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تێڕوانینێكی گشتی بۆ ڕۆمانی )كتێبفرۆش(

نێچیروان جاسم
)زانکۆی سەاڵحەددین  - کۆلێژی زمان(

ــەر  ــی نووســەر و لێكۆڵ ــە، ســێیەم ڕۆمان ــەم ڕۆمان ئ
ــەم  ــە دووتوێــی ٢٦٢ الپــەڕەدا، ئ ســابیر ڕەشــیدە و ل
ــراو جگــە  ــراوە. ناوب ســاڵ )٢٠٢٠( چــاپ و وەشــان ك
لــە نووســینی چیــڕۆك و لێكۆڵینــەوەی ئەدەبــی و 
وەرگێــڕان، دوو ڕۆمانــی تریشــی بــە نــاوی )شمشــێری 

ــەوە. ــاغ( باڵوكردووەت ــرەی چاوس ــا( و )كوێ مووس

پوختەی ڕووداوەكانی ڕۆمانەكە:
ــاوی  ــێك دەكات ن ــی كەس ــی ژیان ــە باس ــەم ڕۆمان ئ
ئومێــدە و بــە ئومێــد ڕەشــپۆش ناســراوە، چونكــە 
بــە زۆری جلكــی ڕەشــی پۆشــیوە، هەروەهــا ئەمــە 
شــیعری  كتێبــی  دوو  و  ئــەوە  شــیعریی  ناســناوی 
باڵوكردووەتــەوە. ئومێــد ســەرقاڵی كتێبفرۆشــییە و لــە 
ــەی  ــر كاری ڕۆژان ــی هەولێ ــەی كۆن ــواری دادگ ــر دی ژێ

خــۆی دەكات.
ــە هاوپیشــەكانی ســەردانی زۆر  ئومێــد و هەندێــك ل
لــە شــارەكانی عێــراق دەكــەن بــۆ كڕینــی كتێبــی 
دانســقە و دەگمــەن و لــە نێویشــیاندا كتێبــی قەدەغــە، 
دەســەاڵتی  ژێــر  ناوچەكانــی  ســەردانی  تەنانــەت 
پێشــمەرگەش دەكــەن و كتێــب و باڵوكراوەكانــی شــاخ 
نــاو شــار و دەیگەننــە دەســتی  لەوێــوە دەهێننــە 

لــەو  یەكێــك  خۆیــان.  متمانەپێكــراوی  كەســانی 
ــدا،  ــاری بەغ ــە ش ــب دەچن ــی كتێ ــۆ كڕین ــەی ب جاران
لەوێــدا ڕێیــان دەكەوێتــە یانەیەكــی شــەوانە و لــە 
یەكــەم شــەوی ســەردانی ئومێــد بــۆ ئــەو شــوێنە، 
ــەوانەدا  ــە ش ــەو یان ــە ل ــت، ك ــوون دەبێ ــەیدای خات ش
كار دەكات و بــە بیســتنی بەســەرهات و چیڕۆكــی 
ژیانــی خاتــوون لــە ناخــەوە بــۆی پــەرۆش دەبێــت 
ــە  ــر ل ــەوەی بی ــێ ئ ــت و ب ــەو شــوێنە دەریدەهێنێ و ل
ڕابــوردووی خاتــوون بكاتــەوە و بــۆی گرنــگ بێــت، 
خانووشــی  و  دەنێــن  پێكــەوە  مــاڵ  و  دەیخوازێــت 
بەنــاوەوە دەكات و تەنانــەت بــەوەش ڕازی دەبێــت، 
كــە خاتــوون ناتوانێــت منداڵــی ببێــت، چونكــە كاتــی 

خــۆی زەبــر بــەر ئەندامــی زاوزێــی كەوتــووە.
یەكێــك لــەو جارانــەی، ئومێــد كتێبــی قەدەغــە 
ــی  ــووك لێ ــەی كەرك ــە بازگ ــێ، ل ــداوە دەهێن ــە بەغ ل
زیندانــدا  لــە  و  دەگیرێــت  هۆیــەوە  بــە  دەگیرێــت، 
چەنــدان جــۆر ئەشــكەنجەی ســەخت دەدرێــت، تــا 
ئــەوەی پیاوەتــی لــە دەســت دەدات. ئەمــەش دەبێتــە 
و  خــۆی  هاوســەرداریی  پێوەندیــی  ئــەوەی  هــۆی 
خاتــوون ســاردی تــێ بكەوێــت، بــە هــۆی ئــەوەی 
خاتــوون  جەســتەییەكانی  حــەزە  ناتوانێــت  ئومێــد 
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ــە  ــا ب ــێت، هەروەه ــێ ببەخش ــۆزی پ ــكات و س ــر ب تێ
ڕۆژیــش خەریكــی كتێبفرۆشــییە و شــەویش زیاتــر 
ســەرقاڵی خوێندنــەوە و شیعرنووســینە و كەمتریــن 
كاتــی بــۆ خاتوونــە، بۆیــە خاتــوون لــەو ژیانــە وەڕەس 
ــان و  ــۆ كڕینــی پێویســتیی ئافرەت دەبێــت. خاتــوون ب
جوانــكاری ســەردانی دوكانــی ڕێــدار ناوێــك دەكات، كە 
گەنجێكــی بیســت و دوو ســااڵنە و پاشــان ڕاز و نیــازی 
خۆشەویســتی دەگۆڕنــەوە و چەنــد جارێــك لــە ماڵــی 
خوشــكی ڕێــدار ژوان دادەنێــن و لەمــەوە ئەوینــی ڕێــدار 
جــێ بــە خۆشەویســتنی ئومێــد لــەق دەكات. دوای 
ــە ئومێــد  ئەمــە خاتــوون بــە قانــوون تەاڵقــی خــۆی ل
وەردەگرێــت و دەبێتــە هاوســەری ڕێــدار و خانووەكــەش 

