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 نووسەری باش 

 

 

 موحەمەد عەبدولکەریمنووسین:  

ۆڤ بۆ ئەوەی ببێت بە نووسەر پیشەی نووسەربوون شتێكی هەوانتە و هەڕەمەكی نییە. مر
النی كەم دەبێت ڕۆژانە ڕاهێنانی نووسیییییا بكایە پیشییییەە ەوبن نەوە بە ت ی بێربتە ب ێتە  
نیاو دۆەی داباان و یەنایا ی و بەسیییییییەنتەركردنی مەتر گەوەە یێبێیاۆ ەەوەی پرۆسیییییییەی  
. نووسییا پرۆسیە ەكە ەەسیەر كوشیتنی پە وەن  یە كۆمەی ەیی و الوەكییەكان دروسیت بووە

یا ئەو تێیەی دەركم كردبێتە سیەرەیای پرۆسیەی نووسییاو نووسیینەوەی اانیار یەكانی ناو 
مێشیكتە بە شیێوە ەكی كركوكا ە سیەرەیا ئەوەی ەە مێشیكت ا ە بە نوی یانی و الواای دبنە 
ناو پرۆسەی نووسینەوە. ئەمەش تۆربك نیێەرانی و دڵەڕاوكێ بۆ ەوبنەری ت ی دروست 

دەەایە ژبر پرسییارەوە. ڕەنێە بیرۆكەی نووسیەربوون الی ببێت بە دەكاۆە یواناكانی ەۆی  
شیییتێكی اایی و تەوهەری. پێی وا بێت نووسیییەربتی شیییتێكی اایی و تەوهەر یەە نایوانێت 
ببێت بە نووسییەر. ئەم ئەا ییانە ە بە هۆی سییەرەیاكانی نووسییینەوە المان دروسییت دەبێتە 

ووسییییییییا داەێكی یەواو نوی ییییییییان و كییایێییك دام و مەدەوم مویییاب، نییاباە بە مییانییا ە  ن
دەسیییتەپاكە ە ەە بەردەم ئەو شیییتەی ەەناو مێشیییكت ا ە. ئا   ا و اانیار یەكانی مێشیییك وە   
بییاڵنیی ە ەكی سیییییییركاە دەبێییت ەە ڕبی بەردەوام نووسیییییییینەوە مییاڵی و دەسیییییییتەمۆ بكربا. 
نووسیییییییەربتی پێو  یییییییتی بە میانی ووبتی و ییایەیواوكێنییەە هەر بەو تۆرەی وەییام  یا نەر 

ە ێوۆ “نووسیییەربتی ئارەیاشیییتنی ڕۆەەم. ئەاموونی نووسیییینی باش و نووسیییەری باش  د
یەناا بە ەوبن نەوە ەكی بێشییییومار ەە كتێبەوە دروسییییت نابێتە هەركەن  ەوبن نەوەی اۆر 
ەە  ب یێەیەكیییانی مێخووە هەروەهیییا ەوبنییی نەوە  ەە كۆڵەكە  رنێەكیییانی نووسیییییییەرە   ەكێكە 

ەەسییەرەۆ بێتە بونیادی ەۆی ەەسییەر یێێە شییتنی  سییەرەیاوە دەبێت پرۆسییە ەكی هێواش و 
یوو  و بیركردنەوە ەەسییییەر ئەو شییییتانەی دە ەوبنینەوە داكویابێتە هەروەها ەوبن نەوەی  
هەر كتێبێكی باشە نووسییا ەەسیەر انە بە تۆربك بتەایە سیەر ڕبێەی ڕاهێناننردن ەە ڕبی 

هەناسییەباكێوەە   نووسییینەوە. مرۆڤ هەیاكو نەنووسییێتە پرۆسییەی نووسیییا نەەایە دۆەی
ئەو شیتەی ەەناو مێشیكی ا ە وە  ەۆی نا ەیە ناو پرۆسیەی نووسیینەوە. بە تۆربك دەبێت 
ڕۆژانە بەردەوام بنووسیییا یا ئەوپەڕی شییەكەیی و مان ووبوونە پێ دەكێت هەر ئەمە بێت 
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پرۆسیییییەی ئارەیكردنەوەی ڕۆو الی وەیام  ا نەر. با ئێێە وای دابنێیا دەمانەوبت ڕۆمانێك  
یاە نابێت وەهێی  ەیڵەبوونی بابەیێكی یراژ  ی و كارەسیایبار پەەكێشیێان بكایە ناو بنووسی

