مەلەفی:
عەبدولڕەحمان مونیف

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

تەوەر

 لەدایکبووی ( )1933/5/29عەمامن -ئوردن ،پسپۆرێکی ئابورییە ،هەروەها ئەدیب و ڕەخنەگرێکی نوێگەرە.یەکێکە لە گرنگرتین ڕۆماننووسە عەرەبەکانی سەدەی بیستەم ،بە ڕەچەڵەک بۆ شارۆچکەی قەسیبی سعودیە دەگەڕێتەوە.
 منداڵیەتی مونیف لە ئوردن بووە ،دواتریش چووەتە سعودیە ،خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە ئوردن تەواو کردوە ،ئینجا دەستیکردوە بە خوێندن لە کۆلێژی یاسا لە بەغدا تاکو ساڵی  ،1955پاشان بە بڕیارێکی سیاسی خۆی و چەند خوێندکارێکی هاوڕێی
دوورخراونتەوە ،بۆ ئەوەی لە میرس خوێندن تەواو بکات ،دوای ئەوەش بەرەو یوگسالفیا ڕۆشت بۆ ئەوەی خوێندنی بااڵی لە زانکۆی
بلگارد تەواو بکات و دکتۆرا لە ئابووری وەدەستبهێنێت.
 لە ساڵی  1973لە بەیروت لە گۆڤاری (بەالغ) دەست بەکاربوو ،دواتر دەستی کرد بە باڵوکردنەوەی ڕۆمانەکانی ،لەو ماوەیەهاوسەرگیری لەگەڵ خامنێکی سوری کرد بە ناوی (سوعاد قەوادری) و سێ کوڕ و کچێکیان بوو .لە ساڵی  1975گەڕایەوە بۆ بەغدا،
ئەوجا بوو بە سەرنووسەری گۆڤاری (نەوت و گەشەپێدان) .لە ساڵی  1981بەرەو فەڕەنسا سەفەری کرد ،بۆ ئەوەی بە تەواوی خۆی بۆ
نووسین تەرخان بکات ،دواتریش لە  1986گەڕایەوە بۆ سوریا ،تاکو دوا ڕۆژەکانی تەمەنی لەوێ مایەوە.
بەرهەمەکانی مونیف-:
 دارەکان و تیرۆرکردنی مەرزوق -ڕۆمان1973 -چیرۆکێکی خۆشەویستی مەجوسی -ڕۆمان1974 -ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست -ڕۆمان1975 -کۆتایەکان -ڕۆمان1977 -کاتێک پردەکەمان بەجێهێشت -ڕۆمان1978 -پێشبڕکێی مەودا دوورەکان -ڕۆمان1979 -جیهانێکی بێ نەخشە -ڕۆمان1082 -پێنجینەی شارەکانی خوێ -ڕۆمان – 1084-خاکی تاریکی (سێینە) – ڕۆمان1999 -
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

تەوەر

مــن كۆچەرییەكــی هەمیشــەیم و بــەردەوام لەكــۆچ و ڕەودام ،ئــەوەش
هــۆكاری ســیای لەپشــتە .ســنوورداركردنی ئازادییــەكان ،بۆتــە واقعێكی تاڵی
بــاو و لەمڕۆشــدا زیاتــر و زیاتربــووە .هەنــدێ واڵتــی عەرەبــی هەبــوون،
بــۆ ماوەیەكــی كــەم لــەم واقیعــە تاڵــە بەدووربــوون ،وەلــێ ئێســتاكێ
بەهەرالیەكــدا ڕوووەرگێڕیــت ،زوڵــم و ســتەم و پێشــێلكردنی مافەكانــی
مــرۆڤ دەبینیــت .تەنانــەت ئــەو ڕژێامنەشــی نەرمــر مامەڵەیــان لەگــەڵ
ئۆپۆزســیۆندا دەكــرد ،ئەمڕۆكــە ســەختگیرتر و توندتــر ڕەفتاردەكــەن.
ئەمــە وەك زۆرێكــی زۆر لەخەڵكــی وای لێكــردوم كــۆچ بكــەم ،وەك
تاكــە ڕێگاچارەیــەك لەپێنــاو درێــژەدان بــەكارە سیاســی و ئەدەبیەكانــم
و بەهرەمەندبــوون لەئــازادی بیركردنــەوە و ڕادەربڕیــن ،بۆخزمەتكــردن
بەوانــەی لەنێو زیندانە تاریكەكاندان و بەشــداریكردنێك ،لەچارەســەركردنی
كێشــەو گیــرو گرفتــە نەب ـڕاوەكان.
تائــەم ســاتەوەختەی ئێســتا ،خۆرئــاوا بەشــێویەكی دروســت لەكێشــەی
ســتەمكاری لەجیهانــی عەرەبیــدا تێنەگەیشــتووە .بــەاڵم ئــەوە بــەالی
ئێمەومانانــەوە ،پرســێكی هەســتیار و گرنگــە .ئاخــر بەئەقڵــدا دەچێــت
ئــەوەی بۆچونێكــی دەربــڕی یــان خــۆی بــۆ وتنــی ڕاســتیەكان تەرخانكــرد،
زیندانــی بكرێــت و بكوژێــت؟ گەروابێــت دەبێــت هەمــوو هاوواڵتیــەك
بێدەنگــی هەڵبژێرێــت ،لەترســی سانســۆری گشــتی و دەســتبەرداری
بیركردنــەوەش بێــت ،وەك وەاڵمدانەوەیــەك بــۆ سانســۆری ناوەكیانــەی
خــۆی.
هەنــدێ لەبەرپرســان سـزادانی كەســێك كەهەڵــەی كردبـێ بەئەركێكــی ڕەوا
دەبینــن ،ئیــر ئــەو سـزادانە بــە لەســێدارەدانی یــان بەزیندانیكردنــی یاخــود
بــە تۆڵەكرنــەوە لەكــەس و كارەكــەی بێــت ،وەک ئــەوەی هاوواڵتیــان
بارمتەبــن و لەژێــر گەمــارۆ و فشــاری بەردەوامدابــن.
بــەم پێیــە ڕۆشــنبیر ناتوانێــت ڕاســتیەكان نەڵێــت ،گەرچــی لەپــای ئــەوەش
زیــان بەرخــۆی یــان بەركەســانی دیكــە بكەوێــت ،ئاخــر ئەركــی ســەرەكی
ئــەو ئەوەیــە ،شــتەكان وەك خۆیــان بــاس بــكات و ڕاســتیەكان بڵێــت.
لــە واڵتانــی عەرەبیــدا دەســەاڵت چەنــد ڕێگایــەك بــۆ تەنگهەڵچنیــن
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بەڕۆشــنبیران دەگرێتەبــەر ،لەوانــە( :دەمچەوركردنیــان بەهــۆی پــارەی بـ ێ
شــوماری پــرۆل و ئــەم پرۆســەیەش ،ڕۆژنامەنوســان و دەزگاكانــی چــاپ
و باڵوكردنــەوەی گرتــەوە .ســەرباری زەحمەتــی ســەفەر و هاتوچۆكردنــی
ئــازاد و تەنگوچەڵەمــەی ژیانــی ڕۆژانــە ،لەگــەڵ مەترســی لەدەســتدانی
ئــازادی یــان ئامرازەكانــی ژیــان ...هتــد).
كــۆچ و ســەفەر جۆرێــك ئازادیــت بــۆ دەســتەبەر دەكات و ئــەو ئازادیــەت
دەداتــێ ،تــاڕای خــۆت دەربــڕی و كــۆت و بەنــدەكان بشــكێنی و
دیموكراســی و دیالــۆگ بچەســپێنی...
ئــەوەی زۆر جێــی مەترســیە ،بێئاگایــی واڵتانــی خۆرئــاوا نییــە لــە هەقیقەتی
بارودۆخەكــە ،بەڵكــو خەمســاردی و چاوپۆشــیكردنیانە لــەو زۆڵــم و
ســتەمكاریانە ،لەبــەر بەرژەوەنــدی ئابــووری و بەوەشــدا دەردەكەوێــت
كەچــۆن لەگــەڵ ڕژێمــە دەســەاڵتدارەكانی ئــەو واڵتانــەدا ،دەســتیان
تێكەڵكــردووە .كەواتــە خۆرئــاوا تەنهــا لەماڵەكــەی خۆیــدا دەربایســی
دیموكراســییەو لــە واڵتانــی دیكــەدا بــۆی گرنــگ نییــە.
ڕژێمــە دەســەاڵتدارەكانی واڵتانــی عەرەبــی ،هێــزی خۆیــان لەیارمەتــی
و دەســت لــە پشــتدانی واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و خۆرئــاواوە
بەدەســت دێنــن كەپشــتیوانیان لێدەكــەن و چاوپۆشــی لــە ســەركوتكردن
و ڕەشــبگیری و پاكتاوكردنــەكان دەكــەن  ،تەنانــەت هەنــدێ جاریــش
شاباشــی ئــەو كارانەیــان دەكــەن.
گــەر لــە خۆرئــاوا هەســتكردن و بڕوابوونێكــی ڕاســتەقینە بــە دیموكراســی
هەبوایــە (وەك چەمكێكــی ڕەهــا) ،ئــەوا دەبــوو ســەركۆنەی ئــەو
بارودۆخــەی بكردایــە كــە لــە واڵتانــی عەرەبیــدا هەیــەو وەك خــۆی نــاو
لــێ بنایــە ،دۆخــی بێبەشــبوونە تواوەتــی لــە ئــازادی.
گــەر ئەركــی سەرشــانی ڕۆشــنبیرانی عــەرەب بێــت ،هەوڵــی خۆیــان
بەگەڕبخــەن بــۆ ئاشــكراكردنی ڕاســتیەكان ،ئــەوا لەســەر خۆرئاواییەكانیــش
پێویســتە ،گرنگــی بــەو فاكــت و ڕاســتیانە بــدەن و بەدواداچوونیــان
بۆبكــەن.
بەوجــۆرە دەتوانــن الی خۆیانــەوە كارێــك بكــەن و تەنهــا هــەر بەدیــار وتەو