ــەوان. ــی ئ ــە هی دەبێت
ئــەم دەســتبەرداربوون و جیابوونــەوەی خاتــوون، 
كاریگەرییەكــی یەكجــار زۆر دەكاتــە ســەر ژیانــی ئومێد 
تــا ئــەو ڕادەیــەی واز لە خوێندنەوە و شیعرنووســینیش 
دەهێنێــت و بــە تــەواوی دەســت لــە خــۆی بــەردەدات، 
چونكــە زۆر الی ســەختە وێنــای ئــەوە بــكات، كــە 
لــە خاتــوون جیــا بووەتــەوە و ناتوانێــت بــێ خاتــوون 
نەســرینی  ماڵــی  بۆیــە دەچێتــە ســەربانی  بژێــت، 
خوشــكی و دەیەوێــت خــۆی فــڕێ بداتــە خــوارێ و 

ــت. خــۆی بكوژێ

كۆتاییی ڕۆمانەكە:
بــە گشــتی بــە دوو جــۆر كۆتایــی بــە ڕووداوەكانــی 
نێــو چیــڕۆك و ڕۆمــان دەهێنرێــت، ئەوانیــش: كۆتاییــی 
داخــراو و كۆتاییــی كراوەیــە. كۆتاییــی داخــراو بە زۆری 
لــە ڕۆمــان و چیڕۆكــی كــۆن و تەقلیدیــدا بەكارهاتــووە، 
بــەوەی ئاكامــی ڕووداوەكان بــۆ وەرگــر خراوەتــە ڕوو و 
لــەم جــۆرەدا خــودی ڕۆماننــووس لــە ڕێگەی گێــڕەرەوە 
كۆتایــی بــە ڕووداوەكان دەهێنێــت. هەرچــی كۆتاییــی 
كراوەیــە ئەمەیــان زیاتــر لــە ڕۆمانــی هاوچــەرخ و 
ســەردەمیدا پراكتیــك دەكرێــت و دەرفــەت بــە خوێنــەر 
ــكات  ــەدا ب ــی ڕۆمانەك ــە ڕووداوەكان دەدات بەشــداری ل
و بــە پێــی تێگەیشــتنی بــۆ ڕووداوەكان كۆتاییــەك بــۆ 
ڕووداوەكان دابنێــت. ڕۆماننــووس لەم ڕۆمانەدا هەســتی 
بــە گرنگیــی كۆتاییــی كــراوە كــردووە، بۆیــە دەڵێــت: 
)تــۆی خوێنەریــش بەشــدارێكی ئــەم ڕۆمانــەی، بۆیــە 

دەتوانیــت بــە ویســتی خــۆت كۆتاییەكــەی لــە هــزری 
خۆتــدا بئافرێنــی...ل٢٥٥(.

بــە ســەرنجدان لــە دوا ســاتەكانی گێڕانــەوە، گێــڕەوە 
ئەوەمــان بــۆ دەگێڕێتــەوە، كــە ئومێــد لــە ســەربانەوە 
خــۆی فــڕێ دەداتــە خــوارەوە، بەمە كۆتاییــی ڕۆمانەكە 
ــدە  ــراو، هەرچەن ــی داخ ــە كۆتایی ــەك دەبێت ــا ڕادەی ت
ڕۆماننووســیش نووســیویەتی بــا خوێنــەر كۆتایــی بــۆ 
ڕووداوەكان بئافرێنێــت! بــەاڵم ئەگــەر بهاتایــە گێڕانەوە 
لەوێــدا كۆتایــی پــێ بهاتایــە، كــە ئومێــد خــۆی فــڕێ 
نەدایەتــە خــوارێ ئــەوكات زیاتــر ســیمای ئــەوەی پێــوە 
ــە و  ــەی كراوەی ــە كۆتاییەك ــە ڕۆمانەك ــوو، ك ــار دەب دی
ــەر  ــی خوێن ــرز و تێڕوانین ــۆ ه ــی ڕووداوەكان ب ئەنجام

جــێ هێڵــراوە.

