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ڕۆمانی
)جن بۆ خۆیم دەبا( 

لەبەر ڕۆشنایی 
هەڵسەنگاندن و 

ڕەخنەدا

عەبدولخالق بەرزنجی

ڕۆژی دووشــەممە ڕێكەوتــی 24 - 6 - 2019 دانەیــەك لــەم 
ڕۆمانــەی »ســەالم عومــەر«م لەالیــەن خۆیــەوە بەدیــاری وەرگــرت، 
بەتیــراژی   2018 ســاڵی  لــە  یەكەمــی  چاپــی  دەكــەم.  سپاســی 
»500« دانــە لەچاپخانــەی ئــازادی بــە قەبارەیەكــی لە مامناوەندی 
بچووكتــر بەچــاپ گەیەنــراوە. لــە الپــەڕە پێنجــەوە دەســت پــێ دەكات 
تــا الپــەڕە دوو ســەد و حەفتــا و حــەوت. ســێزدە پــاڕی لەخۆگرتــووە، 
ژمــارەی وشــەكانی لــە نێــوان 25000 هــەزار وشــە تــا 32000 وشــە 

دەبێــت. 
و  شــاعیر  بێــت،  ڕۆماننــووس  لــەوەی  بــەر  عومــەر  ســەالم   
بێــت كــە بەهــرە ئەدەبییەكانــی  چیرۆكنووسیشــە، دەســتی خــۆش 
پەخشــانێكی  شــێوەی  بــە  نووســەر  ڕۆمانــەدا  لــەم  فرەالیەنــن. 
ــە بابەتەكانــی ڕەوانبێــژی، ســەرەتا و دەســتپێكی  شــەنگ و تــژی ل
ژیانــی منداڵــی و الوێتیــی خــۆی خســتۆتە ڕوو، تەنانــەت مردنــی 
بــەر  »ئامانــج«ی هاوڕێــی منداڵــی و گــەڕەك و كۆاڵنەكەیــان 
لەچوونــە قوتابخانەیــان كاریگەرییەكــی ئێجــگار گــەورەی كردووەتــە 
ــەك لەســەر  ــی هاتنــی ڕۆمانەكــە ن ــا كۆتای ــی، ت ســەر دڵ و دەروون
زەوی، بەڵكــو لەســەر هەســارەیەكی دیكــەدا بــە دوایــدا وێڵــە بــۆ 

بیدۆزێتــەوە.  ئــەوەی 

 نویشكی ڕۆمانەكە و لێدوان:
1- چیرۆكــی پارچەبوونــم الپــەڕە 5: پاڵەوانــی ڕۆمــان خــودی 
نووســەر خۆیەتــی دەســتپێكی ڕۆمانەكــەی لــە قۆناغــی منداڵییــەوە 
دەســت پێ دەكات، واتە لە ســەرەتای حەفتاكانی ســەدەی ڕابوردوودا 
تــا گــەورە دەبێــت و لــە ئەنجامــدا لــە شــاری هەولێــر نیشــتەجێ 
ــا ئەمــڕۆ چــل ســاڵێكی  ــە بەســەرهاتی ڕۆمانەكــە ت دەبێــت. )كەوات
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خایانــدووە، ئەگــەر نەختێــك زیاتــر نەبێــت، ئەمــەش 
نووســینی  ســەرەكییەكانی  مەرجــە  لــە  یەكێكــە 

ــت:  ــەڕە 6دا دەڵێ ــاڕەی الپ ــەم پ ڕۆمــان...(. ل
)لــە هەڵوەرینــی تەمەنــی وشــەكاندا خەریكــی 
خەریكــی  خۆمــم،  پارچەكانــی  ئاوێتەكردنــی 
كــە  چیرۆكانــەم،  و  خەیــاڵ  ئــەو  ئاوێتەكردنــی 
نێــژراون،  ئامانجــدا  الشــەی  لەگــەڵ  هەندێــك 
كەڵكــی  و  بووبوونــەوە  وشــك  دیشــی  هەندێكــی 
هەڵگرتنەوەیــان نەمابــوو. تــا هــەر هیــچ نەبــێ لــە 
چیرۆكــی هەالبەهەالبوونمــدا بەبــزری نەمێنێتــەوە(. 
2- ئامانــج: الپــەڕە 9 - 40: ســپێدەیەكی زوو 
شــقارتەكڕین  لــە  ڕۆمــان  ســەرەكیی  پاڵەوانــی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــێ، لــە گەڕانەوەیــدا دیمەنــی 
»ئامانــج« لــە جێــی خــۆی ســڕی كــرد، چونكــە 
لــە  لــە خوێنــدا گــەوزاو  بــە الشــەیەكی شــل و 
الپــەڕە  تــا  شــۆڕبووبووەوە...  دایكیــدا  باوەشــی 
11 لــە درێــژەی گێڕانەوەكەیــدا دەڵێــت: گوێــم لــە 
»یاســەبری« بــوو ، تێگەیشــتم كــە ئامانــج بــۆ 
كردبــوون  دروســتی  ســارووخانەی  ئــەو  هەڵدانــی 
قســەیەیان  ئــەم  ســەربان، هەندێكیشــیان  چووەتــە 
بەخــودای  دەیانگــوت:  و  دەكــردەوە  پشتڕاســت 
ســەری بەبــەردە نەققاڕییــەكان كەوتــووە و مێشــكی 
تەقیــوە.. الپــەڕە12-13 كوڕێكــی جیرانمــان كــە 
لــە مــن گەورەتربــوو پێــی گوتــم: تــازە ئامانــج 
منداڵێكــی  ئاســمان،  ڕۆیشــتە  ئــەو  نابینینــەوە، 
دیكــە بكــە بــە بــرادەرت و یــاری لەگــەڵ بكــە.
3- خەیاڵێــك بەنــاو هەســارەكاندا، الپــەڕە68-41: 
پاڵەوانــی ڕۆمــان بــە خــەون دەچێتــە نــاو هەســارەكان 
تــا ئامانجــی هاوڕێــی بەســەر بكاتــەوە و چیرۆكــی 
ئــەوێ بــۆ زەوی بهێنێتــەوە. دەڵێــت: بۆیــە لــە دوای 
تەمەنــی الوێتیــم كارم بــۆ ئەوە دەكرد ماڵۆچكەیەك 
بــۆ خــۆم بدۆزمــەوە كــە لەســەر زەوی نەمبــوو، 
دەســتكردەكانی  ســنوورە  و  ئازادبكــەم  كوردســتان 
ئێــرە بــۆ هەتاهەتایــی بســڕمەوە.. ئیــدی نــاوم وەك 
گیڤــارا و ماندێلــا و شۆڕشــگێڕەكانی دی بچێتــە 

ــاو مێــژوو. شــۆرەتم بەهەمــوو دنیــادا باڵوبێتــەوە،  ن
بــەاڵم سیاســەت لــە الیــەك و كچێكــی ناســكی 
جــوان كــە زۆر نزیــك بــوو لــە خەیــاڵ و خەونەكانــم 
بەزەوییــەوە گرێیــان دام. لــەم خــەون و خەیااڵتانــەدا 
بــووم دەنگــی قوتابییــان بەهــۆش خــۆی هێنامــەوە 
قوتابخانــە.  پۆلــی  چوومــە  بێدەنگــی  بــە  و 
پارچــە شــیعرێكم هــەر لــەو قۆناغــەی ســەرەتاییدا 
باڵوبووەوە، لەمەوە فێرە دروشــم نووســین و شــیعری 
بــووم،  گــەورە  كتێبــی  خوێندنــەوەی  و  سیاســی 
وەك ڕۆمانــی »دایــك«ی مەكســیم گۆركــی و 
ئەوانــەی پووشــكین و ڕامبــۆ كــە ڕێــڕەوی ژیانمــی 
تــەواو بــەالی چەپــدا ســووڕاندەوە.. تــا الپــەڕە 68. 
لــە   .  :76-69 الپــەڕە  تەمــەن  كشــانی   -4
دەركــەوت  بــۆم  ئەنــدازەدا  وانــەی  بیردۆزەكانــی 
ــە  ــر ناگــەن و هێڵ ــە یەكت ــب قــەت ب دووهێڵــی تەری
یەكتربڕەكانیــش هەمیشــە یەكتــری هەالهــەال دەكــەن 
و هیچیــان لەســەر ئــەوی تــر ناوەســتن و بــەردەوام لە 
هەوڵــی لەتوپــەت كردنــی یەكتریــدان. لــە ســەرینی 
»قــەاڵدزێ«،  شــارەكەمان  كردنــی  بۆردومــان 
ژیانــی مەرگەســاتی ئاوارەییــم دیــت. دەرفەتــی 
داهێنــان و  یــان  داهاتــوو،  لــە  بیــر  نەبــوو  ئــەوەم 
بــۆ  ســەفەرێك  بەتایبەتــی  بكەمــەوە،  ســەفەر 
شــوێنێكی دوور، بــۆ ئەودیــوی هێــزی كێشــكردنی 
زەویــو ئــەو بۆشــاییانەی گــەردوون كــە پــڕن لــە 
ئــەو  هەمــوو  بۆیــە  هــەر  شــاردراوە،  نهێنێنــی 
گەورەبــوون و فێربوونانــەم خســتبووە خزمەتــی ئــەو 
ــە تایبەتیــش  ســێ ئامانجــەی بــۆی تێدەكۆشــام، ب
ئامادەییــم  شەشــی  نهێنییــەكان....  پاراســتنی 
ــم  ــەی هاوڕێ ــار و حەم ــرد و لەگــەڵ بەختی تەواوك

ڕووەو چیــا ملــم نــا... 
5- ڕۆژێــك لــە دەعبــا، الپــەڕە 77-90: بەختیــار 
برایەكــی زۆر تــووش و سەرســەختی هەبــوو، نــاوی 
ڕزگار بــوو، هەرچەنــد دەخرایــە بەندیخانــە و دەهاتە 
دەرەوە وەك جارانــی لــێ دەهاتــەوە. جارێكیــان لەبری 
هەنــدێ  دزیبــووی،  كــە  باوكــی  دەمانچەكــەی 
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پارەیــان دابوویــێ و بــە كــڕی لەماڵــەوە چووبــووە 
دەرەوە، باوكــی دوعــای لــێ كــرد، چوونــی بــێ 
و هاتنــەوەی نەبێــت. »یاســەبیحە«ی دایكیشــی 
گوتــی: خوانــەكا پیاوەكــە، بەخــودای كوڕێكــی لــێ 
دەردەچــێ »برنجــی!« ئەتــۆ بزانــە چــۆن لەبــەری 
دەحەســێینەوە، دە دوعــای خێــری بــۆ بكــە.. تــا 
الپــەڕە 85، لــە گونــدی »دێــرێ«ش بەختیــار 
كــە تــازە جێقوونــی خــۆی گــەرم كردبــوو دەیگــوت: 
)خــوا شــاهیدە لــە هــەر چاالكییەكــی نــاو شــار 

