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لە ڕۆمانی )وێڵگەی یادەوەرییە گریمانكراوەكان(ی )یوسف عیزەدین(دا
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ناو  لە  ئەمڕۆ  وایە  پێم  خۆم  بەحاڵی  بەش 
خاوەنی  تێكستانەی  ئەو  كەمن  كوردیدا  نووسینی 
ئاڵۆزییەكی  و  گرژی  و  فراوان  دونیابینییەكی 
و  پرسیار  و  تێڕامان  تووشی  خوێنەر  كە  وەهان 
پەیوەندیی  ئەمەش  دەكەن،  نیگەرانی  و  ڕاڕایی 
زۆرەی  لێشاوە  ئەو  و  نووسین  بازاڕیبوونی  بە 
لێرە  ڕۆژانە  و  هەیە  بوونی  كە  هەیە،  نووسینەوە 
و لەوێ  گلەیی و ناڕەزایی خوێنەران و نووسەرانی 
ناكاتەوە  ئەمەش  بەاڵم  دەبیسترێت،  بارەوە  لە 
ئەوەی بڵێین تێكستی گرنگ و جددی بوونی نییە، 
چونكە نووسینی نەمر لە هەر سەردەم و قۆناغێكدا 
هەڵگری خەسڵەت و ناوەڕۆكێكی وەهایە، كە ڕۆحی 

نەمری پێدەبەخشێت.
لەالیەن  یادەوەرییە گریمانكراوەكان( كە  )وێڵگەی 
نووسەر )یوسف عیزەدین(ەوە نووسراوە و یەكێكە 
بەڕێوەبەرایەتیی  دواییانە  بەم  كە  ڕۆمانانەی  لەو 
چەندین  لەگەڵ  سلێمانی،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
كتێبی دیكەدا چاپ و باڵوی كردەوە، هەڵبەتە ئەم 
نووسینەی ئێمە نە دەچێتە قاڵبی لێكۆڵینەوەیەكی 
وردی تەواوی ڕەگەز و پێكهاتەكانی ئەم ڕۆمانەوە، 
و  كوێرانە  پیاهەڵدانی  قاڵبی  دەشچێتە  نە 
دیدی  لە  ڕانانێكە  تەنیا  بەڵكو  بێئاگاییانەوە، 
چونكە  ڕۆمانە،  ئەو  خوێنەرێكی  وەك  خۆمەوە 
ڕۆمانەكە قسە و باسی زۆر هەڵدەگرێت و دەكرێت 
دیكەدا  لە كات و شوێنی  و  دیكە  لەالیەن كەسی 
لەسەر  بەكورتی  لێرەدا  بكرێت،  بارەوە  لە  قسەی 
لە  كەمی  شتێكی  و  دەوەستین  الیەنێكی  چەند 

بارەوە دەڵێین.

سەرەتا   
كاراكتەری  گۆی  هاتنە  بە  رۆمانە  ئەم  سەرەتای 

سەرەكیی رۆمانەكە دەست پێدەكات و هەر خۆشی 
شتێك لە مەودای كەسایەتییەكەی ڕوون دەكاتەوەو 

دەلێت: من فەرهاد تاجوری دووەمم....
زاری  لە  گێڕانەوە  ڕێگەی  لە  نووسەر  دەبینین 
بە  دەكات  دەست  ڕۆمانەوە  سەرەكیی  كاراكتەری 
ئەگەرچی  ئەمەش  كە  گێڕانەوەوە،  نێو  چوونە 
بەاڵم  ڕابردوودا،  لە  نییە  نامۆ  تەكنیكێكی 
بەشێوەیەكی هونەرییانە نووسەر توانیویەتی بەكاری 
بخات بۆ زیاتر جوانكردنی شێوازی گێڕانەوە، دواتر 
و هەر لە قسەكانی ئەم كاراكتەرەوە وا دەردەكەوێت 
كە شتێك ڕوویداوە، واتە گێڕانەوە كاتێك دەست 
پێدەكات كە ڕووداو ڕویداوە، كە ئەمەش جارێكی 
دیكە دەبێتە سەرەتایەكی كاریگەر و سەرنجڕاكێش، 
توانای  ڕۆمان  لەسەرەتای  ئەمجۆرە  كات  زۆرینەی 
ڕاكێشانێكی زۆری خوێنەری هەیە بۆ نێو جیهانی 

ڕۆمانەكە.
 

