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)ئازەرنەفیســی( كــە نووســەری )ئەگــەر لولیتــا لــە تــاران بخوێنیتــەوە(

ــدا و  ــی ئینگلیزی ــە ئەدەب ــە ل ــفۆردی هەی ــۆی ئۆكس ــەی زانك ــە، بڕوانام ی

ــە  ــۆی )عالم ــالمی( و زانك ــازادی ئیس ــۆی )ئ ــاران و زانك ــی ت ــە زانكۆكان ل

تەباتەبائــی( وانــەی وتووەتــەوە. ئــەم خامنــە لە ســاڵی نەوەدەكانــدا بەهۆی 

ڕەتكردنــەوەی پۆشــینی حیجابــەوە لــە زانكــۆ، زۆر دژایەتــی كــراوە و دواتــر 

ــی ڕووی  ــە یەكجاری ــاڵی )1997(دا ب ــە س ــاوەتەوە. ل ــەكار كێش ــتی ل دەس

ــز(  ــز هۆبكن ــۆی )جۆن ــە زانك ــتایە ل ــتا مامۆس ــكا و ئێس ــە ئەمری كردووەت

ــنتۆن  ــز( و )واش ــۆرك تایم ــی وەك )نیوی ــە ڕۆژنامەكان ــاری ل ــن وت و چەندی

ــیوە. ــك(دا نووس ــۆرك ریپەبڵ ــال( و )نیوی ــریت ژورن ــت( و )ول س پۆس

ــت  ــاوازەكان دادەنرێ ــە ن ــە ڕۆمان ــك ل ــە یەكێ ــی ب ــەی نەفیس ــەم ڕۆمان ئ

ــا ئێســتا ژنێكــی ئێرانــی نووســیبێتی و لــە وەرگێڕانــی عەرەبییەكــەدا  كــە ت

لــە كتێبــدا.  لــە ناونیشــانی ڕۆمانەكــە نــوورساوە ژیاننامەیــەك  جگــە 

هەروەهــا الیەنێكــی دیكەشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە بەهــۆی شــارەزایی 

خۆیشــی لــە زمانــی ئینگلیزیــدا توانیویەتــی بــە شــێوازێكی ســەرنجڕاكێش 

خوێندنەوەیەكــی بەراوردكاریانــە بــۆ چەنــد تێكســتێكی گــەورەی جیهانیــی 

و  كەســایەتی  بــە  ببەســتێتەوە  كەســایەتییەكانی  و  ڕووداو  و  بــكات 

ڕووداوەكانــی تارانــەوە.

ڕۆمانەكــە )575( الپــەڕەی قەبــارە مامناوەنــدە، لــە ســاڵی )1995(دا و دوای 

ئــەوەی لــە زانكــۆ دەســت لــەكار دەكێشــێنێتەوە، بڕیــار دەدات خــۆی ئــازاد 

بــكات و ئــەو ئــارەزووەی دڵــی تێربــكات و یەكێــك لــە خەونەكانــی بــەدی 

ــت و  ــی هەڵبژێرێ ــدكارە كچەكان ــرین خوێن ــە باش ــەس ل ــت و )7( ك بهێنێ

هەمــوو بەیانییەكــی پێنجشــەمامن بانگیــان بــكات بــۆ ماڵەكــەی و پێكــەوە 

باســوخواس لەســەر ئــەدەب بكــەن.

ئــەو بــاس لــەوە دەكات كــە ئەگــەر بیــری لــەوە بكردایەتــەوە مەجلیســێكی 

تێكــەڵ لــە كــوڕ و كچــان دروســت بــكات، ئــەوا كارێكی پــڕ مەترســی دەبوو 

لــەو بارودۆخــە تایبەتــەی واڵت و شــارەكەی و دەبــوو سەركێشــییەكی 

گــەورەی بكردایــە، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەوەش )نیــام(ی دەســتگیرانی یەكێــك 

لــە كچــەكان كــە كوڕێكــی چســتوچاالك بــوو پێداگریــی دەكات و دێتــە ئــەو 

بازنــەی پــڕ لــە مشــتومڕەوە.

ــرم  ــی هەڵبژێ ــی ئەدەب ــوو كارێك ــت »دەب ــەدا دەڵێ ــە ڕۆمانەك ــەر ل نووس

كــە ڕەنگــدەرەوەی دیفاكتــۆی خۆمــان بێــت لــە كۆمــاری ئیســالمیدا«، 

ئــەو كارەش )بەهــاری خاتــوو جیــن بــرۆدی( و )1984( و )بانگهێشــت بــۆ 

ملپەڕانــدن(ی نابۆكــۆف نەبــوو، بەڵكــو كارێكــی دیكــەی هەمــان نووســەرم 

ــوو«. ــا( ب ــی )لولیت ــژارد كــە ئەویــش ڕۆمان هەڵب

لێــرەدا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بــدەم كــە ئەگــەر خوێنەرێــك ڕۆمانــی 

ــەوەی  ــك خوێندن ــەوە، تۆزێ ــر نابۆكــۆف(ی نەخوێندبێت ــا(ی )ڤالدیمێ )لولیت

نابێــت  ســەرنجڕاكێش  و  ئاســان  بــەالوە  نەفیســی  ئــازەر  ڕۆمانەكــەی 

ــە  ــەگات. بۆی ــی تێن ــە زۆر پەرەگرافیش ــو ل ــڕی، بەڵك ــە زۆر دێ ــە ل و ڕەنگ

ــوو نەفیســی  ــەی خات ــەو ڕۆمان ــەوەی ویســتی ئ وەك ســەرنجێك باشــرە ئ

ــەوە. ــۆف بخوێنێت ــا(ی نابۆك ــدات )لولیت ــەوڵ ب ــر ه ــەوە، پێش بخوێنێت

نەفیســی بــاس لــەوە دەكات كــە مەبەســتی خــۆی بــۆ كچــەكان ڕوون 

كردووەتــەوە ســەبارەت بــەو پۆلــە تایبەتــە، كــە خوێندنــەوەی دەقــە 

ئەدەبییــەكان و تاووتوێكــردن و مشــتومڕكردنە لــە ســەریان، هەربۆیــە 

داوایــان لــێ دەكات هەریەكــە و دەفتــەری تایبەتــی خۆیــان پــێ بێــت بــۆ 

نووســینی ســەرنج و تێبینییەكان لەبــارەی هەر دەقێكەوە كــە دەیخوێننەوە. 

هەروەهــا پێویســتە هەریەكــە بگەڕێــت بــەدوای خاڵــی لەیەكچوونــی 

ــدا.  ــی خۆیان ــە كۆمەاڵیەتییەكان ــەت و ئەزموون ــی تایب ــەو تێكســتە و ژیان ئ

نەفیســی ئــەو كچانــە هەڵدەبژێرێــت، چونكــە ئــەوان لــەو كەســانە بــوون 

كــە زیاتــر گرنگییــان بــە ئــەدەب دەدا. هەروەهــا یەكێــك لــەو پێودانگانــەی 

و  نووســەرەكان  هەڵبژاردنــی  بــۆ  خۆیــەوە  بەرنامــەی  خســتویەتییە 

كتێبەكانیــان، بــاوەڕی قووڵــی نووســەرەكان بــووە بــە وزەی زۆر و ســیحری 

ــەدەب. ئ

ــە  ــەوە ك ــش ڕوون دەكات ــە و ئێمــەی خوێنەری ــاو ڕۆمانەك ــی ن ــۆ كچەكان ب

نابۆكــۆف تەمەنــی )19( ســاڵ بــووە كاتێــك شۆڕشــی ڕووســیا بەرپــا دەبێت، 

پێــامن دەڵێــت چــۆن ئــەم كەســایەتییە نەیهێشــتووە دەنگــی گوللــە كاری 

تێبــكات، لــە كاتێكــدا گوێــی لــە دەنگــی گوللــە بــووە و لــە پەنجەرەكەیــەوە 
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جەنــگاوەرە لەخوێنهەڵكێرشاوەكانــی بینیــوە، بــەردەوام بــووە لــە نووســینی 

ــا  ــت »ب ــەكان دەڵێ ــە كچ ــەر ب ــە نووس ــۆفیگەرانەكانی، هەربۆی ــیعرە س ش

دوای حەفتــا ســاڵ لــەو ڕووداوە هــەوڵ بدەیــن بەراوردێــك بكەیــن«.

نەفیســی دوا شــەوی خــۆی لــە شــاری تارانــی ئێــران و ئــەو شــەوەی 

دەیەوێــت بــە خێزانــەوە شــارەكە بەجــێ بهێڵیــت دەگێڕێتــەوە، كــە هەموو 

كچــەكان دێــن بــۆ الی و لەگەڵیــدا جانتاكان 

ڕێــك دەخــەن و دواتریــش پێكــەوە لــە 

بــەردەم دیوارێكــی ســپیدا بــۆ یــادگاری 

ــە  ــرن. ل ــی دەگ ــەی فۆتۆگراف دوو وێن

بــە  هەموویــان  یەكەمــدا  وێنــەی 

لەچكــەوەن و لــە وێنــەی دووەمــدا 

هەڵبــەت  البــردووە،  لەچكەكانیــان 

ســەلیقەیەكی  بــە  زۆر  نەفیســی 

جوانــەوە شــیكردنەوە بــۆ وێنــەكان 

دەكات.

وێنــە  دوو  ئــەو  باســكردنی  لــە 

پێــش  شــەوی  كــە  فۆتۆگرافییــەی 

و  تــاران  لــە  دەرچوونــی 

كچــە  لەگــەڵ  ئێــران 

خوێندكارەكانیــدا دەیگرێــت، ئامــاژە بــەو نامۆییــە دەكات كــە )نابۆكــۆڤ( 

هەیبــووە و نــاوی نــاوە )نامۆیــی بــۆش( كــە لە كۆماری ئیســالمی ئێرانیشــدا 

ــە، یەكــری ڕەت  ــەو دوو وێنەی ــدا دەژی و دەڵێــت »ئ ــك تێی ــە و خەڵ هەی

ــە لەچــك و  ــە ب ــدا ك ــە یەكەمیان ــەواون، ل ــش نات ــێ یەكری ــەوە و ب دەكەن

ــە  ــك دروســتكرابین ك ــە خەونێ ــە ل ــە، وەك ئەوەی ــەوە گرتوومان مانتۆكامنان

یەكێــك جگــە لــە خۆمــان دیویەتــی، بــە وێنــەی دووەمیشــدا دیاریــن كــە 

خۆمــان خەیاڵــامن دەكــرد وابیــن، لەگــەڵ ئەوەشــدا نەماندەتوانــی هەســت 

خۆماندایــن«. تــەواوی  شــوێنی  لــە  وێنەكــەدا  هــەردوو  لــە  بكەیــن 

نەفیســی لــە ڕۆمانەكــەدا دەڵێــت »ویســتم لەســەر ڕۆمانــی لولیتا بنووســم، 

بــەاڵم نەمتوانــی هیــچ بنووســم ئەگــەر باســی تــاران نەكــەم، كەواتــە ئەمــە 

ــاند  ــر نەخش ــی ت ــە ڕەنگێك ــی ب ــۆن تاران ــاران و چ ــە ت ــە ل ــەی لولیتای قس

ــەم  ــا ئ ــەوە ت ــۆف بكات ــەی نابۆك ــارە پێناس ــی دووب ــش توان ــۆن تارانی و چ

)لولیتا(یــەی لــێ بەرهــەم هــات، كــە لولیتایەكــە تەنهــا تایبەتــە بــە ئێمــە«.

ــەو ســتەمانە دەكات كــە  ــە ســەرەتاوە نووســەر باســی كــۆژان و ئ هــەر ل

ــەڕووی  ــا ڕووب ــۆی و هەروەه ــەڕووی خ ــۆ ڕووب ــتایەكی زانك وەك مامۆس

خوێندكارەكانیشــی بووەتــەوە، بــەوەی لــە شــوێنێكدا دەگاتــە ئــەوەی 

سیســتەم و یاســاكان لــە كۆمــاری ئیســالمیدا بــە كەشــوهەوای بەهــار 

دەچوێنێــت، كــە زۆر ناســەقامگیر و ناجێگیــرە. باســی ئــەوەش دەكات 

چــۆن ئــەو یاســا و ڕێســایانەی بەســەر زانكۆكانــدا دەســەپێندران، دەبوونــە 

لەمپــەری گــەورە لەبــەردەم ئاســتی زانســتی زانكــۆكان. هــەر ئەوەنــدەش 

نــا، بەڵكــو سیســتەمی ئــەو واڵتــە كەوتبــووە كۆنرۆڵكردنــی هەمــوو 

هەڵســوكەوت و ئازادییــە تاكەكەســییەكان.

لــە  دەستلەكاركێشــانەوەی  لــە  ســاڵ  دوو  دوای 

لــە  ئاگادێتــەوە  بــە  زوو  بەیانییــەك  زانكــۆ، 

كاتێكــدا خەریكــی خۆشوشــتنە لــە گەرمــاو، 

كــە  بیردێتــەوە  هاوڕێیەكــی  قســەی 

شــێوازی  لــە  بــدە  »هــەوڵ  دەڵێــت  پێــی 

ئــەوان  چونكــە  تێبگەیــت،  بیركردنەوەیــان 
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ــەدان مافــی  ــەو بڕوای ــەوان ل ــن، ئ ــل ناب ــۆ قای ــە دەستلەكاركێشــانەوەی ت ب

ــە  ــەی، چونك ــەڵ نەك ــان لەگ ــت و كاری ــێ بهێنی ــان ل ــە وازی ــەوەت نیی ئ

ئــەوان خــاوەن بڕیــارن، بڕوایــان وایــە ئــەوان خاوەنــی بڕیــارن و بەتەنهــا 

ــۆ  ــتیانە ب ــە پێویس ــەن ك ــاری بك ــە دی ــەو ماوەی ــە ئ ــان هەی ــی ئەوەی ماف

ئــەوەی تــۆ لەگەڵیــان مبێنیتــەوە، هــەر ئەوانیــش ئــەو كاتــەت بــۆ دیــاری 

بــن«. خزمەتەكانــت  دەســتبەرداری  كــە  دەكــەن 

هاوڕێكــی  دیكــەی  پرســیارێكی  كاتــەدا  لــەو  ی هــەر  تــر

بیردەكەوێتــەوە كــە دەپرســێت: »ئــەی چــی دەكــەی؟ 

لــە ماڵــەوە دەمێنیتــەوە؟«، بــەاڵم نووســەر 

لــەو كاتــەدا نــا كــە پرســیارەكەی لــێ 

كــراوە، بەڵكــو لــە گەرماوەكــەدا و لــە 

كاتــی خۆشــتنەكەیدا وەاڵم دەداتــەوە 

»ئــەو بیرۆكەیــەم دەكەمــە ڕاســتی كــە 

ــن ســاڵە ختووكــەم دەدات«. زۆر  چەندی

دەمێــك بــوو خەونــم بــەوەوە دەدی كــە 

ــت و  ــم هەبێ ــە خۆم ــەت ب ــی تایب پۆلێك

وانــەی تێــدا بڵێمــەوە، پۆلێــك ئازادیــم 

پــێ ببەخشــێت كــە لــەو زانكۆیــەدا لێــی 

ــە كۆمــاری ئیســالمی  ــووم كــە ل ــەش ب بێب

ــەوە  ــارەزووم ئ ــەوە. ئ ــدا دەوت ــەم تێ وان

ــە كۆمەڵێكــی بچووكــی  ــە ب بــوو كــە وان

هەڵبژاردەیــەك  بڵێمــەوە،  هەڵبــژاردە 

لــە خوێنــدكارە پابەنــدەكان و ئەوانــەی 

گرنگــی بــە خوێندنــی ئــەدەب دەدەن، 

حكومــەت  خوێندكارانــەی  ئــەو 

ئــەو  بەســەرماندا،  نایانســەپێنێت 

خوێندكارانــە نــا كــە تەنهــا لەبــەر 

ڕشــتەی  و  تــر  بەشــی  ئــەوەی 

ــەو  ــان ئ ــزی، ی ــی ئینگلی ــی ئەدەب ــە بەش ــوون، هاتوونەت ــە وەرینەگرت دیك

خوێندكارانــەی كــە خوێندنــی ئینگلیــزی بــە هەلێــك دادەنێــن بــۆ ئــەوەی 

دوای دەرچــوون یارمەتییــان بــدات بــۆ دۆزینــەوەی كارێكــی بــاش«.

