسی ڕۆژی  سوفی فهيلههر و فنووسه    شاری    له  ١٩١٣ی مانگی نوامبری سا
تی ئهMondoviمونداوی " ی ی مانگی ژانويه٤و ڕۆژی    دايك بووه   زاير لهلجه" و

ی  ڤين "ناوچه له ١٩٦٠سا ب ل   .  کۆچی دوايی کردووه  نسهرا"ی فهVilleblevinی ڤيل

کاريدا گهورە بووە. دوای      کی نيوە ههتيو له ناوچهيهکی کر برت کامۆ وەك کوڕ ئا
ندووە و وەك   تووش بوون به نهخۆشی ئازارە باريکه (سيل) دەرسی فهلسهفهی خو

ی  هونهرپيشه، نووسهر و ڕۆژنامهوان کا ئهندامی    ١٩٣٥تا    ١٩٣٤ری کردووە. سا
ی   ناوە. له  l’Équipeگرووپی شانۆی "  ١٩٣٧حيزبی کومۆنيست بووە. سا ك ه "ی پ

ی   "  ١٩٣٨سا ڕۆژنامهی  بۆ  ڕۆژنامهوان  وەك  له Alger républicainبهوالوە   "
ی   کۆچی   ١٩٤٠ئهلجهزائير کاری کردووە. دوای قهدەغهکردنی ئهو ڕۆژنامهيه سا

-Parisشاری پاريس و لهوێ بۆته سهرنووسهری ڕۆژنامهی پاريس سوير "کردوە بۆ  

Soir ."  

ی      گانه "  ١٩٤٢سا " و فهلسهفهی ساکاری داب و  Fremdeدوو ڕۆمانی به ناوی ب
"ی نووسی و  philosophische Essay Der Mythos des Sisyphos نهريتی سيزيفی "

کی   دا چووە ناو گرووپ رەوە به ناوی کۆمبات "له ههمان سا " که به  Combatشۆڕشگ
ی   "ی نووسی  Die Pestڕۆمانی تاعون "  ١٩٤٧مانای ڕووبهڕووبوونهوە و خهباته. سا

تی ڕەخنهگرانی " تی Prix des Critiquesو خه کی ئهدەبييه له و ت " وەرگرت که خه
ئهلجهزاير، ئهمريکا،  تانی  و بۆ  کرد  سهفهری  ئهوەدا  بهدوای  و    فهڕەنسه.  يۆنان 
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ی   ی داوە چييهتی شهڕی  ١٩٤٥باشووری ئهمريکا. له سا ەوە به نووسراوەکانی ههو
ک ڕوون بکاتهوە.    ئهلجهزاير بۆ خه

ی  تی نۆبيلی پ بهخشرا.   ١٩٥٧سا   خه

فهلسهفهوە،      و  ههروەها شيعر  ئهدەبی،  کاری  و  بههۆی  قورساييهك  کامۆ  برت  ئا
کی تايبهخۆی له بواری ئهدەبی و تی فهرانسهدا ههبوو.  دەنگ   ئهخالقی له و

ی  Die Pestڕۆمانی تاعون "     مانييهکهی له    ٢٥٥له    ١٩٤٧" سا الپهڕە و دەقه ئا
ی   له چاپ دراوە. ئهو ڕۆمانه بووە ناودارترين ڕۆمانی دوای سهردەمی   ١٩٤٨سا

گهی  شهڕی فهڕانسه له ئهلجهزائير. ئهو ڕۆمانه ههم اليهنه ئهدەبييهکهی و ههم له ڕوان
ڕۆر سهير   ك و بيرەوەرييهك دژ به شهڕ و زۆرداری و ت نت ژووييهوە وەك دوکوم م
بهشداری   و  يهکيهتی  بۆ  گا  کۆمه کردنی  بانگ  و  کۆکردنهوە  ی  ههو يدا  ت و  کراوە 

  کردن له ههوڵ و هاوکاری گشتی له سهردەمی شهڕ دراوە. 

نی      تهوە بۆ سا " له  Oranری ئۆران "ەکان له شا١٩٤٠ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه دەگهڕ
باکووری ئهفريقا. نووسهر، جرجهمشکی تۆپيو به يهکهم نيشانهی نهخۆشی تاعوون 
ن. کات که  کی نايانهوەی به هۆکاری ئهو نهخۆشييهی دابن ن که خه له ئهژمار د
ته   تووش بوون بهو نهخۆشييه بهردەوام ههڕەشه له مردنی مرۆڤ دەکا، شارەکه دەکهو

ر قهرەنتينهوە.   ك به ناوی ريۆ "ژ ك به ناوی  Rieuxدوکتۆر " به هاوکاری ڕۆژنامهوان
رت "   " خۆڕاگری له ههنبهر ئهو تووشبوونه، ئورگانيزە دەکهن و ... Rambertرامب

ك هاتووە که به گشتی     نج بهش پ ڕۆمانی تاعوون وەك درامايهکی کالسيکی له پ
تهوە. له يهکهم بهشدا نيشانهکانی نهخۆ  ٣٠ ن. بهشی  فهسڵ دەگر شی تاعوون دەناسر

ههمدا   س بهشی  له  و  ن  دەست پهرە  تووشبوونه  ئهو  چلۆن  که  دەدا  نيشانی  دووههم 
نهخۆشييهکه به لووتکهی بهرزی خۆی دەگا. له کۆتايی بهشی چوارەمدا تووناکردنی  
نجهم و کۆتايی ڕۆمانهکهدا به ڕوونی باسی   ينرێ و له بهشهکانی پ نهخۆشييهکه ڕادەگه

  .  ل دەکرێ
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له     پهڕ کرد و  تهنانهت  برت کامۆ به نووسينی ئهو ڕۆمانه سنووری ئهدەبی ت ئا
ل  زۆری  کی  ژمار کهمدا  کی  کات له  و  کرا  ل  شوازی  پ ڕەخنهگرانهوە  اليهن 

ی   و دوای    ١٩٤٧فرۆشرا. به هۆی پهيوەندايهتی ڕۆمانهکه لهگهڵ تهوەری شهڕ له سا
سهرجهم  اليهن  له  جيهانی،  دووههمی  کرا.    شهڕی  ل  شوازی  پ ئورووپاييهکانهوە 

گا" که نووسهر له کارەکهيدا پهرەی   دان بۆ گهيشتن به "يهکيهتيی کۆمه پتی ههو کۆنس
ك دەکهوت. ڕۆمانی تاعوون   گاکانی جيهان ڕ داوە لهگهڵ بارودۆخی ههموو کۆمه پ

ی  ی  ١٩٩١سا  له فڕانکفۆڕت هاته سهر سهکۆی شانۆ.  ٢٠١٠کرا به فيلم  و سا
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  )Graham Greene( گراهام گرين

  

ی  ٢نووسهری ئينگليزی ڕۆژی      رک    ١٩٠٤ی مانگی ئوکتۆبری سا له شاری ب
له شاری    ١٩٩١ی مانگی ئابريلی  ٣" له دايك بووە و ڕۆژی  Berkhamstedهامستت " 

کی سهرکهوتوو و   تی سويس کۆچی دوايی کردووە. گراهام گرين نووسهر وی و و
"به   کونراد  ف  جۆز دوای  سهردەمی  ئينگليزی    -   ١٨٥٧"(Joseph Conradتوانای 

نری جيمز " ١٩٢٤ نس "١٩١٦  -  ١٨٤٣" (Henry James)، ه چ. الور  .D)، دی. ئ
H. Lawrence" و ويرجينيا وولف "Virginia Woolf) "بووە. دوای ١٩٤١  -  ١٨٨٢ (

ههمين پياو" و کردنی ڕۆمانهکهی به ف يلمی سينهمايی، له ههموو نووسينی ڕۆمانی "س
بۆ  خۆی  زياتر  کاتۆليک،  کی  نووسهر وەك  ئهدەبييهکانيدا  کارە  له  ناسرا.  جيهاندا 

ڕن"وە خهريك کردبوو.     بهربهرەکانی و دۆزينهوەی ڕاستهقيهی "بوونی مود

ی      رک هامستت و ئۆکسفۆرد، گراهام گرين له سا ندن له ب دوای تهواوکردنی خو
" کردووە. لهو سهردەمهدا بههۆی  Timesۆ ڕۆژنامهی تايمز "کاری ب  ١٩٣٠تا    ١٩٢٦

نی   سا له  بۆتهوە.  نيزيك  کاتۆليك  ئايينی  له  خهمۆکييهوە  نهخۆشی  به  تووشبوون 
وەك  ١٩٣٠ زياتر  گرين،  بووە.  ناودار  ك  گهل تايمز  بۆ  فيلم  ڕەخنهگری  وەك  ەکاندا 

تانی بيانی ڕۆمانهکانی چيرۆکیڕۆژنامهوان بۆ دۆزينهوەی  سهفهری کردووە.    بۆ و
و کراون.  که يهتی لهگهڵ کارە ئهدەبييهکانی ت   له پهناشيدا رووداوی سياسی و کۆمه

   " ئوستومووڵ  شهمهننهفهری  ڕۆمانی  نووسهر  سهرکهوتوويی   Stamboulيهکهم 
Train  ی که سا بوو  ناوی   ١٩٣٢"  به  کيتری  کار بههۆی  و دواتريش  درا  له چاپ 
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" بڕايتن  ی  Brighton Rockتاشهبهردەکانی  سا که  ەوە،  کردەوە،    ١٩٣٨"  وی  ب
ی   کيدا ناوی دەر کرد. له پهنا کارکردن بۆ تايمز له سا ندەيتر له ناو خه تا    ١٩٤١ه

تی سيرالئۆن "   ١٩٤٤ و له  ئينگليز  دەرەوەی   Sierraهاوکات کاری بۆ وەزارەتی 
Leoneنر تانی ههژار و شهڕبهسهردا سهپ او، تامهزرۆيی " کردووە. به مانهوەی له و

ژوویبۆ   ته    م و ئهدەبييهکانيدا  دۆڕاوانه  ئهو  کارە  له  ڕاشکاوی  به  که  کرد  پهيدا 
نی   سا له  کردوون.  پ ديکهی   ١٩٦٠و    ١٩٥٠ئاماژەی  سهرکهوتوويهکی  ەکاندا 

نا که يهك له کارەکانی ئهو سهردەمهی ڕۆمانی پياو له هاوانا "  Mann inوەدەست ه
Havanna  ١٩٨٠کيهتی که کۆتاييهکهی بهختهوەرانهوە بووە. له  تهنيا ڕۆمان" بوو و  

خهريك   جيهانيهوە  شهکانی  ک و  تهوەر  به  خۆی  زياتر  و  ناوە  وەال  ئايينی  بهوالوە 
  کردووە.  

ی      ههمين پياو" سا ی    ١٩٥٠رۆمانی "س مانييهکهی سا  ١٥٧له    ١٩٥١و دەقه ئا
ڕن له   ڕاوەيهکی سهردەمی مود ڕاوەيه له سهرەتاوە  الپهرەدا وەك گ چاپ دراوە. ئهو گ

ب چاپی کرد. ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه لهسهر  تهنيا بۆ فيلم ئامادە کرابوو که دواتر وەك کت
دەست   زستانيکی شاری ويهن  له  له شهڕی دووههمی جيهانی  زداران  ه بردنهوەی 

يکی سهردەمی قوتابخانهی به   ناوی  پيدەکا.  ڕۆلۆ مارتين ی ئينگليزی له اليهن ههڤا
ئاوارەکانی   ئيدارەی  لهسهر  نووسراوەيهکی  که  دەکرێ  شتن  بانگه ليم  نری  ه
هکهيدا   ك بکا. کات دەچ بۆ الی ههڤالهکهی و به دوای ما ك و پ ناونهتهوەيی بۆ ڕ
شتر   پ سهيارەوە چهند ڕۆژ  کی  بههۆی رووداو ليم  نری  ه که  ن  ی دە پ دەگهڕێ، 

  گيانی لهدەست داوە و ... 

ی    به تايبهت    وەك ناودارترين ڕۆمانی    ١٩٤٩بههۆی بهفيلم کردنی ئهو ڕۆمانه له سا
 نووسهر له ههموو جيهاندا ناسرا.  
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  ) Friedrich Dürrenmatt( فريدريش دورنمات

  

ڕۆژی      سويسی  شی  نهک و و  درامانووس  ی  ٥نووسهر،  سا ژانويهی  مانگی  ی 
١٩٢١  " کۆنۆلفينگن  شاری  دايك  Konolfingenله  له  و ڕۆژی  "  مانگی ١٤بووە  ی 

ی   سا "  ١٩٩٠دسامبری  نۆينبۆرگ  شاری  کۆچی Neuenburgله  مان  ئا تی  و "ی 
  دوايی کردووە.  

