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تەوەر

ئەلیف شەفەق
 لە  25ترشینی یەکەمی  1971لە سرتاسبۆرگی فەرەنسالەدایک بووە،
 کاتێک ئەو لەدایک دەبێت باوکی سەرقاڵی کاریپزیشکی دەبێت.
 لە هەریەکە لە شارەکانی ئەنکەرە ،مەدرید ،عەمامن،کۆڵن ،ئیستەنبوڵ ،بۆسنت ،میشیگان و ئەریزۆنا ژیاوە.
 یەکەم کۆمەڵە چیرۆکی خۆی لە ساڵی 1994باڵوکردوەتەوە.
 لە ساڵی  1997یەکەم ڕۆمانی بە ناوی «پەنهان»باڵوکردوەتەوە .بەاڵم دوای ئەوەی ڕۆمانی عەشق (چل
ڕێساکەی عەشق)ی باڵوکردەوە بە ماوەیەکی کەم بووە
پڕفرۆشرتین ڕۆمان لە تورکیا.
 تاوەکو ئێستا کتێبەکانی بۆ زیاتر لە سی زمانی جیهانوەرگێڕدراون.
 تاوەکو ئێستا  17کتێبی باڵوکردوونەتەوە و زیاترلە پەنجا خەاڵتی نێوخۆیی تورکیا و نێودەوڵەتی
وەرگرتووە.

ئەلیف شەفەق

وەیشوومەكانی
رۆحی مرۆڤ
نەجات نوری
(ئەم نووسینەم پێشكەشە بە تەمەنە پڕ لە پرسیارەكەی (جەلیل
كاكەوەیس) كە هەمیشە بەشوێن وەاڵمەكانیاندا دەگەڕێت)

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەدات بە سۆفیگەریو بەم رێبازە زۆر سەرسام دەبێتو لە ژیانو

وێنانەوە دەبێت بە نوسەرێكی گەورە .بۆ من رۆمانەكانی (شەرەف)و

بەرهەمەكانیدا رەنگ دەداتەوەو سۆفیگەری دەبێتە سەرچاوەی بەشێك

(چل رێساكەی عەشق)و( زۆڵەكەی ئەستەبوڵ) دەكەنە سەرچاوەی بیری

لە نووسینی رۆمانەكانی ...باوكی (نوری بیلغین) فەیلەسوف بوو ،دایكی

ئەم ژنەو لێوەیان كار لەسەر زۆر وێنەو مانای ونبوودەكات كە هەر

(شفق عتیامن)بوو ،كە ناوی دایكی دەكاتە ناوی نوسەری خۆیو بەو

یەكەیان دەتخاتە ژێر سێبەری رۆژگارێكی پڕ لە ترسو عەشقو رۆحی

ناوەوە دەنوسێت ،جیابوونەوەی دایكوباوكیشی كاریگەری زۆردەكاتە

مرۆڤەوە .بەمەش ئەلیفیش وەكو ژنێك ئەو كاتانەی بەو مانا قواڵنە

سەریو لە بەرهەمەكانیدا كاریگەری پێوە دیارە ،لە زانكۆكانی توركیاو

دەگات كە كۆی جیهان لە بۆتەی مێژووە خوێناویو ملمالنییە بێكۆتاندا

بەریتانیاو ئەمریكا دەخوێنێتو گەلێك بڕوانامە بەدەست دەهێنێتو

گەیشتۆتە ئاستی داڕزانو گەمەی كەلتورە خراپەكارەكان ،دەكرێت ئەم

بڕوانامەی دكتۆرا لە زانستە سیاسیەكاندا وەردەگرێت ...زۆر واڵت

هەموو وێنە شاراوەو هەڵگیراوانە لە دووتوێی ئەرشیفە جیاوازەكانەوە

دەگەڕێتو لەگەڵ باڵوبوونەوەی رۆمانەكانیدا دەبێتە ژنێكی نارساو

وەربگرینو بكرێنە دەقی ئەدەبی ،دەقێك كە نوسەر بتوانێت راستۆگیانە

دواتر دەبێتە ئەندام لە زۆر كۆڕو دەزگای نێودەوڵەتیدا ،لە رۆژنامە

دەست بۆ هەموو مانا قەدەغەكراوەكانو ترسێنەرەكان ببات ،خۆ

جیهانیەكاندا نووسینەكانی باڵودەكاتەوە ،چاالكانە ژیانی خۆی تەرخان

ئەگەر نوسەر نەیتوانی لەم كەلەبەرە تۆقێنەرانەوە راستگۆیانو جدیانە

دەكات بۆ خزمەتی مرۆڤایەتیو داكۆكی لە ژنان ،كۆی كارەكانیشی زیاتر

كار لەسەر نوسینی دەق بكات بێگومان دەكەوێتە ناو هەڵەیەكی

لە  15كتێبە 10 ،دانەیان رۆمانە ،رۆمانی یەكەمی لە ساڵی  1998لە ژێر

گەورەوەو ئەوكاتانە دەقەكەی دەبێت بەدەقێكی الوازو ون بوو

ناوی (سۆفی) دەنوسێتو لە توركیا خەاڵتی (رۆمی) بۆ باشرتین رۆمانی

لە الی رەخنەگرانو خوێنەران ...ئەم دەست بردنە بۆ هەڵدانەوەی

ساڵ پێ دەبەخرشێت ،كە لە ساڵی  2009كە رۆمانی (چل رێساكەی

ئەم الپەڕە شاراوانە لەالی (ئەلیف شەفەق) بەتایبەت لەناو كەلتورە

عەشق) باڵودەكاتەوە زیاتر لە  750هەزاردانەی لێ دەفرۆشێتو

گەورەو خوێناویەكانی واڵتێكی وەكو توركیادا بۆ خۆی كارێكە كە هەر

لە توركیا دەبێتە پڕ فرۆشرتین رۆمان ،بەم دەقانەی گەلێك خەاڵتی

لەسەرەتاوە ئەم ژنە رۆمانووسە بەبێ هیچ دوودڵیەكو بەبێ هیچ

نێودەوڵەتی وەرگرتووە ...تا ئێستا بەرهەمەكانی بۆ زیاتر لە سی زمانی

شەرمێك لە دەسەاڵتو ئاینو یاساكانی واڵتەكەی دەستی بردووە بۆ

جودا وەرگێڕدراون.