توخم و تەكنیك لە ڕۆمانەكەدا:
و  ڕووداوەكان  گێڕانــەوەی  ســەرەكیی  بنیاتــی 
پشــكی شــێر لــە گێڕانــەوەدا بــە شــێوەی گێڕانــەوەی 
بابەتییــە، واتــە لــە ڕێگــەی گێــڕەوەی هەمووشــتزانەوە 
ڕووداوەكان  )ئــەو(  جێنــاوی  بەكارهێنانــی  بــە  و 
دەگێڕرێتــەوە، ئەمــەش وا دەكات گێــڕەوە زانیارییەكــی 
دیكــەی  كارەكتەرەكانــی  و  پاڵــەوان  لەســەر  زۆری 
نێــو ڕۆمانەكــە هەبێــت و گۆشــەنیگای گێڕانــەوەش 

سابیر ڕەشید
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ــە  ــڕەرەوە ل ــەوە گێ ــت. ب ــی دەبێ ــەنیگای دەرەك گۆش
بــە  ئەمــەش  كــە  دەبێــت،  ڕووداوەكان  پشــتەوەی 
ڕۆمانەكــەدا  ڕووداوەكانــی  گێڕانــەوەی  لــە  كــرداری 

ڕەنگــی داوەتــەوە.
زۆرینــەی كاتــی ڕوودانــی ڕووداوەكان بــۆ ســااڵنی 
حەفتــا و هەشــتایەكانی ســەدەی ڕابــردوو دەگەڕێتــەوە 
ــنان  ــوێنی ئاش ــە، ش ــی ڕۆمانەك ــوێنی ڕووداوەكان و ش
لەوانــە: ژێــر دیــواری دادگــەی كۆنــی هەولێــر، هەروەهــا 
زیندانــی  لەوانــە:  تێدایــە،  داخراویشــیان  شــوێنی 
دائیــرەی ئەمنــی هەولێــر و گرتووخانــەی ئەبــو غرێــب.
فــاش  تەكنیكــی  لــە  زۆری  ســوودێكی  گێــڕەوە 
ــی  ــەی ڕووداوەكان ــك زۆرب ــە جۆرێ ــووە، ب ــاك وەرگرت ب
ــە ڕێگــەی فــاش باكــەوە بــۆ  پاژەكانــی ڕۆمانەكــەی ل
كاتــی ئێســتای گێڕانــەوە هێناوەتــەوە. گێــڕەوە لــە 
دەمــەدا  )لــەو  دەڵێــت:  ڕۆمانەكــەدا  پەرەگرافێكــی 
ــەوە،  ــەوە گەڕای ــەو ش ــۆ ئ ــی ب ــكە خەیاڵ وەك برووس
كــە یەكەمیــن جــار ســەردانی یانــەی ئاســیاوی ســوور 
كــرد... ل٢٠(. گەڕانــەوەی خەیاڵــی برووســكە ئاســای 
پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە بــۆ ئەوەیە تا گێــڕەوە ڕووداوەكانی 

ــەوە. ــتا و بیانگێڕێت ــی ئێس ــەوە كات بگەڕێنێت
گێــڕەوە لــە چەنــدان شــوێنی دیكــەی ڕۆمانەكــە 
ــاژەی  ــە ئام ــەوە، ك ــی گێڕاوەت ــك ڕووداوەكان ــە جۆرێ ب
ڕوونــی تێدایــە ســوود لــە تەكنیكــی فــاش بــاك 

لەوانــە: وەرگیــراوە، 
)ئەمجــارە ئــەو ڕۆژەی بیــر هاتــەوە، كــە بانگهێشــتی 
دادگــەی بــۆ هــات و گەیشــتە ڕۆژی دادگەییەكــە...ل٥١(.

)بلەز هەموو ڕابردووی بیركەتەوە... ل٦٨(
ــەوە، كــە  ــر هات ــەوەی بی ــە دیمەنێكــی دیكــەدا ئ )ل
كاوە لــە تەنیشــت ئــەو لــە بــن دیــواری دادگــەدا 

دەفرۆشــت...ل٧٢( پێكــەوە  كتێبیــان 
تەوزیفكردنــی ئــەم تەكنیكــە لەالیــەن ڕۆماننووســەوە 
و بەتایبەتــی لــەو كاتــەی پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە لــە 
ــت  ــت خــۆی بكوژێ ــی و دەیەوێ دوا ســاتەكانی ژیانیەت
پێوەندیــی بــەو بابەتــە زانســتییەوە هەیــە، كــە مــرۆڤ 
بــە چەنــد ســاتێكی كــەم پێــش گیــان دەرچوونــی 
ــش  ــەوە پێ ــەی دێت ــەواوی ژیاننام ــی زۆر ت بەخێراییەك
چــاوی، ئەمــەش وەك لــە لێكۆڵینەوەیەكــی پەیمانگــەی 