لێدوانــی گــەورە دەســەاڵتداران یــان ڕۆژنامــە فەرمیەكانــەوە ،دانەنیشــن.
كارێكــی لەوجــۆرە پێویســتی بەهــەوڵ و هیمەتــی بــەردەوام و دیالۆگێكــی
ڕاســتەقینە هەیــە ،لەنێــوان ڕۆشــنبیرانی خۆرئــاوا و هاوتــا عەرەبەكانیانــدا.
ئاخــر بەردەوامبوونــی دۆخــی دواكەوتویــی و چەوســاندنەوە لــە واڵتانــی
جیهانــی ســێیەم بەگشــتی و واڵتانــی عەرەبــی بەتایبەتــی ،بێگومــان
كاریگــەری لەســەر خــودی خۆرئــاوا خۆیشــی دەبێــت.
لــە بەرئــەوەی ڕووبــەرەكان بەرتەســك بوونەتــەوەو واڵتانــی دنیــاش بــە
بەردەوامــی لــە نزیــك بوونــەوەدان و ئێمــەش تائەوپــەڕی پێویســتامن
بەلێكتێگەیشــتنی دووالیەنــەو دەســگیرۆیكردن و هاریكاریكردنــی هەیــە.
هــاوكات لەشــەڕ و شــۆڕیاخود دەمارگیــری و تونــدڕەوی ئایینیــدا ،هیــچ
چارەســەرێك نابینــم.

سەرچاوە:
عبدالرحمــن منیــف :الســجن -حــوار رصیــح مــع اربعــە وعرشیــن أدیبــا -دار
الســاقی ،بیروت.
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عبدالحمــن مونیــف لــه ســاڵی ( )1933لــه شــاری عومانــی پایتهختــی
ئــهردهن لــه دایــك بــووه .باوكــی چهنــد ژنێكــی هێنــاو ه و دایكــی
عبدالرحمــن خهڵكــی عیــراق بــووه .تهمهنــی مناڵیــی خــۆی ،لهگــهڵ
خێزانهكــهی بهســهر بــردووه .خێزانهكهیشــی هــهر چهنــد ســاڵێك و
لــه واڵتێــك نیشــتهجێ بــووه .ســهرهتا ماوهیــهك لــه دیمهشــق بهســهر
دهبــهن و ،دواتــر لــه نێــوان شــارهكانی واڵتــی ســعودییهدا لــه مــاڵ
گواســتنهوهدا دهبــن.
عبدالرحمــن مونیــف یهكێــك بــوو ه ل ـه ئهندامان ـی (حیزی ـی بهعــس).
لـه ســاڵی ( )1952لـه زانكــۆی بهغــدا و كۆلێــژی حقــوق وهرگیـراوه .بـهاڵم
ل ـه ســاڵی ( )1955كاتێــك ل ـ ه بهغــداد (حلــف بغــداد ــــ پهیامن ـ ی بهغــدا)
واژۆ دهكرێــت ،عبدالرحمــن مونیــف و چهندیــن خوێنــدكاری تــر ،لــه

زانكــۆی بهغــدا وهدهر دهنێرێــن و رهوانـهی واڵتـی میــر دهكرێــن .بـــهاڵم
ئ ـهم كهڵهنووس ـهره وره بهرنــادات و ل ـه زانكــۆی قاهیــره «لێســانس» ل ـه
حقوقــدا وهدهســت دههێنێــت.
لـه ســاڵی ( ،)1958لـه زانكــۆی «بهلگـراد» ی واڵتـی «یۆگۆســاڤیا» دكتــۆرا
لــه بهشــی «ئابووریــی نــهوت»ی «زانســته ئابوورییــهكان»دا وهدهســت
دهخــات و ل ـه ()1961دا «بهش ـی ئابووریــی ن ـهوت» ت ـهواو دهكات.
دواتــر دهگهڕێتـهوه بــۆ «بهیــروت»ی واڵتـی لوبنــان و ،بـه «ئـــهندامی
ســهركردایهتیی نهتهوایهتــی« ههڵدهبژێردرێــت .ئهویــش هــهر
چهنــد مانگێــك دهتوانێــت س ـهرومڕ بێــت .چونك ـه ل ـه ســاڵی ()1962دا،
بــۆ یهكجــاری پشــت لــه سیاســهت و حیزبایهتــی دهكات.
بــه تۆمهتبــار كردنــی واڵتــی ســعوودیی ه پاســپۆرتی خۆیــی لـــێ
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دهســهنێتهوه و ،تاكــوو ســاڵی مردنهكــهی ،كــه ( )2004بــوو ،بــۆی
ناگێڕێتــهوه.
ســاڵی ( )1964دهگهڕێتــهوه شــاری دیمهشــقی واڵتــی ســووریا و،
كار بــه پســپۆڕییهكهی خــۆی دهكات ،كــه ئابــووری نــهوت بــووه و ،لــه
«كۆمپانیــای نهوتــی ســووریا» دادهمهزرێــت .لهبــهر كارامهیــی خــۆی،
پۆســتهكهی بااڵتــر دهكرێــت و دهبێتــه «بـــــهڕێوهبهری بــه بــه بــــازاڕ
كردنــی نهوتــــی ســووریا».
لـه ســاڵی ( )1973لـه «بهیــروت» نیشــتهجێ دهبێــت و لـه گۆڤــــاری
«بـــالغ»دا كار دهكات.
ساڵــــی ( )1975بهیروتیــش جـێ دههێڵێــت و لـ ه شــاری «بهغــداد»ی
پایتهخت ـی عێ ـراق نیشــتهجێ دهبێــت .ل ـه بهغــداد گۆڤــــارێك دهردهكات
تایبـهت بـه ئــــابووریی نـهوت و ،ئـهوكات ئـهم گۆڤــاره دهنگدانـهوهی نێــو
دهوڵهتی ـی باش ـی دهبێــت.
بــ ـه دهســت پ ـێ كردن ـی جهنگ ـ ی درێژخایهن ـی (ئێ ـران ـــــ عێ ـراق)
ئهمیــش بیــر ل ـه ج ـێ هێشــتنی عێ ـراق دهكات ـهوه .ئــ ـهوه بــوو ل ـه ســاڵًی
( )1981ڕووی لـه «پـــــاریس»ی ف ه ِڕهنســا كــرد و ،ئیــدی خــۆی بــۆ ڕۆمــان
نووســین تهرخــان كــرد.
(شــارهكانی خــوێ ـــــ مــدن امللــح) بهرههمــی ئــهو چهنــد ســاڵهی
دهبێــت .كهچــی لــه ســاڵی ()1987دا پاریســیش جــێ دههێڵێــت و
دهگهڕێت ـهوه بــۆ شــاری دیمهشــقی واڵت ـی ســووریا .ئیــدی ل ـه هاتوچــۆی
نێــوان «دیمهشــق» و «بهیــروت» دا دهبێــت ،تاكــوو ل ـه ()24ی كانوون ـی
دووهمــی ساڵــــی ( )2004دوا كــۆچ دهكات.
ئــــهم كهڵهنووســهره ههمیشــه جهختــی لــهوه دهكــردهوه :پێویســته
ئێمــه ســوود لــه داهێنانهكانــ ی واڵتانــی خــۆراوا وهر بگریــن ،بـــــهاڵم
ناكرێــت بــه دهســت و پهنجــهی ئــهوان كار بكهیــن و ،پێویســته بــه
دهســت و پهنجهكانــی خۆمــان كار بكهیــن و ،ســوود لــه كلتــووری
خۆمــان ببینیــن .پێویســت ه ڕۆمانهكامنــان لـه كلتــوور و مێــژوو ی خۆمانـهوه
ســهرچاوه بگــرن.