تهمهنی     له  ههر  مهسيحی  ئايينی  کی  فۆرميست ڕ کوڕی  وەك  دورنمات  فريدريش 
وەيهك که له اليهن بهرپرسانی  نه کردووە، به ش شانهوەی و ييهوە دەستی به ک مندا

ی    شارەکهوە  شانهوەی رەسمهکانی بۆ تهرخان کردووە. سا کارگايهکی تايبهتيان بۆ ک
ههر   ١٩٣٥ تی سويس.  و تهختی  پ برن  بۆ شاری  و  کۆچيان کردووە  هکهی  بنهما

ندنی   خو باوکی  ئارەزووی  کردووە.  تهواو  ديپلۆم  وەرگرتنی  به  ندنی  خو لهوێ 
يخ  م فريدريش خۆی پ نهگهر. کوڕەکهی له بواری ئايينی بووە، به ۆش بوو بب به و

نهگهريی ئهو سهردەمهوە به  نهکانی له اليهن پسپۆرانی و ک له و لهبهر ئهوەی چهند
ی   کی باش و وەستايانه دانهنراون، سا له بوارەکانی    ١٩٤١کار ندن  دەستی به خو

ی     ١٩٤٦ئهدەبی، فهلسهفه و زانستی سروشتی له شاری برن و زوريخ کردووە. سا
ندنهکهی به  کی ئازاد کار بکا.  خو   کۆتايی گهياند و بڕياری دا وەك نووسهر

ی   سا گايزلهر"  ١٩٥٢دورنمات  لۆتی  هاوسهرەکهی  که Lotti Geißlerلهگهڵ   "
مان و   تی ئا يان، کۆچيان کرد بۆ شاری نۆينبۆرگ له و هونهرپيشه بوو، و س مندا
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هکهی وەك   مووزە لهو شارە  تا سهردەمی مردنی لهو شارە مانهوە. دوای مردنی، ما
  ڕاگيراوە و تا ئهمڕۆش اليهنگرانی ئهدەبی سهردانی دەکهن.

گای تهنز      گا له ڕ شهکانی کۆمه ی ڕوونکردنهوی ک ك ههو نووسهر وەك ڕەخنهگر
له  پڕ  گايهکی  وەك ڕ ناساندنی جيهان  بۆ  بهکانيهوە  کت ی  له ڕ و  داوە  تهشهرەوە  و 

گاي ی تيشك خستنه سهر ئهو ڕ ۆزيی، ههو   انهی داوە.  ئا

ی  Es steht geschriebenيهکهم کارە ئهدەبييهکانی وەك "ئهو شته نووسراوە" (    ) سا
١٩٤٧   ) فهرمانبهرەکانی"  و  "دادوەر  وەك  ڕۆمانهکانی   Der Richter und sein و 

Henker  ی ی  Der Verdacht، "بهدگومانی" (١٩٥٢) سا نی" (  ١٩٥٣) سا  Dasو "به

Versprechen  ی ههروەها ڕۆمانه ناودارەکهی واته "شاهيدەکانی دادگا"    ١٩٥٨) سا
)Die    Justiz zeugen  ی ی    ١٩٥٠) که له سا   ١٩٨٥دا دەستی به نووسينی کرد و سا

چهندين   کردووە.  جيهانی  ئهدەبياتی  به  زۆريان  ك  گه کی  خزمهت نا،  ه پ کۆتايی 
کی پير" (  Der Besuch der altenنووسراوەی بۆ شانۆ نووسيوە وەك "ميوانداريی ژن

Dameی سا فيزيک"(  ١٩٥٦)  "زانای  ی  Die Physikerو  سا له    ١٩٦٢)  که 
تی پ وەرگرتن.     سهراسهری جيهاندا چهندين خه

ی  Der Richter und sein Henkerڕۆمانی "پۆليسی دادوەر و فهرمانبهرەکانی" (    ) سا
ئهو ڕ  ١٤٤له    ١٩٥٢ کی  دەسپ ی  دراوە. خا چاپ  له  ۆمانهی چاوەڕوانی  الپهڕەدا 

وەی ئاسايی کاتی بووە   سهنگاندن لهگهڵ ش کهاتهکانی ئهم جيهانه به هه نهکردن له پ
بهوە،   گهی ئهو کت گای پ بريندار کردووە، له ڕ و ياساکانی ئهو سهردەمهی کۆمه
س و کهوتی ئينسانی و   گادا به هه نانی دادپهروەری له کۆمه که ناو پ نووسهر له پ

کی ن ك و پ   اوەوەی مرۆڤهوە خهبات دەکات.  ر

ييهوە، ئهو ڕۆمانهی له ههشت      فريدريش دورنمات له سهرەتاوە بههۆی نيازی ما
کردەوە.   و  ب سويسی"دا  ری  "چاوەد ناوی  به  سويسی  نامهيهکی  حهوتوو  له  بهشدا 
که   رالخ  ب کوميسار  ناوی  به  پيرە  کی  پياو پۆليسييه،  ڕۆمانه  ئهو  سهرەکی  ڕۆلی 

رالخ زۆربهی ژيان ڕاوەيهدا کوميسار ب ی خۆی لهگهڵ تاوانکاران ڕابردووە. لهو گ
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گا بههۆی گوشار و بارودۆخی نالهباريان   يوايه که زۆربهی تاوانکارانی ناو کۆمه پ
  تووشی ئهو کارانه دەبن و ... 

ی      کراوە به فيلم. ڕۆمانی دادوەر و فهرمانبهرەکانی چهندين    ١٩٧٦ئهو ڕۆمانه سا
ی جار هاتۆته  وە چووە.    ٢٠٠٨سهر سهکۆی شانۆ و سا را بهڕ  وەك ئۆپ
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  ) Vladimir Nabokov(  والدمير نابۆکۆڤ

  

ڕۆژی         ڕوسی  ئا٢٣نووسهری  مانگی  ی  پی  سا شاری    ١٨٩٩ريلی  له 
ترزبۆرگ "  ی ٢" لهدايك بووە و ڕۆژی Petersburgپ له   ١٩٧٧ی مانگی جوالی سا

تی سويس کۆچی دوايی کردووە.  Montreuxشاری مۆنترۆ"    " ی و

ی      هيهکی تا ڕادەيهك گهوری ڕووسيدا گهورە بووە که سا   ١٩١٩نابۆکۆڤ له بنهما
مان. له زانستگهی کهيمبريج (بريتانيا) ئهدەبياتی فهرەنسی  تی ئا کۆچيان کردووە بۆ و

رۆناسی ( ی  Entomologieو م ندووە. له سا ت   ١٩٢٢)خو بهوالوە وەك مرۆڤی ب و
نيس بووە. دوای هۆندنهوەی   له شاری برلين ژياوە  نهری  وەرزشی ت و ماوەيهك ڕاه

 " سيرين  و.  شاراوەی  ناوی  ر  لهژ پهخشانهکانی  و  شيعر  شيعرW. Sirinيهکهم  ی  " 
ر ڕەخنهوە.  گوتووە و   زۆر به زووييش کهوتۆته ژ

ی      ه  ١٩٣٧سا بهج  مانی  ئا تی  و ی  نابۆکۆڤ  سا تا  و  شاری    ١٩٤٠شت  له 
ی   ته يهکگرتووەکانی ئهمريکا. له سا تا   ١٩٤١پاريس ژيا و دواتر کۆچی کرد بۆ و

لزلی "  ١٩٤٨ جی و نی Wellesley Collegeله کۆل " له شاری بۆستۆن و موزەی ئاژە
ی Harvard Universityزانستگهی هاروارد "  ١٩٥٩تا  ١٩٤٨" کاری کردووە. له سا

پرۆف زانستگهی  وەك  له  ئورووپايی  ئهدەبياتی  پسپۆری  و  ڕووسی  زمانی  سۆری 
" ل  مۆنترۆ  Cornell Universityکۆڕن شاری  له  ئازاد  نووسهری  وەك  دواتريش  و   "

  ژيانی کردووە.  
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ڕاوە، نووسراوەی شانۆيی      بههۆی کارە ئهدەبييه جۆراوجۆرەکانيهوە وەك ڕۆمان، گ
زی نووسه ريی خۆی سهلماند. بهتايبهت بههۆی نووسينی  و ... نابۆکۆڤ فانتازيای بهه

کهينانی ڕوسوايی و بی ئابڕوويی Lolitaڕۆمانی لوليتا " " که له سهرەتاوە بووە هۆی پ
ونهتهوەيی  ن سهرکهوتووی  کی  کار بهرەو  کات  ی  پ به  دواتر  م  به گادا،  کۆمه له 

ز پهرەی سهند که نووسهری له ههموو جيهان پ ناودار کرا.    بهه

ی  Lolitaمانی لوليتا "ڕۆ    ڕن سا مانييهکهی   ١٩٥٥" وەك ڕۆمانيکی مود و دەقه ئا
ی   الپهڕەدا له چاپ دراوە. له سهرەتاوە بههۆی دانانی ڕۆمانهکهی   ٤٤٥له    ١٩٥٩سا

له ڕەدەی پۆرنۆگرافی، هيچ چاپخانهيهك حازر نهبوون بۆی له چاپ دەن. ناوەڕۆکی  
تامهزرۆيی  له  پڕ  کی  حهز و  ژ  چ له   ڕۆمانهکه  که  زانستييه  ئهدەبياتی  کی  پسپۆر

ز   هيهکه به ناوی دۆلۆر فهرنسا له دايك بووە و مامۆستای قوتابخانهی تايبهتی کيژۆ
تهنيا  DoloresHaze"  هاتسه که  ياخود لۆليتا  م جهستهيهکی   ١٢"  تهمهنيهتی به ساڵ 

ژە لهگهڵ  بووە ژنانهی تا ڕادەيهك گهورەی هه دايکی لۆليتا  . بۆ نيزيكبوونهوە لهو ک
  زەماوەند دەکا و ... 

نی له ناو      کهرييهکی نهر وەيهکی نائاسايی وەها کارت ئهو ڕۆمانه له سهرەتاوە به ش
ههڕەشهی   زانستگهکه  ئهدەبياتی  و  شيعر  له  بهشدار  ئهندامانی  که  کهينا  پ کيدا  خه
له   يهك  ماوەيهك،  دوای  کهچی  دەکرا.  لی  هکهيان  کۆمه وەشاندنهوەی  هه

نووسهر  سهرکهو کورتدا  ماوەيهکی  له  دەرهات.  لی  ئهدەبييهکانی  کارە  تووترين 
کيدا پهيدا کرد و له ڕوانگهی داراييشهوە ئيتر هيچ   خۆشهويستييهکی تايبهتی له ناو خه

ی   کی    ١٩٦٢کهم و کهسرييهکی نهبوو. بۆ به فيلم کردنی ڕۆمانهکه له سا نووسهر دەق
ی  کيتر کرا به فيلم.  ڕۆمانهک ١٩٩٧تايبهتی ئامادە کرد. سا  هی جار
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  )iuseppe Tomasi di Lampedusa( جۆزپه توماسی دی لهمپدۆزا

  

ی  ٢٣نووسهری ئيتاليايی ڕۆژی      رمۆ   ١٨٩٦ی مانگی دسامبری سا له شاری پال
"Palermo  ی  ٢٣" له دايك بووە و ڕۆژی له شاری ڕۆم    ١٩٥٧ی مانگی جوالی سا

له   هيهکی ماقووڵ و ئهشرافی سهردەمی کۆنی کۆچی دوايی کردووە. توماسی  بنهما
کهوتووە.   ناوچه سيسيليهکانی ئيتاليا هه

کرابۆوە، يهکهم   دا ج لهسهر مهزرای گهورەی دايك و بابی که سهکۆيهکی شانۆيشی ت
به   دەستی  لهوێ  ههر  کرد.  ئهزموون  ئاکتهری  دنيای  لهگهڵ  خۆی  پهيوەندييهکانی 

ڕاو ە، به دوو زمانی ئيتاليايی و فهرنسی کرد، که  نووسينی شانۆنامهی بچووك و گ
ری کردبوو.    ئهميانيش دايکی ف

ی      ی  ١٩١١له سا کرد. سا رمۆ دەستپ ندنی ناوەندی له ڕۆم و پال  ١٩١٥ەوە خو
ندن نا. له   دەستيدايه خو م کۆتايی پ نهه له زانستگهی دادپهروەری شاری ڕۆم، به

ی  شهڕی يهکهمی جيهانيدا وەك ئهفسهر خز له مهجارستان به    ١٩١٧مهتی کرد و سا
ديلی گيرا و دوای تهواوبوونی شهڕ گهڕايهوە ناوچهی سيسيلی له ئيتاليا. تامهزرۆيی  
ئهدەبياتی سهدەی نۆزدەی فهرانسه لهخۆی نيشاندا و له سهردەمی فاشيستی ئيتاليادا له  

تالند)ژيا و تهمهنی تهنيا   ت (بريتانيا، فهرانسه و ل ه بوو، کات    ٦٠دەرەوەی و سا
  دەستی به نووسينی يهکهمين ڕۆمانی خۆی کرد. 
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    " گرينۆ  پل سان  شاری  له  کۆنگرەيهك  ی  San Pellegrinoله  سا لهگهڵ    ١٩٥٤" 
 "   ١٨٩٦" (Eugenio Montaleدەستهيهک له نووسهرانی ئيتاليايی وەك يوجينۆ مۆنتال

) ناسياوی پهيدا  ٢٠٠٠  -  ١٩١٦" (Giorgio Bassani) و جۆرجيۆ باسانی "١٩٨١  -
وکردنهوە و چاپی رۆمانيکی به ناوی   کرد. ههر باسانيش بووە هۆی يارمهتيدان بۆ ب

ينگ "  وکردنهوەکهی  Leopardپ ش به ب " که چهندين جار له اليهن چاپخانهکانهوە پ
" ئاژير  ڕاوەی  گ ينگ،  پ ڕۆمانی  وبوونهوەی  ب دوای  "  ie Sireneگيرابوو. 