بیرۆكە
ئەگەر تەماشای كارەكانی پێشووی یوسف بكەین، 
و  بیرۆكە  هەڵگری  تێكستەكانی  هەمیشە  دەبینین 
ئاگایی  بە  زۆر  نووسەر  و  گرنگن  ئامانجگەلێكی 
واتە  كاركردن،  بۆ  هەڵیبژاردوون  وریاییەوە  و 
مەبەستی نووسەر تەنیا نووسین نییە، بەڵكو ئامانج 
نووسینەوە  ڕێگەی  لە  دەیەوێت  و  بیرۆكەیەكە  و 
بیخاتە ڕوو، زۆرینەی كات كاركردنی ئەم نووسەرە 
كاركردنەوەیە لە نێو مێژوودا، واتە گۆڕینی مێژووە 
)بۆرخیس( جیهاندا  ئەدەبی  نێو  لە  ئەدەب،  بۆ 
لە  كاركردنەیە،  جۆرە  ئەم  دیاری  هەر  نمونەی 
نێو ئەدەبی ئێمەشدا هەریەك لە )عەتا محه مه د، 
نەجات  مه عروف،  كەریم  ئاكۆ  عیزەدین،  یوسف 
ئەزموونی  كە  نووسەرانەن  ئەو  نمونەی  نوری( 

ئەگەر تەماشای 
كارەكانی 
پێشووی یوسف 
بكەین، دەبینین 
هەمیشە 
تێكستەكانی 
هەڵگری بیرۆكە 
و ئامانجگەلێكی 
گرنگن و 
نووسەر زۆر 
بە ئاگایی 
و وریاییەوە 
هەڵیبژاردوون 
بۆ كاركردن، 
واتە مەبەستی 
نووسەر تەنیا 
نووسین نییە، 
بەڵكو ئامانج 
و بیرۆكەیەكە 
و دەیەوێت 
لە ڕێگەی 
نووسینەوە 
بیخاتە ڕوو
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خۆیان لە نێو ئەم جۆرە لە نووسینی چیرۆك تاقی 
و  چیرۆك  چەندین  یەكەیان  هەر  و  كردووه تەوە 

ڕۆمانیان بەم شێوازە نووسیوە.
خانەی  دەچێنە  عیزەدینیش  یوسف  ڕۆمانەی  ئەم 
ڕۆمانەدا  لەم  مێژوودا،  لە  كاركردنەوە  شێوازی 
نووسەر گەلێك بابەتی گرنگی مێژوویی دەهێنێت و 
لە دید و ڕەهەندی جیاوازەوە كاریان تێدا دەكاتەوە 
بۆ  جیاواز  خوێندنەوەی  شوێنیشدا  هەندێ  لە  و 
نووسراو  باسە  ئەو  سەرجەمی  و  دەكاتەوە  مێژوو 
هەڵدەوەشێنێتەوە  مێژووییانە  و  دەماودەم  و 
مانای  و  دەنێتەوە  بونیادیان  نوێ  لە  سەر  و 
بەر  خوێنەر  كاتێك  پێدەبەخشێت.  دیكەیان 
دەكەوێت،  تێكستە  ئەم  واتاكانی  و  و ڕستە  وشە 
دەبینێت هەندێك ڕووداوی مێژوویی  بە جۆرێكیتر 
پێشوو،  گێڕانانەوەی  لەو  جیاواز  دەگێڕدرێتەوە، 
لەم  دروستكردنەوەی  و  مێژوو  یەكترازاندنی  لەبەر 
تەكنیكی  و  فەنتازیا  لەگەڵ  بەجۆرێك  تێكستەدا 
بە  هەست  هەرگیز  كە  یەكانگیربووە،  ڕۆمانەكەدا 
لەنگی و ناڕێكی ناكەیت لە نێوانیاندا، واتە بیرۆكە 
وەكو خوێن بە تەواوی دەمار و موولولەكانی فۆڕم 
و ناوەڕۆك و تەكنیكی ڕۆمانەكەدا باڵوبووه تەوە و 
ئەگەرچی  پێكدەهێنن،  دەاللەتەكان  و  مانا  پێكڕا 
و  لەتبوون  بە  هەست  شوێندا  هەندێ   لە  خوێنەر 
نابێتە  ئەوەش  بەاڵم  دەكات،  گێڕانەوە  پچڕبوونی 
تەواوی  خوێندنەوەی  دوای  و  دواتر  و  كەموكوڕی 
تەكنیكی  لە  جۆرێكە  دەكەیت  هەست  تێكستەکه  
گێڕانەوە، تێكستی تازەش زۆرینەی بەم شێوەیەیە، 
كە ئەویش پەیوەستە بە زەینی پەرش و زاكیرەی 

