خوێندنەوەیەكی
كورت بۆ ڕۆمانی
(باڵندەكانیش
دەنیشنەوە)

سەدیق سەعید ڕواندزی
(ڕواندز)

هیــچ ژانرێكــی ئەدەبــی وەكــوو ڕۆمــان ،لــە چنینــی ڕووداوەكان
پێویســتی بــە وردەكاری و گێڕانــەوە و وەســف نییــە ،بــە جۆرێــك
كــە ڕۆمــان بــە هونــەری گێڕانــەوە و وردەكارییــەكان دەناســرێت.
بــە بــڕوای مــن ،ڕۆماننــووس وەك ئــەو ئەندازیارەیــە كــە نەخشــەی
كارێكــی ئەندازەیــی ڕێــك دادەڕێژێــت و ئەگــەر بچووكتریــن الیەنی ئەو
نەخشــە و ئەندازەســازییە لــە بەرچــاو نەگرێــت ،ئــەوە ڕەنگــە كارێكــی
هونەریــی ســەركەوتوو ،نەخشــەیەكی هونەرییانەی جــوان دەرنەچێت،
ڕۆمانیــش بــە هەمــان شــێوە ،ئەگــەر ڕۆماننــووس لــە گێڕانــەوەی
ڕووداوەكان و وەســف و نیشــاندان و ناســاندنی كارەكتــەرەكان ،بــەو
شــێوەیە ورد نەبێــت ،بێگومــان دەكەوێتــە هەڵــەی وەهــا كــە خۆیشــی
دركــی پــێ نــاكات.
لــە میانــەی ئەزموونــی خــۆم وەك خوێنەرێــك و لــە پەراوێــزی
خوێندنــەوەی ڕۆمانــەوە ،گەیشــتوومەتە ئــەو بڕوایــەی كــە زۆربــەی
هــەرە زۆری ڕۆماننووســەكانی ئێمــە ،لــەو وردكارییــە شــارەزانین و
دەكەونــە هەڵــەوە ،بــە جۆرێــك وەســفی شــتێك دەكــەن ،كەچــی لــە
درێــژەی ئــەو وەســفەدا ،بــێ ئــەوەی هەســتی پــێ بكــەن ،دەكەونــە
هاودژییــەوە .ڕۆماننووســەكانی ئێمــە ،زۆر جــار (وەســف) كــە
توخمێكــی ســەرەكی و بنەڕەتــی ژانــری چیــڕۆك و ڕۆمانــە ،وەك
پێكهاتەیەكــی هونــەری و یــەك وێنەیــی دەبینــن و ناچنــە نێــو ئــەو
وردەكارییــەی كــە دەبــێ لــە نێــو ئــەو وەســفەدا هەبێــت ،بــۆ نموونــە:
تــۆ كــە باســی وەرزی زســتان دەكەیــت ،دەبــێ ئــەوەت لــە خەیــاڵ
بێــت بەفــر و بــاران و ڕەهێڵــەش لــە زســتان هــەن ،كــە باســی هەڵــەی
میكانیكــی فڕۆكەیــەك دەكەیــت كــە بە ئاســمانەوەیە و دەفڕێت ،دەبێ
باســی ئــەوەش بكەیــت كــە لــەو كاتــەدا سەرنشــینانی لــە چ دۆخێكــی
تــرس و دڵەڕاوكــێ و مەترســیی ژیــان دان .ئــەم جــۆرە وەســفكردن
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لــە ژانــری ڕۆمــان و چیڕۆكــدا زۆر گرنگــە ،چونكــە
بــە هۆیــەوە گێڕانــەوەی ڕووداوەكان ،مەودایەكــی
تــر وەردەگــرن و لــە پەراوێزیشــییەوە خوێنــەر
وردتــر دەچێتــە نێــو بینــای هونــەری ڕۆمانەكــەوە.