ــە ڕوو.  ــە پراگــی چیــك خراوەت پزیشــكی ل

دایەلــۆگ،  وەك:  دیكــەی  تەكنیكەكانــی  هەرچــی 
ــەڵ  ــەاڵم لەگ ــوون، ب ــر بەكارهات ــاد كەمت مەنۆلۆگ...ت
یادداشــتی  لــە  ســوودی  ڕۆماننــووس  ئەوەشــدا 
كارەكتــەری چیــاد وەرگرتــووە و وەك تەكنیكێــك بــۆ 
ــە  ــی پەیوەســت ب ــە ڕووداوەكان ــەوەی بەشــێك ل گێڕان
ژیانــی چیــاد و خســتنە ڕووی كەســایەتی و بــاری 
دەروونیــی ئــەو ســوودی لــێ بینیــوە. وەك ئــەوەی 
ئــەو  یادداشــتەكانی  چیــاد  زاری  لەســەر  گێــڕەوە 
دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت: )١-١-١٩٨٩ ئەمــڕۆ یەكەمیــن 
ڕۆژی ســاڵی نوێیــە، خەڵكــی هەمــوو الپەڕەیەكــی 
نــوێ، لــە ســاڵێكی نوێــدا لــە ژیانیانــدا هەڵدەدەنــەوە.
بــە دەرفــەت،  نوێیــە دەكــەم  ئــەو ڕۆژە  منیــش 
ــم  ــە نووســینی یادداشــتەكانی ژیان ــوو دەســت ب تاوەك

بكــەم...ل٢٢٨(.

ــایەتییەكی پەرەســێن و  ــە.. كەس ــی ڕۆمانەك پاڵەوان
ــاوەر و هەڵوێســت: ــوان بیروب پارادۆكســی نێ

كەســایەتییەكی  ڕۆمانەكــە  پاڵەوانــی  ئومێــدی 
ــاردا  ــە یەكــەم ب ــە ل ــە، وات پەرەســێنی نێــو ڕۆمانەكەی
نەماوەتــەوە و پــەرەی ســەندووە، بــەوەی لــە منداڵیــدا 
كەســێكی دوورەپەرێــز بــووە و تێكەڵــی نێــو منــدااڵن 
نەدەبوو و وەك منداڵیك بەشــداریی یارییەكانی ئەوانی 
نەكــردووە، بــەاڵم دواتــر لــە ڕێگــەی خوێندنــەوە پەرەی 
بــە خــۆی داوە و تــا ئــەوەی توانیویەتــی ڕووبــەڕووی 

ســەخترین ئەشــكەنجەی نێــو زینــدان ببێتــەوە.
الیەنێكــی تــری كەســایەتیی پەرەســێنی نێــو ڕۆمــان 
ئەوەیــە، ئــەو كەســایەتییە لــەوەدا خــۆی دەبینێتــەوە، 
ــە  ــە نیی ــاو كۆمەڵگ ــی ن ــە باوەكان ــدی نەریت ــە پابەن ك
و خــۆی بڕیــاردەر و خاوەنــی هەڵویســتی تایبەتــی 
خۆیەتــی، ئەمــەش لــە كەســایەتیی ئومێــد بەرچــاو 
هاوســەرداری  دەیەوێــت  كاتــەی  لــەو  دەكەوێــت، 
لەگــەڵ خاتوونــدا بــكات، لــە كاتێكــدا خاتــوون لــە 
یانــەی شــەوانەدا كار دەكات و لــە تێڕوانینــی گشــتیی 
كۆمەڵگــە بــە كەســێكی گونجــاو و ڕابــوردوو پــاك 
دانانرێــت، بــەاڵم ئومێــد گــوێ بــەو پێــوەر كۆمەاڵیەتــی 
ــە  ــەو خاتوون ــەت كاری ئ ــادات و تەنان ــە ن و نەریتییان
بــە گوناهیــش نازانێــت، لەمــەدا خاوەنــی بڕیــار و 
ــە  ــوون دەبن ــەڵ خات ــت و لەگ هەڵوێســتی خــۆی دەبێ
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ــەك. ــەری ی هاوس
ئومێــد كەســێكی ڕۆشــنبیرە و شاعیریشــە، بۆیــە 
ــان  ــە ژی ــە كەســانی نووســەرەوە نزیكــە و هەســت ب ل
و بارودۆخــی نووســەران دەكات، بــەاڵم لەگــەڵ كاوە 
دەڵێــت:  گێــڕەرەوە  وەك  كاتێكــدا  لــە  دالوەر  و 
)ئەگــەر نووســەرێك لەبــەر بــێ پارەیــی، یــان بــێ 
بژێــوی كتێیخانەكــەی خــۆی بفرۆشــتایە، ئــەوە نرخــی 
دەچــوو  كابــرا  كــە  دەدا،  كتێبــەكان  بــە  كەمیــان 
ــوت،  ــی دەگ ــری پێ ــی دەپرســی كەمت ــەوەی دیكەیان ل
ــە  ــا نووســەرەكە ب ــر، ت ــەو كەمت ــەوەی دیكەشــیان ل ئ
ناچــاری دەیــدا هــی یەكەمیــان و لــە بنــەوەش دەبوونــە 
هاوبــەش...ل١٠٣(. ئــەم هەڵویســت و مامەڵەكردنــە 
جۆرێــك لــە فێڵكــردن و خــراپ كەڵــك وەرگرتنــە 
لــە نالەباریــی ژیانــی نووســەرێك، لەگــەڵ ئاســتی 
ڕۆشــنبیریی شــاعیرێك ناگونجێــت، كــە خــۆی یارمەتیی 
فێرخوازانــی ماســتەر و دكتــۆرا دەدات، چــۆن دەكرێــت 
فێــڵ لــە هاوپیشــەی خــۆی بــكات و لەگــەڵ بیروبــاوەڕە 

