گرتەیەک لە فیلمەکە

بــۆ بینــەران هیــچ شــتێك لــەوە غەمناكــر نییــە ئــەو دەرهێنــەرەی دڵخوازیانــە ،ســااڵنێكی زۆر لەبەرهەمهێنانــی فیلمــی نــوێ دووركەوێتــەوە ،ئــەوە دۆخێكــە
تەنیــا بینــەری ڕاســتەقینە دەتوانێــت تیایــدا بــژیو ئەزموونــی بــكات .هیــچ كەســێك وەك بینــەران نــرخو بەهــای ئــەو ســااڵنە نازانێــت ،كــە دەرهێنەرێكــی
دیــارو گرنــگ بەرهەمــی نوێــی نابێــت ،تەنانــەت خــودی دەرهێنەرەكــەش ڕەنگــە وەك ئــەوان هەســت بــەو كاتــە لەدەســتچووە نــەكات ،كــە بــەدەم
چاوەڕوانییــەوە لەدەســتیانداوە .بــەاڵم الی دەرهێنــەرەكان دۆخــی كارنەكــردنو نەبونــی فیلمــی نــوێ ،لەدۆخــی چاوەڕوانیــی بینــەران جیاوازتــرە ،ئــەوان
ناتوانــن هەســت بەهەمــان تامەزرۆیــی بینــەران بكــەن ،مەگــەر تەنیــا لەوكاتانــەدا نەبــێ كــە دەرهێنــەرەكان خۆیشــیان ببنــەوە بەبینــەر .بــەر لەفیلمــە
نوێیەكــەی ،دواینجــار كــە بەرهەمــی دەرهێنــەری رسبــی (ئەمیــر كۆســەریكا)مان بینــی ،ســاڵی ( )2008بــوو ،كاتێــك فیلمێكــی دۆكیۆمێنتــی لەســەر ژیــانو
ساڵی دووەم

ژمارە
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تواناكانــی یاریزانــی ئەرژەنتینــی (مارادۆنــا) دروســتكرد ،لــەو ســاڵە بــەدواوە تــا ســاڵی ( )2016كۆســتەریكا تەنیــا وەك ئەكتــەر دەبینــدرا ،وەك دەرهێنــەر
هیــچ فیلمێكــی نوێــی دروســتنەكرد .كۆســتەریكا لەئێســتادا بەیەكێــك لەدەرهێنــەرە گرنگەكانــی ئەوروپــا دادەنرێــت ،زۆرجــار لەوەســفی ئــەو دەرهێنــەرەدا
ڕەخنەگ ـران دەڵێــن« ،ئــەو پیــاوەی خەیاڵێكــی بەهێ ـزو سەرســوڕهێنەری هەیــە».
(لەســەر ڕێگــەی شــیری) نوێرتیــن فیلمــی كۆســتەریكایە ،كــە بەرهەمێكــی هاوبەشــی (رسبــی ،بەریتانـیو ئەمریكی)یــە ،دیــارە بــەر لەپیشــاندانی ئــەم فیلمە
لەســینەماكانی ئەوروپــا ،ڕووداوێكــی ســەیر ڕوویــدا ،ئەویــش ڕەتكردنــەوەی بەشــداریپێكردنی ئــەم فیلمــە بــوو لەالیــەن بەڕێوەبەرانــی فێســتیڤاڵی كان-

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــەاڵم ئــەوە ڕاســتیی پشــت ڕووداوەكــە نییــە ،چونكــە كۆســتەریكا خاوەنــی

كــە ئەمیــر كۆســتەریكا خــۆی ڕۆڵــی دەگێڕێــت،

دوو خەاڵتــی چڵەخورمــای زێڕینــی فێســتیڤاڵی كان-ە ،لــەو دەرهێنــەرە

لەنــاو گرمــەو ناڵــەی گوللــەو تانــكو كۆپتــەرو

گرنگانــەی ئەوروپاشــە ،كــە ئاســان ناچێتــە نــاو پرۆســەی دەرهێنانــی

بۆنــی باروتــدا خەبــەری دەبێتــەوە ،كارەكتــەری كۆســتا

بەرهەمــی نوێیــەوە ،كــە دەشــچێت جیــاواز لــە كارەكانــی ڕابــردووی،

شــیربەرێكە ،كــە كاری گەیاندنــی شــیر دەكات بەبەرەكانــی شــەڕ ،ئــەو

فیلمێــك دروســتدەكات كــە هەمــووان وەك فیلمێكــی بــاش پەســەندی

لەگەرمــەی شــەڕو لەژێــر ڕێژنــەی گوللــەدا ،لەالدێیەكــی نزیك لەســەنگەری

دەكــەن ،تەنانــەت بەمیراتگرەكــەی (فیدریكــۆ فیلینــی) وەســفدەكرێت.