ئەو چەمكە حەرامانەی كە دەمێك بوو زۆر لە نوسەرانی ئەو واڵتە

ئەوە ئەو ژمارە كەمەی خەڵكن كە لە جیهانداو لە رۆژگارە جیاجیاكاندا

نەیانوێراوە كاری لەسەربكەن ،مەرگی ئەرمەنەكانو كوردو رۆژگارە

لە تێڕامانو سەرنجە وردەكانیانەوە بۆ روداوو كارەساتە مێژویەكانو بۆ

تۆقێنەركانی توركیاو روداوەكانی سەدەكانی پێشوو بیری ئەم ژنە رۆمان

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سرتاسبۆرگ لە فەڕەنسا لەدایك بووە .لە تەمەنی بیست ساڵیەوە گرنگی

دەبن بە نوسەر (ئەلیف شەفەق) یەكێكە لەو كەسانی كە ئاوا لەم

تەوەر

(ئەلیف شەفەق) ئەم ژنە رۆمانووسە بەڕەگەز توركە لە ساڵی  1971لە

رۆحیەتی مرۆڤو جەنگو چەوساندنەوەو عەشقو سۆفیگەری دواجار
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نوسە داگیردەكەنو لێوەیان دەست دەبات بۆ نوسینی رۆمانەكانی ،الی

دەق لە سەر ئەم دوو چەمكە كاردەكات ئیرت ئەو كاتانە لێوەی نوسەر

ئەم ژنە كەلتورە چەقبەستۆكانو یاسا بەدكارەكان هۆكارن بۆ زۆر كاری

دەبێت دەستببات بۆ زۆر وێنەی حەرامو قەدەغەكراو ،دەبێت لەوەوە

دڕندانەو ماڵوێرانی لە زۆر شوێندا ،هەر ئەمەش بۆتە هۆكارێك كە زۆر

بچێتە ناو قواڵیی روداوەكانەوە بۆ نوسینی دەقەكانی كە شەرم نەكات

بە خێرای رۆمانەكانی لە دونیادا ببنە جێگەی سەرنجی رەخنەگرانو

واڵتێكی هەیە یان خاوەنی ئاینێكە ،چونكە لەم ناو ئەم دوو چەمكەدا

خوێنەران لە ناوەوەو دەرەوەی واڵتەكەی خۆیدا ،پێكدادانی كەلتورە

دونیایەك تاوانو جەنگو قڕكردنو سڕینەوەی كەسانی ترهەیە،

جیاوازەكانو یاخبوون لە رۆحیەتی نەتەوەیو رزگاربوون لە مانا

هەموو ئەو نوسەرانەی كە ناوێرن لەم روانگەیەوە دەست بۆ نوسینی

سواوەكانی یاسا تۆقێنەرەكان ئەو دەستربدنانەیە كە ئەم رۆماننوسە

دەقەكانیان بەرن نابنە نوسەر ،بەاڵم ئەم ژنە رۆماننوسە ،هاتووە لەم

بەتێكڕا دەقی لێوە بەرهەم دەهێنێت ،لە كاتێكدا كە بۆخۆی ئەم كارە

دوو چەمكە یاخی بووە ،هاتووە ناو الپەڕەكانی مێژو كەلتوری واڵتەكەی

بۆ نوسینی دەق هێجگار ئاڵۆزو تاقەت پڕوكێنە ،بە دیوەكەی تریشدا

دەپشكنێتو كار لەسەر ئەو هۆكارە ترسێنەرانە دەكات كە بوونەتە

یاخیبوونە لەو یاسایانەی كە واڵتەكەی دایناوە بۆ قەدەغەكردنی زۆر

هۆكاری چەق بەسنتو دووركەوتنەوە لە رزگاری ئینسانەكان لە روانگەی

بابەتو وروژاندنی هەندێك چەمك بە درێژای چەندین ساڵە ...ئەم ژنە

دونیابینی خۆیەوە ...پشكنینی ناو الپەڕەكانی مێژوو خوێندنەوەی وردی

وەكو مرۆڤێكی ئازادی خواز كە لەناو قواڵیی شارستانیەتە گەورەكانەوە

روداوەكانی ناو كەلتورە زۆرو زەوەندەكان هۆكارن بۆ نوسینی دەیان

گەورە بووەو چاوی بە زۆر وێنەی مەزن و هاوكێشە گەورەكان كەوتووە،
لەناو ئەم كەلتورە زۆرانەدا دركی بە ژیانو ماناكانی كردووە ،وێنە جۆر
بە جۆرەكانی مرۆڤی لە خۆشگوزەرانیو دەردەسەریەوە بینیوە ،تێكڕای
ئەم وێنانە ئەو الیەنە رۆشنبیریە قوڵەیان پێ بەخشیووە كە هەست
بكات ئیرت كاتی ئەوەیە مرۆڤایەتی لە رۆحیەتی جەنگو داڕزانو چەق
بەستووی لە سەرتاسەری جیهاندا كۆتای پێ بێت.
ساڵی سێیەم