دهبێــت لــه توێیهكانــ ی ڕۆمانهكامنانــهوه ،ههســت بــه هــــهژان و
ههڵچــوون و ســۆز و ئــــازارهكانی خۆمــان بكهیــن .تــا چهنــد رووداوهكان
بخرێنــه نێــو ڕۆمانهكانــهوه ،هێنــده مێژووهكهمــان چهســپاوتر دهبێــت!
ئـــهو كتێبـهی عبدالرحمــن مونیــف ،كـه نێــوی «رحلـه چـوو»ه قسـه
لهس ـهر ئ ـهم بابهت ـه دهكات .و ب ـه خوێن ـهری دهڵێــت :ههمیش ـه دهبێــت
خۆمــان داهێنــان بكهیــن و ،چاوهڕوانــی كهســانی تــر نهبیــن .ئهگهرنــا
ن ـهك ه ـهر چهقبهســتوو دهبیــن ،بــ ـهڵكوو ب ـهرهو دواوه دهگهڕێین ـهوه.
له بــارهی تاكی كۆمهڵگاكهی خۆیشییهوه وتـــوویهتی:
پیاوامنــان ل ـه ههمــوو تهمهنهكانیانــدا ،پێویســتیان ب ـه ئــــامۆژگاری و
ڕێنامیــی كردنـه ,چونكـه شایســتانه پــــهروهرده نهكـراون!
عبدالرحمــن مونیــف دیدگایهكــی ژیاندۆســتا ی جوانــی ههبــووه بــۆ
ژیــان و وتوویهتــی:
درێــژ بوونــهوهی حهوانــهی مــرۆڤ ،تهوهزهلــــی بهرهــهم دێنێنێــت.
ماندووبوونــی فرهیــش شۆڕشــی لــێ بهرهــهم دێــت.
بــ هرامبهر به «ژیــان»یش وتـــوویهتی:
بیرچوونـــهوه ئاسانرتینی ڕێگاكانی ژیان كردنـــه.
دهســتپێكی كارهكانـی عبدالرحمــن مونیــف بـه كورتـ ه چیــرۆك بــووه .ئاخــر
كورت ـه چیــرۆك فــره وه گیان ـی خــۆش بــووه! بۆی ـ ه ل ـه نێــوان ســاڵهكانی
( 1969ــــ  )1970چهنــد كورت ـه چیرۆكێك ـی نووســیوه و ،ل ـه كتێبێكــدا ب ـه
نێــوی «البــاب املفتــوح»هوه ،بـه چاپـی گهیانــدووه .ئـهم كتێبـهی چهندیــن
كورتهچیرۆكــی لــه خــۆ گرتــووه و ،ڕووداوهكانــی لــه نێــو كۆمهڵــگای
خۆیـهوه ،هـهڵ هێنجــاوه و ،خۆیشـی لـه زۆربـهی ڕووداوهكانیاندا ژیــــاوه!
ئـــــهو ماوهیــه بــۆ عبدالرحمــن مونیــف وهكــوو تاقیكردنــهوه بــووه و،
س ـهرهتای نووســینی ڕۆمــان و كورت ـه چیــرۆك بــووه بــۆ ئ ـهو .ئ ـهم كتێب ـه
( )209الپهڕهیی ـه( ،دام ـهزراوهی ع ـهرهب بــۆ كۆڵین ـهوه و وهشــاندن) ل ـه
ســاڵی ()2009دا بــه چاپــی گهیانــدووه.
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ل ـه زنجیــره رۆمان ـی (مــدن الـــملح)دا ،عبدالرحمــن مونیــف زۆر جــوان
قس ـه ل ـه ژیان ـی عارهبان ـی دوورگ ـهی ع ـهرهب دهكات ،ب ـهر ل ـه بهره ـهم
هێنان ـی ن ـهوت .لهگ ـهڵ ئ ـهو ئــاڵ و گــۆڕ خێرایان ـهی بهس ـهر كۆمهڵــگای
شــارو شــارۆچكهكانی عارهبانــدا هاتــووه.
لــه توێــی رۆمانهكانــی عبدالرحمــن مونیفــدا ههســت ،ههســت
بــه كڵۆمدانــ ی دهمــهكان و زهوت بوونــی ئازادیــی مرۆڤــ ی عــهرهب و
چهوســاندنهوه دهكرێــت .خۆیشــی لــه واڵتــی خۆیــدا ئــاواره بــووه و،
ههســتی بــه ئــهو ژیانــه پــڕ ســتهمهی نهتهوهكــهی خــۆی كــردووه بــه
دهســت حوكمڕانهكانــی زۆرینــهی دهوڵهتــه عهرهبهكانــهوه كــردووه.
رهخنهگرانی ـی عهرهبیــش لــه ســهر ئــهوه كۆكــن ،كــه مونیــف بــه هــۆی
چیــرۆك و رۆمــان و نووســینهكانیهوه ،دهمامكهكانـی لـه ڕووی حوكمڕانانـی
زۆرین ـهی دهوڵهتان ـی ع ـهرهب داماڵیــوه و ،رووی ڕاســتی س ـهركوت كــردن
و ،ســتهمكارییهكانیان لــه بهرامبــهر تاكــی كۆمــهڵدا ،خســتووهته ڕوو.
عبدالرحمــن مونیــف بهرامبــهر بــه نهتهوهكــهی خــۆی دهوهســتێتهوه و
پێیــان دهڵێــت :عــهرهب نهتهوهیهكــه لــه ڕایــردوودا دهژیێــت! مهســتی
مێــژوو ی خــۆی بــووه ،ب ـێ ئــ ـهوهی لێــوهی فێــر ببێــت و ،ل ـه ئێســتایدا
پیــادهی بــكات! بۆیــه مامهڵــهی شــیاو و گونجــاوی لهگــهڵ ئێســتای
خۆیــدا بــۆ ناكرێــت .هــهر ئهمهیشــه هــۆی دواكهوتنــی.
ئــهم كهڵهنووســهره ،لــه گهڕانێكــی ســهرومڕدا بــووه و ،تــا دوا
ســاتهكانی ژیانــی لــه هاتوچــۆی نێــوان دیمهشــق و بهیــروت و
پاریــس و بهغــدادا بــووه و ،ئــاگاداری بــــارودۆخی ئابــووری و سیاســی
و كۆمهڵهیهتیــی دهوڵهتانــی عــهرهب و ،پــهرهی دهوڵهتانــی ئهورووپــا
بــووه .بۆیــه ڕەخنهگــران بــه هــۆی كتێبهكانییــهوه و ،بهرههڵســتهكانی
و بــه گژاچوونــهوهی ڕژێمهكانــی زۆرینــهی دهوڵهتــه عهرهبییــهكان ،بــه
كهســێكی دوورخــراوه و ئــاوارهی نێــو نیشــتامنی خــۆی ،نێــوی دهبــهن
لهگــهڵ (جوبــرا ابراهیــم جوبــرا) هــــاوڕێیهتییهكی فــره تۆكمــهی
ههبــووه و ،پێكــهوه پــڕۆژهی رۆمانێكــی زۆر جوانیــان هێناوهتــه بــوون
و ،نێــوی رۆمان ـی (عــامل بــا خرائــگ)ە و ،ڕەنگ ـه ئهم ـه یهكهمیــن ڕۆمــان

بێــت كــه دوو كهڵــه نووســهر تێیــدا بهشــدار بووبــن ،نــهك لــه ســهر
ئاســتی نهتــهوهی عــهرهب ،بهڵكــوو لهســهر ئاســتی ههمــوو جیهــان!
لـه ســاڵی ( )1989خهاڵتـی (العویــص الپقافیـه)ی وهرگرتــووه .لـه ســاڵی
()2005دا و دوای مردنـی ،خهاڵتـی (االبــداع االدبـی)ی لـه بــواری (الروایـه
والتاریــخ)ی پـێ بهخـراوه.
زیاتــر لــه ( )30كتێبــی ههیــ ه و( ،االشــجار واغتیــال مــرزوق)
یهكهمیــن ڕۆمانــی عبدالرحمــن مونیفــه و لــه ساڵــــی ()1973دا بــاو
بووهتـهوه .بڕێــك لـه كتێبهكانـی لـه زانكۆكانـی ئهورووپــــا دهخوێندرێــن.
بهرههمهكان ـی ئ ـهم كهڵهنووس ـهرهی ع ـهرهب ،بــۆ پتــــر ل ـه ( )20زمان ـی
جیهــان وهرگێــڕدراوه و ،خوازیــارم كتێبهكان ـی ئ ـهم عبدالرحمــن مونیف ـه
بــه وهرگێــڕدراوی ،كتێبخانــهی كوردیــش ئــاوهدان بكاتــهوه.
ئــ ـهم كهڵنووس ـهره یاخیی ـه ،ل ـه 24ی كانوون ـی دووهم ـی ( )2004كۆچــی
دوایــی كــرد و ،لــه گۆڕســتانی (دحــداح)ی شــاری دیمهشــق بــه خــاك
ســپێردرا .لــ ه ســاڵی ()2007یشــدا كهســانێك كهوتبوونــه ڕووخاندنــی
گۆڕهكــهی .بــــهاڵم دهســتیان نهگهیشــتبوو ،بــه رووفاتهكهیــدا و،
جارێكــی دی ،نزرگاكــهی ههڵبهســرایهوه.
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لە عەرەبیەوە :ئەژین باجەاڵن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە عەبدولڕەحمان مونیف بۆ فەیسەڵ دەراج