ــە زانكۆكانــی ئێــران  نووســەر زۆر بــە جوانــی وەســفی دۆخــی خوێنــدن ل

دەكات و دەڵێــت »وانەوتنــەوە لــە كۆمــاری ئیســالمی وەك هــەر كارێكــی 

ــەو  ــێوێنێت. ئ ــی دەیش ــتی هەڕەمەك ــار الدان و گوزارش ــە، زۆر ج ــر وای ت

شــتانە ڕژێمەكــە بــەزۆر بەســەرماندا دەیســەپێنێت، كەواتــە چــۆن دەتوانین 

وەك پێویســت وانــە بڵێینــەوە كــە ئەوپــەڕی گرنگیدانــی لێپررساوانــی زانكــۆ 

ــە چــۆن  ــان الی ئەوەی ــان خەیاڵی ــە ڕەنگــی لێوەكامنــان، ی ــە ب گرنگیدان

ــەو  ــی ئ ــۆ قەاڵچۆكردن ــەن ب ــت بك ــەر دروس ــی لەناوب هێزێك

تاڵــە ســەرەڕۆیانەی قژمــان كــە لەژێــر لەچكەكامنانــەوە 

ئێمــە  بــە  گرنگییــان  ئــەوان  دەكــەن.  ســەرەتاتكێ 

نــەدەدا كــە چــۆن وانــە دەڵێینــەوە، یــان چــۆن ئەركــە 

زانســتییەكامنان ڕادەپەڕێنیــن، چۆن مــرۆڤ دەتوانێت 

ســەرنج بخاتــە ســەر كارەكــەی، كــە هەمــوو خەیــاڵ 

ــت وشــەی  ــەوە بێ ــی زانكــۆ الی ئ ــری لێپررساوان و بی

)شــەراب( لــە چیرۆكێكــی )هەمینگــوای(دا الببــەن؟ 

یــان كاتێــك ئــەو لێپررساوانــە كاری پێشــەنگیان 

ببێتــە ئــەوەی بڕیارێــك دەربكــەن چیرۆكەكانــی 

)برونتــە( وەك وانــە نەڵێینــەوە، چونكــە وەك 

بــۆ هەندێــك لــەو لێپررساوانــە دەركەوتبوو، 

ــردن(  ــە )زیناك ــاو ل ــەدا چ ــەو چیرۆكان ل

ــۆرشاوە؟ پ

ــە بەشــێكی تــری ڕۆمانەكــەدا نووســەر  ل

دەبینێــت  شــێوەكار  دەستەخوشــكێكی 

ڕیالیــزم  شــێوازی  لەســەر  پێشــر  كــە 

كاری كــردووە و لــە كۆتاییــدا نیگارەكانــی 

لــە  وەردەگــرن.  ئەبســراكت  شــێوازی 



71گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ین
وس

نو
نیگارێكــەوە كــە پــڕن لــە ژیــان و ڕەنــگ و واقیعــی ژیانــی خەڵــك و 

ــە  ــە ب ــەر تابلۆك ــە س ــك ك ــە نیگارێ ــت دەكات ب ــەوە، دەس ــەت ژنان بەتایب

ــك  ــراوە. كاتێ ــدا پرژێ ــە ڕەنگێكــی شــینی پێ ــد دڵۆپ ــەواوی ڕەشــە و چەن ت

ــۆ ئەبســراكت؟ ئــەو  ــازت داوە ب ــە ڕیالیزمــەوە ب لێــی دەپرســێت بۆچــی ل

ــت )واقیعــی  ــەی ناگیرێ ــن بەرگ ــە واقیعێكــدا دەژی ــت »ل ــەی دەڵێ هاوڕێی

ڕەشــی تــۆخ(، بــە شــێوەیەك لــە ئێســتا بــەدواوە ناتوانــم ڕەنگــی خەونەكانم 

بەرجەســتە بكــەم«. هەربۆیــە ڕەنگــی خەونەكانــی ئــەو هاوڕێیــەی و ئــەو 

ــش. ــی ئەوی ــی خەونەكان ــە ڕەنگ ــتی دەكات، دەبێت ــەی دروس پۆل

نووســەر لــە هەڵبژاردنــی خوێندكارەكانــی ئــەو پۆلــەی گــوێ ناداتــە 

پاشــخانی ئاینــی و ئایدیۆلــۆژی خوێندكارەكانــی، ئەمــەش بەڕاســتی دەبێتــە 

ئەوپــەڕی دڵســۆزی بــۆ ئــەو مەبەســتەی لەپێناویــدا پۆلەكــەی دادەنێــت، 

ناونانــی پۆلەكــەی و ئــەو فەزایــەی تایبــەت بــە خۆیــان وەك ئاماژەیەكــە بــۆ 

ــەی. ــف و ژوورە تایبەتەك ــا وۆڵ ڤیرجینی

ــامن بڵێــت كــە هەندێكجــار ســتەم  ــەدا نووســەر دەیەوێــت پێ ــەم ڕۆمان ل

ــت بەســەر هەمــوو  ــە دەســت بگرێ ــای هەی و دەســەاڵتی ســتەمگەرا توان

ــی  ــە خوێندكارەكان ــك ل ــەڵ یەكێ ــك لەگ ــا كاتێ ــدا، ئەوەت شــتێكی مرۆڤەكان

كــە نــاوی )مانا(یــە و شــیعر دەنووســێت، باســی ڕەنگــی بەهەشــت دەكەن، 

مانــا دەڵێــت » ڕەنگــی بەهەشــتی مــن لــە ڕەنگــی ئــاوی حەوزەكــەی ماڵــی 

ــوو  ــك ب ــی ناڕێ ــوو، مەلەوانگەیەك ــۆڕش هەیانب ــە ش ــەر ل ــە ب ــە ك نەنكم

لەنــاو باخچەیەكــی فراوانــدا كــە ئێمــە مەلەمــان تێــدا دەكــرد، بــەاڵم دوای 

شــۆڕش باوكــم جەڵتــە لێیــدا و دەســەاڵتدارانیش دەســتیانگرت بەســەر ماڵی 

ــە، چونكــە  ــە هەی ــەو مەلەوانگەی ــم ل ــن یادگاری نەنكمــدا. هێشــتا جوانری

دوای ئەوانــە چووینــە شــووقەیەكی بچووكــەوە و بــۆ هەتایــە مەلــەم 

نەكــرد، لــەو كاتــەوە بــە دیاریكــراوی خەونەكانــم لــە بنــی ئــەو حــەوزەدا 

جێهێشــتووە«.

مانــا دەشــڵێت »زۆر جــار خــەون دەبینــم و لــە خەومنــدا خــۆم دەبینــم بــاز 

ــە بیرەوەرەییەكانــی  ــاو مەلەوانگەكــە و هــەوڵ دەدەم شــتێك ل دەدەمــە ن

خــۆم و باوكــم بەدەســت بهێنمــەوە«.

ــە  ــە كۆمەڵگــەی نێرســاالری و ل ــرا(ی ل نووســەر ڕۆحــی دەســەاڵتخوازی )ب

ژیانــی خوشــكدا لەبیــر نەكــردووە و منوونەیەكــی زیندووشــی لەبەردەســتدا 

ــە بــرای یەكێــك لــە خوێندكارەكانــی بــە نــاوی )ســاناز( بــووە كــە خــۆی ل

ــووە،  ــچ هات ــە دوای دوو ك ــەوەی ل ــەر ئ ــە لەب ــە كوڕێك ــەوە، ك دا دەبینێت

ــی  ــە خوشكەكەش ــی ل ــەوەی تەمەن ــەڵ ئ ــێ دراوە و لەگ ــی زۆری پ نازێك

ــك  ــری دەكات، كاتێ ــاناز(ەوەیە و چاودێ ــەدوای )س ــە ب ــرە هەمیش بچووك

ــت،  ــەكانی دەگرێ ــە قس ــوێ ل ــە دەكات گ ــۆن قس ــە تەلەف ــكەكەی ب خوش

هــەر كاتێكیــش )ســاناز( بێزاریــی دەردەبڕێــت، بــاوك و دایكــی ئامــۆژگاری 

دەكــەن بەســەبر بێــت لەگەڵــی، لەبــەر ئــەوەی ئــەو خوشــكی گەورەیــە و 

باشــرە یارمەتــی براكــەی بــدات كــە بــە خۆشەویســتی و پیاوەتییــەوە ئــەو 

قۆناغــە تێپەڕێنێــت.

ــەر  ــەوەی خوێن ــۆ ئ ــە دەكات و ب ــەو حاڵەت ــی ئ نووســەر وەســفێكی جوان

ــۆ  ــش دەكات ب ــەر پەلكێ ــە و خوێن ــە منوون ــاناز( دەكات ــگات )س ــر تێب زیات

ئــەوەی پێكــەوە ڕۆژێــك دوای بكــەون كــە لــە ماڵــی مامۆســتاكەیەوە 

دەیەوێــت بگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــەوە و ئــەو دوو جیهانــە جیــاوازە وێنــا 

دەكات. كاتێــك لــە ماڵــی نووســەرە، بــێ مانتــۆ و بــێ لەچكــە، بــەاڵم 

كاتێــك دەیەوێــت بچێتــە دەرەوە مانتۆكــەی لەبــەر دەكات و لەچكەكــەی 

ــر لەچكەكــەی  ــە ژێ ــی دەخات ــژە یاخییەكان ــە ق ــەوە بەســەریدا و تاڵ دەدات

و دەستكێشــی ڕەش دەكاتــە دەســتی، بــۆ ئــەوەی نینۆكــە بۆیەكراوەكانــی 

داپۆشــێت. ئەمــەش تەنهــا لەبــەر ئەوەیــە كــە چەندیــن گروپــی چەكــدار 

ــك  ــچ ژن و كچێ ــن هی ــە نەهێڵ ــان ئەوەی ــن و كاری ــە ڕژێم ــەر ب ــەن س ه

ــش  ــان ئارای ــان زۆری ــت، ی ــاش نەبێ ــان ب ــە حیجابی ــن ك ــك ببیرێ ــە جۆرێ ب

كردبێــت، یــان لەگــەڵ پیاوێكــدا بــن كــە نــە بــرا و نــە بــاوك و نــە مێردیــان 

بێــت.

نووســەر خوێنــەر و كچــە خوێندكارەكانــی دیكــەی ڕادەگرێــت بــۆ ئــەوەی 

خۆیــان بخەنــە جێگــەی شــاناز و بزانــن لــەو ســاتەدا بیــر لــە چــی 

دەكاتــەوە و ئــەو ئەزموونــە چییــە نــاو ناخــی ئــەو دەورووژێنێــت؟ ڕەنگــە 

ــە  ــازە ل ــە نی ــە ب ــتەكەی ك ــە خۆشەویس ــان ل ــەوە، ی ــەی بكات ــە براك ــر ل بی
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توركیــا یەكبگرنــەوە و لەوانەشــە ئــەم دۆخــەی خــۆی لەگــەڵ حاڵــی دایكیدا 

ــا توڕەیــی دایدەگرێــت  ــە تەمەنــی ئەمــدا بــووە. ئای بــەراورد بــكات كــە ل

كــە دەزانێــت ژنــان لــە ســەردەمی گەنجێتــی دایكیــدا بــە ئازادیــی زیاتــرەوە 

بەســەر شــەقامەكاندا دەڕۆیشــن و چێژیــان لــە تێكەڵبــوون لەگــەڵ كــوڕان 

ــش؟ ــەت فڕۆكەوانی ــس و تەنان ــە پۆلی ــی و دەبوون دەبین

ــە  ــان ك ــە ســایەی یاســاگەلێكدا دەژی ــی ســەردەمی دایكــی ســاناز ل خامنان

ــا  ــدا، ئای ــی ژنان ــواری ماف ــە ب ــان ل ــەكانی جیه ــا باش ــە یاس ــوو ل ــك ب یەكێ

هەســتی بــە ڕیســوایی و شــەرم دەكــرد بەهــۆی ئــەو یاســایانەی لــە كاتــی 

ئەمــدا و لــەدوای شۆڕشــەوە پەســەندكراون؟ لەوانــەش كەمكردنــەوەی 

تەمەنــی بەشــوودانی ژنــان لــە )18( ســاڵییەوە بــۆ )9( ســاڵی، یــان دانانــی 

ــا(. ــزای )زین ــی ژن وەك س ــای بەردەبارانكردن یاس

نووســەر لێــرەدا بــە ڕاشــكاوی بــاس لــەوە دەكات كــە هەریــەك لــەو 

كچانــەی ئــەو هەڵیبــژاردوون بــۆ وانــە ئەدەبییەكانــی دوو مێژوویــان هەیە، 

ــدە  ــتكراوە، هەرچەن ــان دروس ــە بۆی ــەك ك ــان و مێژووی ــی خۆی مێژوویەك

ــەاڵم  ــە، ب ــان هەی ــی جیاوازی ــخانێكی كۆمەاڵیەت ــان پاش ــەوان هەریەكەی ئ

ــی  ــژووە تایبەت ــە مێ ــداوە ك ــان دەكات زۆری هەوڵ ــەی حوكمی ــەو ڕژێم ئ

و كەســینەییەكەیان بشــێوێنێت و درزی نێــوان خۆیــان و ناســنامەكانیان 

گــەورە و قــووڵ بــكات، هەرگیــز ناتوانــن لــەو ســیفەتە ئــازاد بــن كــە ڕژێــم 

ــردوون. ــاوی ب ــڵامن ن ــی موس ــاپاندوویەتی و وەك ژنان ــەریاندا س بەس

نووســەر دەڵێــت »هەرچەنــدە گرنــگ نەبــوو چ ئاینێكــامن هەیە و ئــارەزوو 

ــن  ــدی ئاینێكــی دیاریكراوی ــا پابەن ــا، ئای ــان ن ــن حیجــاب بپۆشــین ی دەكەی

یــان نــا؟ لــە دواجــار و كۆتاییــدا بووینــە منوونەیەكــی جیــاواز لــە خۆمــان، 

ــەدی  ــەوە ب ــەی ئێم ــە ڕێگ ــتی ل ــە ویس ــر ك ــێكی ت ــەوی كەس ــەی خ منوون

بهێنێــت«.