)Racconti, وەها چهند نووسراوەيهكی سهبارەت به ئهدەبياتی ئينگليزی  ) و ههر١٩٦١
و کرايهوە.     و فهرنسی ل ب

ی      ينگ سا ی    ٣٣٠له    ١٩٥٨ڕۆمانی پ مانييهکهی سا له    ١٩٥٩الپهڕە و دەقه ئا
په توماسی وەك شازادەی لهمپدۆزا " " به  Fürst von Lampedusa چاپ دران. جۆز

نهيهکی  و ئهمڕۆش  تا  که  قاند  خو ئيتاليای  کالسيکی  کی  بهرههم ك،  ڕۆمان تهنيا 
  پيشان دەدات.   ١٩ئهديبانهی ناوچهی سيسيليای سهدەی 

ی      ك داوی کۆچی دوايی نووسهر  ١٩٥٤ئهو ڕۆمانه، که له سا ك هاتبوو، سا ەوە پ
ی    له چاپ درا و بووە يهك له سهرکهوتووترين کارە ئهدەبيهکانی   ١٩٥٩جيهانی و سا

ميۆسترگا "  تی پر   "ی پ درا.  Premio-Strega-Preisخه

زادەی      نهجيب  هيهکی  بنهما لهناوچوونی  و  له ڕووخان  ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه باس 
سيسيليايی له سهردەمی نيوەی دووههمی سهدەی نۆزدە له ئيتاليا دەکا. دوای دابهزينی 

" ناوچهی    ٥٢" Garibaldisگاريبالدی  ی  له  سا له  ئيتاليا  دوڕگهکه    ١٨٦٠سيسيليای 
ر حکومڕانی شا ويکتۆر ئيمانۆئيلی دووههم "  ته ژ   ".  König Viktor Emanuel IIدەکهو

ببوو،      يهتی  کۆمه و  سياسی  نانی  ههرەسه تووشی  گا  کۆمه که  سهردەمهدا  لهو 
ڕا " " لهسهر ئهو باوەڕە  Salina" شازادەی سالينا " Fabrizio Corbèraفابريزيۆ کۆرب

ندە رياليستی   بوو که دەتوان داب و نهريتی کۆنی هۆزەکهی ڕابگرێ. هاوکاتيش ه
ت و ... بيری دەکردەوە که دان بهسهر گۆڕانکار گادا بن يهکانی کۆمه   ييه نو

 
کی نهتهوايهتی ئيتالياگاريبالدی   ٥٢ نی  قارەمان وان سا     .دا دەژيا ١٨٧٠تا  ١٨٢٠بوو که له ن
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ئاکتهری      له  باس  و  کراون  دابهش  بهشدا  ههشت  بهسهر  ڕۆمانه  ئهو  ڕاوەکانی  گ
نانی   ههرەسه له  بهکه  کت يهکهمی  بهشی  چوار  ت.  ب شازادە  که  دەکهن  سهرەکی 
نج تا ههشت ڕووناکايی دەخهنه   ن. بهشهکانی پ هکه له سهردەمی گاريبالدی دەدو بنهما

ی  ٢٠سهر  گاکه. سا ی داهاتووی کۆمه  ئهو ڕۆمانه کراوە به فيلم.   ١٩٦٣سا
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  )Max Frisch( ماکس فريش

  

ی  ١٥نووسهری سويسی ڕۆژی      له شاری زوريخ له دايك    ١٩١١ی مانگی مای سا
ی  ٤بووە و ڕۆژی   ههر له شاری زوريخ کۆچی دوايی   ١٩٩١ی مانگی ئاپريلی سا

مانی زمانی دوای سهردەمی شهڕ،   کردووە. ماکس فريش وەك گرنگترين نووسهری ئا
کيدا ناسياويی پهيدا کرد. له ڕوانگهی ڕەو انناسی جۆراوجۆرەوە خۆی به له ناو خه

گاوە ماندوو کردووە. ناوەندی بازنهی باسی کارە ئهدەبييهکانی بريتين   شهکانی کۆمه ک
قاندنی دەروون، باوەڕبهخۆيی، تاوان، خۆشهويستی و پهيوەندايهتی هاوسهريی   له خو

ريك  و ... ههروەها له کارە ئهدەبييهکانيدا  خۆی به پشکنينی ئهدەبيياتی سويسييهوە خه
  کردووە.  

کردووە.      پهر  ت دارييهوە  د و  خۆشهويستيی  به  يی  ميرمندا و  يی  مندا سهردەمی 
ندنهکهی له بواری   مانيی  خو نايه کۆتايی و چهندين ساڵ  زمانناسيی ئا له زانستگه نهه

کارە   له  ک  چهند سهردەمهشدا  لهو  ههر  بووە.  چاالکی  ئازاد  ڕۆژنامهوانی  وەك 
و   ی  ئهدەبييهکانی خۆی ب ندن له بواری ميعماری    ١٩٣٦کردنهوە. سا دەستی به خو

ی  سووڕاو بووە.   ١٩٥٧کرد و دوای تهواوکردنی تا سا   وەك معمار هه

 " ستيلر  ناوی  به  ئهدەبی  کی  ڕۆمان له  سهرکهوتوويی  دوای  فريش  "  Stillerماکس 
"  Tessin)، وەک کۆچهر له شاری زوريخ، برلين، رۆم، نيۆيۆڕك و تيسين "١٩٥٤(

ڕانهوە و نووسراوەی  ژي اوە. کارە ئهدەبييهکانی له پهنا ڕۆمانهکانی، چهندين دراما، گ
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تی ئهدەبی بۆ کارەکانی وەرگرتووە وەك   بيۆگرافی و ... له خۆ دەگرن. چهندين خه
 " بووشنهر  تی گئۆرگ  ی  Georg-Büchner-Preisخه ئاشتی   ١٩٥٨" سا تی  و خه

ی  مانيی سا بی ئا   . ١٩٧٦کت

ی  Homo Faberهۆمۆفابر "  ڕۆمانی    الپهڕەدا چاپ کرا. لهو   ٢٩٢له    ١٩٥٧" سا
ی  کی نوێ واته دياردەی گرنگی سا ەکانهوە  ١٩٥٠ڕۆمانهدا نووسهر خۆی به تهوەر

تانی رۆژئاوايی و شهفاف بوونهوەی ژيانی   کنۆلۆژيای و خهريك دەکا: پهرەسهندنی ت
گايانهدا. ناوی ڕۆمانهکه "هۆمۆفاب ر" ووشهيهکی التينيه و مرۆڤ به مرۆڤ لهو کۆمه

ك وەرگرتن لهو کهرەسانهی دروستی کردوون   نهر دادەن و به که دروستکهر و داه
ت.   ن   گۆڕان بهسهر دنيای خۆيدا د

ال دەست    ڕۆمانهکه، به فڕۆکه    نزۆ تهختی و فڕين بۆ شاری کاراکاس پ سواری و هه
ک بۆ ڕابردوو دەکات. له فرۆکهکهدا   ڕاوەيهدا ئهندازيار "فابر" سهفهر دەکا که لهو گ پ
تهوە   ڕ له تهنيشت برای يهك له دۆسته کۆنهکانی به ناوی يۆهانس دانيشتووە و بۆی دەگ

له   ی  که يۆهانس لهگهڵ هانا زەماوەندی کردووە.  له فابر  ١٩٣٠سا ەکاندا ئهو کيژە 
م له   دا بکا به دووگيان بووە. لهو سهردەمهدا فابر داوی ل کردووە زەماوەندی لهگه
ی جيا بۆتهوە و بڕياری   يی لهخۆی پيشان داوە. بهو هۆيه هانا ل هکهی نابهد ههنبهر مندا

هکه لهبار خۆی بهرێ.    داوە مندا

تی ميکزيك، ههر  دوای نيشتنی فرۆکهکه، بههۆی ک    کنيکی له بيابانيکی و شهی ت
هکهی  ما ناو  دەچنه  کات  تی گواتماال بۆ الی يۆهانس.  دەچن بۆ و کهوە  دوکيان پ

واسيوە و مردووە و ...    دەبينن که خۆی هه

ك      ڕانهوەی بهسهرهاتی خۆی که هوانی چيرۆکهکه بۆ گ نووسهر لهو ڕۆمانهدا له پا
له   ڕۆمانهکه  دەفتهری  وەردەگرێ.  تهی  ئاو که  کهاتووە  پ فابر  ژيانی  نهی  و چهند 

ی   تهوە. ههوا ڕ بيرەوەريی ڕۆژانهی بووە و ههنگاو به ههنگاو  ژيانی ڕابردووی دەگ
بههۆی   قارەمانی ڕۆمانهکه  دەچ  فابرەيه و و گهدەی  نهشتهرگهريی  لهسهر  کۆتايی 

شهيه گيانی لهدەست بدا. له سهردەمی چاپکردنی ئهو ڕۆم کی ئهو ک انهوە، وەك ڕۆمان
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ی   کيدا خۆشهويست بووە و سا ڕن له ناو خه ک به ناوی    ١٩٩١مود له اليهن فيلمساز
 "ەوە کراوەته فيلمی سينهمايی.Volker Schlöndorffوۆلکر شلوندۆرف " 
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  ) Tschingis Aitmatow( چنگيز ئايتماتۆڤ

  

ڕۆژی         قرقيزی  ی  ی  ١٢نووسهری  سا دسامبری  شهکهر   ١٩٢٨مانگی  له 
"Scheker  ڕۆژی و  بووە  دايك  له  ی  ١٠"  سا نی  ژوئ مانگی  شاری    ٢٠٠٨ی  له 

مان کۆچی دوايی کردووە.     نۆرنبرگ له ئا

ی   ندووە و له سا چهنگيز ئايتماتۆڤ له سهرەتاوە له زانکۆی کشتوکاڵ دەرسی خو
ڕانهوەک١٩٥١ ی  ەوە کاری ڕۆژنامهوانی کردوە و يهکهم گ انی خۆی نووسيوە. له سا
ئهدەبی    ١٩٥٨تا    ١٩٥٦ بواری  له  موسکۆ  شاری  گورکی  ماکسيم  ئهنستيتۆی  له 

ی   ندووە. سا ی    ١٩٥٧دەرسی خو چۆته ناو دەستهی نووسهرانی سوڤيهتهوە و سا
زخانهی    ١٩٨٤ و می زانستيی و هونهری پاريس. کاری بۆ با بۆته ئهندامی ئاکاد

ی   سا (له  ی  بهوال١٩٩٠سۆڤيهتی  سا له  و  کاری   ١٩٩٤وە)  قرقزستان  بۆ  ەوە 
کۆمارەکانی   سهرۆكايهتی  ئهندامی  گۆڕباچۆڤدا  ميکائيل  سهردەمی  له  کردووە. 