 1989/9/29سەرنجی ئەو سێ نۆیە بدە!
فەیسەڵ ئەزیزم
کاتێــک دەســتامنکرد بــە تاوتــوێ کردنــی ئــەم بابەتــە ،پێــش مانگــێ یــان
دوو مانــگ ،زیاتــر ڕوونبــوو ،دەکرێــت مــن ئــەو کاتــە دڵنیاتربووبێتــم،
بــەاڵم کاتێــک نامەکــەت دووبــارە و دووبــارە دەخوێنمــەوە ،و قوڵــر
بیردەکەمــەوە لــەو پرســیارانەی کــە کردووتــن ،هەســت دەکــەم لــە کەناری
مەتەڵدایــن ( )Labyrinthئەگــەر لــە ناوەڕاســتی نەبیــن.
لەگــەڵ ئەوەشــدا و لەگــەڵ ئــەو تۆقاندنــەی دەگاتــە ســنووری تــرس،
پرســیارە داپــۆرشاوەکان ،کــە لــە هەندێــک ســاتدا کۆتــای پێهێــراو

تەوەر

ســەرەتا دەبێــت ئامــاژە بــەو بارودۆخــە بکەیــن کــە ئــەم نامانەیــان
تێــدا ئاڵوگۆڕک ـراوە لــە نێــوان عەبدولڕەحــان مونیــف و فەیســەڵ دەراج.
ئاشــکرایە الی ئەوانــەی گرنگییانــدەدا بــەو گۆڕانکاریانــەی کــە ڕووی لــە
دورگــەی عەرەبــی کــرد لــە ســەرەتای نەوەتەکانــی ســەدەی ڕابــردوو و
ســەرەتایی ســەدەی بیســت و یــەک ،ئــەو هێڕشــە دەرەکیەکیانــەی ڕوویــان
لــە هەنــدێ واڵتــی عەرەبــی کــرد ،و دەســتیان گرتــە ســەر عیـڕاق ،و چــۆن
ئــەم واڵتــە مەزنەیــان پەرشــوباڵوکردوە و چــۆن شــەڕی ڕەگەزپەرەســتی
تێیــدا ســەریهەڵدا ،و لــەو دیاردانــەی لــە کۆمەڵگــە عەرەبیەکانــی تــر
دروســت بــوو ،دیــاردەی ســتەم و زۆرداری و پەراوێزخســن و گرنگــی
نەدانــی دەســەاڵتداران بــە میلەتەکەیــان ،و گەنجــان خۆیــان بــە نامۆیــی
دۆزییــەوە لەنێــو ئــەم واقعــە پــڕ ئــازارە ،پاشــان دەرکەوتنــی بزوتنــەوە
ســەلەفیەکان و رمانــی حیزبــەکان بەهــۆی دوورکەوتنــەوەی ڕۆشــنبیران.
ئەمانــە وایــان کرد دوای ئەوەی زیندان و چەوســانەوە و دوورخســتنەوەیان
چەشــت ،لێیــان بــوو کــە ڕۆژنامەگــەری نــەوت کاریگــەری کــرد لەســەری،
بۆیــە دوورکەوتــەوە لــە ڕۆڵــی خــۆی لــە باڵوکردنــەوەی هۆشــداری و
بەرنگاریبوونــەوەی ئــەم دیاردانــە.
بۆیــە هەســت کــردن بــە مەترســی ئــەم دیاردانــە دیــار بــوو بــۆ بەشــەکەی
تــری ڕۆشــنبیران ،بۆیــە گومانــی تیانییــە مونیفــی بــەردەوام ئاگــەدار
لــە بارودۆخــی خەڵــک و چەوســاوکراوان ،لەگــەڵ چەندیــن هاوڕێــی
گفتوگــۆی هەبــوو لــەم بارەیــەوە ،لەوانەیــە ئەمانــە ببنــە هــۆی دروســت
بوونــی هەنــدێ بیرۆکــە ،بۆیــە هەمــووان بەرپــرس دەبــن پێــش ئــەوەی
کارەســاتە چاوەڕوانکــراوەکان ڕووبــدەن .ئەمــە پێشــبینی نەبــوو بەڵکــو
ڕوانیــن و خوێندنەوەیەکــی وەردی ئــەو بــوو بــۆ ئــەوەی لــە چواردەورمــان
ڕوودەدات لــە دەرەوە و نــاوەوە .گفتوگــۆکان دەســتیان پــێ دەکــرد
هەرکاتێــک هاوڕێکانیــان دەبینــی.
بــۆ ئــەوەی ئــەوەی ئــەم گفتوگۆیانــە بەفیڕۆنەچــن ،و بــۆ ئــەوەی لــە
شــێوازێکی جــدی و کاریگــەر پەرەبســێنێنن ،ئــەم دوو هاوڕێیــە بڕیاریانــدا
ئــەم گفتوگــۆ و بیرۆکانــە بەرفــراوان و تۆماریبکــەن ،چونکــە نووســین

گرنگیەکــی باشــی هەیــە لــە گەشەســەندنی بیرۆکــەکان .بۆیــە لێــرەوە
نووســینی نامــەکان دەســتی پێکــرد وەکــو چــۆن ئاماژەمــان پێکــرد،
بەتایبەتــی لــەو ســەردەمەی نامەگۆڕینــەوە هۆنەرێکــی دیــار بــوو ،و زۆر
لــە نووســەر و هونەرمەنــد و شــاعیرەکان و ڕۆشــنبیران بــە گشــتی گرنگیــان
پێــدەدا ،بــۆ ئــەوەی پــەرە بــە گفتوگۆکانیــان بــدەن .دیارتریــن منوونەکانــی
ئــەو ســەردەمە نامەکانــی ریفاعــی بــۆ ئەبــو رەییــە بــوو لــە کتێبــی (نامــە
خەمگینــەکان) ،و نامەکانــی ئەحمــەد زەکــی پاشــا لەگــەڵ باوکــە ئەنســتاس
مــاری کەرمەلــی ،و نامەکانــی ریفاعــی و مــەی زیــادە ،و جوبـران و مــەی
زیــادە ،و ســەیابی شــاعیر لەگــەڵ ئەدۆنیــس ،و چەندیــن تریــش بــە
جیــاوازی بابــەت و ناوەڕۆکیــان.
ســەرەتای گۆڕینــەوەی ئــەم نامانــە بــە نامەیەکــی فەیســەڵ دەســتی
پێکــرد ،بــۆ ئــەوەی عەبدولڕەحــان دوای ئــەوە وەاڵمــی بداتــەوە ،بــۆ
ئــەوەی وەاڵمەکانــی هــەردووال پڕبــن لــە بیرۆکەی نــوێ دەربــارەی قوربانی
و جــەالد و پاڵەوانیەتــی و ئازاییەتــی و چەوســاندنەوە ،یــان بیرۆکەگەلێــک
دەربــارەی گەیشــن بــە دیموکراتــی و دامەزراندنــی بونیادگــەری یــان
ئیســامی سیاســی ،و بیرۆکــەی تریــش .بــەم شــێوەیە لــە بیرۆکەیەکــەوە بــۆ
یەکێکــی تــر ئــەم دوو هاوڕێیــە درێژەیــان بــە نامەکانیانــدا.
نامەی یەکەم -:
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دەدرەکــەون ،زۆر جــار پرســیارەی ســادە دەبــن ،کــە وا لــە مــرۆڤ دەکــەن لــە
حاڵەتێکــی دوودڵــی چــاوەڕوان نەکراوبێــت.
پێــم وابــوو پاڵەوانیەتــی دەتوانرێــت دەستنیشــان بکرێــت و بگرێــت ،و
هەروەهــا وامدازانــی پاڵەوانیەتــی ئەوەیــە کــە پاڵەوانــان دروســتی دەکــەن،
بــەاڵم تەنهــا بــە تاقیکردنــەوەی ئــەم حاڵەتــە ،بــە تایبەتــی لــەم بارودۆخــەی
تیاییــدا دەژیــن ،بــۆم دەرکــەوت کــە مــرۆڤ بــەردەوام ئــارزووی ئــەوەی
هەیــە کــۆت و پێوەنــدی گــەورە لــە وەهــم دروســت بــکات .هەروەهــا حــەز
بــەوەدەکات وەســفی گــەورە و نامەقــوڵ بــکات بــۆ ئــەو شــتانەی ئــارەزووی
پێگەیشــتیان دەکات .دەکرێــت هەڵوێســتی ئازایانــە هەبێــت ،ئــەم کارانــەش
لــە کات و شــوێنی تــر بەشــێکن لــە ژیانــی خەڵــک و شــێوازی مامەڵەکردنیــان،
بــەاڵم ئێمــە حەزدەکەیــن ســیفەتی پاڵەوانیەتــی پــێ بدەیــن ،چونکــە ئێمــە
ناتوانیــن بیانکەیــن یــان پێشــبینیان ناکەیــن ،ئەگــەر ئاوهــا دایبنێیــن ئــەوە
گومانــی تیانیــە کــە ئەوانــەی دەیکــەن پاڵەوانــن ،بــەم شــێوەیە خۆمــان
وەهمەکــە دروســت دەکەیــن و دەبیــن بــە بەنــدەی.
هاوڕاتــم لــەوەی هەنــدێ کاری ئــەو مرۆڤانــەی لــە دەوروبەرمانن بــە بوێری
و بەرپرســیارێتی ڕەنگــی داوەتــەوە ،کەواتــە لــە شــتێکی بااڵتــر ســەرچاوەی
گرتــووە ،لەوانەیــە خــەون بێــت ،ئەمەیــە وا لــە ئێمــە دەکات بــە پاڵەوانیەتــی
وەســفی بکەیــن ،کەچــی خــۆی لەڕاســتیدا هەســتکردن بــە بەرپرســیاریەتی و
ئامادەباشــییە ،و بەرگــری کردنــە لــە ڕاوبۆچوونــەکان و شــێوازێکی دیاریکـراوی
ژیانــە ،هەروەهــا بەرگریکردنــە لەوانــەی ناتوانــن بەرگــری لەخۆیــان بکــەن.
ئــەم حاڵەتانــەش الواز و کاتییــە ،دەکرێــت لەڕبکرێــت لــەم بــارە وێرانــەی
تێیــدا دەژیــن لــەم قۆناغــەدا .دەتوانیــن ئەوانــەی بــە ئەرکــی خۆیــان
هەڵدەســن بــە پاڵــەوان ناوبەریــن؟
بــا ســەرەتا لەســەر ئــەوە ڕێــک بکەویــن ،کــە پاڵەوانــەکان بوونیــان نییــە.
الوازەکانــن کــە دروســتیان کــردوە .الوازە و بێهێــزەکان وەهمێکیــان دەوێــت
یــان کەپرێــک یــان هێزێکــی نــا رسوشــتی ،تەنانــە نــا مرۆڤایەتیــش ،بۆیــە
درۆیەکــی نوێیــان دروســتکرد بــۆ ئــەوەی لــە ســێبەری بحەســێنەوە ،ناویاننــا
پاڵەوانــەکان.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