ــوفەوە،  ــواز و فەیلەس ــاوی بانگخ ــە ن ــات ب ــك ه ــت »توندڕەوێ ــەو دەڵێ ئ

ــەو ڕابــردووەوە  ــاوی ئ ــە ن ــكات، ب هــات فەرمانڕەوایــی ســەرزمینەكەمان ب

ــەر  ــا لەس ــوو(، ئەوەت ــی دزراب ــرد )لێ ــۆ دەك ــەی ب ــە وەك بانگەش ــات ك ه

ــارام  ــەوە دڵئ ــا ب ــەوە، ئای ــراوە داماندەڕێژێت ــردووە ناوب ــەو ڕاب ــێوازی ئ ش

ــدا؟  ــان پێ ــان ڕێگەم ــە خۆم ــن ئێم ــی كردی ــەوەی پێ ــن ئ ــە بڵێی ــن ك دەبی

ــەوە«. ــان بێنین ــری خۆم ــتییەش بی ــەو ڕاس ــت ئ ــەت نامانەوێ ــا تەنان ئەوەت

لــە بەشــێكی دیكــەدا دێتــە ســەر حاڵــی زانكــۆ و ئــەو ڕێوشــوێنانەی 

لــەو زانكۆیانــەدا دەگیرێتەبــەر و بــۆ تۆخكردنــەوەی جیــاوازی نێــوان 

ــان  ــی زۆر كچ ــە ماوەیەك ــەوە دەكات ك ــاس ل ــدا ب ــوڕان، لەوێ ــان و ك كچ

بۆیــان نەبــوو لــە دەروازەی ســەرەكی زانكــۆوە بچنــە ژوورەوە، بەڵكــو 

ــراوە و  ــی تێك ــی بچووك ــك و دەرگایەك ــێكی دیوارێ ــە بەش ــك كراوەت كونێ

ــكنین  ــان، پش ــكنینی كچ ــۆ پش ــە ب ــەت هەی ــی تایب ــەوە ژوورێك لەودیویش

ــۆ ئــەوەی بزانرێــت لەچكەكانیــان بەپێــی پێویســت ئەســتورە و هەمــوو  ب

ــە ئەنــدازەی دیاریكــراو  قــژی داپۆشــیون، بــۆ ئــەوەی بزانرێــت مانتۆكــە ب

درێــژ و پانوپــۆڕە، بــۆ ئــەوەی بزانرێــت ماكیــاژ و ئارایشــتی خوێنــدكارەكان 

تــا چ ئاســتێكە، یــان بــۆ ئــەوەی بزانــن ئــەو ئەنگوســتیالنەی كــە لــە 

ــە  ــە كاتێكــدا دەروازە گەورەك ــد ســەرنج ڕادەكێشــن؟ ل ــە چەن پەنجەیاندای

بــۆ كــوڕان بــووە و بــۆ هیــچ مەبەســتێك لێپرســینەوە لــە كــوڕەكان نەکــراوە 

و ئــەوان وەك پاڵــەوان و ئازادیكــەری ســەرزەمین بەنــاو دەروازەكــەدا 

ــردووە! ــان ك هاتوچۆی

خامنــی نووســەر دیســان دەگەڕێتــەوە بــۆ مەســەلەیەك و لــە ڕێگــەی یەكێك 

لــە خوێندكارەكانیــەوە بــاس لــە ســەدان و هــەزاران كــچ و ژن دەكات، كــە 

ناتوانــن سەربەســت بــن لــەوەی تەنانــەت ژوورێــك یــان ســووچێكیان 

هەبێــت و تێیــدا بــە تەنهــا بــن و بیــر بكەنــەوە و ڕامبێنــن. ئــەو كچانــەی 

ــدڕەودا  ــزان و ژینگەیەكــی تون ــاو خێ ــان لەن ــچ بەشــدارییەكی خۆی ــێ هی ب

دەژیــن كــە تەنانــەت گوێگرتــن لــە مۆزیــك و باســی ســەما و خوێندنــەوەی 

هەندێــك كتێــب قەدەغەیــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو جــۆرە كچانــەی 

هاوشــێوەی )یاســی( كــە لەنــاو خۆیانــدا نازنــاوی )هونەرمەنــدی كۆمیــدی(

ــان لێنابــوو لــە خەونبینیــن بــە دونیــای خۆیانــەوە ناوەســن و دیارتریــن  ی

كاردانەوەشــیان لــە شــوونەكردن و هەوڵــدان بــۆ جێهێشــتنی واڵتــدا خــۆی 

دەبینێتــەوە.

یەكێــك لــە خاڵــە تایبەتەكانــی ئــەم ڕۆمانــە ئەوەیــە كــە لەنــاو ڕۆمانەكــەدا 
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خوێندنەوەیــەك كــراوە بــۆ ڕۆمانــی )لولیتــا(ی نابۆكــۆف لــە ڕێگــەی 

ئامــاژەدان بــەو ڕەخنانــەی لــە ڕۆمانەكــە گیــراوە و ئەوانەی شــیكردنەوەیان 

ــە  ــردووە، ک ــیان ك ــی ستایش ــن ڕووەوە و ئەوانەش ــە چەندی ــردووە ل ــۆ ك ب

ــا(ش  ــی )لولیت ــی ڕۆمان ــاش و خراپەكان ــە ب ــەرجەم الیەن ــە س ــن ل دەتوانی

بگەیــن. دیســانەوە لــەو كارەیــدا نووســەر جارێكی تــر ڕەفتاری كەســایەتییە 

ســەرەكییەكەی ڕۆمانــی )لولیتــا( بــەراورد دەكات و دەیشــوبهێنێت بــە 

ــەی  ــك وت ــەی و هەندێ ــەاڵتدارانی واڵتەك ــان و دەس ــاری فەرمانڕەوای ڕەفت

ــێ  ــەاڵم ب ــادە، ب ــی س ــە زمانێك ــەر ب ــەوە. نووس ــانەش دەهێنێت ــەو كەس ئ

درێــژداڕی و گرێوگــۆڵ باســی ئــازاری دەروونــی و ناخــی كــچ و ژنــان 

ــەوە  ــە قوتابییەكانی ــك ل ــی یەكێ ــە زمان ــك ل ــەش چیرۆكێ ــۆ ئەم دەكات و ب

دەگێڕێتــەوە كــە ئەویــش )ســاناز(ە. بــاس لــەوە دەكات كــە چــۆن ســاناز و 

هاوڕێكانــی مــاوەی هەفتەیــەك دەســتگیركراون، بــە تەنهــا لەبــەر ئــەوەی 

بــەدرۆوە لــە دەمــەوە دراون گوایــە لــە ماڵێكــدان و خەریكــی خواردنــەوەن 

و كوڕێكــی نامەحرەمیشــیان لەگەڵدایــە. لــەو هەفتەیــەدا وەك ســاناز دواتــر 

بۆیــان دەگێڕێتــەوە لــە زیندانــدا چەندیــن ســووكایەتییان پــێ دەكرێــت و 

لــە ڕێــی لیژنەیەكــی تایبەتــەوە پشــكنین بــۆ پــەردەی كچێنییــان دەكرێــت 

ــە  ــە ک ــووی ســەختر ئەوەی ــە هەم ــن. پاشــان ل ــد دەكرێ ــش جەڵ و دواتری

خێزانەكانیــان چیــر ڕێیــان نــادەن بــە تەنهــا بچنــە دەرەوە، لەگــەڵ یەكێــك 

ــت. ــدا نەبێ ــی خێزانەكەیان ــە ئەندامەكان ل

هەروەهــا لــە زمانــی نەرسینیشــەوە كــە یەكێكــی تــر بــوو لــە قوتابییەكانــی 

زانكــۆ و باوكــی لەگــەڵ گروپێكــی ئیســالمییەكاندا بــووە و ســەر بــەو 

دەســەاڵتە بــووە كــە هاتــە ســەر حوكــم، باســی ئــەو هەڵمەتــی ڕەشــبگیری 

و پاكتاوكردنــە دەكات كــە ڕژێمــی ئێــران لــە ســەرەتای هاتنەســەركارییەوە 

ــتیان  ــی و بــۆ ئەمــەش پش ــی نەیارەكان ــۆ لەناوبردن ــرد ب ــێ ك ــتی پ دەس

ــان  ــۆ ڕژێمــی شاهەنشــایی ی ــی ب ــی الیەنگیری ــە تۆمەت ــەوە دەبەســت ك ب

تۆمەتــی دژە شــۆڕش بدەنــە پــاڵ كەســەكان. نەرسیــن باســی ڕۆژگارەكانــی 

نــاو زینــدان دەكات كــە چــۆن جۆرەهــا پێشــێلكاریی بەرامبــەر هاوواڵتیــان 

كــراوە و چــۆن بــێ هیــچ تاوانێــك ژنــان و كچــان بــە دڕندانەتریــن شــێوە 

ئەشــكەنجە دراون.  نەرسیــن دەڵێــت »ئەگــەر بەهــۆی باوكمــەوە پارێــزراو 

ــت  ــا خــودا دەزانێ ــەوا تەنه ــوو، ئ ــەوان ب ــەو دڵســۆزی ئ ــە ئ ــە ك نەبوومای

ــزە ئەتككــراوەكان،  ــە دۆزەخ لەگــەڵ پاكی ــوو؟ ل ــە كــوێ دەب كۆتاییەكــەم ل

یــان لەگــەڵ ئەوانــەی كــە ڕووی چەكیــان دەركــردە ســەری ئەوانــی دیكــە 

بــۆ ئــەوەی الیەنگریــی خۆیــان بــۆ ئیســالم بســەملێنن، چونكــە ئــەوان كچــە 

دەســتگیركراوەكانیان لــە زیندانوانــەكان مــارە دەكــرد و دواتــر لەســێدارەیان 

بەرگی ڕۆمانەکە بە عەرەبی
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دەدان، چونكــە بــەالی ئەوانــەوە ئەگــەر 

كــچ بــە كچێتــی بكوژرێــت دەچێتــە 

بەهەشــتەوە«.

مامۆســتای  نەفیســیی  بــە  نەرسیــن 

بــۆ  خیانەمتــان  باســی  »تــۆ  دەڵێــت 

ئــەو  جــار  زۆر  ئــەوان  دەكــەی، 

خۆیــان  كــە  دەدەن  هــان  كەســانە 

ــەردەی ئیســالمدا حەشــارداوە،  ــر پ لەژێ

ــەری  ــە س ــان ل ــەوەی دوا گوللەی ــۆ ئ ب

تــا  بكەنــەوە،  بەتــاڵ  هاوڕێكانیانــدا 

چاویــان لــێ بكرێــت و ببنــە مانــای 

ڕژێــم«. بــۆ  دڵســۆزی 

ــی  ــەر بەراوردكردنێك ــە س ــەر دێت نووس

ژیانــی نــەوەی هاوتەمەنــی خــۆی و 

نەوەكانــی پێشــر، دەڵێــت »نــەوەی 

ئێمــە بەدەســت ونبوونــەوە دەناڵێنێــت، 

بەدەســت ئــەو بۆشــاییەوە دەناڵێــت 

ــەو  ــووە، ئ ــدا دروســت ب ــە ژیامنان كــە ل

كاتــەی ڕابردوویــان دزیــن و وایــان لــێ 

لەنــاو واڵتــی خۆمانــدا وەك  كردیــن 

لەگــەڵ  وابیــن،  دوورخــراوە  و  نامــۆ 

ڕابردوویەكــامن  ئێمــە  ئەوەشــدا 

ــە  ــان هەی ــرەوەری و وێنەم ــتا، بی ــە ئێس ــن ب ــەراوردی بكەی ــە ب ــە ك هەی

ــم باســی ماچــی  ــە كاتێكــدا خوێندكارەكان ــێ دزراوە، ل ــامن ل ــە هەندێكی ك

ــەو  ــوە. باســی ئ ــز نەیاندی ــە هەرگی ــەن ك ــۆ دەك ــەم ب ــەو فیلامن دزراو و ئ

ــان  ــەڵ زوڵفی ــاری لەگ ــك ی ــا ڕۆژێ ــۆ تەنه ــە ب ــەن ك ــۆ دەك ــەم ب ــنە بای ش

ــان  ــەوان بیرەوەرییەكانی ــردوون، ئ ــێ ڕاب ــی ب ــەوان نەوەیەك ــردووە، ئ نەك

لــە چەنــد ئارەزوویەكــی بەدینەهێــراو تێپــەڕ نــاكات، شــتگەلێك كــە 

هەرگیــز دەســتگیریان نەبــووە. پەرۆشــییان 

ــاڵ  ــە بەت ــی ژیانێكــی ئاســایی ك ــۆ وردەكاری ب

كــردووە  وای  شــت،  زۆر  لــە  كراوەتــەوە 

ــە شــیعرەوە  ــت و ل وشــەكانیان درەوشــاوە بێ

ــت. ــك بێ نزی

كــە  شــت  »خراپریــن  دەڵێــت  ئــەو 

ئەوەیــە  دەیكــەن  شــموولییەكان  سیســتمە 

بــە  بكــەن  هاوواڵتییەكانیــان  لــە  وا 

قوربانییەكانیشــەوە هاوبەشــی تاوانەكانــی بن، 

كاتێــك لەگــەڵ جەالدەكەتــدا ســەما دەكەیــت 

ــە ســزای لەســێدارەدانی  ــت ل و بەشــدار دەبی

ــی  ــۆت. ئــەو كردەوەیــە ئەوپــەڕی پلەكان خ

ــم  ــڵێت »خوێندكارەكان ــیگەرییە«. دەش وەحش

كــە دێنــەدەرەوە منایشــی هەمــان دیمــەن 

دەكەنــەوە كــە لــە تەلەفزیــۆن بینیویانــە، 

ئــەوان ئــەوە دەپۆشــن كــە داوایــان لێكــراوە، 

هەرچەنــدە ئــەوان نابــن بــە بەشــێك لــەو 

ئاپۆرەیــەی تەماشــای ســزای لەســێدارەدانەكان 

دەكــەن، بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا ناتوانــن 

ــەو كارەدا  ــەر ئ ــە بەرامب ــان ل ــی خۆی ناڕەزایەت

دەرببــڕن«. بــۆ ئــەوەش منوونــەی دیمەنــی 

ســەماكردنێكی )سینســیناتس(ی زیندانییەكــی 

پاڵەوانــی ڕۆمانــی )بانگهیشــت بــۆ ملپەڕانــدن(ی نابۆكۆف دێنێتــەوە كاتێك 

لەگــەڵ زیندانییەكەیــدا لەنــاو زیندانەكــەوە بــۆ حەوشــە ســەمای )ڤالــس( 

دەكــەن، دواتــر زیندانــی و پاســەوانەكە لــە نزیــك ئــەوەوە بازنەیــەك 

ــاو زیندانەكــەی.  ــارە دەگەڕێتــەوە ن دەكێشــن، بــەوەش زیندانییەكــە دووب

نەفیســی لێــرەدا ئامــاژە بــەوە دەكات كــە ئــەو جوڵــە بازنەییــە، جووڵــەی 

ســەرەكی نــاو ڕۆمانەكەیــە، مــادام )سینســیناتس( ئــەو جیهانــە ســاختەیەی 

لەو ڕۆمانەدا 
گەڕانەوەیەك هەیە 

بۆ حەفتاكانی سەدەی 
ڕابردوو و باس لەو دۆخە 
دەكات كە لەو سااڵنەدا 
بە شێوەیەكی گشتی 
سەرانسەری جیهان و 
تەنانەت ئەمریكاشی 