ــەو خوێڕییــەی تەمبــێ بكــەم(. ــت ئ دەبێ
6- چوونەچیــا الپــەڕە 91-154: لــە گونــدی 
»دێــرێ« ئــەو ڕیشــدارە نوورانییــەی كــە لەنــاو 
گۆڕســتانەكەی قــەاڵدزێ لەكاتــی خــۆی چــاوم 
پێشــمەرگەی  دوو  لەگــەڵ  لێــرە  كەوتبــوو،  پێــی 
دیكــە و خاتــوو »ئەستی«پێشــوازییان لــێ كردیــن. 
پەژیــوان  بكــەن  قســەم  بــە  گوتــی:  ڕیشــدارەكە 
ئێــوە مــاوە،  بــە  دەبنــەوە، هێشــتا كاری زۆرمــان 
»یائەســتی«ش قســەی لێوەرگرتەوە و هەمان ڕای 
هەبــوو، گوتــی: هــەی لــە مــن و نەكــەوێ ئەلعــان 
ــكات؟!..  ــۆ ب ــو شــاری كــێ چاوســاغیمان ب ــە نێ ل
تــا الپــەڕە 106. بەرلــەوەی بگەینــە »ناوزەنــگ« 
لــە بارەگایەكــی حــزب پیاوێكــی خــاوەن هەڵوێســت 
»حەمــە  نــاوی  بــە  ناســی  خۆشــمان  قســە  و 
نوێیەكانــن؟!  پێشــمەرگە  ئێــوە  یووســف«گوتی: 
ــە ئێمــە  ــە فســێوبەم، بەخــودای »بەعــس« ب دەك ل
نەڕووخێ بە ئێوە زەحمەتە. مام جەباری پێشمەرگە 
و ڕیــش ســپی و خــاوەن ئەزمــوون لــە فرۆشــگایە 
گەڕایــەوە و پێــی گوتیــن : كوڕەكانــم بــەو خودایەی 
وەروناگــرن. ئێمــەش قســەی ئەومــان قبــووڵ كــرد، 
ــن،  ــی خــۆی تەماشــای دەكردی چونكــە وەك منداڵ
بگەڕێنــەوە  لــەوەی  بــەر  بــوو.  بەڕێــز  زۆریــش 
نــاو شــار »مــام جەبــار« حیكایەتــی خــۆی بــۆ 
گێڕاینــەوەو گوتــی: هــەر جــارەی هاوســەرگیریم 
لەگــەڵ بێوەژنێــك و كچێكــی بوخچــە نەكــراوەدا 
كــرد، خیانەتــم لــە هــەردووكان كــرد، نــە بێوەژنەكــە 

وەریگرتمــەوە، نــە كچــە فەرمانبەرەكــەش. لەترســی 
كەســوكاری كچەكــە پەنــام بــۆ شــاخ هێنــا، نزیكەی 
شــەش ســاڵ دەبێت ناو شــارم نەدیوە، بۆیە ئێســتاش 
ــە كەسیشــم پــێ  ــووم بەعســییان بڕووخێنــم، ن نەهات

دەكــوژرێ.
لەگــەڵ  شــەو  دەڵێــت:  ڕۆمــان  پاڵەوانــی 
مەفرەزەیــەك گەڕاینــەوە و بەنهێنــی خۆمــان بــە 
»رزگار«ی  الشــەوە  لــەو  كــردەوە.  قەاڵدزێــدا 
چەقاوەســووی بــرای »بەختیــار« لــە ماڵــەوە هەتــا 
ڕابواردبــوو، گوتبــووی:  بەختیــاری  بــە  بەیانــی 
ــو نەتگــوت،  ــەدی هەتی ــە پێشــمەرگە، ئ ــەڕ بووی ت
دەتبەمــە شــاخی و فەالقــەت دەكــەم! وەڵاڵ نەتتوانی 
گونیشــم بگــری!. لــە الیەكــی دیكــەوە نامــەی 
نــارد و ئەویــش  بــۆ خۆشەویســتەكەم  گەڕانــەوەم 
ــدی  ــوو.. ئی ــۆ چــۆڵ ب ــێ ت ــە ب ــی: »شــار ب گوت
ئێمــەش وەك ســەركەوتوویەك خۆمــان نمایــش كــرد. 
هــەردوو  و  پاڵــەوان  جــۆرە  )بــەم  أ-  لێــدوان: 
هاوڕێیەكــەی بەدەســتبەتاڵی گەڕانــەوە و دەســتیان 
چونكــە  دەرەوە،  هاتــە  هەمبانەكــەوە  لەبنــی 
پێشــتریش كــە لەگــەڵ ڕیشــدارە نوورانییەكــە لــە 
نــاو گۆڕســتانی قەاڵدزێــوە ئامــۆژگاری كرابــوون، 
بەگوێیــان نەكردبــوو، جگــە لــەوەی كە ئەم گەنجانە 
لــە ژیانــدا  هەرزەكاربــوون و ئەزموونێكــی وایــان 
نەبــوو، بۆیــە دەڵێــم ئــەوەی بەگوێــی گــەورەكان 
بڕیارەكانیــدا  لــە  نــەكات  ئەزموونــەكان  خــاوەن  و 
ســەركەوتوو نابێــت... تــا كۆتایــی الپــەڕە 154.
ب-ئــەوەی جێــی ســەرنجی مــن و ڕەنگــە زۆر لــە 
خوێنەرەكانیــش بێــت، ئەویــش ئەوەیــە: لــە الپــەڕە 
123ی ئــەم ڕۆمانــەدا لەســەر زاری مــام جەبــاری 
ڕیشســپی هاتــووە، كــە بــە پاڵەوانــی ڕۆمــان و دوو 
هاوڕێیەكــەی دەڵێــت: )كوڕەكانــم بــەو خودایــەی 
جێــی  قســەكەی(.  تاكۆتایــی  وەروناگــرن... 
سەرســوڕمانە پێشــمەرگەی چەپــڕەو ســوێند بەخــوا 
نییــە، هەتــا ئەگــەر  پێــی  بــاوەڕی  بخــوات كــە 
كولتووریــش بێــت، نابێــت ڕەگــەزی چەپــڕەو ئــەم 
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ســوێندانە بخــوات، چونكــە ئەمــە لــە پەیــڕەو و 
ناكــرێ،  پــێ  كاری  چەپگەراییــدا  پرۆگرامــی 
ئەمــە لەالیــەك، لەالیەكــی دیكــەوە هەیــە هەڵگــری 
هەمــان ڕێبــازەو نوێژیــش بــۆ خــودا دەكات، كــە 
ژەهــری  بــە  دانــاوەو  موســڵمانان  بــۆ  ئایینێكــی 
پێــی  ئەمــە  بۆیــە  كــردووە،  پێناســە  میللەتانیــان 
لــە  یەكــێ  لــە  دووهــەوا.  و  بانێكــە  دەگوترێــت 
ئایەتەكانــی قورئانــی پیــرۆزدا خــودای مــەزن و 
بەخشــندە بابەتێكــی بــۆ ئــەو حاڵەتانــەی بنیــادەم 
لــە  بــن  دوودڵ  و  ڕاڕا  كــە  خــوارەوە  ناردووەتــە 
ــت،  ــر نەبێ ــان جێگی ــان و بیروباوەڕی ســەر ڕێبازەكانی
دەفەرموێــت: )مذبذبیــن بیــن ذلــك ال الــی هــؤال ء 
وال الــی هــؤال ء ومــن یضلــل اللــە فلــن تجــد لــه 

ســبیا.. صــدق اللــه العظیــم(. 
بارودۆخــی   :174-155 الپــەڕە  ڕاپەڕیــن   -7
تەواوكردبــوو،  خوێندنــم  منیــش  شــڵەژا،  ئێــراق 
و  وەرگــرت  دەرفەتمــان  تــر  لەگــەڵ دووهاوڕێــی 
چووینــەوە چیــا، لەوێشــەوە چوومــە ماڵــی دۆســتێك 
لــە »سەردەشــت« شــەڕی ئێــران و ئێــراق وەســتابوو، 
بــێ ئومێــدی لــە لووتكــەدا بــوو، ڕاپەڕیــن دەســتی 
پێكــرد. لەنێــو ئــەو هەمــوو میلیشــیا چەكــدارەی 
ــرۆش، كار  ــاش و خۆف ــە ج ــوون ل ــو ب ــوان لێ ــە لێ ك
بــۆ هەڵبــژاردن كــرا. منیــش ڕووەو هەولێــر شــاری 
دووەمــم كەوتمــەڕێ و ســەرم خســتە ســەر كاری 
ڕاگەیانــدن. لەگــەڵ خۆشەویســتەكەم هاوســەرگیریم 
كــرد و بووینــە خێــزان. دوای ئــەو هەمــوو ماندووبوونە 
بــۆ نیشــتمان بوومــە كرێچــی. حەزم لێ بوو جارێكی 
دی بگەڕێمــەوە نــاو ئەســتێرەكان تابزانــم نهێنیــی نــاو 
ئــەم گەردوونــە چییــە؟ لــەوێ ماڵۆچكەیــەك بــۆ 
خــۆم دروســت بكــەم، هــەم لــە كرێچییەتــی قوتــار 
دەبــم هــەم دوور لــە ئەســتێرەكەی خۆشــمان ژیانێكــی 

ــەوە.  یەكســان دەدۆزم
 :194-175 الپــەڕە  ناوەخــت  میوانــی   -8
نووســتنی شــەوانەی ســەربان لە هەســارەكان نزیكی 
بەرنامــەی  بووبــووە  مــەی  دەكردمەوە،خواردنــی 