لەالی ئەم ژنە رۆماننوسە دەبێت كار بۆ هەڵوەشاندنەوەی مێژوی
داخراوو رۆحەیەتی شەڕەنگێزی بكرێت ،مێژویەك پڕە لە برینو ئازارو

ژمارە

یاسا بە زۆر سەپێندراوەكان ،رۆحیەتیش كە لەالی زۆركەس رۆحیەتێكی
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پڕ لەقینو تۆفانێكی تۆقێنەرە بۆ سڕینەوەی زۆر ماناو وێنەی كەسانێك
كە الی ئەو ناچنە ناو خانەی بوونە راستەقینەكەی خۆیانەوە ...كاتێك

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هەبووەو لێوەی لەناو ئەزمونێكی قوڵ و فەنتازیای زماندا توانیوەیەتی
زۆر رۆمانی دانسقەو پڕ مانا بنووسێت ،هەرچەندە گرێدانی ئەفسانەو
چەمكی سۆفیگەریو پشكنینی ناو الپەڕە كۆنەكانی سەدەكانی رابووردو
بە دونیای ئەمڕۆی مۆدرێنو هەراوزەنای شارستانیەتەكانو تەكنەلۆژیاو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەقی ئەدەبی ،ئەم هۆكارە بۆ ئەم ژنە رۆماننوسە كاریگەری زۆری
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پەرەسەندنی خێرای ئامێرەكان بۆ ژیانی مرۆڤ گەلێك گرانە ،بەاڵم
دەكرێت لە ناو باگراوندێكی رۆشنبیری دا كەسانێكی وەكو ئەلیف
شەفەق هەبن بتوانن كە ئەم دوو جیاوازییە گەورەیە پێكەوە لەناو دەقی
ئەدەبیدا بگونجێنن ،ئەمە هەڵوەدای ئەو مرۆڤانەیە كە وەكو رۆماننوسو
رۆشنبیر دەردەكەونو دەتوانن بگەنە ناو رۆحی خوێنەران لە رێگەی ئەم
جۆرە دەقانەوە .پشت بەسنت بەو شێوە كاركردنانە بۆ نوسنی دەق زۆركات
الی هەندێك رۆماننوس ناچنە خانەی سەركەوتنەوە ،بەاڵم الی كەسانی
وەكو ئەم ژنە بە جۆرێكی سەرسوڕهێنەر الی خوێنەرانی دونیا سەركەتنی
بەدەستهێناوە ،لەم خاڵەدا خەیاڵو واقع كە هەمیشە كردارێكی گرنگە
بۆ نوسینی دەق دەبێتە رێگایەكی ئاڵۆز بۆ سەركەوتنی نوسەران ،بەاڵم
لەالی ئەم رۆماننوسە ئەم رێگایە ئاڵۆزە كە پڕە لە ماناو وێنەی جیاواز
دەبێتە رێگایەكی كراوەو هیچ بەربەستێك ناتوانێت دەقە گرنگەكانی
پێ نەنوسێت ...كارە سەرەكیەكەی ئەم ژنە كارێكە دەچێتە ناو نوسینی
دەقەوە بە تایبەت رۆمان كە بۆ خۆی كارێكە لەهەرەكارە ئاڵۆزەكان،
لەدەقەكانیدا سۆفیگەریو بیناسازیو خیانەتو عەشقو پێكەوە
كە ئەمە بۆ زۆركەسی ئەدیب ئاسان نییە ،دەستربدن بۆ ئەم وێنە گرنگو
شێواوانە دەبێت وەاڵمی زۆر پرسیار لە ناخی خۆماندا بداتەوە ،گرنگ

تەوەر

تێكەڵكردنی كەلتورو ئاینەكان دەبنە بنەمای سەرەكی بۆ ئەم رۆمانانەی،

نیە كە كێ لە مەوالناو شەمش دەدوێت ،گرنگ نیە كێ لەسەر قڕكردنی

نەكەنو نەتوانن شتێكی تر بنوسن بۆ وەاڵم دانەوەی خوێنەر ئەوا

ئەرمەنەكان دەنوسێت ،گرنگ نییە كێ لە سەر شەرەفو داخزانی

سەركەوتوونابن...

كەلتورە پڕ لەخوێنینەكان دەنوسێت ،هەموو ئەم چەمكو روداوانە

بەاڵم ئێمە كاتێك ئەم رۆمانەمان خوێندەوە (چل رێساكەی عەشق)

دەشێ لەسەریان بنورسێت ،بەاڵم ئایا وەكو پێویست وەاڵمی سەدان

كەوتینە بەردەم دوو وێنەی زۆر جیاوازەوە ،كەوتینە بەردەم وەاڵمی

خوێنەرو كەسانی تر دەدرێتەوە؟ بۆ ئەم ژنە رۆماننوسە ئەمە گرنگە

زۆر لە پرسیارەكامنانەوە ...ئەم ژنە رۆماننوسە لەم دەقەدا بە جۆرێكی

كە لە ناو سیاقی دەقەكانیدا زۆر كاریگەرانە و پڕ مانا وەاڵمی وردی بە

ترو لە ژێر زۆر وەاڵمی تردا ئێمەی خوێنەران دەباتەوە بۆ سەردەمی

بیری خوێنەرانو رەخنەگران دەگەیەنێت ،كە ئەمە هۆكاری سەركەوتنی

جەاللەدینو شەمس كە لە ساڵی  1244دا بەیەك گەیشتبوون ...ئەم

رۆمانەكانی ئەلیف شەفەقە .رۆمانەكانی دەبنە وەاڵم دەرەوەی زۆركەس

گەڕانەوەیە دەكرێت بۆ ئێمەی خوێنەر دوای دەیان ساڵ گرنگی خۆی

كە رەنگە تا خوێندنەوەی دەقەكانی بەو وەاڵمە نەگەیشتنب...