گرتبووەوە 
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ــان دروســت كــردووە و بەســەریاندا  ــی بۆی قبووڵكــردووە كــە زیندانیكەران

ســەپاندووە، ئــەوا بــە زیندانكــراوی دەمێنێتــەوە و ناتوانێــت لــەو بازنەیــە 

ڕزگاری بێــت كــە بــۆی كێــرشاوە. هــەر بۆیــە دەڵێــت »جیاوازییەكــی 

ــیناتس(،  ــی )سینس ــە و جەالدەكان ــی ئێم ــوان جەالدەكان ــە لەنێ ــەورە نیی گ

چونكــە هەمــوو فــەزا شەخســییەكانی داگیــر كردوویــن، هەوڵیانــداوە 

ــان دروســت بكــەن،  ــاوڕ و ئاماژەكامن ــوو ئ ــان هەم ــارەزووی خۆی ــی ئ بەپێ

بــۆ ئــەوەی ناچارمــان بكــەن ببینــە بەشــێك لــەوان، ئەمــەش الی خۆیــەوە 

ــەڵ«. ــتنی بەكۆم ــێوەكانی كوش ــە ش ــە ل ــێوەیەكی دیكەی ش

ــەدەی  ــی س ــۆ حەفتاكان ــە ب ــەك هەی ــەدا گەڕانەوەی ــەو ڕۆمان ــا ل هەروەه

ــێوەیەكی  ــە ش ــااڵنەدا ب ــەو س ــە ل ــە دەكات ك ــەو دۆخ ــاس ل ــردوو و ب ڕاب

گشــتی سەرانســەری جیهــان و تەنانــەت ئەمریكاشــی گرتبــووەوە، كــە 

بەشــێكی  زانكــۆ  قوتابیانــی  و  بــووە  ئەویــش كەشــێكی شۆڕشــگێڕیی 

ــۆ  ــوون ب ــدا ب ــزاوت و چاالكی ــە ب ــەردەوام ل ــوون و ب ــەو دۆخــە ب گرنگــی ئ

دەربڕینــی ناڕەزایــی بەرامبــەر هــەر هەنگاوێــك كــە حكومەتــەكان ناویانــە 

لــە دژی نەیارەكانیــان. باســی خــۆی دەكات كــە بەشــێك بــووە لــەو ڕۆحــە 

ــدا  ــە چەپەكان ــەوە ئێرانیی ــە بزووتن ــە و چــۆن بەشــداریی ل چــاالك و یاخیی

ــردووە و  ــران ك ــی ئێ ــی سیاس ــە كەش ــیان ل ــكاوە باس ــە ئەمری ــردووە و ل ك

هەمیشــە چاالكییــان نوانــدووە لــە دژی دەســتێوەردانی ئەمریــكا لــە 

ئێــران. ڕاســتگۆیانەش بــاس لــە هەســتی خــۆی دەكات لەنێــوان كەســێكی 

ــە  ــەز ب ــە ح ــێك ك ــگێڕیی و كەس ــی شۆڕش ــوخرۆش و ڕۆح ــە جۆش ــڕ ل پ

خوێندنــەوەی ئــەدەب دەكات. ئــەو باســی ئەزموونــی خــۆی دەكات كاتێــك 

وەك مامۆســتای زانكــۆ لــە ناوەڕاســت و كۆتایــی حەفتاكانــدا دەگەڕێتــەوە 

ــارگاوی  ــە كەشــی ب ــاران دەبێتــە مامۆســتا و بــاس ل ــە زانكــۆی ت ئێــران و ل

ئــەو ســەردەمەی ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران دەكات دوای داڕمانــی 

ــە  ــتییە نائارامەك ــوێندرا و كەش ــە ش ــۆن دۆخەك ــایی، چ ــی شاهەنش ڕژێم

ــە ســەروەختی  ــە بەرژەوەنــدی كــێ لەنگــەری گــرت. هەروەهــا ل ــر ل دوات

و  بــووە  خەڵــك  ناڕەزایەتییەكانــی  لــە  زۆر  بەشــداری  شۆڕشــەكەدا 

دواتریشــیان ئــەو ناڕەزایەتییــە بــووە كــە دژ بــە پۆشــینی حیجــاب لــە الیــەن 

ــووە. ــوە چ ــوازەوە بەڕێ ــی ئازادیخ ــان و پیاوان ژن

نووســەر وەك شــاهیدحاڵێك و ئامادەیەكــی تــەواو لەســەر گۆڕەپانــی 

ــاس  ــران ب ــردووی ئێ ــی ناوەڕاســتی حەفتاكانــی ســەدەی ڕاب گۆڕانكارییەكان

لــە هەمــوو ئــەو ڕووداوە سیاســیانە دەكات كــە لــەو ماوەیــەدا لــە ئێرانــدا 

ڕوویانــدا، بــاس لــە هەمــوو گۆڕانكارییەكانی ڕەفتــاری كەســەكانیش دەكات 

كــە چــۆن لــە ماوەیەكــی كورتــدا توانییــان دروشــمەكانی )مــردن بــۆ 

ــە  ــاس ل ــە وردی ب ــتی، ب ــە ڕاس ــدا بكەن ــی ئێران ــاو واقیع ــەو( لەن ــەو و ئ ئ

ــگێڕانی  ــە شۆڕش ــتەقینە ل ــگێرانی ڕاس ــەكان دەكات و شۆڕش ــاری كەس ڕەفت

ســاختە و هەلپەرســت جیادەكاتــەوە. باســی ئــەو هەڵــە گــەورە سیاســی و 

ــە  ــەو واڵت ــاوەری ئ ــە سیاســییەكان و جەم ــە حیزب ســراتیژیانەش دەكات ك

ــۆ  ــا ب ــا پەن ــردە دواوە. هەروەه ــەدەیەك ب ــد س ــان چەن ــان و ئێرانی كردی

یادەوەرییەكانــی دەبــات ســەبارەت بــەو هەڵمەتــی كوشــن و پاكتاوكردنەی 

ــوە دەچــوو. ــی شــۆڕش بەڕێ ــە دژی نەیاران ك

بیرمەندانــەی كــە شــاهیدی ڕۆژە  نەفیســی وەك زۆربــەی نووســەر و 

ســەرەتاكانی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران بــوون، بــە ئەمانەتــەوە زۆربــەی ئــەو 

ــەت  ــە دیق ــوزەراوە و ب ــۆدا گ ــاو زانك ــە لەن ــردووە ك ــەی تۆمارك ڕووداوان

و وریایــی مێژوونووســێكی لێهاتــووەوە ڕووداوەكانــی گێڕاوەتــەوە، كــە 

ــی  ــەر و وەك دەفتەرێك ــە دەگرێتەب ــی دیك ــە ڕێچكەیەك لێرەشــدا ڕۆمانەك

تۆمــاری یادداشــتی لــێ دێــت. هەروەهــا بیــری نەچــووە باســی هەمــوو ئەو 

كەســایەتییانە و ڕەفتارەكانیــان بــكات كــە بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان ئاینیــان 

ــەوە  ــت و بیركردن ــار و هەڵوێس ــدا ڕەفت ــە پەنای ــك و ل ــە قەڵغانێ كردووەت

ــاردووەتەوە. ــان ش ــییەكانی خۆیانی شەخس

ــە  ــە شۆڕشــگێڕەكانی دیك ــە چــۆن گروپ ــەوە داوە ك نووســەر ئاماژەشــی ب

توانییــان ببنــە یارمەتیــدەری حكومــەت لــە پرســی ئازادییەكانی تاكەكەســیدا 

و ملییــان بــۆ دان لەپێنــاوی شــتێكدا كــە ناویــان نابــوو )بۆرجوازییــەت( و 

)كەوتنــی بەهــا ئەخالقییــەكان(، ئــەوان یارمەتــی تەوژمــە ئاینییەكانیــان دا 

كــە ئاڵۆگۆڕكــردن و كڕیــن و فرۆشــتنی چەندیــن كتێــب قەدەغــە بكرێــت 

بــە پاســاوی ئــەوەی ئەخالقــی كۆمــەڵ تێكــدەدەن.
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هــەر ئــەو گروپــە ئاینیانــە لــە ســەرەتای دەســەاڵتەوە و بــەر لــەوەی 

پاراســتنی  یاســای  بكــەن،  دروســت  پارلەمــان  و  دابنێــن  دەســتور 

ــەن و  ــە دەك ــەما قەدەغ ــە و س ــێننەوە و بالیی ــەرگیریی هەڵدەوەش هاوس

ــش  ــەن و دواتری ــك دەك ــدا سەرپش ــی و نواندن ــوان گۆران ــەماكاران لەنێ س

گۆرانیوتنــی خامنانیــش قەدەغــە دەكــەن، بــەو پێیــەی كــە ژنــان دەنگیشــیان 

وەك قژیــان هەســتی پیــاوان دەورووژێنێــت.

ئــەوەی زۆر سەرنجڕاكێشــە لــەم ڕۆمانــەدا ئــەو بەشــەیە كــە خامنــی 

دادگاییكردنــی  بەشــی  دەداتــێ،  بەرفراوانــی  پانتاییەكــی  ڕۆماننــووس 

ڕۆمانەكــەی )گاتســبی مــەزن(ە، كــە بەپێــی یاســاكان لــە كۆماری ئیســالمیدا 

ــۆ  ــەی ڕەوشــتی گشــتی تێكــدەدات و وەك ژەهــرە ب ــەو ڕۆمانان ــە ل یەكێك

مێشــكی گەنجــەكان. لەنــاو پۆلــی وانەوتنــەوەدا دادگایەك دروســت دەكات 

و ئەوانــەی ئــەو كارەش ئەنجــام دەدەن خــودی خوێندكارەكانــن كــە دابەش 

دەبــن بــۆ دادوەر و پارێــزەر و دەســتەی ســوێندخۆران و داواكاری گشــتی و 

دەســتەی بەڕێوەبردنــی دادگاكــە، ئــەم دادگاییكردنــە بــۆ ڕۆمانەكــەی )فیتــز 

ــد( و )گاتســبی مــەزن(ە. جیراڵ

ــە  ــەوە ب ــە خوێندكارەكانی ــك ل ــە زاری یەكێ ــەر ل ــەدا وەك نووس ــەو هۆڵ  ل

ــە  ــك ب ــت ڕۆمانێ ــە ناتوانرێ ــێ دەدات، ئەوەی ــاژەی پ ــن( ئام ــاوی )زاری ن

مانــای نەریتــی و بــاو بــە ئەخالقــی دابرێــت، بەڵكــو ڕەنگــە ئــەو نــاوەی 

لــێ بنێیــن كاتێــك لــە خەڵوەتگــە و خەواڵوویــی خۆمــان دەرماندەهێنێــت 

ــە  ــی بكەوین ــان پێیەت ــەی بڕوام ــەو نەگۆڕان ــەڵ ئ ــێ دەكات لەگ ــان ل و وام

ملمالنێــوە. ئەگــەر ئــەم قســەیەش ڕاســت بێــت، ئــەوا دەتوانیــن بڵێیــن كــە 

ڕۆمانــی )گاتســبی مــەزن( زۆر ســەركەوتوو بــووە، چونكــە ئــەوە یەكەمیــن 

ــەوە. ــە پۆلێكــی خوێندن ــاوازی بخات جــارە نووســەرێك جی

ــەردەم دادگا،  ــتە ب ــان خس ــبی مەزن(م ــی )گاتس ــت »كتێب ــا دەڵێ هەروەه

ــی نیگــەران  ــەم هەندێكامن ــی ك ــن، الن ــدا ورووژاندی ــی تێ ــە نیگەران چونك

كــرد، ئەمــەش جــاری یەكــەم نییــە كــە ڕۆمانێــك لەســەر دەســتی دەوڵــەت 

ڕووبــەڕووی دادگا بكرێتــەوە و ســەرەڕای ئــەوەی ڕۆمانێكــی سیاســی 

نییــە«. بــە پرسیاریشــەوە دەڵێــت »ئایــا ڕۆمانەكانــی )مــادام بۆڤــاری( 

ــە  ــە؟ ل ــر نیی ــان بی ــی( و )لۆلیتا(ت ــدی چارل ــتی لەی ــیس( و )دۆس و )یولیس

ــوون«. ــەكان ب ــوو ڕۆمان ــەوەی براوەب ــدا ئ ــەو كەیسانەش ــوو ئ هەم

ــی  ــی ژیان ــی واقیع ــە لێكچوون ــاس ل ــەدا ب ــەم ڕۆمان ــەر ل ــانەوە نووس دیس

ــت  ــا دەبێ ــیا بەرپ ــی ڕوس ــەی شۆڕش ــەو كات ــۆی دەكات، ئ ــۆف و خ نابۆك

)نابۆكــۆف( لەنــاو كتێــب و ڕســتە ئەدەبییەكانــی خۆیــدا دەمێنێتــەوە، 

خانــم نەفیســیش هــەر وایــە، لــە كاتــی گەرمــەی شۆڕشــی ئێــران و 

ــز  ــەی )فیت ــە ڕۆمانەك ــن ل ــی خەریك ــەو و خوێندكارەكان ــێوییەكاندا، ئ پش

جیراڵــد(دا دەگەڕێــن بــۆ مانایــەك بــۆ هەوڵەكانــی مــرۆڤ لەپێنــاو گەیشــن 

ــەكان  ــی خەون ــۆ ونبوون ــن ب ــك دەگەڕێ ــۆ هۆكارێ ــان ب ــی، ی ــە خەونەكان ب

و لــە ڕۆمانەكەیــدا دەنووســێت، تەنهــا شــتێك كــە لەگــەڵ )فیتــز جیراڵــد(

دا لــە ئێــران كۆمــان دەكاتــەوە )خــەون(ە، كــە بەســەر ژیامنانــدا زاڵ بــووە 

ــدووە  ــە مان ــەو خەون ــەوە ئ ــدا. ئ ــووە بەســەر واقیعەكەمان ــتی گرت و دەس

جوانەیــە كــە بەدیهێنانــی مەحاڵــە، ئــەو خەونــەی لەپێناویــدا دەتوانرێــت 

پاســاو بــۆ هەمــوو جۆرەكانــی توندوتیژیــی بهێرێتــەوە و چاویــان لــێ 

ــەدا  ــەو كات ــەوەی ل ــەڵ ئ ــەیە، لەگ ــتە هاوبەش ــەو ش ــەوە ئ ــت، ئ بپۆرشێ

