محەمەد شوکری و

نانی ڕووت
وەرگێڕان و ئامادەکردنی

هەورامان وریا قانع

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئاوێنەیــەک بــۆ پیشــاندانی ژیانــی خــۆی و ســەردەمەکەی ،هیچــی دیکــە

بیســتەمەوە ،لەالیــەن خوێنەرانــی ئیســپانیاوە ،رێــزو پێشــوازی لێکــراوە،

نییــە ،ژیانێــک بــێ دەمامــک ،بــێ میکیــاج ،بــێ ڕەتــووش ،ژیانێــک وەک

رۆمانەکــەی نانــی ڕووت ،پێــش ئــەوەی بــە زمانــی عەرەبــی باڵوببێتــەوە،

خــۆی چۆنــە ئــاوا خراوەتــە ڕوو ..محەمــەد شــوکری یەکێکــە لــەو نووســەرە

تەرجەمەکـراوە بــۆ ئیســپانی .خوێنــەری ئیســپان سەرســامبوون بەو شــێوازە

دەگمەنانــەی ،لــە نووســین و بەرهەمەکانیــدا ،زۆر ڕاشــکاوانە ،بگــرە زۆر

تایبەمتەنــدەی شــوکری لــە نووســینی رۆمانەکەیــدا بەکاریهێنــاوە ،شــێوازێک

دڵڕەقانــەو بــێ بەزەییانــە ،باســی لــە وردو درشــتی زیندەگــی خۆی کــردووە،

بــێ دەمامکــی درۆزنانــەی ســتاتیکا یــان دەمامکــی ئەخالقــی کــە زۆرجــار

باســی لــە هەمــو ئــەو ناخۆشــی و نەهامەتــی و نەبوونــی و هەژارییــە

نووســەران لــە پشــتی ئــەو دەمامکانــەوە خۆیــان حەشــارداوە .شــوکری

کــردووە کــە بــە دەســتیانەوە نااڵندوویەتــی .ســڵی لــەوە نەکردووەتــەوە

شــەرمی لــەوە نەکــردووە قســە لــەو ڕیســوایی و ئیهانەکردنانــە بــکات

بــاس لــەو پەیوەندییــە ناشــەرعیانەی خــۆی بــکات کــە لەگــەڵ ئافرەتــە

کــە لــە قۆناغــە جیــاواز جیاوازەکانــی تەمەنــی منداڵــی و گەنجیەتــی و

ســۆزانییەکانی نێــو تیاترۆخانەکانــدا هەیبــووە ،لەبــری شــاردنەوەی ڕابورادن

الویەتیــدا دووچــاری بــووە .نووســەری نانــی ڕووت هوشــیار بــووە بــەوەی

و نووســتنی شــەوانەی لەگــەڵ ســۆزانییەکان ،هاتــووە بــە ئاشــکرا لــە

پێویســتە گوزارشــت لــەو ئیهانانــە بــکات کــە ژیانــی لەنــاودا بەســەر دەبــرد

نووســینەکانیدا باســیکردووەو لــە دووتوێــی ڕۆمانەکانیــدا تۆماریکــردوون.

و بیانخاتــە ڕوو.

ئازایانــە و چاونەترســانە قســەی لــە پەیوەنــدی نێــوان خــۆی و باوکــی

محەمــەد شــوکری پێــش چــوار ســاڵ لــە بەرپابوونــی جەنگــی دووەمــی

کــردووە کــە زۆربــەی کاتــەکان بــە سەرخۆشــی و دوای دۆڕاندنــی هەمــوو

جیهانــی ،واتــە ســاڵی  1935لــە ناوچــەی ئایــت شــیکەر لــە هەرێمــی

شــتێک ،خــۆی کردووەتــەوە بــە ماڵــدا و کەوتووەتــە وێــزەی منداڵەکانــی.

ئەلنــازور لــە باشــوری مەغریــب لەدایکبــووە ،لــە گوندەکەیــدا کــە

تۆڵــەی دۆڕاندنــی قومــارو پــارەو پوولــی ســەر مێــزەکان ،لەمنداڵــە برســی

کەوتووەتــە قەدپاڵــی ریــزە شــاخێک ،منداڵییەکــی ســەخت و دژوار ژیــاوە،

و ڕووتەڵــە و بــێ دەســەاڵتەکانی کردووەتــەوە .ئــەم بوێرییــە ،ئــەم

دواتــر ســاڵی  1942لەگــەڵ خێزانــە هــەژارو نەدارەکــەی ،بــە پــێ لە شــوێنی

ســڵنەکردنەوەیە ،ئــەم ســەراحەت و ڕاشــکاوییە ،ســیامیەکی دیــارو گرنــگ

لــە دایکبوونییــەوە ،لــە قەدپاڵــی چیاکانــەوە ،دەڕۆن بــۆ شــاری تەنجــە،

و بایەخــداری ئــەم نووســەرەیە .لێــرەوە بــا بزانیــن محەمــەد شــوکری کێیــە

ئــەو شــارەی دواتــر ناتوانێــت بــە هیــچ شــێوەیەک دەســتبەرداری ببێــت

و گەشــتێک بەنێــو ژیانــە  68ســاڵەکەیدا بکەیــن و بــۆ ســاتێک لەســەر

و بــێ ئــەو نــاژی .تەنانــەت نــاوی شــوکری و ڕۆمانەکــەی نانــی ڕووت،

هەندێــک لــە بەرهەمەکانــی ڕاوەســتین.

پەیوەســن بــە نــاوی ئــەم شــارەوە کــە هەرگیــز نەیتوانیــوە بەجێیبێڵێــت.

