
91 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

چۆن ڕۆمان بنووسین؟چۆن ڕۆمان بنووسین؟

پ. ی. د. نەجم ئەڵوەنیپ. ی. د. نەجم ئەڵوەنی
)زانکۆی سەاڵحەددین  - کۆلێژی زمان()زانکۆی سەاڵحەددین  - کۆلێژی زمان(

لــەم ســەردەمەدا زۆر کــەس هــەن دەســتیان لــەم ســەردەمەدا زۆر کــەس هــەن دەســتیان 
داوەتــە ڕۆمــان نووســین بــێ ئــەوەی ئــاگاداری داوەتــە ڕۆمــان نووســین بــێ ئــەوەی ئــاگاداری 
گەلــێ  ڕۆماننووســین  پرۆســەی  کــە  گەلــێ ئەوەبــن  ڕۆماننووســین  پرۆســەی  کــە  ئەوەبــن 
ســەختەو بــە ئاســانی خــۆی بــە دەســتەوە نــادات.ســەختەو بــە ئاســانی خــۆی بــە دەســتەوە نــادات.
ــنای  ــە ئاش ــیوە ک ــی نووس ــا ڕۆمان ــزی وەه ــنای بەڕێ ــە ئاش ــیوە ک ــی نووس ــا ڕۆمان ــزی وەه بەڕێ
هونەرەکانــی گێڕانــەوە نییــە و نازانــێ تەنانــەت هونەرەکانــی گێڕانــەوە نییــە و نازانــێ تەنانــەت 
ســەرەتا و کۆتایــی ڕۆمــان پێکــەوە بگونجێنــێ، ســەرەتا و کۆتایــی ڕۆمــان پێکــەوە بگونجێنــێ، 
ــا هەرەســەرەکی و  ــە بنەم ــە ل ــەش یەکێک ــە ئەم ــا هەرەســەرەکی و ک ــە بنەم ــە ل ــەش یەکێک ــە ئەم ک
هەرەگرنگەکانــی ئــەم جــۆرە نووســینە، ئەگەرچــی هەرەگرنگەکانــی ئــەم جــۆرە نووســینە، ئەگەرچــی 
ئەرســتۆ لــە کتێبــی )شــیعرییەت(دا کــە بــە هەڵــە ئەرســتۆ لــە کتێبــی )شــیعرییەت(دا کــە بــە هەڵــە 
بــە )هونــەری شــیعر( ناســراوە، لەمێــژە ئامــاژەی بــە )هونــەری شــیعر( ناســراوە، لەمێــژە ئامــاژەی 

ــردووە. ــە ک ــەم الیەن ــی ئ ــە گرنگی ــردووە.ب ــە ک ــەم الیەن ــی ئ ــە گرنگی ب
هــەر ڕۆمانێــک لــە دەیــان هێشــووە ڕووداو پێــک هــەر ڕۆمانێــک لــە دەیــان هێشــووە ڕووداو پێــک 
دێــت و گێڕانــەوەی ئــەو ڕووداوانــە ئەوەنــدە گرنــگ دێــت و گێڕانــەوەی ئــەو ڕووداوانــە ئەوەنــدە گرنــگ 
نییــە بــە ئەنــدازەی ئــەوەی چۆنیەتــی ڕێکخســتنی نییــە بــە ئەنــدازەی ئــەوەی چۆنیەتــی ڕێکخســتنی 
ڕەخنــەی  کــە  گرنگــە  ڕووداوانــە  ئــەو  ڕەخنــەی نێــوان  کــە  گرنگــە  ڕووداوانــە  ئــەو  نێــوان 
ــاوەوەی دەق. ــادی ن ــاوە بنی ــاوی لێن ــاوەوەی دەق.بنیادگــەری ن ــادی ن ــاوە بنی ــاوی لێن بنیادگــەری ن
نووســەرانی کتێبــی )جیهانــی ڕۆمــان(، واتــە نووســەرانی کتێبــی )جیهانــی ڕۆمــان(، واتــە 
ســەبارەت  ئۆئیلیــە(،  ڕیــاڵ  و  بۆرنــۆف  ســەبارەت )ڕۆاڵن  ئۆئیلیــە(،  ڕیــاڵ  و  بۆرنــۆف  )ڕۆاڵن 
ــی  ــەرەتا و کۆتای ــوان س ــی نێ ــی گونجان ــە گرنگ ــی ب ــەرەتا و کۆتای ــوان س ــی نێ ــی گونجان ــە گرنگ ب
و  ســەرەتا  نێــوان  »گونجانــی  دەڵێــن:  و ڕۆمــان  ســەرەتا  نێــوان  »گونجانــی  دەڵێــن:  ڕۆمــان 
کۆتایــی بەڵگەیــە بــۆ ئــەو یەکگرتووییــەی لــە کۆتایــی بەڵگەیــە بــۆ ئــەو یەکگرتووییــەی لــە 
ئامرازێکــی  هەروەهــا  هەیــە،  چیڕۆکــدا  ئامرازێکــی بنیــادی  هەروەهــا  هەیــە،  چیڕۆکــدا  بنیــادی 
ــزر و  ــە ه ــۆ گوزارشــتکردن ل ــووس ب ــە ڕۆمانن ــزر و نایاب ــە ه ــۆ گوزارشــتکردن ل ــووس ب ــە ڕۆمانن نایاب
جیهانبینــی خــۆی بــەکاری دەهێنــێ. لــە ســەرەتاوە جیهانبینــی خــۆی بــەکاری دەهێنــێ. لــە ســەرەتاوە 
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بەرەوپێشــچوونی  و  دەکرێــت  پرســیار  بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵــێ  و  دەکرێــت  پرســیار  کۆمەڵــێ 
ــۆ  ــە ب ــەی وەاڵم ــی کۆتاییەک ــە، بەتایبەت ــۆ چیڕۆکەک ــە ب ــەی وەاڵم ــی کۆتاییەک ــە، بەتایبەت چیڕۆکەک
ئــەو پرســیارانە« )لئــەو پرســیارانە« )ل٤٥٤٥(. ئەگــەر لــەم ڕوانگەیــەوە (. ئەگــەر لــەم ڕوانگەیــەوە 
تەماشــای دۆخــی هەنــدێ نووســین بکەیــن کــە تەماشــای دۆخــی هەنــدێ نووســین بکەیــن کــە 
ــان  ــاوی ڕۆمانی ــرس ن ــێ ت ــەدا ب ــەی ئێم ــەم واڵت ــان ل ــاوی ڕۆمانی ــرس ن ــێ ت ــەدا ب ــەی ئێم ــەم واڵت ل
چونکــە  دەبیــن،  هێدمــە  تووشــی  نــراوە،  چونکــە لــێ  دەبیــن،  هێدمــە  تووشــی  نــراوە،  لــێ 
نووســەرەکانیان هێنــدە لــە چۆنیەتــی نووســین نووســەرەکانیان هێنــدە لــە چۆنیەتــی نووســین 
و هونەرەکانــی گێڕانــەوە بــێ ئــاگان، تەنانــەت و هونەرەکانــی گێڕانــەوە بــێ ئــاگان، تەنانــەت 
ژانــرە  ئــەم  هونــەری  هەنگاوەکانــی  ژانــرە بەراییتریــن  ئــەم  هونــەری  هەنگاوەکانــی  بەراییتریــن 
ــان وەک  ــینی ڕۆم ــتوون نووس ــن و وا تێگەیش ــان وەک نازان ــینی ڕۆم ــتوون نووس ــن و وا تێگەیش نازان
گێڕانــەوەی حیکایەتەکانــی شــەوانی بــەر ئاگردانــی گێڕانــەوەی حیکایەتەکانــی شــەوانی بــەر ئاگردانــی 
ــەو  ــتیان ل ــێ ئاس ــان گەل ــرە هەندێکی ــتانە، بگ ــەو زس ــتیان ل ــێ ئاس ــان گەل ــرە هەندێکی ــتانە، بگ زس

