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ئاستی زمان لە ڕۆمانی )بنووسە خوێن(دا

ڕەخنەیــان  ڕەخنەگــر  وەك  تاوێــك  و  دەڕوانــێ  
لــێ دەگــرێ ، وەك گــوێ لــە مســتی ڕەخنەگــر، 
هەڵــەكان ڕاســت دەكاتــەوە، تاوێــك لــە هۆڵــی 
بــە  تاوێــك  دەرەوە،  دێتــە  ڕۆمانەكــە  نمایشــی 
پەلــە دەگەڕێتــەوە، نــەكا ڕایەڵــەی پێوەندییەكانــی 
ــەدا  ــی دیك ــە الیەك ــن و ب ــەوە بپچڕێ ــە ڕووداوەك ب
بیبــەن، لــە گەلێــك شــوێنی ڕۆمانەكانیــدا ناكۆكــی 
نێــوان  مشــتومڕی  و  ڕەخنەگرەكــەی  و  خــۆی 
بینــەر و فیلمەكــە هەســت پــێ دەكا، لەبــەر ئــەوە 
ــەواو دەكات، تووشــی  ــك ت ــا ڕۆمانێ ــووس ت ڕۆمانن
نــاوی  دەكــرێ   كــە  دەبێــت  دەروونــی  ژانێكــی 
ــە داخــەوە  ــان، ب ــی ڕۆم ــە دایكبوون ــی ل ــن ژان بنێی
ــە  ــی ل ــان قورســترە و تام ــی كامی نەمپرســیوە ژان
دایكبوونــی كامیــان خۆشــترە. لــە مەگیرانیــش هــەر 

نەمپرســیوە.
ڕۆماننــووس جەبــار جەمال غەریــب لە ڕۆمانەكانیدا 
گەلێــك ڕســتە و دەســتەواژەی ئەوتــۆی داڕشــتووە، 
دەتوانــم بڵێــم لــە ڕووی زمانناســییەوە وەك ئیدیــۆم 
وەك  هەســتیارن،  نەســتەق  قســەی  و  پەنــد  و 
ــی  ــن، وێنەكان ــكاری ناكرێ ــتن و دەس ــە نەویس بەڵگ

ــەس  ــژی/ ك ــە لێ ــارت كەوت ــە ب ــی: ك ــورد دەڵ ك
خاســت پــێ نایێــژی،  بــۆ مــەڕی هــەژار/  چ گــورگ 

چ ســوار.
ئــەم پەنــد و ئیدیۆمانــە ســەدان ســاڵە دەمــاودەم 
ــەردەوام  ــش ب ــەوە و ســەدان ســاڵی تری دەگوازرێن
شــێوەیەكی  بــە  چونكــە  بــۆ؟  بــەاڵم  دەبــن، 
ــە  ــراون، ب ــە بارك ــە زمانییەك ــە فۆرم ــە ل داهێنەران
ــۆدی، پێكــەوە  ــی میل ــژراون خاوەن شــێوەیەك داڕێ
گونجانــی كەرەســتەكان، شــێوەی شیعرئاســان و 
دەســكاری هەڵناگــرن، ئەمــەش لــە بەهایــان بــەرز 
ــەم  ــانتر و ه ــتنەوەیان ئاس ــەم گواس ــەوە، ه دەكات
تەمەنیشــیان درێژتــر دەكات، كەواتــە گواســتنەوەی 
پەیــام كاتێــك ســەركەوتووە كــە داڕشــتنەكەی 
داهێنــان بــێ ، زمــان و نووســین كاتێــك دەبــن بــە 

ــێ . ــان تێداب ــە داهێنانی شــاكار ك
دایكبوونــی  لــە  پێــش  شــارەزا  ڕۆماننووســی 
شاشــەی  لــە  تێكســتەی  هــەر  ڕۆمانەكــەی، 
ــی  ــۆ ئافراندن ــدا نیشــان دەدات، ب ــی خۆی خەیاڵدان
هــەر یەكێكیــان، چەنــدان جــار نمایشــیان دەكات، 
خۆیشــی تاوێــك وەك بینەرێكــی شــەیدا لێیــان 

مستەفا غەفوور
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كــردوون بــە شــیعر و ڕۆمانەكانــی كــردوون بــە فیلــم، 
ــۆ  ــم ب ــەوە، ناتوان ــی كردوونەت ــك نزیك ــدە لێ ئەوەن
تاووتوكردنــی دەقــی میتافــۆڕی، زمانــی شــیعر و 
ــەوە،  ــا بكەم ــك جی ــی لێ ــەی ڕۆمانەكان ــی زۆرب زمان
ــی و  ــی ڤیدیۆی ــە گرتەیەک ــردووە ب ــی ك ــەر دەقێك ه
هــەر ڕۆمانێكــی كــردووە بــە غــەزەل، ڕێنووســی 
وێنەیــی )هیرۆگلیفــی( هیــچ، زمانیشــی كــردووە بــە 
ــە  ــی، هــەر دەســتەواژەیەكی كــردووە ب دەقــی وێنای
تابلۆیــەك، دەكــرێ  بــە خەتــی خــۆش بنووســرێن  و 

ــرێن. هەڵبواس
مــن تــا ئێســتا بیــرم لــە تاووتوكردنــی پشــتەوەی 
دەقــی زمانیــی ڕۆمانەكانــی دەكــردەوە، لــە مــەودوا 
پێویســتە بــە دوای حیكمەتــی شــاراوەی پشــتەوەی 
بگەڕێــم، وەك عەبدولقــادر گورگانــی  دەقەكانــدا 

دەڵــێ  )بــەدوای مانــای مانــادا بگەڕێــم...(
جەبــار جەمــال غەریــب، هــەر لــەو كەرەســتە 
ســادانەی زمانــی كــوردی، دەیــان شــا ڕســتە و 
گەوهــەری وتــەت بــۆ دادەتاشــێ ، دەیــان ئیدیــۆم و 
میتافــۆرت بــۆ دادەڕێــژێ ، لــە ملوانكەكــەی جەنگیــز 
)عەزیــز  تەســبێحەكەی  دەنكــە  و  ئیتماتــۆف 
نەســین(یان خراپتــر بەســەر دێنــێ ، شــەویش خەون 
بــە وتەكانییــەوە دەبینــێ ، خەویــش لــە وەســتایەتی 
دەبــات.  بەســەر  نەســتەقدا  قســەی  و  وشــە 
هــەر ڕســتە وشــەیەك ڕام نــەكات، یــان فۆرمــی 
كۆیلەتییــان بەســەردا دابــەش نــەكات، وازیــان لــێ 
ناهێنــێ، وەرشــەیەكی ئافراندنــی دەق و هێمــای 
زمانییــە، وشــەی كــوردی نــەك هــەر كردووەتــە 

ــوژی كــردوون. ــرە زەجرك ــۆی، بگ ــەی خ كۆیل
بــە دووری نابینــم بــەو كۆیالنــەی لــە كۆیلــە 
خراپتــری لــێ كــردوون، ئەهرامێكــی پــڕ لــە ڕەمــز 
ــێ ،  ــاد بن ــێ  بنی ــوردی پ ــی ك ــۆ ئەدەب ــان ب و ڕازی
ــال  ــار جەم ــن(ی جەب ــی )بنووســە خوێ وەك ڕۆمان
ــە وەك  ــە، دوور نیی ــەو ئەهرامان ــب یەكێكــە ل غەری
ــی  ــان لێ ــاكانی ڕۆم ــتاوە مووس ــە ئێس ــەون ل فیرع