شــەڕەوە ،بەگوێدرێژێــك كــە بــووە بەهاوڕێیەكــی نزیكــی ،شــیر دەبــات

كۆســتەریكا پــاش بڕیارەكــەی كـــــان ڕایگەیانــد ،هــۆكاری ڕەتكردنــەوەی

بــۆ ســەربازەكان .لەپــاڵ چیرۆكــی كۆســتادا ،كارەكتــەری (بــوك) ئامادەیــی

فیلمەكــەی لەالیــەن كان-ەوە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ،كــە ئــەو پشــتگیری

هەیــە ،كــە مۆنیــكا بێلۆچــی ڕۆڵــی دەبینــێ ،بووكــە خــان لەالیــەن ئــەو

(ڤالدیمێــر پوتــن)ی ســەرۆكی ڕوســیای كــردووە .دیــارە ئەمە یەكــەم حاڵەت

خێزانــەی كــە كۆســتا شــیریان لێوەردەگرێــت ،ئامادەكــراوە بــۆ ئــەوەی

نییــەو بــەر لەكۆســتەریكاش( ،الرس ڤــۆن تریێــر) لەبــەر هاوســۆزبوونی

پــاش تــەواو بوونــی جەنــگ ،بدرێــت بەتاقــە كــوڕی ئــەو ماڵــە كــە نــاوی

بــۆ ئەدۆڵــف هێتلــەر ،لەفێســتیڤاڵی كــــان كرایــە دەرەوە ،بەبــڕوای مــن

(زاگا)ی ڕوخســار شــێواوە ،كــە وەك پاڵەوانــی جەنگەكــەش دەناســێندرێت.

كێشــەكە بەتەنهــا لەهەڵوێســتی ئــەو دوو دەرهێنــەرەدا بچــوك نابێتــەوە،

كۆســتا لەگــەڵ خوشــكی زاگا لەپەیوەندییەكی خۆشەویســتیدایە ،بڕیاریداوە

بەڵكــو دەبــێ بپرســین كــــان بــۆ لەبۆنەیەكــی هونەرییــەوە ،بوەتە شــوێنێك

پــاش تەواوبوونــی جەنــگ ،هاوســەرگیری بكــەن .بــەاڵم پــاش جەنــگ

بــۆ ملمالنــێ لەســەر دیكتاتــۆرو ســەرۆكە پــڕ كێشــەكانی ئێســتای دونیــا؟

شــتەكان دەگۆڕێــن ،چونكــە نەبوكەكــە شــوو بــەزاگا دەكات ،نــە كۆســتاش

«لەسێ چیرۆكی ڕاستەقینەو چەند چیرۆكێكی فەنتازییەوە وەرگیراوە»

خوشــكەكەی زاگا دەهێنێــت ،بەڵكــو چیرۆكەكــە بــەو ئاڕاســتەیەدا دەگــۆڕێ

بــەم ڕســتەیە فیلمــە نوێیەكــەی ئەمیــر كۆســتەریكا دەســتپێدەكات،

كــە كۆســتاو بووكەكــە پەیوەندییەكــی گــەورەی خۆشەویســتی لەنێوانیانــدا

فیلمــی لەســەر ڕێگــەی شــیری چیرۆكــی پیاوێكــی مانــدووی بەرەكانــی

دروســتدەبێت.

شــەڕ دەگێڕێتــەوە ،كــە كەســوكارەكەی لەبەرچاویــدا كــوژراون .یەكێــكك

جەنگ ،سەماو گۆرانی

لــەو شــتانەی كــە وادەكات ئاســان دەرهێنــەری فیلمەكــە بناســیتەوەو

جەنــگ وەك پرۆســەیەك بــۆ خولقاندنــی زنجیرەیــەك كارەســات ،لــەزۆر

بــێ شــك بڵێیــت ،ئــەوە فیلمــی كۆســتەریكایە ،ئیندیڤیدواڵییەتــی ئــەوە

فیلمــی كۆســتەریكادا ئامادەیــی هەیــە ،دەیەوێــت ئەوەمــان نیشــانبدات،

وەك دەرهێنــەر ،دەرهێنەرێكــە دونیابینییەكانــی لەدایكبــووی خــودی

گەرچــی هەمیشــە هێڵــی پێشــەوەی جەنــگ پــڕە لــەڕوداوی ســامناك،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خەیاڵــی بــۆ ئــەوە دەچێــت كــە ڕەنگــە ئاســتی فیلمەكــە بــاش نەبووبێــت،

دەســتپێدەكات ،كــە كارەكتــەری (كۆســتا)

سینەما

ەوە ،بــۆ كەســێك كــە ئاشــنای كارەكانــی كۆســتەریكا نەبێــت ،ڕاســتەوخۆ

خۆیــن .چیرۆكــی فیلمەكــە لــەو بەیانییــەوە
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بــەاڵم كــەم نیــن ئــەو ڕوداوە كۆمیدیانــەی ،كــە لەهێڵــی پشــتەوەی