نزمتــرە.  نزمتــرە. حیکایەتانــەش  حیکایەتانــەش 
ڕۆمــان دەقێــک نییــە بــۆ گوتــاردان و ئامــۆژگاری ڕۆمــان دەقێــک نییــە بــۆ گوتــاردان و ئامــۆژگاری 
و پەنــد، هەروەهــا دەقێــک نییــە بــۆ ئاراســتەکردنی و پەنــد، هەروەهــا دەقێــک نییــە بــۆ ئاراســتەکردنی 
ڕاســتەوخۆی ئایدیۆلۆژیــای نووســەر، ئەگەرچــی ڕاســتەوخۆی ئایدیۆلۆژیــای نووســەر، ئەگەرچــی 
ــتەوخۆ  ــە ناڕاس ــە ب ــی، وات ــێوەیەکی ناوەک ــە ش ــتەوخۆ ب ــە ناڕاس ــە ب ــی، وات ــێوەیەکی ناوەک ــە ش ب

ــت. ــە خــۆ بگرێ ــەش ل ــت ئەمان ــت.دەکرێ ــە خــۆ بگرێ ــەش ل ــت ئەمان دەکرێ
یەکێــک لە خەوشــە گەورەکانی نووســینی ڕۆمان، یەکێــک لە خەوشــە گەورەکانی نووســینی ڕۆمان، 
بااڵدەســت بوونــی یەکالیەنانــەی هــزری نووســەرە، بااڵدەســت بوونــی یەکالیەنانــەی هــزری نووســەرە، 
ــەک  ــی ی ــی دەقێک ــۆ بەرهەمهێنان ــە ب ــە زەمین ــەک ئەم ــی ی ــی دەقێک ــۆ بەرهەمهێنان ــە ب ــە زەمین ئەم
دەنگــی ســاز دەکات کــە بــە خراوتریــن و نزمتریــن دەنگــی ســاز دەکات کــە بــە خراوتریــن و نزمتریــن 
جۆرەکانــی ڕۆمــان دادەنــرێ و جــۆرە بانگەشــەیەکە جۆرەکانــی ڕۆمــان دادەنــرێ و جــۆرە بانگەشــەیەکە 
بــۆ هــزری شــمولی تــاک ڕەهەنــد، داکۆکــی کــردن بــۆ هــزری شــمولی تــاک ڕەهەنــد، داکۆکــی کــردن 
و پشــتگیری کردنــە لــە سســتمێکی دەســەاڵتداری و پشــتگیری کردنــە لــە سســتمێکی دەســەاڵتداری 
کــە بــڕوای بــە هــزری جیــاواز نییــە و ڕێگــری لــە کــە بــڕوای بــە هــزری جیــاواز نییــە و ڕێگــری لــە 
دانوســتانی نێــوان دەنگــە جیــاوازەکان دەکات، لــە دانوســتانی نێــوان دەنگــە جیــاوازەکان دەکات، لــە 
بــەر ئــەوە و بۆ ســەرکۆنەکردنی ئەم جــۆرە ڕۆمانە، بــەر ئــەوە و بۆ ســەرکۆنەکردنی ئەم جــۆرە ڕۆمانە، 
نووســەری نــاوداری بــواری گێڕانــەوە )میخائیــل نووســەری نــاوداری بــواری گێڕانــەوە )میخائیــل 
باختیــن( زاراوەی ڕۆمانــی فرەدەنگــی هێنایــە ئاراوە باختیــن( زاراوەی ڕۆمانــی فرەدەنگــی هێنایــە ئاراوە 
ــەی چەمکــی زاراوەی یەکەمــە.  ــەواو پێچەوان ــەی چەمکــی زاراوەی یەکەمــە. کــە ت ــەواو پێچەوان کــە ت
ئەمەشــیانی لــە باســی ڕۆمانەکانــی دەستۆیڤســکی ئەمەشــیانی لــە باســی ڕۆمانەکانــی دەستۆیڤســکی 

دا خســتووەتە بەرچــاو.دا خســتووەتە بەرچــاو.