هەڵگەڕێنــەوە. 
ئەمانــە نیشــانەی ئاســتی بــەرزی زمانــن، ئەوانــە 
كــوردی  زمانــی  ئــەو گومانــەی دەوری  تێكــڕای 
دەڕەوێننــەوە، تێكــڕای ئــەو بانگەشــە چەوتانــە 
ڕەت دەكەنــەوە کــە دەیانــەوێ زمانــی كــوردی 
ــە،  ــەی داخ ــەوەی جێگ ــەاڵم ئ ــن، ب ــە الواز دابنێ ب
ــی نووســیندا شــارەزایانە  ــە زمان ــەی ل ــن ئەوان كەم
بەهــا و شــكۆی زمانــی كــوردی دەردەخــەن، كەمــن 
ــەڵ  ــە لەگ ــەوەوە مامەڵ ــقەی ئ ــەو ئەش ــەی ب ئەوان
زمانــی كوردیــدا دەكــەن، كەمــن ئەوانــەی شــەیدای 
ــەت  ــەر وشــە و زاراوە، تەنان زمانــی كوردیــن و ه
هــەر كەرەســتەیەكی زمانــی كــوردی، بــە هەنــد 

وەردەگــرن.
ــە،  ــە خــۆی هەی ــی تایبــەت ب ڕاســتە شــیعر زمان
بــەاڵم لــەالی ئــەو هێنــدەی شــیعر بایــەخ بــە زمانــی 
ڕۆمانەكانــی دەدات، كــە لــە هێندێــك شــوێن پتــر لە 
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پەخشــانە شــیعر نزیكــن وەك لــە دەقــی ڕۆمانیــی.  
كەڵــك  هەمــان  هۆنــراوە  دەڵــێ :  چۆمســكی 
ــان، هــەر  ــە زم ــەی شــاعیرە ل ــی داهێنەران وەرگرتن
جــۆرە داهێنانێكــی ئەدەبــی، پێوەنــدی بــە الیەنــی 

داهێنەرانــەی زمانــەوە هەیــە. 
مــن لــە دەقــی ڕۆمانەكانــی )جەبــار جەمــال 
غەریــب(دا، ئــەو هونــەرە و ئــەو داهێنانــە زمانییــە 
بــەدی دەكــەم، ڕاســتە پانتایــی داهێنانــی پەندەكان 
زۆربەیــان  كــە  ئیدیۆمەكانیــش  و  ســنووردارە 
بنەماكەیــان بــۆ پەنــدەكان دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم 
ــەر  ــەی، ئەگ ــەم ڕۆمان ــاو ئ ــتەقەكانی ن ــە نەس قس
ئیدیــۆم نەبــن چــی وایــان لــە ئیدیــۆم كەمتــر نییــە، 
چونكــە هەمــان ئەركــی ئیدیــۆم لــە ئەســتۆ دەگــرن، 
كــە پتــر گواســتنەوەی حیكمــەت و مەعریفەن. نەك 
ــت  ــك بەڵگەنەویس ــرێ  وەك كۆمەڵێ ــەوە دەك هەرئ
ئەژمــار بكرێــن و پشــتیوانی ڕەوانبێــژی و ئاخاوتــن 

بــن. 
خاڵێكــی تــر ئەوەیــە جەبــار جەمــال غەریــب 
ــك  ــەوە وەك هێندێ ــاوی داهێنانیش ــە ن ــەت ب تەنان
نووســەر، ســنووری زمانــی لــە هیــچ یــەك لــە 
گەردانكردنــی  وەك:  نەبەزانــدووە،  ڕۆمانەكانیــدا 
یــان  عەرەبــی،  ڕێســای  بــە  كــوردی  وشــەی 
گەردانكردنــی وشــەی عەرەبــی، یــان بیانــی بــە 
تەنزیركــردن،  وەك:  كــوردی  زمانــی  ڕێســای 
هیومانیزمییــەت،  فیكرمەنــدان،  مۆدێرنیتییــەت، 
ســتراكتۆریەتی،  ئیســتێتیكایەتی،  ســكێچییەت، 

شــەفافییەت.... 
مــن لێــرەدا دەمــەوێ  ئــەوە بڵێــم كــە جەبــار 
بــە  ڕۆمانــدا  نووســینی  لــە  غەریــب،  جەمــال 
تایبەتــی ڕۆمانــی )بنووســەخوێن(دا، جگــە لــە 
ــەری گوزارشــت  ــای نووســین، هون شــێواز، فەنتازی
و داڕشــتن، زمانــی ڕۆمانــی گەیاندووەتــە ئاســتێكی 

ــە.  ــە هەی ــەوەی ك ــر ل بەرزت
ڕۆماننــووس بــە ڕۆمانەكانــی دەیســەلمێنێ بازنــەی 

قســەی نەســتەق و ئیدیۆم و وتەی بەڵگە نەویســت، 
بازنەیەكــی داخــراو نییە، نووســەری شــارەزا دەتوانێ  
ــەش  ــێ ، ئەم ــی هەب ــەردەوام داهێنان ــوارەدا ب ــەم ب ل
خاڵێكــی وەرچەرخــان، یــان كردنــەوەی دەرگایەكــی 

تــرە بــە ڕووی زمانــدا بــە تایبەتــی زمانــی ڕۆمــان.
ــال  ــار جەم ــی جەب ــوی ڕۆمانەكان ــن دوو دی الی م
غەریــب زۆر گرینگــن، دەمــەوێ  بــەو دوو دیوەشــدا 

داهێنانــە زمانییــەكان نیشــان بــدەم.
یەكــەم: داهێنــان لــە كەرەســتەی زمانیــدا، هــەر 
ــتەواژە  ــتە و دەس ــە و ڕس ــتوماڵكردنی وش ــە مش ل
و بیرازكردنــی ئــەو كەرەســتانەی ڕام نابــن، تــا 
دەگاتــە ئــەو قســە نەســتەقانەی پەنــد و ئیدیــۆم و 
میتافــۆڕن، جگــە لــە ئاســتێكی بــەرزی ڕەوانبێــژی 
كــە لــە وێچوانــدن و بەراوردكردنــی نــاوازەی ئەوتــۆ 
چــڕ دەبێتــەوە، خوێنــەر سەرســام و پتــر هۆگــر و 

ــەن. ــەوەی ڕۆمانەكــەی دەك شــەیدای خوێندن
گومــان،  بــە  زمانییانــەی  گەمــە  ئــەو  دووەم: 
پرســیار و پاڵنــەرە شــاراوەكان خوێنــەر پەلكێــش 
دەكــەن بــۆ نــاو قوواڵیــی بابەتەكــە، هــەر بــەو 
گومــان و پــرس و پێودانگــەوە تــا كۆتایــی، خوێنەر 

ــەن.  ــە دەك ــرۆدەی ڕۆمانەك گی
ــەوە گرینگــە و وەك  ــەالی من ــر كــە ب خاڵێكــی ت
هەســتی  دەیبینــم،  نووســیندا  لــە  پرنســیپێك 
بەرپرســیارێتییە. نووســەری خــاوەن توانســت وەك 
ســەركردە، یان بڕیار بەدەســت وایە، هەر وشــەیەك 
لــە دەمــی بێتــە دەرێ،  پانتایــی جێبەجــێ كردنــی 
فراوانــە و یەكســەر دەچێتــە واری جێبەجێكردنەوە، 
لەبەرئــەوە نووســەر وەك ســەركردەیەك دەبــێ  بــە 
پارێــزەوە بــدوێ، بــە ئاگاییــەوە بنووســێ و بــە 
درەنگــەوە بڕیــار بــدات، ئەگینــا كارەســاتی لــێ 
دەكەوێتــەوە. جێگــەی داخــە زۆر نووســەر هەســت 

ــەن. ــەم بەرپرســیارییەتییە ناك ب
ــەم  ــاژە ب ــاو ڕۆمانەكــەدا ئام ئێســتا دەمــەوێ  لەن

ــە بكــەم: بۆچوونان
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))هــاواری مــرۆڤ لەكارەســاتدا هەرگیــز ناچێتەوە 
ســەر ئەصڵــی خــۆی...(( ل5  