ــن. ــەران بووی ــە نیگ ــەو خەون ــەبارەت ب س

ــە )گاتســبی(  ــد چارەنووســامن ل ــت »چەن ــدا دەڵێ ــە ڕۆمانەكەی نووســەر ل

نزیــك دەبــووە و خەریــك بــوو دەچــووەوە ســەر ئــەو، چونكــە )گاتســبی( 

ــدا  ــە كۆتایی ــەوە، ل ــردوو بگەڕێنیت ــت و ڕاب ــی بەدیبهێنێ ویســتی خەونەكان

بــۆی دەركــەوت كــە ڕابــردوو مــردووە و ئێســتا شــتێكی ســاختەیە، ئیــدی 

داهاتوویەكیــش نییــە، ئایــا ئەمــە لــە شۆڕشــەكەمان ناچێــت؟ كــە بــە نــاوی 

ــەوە  ــاوی خەون ــە ن ــووی دەســتەجەمعییەوە هــات و ب ــردووی كەڵەكەب ڕاب

ژیانــی وێــران كردیــن؟

ــاڵەی  ــت س ــی هەش ــی جەنگ ــی بەرپابوون ــدا باس ــە ڕۆمانەكەی ــی ل نەفیس

عێــراق- ئێــران دەكات )ئەویــش بــە شــێوازی تایبەتــی خــۆی( چەنــد 

پرســیارێك دەكات دەربــارەی هۆكارەكانــی ئــەو جەنگــە ماڵوێرانكــەرە 

ــەی  ــوێنبوونی نزیك ــوون و بێسەروش ــوژران و بریندارب ــۆی ك ــووە ه ــە ب ك

ــی  ــی ڕۆژگاری گەرمبوون ــا باس ــەردووال. هەروەه ــە ه ــەس ل ــۆن ك )2( ملی
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ــد  ــەردوو واڵت دەكات و چەن ــارەكانی ه ــی ش ــە و بۆردومانكردن جەنگەك

ــرا،  ــتارێك ك ــی و كوش ــەوە چ ماڵوێران ــە بەهۆی ــەوە ك ــك دەگێڕێت ڕووداوێ

باســی ســەردەمی لێدانــی شــارە گەورەكانــی ئێــران دەكات چ بــە موشــەك 

ــز  ــەاڵم بەهێ ــە ب ــتەیەكی ڕۆژان ــەوە و ڕس ــەن عێراق ــە الی ــە ل ــە فڕۆك چ ب

دەڵێــت »كاتێــك دوای هەمــوو موشــەكباران و بۆردومانێــك لــە پەناگاكامنــان 

دەهاتینــە دەرەوە، تەلەفۆمنــان بــۆ ناســیاو و ئازیزامنــان دەكــرد بــۆ ئــەوەی 

ــای زیانگەیشــتنە  ــەوان مان ــی ســەالمەتی ئ ــن ســەالمەتن، نەماندەزان بزانی

ــر«. ــە كەســانی ت ب

ــە ئێرانــدا و  لــەم دەقــەدا بــاس لــە كێشــەیەكی دیكــەش كــراوە كــە زۆر ل

ــەاڵتی  ــتی دەس ــران و گرتنەدەس ــی ئێ ــی گەالن ــە دوای شۆڕش ــەت ل بەتایب

ئیســالمییەكان هاتووەتــە ئــاراوە، ئەویــش كێشــەی كەمــە ئاینییــەكان 

ــەوە  ــە دەهێنێت ــە منوون ــك ب ــرەدا كوڕێ ــەكان. لێ ــەت بەهائیی ــووە، بەتایب ب

ــك،  ــچ كۆلێژێ ــە هی ــوە بچێت ــووە نەیتوانی ــی ب ــەوەی بەهائ ــۆی ئ ــە بەه ك

هەرچەنــدە كەمــە ئاینییــەكان هەلــی ئەوەیــان پــێ دراوە كــە واز لــە 

ــوڕە  ــەم ك ــەاڵم ئ ــی ئیســالم، ب ــە ســەر ئاین ــن و بچن ــان بێن ــەی خۆی ئاینەك

ــاوازی خــۆی دەرخســتووە و  ــە ئاشــكرا جی ــو ب ــردووە، بەڵك ــەك وای نەك ن

پێداگریــش بــووە لەســەری و وای لێهاتــووە تەنانــەت نەیتوانیــوە ئیشــێكی 

ــانیش  ــوە و پاش ــەكەی گۆڕی ــەردەوام ئیش ــت و ب ــت بكەوێ ــری دەس جێگی

ــتانی  ــالمی گۆڕس ــی ئیس ــەوەی ڕژێم ــەر ئ ــت، لەب ــی دەمرێ ــك نەنك كاتێ

بەهائییەكانــی تێكــداوە، شــوێنێك نابێــت نەنكــی تێــدا بەخــاك بســپێرێت.

هەروەهــا لــە کۆتایــی ڕۆمانەكــەدا باســی ئاگربەســت و وەســتانی شــەڕی 

ــاڵێك  ــە س ــە دەكات ك ــی دیك ــی ڕووداوێك ــران( دەكات و باس ــراق- ئێ )عێ

ــی  ــش مردن ــە ئەوی ــداوە ك ــە ڕووی ــە خوێناویی ــەو جەنگ ــتانی ئ دوای وەس

ــە  )ئایەتوڵــا خومەنی(یــە و لەســەر ئــەو وردەكارییانــە دەوەســتێت كــە ل

ســاتی باوكردنــەوەی هەواڵــی مردنەكەیــەوە ڕووی داوە تــا ڕۆژەكانــی 

دوای ئــەو ڕووداوە و دەڵێــت: خومەینــی وەك هەمــوو دروســتكەرێكی 

ــەی  ــی خەونەك ــنایی پێدراوەكان ــەر ڕۆش ــدا لەب ــەزن، هەوڵی ــانەی م ئەفس

بــوو هــەر وەك  لــە كۆتاییــدا توانــی و ســەركەوتوو  واقیــع بدزێــت، 

)هۆمربێــت(ی ڕۆمانەكــەی لولیتــای نابۆكــۆف، توانــی واقیــع و خەونــەكان 

پێكــەوە وێــران بــكات، واقیعــی ئێمــە و خەونەكــەی خــۆی! نەفیســی 

دەڵێــت »جگــە لــەو هەمــوو تاوانە، لــەو هەموو كوشــن و ئەشــكەنجەدانە، 

ــی  ــی تیرۆركردن ــەوە، تاوان ــووكایەتییەكان ببین ــەڕووی دوا س ــت ڕووب دەبێ

ــن، ئێمــەش  ــە هەرحــاڵ ئــەو هەرچــی ویســت پێــی كردی خەونەكامنــان، ب

گوێڕایــەڵ بوویــن و تەســلیمی بووبوویــن، ئێمــە چەكــی ڕەزامەندیــامن پــێ 

ــدا«. ــەو كردەوەیەی ــن ل ــەكانی بووی ــن هاوبەش ــی و گرنگری بەخش

ــووس جارێكــی  ــدا، خامنــی ڕۆمانن ــك كۆتایی ــە نزی ــەدا و ل ــەو ڕۆمان هــەر ل

دیكــە بــاس لــە دۆخــی واڵتەكــەی دەكات كــە پاڵــی پێوەدەنێــت بــۆ ئــەوەی 

كــۆچ بــكات و خۆشەویســت و ئازیزانــی جــێ بهێڵێــت، لــە دێڕێكــدا دۆخــی 

واڵتەكــەی و ژیــان لــە ئێــران بــەوە دەشــووبهێنێت كــە كەســێك ســێكس لــە 

گــەڵ كەســێكدا بــكات كــە قێزەونــە بەالیــەوە.

ــە  ــە دەگات ــۆی دەكات ك ــی خ ــەوە و باس ــان دەگەڕێت ــدا دیس ــە كۆتاییش ل

ئەمریــكا و ماوەیەكیــش قوتابییەكانــی كــە پێشــر پۆلێكــی تایبەتیــان 

دروســت كردبــوو لــە ئێــران دەچنــە دەرەوەی ئــەو واڵتــە و هەریەكەیــان 

لــە واڵتێــك نیشــتەجێ دەبــن و هەریەكەیــان بــە كارێكــەوە ســەرقاڵ دەبــن 

ــەداوە،  ــێ ن ــاژەی پ ــی ئام ــد نەفیس ــە. هەرچەن ــان خۆش ــان پێی ــە خۆی ك

بــەاڵم وەك ئەوەیــە بڵێــت »هەریەكەیــان دواجــار ڕەنگــی خەونــی خۆیــان 

دەدۆزنــەوە، یــان ســەرقاڵ دەبــن بــە گــەڕان بــەدوای دۆزینــەوەی ڕەنگــی 

ــدا«. خەونەكانیان



سه لیم به ره كات 
و ئه شكه وته  ئه فسانه ییه كانی 

هایدراهوداهوس              

   سابیر ڕه شید 
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به رهه مــی  نــارساوه و  شــاعیر  بــه   ئه گه رچــی  بــه ره كات  ســه لیم 

شیعریشــی زۆره ، بــه اڵم لــه  بــواری ڕۆماننووســی به رهه مه كانــی دیــارو 

له به رچــاون و پــڕن لــه  داهێنانــی ئه ده بــی و نوێخــوازی. ناكــرێ كــه  

ــن  ــوردی ده نووس ــی ك ــری زمان ــه  غه ی ــت ب ــه رانه  ده كرێ ــه و نووس باســی ئ

وه ك  یه كێكــی  جیــاوازن،  دیــارو  نه ته وانه شــدا  ئــه م  ئه ده بــی  وله نێــو 

)ســه لیم بــه ره كات( لــه  بیربكرێــت كــه  نووســه ره  عه ره بــه كان خۆیــان پێــی 

ــاوازه  ده گــه ڵ نووســه رانی عــه ره ب و ســتایلی  سه رســامن و زمانه كــه ی جی

نووسینیشــی لــه  نووســه رانی عه ره بــی جیــا ده كاتــه وه ، بــه اڵم له گــه ڵ 

ئه وه شــدا، ڕۆمانه كانــی لــه  كه شــوهه وای كــورده واری پــه روه رده  بــوون 

و مێــژووی میلله ته كه شــی بــه  شــێوه یه كی هونــه ری، یــان بــه  هــۆی 

ته نانــه ت  عــه ره ب،  خوێنه رانــی  بــه رده م  ده خاتــه   به رهه مه كانییــه وه  

ناســنامه ی  زۆربه یــان،  ڕۆمانه كانیشــی  نێــو  ڕووداوی  شــوێنی  و  كات 

ــه ر  ــی ه ــاوی پاڵه وانه كانیش ــره  ن ــووه ، بگ ــان هه ڵگرت ــی خۆی ــوردی بوون ك

ــه لیم  ــن. )س ــی كوردی ــك ڕۆمانه كانیش ــاوی هه ندێ ــه ت ن ــن و ته نان كوردی

به ره كات(ده كه وێتــه  نێــوان دوو بــه ره ی وه رگــرو دژە  وه رگــر لــه  نێــو 

ئه ده بیاتــی كوردیــدا، چونكــه  ڕایه كیــان لــه  نێــو هه ندێــك نووســه رانی 

ــی  ــه  زمان ــه  ل ــه  جگ ــی دیك ــه  زمان ــه رانه ی ب ــه و نووس ــه  ئ ــه ، ك ــورد هه ی ك

كــوردی ده نووســن بــا ناوه رۆكه كه شــی پێناســه ی كــوردی بــه  خوێنــه ر 

بناســێنێ، لــه  منوونــه ی )ســه لیم به ره كات(ئــه وا بــه  ئه ده بــی كــوردی 

نازانــن و لــه  كاتێكــدا بــه ره ی دووه م ئــه و نووســه رانه  بــه  نووســه ری 

نووســه رانی  ده كه ن،به ڵگه شــیان  حیســابی  كــوردی  ئه ده بــی  كــوردو 

ــه و نووســه رانه   ــه  فه ڕە نســی ده نووســن، كــه  ئ ــه ، كــه  ب مه غریبــی عه ره بیی

لــه  ئه ده بــی فه ڕە نســیدا پێیــان ده ڵێــن ئه ده بــی عه ره بــی بــه  زمانــی 

ــه   ــه م گفتوگۆی ــژە  ب ــه  درێ ــه  مه به ســتامن نیی ــه  هه رحــاڵ ئێم فه ڕە نســی، ب

بده یــن، به نیســبه ت ئه ده بــی )ســه لیم بــه ره كات(ە وه ، ئه گه رچــی بــه  

عه ره بیــش نوورساوه ،وه لــێ كــورد شــانازی بــه  نووســه رێكی داهێنــه ری 

ــه  كــوردی،  ــه و ده كات، چونكــه  ئه گــه ر ڕۆمــان و شــیعره كانی بكرێن وه ك ئ

ــت  ــاوازی كورده واریدای ــوهه وایه كی جی ــه  كه ش ــت ل ــه وه  ناكه ی ــت ب هه س

لــه   ویســتوویه تی  كــه   ده بێــژێ،  چاوپێكه وتنێكیــدا  لــه   خۆیشــی  و 

له گــه ڵ  بناســێنێ،  عــه ره ب  بــه   كــورد  ڕوحــی  به رهه مه كانیــدا 

شــێوه ی  لــه   بــه ره كات(  )ســه لیم  ڕۆمانه كانــی  تاموچێــژی  ئه وه شــدا 

عه ره بــی نووســینه كه یه تی، لــه  شــێوازی نووســینه كه یه تی، لــه  جــۆری 

نێــوان  لــه   تێكه ڵییه كــه   كــه   عه ره بییه كه یه تــی،  زمانــی  تایبه مته ندیــی 

شــێوه زاری ناوچــه ی ســووری و شــێوه ی عه ره بییــه  ڕە وانه كه یه تــی، كــه  

ــۆ فه رهه نگــی  ــێ ده كات ب ــی زانیــش وا ل ــه ری عه ره ب هه ندێــك جــار خوێن

عه ره بــی بگه ڕێتــه وه ، ئه مــه ش نــه ك هــه ر نووســه رانی كــورد، به ڵكــو 

كــردووه ،  پرســیار  و  سه رســوڕمان  تووشــی  عه ره بیشــی  نووســه رانی 

ــورده ی  ــه و ك ــی: )ئ ــه ره ب گوتوویه ت ــه وره ی ع ــی گ ــه ت ڕەخنه گرێك ته نان

شــێوه ی زمانــی عه ره بــی گۆڕیــوه (. مــن خــۆم تاموچێــژی ڕۆمانه كانــی 

جیــاوازه دا  تایبه مته نــدو  ســه خته و  عه ره بییــه   شــێوه   لــه م  بــه ره كات 

ده بینــم، كــه  ڕە نگــه  هــه ر ئــه و بتوانــێ لــه  نێــو پانتایــی ڕۆمانــی عه ره بیــدا 

ــه ر ناویشــی به ســه ر  ــه ش دام ئه گ ــه و بڕوای ــه  بنووســێ، ل ــه رزه  زمان ــه م ت ب

ڕۆمانه كانییــه وه  نه بێــت بــه  ئاســانی ده نارسێتــه وه ، كــه  لــه  شیعره كانیشــیدا 

بــه  هه مــان شــێوه یه ، ئه مــه ش دروســت كردنــی ســتایل و ڕێبازێكــی 

ــاوی  ــه  ن ــه م ڕۆمانه ی)ســه لیم به ره كات(ك ــدا. ئ ــی عه ره بی ــه  ڕۆمان ــه  ل جیای

نــاوه  )ئه شــكه وته كانی هایــدرا هــودا هــوس(چ وه ك نــاوی ڕۆمانه كــه و 

چ وه ك نــاوی پاڵه وانه كانــی ڕۆمانه كــه ی و چ وه ك كه شــو هــه واو كات 

ــه  كه شــو هــه وای  ــری ل ــی ت ــه ، وه ك ڕۆمانه كان ــی ڕۆمانه ك و شــوێن و ڤاالی

ــا  ــیحرو فانتازی ــه  س ــڕ ل ــی پ ــو دنیایه ك ــه  ده ره وه  به ڵك ــورده واری ده چێت ك

ــه وه   ــاڵ مــرۆڤ ده گوازێت ــه  خه ی ــاو ته  شــقه  ته  فســانه ییه كان و ب ــه  ن ده خات

نێــو دیمه نــه  رسوشــتییه  دووره په رێــزو ده ره وه ی دیمه نــه  بیــراوه كان. 