ــەک  ــە ســەر ی ــۆژی، ڕۆمانێکــە ب ــی ئایدیۆل ــەک ڕۆمان ــە ســەر ی ــۆژی، ڕۆمانێکــە ب ــی ئایدیۆل ڕۆمان
ملکەچکردنــی  بــۆ  هەوڵێکــە  و  داخــراوە  ملکەچکردنــی هــزردا  بــۆ  هەوڵێکــە  و  داخــراوە  هــزردا 
خوێنــەر بــۆ ئــەو ئایدیۆلۆژیــا تــاک ڕەهەنــدەی کــە خوێنــەر بــۆ ئــەو ئایدیۆلۆژیــا تــاک ڕەهەنــدەی کــە 
ــە کارلێکــی  ــی، بەمــەش ڕێ ل ــڕوای پێیەت ــە کارلێکــی خــۆی ب ــی، بەمــەش ڕێ ل ــڕوای پێیەت خــۆی ب
نێــوان خوێنــەر و دەق دەگــرێ کــە لــە تیــۆری نێــوان خوێنــەر و دەق دەگــرێ کــە لــە تیــۆری 
پێشــوازی دەقــدا بــاس کــراوە. نووســەری ئــەم پێشــوازی دەقــدا بــاس کــراوە. نووســەری ئــەم 
جــۆرە ڕۆمانــە کــە بەداخــەوە الی ئێمــە زۆرن، جــۆرە ڕۆمانــە کــە بەداخــەوە الی ئێمــە زۆرن، 
بــۆ  ناهێڵنــەوە  خوێنــەر  بــۆ  دەرفەتێــک  بــۆ هیــچ  ناهێڵنــەوە  خوێنــەر  بــۆ  دەرفەتێــک  هیــچ 
ــەوەی  ــی دەقــی ڕۆمانەکــە ببــێ و ئ ــەوەی تێکەڵ ــەوەی ئ ــی دەقــی ڕۆمانەکــە ببــێ و ئ ــەوەی تێکەڵ ئ
ئــەو  نەیدرکانــدووە،  نووســەر  یــان  ئــەو نەگوتــراوە،  نەیدرکانــدووە،  نووســەر  یــان  نەگوتــراوە، 
بەخــۆی پڕیــان بکاتــەوە، یــان ئاشــکرایان بــکات.بەخــۆی پڕیــان بکاتــەوە، یــان ئاشــکرایان بــکات.
الیەنێکــی دیکــەی گرنگــی ڕۆمــان، ئاشــنا بوونــە الیەنێکــی دیکــەی گرنگــی ڕۆمــان، ئاشــنا بوونــە 
ــەوە. لەبــەر ئــەوەی زۆربــەی  ــە زاراوەکانــی گێڕان ــەوە. لەبــەر ئــەوەی زۆربــەی ب ــە زاراوەکانــی گێڕان ب
ــی و  ــی و ڕۆماننووســانی کــورد باکگراوندێکــی ڕەخنەی ڕۆماننووســانی کــورد باکگراوندێکــی ڕەخنەی
مەعریفــی تۆکمــە، یــان پێویســتیان لــەم بارەیــەوە مەعریفــی تۆکمــە، یــان پێویســتیان لــەم بارەیــەوە 
نییــە، تێکەاڵوییەکــی ســەیریان لــە نێــوان ژیاننامــە نییــە، تێکەاڵوییەکــی ســەیریان لــە نێــوان ژیاننامــە 
و ڕۆمــان، یادداشــتی ڕۆژانــە و ڕۆمــان، گەشــتنامە و ڕۆمــان، یادداشــتی ڕۆژانــە و ڕۆمــان، گەشــتنامە 
کــردووە.  ڕۆمانــدا  مێژوونووســین و  ڕۆمــان و  کــردووە. و  ڕۆمانــدا  مێژوونووســین و  ڕۆمــان و  و 
ــەوەی  ــک و شــێوازی گێڕان ــە تەکنی ــەک لەمان ــەوەی هەری ــک و شــێوازی گێڕان ــە تەکنی ــەک لەمان هەری
تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە، بــێ ئاشــنا بــوون تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە، بــێ ئاشــنا بــوون 
ــەو  ــوان ئ ــنووری نێ ــرێ س ــز ناتوان ــە، هەرگی ــەو بەوان ــوان ئ ــنووری نێ ــرێ س ــز ناتوان ــە، هەرگی بەوان

ــەوە. ــا بکرێن ــک جی ــین لێ ــەی نووس ــەوە.جۆران ــا بکرێن ــک جی ــین لێ ــەی نووس جۆران
گرێبەســتی  خــودی،  ژیاننامــەی  نموونــە  گرێبەســتی بــۆ  خــودی،  ژیاننامــەی  نموونــە  بــۆ 
ــە  ــە ڕاســتگۆیی گێڕانــەوەی ئەزموونــی نووســەرەکەی ل ڕاســتگۆیی گێڕانــەوەی ئەزموونــی نووســەرەکەی ل
خــۆ دەگرێــت، نابــێ ئــەو نووســەرە بەهیچ شــێوەیەک خــۆ دەگرێــت، نابــێ ئــەو نووســەرە بەهیچ شــێوەیەک 
ــی  ــی و کەســانی ناڕاســتەقینە تێکەڵ ــی ڕووداوی خەیاڵ ــی و کەســانی ناڕاســتەقینە تێکەڵ ڕووداوی خەیاڵ
نووســەری ڕۆمــان  لــە کاتێکــدا  بــکات،  نووســەری ڕۆمــان نووســین  لــە کاتێکــدا  بــکات،  نووســین 
کارەکتــەری  و  دەخوڵقێنــێ  ڕووداو  ئاســایییە  کارەکتــەری زۆر  و  دەخوڵقێنــێ  ڕووداو  ئاســایییە  زۆر 
خەیاڵــی، یــان وێناکــراو دەهێنێتــە نێــو دەقەکەیــەوە خەیاڵــی، یــان وێناکــراو دەهێنێتــە نێــو دەقەکەیــەوە 
و کەســیش بــۆی نییــە لــەم بارەیــەوە لێپرســینەوەی و کەســیش بــۆی نییــە لــەم بارەیــەوە لێپرســینەوەی 
لەگەڵــدا بــکات، چونکــە ڕۆماننــووس مێــژووی ژیانــی لەگەڵــدا بــکات، چونکــە ڕۆماننــووس مێــژووی ژیانــی 
خــۆی ناگێڕێتــەوە و ناشــبێ یەکســان بکــرێ لەگــەڵ خــۆی ناگێڕێتــەوە و ناشــبێ یەکســان بکــرێ لەگــەڵ 
بگێــڕەوەی دەقەکەیــدا. لــەم بارەیــەوە )ژیــرار ژنێــت( بگێــڕەوەی دەقەکەیــدا. لــەم بارەیــەوە )ژیــرار ژنێــت( 
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لــە کتێبــی )گوتــاری گێڕانــەوە( دا ئامــاژە بــەوە لــە کتێبــی )گوتــاری گێڕانــەوە( دا ئامــاژە بــەوە 
گۆریــۆ(  )باوکــە  ڕۆمانــی  بگێــڕەوەی  کــە  گۆریــۆ( دەکات  )باوکــە  ڕۆمانــی  بگێــڕەوەی  کــە  دەکات 
خــودی بەلــزاک نییە و ناشــکرێ دۆخــی بگێڕەوەیەکی خــودی بەلــزاک نییە و ناشــکرێ دۆخــی بگێڕەوەیەکی 
خەیاڵیــی نێــو حیکایەتێکــی وێناکــراو بەهاوشــێوەی خەیاڵیــی نێــو حیکایەتێکــی وێناکــراو بەهاوشــێوەی 
ڕاســتەقینە  واقیعــی  نووســەرێکی  ژیانــی  ڕاســتەقینە دۆخــی  واقیعــی  نووســەرێکی  ژیانــی  دۆخــی 
بزانیــن)لبزانیــن)ل٢٢٨٢٢٨ -  - ٢٢٩٢٢٩(، کەچــی بگێــڕەوەی دەقــی (، کەچــی بگێــڕەوەی دەقــی 
ژیاننامــەی خــودی، هەمــان نووســەری ڕاســتەقینەی ژیاننامــەی خــودی، هەمــان نووســەری ڕاســتەقینەی 

