
»هەنگەوان« ی 
ماكسێنس فێرمین 
كتێبێك دەربارەی ئەفریقا، خەونی 

گەیشتن بە ئافرەتێكی پێست 
زێڕینەوە دێنێتە ئارا 

سەباح شێخانی



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
104

ژمارە

11
تشرینی
دوەم
2019

هەنگــەوان ڕۆمانێكــی »ماكســێنس فێرمیــن«ە، نووســەر 

لــە زمانــی فارســییەوە،  ئــازاد بەرزنجــی  و وەرگێــر 

 1000 تیــراژی  بــە  بەرهەمەكــە  كــوردی.  كردوویــە 

ــرە  ــە زنجی ــراوە. ل ــاران، چاپك ــەی ت ــە چاپخان ــە، ل دان

ــاپ و  ــۆ چ ــە ب ــدی غەزەلنووس ــی ناوەن باڵوكراوەكان

باڵوكردنــەوە، باســم ڕەســام، بەرگــی ڕۆمانەكــەی 

ــاپ  ــار چ ــد ج ــە چەن ــا هەنووك ــەوە، ت ڕازاندووەت

ــی  ــازاد بەرزنج ــەكەییەكدا، ئ ــە پێش ــەوە. ل كراوەت

ــە  ــدێ ڕووەوە ل ــە هەن ــان ل نووســیویەتی: »ئۆرلی

»ڕامبــۆ«ی شــاعیری گــەورەی فەرەنســا دەچێــت، 

كــە چــۆن ئەویــش فەرەنســا جێدەهێڵێــت  و 

ــات   ــای دەب ــەرەو ئەفریق ــاعیرانەی ب ــی ش خەون

لەگــەڵ  دەســت  ئۆرلیانیــش  هەروەكــو  و 

قاچاخچییەكانــدا تێكــەڵ دەكات. فــەزای ئــەو 

ڕووداوانــەی كــە لــە ئەفریقــادا ڕوودەدەن زۆر لــە 

فــەزای چیرۆكەكانــی »هــەزارو یەكشــەوە« دەچێت، 

خۆرئــاوا  ڕۆحــی  بــە  تێكــەڵ  خۆرهــەاڵت  ڕۆحــی 

ســەرنجڕاكێش  بەشــێوەیەكی  »ڕۆمانەكــە  دەبێتــەوە. 