ناكۆكــە.  پێشكەوتنخوازییەكەشــی 
ــاوەری چــەپ و ماركســییە و  ــد هەڵگــری بیروب ئومێ
بــە كەســێكی پێشــكەوتنخواز دادەنرێــت، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئەوەشــدا هەندێــك هەڵویســت و گوفتــار و كــرداری 
پێچەوانــەی ئــەو بیروباوەڕەیــە، ڕاســتە ئەمــە یەكێكــە 
لــە خاســیەتەكانی كەســایەتی پەرەســێن، كــە چاوەڕێی 
ــێ دەكرێــت، بــەاڵم ناكرێــت  شــتی پێشــبینینەكراوی ل
ڕەفتارەكانــی ناكــۆك و پێچەوانــەی بیروباوەڕەكانــی 
بێــت. لــەم الیەنــەوە دەكرێــت هەنــدێ نموونــە بخەینــە 

پێــش چــاو:
ــەو وای  ــت: )ئ ــدەوە دەڵێ ــارەی ئومێ ــڕەرەوە لەب گێ
بــۆ دەچــوو، ئــەو ماڵــەی منداڵــی تێــدا نەبێــت، ئیتــر 
شــەیتان لەوێــدا تەراتێــن دەكات، بۆیــە لــە ماڵــی 
ــوون و  ــەی خات ــن كڵێش ــە ب ــەیتان چووەت ــدا ش ئەوان
ختووكــەی حەزەكانــی داوە...ل٢٨-٢٩(. ئــەم دیــدە 
ــك  ــەوان وێ لەگــەڵ كەســایەتیی پێشــكەوتنخوازیی پاڵ

ــەوە. نایەت
لەبــارەی ئایینداربوونــی ئومێــدەوە، هیــچ ئاماژەیەكی 
ــەوە  ــە ئایین ــی ب ــە پێوەندی ــە، ك ــدا نیی ــەوە تێ ــۆ ئ ب
ــە گشــتیش كەســانی چــەپ و ماركســیش  هەبێــت و ب
ــە  ــەاڵم ل ــان لەگــەڵ ئایینــدا نییــە، ب نێوانێكــی ئەوتۆی

چەنــد هەڵوێســتێكی نێــو ڕۆمانەكــەدا، ئومێــد وەك 
كەســێكی ئایینــدار دەردەكەوێــت. گێــڕەرەوە دەڵیــت: 
ــەوە هێنــا هێشــتاكە خــوای گــەورە  ــڕوای ب )ئەوســا ب
پێنووســی لە ســڕینەوەی نــەداوە، ئینجا شــایەدمانێكی 

بــە هەقــی هێنــا...ل١٦٩(.
ئومێــدەوە  زاری  لەســەر  گێــڕەرەوە  هەروەهــا 
ــان  ــمانە، هەمووم ــە ئاس ــوا ل ــە ڕوو: )خ ــەوە دەخات ئ
موســڵمانین...ل١٧٥(. هەموومــان  و  دەیپەرســتین 
ئومێــددا  دیكــەی  هەڵوێســتێكی  لــە  گێــڕەرەوە 
دەڵێــت: )لــە دڵــی خۆیــدا فاتیحــا و قولوەاڵیەكــی بــۆ 

خوێنــد و ڕەحمەتــی بــۆ نــارد...ل٢٥٤(.
لــە  ڕۆماننــووس  بڵێیــن  دەكرێــت  ڕووەوە  لــەم 
پێكەوەگونجاندنی كەســایەتی و هەڵویســت و بیروباوەڕی 
ــە  ــەش ل ــووە، ئەم ــەركەوتوو نەب ــەواوی س ــەوان بەت پاڵ
گێڕانــەوەی گێــڕەرەوە دەردەكەوێــت، كــە وەك نوێنــەری 
ڕۆماننــووس لــە ڕۆمانەكــەدا دەردەكەوێــت، لــەم الیەنەوە 
ــڕەرەوە بەســەر  ــاوەڕی گێ ــت بیروب ــەوە دەكرێ هەســت ب
هەڵوێســت و كەســایەتی پاڵەوانــەدا زاڵ كــراوە، وەك 
ــزا و بیرهاتنــەوە و یادكردنەوەیەكــی  ــا ن دەڵێــت: )تەنی
جــوان، دكارێــت ســۆزێك بخاتــە دڵــی و خۆزگەی ئەوەش 
بخوازێــت، بەڵكــو لــە دنیاكــەی دیكــەدا خــودای دەهنــدە 