هەبێت ،لەوەشدا دەوەستینو دەپرسین لەم سەردەمی شارستانیەتو

یەكێك لە بنەڕەتیەكانی دەق وەاڵمی ئەو پرسیارانەیە كە رەنگە سااڵنێك

تەكنەلۆژیاو پێكدادانە نامۆیانەدا ئەم رۆمانە بۆچیو بۆچی ئەلیف

بێت زۆر خوێنەر بەشوێنی دا بگەڕێت ،بۆ منوونە كاتێك خوێنەرێك ئەمە

شەفەق لەم رۆژگارەدا دێت ئەم رۆمانە دەنوسێت؟ ئایا وێنەیەكی ونبوو

دەخوێنێتەوە (چل رێساكەی عەشق ) كە ناونیشانی یەكێكە لە رۆمانە

هەیە لەالی ئەم ژنە تا لەرێگەی ئەم رۆمانەوە وەاڵمامن بداتەوە؟ كاتێك

گرنگەكانی ئەلیف شەفەق خێرا خۆی توشی ئەو پرسیارەدەكاتو لە

ئێمە لەگەڵ خوێندنەوەی رۆمانەكەدا الپەڕە بە الپەڕە هەڵدەدەینەوە

خۆی دەپرسێت چل رێساكەی عەشق چی یە؟ تا كۆتا الپەڕەكانی رۆمانی

بەو وەاڵمە دەگەین كە بەڵێ لەالی ئەم ژنە رۆماننوسە وێنەیەكی ون

(چل رێساكەی عەشق) ئەم خوێنەرە بە شوێن دوا وەاڵمدا دەگەڕێت،

بوو هەیەو لەرێگەی ئەم رۆمانەوە جارێكی تر دوای دەیان ساڵ دێت

لە كۆتایدا بەو وەاڵمە دەگات كە دەزانێت لە دەقەدا وەاڵمی ئەویش

بە ئێمەی ئاشنا دەكاتەوە ...گرنگی دەقی ئەدەبیش لەم خاڵەدا دەبێتە

هەیە ...بەاڵم ئەوە گرنگە كە نوسەر بەو دەرئەنجامە بگات خوێنەر بڕوا

هۆكارێك بۆ سەركەوتنی دەقەكە.

بەو وەاڵمانە بكات ،ئەگەرنا ئەوا خۆی توشی گەلێك لە دابڕان دەكات

لەگەڵ رێسای یەكەمدا لەم رۆمانەدا ئێمە دەكەوینە بەردەم بوونی

ساڵی سێیەم

لەگەڵ خوێنەراندا ...ئاخر خۆ رەنگە زۆر خوێنەر پێشرت هەندێك شتیان

خوداو مرۆڤەوە كە ئەمە دەكاتە مانایەكی هێجگار قوڵ لەالی ئەلیف

لەسەر جەاللەدینو شەمسو سوڵتانو عەشقو ئاینەكان خوێندبێتەوە،

شەفەق مانایەك كە دەكرێت زۆر وەاڵم هەڵبگرێت:

ژمارە

لە كاتێكدا دەستدەكەن بە خوێندنەوەی رۆمانێكی وەكو چل رێساكەی

(ئەو شێوازەی كە خودای تێدا دەبینین ،هەر رەنگدانەوەی ئەو

عەشق توشی زۆر وێنەی جیاوازدەبن لەگەڵ ئەو نووسینانەی تردا

شێوازەیە كە خۆمانی تێدا دەبینین .گەر خودا جگە لە ترسو سام هیچ

كە پێشرت خوێندویانەتەوە ،ئەگەر نووسەری رۆمانەكان ئەم جیاكاریە

شتێكی دیكەی بۆ ئاوەزمان نەهێنابا ،واتای وابوو بڕێكی زۆر لە ترسو
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هەڵگری سیامی زۆر لە مرۆڤەكانی سەر زەوی ،بەم دێڕانەو لەم رۆمانەدا
ئێمەی خوێنەر دەبین بە دووبەشەوە ،بەشێكامن تێدەگەینو دەزانیین
كە دەبێت هەموومان خۆمان لە رۆحیەتی شومو وەیشومەكانی ناخامن

ئەوە ئەو ژمارە كەمەی خەڵكن
كە لە جیهانداو لە رۆژگارە

پاك بكەینەوەو بەشوێن منێكی ئاسودەو دوور لە رقو نادادیدا بچینو
لە ژیاندا خۆمانی بۆ تەرخانبكەین ،بەمەش منی نەناس كە بوومە
ئینسانێكی رۆح پاكو دۆستی هەمووكەسێك ئیرت دەمبە خۆشەویستی
هەمووتانو جێگەم لە ناو مرۆڤایەتیدا دەبێتەوە ،وەكو چۆن مەوالنا

جیاجیاكاندا لە تێڕامانو

هەڵگری ئەم رۆحیەت بوو كە دۆستایەتی هەموو ئاینە جیاجیاكانو

سەرنجە وردەكانیانەوە بۆ

هەموو كەسە خراپو باشەكانی دەكرد تا پێكەوە بتوانن مرۆڤێكی تر

روداوو كارەساتە مێژویەكانو

بە گفتوگۆو وشەكان دروست بكەنەوە ،چونكە ئەوە باوەڕی مەوالنای
مەزن بوو كە دەیوت :لەالین مرۆڤەوە ناتەبایو رقو بەربەریەت هەیە