ی   تی    ١٩٩٤سۆڤيهت بووە. سا تی ئوتريشی پ    ئهدەبیچهنگيز ئايتماتۆڤ خه و
ی  يدا کۆچی دوايی کرد.  ٧٩له تهمنی  ٢٠٠٨بهخشراوە. سا   سا

وکردنهوەی      ی  به ب ڕاوەکانی له سا " و چاو به Dshamiljaوەك جهميله "  ١٩٥٨گ
نهران و ڕەخنهگهرانی جيهاندا ناسياو کرد. له  Auge in Auge چاو " " خۆی لهناو خو

ته يهکگرتووەکانی شووڕەوی وەك نووسهر ناسياو بووە و بۆ کارە ئهدەبييهکانی   و
هکانی   سا له  هونهری  و  ئهدەبی  تی  خه دا    ١٩٨٣و    ١٩٦٨،  ١٩٦٣چهندين 
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 Wirf die Fesselnوەرگرتووە. کاری دراما و تراژيديای وەك زنجيرەکان فڕی دە " 

ab" ی ساری ر چی گو )، ههروەها له ڕۆمانهکانيدا وەك:  ١٩٦٦" (Gülsary" و بهخ
می سپی " ی ئيعدام "١٩٧٠" (weiße Dampferهه )، و  ١٩٨٦" (Der Richtplatz)، ج

" بهفری  جيهان،  Der Schneeleopardپلينگی  مرۆڤی  شهڕخوازی  له  باس   "
تانی  ئارەزووەکانيان، ئايين و مهترسيهکانی سهر ژيانی و ڕن و  شارستانيهتی مود
هوانی   پا داوە  ی  ههو بهردەوام  نووسراوەکانيدا  له  ئايتماتۆڤ  چهنگيز  دەکا.  جيهان 

کی ماقووڵ و ئينسانی و بهفهرههنگيان ب و ئ هو تايبهتمهنديانه  ڕۆمانهکانی کاراکتهر
  به ههموو کارە ئهدەبييهکانيهوە ديارە.  

ی      ڕاوەی جهميليا سا ی    ١٩٥٨گ مانييهکهی سا ئا الپهڕەدا    ٦٥له    ١٩٦٢و دەقه 
ی   ڕن له چاپ دراوە و دەقه فهرەنسييهکهی سا وەك    ١٩٥٩وەك نووسراوەيهکی مود

ۆزی  دا ئا وان داب و  جوانترين چيرۆکی خۆشهويستی دنيا ناسراوە و لهو و گرژی ن
  کۆمۆنيستی ڕوون دەکاتهوە.    – نهريتی سهدەی ناوەڕاست و داب و نهريتی ئورووپايی  

کی بچووکی قرقزستان به     کی خۆشهويستيه له گوند به  چيرۆک ناوەڕۆکی ئهو کت
ه به ناوی سهعيد بهسهرهاتی کهنجيی  Aulناوی ئاول " کی تهمهن پازدە سا ". گهنج

تهوە. هاوکات لهگهڵ دوور بوونهوەی   خۆی و بووکهکهيان ڕ ك دەگ جهميليا و سهرباز
ردی جهميليا و ڕۆيشتنی بۆ ناو ئهڕتهشی سۆڤيهت که به ب خۆشهويستی  سادق، م

ك به ناوی جهنجهڕ " " ئاشنا دەب  Danijarزەماوەنديان کردووە، جهميليا لهگهڵ سهرباز
ک گهنج  سهعيدی  دێ.  ك  پ وانياندا  ن له  خۆشهويستی  و  و  چاو  له  سادقه  زڕبرای  ه 

نازان   مانای خۆشهويستی  شتا  ه که  تهوە  ڕ دەگ چيرۆکه  ئهو  کهوە  مندا ڕوانگهی 
وان ئهو دوو مرۆڤه و ... ته هۆی پهيوەندايهتی ن ك دەب م دەيههوێ ت بگا چ شت   به

نهرانی سوڤيهتدا زۆر ناسياو و خۆشهويست      وان خو ڕاوەيه به تايبهت له ن ئهو گ
بی ئايتماتۆف وەرگهڕاوەته  بووە   و چهندين جار کراوە به فيلمی سينهمايی. چهند کت

  سهر زمانی کورديش. 
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  )Günter Grass( گونتر گراس

  

مانی ڕۆژی      ی  ١٦نووسهری ئا له شاری دانسيگ    ١٩٢٧ی مانگی ئوکتۆبری سا
تی پۆالنيايه، له دايك بووە و ڕۆژی   کی و مان که ئهوڕۆ شار تی ئا ی  ١٣له ڕۆژهه

ی   مان کۆچی دوايی کردووە.     ٢٠١٥مانگی ئابريلی سا ك له باکووری ئا  له شاری لوب

کی ماک    هی خواردەمهنی له شاری دانسيگ له دايك  گونتر گراس وەك کوڕی تاجر
ندنی سهرەتايی و ناوەندی تهواو کردووە. له کۆتايی شهڕی   ش خو بووە و ههر لهو

کخراوه   دووههمی جيهانيدا له ی گهنجان بهشداری شهڕەکهی کردووە و نوامبری  ڕ
ی   رگ     ١٠بۆته ئهندامی دەستهی ژمارە   ١٩٤٤سا تانگی نازييهکان به ناوی فرۆندسب

"Frundsberg  ی سا و    ١٩٤٥".  دەيگرن  ديل  به  ئهمريکاييهکان  سهربازە  مونيخ  له 
ی   قهندن بۆ    ی کشتوکاڵئازادی دەکهن. دوای کارکردن له بوار  ١٩٤٦سا و هه و ک

ی  ده وه  سا زوخاڵ،  نانی  شاری   ١٩٥٢تا    ١٩٤٨سته هونهری  زانستگهی  له 
ند پهيکهرسازی و گرافيکی خو مان دەرسی  ئا ی  دوسلدۆرفی  له سا تا    ١٩٥٣ووە. 

می  karl hartungالی کارل هارتۆنگ "  ١٩٥٦ " پهيکهرسازی ناوداری برلينی له ئاکاد
ی کاری نووسهريی داوە.     برلين کاری کردووە. هاوکات لهو سهردەمهدا ههو

ی      نووسهرانی ژمارە    ١٩٥٥سا ئهندامی دەستهی  به  ی    ٤٧بووە  مان و سا ئا له 
تهنهکهيی " به هۆی نووسينی ک   ١٩٥٨ ی  بی تهپ ئهدەبی  Blechtrommelت کی  ت "خه

گرت  پ بهخشرا. دوای مانهوەی س ساڵ له پاريس دەستی له کاری پهيکهرسازی هه
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ی   ی  ١٩٦٠و سا له سا بهردەوام چاالکی بۆ    ١٩٧٢تا    ١٩٦١چووە شاری برلين. 
 " بڕاندت  ويلی  بژاردنی  (Willy Brandtهه يال  ) سياسهتوانی سوس١٩٩٢  -  ١٩١٣" 

ی   مان کردو. گونتر گراس سا تی ئا موکراتهکان بۆ سهرۆك کۆماريی و   ١٩٨٢د
ی   موکراتهکان. سا بههۆی ڕەخنه له سياسهتی    ١٩٩٢خۆی بۆته ئهندامی سوسيال د

ی  موکراتهکان له ههنبهر پهنابهران لهو حيزبه هاتۆته دەرێ. له سا   ١٩٨٧سوسيال د
لندۆرف "   " ژياوە.  Mölln" له نيزيك شاری مۆلن "Behlendorfەوە له ناوچهی ب

کی گرنگی جيهانی ناسياوی پهيدا کردووە. له ههموو     گونتر گراس وەك نووسهر
سوسيال   تداريی  دەسه ڕابردووی  سهردەمی  ڕەخنهگرانه  وەيهکی  ش به  کارەکانيدا 

رشکاريی.   مانی خستۆته بهر ه  ناسيۆناليستهکانی ئا

ز ناسراوە بهتايبهت بههۆی ڕۆمانهکانی له ڕيزی نووسهراندا به ڕۆم    کی بهه انناس
" تهنهکهيی  ی  تهپ پشيله و مشك " ١٩٥٩"  Blechtrommelوەك:   ،Katz und Maus  "

ه سهگييهکان "١٩٦١ لگته"١٩٦٣"  Hundejahre، سا ڕاوەی چاوپيکهوتن له ت  die، گ

Erzählung Das Treffen in Telgte  "ناوی کاتی  ، ههروەها بيرەوەرييهکانی به  ١٩٦١
 Die ، باشيی مريشکی بايی "٢٠٠٦"  Beim Häuten der Zwiebel پيواز پاککردن " 

Vorzüge der Windhühner  "مانگی ئاگوستی ئهحمهقانه "١٩٥٦ ،Dummer August  "
 Noch zehn Minuten خولهك ههتا بوفالۆ "  ١٠و نووسراوەی شانۆيی وەك    ٢٠٠٧

bis Buffalo  "ی    . گونتر گراس چهندين١٩٥٨ تی ئهدەبی وەرگرتووە و سا  ١٩٩٤خه
لی ئهدەبی پ بهخشرا.   تی نۆب می شاری مونيخهوە خه   له اليهن ئاکاد

ی تهنهکهيی "    ی  Blechtrommelڕۆمانی تهپ الپهڕەدا له چاپ    ٧٣٦له    ١٩٥٩" سا
" کلجاچك  جۆزف  ناوی  به  ك  مرۆڤ له  باس  رۆمانهکه  ناوەڕۆکی   Josephدراوە. 

Koljaiczek  ن و خۆی "ە که له اليهن ژاندارمرييهوە بههۆی ئاورنانهوە، بهدوايدا دەگهڕ
برۆنسکتس "  ئانا  ناوی  به  ک  مانگ  Anna Bronskisله الی کچ و نۆ  " شاردۆتهوە 
س " ت به ناوی ئاگن کی ل دەب س سهرەڕای پهيوەنديی Agnesدواتر کچ ". دواتر ئاگن

کسی لهگهڵ باوکيدا واته يان " ڵ به ناوی  Janس کی ب فڕ و ف "، شوو دەکا به کوڕ
د ماتزارات "   ".  Alfred Matzerathئالفر
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ی      هکهيان ئۆسکا ماتزارات که له اليهن "يان"ەوە گهورە کراوە، سا له   ١٩٢٤مندا
ئه  . دەب هدايك  مندا مرۆڤه هه  و  دنيای  کهوتی  و  س  هه ژيانيهوە  سهرەتای  له  ر 

به  گهروەکانی بۆ ڕوون دەب تهنهکهيی  کی  که تهپ ههمی ژيانيدا  ی س له سا و  تهوە 
ش به گهورەبوونی  هکهيان پ دياری بۆ دێ، بڕيار دەدا به خۆبهردانهوە له پليکانی ما

تهوە و ...  ن   بگرێ و منداڵ بم

ش سهردەمی شهڕ، سهردەمی شهڕ و دوای   ٤٦ڕۆمانهکه له      کهاتووە که پ بهش پ
وبوونهوەی، نووسهر    انهو ڕۆمشهڕ لهخۆی دەگرێ. ئه له ماوەيهکی کورت دوای ب

لهناو   ناودار دەکا و وەك گرنگترين و پڕ بايهخترين ڕۆمانی دوای سهردەمی شهڕ 
ی   کيدا دەناسرێ. سا  Volkerله اليهن فيلمساز فۆلکهر شلۆندۆرف "   ١٩٧٨/٧٩خه

Schlöndorff  .کراوە به فيلم " 
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نسين   ) Alexander Solschenizyn(  ئهلکساندر سولژ

  

ی ١١ری ڕووسی ڕۆژی نووسه شاری کيسلۆدسك   له ١٩١٨ی مانگی ديسامبری سا
"Kislowodskی  ٣و ڕۆژی    دايك بووه   " له موسکۆ    له  ٢٠٠٨ی مانگی ئاگوستی سا

  .  کۆچی دوايی کردووه 

نسين له    بواری فيزيك و بيرکاريی   " لهRostowشاری رۆستۆڤ " ئهلکساندر سولژ
ندووه ده  .  شدار بووه می جيهانيدا بهڕی دووهه شه  ری نيزامی لهفسهك ئهو وه   رسی خو
ی  ره کانيدا درکاندبووی، سهنامه   له  ستالين که   تنی لهگرخههۆی ڕه به  ١٩٤٥تای سا

ت، هه ر کۆنتڕوڵ و لهشت ساڵ لهدەگير و پاشان    پايگای نيزاميدا ژيانی کردووه   ژ
رراوەته تاراوگه ی  قازاقستان  له  ن دراوه وه ڕانهئيزنی گه  ١٩٥٦. سا   ٢٠٠  و له  ی پ

ك به  کيلۆميتری موسکۆ له ك مامۆستای بيرکاريی  " وه Rjasanناوی ريازان "  شار
وه کاری کردووه و ژيانی خۆی پ به کی    وتوويی لهرکه . دوای سهبردووه   ڕ ڕۆمان

ك له  به نيزۆويچ" (  ناوی "ڕۆژ ر گوشاری سياسی    وتۆته) که١٩٦٢ژيانی ئيوان د ژ
له ی    و  وکردنه  وه ه   ١٩٦٦سا ب کاره وه ئيزنی  ل ی  ئهکانی  ی  وه تهستاندراوه   سا  .