فەیسەڵ دەراج

تەوەر

نازانــم بــۆ بــە تایبەتــی حــەزم بــەم وشــەیە نییــە ،لەوانەیــە لــە مێــژەوە،
بــەم وردیــە بیــرم نەکردبێتــەوە ،بــەاڵم لــە ئەندێشــەم بــوو .ئێســتاش لەگەڵ
ئــەوەی کــردت شــتەکان زیاتــر ڕوونبوونــەوە .کەواتــە پاڵــەوان نەمــا!
ئەمــە یەکــەم خاڵــە .دووەم خــاڵ ئەوەیــە کــە کەڵەکەیــەک لــە کــردار
و قەناعــەت و ڕەفتــار دەتوانێــت لــە باردۆخێکــی ئاســایی باردۆخێکــی
تایبەتــی دروســت بکــەت لــە قۆناغێکــی تــردا.
دەکرێــت مێــژوو تۆمارگەیــەک بێــت تەنهــا بــۆ ب ـراوەکان ،و دۆڕاوەکان
بــێ بــەش بــن لــە ســادەترین شــێوەی پۆزەتیڤــی ،یــان چاکیەکانیــان
ببەخشــن بەوانــەی دایانبەزانــدووە!
بۆیــە پێــوەرە گشــتییەکان وەهــەم تێناپەڕێنێــت .لێــرەوە دەبێــت بــەدوای
پێــوەری بــێ فیزتــر بگەڕێــن و زیاتــر پێچەوانــە بێــت.
چــۆن بتوانیــن ئامادەبوونــی هەنــدێ خەڵــک بــۆ قوربانیــدان بــە بــێ
خواســتی ناوبانــگ و پاداشــت شــیبکەینەوە؟ ئەو ژن و پیاوانــەی کاردەکەن
لەپێنــاوی وەدەســتهێنانی بژێــوی کەســانیرت ،لــە ژن و منــداڵ ،پێــش ئــەوەی
بیــر لــە خۆیــان بکەنــەوە! ئــەو ئافرەتــەی وەکــو چــۆن مریشــک ،خــۆی و
منداڵەکانــی دەپارێزێــت لــە کۆمەڵگایەکــی گــورگاوی ،بــە بــێ پێشــبینی
کردنــی ئەنجامــەکان ،تەنهــا ڕەت کردنــەوەی خۆبەدەســتەوەدان و دۆڕان.
چــۆن وەســفی قوربانیدانــی بنکــی کۆمەڵــگا بکەیــن ،ئەوانــەی ئامانجیــان
زیاتــر نییــە لــەوەی دان بــە مرۆڤبوونیــان بنێــن و مافیــان لــە رێگــری کــردن
لــە ئــازار و شــکان و مەینەتــی ،لــە خۆیــان و غەیــری خۆشــیان ،چــۆن
وەســفی چەوســانەوەی هەنــدێ خەڵــک بکەیــن لــە پاراســن و بەرگــری
کردنیــان لــە هەڵەکانیــان و شــەرەفیان ،ئەگــەر پاڵنەرێکــی بەهێــز و
نەزان ـراو و بــێ دەنــگ نەبێــت ،ئــەوە بکــەن!
شــتێک لــە هێــز و جەختکــردن هەیــە لــە نــاوەوەی زۆر خەڵــک ،بــەاڵم
ئــەم شــتە زۆر جــار بــێ ڕەنــگ و ژێــر خــۆڵ دەکرێــت لەژێــر پووچــی
ڕۆتینــی ڕۆژانــە ،ئەوانــەی جەختــی لەســەر دەکەنــەوە ،و هەوڵــی
بــەردەوام بوونــی دەدەن بــەوەی بیکــەن بــە پێوەرێــک بــۆ هەڵســوکەوت
و ڕەفتاریــان ،و ماندبوونێکــی ڕۆژانــە خــەرج دەکــەن بــۆ مانــەوەی ،ئــەم
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شــتە تەنهــا جیاکرەوەیــە لــەم قۆناغــەی تێیــدا دەژیــن ،ئــەم مرۆڤانــە
شــایەنی وەســفێکی گونجــاون بــۆ قوربانیــدان و بێدەنگیــان ،پاڵەوانــی؟
بڕوانەکــەم! ئەمــە وەســفێکی تــر زیــاد دەکات لــە ڕەفتــاری رانەمەڕێتــی .و
گەمژەیەتــی و خۆبەدەســتەوەدان دەپەڕێنیــت ،لەنــاوەوەی ئەمانــە گڕێــک
هەیــە ،شــێتیەک ،بــە ئاگابوونێــک ،چاونەترســییەک ،ئەمەیــە کــە دەبێــت
بــە وردی وەســفیان پــێ بکەیــن.
فەیســەڵ ئــەم ســەردەمەمان ،جــەالدە گەورەکەمانــە .و ســەردەمە
قورســەکان جــەالد بــێ بەزەییــر دەکــەن ،لەوانەیــە تــرس بێــت یــان
پێشــبینی ،بۆیــە دەیەوێــت هەمــوو کەشــتیەکان بســووتێنێت بــۆ ئــەوەی
کــەس ســەرینەکەوێت .لــەم ســەردەمانە پیــاوان و ئافرەتــان پابەندبــوون
ڕەتدەکەنــەوە.
هەروەکــو چــۆن دەیبینیــت ،لــە ڕێگەمــان ژمارەیەکــی زۆر لــە نــاو و
نازنــاو کەڵەکەبــوون :پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی ،ئازایەتــی ،هەســت بــە
بەرپرســیاریەتی ،چاونەترســی ،لەکۆتاییــدا ئــەوەی ســەردەمە قورســەکان
دەیتەقێنــەوە و شــێوازی ڕووبەڕووبوونەوەیــان و وەاڵمدانەوەیانــە.
لــە ســایەیی ئــەم شــڵەژانە وشــەی گــەورە دەدۆزینــەوە بــە ژاوەژاو و ئــەو
ســێبەرانەی کــە خــۆی دەســەپێنێت ،یــان هەوڵدەدەیــن توندبیگریــن ،یــان
وەهمێکــی تــر دروســت بکەیــن بتوانێــت ڕزگارمــان بــکات ،بۆیــە وشــەی
گــەورە و ترســناک لەدایکدەبێــت ،و ئەوەنــدەی پــێ ناچێــت دەکەوینــە
تۆڕەکەیــەوە.
ئەگــەر توانیــان لــە وشــە گــەورەکان ڕزگارمــان بێــت دەتوانیــن زیاتــر
لــە واقیــع نزیــک ببینــەوە و لــەوەی دەمانەوێــت پێــی بگەیــن .ئەگــەر
پیســی بــێ واتایــی هەندێــک وشــە نەبووایــە ،لــە پێنــاوی نزیــک کردنــەوەی
چەمکــەکان ،دەمگــوت ئــەوەی پێویســتامن پێیــە :ڕاســتگۆیی و بوێرییــە.
لەوانەیــە هیــچ شــتێکی تــر نەبێــت لــەدوای ئەمانــە یــان جگــە لەمانــە.
ڕاســتگۆیی دوژمنــی ڕاســتەقینەی ســاختەکاری و دەرخســن و بــێ ماناییــە،
ڕێگایەکــی قورســە بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ خــود و بەرامبــەر و شــتەکان.
پێــم دەڵێیــت کــە ڕاســتگۆیی ڕێژەییــە ،یــان تەنگانــەکان لــە هەندێــک