ــە یەكدییــان شــاد بكاتــەوە...ل٢٣٠(. و دلۆڤــان ب

لەپاڵ چیڕۆكی سەرەكیی ڕۆمانەكەوە:
لــە ڕۆمانەكــەدا، لەپــاڵ چیڕۆكــی ژیانــی ئومێــدەوە، 
تیشــكی خســتووەتە ســەر كۆمەڵێــك  ڕۆماننــووس 
بــاس و بابەتــی دیكــەی كۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی و 
لەگــەڵ ڕووداوەكانــی نێــو ڕۆمانەكــە تێكهەڵكێشــی 
كــردووە. لــەو كێشــە كۆمەاڵیەتییانــەی ڕۆماننــووس 
خســتوونیەتییە ڕوو مەســەلەی بــە ئــاكام نەگەیشــتنی 
ئەوینــی نێــوان دوو دڵــدارە، كــە لــە كارەكتــەری چیــاد 
ــر  ــی ت ــەم لەالیەك ــاد و مری ــەك و زی ــە لەالی و عوەیش
بەرجەســتە بــووە. هەروەهــا باســی تێڕوانینــی خــزم و 
كەســوكاری كاوە و مــەڕوە بــۆ مەســەلەی هاوســەرداری 
نێوانیــان ئەویــش بەهــۆی جیاوازیــی ئایینــی نێوانیــان 
ئــەو دوو دڵــدارەوە، كــە لــە ســەرەتادا كەســوكاری 

ــە. ــەردەم هاوســەردارییان بوون ــری ب ــەردووال ڕێگ ه
ــە الدا  ــەدا الی ب ــە ڕۆمانەك ــەو باســانەی ل ــك ل یەكێ
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كراوەتــەوە، دڕندەیــی و بێبەزەییبوونــی دەســەاڵتی 
بەعســە لــە گرتــن و زیندانكردنــی ئــەو كەســانەی 
گومانیــان لێیــان هەبــووە و پاشــان ســزادانیان بــە 
چەنــدان شــێوە. هەروەهــا دانانــی چەنــدان كــەس بــۆ 
كاری ســیخوڕی و ڕاپۆرتنووســی بــۆ دەزگەكانــی ئەمــن 

ــس. و پۆلی
یەكێــك لــەو بابەتانــەی ڕۆماننــووس لــە ڕۆمانەكەیــدا 
ڕووداوی  وەرگرتــووە  لــێ  ســوودی  و  كــردووە  تەوزیفــی 
ــاری  ــاندانی ١٩٨٢ی ش ــە ڕووداوی خۆپیش ــە، لەوان مێژوویی
هەولێــر و ســەركوتكردنی خۆپیشــاندەران، كە لــە ڕۆمانەكەدا 

ــەر.  ــە س ــكی خراوەت ــگ تیش ــی گرن وەك ڕووداوێك
بابەتێكــی دیكــە كــە ڕۆماننــووس زۆر بایەخــی پــێ 
داوە و تیشــكی خســتووەتە ســەر ئەویــش گرنگیــی 
ڕۆشــنبیری و كاریگەریــی كتێــب و ئەدەبــە لەســەر 
تاكــی مــرۆڤ، ئەمەشــی لەســەر زاری چیاد خســتووەتە 
ــپێرراوە  ــە و ڕاس ــی عەرەب ــی ئەمن ــە مفەوەزێك ڕوو، ك
ــت:  ــە دەڵێ ــت، چونك ــەاڵم ناتوانێ ــت، ب ــد بكوژێ ئومێ
)بزانــن ئــەدەب و ڕۆشــنبیری، منــی لــە مرۆڤێكــی 
ڕەگەزپەرســتی تاوەكــوو ســەر ئێســقان، دژ بــە كــورد، 
كــردە كەســێك لــە پێنــاو هەســتی بــە مــرۆ بوونــەوە، 
خــۆم پــاك بكەمــەوە و بــە زمانــی براكانــم بنووســم...

ل٢٢٩(

زمانی ڕۆمانەكە:
ڕۆماننــووس بــە زمانــی ڕوون و ڕەوان ڕۆمانەكــەی 
بــووە بــە ســانایی بیرۆكــە  داڕشــتووە، مەبەســتی 
ڕۆماننــووس  وەرگــر.  بگاتــە  ڕۆمانەكــە  بابەتــی  و 
ســەركەوتوو بــووە لــەوەی زمانــی قســەكردنی هــەر 
لەگــەڵ ئاســتی ڕۆشــنبیری و پیشــە  كارەكتەرێــك 
ــەكردنی  ــی قس ــە زمان ــت، وات ــایەتی بگونجێنێ و كەس
ئومێــدی پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە، كــە كەســێكی خوێنــەر و 
شــاعیرە ڕەنگدانــەوەی كەســایەتی و جیهانــی تایبەتیی 
ئــەوە، لــە زمانــی قســەكردنی ڕائیــد ســەلمان جیــاوازە، 

