خوێندنەوەیەك
بۆ ڕۆمانی

(خانمی شەوە

ئەرخەوانییەكان)

سەدیق سەعید ڕواندزی
(ڕواندز)

ئەگەرچــی گێڕانــەوە ڕەگەزێكــی هاوبەشــە لــە نێــوان دەقــی ڕۆمــان
و حیكایەتــدا ،وەلــێ گێڕانــەوە لــە ڕۆمانــدا ،ڕەهەندێكــی ئیســتێتیكی
وەردەگرێــت ،بــەو مانایــەی چەنــد دەبێتــە جێگــەی تێڕامــان و ســەرنجی
خوێنــەر .ئێمــە كــە گوێبیســتی حیكایەتێكــی میللــی و فۆلكلــۆری
دەبیــن ،ڕەنگــە تەنیــا ئەوەمــان بــەالوە گرنــگ بێت،كــە ڕێــرەوەی
گێڕانەوەكــە ،بــە كــوێ دەگات و دەگەینــە خاڵــی كۆتایــی .وەلــێ
لــە ڕۆمانــدا ،گێڕانــەوە چێــژ و جوانییــە .جۆرێكــە لــە دروســتكردنی
شــیعریەتی گێڕانــەوە كــە دەبێتــە جێگــەی ســەرنجی خوێنــەر و
چێــژی لــێ وەردەگرێــت ،چونكــە داڕشــتنی بنیــادی زمــان لــە دەقــی
ئەدەبیــدا ،فۆڕمێكــی جیاوازتــری هەیــە .كــەم نیــن ئــەو ڕۆمانانــەی
نووســەرەكانیان بەهەمــان زمانــە میللییەكــە ،ڕووداوەكان دەگێڕنــەوە.
بۆیــە لەمیانــەی خوێندنەوەیانــدا ،هیــچ جوانییــەك بــە دەقەكــە نــادەن.
گێڕانــەوە لــە ڕۆمانــدا ،ڕەگەزێكــی ســەرەكییە و هونــەرە .پانتایــی
ســەرەكی ڕووداوەكان لــە ڕۆمانــدا ،لــە ڕێــی وەســف و گێڕانــەوەوە
دەگەنــە خوێنــەر ،بۆیــە ئەگــەر ئــەو گێڕانەوەیــە لــە ئاســتێكی هونەریــی
بــااڵدا نەبێــت ،خوێنــەر هیــچ چێژێكــی لــێ نابینێــت.
لــە ڕۆمانــی (خانمــی شــەوە ئەرخەوانییــەكان)ی ســەاڵح عومــەردا،
گێڕانــەوە لــە ئاســتێكی هێنــدە هونــەری و جواندایــە كــە خوێنــەر
چێــژ لەیــەك بەیەكــی دەڕبڕینــەكان وەردەگرێت.زمــان لــەو ڕۆمانــەدا،
زمانێكــی وەســفیی ورد ،پەخشــانئامێز ،جــوان و سەرنجڕاكێشــە،
گوزارشــتكردنەكان لــە وێنەیەكــی هونــەری بــااڵدان كــە ئاماژەیــە بــۆ
شــارەزایی و قووڵبوونــەوە لــە زمانــی نووســینی ڕۆمــان ،كــە الی
مــن وەك خوێنەرێــك بایەخێكــی زۆری هەیــە ،ئــەم ڕۆمانــە ،بــاس لــە
ژنێــك دەكات كــە ناوی(نەجوا)یــە ،ئــەم ژنــە ســەماكەری یانەیەكــی
شــەوانەیە لــە شــاری(م) كــە دیــارە مەبەســتی ڕۆماننــووس كام شــارە.