هەفتانــەم.. لــە ئێوارەیەكــی تاریــك و گــەرم، ئاوێتــە 
بە منێكی تینووی مەســتبوون، كەچی میوانێكی 
دینــدار و ڕیشــداری ناوەخــت ســاتی مەســت بوونــی 
بــۆ درەنگانــی شــەو دواخســتم. تــا خــودا خێرێكــی 
هــەر  ماڵمــان،  دەهاتــە  زوو  زوو  بنووســێت  بــۆ 
ــی دەدا  ــوو، هەوڵ ئەلحەمدولیــا ئەلحەمدولیــای ب
بمگەڕێنێتــەوە )واتــە: لەســەر پرەنســیپەكەم هەڵــم 
گەڕێنێتــەوە(. جــار جــارە لەكاتــی چــای هێنــان 
لــە الیــەن هاوژینەكەمــەوە، دەســتی بــە ڕیشــیدا 
دێنــاو بــە چــاوی حیــزەوە تێــر تەماشــای دەكــرد و 
دەیگــوت: ئینشــاڵاڵ براژنیــش لەمــەودوا سەرپۆشــی 
ناوەختەكــەی  ئەگــەر میوانــە  لەســەر دەكا. خــۆ 
دراوســێمان دوای خواردنــەوەی ئــەو جنــەی هاوڕێــم 
هاتبــا، دوور نەبــوو لەڕێــی گاڵتــە و گەپەكانمــەوە 
ئــەو بكــەم بــە ماركســی و خۆشــم دینــدار، لــە 
جیاتــی ئــاو پێكێــك جنــی بدەمــێ و بــە سەرخۆشــی 
ڕەوانــەی بكەمــەوە تــا لەگــەڵ مــەالژن تێــر قســەی 

خــۆش بكــەن.
9- بوونــە پاڵــەوان الپــەڕە 195 - 204: جنەكەی 
هاوڕێم ئەمنی بە گەردوون و زۆر هاوڕێ ناساند، 
تەنانــەت بردمییــە ســەر ئەســتێرەیەك و هێنامیــەوە. 
ــدان  ــەوە كــە چەن ــر ناچێت ــەو ڕۆژەم لەبی ــز ئ هەرگی
پۆلێــك  بچــووك  زێــی  لەســەر  لەمەوبــەر  ســاڵ 
پێشــمەرگە هاتنــە المــان، لەگــەڵ چەند برادەرێك و 
جنــی هاوڕێــم، خەریكــی ســەماكردن بوویــن، نانیــان 
لەگــەڵ خواردیــن. یەكێــك لــە پێشــمەرگەكان قــەت 
لەگــەڵ خواردیــن،  نانــی  تەنیــا  نەیخواردبــووەوە، 
دوای نوێژ كردن چووە ناو گۆمی »خاســێ« كە 
لــە نزیكییــەوە دەمانخــواردەوە، لــە نــاكاو بەپەلەقــاژە 
ــۆم خســتە  ــە خ ــووم ك ــن ب ــەس م ــەم ك ــەوت، یەك ك
ــك  ــە نزی ــاو گەیاندم ــێ وەرێن ــە، خــۆم ت ناوگۆمەك
كەنــار، بــە هــاوكاری ئەوانــی دی ڕامانكێشــایە 
ســەر كەنــار و زیندوومــان كــردەوە. دوای تاریــك 
كــرد،  بەشــارێدا  خۆیــان  پێشــمەرگەكان  داهاتــن 
بەڕاســتی جنەكــەم منــی كــرد بــە پاڵــەوان، ئێســتاش 
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ــی  ــەوە جن ــەم ئ ــتێكی دوور بك ــەوێ گەش ــە دەم ك
ــزێ. ــم دێــت و دەمپارێ هاوڕێمــە لەگەڵ

لێــدوان: )پاڵــەوان لــەو قۆناغەی ژیانیدا دیســانەوە 
باســی پێشــمەرگەیەكی چەپڕەو دەكات لەناو پۆلێك 
ــی لەگــەڵ  ــا خواردن ــەرەو تەنی پێشــمەرگەدا، نوێژك
هاوڕێیەكانــی خــواردووە و مــەی نەخواردووەتــەوە.. 
لێــرەش هــاودژی دروســت بــووە لــە نێوانــی نوێژكــردن 
و ئــەو پرەنســیپەی كــە پێشــمەرگەكە هەڵــی گرتووە، 
ئەمــەش دیســانەوە لەگــەڵ پەیــڕەو و پرۆگرامــی 
حزبــی چەپــڕەودا ناگونجــێ، هەرچەنــد پاســاوی 
كاریگەریــی  ئەمــە  بگوتــرێ  و  بهێنرێتــەوە  بــۆ 
چونكــە  ئیســامییە،  كۆمەڵگــەی  كولتووریــی 
ــدو  ــە دی ــە ب ئاییــن و خواپەرســتی ژەهــری میللەتان
پەیــڕەو و پرۆگرامــی ئــۆردووگای سۆشیالیســتی، 

ئەمــە قــەت نابێــت ڕووبــدات.
 :242-205 الپــەڕە  ناوگــەردوون  چوونــە   -10
دیندارەكەمــان  ناوەختــە  میوانــە  ئێوارەیــەی  ئــەو 
كاری  لەدواییــدا  بــەاڵم  دواخســتم،  خواردنــەوەی 
خــۆی كــرد و هەڵیدامــە نێــو دەریــای گەردوونــەوە، 
كــردەوە،  بەســەر  ئەســتێرەكانم  یــەك  یــەك 
»ئامانــج«ی بــرادەری تەمــەن پێنــج ســاڵەم هاتــەوە 
ــە مــن  ــەوە. جگــە ل ــش نەمدۆزیی ــەاڵم لەوێ ــاد، ب ی
ــە  ــوو، بیــرم ل ــە بۆشــاییدا نەب هیــچ تەنێكــی دی ل
گەورەیــی گــەردوون و دروســتكەرەكەی دەكــردەوە. 
ئیــدی هــەر لــە ئاســمانی ئەســتێرە نوێیەكــە بــووم، 
زۆری نەبــرد بــە ئارامــی و نەرمــی پێیەكانــم كەوتــە 
ســەرخاكێكی نامــۆ. لــەوێ »ئامانــج«ی بــرادەری 
منداڵیــم دیــت و فریشتەكانیشــی لەگــەڵ بــوون. 
چەنــد منداڵێكــی ژیكەلــەم دیــت ڕاكەڕاكەیــان بــوو، 
خەریكــی گۆڵگۆڵێــن بــوون، لێیــان نزیــك كەوتمــەوە 
و ســەرنجم كەوتــە ســەر دوومنــداڵ هەردووكیــان 
خەریكــی دروســتكردنی ســارووخ بــوون، ڕێــك لــەو 
ســارووخانەی بــەر لــە مردنــی »ئامانــج« بەیەكــەوە 
دروســتمان دەكــردن. لــە ســیمای یەكێكیانــم ڕوانــی 
ــەاڵم پێــم ســەیربوو  ــج دەچــوو، ب ــە ئامان كوتومــت ب

هــەر لــەو تەمەنــە ماوەتــەوە و گــەورە نەبــووە. بانگــم 
كــردو ئــاوڕی لــێ نەدامــەوە، هیــچ گرنگییەكیشــی 
پــێ نــەدام. بــۆ نزیــك ئاواییەكەیــان ڕۆیشــتم و لــە 
دوو پیــاو نزیــك كەوتمــەوەو چەنــد پرســیارێكم لــێ 

كــردن:
بــۆ »ئامانــج« كــرد،  بــە پەنجــە ئیشــارەتم   -
ناناســن؟یەكیان  ژیكەلەیــە  منداڵــە  ئــەو  ئــەرێ 
گوتــی: كەســیان ئــی واڵتــی ئێــوە نییــە و هەمــووان 
بــە  دینێكــن؟  چ  پرســین:  لێــم  خۆمانــن.  ئــی 
سەرســوڕمانەوە گوتیــان: دیــن چییــە؟. تێگەیشــتم 
ــم  ــەم ئەســتێرەیە هێشــتا دینــی نەگەیشــتۆتێ. لێ ئ
پرســینەوە: ســەر بــە چ پارتێكــن؟ پێیــان گوتــم: 
ــەو شــتانە ســەرقاڵ نەكەیــت،  ــە خــۆت ب باشــتر وای
دەنــا پێشــوازیت لــێ ناكــرێ. لــە الپــەڕە 233دا 
ــەوان دەڵێــت: مامۆســتای زانســت پێــی گوتــم:  پاڵ
تــا  كــردووە  پــێ  دەســتی  خانەیەكــەوە  لــە  ژیــان 
گەیشــتووەتە ئێــرە، مامۆســتای بیركاریــش گوتــی: 
هێڵەتەریبــەكان قــەت ناگەنــە یەك و یەكتربڕەكانیش 
یاســای  ئــەوە  یەكتــرن،  لەتكردنــی  خەریكــی 
ئــەوەی خۆمــان بۆخۆمــان  زەوی الی خۆمانــە، 
ــەرش و  ــە پ ــە هەمــان ســاتی خەیاڵ نووســیوەتەوە. ل
باڵوەكەمــدا ئــەو ڕۆژەی ســەرزەویم هاتــەوە یــاد كــە 
»حەمــە«ی هاوڕێــی الوێتیــم كچــە جیرانەكەیانــی 
باوانــی كچەكــە  لــە دواییــدا  خــۆش دەویســت و 
هاوڕێكەمیــان  دڵــی  لــە  داو  بەشــوویان  زۆر  بــە 
دەرهێنــا. بــە دیتنــی كچــە فریشــتەنیانەكەی ســەر 
هەســارەكەی بەختــم كــە بــە تەكمــا تێپــەڕی و نیــگا 
جاویدانییەكــەی كــە هــەر لــە »دڵكەش«ـــەكەی 
ســەر زەوی دەچــوو، لــە یەكێــك لــە بەندیخانەكانــی 
بەندیخانــە گەورەكــەی ســەرزەوی دیتبــووم،  نــاو 

چیرۆكــی تراجیدیــای خۆیمــی بــۆ گێڕایــەوە.
 :258-243 الپــەڕە  دڵكــەش  11-حیكایەتــی 
دڵكــەش گوتــی: لــە ڕێگــەی مۆبایلــەوە كوڕێكــم 
ناســی، نــاوی »شــەماڵ« بــوو. خێزانــی شــەماڵ 
و شــەماڵ لــە خوازبێنیــدا ڕایانگــۆڕی و خوشــكە 
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گەورەكەم »خاتوون«یان خواســت و گواســتییانەوە. 
لــەدوای گواســتنەوە جارێكــی دی لەگــەڵ شــەماڵ 
دەســتم تێكــەڵ كــردەوە تــا ڕۆژێــك خاتــوون بــەم 
پێوەندییــەی زانــی، لــە ئەنجامــدا كوشــتنی شــەماڵ 
و بــاب و برامــی لــێ كەوتــەوە، لــە ئاكامــدا بابــی 
زینــدان،  كەوتنــە  بكوژەكــەی  كــوڕە  و  شــەماڵ 
دایكــم گەڕایــەوە بــۆ الی خاڵوانەكانــم، منیــش لێــرە 