ــدەرە. ــد و جوێن ــووڕە و تون ــێكی ت ــە كەس ك
ــەختیی  ــە س ــینی ڕۆمانەك ــی نووس ــدە زمان هەرچەن
پێــوە دیــار نییــە و خوێنــەر تووشــی ســاتمەی هەڵــە 
تێگەیشــتن نــاكات، بــەاڵم ســەرەڕای هەندێــش هەنــدێ 
ڕســتە و دەربڕینــی تێدایە پێویســتیان بــە پێداچوونەوە 

ــان و  ــە ڕووی ڕێزم ــا ل ــە ت ــارە داڕشــتنەوە هەی و دووب
مانــا و ڕێنووســەوە ڕاســت و دروســت بــن. لەوانــە:

)ئاوڕێكی بەسەردا بدەنەوە...ل٦(
“ئاوڕێكی لێ بدەنەوە”ڕاستە.

)هەرچەندە پێشتر نازناوی ڕەشپۆش بوو...ل١٣(
“هەرچەندە پێشتر ناسناوی ڕەشپۆش بوو” ڕاستە.

)یەكەمیــن جــار ســەردانی یانــەی ئاســیاوی ســووری 
كرد...ل٢٠(

“یەكەمیــن جــار ســەردانی یانــەی ئاســیاییی ســووری 
كــرد” ڕاســتە.

)ئافرەتێك بۆ ڕوانگەی چاوەكانی...ل٢٠(
“ئافرەتێك بووە جێی سەرنجی چاوەكانی” ڕاستە.

)هیچ ترووسكەیەكی لێ هەڵنەدەسا...ل٢٩(
“هیچ ترووسكەیەكی لێ بەدی نەدەكرا”ڕاستە.
)لێژنەی پزیشكی پشكنینی خۆی كرد...ل٦٠(
“لیژنەی پزیشكی پشكنینی خۆی كرد” ڕاستە.

)هوتافی دژی دیكتاتۆر دەدا...ل٦٢(
“هوتافی دژی دیكاتۆر دەكێشا” ڕاستە.

ئەویــان  بــوو، چونكــە  كــوردی  ناوەكــەی  )ســیروان 
باوكــی نــاوی لێنــا، تــا لەگــەڵ مــەڕوە هاوســان بــن...ل٦٦(

“...تا لەگەڵ مەڕوان هاوسان بن”ڕاستە.
)لەگــەڵ ژمارەیــەك ســەربازێكی دیكــە گواســترانەوە 

بــۆ لیــوای پیــادەی ٤٢٤...ل٨٥(
“لەگــەڵ هەندێــك ســەربازی دیكــەدا بــۆ لیــوای 

ڕاســتە. گواســترانەوە”   ٤٢٤ پیــادەی 
و  خوێنــدەوار  چینــی  بەســەر  )كاریگەرییــان 

ل١٣٩-١٤٠( هەبــوو...  ڕۆشــنبیرانەوە 
“كاریگەرییان بەســەر توێژی خوێندەوار و ڕۆشــنبیرانەوە 

هەبوو”ڕاستە.
)بتوانێــت الپەڕەیەكــی دیكــە لــە ژیانــدا بكاتــەوە...

ل١٧٨-١٧٩(
“بتوانێــت الپەڕەیەكــی دیكــە لــە ژیانــدا هەڵبداتــەوە” 

ڕاستە.
)ئاخ بۆ هەڵڕشتن و فرمێسك بۆ ڕشتن...ل٢١٨(
“ئاخ بۆ هەڵكێشان و فرمێسك بۆ ڕشتن” ڕاستە.

ــوو... ــوور كردب ــتەیان خاپ ــەرما جەس ــاران و س )ب
ل١٦٧(

“بــاران و ســەرما جەســتەیان بــێ تیــن كردبــوو” 
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ڕاســتە.
ــۆ  ــووی ب ــش خان ــە گەلەكۆمەكــی خەڵكــی گوندی )ب

ــەن...ل٢٣٢-٢٣٣( ــێ دەك چ
“بــە هــەرەوەزی خەڵكــی گوندیــش خانــووی بــۆ چــێ 

ــتە. دەكەن” ڕاس
)چۆن دەتوانێت بابم و دایكم ڕازی بكەین...ل٢٣٤(
“چۆن دەتوانین بابم و دایكم ڕازی بكەین؟” ڕاستە.

ڕۆماننــووس لــە تەوزیفكردنــی هەنــدێ وشــە بــە 
ــە وشــەی  ــە ل ــكاوە، لەوان ــەواوی مەبەســتەكەی نەپێ ت
)گیــان(. دیــارە ئــەم وشــەیە لەنــاو قســەپێكەرانی 
ئاســایی زیاتــر بــە مانــای جەســتە و لــەش بەكاردێــت، 
نــەك بــە مانــای ڕوح، یــان ڕەوان. بۆیــەش ڕۆماننــووس 
ــەیەدا  ــەو وش ــەڵ ئ ــەی لەگ ــك مامەڵ ــد جۆرێ ــە چەن ب