ــە  ــەری ك ــەی س ــدا زرم ــە كاتێك ــار ل ))قەندەه
بەدیوارەكــەی دادابــوو، هێشــتا لــەرەی دەهــات، 
ڕوانییــە ئــەو پیــاوەی كــە دەبــوو باوكــی بــێ ، 
دەبــوو لــە كاتــی برینــداری و دڵشــكانیدا ســەر 
بــە ڕانــی بــكات، فرمێســكەكانی بكەونــە ســەر 
ــووس  ــرەدا ڕۆمانن ــەو...((ل10. لێ ــتی ئ ــەرە دەس ب
بــە  كۆمەڵــگا  ســەقەتەكانی  نەریتــە  كاریگــەری 
ــە  ــتە دەكات، ك ــەیەك بەرجەس ــد وش ــای چەن هێم
پتــر لــەوەی دەقێك بــێ ، گرتە ڤێدیۆیەكــی بێدەنگە 
بەكەمتریــن  و  دەورووژێنــێ   خوێنەرێــك  هــەر  و 
كاردانــەوە  توندتریــن  خوێنــەر  باكگراوندیشــەوە 
بەرانبــەر ئــەم نەریتــە قێزەوەنــە دەنوێنــێ  كــە 

ژانــری ســەرەكی ڕۆمانەكەیــە.  
))پێــش ئــەوەی شــەكیب پەنجــە لــە پەالپیتكــە 
بێنێتــەوە، قەندەهــار بــە عاســتەم چــاوە كوندەبــۆ 
زەردە خڕەكانــی جوواڵنــد بــە ئاســتەم دەســتی 
و  بارێــك  پەنجــە  گووشــی،  بــرای  عەبدولبــاری 
گوللەكانــی شــەكیب  لــە  زیاتــر  هێزەكانــی  بــێ  
ڕایانچڵەكانــد، ئاخــر ئــەو منداڵــە كەوتبــۆ بــەر 
تووڕەیــی و گومانــی شــەكیب و گومڕایــی خوشــك 
و براكــەی...((ل12. وێناندنێكــی سەرنجڕاكێشــە، 
یەكەمیــن گومــان لــە زەینــی خوێنــەردا دەخوڵقێنــی 
ــێ ، گومانێكــی  ــە چــی ب ــی ئەوان ــێ  گومڕای كــە دەب
تــر ئەوەیــە بــۆ ئــەو مندااڵنــە هیــچ هاتوهاوارێكیــان 
نەكــرد... ئیتــر خوێنــەر دەبــێ  لەســەر هەســت بــە 
دوای گومانەكانــدا بچێــت، كاتێــك مــرۆڤ گومانیــش 
لــە شــتێك دەكات، ناچــار دەبــێ  وردبینتــر بــێ  و بە 
ــرێ   ــە بپشــكنێ، دەك ــزەوە بەروپشــتی دەقەك پارێ
ــەری  ــۆ خوێن ــووس ب ــە ڕۆمانن ــە داوێك ــن ئەم بڵێی
دانــاوە و شــێوازێكە لــە ملمالنێــی نێــوان دەق و 
ــە. ــە بەردەوام ــی ڕۆمانەك ــا كۆتای ــە ت ــەر، ك خوێن

))مشــە و هەناســە توندییەك خوێنی شــەكیبیان 

گۆڕیبــوو، ئیــدی خوێنــی شــەكیب ســوور نەمابــوو، 
ــە گومڕایــی، ڕەش ببــوو، ببــووە  ژەهــراوی ببــوو ب
نایــەوێ   ڕۆماننــووس  دەبینیــن  كــەف...((ل13. 
قســە نەســتەقەكان وەك خوێــن داویەتــە كەللــەی، 
خوێنــی وەجــۆش هاتــووە،  دووبــارە بكاتــەوە، 
هــەوڵ دەدات لــە بــری ئەوە، ڕســتە و دەســتەواژەی 
بەهێزتــر دابهێنــێ ، كاتێــك دەڵــێ : خوێنــی ســوور 
ــوو، ڕەش ببــوو، ببــووە كــەف، هەرســێكیان  نەماب
لــە  شــەكیب  واتــە  گەورەتــرن،  لەتووڕەبــوون 

ــی خــۆی دەرچــووە.  ــی مرۆی حاڵەت
خــوا  غەزەبــی  ئێــوە  خوێنــی  ))بەڕشــتنی 
هــۆكاری  لەســەرخۆم الدەبــەم...((ل14. هەمــان 
بــۆ ورووژاندنــی  یارمەتیــدەرە  كــە  ســەلەفییەتە 
الیەنــی دڕندانــەی مــرۆڤ، بــۆ كوشــتنی مرۆڤــەكان 
شــەرەف،  لەكــەی  پاككردنــەوەی  پێنــاوی  لــە 
شــەرەف.  پاككردنــەوەی  تــر  بەواتایەكــی  یــان 
ــن و  ــاو زۆر چی ــە ن ــە هێشــتا ل ــە ك ــەم ئەقڵییەت ئ
توێــژی كۆمەڵــگای كوردەواریــدا مــاوە، فەرمــان 
ــەت  ــی، تەنان ــتترین كەس ــرۆڤ خۆشەویس دەدات م

بكــوژێ . جگەرگۆشەكەشــی 
ــازارە قورســەی  ــە بارانكــردن ئــەو ئ ))كــوا گولل
لێــی  بیركردنــەوە  دەكــەن،  باســی  هەیــە، وەك 
ترســناكترە، تــەواو وەك خۆشەویســتی، پێشــتر 
هــەر زراوی لــە ناوەكــەی چووبــوو، كــە بــەری كەوت 
ــە هەڕەشــەكانی باوكــی  ــوو ل ــوو، ئەهوەنتــر ب وانەب
و نەرمتــر لــە بەردەهەڵماقــۆی هاوڕێكانــی....((
ل19. گوزارشــتێكی زۆر جوانــە، چونكــە پێــكان 
كەســی  كتوپــڕە،  و  خێــرا  ئەونــدە  گوللــە  بــە 
پێكــراو ئەگــەر دەســتوبرد نەمرێــت تــا برینــی 
نــاكات،  ئازارەكانــی  بــە  ســاردنەبێتەوە هەســت 
ــودی  ــە خ ــرە ل ــزان، پت ــە گوێ ــۆ ل ــە چەق ــرس ل ت
بڕینەكانیــان، كوردگوتەنــی زردەواڵــە پێوەدانــی 
خۆشــترە لــە ویــزە ویزەكــەی، واتــە بــە داهێنانێكــی 
زمانیــی، خــۆی لــە دووبارەبوونــەوەی ئــەو ئیدیۆمــە 
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دزیوەتــەوە، شــتێكی نوێــی خســتووەتە جێــگای 
ــەم حاڵەتــەی  شــتە كــۆن و ســواوەكە، كەســێك ئ
ــەم شــێوە بەهێــزە  تاقــی نەكردبێتــەوە، ناتوانــێ  ب

ــكات.   ــە ب ــە دۆخەك ــت ل گوزاش
))هێشــتا هەرســێكیان بــێ  ئاگابــوون لــەوەی 
گوللــە چــی پــێ كــردوون، باوەڕیــان نەكردبــوو 
بــێ   بــە ڕاســتی دەیانكــوژێ ،...((ل20  باوكیــان 
ئاگاییەكەیــان جەخــت كردنەوەیــە لەســەر )كــوا 
ــر  ــە(... دوات ــازارەی هەی ــەو ئ ــردن ئ ــە بارانك گولل
ئەمــە بەشــێكە بــۆ وەاڵمــی ئــەوەی بــۆ نەیانكــردە 
تــا  گومانەكــە  تــری  بەشــەكەی  هاتوهــاوار... 
ــی  ــە درێژای ــە ب ــەوە، ك ــە ناڕەوێت ــی ڕۆمانەك كۆتای
خوێندنــەوەی ڕۆمانەكــە وەك ڕایەڵكەیــەك خوێنــەر 