ــە. ــە.دەقەکەی دەقەکەی
لــە هەنــدێ ڕۆمانــی کوردیــدا، نووســەرەکەی لــە هەنــدێ ڕۆمانــی کوردیــدا، نووســەرەکەی 
بەجــۆرێ دەقەکــە دەگێڕێتــەوە کــە خــۆی لــە باتــی بەجــۆرێ دەقەکــە دەگێڕێتــەوە کــە خــۆی لــە باتــی 
ــزر  ــەوە و ه ــر دەکات ــەرەکان بی ــڕەوە و کارەکت ــزر بگێ ــەوە و ه ــر دەکات ــەرەکان بی ــڕەوە و کارەکت بگێ
دەدات،  پیشــان  خــۆی  جیهانبینــی  و  دەدات، دەنوێنــێ  پیشــان  خــۆی  جیهانبینــی  و  دەنوێنــێ 
بــێ ئەزموونــەکان  بــێ ئەزموونــەکان ئەمــەش تەنیــا ڕۆماننووســە  ئەمــەش تەنیــا ڕۆماننووســە 
ناگرێتــەوە، بەڵکــوو هەنــدێ لــە ڕۆماننووســانی ناگرێتــەوە، بەڵکــوو هەنــدێ لــە ڕۆماننووســانی 
نــاوداری وەک بەختیــار عەلــی بەنموونــەی ڕۆمانــی نــاوداری وەک بەختیــار عەلــی بەنموونــەی ڕۆمانــی 
ــەکان( و  ــاس و الش ــە( و )دەری ــوارەی پەروان ــەکان( و )ئێ ــاس و الش ــە( و )دەری ــوارەی پەروان )ئێ
ــی )کاوالش( و  ــەی ڕۆمان ــا ســەڕاج بەنموون ــی )کاوالش( و عەبدڵ ــەی ڕۆمان ــا ســەڕاج بەنموون عەبدڵ
ــەرەس(  ــی )ه ــەی ڕۆمان ــری بەنموون ــەد موک ــەرەس( محەم ــی )ه ــەی ڕۆمان ــری بەنموون ــەد موک محەم
بەرگــی  هــەردوو  بەنموونــەی  عــارف  حســێن  بەرگــی و  هــەردوو  بەنموونــەی  عــارف  حســێن  و 
ڕۆمانــی )شــار( و خەســرەو جــاف بەنموونــەی ڕۆمانــی )شــار( و خەســرەو جــاف بەنموونــەی 
ڕۆمانــی )دەغــدو( و )پاشــایان کوشــت( و ئــەو ڕۆمانــی )دەغــدو( و )پاشــایان کوشــت( و ئــەو 
ڕۆمانــەی لەســەر )نالــی(ی شــاعیر لــە ژێــر نــاوی ڕۆمانــەی لەســەر )نالــی(ی شــاعیر لــە ژێــر نــاوی 
)شــازادە و شــاعیر( نووســیویەتی، هەمــوو ئەوانــە )شــازادە و شــاعیر( نووســیویەتی، هەمــوو ئەوانــە 
مەترســیدارە  هەڵەیەکــی  ئەمــەش  مەترســیدارە دەگرێتــەوە،  هەڵەیەکــی  ئەمــەش  دەگرێتــەوە، 
ــەدەب  ــی )ئ ــە کتێب ــۆدۆرۆف( ل ــان ت ــەدەب وەک )تزڤیت ــی )ئ ــە کتێب ــۆدۆرۆف( ل ــان ت وەک )تزڤیت
ــداوە  ــاژەی پێ ــداوە (دا ئام ــاژەی پێ ــەڕە)٨٤٨٤(دا ئام ــە الپ ــەت( ل ــەڕە)و دەالل ــە الپ ــەت( ل و دەالل
و گوتوویەتــی: »وا پــێ دەچێــت ئــەم تێکەاڵوییــە و گوتوویەتــی: »وا پــێ دەچێــت ئــەم تێکەاڵوییــە 
بگێــڕەوە،  نابــێ  چونکــە  مەترســیدارتربێ،  بگێــڕەوە، زۆر  نابــێ  چونکــە  مەترســیدارتربێ،  زۆر 
ــە هەرگیــز  ــۆ نموون ــە خــودی نووســەر بزانیــن، ب ــە هەرگیــز ب ــۆ نموون ــە خــودی نووســەر بزانیــن، ب ب
)فالمــۆن( لــە ڕۆمانی)پێوەندییــە ترســناکەکان(ی )فالمــۆن( لــە ڕۆمانی)پێوەندییــە ترســناکەکان(ی 
- الکلــۆ - دا خــودی نووســەر نییــە، بەڵکــوو ئــەو - الکلــۆ - دا خــودی نووســەر نییــە، بەڵکــوو ئــەو 
تەنیــا کارەکتەرێکــە بــە شــێوەیەکی کاتــی ئەرکــی تەنیــا کارەکتەرێکــە بــە شــێوەیەکی کاتــی ئەرکــی 
گوتنــی پــێ ســپێردراوە«. بێجگــە لەمــەش گەلــێ گوتنــی پــێ ســپێردراوە«. بێجگــە لەمــەش گەلــێ 

ــی  ــەری ڕۆمان ــدێ نووس ــان هەن ــراوە، ی ــار وازان ــی ج ــەری ڕۆمان ــدێ نووس ــان هەن ــراوە، ی ــار وازان ج
ــەی  ــڕەوەی دەقەک ــە بگێ ــە ک ــوردی وای بۆچوون ــەی ک ــڕەوەی دەقەک ــە بگێ ــە ک ــوردی وای بۆچوون ک
ڕۆمانەکەیەتــی،  ســەرەکی  کارەکتــەری  ڕۆمانەکەیەتــی، هەمــان  ســەرەکی  کارەکتــەری  هەمــان 
ــرێ  ــی دەک ــەدا تێبین ــەو ڕۆمانان ــر ل ــەش زیات ــرێ ئەم ــی دەک ــەدا تێبین ــەو ڕۆمانان ــر ل ــەش زیات ئەم
ــراوە،  ــن( پێشــکەش ک ــە ڕاناوی)م ــە ب ــە دەقەک ــراوە، ک ــن( پێشــکەش ک ــە ڕاناوی)م ــە ب ــە دەقەک ک
بــەاڵم ڕاســتییەکەی بــە گوێــرەی زانســتی گێڕانــەوە بــەاڵم ڕاســتییەکەی بــە گوێــرەی زانســتی گێڕانــەوە 
ــک  ــە یەکێ ــوارە ک ــەم ب ــەورە تیۆرناســەکانی ئ ــک و گ ــە یەکێ ــوارە ک ــەم ب ــەورە تیۆرناســەکانی ئ و گ
لــەوان )تۆدۆرۆف(ـــە، لــه هەمــان ســەرچاوەی لــەوان )تۆدۆرۆف(ـــە، لــه هەمــان ســەرچاوەی 
ئامــاژە پێکــراو لــە الپــەڕە )ئامــاژە پێکــراو لــە الپــەڕە )٨٥٨٥(دا بــە ڕوونــی (دا بــە ڕوونــی 
ئــەم دوو توخمــەی گێڕانــەوە لەیــەک جیادەکاتــەوە ئــەم دوو توخمــەی گێڕانــەوە لەیــەک جیادەکاتــەوە 
ــە  ــە ک ــەو گوتراوەی ــەری ئ ــڕەوە بک ــت: بگێ ــە و دەڵێ ــە ک ــەو گوتراوەی ــەری ئ ــڕەوە بک ــت: بگێ و دەڵێ
ــاوی  ــە چ ــە ل ــەوە بگێڕەوەی ــێ. ئ ــک دەنوێن ــاوی کتێبێ ــە چ ــە ل ــەوە بگێڕەوەی ــێ. ئ ــک دەنوێن کتێبێ
ئــەم و ئــەو کارەکتــەرەوە کارەکانمــان پیشــان ئــەم و ئــەو کارەکتــەرەوە کارەکانمــان پیشــان 
ــی دوو  ــی دیالۆگ ــە ڕێ ــار دەدات ل ــان بڕی ــی دوو دەدات، ی ــی دیالۆگ ــە ڕێ ــار دەدات ل ــان بڕی دەدات، ی
کارەکتــەرەوە گۆڕانێــک، یــان وەســفێکی بابەتیمــان کارەکتــەرەوە گۆڕانێــک، یــان وەســفێکی بابەتیمــان 
ــە  ــی ل ــەش بەزەق ــن ئەم ــەوە. دەتوانی ــۆ بگوازێت ــە ب ــی ل ــەش بەزەق ــن ئەم ــەوە. دەتوانی ــۆ بگوازێت ب
ڕۆمانەکانــی )عەزیــزی مــەال ڕەش( بەنموونــەی ڕۆمانەکانــی )عەزیــزی مــەال ڕەش( بەنموونــەی 
)غــەوارە( و ڕۆمانــی )خــەوی پســاوەی قەندیــل(ی )غــەوارە( و ڕۆمانــی )خــەوی پســاوەی قەندیــل(ی 