دنیا ەكی ەە اڵییەوەە وامان ەێ بكاۆ پێێان وا بێت یوانای ڕۆماننووسیا وایە بوونی بابەیی 
سیییییەرنشااكێم ەە مێشیییییكێان ا. بۆ نێوونە اۆر نەی  ەنشان سیییییەرەیا كە دەسیییییت دەدەنە  

نێوونە ڕۆماننووسییییاە ار وی ئەم تۆرە بیركردنەوە ە دەەۆن.  نووسیییینی هەر شیییتێ ە بە  
بێئا ا ەەوەی النی كەم دەبێت شیارەاا ی ڕە ەاەكانی ڕۆماننووسییا باە ەە ە  ڕاهێنانكردن 
ەەسیییییییەر سیییییییەدان و هەااران الپەڕە ەە نووسییییییییا. دە ان ڕۆمان هە ە ەاوەنی ڕووداو و 

یوە ببنە ڕۆمان  ان نوبنەرا ەییی ڕۆمانە  ناوەڕۆكی باینە ەە ە  ئەوەشیییی ا هەر یی نە انتوان
باشیەكانی دنیا بكەن. ئەوەی وا دەكاۆ مرۆڤ ببێت بە نووسیەری  ەورەە هەر ەوبن نەوەی  
اۆر و كواەێتیی كتێبەكان نییەە بەڵكو یەرەانكردنی بەشییێك ەە ژ انی ڕۆژانە ە بۆ نووسیییاە 

یخمێر بۆ ماوەی ساڵێك  ان بە تۆربك النی كەم دەبێت ڕۆژانە كایخمێر و نیوبك بۆ دوو كا
كەن  ا سیییا  دابنربت بۆ اێربوونی پرۆسیییەی نووسییییاە نووسیییینەكان مەر  نییە ەەسیییەر  
بابەیی اۆر  رنگ باە سییەرەیا و دەسییتوێكی پرۆسییەی نووسیییا نابێت ار وی بابەیی  رنگ  
بەۆ اە بە مانا ە  دەبێت یەناا ەودی پرۆسیەی نووسییا ار ومان ب اۆ. بەردەوامنووسییا  

ن ەێ دەكاۆ شیییتانێك بێنە دەرەوەە تێی باوەڕ نەبا بێنە دەرەوە. شیییتانێك دەنووسییییا واما
باوەڕ نەكە ا نووسییییییومانەە بۆ ە دەبێت نووسییییییا ەە ڕبی بەردەوامنووسیییییینەوە بكە ا بە 
“مەەەكەم ەەناومان ا.  ەر نووسیییا نەبێت بە مەەەكەە ئەوا نە نووسییینی باشە نە نووسییەری 

وانیت وردودرشیییتی دروسیییتبوونی ڕۆمان شیییارەاا بیتە بەیم پێ باش ەەدا ك نابا. یۆ دەی
دەكێت نەیوانیت ڕۆمانێكی باش بنووسیییییییتە بۆ ئەوەی ڕۆمانێكی باش بنووسیییییییت دەبێت 
سەدان و بێرە هەااران الپەڕە ڕاهێنانت كردبێت ەەسەر نووسینی كیرۆ  و ڕۆمان. ماركیی  

ۆكی دەكاۆ و اابی داوەیە ڕۆماننووسیییی  ەورەی كۆڵۆمبی باە ەە دڕان نی شیییەسیییت كیر
ناو یەنەكەی ەۆڵەوەە ئەو م پاش سیاڵێكە كە یەماشیای كیرۆكەكانی دەكایەوەە باوەڕی بە 
نووسییییییینی ئەو كیرۆكانەی نامێنێت. بە تۆربك ماركیی دەڵیت دەیوانم سییییییوبن  بەۆم ئەو 
كیرۆكانە هەر هیی ما نیا! ئەمە بۆ هەموو كا ەكانی یری نووسیییییییینیم ڕاسیییییییتەە  ە ئێێە  

