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ڕۆمانی ژیاننامەییڕۆمانی ژیاننامەیی

پیشــەی مامۆســتایەتیش خەریــك دەبــن، ئەمــە پیشــەی مامۆســتایەتیش خەریــك دەبــن، ئەمــە 
و دەیــان شــتی تــری هاوبــەش ئەگــەر نەڵێیــن و دەیــان شــتی تــری هاوبــەش ئەگــەر نەڵێیــن 
ــی  ــەر و پاڵەوان ــی نووس ــوان ژیان ــە نێ ــووی ل ــی هەم ــەر و پاڵەوان ــی نووس ــوان ژیان ــە نێ ــووی ل هەم
ڕۆمانەكــەدا هــەن، ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ڕۆمانەكــەدا هــەن، ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە 
ــۆی  ــەی خ ــەون( ژیاننام ــوود فیرع ــەر )مەول ــۆی نووس ــەی خ ــەون( ژیاننام ــوود فیرع ــەر )مەول نووس
كردووەتــە كەرەســتەی ڕۆمانەكــە و لــە ڕێگــەی كردووەتــە كەرەســتەی ڕۆمانەكــە و لــە ڕێگــەی 
بەكارهێنانــی جێنــاوی قســەكەری )مــن( پاڵەوانــی بەكارهێنانــی جێنــاوی قســەكەری )مــن( پاڵەوانــی 

ڕۆمانەكــە و خــۆی دەبنــە یــەك.ڕۆمانەكــە و خــۆی دەبنــە یــەك.
ڕۆمانــی )ابــن الفقیر( باســی خــەم و پەژارەی ئەو ڕۆمانــی )ابــن الفقیر( باســی خــەم و پەژارەی ئەو 
جەزائیرییانــە دەكات كــە هــەژار و كــەم دەرامەتــن، جەزائیرییانــە دەكات كــە هــەژار و كــەم دەرامەتــن، 
تێیــدا سروشــتی ڕاســتەقینەی مرۆڤــی خێڵەكــی تێیــدا سروشــتی ڕاســتەقینەی مرۆڤــی خێڵەكــی 
جەزائیــری دەردەخــات، منداڵێكــی شــیرەخۆرە لــە جەزائیــری دەردەخــات، منداڵێكــی شــیرەخۆرە لــە 
ڕۆژی لەدایكبوونییــەوە لەگــەڵ ژیانــدا دەجەنگێــت، ڕۆژی لەدایكبوونییــەوە لەگــەڵ ژیانــدا دەجەنگێــت، 
یــان دەبــێ بەرهەڵســتیی ژیــان بــكات، بــۆ ئــەوەی یــان دەبــێ بەرهەڵســتیی ژیــان بــكات، بــۆ ئــەوەی 
ــتی  ــۆی ڕادەس ــێ خ ــان دەب ــت، ی ــكۆوە بژێ ــە ش ــتی ب ــۆی ڕادەس ــێ خ ــان دەب ــت، ی ــكۆوە بژێ ــە ش ب
چارەنــووس بــكات و بــە سەرشــۆڕی و زەلیلــی چارەنــووس بــكات و بــە سەرشــۆڕی و زەلیلــی 

ژیانــی بەســەر ببــات.ژیانــی بەســەر ببــات.
ــە  ــك ك ــی گەنجێ ــە چیڕۆك ــە ل ــە بریتیی ــە ڕۆمانەك ــك ك ــی گەنجێ ــە چیڕۆك ــە ل ــە بریتیی ڕۆمانەك
ژیانێكــی  نــاوی )فۆرلۆ(یــە،  ژیانێكــی كوڕێكــی هــەژارەو  نــاوی )فۆرلۆ(یــە،  كوڕێكــی هــەژارەو 
دابونەریــت  دەدات  هــەوڵ  دەژێــت،  دابونەریــت كولەمەرگــی  دەدات  هــەوڵ  دەژێــت،  كولەمەرگــی 

ــە  ــاردەی پەنابردن ــن دی ــن بڵێی ــەت دەتوانی ــە هەڵب ــاردەی پەنابردن ــن دی ــن بڵێی ــەت دەتوانی هەڵب
بــەر ژیاننامــە لــە ڕۆمانەكانــی جەزائیــر بووەتــە بــەر ژیاننامــە لــە ڕۆمانەكانــی جەزائیــر بووەتــە 
بەشــێكی هاوبــەش لــە نێــوان زۆربــەی ڕۆمانەكانــدا، بەشــێكی هاوبــەش لــە نێــوان زۆربــەی ڕۆمانەكانــدا، 
لــە  هــەر  نەبێــت،  هەمووشــی  هاتــوو  لــە ئەگــەر  هــەر  نەبێــت،  هەمووشــی  هاتــوو  ئەگــەر 
پەیدابوونــی ڕۆمانــی جەزائیرییــەوە تــا ئەمــڕۆ.پەیدابوونــی ڕۆمانــی جەزائیرییــەوە تــا ئەمــڕۆ.

ڕۆمانــی  لــە  فیرعــەون  مەولــوود  ڕۆمانــی ڕۆماننــووس  لــە  فیرعــەون  مەولــوود  ڕۆماننــووس 
ــەی باوكــی  ــەو قوربانییان ــر(دا باســی ئ ــن الفقی ــەی باوكــی )اب ــەو قوربانییان ــر(دا باســی ئ ــن الفقی )اب
دەكات كــە بــۆ فێركــردن و تێكۆشــانی نووســەر دەكات كــە بــۆ فێركــردن و تێكۆشــانی نووســەر 
ــی و گەیشــتن  ــی خەونەكان ــۆ بەدیهێنان ــی ب ــی و گەیشــتن داویەت ــی خەونەكان ــۆ بەدیهێنان ــی ب داویەت
ــر( یەكێكــە  ــن الفقی ــی )اب ــی. ڕۆمان ــە ئامانجەكان ــر( یەكێكــە ب ــن الفقی ــی )اب ــی. ڕۆمان ــە ئامانجەكان ب
لــە ڕۆمانــە بەناوبانگەكانــی مەولــوود فیرعــەون، لــە ڕۆمانــە بەناوبانگەكانــی مەولــوود فیرعــەون، 
تەنانــەت یەكێكیشــە لــە شــاكارە ئەدەبییەكانــی تەنانــەت یەكێكیشــە لــە شــاكارە ئەدەبییەكانــی 

ــر. ــی جەزائی ــر.واڵت ــی جەزائی واڵت
پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە لــە هەمــان ئــەو ســااڵنەی كە پاڵەوانــی ڕۆمانەكــە لــە هەمــان ئــەو ســااڵنەی كە 
)مەولــوود فیرعــەون(ی نووســەری ڕۆمانەكــەی لــێ )مەولــوود فیرعــەون(ی نووســەری ڕۆمانەكــەی لــێ 
لەدایــك بــووە، ئەویــش لەدایــك بــووە، هەروەهــا لە لەدایــك بــووە، ئەویــش لەدایــك بــووە، هەروەهــا لە 
هەمــان ئــەو گونــدەدا دەژیــت كە مەولــوود فیرعەون هەمــان ئــەو گونــدەدا دەژیــت كە مەولــوود فیرعەون 
تێیــدا ژیــاوە، ئەمــەو نووســەر و پاڵەوانــی ڕۆمانەكە تێیــدا ژیــاوە، ئەمــەو نووســەر و پاڵەوانــی ڕۆمانەكە 
گــەورە دەبــن و ڕووبــەڕووی ئــەو تەنگوچەڵەمانــەی گــەورە دەبــن و ڕووبــەڕووی ئــەو تەنگوچەڵەمانــەی 
ــە  ــەوە و ب ــان دەبێت ــە ڕووبەڕووی ــەوە ك ــان دەبن ــە ژی ــەوە و ب ــان دەبێت ــە ڕووبەڕووی ــەوە ك ــان دەبن ژی
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و ڕەوشــت و بەهاكانــی خــۆی كــە لــە بــاوك و و ڕەوشــت و بەهاكانــی خــۆی كــە لــە بــاوك و 
باپیرانییــەوە بــۆی ماوەتــەوە بپارێزێــت، لــە هەمــان باپیرانییــەوە بــۆی ماوەتــەوە بپارێزێــت، لــە هەمــان 
كاتیشــدا هــەوڵ دەدات خــۆی لەگــەڵ ئــەو نێوەنــدە كاتیشــدا هــەوڵ دەدات خــۆی لەگــەڵ ئــەو نێوەنــدە 
كۆمەاڵیەتییــەی كــە لــە ژێــر دەســەاڵتی فەڕەنســییە كۆمەاڵیەتییــەی كــە لــە ژێــر دەســەاڵتی فەڕەنســییە 
داگیركەرەكاندایــە بگونجێنێــت، هــەوڵ دەدات فێــری داگیركەرەكاندایــە بگونجێنێــت، هــەوڵ دەدات فێــری 
زمانــی بێگانــە و ڕۆشــنبیریی ڕۆژئاوایــی بێــت، كــە زمانــی بێگانــە و ڕۆشــنبیریی ڕۆژئاوایــی بێــت، كــە 
زمانــی فەڕەنســییە، بــۆ ئــەوەی لــە قوتابخانەیەكــی زمانــی فەڕەنســییە، بــۆ ئــەوەی لــە قوتابخانەیەكــی 
فەڕەنســیدا بتوانێــت درێــژە بــە خوێندنــی ئامادەیــی فەڕەنســیدا بتوانێــت درێــژە بــە خوێندنــی ئامادەیــی 
بــدات، هەمیشــە ترســی هەیــە كــە ســەركەوتوو بــدات، هەمیشــە ترســی هەیــە كــە ســەركەوتوو 
نەبێــت و خەونەكانــی نەیەنــە دی، بــەاڵم فۆرلــۆ نەبێــت و خەونەكانــی نەیەنــە دی، بــەاڵم فۆرلــۆ 
ســوور دەبێــت لــە ســەر ئــەو هەنگاوانــەی كــە ســوور دەبێــت لــە ســەر ئــەو هەنگاوانــەی كــە 
دەســتی پــێ كــردوون بــۆ ئــەوەی بــە ئامانــج بــگات دەســتی پــێ كــردوون بــۆ ئــەوەی بــە ئامانــج بــگات 
و خــۆی پــێ بگەیەنێــت، ســەرەڕای ئــەو بارودۆخــە و خــۆی پــێ بگەیەنێــت، ســەرەڕای ئــەو بارودۆخــە 
ناهەمــوارەی كــە دەوریــان داوە و هەمیشــە دەڵــێ: ناهەمــوارەی كــە دەوریــان داوە و هەمیشــە دەڵــێ: 
))تەنیــا مــن لــەم جەنگــە نەگریســەدا تەنیــام كــە ))تەنیــا مــن لــەم جەنگــە نەگریســەدا تەنیــام كــە 

هیــچ بەزەییەكــی نییــە((.هیــچ بەزەییەكــی نییــە((.
ئەمــەو ئازارەكانــی دوای تەواوكردنــی قوتابخانــەی ئەمــەو ئازارەكانــی دوای تەواوكردنــی قوتابخانــەی 
كاتێكــدا  لــە  دەكات،  پــێ  دەســت  كاتێكــدا ســەرەتایی  لــە  دەكات،  پــێ  دەســت  ســەرەتایی 
نیشــتەجێ  شــوێنی  لــە  ناوەنــدی  نیشــتەجێ قوتابخانــەی  شــوێنی  لــە  ناوەنــدی  قوتابخانــەی 
نییــە  لــێ  نییــە بوونییــەوە دوورە و هیــچ شــوێنێكی  لــێ  بوونییــەوە دوورە و هیــچ شــوێنێكی 
تێیــدا بحەوێتــەوە. كەســێكی خەڵكــی ئــەو شــوێنە تێیــدا بحەوێتــەوە. كەســێكی خەڵكــی ئــەو شــوێنە 
كــە لەگــەڵ ئــەو قوتابییــە، نــاوی )عوزەیر(ـــە كــە لەگــەڵ ئــەو قوتابییــە، نــاوی )عوزەیر(ـــە 
ــوو  ــان خان ــە هەم ــەو ل ــەڵ ئ ــێ دەكات لەگ ــوو داوای ل ــان خان ــە هەم ــەو ل ــەڵ ئ ــێ دەكات لەگ داوای ل
ــك چركەســاتی  ــەدا هەندێ ــە ڕۆمانەك ــەوە، ل ــك چركەســاتی بمێنێت ــەدا هەندێ ــە ڕۆمانەك ــەوە، ل بمێنێت
دار  بەروبوومــی  ڕنینــی  بــە  ســەبارەت  دار جــوان  بەروبوومــی  ڕنینــی  بــە  ســەبارەت  جــوان 
زەیتــوون بــەدی دەكەیــن. ئــەم ڕۆمانــە نموونەیەكی زەیتــوون بــەدی دەكەیــن. ئــەم ڕۆمانــە نموونەیەكی 
زینــدووی ئــەو كەســانەیە كــە دەیانــەوێ بژیــن، زینــدووی ئــەو كەســانەیە كــە دەیانــەوێ بژیــن، 
و  دەبنــەوە  ســەختەكان  بارودۆخــە  و ڕووبــەڕووی  دەبنــەوە  ســەختەكان  بارودۆخــە  ڕووبــەڕووی 
ــە  ــن و ب ــدا زاڵ دەب ــپ و تەگەرەكانی ــەر كۆس ــە بەس ــن و ب ــدا زاڵ دەب ــپ و تەگەرەكانی ــەر كۆس بەس
ئــارام گرتــن و ئومێــدەوە هەنــگاو دەنێــن تــا بگەنــە ئــارام گرتــن و ئومێــدەوە هەنــگاو دەنێــن تــا بگەنــە 
ئامانجەكانیــان. )بڕوانــە ڕۆمانــی )ابــن الفقیــر( ئامانجەكانیــان. )بڕوانــە ڕۆمانــی )ابــن الفقیــر( 
ــە باڵوكراوەكانــی المركــز  ــود فرعــون، ل ــە باڵوكراوەكانــی المركــز دانانــی مول ــود فرعــون، ل دانانــی مول

القومــي للترجمــة، القاهــرة، عــام القومــي للترجمــة، القاهــرة، عــام ٢006٢006(.(.
بەناوبانــگ  ئینگلیــزی  نووســەری  بەناوبانــگ هەروەهــا  ئینگلیــزی  نووســەری  هەروەهــا 

لــە ڕۆمانــی )داڤیــد كۆپــەر  لــە ڕۆمانــی )داڤیــد كۆپــەر )چارلــز دیكەنــز(  )چارلــز دیكەنــز( 
فێڵــد( لــە ســاڵی فێڵــد( لــە ســاڵی 18501850 زایینــی بــاڵوی كردووەتــەوە  زایینــی بــاڵوی كردووەتــەوە 
ــەر  ــە س ــویقي وەرگێڕدراوەت ــار الس ــەن مخت ــەر و لەالی ــە س ــویقي وەرگێڕدراوەت ــار الس ــەن مخت و لەالی