ــەوە. ــەدا بدۆزین ــم کاک ــەوە.کەری ــەدا بدۆزین ــم کاک کەری
شــێوازەکانی پێشکەشــکردنی کارەکتــەر، یەکێکی شــێوازەکانی پێشکەشــکردنی کارەکتــەر، یەکێکی 
دیکەیــە لــە گــرێ کوێرەکانــی ڕۆماننووســی الی دیکەیــە لــە گــرێ کوێرەکانــی ڕۆماننووســی الی 
ئێمــە. کاتــی خــۆی )هێنــری جێمــس( لــە کتێبــی ئێمــە. کاتــی خــۆی )هێنــری جێمــس( لــە کتێبــی 
)هونــەری ڕۆمــان( و پێرســی لەبــووک لــە کتێبــی )هونــەری ڕۆمــان( و پێرســی لەبــووک لــە کتێبــی 
ــەدان  ــە س ــش ب ــش ئەوانی ــان(و پێ ــەی ڕۆم ــەدان )پیش ــە س ــش ب ــش ئەوانی ــان(و پێ ــەی ڕۆم )پیش
ــەو  ــار(دا ئ ــی )کۆم ــە کتێب ــەو ســاڵ )ئەفالتــوون( ل ــار(دا ئ ــی )کۆم ــە کتێب ســاڵ )ئەفالتــوون( ل
ســەرەکی  جــۆری  دوو  دابەشــی  ســەرەکی شــێوازانەیان  جــۆری  دوو  دابەشــی  شــێوازانەیان 

ــەن: ــە ئەمان ــردووە ک ــەن:ک ــە ئەمان ــردووە ک ک
- شێوازی پانۆرامی.- شێوازی پانۆرامی.

- شێوازی درامی.- شێوازی درامی.
چۆنیەتــی  لــە  ڕۆڵیــان  مانــە  لــە  چۆنیەتــی هەریــەک  لــە  ڕۆڵیــان  مانــە  لــە  هەریــەک 
دامەزراندنــی بنیــادی هونەریــی کارەکتــەر هەیــە دامەزراندنــی بنیــادی هونەریــی کارەکتــەر هەیــە 
و ڕێ پێدانــی بــۆ ئــەوەی ڕۆڵ لــە ڕووداوەکانــدا و ڕێ پێدانــی بــۆ ئــەوەی ڕۆڵ لــە ڕووداوەکانــدا 

بگێــڕێ.بگێــڕێ.
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ــڕەوە کارەکتــەرەکان  ــە شــێوازی یەکەمــدا، بگێ ــڕەوە کارەکتــەرەکان ل ــە شــێوازی یەکەمــدا، بگێ ل
پێشــکەش دەکات و بــە خوێنــەری دەناســێنێ، پێشــکەش دەکات و بــە خوێنــەری دەناســێنێ، 
کەچــی لــە شــێوازی دووەمــدا، بگێــڕەوە ڕێ بــەوان کەچــی لــە شــێوازی دووەمــدا، بگێــڕەوە ڕێ بــەوان 
دەدات لــە ڕێــی کــردار و گوفتارەکانــی خۆیانــەوە، دەدات لــە ڕێــی کــردار و گوفتارەکانــی خۆیانــەوە، 

ــەر بیانناســێت. ــەر بیانناســێت.خوێن خوێن
بــە  گۆشــەنیگایەک  جــۆرە  یەکــەم  بــە شــێوازی  گۆشــەنیگایەک  جــۆرە  یەکــەم  شــێوازی 
گۆشــەنیگای  دەگوتــرێ:  پێــی  دەدات  گۆشــەنیگای بگێــڕەوە  دەگوتــرێ:  پێــی  دەدات  بگێــڕەوە 
ــە  ــی، کەچــی دووەم جــۆرە گۆشــەنیگایەک ب ــە بابەت ــی، کەچــی دووەم جــۆرە گۆشــەنیگایەک ب بابەت
بگێــڕەوە دەدات کــە پێــی دەگوترێــت: خــودی.بگێــڕەوە دەدات کــە پێــی دەگوترێــت: خــودی.
گۆشــەنیگای بابەتــی ڕانــاوی )ئــەو(ی کەســی گۆشــەنیگای بابەتــی ڕانــاوی )ئــەو(ی کەســی 
ســێیەمی نادیــار دەخوازێــت و لــە دواوە تەماشــای ســێیەمی نادیــار دەخوازێــت و لــە دواوە تەماشــای 
کارەکتــەرەکان دەکات، بــەاڵم گۆشــەنیگای خــودی کارەکتــەرەکان دەکات، بــەاڵم گۆشــەنیگای خــودی 
ــدا  ــاو ڕووداوەکان ــت و لەن ــن( دەخوازێ ــاوی )م ــدا ڕان ــاو ڕووداوەکان ــت و لەن ــن( دەخوازێ ــاوی )م ڕان