نەجــوا بــە خواســتی خــۆی كاری ســەماكردنی هەڵنەبــژاردووە ،بەڵكــو
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ســەختییەكانی ژیــان ڕووبــەڕووی ئــەو چارەنووســەیان
كردووەتــەوە .ڕۆســۆ دەڵێــت :مــرۆڤ كــە لەدایــك
دەبێــت ،وەك پەڕەیەكــی ســپی وایــە ،ئــەوە ژیانــە
فێــری دڵڕەقــی و الدان و نەهامەتــی دەكات .نەجــوا،
دوای ئــەوەی بــە هــۆی الفــاوەوە ماڵەكەیــان لــە
گەڕەكێكــی هەژارنشــیندا بــەر ئــاو دەكەوێــت و بــەو
هۆیــەوە دایكــی دەمرێــت ،براكەشــی پەڕاگەنــدەی
شــاری (ب) دەبێــت و بەهــزادی خۆشەویستیشــی
ون دەبێــت.
ئــەم هەلومەرجــە كۆمەاڵیەتــی و خێزانییــە ،دەرفەت
دەڕەخســێنێت كــە خاوەنــی خانووەكــە ،دەســتدرێژی
بكاتــە ســەر نەجــوا و لــە تەمەنێكــی بچووكــی حەڤــدە
ســاڵیدا ،برینێــك بخاتــە ڕوحــی ،كــە تــا مــردن ســارێژ
نەبێت ،ئەو ڕووداوە ،سەراپای ژیانی نەجوا دەگۆڕێت
و لــە كچێكــی زیــرەك و بوێــری قوتابخانــە ،دەیكاتــە
ســۆزانییەك و شــەوان ناچــاری دەكات ســەمای بــۆ
بــكات و مەســت ببێــت ،ئەگەرچــی خاوەنی خانووەكە،
لــە پەراوێــزی بەخشــندەیی ،هــاوكاری و بــە تەنگــەوە
هاتنــی ئــەو خێزانــە ،داڵدەیــان دەدات ،وەلــێ دواتــر
وەك زۆرێــك لــە پیاوەكانــی تــر ،مەرامــی گاڵوی
خــۆی دەردەخــات و بارودۆخــی ئــەو خێزانــە ،لــە
پێنــاو تێركردنــی خواســتە نێرینەییەكانــی دەقۆزێتــەوە
و دەســت لەگــەڵ ئــەو كچــە تێكــەڵ دەكات ،نەجــوا
دەبێتــە قوربانــی بارودۆخێــك ،كــە ناچــاری بــكات
لــە پێنــاو ژیانیــدا ،وەك ســەماكەرێك شــەوان لــە
یانەكانــدا بــە جەســتە ســپی و جوانەكــەی ،ســەرنجی
پیــاوان ڕابكێشــێت .ئــەو بــە خواســتی خــۆی ،ئــەو
چارەنووســەی هەڵنەبــژاردووە ،بەڵكــو ژیــان دڵڕەقانــە
بــە ســەریدا ســەپاندووە .كوڕێــك ئەگەرچــی هەوڵــی
زۆر دەدات ،كــە نەجــوا لــەو ژیانــە ڕزگار بــكات و
جارێكــی تــر تێكــەڵ بــە كۆمەڵگــەی بكاتــەوە ،بــەاڵم
نەجــوا لــە ناخــەوە ڕووخــاوە .ئــەو ئیتــر هەســت نــاكات
وەك مرۆڤێــك دەژیــت ،بەڵكــو خــۆی وەك كۆیلەیەكــی
ئــەو یانەیــە دەبینێــت كە شــەوان ســەمای تێدا دەكات،
ئــەو پیــاوە كــە هونەرمەندیشــە ،چەنــد جارێــك دیدەنی
نەجــوا دەكات و ئاشــنای ژیانــی ناســۆر و تاڵــی ئــەو

دەبێــت ،لــە نزیكــەوە بــە ژیانــی ســەخت و دژواری
ئــەو ئاشــنا دەبێــت و چەنــد جارێكیــش هەوڵــی
لەگــەڵ دەدات لــەو ژیانــە ڕزگاری بــكات ،وەلــێ
هەمــوو ئــەو هەواڵنــەی بــێ ئەنجــام دەبــن و دواجــار
نەجــوا لــە ژێــر كاریگەریــی ســەختییەكانی ژیانــی،
خــۆی دەكوژێــت و لــەدوای خۆشــی ،جگــە لــە چەنــد
یاداشــت و یادگارییــەك ،هیچــی تــر ناهێڵێتــەوە.