دەوترێــت ناکرێــت قســە لــە ئەدەبــی عەرەبــی هاوچــەرخ و بەدروســتی

هــەر کاتێــک بــۆ بەشــداریکردن لــە چاالکییەکــی رۆشــنبیری رۆشــتبێت

هونــەری ڕۆمــان بکەیــن ،بــێ ئــەوەی ئامــاژە بــەو پێگــە تایبــەت و گرنگــە

بــۆ شــارێکی دیکــە ،یەکســەر دوای تــەواو بوونــی چاالکییەکــە خــۆی پــێ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ڕەنگدانەوەیەکــی ڕاســتەقینەی بەرهەمەکانیانــن ،نووســینەکانیان جگــە لــە

لــەو نووســەرە عەرەبــە دەگمەنانــەی ،لــە کۆتایــی شەســتەکانی ســەدەی

تەوەر

لــە مێــژووی ئەدەبــدا ،دەگمەنــن ئــەو نووســەرانەی ژیانیــان،

نەدەیــن کــە نووســەری مەغریبــی محەمــەد شــوکری هەیەتــی .ئــەو یەکێکە
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چەنــد فلســێکدا ،پێاڵوەکانــی بــۆ بۆیــاخ بــکات ،رۆژنامــەو جگــەرەی

شوکری وەک مرۆڤ
و وەک رۆماننووس،
پێگەیەکی تایبەتمەندی
لە نەخشەی نووسینی
عەرەبیدا هەیە.
تایبەتمەندی شوکری،
بریتییە لە بوێری،
بوێری ئاشکراکردن و
فەزحکردن.

قاچاخــی فرۆشــتووە ،حەماڵیکــردووەو بــاری قــورس و ســوکی لەخۆینــاوەو
لــەم شــەقام بــۆ ئــەو شــەقام ،لــەم کــۆگا بــۆ ئــەو کــۆگا ،گواســتوویەتییەوە.
لــە کوچــە و کۆاڵنــە تەســک و تروســکەکانی تەنجــە ،لەســەر گوفــەک و
ســەلوێنکەکان ،ژیانــی منداڵێکــی ســەرگەردان و بێچــارە ژیــاوە ،هــەر لــەو
کۆاڵنانــەوە دووچــاری الدان و خــووی خ ـراپ بــووە .خێزانەکــەی زۆر لــە
تەنجــە نامێننــەوەو بارگــەو بنــەی ماڵەکەیــان هەڵدەگــرن و ڕوو دەکەنــە
شــاری تەتــوان .بــەاڵم ئــەم منداڵــە ســەرگەردانە ،بــەو تەمەنــە کەمەیــەوە،
ناتوانێــت لــە شــاری تەتــوان بــژی ،بۆیــە هــەر خــۆی بــە تەنهــا دەگەڕێتــەوە
بــۆ تەنجــەو درێــژە بــە ژیانــی وێڵگــەردی خــۆی دەدات .لــە تەنجــە
خەڵکانــی بیانــی و حەشــیش و تیاترۆخانــە هەبــوو ،لــە بەنــدەری تەنجــە،
جگــەرەو حەشیشــی بــە بیانییــەکان فرۆشــتووە ،ســەربازە ئەمریکییەکانــی
بــردووە بــۆ مەلهــا ئەوروپییــەکان .لــەو تەمەنــە بچووکــەدا ،بووەتــە
شــاگردی چایچــی و چــای تــاڵ و شــیرین و نێرگەلــەی بــۆ موشــتەرییەکان
دانــاوە ،تەپڵــەک و کورســییەکانی ســڕیوەتەوە ،پیاڵــەو کەوچکــە چاکانــی

نەگیــراوەو گەڕاوەتــەوە بــۆ تەنجــە .شــوکری لــە تەنجــە و لــە تەمەنــی
حــەوت ســاڵیدا ،لــە بــری ئــەوەی لــە گۆڕەپــان و پۆلــی قوتابخانــەدا بێــت و
وانــەی زانســت و وێنــەو بیــرکاری فێرببێــت ،لــە بــری ئــەوەی رۆژانــە کات
لەگــەڵ دەفتــەرو قەڵــەم و کتێبەکانیــدا بباتــە ســەر ،لەبــری ئــەوەی لەگــەڵ
ساڵی سێیەم
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هاوپۆلەکانیــدا منداڵــی خــۆی بــژی و ســەرقاڵی گەمــەو راکــە راکــەی نێــو
پــۆل و گۆڕەپانــەکان بێــت ،کەچــی لەســەر شۆســتەو شــەقامەکان ،لــە
کوچــەو کۆاڵنــەکان ،لــە بــەردەم دوکان و دیــواری مزگەوتەکانــدا ،قۆنــەرەی
ڕێبوارەکانــی بۆیاخکــردووە ،چەندیــن خوولــەک و ســەعات چاوەڕێیکــردووە
یەکێــک بێــت و پێیەکانــی بخاتــە ســەر ســندوقی بۆیاخەکــەی و لەبەرامبــەر

هەڵگرتووەتــەوەو لــە ئــاوی گەرمــدا شــۆردونی.
شــوکری کاتــێ بــۆ یەکەمجــار دەگاتــە تەنجــە ،زمانــی عەرەبــی نەزانیــوە،
بۆچــی؟ چونکــە زمانــی دایکــی ئەمازیغــی بــووە ،بەهــۆی ئــەو
کاروبارانــەوەو تێکەڵبوونــی بــە خەڵکانــی بــازاڕو سەرشــەقامەکان ،بەهــۆی
بەســەربردنی زۆربــەی کاتەکانــی لــە بــەردەم دوکان و ســەر شۆســتەو
شــەقامەکان ،وردە وردە فێــری زمانــی عەرەبــی دەبێــت .نزیکــەی ســیانزە
ســاڵی تەمــەن ،لــە حــەوت ســاڵییەوە بــۆ بیســت ســاڵی ،لــە جیهانــی
خــوارەوەدا ،جیهانــی ســەرگەردانی و وێڵگــەردی و گرتــن و ئالوودەبــوون بە
جگــەرەو مــەی و کاری قاچــاخ و هاوڕێیەتــی لەگــەڵ ئافرەتــی لەشــفرۆش،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــەوە دەکاتــەوە ماڵئاوایــی لــە ژیانــی کــۆاڵن و شــەقامەکان و وێڵگــەردی

منداڵەکــەم هەمــان ئــەو توڕەیــی و بێبەزەییــە بەکاربێنــم کــە لــە بەرامبــەر

بــکات و بڕواتــە بــەر خوێنــدن ،لــەو کاتــەدا تەمەنــی بیســت ســاڵ بــووە.

