
  رگراوی کوردیه  باشترین رۆمانی وهر کیمیاگه
  

  بدو ن عه رده                                                                                 ئه
  

ک  تی کۆمه توانیوویهژمرت ، زۆرجار رۆمانک  ب ده ده کانی ئه  گرنگه شه  به کک له یه رۆمان به
 ساڵ 10، شۆرشی رووسی ) کسیم گۆرکی مه( لینین پی وابوو رۆمانی دایکی   ونهبگۆڕت ، بۆ نمو

ی  وره کی ئجگار گه ریه کاریگه  کوردی ، که  کرایه م رۆمانه فتاکان ئه له کۆتایی حه.  پشخست 
مال و  شار که دۆک ، یه مه حه( رۆمانی . بوو  وکات ھه وارو رۆشنبیری ئه ر چینی خونده سه له

ری  ردوو نووسه ن ھه الیه  له ژمرت که کان ده  باشه رۆمانه ، به) رگی ، کازانتزاکی ی یا مهئازاد
ل کاتک . کوردی  کراون به) ریمی حوسامی ، که ن زاده سه بدوی حه عه (  وه ی کورده وره گه
وسینی رۆمانووسی نو له م رۆمانه که ئه. بوو الم  ری ھه مان کاریگه رم بینی ، ھه رۆمانی کیمیاگه که
کانگای  له. کوردی  تی به ن زاده کردوویه سه  و، ئاسۆی حه یه) باۆلۆ کۆیلۆ( رازیلی  ی به وره گه

راستی کارکی ئجگار  به. م  که  ده ن زاده سه رز ئاسۆی حه ی به ئاراسته وره وه سووپاسکی گه دمه
  . باشی کردووه 

  
  !کات ؟ ر باسی چی ده کیمیاگه

  
و  ر ئه و ھه سکی ئازاده  که م شوانه ئه ، که) سانیاگۆ(  ر چیرۆکی الوکی شوانی ئیسپانیه کیمیاگه
بت  ژیان نه رت و ترسی له دوای گرکانی ژیاندا بگه شوان و به کات ببت به شی وای لده ئازادیه

رۆژک    ئازاده م شوانه ئه. کانی ژیان بدات رگا تاریک و ترسناکه ی ده وه وی کردنه ھهو
ر  ، ھه وه دۆزته  ده وره کی گه یه نجینه تیدا گه بینیت ، که ونک ده کدا خه یه نیسه سووچکی که له
ی  وه ویش بۆ ئه ئه. کانی میسره  ھرامه  نزیک ئه  له یه نجینه م گه ئه ن که شیدا پی ده که ونه خه له

له ئیسپانیاوه . ر   به گرته ریبی ده  غهی رگای دوورو ترسناکی بیابان و ووتی ونه م خه بگات به
بت ،  ساتی جۆراوجۆر ده ندین رووداو کاره رگا تووشی چه له. وت  که رده بۆ ووتی میسر به

تی   توانیویه کانه پاۆلۆ کۆیلۆ زۆر زیره. بینیت   ، پیاوچاک وزانا ده سی دزودڕنده ندین که چه
    . کاندا رۆیان دیاری بکات  هناو رووداو بکات و له کان پناسه مرۆڤه

  
  زمانی نووسین 

  
  جۆرک قسان بکات ، که وی داوه به ر ھه  ، نووسه زمانکی زۆر ساده نووسراوه  به م رۆمانه ئه
  بۆ نموونه. کار بھنت  کنیکی نوێ به تی ته پاۆلۆ کۆیلۆ توانیوویه. موو مرۆڤک لی تبگات  ھه

کات ، جارک   ده  قسه  زمانی سانیاگۆه جارک به.  زمان نووسراوه ندین شوه  چه  به که رۆمانه
م  سی دووه  ، جارک راناوی که که ره زمانی کیمیاگه  ، جارک به که  ئینگلیزه شتیاره زمانی گه به
مک  ر که چت خونه پ ده.  بۆ من شتکی نوێ بوو  م جۆره زمان و نووسینه ئه که. ھنت کارده به

کۆیلۆ ھیالک ب ت ، لک بچی تتاقهت یان لیت بی  بهتی  توانیوویهت بیت و  ناھپ
  . کی جوان دارژراون  یه شیوه کانیش به کاربھنت و رووداوه کان به کان زمانه رووداوه

  کانی  وانه رووداو پاه
  کشته  رادهر  خونه یرو خۆشمان بۆ دروست بکات ، که یک رووداوی سه تی کۆمه کۆیلۆ توانیوویه

کات  ر ده خونه  وا له و رووداوانه بگره ئه. تی و ھیالکی ناکات  و ، تووشی بتاقه که ناو رۆمانه
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. ( سات و رووداوی خۆش وناخۆش ندین کاره چه تی له  پیه که ره فه سه.  بت  که ھۆگری رۆمانه
  که دوکانی کریستاڵ فرۆشه( ووشی ت وه ل پاش ئه )  وه ن دزکه الیه ی سانیاگۆ له که دزینی پاره

رو   فه پاشان سه .  ک دیالۆگی جوانی نووسیوه ناست و کۆمه  ده که وێ کریستاڵ فرۆشه ، له) بت ده
 ، پاشان  که  ناو رۆمانه وکردنی به  و تکه که  ئیگلیزه ره  ، ناسینی کیمیاگه که کاروانی بیابانه
ئینجا . کات  حرا باس ده کی سه کات و ژیانی خه ست پده ده)  زیه که( ویستی   هچیرۆکی خۆش