ــێوه ی  ــه  ش ــان ل ــه كان وه رگرتووه ،ی ــاوه  گریكیی ــه  ن ــی ل ــاوی پاڵه وانه كان ن

فانتازیــا  و  ئه فســانه یی  كه شــه   ڕۆمانه كــه و  دیمه نه كانــی  ئه وانه ،ده نــا 

ئامێزه كــه ی لــه  دروســتكردنی خه یاڵــی خۆیه تــی، بــه اڵم لــه  شــێوه ی 

ئه فســانه ی بــاوو. بــۆ منوونــه  ئــه و بوونه وه رێــك دروســت ده كات كــه  

ــك  ــه ی په یكه رێ ــان وێن ــزاده ، ی ــه ی ئاده می ــه ی دیك ــپه و نیوه ك ــوه ی ئه س نی
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ــه  ئه فســانه ی  ــه  ل ــه و سه ریشــی ماســییه . ئه مان ده بینــێ كــه  الشــه كه ی گای

كۆنــدا هــه ن، بــه اڵم شــوێنه  ئه فســانه یی و مه خلووقاتــی دیكــه ی نــاو 

بیــر  ئه فســانه یی  لــه   پــڕ  خه یاڵــی  نــاو  ده مانگه ڕێننــه وه   ڕۆمانه كــه  

ــه دا  ــی دواوه ی ڕۆمانه ك ــه  به رگ ــی ل ــه روه ك خۆش ــه ر، ه ــراوه ی نووس لێك

ده ڵــێ  : ))ال اســقاطات مــن االســاطري ىف نــص هيئــة الروايــة ال اعــادة صــوغ 

ــكاين واملحــاورة يف  ــرد امل ــن مكــون ال ــالف م النشــاء االســطورى، هــي ائت

ــنتور,يف  ــة الس ــن أم ــطورية م ــات أس ــره كائن ــم, تدي ــوة القدي ــرح امل س م

ــه ر  ــه ره كات ئه گ ــه لیم ب ــه( س ــه اىل خيال ــع باعادت ــب الواق ــة لتصوي محاول

ــه اڵم ڕووداوه كان وه ك  ــی، ب ــته ی ڕۆمانه كان ــه  كه ره س ــژووش ده كات ــی مێ چ

مێــژوو نووســێك ناگێڕێتــه وه ، به ڵكــو چه نــدان مۆتیڤــی جیــا جیــا لــه  

ڕووداوو كاره ســات و كه ســایه تیی جیــا تێكــه ڵ بــه  گێڕانــه وه ی فانتازیــا 

ئامێــزی خــۆی ده كات، كــه  لــه  نــاو زمانــه  شــیعرییه كه یدا ده اللــه ت و 

ــه و  ــاراوه ی وش ــای ش ــه  مان ــته  ل ــش پێویس ــن و خوێنه ری ــام ده به خش هێ

بڕگــه و په ره گــراف و دیمــه ن و ده ســته واژەكانی بگــه ن. نووســه ر لــه م 

نــاون:  نــاوی  شــێوه یه   بــه م  و  ئه فســانه یین  پاڵه وانه كانــی  ڕۆمانــه دا، 

قه شــه پیونی، تیتونــا، كیدرومــی، ئه كســیانوس، ئه نســتومیس، ئورســین، 

ــو، نیســینو،  ــه  جوپام ــینۆ، ئه نكیســامیدا، قه ش ــس، س ــۆ، دیدی ــاس، بین خانی

ڕیســمۆ،....تاد، كــه  ئه مانــه  دانیشــتووانی ئه شــكه وته كانی هیدراهوســن 

و مه مله كه ته كــه ش بریتییــه  لــه م ئه شــكه وتانه : ) كهــف فیفــال فینــی، 

كهــف ااڵصبــاغ، كهــف اطــادب, كهــف الــرواة, كهــف الزينــة, كهــف االعظم, 

ــت  ــدا ناژی ــه  كه ســی تێ ــش ك ــه ڵ ئه شــكه وتێكی دیكه ی ــة( له گ كهــف املؤن

ــواری  ــه ر دی ــی س ــكه وته  وێنه كان ــه م ئه ش ــف مهجور(ئ ــاوه  )كه ــاوی ن و ن

هێــامی شارســتانیه تێكی كۆنــی پێــوه  دیــاره و وه ك وه سفیشــی ده كات، 

ئه شــكه وته كه  گــه وره  نییــه  ده رگاكــه ی ته نیــا درزێكه ،كــه  بــه  هۆیــه وه  

ڕووناكــی لــه  ده ره وه  ده گاتــه  نــاو ئه شــكه وته كه وه . ســه لیم بــه ره كات 

ــكه وتانه  داوه و  ــه و ئه ش ــی ئ ــا جیاكان ــوێنه  جی ــه  ش ــی ب ــالرییانه  بایه خ باش

لــه   هــه ر  پێــداوه ،  خــۆی  بایه خــی  كه له به رێكیــش  و  كونــج  هه مــوو 

ــكه وته كانه وه   ــامداری ئه ش ــه ی هێ ــه  وێن ــڕ ل ــواری پ ــه ر دی ــاندانی س نیش

تــا كه نــار ده ریــاو قوواڵیــی ده ریــاو گردۆڵكــه كان و رسوشــتی جوانــی ئــه م 

ــك  ــۆن، میرێ ــی ك ــنی ئیامراتێك ــه  چه ش ــراوه ، ك ــه وه  به س ــه  پێك مه مله كه ت

و شــاژنێك ســه ركردایه تی ده كــه ن به نــاوی میــرو شــاژنی هوداهــوس، ئــه و 

ــاو  ــه ر له ن ــان نووس ــی، پاش ــاوان نامێن ــت و له به رچ ــه  ون ده بێ ــره ی ك می

جلوبــه رگ و كه ســایه تییه كی پشــت گالیســكه یه ك ده یشــارێته وه و نیشــانی 

ــاری  ــاو غوب ــه دا، له ن ــی ڕۆمانه ك ــه  كۆتای ــش ل ــی ده دات و دوایی خوێنه ران

ــێ ده كات و هــه ر  ــو پێشــبڕكێی شــاعیراند، به شــداری پ ــه  نێ شــاعیرانداو ل

له نــاو غوبــاری شاعیرانیشــدا، ڕۆمانه كــه  كۆتایــی پــێ دێنــێ، وه ك دوابــه ش 

ڕۆمانه كه شــی نــاو نــاوه  )غوبــاری شــاعیران(ئه گه ر چــی میــری ده مامكــدار 

ناوده برێــت.  مــردوو  میرێكــی  بــه   مه مله كه ته كــه   خه ڵكــی  الی 

نیــوه   هه موویــان  هوداهــوس،  هایــدرا  ئه شــكه وته كانی  مه خلووقاتــی 

خــه ون ده بینــن، بــه اڵم دیــاره  هه مووشــیان بــه دوای خه ونــی تــه واودا 

ده گه ڕێــن تــا ئــه و خه ونــه  تــه واوه ش نه بینــن به ختــه وه ر نابــن، بۆیــه  

زۆر جــاران بیــر لــه وه  ده كه نــه وه  نیــوه  خه ونه كانیــان له گــه ڵ یه كــر 

لێكبــده ن و بیكــه ن بــه  خه ونێكــی تــه واو، بــه اڵم بــێ ســوودو مایــه  پــووچ 

ده مێننــه وه ! ! نووســه ر گه لێــك جــاران مامه ڵــه  له گــه ڵ وشــه دا ده كات بــۆ 

ــی  ــۆ دروســت كردن ــه ، ب ــی ده قه ك ــاو ده الله ت ــه و مان ــی وێن دروســت كردن

ســه متێك )نســق(له  وێنــه و دروســت كردنــی كه ســایه تییه كی خه یاڵــی، 

ــه ڕە  ــه  الپ ــه ، وه ك  ل كــه  ئه ویــش دروســتكردنی مه خلووقێكــی بــێ زاكیره ی

ــێ: اورســین.. متتمــت انســتومیس، كــررت اللفقــه    )24(ی ڕۆمانه كــه دا ده ڵ

اربــع مــرات) ایهــا الهوداهــوس االمیر.لكننــی ســاكرره  بلســانی علــی عقلــی 

حتــی ینهشــم. رمبــا اســتطعت اعــادة جمــع حطــام هــذا اللفــظ نســقا مــن 

ــورة  ــف ص ــام:) نص ــات فتحته ــعتني لحظ ــا الرواس ــت عينيه ــور(. واغمض ص

ــاىل ايهــا الهوداهــوس  مخلــوق بنصــف واحــد هــذا مــا ينبــت يف حقــل خي

ــرة..(( . ــال ذاك ــوق ب ــه مخل ــة ))ان االمــري(( حمحمــت حمحمــة خافت

ــت  ــۆ دروس ــه  ده كات ب ــان مامه ڵ ــدا هه م ــه ڵ ڕە نگیش ــه ر له گ ــاره  نووس دی

كردنــی ده اللــه ت و مانــای ده قه كــه و لــه  هه مــان كاتیشــیدا چوونــه ده ره وه  

لــه  بازنــه ی هێامداریــی جــاران و ده قــی بــاو كــه  نووســه ر ته نانــه ت 
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لــه   و  ده كات  خه ونــدا  له گــه ڵ  مامه ڵــه   ڕە نگیــش  وه ك 

ــه   ــه وه . ك ــوس(دا ده یبینێت ــدا ه ــدرا هی ــی )هی مه مله كه ت

مه مله كه تــی  خه ڵكــی  بایه خــی  شــوێنی  ته نانــه ت 

خــۆی  پیرۆزیــی  ئــه وان  الی  ئه شــكه وتانه و  ئــه م 

وه ك  هه بــووه ،  خۆیشــی  خواوه نــدی  هه یــه و 

شــێوه یه   بــه م  ڕۆمانه كــه دا  لــه  الپــه ڕە )26(ی 

لــون  )الحلــم  كــردووه :  له گه ڵــدا  مامه ڵــه ی 

االمــري,  الهوداهــوس  ايهــا  اهنــاه  .ان كشــفناه 

)ســاهني اللــون(، قــال االمــري اهتــزت االدراج 

التــى تقــف عليهــا الحقائــق يف خيــال مخلوقــات 

الهوداهوس:اليقســمون 

اال باللــون، اليترضعــون 

االله_اللــون..(  اىل  اال 

نــی  ته كا قا و مه خلو

خــه وف،  مه مله كه تــی 

دانیشــتووانی  یــان 

نی  ته كا ئه شــكه و

وه ك  هایدراهیداهــوس 

نیــن،  ئاســایی  مرۆڤــی 

مه خلووقاتــی  به ڵكــو 

و  ژیــان  و  خورافیــن 

جیایــه ،  هه ڵسوكه وتیشــیان 

الپــه ڕە )38(ی  لــه   نووســه ر  وه ك 

ڕۆمانه كــه دا وا باســی ده كات، كــه  لــه  

ــن و شــووده كه ن،  شــه ش ســاڵییه وه  ژن دێن

لــه  بیســت ســاڵییه وه  به نــاو ســااڵندا ده چــن 

ــا  ــه ر ت ــر ده بن،ئه گ ــه وه  پی ــی ساڵیش ــه  س و ل

ســی و یــه ك ســاڵیش به ڕێكــه وت و یــان له بــه ر 

مــردووی  دایكــی  ســه ربرده یه كی  ده بــێ  نه مرێ،ئــه وا  تاقه تــی  بــێ 

)ســه لیم  به رزه فڕانــه ،  خه یاڵــه   بــه م  هه ڵگرێــت.  خۆیــدا  له گــه ڵ 

ده گه ڕێنێتــه وه   خــۆی  ئه فســانه ییه كانی  مه خلووقاتــه   بــه ره كات( 

ســه ره تای  ســاده ی  رسوشــتی  مرۆڤایه تی،بــۆ  كۆنــی  شــانۆی  ســه ر 

دروســت بوونــی كــه ون و له دایــك بوونــی مــرۆڤ و ژیانــی ســاده ی 

ئــه م ژیانــه  جه نجاڵــه ی  بڵــێ  پێــامن  نــاو ئه شــكه وته كان و ده یــه وێ 

ــه   ــڕ ل ــمه كێش و پ ــه  كێش ــڕ ل ــه خت و پ ــۆزو س ــده  ئاڵ ــی ئه وه ن مرۆڤایه ت

ــێواندووه ،  ــی ش ــژووی مرۆڤایه ت ــووه ، مێ ــت و چه رمه ســه ری ب كێشــه و گرف

تیایــدا  واقیعــه ی  ئــه و  بێــت  بــه  خه یاڵیــش  ئه گــه ر  مــرۆڤ  واچاكــه  

ــۆی. ــی خ ــۆ خه یاڵ ــرۆڤ ب ــه وه ی م ــه  گه ڕان ــه وه ، ب ــی بكات ــه ت چاك ده ژی

ــا ئامێــزی پێویســته ، ئه مــه ش جۆرێكــی  ئه مــه ش جۆرێكــی دیكــه ی فانتازی

دیكــه  لــه  گێڕانــه وه ی چیرۆكنووســی پێویســته ، ئه مــه ش پێویســتی بــه  

خه یــاڵ و بیركردنه وه یه كــی زیاتــر هه یــه  وه ك لــه  گێڕانــه وه ی ئاســایی 

جاراندا،چیرۆكنــووس یــان ڕۆماننــووس واقیــع ده گواســته وه  نــاو نووســین.... 