ووسیییییینی ڕۆمان و كیرۆ ێان وەو نێوونە ە یییییتە ڕوو.  ەر ڕوونكردنەوە ە  ەەسیییییەر  ن
كەمكی مەەەكە بی ە اە بۆ ئەوەی الی ەوبنەر ڕوون بێتەوە كەنی  نێوونە ە  دەهێنینەوە.  
وای دابنێیا كەسیێكی د ن ارە كرداربكی سیێك یی ەە دەرەوەی  اسیا شیەرتییەكانەوە ئەنشام  

انی دەكاۆە ئەمەش بەو هۆ ەوە ە “نەكردنی  وناوم ەەو دەداۆ. هەسییییت بە ئااار و پەشیییییێ
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كەسییەدا بووە بە مەەەكەە دەنا هێن ە ئاااری نەدە ە شییت.  ەر نێوونە ەكی یر باێنینەوە بۆ 
ا یایر ڕوونبوونەوەی ئەم كەمكەە  ەر ما ەوبنی ەوار بمە یوانیای ەوبنی نەوەی شیییییییتەكیانی 

ەەبیر ەۆم ببەمەوەە كونكە ەوبنی ەواری  دەوروبەرم هەبێیتە ئەوا ییااە نیایوانم ەوبنی ەواری  
ەە ە    بەیم  بكە اە  هەڵە  دەنووسییییییییا  كیییایێیییك  دەكێیییت  ەەنیییاومییی اە پێ  مەەەكە  بە  بووە 
كییاوپێیی اەشییییییییانیی نەوەدا هەڵەكە ڕاسییییییییت دەكە نەوەە هۆكییاری ئەمەش هی  نییە تێە ەە 
بەمەەەكەبوونی ەوبنی ەواری ەەنیاومیانی ا. هەر بۆ ە بە بۆكوونی ما پرۆسیییییییەی نووسییییییییا 

 .ۆسیییییییەی بەمەەەكەكردن و میاڵیكردنی شیییییییتەكیانی نیاو مێشیییییییكتە ەە دنییای نووسیییییییینی اپر

ەییاڵێكی یری نووسیییییییەرە بییاشیییییییەكییان ئەوە ە هەوڵی بەسیییییییەنتەركردنی مەتر گە دەدەن.  
بەسیەنتەركردنی مەتر گە وایا بەشی ار نەكردنی شیتە الوەكییەكانی ڕۆژانەە كونكە سیروشیتی  

ە مرۆڤ ەە ە  مرۆ ەكانی یرە ئا   ا ەە ە   تیاانە سییییروشییییتی م ێ،نێكردنەە مردن و ژ ان
ئا   اە شتە الوەكییەكان ەە ە  شتە تەوهەر یەكان. بە تۆربك مێشكت بەە تە ناو دۆەێكی 
ئارام و هێورەوەە م ێ،نێ الوەكییەكان نەیكەن بە یوربانیی دەسیییییتیان.  ەر نێوونە ەكی یر 

ر بێیت یەنایا بەرهەمەكیانییان نییەە باێنینەوەە نووسیییییییەر و ەوبنەر دەبێیت ەە ب یێەیەكیانەوە اێ
بەڵكو اانینی كۆنێتیی ەۆیەرەیانكردنی ژ یانییانە بۆ مەتر گە. دەبێیت كیاوبیك بە ژ یانییانی ا 
بەشیێنینەوەە د وە شیاراوەكانی پشیتەوەی نووسیینەكانیان هەڵبێاڵیا. دەبێت نووسیینەكانیان 

بیانیا د كیارۆ   بەرهەمی چ دۆەێیك با   ەر د كیارۆ وە  نێوونە وەربێر اە دەبێیت ئەوە
كۆن یەنیا ی و  ۆشیەنشیینیی هەڵبخاردووە و ەۆی ەە هەموو كەسیێك و ەەڵكانێك دابا وەە 
بۆ ئەوەی هەوڵی بەسیییەنتەركردنی مەتر گە ب اۆ. د كارۆ ەە نامە ەكی ا بۆ ئی ییابێتی پاشیییا  