. خات  رده  ده وه که ر رۆمانه سه ری به کی کاریگه ره کی سه یه  شوه وت به که رده  ده  که ره کیمیاگه
وه و  که یه ته ند چه ن چه الیه ی له وه ووتکردنه، ڕکان  ھرامه  ووتی میسرو ئه ن بهیشت پاشان گه

ی  وه کان پاش ئه ته چه( وت و  که رده یر ده کی سه یه شوه به  ، که که نجینه  شونی گهشفکردنی که
و  وته ناو ئه که  ده ن که که ی بۆ ده که نجینه وه باسی گه  پکردنه گاته وه  ، به نه که ڕووتی ده

  تهی بگا وه ی بیبوو بۆ ئه و ڕگایهمو وھه هسانیاگۆ ئ) . ی تدا دیبوو  که ونه  خه ی که یه نیسه که
وه بۆ  رته گه  ده یه م شوه تی ، به  ووتی خۆیه  له که نجینه  گه ن که وان پی ده میسر ، ل ئه

  . وه  دۆزته  ده که نجینه شونی خۆیی و گه
  

    م رۆمانه گرنگی ئه
  
   له م رۆمانه ئه.  رۆمان و ژیان تبگات  ت لهو  بیه سک که موو که  بۆ ھه  زۆر گرنگه م رۆمانه ئه

 ، رۆمان  س پی وایه ندک که زۆرجار ھه. کات  ی ژیانمان فر ده ترین وانه وره دا ، گه ره الپه150
 پمان  م رۆمانه نت ، ل ئه یه زن بگه یامکی مه توانت په کانی زۆر بت ، ئینجا ده ره بت الپه ده
   . وانییه ت که ده
  

  کی پاۆلۆ کۆیلۆ  زیره
  

  کات ، که مان بۆ ده گانهی بندین ووت  ھاتووه باسی چه رازیلیه کی به  خۆی کابرایه پاۆلۆ کۆیلۆ که
و ،   بۆ ئه یه ووتکی بگانه کات که باسی ئیسپانیا ده. و  ن به و بگانه  رووی زمان کولتووره له

بۆ نموونه باسی . کات  مان بۆ ده و ووته ئهوردیش باسی مژووو کولتووری  ھاتووه زۆر به
  ئیسپانیا به  له م جار زانیم که که بۆ یه ، من  وه به ره عهن  الیه کات له داگیرکردنی ئیسپانیا ده

کان ھاتوون بۆ  به ره ڵ عه گه کان له جه ره یان قه . 13 ره الپه) کان  مۆره (  کانیان ووتوه ئیسالمه
کات و  ج ده بووه ، باسی حه ئاینی ئیسالم ھه ی لهووا کی ته زایه کۆیلۆ شاره.   32 ره ئیسپانیا الپه

 دا کاتک باسی 50  ره الپه ت له تایبه  بهخات رده سکی موسمان ده ش بۆ که کارهم  گرنگی ئه
. کات  کانی ئیسالم ده ریزه ی باسی نوژ و پنج فه وه  له  جگه.کات   ده که اواتی کریستاڵ فرۆشهئ
ھا  روه ھه . 65ڕه  ن الپه که چ جار  نوژ ده پن کان رۆژانه و چۆن کاروانچیهکات  اسی نوژ دهب

 دا 70/71کانی   ر الپه له حرا کانی سه  ناسی و کشه ستره زای ژیانی بیابان و ئه کۆیلۆ شاره
 نابت   وونهکات ، بۆ نم بی ده ره قالیدی عه ی باسی عادات و ته وه  له جگه. کات  جوانی ده به

  دات که کات و پیشانی ده کانی میسر ده باسی قیبتیه . 80 ره یت الپه شدا بکه ڵ ژنی جل ره گه له قسه
   . ب نین  ره سیحی و عه کی مه وان خه ئه
ر  تی گه  جگای خۆیه ر بۆیه  ، ھه بیه ره واوی جیھانی ئیسالمی و عه کی ته زایه راستی کۆیلۆ شاره به

  . الن  فیری گه  سه بکرت به
ی  که ی ناو رۆمانه یاڵ تکه نتازیا و خه تی جیھانی ریالیست و رۆمانسی و ڤه کۆیلۆ توانیوویه

یای ، ل   رۆمان ریالیست بت  یان خه بوایه ر جاران ده گه .  کنیککی نویه ش ته مه ئه. بکات 
 ، مرۆڤی ئستا   خۆش و جوانه تکه ش مه ئه که .  کردووهکتر  یه بهڵ  ردوو جیھانی تکه کۆیلۆ ھه
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ر   کیمیاگه وه الی منه به. گرت  رده و جژی لوه یه نتازایا ھه یاڵ و ڤه  جیھانی خه پویستی به
راستی  ت بکرت ، به  خهی  که رگره  وه  که یه وه وه ، شایانی ئه خوندبتمه  که جوانترین رۆمانه

 جارکی تریش  ر بۆیه بوو ، ھه ده  نه زنه  مه م رۆمانه ئاگای لهری کورد   خونه بوایه و نه ر ئه گه
  .م  که  ده ن زاده سه رز ئاسۆی حه سووپاسی برای به

  
  
     de.@yahoo2ardellenمانیا                                                        ئه
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