بــە خۆیــەوە دەبەســتێتەوە.
))كەس ناوی ڕاســتەقینەی نەدەزانی)مەبەســتی 
مــام جبرائیلــە(، چەنــد ســاڵێكیش لــە شــیرین 
گەورەتــر بــوو، لەبــەر دادوەری و هەق و ڕەقییەكەی 
لــە  دەركەوتنــی  لەبــەر  مــام،  دەگــوت  پێیــان 
نابــوو جوبرائیــل...(( ناویــان  پێویســتدا  كاتــی 
لەســەر  دەكات  هەڵویســتەیەك  خوێنــەر  ل22. 
ــچ  ــێ  هی ــە؟ ب ــووس مەبەســتی چیی ــەوەی ڕۆمانن ئ
مــام  و  شــیرین  تەمەنــی  بــەراوردی  هوكارێــك 
بــەو  جوبرائیــل  مــام  یــان  دەكات؟،  جوبرائیــل 
ــەوێ  پەیدابــوو؟، ئەمانــە  ــۆ ل ــاوە مەســیحییەوە ب ن
ــە گومــان،  ــەو شــێوازەی ڕۆماننــووس ب بەشــێكن ل
دەكات  لــێ  وا  خوێنــەر  و...  پاڵنــەر  پرســیار، 
بــەردەوام خەریكــی پشــكنین، هەڵگێــڕ و وەرگێــڕی 
ــتەیەكی  ــەر كەرەس ــە ه ــەوە ل ــە و وردبوون ڕۆمانەك

ــێ . ــەكان ب ــی دەق زمانی
))كــێ  دەتوانــی بڵــێ  شــەكیبی دەســت بــە خوێــن، 
بەیانــی لــە ڕســق كڕیــن هاتــەوە و لەبــەردەم ماڵەكەی 
خــۆی دابــەزی و...((ل23. نــا كــەس نایگێڕێتــەوە 
چیرۆكــە  ئــەو  ئەوەنــدەی  چیرۆكێكیــش  هیــچ  و 
نهێنــی و حەرامانــەی كــە گێڕانەوەیــان قەدەغەیــە 

وازوو باڵونابێتــەوە... لێــرەدا ڕۆماننــووس چەنــدان 
مەبەســتی هەیــە، واتــە بــە بەردێــك چەنــدان نیشــانە 
دەشــكێنێ ، دەیــەوێ  بڵــێ ڕووداوی ناخــۆش تایبــەت 
بــە نامــووس، لەگــەڵ ئەوەشــدا شــاردنەوەی شــتێكی 
مرۆییــە بــۆ ڕێگرتــن لــە كارەســاتی گەورەتــر و دەبــێ  
ــەك خەســڵەت، بەڵكــوو ئەركــی هــەر موســڵمان و  ن
مرۆڤدۆســتێك بــێ ، كەچــی بــە خێرایــی باڵودەبێتەوە، 
كۆمەڵگایەكــی  خەســڵەتی  ئــەوە  بڵــێ   دەیــەوێ  
خەســڵەتی  ئــەوە  بڵــێ   دەیــەوێ   دواكەوتــووە، 
لــە  مانایەكــە  ئەمــە  دینســاالرییە،  كۆمەڵگایەكــی 

ــە. ــای مانای ــە مان ــە، وات ــای دەقەك ــتەوەی مان پش
))شــەكیب بــە مــام جوبرائیلــی گــوت: دەســتیان 
ــە...((ل25.  ــەو جێی ــە ئ ــا دەتنێرم ــەدە دەن ــێ  م ل
خوێنەر وا هەســت دەكات هەمان هۆكاری كوشــتنی 
منداڵــەكان لەپشــت میــل هێنانــەوەی شــەكیب بــێ ، 
گوایــە مــام جوبرائیــل مەســیحییە و ســەلەفییەتیش 
غەیــری خۆیــان هەمــوو كــەس بەكافــر دەزانــن، ئــەم 
وێنایــە تــا كۆتایــی ڕۆمانەكــە لــە زەینــی خوێنــەردا 
دەمێنێتــەوە، بــەردەوام لەگەڵیەتــی، كەچــی دواتــر 
ڕوون دەبێتــەوە وا نییــە، چونكــە ئەگــەر وابــێ،  
ــل و  ــام جوبرائی چــۆن )موســڵمان و مەســیحی( م
ــام  ــدا م ــە كاتێك ــەن، ل ــەرگیری دەك ــیرین هاوس ش
ــەی  ــە ژینگ ــوێنی ل ــش و ش ــان و ئی ــل ژی جوبرائی

مەســیحییەكان دایــە. 
))شــەكیبیش كراســەكەی شــیرینی تونــد ڕاكێشــا 
ــوە،  ــر و ترێ ــە و هەنجی ــاو تەمات ــە ن ــش كەوت و ئەوی
ــەوەڵ شــەو تەمــی ســوور  ــووك و زاوایەكــی ئ وەك ب
دەوری گرتبــوون...(( ل26 دەبینیــن : وەك بــووك 
دەوری  ســوور  تەمــی  شــەو  ئــەوەڵ  زاوایەكــی  و 
ــێ   ــەر ب ــەم تێكســتەدا الی خوێن ــی ل ــوون، دانان گرتب
مانــا دەردەكــەوێ ، چونكــە نەهیــچ دەســەلمێنی، نــە 
ئیســتێتیكی تێكســتەكە بەهێــز و پێــز دەكات، بــەاڵم 
ــی  ــەدا باس ــری ڕۆمانەك ــەكانی دوات ــە بەش ــك ل كاتێ
زاوایەتــی  و  بــووك  شــەوی  و  گواســتنەوە  ڕۆژی 
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شــەكیب و شــیرین دەكات، كاتێــك باســی دڕندایەتــی، 
نەبوونــی بەزەیــی و كەریەتــی شــەكیبت بۆ دەكات لەو 
شــەوەدا، ئەوســا خوێنــەر تێــدەگا ئــەو دەســتەواژەیە 
هــەروا لەگۆتــرە لەوێــدا نەهاتــووە، ئەمــەش خوێنــەر 
هیــچ  ئاگابــێ ،  بــە  بــەردەوام  كــە  وریادەكاتــەوە 
شــتێكی ڕۆمانەكــە بــە بــێ با یــەخ نەزانــێ ، یــان 
تۆڕێكــی  ئــەوە  تێنەپــەڕێ ،  بەســەریدا  ســەرچیخ 
ــی  ــا و وێنەیەك ــچ وێن ــە، هی ــڕ وردەكاریی ــراوی پ چن
بــێ  مەبەســت دانەڕێــژراوە، تەنانــەت كۆمــا و وێســت 
ــە و  ــان هەی ــی خوێندنەوەشــی بایەخــی خۆی و ئیقاع
مەبەســتی تایبەتییــان لــە پشــتەوەیە. دەبــێ  خوێنــەر 
بــە تــەواوی مانــا خــۆی ئامادەكردبــێ ، ئەوجــا خــۆی 

ــدات.     ــە ب ــەرەی ڕۆمانەك لەق
))مــرۆڤ هــەر هێنــدەی بــە پێوەیــە، دەنــا 
ئەویــش كــە كــەوت، كەالكێكــە بــۆ خــواردن و 
ــەت،  ــە حیكم ــڕ ل ــدان...(( ل32. ڕســتەیەكە پ فڕێ
چەنــدان لێكدانــەوە هەڵدەگــرێ ، دەكــرێ  بڵێیــن 