ــم. ــم دەژی ــەوە لەگــەڵ خەیاڵەكان بەتەنیــا ماومەت
هەســتم  )منیــش  دەڵێــت:  پاڵــەوان  لێــدوان: 
لەنێــو  كولتوورێكــە،  پیــاوەكان  دڕندەیــی  كــرد، 
دارســتانە چڕەكانــی ئەفریقــاوە گەیشــتووەتە ئــەو 
بێشــەاڵنانەی كــە تەنیــا گیانلەبــەر و دڕندەكانــی 
ــا دەمێنــێ و ئەوانــی دی دەبێــت ببــن  لێیــە، بەتوان
)كاكــی   .)259 الپــەڕە  تــا  ســووتەمەنی..  بــە 
پاڵــەوان وا دیــارە هــەر پیــاو بــە دڕنــدە دەزانێــت، 
لەبــەر ئــەوەی پێشــان كولتــوور وابــووە، بــەاڵم لــە 
ســەردەمی ئەمــڕۆدا هەنــدێ لــە ئافرەتانیــش بــوون 
ــووك و كەڵبەشــیان نەبێــت.  ــدە ئەگــەر چڕن ــە دڕن ب
چــۆن؟ جــارێ بــا ئــەوە بڵێیــن كــە »دڵكــەش« 
خوشــكی  خاتوونــی  ناپاكیــی  خــۆی  زاری  بــە 
بــۆ پاڵەوانــی ڕۆمــان گێڕاوەتــەوە كــە چــۆن بــێ 
ــە شــەماڵ كــردووە و  پرســوڕای دڵكــەش شــووی ب
ــادەم ئەوجــا  ــە هــۆكاری كوشــتنی ســێ بنی ــووە ب ب
بەجێهێشــتنی دڵكــەش بــە تەنیایــی لــە جیهانــە بــێ 
بەزەییەكــەدا، ئەمــە لــە الیــەك، لــە الیەكــی تــرەوە بــا 
بڵێیــن لەجیهانــی ئەوروپــادا یەكســانی تــەواو لەنێوان 
ژن و پیــاودا هەیــە، بــەاڵم لەنــاو بێشــەاڵنەكانی 
لەالیــەن  پیاویــش  ئەمــڕۆ  كوردســتاندا  و  عێــراق 
ژنانــەوە دەچەوســێنرێنەوە.. ئــەوە نییــە ڕێكخــراوی 
ــە شــاری »ســلێمانی«  ــاوان ل ــە پی داكۆكیكــردن ل
بــەرەو ڕووی ژنــان دەبێتــەوە و  بــەكارە و  دەســت 
داكۆكــی لــە پیــاوان دەكات، یــان هەنــدێ لــە ژنــان 
لــە هەمــوو كوردســتان لــە ڕێــگای پشــتیوانیكردنی 
و  دەنێــن  وەدەرێ  باوكەكانیــان  كوڕەكانیانــەوە 
پەڕاگەنــدەی نــاو شــەقام و خانــەی النەوازانیــان 

دەكــەن! ئــەدی ئەمــەش دڕندەیــی هەنــدێ لــە ژنــان 
نییــە لــە ســەدەی بیســت و یەكــدا!! ئەگــەر كار بــەم 
شــێوەیە بــڕوات لەوانەیــە ڕێكخــراوی داكۆكیكــردن 
لــە پیــاوان لــە شــارەكانی دیكــەی كوردســتانیش 

بكرێتــەوە(. 
12- جوواڵنــی گیانــی شــەڕانگێزیم الپــەڕە 259 
- 277: بەدیتنــی ئــەو فریشــتە جوانــە ئاســمانییە 
كــە هــەر لــە دڵكــەش دەچــوو، گوتــم: باشــە، چ 
هاودژانــە  ئــەو  بەهەشــت  لــە  ئەگــەر  خەتایەكــە 
بگەنــەوە بەیــەك؟! هــەر لــەو ســاتە پڕ لــە خەیااڵنەدا 
دەســتی  دروســتكراوی  ســارووخێكی  كــە  بــووم 
ئامانــج بەنێــو ئێمــەدا تێپــەڕی. الپــەڕە 261: یــەك 
لــەو دوو بوونــەوەرەی كــە دەمدوانــدن ڕاســتییەكەی 
مرۆڤێكــی ئاســایی الی خۆمــان بــوو، هەڵــی دایــە 
و گوتــی: )تــا هەمووتــان لــە ژیــان و بەرهــەم و 
ماندووبوونــدا یەكســان نەبــن هــەر كۆیلــەن. الپــەڕە 
263: تــۆ لــە ئەســتێرەی دكتاتۆرەكانــەوە هاتوویــت، 
ئێمــە بــە واڵتــی »تــرس« نــاوی دەبەیــن، چونكــە 
خۆتــان خــودا بــۆ خۆتــان و نوێنــەر و ســەركردە 
بــۆ خۆتــان دروســت دەكــەن و دواتریــش لەناوتــان 
پێــی گــوت:  پاڵــەوان  تــا الپــەڕە 265:  دەبــەن. 
حەزدەكــەم الی ئێــوە بمێنمــەوە و ماڵۆچكەیەكــم 
هەبــێ. الپــەڕە 267: ئەویــش هــەر درێــژەی دایــەو 
گوتــی: ئاخــر ئێــرە جێگــەی ئەوانــەی لــێ نابێتــەوە 
بــۆ  پەنــات  تــۆ  دەدەن،  ئەنجــام  توندوتیــژی  كــە 
خواردنــەوە بــردووە و ڕات كــردووە، تــۆ تەنیــا بــۆ 
بــۆ  هاتوویــت  خێزانەكــەت  و  خــۆت  بەرژەوەنــدی 
تــۆی  وەك  ڕاكردووانــی  جێگــەی  ئێــرەش  ئێــرە، 
دەڵێــت:  پاڵــەوان  لەالپــەڕە 271دا  نابێتــەوە.  لــێ 
دۆزیبــووەوە،  خێرلەخۆنەدیــوم  بــرادەری  ئامانجــی 
بــە قســەی هەلــەق و بەلــەق لێیــان دوورخســتمەوە. 
دەم  و  بگــرم  یەخەیــان  بەرلــەوەی   :272 الپــەڕە 
و قەپۆزیــان تەعدیــل كــەم، بــەدووان گرتمیــان و 
هەڵیــان دامــە هــەوای، وەك كــۆالرە بــە گەردوونــدا 
ــرادەری  ــج«ی ب ــردم.. دەنگــی »ئامان ــان ك ئاوارەی
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منداڵیــم هاتــەوە بەرگــوێ هــاواری كــرد: )ڕزگارم 
كــە(، دەگریــا و گرنگــی پــێ دەدام، بــەاڵم نەدەوێــرا 
ســارووخێكی  دەرخــا.  ڕاســتییەكان  بەئاشــكرا 
دەبــڕی،  ئاســمانی  مــن  خێرایــی  بــە  كــە  پتــەو 
نامەیەكــی ڕوونــی ئامانــج بــوو بــۆ مــن، بــەاڵم 
ــەو  ــە ئەویــش گەیشــتە مــن. ب ــی بیگــرم ن نەمتوان
ڕێیــەی پێیــدا هاتبــووم بــە دەســت بەتاڵــی بەوێیانــدا 
ــك لەســەر زەوی  ــە كونفەیەكونێ ــەوە و ب گەڕاندمیان
تەپــەم لێوەهــات، كــە چــاوم كــردەوە، لەســەر تەختەی 
 :274 الپــەڕە  خــوارەوە.  كەوتوومەتــە  نووســتن 
ویســتم پێكێكــی تــر بخۆمــەوە، بــەاڵم هاوســەرەكەم 
گوتــی: هــا دەڵێیــت حــەزت لێیــە ئــەو جــارەش وەبــەر 
شــەقانت دەن و فڕێــت دەنــەوە ســەرزەوی!. لەالپــەڕە 
276 - 277 و كۆتایــی پاڵــەوان دەڵێــت: ئێســتا 
ســارووخەكەی »ئامانــج« لــە نێــو گەردووندایــە، 
نامەیەكــی پێچــراوەی نهێنییــە و نازانــرێ كــەی 
دەگاتــە خولگــەی زەوی؟ بۆیــە تەنیا بەدۆزینەوەی 
ئــەم نامەیــە نهێنییەكانــی گــەردوون ئاشــكرا دەبــن و 
دەبێتــە یەكــەم زانیــاری كــە لــە ژیانێكــی دی ســەر 
ئەســتێرەیەكی نامــۆ بــۆ ئێمــەی تەنیــا نێردرابێــت.
لێــدوان: الپــەرە261 و 263: )یەكــێ لــەو دوو 
پیــاوەی ســەر ئەســتێرەكە وەاڵمــی پاڵــەوان دەداتــەوە 
و دەڵێــت: تــا هەمووتــان لــە ژیــان و بەرهــەم و 
لــە  تــۆ  كۆیلــەن.  نەبــن،  یەكســان  ماندووبوونــدا 
وێنــەی  هاتوویــت،  دكتاتۆرەكانــەوە  ئەســتێرەی 
تــرس  واڵتــی  بــە  الیــەو  ئێوەمــان  ئەســتێرەكەی 
ــان  ــۆ خۆت ــودا ب ــان خ ــن، چونكــە خۆت ــاوی دەبەی ن
ــان دروســت دەكــەن،  ــۆ خۆت ــەر و ســەركردە ب و نوێن
ــەن. بەڕاســتی مــن لەگــەڵ  ــان دەب دواتریــش لەناوت
ســەر  پیاوەكــەی  و  پاڵــەوان  تێڕوانینــی  هەنــدێ 
ئەســتێرەكەی تــر نیــم، چونكــە هــاودژی یەكتــرن 
لــە پڕاكتیككــردن لــە ژیانــی ڕاســتەقینەدا. جــارێ 
وەاڵمــی  زوو  ئەســتێرەكە  ســەر  پیاوەكــەی  هــەر 
پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە دەداتــەوە و دەڵێــت: پارتەكانــی 
ئێــوە ســەرۆكیان هەیــەو لەمــاف و ئەركــدا یەكســان 