لــەو ڕوانگەیــەوە ،لــە ڕۆمانــی (باڵندەكانیــش
دەنیشــنەوە) جۆرێــك پارادۆكســی لــە وەســفی
ڕووداو و كارەكتــەر و تیمــەی ڕۆمانەكــە بــە گشــتی
دەبینیــن .بــە شــێوەیەك كــە ڕۆماننــووس لــە یــەك
دەربڕینــدا ،بــە دوو جــۆر وەســفی پێچەوانــەی دژ
بــە یەكــی شــتێك دەكات .ئــەم ڕۆمانــە ،چیڕۆكــی
پەنابەرێتــی چەنــد كەســێك دەگێڕێتــەوە كــە بــە
هــۆی شــەڕ و نالەباریــی ژیانیانــەوە ،ڕووەو ئەوروپــا
بــە ڕێگەیەكــی یاســاغ و پــڕ نەهامەتــی كــۆچ
دەكــەن و ســەرەنجام لــە كەمپێكــی پەنابەرانــدا
یــەك دەگرنــەوە .ئــەو كەســانە ،قوربانیــی شــەڕ
و نەهامەتییەکانــی ژیانــی نێــو واڵتەكەیانــن و
بــەو خەونــەوە دەچنــە ئەوروپــا ،وەك ئــەوەی
لــە دۆزەخێكــەوە بچنــە بەهەشــتێك ،كەچــی
كاتــێ ئــەو ژیانــەی ئەوێــش دەبینــن ،درك بــەوە
دەكــەن كــە ئەوروپــاش ئــەو بەهەشــتە نییــە ،کــە
خۆیــان وێنایــان كردبــوو ،بەڵكــوو لەوێــش وەك
نامۆیــەك دەبینرێــن و لــە بەریەکكەوتنــدان لەگــەڵ
ژیانــی ئەوێــش .لێــرەدا بــە كورتــی ئامــاژە بەچەنــد
توخمێكــی بینــای هونــەری ڕۆمانەكــە دەكەیــن.
گێڕانەوە:
یەكێــك لــە خەوشــەكانی ئــەو ڕۆمانــە ئەوەیە كە
كــۆی ڕووداوەكان ،لــە ســەریەك ڕیتمــی گێڕانــەوە
دەڕۆن .بــە جۆرێــك كــە ڕۆمانەكــە دەخوێنینــەوە،
هەســت بــەوە دەكەیــن ئــەوە ڕۆماننووســە دەدوێــت
و قســە دەكات ،نــەك كارەكتــەرەكان ،ئەگەرچــی
چەنــدان كارەكتــەری جیــاواز لــە یەكتــری ،لــە
ڕووی ســایكۆلۆژی و پەروەردەیــی هــەن ،بــەاڵم لــە
میانــەی بینینــی ڕۆڵەكانیــان ،وەك یــەك دەدوێــن

و بیــر دەكەنــەوە ،وەك ئــەوەی هەموویــان كۆپــی
یەكتــری بــن .هەریــەك لــە (ئــازاد ،شــەیما ،ئامێــز،
كەریمــە ،مەریــوان ،فەرهــاد ،ســاماڵ ،كامــەران،
ڕەغــدە) كارەكتــەری ڕۆمانەكــەن ،بــەاڵم ئەگــەر
ســەرنج لــە زمانــی ئاخاوتــن و دوانیــان بدەیــن،
هەســت بــە جیاوازییەكــی ئەوتــۆ ناكەیــن ،تەنانــەت
ڕۆماننــووس تێبینــی شــێوەزار و دیالێكتــی
زمانەوانــی كارەكتەرەكانیشــی نەكــردووە .بــۆ
 )22دا ،كاتــێ ئەفســەری
نموونــە لــە الپــەڕە (()22
لێكۆڵینــەوە ،پرســیار لــە (فەرهــاد عامــر) دەكات
كــە خەڵكــی (عەفرینــە) و پێــی دەڵێــت پیشــەت
چییــە؟ فەرهــاد لــە وەاڵمــدا دەڵێــت( :ئەوجــا لێــرە
دەبــێ پیشــەم چــی بێــت) .بێگومــان ئاخاوتنــی
كوردێكــی عەفریــن ،جیــاوازە لــە كوردێكی باشــوور،
كەچــی لێــرەدا فەرهــاد وەك هەولێرییــەك وەاڵمــی
پرســیارەكەی داوەتــەوە ،نــەك عەفرینییــەك .ئــەم
درك نەكردنــە بــە جیــاوازی بنــزار و ئاخاوتنــی
كارەكتــەرەكان ،هەڵەیــە و دەبــێ ڕۆماننــووس بــە
وردەكارییــەوە ڕەچــاوی بــكات .بــە هەمــان شــێوە،