فەلســەفییە. گوتەیەكــی 
ــەڵ  ــەی تێك ــەڵ براك ــتی لەگ ــە دەس ــەو كچ ))ئ
ــە  ــی: چاك ــل گوت ــام جوبرائی ــردووە...((ل33. م ك
زەوی شــەقی نەبــردووە، لێــرەدا وەاڵمــی نهێنــی 
نەگێڕانــەوە و قەدەغــەی گێڕانەوەكــە دەردەكــەوێ ، 
وەك بۆمبێــك الی خوێنــەر دەتەقێتــەوە، غــەم، 
خوێندنــەوەی  فــەزای  بێــزاری  سەرســوڕمان، 
خوێنــەر دەشــێوێنی، كەچــی هێشــتا دەركەوتنێكــی 
ســاختەیە، بــەاڵم تــا ئێــرە خوێنــەری پەلكێــش 
كــردووە و لێــرەوە ڕادەســتی ئەگەرێكــی گومانــاوی 
ــە  ــە شــەهال بۆچــی ب ــش ئەوەی ــری دەكات، ئەوی ت

ــارم؟!  ــن تاوانب ــوژە، م ــن بك ــوت: م ــەكیبی گ ش
مــام  كــە  دا،  ڕووی  موعجیزەیــەك  ))لێــرەدا 
ــاری  ــاوی عەبدولب ــەر و چ ــە س ــاوی ب ــل ئ جوبرائی
ــی و  ــەر ال و كۆخ ــە س ــاری كەوت داكــرد، عەبدولب
كلۆتەخوێــن پــەڕی كەوتــە ســەر ســەوزە گیایەكــە، 
ــە  ــێهەمیان ب ــی س ــۆوە و ه ــان بەرب ــی دووهەمی ه

ئاســتەم هاتــەدەرێ ...(( ل35 ڕۆماننــووس بــێ  هیچ 
ــە هەســتی  ــەوەی ل ــێ  ڕەنگدان ــر و ب ــی ت ئاماژەیەك
ــە  ــە، موعجیزەك ــەی ڕووداوەك ــی ئەوكات ئامادەبووان
وریــا  خوێنەریــش  بەشــێوەیەك  دێڵــێ،  بەجــێ 
ــی  ــێ دوا حاڵەت ــاكات، وادەزان ــتی پێن ــێ  هەس نەب
گیانســپاردنی بــاری بــووە، ڕۆماننــووس بــێ  ئەگــەر 

و گومــان پەردەپۆشــی دەكات.
نیشــانەی  نەمــا  ئــەوەی  شــكۆی  ))گــەاڵش 
ئەشــق بــێ .(( ل35، واتــە لــە ڕووداوێكــی ئــاوا 
دڵتەزێنــدا هەڵوەریــن بــێ  ئــەوەی ڕەنگیــان زەردبــێ  
ئــەو  واتــە  هەڵــوەرن،  پاییــزدا  خەزانــی  لــە  و 

دا... لەدەســت  خۆیــان  ڕۆمانســییەتەی 
))برینێــك، ســێ  بریــن نــا، برینێــك بازنەیەكــی 
)مەبەســتی  دابــوو  لــێ  دەوری  لــە  قووڵیــان 
ــە  ــەر لەپ ــك لەس ــەر برینێ ــۆی لەس ــەكیبە(، خ ش
دەســتێك، لەســەر بســتە خاكێــك مابــۆوە، كــە 
ئەویــش  دەبــۆوە،  پێاڵوەكانــی  جێــگای  تەنیــا 
نیشــتمانی ئــەو بــوو بەنــاوی نامــووس، بەهــەر 
الیەكــدا جوواڵبــا دەكەوتــە نــاوی، لەســەر ئــەو لەپە 
ــی  ــە دندوك ــێك ب ــی دااڵش ــتەی نیشتمانەكەش دەس
ــا  ــی ت ــوو دندوكێك ــا، هەم ــەری دەكوت ــنین س ئاس
موخــی ڕۆدەچــوو، ئــەو دااڵشــە، ئــەو دندوكــە 
ــان  ــاوار و گری ــە ه ــە ل ــوو جگ ــەس نەب ئاســنینە ك
و پڕینچكــە خوێنــی شــیرینی عەواڵســوورمە ...((
ل36.  ئەگــەر ســەروكارم لــە گــەڵ میتافــۆڕ و 
دەقــی میتافــۆڕی نەبــا، نەمدەتوانــی وەك پێویســت 
لــە مەبەســتی پشــتەوەی دەقەكــە بگــەم، كــە 
دوور نییــە ڕۆماننووســێكی تــر نەتوانــێ بــە دەیــان 
ڕســتە، ئــەو مەبەســتە بــەو پوختــی و كاریگەرییــە 
دەرببــڕێ . كاریگــەری هــەر تیكســتێكی ســوژنێكە، 
هــەر تێكســتێك قورســایی ئــەو ســوژنە پتــر دەكات 
و پتــر بــە هەســتی خوێنــەردا دەچێتــە خــوارێ  كــە 
ــتی ڕزگار  ــە دەس ــە ل ــرێ  و ن ــۆ ڕادەگ ــۆی ب ــە خ ن
دەبــێ ، وەك گێژاوێكــە كــە تێیكەوتــی بــەرت نادات، 
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ئەمــەش دیوێكــی تــری نووســینی ڕۆماننووســە، 
تــاڵ و شــیرین هەرچــی هەیــە دەبــێ  بیچێــژی، بــە 

ــرێ . ــتت لێهەڵناگ ــە دەس ــۆت نیی ــت خ دەس
بــە پەنجــە كــون كــون  ئــەوان  ))جەســتەی 
ــر و ئاســن  ــە ئاگ ــەو گولل ــوو، چ پێویســتیان ب دەب
ــەو  ــا و ئ ــەهال مردب ــوو ش ــوو.... دەب ــە ب و دڕندان
مندااڵنــە گاڵتەیــان بــە گوللــەكان و قەوانــەكان 
كردبــا...(( ل41. گوزارشــتێكی جوانــە لــە ناســكی 
تێكســتەكە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  مندااڵنــە.  ئــەو 
چەنــدان لێكدانــەوە هەڵدەگــرێ ، كەچــی ڕۆماننووس 
و  وەردەگێــڕێ   تــردا  دیوێكــی  بــە  ڕووداوەكــە 
دووبــارە گومانــی لەســەر تاوانباریــی شــەهال چڕتــر 
ــەوەدا  ــە كاتێكــدا خوێنــەر گومانــی ل دەكاتــەوە )ل
نەمــاوە كــە شــەهال ئافرەتێكــی لێــوان لێــو لــە 
حــەز و سێكســە(، كەچــی ڕۆماننــووس لێــرەش 
ئاســایی  ڕێــڕەوی  ڕۆمانەكــە  ڕەوتــی  لێدەگــەڕێ  

خــۆی وەربگــرێ .
))شــەكیب گوتــی: ژن تێنــاگات، ژن لــە نامــووس 
نــاگات، دەتوانــێ  بیبــات بــەاڵم ناتوانــێ  بیكڕێتەوە...  
ــە دەرمانــی هەمــوو  ــان... برینێــك ژن بیكاتــەوە ب ی
ــە  ــك ك ــەر مێردێ ــرێ .(( ل42/  ))ه ــا داناپۆش دنی
ــی  ــی دڵ ــە ڕیتم ــا ، ك ــۆی نەم ــەی خ ــتی ژنەك دۆس
لێتێكچــوو، بــا بــاش بزانــێ  كەســێك هەیــە بــە 
وردی دڵــی ژنەكــەی دەخوێنێتــەوە، كــە لــەو لــە 
ســاڵیش  ســەد  تەمەنــی  ژنەكــەی  دەســتچوونەدا 
ــی  ــی ڕیتم ــی دەزان ــەك ڕیتم ــا ی ــاالك  تەنی ــێ . چ ب
ــە،  ــی جوان ــەس...((ل47 بۆچوونێک ــوون و ب جووتب
ناســاندنی دیوێكــی ژن و مێردایەتیــن، گوزارشــتە 
لــە ئەقڵــی هەوەســبازانەی چــاالك، ئامۆژگارییــە، 
ــووس  ــن ڕۆمانن ــن ئیدیۆمێك ــرێ  بڵێی ــە، دەك حیكمەت
خــۆی دایهێنــاون و ڕەنگــە ببنــە كەرەســتەیەكی 
ئامــۆژگاری،  پەنــد،  وەك:  ئاخاوتــن  و  نووســین 