بۆ رۆحیەتی مرۆڤو جەنگو

بەاڵم دەكرێت لە رێگەی ماناكانی ژیانو پەندو وشەكانەوە ئەم مرۆڤانە

چەوساندنەوەو عەشقو

بگۆڕدرێن بە مرۆڤی باشرتو وریاتر لەوەی كە هەن ،ئەوە مەوالنا بوو كە

سۆفیگەری

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە رۆژگاری جەاللەدینی مەزنەوە تا ئێستامان رقو خۆشەویستی بۆتە
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بە موریدو قوتابیەكاتی دەوت :هەندێك سالو هەن كە بۆنی دوكەڵیان
لێدێتو هەندێك ساڵویش بۆنی عەتر ...دەبێت مرۆڤ لە نێوان ئەم
دوورە ساڵوەدا چۆن چۆنی رەفتابكات؟ بەمە ئێمە دەتوانیین وەكو

سام لە ناخی خۆماندا هەڵدەقواڵ ،وەلێ ئەگەر خودامان لێوانلێو لە
خۆشەویستیو بەزەیی بینی ،ئەوا ئێمەش بەهەمان شێوە دەبین) بەم
وشانە ئێمەی خوێنەر لەم دەقەدا رووبەڕوی ئەوەدەبینەوە لە نێوان رقو
بۆ بیری مرۆڤ لەالی ئەم ژنە رۆماننوسە دێتەكایەوە ،لەگەڵ خۆیدا
خوێنەریش بەرەو ئەو ئاراستەیە دەبات كە لە هەموو رۆژگارەكاندا هەر

ئەخالقیەمتان بكەینو ببین بە رۆحیەتێكی پاكو دوور لە رق ...بەاڵم
جۆری دووەمامن نە بەم رۆمانەو نە بەهیچ كتێبێكی تر رۆحامن پاك
نابێتەوەو ناتوانین ببین بە مرۆڤێكی دادپەوەر و دووركەوتنەوە لە رقو
بێزاری ...ئاخر ئەم رۆمانەو بەدەیان كتێبی تر بۆ ئەوە نورساون تا مرۆڤ
ماناو وانەیەكیان لێوە فێرببێت ،ئەمە هەوڵی هەموو ئەو نووسەرانەیە