خۆمــدا بەکاریانهێنــا .لەبــەر ئــەوە دەترســم منداڵــم ببێــت ،مــن لــە خــۆم

مندااڵنــی دی لــە تەمەنــی بیســت ســاڵیدا ،خوێندنیــان تــەواو کــردووەو

دڵنیــا نیــم و متامنــەم بەخــۆم نییــە) .ســاڵی  1973دەبێــت بــە ئەندامــی

بوونەتــە خــاوەن بڕوانامــە ،لــە فەرمانگــە حکومییــەکان یــان لــە کۆمپانیــا

یەکێتــی نووســەرانی مەغریــب .ئــەو نەهامەتــی و نەبوونی و پەراوێزخســن

تایبەتــەکان دادەمەزرێــن و وەک دەوترێــت دەگەنــە نانــی خۆیــان و

و جەهــل و بێبەشــبوونەی لــە منداڵیــدا تێیــدا ژیابــوو ،رەنگدانەوەیەکــی

جێگیردەبــن و خێ ـزان دروســت دەکــەن .کەچــی شــوکری بــە پێچەوانــەی

راســتەوخۆی لــە بەرهەمــە ئەدەبییەکانیــدا هەبــووە .ئــەوەی لــە ژیانــی

مندااڵنــی ئۆمەتــی محەمــەد ،لــە بیســت ســاڵیدا دەچێتــەوە بــۆ مەکتــەب.

منداڵیــدا بینیویەتــی و بەســەریدا هاتــووە ،دەقــا و دەق و بــە زمانێکــی

بەڵــێ دوای بیســت ســاڵ تەمــەن ،بــۆ یەکەمجــار دەڕواتــە قوتابخانــەو

ســادە و ڕەوان ،زمانێکــی بــێ گــرێ و گــۆڵ ،گواســتووەتەوە بــۆ ســەر

دەســت دەکات بــە خوێنــدن ،لــە ســەرەتای ســەرەتاوە دەســتپێدەکات ،لــە

الپــەڕەی رۆمانەکانــی ،بــە تایبــەت رۆمانــی نانــی ڕووت.

دارا دوو داری دی و یــەک کــۆ یــەک دەکاتــە دوو دەســتپێدەکات .دوای

خاوەنــی چاخانــەی (الرقاصە)عەبــدواڵ ئەلوەهابــی تەمــەن  67ســالڕ بــە

تەواوکردنــی خوێنــدن لــە ســلکی پــەروەردە دادەمەزرێــت و دەبێــت بــە

خەمبارییەکــی گــەورەوە ،بــە یــادەوەری خۆیــدا دەچێتــەوەو بــاس لــە

مامۆســتا .ماوەیــەک ســەرقاڵی وانــە وتنــەوە دەبێــت ،بــەاڵم بەخێرایــی

بینینــی محمــەد شــوکردی گەنــج دەکات و دەڵێــت :ســاڵی  1967بینیــم

خــۆی خانەنشــینی رێژەیــی دەکات ،ئیــدی لــەو چرکەســاتەوە تــەواوی

بەنــاو بــازاڕی تەنجــەدا پیاســە دەکات ،گەنجێــک بــوو خاوەنــی هیــچ

کاتەکانــی بــۆ نووســینی ئەدەبــی تەرخــان دەکات.

شــتێک نەبــوو ،تەنهــا ئــەو جلوبەرگــە کۆنــە نەبێــت کــە لەبەریــدا بــوو،

ســاڵی  1966یەکــەم چیرۆکــی لــە گۆڤــاری (ئادابــی لوبنانــی) باڵودەکاتــەوە،

ئــەو تــا بڵێــی هــەژار بــوو ،تەنانــەت پــارەی کڕینــی یــەک نانــی پێنەبــوو،

لــە رادیــۆی تەنجــە بەرنامەیەکــی ڕۆشــنبیری بــە نــاوی (شــوکری دەدوێــت)

روخســاری بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا نەهامەتــی و نەبوونــی لێدەبــاری .ئــەم

ئامــادە دەکات و هــەر خۆشــی پێشکەشــی دەکات .لــە رێگــەی ئــەو

خــاوەن چاخانەیــە لەســەر یادەوەرییەکانــی بــەردەوام دەبێــت و بــاس لــە

بەرنامەیــەوە ناوبانگێکــی بــاش پەیــدا دەکات ،ئەمــە وای لێــدەکات لــە زۆر

پەیوەنــدی خــۆی و شــوکری دەکات و دەڵێــت :کاتێــک بە شــوکری گەیشــتم

فیعلــی خ ـراپ دوورکەوێتــەوەو هەوڵــدەدا وەک کەســێکی هاوســەنگ و

و ناســیم ،چەنــد رۆژێکــی کــەم بــوو لەگــەڵ خێزانەکــەی گەشــتبوونە

بەرێــز دەرکەوێــت .ئــەم نووســەرە لــە ژیانیــدا ژنــی نەهێنــاوەو خێزانــی

تەنجــە .مــن محەمــەد شــوکری مرۆڤــم پێــش محەمــەد شــوکری نووســەر

دروســت نەکــردووە ،هــۆکاری هاوســەرگیری نەکــردن و نەخســتنەوەی

ناســی .ئــەو ئێوارەیــەم چــاک لەبیــرە ،پێــش دە ســاڵ لەمەوبــەر ،شــوکری

منــداڵ لــەم وتەیــەی خۆیــدا بــە روون و ئاشــکرایی دەردەکەوێــت:

خۆیکــرد بــە چاخانەکــەداو ســەالمی لــە مشــتەرییەکان کــرد ،لەســەر

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

تاســەر نابێــت .لەنــاکاو گۆڕانێــک بەســەر ئــەم کوڕیژگەیــەدا دێــت و بیــر

بــەاڵم مــن هاوســەرگیریم نەکــرد ،چونکــە لــەوە دەترســام بەرامبــەر بــە

تەوەر

بەســەر دەبــات .وەلــێ خۆشــبەختانە ،مانــەوەی لــەو جیهانــە نزمــەدا،

(بــۆ ئــەوەی ببــم بــە باوکــی منداڵێــک ،دەبێــت هاوســەرگیری بکــەم.
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کورســییەکەی بێدەنــگ دانیشــت و جگەرەکــەی بەلێوەکانــی گرتبــوو ،داوای

ئەمریکــی پــۆڵ پۆڵــز کــە لــە تەنجــە بــووەو هاوڕێــی محەمــەد شــوکری

کوپــێ چــای گەرمــی کــرد ،ئینجــا دەســتیکرد بــە هەڵدانــەوەی الپــەڕەی ئەو

بــووە ،ســاڵی  1973رۆمانەکــەی کــردووە بــە ئینگلیــزی ،دواتــر تاهیــر بــن

گۆڤــارە ئەدەبیانــەی لەگــەڵ خۆیــدا هێنابــووی ،لێــم پرســی تەندروســتی

جەلــون ســاڵی  1981رۆمانەکــە بــۆ ســەر زمانــی فەرەنســی وەردەگێڕێــت.