لێــرەدا وەك خوێنەرێــك مەبەســتمانە هەندێــك ڕەگــەزی
هونــەری ئــەو ڕۆمانــە بــاس بكەیــن.
یەكەم پاڵەوانی ڕۆمانەكە:
یەكێــك لــەو گرفتــە هونەرییانــەی كــە زۆرجــار
بەشــێك لــە ڕۆماننووســی ئێمــە ،ڕووبــەڕووی دەبنــەوە
ئەوەیــە كــە نازانــن چــۆن ڕۆڵ بەكارەكتەر و پاڵەوانەكان
بــدەن ،یــان هۆشــیاریی كۆمەاڵیەتــی و كەســی ،پێگــە
و ڕۆڵــی كەســەكان دیــاری بكــەن ،بــۆ نموونــە :لــە
ڕۆمانــی (شــەربەتی تــرس)ی ئارامــی كاكــەی فەالح
دا ،كارەكتەرێكــی پزیشــك هەیــە ،كەچــی ئەوكارەكتەرە
لەكــردار و هەڵســوكەوت و تێگەیشــتنی هزریانــە ،وەك
منــداڵ و هەرزەكارێــك ڕەفتــار دەكات ،بۆیــە زۆر
گرنگــە لــە هەڵبــژاردن و دیاریكردنی كارەكتەرەكاندا،
ڕۆماننــووس چەنــدان خاســیەتی پیشــەیی و هــزری
و كەســی و كۆمەاڵیەتــی لەبەرچــاو بگرێــت .لــەو
ڕۆمانــەدا ،شــاكەس ژنێكــە ناوی(نەجــوا) ،ئــەم
ژنــە ســەماكەرێكە لــە یانەیەكــی شــەوانە .هەمــوو
ئــەو تایبەتمەندییانــەی تێدایــە كــە پێویســتە ژنێكــی
ســەماكەر هەیبێــت وەك( :جوانــی ڕوخســار،
شــارەزایی لــە ســەماكردن ،لەشــوالرێكی جــوان و
ســەرنجڕاكێش ،خواردنــەوەی مــەی ،ژیــان بــە تەنیــا
لــە ژوورێــك) و گەلێــك خاســیەتی دیكــەش ،تەنانــەت
نــاوی كارەكتەرەكــە ناوێكــی عەرەبییــە نــەك كــوردی،
چونكــە هەموومــان دەزانیــن لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا،
ســەما الی ژنــی كــورد ،یەكێكــە لــەو هونەرانــەی كــە
نەنگییەكــی زۆری تێدایــە ،بگــرە ژنــی ســەماكەر،
بــە ژنێكــی لــە ڕووی كۆمەاڵیەتــی و كەســی نــزم
ســەیر دەكرێــت و لــە هەنــدێ كاتــدا ،كۆمەڵگــە
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بەتونــدی دژی دەوەســتێتەوە و ڕەتــی دەكاتــەوە،
بۆیــە ڕۆماننــووس هۆشــیارانە لــە هەڵبــژاردن و
دیاریكــردن و ناونانــی كەســایەتی ڕۆمانەكــەی
بــە نەجــوا ،ســەركەوتوو بــووە .مەبەســتمان ئــەوە
نییــە كــە نەجــوا عــەرەب بێــت ،بەڵكــو گونجانــدن
و هاتنــەوەی نــاوی كارەكتەرەكەیــە ،لەگــەڵ پیشــە
و كاری تایبەتــی خــۆی كــە ســەماكردنە .نەجــوا
یەكێكــە لــەو ســەماكەرانەی كــە بــە ســەماكردنەكەی
ســەرنجی ئامادەبــووان ڕادەكێشــێت و هەمــووان لــە
چاوەڕوانــی ئــەوەدان كــەی دەردەكەوێــت و دەچێتــە
ســەر تەختــەی نمایــش و ســەما دەكات ،ســەمایەك