باردۆخــدا کاریگــەری دەکاتــە ســەر .بــا بڵێیــن ئەمــە ڕاســتە ،بــەاڵم
لەدەســتدانی دەمانگەیەنێتــە وونبوونێکــی تــەواو ،پاشــان دەمانگەیەنێتــە
ئــەو حاڵەتــە گومامنــان لــە هەمــوو شــتێک بێــت .ئــەوەی زیاتــر هەســت
بــە مەترســیەکەی دەکــەم لــەم قۆناغــەدا ئەوەیــە کــە وشــەکان واتــا و
هێــای خۆیــان بەدەســتەوە نــادەن .هەمــوو هێــا و واتایەکیان لەدەســتدا.
دەکرێــت هــەر وشــەیەک بگوترێــت بــەاڵم لــە واقیعــدا پێچەوانەکــەی
ڕووبــدات ،لەهەمــان کــەس .دەشــێت بــۆ شــاردنەوە مەبەســتەکان یــان
ڕووکەشــکردنیان بەکاربێــت وەکــو تەڵەیــەک بــۆ گرتنــی مرۆڤــە ســادەکان.
چ جیاوازیــەک هەیــە لەنێــوان ئــەو جــەالدی بــە قامچــی مامەڵــەدەکات،
و ئــەو سیاســەمتەدارەی کــە برادەرانــی بــە هەڵەدەبــات بــە درۆکــردن
و ســاختەکردنی ڕاســتییەکان و دیوکیۆمێنتــەکان؟ بۆچــی تەنهــا پۆلیــس
و لێکۆڵــەرەکان تاوانباردەکەیــن و ئەوانــە لەبیردەکەیــن کــە ئەمانیــان
پڕکــردوە بــە درۆ و وەهــم و تــرس! ئایــا جیــاوازی هەیــە لەنێــوان ئــەوەی
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ڕاســتیەکان ســاختە دەکات بــۆ ئــەوەی بــگات بــە ئامانجێکــی دیــاری کـراو،
و ئــەوەی دەســت دەکات گیرفانــی خەڵــک بــۆ دزینیــان؟
بوێــری ئــەوە دەکــەم و دەڵێــم ،گــەر ڕاســتگۆیی پێوەرێکــی بنەڕەتــی
بووایــە بــۆ مامەڵەکــردن و قســەکردن ،ئــەوە پێــوەری گــەردوون و
ژیــان دەگــۆڕا ،تــەوەری ســەرەکی کــە ژیامنــان لەســەر بەڕێوەدەچێــت:
ســەرکەوتنە ،جگەلــە هیــچ شــتێکی تــر .تەنانــەت ســەرکەوتنیش ئێســتا
پێــوەری مــاددی دیاریکـراوی هەیــە زیاتــر لــە هــەر بیرۆکەیەکــی تــر :پــارە،
واتــە هێــز ،دەســەاڵت بەســەرەوەی خەڵکــی تــر و چەوســاندنەوەیان ،و
بەکارهێنانیــان بــەو شــێوەیەیی ســەرکەوتن بەهێزتــر و بەرفراواتــر دەکات.
ئەگــەر ڕاســتگۆیی پێوەربووایــە بارودۆخەکــە دەگــۆڕا.
ئەگــەر ڕاســتگۆیی لەگــەڵ ئازایەتــی و بوێــری بــوو ،ئــەو کات دەگەینــە
دووریانــی ســەرەکی کــە دەتوانرێــت تــەوەر جێگیــر و بەهێزبــکات.
ئایــا دیموکراتــی ڕێگەیەکــی کــرداری دەبێــت بــۆ گەیشــن بــۆ ئــەم
ئەنجامــە؟ پێموایــە دەبێــت ،لەوانەیــە ببێتــە دەروازەیــەک لــە ڕێگەیــەوە
ئاشــنای شــێوازی نــوێ ببیــن.
بــەاڵم خــودی دیموکراتــی خــۆی دروشــم نییــە ،ڕێگەیەکــی ژیانــە و
نیگایەکــی قوڵــە بــۆ خــود و بەرامبــەر بــە کارپێکردنــی ڕۆژانــە نەبێــت
وەدەســت ناهێرنێــت ،لــە مێــژەوە بــۆ کارپێکردنــی پێویســتت بــە ڕێژەیەکی
زۆر لــە بوێــری هەیــە ،چونکــە جیاوازیەکــی تــەواوە لەگــەڵ هەمــوو
شــتێک لــە دەوروبەرمــان ،لــە دامــەزراوە سیاســیەکان تاوەکــو پەیوەندیــە
فیکریــەکان ،تاکــو تێگەیشــتنی پەیوەندیــەکان لەگــەڵ کەســانی بەرامبــەر،
و چەمکــەکان.
لــەم قۆناغــەدا ،هەوەروەکــو چــۆن قۆناغەکانــی تــر ،وادیــارە جیــاوازی
لــە وشــە گــەورە و بەرفراوانــەکان و نەزان ـراو و شــلەکان ،ڕێگەیەکــی بــێ
گومانــە بــۆ دۆڕان (لــە دەســتدان) .لەدەســتدانی چــی؟ لەدەســتدانی خــود،
واتــە ژیــان .کەواتــە مــرۆڤ دەبێــت بــە کرمێــک؛ دەتوانێــت بژێــت و
درێژبێتــەوە لەســەر زەوی ،بــێ ئــەوەی شــوێن پێیــک بەجێبهێڵێــت.
لــەدوای ئــەم گەشــتە پــڕ لــە کونانــە ،پێــم وایــە لــە هەندێــک شــوێن

وێڵبوویــن ،لەوانەیــە دوودڵبووبێتیــن ،بــەاڵم ئەمــە تەنهــا گریامنەیــە،
دەســتامن بــە دیــاری کردنــی شــتەکاندا بــێ ئــەوەی بڵێیــن کــە دەتوانیــن
بگەیــن بــە چارەســەر ،ئەمــە بــۆ خــۆی گرنگــی خــۆی هەیــە.
فەیســەڵ بیهێنــە پێــش چــاوت ،بــە پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی دەســتامن
پێکــرد ،و بــە تەنهــا خــەون بینیــن بــە ئاواتێکــی مەحــاڵ :خــەون بــە
دیموکراتــی ،کۆتاییــان پێهێنــا.
دیموکراتیــش ،ئایــا دەتوانیــن پێــی بگەیــن بــێ ئــەوەی ژانــی پــڕ لــە خوێــن
بکەیــن ،واتــە بــە بــێ پاڵەوانیەتــی؟ ئایــا دووبــارە گەڕاینــەوە بــۆ هەمــان
پرســیار؟ لەوانەیــە پێویســتی بــە نامەیەکــی تــر یــان چەنــد نامەیەکــی
تــر بێــت! بــەاڵم پێــم بڵــێ :نامەکامنــان دەتوانێــت بەردێــک بجوڵێنێتــەوە
یــان شــنەیەک بوەســتێنێت یــان گەشــبینامن بــکات؟ ئێمــە ،تاوەکــو ئێســتا،
هــەر قســەدەکەین بــە شــێوەیەک کــە بەدڵــم نییــە :تــۆم بــە ڕۆبــی زانکــۆ
دێــت پێــش چــاوم ،مێخەکێکــت خســتوەتە شــوێنی قوپچەکــەوە ،و ســەیری
خوێنــدکاران دەکەیــت ،ســەیرکردنێکی تونــد و پــڕ لــە گرەوکــردن ،خۆمــم
دێتــە پێــش چــاو ،پێچێکــم خســتوە وەکــو پێچــی مــەال و شــێخەکان و
هەوڵــدەدەم خەڵکــی قایــل بکــەم بــە پەراوێــزی قایلکردنــی خــود .خوایــە،
پاشــان خوایــە ،هێزێکــان پێبــدە بتوانیــن ئــەم ســکڵە هەڵگریــن لەکاتێکــدا
ڕاســتگۆیی و بوێــری نەمــاوە ،ئارامیــان پێببەخشــە ،یارمەتیامنبــدە لــە
ناســینی <فاتــی لــە بــازاڕی کۆترفرۆشــان>.
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نامەیەکی
فەیسەڵ دەراج
بۆ
عەبدولڕەحمان مونیف