چۆنــە؟ زۆر بــە کورتــی وتــی باشــم .ئــەو هیــچ بــە تەنــگ مردنییــەوە نەبوو،

پاشــان لــە ســاڵی  1982بــە زمانــی عەرەبــی باڵودەبێتــەوەو بــۆ  38زمانــی

نەیدەزانــی تەنهــا چەنــد رۆژێکــی کەمــی لــەم جیهانــە مــاوەو ئیــدی

جیهانــی وەردەگێڕدرێــت ،لەوانــە زمانــی ئەڵامنــی و ئیســپانی .رۆمانــی

ماڵئاوایــی یەکجارەکــی دەکات.

(زەمەنــی هەڵــەکان) کــە بــە بەشــی دووەم و تەواوکــەری رۆمانــی نانــی

رۆمانی نانی ڕووت

ڕووت دادەنرێــت ،لــە مەغریــب و لــە کۆتایــی هەشــتاکاندا باڵودەبێتــەوە.

ئــەم ڕۆمانــە یــان ئــەم یاداشــتنامەیە کــە دەرخــەری ژیانی شــوکری خۆیەتی

بــەاڵم ئــەم رۆمانــەی وەک نانــی ڕووت لەالیــەن رەقابــەوە ڕەتناکرێتــەوە،

لــە ســێ بــەش پێکدێــت کــە بریتیــن لــە نانــی ڕووت و زەمەنــی هەڵــەکان و

رەنگــە لەبــەر ئــەوە بووبێــت بــە هەمــان ســەراحەت و راشــکاوی نانــی

ڕوخســارەکان ،بەشــی یەکــەم نانــی ڕووتــە و ســاڵی  1972بە زمانــی عەرەبی

رووت نەنوورسابێــت .جگــە لــەوە رەنگــە لەبــەر ئــەوە بێــت شــوکری ببــوە

نــوورساوە ،بــەاڵم لەبــەر ئــەو تابۆیانــەی لــە رۆمانەکــەدا باســکراون ،بــە

ناوێکــی دیــارو نــارساوی ناوەنــدە ئەدەبییــە عەرەبــی و جیهانییــەکان.

تایبــەت مەســەلەی ســێکس و لەشفرۆشــی ،هیــچ دەزگایەکــی باڵوکــەرەوە،

هەروەهــا لەوانەیــە لەبــەر ئەوەبێــت چیــر رەقابــەی مەغریبــی وەک

رازینەبــووە بــە زمانــی عەرەبــی چــاپ و باڵویبکاتــەوە .نووســەری

جــاران توونــد نەبووبێــت و بەالیــەوە گرنــگ نەبووبێــت ،لــە ڕۆمــان و کارە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــوکری لــە رۆمانــی نانــی ڕووت بــاس لــە منداڵــی خــۆی و ڕقــی زۆری لــە