م نووسییوبتیو كایێك مێشیكم سیەریاڵی كێشیەكانی ژ انەە هەروەها مان وو دەبێتە ئیتر نایوان
ەە كیایەكیانم بە شیییییییێوە ەكی اۆر بیاش كەڵیك وەربێرم. بەسیییییییەنتەركردنی مەتر گەش واییا 
كوشیتنی شیتە باااڕی و الوەكییەكانی ڕۆژانە. هەر بۆ ە بەرهەمەكانی د كارۆ و اە  ەسیو   

 ڕۆژانە ی  شیییییییتە  نێوان م ێ،نێی  ەە  نیا بەرهەمێیك  هتی ە  …و ڕۆمیاننووسیییییییە  ەورەكیان و 
دار “مەتر گەمەكان ا هایبێتنە ئاراوەە بەڵكو بەرهەمی ااڵبوونی سەنتەر  شتە  و   “الوەكیم ەكان

شییتێكی بەسییەنتەركراوە بەسییەر دۆەە الوەكییەكەداە بە مانا ەكی یر مەتر گە بەكەە كراوە 
و شتەكانی یری ااێ داوەیە دەرەوەی ەۆ ەوە و بە دەور  ا دەسوڕبنەوە. ئەم بەكەیكردن 

ۆ ەە بوارەكەی ەۆ  ا ڕاسییتە.  ەر ما بێەوبت و بەسییەنتەركردنە بۆ هەموو كەسییێكی ب یێە
ەە كەمكی   بیییاش بمە دەبێیییت   یییار یانێیییكە دكتۆرە كیییاربەدەسیییییییتێیییك  یییان دووكیییانییی اربكی 
بەسیییییەنتەركردن یێێە شیییییتبم. ڕەنێە ئەو پرسییییییارەش  رنێیی ەۆی هەبێت كۆن دەكربت 
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نی اە  ەسیییییەو  و بیرمەن ەكان  ان ڕۆماننووسیییییە  ەورەكان باە ەە م ێ،نێ ڕۆژانە یەكا
مرۆڤ بكەن  ییۆر یەی كێشیییییە ەێیانییەكانی مرۆڤ بكەن  ەە كایێك ا ئەم شیییییتانە ەە ال ان 
الوە ی  رابنەوە  داباانی پیییاوە  ەورەكییان داباانی مویوەە و بێئییا ییابوون نییەە داباانێكی 
مویوەیی ئیا یامەنی انە ە. ئەوان شیییییییتە الوەكییەكیان و  ویی  ویییەكیان پەەكێشیییییییی تیایانە  

كە ان دەكەن. ئەوان بۆ ئەوەی بتوانا كێشییییییە الوەكییەكان بەوبننەوەە بە بەسییییییەنتەركراوە
دنیییابینی و كەرەسیییییییتەی الوەكی مییامەڵە نییاكەنە بەڵكو بە یوانییا و بییا راونیی بكی یۆكێەوە 
ییۆر یەی شیییییییتە الوەكییەكیان دەكەن. پییاوە ب یێەیەكیان  ەر یێكەڵیم باە وە  یێكەڵبوونی 

وونی ئەوان بە ئامانشێكەوە  رێ دراوەە  ان بە تۆربك  مرۆ ە سیییادەكان یێكە  نابا. یێكەڵب
ەە ڕبی وەر رینی مەودا ەكەوە ەۆ ان ەە باااڕ بوون و سییییییادە یەیی دەدانەوە. پێ دەكێت  
د كارۆ نێوونە ەكی باشییییییی پاراسییییییتنی مەتر گەی بەسییییییەنتەركراو بێت. ئەوە د كاریە بە 

بك سیروشیتیتر و سیادەیر ەە شیێوە ەكی ەۆبەەشیانە دەكێتە ناو سیوپاوە بۆ ئەوەی بە تۆر
ڕەاتیار و هەڵ یییییییوكەویی تییاواای مرۆ ەكیان بكۆڵێتەوەە هەروەهیا بۆ ئەوەی هەوڵی ئەوە 
بی اۆ یەواوی ڕووداوەكیانی ژ یان بەیایە بەر ئەاموونەوەە یەنیانەۆ د كیارۆ ەە پیا  ەیمەیی  