ئهخه  ١٩٧٠ لی  نۆب وه ده تی  وکردنهرگرتووه بی  ب دوای  يهوه .  بهرگی  می که ی 
به نتيی  دۆکۆم کی  "  کار گوالگ  کۆدورگهکانی  لهDer Archipel GULAGناوی   "  
ی   تانی ڕۆژئاوا، سا شت و کۆچی کرد بۆ ئهروسيای به١٩٧٤و ه م  کهمريکا. بۆ يهج

را "   کانی لهکاره   جار سترۆئيکائ و کرانهPerestroikaäraشاری پر   .  وه "ی روسياش ب
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ی  بی نووسهده زنی ئهتی مهسايهڕای کهره سه    ی له  ڕاوه گه  ١٩٩٤ر، کات سا  بۆ ج
کی سياسی گرنگ چاالك بووڕووسيا، وه   دايکبوونی له ی  ك فيگور   له  ٢٠٠٨. سا

  موسکۆ کۆچی دوايی کرد. 

ر بارودۆخی  نبههه   له  وه ی سياسيهڕوانگه  "، "لهوه توانن زيندوو ببنه"ديکتاتۆر ده    
کۆمه  بهداخراوی  ئازادی  بۆ  کۆشان  ت وه گا  هه   ڕ و  "قوربانيانی  روه چوون"  ها 

داخراوی سۆڤيهسيسته ئهمی  تهتی"  کهرانهوه و  لهنووسه  ن  زه نووسراوه   ر  قی  کانيدا 
  .  وه تهکردوونه

ك له نيزۆويچ "   ڕۆژ "  Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitschژيانی ئيوان د
ی   ده   ١٩٦٢سا مانييه  قهو  ی  که ئا سا لهڕه الپه  ١٢٦  له  ١٩٦٣ی  دراون.    دا  چاپ 

کی دارتاشه  که مانی چيرۆکهقاره  نيزۆويچ شوخۆڤ که  به  مرۆڤ زيندانی   ناوی ئيوان د
داوە   ١٠ت،  دادگا    و بهتاوانی خهيانه  يهه   S٨٥٤  ژماره  شتی  و هه  ساڵ زيندانی پ

ده له ه  و  په  سا کردووه ت نووسهڕ  ته.  ڕووداوه ر  رۆژی    ٣٦٥٣  واته  کهواوی 
به تهزيندانيبوونی  يههۆی  ژانويه نيا  مانگی  ڕۆژی  ی  ك  سا تهده   ١٩٥١ی  ڕ .  وه گ

بهرچۆنيه رۆژانهنامهتی  وه ی  لی  کاتی  ههخه  هك:  کاری  و  خواردن،   کاتی  ستان، 
ن اليه  ميسان کار  و کاری له ڕۆ و هه، خواردنی نانی نيوه ١٠٥شی  به  ئيجباری له

نيزۆويچ  له  کهڕپرسانی زيندانهبه ی  وه ره تی ژيانی ده چونيه  بۆی دياری کراوه. ئيوان د
  و ...  وه ڵ ژيانی ناو زيندان خووی گرتوگهره و لهبهزيندان ب خه

گۆيه  که ڕۆمانه    و  گفت  و  ڕاستهباس  نه  قينهکی  خو ده بۆ  نيکيتا  ر  ؛   ن ق خو
له١٩٧١  -  ١٨٩٤خڕۆشچۆف( شوازی  پ کاره )  بهده   و  و  ی  وه کردنهپووچه  کا 

. کات مهئه  ی ستالينی لهبيرۆکه ن ی    يدانی ئازاديی سياسی لهژماری د   ١٩٦٤سا
بهئه وه نگ کرايهميسان تههه والوه به  . وه يان قاچاغ کرده و کت
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 مامۆستا ههژار موکريانی 
  

  

به      ناسراو  شهرەفکهندی    ١٩٢١  ئاوريلیی  ١٣ڕۆژی    ههژارعهبدولڕەحمان 
یی  ٢١له دايك بووە و ڕۆژیشاری مههاباد  له بريوەری سا   کهرەجله شاری    ١٩٩١  ف

ژوو  نووسهر  له نيزيک تاران کۆچی دوايی کردووە. مامۆستا ههژار وەك ، شاعير، م
ڕی    نووس وەرگ ئهدەبيی  ناسراوە   کوردو  بهرههمی  زۆر  ژمارەيهکی  خاوەنی     و 

  .  بهزمانی کوردييه

محهممهد    مهال  حاجی  کوڕی  شهرەفکهندی  به    شهرەفکهندی  یعهبدولڕەحمانی 
هکهی چوونه  الويهتی ، که له ڕۆژئاوای شاری بۆکان تهرەغه  ته گوندیلهگهڵ بنهما

کهوتووە.   نی سهرەتايی ژيان هه   رو له به  حوجرە دا له الی باوکی و دواتر له  يله سا
ندوە.    سهعدیستانی  ۆستان و ب دەست چهند کهس له مامۆستا ئايينيهکان، دەرسی گو خو

م به   بیبه رەی بيرەوەرييهکانی خۆی له کت ور  گو شتی مج کی زۆر   دا، چ دەستکهوت
  لهو خويندنانه وەرگرتووە.  کهمی 

ندەوار بووە و  باوکی ههژ ت   توانيويهار کهسايهتيهکی خو ت و بنووس ن   به کوردی بخو
کی زۆر ناياب بووە.  بۆته هۆی ئهوەی که ههژارههر ئهمهش    که بۆ ئهو سهردەمه شت

ندنهوە و نووسين نهوە ئاشنا به خو نج سا ت    ی زمانی کوردیههر له تهمهنی پ و  ب
ی  بچدواتريش   هۆنراوە  هۆنينهوەی    دەستی به    ١٩٤٠ته مهکتهب و حوجرە. له سا
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عر و پهخشان و  کردووە و   مهالی  و    وەفايی،  ئهحمهدی خانیهۆنراوەکانی  به تايبهت ش
 ئهدەبی ههژار بووە. ههستی  ريان لهسهر بزووتنهوەی هکی زۆييکاريگهر جزيری

دامهزراندنی      سهرەتای  له  ههر  هی  ههژار  کافهوە کۆمه و ژ بووە  ئهندام  يدا  ت  ،  
نواندوە  به  ناوبراو.  چاالکی سياسی  بووە چون  بڕوای  دوای    کهئامانجهکانی ژ. ک. 

هی ژيانهوەی کورد، کی سياسيدا به فهرمی   کۆمه کخراو هيچ کات له هيچ حيزب و ڕ
مندەوری ههبووە و لهگهڵ  کۆماری کوردستاندا . ههژار له ئهندام نهبووە له اليهن  ه
ر کراونشاعيرکۆمارەوە به   کچوونی کۆماری  ی نهتهوەيی ناود   کوردستان. دوای ت

ج  ناچار،  دا ١٩٤٧یماڕسله   شبه  ته و تتنی  دەب ماوەی    هکهی  له    ٣٠و  ساڵ 
ژە به ژيانی دەدا.   بهغداو دواييش له شاری   باشووری کوردستان   در

پايزی ی  له  کردنی  ١٩٤٧سا چارەسهر  سيل بۆ  ته    نهخۆشيی  دوای    لوبناندەچ و 
ئهو حکومهتی  له  تر  کی  جار پاشان  راق،  ع تهوە  دەگهڕ   سهردەمی  چاکبوونهوەی 

دەب  راق قاچاخ  له    تهوە وع تهوە   سووريابهرەو سوريا ڕادەکات و ماوەيهک  ن   . دەم
گيرسانی   ی    مستهفا بارزانیمهال  سهرکردايهتی    به  شۆڕشی ئهيلوولدوای هه له سا

شۆڕشه١٩٦١ پاڵ  ته  دەچ ههژار  ک  که.   ،  وانی    ١٩٧٠ی  ماڕسی  ١١کات ن له 
ن مۆرکرا،  ککهوتتنامه  ڕ راق  ع حکومهتی  و  کورد  شۆڕشی  يه ررا سهرکردايهتی 

کاروباری   کخستنی  ڕ بۆ  نووسهرانبهغدا  تی  کورديهک ی  ١٠ه  لکه    ی 
بريوەر کۆنگرە   . دامهزرابوو١٩٧٠یف وبهربه    کهداله  بهڕ دەستهی    انسهرۆکی 

ردرا و له ههمان کاتيشدا کرا ب بژ ئهندام له کۆڕی زانياری کورد و هه له   ه  توانی 
ی   پهرتووکی  ١٩٧٢سا بهدليسی  شهرەفنامهیدا  بکاته    شهرەفخانی  فارسييهوە  له 

 ت. کوردی و له چاپخانهی کۆڕی زانياری کورد چاپی بکا

ی    ههرەسیدوای      ئهيلوول له سا له   دا١٩٧٥شۆڕشی  له گهڵ بارزانييهکان روو 
ران دەکا و له ت کهرەج شاری   ئ ی دەب نی  . نيشتهج ک  ١٩٨٣/١٩٨٤له سا دا يهک

وکردنهوەی سهالحهدينی ئهييوبی و له گهڵ  نهرانی دەزگای چاپهمهنی و ب له دامهزر
وەبهرانی گۆڤاری فهرهه من له بهر يهتی "سروە" بووە و لهو مامۆستا ه نگی و کۆمه

کی زۆری به گهشهکردن و پهرەسهندنی کهلتوور و زمانی کوردی  گايهوە خزمهت ر
تی کوردستان کردووە.    يبه تايبهت له رۆژهه و ئاوارەيی    یههژار له ژيانيدا گهل تا

شتووە  دوای  چ کردنی.  دوايی  ڕۆژی  کۆچی  یی  ٢١له  سا بريوەری  دا،    ١٩٩١  ف
بهرەو  تهرمه و  موکريانکهی  له  له    هاتۆتهوە  شاعيران    یباغ'  یگۆڕستانمهزاری 

ردراوە. ی شاری مههاباد  'وسە رد يف  به خاک ئهسپ
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همهندکردنی ئهدەبيات و زمانی کوردی دا      کی مهزنی له دەو مامۆستا ههژار ڕۆ
ک بهرههمی به نرخی له پاش بهج ماون، وەك:  ڕاوە وکۆمه   گ

 

  ور شتی مج  يادداشتهکانی خۆيهتی بهسهرهاتی ژيان و ، چ
 ه کۆک عری سهردەمی کۆمارە ئا  ، ديوانی ش
   ،یبهيتی سهرە مهڕ کی  چاپيکردووە    سوورياله    ١٩٥٧  سا عر ، چيرۆکهش

ژە؛   کی کورتی سهباحهدين عهلی، نووسهری تورک   يارمهتیدر له چيرۆک
 وەرگرتووە

 ڕاوەتهوە    زاراوەی کرمانجيهوە ، ههر به هۆنراوە له  مهم و زين سهر  وەريگ
 رانیسۆ  زاراوەی

  ١٩٦٥، ديوانی ههژار، بۆ کوردستان 
 راوەته سهر، له فارسييهوە شهرەفخانی بهدليسی شهرەفنامهی  کوردی وەرگ
 ڕاوەته سهر زمانی کوردیڕچوا  .ينهکانی خهيام. له فارسييهوە وەريگ
  ن ژووی ئهردە ڕانه  م له چهند سهرچاوەی فارسييهوە بۆ  ، گردوکۆ و وەرگ

 کوردی
 له  يه عهلی شهريعهتي، ناميلکهيهکی  يهک له پهنای خاڵ و سيفری ب بڕانهوە ،

ڕاوەته سهرفارسييهوە   کوردی وەريگ
  دايه، باوە، ک خراوە؟، ناميلکهيهکی عهلی شهريعهتييه کردوويهته کوردی 
  مهالی جزيریشهرحی ديوانی 
  ڕاوی  قورئان به کوردیوەرگ
   هۆزی له بيرکراوی گاوان، نووسينی دوکتۆر مستهفا جهواد، له عهرەبييهوە