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــا لــە چەمکێکــی تێکەڵکــراو دەســت پێبکەیــن ،پاڵەوانیەتــی لــە ســەردەمی
دۆڕانیشــدا ،تێکەڵکراوتریــن چەمکــە .هەنــدێ پرســیار لــە حــەز و ئارەزووەکانــی
منداڵیەتــی دەچێــت ،نــە بەدیدێــت نــە لــە یادەوەریەکانیــش دەردەچێــت .بەر لە

تەوەر

چەندیــن ســاڵ هەوڵمــدا شــتێک بنووســم لەســەر واتــای پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی،
هەوڵەکــە ســەرنەدەکەوت ،چونکــە وەاڵمــە گونجاوەکــە بــەر تەســکرتە لــە
بەرفراوانــی پرســیارە جیاجیــاکان.
نازانــم بــۆ کاتێــک دەنووســم ،هەوڵــی لەناوبردنــی چەمکــی پاڵــەوان دەدەم،
و تەنهــا لەســەر چەمکــی پاڵەوانیەتــی دەنووســم! ئــەو بەڵگەیەیــی پشــتی
پێدەبەســتم ،هەندێــک لــە خاڵــە بنەڕەتــە پێویســتەکانی تێدایــە ،دەیگــوت:
دووپاتکردنــەوەی چەمکــی پاڵــەوان پێویســتی بــە دووپاتکردنــەوەی چەمکــی
پێویســتی پاڵــەوان هەیــە ،چونکــە پێویســت بوونــی رەهــا پێویســتی بــە پێویســت
نەبوونــی رەهایــە ،و پاڵەوانــی پــڕ توانــا پێویســتی بــە شــوێنکەوتووی بــێ توانایــە.
بــەاڵم مــن هێشــتا پێــم وایــە کــە وێنــەی پاڵــەوان و ڕزگارکــەر لــە یــەک دەچێــت.
ڕزگارکەریشــلە بنەڕەتــدا بیرۆکەیەکــی ئاینیــە ،پێغەمبــەر لەنێــوان زەوی و ئاســان
وەســتا ،بوونەوەرێــک جیهــان دابەشــدەکات بــۆ چەنــد ئاســتێک .لەکاتێکــدا
پاڵــەوان لەنێــوان ئــەوەی خــەون دەبینێــت و بــێ دەســەاڵتە لەگــەڵ خەونەکــەی
دەوەســتێتەوە ،هەەروەهــا تاکــو بــێ دەســەاڵترت بــوو وێنــەی پاڵەوانەکــە گەورەتر
دەبــوو ،وەکــو وا بێــت بــێ دەســەاڵت پاڵــەوان دروســت نــاکات تاکــو خــۆی بــێ
هێزتــر نــەکات ،واتــە دانپێنــان بــە بوونــی پاڵــەوان ،دانپێنانــە لەســەر بوونــی
کۆمەڵگەیەکــی بــێ هێــز کــە پاڵەوانەکــەی دروســت کــرد.
چەمکــی (ئاســت) کــە دروســتکەری پاڵــەوان پشــتی پێدەبەســتێت ،چەندیــن
چەمکــی زاڵ تــر دەهێنێتــە ئــاراوە کــە لــە کۆمەڵگاکانــە ئامــاژەن بــۆ زاڵبــوون
و ملکەچــی .دەکرێــت چەمکــی (ئاســت) وەکــو ئاینگەریــی،زۆرداری و
ســتەم لەخۆبگرێتــەوە ،چونکــە ئــەو ناوبژیکــەرەی لــە نێــوان بــێ هێــز و
خەونەکەیەتــی ،بەگوێــرەی هێزەکــەی و ئــەو فەرمانــەی بەســەریەوە دەکرێــت
ئەوجــا هەڵدەســتێت بــە کارەکــەی .لێــرە پاڵــەوان جەوروســتەم نــاکات ،بەڵکــو
تایبەمتەندیەکــەی خــۆی دەنوێنێــت ،چونکــە بوونــی ئــەو گرنگــە ،هەروەهــا

مێــژووی میلــی ،هــەر مێــژووی پاڵەوانــان بــووە ،گــەر پاڵــەوان ڕاســتەقینە بێــت
یــان هــەر درۆیــەک بێــت لــە زاری یەکێــک لەوانــەی کــە تامــی ســەرکەوتنیان
نەکــردوە و خەڵــک بــاوەڕی پــێ کردبێــت .دەکرێــت ئــەو بیانــو هێنانــەوە تیۆریــە
بەرگــە نەگرێــت بەرامبــەر بــە پرســیارە دووبــارە ســادەکان ،وەکــو بــۆ منوونــە
گەنجێــک پرســیار لــە واتــای (جەمــال عەبــدول ناســیڕ) بــکات یــان (ســلێامنی
خاتــر)( ،ناجــی ئەلعەلــی)( ،ئیرباهیــم هەنانــو) یــان (فــەرەج ئەلحلــو).
دەبــوو لــەدوای ئــەوەدا ،جیــاوازی لــە نێــوان پاڵەوانیەتــی و ئازایەتــی بکــەم ،و
بڕیاربــدەم کــە پاڵەوانیەتــی ئازایەتــی دەگرێتــەوە ،بــەاڵم مــەرج نییــە ئازایەتــی
پاڵەوانیەتــی بێــت .بــەاڵم ئــەم ڕوونکردنەوەیــە زۆر لــە بابەتەکە ناگۆڕێــت ،ئەگەر
پرســیارەکە ئەمــە بــوو :کــێ بڕیــار لەســەر واتــای پاڵەوانیەتــی و ئازایەتــی دەدات؟
هەروەهــا ئایــا پاڵەوانیەتــی وتەیەکــی بابەتییــە؟ باشــە بــۆ هەندێــک کــەس لــە
ســەردەمێکی دیاریکـراودا وەکــو پاڵــەوان دەردەکــەون دواتــر ئــەو نازناوەیــان کاڵ
دەبێتــەوە؟ وەکــو ســتالین بــۆ منوونــە!
دەکرێــت بپرســم چــی لــە جەمــال عەبــدول ناســیر مایــەوە؟ کاتێــک کــوڕە
گەنجێکــی جــوان لــە باشــووری لوبنــان خــۆی دەتەقێنێتــەوە چــی بەجــێ
دەهێڵێــت؟ پەیوەنــدی نێــوان ئازایەتــی و خۆکوشــن چییــە؟ کەمیــان باشــرە
لێهاتــووی لــە ئازایەتــی یــان لــە سیاســەت؟ کــێ ئــەو ملیۆنەهــا کەللـــە ســەرەی
لەبیــرە کــە گیانــی خۆیــان بەخــت کــرد کەچــی کۆشــکی گەنــدەاڵن بەســەریانەوە
بنیادنــرا؟ لــە ڕێگــەی ئــەم پرســیارانە بــە دوای ڕوونــی یــان نهێنــی ناگەڕێــم،
چونکــە مــن خــۆم هێشــتا لــە بازنــەی شــڵەژاوی دەرنەچوومــە.
جــاران پێــم وابــوو ،کــە پاڵــەوان ئــەو ســەرکردەیە کــە جەمــاوەر پشــتی پــێ
دەبەســتێت بــۆ دابیــن کردنــی گۆڕانــکاری کۆمەاڵیەتــی ،کــە دەتوانیــن هەســتی
پــێ بکەیــن .هەروەهــا کاتێــک ویســتم واز لــە چەمکــی پاڵەوانــی بێنــم و تەنهــا
خەریکــی چەمکــی پاڵەوانیەتــی بــم ،گوتــم :ئــەو پاڵەوانــە هیــچ بوونێکــی نییــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەی هاوڕێی بەخشندەم