تەوەر

خۆشەویستیدا كامیان بۆ مرۆڤایەتی گرنگە؟ لێرەوە پێداچوونەوەیەك

جۆری یەكەم بە خوێندنەوەی ئەم رۆمانە دەسكاری رۆحی خۆمانو بیرو

كە كار بۆئەوە دەكەن تا لەرێگەی كتێبەكانیانەوە روناكی بە رۆحی

بۆ سەردەمی مەوالنای مەزن ...ئەم گێڕانەوانە لەم دەقەدا بۆ ئەوەیە تا

مرۆڤایەتی ببەخشن كە لەناویاندا (ئەلیف شەفەق) بەم رۆمانە كار

زۆركەس بگەڕێنەوە بۆ الی مەوالنا تا ببنە موریدو قوتابی رێبازەكەی كە

لەسەر ئەم جۆرە ناساندنەدەكات تا لە رێگەی ناوخنی دەقەكەیەوە

خۆی لە لێبوردەیو مرۆڤ ناسیو جیهانێكی تەبادا دەبینێتەوە ،ئاوا ئەم

بە خوێنەران بڵێت دەكرێت ژنە جولەكەیەكی وەكو (ئیال) لە رێگەی

دەقە ئەگەر وردبیخوێنیتەوە دەبیتەوە بە موریدێكی مەوالنا كە هەزاران

خوێندنەوەی ئەو رۆمانەی دەیخوێنێتەوە بەناوی (كفری شیرین) ببیتە

ساڵ پێش تۆ ژیاوە( ...ئەلیف شەفەق) دێت زۆر زیرەكانە لە زمانی

عاشقێكی سۆفیو شوێن ناوو ناونیشانی عەزیز بكەوێتو لەو شپرزەیی

شەمسەوە وشەكان دەكات بە وشەی شەمسو لەرێگەی ئەم وشانەوە

رۆحو نامۆبوونەی جەستەی دووربكەوێتەوەو ئاینەكەی خۆی لەم

دەمانباتەوە بۆ سەردەمی دەسەاڵتدارانی بەغدای عەباسیەكان كە

پێناوەدا تێبپەڕێنێت ...ئەمە مانا گرنگەی ناو ئەم دەقەیە كە دەبێت

پڕبووە لە بێدادیو كوشنتو خیانەتو خوێن (هۆ دادوەر ،لە قسەكەمدا

دواتر ئێمەی خوێنەر ورد بە شوێن رۆحی خۆماندا بگەڕێین تا وەكو ئەم

مەبەستم ئەوە بوو ،گەر مرۆڤ بەردەوام فەروەو جلوبەرگی ئاوریشمو

ژنە خۆمان لە شپرزەیو نامۆبوونو بێ حالی دادەماڵین

زێڕوزەبەری گرانبەهای وەك ئەوەی تۆ لەبەر بێت ،ناتوانێت خودا

(ئەلیف شەفەق) چۆن لە رێگەی چل رێساكەوە بە رێگای پاكبوونەوەو

بدۆزێتەوە) (ئەلیف شەفەق) لێرەدا بەم وشانە رودەكاتە كۆی ئەو جیهانە

گەیشنت بە مرۆڤێكی كامڵامن دەگەیەنێت كە لە بنچینەدا بۆ خۆی ئەو

پڕ ستەمی ئێستا ،رودەكاتە هەموو ئەو سەرمایەدارانەی كە مرۆڤی تر

چل وانەیەبوو كە مەوالنای مەزن كاری لەسەر دەكرد تا دەوروبەرەكەی

بۆ مادە قڕدەكەن ،لەم وشانەوە ئەم ژنە رۆماننوسە دەرگای نەفرەتو

پێ بگۆڕێت ،بەاڵم ئەم ژنە رۆماننوسە دوای دەیان ساڵ لەم وانانە

رەخنەگرتن ئاراستەی كۆی سەرمایەدارانی جیهان دەكات ئیرت سەربە

جارێكی تر دێت لە رێگەی ئەم دەقەوە ئەم چل وانەیە لەناو دەیان

هەچ ئاینو نەتەوەیەكنب ،ئاخر خۆ دەڵەمەندەكانی ئەوسای سەردەمی

وێنەی خەیااڵویو ناواقعیدا بە فەنتازیایەكی زیرەكانەوە لەرێگەی

عەباسیەكانو سەردەمی ئێستایشامن وەكو یەك مرۆڤ دەچەوسننەوەو

ئیالیاو عەزیزەوە بە هەزاران خوێنەری ئەم رۆژگارە دەگەیەنێتەوە ...كە

هیچ كاتێك ناتوانن لەژێر ئەو بەرگ گرانبەهاو مادە زۆرانەی هەیانە

دەكرێت ئەم چل رێسایە بۆ ئەم رۆژگارە نامۆو پڕ لە دەردەسەریانەو

نە خزمەتی مرۆڤایەتی بكەنو نە خودا دەدۆزنەوە ،وشەكانی ناو ئەم

ساڵی سێیەم

لەناو ئەم هەموو شارستانیەتە زۆرانەی كە مرۆڤ تێدا بەوپەڕی نامۆبوون

رۆمانە دەكرێت باس لە سەردەمی مەوالنا بكەن لە سااڵنی  1200كاندا

گەیشتووەو رۆژانە تێدا رۆحی ون دەكات ئەو پەڕی پێویستی مرۆڤەكان

بەاڵم رێك وێنەكان دەكاتەوە بە بەری ئەم رۆژگارە ترسناكو نامۆیەی

ژمارە

بێت تا لەرێگەی ئەم چل وانەیەوە بە رۆحێكی ئاسودەبگات ...ئاخر زۆر

ئەم رۆی جیهانی ئێمەدا ،لە پەڕەگرافێكی تردا ئاوا وەاڵمی زۆر بەناو

زیرەكانە ئەم ژنە رۆماننوسە توانیویەتی لەرێگەی ئەم چل رێسایەوە خۆی

ئیامنداری تر دەداتەوە ( شەریعەت مینا مۆمە ،روناكییەكامن بۆ دابین

لە رۆحی سەدان خوێنەر نزیك بكاتەوەو جارێكی تر بیان گەڕێنێتەوە

دەكات نرخی تەواونابێت ،لێ گەرەكە بیرمان نەچێت كە مۆم یارمەتیامن
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كە عەقڵی لەگەڵدانەبوو چی بەسەر كۆی مرۆڤایەتیدا دێنێت؟ پێ
ئەلیف شەفەق

دەچێت لە ناو زۆربەی رۆمانەكانی (ئەلیف شەفەق) دا وردە وردە
خۆی وەاڵمامن بداتەوە ،بەاڵم لەمەیشدا ئێمە دەبێت خۆمان لەم وشانە
تێبگەینو وەاڵمی خۆمان بەوە بدەینەوە كە ئایا ئەو شتانە دوور لە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەنگاونان لە تەمەمناندا بەرەو كوێامن دەبات؟ دادوەرو شەریعەت
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عەقڵ مرۆڤایەتی لە هەموو رۆژگارەكاندا بە كوێ گەیاندووە؟ مادەو
بێ عەقڵی كاربەدەستانو شەریعەت الی پیاوە نەزانەكان چی بەسەر
كۆی مرۆڤایەتیدا نەهێناوە ...لەمەدا زۆربەمان هاوڕاین كە ئەم رۆمانە
زۆر ورد وەاڵمی ئەم پرسیارانەمان دەداتەوە كە (ئەلیف شەفەق) بۆ
خۆی كردویەتی بە مانیفێستی تەمەنی خۆی ،ئەم ژنە بەشوێن مرۆڤدا
دەگەڕێت مرۆڤێك كە ئەمەیە( :خودا لەسەر وشەكامنان سزامان نادات،
بەڵكو تەماشای قواڵیی دڵامن دەكات ،رێوڕەسم و رسوت نامانكەن بە
بڕوادار ،بەڵكو ئەوە دڵامنە بێگەرە یان نا) لەم گێژاوەی ژیاندا ئاوا ئەم
ژنە دەمانخاتەوە بیری خۆناسینو وەاڵمدانەوەی زۆر مرۆڤی گەمژەو
نەزان ،لە قواڵیی ناو رۆژگارە ونبۆكانەوە جارێكی تر دێت دەمانخاتەوە
بەردەم سەدان وەاڵمو پرسیارەوە ،تا لەرێگەی دەقێكەوە بەرەو ئەو
ستانەمان ببات كە دەبێت وەاڵمامن بۆ زۆر شتی نەگونجاوو پیسو نامۆ
دەدات تا لە تاریكیدا لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر بچین .خۆ ئەگەر
بیرمان چوو كە ئێمە بۆ كوێ دەچینو تەنها چاومان بڕییە مۆمەكە ،ئیدی
چ سوودێكی هەیە؟) (ئەلیف شەفەق) لە گونجی رۆژگارێكی دورەوە كە
دەبێت ئێمە خۆمان وەاڵمیان بدەینەوە ،لە خۆمان دەپرسین :جلوبەرگی
گرانبەها چیامن لێدەكات؟ روناكی مۆمێك چ مانایەكی هەیە بۆمان؟