كــە لەگــەڵ ڕیتــم و جوواڵنــەوەی لــەش و ئــەو دەنگــە
موزیكییــە دێتــەوە و یــەك دەگرێتــەوە كــە گــوێ
بیســتی دەبــن .ئەمــە لەالیــەك ،لەالیەكــی تــرەوە،
ڕۆماننــووس پێگەیەكــی دیكــەی بــە ژنــی ســەماكەر
داوە كــە ئەویــش وەك هــەر مرۆڤێكــی دیكــە ،دەبــێ
ڕێــز لێگیــراو بێــت و نابێــت لــە ســۆنگەی ئــەوەی
ســەما دەكات ،بــە چاوێكــی نزمتــر ســەیری بكەیــن،
مەگــەر هەموومــان مــرۆڤ نیــن و ئــازاد نیــن ،بۆیــە
نەجــوا ئەگەرچــی ســەماكەرە ،بــەاڵم لــە ڕوانگــەی
ڕۆماننــووس ،ســۆزانی و بــێ بەهــا و ســووك نییــە،
بەڵكــو وەك هــەر ژنێكــی تــر ،شایســتەی ڕێــز لــێ
گرتنــە و دەشــێ پیاوێــك خۆشیشــی بوێــت .مــن
كــە ئــەم تێڕوانینــەی ڕۆماننووســم بینــی ،ڕۆمانــی
(خانمبــازم) هاتــەوە یــاد ،كە نووســەری ئــەو ڕۆمانە،
چ ســووكایەتییەك بــە ژن دەكات و چــۆن كردوونــی
بــە بابەتــی گاڵتەجــاڕی ڕۆمانەكــەی ،بــێ گومــان
ئەمــەش بــۆ مــن توانایــی و دنیابینــی و ژندۆســتی
دوو ڕۆماننــووس دەردەخــات.
وەسف:
یەكێــك لــە خاســیەتە هونەرییــە گرنگەكانــی دەقــی
چیڕۆك و ڕۆمان وەســفە .زۆرجار وەســفكردن جۆرێك
درێــژدادڕی و زێدەگۆیــی تێدایــە كــە هیــچ جوانییــەك
بــە دەقەكــە نــادات ،بــەاڵم لــە ڕۆمانــی خانمــی شــەوە
ئەرخەوانییەكانــدا ،وەســفێكی هونەرییانــەی هێنــدە

جــوان دەبینیــن كــە جۆرێــك لە شــیعرییەتی گێڕانەوەی
بەدەقەكــە داوە .بۆنموونــە:
*(نێوانــی مەمكەكانــت ،لــە قوواڵیــی نێــوان دوو
شــاخ ســپیتربوون ،چونكــە شــوێنی نســارە و هەتــاو
لێــی نــادا ،ال.)70
* (دەنگــی هەڵوەرینــی گــەاڵ دێ ،پاییــزە ،پاییزی
ڕوحــی مرۆڤێكــی بریندار ،ال.)89
* (ژیانــم دۆزەخێكــە لــە دۆزەخــی خواوەنــد كاریگەرتر
و بــە زەبرتر ،ال.)108
* (بــاوەڕم بــە پاكێتــی جەســتە هەبــوو ،بــەاڵم
ئێســتا نــەك جەســتە ،ڕوحیشــم لــە پیســی هەاڵتــووە،
ال.)402
* (نــەك بەلــووت ،بەڵكــو بــە هەمــوو كونێكــی
ســەر پێســتم بۆنەكــەم هەڵمــژی ،ال.)422
* (ئەوكاتــەی بۆنــی خــاك و بۆنــی جەســتەی
نەجــوا تێكەڵبــوون ،هەســتم كــرد ڕوحــم ئــارام دەبــێ،
ال.)422
ئەمانــە و چەنــدان نموونــەی دیكــەش لــە ڕۆمانەكــەدا
هــەن ،كــە جۆرێــك لــە ئیســتێتیكا و شــیعریەتی
گێڕانەوەیــان بــە ڕۆمانەكــە داوە و خوێنــەر كاتــێ
دەیانخوێنێتــەوە ،وا هەســت دەكات پەخشــان ،یــان
شــیعرێك دەخوێنێتــەوە.