لــه م  تایبه تیــش  بــه   گێڕانــه وه دا  لــه   بــه ره كات  ســه لیم  دیــاره   بــه اڵم 

ــه ی  ــن قوتابخان ــڕە وی نوێری ــواز په ی ــێكی نوێخ ــه دا، وه ك ڕۆماننووس ڕۆمان

نووســینی  شــیعریه تی  گرنگــر  هه مــووی  لــه   ده كات،كــه   گێڕانــه وه  

ڕۆمانه كه یــه و دواییــش وه ك جــاران پاڵه وانــی ســه ره كی یــان شــاكه س 

و  گرێچــن  ســه ره تاو  ڕۆمانه كــه   نابیرێ.هه مدیــس  ڕۆمانــه دا  لــه م 

ــۆ  ــوو ب ــك ب ــه  مه رجێ ــاران ك ــانی ج ــێوه ی مۆپاس ــه  وه ك ش ــی نیی كۆتاییش

ــووس  ــووه ،وه ك ڕۆمانن ــێك پێكهات ــد به ش ــه  چه ن ــه  ل ــو ڕۆمانه ك ڕۆمان،به ڵك

))محــاورة  نــاوه :  ڕۆمانه كــه   به شــه كانی  لــه   نــاوی  شــێوه یه   بــه م 

خاريتــامس وسوســينو, ثيــوىن هايدراهيداهــوس, لــوح انســتوميس, اورســني, 

تحقيقــات الكاهــن كيدرومــى, خيــال تيتونــا, حوافــز خانيــاس, تاييــس, رعــد 

ــعراء...(( ــار الش ــل, غب ــس, الصهي ــر ديدي ــم, ازينون,خنج ــف االعض يف الكه

ــۆگ و  ــی وه ســف و دیال ــۆ به كارهێنان ــای ب ــانه دا په ن ــه م به ش ــوس ل ڕۆمانن

مۆنتــاژی كات و شــوێن بردووه ،كــه  له نــاو گێڕانــه وه ی ڕۆماننووســدا ده بــن 

ــكاری  ــده ی دیكــه  جوان ــه  هێــامو ئامــاژە و شــیعریه تی نووســینیش ئه وه ن ب
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ــاران دوور  ــایی ج ــێوه ی ئاس ــه  ش ــه ی ل ــه  گێڕانه وه ك ــه  داوه ،ك ــه  ده قه ك ب

خســتۆته وه  و ده قه كــه  لــه  یــه ك بــه دوای یه كــی گێڕانــه وه  تــرازاوه ، به ڵكــو 

ــه   ــاو ل ــی به رچ ــدان دیمه ن ــه  چه ن ــانه ی ڕۆمانه ك ــه م به ش ــێك ل ــه ر به ش ه

ــان  ــاڵ و تێڕام ــه  خه ی ــراوه كان، ل ــته  نه ك ــته كراو و  به رجه س ــته  به رجه س ش

و بیــر كردنــه وه و دیالۆگــی فه لســه فی و گــه ڕان بــه دوای په نهانــه كان و لــه  

ــه   ــی مه خلووقات ــه  و خه یاڵ ــه  خــه ون و خۆزگ ــاره كان. ل ــا دی ــارو ن شــته  دی

ــه   ــیارو وه اڵمه كان،ل ــه  پرس ــی ڕۆمانه كه .ل ــاو ڤااڵی ــی ن ــدارو بێگیانه كان گیان

لێكۆڵینــه وه ی دیــارده ی مــرۆڤ و كــه ون و ژیــان. ئه مانــه  هه مــوو و 

ســه دان كه ره ســته و بنه مــای دیكــه ش ده بــن بــه  بونیــادی گێڕانــه وه ی 

ڕۆماننــووس و بــه  زه حمــه ت خــۆ بــه  ده ســته وه  ده ده ن، چونكــه  خوێنــه ری 

زیره كــی گه ره كــه  لــه  مانــاو هێــامو ئیحــاو بــن زمانــی شــاردراوه ی ده قــی 

ڕۆمانه كــه  بــگات. الی مــن ئــه م ڕۆمانــه  ده قێكــی جوانكارییــه  له نــاو په یڤــه  

شــیعرییه  دره وشــاوه كانی ســنعه تكارێكی كارامــه و جواننــاس و شــاره زا 

لــه  پیشــه ی ڕۆماننووســین،كه  خوێنــه ری عاشــق تووشــی ســه ر ســوڕمان و 

تێڕامــان و بیــر كردنــه وه  ده كات و به مــه ش نووســه ر هه نگوینــی چێــژ بــه  

خوێنــه ر ده دات و په یامه كه شــی لــێ وه رده گرێــت. هیــوادارم هه مــوو 

نووســه رو  ئه مــه ش  كــه   كــوردی،  بــه   بكرێــن  بــه ره كات  ڕۆمانه كانــی 

ــتی و  ــه  گش ــوردی ب ــی و ك ــی عه ره ب ــه ردوو زمان ــاره زای ه ــی ش وه رگێڕێك

شــاره زای ســه لیم بــه ره كات بــه  تایبه تــی پێویســته ، تــا تایبه مته ندیــی 

مــن  ئه گه رچــی  بگوازێتــه وه ،  پڕاوپــڕ  عه ره بیــدا  زمانــی  لــه   نووســه ر 

ــیحری  ــه  س ــش ل ــرم و قه تی ــه ی وه رده گ ــه  عه ره بییه ك ــه  زمان ــژ ل ــۆم چێ خ

ــی  ــه ره كات خاوه ن ــه لیم ب ــر س ــاری زیات ــۆ زانی ــم. ب ــر ناب ــینه كانی تێ نووس

ڕۆمانانه یــه : ئــه م 

1_فقهاء الظالم.

2_ارواح هندسية.

3_الريش.

4_معسكرات االبد.

5_الفلكيون يف ثلثاء املوت:عبور البرشوش.

6_الفلكيون يف ثلثاء املوت:الكون.

7_الفلكيون يف ثلثاء املوت:كبد ميالوس.

8_انقاض االزل الثاىن.

9_االختام والسديم.

10_دلشاد)فراسخ الخلود املهجورة(.

11_كهوف هايدراهوداهوس.

12_ثادرمييس.

13_موىت مبتدئون.

14_السالمل الرملية.

15_لوعة االليف الالموصوف املحري ىف صوت سارماك.

16_هياج االوز.

17_سجناء جبل ايايانو الرشقي.

18_حورية املاء وبناتها.

19_السامء شاغرة فوق اورشليم)2(جزء.

20_حوافر مهشمة يف هايدرا هوداهوس.

21_اقاليم الجن.

22_سبايا سنجار.

23_زئري الظالل يف حدائق زنوبيا.

24_سرية الوجود وموجز تاريخ القيامة.

الیــه ن  لــه   كۆشیعره كانیشــی  شــیعری،  دیوانــی  چه نــدان  لــه   جگــه  

و ده زگای)املــدی( 

 )املوسســة العربيــة للدراســات والنــرش( لــه دوو به رگــی گــه وره و بــه  

چاپێكــی جــوان چــاپ كــراون.



ئیڤان كلیماتان 
لە یاد بێت!!

ڕەبیع جابر

لە عەرەبیەوە: شوان ئەحمەد
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لیســتی  لــە  نوســەرە  ئــەم  نــاوی   

نوســینگەكانی گروەبازیــدا نادۆزینــەوە. 

كاندیدەكانــی  باســی  ســەروەختێك 

دێتــە  نۆبــڵ  ئەدەبیاتــی  خەاڵتــی 

پێشــێ ، ئاژانســەكانی هــەواڵ، نــاوی 

ــن.  ــان كلیامناهێن ــی ئیڤ ــەری چیك نوس

ئــەو  نییــە.  ئەســپێك  كلیــام  ئاخــر 

بــووە،  قوتــاری  لەهۆلۆكۆســت  كــە 

دیــل  لەكەمپەكانــدا  ســەروەختێك 

خوێندنــەوەی  خەریكــی  و  دەبێــت 

ــت،  ــز و لیۆتۆلســتۆی دەبێ ــز دیكن چارل

دەبــات.  ئــەدەب  بەهێــزی  پــەی 

بوونــەوەی،  لەدایــك  دووەم  ئــەو 

لەزیــاد  ئەندێشــەیی  بەشــێوەیەكی 

تاكــو  دەكات.  تۆمــار  لەڕۆمانێكــدا 

ــە  ــام نەهاتونەت ــی كلی ــتا ڕۆمانەكان ئێس

)ئــەم  عەرەبیــەوە  كتێبخانــەی  نــاو 

ــەری  ــە ئۆكتۆب ــر ل ــع جاب ــارەی ڕەبی وت

دووان  لەوەبــەدوا  نــورساوەو   2011

دەكرێــن  كلیــام  بەرهەمەكانــی  لــە 

بەعەرەبــی كەئەوانیــش بریتیــن لــە: 

ترجمــە:  مالئكــە-  ال  و  )القدیســون 

ــەر  ــە گ ــارپ النبهان(.بۆی ــە: الح ــە- ترجم ــب و قامم ــه، ح ــرز الل ــامن ح أی

ئەكادیمیــای ســویدی بەســەری بكاتــەوە ئــەوا ســوپرایزێك دەبێــت. خاوەنی 

ــەو  ــاوادا ئ ــە خۆرئ ــت(، ل ــی دەكرێ ــاك( و )دادوەر دادگای ــن و خاش )ئەوی

ناوبانگــەی میــالن كۆندێــرای هاواڵتــی نییــە. وەلــێ  وەك ئــەو شــایەدحاڵی 

ــێنن. ــرۆڤ دەتاس ــە ســەختگیرانەیە كەم ــەو ڕژێم ــەختەكان و ئ ڕۆژگارە س

ئەدەبــی كلیــام كاریگــەری قــوڵ لەســەر دڵ و دەرون جێدێڵێــت. باســكردنی 

لەپەیوەندییەكانــی خۆشەویســتی، لــە هــی 

گفتوگۆكردنــی  ناچێــت.  دی  كەســی  هیــچ 

كافــكادا،  ئەدەبــی  لەگــەڵ  بەردەوامــی 

لەســەر كالســیكیەتی  دیكەیــە  بەڵگەیەكــی 

ــتانەی  ــی مرۆڤدۆس ــام. ئەنگێزەیەك ــان كلی ئیڤ

قــوڵ، لەپشــت دنیابینیەكانیــەوە ئامادەیــە. لــە 

)ئەویــن و خاشــاك(دا، ڕۆمانێكــی نــا ئاســایامن 

پاڵــی  تەنیــا  كاتێــك  دەخــات.  بەردەســت 

ــەدەدا،  ــان ن ــەی باوكردنەوەی ــووەو ڕێگ لێداب

ــت. ســەروەختێك  ــەوەی نەمرێ دەینوســی بۆئ

لەپــراگ دەینوســی، جارێكــی دی بــەو هەســتە 

ئاشــنادەبێتەوە كەتۆلســتۆی لەكاتــی نوســیندا 

پــەی پێــی بردبــوو، ئەویــش ئەوەیــە: )هێــزی 

ئــەدەب ناكۆتایــە(. نهێنیەكەشــی لەڕۆحــی 

و  دەكات  بەرخــورد  كــە  مرۆڤەدایــە  ئــەو 

تەســلیم نابێــت. مــرۆڤ ناســك و الوازە، بــەاڵم 

ــەوە. ــت مبێنێت ــدا دەیەوێ ــەڵ ئەوەش لەگ

بەزیندوێتــی  بریمۆلیڤــی  چۆنــی  چــۆن 

و  ڕیســوایی  و  برســیەتی  مایەوە؟چــۆن 

ــا  دڕندەیەتــی جەالدەكــەی، نەیانكوشــت؟ دنی

ــڕە لەشــوێنی جــوان و لەجێگــەی كوشــندە.  پ

هەنــدێ   دۆزەخــەو  هاوســێی  بەهەشــت 

جاریــش بەپێــی گۆڕانــی ئــان و ســات و خوڵــق و خــوا، لەهــەردوو 

جێگەكــەدا دەژیــن. دەبێــت نوســەرێك چــی بــكات كــە ڕێــی نوســینی لــێ  

دەستبەســەربێت؟ لەماڵەكەیــدا  و  گیرابێــت 

ئایــا دەبێــت بەنهێنــی لەســەر نوســین بەردەوامبێــت؟ دەبێــت ئــەم تراژیدیا 

بچكۆلەیــە، لەنێــو تراژیدیاگەلێكــی دیكــەدا بایەخــی چــی بێــت؟ دەبێــت 

نرخــی ئــەم ژیانــە تەنهــا و تاقانەیــە چــی بێــت، لــە واڵتێكــدا كەســتەمكاری 

ئیڤان كلیما 
میكانیزمەكانی كوشتن 
تاوتوێ ناكات و خەریكی 
شرۆڤەكردنی  پێكهاتە 
و نابینایی و دێوانەیی 
دەسەاڵت نییە. ئەو 

لەچیرۆك و بەسەرهاتی 
تایبەتیەوە دەست 

پێدەكات
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تەوقــی دابێــت؟ جۆرێــك لەنزیكایەتــی لەنێــوان ســەربوردەی ژیانــی ئیڤــان 

كلیــام و ســەربوردەی گاوكســینگیاندا هەیــە.