 دی کردوويهتيه کور
   وشهی بۆرينهفهرههنگی  تاران،     ههنبانه  فارسی،  و  کوردی  به  کوردی 

١٩٩٠ 
  خ ئهحمهدی جزيری (مهالی کدانهوە ديوانی ش  .جزيری)؛ دەق و مانا ل
   "بی "قانون در طب پهڕ بووە، کت له کۆتايی ژيانيشی که به سهر نووسيندا ت

ڕاوەته سهر فارسی، که تا ئهودەم   ی ئهبوعهلی سينای له عهرەبييهوە وەرگ
ته سهر فارسی ڕ ك وشهی کهس نهيتوانيبوو وەريبگ بهکه گهل . خۆی دە کت
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دا هاتووە و ئه رمه کوردی  ت به وەرگ گهر من کورد نهبايهم نهمدەتوانی ئهو کت
 سهر زمانی فارسی.  
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من موکريانی   مامۆستا ه
  

  

من موکريانی    من يان ه خولئيسالمی موکری ناسراو به ه مانگی   ،محهمهد ئهمين ش
ی  بههاری ی ماڕسی  ١٦(گوندی الچين) له دايك بووە و ڕۆژیمههابادله    ١٩٢١  سا
  ۆچی دوايی کردووە.  ک ورمله   ی زاينی١٩٨٦

هی مهال جامی بووە. دايکی  مامۆستا      من کوڕی سهيد حهسهنی موکری و له بنهما ه
هيهکی گهورەی   خی بورهان بووە که بنهما نهب و کچی ش من  .  ننموکرياناوی ز ه

ی   چاوی    مههابادی کۆچی ههتاوی له گوندی الچينی سهر به شاری  ١٣٠٠بههاری سا
کی ديکه گۆ من شيری دايکی وشک دەب و به شيری ژن نا. به بوونی ه   .  رێدەک  چهه

کدا له دايک دەب که  من له رۆژگار رانی به دەستهوەيه  ڕەزاشاه و   سهرکردايهتی ئ
و    دەکاتبه تهواوی قهدەغه    کوردەواری جلوبهرگی  به السايی کردنهوەی ئاتاتورك،  

ت گايهی له دەستی د ک    تا ئهو ج هی    دەکات، سووکايهتی به خه و شهپکه و تهپ
ته ن و  د گای کوردەوارييهوە ن ،  . هکۆمه   ب بهشیمن لهم کهش و ههوايهدا گهورە دەب

ستی دا دەگهڕێ    نهتهوەکهیو کۆيلهتی   سک و پ شک ودەمار و ئ ن له م وەکوو خو
ته سهربهندی ژيانی  . و دەب
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چکه ب    يدا گو کی دنيا    'دايه مرۆتۆ چيرۆکهکانی 'له کاتی مندا ژن دەگرێ، که پير
بووە. تدي ر  ف ل  بهنرخی  شتی  زۆر  و  بووە  ناکام    سهعيدنهمر  الی    ی وبئهلف  و 

ئهلف ش ئهوەی  ن و پ نی حوزنی  دەخو ی حوس ر بکا، بزنۆک و مهڕنۆک ی ف وب
عرەکانی   من له بهری دەکا و ههروەها ش تهوە و ه ن خ ڕەزاموکريانی بۆ دەخو و  ش

ئهدەبیزۆر   دەب  بابهتی  ر  ف ل  دان  .ديکهی  ژە  در بۆ  باوکی    به  پاشان  ندن،  خو
ته  ر ندن دەکا.  مههاباددەين   و له قوتابخانهی سهعادەتی ئهو شارە دەست به خو

له    جگه  که  ی  الد کی  من کوردیه لهو   هيچی  زمانی  و  نهدەزانی  ديکهی 
دەکهن واقسه بک  کوردینهيدەتوانی به    يهشدا قوتابخانه تهی پ ن گا ن    ، مندا ی دە پ

کی  'کرمانج' من ئهو   .دەکوت کرمانج  گوندييان، چونکه ئهو کاته له مههاباد به خه ه
پهڕ دەکا و هاوين   کی زۆر باشهوە ت ندنی به سهرکهوتن ه خو تهوە بۆ ئاوايی  سا دەگهڕ

ن و    گوندەکهيان و له الی مهالی   ر دەبنووسينی خهت  جوانو باوکی دەرس دەخو .  ف
دەگرێ و دەههست به خهت خۆشبوونی دەکا باوکی که   ندن هه  :، دەستی پ له خو

نه." من که هيچ کات خۆشی له مهال نههاتووە، تووشی   "بڕۆ دەرسی مهاليهتی بخو ه
ييه دەب ندنه  ئهم تا ، بهالم ئهو خو ن خی بورهان دەخو  و چوار ساڵ له خانهقای ش

ته دەباته سهر ه به گا ، چونکه ئهو چوار سا کی ناب ک خی    .هيچ که له خانهقای ش
که   له    کهس٩يا    ٨بورهان  جگه  من  ههژاردەبن،  ه ههموويانو  و    ههر  ۆزا  خا

ته الی مامۆستا    .دەبن  ی يهکترپوورزا گای ژيانی پ نيشان   که  'فهوزی'پاشان دەچ ر
ن ک له الی ئهو دەرس دەخو  . دەدا و ساڵ و نيو

من دەکا شهکی ديوانی سهيفولقوزاتدا، بهم جۆرە باسی خۆی و ه   :ههژار له پ

من و من دوو  " ی لهڕ و قرخن، به تهمهن دە دوازدە ساه ی کرچ وکا بووين،    نمندا
ل و  كله خانهقا گهيبووينه يه نين، خويندنی چی؟ دوو گ ری گيانمان دەرس بخو ، نا خ
و، له يه دەمدا له الی دوو مامۆستا دامهزراين، يهکی ريش پان، له   كحۆلی پهڕ ب

زانه و خهتی خۆشه. جا    فارسیشارەزايه و خهتی نييه، ئهوی دی گهردەڵ،    عهرەبی
ندی کهسم له سهر نييه، ئهگهر وەرە   و ههر باسی ناکرێ، سو شهق و دار بخۆ، خۆ جن

م ههقه له ترێ دزينی   دا نييه، ما ک درۆی ت ر نهبووين، نيسک پاتی تهڕيش ف م ت ب
چ و جوجه و   ناو رەزی، له پلالر دە  داران گرتن، له راوی دووپشک و ئهسپ و ک

نان، النه دەره لکه له ه الن و ه هيچ کهس تۆزی نهدەشکاندين. بۆ نهگبهتی   قوڕ ش
من وە   عره هی  ش کی نيوە و کۆ عر هاتبوو، ههروا گارە گارەی دەهات، جار و بارە ش
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يانی ها بمناسه، ۆڵ    خواری الپانی دادەنا، به فيزەوە نيشانی دەدام.  من چيم، منی ک
عريش بکهم   ." نهمدەتوانی م

گهيشتووە. له گوندی      داوە و پ من له خانهقاوە سهری هه عر کوتنی ه بهو جۆرە ش
ی سهيد مينه'کوليجه له الی   م زۆر زانا و   'سهيد عهو ندەوار به کی نهخو که پياو

ن  گهيشتوو بووە، ماوەيهک دەرس دەخو من  که ،ت خۆی  به گهورەترين مامۆستای  ه
ته سهرنحيساب د   به ن جار له گوندی  و دوايي  يهکهمينو بۆ    ێ. تهمهنی هيمن دەچ

کی پا  .کوليجه عاشق دەب م ئهم عاش  و  كعيشق ن و ئاسمانی، به ه زۆر  بوونق  خاو
ه و   ری سواری و تهق ک جيا دەبنهوە و ههر لهو گوندە ف اوە کهو و ڕناخايهن و ل

ی   . سا شک دەب تهمهنی    ز)١٩٣٨(  ی ههتاویکۆچی  ١٣١٧کهرو ن    ١٧که  سا
تهوە بۆ گوندی خۆيان   ، مامۆستاکهی گوندی کوليجه به ج د و ئهويش دەگهڕ دەب

چ يان  ما که  شيالناوێ  کاسبی  ووواته  و  کار  له  مل  و  ئهوێ  ڕۆژ    دەنبووە  به  و 
عردانان ندنهوە و ش ی دەب و شهوانه خهريکی خو باوکی   . خهريکی کاری کشت و کا

ی دەزان و دە  نپ عرەکانی دەسووت   . فتهری ش

کۆماری     سهردەمی  له  و  بووە  ژ.کاف  هی  کۆمه ئهندامی  ههژار  وەک  منيش  ه
نانی کۆمار  عر و وتاری بۆ رۆژنامهی کوردستان نووسيوە.  ههرەسه کوردستاندا ش
کی   زام داگيرکهران،  دەستی  به  يانی  هاور و  شهوا  پ شههيدکرانی  تايبهت  به  و 

دەخاته   ژنهکراو  دوای  سار پهخشانهکانی  و  هۆنراوە  من.  ه جهستهی  و  رۆح  سهر 
شهواکهی.  تهی ئهوينداری و وەفاداری ناوبراوە به کۆمار و پ   کۆمار ئاو

ت و جاری      من دووجار پهڕيوەی ئهوديوی کوردستان واته باشوور دەب مامۆستا ه
ع کی ش هی جودايی که به شاکار نا  . له دە ساڵ دەخايهن رەکانی  دووههم بۆ زياتر 

نهدا هاتۆته بهرههم. ردرێ، لهو سا   دەژم

ی      سا ههتا  من  (١٣٥٨ه ههتاوی  حيزبی  ١٩٧٩ی  وەبهری  بهر ئهندامی  ز)، 
رەشهمهی  له  حيزب  چواری  کۆنگرەی  دوای  بووە.  کوردستان  مۆکراتی  د

١٣٥٨) ههتاويدا  ی  سا ئهندامانی  ١٩٨٠ههمان  له  ک  بهش کدابڕانی  ل پاش  و  ز) 
بهری، له جۆزەرد ز)، جيا بۆتهوە و چۆته شيالناوێ  ١٩٨٠ی ههتاويدا (١٣٥٩انی  ر

  و دانيشتووە. 
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نی      ز)دا، له گهڵ مامۆستا ههژار چاپهمهنی ١٩٨٥ی ههتاوی (  ١٣٦٤/١٣٦٥له سا
تا   "سروە"  گۆڤاری  بهرپرسی  وەک  من  ه و  دامهزراندووە  ئهييوبيان  سهالحهدينی 

 دووە.     کۆتايی ژيانی خزمهتی فهرههنگ و ئهدەبی کوردی کر

يهک    که  من  سهدەی    ك ه له  کورد  نووسهرانی  و  ران  شاع گهورەترين  له  بوو 
خزمهتی رەترين  بيستهمدا، له باری پاراستن و بووژاندنهوەی فهرههنگ و ئهدەب، گهو

، بۆ خڕ کردنهوەی  يهوە ، چونکه له تاريک وروونی بهيانی ژياني کردووە   نهتهوەکهی  به
ئهدەبی   و کۆماکانی  کردن  کهو  به  وشهکانی،  له  بوونهوە  ورد  و  کوردەواری 

واردنی غهوارەکانی و سوورکردنی خ کهوزمانی کوردیرمانی  ههه کار و  تۆ،  ته 
شت تهنانهت گوڵ کی ديکه نهه گرتنهوە و پاشهرۆکيشی بۆ خه   .هوە ۆتهه

هی جودايی    ويهتواني  دا رەيی و دەربهدەري ئاوا  له    ننا ی  بئافر ، ئهگهر به جوانی ل
ه و هاوار و فورد بينه ه، ناسۆرە، خول دانهوە و نزا و هاوار  وە، دەبينين که نا غانی د

ح و ب تاقهتی جهستهيه بهرامبهر  وورخ و ماندوويهتی هزر و نائارامی  و ئازاری نا
و    دووریجودايی،   ک  له    له خه زان،  ، شاخ ودەشت و  كماڵ و گوند و گهڕە   خ

ی و النهی گهورە  بوون و گهل   دراوس و کهس و کار و يادگارەکانی سهردەمی مندا
ن وله دەروون دوور   ناکهونهوە.شتی به نرخی ديکه که له ياد ناکر

من      وم  کردوە کۆچی  ديارە ه له ن م ئاسهوارو   کانی ه و بهرههم  ان دا نهماوە، به
ر من شاع تهوە. ه ک له بير ناچ و زانای فهرههنگ  ماون و به ديتنی ئهوان هيچ کات