كاتــێ ئەفســەرەكە ،بــۆ ئــەوەی لــە هــۆكاری هاتنــی
ئــەو پەنابەرانــە بــگات ،بانگــی وەرگێڕێكــی كــورد
دەكات ،كەچــی دواتــر دیالۆگــەكان ،بــە تەنیــا
دەبنــە هــی پەنابــەرەكان و ئەفســەرەكە و ڕۆڵــی
وەرگێڕەكــە هــەر ون دەبێــت ،چونكــە دیالۆگــەكان،
لــە بــری ئــەوەی شــێوازێكی ســیانەیی (ئەفســەرە
فەڕەنســییەكە  -پەنابــەرە كــوردەكان  -وەرگێــڕە
كوردەكــە) وەربگێڕێــت ،بــە پێچەوانــەوە دەبێتــە
دیالۆگــی ڕاســتەوخۆی نێــوان ئەفســەرەكە و
كــوردەكان ،لــە كاتێكــدا لــە وەرگێڕانــی دوو زمانــی
جیاوازی دوو كەس ،كەســی ســێیەم ڕۆڵی سەرەكی
هەیــە كــە وەرگێڕەكەیــە .دەكــرێ خوێنــەران لــەم
ڕووەوە ،ســەرنج لــە گفتوگــۆی نێــوان الپەڕەكانــی
 )29بــدەن ،بۆیــە زۆر گرنگــە ،لــە میانــەی
 21تــا )29
((21
گێڕانــەوەی ڕووداوێكــدا ،دەنگی ڕۆماننــووس نەبێتە
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بگێــڕەوەی ســەرەكی ،بەڵكــوو دەبــێ سەربەســتی
بــە كارەكتــەرەكان بدرێــت ،كــە خۆیــان بدوێــن و
ڕۆڵەكەیــان بگێــڕن.
وەسف:
وەســف ،یەكێكــی دیكەیــە لــەو توخمــە
ســەرەكییانەی لــە پــاڵ ڕەگەزەكانــی دیكــە ،بینــای
هونەریــی دەقــی ڕۆمــان پێكدەهێنــن و ڕۆڵێكــی
ســەرەكی لــە میانــەی گێڕانــەوەی ڕووداوەكانــدا
دەبینێــت ،زۆر جــار لــە ڕێگــەی وەســفەوە ،دەچینە
نێــو وردەكاری ڕووداوەكان و كارەكتــەرەكان و
دیمەنەكانــەوە ،بــەاڵم هــەر تەنیــا وەســفكردنی
شــتێك گرنــگ نییــە ،لــەوە گرنگتــر ،ئــەو
وردەكارییەیــە كــە لــە وەســفكردنەكەدا هەیــە ،بــە
جۆرێــك كــە ڕوویەكــی لۆژیكــی و بابەتــی هەبێــت.
وەســفەكان ،دەبــێ لەگــەڵ ژینگــەی دوروبــەر
و واقیعــی ڕووداوەكان و ڕۆڵــی كارەكتــەرەكان
بگونجێــن ،لــەو ڕۆمانــەدا ،لــە گەلێــك شــوێن،
وەســفی دژ بەیەكــی یــەك ڕووداو ،یــان كــردار و
هەڵســوكەوتێك هــەن .بــۆ نموونــە:
* ال  27نووســیویەتی( :پەنجەرەكــە لــە خۆیەوە
شــكا نازانــم خەوتبــووم لــە وادەی هەڵســانم ئــەو
شــكابوو) ڕۆماننــووس لێــرەدا جێنــاوی (ئــەو) كــە
كەســی ســێیەمی تاكــە ،بــۆ (جــام) بــەكار هێنــاوە،
ئایــا ئەمــە وەســفێكی گونجــاو و بابەتییــە؟
* ال  33نووســیویەتی( :ئــازاد گوتــی بۆیــە لــە
نیشــتمان دەرچــووم ،چونكــە هیچــم نەبــوو ،باوكــم
بــێ دەرامــەت بــوو) ،بــەاڵم پێشــتر و لەالپــەڕە
)18دا دەڵێــت( :باوكــی ئــازاد ،لــە نێــو بــازاڕی
(()18دا
ســلێمانی دوكانــی پێاڵوفرۆشــی هەبــوو) ئایــا ئــەم
دوو وســفە ،هــاودژ و پێچەوانــەی یەكتــری نیــن؟
كەســێك دووكانــی پێاڵوفرۆشــی هەبێــت ،بــێ
دەرامەتــە؟ بێگومــان نەخێــر ،دەرامەتێكــی هــەر
هەیــە ،ئەگــەر كەمیــش بێــت.