زمانــی عەرەبــی.زمانــی عەرەبــی.
شــتزان  هەمــوو  حیكایەتخوانــی  ڕێــگای  شــتزان لــە  هەمــوو  حیكایەتخوانــی  ڕێــگای  لــە 
ڕووداوەكانــی  )مــن(  قســەكەری  جێنــاوی  ڕووداوەكانــی بــە  )مــن(  قســەكەری  جێنــاوی  بــە 
دەگێڕێتــەوە، هەرچەنــدە ئــەو جیــاواز لــە كەســانی دەگێڕێتــەوە، هەرچەنــدە ئــەو جیــاواز لــە كەســانی 
دیکــە، ناوێكــی خــوازراوی بــۆ خــۆی هەڵبــژاردووە و دیکــە، ناوێكــی خــوازراوی بــۆ خــۆی هەڵبــژاردووە و 
لــە پەنایــدا ناوی ڕاســتەقینەی خۆی شــاردووەتەوە.لــە پەنایــدا ناوی ڕاســتەقینەی خۆی شــاردووەتەوە.
ئەگــەر لــە ڕۆمانەكانــی ڕۆماننووســی بەناوبانگــی ئەگــەر لــە ڕۆمانەكانــی ڕۆماننووســی بەناوبانگــی 
بینــەوە  ورد  مەحفــووز(  )نەجیــب  بینــەوە میســری  ورد  مەحفــووز(  )نەجیــب  میســری 
دەبینیــن ئەویــش بــە هەمــان شــێوە نــاوی شــوێنە دەبینیــن ئەویــش بــە هەمــان شــێوە نــاوی شــوێنە 
گۆڕیــوە،  خــوازراو  نــاوی  بــۆ  گۆڕیــوە، ڕاســتەقینەكانی  خــوازراو  نــاوی  بــۆ  ڕاســتەقینەكانی 
بــۆ نموونــە لــە یەكێــك لــە ڕۆمانەكانیــدا نــاوی بــۆ نموونــە لــە یەكێــك لــە ڕۆمانەكانیــدا نــاوی 
ــۆ  ــن ب ــێ دەبرێ ــی ل ــە میوانەكان ــەی ك ــەو هوتێل ــۆ ئ ــن ب ــێ دەبرێ ــی ل ــە میوانەكان ــەی ك ــەو هوتێل ئ
ــی  ــتەقینەی هوتێل ــاوی ڕاس ــار، ن ــیۆنی میرام ــی پانس ــتەقینەی هوتێل ــاوی ڕاس ــار، ن ــیۆنی میرام پانس
ــوو. هەندێــك جاریــش لەجیاتــی گۆڕینــی  ــوو. هەندێــك جاریــش لەجیاتــی گۆڕینــی ئەمیــن ب ئەمیــن ب
نــاوی ڕاســتەقینەی كەســەكان بــە نــاوی خــوازراو، نــاوی ڕاســتەقینەی كەســەكان بــە نــاوی خــوازراو، 
یــاری بــە جێنــاو دەكرێــت، هــەروەك میشــێل بۆتــۆر یــاری بــە جێنــاو دەكرێــت، هــەروەك میشــێل بۆتــۆر 
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دەڵــێ هەندێــك جــار بەكارهێنانــی جێنــاوی كەســی دەڵــێ هەندێــك جــار بەكارهێنانــی جێنــاوی كەســی 
نادیــار تەنیــا دەمامكێكــە بــۆ شــاردنەوەی جێنــاوی نادیــار تەنیــا دەمامكێكــە بــۆ شــاردنەوەی جێنــاوی 
قســەكەر، بــۆ ئــەوەی وەك گێڕانــەوە نەیەتــە پێــش قســەكەر، بــۆ ئــەوەی وەك گێڕانــەوە نەیەتــە پێــش 
ــێل  ــت، میش ــە بێ ــەوەی ژیاننام ــەروەك ئ ــاو، ه ــێل چ ــت، میش ــە بێ ــەوەی ژیاننام ــەروەك ئ ــاو، ه چ
كەســی  جێنــاوی  بەكارهێنانــی  دەڵــێ  كەســی بۆتــۆر  جێنــاوی  بەكارهێنانــی  دەڵــێ  بۆتــۆر 
ــاوی قســەكەر،  ــۆ جێن ــە ب ــا دەمامكێك ــار تەنی ــاوی قســەكەر، نادی ــۆ جێن ــە ب ــا دەمامكێك ــار تەنی نادی
ــە  ــیان دەكات نەبن ــتانەی باس ــەو ش ــەوەی ئ ــۆ ئ ــە ب ــیان دەكات نەبن ــتانەی باس ــەو ش ــەوەی ئ ــۆ ئ ب
گێڕانــەوە و وەك ژیاننامــە نەیەنــە بەرچــاو، نــاوی گێڕانــەوە و وەك ژیاننامــە نەیەنــە بەرچــاو، نــاوی 
لەمــە نــاوە )یاریكــردن بــە جێنــاوەكان(. لەوانەیــە لەمــە نــاوە )یاریكــردن بــە جێنــاوەكان(. لەوانەیــە 
هــەر ئەمەیــش وای لــە هەندێــك نووســەری عــەرەب هــەر ئەمەیــش وای لــە هەندێــك نووســەری عــەرەب 
)مقدمــات  خۆپارێــزی  پێشــەكییەكی  )مقدمــات كردبێــت  خۆپارێــزی  پێشــەكییەكی  كردبێــت 
احترازیــة( بنووســن و بڵێــن هــەر بەیەكچوونێــك احترازیــة( بنووســن و بڵێــن هــەر بەیەكچوونێــك 
نــاوە  و  ڕۆمانەكــە  كەســایەتییەكانی  نێــوان  نــاوە لــە  و  ڕۆمانەكــە  كەســایەتییەكانی  نێــوان  لــە 
ڕاســتەقینەكان، ڕاســتییەکەی تەنیــا ڕێکەوتــە، ئــەم ڕاســتەقینەكان، ڕاســتییەکەی تەنیــا ڕێکەوتــە، ئــەم 
جــۆرە خۆپارێزییــە بەتایبەتــی الی جەبــرا ئیبراهیــم جــۆرە خۆپارێزییــە بەتایبەتــی الی جەبــرا ئیبراهیــم 

ــەوە. ــارە بووەت ــرا دووب ــەوە.جەب ــارە بووەت ــرا دووب جەب
ــد(  ــەر فێڵ ــد كۆپ ــی )داڤی ــەر ســەیری ڕۆمان ــد( ئەگ ــەر فێڵ ــد كۆپ ــی )داڤی ــەر ســەیری ڕۆمان ئەگ
ــە  ــە ناوونیشــانی )ل ــە (دا ب ــە ناوونیشــانی )ل ــە الپــەڕە )1717(دا ب ــن، ل ــە الپــەڕە )بكەی ــن، ل بكەی
دایكبوونــم چــۆن بــوو( ســەربردەی ژیانــی منداڵیــی دایكبوونــم چــۆن بــوو( ســەربردەی ژیانــی منداڵیــی 
داڤیــد  ))نــاوم  دەڵــێ:  و  دەگێڕێتــەوە  داڤیــد خــۆی  ))نــاوم  دەڵــێ:  و  دەگێڕێتــەوە  خــۆی 
كۆپــەر فێڵــدە ... ئەوەتــا ژیاننامــەی خۆمتــان بــۆ كۆپــەر فێڵــدە ... ئەوەتــا ژیاننامــەی خۆمتــان بــۆ 
ــە  ــە. ب ــە دایكبووم ــە بالندرســتۆن ل ــە دەگێڕمەوە...ل ــە. ب ــە دایكبووم ــە بالندرســتۆن ل دەگێڕمەوە...ل
ماوەیەكــی كــەم پێــش لــە دایكبوونــم باوكــم كۆچــی ماوەیەكــی كــەم پێــش لــە دایكبوونــم باوكــم كۆچــی 
دوایــی كردبــوو.  ئێوارەیــەك، دایكــم لــە نزیــك دوایــی كردبــوو.  ئێوارەیــەك، دایكــم لــە نزیــك 
ئاگردانەكــە دانیشــتبوو، بــۆ چارەنووســی خــۆی ئاگردانەكــە دانیشــتبوو، بــۆ چارەنووســی خــۆی 
ــەی  ــێ باوكەك ــە ب ــە بەدبەخت ــەی و چارەنووســی منداڵ ــێ باوكەك ــە ب ــە بەدبەخت و چارەنووســی منداڵ
غەمبــار بــوو((. )روایــة دافیــد كوبــر فیلــد، تألیــف غەمبــار بــوو((. )روایــة دافیــد كوبــر فیلــد، تألیــف 
تشــارلز دیكنــز، ترجمــة مختــار الســویقي، بــال تشــارلز دیكنــز، ترجمــة مختــار الســویقي، بــال 

ــكان وســنة النشــر(. ــكان وســنة النشــر(.م م
بــە  ڕۆمانەكەیــە  ناوەرۆكــی  بــە ئەمــەی خــوارەوە  ڕۆمانەكەیــە  ناوەرۆكــی  ئەمــەی خــوارەوە 
ژیانــی  چیڕۆكــی  باســی  ڕۆمانــە  ئــەم  ژیانــی كورتــی:  چیڕۆكــی  باســی  ڕۆمانــە  ئــەم  كورتــی: 
منداڵێــك دەكات کــە پێــش لــە دایكبوونــی بــە منداڵێــك دەكات کــە پێــش لــە دایكبوونــی بــە 
ــی  ــت، دوای مردن ــی دەمرێ ــورت باوك ــی ك ــی ماوەیەك ــت، دوای مردن ــی دەمرێ ــورت باوك ــی ك ماوەیەك
باوكــی، ســەرەتا تــا چەنــد ســاڵێك لەگــەڵ )كالرا(باوكــی، ســەرەتا تــا چەنــد ســاڵێك لەگــەڵ )كالرا(

)بیجوتــی(  ماڵەوەیــان  ئیشــكەری  و  دایكــی  )بیجوتــی( ی  ماڵەوەیــان  ئیشــكەری  و  دایكــی  ی 
بــە بەختــەوەری ژیــاوە، ئــەوان زۆریــان خــۆش بــە بەختــەوەری ژیــاوە، ئــەوان زۆریــان خــۆش 
ویســتووە، بەاڵم دوای شــووكردنەوەی دایكی ڕۆژێك ویســتووە، بەاڵم دوای شــووكردنەوەی دایكی ڕۆژێك 
باوكــی ســەردانیان  باوكــی ســەردانیان )ئــەدوارد میردســتۆن(ی زڕ  )ئــەدوارد میردســتۆن(ی زڕ 
دەكات، داڤیــد پێشــتر ئــەوی نەبینیبــوو، كەســێكی دەكات، داڤیــد پێشــتر ئــەوی نەبینیبــوو، كەســێكی 
زۆر دڵــڕەق بــوو، داڤیــد و دایكــی كەوتوونەتــە زۆر دڵــڕەق بــوو، داڤیــد و دایكــی كەوتوونەتــە 
ژێــر مەرحەمەتــی )ئــەدوارد میردســتۆن(  كــە لــە ژێــر مەرحەمەتــی )ئــەدوارد میردســتۆن(  كــە لــە 
ســزادانی )داڤیــد كۆبــەر فێڵــد( ڕاهاتــووە. جارێــك ســزادانی )داڤیــد كۆبــەر فێڵــد( ڕاهاتــووە. جارێــك 
لــە ســەر وانــە نەخوێنــدن ســزای دەدات، دیڤیدیــش لــە ســەر وانــە نەخوێنــدن ســزای دەدات، دیڤیدیــش 
دەســتی لــێ بــەرز كــردەوەو پێــی وت: ))تــۆم دەســتی لــێ بــەرز كــردەوەو پێــی وت: ))تــۆم 
خــۆش نــاوێ((، ئەمــەش وای كــرد كــە زڕبابەكــەی خــۆش نــاوێ((، ئەمــەش وای كــرد كــە زڕبابەكــەی 
بــۆ مــاوەی پێنــج ڕۆژ لــە ژوورەكــەی زیندانی بكات، بــۆ مــاوەی پێنــج ڕۆژ لــە ژوورەكــەی زیندانی بكات، 
ــەك  ــی قوتابخانەی ــۆ بەشــە ناوخۆییەكان ــش ب ــەك دوایی ــی قوتابخانەی ــۆ بەشــە ناوخۆییەكان ــش ب دوایی
لــە نزیــك شــاری لەنــدەن گواســتییەوە. لــەوێ لــە نزیــك شــاری لەنــدەن گواســتییەوە. لــەوێ 
)مســتەر  قوتابخانەكــە  بەڕێوەبــەری  )مســتەر لەالیــەن  قوتابخانەكــە  بەڕێوەبــەری  لەالیــەن 
كاراكل( و یاریدەدەرەكــەی بــە خراپــی مامەڵــەی كاراكل( و یاریدەدەرەكــەی بــە خراپــی مامەڵــەی 
لەگــەڵ كــرا. تەنیــا ســوودێك لــە گواســتنەوەی لەگــەڵ كــرا. تەنیــا ســوودێك لــە گواســتنەوەی 
ــد گەیشــتنبێ،  ــە داڤی ــە ب ــە ك ــەو قوتابخانەی ــۆ ئ ــد گەیشــتنبێ، ب ــە داڤی ــە ب ــە ك ــەو قوتابخانەی ــۆ ئ ب
لــە  قوتابــی  دوو  لەگــەڵ  ئاشــنایەتی  لــە ئەوەبــوو  قوتابــی  دوو  لەگــەڵ  ئاشــنایەتی  ئەوەبــوو 
قوتابییەكانــی هاوپۆلــی خــۆی پەیــدا كــرد، ناویــان قوتابییەكانــی هاوپۆلــی خــۆی پەیــدا كــرد، ناویــان 
)تۆمــی ترادلیــز( و )جێمــس ســتیر فــۆرس( بــوو. )تۆمــی ترادلیــز( و )جێمــس ســتیر فــۆرس( بــوو. 
زڕ  میردســتۆن(ی  دڕەندەیــی )ئــەدوارد  زڕ بەهــۆی  میردســتۆن(ی  دڕەندەیــی )ئــەدوارد  بەهــۆی 
باوكــی دایكــی و منداڵــە تــازە لــە دایــك بووەكەیــان باوكــی دایكــی و منداڵــە تــازە لــە دایــك بووەكەیــان 
مــرد. دوای پرســەی دایكــی، زڕباوكەكــەی بڕیــاری مــرد. دوای پرســەی دایكــی، زڕباوكەكــەی بڕیــاری 
دا داڤیــد بنێرێتــە شــاری لەنــدەن بــۆ كاركــردن دا داڤیــد بنێرێتــە شــاری لەنــدەن بــۆ كاركــردن 
ــەوێ لەگــەڵ  ــەوێ، كــە گەیشــتە ئ ــە كۆگاكــەی ئ ــەوێ لەگــەڵ ل ــەوێ، كــە گەیشــتە ئ ــە كۆگاكــەی ئ ل

ــا.  ــەر( دەژی ــز( و )میكاوب ــا. )ویلكن ــەر( دەژی ــز( و )میكاوب )ویلكن
)میكاوبــەر( كــە بــە تەمــەن لــەو بچووكتــر بــوو، )میكاوبــەر( كــە بــە تەمــەن لــەو بچووكتــر بــوو، 
خــەم و پەژارەكانــی خــۆی، كــە لــە مانــەوەی لەوێدا خــەم و پەژارەكانــی خــۆی، كــە لــە مانــەوەی لەوێدا 