پاڵەوانیەتــی دەرخســتنەکەی لــە بەرامبــەر ئەوانــەی بــێ توانــان.
ڕاســت بێــت یــان نــە ،وام هەســت دەکــرد ،ئــەم بیانــو هێنانــەوە تیۆریــە بەرامبەر
بــەم کەشــە زۆر بەرگــە ناگرێــت .سەرســامی چەمکــی پاڵــەوان بــووم ،بانگەشــەم
بــۆ دەکــرد ،تاوەکــو بــوو بــە شــتێکی ئاشــکرا ،چونکــە مێــژووی قوتابخانــە وەکــو
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وەکــو مەجازێــک نەبێــت بــۆ هێزێکــی کۆمەاڵیەتــی کــە دەیپەڕێنێــت ،واتــە
پاڵەوانیەتــی ڕاســتەقینە لــەو کۆمەڵــە دەبێــت کــە پاڵەوانەکەیــان بەرهەمهێنــاوە
لەکاتێکــدا خۆشــی لــە مەجازێــک زیاتــر نییــە .دواتــر بــۆم دەرکــەوت کــە
ئــەم پێناســەیە زوو لەناودەچێــت ،چونکــە ســەرکەوتن دەکاتــە پێوەرێــک بــۆ
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پاڵەوانیەتــی ،واتــە مانــای پاڵەوانیەتــی لــە بۆچوونێکــی ســوودوەرگرتن و برگامتــی
دەبێــت .لێــرە دەپرســم :چــۆن دادپەروەرانــە باســی چیڤــارا بکەیــن؟ پاڵەوانــە
تەنیاکــە ،کــە بــۆ کەیســێکی دادپەروەرانــە هانگاوینــا ،کۆمەڵگە مرۆڤایەتیەکەشــی
نەبینــی ،ئــەوەی ئــەو بــەرووڕووی دەڕۆشــت بــە هانــای نەدەهاتــەوە!
ئەگەریــش شــوێن دەســتە ماددیــەکان پێوەرێــک بــن بــۆ پاڵەوانیەتــی ،کەواتــە
چــی لــە جەمــال عەبــدول ناســیر دەمێنێتــەوە لەســەردەمی کامــپ دیڤید؟ئایــا
شــەهیدبوونی ســلێامنی خاتــر هیــچ تەنــگ و چەڵەمەیەکــی خســتە کاروبــاری
سیاســیەوە؟ ســلێامنی خاتــر لەســەردەمی دڵتەنگیــە وێرانەکــە ئازایەتــی نوانــد
یــان پاڵەوانیەتــی؟ دوای چەندیــن ســاڵ کــێ ئــەم پیــاوە مــەردەی لەبیردەبێــت؟
ئایــا نازنــاوی پاڵەوانیەتــی گونجــاوە بــۆ ئەوانــەی بەزێ ـراون؟
وادیــارە ڕوونکردنــەوەی پێشــو کەمێــک ناڕوونــە ،واتــە چەمکــی پاڵــەوان
خراوەتــەڕوو بەبــێ دیاریکردنــی کاتەکــەی ،وەکــو وابێــت چەمکەکــە دەاللەتێکــی
هەیــە لــە چەنــد کاتێکــی جیــاوازدا .مــن وای بــۆ دەچــم کــە ئــەم چەمکــە وەکــو
چەمکەکانــی تــر ڕێژەییــە .ئەگــەر نەبوونــی بەرتیــل دیاردەیەکــی ئاشــکرابێت لــە
هەندێــک ســەردەمدا ،مایــەی پێهەڵدانیــش نابێــت ،کەواتــە وەرنەگرتنــی بەرتیــل
ئازایەتییــە لــە ســەردەمانێکی تــر .واتــەی بەرتیــل ناگۆڕێــت بەڵکــو ســەردەمەکە،
بــە گۆڕانــی ســەردەمیش واتــای پاڵەوانیەنــی دەگۆڕێــت .ئەگــەر پاڵەوانیەتــی
ســەرکەوتن بێــت ،کەواتــە (دەاڵڵ) نابێــت بــە پاڵــەوان لــە ســەردەمانێکی تــردا؟
دەکرێــت بــە تاڵیەکــەوە بپرســین :ئاخــۆ (پاڵەوانــی پۆزەتیــڤ) چــی لــێ هــات
و بۆچــی چــوو؟ ئەمــە بــە دۆڕاندنــی (پاڵەوانــی پۆزەتیــڤ) دانانرێــت بەرامبــەر
بــە ســەرکەوتنی (پاڵەوانــی نەگەتیــڤ)؟ بــەاڵم نەگەتیــڤ و پاڵەوانیەتــی چــۆن
ڕێکیــان دێــت؟ وا دیــارە کــە چەمکــەکان بــە گۆڕانــی کات و بــاری کۆمەاڵیەتــی
بەنــدە و بەرپــرس دەگۆڕێــن!
ئەگــەر دیســانەوە بگەڕێنــەوە بــۆ هەمــان پرســیار و بڵێیــن :گشــتاندن نەفامییــە،
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ســیاقەبێت .لەوانەیــە ڕێــک نەکەویــن لەســەر ژمــارەی ئــەو ڕەگەزانــەی کــە
ئــەم گەندەڵبوونــە گەورەیــە دادەڕێژێــت ،بــەاڵم ددان بەوەیــە دەنێیــن کــە ئــەم
گەندەڵییــە گــەورەی ئــەم ســیاقەیە و حاکمــە گەورەکەیەتــی .زەمــەن بنیاتنانرێــت
گــەر هەرچــی بنەمــا و بەنــد و شــتە بێگومانــەکان نەڕوخێنیــن .چونکــە نیشــتامن
کەاڵیەکــە ،گەلیــش موڵکێکــی تایبەتــە ،دەســتوریش مەنفییــە ،عەقڵیــش بوونــی
نییــە مەگــەر بــە شــێوە نــا عاقڵیەکــەی بێــت ،شــکۆی نیشــتامنیش وەکــو مەتەڵێک
وایــە!
کەواتــە شــێوەی ئــەو پاڵەوانــە چۆنــە کــە لــە ســیاقێکدا بەهــا ئەخالقــی و
مەعنــەوی و نیشــتیامنیەکان بەرفــراوان و وێــران دەکات؟ شــێوەی پاڵەوانیەتــی
لــە ســەردەمی گەندەڵیــدا بریتییــە لــە بەرگریکــردن لــەو بەهــا و پێوانــە و
بنەمانــەی کــە بەرهەڵســتکاری لــە گەندەڵییــە ،واتــە بەرگــری کــردن لــە ئــەرک
و بەرپرســیاریەکان و شــکۆی نیشــتامنی و ڕاســتگۆیی و دادپــەروەری و عەقــڵ
و ئــازادی و جوانــی .لێــرە پاڵەوانیەتــی بەرگــری لــە شــتێکی دیاریکــراودەکات
لــە بەهــا و پێوانــەکان ،کــە ڕەگ و ڕیشــەیەکی کۆنیــان هەیــە .ئەگــەر ســتەمکار
لــە نێــو خــۆی ئەزموونێکــی بــێ وێنــەی هەبێــت لــە ســتەمە ،لــەم حاڵەتــەدا
بەرهەڵســتکاری ســتەم ناتوانێــت بەرگــری بــکات ئەگــەر ئەویــش هاوشــانی
ســتەمکار ئەزموونێکــی باشــی نەبێــت لــە جەنگاندنــی ســتەمکاریدا .گوللـــەکانی
ســلێامنی خاتــری دادپــەروەر هیــچ نیشــتامنێک بەدەســتناهێنێتەوە ،دوژمنیــش
نابەزێنێــت ،بــەاڵم بەرگــری لــەو بەهــا و پێوانانــە دەکات .بەشــێوەیەکی پچ ـڕاو
دەتوانــم بڵێــم :ســلێامنی خاتــر پاڵەوانیەتــی نەکــرد ،بەڵکــو بەرگــری لــە واتــای
پاڵەوانیەتــی کــرد ،ئــەو تێکۆشــەرێکی نیشــتامنیە نــەک پاڵــەوان ،چونکــە پاڵەوانــی
تــاک بوونــی نییــە.
بیرۆکــەی باومــان بەرامبــەر بــە پاڵــەوان ،ئەوەیــە کــە وا دەردەکەوێــت پاڵــەوان
تاکێکــە بەڕاســتی کارێکــی گــەورەی کــردوە .لێــرە دەپرســین :کێیــە ئــەو تاکــەی بــە
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گشــتیش بوونــی نییــە ،کەواتــە چەمکــی پاڵــەوان چەمکــی ســیاقی مێــژووی
دەســەپێنێت.
گــەر هــەر بــەدوای ســیاقێک بگەڕێیــن ،یــان مێژوویەکــی دیاریکــراو ،تێیــدا
لەســەر پاڵــەوان و پاڵەوانیەتــی بخوێنینــەوە ،کەواتــە بــا واقیعــی ئێســتامان ئــەو
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