نیــن، بۆیــە ئێــوە كۆیلــەن. ئەمــە ڕاســتە چونكــە لــە 
جیهانــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هیــچ ڕێكخــراو و 
پارتێكی نەسۆشیالیست و نە غەیری سۆشیالیست 
نییــە ئــەو یەكســانییە فەراهــەم بــكات ، هەمــووان 
بــۆ بەرژەوەنــدی حــزب و دەســت و پێوەندەكانیــان 
ــە  ــە ل ــەت. ئەم ــۆ تێكــڕای میلل ــەك ب ــەن ن كاردەك
الیــەك، لــە الیەكــی دیكــەوە، هــەر ئــەو پیــاوەی 
ــە یەكســانی بەرهــەم و  ــاوەڕی ب ســەر ئەســتێرەكە ب
ماندووبــوون هەیــە. )بــەالی منــەوە ئــەم وەاڵمــەی 
لەكوێــی  نییــە،  ڕاســت  پاڵەوانەكــە  بــۆ  پیاوەكــە 
ژیانــدا  لــە  كارنەكــەر  و  كاركــەر  هەیــە  دنیــادا 
یەكســان بــن، ئــەوەی ئارەقــە بڕێژێــت بەرهەمــی 
و  بــكات  دابــەش  كارنەكەرەكانــدا  بەســەر  خــۆی 
ــەرك و  ــەو ئ ــن ل ــدا هەمــووان یەكســان ب ــە كۆتایی ل
ماندووبوونــەدا.. چونكــە ئەمــە یەكــێ لــە هــۆكارە 
ســەرەكییەكان بــوو كــە ئــۆردووگای سۆشیالیســتی 

ــد.  ــتدا ڕووخان ــەدەی بیس ــە س ل
 هەڵســەنگاندنی ڕۆمانەكــە: ئــەو مەرجانــەی 

لــەم ڕۆمانــەدا هاتوونەتــە دی: 
أ - ژمــارەی وشــەكانی لــە 25000 - 32000 
كــە  پێــوەرە كەمتــرە  لــەو  ئەمــەش  دەبێــت،  وشــە 
ڕەخنەگرانــی پێشــان بۆیــان دانابــوو، ئەگەرچــی 

ئێســتا هێنــدە كاری پــێ ناكرێــت. 
ب - ڕووداوی نــاو ڕۆمانەكــە لــە ســەرەتاكانی 
حەفتاكانــی ســەدەی بیســتدا دەســت پــێ دەكات تــا 
دەگاتــە ئــەم ســااڵنەی دوایــی، واتــە ماوەكــەی چل 
ســاڵێكی خایانــدووە، ئــەم پێــوەرەش مەرجێكــی تــرە 
بــۆ ڕۆمــان نووســین كــە نابێــت لــە چارەكەســەدەیەك 

كەمتــر بێــت. 
ت - جوگرافیای ڕۆمانەكە لە شاری )قەاڵدزە( 
و دەوروبەریــەوە دەســت پــێ دەكات، پاشــان دەڕوات 
ــاو  ــۆ ن ــەون ب ــە خ ــر، لەوێشــەوە ب ــاری هەولێ ــۆ ش ب

هەســارەیەكی دیكــە. 
پ - نیــوەی ناوەرۆكــی ڕۆمانەكــە بــە جۆرێــك لــە 
جۆرەكانــی ڕیالیــزم هەژمــار دەكرێــت كــە لەســاڵی 
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نووســەرانی  یەكێتیــی  لەالیــەن  بــەوالوە   1934
ســۆڤیەتەوە دەستنیشــان كراو ئەركی ئەوەی گرتەبەر 
كــە چینــی كرێــكاران و خەڵــك بــە ئایدیۆلۆژییــەت و 
ــكات، نیوەكــەی  ــی سۆشیالیســتی پەروەردەب ڕوحیەت
لــە جۆرەكانــی ڕۆمانــی  دیكەیشــی وەك جۆرێــك 
خەیاڵی زانســتییە، بە تایبەتی لەو كاتەوەی پاڵەوان 
بــە خــەون دەچێتــە نــاو هەســارەیەكی دیكــە تــا نهێنــی 
دروســتبوونی كــەون و كائیناتــی بــۆ ئاشــكراببێت، 
ــی  ــەوە و هەڵ ــەرزی دەكەن ــدا ب ــەدوا هەوڵدانی ــەاڵم ل ب

ــەوە.  ــە خــوارەوە و لەخەونەكــەی وەئاگادێت دەدەن
 پ- ژمــارەی كارەكتەرەكانــی نــاو ڕۆمانەكــە 
بــەاڵم  هەیــە،  نێوانیانــدا  لــە  گفتوگــۆش  زۆرە، 
ــە  ــەراورد ب ــە ســەركەوتووانەی ب ــەو ڕۆمان كەمتــر ل
هەنــدێ ڕۆمانــی كوردســتانەكەی الی خۆمــان. 
نووســەری ڕۆمــان لــە دوو ســێ شــوێندا لەســەر 
ــەوە  ــی الوان ــەرەكان بابەت ــە كارەكت ــك ل زاری هەندێ
و كورتیلــە چیرۆكــی جوانــی گێڕاوەتــەوە بــۆ پشــت 
دەســتی  ڕۆمــان،  پێوەرەكانــی  بــە  ئەســتووركردن 
ــەو چیرۆكــە شــیعرییەی كــە  ــەاڵم ل خــۆش بێــت، ب
لــە الپــەڕە 166 - 167 - 168دا نووســیویەتی، 
ئەمەیــان شــتێكی زۆر ســادە و ســاكارە، كەمتــر 
ڕۆماننووســین.  تــری  پێوەرەكانــی  پــاڵ  دەچێتــە 
ــی  ــەم ئەزموون ــە یەك ــەم ڕۆمان ــت ئ ــك بێ هەرچۆنێ
كاك )ســەالم عومەر(ـــە، ڕەنگــە لــە ئەزموونــی 
تــری ئاییندەیــدا ســەركەوتووتربێت، ئەگــەر دەســتی 
بــۆ ببــات. بێجگــە لــە پاڵەوانــی ســەرەكی، ئــەم 
كارەكتەرانــەش لــە ڕۆمانەكــەدا هــەر یەكــە كــەم 
و زۆر ڕۆڵــی خۆیــان گێــڕاوە: أ- مــام وســوو: 
ــوێنپێ  ــەوای ش ــی نان ــۆاڵن. ب- حاج ــێی ك دراوس
هەڵگــر. ج- مــام ســمایل ئەویــش پیاوێــك بــووە 
بەیانییــان بــۆ نــان كڕیــن چــووە. د- ئایشــێ: ئەویش 
بــۆ نــان كڕیــن چــووە هـــ- نەجیبــە: دایكی ئامانجی 
و-  دێوەشــەلە.  حیكایەتــی  گێــڕەرەوەی  پاڵــەوان: 
ــە  ــی كــوڕی بەفــر. ئەمان حەمدییــە: حیكایەتخوان
هەنــدێ لــە كارەكتەرەكانــی نــاو ڕۆمانەكــە بــوون 

كــە لەشــین و شــەپۆڕی ئامانجــدا بەشــداربوون. 
هــی تریــش هــەن بــۆ نموونــە: دڵكەشــی بەدبەخــت 
بــرای خاتــوون  و  بــاب  - شــەماڵ - خاتــوون - 
كــە بەهــۆی هاوســەرگیریی خاتوونــی خوشــكی 
ــی  ــی ماڵ ــن - كاوســێنی جیران دڵكەشــەوە دەكوژرێ
پاڵــەوان - حەمــەی هاوڕێــی پاڵــەوان - میوانــی 
دینــداری ناوەخــت - بەختیــار و ئەحــەی هاوڕێیانی 
خەباتــی پاڵــەوان - مــام جەبــاری پێشــمەرگە - 
حەمەیووســف - یاســەبیحەی دایكــی بەختیــار و 

ڕزگار - ئامانەشــێت - پیاوەنوورانییەكــە.
ج- ســەرەتای ڕۆمان: ســەرەتای باش و پەســەند، 
واتــە كتێبێكــی پەســەند و بــاش، ســەرەتای بــاش 
ــۆ  ــەر ڕاســتەوخۆ ب ــە خوێن ــە خۆشــی بەخــش ك وات
لــەوەش  جگــە  شــۆڕدەكاتەوە،  ڕووداوەكان  ناخــی 
دەبێــت ئــاگادار بكرێنــەوە ڕۆمانەكــە دەربــارەی كــێ 
ــاو  و چ شــتێك دەدوێ؟ هەڵبەتــە نابێــت نهێنیــی ن
چیرۆكەكــە بدركێنرێــت، لەگــەڵ ئەوەشــدا نابێــت 
تەمومژێــك  نــاو  و  بخاتــە سەرســوڕمان  خوێنــەر 
كــە ســەری لــێ دەرنەچێــت. هــەروەك لــە ســەرەتای 
پــێ  ئامــاژەم  نووســینەكەمدا  دەســتپێكردنی 
كــردووە، جارێكــی دی دەیڵێمــەوە كــە ڕۆماننــووس 
ســەرەتای ڕۆمانەكــەی بــە دەســپێكی »چیرۆكــی 
كــە  دەســپێكێك  واتــە  كردووەتــەوە،  پارچەبوونــم« 
خوێنــەر  پارچەپەخشــانێك  بــە  خۆشیبەخشــە، 
شــۆڕدەكاتەوە نــاو ڕووداوەكان، بــە ڕوونیــش دەڵێــت 
ــی خــۆی  ــارەی نەهامەتییەكان ــە باســەكەی دەرب ك
و هاوڕێیەكــی خۆشەویســتی منداڵیــی خۆیەتــی 
جگــە لــە گــەڕان بــەدوای كردنــەوەی گرێكوێــرەی 
نهێنییەكانــی گــەردوون. هەڵبەتــە ئــەم ســەرەتایەی 
بــە پەخشــانێكی جــوان و ســەرنجڕاكێش داڕشــتووە: 
چــاوی  ئــاودا،  منداڵیمــی  خوێــن  )چۆڕانــەوەی 
ســووركردمەوە و الوێتیمــی بــۆ خــۆی بــرد، لێــرەدا 
خەریكــی  وشــەكاندا،  و  تەمــەن  هەڵوەرینــی  لــە 
خەریكــی  خۆمــم،  پارچەكانــی  كۆكردنــەوەی 
كــە  چیرۆكانــەم  و  خەیــاڵ  ئــەو  ئاوێتەكردنــی 
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ــژراون  ــج«دا نێ هەندێكــی لەگــەڵ الشــەی »ئامان
كەڵكــی  و  بوونــەوە  وشــك  دیشــی  هەندێكــی  و 
هەڵگرتنەوەیــان نەمابــوو... تــاد الپــەڕە 5 و 7.