ــردووە: ك
)گیانیــان شــەاڵڵی ئارەقــەی گەرمــای ئــەو ڕۆژە 

بــوو...ل١٤٦(
)هەموو گیانم دەلەرزێت...ل١٤٩(

)هەموو گیانی شەاڵڵی ئارەقە بوو...ل١٦٠(
)كارەبایان لە هەموو گیانی دا...ل١٦٩(

لــە هەمــوو ئــەم بەكارهێنانانــەی وشــەی گیــان، 
پێویســت بــوو وشــەی لــەش، یــان جەســتە بەكاربهاتبا، 
چونكــە ئارەقەكــردن و كارەبــا لێــدان پێوەندییــان بــە 
دیــار  لەشــەوە  بەســەر  كاریگەریــی  و  جەســتەوەیە 

ــت. دەبێ
ــی و  ــی گیان ــازاردان و ئازارەكان ــدان و ئ ــەر لێ )لەب

جەســتەی...ل١٢١(
ــەر  ــی( ه ــە )گیان ــووس ل ــتی ڕۆمانن ــرەدا مەبەس لێ
وشــەیەی  ئــەو  دروســتی  بــە  بــەاڵم  جەســتەیە، 
ــدا  ــی خۆی ــە جێ ــەو ڕســتەیە ل ــۆ ئ ــاوە و ب بەكارنەهێن

ــە. نیی
شــێوەی  دوو  بــە  وشــەی  هەندێــك  ڕۆماننــووس 

لەوانــە: نووســیوە،  ڕێنــووس 
دنیا - دونیا
خودا - خوا

سەعدوون - ئەلسەعدوون
بەرامبەر - بەرانبەر

وتوێژ - گوتوێژ
سك - زگ

دائیرە - دایەرە
دان پێدانان - ددان پێدانان

دەســتەواژەی  ڕۆمانەكــە  درێراژییــی  بــە  هەروەهــا 
ــە )ل١٨٢(  ــی ل ــووە، كەچ ــە( بەكارهات )دادوەری دادگ
دەســتەواژەی )حاكمــی دادگــە( بەكارهاتــووە، دەبووایــە 
بەكاربهاتبــا.  حاكــم  لەبــری  دادوەر  هــەر  لێــرەش 
دیســانەوە ڕۆماننووس هەندێک دەربڕین و دەســتەواژەی 
هێناوەتــەوە، كــە دوو وشــەی دوابــەدوای هاتــووە هەمان 

ــە: ــادە، لەوان ــان زی ــە یەكێكی ــا دەبەخشــن، ك مان
چووك و ئەندامی نێرینە

مشكی و خۆڵەمێش
سنوور و تخووب

ئــەم  زمانــی  گەشــەكانی  خاڵــە  لــە  یەكێــك 
ڕۆمانــە بەكارهێنانــی ســەركەوتووانەی وشــەی زار و 
شــێوەزارە جیاوازەكانــی زمانــی كوردییــە، ئەمــەش 
لەالیــەك توانــاداری و بااڵدەســتی نووســەر بەســەر 
زمانــی نووســیندا دەردەخــات، لەالیەكــی تریشــەوە 
بــە  نووســینە و خوێنــەر  دەوڵەمەندكردنــی زمانــی 
كۆمەڵێــك وشــە و زاراوەی شــێوەزارەكانی زمانەكەمــان 
ئاشــنا دەكات، لەوانــە: )هرزڤــان، منــە، ڤیــن، ڤــان، 
گازكــردن، گوفــەك، نــكارم، بەرســڤ، گرتیگــە، هەیڤ، 
ــوەی، ڕۆنیشــت،  ــن، هێ ــژن، ك ــە، دبێ ــە، فەقیرۆك گڕن
ــااڵ، ســە، ئاكنجــی،  ــك، ڕامووســان، ڤ ڤێجــا، وازی، ن

گاڤ...تــاد(.
هەروەهــا هەندێــك دەربڕیــن و ڕســتە لــە ڕۆمانەكــەدا 
بەرچــاو دەكــەون، كــە لــە زمانــی ئێســتای نووســین و 
قســەكردن كــەم، یــان بــە دەگمــەن بەكاردێــن، لەوانــە:

)ئومێدی بە الی شیعردا كێل كردەوە...ل١٠(
دەقەبــەڵ  ئەزەلــەوە  لــە  ڕەشپۆشییەشــی  )ئــەو 

گیــراوە...ل١١(
ــەالر  ــتدا ق ــە پش ــییەوە ب ــە كوورس ــە ب ــە ژن )ڕەنگ

ببووایەتــەوە...ل١٢(
ــەوە ویســتوویەتی كۆمەڵێــك  ــەم ڕێگەی ڕۆماننــووس ل
ڕســتە و دەربڕینــی تــا ڕادەیــەك كــۆن بەكاربهێنێــت، كە 
زیاتــر مۆركــی ڕەســەنایەتی زمانەكەمانــی پێــوە دیــارە 
ــاو زمانــی نووســین و  و جارێكــی دیكــە بیانهێنێتــەوە ن

دووبــارە بیانخاتــەوە بەرچــاوی خوێنــەران.