ــەر دەڕوات. ــانی کارەکت ــەر دەڕوات.شــان بەش ــانی کارەکت شــان بەش
بگێــڕەوە  بابەتــی،  گۆشــەنیگای  بگێــڕەوە بەکارهێنانــی  بابەتــی،  گۆشــەنیگای  بەکارهێنانــی 
دەکاتــە هەمووشــتزان و دەســەاڵتێکی بــێ ســنووری دەکاتــە هەمووشــتزان و دەســەاڵتێکی بــێ ســنووری 
سســتمی  ڕێکخســتنی  لــەڕووی  چ  دەدات  سســتمی پــێ  ڕێکخســتنی  لــەڕووی  چ  دەدات  پــێ 
گێڕانــەوەوە، چ لــە ڕووی پێشکەشــکردن و ناســاندنی گێڕانــەوەوە، چ لــە ڕووی پێشکەشــکردن و ناســاندنی 
کارەکتەرەکانــدا. ئــەم بگێڕەوەیــە هەمــوو شــتێک کارەکتەرەکانــدا. ئــەم بگێڕەوەیــە هەمــوو شــتێک 
هیــچ  و  دەزانــێ  کارەکتــەرەکان  بــە  هیــچ ســەبارەت  و  دەزانــێ  کارەکتــەرەکان  بــە  ســەبارەت 
شــتێکی ئــەوان نییــە ئــەم درکــی پــێ نــەکات، بــەاڵم شــتێکی ئــەوان نییــە ئــەم درکــی پــێ نــەکات، بــەاڵم 
بــۆ  ســنوور  خــودی،  گۆشــەنیگای  بــۆ بەکارهێنانــی  ســنوور  خــودی،  گۆشــەنیگای  بەکارهێنانــی 
ــێ دەکات  ــێ و وای ل ــڕەوە دادەن ــی بگێ ــێ دەکات زانیارییەکان ــێ و وای ل ــڕەوە دادەن ــی بگێ زانیارییەکان

یەکســانی زانیارییەکانــی کارەکتــەر بــێ.یەکســانی زانیارییەکانــی کارەکتــەر بــێ.
گێڕانــەوەی  زەمەنــی  پانۆرامــی،  گێڕانــەوەی شــێوازی  زەمەنــی  پانۆرامــی،  شــێوازی 
ڕووداوەکان دەکاتــە ڕابــوردوو، کەچــی شــێوازی ڕووداوەکان دەکاتــە ڕابــوردوو، کەچــی شــێوازی 
ــەوە  ــی گێڕان ــودی، ڕووداو هاوکات ــان خ ــی، ی ــەوە درام ــی گێڕان ــودی، ڕووداو هاوکات ــان خ ــی، ی درام
دەکات، یــان وەهمــی ئــەم هاوکاتییــە الی خوێنــەر دەکات، یــان وەهمــی ئــەم هاوکاتییــە الی خوێنــەر 

دەکات. دەکات.دروســت  دروســت 
لەبــارەی پێوەنــدی نێوان بگێڕەوە و کارەکتەرەوە لەبــارەی پێوەنــدی نێوان بگێڕەوە و کارەکتەرەوە 
)مۆرێــس ئەبــوو نازیــر( لــە کتێبــی: )زمانەوانــی و )مۆرێــس ئەبــوو نازیــر( لــە کتێبــی: )زمانەوانــی و 
ڕەخنــەی ئەدەبــی، ل ڕەخنــەی ئەدەبــی، ل ١١٨١١٨(دا دەڵــێ: » بگێــڕەوە (دا دەڵــێ: » بگێــڕەوە 
ــە  ــێ و چ ب ــە شــێوەی قســەکەر - خــودی - ب ــە چ ب ــێ و چ ب ــە شــێوەی قســەکەر - خــودی - ب چ ب

شــێوەی نادیار - بابەتی - بێ ئەوە لە گۆشــەیەکی شــێوەی نادیار - بابەتی - بێ ئەوە لە گۆشــەیەکی 
کارەکتەرەکانــی  کــراوەوە  دیــاری  کارەکتەرەکانــی ئەندازەیــی  کــراوەوە  دیــاری  ئەندازەیــی 
ــاوەوە تەماشــای ئــەوان  ــە دەرەوە و ن ــاوەوە تەماشــای ئــەوان دەبینێــت. ل ــە دەرەوە و ن دەبینێــت. ل
دەکات، هــزر و بیریــان شــی دەکاتــەوە، هەڵوەســتە دەکات، هــزر و بیریــان شــی دەکاتــەوە، هەڵوەســتە 
بەرانبــەر قســە و گوفتارەکانیــان دەکات و کار و بەرانبــەر قســە و گوفتارەکانیــان دەکات و کار و 
ــە  ــەم بۆچوون ــەنگێنێ«. ئ ــان هەڵدەس ــە کردەوەکانی ــەم بۆچوون ــەنگێنێ«. ئ ــان هەڵدەس کردەوەکانی
ــدی  ــەوەی پێوەن ــی ئ ــتە، بەتایبەت ــدی بەشــێکی دروس ــەوەی پێوەن ــی ئ ــتە، بەتایبەت بەشــێکی دروس
بەشێکیشــی  هەمووشــتزانەوەیە،  بگێــڕەوەی  بەشێکیشــی بــە  هەمووشــتزانەوەیە،  بگێــڕەوەی  بــە 
ــان  ــودی، ی ــڕەوەی خ ــە بگێ ــە، چونک ــان دروســت نیی ــودی، ی ــڕەوەی خ ــە بگێ ــە، چونک دروســت نیی
دەســەاڵتەکانی  نووســەرەوە  لەالیــەن  دەســەاڵتەکانی درامــی  نووســەرەوە  لەالیــەن  درامــی 
ــەاڵتی  ــان دەس ــە هەم ــۆی نیی ــنووردارکراوە و ب ــەاڵتی س ــان دەس ــە هەم ــۆی نیی ــنووردارکراوە و ب س

ــت. ــتزانی هەبێ ــڕەوەی هەمووش ــت.بگێ ــتزانی هەبێ ــڕەوەی هەمووش بگێ
ڕۆماننووســی کــورد دەبــێ زۆر وریــا و شــارەزای ڕۆماننووســی کــورد دەبــێ زۆر وریــا و شــارەزای 
لــە  چــۆن  بزانــێ  و  بــێ  درامــی  لــە گێڕانــەوەی  چــۆن  بزانــێ  و  بــێ  درامــی  گێڕانــەوەی 
ڕاســتەوخۆ  شــێوازی  بهێنــێ،  بــەکاری  ڕاســتەوخۆ ڕۆمانــدا  شــێوازی  بهێنــێ،  بــەکاری  ڕۆمانــدا 
کــە شــێوازێکی درامییــە دەتوانــێ کارەکتــەر و کــە شــێوازێکی درامییــە دەتوانــێ کارەکتــەر و 
ــان  ــەر چاوم ــانۆ لەب ــنی ش ــە چەش ــی ب ــان کردارەکان ــەر چاوم ــانۆ لەب ــنی ش ــە چەش ــی ب کردارەکان
پێشــکەش بــکات، یــان وەک مارســیل پرۆســت پێشــکەش بــکات، یــان وەک مارســیل پرۆســت 
لــە ڕۆمانی)گــەڕان بــەدوای زەمەنــی لەدەســتچوو(لــە ڕۆمانی)گــەڕان بــەدوای زەمەنــی لەدەســتچوو(
دا بزانــێ چــۆن زەینــی کارەکتــەر بکاتــە شــانۆ دا بزانــێ چــۆن زەینــی کارەکتــەر بکاتــە شــانۆ 
و لەوێــوە ڕووداوەکانمــان پێشــکەش بــکات. بــۆ و لەوێــوە ڕووداوەکانمــان پێشــکەش بــکات. بــۆ 
زانیــاری لەســەر ئــەو بۆچوونانــە ســوودمان لــە زانیــاری لەســەر ئــەو بۆچوونانــە ســوودمان لــە 
 ) )٥٥٥٥  -   - الپــەڕە)٥٤٥٤  ڕۆمــان(،  )جیهانــی  الپــەڕە)کتێبــی  ڕۆمــان(،  )جیهانــی  کتێبــی 
ــۆف و  ــە نووســینی )ڕۆاڵن بۆرن ــە ل ــووە ک ــۆف و وەرگرت ــە نووســینی )ڕۆاڵن بۆرن ــە ل ــووە ک وەرگرت