ــەاڵم لەهــەردوو  ــە، ب ــوی ڕۆح- 1990( نیی ــن و خاشــاك- 1986(، )كێ )ئەوی

شــێوازەوە،  لــەڕووی  كــە  تێدایــە  وەهــای  پەرەگرافــی  كتێبەكــەدا 

بەشــێوەیەكی ســەیر لەیــەك دەچــن. وەك ئــەوەی لــەو پەرەگرافانــەدا 

ــەوە  ــەك كــەس گێڕابنیەوە.ئ ــەدەرو ی ــەرووەوە هاتبن ــەك گ ــت، لەی دەوترێ

ــەو دوو نوســەرە لەســەر  ــاس لەكاریگــەری ئ ــە ب ــداوە؟ زەحمەت چــۆن ڕوی

یەكــدی بكەیــن. دەكرێــت بیــر لــە ئەگەرێكــی ســاناتربكەینەوە )ئــەوەی لــە 

لۆژیكــەوە نزیكــرەو بــە ئەقڵدادێــت(، هەلومەرجێكــی مێژویــی دیاریكــراو 

لەدووشــوێنی دوور لەیــەك، دوو دەنگــی هێناوەتەئــارا كــە لەهەنــدێ  

چركەســاتی تایبەتیــدا لەیــەك دەچــن.  وەك ئــەوەی لــەو ســەعاتەدا یــەك 

ــان  ــن )پاش ــینگیان لەپەكی ــراگ و كس ــام لەپ ــت. كلی ــتەكان ببینێ ــدگا، ش دی

ــن. ــش ناچ ــن و لەیەكی ــەك دەچ ــت(، لەی ــس هەڵدێ ــەرەو پاری ب

ئایاكســنگیان ســەروەختێك )كێــوی ڕۆح(ی نوســیووە، )ئەویــن و خاشــاك(

ــە.  ــی نیی ــە. نرخ ــە و نەپێویستیش ــیارە نەگرنگ ــەم پرس ــەوە؟ ئ ی خوێندۆت

بــەوە دەچێــت لەئەگۆتــا كریســتۆف بپرســین )بــەاڵم كۆچــی دوایكــرد(، ئایــا 

)كۆتایــی دنیــا و واڵتــی ســەر ســوڕمێنەكانت( خوێندۆتەوە؟یــان لەهارۆكــی 

مۆراكامــی پرســیاركەین، ئاخــۆ )پەڕاو( یاخــود )ڕێبەر( یان )درۆی ســێیەم(ی 

خوێندۆتــەوە؟ كلیــام دەبێتــە پاکــەرەوەی شۆســتە و شــەقامەكان، بۆئــەوەی 

ــی  ــاری دەرون ــەدات و ب ــارۆی ن ــی گەم ــت و بێدەنگ ــەوە بەندنەبێ لەماڵ

تێــك نەچێــت.وەك چایــا كۆفســكی تەنهــا بەهێــزی ئیــرادەی خــۆی، بەســەر 

ــەوە،  ــكا دەخوێنێت ــتەكانی كاف ــەروەختێك یاداش ــوو. س ــدا زاڵ ب خەمەكانی

جارێكــی دی لــەوە دڵنیادەبێتــەوە كــە كەســامن ناتوانیــن لەگۆشــەگیریەكی 

تەواوەتیــدا بژیــن و ئــەو ســەرەداوانەی بەوانــی دیامنــەوە دەبەســتێتەوە، 

ــۆڕی پارێزگایشــە  ــێ  تاكــە ت ــی خنكێنەربێــت، وەل ڕەنگــە تەونێكــی گرێچن

كەناهێڵێــت بكەوینــە نــاو چاڵێكــی ڕەشــەوە. گــەر ئەوســەرەداوانە بچــڕان، 

ــدا،  ــوی ڕۆح(یش ــە )كێ ــە ل ــاییەوە. ئەم ــاو بۆش ــكێینە ن ــەوا هەڵدەخلیس ئ

ئەزمونێكــی ســێنراڵە. بەدرێژایــی هــات و چۆكانــی بەگوندەكانــی چینــدا، 

كســنگیان، لەنێــوان دووڕێــگادا تیادەمێنــێ  و دوو دڵــە: )ژیانــی ســوفیانە و 

پەناگرتنــی بودییانــە، لەگــەڵ تاســەكردنی بەردەوانــی مــرۆڤ(

ــوون  ــت گرژب ــنگیان دەزانێ ــۆ، كس ــۆ كالڤین ــار(ی ئیتالی ــیۆ پالۆم وەك )مس

و شــپرزەیی لــە پەیوەنــدی بەســتنی بــە خەڵــك و خــواوە ســەرچاوە 

ئیڤان كلیما
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دەگرێــت، بــەاڵم لەهەمــان كاتــدا دڵنیاشــە لــەوەی كەژیــان بەبــێ  ئــەوان، 

ــەو  ــی ئ ــە لەبەرهەم ــەك ژێرخان ــەوە ی ــت. ئ ــەو دەیەوێ ــە ئ ــەو ژیانەنیی ئ

نوســەرە چیكــی و چینیــەدا و ڕەنگــە چینێكــی زۆر تایبەمتەندبێــت و ئــەو 

نهێنیــە بێــت كەكۆیــان دەكاتــەوە. لــەدەوری ئــەو تــۆو ناوكــە، ئــەو تەونانــە 

بەناویەكــدا دەچــن كەئەزمونــی گشــتی دروســتی كــردون و تاڕادەیەكیــش 

ــۆرەش  ــەو ج ــاوەڕ(و ب ــەك بیروب ــە بەی ــان مەحكوم ــن: )جیه ــەك دەچ لەی

ــت  ــو سســتمێكدا دەتوانێ ــە كــەس چــۆن لەنێ ــت. تاك ــوون زیاتردەبێ نامۆب

تاكانەیــی خــۆی بپارێزێــت كەهەوڵــی پلیشــانەوەی دەدات؟ تۆچــۆن خــۆت 

دەبیــت، لەكاتێكــدا ناچاریــت وەك كەســێكی دی هەڵســوكەوت بكەیــت 

كەخــۆت نیــت؟

ئایــا نووســەر لــە شــوێنێكی وەهادا، ســیامی خۆی )ناســنامەی( بــزردەكات، 

یاخــود پێچەوانــەی ئــەوە ڕوودەدات، دەســتبەرداری ئــەو ناســنامەیە 

ــی  ــە خۆراك ــت(، دەبێت ــش بێ ــەر بەنهێنی ــەت گ ــین )تەنان ــا نوس ــت، ت نابێ

جەســتەی و هەناســەی ســیەكانی؟ لەهــەردوو حاڵەتەكەشــدا پــەی بــەدوو 

ژیاننامــە دەبەیــن كەلەیــەك جیادەبنــەوە، بەبــێ  لەیەكچــوون. هیــچ 

ژیانێــك لــەوی دی ناچێــت. وەلــێ  بەرخــوردی ســتەمكاری  )بەرخوردێكــی 

بێدەنگــەو لەنــاخ و هەنــاودا ڕوو دەدات(. جــۆری ئــەو بەرخــوردە لــەدوو 

شــوێنی لێــك جیــاواز و لەســەردەمێكی نزیــك بەیەكــدا، دوو ڕۆمانــی 

بەردەســت خســتوین كەتەنهــا نواندنــەوەی ئەزمونــی تایبەتــی نیــن، 

بەڵكــوو نواندنــەوەی دووجیهانیشــن. دنیــای چیــن و دنیــای چیكۆســلۆفاكیا. 

هــەردوو جیهانەكــەش فرانتــس كافــكا دەناســن. گفتوگــۆی بەردەوامــی ئــەو 

دووجیهانــە لەگــەڵ  كافــكادا، كەناڵێكــی دیكەیــە بــۆ پەیوەنــدی لەنێوانیاندا 

)نامــە بــۆ ئیمپراتــۆر( ئــەو نامەیــەی كەناگاتــە جــێ ، پێكیانــەوە دەبەســتێ . 

وەك ئــاوی ژێــرزەوی كــە لەقواڵییدایــەو نابیرێــت، بــەاڵم ئایــا ئــەو دوو 

ــەوە؟ ــی خوێندۆت ــەوی دیكەیان ــان ئ نوســەرە، یەكێكی

ڕەنگــە كلیــام پــەی بەكســینگیان بردبێــت، دوای ئــەوەی خەاڵتــی 

نۆبــڵ بەدەســت دێنێــت و لەوانەشــە كســنگیان، كلیــام بناســێت؟ 

ئاخــر نوســەرە چینیەكــە زمانــی فەرەنســی دەزانێــت و كلیــامش 

ــەی  ــە كتێبخان ــت ل ــتدان و دەكرێ ــی لەبەردەس ــی بەفەرەنس بەرهەمەكان

ــێت. ــنگیان،كلیام بناس ــە كس ــن. لەوانەی ــس، پەیدابكرێ ــە پاری ــر( ل )جیلبێ

كلیــام  دانیشــتووەو  قەنەفەیەكــی زەرد  لەســەر  تۆبڵێــی ســەروەختێك 

ــامن پێدەبەخشــێت؟  ــەدەب چی ــكات؟ ئ ــەوە، هەســت بەچــی ب دەخوێنێت
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ئایــا ڕۆمــان دنیایەكــی پڕاوپڕەو شــان لەشــانی ئــەم دنیایە دەدات؟ بەشــێكە 

ــە  ــەوە ل ــی ئەندێش ــەدەب لەڕێ ــا ئ ــۆی. ئای ــە بۆخ ــێ  دنیایەك ــا، وەل لەدنی

جیهانــی واقیعــی قوتــارت دەكات، جیهانێــك كــە سەرشــارە بەســەركوتكردن 

ــوای  ــگ و خ ــە. خەڵ ــناكی تێدای ــەی زۆر ترس ــان جێگ ــتوبڕین؟ جیه و كوش

جیهانــی ســێیەم، دەرفەتــی ئەوەیــان پێنادرێــت، تــا ئــەو شــتانە لەبیركــەن. 

ئەوروپــای خۆرهــەاڵت )بــە جۆرێــك لەجــۆرەكان(، وەك جیهانــی ســێ  

ــە؟ ــە كوێی ــای خۆرهــەاڵت ل ــوو. ئێســتا ئەوروپ وەهاب

لێــرە لــەم بەشــەی دنیــادا، واڵتێكــی زۆر بوونــە میراتگــری ئەوروپــای 

خۆرهــەاڵت )لــەڕووی ســیمبولیەوە، ســەرباری جیــاوازی ئەزمونەكــە(. 

شــوێنەكان داخــراون و پانتاییەكانیــش لێــك دابــڕاون. ئــەو دیــوار بەندییــە 

ئەفســوناوییەی، چــواردەوری دەوڵەتــی داوە. ماشــێنێكی پڕوپاگەنــدەی 

ــۆ  ــەی، ب ــزەون و داخراوەك ــە قێ ــەردەوام درۆ دەكات و جیهان ــی كەب فەرم

ــەم  ــوێنی ئ ــن ش ــە چاكری ــۆ ل ــازۆر ت ــەم ت ــت دەكات: )ك ــی دروس هاواڵت

دنیایــەدای- النــی كــەم لــەڕووی مۆراڵیــەوە-و جگەلەمــەش بــاوەڕ بەهیــچ 

ــە(. ــتێكی دیكەمەك ش

هــەژاری و نەخوێنــدەواری و دواكەوتویــی. بەســوك ســەیركردنی ئەوانــەی 

لــە خــوار خۆتــەوەن. ئایــا دەكرێــت تائــەو ئاســتە، ژیــان ســادەبكرێتەوە؟ئایا 

واڵتگەلێــك ســەرلەبەر دەبــن بەكەمــپ و گرتوخانــە؟ شــتی وانابێــت 

و ئــەوەكاری نەكردەیــە. ئــەوە زیاتــر لەخەیاڵــی زانســتیەوە نزیكــرە و 

ڕزگاردەكات؟ شوڕشــەكان  مــرۆڤ  كاركــردن  بێــت.  میتافۆرێــك  ڕەنگــە 

بــەرەو ژیانێكــی باشــرمان دەبــەن؟ خراپرلەدوامانەوەیــە، یاخــود لــە 

پێشــامنەوەیە؟مرۆڤ نایەوێــت ببێــت بەژێردەســت و پێــوە. ئاخــر خــۆ ئــەو 

ئــاژەڵ نییــە. داوای ژیانێكــی باشــردەكات. داوای ڕێــز و حورمــەت بۆخــۆی 

و داوای پــارووە نانێــك و ژیانێكــی شایســتەتر، بــۆ منداڵەكانــی دەكات. 

ــەیدا  ــی ئەندێش ــاو جیهانێك ــت، لەپێن ــی بڕێژێ ــە خوێن ــار لەوانەی هەندێج

)كــە ڕەنگــە چاوەڕێــی بــكات یــان چاوەڕێــی نــەكات(، لەداهاتــوودا. لــەو 

پێناوەشــدا بەنرخریــن شــت دەدۆڕێنێــت: )كــە ژیانیەتــی(. هەبوونــی لــەم 

ــت؟  ــگ بێ ــە، بۆكــەس گرن ــە دوران ــەو واڵت ــی ل ــی مردن ــەو تۆبڵێ جیهانەدای

ــی ڕاســتەقینەدا.  واڵت گەلێــك كــە لەخەیــاڵ دەچــن، لەگــەڵ واڵتگەلێك

پەڵــە  هەمــووی  بــەڕادەكان  مــردوان.  لەالشــەی  پــڕن  شــەقامەكان 

خوێنــە.. لەودەمــەدا جیهــان مژۆڵــی دەنــگ و باســی كوژراوانــە. ژمــارە و 

بەیاننامــەكان. دۆزەخەكــەی دانتــێ . مــرۆڤ دەبێــت لەبــەردەم دڕندەیەكــدا 

چــی بــكات، لەكاتێكــدا دەیپلیشــێنێتەوە، پێدەكەنێــت؟ دەبێــت ئــەو ئامێــرە 

ــدا  ــن و وێرانكردن ــەڵ كوش ــە لەگ ــا مامەڵ ــت كەوەه ــی بێ ــە چ دۆزەخیی

دەكات، وەك ئــەوەی ئاوخواردنەوەبێــت؟ ئیڤــان كلیــام میكانیزمەكانــی 

ــەی دەســەاڵت  ــی  پێكهات ــی رشۆڤەكردن ــاكات و خەریك ــوێ  ن كوشــن تاوت

و نابینایــی دەســەاڵت و دێوانەیــی دەســەاڵت نییــە. ئــەو لەچیــرۆك و 

بەســەرهاتی تایبەتیــەوە دەســت پێــدەكات. حیكایەتــی ئــەو مرۆڤانــە 

ــیان  ــن. تاوانیش ــزا بدرێ ــە س ــكێرێن و ڕەنگ ــە تێكبش ــاس دەكات كەڕەنگ ب

ــردوون.  ــاری ك ــۆی دی ــەت ب ــادەن كەدەوڵ ــەو شــتانە ن ــل ب ــە، م هەرئەوەی

خەڵكانێــك هــەن ڕەنگــە ڕەوانــەی نەبــوون بكرێــن. فــڕێ  بدرێنــە كونجــی 

ــەاڵت  ــای خۆره ــان. ئەوروپ ــەدەرەوەی ژی ــود تووڕبدرێن ــەكان، یاخ زیندان

ــی  ــۆ جیهان ــە ب ــن، ئاماژەیەك ــواری بەرلی ــە. دی ــەلەیەك نیی ــتادا مەس لەئێس

ــای  ــام بەه ــان كلی ــی ئیڤ ــا ڕۆمانەكان ــەیی. ئای ــی ئەندێش ــۆن. جیهانێك ك

خۆیــان لەدەســت داوە؟ ئــەو جیهانــەی تێیــدا دەینوســی كۆتایــی هــات و 

بڕایــەوە. بەهــای خــۆی دۆڕانــد. ئەدەبــی ڕاســتەقینە وزەی خــۆی لەنــاخ و 

قواڵییەكانــەوە بەدەســت دێنێــت. بەســەرچونی زەمــەن، هیــچ لەناوەڕۆكــی 

ــتا  ــا ئێس ــراگ هەت ــان كاری تێناكات.پ ــەوەی واڵت ــەوە. مەحفبون ــەم ناكات ك

ــت. ــدا پارێزراودەبێ ــەر نەشــمێنێ ، لەكتێب ــەت گ ــی. تەنان هــەروەك خۆیەت

ئێســتا لەكوێــدا بژیــن؟ لەنــاو چ دیوارێكــدا؟ دنیــا پــڕە لەڕووبــەرو پانتایــی 

ــی  ــراگ، بەدرێژای ــاودا لەپ ــتە چ ــك و ئەنگوس ــوچێكی تاری ــەر. لەس تۆقێن

چەندیــن ســاڵ ئیڤــان كلیــام دانیشــت و دەســتی بەنوســین كــرد، بۆخاتــری 

ــە. ــاو ئــەوەی دڵنیابێــت كەهەی ئــەوەی ڕۆمانەكانــی مبێننــەوەو لەپێن

سەرچاوە: پاشكۆی ئەدەبی ڕۆژنامەی )الحیاە(.