بووژاندنهوەی   گای  ر کۆشهری  ت و  و   .بوو  کوردی  فهرههنگدۆست  بير  خاوەن 
من دەنگی بهرزی ئازادی، ئاشتی و   فکرين بوو. ه خوازی کورد بوو.  ديموکراسيت

بوو.   گهالن  يهکيهتی  من،خوازياری  ه بوو. شاع  کوردايهتی  ری جوان  يمرۆڤايهتی 
شاع وخا" ری  يپهرست،  ئاو  له  بهش  ب که  ه،  پهڕيوەی    كبابردە خۆی،  تی  و و 

زۆر    ههندەران  به  دەرکراوی  سوار،  ههناسه  پيری  ڕۆژگار،  دەستی  موبتهالی  و 
زار و چهمهن، ب ئهنيس و هاودەم،   بهش له گو دابڕاوی يار و ئازيزانی، بولبولی ب

تهکهیعا    " بوو.شقی دڵ پڕ له ئهوين و خۆشهويستی و

بوو  دوايهوە  به  خهم  ههنگاو  به  جيا  ە ههنگاو  ی  ل ک  رۆژ خۆی  بهری  س وەکوو   ،
ه خهمبارەکهی نهکرد، ئهو مرۆڤه ب نازە    کيشنهبۆتهوە و رۆژ شادی ڕووی له د

ی ن و گۆشته، بۆيه پڕ به د کوو له خو خۆی    له ئاسن و پۆ دروست نهکراوە، به
کی به سۆزەوە  د ن و به ئاواز :ەنا   دە
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ی من درەنگه زوو ه نا   نييه  نا

ی من روو نييه  که، د   پارچه گۆشت

کی ديکهدا دە عر    :له ش

ڕاوە، شاديم کهم ديوە م نهمديوە        شينم زۆر گ ن ههيه، به  ئهل

دەگمهنيش به  کامهرانی  و  شادی  م  به ديوە،  زۆر  يهکجار  شينی  ر،  و    شاع نهديوە 
ي هئ منی خهمبار ههر  دزان شادی ههيه، زۆر کهس له گه م ه ا راز و نياز دەکهن، به

که، بۆ ماوەيهکی کهميش روو   نهيديوە، له الی ههر وەکوو نامۆيهکه، وەکوو دوژمن
عرە تهڕ وناسکه جوانهکانی، زۆربهی زۆری به   زمان ش لهو ناکات. مامۆستای بهڕ

خهم   زاخاوە،  له  خهم  خۆی  ناتوان  جۆرێ  هيچ  به  بۆيه  کردووە،  ت زۆری  کاری 
  البدات.   ی دەريای خهم شهپۆل

اليهن     له  ميللی  و  پهرەست  جوانی  شاعيری  ناسك،  دڵ  منی  مامۆستاه بهداخهوە 
له  هتوو  دۆ زيندانی  ناو  ته  دەخر ناديار  تاوانی  به  موکراتهوە  د حيزبی  بهرپرسانی 

زي  و  من  ه سهردەشت.  شاری  منی  نيزيکی  ه محهمهد،  قازی  ی  ههڤا هيمنی  ندان؟ 
کوردستان   ئازاديی  اليهنگری  منی  ه و  کوردستان  ژيانهوەی  هی  کۆمه ئهندامی 

زيندانهوە.   ته  به  دەخر دژ  بوو  ك  رش ه بوو،  ك  کارەسات ئهوکارە  من  بڕوای  به 
کی ڕۆح  موکراسی، دژ به ماڤی مرۆڤ، دژ به کارامهتی ئينسانی و دژ به مرۆڤ د

مخواری کورد که تهوای قۆناخهکانی ژيانی بۆ خزمهت به کورد تهرخان سووکی خه
ه گهورەکهی ههتا ئهو رۆژەی  کرد.   ری عيشق و ئازادی، د ری گهل، شاع من شاع ه

ی دا دان کهوت، بۆ گهلهکهی و ئازادی نيشتمان ل  . له ل

همهند      ك دەو بخانهی  کوردييان گهل من زمان و کت بهرههمه ئهدەبييهکانی مامۆستا ه
  کردووە. نموونهيهك له کارە ئهدەبييهکانی: 

م .١  نديوانی ه
 بارگهی ياران  .٢
 ١٩٧٤(شيعر و پهخشان). تاريک و ڕوون .٣
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 .شيعر و پهخشان، پاشهرۆک .٤
من  ، توحفهی موزەففهرييه .٥ فۆلکلۆری کوردی، که کاری ئۆسکارمانه وه

ڕاوەته سهر زمانی کوردی  . وەريگ
ڕان) شازادە و گهدا .٦  .(وەرگ
ی دمدم  .٧  .قه
ی .٨  .ههواری خا
رگز .٩  .چهپک گوڵ، چهپک ن

ڕاوەته سهر   یکاری قهنات ،ئهفسانه کوردييهکان .١٠ من وەريگ کۆردۆ که ه
 .زمانی فارسی

هی جودايی  .١١  ١٩٧٩، شيعر نا
ه وتار، مههاباد پاشهرۆک .١٢  ١٩٨٣، کۆمه
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ف   ) Christa Wolf( کريستيا وۆ

  

مانی ڕۆژی      ی  ١٨نووسهری ئا رگ    ١٩٢٩ی مانگی مارسی سا له شاری الندسب
"Landsberg/Warthe" تی پۆلهنيا له دايك بووە و    (لههيستان)  که ئهمرۆ کهوتۆته و

ی   له شاری برلين کۆچی دوايی کردووە.    ٢٠١١ڕۆژی يهکهمی مانگی دسامبری سا
مانييه ئا ئهدەبييهکانی ئهو ژنه نووسهرە  ئهزموونهکانی ژيانی له دوو    کارە  تهی  ئاو

له ڕۆژئاوای   ههم  و  ت  له ڕۆژهه ههم  نووسراوەکانی  بووە.  يهكدابڕاو  له  مانی  ئا
ڕوانگهی   له  ف  وۆ کريستيا  ئهدەبييهکانی  قاندنه  خو ناسياون.  و  سهلمينراو  مان  ئا

وەيهکی ڕاستهقينه زۆرجار له کارەکانی سهر دەمی زمانهوانيی و دەروونناسييهوە به ش
شهی  کهونارا (ئهنتيک) دەچن.  يهك له تهوەرە ناوەندييهکان له نووسراوەکانی ئهودا، ک

ه.   وان تاکه کهس و کۆمه   ن

له      سهرەتاوە  له  اليپتزيگ،  زانستگهی  له  گرمانيستيگ  بواری  له  ندن  خو دوای 
ی   سووڕاو بووە و له سا کی   ١٩٦٢بواری ڕۆژنامهوانيدا هه بهوالوە وەك نووسهر

ی  ئ حيزبی يهکيهتيی  "[ SEDئهندامی حيزبی "  ١٩٨٩تا    ١٩٤٩ازاد کاری کردووە. سا
مان ئا نووسهرەوە  سوسياليستهکانی  کهوتی ڕەخنهگرانهی  و  س  بههۆی هه و  بووە   [

ش هاتووە.   وەبهری حيزبهکه بۆ پ شهی لهگهڵ ئهندامانی بهڕ له سهرەتای  زۆرجار ک
ز و وورە و     ژيانی دانی    يهکیگهشبينيوەك نووسهر به ه نان و پهرەپ که زۆرەوە بۆ پ

بهرزی   لوتکهی  له  بهردەوام  دواتر  م  به داوە  ی  ههو سوسياليستيی  گايهکی  کۆمه
 " کراودا  بهش  ئاسمانی  بی  کت له  نه  و بۆ  "  Der geteilte Himmel نووسراوەکانيدا 
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هاتووە ١٩٦٣( ك  پ دا  ت گومانی  و  شك  گايهک  )  کۆمه پيکهينانی  له  هيوای  ی  و 
تی .  سوسياليستی سارد بۆتهوە  کخراوی ئهمنی ڕۆژهه بۆ ماوەيهکی زۆر له اليهن ڕ

[له  ناوی  به  له نووسراوەکانيدا  له يهك  دا بووە.  ر کۆنتڕۆ لهژ مان (شتازی)يهوە  ئا
تهوە] "  ن ڕاوەکانی چی دەم ) دوای ڕووخانی  ١٩٩٠" (Die Erzählung Was bleibtگ

ئهز لهسهر  باس  که  برلين  سياسهتی  ديواری  لهگهڵ  پهيوەندی  له  خۆی  موونهکانی 
وان   مان و بهتايبهت شتازيدايه، باس و گفتوگۆيهکی بهرفهراوانی له ن تی ئا ڕۆژهه

ڕوانگهی   له  خست.  وەڕ مينيستييهوە  ڕۆشنبيراندا  له  ف بهتايبهت  ف  وۆ کريستيا 
ديا "١٩٩٣" (Kassandraڕۆمانهکانی کاساندرا "  .Medea) و ڕۆمانی دەنگهکانی م

Stimmen) "نهران  ١٩٩٦ ك ڕوون به خو کی بڕ واز ) دا بۆچوونهکانی خۆی به ش
  گهياندوە.  

بی ئاسمانی بهش کراو "    ی  Der geteilte Himmelکت له   ١٩٦٣" بۆ يهکهم جار سا
مان    ٢٩٣ ك دواتر له ڕۆژئاوای ئا مان له چاپ درا. سا تی ئا الپهڕەدا له ڕۆژهه

ی   چاپ دراوەتهوە. دوای يهکهم کاری ئهدەبی لهگهڵ گۆڤاری  ههميسان له    ١٩٦٤سا
و کراوەتهوە،  ١٩٦١"( Moskauer Novelleمسکۆ " مان ب تی ئا ) که تهنيا له ڕۆژهه

ی   ف  ١٩٦٣سا نووسينی ڕۆمانی    کريستيا وۆ ههر  بههۆی  له  کراو  بهش  ئاسمانی 
مان ناسياوی پهيدا کردووە. لهو نووسراوەيهدا بۆ يهکهم جار باسی   دووك بهشهکانی ئا
وەکردووە.     له دامهزرانی ديواری برلين کردووە که تا ئهو کاته کهم نووسهر باسيان ل

ی      دەکهن که ريتا   ١٩٦١ڕووداوەکانی ڕۆمانهکه له مانگی ئاگوستی سا   ەوە دەست پ
ته نهخۆشخانهيهکی تايبهتی. دوای  Rita Seidelزايدل " ردر هۆشبوونی دەن " دوای ب

تهوە:   ی ڕابردووی وەبير د تهوە ڕووداوەکانی دووسا ك باشتر دەب ی بڕ ئهوەی ڕيتا حا
د که   کی بچووك ناسياويی لهگهڵ مانفر ساڵ    ١٠وەك کارمهندی ئيدارەيهك له گوند

و دەکا  پهيدا  خۆيهتی  له  کاری    پيرتر  بههۆی  دێ.  ك  پ واندا  ن له  خۆشهويستيان 
رنه شاری هاله " رە بهوالوە  Halleئيدارييهوە دەين ی دەژی و ل د ل يهی مانفر "ئهو ج

نانی   پيکه بۆ  زياتر  و چاالکيی ڕيتا  ههوڵ  دەکهن.  ژيان  يکدا  ما له  و  يهکتر  لهگهڵ 
ما ڕيتا،  چهوانهی  پ به  ڕاستهقينهيه.  سووسياليستی  گايهکی  چاوی  کۆمه به  د  نفر

مان دەکا و ...  تی ئا وەبهرانی حکوومهت له ڕۆژهه   ڕەخنهوە سهيری سياسهتی بهڕ
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ت و ڕۆژئاوای     تانی ڕۆژهه شهکانی دوو و ف لهو نووسراوەيهيدا ک کريستيا وۆ
ی   مان و بهگشتی دوو ڕوانگهی سوسياليستی و سهرمايهداری نيشان دەدا. سا   ١٩٦٤ئا

ف نووسه رهارد وۆلف "کريستيا وۆ  Gerhardری ڕۆمانهکه به يارمهتی ميردەکهی گ

Wolf  .ته فيلم  " دەقيك له ڕۆمانهکهی ئامادە دەکا بۆ ئهوەی بکر
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  ) Michail Bulgakow( ميشائيل بولگاکۆڤ

  

که نووسه    ڕووسی  مايکل  له  ری  ناوی  "  ئافانازيويچ  ڕاستيدا   Michailبولگاکۆڤ 
Afanasjewitsch Bulgakow ی  ١٥ڕۆژی    له  "ه سا مای  مانگی  کيف    له  ١٨٩١ی 

"Kiewی  ١٠و ڕۆژی    دايك بووه " له مسکۆ کۆچی    له  ١٩٤٠ی مانگی مارسی سا
کردووه  بهدوايی  مامۆستای  مايکل  ڕه   .  ی  قوو ڕاستهگهخنهمانا  لهبووه   قينهری   .  