ــدا  ــە دیمەنێك ــان ڕۆشــفێر ل ــدەكات: » ئۆرلی دەســت پێ

ــوو.  ــرا ب ــی تەن ــۆر و ڕووناك ــە خ ــە ب ــاوە ك ــە دونی هات

ــەری  ــوو ل11«. كارەكت ــس ب ــاوی پرۆڤان ــە ن ــك ك دیمەنێ

ســەرەكی نــاوی« ئۆرلیان ڕۆشــفێر«ە، خەڵكی فەرەنســایە 

و ڕووداوەكانیــش لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا 

ــان  ــوان فەرەنســا و ئەفریقــادا ڕوو دەدەن. ڕۆژێكی ــە نێ ل

كــە هەنگێــك بەســەر دەســتی ئۆرلیانەوە دەنیشــێتەوە 

ئیــدی بــە ڕادەیــەك سەوداســەری ڕەنگــە زێڕینەكــەی 

ــەوان  و  ــە هەنگ ــت ب ــار دەدات ببێ ــە بڕی ــت ك دەبێ

خــەون بــە پەروەردەكردنــی هەنــگ  و بــە هەنگوینــی 

زێڕینــەوە دەبینێــت. لــەم ڕۆمانــەدا، پاڵەوانەكــە 

و  دەخوێنێتــەوە  ئەفریقــا  دەبــارەی  كتێبێــك 

زێڕینــەوە  پێســت  ئافرەتێكــی  بــە  خــەون 

دەبێــت   ئافرەتــە  ئــەو  عاشــقی  دەبینێــت، 

ئەفریقــا  بــەرەو  جێدەهێڵێــت،   فەرەنســا  و 

دووچــاری  سەفەرەشــیدا  لــەو  و  دەچێــت  

چەندەهــا نەهامەتــی دەبێــت. نووســەر لــەم 

ڕۆمانــەدا كار لەســەر ڕەنــگ  و ڕەهەندەكانــی 

دەكات: »هــەر یەكێــك لــە ئێمــە ڕەنگــی 

لــەم  ل13«.  هەیــە  خــۆی  بــە  تایبــەت 

جیهانــەدا، هەریەكەمــان بەشــێوەی جیــاواز 

دەژیــن و بیــر دەكەنــەوە،« ئۆرلیان«یــش 

ســەفەرەكانیدا  لــە  و  ژیانــە  موســافیرێكی 

ــازار و مــەرگ  و  ــان  و ئ ڕووبــەڕووی ڕاســتیەكانی ژی

خۆشەویســتی دەبێتــەوە: »ئــەو بــە تەواوەتــی نەیدەزانــی 

چارەنووســی  كــە  دەیزانــی  بــەاڵم  كەوتــووە.  چــی  دوای 

ــە  ــی ل ــە ڕەنگ ــتێك ك ــت، ش ــتێك بێ ــوەدای ش ــە هەڵ ئەوەی

ــن   ــەرهاتی كەوت ــە بەس ــەم ڕۆمان ــت ل 49«. ئ ــۆر دەچێ خ

هاتوچۆیەتــی  سەرگوزەشــتەی  مرۆڤــە،  هەڵســانەوەی  و 

ــدێ  ــدا، چــۆن هەن ــع  و خەیاڵ ــنوورەكانی واقی ــوان س ــە نێ ل
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ــە  ــع دەبێــت ب ــدێ جــاری تریــش واقی ــع  و هەن ــە واقی ــاڵ دەبێت جــار خەی

خەیــاڵ. هەموومــان لەیــەك جیهانــدا دەژیــن، ئەوانــەی گەشــبینن هەمیشــە 

ــت  ــیاری دەتوانێ ــە هۆش ــا ب ــرۆڤ تەنی ــن، م ــی دەبین ــە ڕووناك ــوو ب داهات

ــەن  ــەی شــتێكی كــرد كــە عادەت ــان مەزەن ــە دی: »ئۆرلی خەونــی ڕەوا بێنێت

مــرۆڤ لــە ســەرەمەرگدا دەیگاتــێ و ئەویــش پەیربدنــە بــەوەی كــە ژیــان 

ــی  ــە رۆژان ــە ل ــن، ك ــت. داوەدەزووی زێڕی ــك داوەدەزوو دەچێ ــە تۆپەڵێ ل

تەمــەن چێــرناون ل 74«. دواجــار ئــەوەی لــە ســەفەر و خەونەكانــەوە 

بۆمــان دەمێنێتــەوە كۆمەڵێــك یادەوەریــن كــە جوانیــی خۆیــان هەیــە. لــە 

»هەنگــەوان«دا، خەیاڵێــك ئۆرلیــان ڕاپێــچ دەكات بــەرەو عیشــقی مەحــاڵ  

ــەرەتای  ــە س ــەس ل ــا. زۆر ك ــی ڕەه ــەزاب  و جوانی ــە ع ــڕ ل ــەفەری پ و س

ژیانییــەوە رسووشــتی وایــە كــە كەســێكی گەشــبینە، مــرۆڤ لــە هــەر پلــە 

و ناونیشــانێكدا بێــت، خەونــی جۆراوجــۆری هەیــە، »ئۆرلیــان« تەســلیمی 

ــووتێن،  ــی  و دەس ــە پوورەكان ــر بەردەبێت ــەوەی ئاگ ــت، دوای ئ ــع نابێ واقی

ــە دوای  ــك ب ــرۆڤ كاتێ ــت. م ــۆی دەكەوێ ــی خ ــەون  و خەیاڵەكان دوای خ

ــەم  ــت ئ ــی پش ــەوە، پەیام ــی دەكات ــتێك تاق ــوو ش ــە، هەم ــدا وێل خەونێك

ــەر  ــن: »ئەگ ــان بڕوانی ــە ژی ــاوازەوە ل ــی جی ــە نیگایەك ــە، وادەكات ب ڕۆمان

ــۆ  ــان ب ــەپۆلەكانی ژی ــەوەی ش ــەر ل ــێ ب ــوو، ئەب ــی هەب ــێك خەونێك كەس

بیبــەن، بیهێنێتــەدی ل121«. ئێمرســۆن  هەتاهەتایــە لەگــەڵ خۆیانــدا 

فەیلەســووفی بــواری مێــژوو، دەڵێــت: »مــرۆڤ درەختێكــە ڕیشــەكەی لــە 

ــەوێ  ــە بی ــەم ڕۆمان ــە دیوێكــی تریشــدا ئ ــە.« ڕەنگــە ب ــی مێژوودای قوواڵی

پێــان بڵێــت كــە ژیانــی مــرۆڤ جۆالنەكردنــە لەنێــوان واقیــع و خەونــدا، 

نــە ڕەنگــە ســپییەكەی »بەفــر«ە و نــە ڕەنگــە ڕەشــەكەی »كەمانچــە 

ڕەشــەكە«یە. كۆمەڵێــك لــە گوتــەی جــوان لــەم رۆمانــەدا هــەن، لــەم كورتــە 

ــن  ــن. ماكســێنس فێرمی ــوو هەڵوەســتەیان لەســەر بكەی ــوار نەب ــەدا ب ڕانان

* نووســەرێكی فەرەنســییە، لــە ســاڵی 1968دا لــە فەرەنســا هاتووەتــە 

ــە  ــت ب ــر« دەس ــی »بەف ــە ڕۆمان ــەوە ب ــی نەوەدەكان ــە كۆتای ــاوە. *ل دونی

ژیانــی ئەدەبــی دەكات. *تــا ئێســتا چەنــدان ڕۆمانــی نووســیوە و بــۆ گەلــێ 

ــڕدراون. ــا وەرگێ ــی دونی زمان