ڕووبــەڕووی بوونەتــەوە بــۆ بــاس كــرد.ڕووبــەڕووی بوونەتــەوە بــۆ بــاس كــرد.
ئەمــەو داڤیــد باســی خوشــكی باوكیمــان بــۆ ئەمــەو داڤیــد باســی خوشــكی باوكیمــان بــۆ 
دەكات، كــە نــاوی )بتســی ترتوود(ـــە و لــە نزیــك دەكات، كــە نــاوی )بتســی ترتوود(ـــە و لــە نزیــك 
گونــدی )دۆڤــەر( لــە ســەر لێــواری دەریــای باكــوور گونــدی )دۆڤــەر( لــە ســەر لێــواری دەریــای باكــوور 
ڕۆژهەاڵتــی  باشــووری  لــە  مانــش،  دەریــای  ڕۆژهەاڵتــی و  باشــووری  لــە  مانــش،  دەریــای  و 
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ــا. ــا.ئینگلتــەرا دەژی ئینگلتــەرا دەژی
بــكات،  پلكــی  ســەردانی  دەدا  بڕیــار  بــكات، ڕۆژێــك  پلكــی  ســەردانی  دەدا  بڕیــار  ڕۆژێــك 
ــۆ  ــدی )دۆڤــەر( ب ــەوە چــووە گون ــە لەندەن ــە ل ــۆ بۆی ــدی )دۆڤــەر( ب ــەوە چــووە گون ــە لەندەن ــە ل بۆی
ــە  ــووك ل ــی بچ ــاو كەپرێك ــە ن ــە ل ــی ك ــی پلك ــە ماڵ ــووك ل ــی بچ ــاو كەپرێك ــە ن ــە ل ــی ك ــی پلك ماڵ
ســەر لێــواری دەریــا لــە نزیــك شــوێنی ماســی ســەر لێــواری دەریــا لــە نزیــك شــوێنی ماســی 
بــوو، دوای چاوپێكەوتنەكــە  )بتســی  بــوو، دوای چاوپێكەوتنەكــە  )بتســی گــرەكان  گــرەكان 
ترتــوود(ی پلكــی الی خــۆی هێشــتییەوە و لــە ترتــوود(ی پلكــی الی خــۆی هێشــتییەوە و لــە 
ــی  ــەر خوێندن ــۆر ســترۆنگ( لەب ــەی )دكت ــی قوتابخان ــەر خوێندن ــۆر ســترۆنگ( لەب ــەی )دكت قوتابخان
دانــا كــە باشــترین قوتابخانــەی )كانتــر بێــری( دانــا كــە باشــترین قوتابخانــەی )كانتــر بێــری( 
ــرت و  ــی وەرگ ــاری نوێ ــەوێ زانســت و زانی ــوو، ل ــرت و ب ــی وەرگ ــاری نوێ ــەوێ زانســت و زانی ــوو، ل ب
ــد( و )ئەگنیــس(ی كچــی  ــەڵ )مســتەر ویكفیل ــد( و )ئەگنیــس(ی كچــی لەگ ــەڵ )مســتەر ویكفیل لەگ
داڤیــد  خوێندنەكــەی،  كۆتاییهاتنــی  دوای  داڤیــد ژیــا.  خوێندنەكــەی،  كۆتاییهاتنــی  دوای  ژیــا. 
شــاری كانتــر بێــری لــە باشــووری ئینگلتــەرا بەجــێ شــاری كانتــر بێــری لــە باشــووری ئینگلتــەرا بەجــێ 
هێشــت و گەڕایــەوە لەنــدەن و بڕیــاری دا پیشــەی هێشــت و گەڕایــەوە لەنــدەن و بڕیــاری دا پیشــەی 
چــووە  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  بــكات،  چــووە پارێــزەری  مەبەســتە  ئــەم  بــۆ  بــكات،  پارێــزەری 
نووســینگەی )مســتەر ســپیلۆ( و چــاوی بــە خاتــوو نووســینگەی )مســتەر ســپیلۆ( و چــاوی بــە خاتــوو 
ــپتلۆی  ــی س ــە كچ ــەوت، ك ــەنگ ك ــپتلۆی دۆرای شۆخوش ــی س ــە كچ ــەوت، ك ــەنگ ك دۆرای شۆخوش
ــەاڵم  ــرد، ب ــەڵ ك ــوو، هاوســەرگیری لەگ ــزەر ب ــەاڵم پارێ ــرد، ب ــەڵ ك ــوو، هاوســەرگیری لەگ ــزەر ب پارێ

دوای ســااڵنێكی كــەم هاوســەرەكەی دەمرێــت.دوای ســااڵنێكی كــەم هاوســەرەكەی دەمرێــت.
دوای چەنــد ڕووداوێكــی یەک لە دوای یەك، داڤید دوای چەنــد ڕووداوێكــی یەک لە دوای یەك، داڤید 
ــە سویســرا،  ــت و دەچێت ــەرا بەجــێ دەهێڵێ ــە سویســرا، ئینگلت ــت و دەچێت ــەرا بەجــێ دەهێڵێ ئینگلت
بــەو هیوایــەی لــە پــاڵ سروشــتە جوانەكــەی چیــای بــەو هیوایــەی لــە پــاڵ سروشــتە جوانەكــەی چیــای 
ئەڵــپ بحەســێتەوە. لــەو ماوەیــەی كە لــەوێ دەژیا، ئەڵــپ بحەســێتەوە. لــەو ماوەیــەی كە لــەوێ دەژیا، 
داڤیــد لــە نووســینەوەی كتێبەكــەی دەبێتــەوە و بــۆ داڤیــد لــە نووســینەوەی كتێبەكــەی دەبێتــەوە و بــۆ 
باڵوكردنــەوەی دەنێرێت، دواتر هاوســەرگیری لەگەڵ باڵوكردنــەوەی دەنێرێت، دواتر هاوســەرگیری لەگەڵ 
)ئەگنیــس( دەكات كــە پێشــتر خۆشــی دەویســت و )ئەگنیــس( دەكات كــە پێشــتر خۆشــی دەویســت و 
چەنــد منداڵێكیــان لــە یەكــدی هەبــوو، کــە ئەویــش چەنــد منداڵێكیــان لــە یەكــدی هەبــوو، کــە ئەویــش 

دواتــر بووە ڕۆماننووســێكی ســەركەوتوو.دواتــر بووە ڕۆماننووســێكی ســەركەوتوو.
لــە  ڕۆمانەكــە  وەرگێــڕی  ســویقی  لــە موختــار  ڕۆمانەكــە  وەرگێــڕی  ســویقی  موختــار 
پێشــەكی كتێبەكەیــدا دەڵــێ: ))چارلــز دیكەنــز پێشــەكی كتێبەكەیــدا دەڵــێ: ))چارلــز دیكەنــز 
لــە ئینگلتــەرا لــە شــاری )الندبــۆرت پۆرتســی( لــە لــە ئینگلتــەرا لــە شــاری )الندبــۆرت پۆرتســی( لــە 
ســاڵی ســاڵی 181٢181٢ لــە دایــك بــووە و ژیانــی منداڵــی  لــە دایــك بــووە و ژیانــی منداڵــی 
كولەمەرگــی بــووە، چونكــە باوكــی وەزیفەیەكــی كولەمەرگــی بــووە، چونكــە باوكــی وەزیفەیەكــی 
ــووە و ئەركــی خێزانێكــی گەورەشــی  ــووە و ئەركــی خێزانێكــی گەورەشــی بچووكــی هەب بچووكــی هەب

لــە ئەســتۆ بــووە. ئەزموونەكانــی ئــەم منداڵــە لــە ئەســتۆ بــووە. ئەزموونەكانــی ئــەم منداڵــە 
ســەر  لــە  زۆری  كاریگەرییەكــی  ســەر ماندوونەناســە  لــە  زۆری  كاریگەرییەكــی  ماندوونەناســە 
هەبــووە، ئەمــەو چارلــز دیكەنــز لــەم ڕۆمانەیــدا هەبــووە، ئەمــەو چارلــز دیكەنــز لــەم ڕۆمانەیــدا 
لــە  كــە  دەكات  تااڵنــە  ئەزموونــە  ئــەو  لــە باســی  كــە  دەكات  تااڵنــە  ئەزموونــە  ئــەو  باســی 
ســەردەمی منداڵــی خۆیــدا پێیانــدا تێپەڕیــوە.ســەردەمی منداڵــی خۆیــدا پێیانــدا تێپەڕیــوە.

دووەم: شوێن و كاتدووەم: شوێن و كات
شــوێن و كات نیشــانەیەكی تــرە لــە نیشــانەكانی شــوێن و كات نیشــانەیەكی تــرە لــە نیشــانەكانی 
ڕۆمانــی ژیاننامەیــی، لــە میانــی دەستنیشــانكردنی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی، لــە میانــی دەستنیشــانكردنی 
ــی  ــە ڕۆمان ــە ل ــە وردی ک ــفكردنی ب ــوێن و وەس ــی ش ــە ڕۆمان ــە ل ــە وردی ک ــفكردنی ب ــوێن و وەس ش
ژیاننامەییــدا پێوەنــدی نێــوان نووســەرەكەمان بــەو ژیاننامەییــدا پێوەنــدی نێــوان نووســەرەكەمان بــەو 

ــۆ دەردەخــات. ــۆ دەردەخــات.شــوێنەوە ب شــوێنەوە ب
بــەدر  عەلــی  ڕۆمانەكانــی  ســەیری  بــەدر ئەگــەر  عەلــی  ڕۆمانەكانــی  ســەیری  ئەگــەر 
بكەیــن، دەبینیــن شــوێن جێگیــر و دیاریكــراوە بكەیــن، دەبینیــن شــوێن جێگیــر و دیاریكــراوە 
و ناوێكــی هەیــە و ئامــاژەی پــێ دەكات، بۆیــە و ناوێكــی هەیــە و ئامــاژەی پــێ دەكات، بۆیــە 
دەبینیــن نووســەر لــە شــاری بەغــدا پێوەندییەكــی دەبینیــن نووســەر لــە شــاری بەغــدا پێوەندییەكــی 
لــە  و  هەیــە  كــەڕادەوە  گەڕەكــی  بــە  لــە بەهێــزی  و  هەیــە  كــەڕادەوە  گەڕەكــی  بــە  بەهێــزی 
زۆربــەی ڕۆمانەكانیــدا ئامــاژە بــەو گەڕەكــە دەكات، زۆربــەی ڕۆمانەكانیــدا ئامــاژە بــەو گەڕەكــە دەكات، 
گەڕەكــی  دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  بــۆ  گەڕەكــی هۆیەكەشــی  دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  بــۆ  هۆیەكەشــی 
ــەو  ــا ب ــی، هەروەه ــوێنی لەدایكبوونیەت ــەڕادە ش ــەو ك ــا ب ــی، هەروەه ــوێنی لەدایكبوونیەت ــەڕادە ش ك
ــە  ــە زۆر ل ــەو شــوێنەیە ك ــەڕادە ئ ــاوی ك ــەی ن ــە پێی ــە زۆر ل ــەو شــوێنەیە ك ــەڕادە ئ ــاوی ك ــەی ن پێی
ــە  ــووە ك ــێ ب ــی ل ــی ئێراق ــە ڕۆشــنبیران و هزرمەندان ــووە ك ــێ ب ــی ل ــی ئێراق ڕۆشــنبیران و هزرمەندان
بوونەتــە ســەرچاوەی ســرووش بــۆ نووســەر و وایــان بوونەتــە ســەرچاوەی ســرووش بــۆ نووســەر و وایــان 
كــردووە كــە بــە هــۆی زیندووێتــی و نــوێ بوونەوەی كــردووە كــە بــە هــۆی زیندووێتــی و نــوێ بوونەوەی 
ئــەو گەڕەكــە لــە ڕووی ڕۆشــنبیرییەوە بتوانێــت ئــەو گەڕەكــە لــە ڕووی ڕۆشــنبیرییەوە بتوانێــت 
ــە  ــدات و ل ــی ب ــە نووســینەوەی ڕۆمانەكان ــژە ب ــە درێ ــدات و ل ــی ب ــە نووســینەوەی ڕۆمانەكان ــژە ب درێ

ــكات.  ــوێنە ب ــەو ش ــاژە ب ــدا ئام ــكات. زۆربەیان ــوێنە ب ــەو ش ــاژە ب ــدا ئام زۆربەیان
ئەگــەر چاوێــك بــە ڕۆمانــی )ئەگــەر چاوێــك بــە ڕۆمانــی )صخــبصخــب ونســا ء  ونســا ء 
وكاتــب مغمــور(دا بخشــێنین، بۆمــان دەردەكەوێــت وكاتــب مغمــور(دا بخشــێنین، بۆمــان دەردەكەوێــت 
كــە عەلــی بــەدری ڕۆماننــووس تــا چەنــد پێوەنــدی كــە عەلــی بــەدری ڕۆماننــووس تــا چەنــد پێوەنــدی 
بــە شــوێنی لــە دایــك بوونییــەوە بەهێــز بــووە، كــە بــە شــوێنی لــە دایــك بوونییــەوە بەهێــز بــووە، كــە 
گەڕەكــی كەڕادەیــە. )روایــة گەڕەكــی كەڕادەیــە. )روایــة صخــبصخــب ونســا ء وكاتــب  ونســا ء وكاتــب 
مغمــور، مغمــور، تألیــفتألیــف علــي بــدر، منشــورات دار نــون،  علــي بــدر، منشــورات دار نــون، 

مكتبــة الفكــر الجدیــد، بــال ســنة نشــر(.مكتبــة الفكــر الجدیــد، بــال ســنة نشــر(.
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لــە الپــەڕە )لــە الپــەڕە )115115( دا دەڵــێ: ))هــاوارم كــرد ( دا دەڵــێ: ))هــاوارم كــرد 
ــدا  ــەم، لەكاتێك ــە( دەك ــۆ )تەنج ــت ب ــی گەش ــدا بۆچ ــەم، لەكاتێك ــە( دەك ــۆ )تەنج ــت ب ــی گەش بۆچ
ئــەم هەمــوو دیمەنــە جوانانــە لەبــەر دەممــدان كــە ئــەم هەمــوو دیمەنــە جوانانــە لەبــەر دەممــدان كــە 
ــەورە!!((.  ــەرێكی گ ــە نووس ــەن ببم ــێ دەك ــەورە!!((. وام ل ــەرێكی گ ــە نووس ــەن ببم ــێ دەك وام ل