کاره ناوه  باسی  چاره ندی  ککانيدا  لهنووسی  شۆڕش  هه  ۆنی  و  رووسيا  تی  ها روه و
يی، دڵ خوازی، ناسادقی  ت)، تووڕه زانی(حماقهڵ نهگه ی مرۆڤ لهوه رووبوونه ڕووبه

  .  خستووه  رزه لهيان وه و دووڕوويی ژينگه

ندن لهگه هاوکات له    می جيهانی کهڕی يهتای شهره سه ی پزيشکی لهزانستگه ڵ خو
تی نه   ڕ لهی شهجيبهه  ڕاح لهك جهوه  ڕی ناوخۆيی  شه  و له  شدار بووه مساوی بهو

نی   کتردا،  دوای يه  شاری کيف، به  ك دوکتوری نيزامی له) وه ١٩٢١تا    ١٩١٨(سا
گارده  الی  سهرەتاوە  ناسيۆناليستهسووره   له  گارده کان،  و  ئوکرائين  کان سپييه  کانی 

ی    . لهچاالك بووه  کست و  شاری مسکۆ ژياوه   ر لهك نووسهوه   وه والبه  ١٩٢١سا . ت
کی ئه  کانی بهخناوييهڕه   نووسراوه  واز ی سياسه  وتۆ ترسيان خستۆتهش توانانی  ناو د

ی    می خۆی کهرده سه هۆی   . بهداوه کانيان پ نهئيزنی چاپکردنی نووسراوه   ١٩٣٠سا
ی    له  خسيی ستالين توانيويهبڕياری شه شانۆی کولتووريی مسکۆ   له  والوه به  ١٩٣٠سا
  کار بکا. 

ی  Der Meister und Margaritaڕۆمانی مامۆستا و مارگاريتا "     قه و ده   ١٩٦٨" سا
مانييه ی  کهئا ڕن لهرده ك ڕۆمانی سهدا وه ڕه الپه  ١٢٣  له   ١٩٦٨ی سا چاپ    می مود
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شه  وه ند ڕوانگهچه  ی مايکل بولگاکۆڤ لهبييهده ئه  و کاره دراون. ئه گا کانی کۆمهک
نا ده  نهر. ئهو شی  ك ههنه و کاره کا و دەيخاته بهر چاوی خو کی سرنجڕاک ر چيرۆک

کی فيلهکوو ته باوه   يه،خناوماجراجويانه و ڕه  و   ی "چاکه"ی بوونی دووانهسۆفانهمسيل
کر الوازييهسهله  يهراپه"  "خه کارت کردنی  کز  لههکانی مرۆڤ،  نهسهريی  بوونی ر 

له و  هونهئازاديی  زی  ه ههروەها  و  گا  کۆمه گوشاردانانی  ر  ناتهژ و  وانيی  ر 
ر و هونه  ی درۆکردن لهوه ڕوونکردنه  يهو نووسراوه نديی ئهندانه. باسی ناوه رمه هونه

  .  ژيانی مرۆڤدايه

ی    مايکل بولگاکۆڤ له    ی    کردووه   ڕۆمانه   ونووسينی ئه  ستی بهده   وه ١٩٢٩سا و سا
داچوونه. نووسهناو بردووه   ی خۆی لهکهقی نووسراوه ده   ١٩٣٠ ر سهتايی بهوی کۆر پ

وه خۆشيدا بهختی نهناو ته يدا لهو ڕۆمانه ئه دوای   و ڕۆمانهم جار ئهکه . بۆ يهبردوه  ڕ
ی    واته  يهند ده چه و   وه کی زۆره و کۆڕييه  م که   ی مسکۆڤا بهڕۆژنامه   له  ١٩٦٦سا ب

  .  وه کرايه

نی    له  که ڕۆکی ڕۆمانهناوه     ده ده   وه کانهه ١٩٢٠کۆتايی سا کا و س جيهانی  ست پ
،  ی کاتيی شاری مسکۆيه قينهميان دنيای ڕاستهکهدا. يهنگی جياواز نيشان ده نگاوڕه ڕه 

کی ڕه   ت بهگای سۆڤيهند قۆناخی کۆمه دا چهو دنيايهو له واز ر  به  خاتهخناوی ده ش
نهچاوی   و و له  ڵ دنيای کاتييهگه ريب لهم هاوتهر. جيهانی دووههخو دا جندۆکه و د و

نههدرنج و جادووگه زدان.  ز و دابهبههه مژ(وامپير) و مرۆڤ کوژ و ... لهر و خو
هه کی  يهکهبههۆی شهکان به. هر س جيهانهميش دنيای ڕابردووی ئورشليمهجيهانی س

ۆزه  ن  وه ئا کی وه ر و هانده هپا س ريب و ههكتريان ههيه و له فيگووری هاوته ك يهر
ڕانی ئهك گرێ دراون. وه ك يهوتی وه و که  ندين زمانی ر چهبۆ سه  بييهده ئه  و کاره رگ

زی و بهبه  وه،ڕوويه مايی لهندين جار فيلمی سينهزيندوو و دروستکردنی چه ك  کهه
.  سهده  يهووسراوه و نهاتن و گرنگيی ئه ن  لم
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  ) Gabriel García Márquez( زک ل گارسيا مارهگابري

  

ڕۆژی      کولۆمبيايی  ی  ٦نووسهری  سا مارسی  مانگی  ئاراکاتاکا   ١٩٢٧ی  له 
"Aracataca  ڕۆژی و  بووە  دايك  له  ی  ١٧"  سا ئاپريلی  مانگی  له    ٢٠١٤ی 

ز بهتايبهت دوای نووسينی   ميکزيکۆسيتی کۆچی دوايی کردووە. گابريهل گارسيا مارک
" لوسا  ورگاس  ماريۆ  لهگهڵ  تهنيايی"  ساڵ  "سهد   "Mario Vargas Llosaڕۆمانی 

نووسهر و سياسهتوانی پرۆيی ناودارترين و پڕبايهخترين نووسهرانی ئهمريکای التين  
ن.     له ئهژمار د

نهريت،      و  داب  وان  ن له  بايهخی  پڕ  پهيوەندايهتيهکی  ئهدەبييهکانيدا  کارە  له 
ڕاوەکۆنهکان و بارودۆخی سياسی کی مامۆستايانه   - گ واز يهتيی کۆلۆمبيا به ش کۆمه

ن قاندووە.  "خو خواز  نيشتمان  پاييزی  رۆمانی  له  بريتين  کارەکانی   Derاودارترين 
Herbst des Patriarchen) يندراو ١٩٧٥"  ڕاگه کی  ڕۆژ مهرگی  ژووی  م  ،(

"Chronik eines angekündigten Todes) "ههروەها ڕۆمانی خۆشهويستيی  ١٩٨١ ،(
را "   ).١٩٨٥" ( Die Liebe in Zeiten der Choleraله سهردەمی کۆل

ی      له شاری ئاراکاتاکا له دايك بووە و له اليهن دايه گهورە و باپيريهوە    ١٩٢٧سا
ندووە و زۆر زوو هۆگری چاالکيی  گهورەکراوە. له بواری دادپهروەرييدا دەرسی خو
و  کورت  ڕاوەی  گ ك  تاقم گهنجيدا  سهردەمی  له  ههر  بووە.  ڕۆژنامهوانی  بواری 

" الوبشتۆرم  ناوی  به  کی  (Laubsturmڕۆمان نی  ١٩٥٤"ی  سا له  کردەوە.  و  ب  (
رييدا    ١٩٥٠ ن کی ههوا کاندا هۆگريی بۆ ئيدەی سوسياليستی بووە و لهگهڵ گرووپ
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له   ئهمريکا،  و  کوبا  تی  و و  پاريس  بۆ شاری  کردن  کۆچ  دوای  کردووە.  چاالکی 
ونهتهوەيی بههۆی رۆمانی  سهرەتاوە گهڕايهوە بۆ کۆلۆمبيا و دواتر دوای ناسياويی ن

لۆنای ئيسپانيا ژيا.  ک له بارس   "سهد ساڵ تهنيايی"يهوە، چهند سا

ی      سا شيلی  ١٩٧٥له  ديکتاتۆريی  به  دژ  و  التين  ئهمريکای  بۆ  گهڕايهوە  ەوە 
ی   سا ئوکتوبری  له  کردوە.  سياسی  چاالکی  پينۆشه)  تی   ١٩٨٢(ئاوگوستۆ  خه دا 

ی   ر ناوی "ژيان،  بيوگرافی خ  ٢٠٠٢نۆبيلی له بواری ئهدەبيات وەرگرت. سا ۆی لهژ
و کردەوە.    بۆ ئهوەيه لهسهری ئاخهفتن بکهين" ب

تهنيايی" [   ی  Hundert Jahre Einsamkeitڕۆمانی "سهد ساڵ    ٣٥١له    ١٩٦٧] سا
ی   مانييهکهی سا ئا له   ١٩٧٠الپهڕەدا و دەقه  له چاپ دراون. بهو ڕۆمانه نووسهر 

ل ناوداربوون.  لوتکهی  گهييشته  التيندا  ژيانی  ئهمريکای  وی  نش و  بهرزی  دا  هو
هيهك به ناوی بونديا " ك به ناوی ماکۆندۆ "Buendíaبنهما " دەخاته Macondo" له گوند

دەکرێ.   ران  بههۆی تۆفانيك و و  قاندويه  نووسهر خۆی خو که  نهر  بهر چاوی خو
له  نهر  سهرسووڕه نهيهکی  و و  کۆلۆمبيا  کی  خه ڕۆمانهيدا  لهو  نووسهر  هاوکات 

ستهمی   نيشتمانهکهی ر  لهژ ژ  در يانی  سا که  دەکا  نا  و نهر  خو چاوی  لهبهر 
ڕەنجيان    شهڕخوازيی و گوشاردا، وەك  زۆربهی ناوچهکانی قوڕنهی ئهمريکای التين،

شاوە.     ک

   " ماکۆندۆ  ناوی  به  ك  گوند لهسهر  ڕۆمانهکه  له  Macondoناوەڕۆکی  که  يه   "
وەيبه ی گرتووە. به ش کی کۆن ج رەوار ردەوام قهرەچييهکان هاتوچۆی  ناوەڕاستی ل

مرۆڤ:   چاالکييهکانی  بۆ  سهکۆيهك  بۆته  کات،  ی  پ به  و  کردووە  گوندەيان  ئهو 
قوربانييهوە،   زۆر  کی  ژمار به  ناويی  خو ناوخۆيی  شهڕی  مهزن،  دۆزراوەی 
پهرەسهندنی ئابووری بههۆی شيرکهته بيانيهکانهوە، ڕووتاندنهوەی دانيشتوانی کۆنی 

کهري کی ناو گوندەکه گوندەکه و کارت ی ڕووداوە سرووشتيهکان له سهر مرۆڤ. ما
که ئورزوال و ژۆزە ئارکاديۆی ل دەژی بابهتی سهرتهکيی سهرەکی ئهو ڕوداوانهن،  
که له ڕوانگهی کاتييهوە شهش وەچهی داهاتوويان لهخۆ دەگرێ. له سهرەتاوە نووسهر  



 ٢٥٠      جيهان یی ئهدەبيژکرۆنۆلۆ    

 
 

ڕاوەکه ب تهوە. گ ڕ هيه دەگ ی ئهو بنهما رەيی و فانتازياچيرۆکی س مندا   اس لهسهر ئ
  کردن دەکا و ... 

ی      و کرايهوە و نووسهری به   ١٩٦٧ئهو ڕۆمانه سا له بۆينس ئايرسی ئارژانتين ب
کی ناوچهکه  ڕاوەوە تهنيا له ناو خه شتر بههۆی چهند چيرۆک و گ جيهان ناساند که پ

وەيهك دەنگی دايهوە که به   زياتر له  ناودار ببوو. ڕۆمانی "سهد ساڵ تهنيايی" به ش
بهکه له ماوەی تهنيا  وە زمانی زييندووی جيهان   ٥٠ ڕاوەتهوە. کت دا    ٢رگ جار  ١٢سا

ينهوەيتری لهسهر نووسراوە.   کۆ  له چاپ دراوەتهوە و چهندين نووسراوە و ل
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