شوێن:
زۆربــەی گێڕانــەوە و ڕووداوەكانــی ئــەم ڕۆمانــە،
پەیوەســتن بــە شــوێنێكی دیاریكــراو كــە ئەویــش
یانەیەكــی شــەوانەیە كــە نەجــوا لــە شــاری(م)
ســەمای تێــد دەكات ،ئەگەرچــی لەڕێــی تەكنیكــی
فالشــباكەوە ،ڕۆماننــووس زەمــەن و شــوێنەكان
ئاڵوگــۆڕ دەكات و دەگەڕێتــەوە ئــەو شــارەی بــە
منداڵــی نەجــوا و دایكــی تێــدا ژیــاون و ئامــاژە بــۆ
مــاڵ و كــۆاڵن و شــوێنەكە دەكات ،بــەاڵم شــوێنی
ســەرەكی لــە ڕۆمانەكــە یانەكەیــە كــە هونەرمەندەكــە
هەمــوو ئێوارەیــەك دەچێتــە بــەردەم پەنجــەرەی ئــەو
ژوورەی نەجــوای تێدایــە و لــە درزی بچووكــی
پەنجەرەكــەوە ،ئــەو دەبینێــت و دەكەوێتــە خۆدوانــدن،
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وەك ئــەوەی بــە خەیــاڵ قســە لەگــەڵ نەجــوا بــكات.
گرێدانــی ڕووداوێــك و كارەكتەرێــك ،بــە شــوێنێكی
دیاریكــراوەوە ،لــە ڕۆمانێكــی چوارســەد الپەڕەییــدا،
نیشــانەی ئاگایــی و شــارەزایی ڕۆماننووســە
لــە هونــەری نووســینی ڕۆمــان ،چونكــە ئاســان
نییــە گێڕانەوەكانــی ڕۆمانێكــی درێــژ ،تەنیــا لــە
چوارچێــوەی شــوێنێك و كارەكتەرێــك بەرجەســتە
بكرێــت و ڕۆماننــووس تووشــی درێــژدادڕی و
كاوێژكردنــەوە نەبێــت ،بــەاڵم لــەم ڕۆمانــەدا ،خوێنــەر
چێــژ لــە گێڕانــەوەی ڕووداوەكــە دەبینێــت .بەشــێكی
ئــەو چێــژە ،پەیوەســتە بــە شــیعرییەت و زمانــی
گێڕانــەوەی ڕووداوەكان ،كــە وەك وتمــان زمانێكــی
شــیعرییانەی جوان و هونەركاری لە وەســف و دەربڕین
و گوزارشــتكردنی تێدایــە ،نەجــوا دوای ئــەوەی خــۆی
لــە یانەكــە دەكوژێــت ،ئــەو شــوێنەی بەشــێكی زۆری
ژیانــی تێــدا بردووەتــە ســەر ،دواجــار تەرمەكــەی
دەگوازنــەوە نەخۆشــخانە و شــارەوانی دەیشــارێتەوە،
چونكــە كەســی نییــە ،كوڕەكــەش گۆڕەكــەی
بــە ســۆراغ و پرســیار دەدۆزێتــەوە و دەچێتــە ســەر
گۆڕەكــەی و بەمــەش كۆتایــی بــە ڕۆمانەكــە دێــت.
لێــرەدا ســەرنجێكی كورتــم هەیــە ئەویــش ئەوەیــە ،كاتــێ
نەجــوا خــۆی دەكوژێــت ،ڕۆماننــووس دەڵێت :بۆ چەند
ڕۆژێــك تەرمەكــەی لــە نەخۆشــخانە هەڵگیــرا ،بــەاڵم
ئــەو شــوێنەی تەرمــی مردووەكانــی لــێ هەڵدەگیرێــت،
پزیشــكی دادییــە ،نــەك نەخۆشــخانە كــە جوانتــر دەبــوو
ڕۆماننــووس ئەمــەی نووســیبا.