* ال  34نووسیویەتی( :پۆلیس بە پەنابەرەكەی
گــوت ،دەزانــی ئەمــە تاوانــە و حوكمــی لــە
ســەرە) لێــرەدا پۆلیــس ڕۆڵــی دادوەر دەبینێــت،
لــە كاتێكــدا هەموومــان دەزانیــن ئەركــی پۆلیــس
نییــە حوكــم بــۆ تاوانبــار دەربــكات ،بەڵكــوو ئــەوە
ئەركــی دادگایــە.
* ال  76نووســیویەتی( :دوای چەنــد مانگێــك،
ئامێــز لــە زینــدان ئــازاد كــرا ،نیــوە مــردوو ،لووتــی
شــكابوو ،ڕەنگــی ســپی ببــوو ،دەتگــوت چــی
خوێنــە لێیــان هەڵمژیــوە ،خواردنــی ســەموونی
عەســكەری خوســاویش كێشــی زۆر زیــاد كردبــوو).
ئــەم وەســفە ،وێــڕای ئــەوەی هــاودژ و نالۆژیكییــە،
هــاوكات بــێ ئاگایــی ڕۆماننووســیش لــە دۆخــی
زیندانەكانی ســەردەمی بەعســی فاشــی دەردەخات.
ئاخــر كەســێك لــە ســەردەمی بەعــس زیندانیــی
بووایــە ،وەك ئــەوەی لــە دۆزەخ بێــت ،ئیــدی چــۆن
ئەوەنــدە ئاســوودە و بــێ خــەم دەبێــت ،كێشــی
زیــاد بــكات؟
* ال  78نووســیویەتی( :خــۆی كوتایــە نــاو
ســەموونخانەیەك و گەرمــای تەنوورەكانــی پــێ
گەیشــت) چونكــە لێــرەدا باســەكە پەیوەســتە بــە
وەســف لــە زمانــی كوردیــدا ،ئیــدی دەبــێ لــە
ســەر وردەكارییــەكان بوەســتین .ســەموون ،بــە
تەنــوور دروســت ناكرێــت  ،بۆیەشــە ســەموونخانە
و نانەواخانــە ،هەردووكییــان لــە زمانــی كــوردی بــە
كار دێــن.
* ال  113نووســیویەتی( :یەكێكیــان بــە
ئینگلیــزی ســاوی كــرد ،بایــی خــۆی ئینگلیزیــم
دەزانــی) ،لێــرەدا مەبەســتی گفتوگــۆی نێــوان
(فرانســواز)ی پیرەمێردە فەڕەنســییەكە و پەنابەرە
كوردەكانــن ،وەســفەكە دیــارە كــە بایــی ئەوەنــدە
ئینگلیــزی زانیــوە ،كەچــی یــەك الپــەڕە دواتــر،
 )115دا ئــەم جارەیــان دەڵێــت:
واتــا لــە الپــەڕە (()115
(زمانــی ئینگلیزییەكــەی ئــەوان و هــی منیــش بایــی
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ئەوەنــدە نەبــوو ،لــەو بەیــت و بالۆرانەیــان بگــەم).
دیــارە ڕۆماننــووس دوو وەســفی دژ بــە یەكــی
زانینــی زمانــی كــردووە.

ئەوەیــان بــۆ كــردن ،كــە ســەرەتا ئــەوان بچنــە نێــو
ئەسانســۆرەكە).
* ال  49نووســیویەتی( :ئینجــا دوا بــە دوای
ڕاكێشــانی هەواڵە پێویســتەكان لە شــوفێرەكانیان)
لــە ڕووی ڕێزمانییــەوە ســەرنج لــە ڕســتەكە بــدەن
و شــایەنی ئامــاژە كردنــە لــە گەلێــك شــوێنی
ڕۆمانەكــەدا ،كەموكورتــی لــە الیەنــی ڕێزمانــی و
زمانــی ڕۆمانەكــەدا هەیــە ،بــەاڵم ئێمــە تەنیــا ئــەو
نموونانەمــان هێنایــەوە.
دواجــار دەمەوێــت ئامــاژە بــەوە بــدەم ،كــە
لــەم ســااڵنەی دواییــدا ،دەیــان چیــڕۆك و ڕۆمانــی
نووســەرە ناودارەكانــی كــوردم خوێندووەتــەوە ،بــە
داخــەوە زۆربــەی هــەرە زۆریــان ،هەڵــەی ســەیر و
زەق دەكــەن و بــە ســەریاندا تــێ دەپەڕێــت ،نازانــم
ئەمــە لــە بــێ ئاگاییانــە ،یانیــش پەلەپەلــی چــاپ و
باڵوكردنــەوەی ڕۆمانیــان؟

زمان:
بــە درێژایــی ئــەو ڕۆمانــە ،زمانــی گێڕانــەوەی
ڕووداوەكان ،لــە زمانێكــی ڕۆژنامەوانــی و ڕۆژانەیــی
دەچێــت نــەك زمانــی ڕۆمــان ،كــە هونەرێكــی بــااڵی
گێڕانــەوەی زمانییــە .ڕووداوەكان ،دیالۆگــی نێــوان
كارەكتــەرەكان ،بــە زمانێكــە كــە كەســێك لــە نێــو
فەرمانگــەی تایبــەت بــە پەنابەرانــەوە یاداشــتی
كردبــن .لــە كەمتریــن جێگــەی ڕۆمانەكــە ،هەســت
بــە دیوێكــی دیكــەی هونەرییانــەی زمــان ناكەیــن
كــە ئامــاژە بێــت بــۆ زمانــی نووســینی ڕۆمــان.
دەكــرێ خوێنــەران بگەڕێنــەوە ســەر الپەڕەكانــی
 )115ی ڕۆمانەكــە و لــە وێــوە باشــتر ئــەو
 100تــا )115
((100
بۆچوونــەی ئێمــە دەردەكەوێــت .وێــڕای ئەمــەش،
تەنانــەت لــە ڕووی ڕێســكانی ڕێزمانیشــەوە،
لــە چەنــدان شــوێنی ڕۆمانەكــە هەڵــەی زەقــی
* پەراوێــز :باڵندەكانیــش دەنیشــنەوە ،ڕۆمــان،
زمانەوانــی هــەن ،وەك:
* ال  28نووســیویەتی( :مــن نازانــم كەســم نووســینی :بەیــان ســەلمان ،باڵوكــراوەی :نێوەنــدی
گــوێ لــێ نەبــوو وا بڵێــت) ،ئــەم ڕســتەیە ،ڕەهەنــد ،ســلێمانی.٢٠٢١ ،
پێویســتی بــە ئامــرازی پێوەنــدی (لــە) هەیــە ،تــا
مانــای تەواوەتــی بگەیەنێــت ،بۆیــە دەبــوو بڵێــت:
(مــن نازانــم ،لــە كەســم گــوێ لــێ نەبــوو وابڵێــت).
* ال  47نووســیویەتی( :ســەیری دوو
پیاویــان كــرد ،كــە لەگەڵیــان چــاوەڕوان گەیشــتن
ئەسانســۆرەكە بــوون ،كــە گەیشــت پیــاوەكان بــە
زمانــی لــووس پێشــنیاری پێشــكەوتنیان كــردن).
ئــەم شــێوازە زمانییــە لــە داڕشــتن ،لەنگییەكــی
زۆری تێدایــە ،بۆیــە گونجاوتر بوو بنووســێت :دوای
ســەركەوتنی ئەسانســۆرەكە ،چونكــە ئەسانســۆر
ســەردەكەوێت و دادەبەزێــت ،پیــاوەكان بــە
زمانــە لووســەكانیان (چونكــە كۆیــە) پێشــنیاری
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