ــی گــرێ و  ــێ بوون ــان گرێچــن: ب ح- گــرێ، ی
ــەوان و  ــە كەســایەتیی پاڵ ــكاری ل ڕوودانــی گۆڕان
بێ بوونی ڕەگەزی خۆشــیبەخش، یان دڵخۆشــكەر 
و ورووژانــدن، چیرۆكەكــە بــێ مانــا و بــێ جووڵــە 
و مــردوو دەردەچێــت، بــێ گومــان گرێكوێــرەی نــاو 
ڕۆمانەكــە هــەر لەگــەڵ باســكردنی »چیرۆكــی 
پارچەبوونــی پاڵــەوان لــە الپەڕە شەشــەوە دەســت پێ 
دەكات: )ئێســتا خەریكــی كردنەوەیانــم، ناچارتریــان 
ئەفســانەكان  لــە  كــە  دەم  دەرگایانــە  لــەو  كــردم 
دیبوومــن، پێــم وابــوو خەونەكانــی مــن لەوێــدان، 
ســەرەتایانە  ئــەو  و  نهێنییــەكان  دەگەمــە  لەوێــوە 

ــوەی هاتبــووم(.  بدۆزمــەوە كــە لێ
خ- لووتكەی ڕۆمان: ئەگەر »گرێ« هۆنینەوەی 
ــەوە لووتكــەی ڕووداوەكان هۆنینــەوەی  یەكــەم بێــت، ئ
دووەمــە، ئەمــەش لــەو ســاتەوەختەدا خــۆی دەبینێتــەوە 
ــرەی ڕۆمانەكــە  ــدا سروشــتی گرێكوێ ــەوان تێی كــە پاڵ
نێــو ڕۆمانەكــە  پێوەندییەكانــی  دەدۆزێتــەوە. گشــت 
لەنێــوان خێــر و شــەڕدا ڕوون دەبێتــەوە. ڕەنگــە پاڵــەوان 
گــوێ بــە چۆنیەتــی كردنــەوەی ئــەم گرێیــە نــەدات، 
بــەاڵم لــەم قۆناغــەی ڕۆمانەكــەدا گشــت شــتێك و 

گشــت زانیارییــەك لــە بەردەمیــدا ڕوون دەبێتــەوە. 
و  ورووژانــدن  ڕەگــەزی  گــرێ:  كردنــەوەی  د- 
خۆشــیبەخش لــەم خاڵــەدا كــەم دەبێتــەوە، ڕووداوەكان 
ســەرلەنوێ بۆ ڕیتمی سروشــتی خۆی دەگەڕێتەوە، 
ڕۆماننــووس  لێــرەدا  ئــا  ســەرەتاكەی.  بــۆ  واتــە 
ــەوان  ــدا پاڵ ــە تێی ــەی ڕووداوەكان ك ــە چڵەپۆپ دەگات
ملمانێیــەكان یەكادەكاتــەوە. لــەم قۆناغــەدا هــەر 
پاڵــەوان بــە تەنیــا بــە ڕاســتییەكە نــاگات، بەڵكــو 
ئــەو كاتــە ڕاســتییەكان دەبنــە شــتێكی لەبەرچــاو 
بینراوی گشــت كارەكتەرەكان. ئەســتێرەی سینەمای 
جیهانی»بــرۆس وێڵــز« دەڵێــت: لووتكــەی ئاریشــە، 
یــان كێشــە و ملمانــێ ڕەنگــە بــەو خوێنــە بچوێنــرێ 

لەكاتــی  بــەاڵم  مرۆڤدایــە،  جەســتەی  لەنــاو  كــە 
كردنــەوەی گرێیەكــەدا وەك ئــەو خوێنــە وایــە كــە لــە 

دەرەوەی جەســتەدا بێــت.
 لێــدوان و شــیكردنەوە: نووســەری ڕۆمــان لــە 
كۆنەكــەی  خەونــە  بــە  پاڵــەوان  دەیەمــدا  پــاڕی 
دەباتــە نــاو گــەردوون، پیاســەی بــە نێویــدا دەكات، 
ــەوە لەگــەڵ منداڵێكــی  ــرادەری دۆزیی ئامانجــی ب
بــە  گرنگیــی  بــەاڵم  دەكــرد،  گۆڵگۆڵێنــی  تــر 
خەڵكــی  نــەدا،  ســەرزەوی  بــرادەری  پاڵەوانــی 
دیكــەی دیــت لەنــاو كێڵگەكانــدا كاریــان دەكــرد، 
زانییــان  چونكــە  نەدایــە،  ڕوویــان  هێنــدە  بــەاڵم 
ــت  ــووە و دەیەوێ ــۆی هات ــدی خ ــۆ بەرژەوەن ــا ب تەنی
دروســت  هەســارەیە  ئــەم  لەســەر  ماڵۆچكەیــەك 
ــردەوە كــە  ــان شــی ك ــەوەش دەروونی ــكات، جگــە ل ب
گیانــی شــەڕانگێزی تێدایــە: )لــە شــەرمان و لــەو 
هەمــوو هێرشــەی كردیانــە ســەر بنیادەمــی ســەر 
ئەســتێرەكەمان، ئارەقــەی ڕەش و شــینم دەركــرد، 
بــە قســەی جنەكــەی هاوڕێــم نەكــرد و ویســتم وەبــن 
خۆمیــان دەم و كەمێــك دەم و چاویــان بشــێلم، چــاوم 
لــە خڕكــە بەردێــك گێــڕا تــا لــە تەپڵــی ســەریان 
دەم، ئەممــا دەســتم نەكــەوت، دەســتم بــە نــاوك و 
ــان خەنجەرێكــم  كەلەكەمــدا هێنــا بەڵكــو چەقــۆ، ی
كــەم  قاشقاشــیان  شــووتی  وەك  تــا  بێــت،  پــێ 
هەرنەبــوو، ناچــار هێرشــم كــردە ســەریان و پێــش 
ــەوەی  ــەر ل ــان، ب ئــەوەی دەســتم بگاتــە دەم و چاوی
یەخەیــان بگــرم و دەم و قەپۆزیــان تەعدیــل كــەم، 
بــە دوو پیــاو گرتمیــان و هەڵیــان دامــە حــەوای، 
وەك كــۆالرە بــە گەردوونــدا ئاوارەیــان كــردم.. الپــەڕە 
272. بەو ڕێیەی پێدا هاتبووم، بە دەست بەتاڵی، 
هــەر بەوێیانــدا گەڕاندمــەوە و بــە كونفەیەكونێــك 
لــێ هــات.. الپــەڕە 273.  تەپــەم  لەســەر زەوی 
ڕاســتیان  نوێیەكــە  هەســارە  بنیادەمــی  )بەڵــێ 
گوتبــوو كــە پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە هەرچەنــدە خــۆی 
وا پیشان دەدا ڕەگەزێكی چەوساوەیە و وەك ئەوان 
بیردەكاتــەوە، بــەاڵم لــە میانــەی گفتوگۆیەكانــدا 
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لــە  شــەڕانگێزی  گیانــی  كــە  دەركــەوت  بۆیــان 
دەروونیــدا ڕەگــی داكوتــاوە، هەربــۆ بەرژەوەنــدی 
ــە  ــەوەی پاڵەوان ــەر ل ــرە، جــا ب ــۆ ئێ ــووە ب خــۆی هات
شــەڕانگێزەكە زەفەریــان پــێ ببــات و هەســارەكەیان 
ــە خــوارەوە و  ــی دەدەن ــكات، دەیگــرن و هەڵ پیــس ب
كۆتایــی ڕۆمانەكــە بەدەســتەوە دەدات، واتــە چــوار 
الپــەڕە بــەر لەكۆتایــی هاتنــی ڕۆمانەكــە. دەمەوێ 
ئــەوەش بڵێــم: لەكاتــی شــۆڕبوونەوە بــۆ كۆتایــی 
ڕۆمانەكــە، ئــەم گرێیــە بــە هێمنــی و بــە وەســتایانە 
دەســت بــە كرانــەوەی كــراوە، بــێ گومــان بنچینــەی 
كاتــی  نابێــت  لەوەدایــە،  دڵخۆشــكەر  گشــتی 
تەواوبوونــی ڕۆمانەكــە دیــاری بكرێــت. ئەوەتــا بــەر 
ــدا )پــاڕی  ــاو گەردوون ــەوان لەن لــەوەی ئەركــی پاڵ
دەیــەم( كۆتایــی بێــت، دەڵێــت: لــەو ســاتەی كچــە 
نیانەكــەی ســەر ئەســتێرەی بەختــم نزیــك بــووەوە، 
ئاوڕی دایەوە و ســیما ئاگرینەكەیم زۆر بە ڕوونی 
دی، دیتنــی ئــەو بوونــەوەرە ناســكە لــە نزیكــەوە و 
ــەكەی  نیــگا جاویدانییەكــەی، هــەر لە»دڵكەش«ـ
ســووتەمەنی  دڵكــەش  دەچــوو.  زەوی  ســەر 
نەریتــە ناشــیرینەكانی الی خۆمــان بــوو، كاتێــك 
لەنێــو یەكێــك لــە بەندیخانەكانــی نــاو بەندیخانــە 
ــی خــۆی  ــم و چیرۆك ــەی ســەر زەوی دیت گەورەك
بــۆ گێڕامــەوە: لەالپــەڕە 243 تــا 258 گــوێ لــە 
حیكایەتی »دڵكەش« دەگرێت و زۆر ئازاری پێوە 
دەچێژێــت، ئەوجــا لــە پــاڕی دوازدەمــدا دەگەڕێتەوە 
نــاو سەوداســەرییەكانی ئەســتێرە نوێیەكــە و لەدڵــی 
خۆیــدا دەڵێــت: )چ خەتایەكــە ئەگــەر لــە بەهەشــت 
ئــەو دژیەكانــە بگەنــەوە یــەك؟! واتــە بكــوژان و 
قوربانییــەكان! گیانــی شــەڕانگێزی لــە دەروونــی 
پاڵــەوان دەجووڵــێ و دەكەوێتــە بەربەرەكانــی لەگــەڵ 
ئەنجامــدا  لــە  نوێیەكــەو  نــاو هەســارە  مەردمــی 
لــە الپــەڕە 272 دا هەڵــی دەدەنــە خــوارەوە، لــە 
و  زەوی  ســەر  دەكەوێتــە  )273(ش  الپــەڕە 
تەپــەی لێوەدێــت. كــە چــاوی دەكاتــەوە دەبینــێ 
وا لەســەر تەختــەی نووســتن كەوتووەتــە خــوارەوەو 