قســەی نەســتەق، میتافــۆڕ، بەڵگــە نەویســت. 
الپەڕەكانــی )48- 60( پتــر ڕووداوی سێكســی 

ــەو  ــی ئ ــتەكردنی الیەنەكان ــەوە و بەرجەس و لێكدان
پرســەن كــە بــە هەمــان شــێوەی ژانرەكانــی تــری 
ــەری  ــەی كاریگ ــوون و وت ــك بۆچ ــە، گەلێ ڕۆمانەك
لــەوەی  پتــر  بەشــە  ئــەو  مــن  بــەڕای  تێدایــە. 
زانیــاری  گەلێــك  مەعریفییــە،  بــێ،   ورووژێنــەر 
سێكســی هەڵگرتــووە كــە الی زۆربــەی ڕەگــەزی 
نێــر و مــێ  شــاراوەن و بــە هــۆكاری نەریــت و 
دیــن الیــان لــێ نەكراوەتــەوە، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی 
هەمــان پرســی زمانیــان تێدایــە كــە لــە بەشــەكانی 
تــری ڕۆمانەكــەدا هەیــە، بــە پێویســتم نەزانــی 

لەبارەیــەوە بدوێــم.
ــا خــۆی  ــەوە ب ــەس نایگوازێت ــاوا ك ــی ئ ))هەواڵ
لــێ  الدەدات، بــاران لەبــەری ڕادەكات. .... دەشــێ  
ئــەو مێروولــە ڕەشــانە ئــەو هەواڵــە بەدەنكــە گەنــم 
تێگەیشــتبن، بۆیــە دەنــك دەنــك دەیگوازنــەوە تــا 
لــە دڵــی كرمێــی براكانــی شــیریندا بیشــارنەوە...(( 
ل83. بــە چەنــد فــۆرم و كەرەســتەی زمانیــی 
شــیعری  ئیقاعــی  كــە  ڕیتمێــك  لــە  ســادە، 
ــی  ــە بۆچ ــیارێك دەكات ك ــد پرس ــووە چەن هەڵگرت
كــەس ئــەو هەواڵــە ناگوازێتــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ڕووداوەكــە  شــێوەی  دڵتەزێنــە،  ڕووداوێكــی 
پێوەنــدی بــە پاككردنــەوەی شــەرەفەوە هەیــە، كــە 
لــە واڵتــی ئێمــەدا چ دۆســت بــێ  هەســت كــردن بــە 
بەرپرســیاریەتی، چ نەیــار بــە دوور لــە هەســتی 
مرۆڤدۆســتی، بــە خێرایــی بــا، هــەر هەواڵێــك 
دەگوازنــەوە، كەچــی ڕووداوێكــی ئەوەنــدە قێزەونــە 
ــش  ــەت بارانی ــكات، تەنان ــی ب ــرێ  باس ــەس ناوێ ك
ــا  ــڕێتەوە.... ئەوج ــدا و بیس ــێ ب ــۆی ل ــرێ  خ ناوێ
چــۆن دڵــی براكانــی شــیرین كرمــی دەبــێ . لێــرەدا 
ڕۆماننــووس هەرگیــز لــێ ناگــەڕێ  مەبەســتەكان 
بــن و  ڕەق و ڕاســت ســواری پشــتی وشــەكان 
ــەوەی  ــێ  ئ ــەو ب ــڕۆن، ئ ــج ب ــوێنی ئامان ــەرەو ش ب
وشــەكان بەخۆیــان بزانــن چییــان هەڵگرتــووە و 
تواناییــان چەنــدە، كاروانــی پــێ كــردوون و هێشــتا 
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ــار  ــم جەب ــە دەڵێ ــە ك ــوون. ئەوەی ــەر نەهات وەخەب
ــە  ــك ل ــاری كەرێ ــەوێ  ب ــەر بی ــب ئەگ ــال غەری جەم

ــێ . مێشــوولەش دەن
نەبــوو  شــتێك  بەیانییــە  ئــەم  ))چیرۆكــی 
بكــرێ ،  بــاس  نەبــوو  شــتێك  بگێڕدرێتــەوە، 
ڕیشــۆڵە  و  كۆتــر  جیقنــەی  وەك  مەینەتییــەك 
دەكەونــە سەرشــان و ملــی هــەر كەســێك بــە 
بــەردەم ماڵیانــدا تێبپــەڕێ ...(( ل87/ ))نەبــووە 
ژنێــك مێردەكــەی بەعــەرزی دادا و خزمەكانــی پــێ 
لێنەنێــن...(( ل88/ ))خوێــن چەنــد بەرەكەتــە بۆ 
ــەو  ــی ئ ــە ســوورە، خوێن ــم و گواڵڵ ــۆ گەن زەوی، ب

كوردانــە لــە دنیــادا زیــاد بــوو...((ل89.
))شــیرین ژنێــك بــوو لــە قــوڕی بەهەشــت، 
دەبینیــن  شــێالبووی...((ل90.  شــەیتان  بــەاڵم 
و  شــەیتان  هەیــە،  پارادۆكســێك  چ  لێــرەدا 
ــۆ  ــر ب ــرەدا گومانێكــی ت بەهەشــت. ڕۆماننــووس لێ
زەینــی خوێنــەر دەئافرێنــێ ، كــە ســەرەڕای ئــەوەی 
ــە ســیفەتی شــەیتان  ــووە، كەچــی ل كۆســتی كەوت
ــی  ــوون و وردبینی ــۆ بەدواداچ ــە ب ــە، ئاماژەیەك دای
لــەوەی دادێ ، ئەمــە و چەنــدان پریاســكە گومانــی 
ــك  ــەوە خەری ــە خۆیان ــەر ب ــی خوێن ــە زەین ــر ك ت
ــەر  ــەوەی خوێن ــە هــۆی ئ دەكــەن، زۆر جــار دەبێت
ڕێچكــە و ســەرەداوی بــە دواداچوونەكــە بــزر بــكات، 
ــی دەســپێك  ــۆ خاڵ ــەوە  ب ــارە بگەڕێت ئەوســا ناچ
ــێ   ــا بزان ــەوە، ت ــە تێكســتەكەدا بچێت ــارە ب و دووب
ڕایەڵكــەی ئــەو گومانانــە لــە کــوێ  پچــڕاون، لــەوێ  
گرێیــان بداتــەوە. .. شــەیتان شــێالبووی، گومانێــك 
كۆتاییەكانــی  تــا  كــە  شــیرین  ســەر  دەخاتــە 

ڕۆمانەكــە دەرناكــەوێ .
))تــا نهێنییەكــت پــێ  نەبــێ،  نازانــی هەڵگرتــن 
قورســە...ل90/  چەنــد  نهێنــی  شــاردنەوەی  و 
نیشــانەی  بــڕوات  پێچیشــدا  هــەزار  بــە  ژانێــك 
زیندوویەتییــە...(( ل97. دەبینیــن ڕۆماننــووس چی 
پێشكەشــی زمانناســی و بــواری داهێنانــی زمانیــی 

كــردووە، چەنــد زمانــی دەوڵەمەنــد كــردووە، چەنــد 
شــێواز و گەمــەی زمانیــی بــۆ دەربڕیــن، گەیاندنــی 