تەفرتونابووی مرۆڤی تازەوە.
بەنووسینی  دەست  بەرلەوەی  نووسەر  گرنگە   
و  چییە  ئامانجی  بزانێت  بكات،  تێكستێك  هەر 

ئامانجێكی  واتە نووسین  دەیەوێت چی بنووسێت، 
لە پشتەوە بێت، كە نووسین خۆی نەبێت، یان بە 
نەبێت،  نووسیندا  پێناو  لە  نووسین  تر  مانایەكی 
گەلێكجار  بێت.  ئامانجدا  پێناو  لە  نووسین  بەڵكو 
بەر ئەو تێكستانە دەكەوین كە ئامانج لێیان ڕوون 
پێبڵێت،  دەیەوێت چیمان  نووسەر  نازانین  و  نییە 
یان بیرۆكەیەك لە پشت نووسینەكەوە هەیە، بەاڵم 
بیگەێنێتە  بە ڕێگایەكی دروست  ناتوانێت  نووسەر 
دەگرێتەوە  نووسین  لە  جۆرە  ئەو  ئەمە  خوێنەر، 
ئەگەرچی  نییە،  پشتەوە  لە  باشی  عەقڵێكی  كە 
لە  پڕ  و  ئاڵۆز  پڕۆسەیەكی  نووسین  پڕۆسەی 
توانای  نووسەر  كە  بەاڵم  ڕاڕاییە،  و  كێشمەكێشم 
كردنەوەی گرێ و نەزانراوەكانی نەبێت و هۆشیار 
هەڵەی  دەكەوێتە  نووسین،  بە  بەرامبەر  نەبێت 
زۆرجار  بڵێین  دەمانەوێت  كورتی  بە  گەورەوە، 
بوونی بیرۆكە بەس نییە بۆ ئەوەی نووسەر بتوانێت 
قودرەتی  بەڵكو  بەرهەمبهێنێت،  باش  تێكستێكی 

ئەو بەسەر نووسیندا گەلێك گرنگە.
بە  و  گەیشتن  بۆ  هەوڵێكە  نووسین  لە  گومان 
نووسین، نووسەر هەتاكو خاوەنی گومان و قەلەقی 
بێت لە نووسین، زیاتر دەتوانێت لە نووسین تێبگات 
هەر  خۆشبەختانە  بكات،  كەشف  نهێنییەكانی  و 
لەگەڵ خوێندنەوەی یەكەم الپەڕەی ئەم ڕۆمانەوە 
نووسەر هێند بە ئاگاییەوە سەرەتایەكی گرنگ بۆ 
خوێنەر  كە  دەخوڵقێنێت،  نووسینەكەی  بیرۆكەی 
بێت،  دەستبەرداری  ئاسانی  بە  هەروا  نەتوانێت 
سەركەوتووە،  نووسینی  گرنگی  خاڵێكی  ئەمەش 
زیاتر  بیرۆكە  الپەڕە  دوای  الپەڕە  و  بەش  بەش 
ڕوون دەبێتەوە و ڕووداوە بچوكەكان ڕاماندەكێشن 
بۆ ڕووداوە گەورەكان و لەوێوە بەكێشمان دەكەن 
بۆ ترۆپكی ئاڵۆزی بابەتەكە، نەك هەر لە الپەڕەی 

وتار
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یەكەمەوە تێبگەین كە نووسەر ئامانج و بیرۆكەی 
بچین  بەرەپێش  تاكو  یاخود  چییە،  نووسینە  لەم 
بیرۆكەی  نووسەر  كە  بكەین  بەوە  هەست  زیاتر 
لە  كە  دەڵێت  شتێك  بیرچووه تەوەو  كارەكەی 

سەره تای نووسینەكەیدا دژی بووە.

ئەدمۆسفێر)كەشی گشتی(
نییە  كەشێك  واتە  ناجێگیرە،  ڕۆمانەدا  لەم  كەش 
خۆیدا  لەگەڵ  خوێنەر  كۆتایی  تاكو  سەرەتاوە  لە 
بەخۆیەوە  جێگۆڕكێ  و  گۆڕان  و  بكات  پەلكێش 
جیوەییە  كەشێكی  ڕۆمانە  ئەم  كەشی  نەبینێت. 
دەكات،  یاری  بارودۆخێكدا  لە  و  دەمە  هەر  واتە 
باشتر  و  گەیاندن  خزمەت  لە  تر  جارێكی  ئەمیش 
ڕۆمانەكەدایە،  سەرەكیی  بیرۆكەی  گێڕانەوەی 
و  گۆڕان  و  چەقیبەست  كەش  هەركات  چونكە 
ناتوانێت  خوێنەر  ئەوا  نەبینی،  بەخۆوە  جیاوازیی 
لە خوێندنەوە بەردەوامبێت و دەستبەرداری تەواوی 
ئەمەش  كە  دەبێت،  تێكستەكە  تری  ڕەگەزەكانی 
هەر  ئەگەرچی  بۆتەوە،  ڕووبەڕوومان  چەندینجار 
گرنگە  بەاڵم  خۆیەتی،  كەشی  خاوەنی  تێكستێك 
نووسەر بتوانێت كەشێكی پڕ لە بەها و ئیستاتیك 
بخوڵقێنێت و خوێنەر بە كەشێك ئاشنا بكات كە 

پێشتر پێی ئاشنا نییە.
ئەفسووناوی  هێند  كەشێكی  خاوەنی  ڕۆمانە  ئەم 
و جادووییە، كە خوێنەر هەست دەكات لەبەردەم 
جیهانێكدایە پێشتر دەركی پێنەكردووە، دواتر هەر 
لە ڕێگەی كەشەوە بڕێكی باش لە جوانی بەرهەمدێت، 
دواتریش تێكشكاندن و پەرش و لەتكردنی زەمەن 
و جێگۆڕكێ بە زەمەن واتە ئاڵوگۆڕكردنی ڕووداوە 
تەقلیدییەكانی  مانا  بە  یاریكردن  مێژووییەكان، 
مێژوو، هاوكات لە هەندێ جێگەدا بە ئێستاكردنی 

مێژوو یان ڕابردوو، دیسانەوە ئیستاتیك و بەهای 
چێژێكی  و  تێكستەكە  بۆ  دەگێڕێتەوە  ئیستاتیكی 
باش دەبەخشێت و پاشان ئەم جوانییەش دەبێتە 
ڕاستەوخۆی  خزمەتكردنی  بۆ  كەرەستەیەك 

گێڕانەوەی بیرۆكە و گەیاندنی بەخوێنەر.

كۆتایی
واتە  نییە،  داخراو  كۆتاییەكی  ڕۆمانە  كۆتایی 
سەرجەمی گێڕانەوە و ڕووداوەكان كۆتایی پێنایەت 
نووسەر  بەڵكو  دڵنیایی،  بگەێنێتە  خوێنەر  و 
چارەسەری تەواوی گرفت و ئاڵۆزییەكان ناكات  و 
دەهێڵێتەوە،  هەڵواسراوی  بە  زۆر  پرسیارگەلێكی 
چەندین گومان و ڕەهەندی نەدۆزراوە دەمێنێتەوە 
و  خوێندنەوە  خوێنەرەوە  لەالیەن  دەكرێت  كە 
ئەمەش  دواجار  بكرێت،  بۆ  جیاوازیان  ڕاڤەی 
دەبێتە خەسڵەتێكی بەرچاوی تێكستەكە و دەبێتە 
هۆكارێك بۆ زیندوویی كۆتایی ڕۆمانەكە و تەواوی 

تێكستەكە. 

كەشی ئەم 
ڕۆمانە كەشێكی 
جیوەییە واتە 
هەر دەمە و لە 
بارودۆخێكدا 
یاری دەكات، 
ئەمیش جارێكی 
تر لە خزمەت 
گەیاندن و باشتر 
گێڕانەوەی 
بیرۆكەی 
سەرەكیی 
ڕۆمانەكەدایە، 
چونكە هەركات 
كەش چەقیبەست 
و گۆڕان و 
جیاوازیی بەخۆوە 
نەبینی، ئەوا 
خوێنەر ناتوانێت 
لە خوێندنەوە 
بەردەوامبێت و 
دەستبەرداری 
تەواوی 
ڕەگەزەكانی تری 
تێكستەكە دەبێت