بــە پێچەوانــەی ســۆزی و حەنانــی باوکــی بــۆ کوڕەکــەی کــە هــەر

باوکــی دەکات .ئــەو باوکــەی زۆر دڵڕەقانــە مامەڵــەی لەگــەڵ کوڕەکــەی

نەیبــووە ،دایکــی شــانازی بــە کوڕەکەیــەوە کــردووە ،بگــرە لــە بەرامبــەر

و منداڵەکانــی دیکــەی و هاوســەرەکەیدا کــردووە .شــوکری بــەردەوام

کوڕەکەیــدا هەســتی بــە ســۆزو خۆشەویســتییەکی تایبــەت کــردووە،

بیریدەکەوێتــەوە باوکــی دوای ئــەوەی ســەرجەم ئــەو پــارەو پوولــەی بــە

ڕەنگــە لەبــەر ئــەوە بێــت ئــەو تاقــە منــداڵ بــووە رۆژەکانــی نەهامەتــی و

قومــار بردبوویــەوە ،هەمــووی دەدۆڕێنێــت ،باوکــی لەســەر قومارکــردن

چەرمەســەری لەگــەڵ دایکــی بەشــکردووەو بــە شــێوەزارە بەدەوییەکــەی

ئالــوودە ببــوو ،نەیدەزانــی کــەی دەســت لــە قومارکــردن هەڵگرێــت و چیرت

دایکــی ،قســەی لەگــەڵ دایکــی کــردووە ،نــەک بــە شــێوەزاری مەغریبــی

قووتــی منداڵەکانــی لەســەر مێــزی قورمــار نەدۆڕێنێــت و واز لــەم خــووە

کــە دایکــی لێیتێنەدەگەیشــت ،بــەاڵم منداڵەکانــی دیکــە بــەو شــێوە

بەدەبێنێــت ،ئــەو کاتــێ ســەرخۆش بــووە هەمــوو شــتێکی دۆڕانــدووە .پاش

زارە مەغریبییــە قســەیان لەگــەڵ دایکیــان کــردووەو حســابی دایکێکــی

دۆڕاندنــی پارەکانــی لەســەر مێــزی قومارکــردن ،بــە سەرخۆشــی گەڕاوەتەوە

نــەزان و نەخوێندەواریــان بــۆ کــردووە .محەمــەد شــوکری دەڵێــت :ئــەو

بــۆ ئــەو کۆلیتــەی خێزانەکەیــان تێیــدا ژیــاوە ،هــەر بــە سەرخۆشــی

بــە دروســتی نەیزانیــوە چەنــد خوشــک و بــرای هەیــە ،یــان نەیزانیــوە

دەســتیکردووە بــە قیڕەقیــڕو جنێــودان ،هاوســەرە بێدەنگەکــەی لــە خــەو

دایکــی چەنــد منــداڵ بــووە .هەیانبــووە پێــش لەدایکبــوون مــردووەو

هەڵدەســێت و ناوێرێــت وەاڵمــی بداتــەوە ،لــە لێــدان و ئەشــکەنجەی

هەیانبــووە راســتەوخۆ دوای لەدایکبــوون مــردووە .کاتێــک کۆلیتــی ماڵــی

مێردەکــەی دەترســێت کــە شــوێنەواری بەســەر ڕوخســارو جەســتەیەوە

باوکــی بەجێهێشــتووە ،نەیزانیــوە چەنــد بــرای هەیــە .تەنانــەت خــودی

دیاربــوون .ڕقــی بــاوک لــە محەمــەدی کــوڕی ،تەنهــا لەقۆناغــی منداڵــی و

دایکــی کــە ســاڵی  1984کۆچــی دوایــی کــردووە ،نەیزانیــوە چەنــد منداڵــی

مێردمنداڵیــدا نەبــووە ،بگــرە کاتێــک کوڕەکــەی گــەورە دەبێــت و دەبێــت

خســتووەتەوە.

بــە پیاوێکــی خوێنــدەوارو لــە قوتابخانەیەکــی حکومیــدا وەک مامۆســتا

شــوکری وردە وردە گــەورە دەبێــت ،بــێ ئــەوەی نــە فێــری خوێنــدن و نــە

وانــە دەڵێتــەوەو لــە باوکــی جیابووەتــەوە ،کەچــی باوکــی وازی لێنایەنێــت،

نووســین بووبێــت .بــەاڵم دوو زمــان بــە باشــی دەزانێــت :زمانــی عەرەبــی

لــە هەرکوێیــەک کوڕەکــەی لەگــەڵ هــاوڕێ و برادەرەکانیــدا بینیبێــت ،لــە

جڵفــە و زمانــی ئیســپانی ،ئەمــەی دواییــان لــە شــەقامەکان و مەیخانەکانــی

چاخانــە یــان لــە یانــەی خواردنــەوە یاخــود لەســەر شــەقام ،ســوکایەتی

(ســەبتە) و (تەنجــە) فێــر بــووە ،لــەو کاتــەدا رۆژانــە و هەفتانــەو

پێکــردووەو لەبەرچــاوی هاوڕێکانــی شــکاندویەتییەوە ،پێــی وتــووە تــۆ

مانگانــە ،دەیــان ئیســپانی بینیــوە کــە دوای ســەرکەوتنی ســوپای فرانکــۆ

کوڕێکــی دەســتەپاچەیت و هیچــت تیابەســەر نییــە ،ناتوانــی هیــچ کارێــک

بەســەر ســوپای کۆماریــدا ،لــە ئیســپانیاوە رایانکردبــوو بــۆ مەغریــب و بــە

بکەیــت و لەهیــچ شــتێکیش تێناگەیــت .وەک ئــەوەی ئــەم باوکــە نەیەوێت

دیاریک ـراوی بــۆ شــاری تەنجــە .لــەو رۆژگارەدا چەندیــن دوکان و کــۆگاو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

راســتەوخۆی بــۆ ســەر دەزگا فەرمییــەکان تێدانییــە.

چیــر لەژێــر دەســەاڵتی ئــەودا نەماوەتــەوە.

تەوەر

ئەدەبییەکانــدا ،بــاس لــە توێــژی بــێ نەوایــان بکرێــت ،مــادام هێرشــێکی

دان بــەوەدا بنێــت کوڕەکــەی زاڵبــووە بەســەر نەبوونــی و نەهامەتیــدا و
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شــوێنی ڕابــواردن و چاخانــە و کافــێ هەبــووە کــە ســیامیەکی ئیســپانیان

شــوێنە هەمیشــەییەکەی ،خەریکــی خوێندنــەوەو نووســین بــووە ،لەســەر

هەبــووە ،لەوانــە کافێــی ســەنرتاڵ و کافێــی دی البالتــا ،شــوکری گەنــج لــەو

پارچــە ورەقــەکان ،ئــەو رســتانەی نووســیوەتەوە کــە لــە (بۆدلێــر) و (ڕامبۆ)

شــوێنانەدا گوێــی لــە مۆســیقای ئیســپانی و مۆســیقای ئەمریــکای التیــن

و ئەدیبــە مەزنەکانــی دیکــەوە خوێدویەتییــەوەو پێیــان سەرســامبووە.

گرتــووە .شــوکری لەســەر شۆســتەو شــەقامەکان و لــە ڕێگــەی تێکەڵبوونــی

لەژێــر ناونیشــانی (مردنــی دایــک) کــە بەشــی ســێیەمی ڕۆمانەکەیەتــی،

بــە ئیســپانییە بــێ نــەواکان و ئــەو ئیســپانیانەی لــە ترســی تۆڵــەی فرانکــۆ

شــوکری پەیوەندییــە گــەرم و گوڕەکــەی خــۆی بــە ڕابــردووەوە دەپچڕێنێــت

رایانکردبــوو ،فێــری زمانــی ئیســپانی دەبێــت .ئــەم کــوڕە گەنــج و بــێ

و دوای نزیکــەی دە ســاڵ داب ـڕان دەگەڕێتــەوە بــۆ (ســەبتە) ،تــا ئامــادەی

ماڵــە ،شــەیدای زۆرانبازێــی گا دەبێــت ،لــە میانــەی ریکالمــی ســەر دیــواری

ئاهەنگــی گواســتنەوەی خوشــکەکەی بێــت ،بەپێــی داب و نەریت پێویســتە

چاخانەکانەکانــەوە ،ئاشــنای ژمارەیەکــی زۆر لــە پاڵەوانانــی ئــەم هونــەرە

بــرای بووکــێ بێــت و خوشــکەکەی ببــات بــۆ ماڵــی هاوســەرەکەی .لــە

دەبێــت.