ــاوە.    ــام، داهێن ــی پەی مەبەســت و ناردن
))گەلێــك تەنیــا ماناكــەی موعجیــزە بێ ، لەســەر 
ئاماژەیــە  ناكــەوێ ...((ل100،  پەكــی  پەرجــوو 
بــۆ دواكەوتوویــی كۆمەڵــگا و ژیانــی بنیادنــراو 
لەســەر خورافــات كــە دەبــێ  بــەردەوام چاوەڕوانــی 
ڕاســتییەكی  ئەمــەش  بكــرێ ،  تێــدا  موعجیــزەی 
ــووس  ــتێكە ڕۆمانن ــرە، بەڵگەنەویس ــا هەڵنەگ حاش

لــە ڕەوتــی ڕووداوەكــەدا دەیخوڵقێنــێ .
ــا؟  ــم نەب ــاران لەگــەڵ خۆی ــێ :  ب ))شــیرین دەڵ
مــن خوێــن بردمــی، مــام جبرائیــل گوتــی: ئەگــەر 
هــەزار هــۆت هەبــێ  بــۆ مــردن، هۆیەكــت هەیــە بــۆ 
ــی شــیرین  ــی مردن ــەوە هۆیەكان ــان....((ل106 ئ ژی
زۆرن و دیــارن، كوژرانــی منداڵەكانــی، گەمژەیــی 
و  ڕووداوەكــە  ئابڕووبەریــی  ڕواڵەتــی  شــەكیب، 
هیتــر، بــەاڵم تاكــە هــۆی مانــەوەی كــە دەبــێ  
موعجیزەیــەك بــێ  لــە ژیانــدا چییــە؟ ســەرەڕای 
خوێنــەر  ماناكانیــان،  و  دەســتەواژەكان  جوانــی 
تاكۆتایــی پــەی بــە نــاوەرۆك و مەبەســتی ئــەم 
گفتوگۆیــە نابــات، ئەمــەش گەمەیەكــی تــری زمانــی 

ڕۆماننووســە.
))گوللــە پارچــە ئاســنێكی بــێ  دڵە، هــەر گیانێك 
هــەر دڵێــك هــەر كەســێك بــەرێ ، نایداتــەوە. بــەاڵم 
كــوا برینــی قــووڵ لــە قوڵپــەی خوێــن تێــدەگات...((

ل110.
ــە  ــك ل ــێ  ژنێ ــێ ، ب ــنیش ب ــەر ئاس ــاو ئەگ ))پی
پــۆاڵ ناتوانــێ  خــۆی بخاتــەوە ســەر یەكتــر...((
ل112. ژنێــك لــە پــۆاڵ: ئــەم جارەیــان گومــان، 
مەتــەڵ و پرســیار بــە پرســە گومانهەڵگرەكانــی 
تــرەوە زیــاد دەبــن، خوێنــەر نازانــێ هــەر گومانــە 
ــوێ   ــە ك ــیارە ل ــەر پرس ــەوە، ه ــوێ  دەڕەوێت ــە ك ل
لەدەســپێكەوە  هــەر  دەبــێ   دەدرێتــەوە،  وەاڵم 
دڵــی بەقــەدەری ڕۆمانەكــە و هەســتی بەگەمــە 
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بســپێرێ . زمانییــەكان 
))ئــەو پیــاوە سەرســوور و لــەش زەردەم خــۆش 
تاكوڕەكــەم  ســاردترە،  بــووز  لــە  نەدەویســت، 
ــتا  ــاڵ و زەردە، ئێس ــۆی خاڵخ ــەر وەك خ ــوو، ه ب
ناچــارم هەردووكیانــم خــۆش بوێــت....((ل129. 
لێــرەدا خۆشەویســتی دایــك بــۆ منــداڵ جێــگای 
دەگرێتــەوە،  مێردەكــەی  خۆشنەویســتنی  ئــەو 
ــەی  ــاوی منداڵەك ــارە لەپێن ــر ناچ ــی ت ــە واتەیەك ب
مێردەكــەی خــۆش بــوێ ، كــە باوكیەتــی و باوكیــش 
بــە ئەنــدازەی دایــك لەســەر ســۆز و هەســتی منــداڵ 
نابــێ  ڕوحــی  كاریگــەرە، دایــك هەســت دەكات 
ــۆی و  ــوان خ ــی نێ ــرێ  و ناخۆش ــەرد بگ ــداڵ گ من
ــە،  ــی منداڵەك ــە ســەر دەروون ــەی كار بكات مێردەك

ــە.  ــی دایك ــە خۆبوردووی ــەش ل ئەم
))هیــچ پیاوێــك شــایەنی ئــەوە نییــە فرمێســكی 
بــۆ هەڵڕێــژی، هەموویــان بــۆ پێنــج دەقیقــە ژنیــان 
ــا  ــە ت ــەر وای ــورد ه ــاوی ك دەوێ ...((ل134/ ))پی
حــەزی لــە ژنێــك بــێ  دوای دەكەوێــت.... كــە 
هێنــای دە مەتــر لــە پێشــییەوە دەڕوات...((ل155/ 
))ژن لــە دارەمەیتیشــدا هەســت بــە ئاڕاســتەی 
ل177/   )).... دەكات  پیاوەكــەی  دڵــی  لێدانــی 
كــە دەســتیان  كــە دوورن،  هــەروان  ))پیــاوان 
ناتگاتــێ ، بــە بنپێــی ژنــەوە دەنووســێن، هــەرە 
ل186.   ))... و  شــاعیر  دەبێتــە  گەمژەكەیــان 
و  ئیدیــۆم  لەئاســتی  دەســتەواژەن  کۆمەڵێــک 
ڕاســتیی  چەنــد  هەڵگــری  نەســتەقدا،  قســەی 
حاشــاهەڵنەگرن کــە نەمدیــوە تــا ئێســتا هیــچ 
ــن. ــێ کردب ــەم شــێوازە گوزارشــتی ل نووســەرێک ب
))هــەواڵ لــە دەمــی مەســیحییەكانەوە ناكەوێتــە 
....(( ل158.  دڵــەوە  نــاو  دەكەوێتــە  بــا،  دەم 
جوانــە  هەســتێكی  چ  جوانــە،  پیاهەڵدانێكــی  چ 

بەرانبــەر بــە برایانــی مەســیحی...
ــتبوو،  ــی چێش ــەی باب ــەو هەژاریی ــەكیب ئ ))ش
ــا، سێبەرەكەشــی خــۆش  ــری كردب ــەس تێ ــەر ك ه

دەویســت...((ل196 وتەیەكــە پــڕ لــە حیكمــەت 
سیاســیدا  و  كۆمەاڵیەتــی  بــواری  لــە  ئەگــەر 
لێكدانــەوەی بــۆ بكــرێ ، شــوێنی جێبەجــێ كردنــی 

زۆرە. 
))ئــەوان نەیانزانــی چــی ڕوودەدات، پیــر عیســۆ 
دەیزانــی، پیــر عیســۆ لەگــەڵ كیڵگەكــەی ئەقڵیشــی 
چاندبــوو...(( ل322، ئەمــە و ســەدان داهێنــان 
و گەمــەی زمانــی ئــاوا لــە ڕۆمانەكــەدا بــەدی و 

هەســتی پــێ  دەكــرێ .
ئەمــەش ئــەو نموونانــەن كــە ڕۆماننــووس لــە 
و  گوزارشــت  و  داڕشــتن  ڕووی  لــە  داهێنانیانــدا 
ــووە و دەشــێ   ــدا ســەركەوتوو نەب ــی پەیام گەیاندن