ژیــان و هەلومەرجــی كۆمەاڵیەتــی ژیانــی نەجــوا،
كــە چــۆن دوور لــە ویســت و خواســتی خــۆی،
چارەنووســی بــەو ڕۆژگارە گەیشــتووە ،تــا ســەرەنجام
خــۆی دەكوژێــت.
لــە كۆتایــی ڕۆمانەكــەدا ،ڕۆماننــووس لــە ڕێــی
دەفتــەری یاداشــتەكانی نەجــواوە ،بەو كەســیاتییەمان
ئاشــنا دەكات ،ئەویــش لــە ڕێگــەی خوێندنــەوەی ئــەو
نامانــەی نەجــوا ،بەرلەمەرگــی و لەبــارەی ژیانــی
تایبەتــی و خێزانــی خــۆی نووســیویەتی و دەكەوێتــە
دەست هونەرمەندەكە ،واتە كە دەست بە خوێندنەوەی
ڕۆمانەكــە دەكەیــن ،هیــچ لــە بــارەی ڕابــوردوو،
ژیانــی منداڵــی نەجــوا نازانیــن ،تــا لــە كۆتاییــدا و لــە
ڕێگــەی چەنــد نامەیەكــەوە ،ئاشــنای ئــەو كارەكتــەرە
دەبیــن ،واتــا ســەرەتای ڕۆمانەكــە كۆتایــی ڕووداوەكانــە
و كۆتایــی ڕۆمانەكــەش ،دەســپێكی ئاشــنابوونە بــە
ژیانــی نەجــوا ،كــە پاڵەوانــی ســەرەكی ڕۆمانەكەیــە،
ئــەو ئاڵوگۆڕییــە لــە شــێوەی گێڕانــەوەی ڕووداوەكان،
خوێنــەر وابەســتەی تەكنیكــی گێڕانــەوەی ڕووداوەكــە
دەكات كــە لەگــەڵ ڕووداودا هاوتەریــب بــڕوات ،بــۆ
ئــەوەی ســەرەنجام بزانێــت كۆتایــی ڕووداوەكان بــە
چــی دەگات ،نــەك گێڕانەوەیەكــی كرۆنۆلــۆژی ،كــە
ڕووداوەكان تەواوكــەری یەكتریــن و بــەدوای یەكترییــەوە
دێــن ،وەك ئــەوەی مێــژوو بگێڕدرێتەوە.دواجــار دەڵێــم
خانمــی شــەوە ئەرخەوانییــەكان ،یەكێكــە لەو ڕۆمانانەی
هــەر كاتێــك و لــە هــەر زەمەنێــك بیخوێنینــەوە ،چێــژ و
جوانــی خــۆی لــە دەســت نــادات.

سەرەتا و كۆتایی ڕۆمانەكە:
دەســپێكی ئــەو ڕۆمانــە ،بــە كۆتایــی هاتنــی * نــاوی ڕۆمــان :خانمــی شــەوە ئەرخەوانییــەكان،
ڕووداوەكان دەســت پێ دەكات ،كاتێ نەجوا نامەیەك نووســینی :ســەاڵح عومــەر ،باڵوكــراوەی ئایینــدە،
دەنووســێت و بەپەلــە داوا لــە هونەرمەندەكــە دەكات .2004
ســەردانی بــكات ،چونكــە ئــەو مەبەســتی بــووە بــۆ
كلیپــی گۆرانییەكــەی كچێــك بدۆزێتــەوە و ڕۆڵ
ببینێــت ،چەنــد كەســێكیش نەجــوای پــێ دەناســێنن
و لــەو ڕێگەیــەوە دەیناســێت .ئیــدی گێڕانــەوەی
ڕووداوەكان دەســت پــێ دەكــەن كــە پەیوەســتن بــە
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