پاڵــەوان  بیركردنــەوەی  )بەگوێــرەی  لەماڵەوەیــە. 
ئــۆردووگای  ئایدیۆلــۆژی  بیركردنەوەیەكــی  كــە 
ئــەو  لێكداوەتــەوە  وای  كۆنــەو  سۆشیالیســتی 
ــاردووە  ــۆی ن ــرادەری ب ــج«ی ب ــارووخەی »ئامان س
ئێســتا لــە نێــو گەردوونــدا نامەیەكــی پێچــراوەی 
نهێنییــە، لــە خولگــەی ئەســتێرەكەی خۆیان دەرچووە 
و نازانرێــت كــەی دەگاتــە خولگــەی زەوی، بۆیــە 
تەنیــا بــە دۆزینــەوەی ئــەم نامەیــە نهێنییەكانــی 
ــاری  ــەم زانی ــە یەك ــن و دەبێت ــكرا دەب ــەردوون ئاش گ
كــە لــە ژیانێكــی دی ســەر ئەســتێرەیەكی نامــۆ بــۆ 
ئێمــەی تەنیــا نێردرابێــت(. ئەمــە خەیــاڵ پاڵوێكــی 
لــە  ئەزمونــی  پاڵــەوان  وادیــارە  ئاشــكرابوو،  بــە 
دەرســی مامۆســتای بیــركاری وەرنەگرتــووە كــە لــە 
ــب  ــی هاوتەری ــووە: دوو هێڵ ــی گوت ــەدا پێ قوتابخان
هەرگیــز بــە یەكتــری ناگــەن. كەواتــە مانــای وایــە: 
ــە  ــەوە هەی ــە زیندووبوون ــان ب ــەی باوەڕی هێڵــی ئەوان
و دەڵێــن ئەفرێنەرێــك هەیــە كــە ئــەم گــەردوون و 
و حیســابیان  ئەفرانــدووە  زیندەوەرانــەی  و  خەڵــك 
لەگــەڵ دەكات، لەگــەڵ هێڵــی ئەوانــەی »باوەڕیان 
بــە زیندووبوونــەوە نییــە و دەڵێــن گــەردوون هــەر لــە 

خۆیــەوە دروســتبووە« یــەك ناگرێتــەوە.
ــر  ــا چیت ــان ب ــی ڕۆم ــم پاڵەوان ــدا دەڵێ ــە كۆتایی ل
چونكــە  نەگەڕێــت،  نهێنییانــەدا  ئــەم  بــەدوای 
ــش  ــت، هیــچ پێكێكــی تری ئەنجــام بەدەســت ناهێنێ
نەخواتــەوە بــۆ دۆزینــەوەی نهێنییەكانــی گــەردوون، 
چونكــە ئەمــە شــتێكی غەیبییــە و نهێنیــی هەمــوو 
گەردوونەكانە، خودای مەزن و بەخشندە لە یەكێك 
لــە ئایەتەكانــی قورئانــی پیــرۆزدا دەفەرموێــت: 
)وللــە غیــب الســماوات واالرض ومــا أمــر الســاعة 
ــی كل  ــه عل ــرب إن الل إال كلمــح البصــر أو هــو أق
شــيء قدیــر.. صــدق اللــە العظیــم(. پاڵــەوان كــە بــە 
ئــاگا دێــت دەیەوێــت جارێكــی دی بەخواردنــەوەی 
جنەكــەی بڕواتــەوە بــۆ ســەر هەســارەكە و دوای 
كاڵوی بابــردوو بكــەوێ! بۆیــە منیــش هــەر ئەوەنــدە 
دەڵێــم و دەگەڕێمــەوە بــۆ قســەی هاوســەری پاڵــەوان 
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كــە ڕاســتی پــێ گوتــووە: هــا دەڵێــی حــەزت لێیــە 
هەســارەكە،  ســەر  بــۆ  بگەڕێیتــەوە  جــارەش  ئــەو 
ئەوجا وەبەر شــەقانت دەن و فڕێتدەنەوە ســەرزەوی!. 
ز- تەكنیكــی نووســینی ڕۆمانەكــە: هــەروەك لــە 
ســەرەتاوە باســم كــرد، نووســەری ڕۆمــان دەســپێكی 
ڕۆمانەكــەی لــە پــاڕی یەكەمــدا بەناوونیشــانی 
»چیرۆكــی پارچەبوونــم« بــە پارچەپەخشــانێكی 
جــوان دەســت پــێ كــردووە، الپــەڕە 5 - 7. لــە 
هەمــوو پاڕەكانــی دیكــە تــا كۆتایــی ڕۆمانەكــەش 
لــەم شــێوازە نووســینە درێغــی نەكــردووە، ئەوەتــا بــۆ 
نموونــە لــە الپــەڕە 47 - 48 - 49 - 50 دا بــە 
وەســفێكی نــاوازە بــە دوای خەونەكــەی دەكەوێــت و 
دەڵێــت: )بــە منداڵــی و تــا تەمەنــم بــووە ســەرووی 
ســی ســاڵ، لــەم زەوییــە پــان و بەرینــەدا، ماڵــم 
ــوو،  ــم نەب ــوو، ژن و ئۆتۆمۆبیــل و بســتێك زەوی نەب
خەڵكــی  و  هــی حكوومــەت  هەمــووی  چونكــە 
دەوڵەمەنــد بــوو، بۆیــە بیــرم لــە گــەردوون دەكــردەوە، 
نییــە  نییــە، خاوەنــی  ئــەوێ وەك زەوی  چونكــە 
هەمــووان  بەشــی  دواتــر  نەكــراوە،  داگیریــش  و 
ببینــە  دەتوانیــن  بابــێ،  دەكات  حــەز  كــێ  دەكاو 
جیــران و خزمایەتیــش دروســت بكەیــن. جــا ئیــدی 
دوای دروســتكردنی پارتێكــی فرەڕەنــگ، دەبمــە 
ناودەنێــم  ئەســتێرەكەش  و  پارتــە  ئــەو  ســكرتێری 
ــەوە  ــە هێزێكــی تۆكم ــە ب ــەو كات ــتان«، ئ »كوردس
كوردســتان  چوارپارچــەی  هــەر  و  ســەرزەوی 
ئــازاد دەكــەم و ســنوورە دەســتكردەكانی ئێــرە بــۆ 
ــارا  ــاوم وەك گیڤ ــدی ن ــە دەســڕمەوە. ئی هەتاهەتای
و ماندێلــا و شۆڕشــگێڕەكانی دی دەچێتــە نــاو 
مێــژوو. شــۆرەتم بــە هەمــوو دنیــادا بــاڵو دەبێتــەوە، 
ڕێكەوتنــە خواروخێچەكانــی لــۆزان و جەزائیــر و 
ئێمــەی كــورد  ئەوانــی دی كــە لەســەر كەوڵــی 
ــدی وەك بندەســتە  ــوون، هەڵدەوەشــێنمەوە.. چی كراب
ــە  ــن ك ــی و بێكــەس نابی و پارچــە پارچــە و چیای
ــە  ــن، بەڵكــو ئاســمان ب ــان ب ــاكان هاوڕێم ــا چی تەنی
گشــتی و ئەســتێرەیەكی زەبەلاحــی دیمــان دەبێــت 

ــەی  ــە توێكڵەك ــام ڕووكاری دەرەوەی، وات ــە دڵنی ك
ــت  ــە و ناوەوەشــی پڕدەبێ ــزای تێدای ــان جــۆر كان دەی
لــەو شــلەمەنییە ڕەشــەی لەســەر زەوی ماڵــی وێــران 
كردیــن و خێــر و بێرەكــەی هــەر بــۆ ئەوانــی دی 
بــوو. (ئــەم وەســفە ئەدەبییــە جوانــەی نووســەری 
ڕۆمــان لــە گشــت پاڕەكانــی دیكــەی ڕۆمانەكــەدا 
بەبــەر  تۆكمــەی  هێزێكــی  و  دەكــەوێ  بەرچــاو 
ڕۆمانەكــەدا كــردووە، هیــچ كەلێنێــك و بۆشــاییەكی 
نەهێشــتووەتەوە  ڕســتەكاندا  داڕشــتنی  لەنێــو 
ببێتــە هــۆكاری ڕاوەســتان و بێزاركردنــی خوێنــەر 
لەكاتــی خوێندنــەوەی ڕۆمانەكــە و بــەردەوام بــوون 
لەســەری تــا تــەواوی دەكات. جگــە لــەوەش وشــەی 
تاكوتــەرای جــوان و دڵگیــری تێــدا بەكارهێنــاوە، 
بــەاڵم  بــن،  قەاڵدزێــش  ناوچــەی  هــی  ئەگــەر 
زمانــی  دەوڵەمەندكردنــی  دەبێتــە  ئەمــە  دواجــار 
ــە جوانناســی  ــەبارەت ب ــدەدا. س ــە ئایین ــتاندارد ل س
دەهێڵمــەوە  ئــەوە  ڕەوانبێژیــش،  داڕشــتنەكانی  و 
ــە  ــەم ڕۆمان ــك ئ ــۆی، كاتێ ــەر خ ــودی خوێن ــۆ خ ب
لــەو  كــە زۆر  پــێ دەكات  دەخوێنێتــەوە هەســتی 
دەســتڕەنگینی  ئەمــەش  كــە  تێدایــە،  بابەتانــەی 
نووســەری ڕۆمان پیشــان دەدات، بەاڵم تەنیا لێرەدا 
ســەرنجی خوێنــەر بــۆ یــەك بابــەت لــەو بابەتانــە 
ڕۆمانەكەیــە:  ناوونیشــانی  ئەویــش  ڕادەكێشــم، 
»جــن بــۆ خۆیــم دەبــات«. ئــەوەی نەچێتــە نــاو 
خوێندنــەوەی ڕۆمانەكــە نازانــێ بۆچــی وشــەی 
»جــن« بەكارهاتــووە! یــان هــەر یەكســەر بیــری 
ــەو  ــی خ ــە لەكات ــتی دەڕوات ك ــەی ڕاس ــۆ جنۆك ب
مــرۆڤ  یەخەگیــری  تاریكاییەكانــدا  نــاو  لــە  و 
ــەزن  ــودای م ــاس«دا خ ــورەتی »الن ــە س ــت، ل دەبێ
دەفەرموێــت: ) مــن شــر الوســواس الخنــاس الــذي 
یوســوس فــي صــدور النــاس مــن الجنــة والنــاس.. 
ــەم  ــەر ئ ــرەدا نووس ــا لێ ــم(. ئەوج ــه العظی صــدق الل
وشــەیەی بــە دوو مەبەســت بەكارهێنــاوە، یەكیــان 
»جــن«ی خواردنەوەیــە كــە مــرۆڤ پێــی مەســت 
ڕاســتەقینە  »جــن«ی  وەك  دووەمیــان  دەبێــت، 
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بەكارهاتــووە، لەكاتــی مەســت بــوون و نووســتنی 
وەك  »جــن«  لەماڵــەوەدا  ڕۆمانەكــە  پاڵەوانــی 
باڵدارێكــی گــەورە باڵــی پێدەگرێــت و دەیبــات بــۆ 
گەشــتی نــاو گــەردوون، بــێ گومــان ئــەم وشــەیە 
دەچێتــە چوارچێــوەی بابەتــی ڕەگــەزدۆزی تــەواو 
واتــە: »جنــاس تــام« لــە بابەتەكانــی ڕەوانبێژیــدا، 
واتــە وشــەیەك بــێ دەســتكاریكردنی پیتەكانــی دوو 