ــن: ــدا كردب ــەی تێ پەل
))هیــچ شــتێكی ســووریان نەبــوو خۆشــی و 
شــادی لــەو گەڕەكــەدا نەبــوو...(( ل1 ئەمــە ئــەوە 
گەڕەكــە  ئــەو  ڕووداوەكــەش  پێــش  دەگەیەنــێ  
ــەاڵم  ــووە، ب ــدا نەب ــادییەكی تێ ــی و ش ــچ خۆش هی
ــەی  ــە یەخ ــەو بارودۆخ ــە ئ ــەر دوای ڕووداوەك ئەگ
ئــەو گەڕەكــەی گرتبــێ ، پێویســتە بڵــێ  خۆشــی و 
شــادی لــەو گەڕەكــە بــاری كردبــوو، واتــە حاڵەتەكە 

ــە. ــەیی نیی ــە و هەمیش كاتیی
ــە تــۆوە نەمــاوە...(( ل2 ئەگــەر  )پێوەندییــان ب
مەبەســتێكی تــری هەبێــت، كــە من هیــچ ئاماژەیەك 
ــوە  ــە نەیتوانی ــەوە بســەلمێنێ ، وات ــەم ئ ــەدی ناك ب
ــەوە  ــر ل ــان قســەیەكی نەســتەقی جوانت ــۆم، ی ئیدی
دابنــێ  كــە دەڵــێ : شــەیتان دەســتی لــێ شــتوون، 
یــان شــەیتان وازی لــێ هێنــاون، یــان شــەیتان 

ــێ هەڵگرتــوون.  دەســتی ل
))دەنگێــك ڕاســت كــورەی دڵــی ببــڕی...(( ل3 
ئەگــەر مەبەســت كــوورەی گەرمایــی بــێ ، ئــەوە بــە 
دوو واو دەنووســرێ ، جگــە لــەوە وێچواندنەكــە لــە 

جێــی خوێــدا نییــە.
دەســتێكیان  تاریكــەوە  ڕوخســارێكی  ))بــە 
لەكوڵمــە خــڕ... ل4/ چ چاوێكــە دەتبــا بــازن بــازن 
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دەتبــا چ گێژاوێكــە...(( ل5
))موعجیزە لە كاتی خۆی ڕوونادات...((ل7.

1 - كاتێكی دیاریكراو نییە بۆ ڕوودانی مەعجیزە.
2 - موعجیــزە چاوەڕوانكــراو، تەنانــەت پێشــبینی 

كراویــش نییــە.
تەمەنــی  بــە  هونەرمەندێكــی  ئــەوەی  ))وەك 
ــە دیوارەكــە  تــووڕە، بــێ  پــەروا ڕەنگــی ســووری ل
ئاماژەیەكــی  هیــچ  وێنەكــە  هەڵســووبێ ..((.ل16 
ــەاڵم  ــە، ب ــی كاركتەرەك ــە تەمەن ــۆ ب ــە ب ــدا نیی تێ
سەركێشــی و هەڵەشــەیی كەســێك، یــان ڕووداوێــك 

نیشــان دەدات، نــەك تەمــەن... 
))دایكــی زریكەیەكــی ئەوەنــدە بەهێــزی لــێ 
دا، بەشــی زۆری كاڵــەك و تەماتــەكان شــەقیان 
ــەوالوە  ــە زێدەڕۆییــەک ب ــرد..((.ل29 بەداخــەوە ل ب
شــایەنی  مــن  بــڕوای  بــە  نییــە،  تــر  شــتێكی 
ئــەم تێكســتە بەهێزانــە نییــە، كــەم تــا كــورت 
لــە هێندێــك شــوێنی تریــش ئــەم زێدەڕۆییانــە 
پێكەنینــی  جــار  هەندێــك  وەك:  دەردەكــەون، 
قەندەهــار دەگەیشــتە ئەوســەری كــۆاڵن و پیــر و الو 
ــەم  ــری ئ ــا كۆت لەســەری هەڵدەخلیســكان ... هەت
ــەك  ــە ن ــەوەی خوێن ــە خواردن ــان ل ــە حەزی گەڕەك

ــاو. ئ
ــەی  ــك كوولەك ــە دای ــە ك ــەو كوولەكەی ــچ ئ ))ك
دڵــی ماڵەكــەی تێــدا دادەنــێ . حیكایەتەكــەی وەك 
خــۆی نەزانــی، بــەاڵم زانــی ئــەو كوولەكــەی دڵــی 
ماڵەكــەی شــكاوە و هێزیــش نییــە كــۆی بكاتەوە((، 
جــوان  كوولەكــە  بوونــەوەی  دووبــارە  ل34، 
ــكێ   ــتێك بش ــەوە هەرش ــە پێچەوان ــر ب ــە، دوات نیی
پارچەكانــی كــۆ دەكرێتــەوە، بــەاڵم وەك خــۆی 
ــێ ناكرێتــەوە، وێدەچــێ  مەبەســتی كۆكردنــەوەی  ل
وەك  بــێ   ئــەوە  مەبەســتی  نەبــێ ،  پارچەكانــی 
خــۆی لــێ ناكرێتــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا وتەیەكــی 
مەعریفییــە و لێكدانــەوەی پتــر هەڵدەگــرێ ، لــە 
هــەردوو حاڵەتەكــەدا لــە ڕووی فــۆرم و داڕشــتنەوە 

ــە. ــە نیی ــتەی دەقەك شایس
))قــژە خاوەكــەی تــەك تــەك بــە باوەشــی مــام 
ــە  ــی لــێ دەهات ــە خوێن ــە جۆگەل ــەوە، ب جوبرائیل
ــك،  ــك، ت ــتی ت ــەر مەبەس ــوارێ ...((.ل45. ئەگ خ
ــە  ــە جۆگەل ــان دڵــۆپ دڵــۆپ بــێ ، ئــەوە چــۆن ب ی

ــوارێ.  ــی دێتەخ لێ
ئــەو بەیانییــە ئیكســیری كەوتبــۆ بــن زمانــی 
شــەهال، بــن پێســت و هەناســە و ...، ئێــرە شــاری 
بوخــارا نییــە ئیكســیری ژیــان دژە مــردن بێــت، ... 
مــن لــە سەرانســەری ڕۆمانەكــەدا هیــچ پێوەندییەكم 
نەدۆزییــەوە./  بوخــارادا  و  ئیكســیر  نێــوان  لــە 
بەڵێنێــك تەنیــا بــە ســەگێكی بەوەفــا و بــە مــەرگ 
دەدرێ ...ل86. كامیــان بەڵێنیــان بەكامیــان داوە، 
ــە  ــش ن ــاوێ ، مەرگی ــی ن ــە بەڵێن ــە وەفای ــەگ ب س
چونكــە  دەدرێ ،  پــێ  نەبەڵێنــی  و  دەدا  بەڵێــن 

ــە. ــاوادە و حەتمیی ن
لەوپــەڕی شــەكەتیدا  هــەروان،  ))پاڵەوانــەكان 
هەســت دەكەن بۆنی دایكیان دەیانحەســێنێتەوە...(( 
ل326 نەســەلمێنراوە، قســەی نەســتەقیش نییــە،... 

شایســتەی ڕۆمانەكــە نییــە.
گێڕانــەوەی  مــن  بــڕوای  بــە  ل353    - ل325 
ــر  ــەم ئەفســانەیە كــە بەشــێكی ڕۆمانەكــەی داگی ئ
كــردووە، بــە دوو هــۆ لــە بەهــای ڕۆمانەكــەی كــەم 

كردووەتــەوە:
یەكەم: نە شتێكی ئەوتۆ ڕوون دەكاتەوە.

دووەم: نــە پێوەندییەكــی ئەوتۆی بــە ڕۆمانەكەوە 
هەیە. 

جگــە لــە مانــە هەڵــەی ڕێنــووس و چاپیــش 
ــە  ــی ناوازەی ــەم ڕۆمانێك ــتی ه ــەاڵم بەگش ــەن، ب ه
و هــەم شــاكارێكی ئەدەبــی كوردییــە و هەڵدەگــرێ  

ــرێ .  ــرێ  و بنووس ــەر بگوت ــری لەس پت