بەرەبەیانــی رۆژێکــدا ،شــوکری بــە هــۆی لێدانێکــی توونــد لــە دەرگا ،لــە

شــوکری لــە ڕۆمانــی نانــی ڕووت دا ،هەمیشــە گەڕاوەتــەوە بــۆ تافــی

خــەو ڕادەپەڕێــت ،دەبینێــت مێــردی خوشــکەکەی هەواڵــی مردنــی دایکــی

منداڵــی و الویەتــی خــۆی ،لەوێــوە ئــەو چرکەســاتە خەمــاوی و تراژیدیانــە

پێڕادەگەیەنێــت کــە بــە درێژایــی چەندیــن هەفتــە دووچــاری خوێنبەربوون

هەڵدەبژێرێــت کــە هەرگیــز لــە بیــری ناچێتــەوە .لەوانــە ســاتەوەختی

بــووە ،لەوێــدا شــوکری بــەوە دەزانێــت دایکــی لــە نامەیەکــدا پێداگریــی

مردنــی (عبدوالقــادر)ی بـرا بچووکــی ،لــە ئەنجامــی ڕەفتارێکی هەڵەشــەیی

کــردووە لەســەر ئــەوەی کوڕەکــەی ببینێــت ،بــەاڵم نامەکــە تەنهــا دوای

پــڕ لــە تووندوتیــژی باوکــی .عەبدولقــادری منــاڵ نەخــۆش بــووە ،لەبــەر

مردنــی گەشــتووەتە دەســت کوڕەکــەی .شــوکری دەگەڕێتــەوە بــۆ رابــردوو،

ئــەوە بــە درێژایــی شــەو گریــاوەو بــە هیــچ شــتێک ژیــر نەبووەتــەوە،

دایکــی بیردەکەوێتــەوە کــە گۆرانــی بەدەویانــەی بــۆ کوڕەکــەی وتــووە ،لــە

باوکــی کــە لــە مەیخانــەوە بەسەرخۆشــی گەڕابــوەوە بــۆ ماڵــەوە ،بەرگــەی

هەمــان کاتــدا گوێــی لــە دەنگــی زاواکــەی دەبێــت کــە بــاس لــەوە دەکات

ئــەو گریانــەی نەگــرووە ،بۆیــە پەالمــاری ئــەو منداڵــە دەدات و بــە دەســتە

لــە (ســەبتە) گۆڕاســتانێکیان کڕیــوە .هــەر لەوێــدا شــوکری (عەبدولقــادر)ی

زبــرو قورســەکانی ملــی دەشــکێنێت و دەیخنکێنێــت .جگــە لــەوە بیــری

بـرای بیردەکەوێتــەوە کــە لــە یەکێــک لــە گۆڕســتانەکانی (ســەبتە)دا لەژێــر

یەکێــک لــە تووڕەبــوون و تووندوتیژییەکانــی باوکــی دەکەوێتــەوە ،باوکــی

تەپۆڵکــە ملینەکانــدا نێــژراوەو هەنووکــە شــوێنی گــۆڕی براکــەی دیــار نییــە

ساڵی سێیەم

بــەو مەنجەڵــەی هەنگوینــی کــواڵوی تێدایــە ،لــە دایکــی دەدات کــە

و شــوکریش بــە دروســتی نازانێــت لــە کوێدایــە .شــوکری بــە خەمبــاری و

خەریکــی دروســتکردنی شــیرینی بــووە تــا لــە بــازاڕ بیفرۆشــێت .دەوترێــت

ناســۆرییەوە بــاس لــە ناشــتی تەرمــی دایکــی دەکات ،بــاس لــەوە دەکات

ژمارە

شــوکری لــە ژیانیــدا ســێ شــتی خۆشویســتووە :کتێــب ،ئافــرەت ،شــەراب.

گۆڕهەڵکەنــەکان چەنــد جارێــک تەرمــی دایکــی لــە گۆڕەکــە دەردەهێنــن،

وەلــێ کتێــب هــاوڕێ هــەرە هەمیشــەییەکەی بــووە ،لــە هەرشــوێنێکدا

چونکــە گۆڕەکــەی بچــووک بــووەو جێــگای نەبووەتــەوە ،پێدەچێــت خۆڵــی

بووبێــت :لــە بــاڕەکان ،چێشــتخانەکان ،لــە کافێــکان یــان لــە چاخانــەکان

گۆڕەکــەی رازینەبێــت لــە ئامێــزی بگرێــت ،وەک چــۆن ژیــان رازینەبــوو

8
ئاب

2018

198

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە ئامێــزی بگرێــت .دوای ناشــن ،هەمــووان دەگەڕێنــەوە بــۆ ماڵــەوە ،لــە
بــەردەم مێــزی ناخواردنەکــەدا دادەنیشــن و بــە هەڵپــە دەســت دەکــەن بــە
خــواردن و بــە شــێوەیەکی قێــزەون بــاس لــە مەســەلەی می ـرات دەکــەن،
ســەبارەت بــە فرۆشــتنی خانــووی خێزانەکە دەبێتــە دەمەقاڵێیان و یەکســەر
بڕیــاری فرۆشــتنی دەدەن ،هەرچەنــدە دایکیــان ،پێــش مردنــی ،ســووربوو
خانــووە بکــەن و نەیفرۆشــن و لەدەســت خۆیانــی نەکەنــەوە .شــوکری
لــە بــەردەم چاوچنۆکــی و تەماعــی ئەندامانــی خێزانەکــەی ،هەســت
بــە شــەرمەزاری دەکات و دڵــی تێکــەڵ دێــت ،هــەر بۆیــە لــە (ســەبتە)
وە بــەرەو شــەوی (تەنجــە) رادەکات .بەیانــی رۆژی دواتــر ،ســەروەختێک