مانــای جیــاوازی لەخۆگرتــووە. 
 ڕ- ڕێنووس و خاڵبەندی ڕۆمانەكە: نووســەری 
ڕۆمــان بەپێــی زانیارییەكــی تۆكمــە ڕەچــاوی ئــەم 
دوو الیەنەی نەكردووە، لە زۆر شــوێندا هاتووە دوو 
وشــە، یــان زیاتــری پێكــەوە نووســاندووە و كردوونــی 
بــە وشــەی لێكــدراو، بەمــەش زۆرجــار ســەر لــە 
خوێنــەر دەشــێوێنێ و واتــا و مەبەســتی وشــەكەی 
ال ون دەبێــت، ئەگــەر زۆر لــە وشــە لێكدراوەكــە 
وردنەبێتــەوە، بــۆ نموونــە: )هەڵیانگرتمــەوە - كــە 
ئــەو دیمەنەیــدی - لــە بەندییەكانیــدی - بەوانیــدی 
 - هیچیــدی   - بنجەریــدان   - چتــدەوێ   =
پرســیاریدییان - بەكارێكیــدی - رەزگــی ویمنابــێ 
- چدەڵــێ بابڵــێ - سەرتدەخاتەســەر - بــا هــەر 
دوانێكیكــە -(، هەروەهــا  یــەك  لەورگیخۆیــدا - 
گوتــم  نایــەن.  ژمــار  لــە  كــە  دیكــەش  زۆری 
زۆر جــار ســەر لــە خوێنــەر دەشــێوێنێ ســەبارەت 
یــەك،  ئەمــە  لێكــدراوەكان،  وشــە  مەغــزای  بــە 
ڕێزمانیــدا،  شــیكرنەوەی  لەالیەنــی  دووەمیــان 
زۆر ئەســتەم دەبێــت شــیكردنەوەی تــەواوی وشــە 
ســەربەخۆكان بكەیــت، لەالیەكــی دیكــەوە، هــەر 
وشــەیەكی لێكــدراوی تــەواو شــیكردنەوەی تــەواوی 
خــۆی هەیــە و بــە ســەربەخۆیی شــی دەكرێتــەوە و 
ــە  ــۆ نموون ســنووری وشــەكانی دیكــە نابەزێنــێ، ب
»هەڵیانگرتمــەوە«ی  داڕێــژراوی  وشــەی  بــا 
ســەرەوە شــی بكەینــەوە لــە ڕووی ڕێزمانییــەوە: 
بــەم  بەفراوانكــردن  ڕســتەیە  ئــەم  ڕاســتییەكەی 
هەڵگرتــەوە«،  منیــان  »ئــەوان  بــووە:  شــێوەیە 
ــە ڕســتەی »هەڵیانگرتمــەوە«دا: هــەڵ:  ــە ل كەوات

پێشــگرە، یــان: جێنــاوی لــكاوە بۆ كەســی ســێیەمی 
ــوردووی تێپــەڕە.  ــە، بكــەرە. گــرت: كاری ڕاب كۆی
تــاك،  یەكەمــی  بــۆ كەســی  لــكاوە  م: جێنــاوی 
بــەركارە،. »ەوە«: پاشــگرە. بــە پێشــگر و پاشــگر 
لەگــەڵ كارەكــە كارێكــی داڕێــژراوی تێپــەڕی لــێ 
ــە  ــی قوتابخان ــە عورفــی خوێندن ــراوە. ب دروســت ك
ئــا بــەم جــۆرە وشــەكان لەتــەك یەكتریــدا ڕیزكــراون، 
هــەم وەك ڕێنــووس، هــەم بــۆ شــیكردنەوەش، ئەمــە 
ڕاســتییەكەیە و نابێــت نكوڵــی لــێ بكرێــت. بــۆ 
»هەڵیانگرتمــەوە« دەشــێت لێــك بدرێــت، بــەاڵم بــۆ 
وشــەی »ئەوانیــدی«، یان »لــە بەندییەكانیدی«، 
»بنجەریــدان«  و  چیتــدەوێ«  »چتــدەوێ  یــان 
نووســەر  كــە  تریــش  و »پرســیاریدییان« و هــی 
ئەمانــە  نووســیوە،  شــێوەیە  بــەم  ڕێنووســەكەی 
بەیەكــەوە نالكێنرێــن، بەڵكــو دەبێــت بــەم شــێوەیە بن: 
ــت دەوێ،  ــی دی، چی ــی دی، لەبەندییەكان )ئەوان
بــن جەریــدان، پرســیاری دییــان. بــۆ نموونــە كــە 
ــن: وشــەی  ــەوە دەڵێی ــی دی« شــی دەكەین »ئەوان
كۆیــە،  ســێیەمی  كەســی  جێنــاوی  »ئــەوان«: 
»ی« ئامــرازی خستنەســەرە، وشــەی »دی«: 
هاوەڵناوی نادیارە، دیارخەری وشەی »ئەوان«ـــە. 
بــا نموونەیەكــی تــر بــاس بكەیــن: لــە ڕســتەی 
»چیــت دەوێ؟«دا، وشــەی »چــی«: وشــەی 
پرســە، بــەركارە، »ت«: جێنــاوی لــكاوە بــۆ كەســی 
دووەمــی تــاك، بكــەرە، وشــەی »دەوێ«: كاری 
ڕانەبــوردووی تێپــەڕە، چونكــە ئەگــەر لــە هەمــوو 
شــوێنێك بــە ئــارەزووی خــۆت چەنــد وشــەیەك لێــك 
بدەیــت ئــەوە مافــی وشــە ســەربەخۆكان دەخۆیــت 
كــە بەجیــا شــی دەكرێنــەوە، نــەك بــە وشــەی تــرەوە 

بلكێنرێــن. 
لــە شــوێنێكی تــردا نووســەر لــە الپــەڕە 51دا 
ماغــووت،  گوتەكــەی  )پێچەوانــەی  دەڵێــت: 
بەزەویــەوە  شــتی دی  پێاڵوەكانــم زۆر  لــە  جگــە 
شــێوەیە  بــەم  دەبێــت  ڕســتەیە  ئــەم  بەســتمەوە(، 
دابڕێژرێــت: )پێچەوانــەی گوتەكــەی ماغــووت، 



154 ژ )٢٧٨/٢٧٧( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٠

جگــە لــە پێاڵوەكانــم زۆر شــتی دی بــە زەوییەوەیــان 
بەســتمەوە نــەك بەزەویــەوە بەســتمەوە(، هەروەهــا لــە 
هەنــدێ شــوێنی دیكــەدا ئــەم هەڵــە ڕێزمانیانــە 
ڕوویــان داوە، بــەاڵم ئەوانــەی دیكــە دیســان بــۆ 
خوێنەرانــی ڕۆمانەكــە جــێ دەهێڵــم بــا ئــەوان زیاتــر 

لێــی وردببنــەوە.
ســەبارەت بــە خاڵبەندیــش ئــەوە بــرای نووســەر 
هەوڵــی داوە بــە زۆریانــەوە پابەنــد بێــت، بــەاڵم لــە 
زۆر شــوێنی تــردا نەیتوانیــوە ئــەم ئەركــە جێبەجــێ 
كەوانــەی  بەكارهێنانــی  لــە  بەتایبەتــی  بــكات، 
لەجیاتــی  یــان  گــەورە،  كەوانــەی  و  بچــووك 
»وێرگوڵــی خــاڵ لەژێــر« هــەر وێرگوڵــی ئاســایی 
یــان هەڵەچنــی  نووســەر،  ناهەقــی  لێــرە  دانــاوە. 
بێــت،  لەخۆیــان  ناگــرم كەموكــووڕی  ڕۆمانەكــە 
چونكــە زۆربــەی ئــەو كۆمپیووتەرانــەی نووســینیان 
پــێ تایــپ دەكرێــت ڕەنگــە ئــەو جــۆرە نیشــانانەی 

خاڵبەندییــان تێــدا نەبێــت..
هەڵســەنگاندنە  بــەم  هیــوادارم  كۆتاییــدا  لــە 
لــە  دەستخۆشــی  دەوڵەمەندكردبێــت،  ڕۆمانەكــەم 
لــە  ئەزموونــی  یەكــەم  بــۆ  دەكــەم  نووســەرەکەی 
ــۆ دەخــوازم.  ــوای ســەركەوتنی ب ڕۆماننووســیندا، هی

بــۆ هەڵســەنگاندنی ئــەم ڕۆمانــە ســوودم لــەم ســەرچاوانە 
وەرگرتــووە: 

1- كتێبــی »دوو ڕۆمانــی بەختیــار عەلــی لــە ئاوێنــەی 
ڕیالیزمــدا«، پ. ی. دەریــا حەوێــزی. 
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