ڕیــاڵ ئۆئیلیە(یــە.ڕیــاڵ ئۆئیلیە(یــە.
هەموومــان دەزانیــن ڕۆمــان بەگشــتی دەقێکــی درێژە، هەموومــان دەزانیــن ڕۆمــان بەگشــتی دەقێکــی درێژە، 
لەوانەیــە باســی دەیــان ســاڵ لــە ژیانــی کارەکتەرێــک، لەوانەیــە باســی دەیــان ســاڵ لــە ژیانــی کارەکتەرێــک، 
ــە  ــەاڵم ل ــکات، ب ــک ب ــد کارەکتەرێ ــەی چەن ــان بنەماڵ ــە ی ــەاڵم ل ــکات، ب ــک ب ــد کارەکتەرێ ــەی چەن ــان بنەماڵ ی
ــک  ــی ڕۆمانێ ــوو ڕووداوەکان ــرێ هەم ــدا دەک ــان کات ــک هەم ــی ڕۆمانێ ــوو ڕووداوەکان ــرێ هەم ــدا دەک ــان کات هەم
ــی  ــدەن وەک لەڕۆمان ــەعاتدا ڕووب ــت و چوارس ــە بیس ــی ل ــدەن وەک لەڕۆمان ــەعاتدا ڕووب ــت و چوارس ــە بیس ل
پەیڕەوکــراوە،  جۆیــز(دا  )جیمــس  پەیڕەوکــراوە، )ئۆلیــس(ی  جۆیــز(دا  )جیمــس  )ئۆلیــس(ی 
لەوانەشــە تەنیــا چەنــد ســەعاتێک بخایەنێــت وەک لــە لەوانەشــە تەنیــا چەنــد ســەعاتێک بخایەنێــت وەک لــە 
ــت و  ــری(دا دەبینرێ ــەد موک ــە(ی )محەم ــی )تۆڵ ــت و ڕۆمان ــری(دا دەبینرێ ــەد موک ــە(ی )محەم ــی )تۆڵ ڕۆمان
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ڕووداوەکان بــە فالشــباک، واتــە گەڕانــەوە بــۆ دواوە ڕووداوەکان بــە فالشــباک، واتــە گەڕانــەوە بــۆ دواوە 
ســەنگەرێکی  دژی  پێشــمەرگە  چاالکییەکــی  ســەنگەرێکی پــاش  دژی  پێشــمەرگە  چاالکییەکــی  پــاش 
دەســت  بەعســدا  ســەردەمی  لــە  عێــراق  دەســت ســوپای  بەعســدا  ســەردەمی  لــە  عێــراق  ســوپای 
پێــدەکات و تــەواو دەبــێ، یــان مــاوەی کەمتــر لــە پێــدەکات و تــەواو دەبــێ، یــان مــاوەی کەمتــر لــە 
ســەعاتێک بخایەنــێ وەک لــە ڕۆمانی)هێالنــە(ی حســێن ســەعاتێک بخایەنــێ وەک لــە ڕۆمانی)هێالنــە(ی حســێن 
عــارف دا ئاشــکرا دەبــێ. لــەم ڕۆمانەشــدا، بگێــڕەوە بــە عــارف دا ئاشــکرا دەبــێ. لــەم ڕۆمانەشــدا، بگێــڕەوە بــە 
ــەری  ــوبحان(ی کارەکت ــی )س ــی زەین ــە ڕێ ــباک ل ــەری فالش ــوبحان(ی کارەکت ــی )س ــی زەین ــە ڕێ ــباک ل فالش
ســەرەکی ڕۆمانەکــەوە بــۆ ســااڵن و ڕۆژانــی پــڕ خۆشــی ســەرەکی ڕۆمانەکــەوە بــۆ ســااڵن و ڕۆژانــی پــڕ خۆشــی 
لــەم  دەباتــەوە.  ئەنفالمــان  پێــش  ئاســوودەیی  لــەم و  دەباتــەوە.  ئەنفالمــان  پێــش  ئاســوودەیی  و 
ڕۆمانانــەدا دەیــان، بگــرە ســەدان ڕووداو و بەســەرهاتی ڕۆمانانــەدا دەیــان، بگــرە ســەدان ڕووداو و بەســەرهاتی 
دیکــە بــاس کــراون و بەهەمــان شــێوە دەیــان و ســەدان دیکــە بــاس کــراون و بەهەمــان شــێوە دەیــان و ســەدان 
ڕووداوی دیکــە البــراون، یــان بــە کورتــی خراونەتــە ڕووداوی دیکــە البــراون، یــان بــە کورتــی خراونەتــە 
ڕۆماننــووس  و  ناکــرێ  چونکــە  دەقەکانــەوە،  ڕۆماننــووس نێــو  و  ناکــرێ  چونکــە  دەقەکانــەوە،  نێــو 
ــێ  ــێ، ناتوان ــی و نەفەســی درێژب ــاوەن توانای ــد خ ــێ چەن ــێ، ناتوان ــی و نەفەســی درێژب ــاوەن توانای ــد خ چەن
هەموویــان بگێڕێتــەوە. بــۆ ئەمــەش پەنــا دەبەنــە بــەر هەموویــان بگێڕێتــەوە. بــۆ ئەمــەش پەنــا دەبەنــە بــەر 
دوو تەکنیکــی گرنــگ بــۆ خێراکردنــەوەی جووڵــەی دوو تەکنیکــی گرنــگ بــۆ خێراکردنــەوەی جووڵــەی 
ــژدادڕی دەقــەکان بێــزار  ــە درێ ــا خوێنــەر ل ــەوە ت ــژدادڕی دەقــەکان بێــزار گێڕان ــە درێ ــا خوێنــەر ل ــەوە ت گێڕان

ــەن:  ــەش ئەمان ــەو دوو تەکنیکان ــێ، ئ ــەن: نەب ــەش ئەمان ــەو دوو تەکنیکان ــێ، ئ نەب
١١ - البردن. - البردن.

٢٢ - کورتکردنەوە. - کورتکردنەوە.
لــە البردنــدا: بــۆ ئــەوەی ڕۆماننــووس خــۆی لــە البردنــدا: بــۆ ئــەوەی ڕۆماننــووس خــۆی 
ــەوە،  ــێ بەهــا دوور بخات ــە باســکردنی ڕووداوی ب ــەوە، ل ــێ بەهــا دوور بخات ــە باســکردنی ڕووداوی ب ل
جــاری وا هەیــە بەســەر چەنــدان ڕووداودا باز دەدات جــاری وا هەیــە بەســەر چەنــدان ڕووداودا باز دەدات 
ــی  ــار لــە ژیان ــان و ســەدان ج ــی کــە لەوانەیــە دەی ــار لــە ژیان ــان و ســەدان ج کــە لەوانەیــە دەی
کارەکتەرەکانــدا دووبــاره ببنــەوە، وەک خەوتــن، کارەکتەرەکانــدا دووبــاره ببنــەوە، وەک خەوتــن، 

ــاد. ــتان، چێشــت خواردن...ت ــەو هەس ــە خ ــاد.ل ــتان، چێشــت خواردن...ت ــەو هەس ــە خ ل
لــە کورتکردنەوەشــدا: نووســەر ئامــاژە بــە هەندێ لــە کورتکردنەوەشــدا: نووســەر ئامــاژە بــە هەندێ 
ــکردنی  ــە باس ــەخ ب ــەوەی بای ــێ ئ ــکردنی ڕووداو دەکات ب ــە باس ــەخ ب ــەوەی بای ــێ ئ ڕووداو دەکات ب
وردەکارییەکانیــان بدات)بڕوانــە: مۆریــس ئەبــوو وردەکارییەکانیــان بدات)بڕوانــە: مۆریــس ئەبــوو 
ــی، ل ١١٤١١٤(.(. ــەی ئەدەب ــی و ڕەخن ــر، زمانەوان ــی، ل نازی ــەی ئەدەب ــی و ڕەخن ــر، زمانەوان نازی

ــەوەی  ــی کردن ــەی خێرای ــەو تەکنیکان ــەر ئ ــەوەی بەرانب ــی کردن ــەی خێرای ــەو تەکنیکان ــەر ئ بەرانب
هەنــە  دیکــە  تەکنیکــی  چەنــدان  هەنــە گێڕانــەوە،  دیکــە  تەکنیکــی  چەنــدان  گێڕانــەوە، 
وەســتانی  یــان  خاوکردنــەوە،  بــۆ  وەســتانی ڕۆماننــووس  یــان  خاوکردنــەوە،  بــۆ  ڕۆماننــووس 

وەک  دەهێنــێ  بــەکاری  گێڕانــەوە  وەک جووڵــەی  دەهێنــێ  بــەکاری  گێڕانــەوە  جووڵــەی 
مەشــهەد و وەســف. کــە لەیەکەمیانــدا: ڕووداوەکان مەشــهەد و وەســف. کــە لەیەکەمیانــدا: ڕووداوەکان 
الیــەن  لــە  وردەکارییەکانیانــەوە  تــەواوی  الیــەن بــە  لــە  وردەکارییەکانیانــەوە  تــەواوی  بــە 
بگێــڕەوەوە بــە دیالــۆگ، یــان گێڕانــەوەی ئاســایی بگێــڕەوەوە بــە دیالــۆگ، یــان گێڕانــەوەی ئاســایی 
پێشــکەش دەکرێــن )بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە، پێشــکەش دەکرێــن )بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە، 
ــت  ــەر دەیەوێ ــهەدەوە، نووس ــۆی مەش ــت (. بەه ــەر دەیەوێ ــهەدەوە، نووس ــۆی مەش لل١١٥١١٥(. بەه
ــی  ــی ڕووداو و زەمەن ــوان زەمەن ــە نێ ــی ل ــی هاوتەریب ــی ڕووداو و زەمەن ــوان زەمەن ــە نێ ــی ل هاوتەریب

گێڕانــەوەدا بــکات.گێڕانــەوەدا بــکات.
لــە دووەمیشــدا: ڕووداو ڕادەگیــرێ تــا ئــەو کاتەی لــە دووەمیشــدا: ڕووداو ڕادەگیــرێ تــا ئــەو کاتەی 
بڕگــە وەســفییەکە تــەواو دەبــێ. لــەم دۆخــەدا بڕگــە وەســفییەکە تــەواو دەبــێ. لــەم دۆخــەدا 
ــر  ــەرهات درێژت ــی بەس ــە زەمەن ــار ل ــی گوت ــر زەمەن ــەرهات درێژت ــی بەس ــە زەمەن ــار ل ــی گوت زەمەن
ــی  ــە پێ ــت. جۆرێکــی دیکــەی وەســفیش هەی ــی دەبێ ــە پێ ــت. جۆرێکــی دیکــەی وەســفیش هەی دەبێ
دەگوترێــت: وەســفی جــوواڵو. لــەم جۆرەیانــدا بڕگە دەگوترێــت: وەســفی جــوواڵو. لــەم جۆرەیانــدا بڕگە 
وەســفییەکان ئاوێتــەی بڕگەکانــی گێڕانــەوە دەبــن و وەســفییەکان ئاوێتــەی بڕگەکانــی گێڕانــەوە دەبــن و 
ــە واتایەکــی دی،  ــە واتایەکــی دی، ناکرێــت لەیــەک جیابکرێنــەوە. ب ناکرێــت لەیــەک جیابکرێنــەوە. ب

ــوە دەچێــت. ــەوە بەڕێ ــوە دەچێــت.وەســف هاوشــانی گێڕان ــەوە بەڕێ وەســف هاوشــانی گێڕان
و  شــێواز  ئــەو  نەزانــێ  ڕۆماننووســێک  و هــەر  شــێواز  ئــەو  نەزانــێ  ڕۆماننووســێک  هــەر 
بەکاربهێنــێ،  گێڕانــەوەدا  لــە  چــۆن  بەکاربهێنــێ، تەکنیکانــە  گێڕانــەوەدا  لــە  چــۆن  تەکنیکانــە 
باشــتره خــۆی لــە قــەرەی ڕۆمــان نــەدات، چونکــە باشــتره خــۆی لــە قــەرەی ڕۆمــان نــەدات، چونکــە 
لــە هەمــوو بارێکــدا تەنیــا دەتوانێــت دەقێکــی لــە هەمــوو بارێکــدا تەنیــا دەتوانێــت دەقێکــی 

بنووســێت. بــۆ  بنووســێت.ســەرنەکەوتوومان  بــۆ  ســەرنەکەوتوومان 
باســکردنی ســەرجەم تەکنیک و بنەما هونەرییەکانی باســکردنی ســەرجەم تەکنیک و بنەما هونەرییەکانی 
زۆر  ڕۆمــان،  نووســینی  چۆنیەتــی  و  زۆر گێڕانــەوە  ڕۆمــان،  نووســینی  چۆنیەتــی  و  گێڕانــەوە 
درێژەدەکێشــێ، زۆر دژوارە لــەم کورتــە وتــارەدا جێــی درێژەدەکێشــێ، زۆر دژوارە لــەم کورتــە وتــارەدا جێــی 

ــەوە. ــۆ بکەین ــەوە.ب ــۆ بکەین ب