دی پــڕە لــە شــەراب.
دەتوانیــن بڵێیــن کتێبــی (زەمەنــی هەڵــەکان) کــە بەشــی دووەمــی
یاداشــتەکانییەتی ،وەک هەمــوو کتێبەکانــی دیکــەی شــوکری ،بریتییــە
لــە وێنەگرتنــی گەشــتی ژیــان و گەشــتی مــردن .وەلــێ لــەم کتێبــەدا
هەرچەنــدە بــاس لــە ژیانێکــی دڵــڕەق و ســەخت کـراوە کــە شــوکری تێیــدا
ژیــاوە ،کەچــی لــە هەمــان کاتیشــدا شــوکری هەمیشــە عاشــقی ژیــان
بــووە ،پێشــوازی لێکــردووە ،الی ئــەو مــردن هیــچ بایەخێکــی نەبــووە،
ئەگەرچــی شــتێکی حەمتییــە و دەربازبــوون لێــی مەحاڵــە .عەشــقی ژیــان
لــە رۆحــی شــوکری دا چێرنابــوو ،ئــەو یەکێکــە لــە دەســتەی ئــەو نووســەرو
هونەرمەندانــەی کــە هەمیشــە بــە شــوێن جەوهــەری ژیانــدا گــەڕاوون،
ئیــدی ئــەو گەڕانــە ئەگــەر چــی دووچــاری گۆشــەگیری و خــەم و ناســۆری
کردبــن ،ئــەوا بەالیانــەوە گرنــگ نەبــووە .شــێوازی شــوکری ڕوون و ســادەیە،
شــێوازی پیاوێکــە نــە لــە وشــە دەترســێت و نــە شــەرمی لێــدەکات ،هەســت
و ســۆزی ئاشــکراو دیــارەو بــێ ڕتــووش و میکیــاج و موجامەلەیــە.
هەرچەنــدە ماوەیەکــی زەمەنــی گــەورە لــە نێــوان نانــی ڕووت و زەمەنــی
هەڵــەکان دا هەیــەو نزیکــەی ســی ســاڵێکە ،کەچــی شــوکری پارێــزگاری
لــە هەمــان شــێواز کــردووە ،لــە ناویــدا پارێــزگاری لــە بوێرییەکــەی و
ئیلهــام و داهێنانەکــەی کــردووە .جیــاوازی نێــوان نانــی ڕووت و زەمەنــی
هەڵــەکان لەوەدایــە ئــەوەی یەکەمیــان ،بــاس لــە شــوکری دەکات لــە
قۆناغــی منداڵیــدا ،کەچــی لــەوەی دووەمیانــدا بــاس لــە شــوکری دەکات
لــە قۆناغــی هــەرزەکاری و الویەتیــدا ،بــاس لــەو کاتانــە دەکات شــوکری
مامۆســتا بــووەو لــە نێــو کچانــی شــەوانەدا ژیــاوە .بــەاڵم ئــەوە هەمــووی

تەوەر

لەســەر ئــەوەی بــارودۆخ هــەر چۆنێــک بێــت ،پێویســتە پارێــزگاری لــەم

ماڵەکــەی ،کــە تەماشــا دەکات تاکــێ لــە پێاڵوەکانــی پــڕە لــە میــزو تاکەکەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شوکری لە ڕۆمانی
نانی ڕووت دا ،هەمیشە
گەڕاوەتەوە بۆ تافی
منداڵی و الویەتی
خۆی ،لەوێوە ئەو
چرکەساتە خەماوی و
تراژیدیانە هەڵدەبژێرێت
کە هەرگیز لە بیری
ناچێتەوە.

لــە خــەو هەڵدەســتێت ،نازانێــت چــۆن و بــە چ شــێوەیەک گەشــتووەتەوە
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نییــە و هەنێــک گرنگیدانــی دیکــەی شــوکری دەبینیــن ،وەک خوێندنــەوەو

پەراوێــزدا ژیانیــان بەســەربەرن .بــەاڵم هۆشــیاری شــوکری کــە وایلێکــرد

شــەراب ،هاوڕێیەتــی و دۆســتایەتی وردە وردە شــوێنی ســێکس دەگرنــەوە.

فێــری خوێندنــەوەو نووســین ببێــت ،دەرفەتــی لەدایکبوونــی دەنگێکــی بــۆ

ئــەو نەیتوانیــوە لەگــەڵ رەگەزەکــەی دیکــە ،پەیوەندییەکــی تەواو دروســت

رەخســاند بــە نــاوی خــۆی و بــە نــاوی هــەزاران گەنجــی مەغریبییــەوە کــە

بــکات .شــوکری وەک مــرۆڤ و وەک رۆماننــووس ،پێگەیەکــی تایبەمتەنــدی

بەهــۆی هەژاریــی و نەخوێندەوەراییــەوە دەنگــی خۆیــان لەدەســتد دابــوو،

لــە نەخشــەی نووســینی عەرەبیــدا هەیــە .تایبەمتەنــدی شــوکری ،بریتییــە

قســە بــکات).

لــە بوێــری ،بوێــری ئاشــکراکردن و فەزحکــردن.

شــوکری ئــەو ســێ بەشــەی یاداشــتنامەکەی ،بــە پشــت بەســن بــە

شــوکری ســەبارەت بــە ڕۆمانــی نانــی ڕووت -ســەرەتا ویســتوویەتی نــاوی

هەندێــک منوونــەی خورئــاوا نووســیوە ،لەوانــە( :دانپیانانەکانــی قەدیــس

بنێــت (تەنهــا لــە پێنــاو نــان) بــەاڵم تاهــر بن جەلــون پێشــنیاری بۆ کــردووە

ئۆگســتین ،دانپیانانەکانــی جــان جــاک رۆســۆ و کۆڵــن وڵســۆن و وشــەکانی

ساڵی سێیەم

نــاوی بێــت نانــی ڕووت -دەڵێــت :ئەگــەر ئــەم رۆمانــەم نەنووســیایە ،ئــەوا

ســارتەر) ،شــوکری ســەروەختێک ئــەم کتێبانــە دەخوێنێتــەوە ،بوێــری و

یــا شــێتدەبووم یــان خــۆم دەکوشــت .جارێــک لــە جــارەکان وتوویەتــی:

ئازایەتییەکــی گــەورەی پێدەبەخشــن تــا گوزارشــت لــە خــودی خــۆی بکات،

ژمارە

مــن شۆڕشــگێر نیــم ،مــن نووســەرێکی یاخــی و نەفــرەت لێکــراووم و

لــەم بارەیــەوە دەڵێــت :ئێمــە دەزانیــن ئەدەبــی کۆنــی عــەرەب ،زۆر لــە

لەســەر شــەقام ژیــاوم .ڕەخنەگــری مەغریبــی (محەمــەد بـرادە) ســەبارەت

ئەدەبــی ئێســتا ئازادتــر بــووە ،هەنووکــە حــەرام و قەدەغەک ـراوەکان زۆر

بــە شــوکری دەڵێــت( :دەکــرا شــوکری ژمارەیەکــی نادیــار بووایــە لــە

زیاتــرن ،کەچــی لــە ســەردەمی جاهیلــی و لــە ســەرەتای ئیســامدا ،ئەدەبــی

نێــوان ئــەو ملیۆنــان گەنجــە مەغریبییــە کــە ســەپێرنابوو بەســەریاندا لــە

وەک هــەزارو یــەک شــەوە-مان هەبــووە .شــوکری هەمیشــە لــە هەوڵــی
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بۆیــە زەمەنــی هەڵەکانــی نووســی ،وەلــێ نەیتوانــی ئــەو ناوبانگــەی نانــی

لەبارەیــەوە بیســتووە ،جەخــت لــەوە دەکاتــەوە (رەحیمــۆ)ی خوشــکی بــە

ڕووت تێپەڕێنێــت ،دواتــر (وجــوە)ی نووســی وەلــێ نانــی ڕووت نەمــردو

وردی ڕۆمانەکــەی خوێندووەتــەوە ،بــە توونــدی ڕەتیدەکاتــەوە .عەبدوڵــا

مایــەوە .شــوکری بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە بــاس لــەم مەســەلەیە

ئەلوەهابــی جەخــت لەهەمــان شــت دەکاتــەوەو دەڵێــت :ئێمــە وەک

دەکات و دەڵێــت( :هەســت دەکــەم مــن لــەو نووســەرانەم لەســەر یــەک

هاوڕێکانــی محەمــەد شــوکری ،هەرگیــز رۆژێــک لــە رۆژان بــە راشــکاوی

کتێــب دەژیــن ،ناوبانگیــان پەیوەســتە بــە یــەک کتێبــەوە ،وەک ســێڤانتس

پێــان نــەووت هەموومــان لــەوە توڕەیــن کــە لــە رۆمانــی نانــی ڕووت

لەگــەڵ دۆنکیشــۆت ،ڤلۆبێــر لەگــەڵ مــەدام بۆڤــاری ،د .ه .لۆرانــس لەگــەڵ

دا هاتــووە ،لــە ڕاســتیدا ئێمــە بــەوە ڕازینەبوویــن ،بــەاڵم تێڕوانینــان بــۆ

عشــیق اللیــدی شــاترلی) .دەوترێــت نانــی ڕووت ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت

شــوکری نەگــۆڕا ،ئــەو وەک نووســەرێکی تەنجــە دەمێنێتــەوە.

زینــدووەو نامرێــت ،بــە ڕادەیــەک لــە رۆژگاری خۆیــدا منــدااڵن لەســەر

هەندێک لە وتە بەناوبانگەکانی محەمەد شوکری:

شــەقامەکان شــوکری-یان بــە نــاوی خۆیــەوە بانــگ نەدەکــرد ،بەڵکــو بــە

*مــن مرۆڤێکــم ژیانێکــی دەربــەردو ســەرگەردان ژیــاوم ،لــە زبڵدانــەکان

نانــی ڕووت بانگیــان کــردووە.

خۆراکــم خــورادووە ،ئایــا چاوەڕوانــن دەربــارەی پەپولــەکان بنووســم؟

دواجــار ئــەم نووســەرە وێڵگــەردەو ئــەم پەیامبــەرەی ڕاشــکاوە ،ئــەم

*نابێــت زۆر بڕوامــان بــە بەختــەوەری هەبێــت ،لەوانەیــە وەک باڵندەیەکی

مرۆڤــە کــە دوو دەیــەی تەمەنــی نەخوێنــدەوار بــووە ،کەچــی دێــت و

جــوان ،لەســەر مینــای پەنجەرەکەمــان دەنیشــێتەوە ،هــەر هێنــدەی لێــی

لەســەر عەرشــی ڕۆمانــی عەرەبــی دانیشــت ،دوای ملمالنێیەکــی زۆر

نزیکدەبینــەوە دەفڕێــت.

لەگــەڵ نەخۆشــی شــێرپەنجە ،لــە  15ترشینــی دووەمــی ســاڵی ،2003

*ئەوەی دەینووسم ڕوناکییە و ئەوانی دی بە تاریکی دەیبینن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەوەدا بــووە ئــەو ناوبانگــە تێپەڕێنێــت کــە نانــی ڕووت پێیبەخشــیوە،

دەبێــت و دەڵێــت :مــن رۆمانەکــەم نەخوێندووەتــەوە ،بــەاڵم زۆرم
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کۆچــی دوایــی دەکات و تەرمەکــەی لــە گۆڕســتانی (مارشــان) لــە شــاری
ئەمانە نانی ڕووت ڕەتدەکەنەوە

ar.wikipedia.org

لــە چاوپێکەوتنێکــی تەلەفزیۆنیــدا ،یەکێــک لــە خوشــکەکانی محەمــەد

http://www.aljazeera.net

شــوکری (ملیکــە الشــیکر) کــە بــە نــاوی خانەوادەکەیانــەوە لێدوانــی داوە،

http://www.dw.com

دەڵێــت :ئێمــە ڕۆمانــی نانــی ڕووت ڕەتدەکەینــەوە ،لەبــەر ئــەو دیمەنــە

http://www.saqya.com

سێکســیە ئابڕوبەرانەیــەی لــە رۆمانەکــەدا هاتــووە .هەروەهــا لەبــەر

www.hespress.com

باســکردنی پەیوەنــدی نێــوان بــاوک لەگــەڵ خێزانەکــەی کــە پەیوەندییەکــی

alqabas.com

تووندوتیــژ بــووە .ئــەو خوشــکەی شــوکری لەســەر قســەکانی بــەردەوام

تەوەر

تەنجــە بــە خــاک دەســپێردرێت.

سەرچاوەکان:

