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„Bihayê romanekê, tenha bi hejmara kesên wê biha dibînin ve, tê nasîn“
(Jonathan Franzen – Rojnameya FAZ – literatur, 05.11.2002, r: 1)

Roman ji aliyê dîmenê xwe ve, bi azadiya hozanvanî tê avakirin û lew re naye
perwazkirin wekî mirov hez dike an dixwaze. Lê tiştekî romanê heye, wê ji
„Drama“ cihê dike. Drama bo çembereke teng a mirovan tê dramakirin, hema
roman ji bo çembereke firehtir ji mirovan têye nivîsandin.
Wek çewa Cervantes Savedra di romana xwe ya suwariyê „Don Quite“ de dibêje,
ku pêwîste hozanvanî tev li canê xwendevan bibe, wî bihejîne û bi xwe ve gêro
bike, divê roman jî bi naveroka xwe wilo be, rakêş û bi hikarî be.
Di sedsala 18ê de, roman ji aliyê mijarê ve, xwe bêtir bi cîhana hindirê mirov ve,
bi can û dilê wî ve gêro kiribû, bi pêşxistina mirov û fêrkirin û ragihandina wî re
bû. Di vî warî de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) navekî mezin ji xwe
re pêda kir û bi taybet di romanên „Salên fêrbûna Wîlhelm Meister“ û „Salên gera
Wîlhelm Meister“, ku herdu di navbera 1795 û 1821 de nivisandine.
Di sedsala 19ê de, roman bêtir bi ser rastîniya civakî de çûye. Bizava wê ya mezin
ew bû, ku xwe ji jîna rastîn ve nêzîktir bike û ji ber vê yekê Theodor Fontane
gotibû, ku pêwîste romna bibe wêneyekî ji demê, ew dema ku em bi xwe jê ne û
tê de em dijîn. Romana nûjen divê wêneya demê be, ya dema xwe be… Di sedsala
19ê de jî, romana xwenasiyê û hişyariyê derket holê...
Di romanê de „DEM“ ciyekî giring distîne, ew vekiriye, lê dema efsanê her berê ye,
çûye û nemaye.
Di romanê de bi du şêweyan û teheran çêrok tê gotinê:
-Li gor rastîniyê û hişmendiya mirovî, bi sazmendî û li pey hev di demê de
tê bi cîh kirin.
-An jî çêrokbêjî xwe ji pîvankên demê rizgar dike û deman tev li hev dike, çi
Sînorên demê nanase û çewa nivîs diçe bila biçe…
Lê em tev dibînin, ku di romanê de sê dem dixuyin:
-Dema çêrok hatiye bêjtin.
-Dema nivîsandina çêrokê.
-Dema xwendina wê.
Dibe ku gelek bûyer di demekê de pêk hatibin, lê belê romaner jî naçarîyeke
sirûştî, wan li pey hev û din dinivîse û bizava xwe dike, da bite xuyakirin û
bawerkirin, ku wan bûyer bi hev re pêkhatine. Carina jî romaner bûyeran wekî

girika hevîrî kom ser hev dike, misdide û pehn dike, gilok û dirêj dike û bi her
terzekî pê dilîze, da tiştê di seriyê xwe de bîne zimên, bi firehiya û bi kûraniya ku
dilê wî dixwaze…
Di Romana Erebî ya bi navê „Ez guhdariya xuliya xwe dikim“, ku Hemîd El Iqabî
nivîsandiye û Dar –Elyenabîî‘ weşadiye, roman û jînnîgarî tev li hev bûne,
xwendevan tew nizane, ka ev romaneke an hewaldana jîna mirovekî ye, lê em
dizanin, ku dema jînnigarîyê her dema çûyî ye, û nivîskarê wê di sergotinê de dide
xuyakirin, ku eve jînnîgarî ya wî ye an ya kesekî dî ye.
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