گۆرانیگوتــن لەبــەردەم تانكێكــدا ،زۆر كاریگەرتــرە لەپیشــاندانی دیمەنــی

جەنــگ ڕوودەدەن .بــەاڵم جەنــگ الی كۆســتەریكا ،جیاوازییەكــی گــەورەی

بۆردومانكــردنو وێرانكردنــی شــارێك .تەنانــەت كۆســتەریكا لەجێگەیەكــدا

هەیــە لەجەنــگ الی زۆربــەی دەرهێنەرانــی دیكــەی دونیــا ،ئــەوەی الی

بەجوانــی تەعبیــر لەهەســتی خــۆی ســەبارەت بەجەنــگ دەكاتو دەڵێــت،
گرتەیەک لە فیلمەکە

ساڵی دووەم

كۆســتەریكا شــوێنی هەڵوێســتە لەســەر كردنــە ،ئــەو كوشــتارە نییــە كــە

«مــن پیاوێكــی زۆر عاتفیــم ،بەبەردەوامــی لەپێنــاو ئاشــتیدا دەجەنگــم،

ژمارە

جەنــگ دەیخوڵقێنێــت ،ئــەو كاریگەرییــە خراپــەش نییــە كــە جەنــگ

بــەاڵم بەداخــەوە ئــەوە جەنگــە كــە ئێمە بــەرەو پێشــەوە ئاڕاســتە دەكات».

لەســەر مرۆڤــەكان دایدەنــێ ،بەڵكــو كۆســتەریكا لەجەنگــدا بــەدوای

فیلمــی لەســەر ڕێگــەی شــیری ،كــە كۆســتەریكا ڕوداوەكانــی لەهەنــاوی

ڕیتواڵــە میللـیو كۆمەاڵیەتییەكانــدا دەگــەڕێ ،بــۆ كۆســتەریكا ســەماكردنو

شــەڕی ناوخــۆی یۆگوســافیاوە هەڵهێنجــاوە ،زۆر بــەوردی كاری لەســەر
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دیــوە نەبینــدراو و شــاراوەكانی جەنــگ

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

321

كــردووە .لــەم فیلمــەدا بینــەر دەبێتــە
جیاكــەرەوەو نــاوازەی كۆســتەریكا بــۆ تەعبیركــردن
لــەو كۆمەڵكوژییانــە لێرەدایــە ،كــە بەڕێگەیەكــی
ســوریالیی كۆســتەریكا دیمەنــی كوشــتنەكان پیشــاندەدا ،دیــارە
بەتەنهــا مرۆڤــەكان نیــن كــە كۆمەڵكــوژ دەكرێــن ،بەڵكــو لــەم فیلمــەدا
ئاژەڵەكانیــش هاوتەریــب بەمرۆڤــەكان قــڕ دەكرێــن ،دیمەنــی كوشــتنی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شــایەتی چەنــدان كۆمەڵكــوژی ،بــەاڵم خاڵــی

گوێدرێژەكــەی كۆســتا ،یاخــود ڕوبارێــك لەخوێنــی بــەرازەكان ،نیشــاندەری
دیــدی كۆســتەریكایە بــۆ ئــەو كوشــتوبڕەی لەســااڵنی نەوەدەكانــدا
لەســەر كــردووە ،ئــەو كەســانەن كــە داینەمــۆی شــەڕەكەن ،كەســانێكن
هــەم لــەڕوی لەشــوالرو هــەم لــەڕوی زەینییــەوە كێشــەیان هەیــە ،زیاتــر
دەڵێــی پۆلێــك تەنافبــازنو لەبەرەكانــی شــەڕدا خەریكــی ســێركن ،وەك
لــەوەی لەجەنگێكــی مــانو نەمانــدا بــن ،بینــەر كــە دەیانبینــێ ناتوانــێ
پێنەكەنــێو بەخــۆی نەڵــێ ،ئەمانــە كۆمەڵێــك ئینســانن بەهەڵــە ڕێیــان
كەوتووەتــە بەرەكانــی شــەڕ .دیــارە كۆســتەریكا بەمەبەســت ئەمــەی
كــردووە ،وەك چــۆن لەفیلمەكانــی دیكەیــدا كەســانی هەوەســباز و
گــوێ گــران دەكاتــە ســەرقافڵەی شــۆڕشو گۆڕانــكاری ،دەیەوێــت لــەم
ڕێگەیــەوە گاڵتەجاڕییەكانــی جەنــگ ،بێباوەڕیــی ســەربازان بــەو جەنگــەی
دەیكــەن بخاتــە ڕوو ،چونكــە كارەكتەرەكانــی كۆســتەریكا زیاتــر خەریكــی
شــیر و پەنیــر خواردنــن ،وەك لــەوەی خەریكــی شــەڕو تێكشــكاندی پالنــی

ئەمیل کۆستەریکا

دوژمنەكانیــان بــن.

سینەما

لەیۆگوســافیا ڕویــدا .خاڵێــك كــە لــەم فیلمــەدا كۆســتەریكا بــەوردی كاری

«هەمــوو شــتێك بــۆ كڕینــە ،هەمــوو شــتێك بــۆ فرۆشــتنە ،هەمــوو

وەرچەرخــان لــەو دۆخــە خراپــەی كارەكتــەرەكان تێیكەوتــوون.

كەســێكیش قابیلــی فرۆشــتنە» ،جارێكیــان كۆســتەریكا ئەمــەی بەڕۆژنامــە

كۆستا ،پیاوێكی بێامڵ

نوســێك وت ،بــەاڵم ئــەم تێروانینــە بــۆ بەكااڵبوونــی هەمــوو شــتێك تەنانەت

بێامڵــی ،یەكێكــە لــەو كۆنســێپتانەی ئامادەییەكــی دیاریــان لەفیلمەكانــی

ئینســانیش ،بەبەردەوامــی لەفیلمەكانــی ئــەم دەرهێنــەرەدا بوونــی هەیــە.

كوســتەریكادا هەیــە ،بــۆ منونــە لەفیلمــی (ژێرزەمیــن)دا ،پــاش ئــەوەی

یەكێــك لەتوحفــە گرنگــەكان كــە هەمیشــە لەفیلمەكانــی كۆســتەریكادا

جەنــگ بەرپــا دەب ـێو تــەواوی شــار خاپــور دەبــێ ،كارەكتــەری (كرنــی)

ئامادەیــی هەیــە ،ســاتەوەختە موزیكاڵییەكانــە ،كارەكتــەرەكان بــۆ ســاتێك

دەبێتــە پیاوێكــی بێــاڵو تــەواوی ژیانــی لەژێرزەمینــدا بەســەر دەبــات،

لەبەرگــی كەســایەتییەكانیان دەردەچــنو ئاوێتــەی ئــەو ڕیتواڵــە دەبــن،

یاخــود لەفیلمــی (خەونــی ئەریزۆنــا)دا ،كارەكتــەری (ئێكســڵ) گەنجێكــی

كــە كۆســتەریكا دەیخوڵقێنــێ .لەفیلمــی ڕێگــەی شیریشــدا بەهەمــان

بێامڵــەو بەشــێكی زۆری ژیانــی لەنــاو كەشــتیو لەڕاوكردنــی ماســیدا

شــێوە چەنــد ســاتەوەختێك هــەن ،كــە تیایانــدا چیــرۆكو بەرەوپێشــچوونی

بەســەر بــردووە.

ڕوداوەكان بــۆ ســاتێك دەوەسـنو لەبــری ئــەوە ،گۆرانیــیو ســەما شــوێنیان

ئــەوەی گرنگــە ئامــاژەی پێبــدەم ئەوەیــە ،چەمكــی بێامڵــی لەفیلمەكانــی

دەگرێتــەوە .بەبــڕوای مــن یەكێــك لەكۆڵەكەكانــی نێــو فیلمەكانــی

كۆســتەریكادا بەتەنهــا ئامــاژە نییــە بــۆ بونێكــی مــاددی ،واتــە ئامــاژە نییــە

كۆســتەریكا ،گۆرانـیو مۆزیـكو ســەمایە ،بــۆ ئــەم الیەنــەش دیــارە شــوێن

بــۆ مــاڵ وەك خانــوو یاخــود شــوێنێك بــۆ نیشــتەجێبوون ،بەڵكــو ئاماژەیــە

پەنجــەی كۆســتەریكا ون نییــەو لەبەرچــاوە ،چونكــە بیرمــان نەچــێ

بــۆ دۆخێكــی ســایكۆلۆژیو وجــودی ،ئــەم چەمكــەش الی كارەكتــەری

كۆســتەریكا خۆیشــی ئاوازدانــەر و موزیســیانە ،دیــارە دەبــێ بــاس لەڕۆڵــی

ئێكســڵ بەڕونــی دەردەكــەوێ ،كاتێــك بــۆ ســەردانی ماڵــی مامــی دەچێتــە

(گــۆران بریگۆڤیــج)ی ئاوازدانــەری هاونیشــتامنی كۆســتەریكاش بكەیــن،

شــارێكی تــر ،هــەر پــاش چەنــد خولەكێــك لەگەیشــتنی یەكســەر دەڵــێ،

كــە بووەتــە كارەكتەرێكــی گرنگــی پشــت گۆرانــیو موزیكــی فیلمەكانــی

«دەمــەوێ بــڕۆم» .لــەم فیلمــە نوێیــەی كۆســتەریكادا هەمــان كۆنســێپت

كۆســتەریكا.

دوبــارە ئامادەیــی هەیــە ،كاتێــك هــەردوو كارەكتــەری (كۆســتا ،بــووك)

ئامادەیــی موزیــك لەفیلمەكانــی كۆســتەریكا ،بەتەنهــا مۆتیڤێــك نییــە بــۆ

وەك دوو كەســی بــێ ڕابــردوو ،بێــاڵ دەردەكــەون ،تەنانــەت بەدرێژایــی

ساڵی دووەم

جواڵندنــی هەسـتو ســۆزی بینــەران ،بەڵكــو كۆســتەریكا زۆر وردو ژیرانــە

فیلمەكــە كارەكتــەری بــووك نــاوی نییــە ،ڕابردوویەكــی ڕۆشــنی نییــە،

كاری لەســەر ئــەو الیەنــە كــردووە ،بــەوەی لەزۆربــەی فیلمەكانیــدا ،ئــاوازە

ئــەوەی لەســەری دەیزانیــن تەنیــا ئەوەیــە ،كــە نیــوەی رسبییـەو نیوەكــەی

ژمارە

وونو سەرنجڕاكێشــەكانی ناوچەكانــی باڵــكان-ی خســتووەتە نێــو دڵــی

تــری ئیتاڵییــە .لەیەكێــك لەدیمەنــە ناوازەكانــدا ،كارەكتــەری بــووك داوا

فیلمەكانییــەوە ،لەوپــەڕی جەنــگ بــۆ ئەوپــەڕی خراپــی دۆخی ســایكۆلۆژی

لەكۆســتا ئــەكات لەماڵەكــەی خۆیــدا بیپارێزێــت بــۆ ئــەوەی نەكەوێتــە

كارەكتەرەكانــی ،كۆســتەریكا گۆرانـیو مۆســیقا دەكاتــە خاڵــی دەرچــوونو

دەســت كۆمانــدۆزەكان ،دواتــر ئێمــە دەبینیــن كــە كۆســتاو بــووك لەگەڕانو
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نەوال سەعداوی دەڵێت»ژیانی تایبەتیم وەک ژنێک و وەک پزیشکێک ،هەلێکی پێبەخشیم بۆ تێگەیشنت لەو لێکدژییانەی دەسەاڵتی دەوڵەت و ئایین
کەوتۆتە ناوییەوە ،بەتایبەت لە بواری حکومەکان و یاساکاندا کە ژنانی پێ حکوم دەکرێت .دەسەاڵتی دەوڵەت جیا نەبووە لە دەسەاڵتی ئایینیی لە هیچ
سەردەمێکدا و لە هیچ واڵتێکدا هەتاوەکو ئەمڕۆ».
سێکوچکەی «دەسەاڵت -سێکس -ئایین» گوزارشتە لە خاڵێکی گرنگ لە خستنەڕووی ئایدیا ئازادیخوازەکانی دکتۆر نەوال سەعداویدا ،کە ئەمەش
وەهایکردووە ئایدیایەکی شۆکهێنەر بێت الی زۆر کەس ،پەیوەستکردنەوەی ئەم سێ بابەتە بەیەکەوە وەهای کردووە نەوال نگاتە ئەم ڕاوبۆچوونانەی
لە ئێستادا هەیەتی سەبارەت بەو سێکوچکەیە ،لە خستنەڕووی ئەو بابەتانەدا پشتیبەستووە بە تێکەڵکردنی نێوان لێکۆڵینەوەکانی لە بواری پزیشکی و
گرنگیدانی بە سەرچاوەکانی کەلەپور و مێژوو و ئەدەبیات،هەموو ئەوەشی لە بەرگریکردن لە مافەکانی ژناندا بەرجەستەکردووە ،ئەو مافانەی کە نەوال
سەعداوی پێیوایە سەرەڕای بەدەستهێنانی بەشێکی زۆر لەو مافانە لەالیەن ژنانەوە بەاڵم هێشتا گەلێک مافی دیکەی زۆر هەن کە نەدەستینەهێناوە،
لەمەشدا هیچ جیوازییەک ناکات لەنێوان ژنانی واڵتە عەرەبییەکان و ژنانی واڵتە خۆرئاواییەکان .نەوال سەعداوی هەموو ئەم بابەتانەی لەناو ئەم کتێبەدا
کۆکردۆتەوە.

ڕانان

نووسەر :نەوال سەعداوی
ساڵی چاپ2017 :
 210الپەڕە
ڕانان :بەرزان عەلی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دووانەی
دەسەاڵت و
سێکس
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نامە بۆ كچەكەم
بابەت :ڕۆمان
نوسەر :تیۆدۆر كالیفاتیدێس
وەرگێڕ ( :دالوەر قەرەداغی)
چاپكراوەكانی ناوەندی ئەندێشە
ڕانانی :شاخەوان سدیق
ئــەم ڕۆمانــە باســكردنە لــە ئــازارە قــووڵ و تاڵەكانــی تاراوگــە ،كــە هەمیشــە مــرۆڤ پەیوەســت دەكەنــەوە بــە ڕابردویانــەوەو هەمیشــەش گەڕانــەوە بــۆ نیشــتامنی دایــك،
بۆیــان دەبێــت خەونــی گــەورە .كارەكتــەری ســەرەكی ئــەم ڕۆمانــە ناوی(پابلیــۆس ئۆڤیدیــۆس)ە كــە بــە (ناســۆ)ی شــاعیر نــارساوە و لــە شــاری ڕۆمــا ژیــان بەســەردەبات،
دوای ئــەوەی ئــەم شــاعیرە دەكەوێتــە داوی خۆشەویســتی كچێكــەوەو شــیعری ئاشــقانە بــۆ ئــەو كچــە دەنوســێت ،قەیســەر بڕیــاری دەركردنــی لــە ڕۆمــا دەدات و
بەناچــاری ڕوودەكاتــە واڵتــی یۆنــان .پــاش گرســانەوەی( ،ناســۆ) لــە واڵتــی یۆنانــەوە دەســت دەكات بــە ناردنــی نامــە بــۆ كچەكــەی ،كــە لــە ڕاســتیدا كچــی خــۆی نیــەو
كچــی كەســێكی تــرە ،بــەاڵم ناســۆ لەكچــی خــۆی زیاتــر خۆشــی دەوێــت ،ڕۆژانــەو بــەردەوام لــە ڕێگــەی ئــەو كەشــتیانەی كــە لــە ڕۆمــاوە ڕودەكەنــە كەناراوەكانــی یۆنــان
دەكەوێتــە ســۆراخكردنی ئازیزانــی لــە نیشــتامن ،بــەاڵم بێســود دەبێــت و بەدرێــژای ژیانــی تەنهــا دوو نامــەی لــە نیشــتامنەوە پێــدەگات.
نوســەر لــەم ڕۆمانــەدا تەنهــا نایەوێــت خوێنــەر لــە بــەردەم پرســیاری مەنفــادا ڕابگرێــت ،بەڵكــو قوڵــر لــە تەنهــای مــرۆڤ لــە نیشــتامن دەڕوات و پرســی مەنفــای ڕۆحــی
و تاراوگەنشــینی ناخــی مــرۆڤ دەكاتــە پرســێكی جدیــرو پێیوایــە كێشــەی ئینســان لــە مەنفاكانــی نــاو ڕۆحــی خۆیــەوە ســەرەتا دەســتپێدەكەن و دواتــر بــۆ بەشــەكانی
تــری ژیــان دەگوازرێنــەوە ،ئــەوەی نوســەر لــەم ڕۆمانــەدا بەقووڵــی كاری لەســەر دەكات بەســتنەوەی خۆشەویســتی ڕەگەزییــە بــە خۆشەویســتی خاكــەوە ،هەڵهاتــن لــە
نیشــتامن لەپێنــاو عەشــقدا ،ئــەو چارەنوســەیە كــە ئــەم شــاعیرە ڕوبــەڕوی بۆتــەوە بۆیــە (ناســۆ) چەنــد بیــری خۆشەویســتەكەی دەكات هێنــدەش هــی نیشــتامنەكەی،
ساڵی دووەم

ژمارە
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نوســەری ئــەم ڕۆمانــە خــۆی یەكێكــە لــە تاراوگــە نشــینەكان و لــە واڵتــی یۆنانــی زێــدی خــۆی ئــاوارە بــووە ،بۆیــە لــە خوێندنــەوەی چیرۆكەكەیــدا هەســتدەكرێت ،كــە
بــاش ڕۆچۆتــە نــاو ناخــی مرۆڤــی ئــاوارەوە ،زۆر جــار مــرۆڤ بۆئــەوەی لەشــتێك تێبــگات پێــی خۆشــە خــۆی ئەزمونــی ئــەو شــتەبكات ،وەك ئــەوەی (فــرۆخ) دەڵێــت»
بۆئــەوەی هەســت بــە ڕەقێتــی بــەرد بكــەم پێــم خۆشــە ســەرم بشــكێت» بۆیــە نوســەریش لــەم ڕۆمانــەدا خــۆی ئەزمونــی هەڵهاتــن لــە نیشــتامندەكات و وا لــە خوێنــەر
دەكات هەمــان هەســتی تێــدا دروســتبێت ،ئــەو بەخوێندنــەوەی چیرۆكــی تاراوگەنشــینی خــۆی ئازارەكانــی مەنفــا دەگوازێتــەوە .بــەم شــێوەیە چیرۆكــی غەمگینــی ئــەم
شــاعیرە عاشــقە لــە تاراوگــە بــەردەوام دەبێــت ،تــا لــە كۆتایــداو پاشــانەوەی (ناســۆ)لە مانفــا و واڵتــی غەریبــدا بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە هەشــت ســاڵ ســەرەنجام بەخەمــی
دوری لــە نیشــتامن و مەعشــوقەكەی ســەردەنێتەوەو بۆیەكجــاری كۆچــی دوای دەكات.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئــەم ڕۆمانــە باســكردنە لــە چیرۆكــی ژیانــی مــرۆڤ گەلێــك كــە بەنــەوەی بینــەری ســاتەكانی شكســت و بێهیــوای شۆڕشــی گەالنــی ئێ ـران لــە ســااڵنی
هەشــتاكانی ســەدەی ڕابــردوودا ناودەبرێــن ،ئــەو شۆڕشــەی كەپــاش ئــازارو مەینەتیــەكان ،ئێرانیــەكان دژی سیســتمی شانشــینی و هێنانەكایــەی حكومەتێكی
نــوێ بەهیــوای باشــربوونی ژیــان ئەنجامیانــدا ،بــەاڵم وە زۆرێــك لــە شۆڕشــەكانی تــری دونیــا و بــە پێچەوانــەوە شــۆڕش و ئامانجەكانــی بــۆ زۆرێــك لــە
ئێرانیــەكان لــەو واڵتــەدا دەبێتــە دۆزەخ ،ئەویــش دوای پێكدادانــی گروپــە چــەپو ڕاســت ڕەوەكان و لــە ســێدارەدانی هــەزاران الوی ئازادیخــواز بەنــاو
تۆمەتــی جۆراوجــۆرەوە ،كــە ئەمــەش وای كــرد كۆچــی بەلێشــاوی ئیرانیــەكان بــۆ تاراوگــە دەســتپێبكات و جارێكــی تــر نیشــتامن بــۆ زۆرێــك لــەوان
ببێتەوەبــە زیندانێكــی گــەورە ،وەك ئــەوەی (بەختیــار عەلیــش) لــە وتارێــك دەربــارەی شــۆڕش پێــی وایــە» مێــژووی مرۆڤایەتــی هیــچ نییــە ،جگــە لــە
قەســابخانەیەكی گــەورە بەنــاوی شۆڕشــەوە» لــەم ڕۆمانەشــدا خامنــی (مەلەكوتــی) بــاس لــە چیرۆكــی ژیانــی پــڕ لــە نەهامەتــی هەندێــك لــەو هاواڵتیــە
ئێرانیــە تاراوگــە نشــینانەی واڵتــی (ئەمریــكا) دەكات ،كــە خــەم و دوریەكانــی غوربــەت ،هەنــاوی كــەرت و پەرتكــردون و یــادەوەری تەنگــی پێهەڵچنیــون،
بەجۆرێــك كــە لــە چەنــد شــوێنێكی ڕۆمانەكــەدا هەندێــك لــە كارەكتــەرەكان لــە خۆونكــردن نزیــك دەبنــەوە ،تــا دەگاتــە ئــەوەی ســەرەنجام یەكێــك لــە
كارەكتــەرە ســەرەكیەكانی ڕۆمانەكــە خــود كــوژی دەكات و لەســەر پردێكــەوە خــۆی هەڵدەداتــە خــوارەوەو كۆتــای بــە ژیانــی خــۆی دێنیَــت .بەگشــتی
ڕۆمانەكــە یاریكردنێكــە لــە نێــوان هــەردوو بلۆكــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاواداو هەوڵێكــە بــۆ پیشــاندانەكانی نائومێدیەكانــی ئینســان كــە ئەگــەر بیەوێــت لــە
هەركوێیەكــی ئــەم دونیایــەدا بــژی.

ڕانان

بیتا مەلەكوتی
مەریوان هەڵەبجەیی
( )149الپەڕە
ساڵی چاپكردن_2012بەزمانی فارسی لە فەرەنسا و
ساڵی  ،2016بەزمانی كوردی لە سلیامنی
لەباڵوكراوەكانی بیستەمین ڤێستیڤاڵی گەالوێژ.
ڕانانی :بەرزان عەلی
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پیاوێكی تێكشكاو
تاهیر بن جەللون
وەرگێڕ :ئازاد بەرزنجی
باڵوكراوەی  :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
ساڵی باڵوكردنەوە2013 :
ڕانانی :بەرزان عەلی
ڕۆمانی (پیاوێكی تێكشكاو) یەكێكە لە ڕۆمانە گرنگ و دیارەكانی (بن جەللون) و ساڵی  1994خەاڵتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی بەدەستهێناوە .نوسەر خۆی
دەڵێت :بیرۆكەی ڕۆمانەكەی لە ڕۆمانی نوسەرێكی (ئەندۆنیزی)ە وە وەرگرتووە ،بەناوی (پیرامۆدیا ئاناتا تویر)
مــوراد كارەكتــەری ســەرەكی ئــەم ڕۆمانــە ،فەرمانبەرێكــی ڕاســتگۆو دڵســۆزی حكومەتــە ،ئــەم پیــاوە لــە ڕێگــەی پەیوەندییــەوە بــە خۆشەویســتی ،هاوســەرگیری لەگــەڵ
خامنێكــدا دەكات بەنــاوی( -حەلیمــە)وە ،كــە دواتــر كچێكــی لێــی دەبێــت ،ئــەم خێزانــە ئەگەرچــی لــە ســەرەتاوە پێكــەوە بەختــەوەرو ئاســودەن ،بــەاڵم هــەژاری
و دەســتكورتی مــوراد ،لــە ڕووی داراییــەوە ڕێگــرە لــە بەردەوامبوونــی ئــەم خۆشــبەختیەو ،لــە دواتــردا هــۆكارە بــۆ هەڵوەشــانەوەی خێزانەكــەو بەالڕێدابردنیــان لــە
چەندیــن ڕوەوە ،چونكــە مــوراد نایەوێــت ببێتــە كەســێكی گەنــدەڵ ،دەیەوێــت ژیانێكــی ئابڕومەندانــە بــژی ،بــەاڵم بەرامبــەر بــەم بیــرو بــاوەڕەی ڕۆژ دوای ڕۆژ ژیانــی
وێرانــر دەبێــت ،كــە ئەمــەش ســەرەنجام توشــی دابەشــبون و كەرتبونــی دەكات و بــە تێكشــكان و ڕوخانــی كەســایەتی كۆتــای دێــت و دەبێتــە پیاوێكــی تێكشــكاو
كــە لــە مرۆڤێكــی وەفــادارو ڕاســتگۆوە ،وردەوردە دەبێتــە مرۆڤێكــی بێمتامنــەی گەنــدەڵ .مــوراد بەهــۆی ئــەوەی لــە یەكێــك لــە فەرمانگــە حكومیــەكان وەك برپــرس
كاردەكات ،ڕۆژانــە توشــی چەندیــن حاڵــەت و دیــاردەی بەرتیلخــواردن دەبێتــەوە ،كــە تەنهــا بــە واژۆ كردنــی لــە ســەر كتابێــك دەتوانێــت ژیانــی بگۆڕێــت ،ماتۆڕێــك بــۆ
ساڵی دووەم

خــۆی و كراســێك بــۆ حەلیمــەو قاتێــك بــۆ مناڵكــەی بكڕێــت ،ئەمــە جگــە لــەوەی كــە دەی توانــی هەمویــان بەرێــت بــۆ ڕیســتۆرانت و ماســی بخــۆن ،خۆشــی جگــەرەی
ئەمریكــی بكێشــێت ،بــەاڵم مــوراد دەڵێــت مــن( .بەرتیــل خــۆر نیــم)و بەتــورە بوونــەوە تڤێــك دەكاتــە ســەرزەوی و دەڕوات .لــەم ڕۆمانــەدا ئــەوەی جێــگای نیگەرانیــە
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و ئــازاری ویــژدان دەكات ،بــەاڵم ئــەوەی كــە ڕوودەدات لــە ئەساســدا بەشــێك نییــە لــە كەســایەتی (مــوراد) ،بەڵكــو ئــەوە سیســتمی حكومڕانــی و ڕەفتــاری ئاشــكرای
پیاوانــی حكومەتــە كــە كەســایەتی ئــەم ناچــار بــەو گۆڕانــە گەورەیــە لــەو دا دەكــەن ،مــوراد تەنهــا قوربانیــە ،وەك چــۆن مــرۆڤ لــەم جــۆرە كۆمەڵگانــەدا بــوون و ژیانــی
بەگشــتی قوربانیەكــی گەورەیــە.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مەحمود نەجمەدین
چیرۆک
 236الپەڕە
لە باڵوكراوەكانی ناوەندی رۆشنبیریی و هونەری
دیالۆگ
ڕانانی :بەرزان عەلی

كۆمەڵــە چیرۆكــی هاوشــێوەكانی ســەلیم جەودەتــەوە ئەمــە دووەمكۆمەڵــە چیرۆكــی هاوشــێوەكانی
ســەلیم جەودەتــەوە ئەمــە دووەم كۆمەڵــە چیرۆكــی نووســەرە ،كــە لەباڵوكراوەكانــی ناوەنــدی رۆشــنبیریی
و هونــەری دیالۆگــە ،ئــەم كتێبــە ،لەدووتوێــی ( )236الپــەڕەدا چــاپ كــراوەو باڵوكراوەتــەوە ،ناوەڕۆكــی
كتێبەكــە بریتییــە لــە چیرۆكەكانی»دیجلــە بۆنــی مەنســوری لــێ دێ ،پاســەكەی گــورون ،كافــێ مارینــا،
خاتــوو ســیلۆنا ،ســوهەیب ئەڵــاس لەبەرشــەلۆنەیە ،پینەدۆزەكــەی قــارس ،لەدێرســیم مــردم لەبانــە شــێت
بــووم ،ســیخوڕە عاشــقەكە ،رۆحیموســەك جەمیــل لەجەســتەی مندایــە ،و چەنــد چیرۆكێكــی تــر .زۆرێــك
لــەم چیرۆكانــە لــە ســااڵنی رابــردوودا لــە رۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا بــاو كراونەتــەوە ،و ئێســتاش لەدووتوێــی
كتێبێكــدا باڵوبووەتــەوە .مەحمــود نەجمەدیــن :یەكێكــە لــە چیــرۆك نوســە جدیەكانــی ئێســتای نــاو دونیــای
ئەدەبــی كــوردی و ســااڵنێكە بەرهەمەكانــی لــە ڕۆژنامــەو گۆڤــارو ســایتەكاندا باڵودەكاتــەوە.

ڕانان

كۆمەڵــە چیرۆكــی پاســەكەی گــورون ،بەرهەمێكــی نوێــی چیرۆكنــووس مەحمــود نەجمەدینــە ،لــەدوای
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