هــەر لــە هەمان الپــەڕەی ڕۆمانەكەیدا ناوونیشــانی هــەر لــە هەمان الپــەڕەی ڕۆمانەكەیدا ناوونیشــانی 
)فڕوفێڵكــردن پیشــەیە( دەڵــێ: ))لــە شــەوی )فڕوفێڵكــردن پیشــەیە( دەڵــێ: ))لــە شــەوی 
دواتر.....ئاســمان بارانــاوی بــوو. لــە شــوقەكەم دواتر.....ئاســمان بارانــاوی بــوو. لــە شــوقەكەم 
هاتمــە دەرەوە، بــۆ كڕینــی هەندێــك كتێــب بــەرەو هاتمــە دەرەوە، بــۆ كڕینــی هەندێــك كتێــب بــەرەو 
كتێبخانــەی ئەرمەنــی ڕۆیشــتمە كــەڕادە، ئاســمانی كتێبخانــەی ئەرمەنــی ڕۆیشــتمە كــەڕادە، ئاســمانی 
ــوو و  ــۆش ب ــەوە دڵخ ــۆی گڵۆپەكانیی ــاك بەه ــوو و ڕوون ــۆش ب ــەوە دڵخ ــۆی گڵۆپەكانیی ــاك بەه ڕوون
ئــەو ژنانــەش كــە بــە ڕێــگادا دەڕۆیشــتن، لــە ژێــر ئــەو ژنانــەش كــە بــە ڕێــگادا دەڕۆیشــتن، لــە ژێــر 
چەتــر و تابلــۆی دووكانــەكان ڕاوەســتابوون، تــا چەتــر و تابلــۆی دووكانــەكان ڕاوەســتابوون، تــا 
ــێ  ــان پ ــان چەتری ــت، هەندێكی ــەڕ نەبێ ــیان ت ــێ لەش ــان پ ــان چەتری ــت، هەندێكی ــەڕ نەبێ ــیان ت لەش
ــەو  ــوو، ل ــانەوە ب ــە ش ــان ب ــا جانتای ــوو، هەروەه ــەو ب ــوو، ل ــانەوە ب ــە ش ــان ب ــا جانتای ــوو، هەروەه ب
شــەقامە تەســكەدا كــە پێیــدا دەڕۆیشــتم، ژنێكــی شــەقامە تەســكەدا كــە پێیــدا دەڕۆیشــتم، ژنێكــی 
قەڵــەو ڕووبــەڕووم هــات، ســەبەتەیەكی بچووكــی بە قەڵــەو ڕووبــەڕووم هــات، ســەبەتەیەكی بچووكــی بە 
دەســتەوە بــوو، لەبــەردەم كتێبخانەیەكــی بچووكــی دەســتەوە بــوو، لەبــەردەم كتێبخانەیەكــی بچووكــی 
ــڕی و  ــی ك ــتابوو، ڕۆژنامەیەك ــەقام ڕاوەس ــەر ش ــڕی و س ــی ك ــتابوو، ڕۆژنامەیەك ــەقام ڕاوەس ــەر ش س

ــت...تاد((.  ــت...تاد((. ڕۆیش ڕۆیش
ــە(  ــانی )وێن ــە ناوونیش ــە( ( دا ب ــانی )وێن ــە ناوونیش ــەڕە )116116( دا ب ــە الپ ــەڕە )ل ــە الپ ل
باســی گەڕەكــی كــەڕادە دەكات و دەڵــێ: ))كەڕادە باســی گەڕەكــی كــەڕادە دەكات و دەڵــێ: ))كەڕادە 
لــە كۆنــدا بریتــی بــوو لــە كۆمەڵێــك حەســاری كۆن لــە كۆنــدا بریتــی بــوو لــە كۆمەڵێــك حەســاری كۆن 
و باخچــەی خورمــا و زەیتــوون و لیمــۆ ...تــاد((. و باخچــەی خورمــا و زەیتــوون و لیمــۆ ...تــاد((. 

ڕۆمانــی )ڕۆمانــی )صخــبصخــب ونســا ء وكاتــب مغمــور( باســی  ونســا ء وكاتــب مغمــور( باســی 
ــد و شــاعیری ســاختە دەكات  ــك هونەرمەن ــد و شــاعیری ســاختە دەكات كۆمەڵێ ــك هونەرمەن كۆمەڵێ
ــە شــاری  ــووك ل ــە ســتۆدیۆیەكی بچ ــە ل ــە ڕۆژان ــە شــاری ك ــووك ل ــە ســتۆدیۆیەكی بچ ــە ل ــە ڕۆژان ك
بەغــدا كۆدەبنــەوە و گــوێ لــە ڕووداوەكانــی ژیانــی بەغــدا كۆدەبنــەوە و گــوێ لــە ڕووداوەكانــی ژیانــی 
نووســەری نەناســراو )الكاتــب المغمــور( دەگــرن نووســەری نەناســراو )الكاتــب المغمــور( دەگــرن 
خــەو بــە نووســینەوەی ڕۆمانێكــەوە دەبینێــت كــە خــەو بــە نووســینەوەی ڕۆمانێكــەوە دەبینێــت كــە 
ــكەوێت،  ــی دەس ــەاڵت و ژن ــارەو خ ــەوە پ ــە هۆی ــكەوێت، ب ــی دەس ــەاڵت و ژن ــارەو خ ــەوە پ ــە هۆی ب
ــەو شــوێنەدا )مەبەســتمان  ــی ئ ــە میان ــا ل ــەو شــوێنەدا )مەبەســتمان هەروەه ــی ئ ــە میان ــا ل هەروەه
ئــەو ســتۆدیۆیەیە كــە لێــی كــۆ دەبنــەوە( بــە ئــەو ســتۆدیۆیەیە كــە لێــی كــۆ دەبنــەوە( بــە 
خاتوونێكــی توركمــان ئاشــنا دەبــن كــە نــاوی خاتوونێكــی توركمــان ئاشــنا دەبــن كــە نــاوی 
ســوعادە، ئەكتەرێكــی بەناوبانگــی ڕیكالمەكانــە، ســوعادە، ئەكتەرێكــی بەناوبانگــی ڕیكالمەكانــە، 

لــە  بــووە  گــەورە ئەفســەرێك  لــە پێشــتر دۆســتی  بــووە  گــەورە ئەفســەرێك  پێشــتر دۆســتی 
حكوومەتەكــەی عەبدولكەریــم قاســم و ئێســتاش لــە حكوومەتەكــەی عەبدولكەریــم قاســم و ئێســتاش لــە 
هوتێلــە هەرزانــەكان بووەتــە لەشــفرۆش، هەروەهــا هوتێلــە هەرزانــەكان بووەتــە لەشــفرۆش، هەروەهــا 
وەلیــد ناوێــك كــە شــاعیرێكی فاشــیلە و خــۆی وەلیــد ناوێــك كــە شــاعیرێكی فاشــیلە و خــۆی 
دەدات  پیشــان  ســاختە  ئۆرســتوکراتێكی  دەدات وەك  پیشــان  ســاختە  ئۆرســتوکراتێكی  وەك 
كــە لــە ســەر حســێبی كەســانی دیکــە دەژیــن، كــە لــە ســەر حســێبی كەســانی دیکــە دەژیــن، 
هەروەهــا تەمــارا، بــە جموجووڵــە ئابڕووبــەر و هەروەهــا تەمــارا، بــە جموجووڵــە ئابڕووبــەر و 
ورووژێنەرەكانییــەوە، هەروەهــا عەبــاس كــە هاوڕێی ورووژێنەرەكانییــەوە، هەروەهــا عەبــاس كــە هاوڕێی 
عائیشــە مەغریبییــە و لــە ڕێگــەی نامــە گۆڕینــەوەدا عائیشــە مەغریبییــە و لــە ڕێگــەی نامــە گۆڕینــەوەدا 

ــە. ــەڵ هەی ــتی لەگ ــدی خۆشەویس ــە.پێوەن ــەڵ هەی ــتی لەگ ــدی خۆشەویس پێوەن
ڕۆمانەكە فرەچەشنیی مەزهەبیی و ئایینی و زمان ڕۆمانەكە فرەچەشنیی مەزهەبیی و ئایینی و زمان 
لەگەڵ شــەقام دەخاتە ڕوو، كە شــەقامی ســەعدوونە لەگەڵ شــەقام دەخاتە ڕوو، كە شــەقامی ســەعدوونە 
لــە گەڕەكــی كــەڕادە، لــە میانــی باکگراوەنــدی لــە گەڕەكــی كــەڕادە، لــە میانــی باکگراوەنــدی 
ژیانــی خەڵكەكــە ســامانی شــیوعییەكان و نەتــەوە ژیانــی خەڵكەكــە ســامانی شــیوعییەكان و نەتــەوە 
پەرســتەكان، كودەتاچییــەكان، بەندیخانــەكان  و پەرســتەكان، كودەتاچییــەكان، بەندیخانــەكان  و 
ــەڵ  ــی لەگ ــی كۆمەاڵیەت ــن و توێژەكان ــی چی ــەڵ ملمالنێ ــی لەگ ــی كۆمەاڵیەت ــن و توێژەكان ــی چی ملمالنێ

یەكتریــدا دەبینیــن. یەكتریــدا دەبینیــن. 
ــۆ ســەردەمی  ــە ب ــەم ڕۆمان ــی ئ ــۆ ســەردەمی كاتــی ڕووداوەكان ــە ب ــەم ڕۆمان ــی ئ كاتــی ڕووداوەكان
ــااڵنی  ــە س ــراق ل ــەر ئێ ــە س ــووری ل ــارۆی ئاب ــااڵنی گەم ــە س ــراق ل ــەر ئێ ــە س ــووری ل ــارۆی ئاب گەم
نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو دەگەڕێتــەوە، كە بە نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو دەگەڕێتــەوە، كە بە 
بڕیــاری ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، ژمــارە بڕیــاری ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، ژمــارە 
ــی  ــی داگیركردن ــە ئەنجام ــی  ل ــی داگیركردن ــە ئەنجام ــە 99//88//19901990 ل ــە ( ل ))661661( ل
واڵتــی كوێــت لەالیــەن ســوپای ئێراقــەوە بــە ســەر واڵتــی كوێــت لەالیــەن ســوپای ئێراقــەوە بــە ســەر 

گەلــی ئێراقــدا ســەپێنرا.گەلــی ئێراقــدا ســەپێنرا.
ژیاننامــەی  باســی  و  تەنزئامێــزە  ژیاننامــەی ڕۆمانەكــە  باســی  و  تەنزئامێــزە  ڕۆمانەكــە 
لــە  بەغــدا،  شــاری  لــە  نەناســراو  لــە نووســەرێكی  بەغــدا،  شــاری  لــە  نەناســراو  نووســەرێكی 
هەروەهــا  دەكات،  ئابــووری  گەمــارۆی  هەروەهــا ســااڵنی  دەكات،  ئابــووری  گەمــارۆی  ســااڵنی 
بێــزاری خــۆی لــەو ژیانــەی كــە تێیدایە و ئــارەزووی بێــزاری خــۆی لــەو ژیانــەی كــە تێیدایە و ئــارەزووی 
بــۆ كۆچكــردن بــۆ دەرەوەی واڵت بــۆ ئــەوەی لــەو بــۆ كۆچكــردن بــۆ دەرەوەی واڵت بــۆ ئــەوەی لــەو 
ــە  ــەی كــە تێیدای ــوی ژیان ــی و گرانیــی بژێ ــە نەهامەت ــەی كــە تێیدای ــوی ژیان ــی و گرانیــی بژێ نەهامەت

ببێــت. ببێــت.ڕزگاری  ڕزگاری 
لــە  ڕۆمانەكــە  كــە  گێڕانــەوە جوانانــەی  لــە ئــەو  ڕۆمانەكــە  كــە  گێڕانــەوە جوانانــەی  ئــەو 
خــۆی گرتــوون، وێــڕای كەمــی ڕووداوەكان و الوازی خــۆی گرتــوون، وێــڕای كەمــی ڕووداوەكان و الوازی 
ــەری  ــەوە، نووس ــە یەكتریی ــەكان ب ــی بەش ــەری پێوەندی ــەوە، نووس ــە یەكتریی ــەكان ب ــی بەش پێوەندی
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ــار دەدات بچێتــە ســتۆدیۆکە  ــار دەدات بچێتــە ســتۆدیۆکە نەناســراو كاتێــك بڕی نەناســراو كاتێــك بڕی
خــۆی  ڕۆمانــی  یەكەمیــن  زانــی  بــاش  بــە  خــۆی وای  ڕۆمانــی  یەكەمیــن  زانــی  بــاش  بــە  وای 
بنووســێتەوە، بــەو هیوایــەی كــە ببێتە نووســەرێكی بنووســێتەوە، بــەو هیوایــەی كــە ببێتە نووســەرێكی 
باســی  و  مەحفــووز(  )نەجیــب  وەك  باســی بەناوبانــگ  و  مەحفــووز(  )نەجیــب  وەك  بەناوبانــگ 
چیڕۆكــی ژیانــی خاتــوو ســوعاد بــكات و لــەو چیڕۆكــی ژیانــی خاتــوو ســوعاد بــكات و لــەو 
ــوعاد  ــەی س ــوڕ و كچەكەک ــە ك ــاوی ب ــدا چ ــوعاد كاتەش ــەی س ــوڕ و كچەكەک ــە ك ــاوی ب ــدا چ كاتەش

بكــەوێ كــە ناویــان )عەبــاس و تەمارا(یــە.بكــەوێ كــە ناویــان )عەبــاس و تەمارا(یــە.
ــەوە  ــە یەك ــان ب ــدە ڕووداوەكان پێوەندیی ــەوە هەرچەن ــە یەك ــان ب ــدە ڕووداوەكان پێوەندیی هەرچەن
نییــە، هەروەهــا هەندێــك هەڵوێســتی بچووكــی نییــە، هەروەهــا هەندێــك هەڵوێســتی بچووكــی 
تێدایــە زیــاد لە پێویســت گەورە كــراوە و درێژدادڕی تێدایــە زیــاد لە پێویســت گەورە كــراوە و درێژدادڕی 
تێــدا كــراوە، بۆیــە لــە كاتــی خوێندنەوەیــدا هەســت تێــدا كــراوە، بۆیــە لــە كاتــی خوێندنەوەیــدا هەســت 
ــەم  ــڕای ئەمــەش ئ ــەاڵم وێ ــن، ب ــزاری دەكەی ــە بێ ــەم ب ــڕای ئەمــەش ئ ــەاڵم وێ ــن، ب ــزاری دەكەی ــە بێ ب
بیرۆكەیــەی كــە نووســەر ویســتوویەتی بیگەیەنێــت بیرۆكەیــەی كــە نووســەر ویســتوویەتی بیگەیەنێــت 
ــە نەبوونــی هیــوا و ئومێــددا دەبینێتــەوە،  ــە نەبوونــی هیــوا و ئومێــددا دەبینێتــەوە، خــۆی ل خــۆی ل
بۆیــە بڕیــار دەدات كــە ســەر هەڵبگرێــت و بچێتــە بۆیــە بڕیــار دەدات كــە ســەر هەڵبگرێــت و بچێتــە 

دەرەوەی واڵت. دەرەوەی واڵت. 
بــە گشــتی ڕۆمانەكــە باســی بارودۆخێكی ســەخت بــە گشــتی ڕۆمانەكــە باســی بارودۆخێكی ســەخت 
و دژوار دەكات كــە لــە ســااڵنی ســەپاندنی گەمارۆی و دژوار دەكات كــە لــە ســااڵنی ســەپاندنی گەمارۆی 
ئابــووری بەســەر ئێراقــدا پێیــدا تێپەڕیــوە، ئەمــەش ئابــووری بەســەر ئێراقــدا پێیــدا تێپەڕیــوە، ئەمــەش 
وا لە خوێنەر دەكات هەســت بە ئێش و ئازار بكات وا لە خوێنەر دەكات هەســت بە ئێش و ئازار بكات 
كــە گەلــی ئێــراق لــەو ســەردەمەدا چەشــتوویەتی، كــە گەلــی ئێــراق لــەو ســەردەمەدا چەشــتوویەتی، 
هەروەهــا خەونەكانیــان بــۆ بەجێهێشــتنی واڵت لــە هەروەهــا خەونەكانیــان بــۆ بەجێهێشــتنی واڵت لــە 
پێنــاوی گەیشــتن بــە دەرەوەی واڵت و دابینكردنــی پێنــاوی گەیشــتن بــە دەرەوەی واڵت و دابینكردنــی 

ژیانێكی شــكۆمەندانە.ژیانێكی شــكۆمەندانە.
هــەر ســەبارەت بــە نموونــەی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی هــەر ســەبارەت بــە نموونــەی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی 
و ڕەگــەزی كات و شــوێن وەك ئاماژەیــەك بــۆ و ڕەگــەزی كات و شــوێن وەك ئاماژەیــەك بــۆ 
جــۆری ڕۆمانەكــە و دانانــی بــە ڕۆمانــی ژیاننامەیی، جــۆری ڕۆمانەكــە و دانانــی بــە ڕۆمانــی ژیاننامەیی، 
ئێمــەش ڕۆمانێكمــان بــە نــاوی )ســەعید زەبۆكــی ئێمــەش ڕۆمانێكمــان بــە نــاوی )ســەعید زەبۆكــی 
الی خۆمــان( هەیــە، لــە ســاڵی الی خۆمــان( هەیــە، لــە ســاڵی 19971997 چــاپ و بــاڵو  چــاپ و بــاڵو 
كراوەتــەوە، ڕووداوەكانی ناو ڕۆمانەكە ڕاســتەقینەن كراوەتــەوە، ڕووداوەكانی ناو ڕۆمانەكە ڕاســتەقینەن 
و بەشــێكن لــە بیــرەوەری و ژیاننامــەی خــۆم و بــۆ و بەشــێكن لــە بیــرەوەری و ژیاننامــەی خــۆم و بــۆ 
ســەرەتای ســەدەی ڕابــوردوو دەگەڕێتــەوە، شــوێنی ســەرەتای ســەدەی ڕابــوردوو دەگەڕێتــەوە، شــوێنی 
ڕووداوەكانیــش لــەم ڕۆمانــەدا بــۆ گەڕەكــی موفتــی ڕووداوەكانیــش لــەم ڕۆمانــەدا بــۆ گەڕەكــی موفتــی 

شــاری هەولێــر دەگەڕێنــەوە. شــاری هەولێــر دەگەڕێنــەوە. 

بڕگــەی  هەندێــك  بــە  ئامــاژە  خــوارەوە  بڕگــەی لــە  هەندێــك  بــە  ئامــاژە  خــوارەوە  لــە 
دەكەیــن: دەكەیــن:ڕۆمانەكــە  ڕۆمانەكــە 

لــە الپــەڕە )لــە الپــەڕە )33(دا هاتــووە: )) دوای بیســت (دا هاتــووە: )) دوای بیســت 
ســاڵ وەزیفــە، ئینجــا باوكــم توانــی چەنــد عانەیــەك ســاڵ وەزیفــە، ئینجــا باوكــم توانــی چەنــد عانەیــەك 
پێكــەوە بنێــت و پارچــە عەردێــك لــە دەرەوەی پێكــەوە بنێــت و پارچــە عەردێــك لــە دەرەوەی 
ــت و  ــن بكڕێ ــێ دەڵێ ــی پ ــی موفت ــە گەڕەك ــت و شــار ك ــن بكڕێ ــێ دەڵێ ــی پ ــی موفت ــە گەڕەك شــار ك
بــە قــەرز و فــەرز چــوار چــاوە خانــووی ڕۆژهەاڵتــی بــە قــەرز و فــەرز چــوار چــاوە خانــووی ڕۆژهەاڵتــی 

ــكات((.  ــكات((. لەســەر دروســت ب لەســەر دروســت ب
بەم شــێوەیە دەســتپێكی گێڕانەوەی ڕووداوەكانی بەم شــێوەیە دەســتپێكی گێڕانەوەی ڕووداوەكانی 
ــەوە  ــی دەگەڕێت ــی موفت ــۆ گەڕەك ــە ب ــاو ڕۆمانەك ــەوە ن ــی دەگەڕێت ــی موفت ــۆ گەڕەك ــە ب ــاو ڕۆمانەك ن
كــە گەڕەكێكــی كــۆن و دیــاری شــاری هەولێــرە كــە گەڕەكێكــی كــۆن و دیــاری شــاری هەولێــرە 
و دەكەوێتــە نێــوان هــەردوو شــەقامی بازنەیــی و دەكەوێتــە نێــوان هــەردوو شــەقامی بازنەیــی 
شەســت مەتــری و ســەد مەتــری لــە ڕۆژهەاڵتــەوە.شەســت مەتــری و ســەد مەتــری لــە ڕۆژهەاڵتــەوە.
)چــۆن  نــاوی  بــە  ڕۆمانەكــەدا  بەشــێكی  )چــۆن لــە  نــاوی  بــە  ڕۆمانەكــەدا  بەشــێكی  لــە 
دووكانەكــەی بەبــێ مۆڵــەت تــەواو كــرد(، لــە الپەڕە دووكانەكــەی بەبــێ مۆڵــەت تــەواو كــرد(، لــە الپەڕە 
))6565(دا هاتــووە: ))نیــوەی خانووەكانــی گەڕەكــی (دا هاتــووە: ))نیــوەی خانووەكانــی گەڕەكــی 
دروســت  زەبۆكــەوە  ســەعید  لەالیــەن  دروســت موفتــی  زەبۆكــەوە  ســەعید  لەالیــەن  موفتــی 
نــاوی گەڕەكەكــەی  نــاوی گەڕەكەكــەی كرابــوون، بۆیــە زۆر كــەس  كرابــوون، بۆیــە زۆر كــەس 

ئێمــەی بــە ســەعیداوە دەبــرد((.ئێمــەی بــە ســەعیداوە دەبــرد((.
ــەڕە )1010( دا باســی ســكااڵیەك ( دا باســی ســكااڵیەك  ــە الپ ــا ل ــەڕە )هەروەه ــە الپ ــا ل هەروەه
گەڕەكــی  دانیشــتووی  ناوونیشــانی  كــە  گەڕەكــی دەكات  دانیشــتووی  ناوونیشــانی  كــە  دەكات 
تێــدا  ســاختەی  نــاوی  كۆمەڵێــك  و  تێــدا موفتــی  ســاختەی  نــاوی  كۆمەڵێــك  و  موفتــی 
ڕیزكرابــوو، گوایــە دانیشــتووی گەڕەكــی موفتیــن و ڕیزكرابــوو، گوایــە دانیشــتووی گەڕەكــی موفتیــن و 
داوا دەكــەن گەڕەكەكەیــان پێوەنــدی بــە گەڕەكــی داوا دەكــەن گەڕەكەكەیــان پێوەنــدی بــە گەڕەكــی 
ئیســكان و جمهوورییەوە بپچڕێت و ســەعید زەبۆك ئیســكان و جمهوورییەوە بپچڕێت و ســەعید زەبۆك 
بكەنــە موختــاری گــەڕەك، ڕاســتییەکەی فڕیــان بــە بكەنــە موختــاری گــەڕەك، ڕاســتییەکەی فڕیــان بــە 
گەڕەكــی موفتییــەوە نەبــوو، ئەمــەو حیكایەتخوانــی گەڕەكــی موفتییــەوە نەبــوو، ئەمــەو حیكایەتخوانــی 
هەمــوو شــتزان دەڵــێ: ))ئەوەبــوو ئــەو جارەیــان هەمــوو شــتزان دەڵــێ: ))ئەوەبــوو ئــەو جارەیــان 
لــە نووكــەوە كاغەزەكــەم بۆیــان خوێنــدەوە و هیچــم لــە نووكــەوە كاغەزەكــەم بۆیــان خوێنــدەوە و هیچــم 
لێــی بەجــێ نەهێشــت، تەنانــەت ئــەوەی دەشــمزانی لێــی بەجــێ نەهێشــت، تەنانــەت ئــەوەی دەشــمزانی 
درۆیــە هــەر بۆیانــم خوێنــدەوە. كاغەزەكــە بریتــی درۆیــە هــەر بۆیانــم خوێنــدەوە. كاغەزەكــە بریتــی 
ــوو،  ــدا ڕیزكراب ــە ســكااڵیەك ناوونیشــانی تێ ــوو ل ــوو، ب ــدا ڕیزكراب ــە ســكااڵیەك ناوونیشــانی تێ ــوو ل ب
گوایــە ئەوانــە دانیشــتووی گەڕەكــی موفتیــن و گوایــە ئەوانــە دانیشــتووی گەڕەكــی موفتیــن و 
ــی  ــە گەڕەك ــدی ب ــان پێوەن ــەن گەڕەكەكەی ــی داوادەك ــە گەڕەك ــدی ب ــان پێوەن ــەن گەڕەكەكەی داوادەك
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ئیســكان و جمهورییــەوە بپچرێــت و ســەعید بكەنــە ئیســكان و جمهورییــەوە بپچرێــت و ســەعید بكەنــە 
ــەڕەك((.   ــاری گ ــەڕەك((.  موخت ــاری گ موخت

ــكاوانە  ــە ڕاش ــوێنێك ب ــد ش ــە چەن ــدە ل ــكاوانە هەرچەن ــە ڕاش ــوێنێك ب ــد ش ــە چەن ــدە ل هەرچەن
ــەاڵم  ــراوە، ب ــی ك ــاوی گەڕەكــی موفت ــە ن ــاژە ب ــەاڵم ئام ــراوە، ب ــی ك ــاوی گەڕەكــی موفت ــە ن ــاژە ب ئام
ئەگــەر لــە تێكــڕای ڕۆمانەكــە وردبینــەوە، دەبینیــن ئەگــەر لــە تێكــڕای ڕۆمانەكــە وردبینــەوە، دەبینیــن 
ــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ئامــاژەی پــێ كــراوە  ــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ ئامــاژەی پــێ كــراوە ب ب
و   ، و (   ، ل66(  گــەڕەك  )خەڵكــی  دەســتەواژەی  لبــە  گــەڕەك  )خەڵكــی  دەســتەواژەی  بــە 
)گەڕەكەكەمــان ل)گەڕەكەكەمــان ل1٢1٢( ، و )تــا ئێســتا بایــەخ بــەم ( ، و )تــا ئێســتا بایــەخ بــەم 
گەڕەكــەی ئێمــە نەدرابوو لگەڕەكــەی ئێمــە نەدرابوو ل1414(، و )دایەرەی كارەبا (، و )دایەرەی كارەبا 
دارتێلــی كارەبــای لــە ســەرتاپای گەڕەكەكەمــان دارتێلــی كارەبــای لــە ســەرتاپای گەڕەكەكەمــان 
و  و (  ل1818(  گــەڕەك  )خەڵكــی  و  ل(،  گــەڕەك  )خەڵكــی  و  ل1616(،  دا  لفــڕێ  دا  فــڕێ 
)نــاوی هــەر پێنــج دانیشــتووی گەڕەكەكەمانــی )نــاوی هــەر پێنــج دانیشــتووی گەڕەكەكەمانــی 
نووســیبوو لنووســیبوو ل1515(، و دیــارە دەیــەوێ گەڕەكەكەمــان (، و دیــارە دەیــەوێ گەڕەكەكەمــان 
ــا ئێســتا  ــا ئێســتا ( ، و )ت ــی بەڕاســتی ل1818( ، و )ت ــە گەڕەك ــی بەڕاســتی لبكات ــە گەڕەك بكات
بایــەخ بــە گەڕەكەكــەی ئێمــە نــەدراوە لبایــەخ بــە گەڕەكەكــەی ئێمــە نــەدراوە ل1818( و...( و...

تــاد.تــاد.
ســابیر ڕەشــید لــە ژمــارە )ســابیر ڕەشــید لــە ژمــارە )99(ی (ی 55//33//19971997ی ی 
گۆڤــاری )ڕامــان(دا، لــە الپــەڕە )گۆڤــاری )ڕامــان(دا، لــە الپــەڕە )118118 -  - 119119( ( 
ــان(  ــی الی خۆم ــەعید زەبۆك ــانی )س ــە ناوونیش ــان( ب ــی الی خۆم ــەعید زەبۆك ــانی )س ــە ناوونیش ب
خوێندنــەوە و هەڵســەنگاندنی بــۆ كــردووە و بــە خوێندنــەوە و هەڵســەنگاندنی بــۆ كــردووە و بــە 
ــێ:  ــێ: ڕۆمانێكــی تەنزئامێــزی وەســف كــردووە و دەڵ ڕۆمانێكــی تەنزئامێــزی وەســف كــردووە و دەڵ
))لــەم بــوارەدا ئــەم ڕۆمانــەی )كەمــال ســەعدی( ))لــەم بــوارەدا ئــەم ڕۆمانــەی )كەمــال ســەعدی( 
ــەم  ــە یەك ــە، چونك ــرۆز و ئاواتبەخش ــی پی ــەم هەوڵێك ــە یەك ــە، چونك ــرۆز و ئاواتبەخش ــی پی هەوڵێك
جــارە لــە بــواری ڕۆمانــی كوردیــدا بابەتێكــی تەنــز جــارە لــە بــواری ڕۆمانــی كوردیــدا بابەتێكــی تەنــز 
ئامێــز دەخاتــە كتێبخانــەی هــەژاری كوردییــەوە((، ئامێــز دەخاتــە كتێبخانــەی هــەژاری كوردییــەوە((، 
جێنــاوی  بەكارهێنانــی  بــە  ســەبارەت  جێنــاوی هەروەهــا  بەكارهێنانــی  بــە  ســەبارەت  هەروەهــا 
یەكەمیــن کەســی تــاك )مــن(، لــە ڕۆمانەكــەدا یەكەمیــن کەســی تــاك )مــن(، لــە ڕۆمانەكــەدا 
ــەرەكی  ــی س ــەعدی ڕۆڵ ــال س ــێ: ))الی كەم ــەرەكی دەڵ ــی س ــەعدی ڕۆڵ ــال س ــێ: ))الی كەم دەڵ
چیڕۆكنــووس بــە جێنــاوی یەكەمیــن كەســی تــاك چیڕۆكنــووس بــە جێنــاوی یەكەمیــن كەســی تــاك 
)مــن( و )ســەعید زەبــۆك( پێكــەوە هاوبەشــن لــە )مــن( و )ســەعید زەبــۆك( پێكــەوە هاوبەشــن لــە 
ــە  ــە و پاڵەوان ــتیی چیڕۆكەك ــەوەری گش ــادی ت ــە بنی ــە و پاڵەوان ــتیی چیڕۆكەك ــەوەری گش ــادی ت بنی
ســەعید  باســكردنی  ڕاژەی  بــۆ  ســەعید ناســەرەكییەكان  باســكردنی  ڕاژەی  بــۆ  ناســەرەكییەكان 

زەبــۆك دروســتكراون((. زەبــۆك دروســتكراون((. 
ناوەرۆكــی  ڕووی  خســتنە  بــە  ناوەرۆكــی ســەبارەت  ڕووی  خســتنە  بــە  ســەبارەت 

ڕۆمانەكــەش دەڵــێ: ))ڕۆمانــی - ســەعید زەبۆكــی ڕۆمانەكــەش دەڵــێ: ))ڕۆمانــی - ســەعید زەبۆكــی 
الی خۆمــان - لــە نــۆزدە بــەش و بەســەرهاتی الی خۆمــان - لــە نــۆزدە بــەش و بەســەرهاتی 
بەشــێكیاندا  هــەر  لــە  و  پێكهاتــووە  بەشــێكیاندا جیاجیــا  هــەر  لــە  و  پێكهاتــووە  جیاجیــا 
بەشــێكی پێكهاتــەی )ســەعید زەبــۆك( دەچنــرێ تا بەشــێكی پێكهاتــەی )ســەعید زەبــۆك( دەچنــرێ تا 
ئەنجامەكــەی دەبــێ بــە بەشــێك لە ژیــان و قاڵبوون ئەنجامەكــەی دەبــێ بــە بەشــێك لە ژیــان و قاڵبوون 
لــە كەســایەتی ســەعید و دەشــكرێ هــەر بەشــێك لــە كەســایەتی ســەعید و دەشــكرێ هــەر بەشــێك 
ــی جیــا بخوێنرێتــەوە  ــی جیــا بخوێنرێتــەوە لــەم بەشــانە بــە چیڕۆكێك لــەم بەشــانە بــە چیڕۆكێك
ــی  ــۆك و من ــەعید زەب ــەرهاتی س ــەرجەم بەس ــی و س ــۆك و من ــەعید زەب ــەرهاتی س ــەرجەم بەس و س
یــان ڕۆمانەكــە  یــان ڕۆمانەكــە پاڵەوانــی یەكەمــی چیڕۆكەكــە،  پاڵەوانــی یەكەمــی چیڕۆكەكــە، 

ڕەنگڕێــژ بكــەن((.ڕەنگڕێــژ بكــەن((.
)ســابیر ڕەشــید: )ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان( )ســابیر ڕەشــید: )ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان( 
ــان(،  ــاری )ڕام ــەنگاندن، گۆڤ ــەوە و هەڵس ــان(، خوێندن ــاری )ڕام ــەنگاندن، گۆڤ ــەوە و هەڵس خوێندن
الپــەڕە 118118   لــە  الپــەڕە ،  لــە  لــە 55//33//19971997،  لــە (،  )ژمــارە )99(،  ژمــارە 

.).)119119--
ــاڵی 19971997   ــە س ــەوە، ل ــەرای نای ــە ه ــەم ڕۆمان ــاڵی ئ ــە س ــەوە، ل ــەرای نای ــە ه ــەم ڕۆمان ئ
ڕۆشــنبیریی  وەزارەتــی  یارمەتــی  بــە  ڕۆشــنبیریی كاتێــك  وەزارەتــی  یارمەتــی  بــە  كاتێــك 
ــی ســەعید  ــی كوردســتان ڕۆمان ــی هەرێم ــی ســەعید حكوومەت ــی كوردســتان ڕۆمان ــی هەرێم حكوومەت
لــە  كەســێك  چاپكــرد،  خۆمانــم  الی  لــە زەبۆكــی  كەســێك  چاپكــرد،  خۆمانــم  الی  زەبۆكــی 
لــە  گلەیــی  و  كوردســتان  گەڕایــەوە  لــە ئەوروپــا  گلەیــی  و  كوردســتان  گەڕایــەوە  ئەوروپــا 
ڕۆشــنبیری  وەزیــری  كاكەیــی  فەلەكەددیــن  ڕۆشــنبیری م.  وەزیــری  كاكەیــی  فەلەكەددیــن  م. 
كردبــوو، ئەویــش شــاكر ڕۆژبەیانــی بەڕێوەبــەری كردبــوو، ئەویــش شــاكر ڕۆژبەیانــی بەڕێوەبــەری 
ــی  ــن و پێ ــاردە الی م ــی ن ــتیی چاپەمەنییەكان ــی گش ــن و پێ ــاردە الی م ــی ن ــتیی چاپەمەنییەكان گش
وتــم )مامۆســتا دەڵــێ كەســێكی وا لــە هەنــدەران وتــم )مامۆســتا دەڵــێ كەســێكی وا لــە هەنــدەران 
هاتووەتــەوە و دەڵــێ ئــەم ڕۆمانــە ناووناوبانگــی هاتووەتــەوە و دەڵــێ ئــەم ڕۆمانــە ناووناوبانگــی 
منــی زڕانــدووە و بــاس لــە ژیانــی مــن دەكات(، منــی زڕانــدووە و بــاس لــە ژیانــی مــن دەكات(، 
ــی  ــێ )بەیان ــۆ و دەڵ ــە الی ت ــی ناردووەت ــە من ــی بۆی ــێ )بەیان ــۆ و دەڵ ــە الی ت ــی ناردووەت ــە من بۆی
ــەوە؟(.  ــەوە الم، چــی وەاڵم بدەم ــەو كەســە دێت ــەوە؟(. ئ ــەوە الم، چــی وەاڵم بدەم ــەو كەســە دێت ئ
منیــش وتــم بــا پێــی بڵــێ ڕوو بكاتــە دادگا، ئەگــەر منیــش وتــم بــا پێــی بڵــێ ڕوو بكاتــە دادگا، ئەگــەر 

وایــە داواكــەی بســەلمێنێ.وایــە داواكــەی بســەلمێنێ.
ئەوەبــوو ناوبــراو پارێــزەر وشــیار ئەترووشــی ئەوەبــوو ناوبــراو پارێــزەر وشــیار ئەترووشــی 
لــە  بــوو  یەكێــك  كــە  خــۆی،  بریــكاری  لــە كــردە  بــوو  یەكێــك  كــە  خــۆی،  بریــكاری  كــردە 
وەزارەتیــش  کاتــە،  ئــەو  باشــەكانی  وەزارەتیــش پارێــزەرە  کاتــە،  ئــەو  باشــەكانی  پارێــزەرە 
ــری  ــەری وەزی ــردە نوێن ــی ك ــی خۆیان ــری مافپەروەرێك ــەری وەزی ــردە نوێن ــی ك ــی خۆیان مافپەروەرێك
ڕۆشــنبیری و منیــش وێــڕای ئــەوەی كۆمەڵێــك ڕۆشــنبیری و منیــش وێــڕای ئــەوەی كۆمەڵێــك 
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ــان  ــر ئامادەیی ــی هەولێ ــزەری ژووری پارێزەران ــان پارێ ــر ئامادەیی ــی هەولێ ــزەری ژووری پارێزەران پارێ
پیشــان دا لــە بــەردەم دادگا داکۆکیــم لــێ بكــەن، پیشــان دا لــە بــەردەم دادگا داکۆکیــم لــێ بكــەن، 
بــەاڵم بــە باشــم زانــی لــەو كەیســەدا كــە شــارەزاییم بــەاڵم بــە باشــم زانــی لــەو كەیســەدا كــە شــارەزاییم 
لێــی هەبــوو، بەرگــری لەخــۆم بكــەم. بــەم شــێوەیە لێــی هەبــوو، بەرگــری لەخــۆم بكــەم. بــەم شــێوەیە 
لەالیــەن  هەولێــر  بەرایــی  دادگای  بــەردەم  لەالیــەن لــە  هەولێــر  بەرایــی  دادگای  بــەردەم  لــە 
ــی گشــت  ــە ئامادەبوون ــووف ڕەشــید، ب ــی گشــت دادوەر ڕەئ ــە ئامادەبوون ــووف ڕەشــید، ب دادوەر ڕەئ
ــێوەیەكی  ــە ش ــە ب ــی داوا، دادگاییكردنەك ــێوەیەكی الیەنەكان ــە ش ــە ب ــی داوا، دادگاییكردنەك الیەنەكان
ئاشــكرا بەڕێوەچــوو، ژمارەیەكــی زۆری نووســەران ئاشــكرا بەڕێوەچــوو، ژمارەیەكــی زۆری نووســەران 
ــوون،  ــتنەكان ب ــادەی دانیش ــان ئام ــوون، و ڕۆژنامەنووس ــتنەكان ب ــادەی دانیش ــان ئام و ڕۆژنامەنووس
ــۆر  ــۆر دوكت ــاد پرۆفیس ــتای ڕەوانش ــە مامۆس ــۆر لەوان ــۆر دوكت ــاد پرۆفیس ــتای ڕەوانش ــە مامۆس لەوان
مــارف خەزنــەدار و دوكتــۆر شــوكریە ڕەســووڵ مــارف خەزنــەدار و دوكتــۆر شــوكریە ڕەســووڵ 
تاریــق جامبــاز و ســابیر ڕەشــید و پارێــزەر  تاریــق جامبــاز و ســابیر ڕەشــید و پارێــزەر و  و 
دادی  لێكۆڵــەری  و  ســەرداری  دادی حوســامەددین  لێكۆڵــەری  و  ســەرداری  حوســامەددین 
ســەردار عەزیــز خۆشــناو و پارێــزەر ئاشــتی؟ و ســەردار عەزیــز خۆشــناو و پارێــزەر ئاشــتی؟ و 
نووســەر ئەیــووب گەاڵڵــی و فــارس ســەعدى بــرام، نووســەر ئەیــووب گەاڵڵــی و فــارس ســەعدى بــرام، 
هەروەهــا چەندانــی تــر بــە نامــە پشــتگیرییان لــێ هەروەهــا چەندانــی تــر بــە نامــە پشــتگیرییان لــێ 
كــردم، لەوانــە خوالێــی خۆشــبێ پرۆفیســۆر دوكتۆر كــردم، لەوانــە خوالێــی خۆشــبێ پرۆفیســۆر دوكتۆر 
ســەعدی بەرزنجــی و خوالێــی خۆشــبێ مەهــدی ســەعدی بەرزنجــی و خوالێــی خۆشــبێ مەهــدی 
ــدی  ــە بەرژەوەن ــە ل ــدا داوایەك ــە ئاكام ــناو، ل ــدی خۆش ــە بەرژەوەن ــە ل ــدا داوایەك ــە ئاكام ــناو، ل خۆش

ــووەوە.  ــەكال ب ــنبیری ی ــی ڕۆش ــن و وەزارەت ــووەوە. م ــەكال ب ــنبیری ی ــی ڕۆش ــن و وەزارەت م
ئــەم جــۆرە دادگاییكردنــە، حاڵەتێكــی نــوێ بــوو ئــەم جــۆرە دادگاییكردنــە، حاڵەتێكــی نــوێ بــوو 
لــە دادگاكانــی كوردســتان و یەكــەم جــار بــوو لــە لــە دادگاكانــی كوردســتان و یەكــەم جــار بــوو لــە 
ــە  ــت، بۆی ــی بكرێ ــەر دادگای ــین، نووس ــەر نووس ــە س ــت، بۆی ــی بكرێ ــەر دادگای ــین، نووس ــەر نووس س
ئامادەبوونــی ئــەم كۆمەڵــە نووســەر و ڕۆشــنبیرانە ئامادەبوونــی ئــەم كۆمەڵــە نووســەر و ڕۆشــنبیرانە 
لــە بــەردەم دادگا و داكۆكیكردنیــان لــە قەڵــەم لــە بــەردەم دادگا و داكۆكیكردنیــان لــە قەڵــەم 
ــاو،  ــش چ ــە پێ ــك دەهات ــە، وەك كەڕنەڤاڵێ ــاو، و وش ــش چ ــە پێ ــك دەهات ــە، وەك كەڕنەڤاڵێ و وش
كەڕنەڤاڵــەش  ئــەو  ڕێكخــەری  كەڕنەڤاڵــەش ڕاســتییەکەی  ئــەو  ڕێكخــەری  ڕاســتییەکەی 
ــەدار  ــارف خەزن ــۆر م ــان دوكت ــتای گەورەم ــەدار مامۆس ــارف خەزن ــۆر م ــان دوكت ــتای گەورەم مامۆس
بــوو، كــە ئــەم نووســەر و ڕۆشــنبیرانەی لــە دەوری بــوو، كــە ئــەم نووســەر و ڕۆشــنبیرانەی لــە دەوری 
دادگا وەك  بــەردەم  لــە  و  كۆكردبــووەوە  دادگا وەك خــۆی  بــەردەم  لــە  و  كۆكردبــووەوە  خــۆی 
پارێزەرێــك داكۆكییــان لــێ دەكــردم، ئــەو هەمیشــە پارێزەرێــك داكۆكییــان لــێ دەكــردم، ئــەو هەمیشــە 
وەك بــاوك و مامێــك بــوو بــۆ نووســەر و ڕۆشــنبیرە وەك بــاوك و مامێــك بــوو بــۆ نووســەر و ڕۆشــنبیرە 
ــان  ــت و پەنای ــەدا پش ــی تەنگان ــە كات ــان الوەكان و ل ــت و پەنای ــەدا پش ــی تەنگان ــە كات الوەكان و ل

بــوو.بــوو.

لــە خوێندنــەوەی ڕۆمانــی )ســەعید زەبۆكــی الی لــە خوێندنــەوەی ڕۆمانــی )ســەعید زەبۆكــی الی 
ــەو شــوێنەی  ــە ئ ــت ك ــان دەردەكەوێ ــان( بۆم ــەو شــوێنەی خۆم ــە ئ ــت ك ــان دەردەكەوێ ــان( بۆم خۆم
نووســەری ڕۆمانەكــە لێــی نیشــتەجێ بــووە، لەگــەڵ نووســەری ڕۆمانەكــە لێــی نیشــتەجێ بــووە، لەگــەڵ 
ــەی  ــاو ڕۆمانەك ــی ن ــە ڕووداوەكان ــوێنەی ك ــەو ش ــەی ئ ــاو ڕۆمانەك ــی ن ــە ڕووداوەكان ــوێنەی ك ــەو ش ئ
تێــدا ڕوویــداوە، كــە گەڕەكــی )موفتی(یــە لــە تێــدا ڕوویــداوە، كــە گەڕەكــی )موفتی(یــە لــە 
هەروەهــا  شــوێنە،  هەمــان  هەولێــر،  هەروەهــا شــاری  شــوێنە،  هەمــان  هەولێــر،  شــاری 
ــەو  ــەڵ ئ ــش لەگ ــی ڕووداوەكانی ــە كات ــەبارەت ب ــەو س ــەڵ ئ ــش لەگ ــی ڕووداوەكانی ــە كات ــەبارەت ب س
كاتانــە یــەك دەگرێتــەوە كــە نووســەری ڕۆمانەكــە كاتانــە یــەك دەگرێتــەوە كــە نووســەری ڕۆمانەكــە 
ــاوە،  ــر ژی ــاری هەولێ ــە ش ــی ل ــی موفت ــە گەڕەك ــاوە، ل ــر ژی ــاری هەولێ ــە ش ــی ل ــی موفت ــە گەڕەك ل
ئــەوەش ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات كــە ڕووداوەكانــی ئــەوەش ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات كــە ڕووداوەكانــی 
ڕۆمانــی )ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان( زۆربەیــان ڕۆمانــی )ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان( زۆربەیــان 
ڕۆمانەكــە  پاڵەوانــی  و  ڕاســتەقینەن  ڕۆمانەكــە ڕووداوی  پاڵەوانــی  و  ڕاســتەقینەن  ڕووداوی 
و كارەكتەرەكانیــش بــە هەمــان شــێوە كەســی و كارەكتەرەكانیــش بــە هەمــان شــێوە كەســی 
ڕاســتەقینەن و ســەرجەمیان دانیشــتووی گەڕەكــی ڕاســتەقینەن و ســەرجەمیان دانیشــتووی گەڕەكــی 
موفتیــن، ئەمــەش مانــای ئەوەیــە ڕۆمانــی ناوبــراو، موفتیــن، ئەمــەش مانــای ئەوەیــە ڕۆمانــی ناوبــراو، 
ڕۆمانــی ژیاننامەیییــە، بــەو پێیــەی كەرەســتەی ڕۆمانــی ژیاننامەیییــە، بــەو پێیــەی كەرەســتەی 
ســەرەكی ڕۆمانەكــە خــۆی لــە چەنــد وێســتگەیەكی ســەرەكی ڕۆمانەكــە خــۆی لــە چەنــد وێســتگەیەكی 

ژیانــی نووســەرەكەدا دەبینێتــەوە.ژیانــی نووســەرەكەدا دەبینێتــەوە.

ناوی كەسایەتی ڕاستەقینە لە ڕۆمانی ناوی كەسایەتی ڕاستەقینە لە ڕۆمانی 
ژیاننامەییداژیاننامەییدا

ــە  ــدا ب ــە ڕۆمان ــاوی ڕلســتەقینە ل ــی ن ــە بەكارهێنان ــدا ب ــە ڕۆمان ــاوی ڕلســتەقینە ل ــی ن بەكارهێنان
گشــتی و لــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی بــە تایبەتــی، گشــتی و لــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی بــە تایبەتــی، 
مشــتومڕێكی زۆری لــێ كەوتووەتــەوە، هەندێــك لــە مشــتومڕێكی زۆری لــێ كەوتووەتــەوە، هەندێــك لــە 
ڕەخنەگــران پێیــان وایــە نابێــت نــاوی ڕاســتەقینەی ڕەخنەگــران پێیــان وایــە نابێــت نــاوی ڕاســتەقینەی 
كەســایەتییەكان لــە ڕۆمانــدا بەكاربهێنرێــت، چونكە كەســایەتییەكان لــە ڕۆمانــدا بەكاربهێنرێــت، چونكە 
ــە  ــت ب ــە پش ــت ك ــان ناگونجێ ــری ڕۆم ــەڵ ژان ــە لەگ ــت ب ــە پش ــت ك ــان ناگونجێ ــری ڕۆم ــەڵ ژان لەگ
خەیــاڵ دەبەســتێت، ئەمــەش وا دەكات لــە ژانــری خەیــاڵ دەبەســتێت، ئەمــەش وا دەكات لــە ژانــری 
ژیاننامــەی نزیــك بكاتــەوە نــەك ڕۆمــان، بــەاڵم ژیاننامــەی نزیــك بكاتــەوە نــەك ڕۆمــان، بــەاڵم 
هەندێكــی تــر لەگەڵ ئەوەدان كــە بەكارهێنانی ناوی هەندێكــی تــر لەگەڵ ئەوەدان كــە بەكارهێنانی ناوی 
ڕاســتەقینە هیــچ لــە گرنگــی و ناوەرۆكــی ڕۆمانەكــە ڕاســتەقینە هیــچ لــە گرنگــی و ناوەرۆكــی ڕۆمانەكــە 
كــەم ناكاتــەوە و لــە ســیفەتەكانی ناگۆڕێــت و هیــچ كــەم ناكاتــەوە و لــە ســیفەتەكانی ناگۆڕێــت و هیــچ 
جیــاوازی نییــە نــاوی ڕاســتەقینە بــۆ كەســایەتییە جیــاوازی نییــە نــاوی ڕاســتەقینە بــۆ كەســایەتییە 
ڕاســتەقینەكانی نــاو ڕۆمــان بەكاربهێنرێــت، یــان ڕاســتەقینەكانی نــاو ڕۆمــان بەكاربهێنرێــت، یــان 
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ــی  ــۆكاری بەكارنەهێنان ــوو ه ــوازراو، بەڵك ــاوی خ ــی ن ــۆكاری بەكارنەهێنان ــوو ه ــوازراو، بەڵك ــاوی خ ن
ــەكە  ــزی ڕۆماننووس ــۆ خۆپارێ ــتەقینە ب ــاوی ڕاس ــەكە ن ــزی ڕۆماننووس ــۆ خۆپارێ ــتەقینە ب ــاوی ڕاس ن
لــە بەرپرســیارێتی یاســایی و ئــەو تــرس و لــەرز و لــە بەرپرســیارێتی یاســایی و ئــەو تــرس و لــەرز و 
دڵەڕاوكێیــەی دەگەڕێتــەوە كــە دوای باڵوبوونــەوەی دڵەڕاوكێیــەی دەگەڕێتــەوە كــە دوای باڵوبوونــەوەی 
ــی  ــت، بــە تایبەت ــەالی دروســت دەبێ ــی ڕۆمانەكــە ل ــت، بــە تایبەت ــەالی دروســت دەبێ ڕۆمانەكــە ل
ئەگــەر بێتــو گێڕانــەوەی ئــەو ڕووداوانــەی دراونەتــە ئەگــەر بێتــو گێڕانــەوەی ئــەو ڕووداوانــەی دراونەتــە 
پــاڵ ئــەو كەســایەتییانەی نــاو ڕۆمانەكــە، ناوزڕانــی پــاڵ ئــەو كەســایەتییانەی نــاو ڕۆمانەكــە، ناوزڕانــی 
بــۆ ئــەو كەســە تێدابێــت، كەواتــە ئــەم بابەتــە بــۆ ئــەو كەســە تێدابێــت، كەواتــە ئــەم بابەتــە 
ڕۆماننووســەكەوە  خــودی  بــە  پێوەنــدی  ڕۆماننووســەكەوە زیاتــر  خــودی  بــە  پێوەنــدی  زیاتــر 

ــە هونەرییەكــەوە.    ــە الیەن ــەك ب ــە، ن ــە هونەرییەكــەوە.   هەی ــە الیەن ــەك ب ــە، ن هەی
)أمیــر تــاج الســر( ڕۆماننووســێكی ســودانییە كــە )أمیــر تــاج الســر( ڕۆماننووســێكی ســودانییە كــە 
خاوەنــی ڕۆمانــی )خاوەنــی ڕۆمانــی )مهــر الصیــاحمهــر الصیــاح( و )زحــف النمــل( ( و )زحــف النمــل( 
و )و )توترات القبطيتوترات القبطي( و )( و )العطر الفرنسيالعطر الفرنسي( و )( و )صائدصائد  
الســودان.... الســودانأرض  )أرض  و   )( و   )7676 )ایبــوال  و  )ایبــوال الیرقــاد(  و  الیرقــاد( 
الحلــو والمــر( و )الحلــو والمــر( و )طقــسطقــس( و چەنــدان ڕۆمانــی تــرە، ( و چەنــدان ڕۆمانــی تــرە، 
ــاوی  ــی ن ــارەی بەكارهێنان ــە ب ــینێكیدا ل ــە نووس ــاوی ل ــی ن ــارەی بەكارهێنان ــە ب ــینێكیدا ل ــە نووس ل
كەســایەتییە ڕاســتەقینەكان لــە نــاو ڕۆمانــدا دەڵێ: كەســایەتییە ڕاســتەقینەكان لــە نــاو ڕۆمانــدا دەڵێ: 
))دوای چەنــدان ســاڵ لــە خوێندنــەوە و نووســین، ))دوای چەنــدان ســاڵ لــە خوێندنــەوە و نووســین، 
گەیشــتمە ئــەو قەناعەتــەی نــاوی كەســایەتییەكان گەیشــتمە ئــەو قەناعەتــەی نــاوی كەســایەتییەكان 
ــتە  ــڕۆك و ڕۆمانــدا، پێویس ــی چی ــەر كارێك ــە ه ــتە ل ــڕۆك و ڕۆمانــدا، پێویس ــی چی ــەر كارێك ــە ه ل
بــە  بێــت،  هاوچەشــن  كەســایەتییەكە  بــە لەگــەڵ  بێــت،  هاوچەشــن  كەســایەتییەكە  لەگــەڵ 
و  پێكهاتــە  ڕووی  لــە  پێویســتە  تــر  و مانایەكــی  پێكهاتــە  ڕووی  لــە  پێویســتە  تــر  مانایەكــی 
ــاو ڕۆمانەكــە  ــە كەســایەتییەكەی ن ــاو ڕۆمانەكــە ســیفاتەكانیدا ب ــە كەســایەتییەكەی ن ســیفاتەكانیدا ب
بچێــت، كــە ئەمــەش هێــزی پــێ دەبەخشــێت. بچێــت، كــە ئەمــەش هێــزی پــێ دەبەخشــێت. 
ــەو كەســایەتییە  ــەی ئ ــكات وێن ــە واب ــە ئەم ــەو كەســایەتییە لەوانەی ــەی ئ ــكات وێن ــە واب ــە ئەم لەوانەی
لــە هــزری خوێنــەر بــە قووڵــی بنەخشــێت كــە لــە هــزری خوێنــەر بــە قووڵــی بنەخشــێت كــە 
الســر:  تــاج  )أمیــر  دەخوێنێتــەوە((.  الســر: دەقەكــە  تــاج  )أمیــر  دەخوێنێتــەوە((.  دەقەكــە 
ــاح  ــة، مت ــال الروائی ــی االعم ــاح  ف ــة، مت ــال الروائی ــی االعم اســما ء اســما ء الشــخصیاتالشــخصیات ف
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هەروەهــا دوكتــۆر )محمــد عبداللــه القواســمة( هەروەهــا دوكتــۆر )محمــد عبداللــه القواســمة( 
لــەو  ))هەندێــك  دەڵــێ:  نووســینێكیدا  لــەو لــە  ))هەندێــك  دەڵــێ:  نووســینێكیدا  لــە 

لــە  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  لــە هونەركارییانــەی  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  هونەركارییانــەی 
بەكارهێنانــی  دیــاردەی  دەركەوتــووە،  بەكارهێنانــی ڕۆمانــدا  دیــاردەی  دەركەوتــووە،  ڕۆمانــدا 
ڕاســتەقینەیان.  نــاوی  بــە  ڕاســتەقینەیان. كەســایەتییەكانە  نــاوی  بــە  كەســایەتییەكانە 
لــە  بێــت  یەكێــك  كەســایەتییە  ئــەو  لــە ڕەنگــە  بێــت  یەكێــك  كەســایەتییە  ئــەو  ڕەنگــە 
كەســایەتی  یــان  مێژووییــەكان،  كەســایەتی كەســایەتییە  یــان  مێژووییــەكان،  كەســایەتییە 
ئەدەبیــی، یــان ئایینیــی، یــان كۆمەاڵیەتیــی، یــان ئەدەبیــی، یــان ئایینیــی، یــان كۆمەاڵیەتیــی، یــان 
سیاســەتمەدارێكی نــاودار، لەوانەیشــە كەســێكی سیاســەتمەدارێكی نــاودار، لەوانەیشــە كەســێكی 
خزمــی  یــان  ڕۆماننووســەكە،  لــە  بێــت  خزمــی نزیــك  یــان  ڕۆماننووســەكە،  لــە  بێــت  نزیــك 
ــان وەك  ــەكان خۆی ــە ڕۆماننووس ــك ل ــت. هەندێ ــان وەك بێ ــەكان خۆی ــە ڕۆماننووس ــك ل ــت. هەندێ بێ
كەســایەتییەكی نــاو ڕۆمانەكانیــان بــەكار دەهێنــن. كەســایەتییەكی نــاو ڕۆمانەكانیــان بــەكار دەهێنــن. 
ئــەو ســتایلەمان لــە بەكارهێنانــی نــاوی ڕاســتەقینە ئــەو ســتایلەمان لــە بەكارهێنانــی نــاوی ڕاســتەقینە 
لــە ڕۆمانــی مێژووییــەوە بــۆ گوێزراوەتــەوە، كــە لــە لــە ڕۆمانــی مێژووییــەوە بــۆ گوێزراوەتــەوە، كــە لــە 
ــتەقینە  ــایەتی ڕاس ــە كەس ــت ب ــتكردنیدا پش ــتەقینە دروس ــایەتی ڕاس ــە كەس ــت ب ــتكردنیدا پش دروس
دەبەســتێت هــەروەك لــە كتێبــە مێژووییەكانــدا دەبەســتێت هــەروەك لــە كتێبــە مێژووییەكانــدا 
)واتــە  دیاردەیــە  ئــەم  کــراوە.  پــێ  )واتــە ئامــاژەی  دیاردەیــە  ئــەم  کــراوە.  پــێ  ئامــاژەی 
نــاوی  و  كەســایەتی  بەكارهێنانــی  نــاوی دیــاردەی  و  كەســایەتی  بەكارهێنانــی  دیــاردەی 
ــی مێژووییــن، كــە  ــی ڕۆمان ــی مێژووییــن، كــە ڕاســتەقینە( درێژەپێدان ــی ڕۆمان ڕاســتەقینە( درێژەپێدان
ڕۆمانــی  باڵوبوونــەوەی  دوای  ڕۆژئاواییــەكان  ڕۆمانــی الی  باڵوبوونــەوەی  دوای  ڕۆژئاواییــەكان  الی 
)واڵتــەر ســكۆت( و )ئەیفانهــو( و )ویفرلــی( و )واڵتــەر ســكۆت( و )ئەیفانهــو( و )ویفرلــی( و 
))الطلســمالطلســم( ناســرا، هەروەهــا لەالیــەن عەرەبیشــەوە ( ناســرا، هەروەهــا لەالیــەن عەرەبیشــەوە 
دوای باڵوبوونــەوەی ڕۆمانەكانــی )ســلیم البســتانی( دوای باڵوبوونــەوەی ڕۆمانەكانــی )ســلیم البســتانی( 

ناســرا((.ناســرا((.
دیــاردەی  دەبینیــن  وەك  شــێوەیە  دیــاردەی بــەم  دەبینیــن  وەك  شــێوەیە  بــەم 
بەكارهێنانــی نــاوی ڕاســتەقینە بــۆ كەســایەتییە بەكارهێنانــی نــاوی ڕاســتەقینە بــۆ كەســایەتییە 
ڕاســتەقینەكان لــە ڕۆمانــی مێژووییــەوە هاتــە نــاو ڕاســتەقینەكان لــە ڕۆمانــی مێژووییــەوە هاتــە نــاو 
تــری  ژانرێكــی  بەمــەش  هونەرییــەوە،  تــری ڕۆمانــی  ژانرێكــی  بەمــەش  هونەرییــەوە،  ڕۆمانــی 
ئەدەبــی بــە نــاوی )ڕۆمانــی ژیاننامەیــی( لــە دنیــای ئەدەبــی بــە نــاوی )ڕۆمانــی ژیاننامەیــی( لــە دنیــای 
ئەدەبــدا پەیــدا بــوو. بــۆ نموونــە ئــەم كەســایەتییە ئەدەبــدا پەیــدا بــوو. بــۆ نموونــە ئــەم كەســایەتییە 
ــینی  ــە نووس ــا ء( ل ــی )نس ــە ڕۆمان ــتەقینەیە ل ــینی ڕاس ــە نووس ــا ء( ل ــی )نس ــە ڕۆمان ــتەقینەیە ل ڕاس
ڕۆماننووســی ئەمریكــی )چارلــز بۆكۆڤســكی( بەدی ڕۆماننووســی ئەمریكــی )چارلــز بۆكۆڤســكی( بەدی 
ــكی  ــز بۆكۆڤس ــدا چارل ــەو ڕۆمانەی ــە ل ــن، ك ــكی دەكەی ــز بۆكۆڤس ــدا چارل ــەو ڕۆمانەی ــە ل ــن، ك دەكەی
ــاوی ڕاســتەقینەی  ــە ن ــی ب ــك ژن ــاوی ڕاســتەقینەی كەســایەتی هەندێ ــە ن ــی ب ــك ژن كەســایەتی هەندێ
خۆیــان بــەكار هێنــاوە. بەكارهێنانــی ئــەم شــێوازە خۆیــان بــەكار هێنــاوە. بەكارهێنانــی ئــەم شــێوازە 
هونەرییــە لەالیــەن ڕۆماننووســەوە، بــە تایبەتــی هونەرییــە لەالیــەن ڕۆماننووســەوە، بــە تایبەتــی 
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ــاڕ و  ــێوەیەكی گاڵتەج ــە ش ــە ب ــەوەی ك ــۆی ئ ــاڕ و بەه ــێوەیەكی گاڵتەج ــە ش ــە ب ــەوەی ك ــۆی ئ بەه
تەنــز ئامێــز وێنــای ئــەو ژنانــەی كردبــوو، ئەمــەش تەنــز ئامێــز وێنــای ئــەو ژنانــەی كردبــوو، ئەمــەش 
ــەت  ــۆی، تەنان ــێ ب ــرس و دڵەڕاوك ــەی ت ــووە مای ــەت ب ــۆی، تەنان ــێ ب ــرس و دڵەڕاوك ــەی ت ــووە مای ب
الی هەندێــك لــە هاوڕێكانــی گوتبــووی لەوانەیــە بــە الی هەندێــك لــە هاوڕێكانــی گوتبــووی لەوانەیــە بــە 

ــت. ــەوە بكوژرێ ــەو ڕۆمان ــۆی ئ ــت.ه ــەوە بكوژرێ ــەو ڕۆمان ــۆی ئ ه
كەســایەتییە  جــۆرە  لــەو  تــر  كەســایەتییە نموونەیەكــی  جــۆرە  لــەو  تــر  نموونەیەكــی 
ڕاســتەقینانە، ئــەو كەســایەتییانەن كــە ڕۆماننــووس ڕاســتەقینانە، ئــەو كەســایەتییانەن كــە ڕۆماننــووس 
)ربعــي المدهــون( لــە ڕۆمانــی ))ربعــي المدهــون( لــە ڕۆمانــی )مصائــرمصائــر: كونشــرتو : كونشــرتو 
الهولوكوســت والنكبــة( و )الســیدة مــن تــل أبیــب(الهولوكوســت والنكبــة( و )الســیدة مــن تــل أبیــب(
دا بــەكاری هێنــاون، لەوانــە نــاوی )ربعــي المدهون( دا بــەكاری هێنــاون، لەوانــە نــاوی )ربعــي المدهون( 
كــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیەتــی، هەروەهــا چەندان كــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیەتــی، هەروەهــا چەندان 
كەســایەتی تــر بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیــان كەســایەتی تــر بــە نــاوی ڕاســتەقینەی خۆیــان 
لەنــاو ڕۆمانەكانیــدا بەكارهاتــوون، وەك كەســایەتی لەنــاو ڕۆمانەكانیــدا بەكارهاتــوون، وەك كەســایەتی 
)ئەمجــەد ناســر( و )عیزەددیــن قەســام( و )یاســر )ئەمجــەد ناســر( و )عیزەددیــن قەســام( و )یاســر 
عەرەفــات( و )مەحمــوود دەروێــش( و )شــارۆن( و عەرەفــات( و )مەحمــوود دەروێــش( و )شــارۆن( و 

)ڕابیــن( و چەندانــی دیکــە. )ڕابیــن( و چەندانــی دیکــە. 
هەڵبــەت دوكتــۆر )محمــد القواســمة( پێــی وایــە هەڵبــەت دوكتــۆر )محمــد القواســمة( پێــی وایــە 
بەكارهێنانی كەســایەتی بەم شــێوە ڕاســتەقینەیەی بەكارهێنانی كەســایەتی بەم شــێوە ڕاســتەقینەیەی 
وا دەكات كاریگەرێتــی لــە ســەر ڕووداوەكانــی نــاو وا دەكات كاریگەرێتــی لــە ســەر ڕووداوەكانــی نــاو 
كــە وەك  وادەكات  نەبێــت، هەروەهــا  كــە وەك ڕۆمانەكــە  وادەكات  نەبێــت، هەروەهــا  ڕۆمانەكــە 
ئەمــەش  دەركەوێــت،  گیــان  بــێ  ئەمــەش جەســتەیەكی  دەركەوێــت،  گیــان  بــێ  جەســتەیەكی 
کارێکــی وەهــا دەكات ڕۆمانەكــە لــە مێــژووەوە کارێکــی وەهــا دەكات ڕۆمانەكــە لــە مێــژووەوە 
نزیــك ببێتــەوە و خوێنــەر وەك كەســایەتییەكی نزیــك ببێتــەوە و خوێنــەر وەك كەســایەتییەكی 
نــاو ڕۆمانەكــە نــاوی نەهێنێــت، ئەگــەر بێتــو هیــچ نــاو ڕۆمانەكــە نــاوی نەهێنێــت، ئەگــەر بێتــو هیــچ 

ــت. ــدا نەبێ ــای خەیاڵ ــە دنی ــی ل ــت.ڕۆڵێك ــدا نەبێ ــای خەیاڵ ــە دنی ــی ل ڕۆڵێك
ناوبــراو لــە درێژەی قســەكانیدا دەڵــێ، هەرچەندە ناوبــراو لــە درێژەی قســەكانیدا دەڵــێ، هەرچەندە 
لــە ڕۆمانــدا كەســایەتی ڕاســتەقینە وەك ڕەگەزێكــی لــە ڕۆمانــدا كەســایەتی ڕاســتەقینە وەك ڕەگەزێكــی 
سەرنجڕاكێشــان دادەنرێــت، بــەاڵم پێویســتە بــە سەرنجڕاكێشــان دادەنرێــت، بــەاڵم پێویســتە بــە 
وریاییــەوە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكرێت، بــۆ ئەوەی بە وریاییــەوە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكرێت، بــۆ ئەوەی بە 
شــێوە ڕاســتەقینەكەی نەچێتــە نــاو ڕۆمانەوە و وای شــێوە ڕاســتەقینەكەی نەچێتــە نــاو ڕۆمانەوە و وای 
لــێ نــەكات كــە لــە گێڕانــەوەی مێــژوو نزیــك بێــت لــێ نــەكات كــە لــە گێڕانــەوەی مێــژوو نزیــك بێــت 
ــە  ــەو هونەرەك ــتەقینەن و ل ــی ڕاس ــە ڕووداوەكان ــە ك ــەو هونەرەك ــتەقینەن و ل ــی ڕاس ــە ڕووداوەكان ك

دووركەوێتــەوە كــە نزیكــە لــە دنیــای خەیــاڵ.دووركەوێتــەوە كــە نزیكــە لــە دنیــای خەیــاڵ.
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.  .  20092009
وكاتــب  ونســا ء  صخــب  روایــة  بــدر:  علــي  وكاتــب •  ونســا ء  صخــب  روایــة  بــدر:  علــي   •
مغمــور، منشــورات دار نــون، مكتبــة الفكــر الجدیــد، مغمــور، منشــورات دار نــون، مكتبــة الفكــر الجدیــد، 

ــا ســنة نشــر. ــا ســنة نشــر.ب ب
المیثــاق  الذاتیــة،  الســیرة  لوجــون:  فیلیــب  المیثــاق •  الذاتیــة،  الســیرة  لوجــون:  فیلیــب   •
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المركــز  حلــي،  عمــر  ترجمــة  االدبــي،  المركــز والتأریــخ  حلــي،  عمــر  ترجمــة  االدبــي،  والتأریــخ 
.  .  19941994 بیــروت،  العربــي،  بیــروت، الثقافــي  العربــي،  الثقافــي 

 ) )graziellagraziella )غرازییــا  ڕۆمانــی  المارتیــن:  )غرازییــا •  ڕۆمانــی  المارتیــن:   •
لەالیــەن نجیــب المســتكاوي و جــودت عوســمان لەالیــەن نجیــب المســتكاوي و جــودت عوســمان 
وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی عەرەبــی و لەالیــەن وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی عەرەبــی و لەالیــەن 
بەنــاوی  بەنــاوی      19611961 ســاڵی  لــە  العربــي  الفكــر  ســاڵی دار  لــە  العربــي  الفكــر  دار 

باڵوكراوەتــەوە. باڵوكراوەتــەوە.جرازیــا  جرازیــا 
• ممــدوح فــراج النابــي: روایــة الســیرة الذاتیــة فــي • ممــدوح فــراج النابــي: روایــة الســیرة الذاتیــة فــي 
مصــر، دراســة فــي التأصیــل والتشــكیل، منشــورات مصــر، دراســة فــي التأصیــل والتشــكیل، منشــورات 
القاهــرة، مصــر،  الثقافــة،  لقصــور  العامــة  القاهــرة، مصــر، الهیئــة  الثقافــة،  لقصــور  العامــة  الهیئــة 

..20112011
• میخائیــل باختیــن: الخطــاب الروائــي، ترجمــة • میخائیــل باختیــن: الخطــاب الروائــي، ترجمــة 
د. محمــد بــرادة، منشــورات دار الفكــر للدراســات د. محمــد بــرادة، منشــورات دار الفكــر للدراســات 

والنشــر والتوزیــع، القاهــرة، ط/والنشــر والتوزیــع، القاهــرة، ط/11، ، 19871987..
ــان،  ــەری نووســینی ڕۆم ــەر: هون ــان، • مســتەفا ڕاب ــەری نووســینی ڕۆم ــەر: هون • مســتەفا ڕاب

چ/چ/11، ســاڵی ، ســاڵی 20212021..
لــە  الفقیــر(،  )ابــن  ڕۆمانــی  فرعــون:  مولــود  لــە •  الفقیــر(،  )ابــن  ڕۆمانــی  فرعــون:  مولــود   •
باڵوكراوەكانــی المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، باڵوكراوەكانــی المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 

ســاڵی ســاڵی 20062006..
• نانســي كریــس: تقنیــات كتابــة الروایــة، ترجمــة • نانســي كریــس: تقنیــات كتابــة الروایــة، ترجمــة 
العربیــة  الــدار  منشــورات  ادریــس،  جابــر  العربیــة زینــة  الــدار  منشــورات  ادریــس،  جابــر  زینــة 

للعلــوم ناشــرون، ط/للعلــوم ناشــرون، ط/11، لبنــان، ، لبنــان، 20092009..

نامەی زانکۆیی:نامەی زانکۆیی:
• روایــة الســیرة الذاتیــة: غرفــة الذكریــات لبشــیر • روایــة الســیرة الذاتیــة: غرفــة الذكریــات لبشــیر 
مفتــي أنموذجــا، بحــث التخــرج قدمــت مــن قبــل مفتــي أنموذجــا، بحــث التخــرج قدمــت مــن قبــل 
الــی  ایمــان  بوكیلــو  و  هاجــر  بوشــریم  الــی الطالبــة  ایمــان  بوكیلــو  و  هاجــر  بوشــریم  الطالبــة 
كلیــة االداب واللغــات بجامعــة محمــد الصدیــق فــي كلیــة االداب واللغــات بجامعــة محمــد الصدیــق فــي 
الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة عــام الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة عــام 

..20192019
الســرد  ورا ء  مــا  عبدالكریــم:  مجــاد  حســن  الســرد •  ورا ء  مــا  عبدالكریــم:  مجــاد  حســن   •
فــي الروایــة العراقیــة، رســالة ماجســتیر، قدمــت فــي الروایــة العراقیــة، رســالة ماجســتیر، قدمــت 
الــی جامعــة القادســیة، كلیــة التربیــة، قســم اللغــة الــی جامعــة القادســیة، كلیــة التربیــة، قســم اللغــة 

..20092009//20082008 ســنة  ســنة العربیــة،  العربیــة، 

• نجــاة سویســي: روایــة الســیرة الذاتیــة فــي • نجــاة سویســي: روایــة الســیرة الذاتیــة فــي 
)مــزاج مراهقــة( لفضیلــة الفــاروق، رســالة ماجســتیر )مــزاج مراهقــة( لفضیلــة الفــاروق، رســالة ماجســتیر 
اللغــة  قســم  واللغــات،  اآلداب  كلیــة  الــی  اللغــة قدمــت  قســم  واللغــات،  اآلداب  كلیــة  الــی  قدمــت 
العربیــة وآدابهــا فــي جامعــة منتــوري قســنطینة فــي العربیــة وآدابهــا فــي جامعــة منتــوري قســنطینة فــي 
ــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، ســنة  ــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، ســنة الجمهوریــة الجزائری الجمهوریــة الجزائری

..20112011

گۆڤارەكان:گۆڤارەكان:
• ســابیر ڕەشــید: ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان، • ســابیر ڕەشــید: ســەعید زەبۆكــی الی خۆمــان، 

گۆڤــاری ڕامــان، ژمــارە )گۆڤــاری ڕامــان، ژمــارە )99(، ســاڵی (، ســاڵی 19971997..
• د. خیري دومة: روایة الســیرة الذاتیة الجدیدة، • د. خیري دومة: روایة الســیرة الذاتیة الجدیدة، 
قــراءة فــي بعــض روایــات البنــات فــي مصــر، مجلــة قــراءة فــي بعــض روایــات البنــات فــي مصــر، مجلــة 
كلیــة اآلداب بجامعــة القاهــرة، المجلــد كلیــة اآلداب بجامعــة القاهــرة، المجلــد 6363، عــدد/، عــدد/11، ، 

ســنة ســنة 20032003..
فایلەكانی ئینتەرنێت:فایلەكانی ئینتەرنێت:

ــة،  ــة الســیر ذاتی ــح: الروای ــدي صال ــرح مه ــة، • د. ف ــة الســیر ذاتی ــح: الروای ــدي صال ــرح مه • د. ف
علــی  متــاح  بحــث  أنموذجــا،  بــدر  علــی  علــی روایــات  متــاح  بحــث  أنموذجــا،  بــدر  علــی  روایــات 
االنترنــت فــي موقــع كلیــة التربیــة بجامعــة القادســیة. االنترنــت فــي موقــع كلیــة التربیــة بجامعــة القادســیة. 
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