وە  سیییەرباا  اە نیێەرانیی پاراسیییتنی ئاااد ی ەۆ ەیی! ئەو بۆ ئەوەی هی  هێیبك ەە سیییەرە
ڕبێر ی ەێ نەكاۆە هی  بەرپرسیییار ەیییە  وەرنا ربت و یبوو  ناكاۆ. یەنانەۆ ئامادە نییە 
موكە وەربێربیتە هەر ئەمەش وا دەكیاۆ ەەسیییییییەر ە یییییییابی  یرایانی ەۆیە ەۆی بخبنێیت.  
بە  پە یوەنیییی  یی  ئییییاااد ییەیییە  ە  ەەدەسیییییییتیییی انیی  ەەمیی  دەكە یا  ییێیبییینیی  ەیێیرەدا  ئەوەی 

ال ەن ئەوەوە. ئەو بە ئامانشەوە كووەیە ناو سییییییوپا بۆ   بەسییییییەنتەر ردنی مەتر گەوە ە ەە
ئەوەی ئامانشەكەشیییی بەربەسیییتی نە ەیە ڕێە بەرپرسییییاری نا ربتە ئەسیییتۆی ەۆیە ەە ە   
ئەوەشیی ا ئامادە ی وەر رینی هەموو موكە ە  ڕەۆ دەكایەوەە نەكاۆ ئاااد یەكەی بكەوبتە 

 ە نووسیییییەر كاوی ەێ بناۆ.   مەیرسیییییییەوە و ەێێ اەوۆ بكربت.  انتیم نێوونە ە ی یرە
 انت ەە ە  ەەڵنی ا اۆر دادەنیشیتە بە تۆرب  اانیار ی ەە هەموو ئەو  ەسیانە وەردە رۆ 
 ە دەكوونە الی و دادەنیشیییتاە دوایر ەە نووسیییینە انی ا سیییوودی ەێ وەردە ریا.  انت ەە 

ەی  ڕبی ەەڵنی غەر بە و سیییییییەرمیا ەدارە یانەوە تیایانی بە یەواوی دەنیاسییییییییە بە پێ ەوان
د ناریەوە سیییییەاەری نەدە ردە هەر ەە ماڵە ەی ەۆی و دانیشیییییتا ەە ە  ەەڵنی ا ەۆی بە 
تیاانی دەرەوەی شارە ەی ەۆ ەوە  رێ دابووەوە. بە مانا ە ی یر  انت شتە ڕۆژانە ی و 
ەەمیی   ەیۆ ەوە.  بەسیییییییەنیتەر یراوە ەی  مەتیر یگە  ەییمەییی  دەە یییییییتە  دانییشیییییییتینە ییییانیی 

 ە. هەر بۆ ە بوون بە نووسییییییەربكی باشە بەبێ بەسییییییەنتەركردنی مەتر گە باتی ەۆی هە
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هەو  و بێوكانی بەردەوام نووسیا و ەوبن نەوەی اۆر و بەسەنتەركردنی مەتراە شتێكی 
مەەیاڵە. دەكربیت هەاار كتێیخ بەوبنیتەوەە ەە ە  ئەوەشییییییی ا سیییییییەرەییای دەسیییییییتكردن بە 

تێخ. دەكربت نووسیییییینتە نایوانێت دەرەەری ئەو باكێراون ە اۆرەۆ بێت ەە ەوبن نەوەی ك
سەدان كتێخ بەوبنیتەوەە بەیم هێن ەی كەسێك كە دە ان كتێبی ەوبن ووەیەوە سوودی ەێ 
نەبینییت كە ەوبنی نەوەی كردووە بە سیییییییەنتەر ەە ژ یانیی ا. هەر بۆ ە نووسیییییییەری بیاش بە 
شییییییێوە ە ی  شییییییتی ئەو نووسییییییەرە ە كە ەەر كی ەوبن نەوە ەكی اۆر و نووسییییییێنێكی 

 .بەسەنتەركراودابەردەوامە ەە اەاا ەكی 
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