ئێمەش وەاڵمامن هەبێتو بێدەنگ نەبین( :كاتێك هەست بكەم كە
دەبێت شتێك بڵێم ،ئەوا تەنانەت گەر هەموو دنیا گەروم بگرێتو
داوام لێ بكات بێدەنگ بم ،بێدەنگ نابم ) ئەم وەاڵمە لەم دەقەدا
ئێمەی خوێنەر دەباتەوە بۆ دوو رۆژگار ،رۆژگاری ستەمكاری سەردەمی
عەباسیەكانو رۆژگاری ئەمڕۆی بێدادیو بێ حورمەتیو نایەكسانی

تەوەر

بۆ زۆربەمان نادیارو ونە ،دێت دەمانخاتە ناو قواڵیی ئەو پرسیارانەوە كە

هەبێت لەم رۆژگارەماندا ،بەوەی كە لە زمانی شەمسەوە ئاوا دەبێت

ئێمە لەم جیهانە گول بۆدا ،ئەمە پێناسە راستەقینەكەی مرۆڤە ،ئەو

دا ،دەتباتەوە بۆ ناو قواڵیی رۆحی خۆتو لەوێدا دەبێت خۆت خۆت

مرۆڤانەی كە نایانەوێت هیچ كاتێك بێدەنگبنب لەپای وەاڵمی نەزانو

بناسیت دەبیتەوە بە مرۆڤ یان وەكو دڕندە ژیان دەگوزەرێنیت؟ لە

گەمژەكاندا ،ئەوە روخساری مرۆڤە راستەقینەكانە كە هەمیشە دەبێت

كۆتایشدا بە رێسای چلەمین پێامن دەڵێت :بەبێ عەشق ژیان نرخێكی

باجی وەاڵمە هەقەكانیان بدەن (هێی برادەر ،وریابە لە نێوان قسەكانی

نییە .لە خۆت مەپرسە چ جۆرە عەشقێكت دەوێ ،رۆحی یان ماددی،

تۆو كفركردنێكی تەواودا داوێكی باریك هەیە) ئەمە وەاڵم دانەوەی

خودایی یان دنیایی ،رۆژئاوایی یان رۆژهەاڵتی ،چونكە دابەشبوونەكان

ئەو مرۆڤانەیە كە هەمیشە حەقیان وتووەو داوجاریش بەم تۆمەتە بێ

جگە لە دابەشووبوونی زیاتر چ ئانجامێكیان نابێت .عەشق نە ناوێكی

بنەمایانە مەرگیان راگەیاندوون ،راوەستان لەسەر زۆر مانای ناو ئەم

هەیەو نە نیشانەو نە پێناسەیەك .ئەو هەر ئەوەیە كە هەیە ،بێگەردو

رۆمانەو رۆمانەكانی تری (ئەلیف شەفەق) خوێنەران دەخاتە ناو گەلێك

سادەیە.

وشەی ترەوە كە دەبێتە سەرچاوەی مانایەكی تر لەالی كە رەنگە تا

(ئەلیف شەفەق) تێڕوانینی خۆی هەیە بۆ جیهان ،دەكرێت الی ئەو

خوێندنەوەی ئەم رۆمانە پێ نەگەیشتبێت (ئەلیف شەفەق) لە سەر

ئەم جیهانە پڕ لە ناتەواویو پیسیو نەزانی بێت ،بەاڵم دەكرێت بە

ئەو وەاڵمە رامان دەگرێتو پێامن دەڵێت ئێوە دەبێت وەكو شەمس

نووسینی دەقو ماناكانی ناو ئەو دەقانە شتێكی بچوك لەو هەموو

بن بۆ هەموو دەردە سەریەكانو ئاوا وەاڵمتان بۆ گەمژەكان هەبێت(

كەموو كوڕیانە بسڕینەوەو مرۆڤ بەو جیهانە پاكەی كە گەرەكامنە

گرینگ نییە ،من لەگەڵ ئەو كەسانەی كە خۆشیان ناوێم ،راهاتووم)

بدۆزینەوەو مرۆڤیش وەیشوومەكانی رۆح دایاببڕین ...دەق الی ئەم

بەم مانایانە (ئەلیف شەفەق) دەیەوێت بە مرۆڤ بڵێت دەبێت

ژنە هەڵگری ئەم تێڕوانینانەیە لەگەڵ ئەوەشدا لە كۆتایدا پێامن دەڵێت:

لەناو هەموو نەتەوەوو ئاینو دەسەاڵتەكاندا جێگەی هەموو مرۆڤێك

كاتێ ئاگر عەشقی ئاو دەبێت ،گەردوونیش دەبێتە گەردوونێكی تر

بە بیروباوەڕە جیاجیاكانیانەوە بە هەموو ئاینەكانیانەوە بە هەموو

.

وەاڵمەكانیانەوە ببێتەوە ...چونكە ئەم جیهانە جیهانی هەموومانە
نەك یەك گروپ یەك تاقمو یەك ئاینو یەك یاسا (ئەلیف شەفەق) ئاوا
ساڵی سێیەم

دەنوسێت ،لە سۆفیگەریەوە كە پڕە لە زۆر ماناو وێنەی دانسقە دەتبات
بۆ ناو كەلتوری كوشنت لە ژێر ناوی شەرەف لەالی زۆر خێزانی دواكەتوو،
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ئەرمەنیەكان قڕدەكەن ،بە نوسینی رۆمانەكانی گەشتێكی كوشندەت
پێ دەكات بە قواڵیی جیهانو ناو كەلتورە خۆرەهەاڵتیو خۆرئاوایەكان

لە کۆمەڵگە
پیاوساالرەکاندا
«قورسە» هەم
ژنێکی گەنج،
هەم نووسەر بیت

لە تورکییەوە :سامان کەریم

ئەلیف شەفەق یەکێکە لەو ژنانەی کە لە بواری ئەدەبیاتدا زۆرترین

هەمان شت نین .چیرۆکەکان ،گێڕانەوەی چیرۆکەکان هێزێکی وەهایان

خەاڵتی بەدەست هێناوە ،شاکارەکانی وەرگێڕدراونەتە سەر زیاتر لە سی

هەیە کە دەتوانن مرۆڤەکان پێکەوە ببەستنەوە ،لە خاڵێکی هاوبەشدا

زمان .شەفەق لە کۆنفرانسێکدا کە لە زانکۆی کۆڵۆمبیا لە نیۆرک بۆی

یەکیانبخات .ووتی «چیرۆکەکان ئەو شوێنانەن کە دەتوانین تێیدا خۆمان

سازکرا ووتی ،لە کۆمەڵگە پیاوساالرەکاندا «قورسە» هەم ژنێکی گەنج

بخەینە جێی کەسانیرت» .بەهۆی بە گلۆبالبوونی دنیاوە هیچ کەسێک،

هەم نووسەر بیت.

هیچ وواڵتێک ناتوانێت لەناو فانۆسێکی درەوشاوەدا بژی بێئەوەی

شەفەق لە کۆنفرانسێکدا کە لەالیەن یەکێتی خوێنکارە تورکەکانەوە

کاریگەر بێت بە کەسانیرت .بۆمنونە نائومێدی کەسێک کە لە پاکیستان

ڕێکخرابوو لە زانکۆی کۆڵۆمبیا ،ئاماژەی بە زانیاری ،بیرکردنەوەکانی

یاخود میرس دەژی ،کار لەژیانی کەسێک دەکات کە لە هۆڵەندا ،بەلجیکا

خۆی دا لەبارەی ژیانی کەسیی ،بواری نووسەرییەوە.

یاخود لە کەنەدا دەژی .بەگلۆبالبوونی دنیادا ئەو ئەنجامانەی هێناوەتە

شەفەق لە کۆنفرانسەکەدا باسی کرد کە لە خێزانێکی پیاوساالردا
گەورە نەبووە ،لەبەر ئەوەی وەک کۆچبەرێک ژیاوە ،بەدەر لە بەها

دەبەستێتەوە پێکەوە و کاریگەردەبن بە یەکرتی.

پیاوساالرییەکان ،بەها مرۆییەکان کاری لە کەسێتی کردووە ،ئەمەش

«پێویستە ڕەخنە لەهەموو ئەو ئایدیۆلۆژیایانە بگرین کە

بۆتە هۆی دەوڵەمەندکردنی هەم تێڕوانینی بەڕووی دنیادا هەم باری

دووبەرەکی دەخەنە نێوان مرۆڤەکانەوە»

نووسەریی.

کاریگەربوون بەیەک زۆر گرنگە ،بۆ منونە هەموو بارە زیادەڕۆییەکان

«چیرۆکەکان ئەو شوێنانەن کە دەتوانین تێیدا خۆمان بخەینە

یەکرتی بەخێو دەکەن ،پێویستیان بەیەکرتی هەیە .ترسی دژە وەستانی

جێی کەسانیتر»

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەرانبەر ڕۆژئاوا ،ڕێک پەیوەندی هەیە لەگەڵ

شەفەق لە گفتوگۆکانیدا ئاماژەی بەوەدا ،لەجیاتی ئەوەی تاکەکان

ترسی دژە وەستانی ناوچەیەکی تری دنیا بەرانبەر بە ئیسالم ،یەکرتی

خۆیان دیل بکەن لە ‹قوتویەکی تایبەتدا› کە ئەنجامی ‹لە ئێمەیت،

بەخێودەکەن .پێویستە ڕەخنە لەهەردوو تێڕوانینەکە بگرین .پێویستە

یاخود لە ئێمە نیت› دێنێتە مەیدانەوە ،ڕاسترتە کە پەیوەندییە
ساڵی سێیەم
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مەیدانەوە کە مرۆڤەکان لەڕێگە و شوێنی چاوەڕواننەکراوەوە زیاتر

هەمەچەشنەکان ،کولتورە جیاوازەکانیان خۆشبوێت ،لە جیاتی یەک
جۆر کولتور ،گونجاوترە پەیوەستنب بە کولتوری هەمەچەشنەوە.
هەموو کات گەڕانەوە ناوخۆی کەسێک لە گۆڕاندایە ،بۆ ئەوەی ئەمەش

ڕەخنە لەهەموو ئەو ئایدیۆلۆژیایانە بگرین کە دووبەرەکی دەخەنە
نێوان مرۆڤەکانەوە ،دژی ئەو تێڕوانینانە بوەستین کە جیاکاری دەکەن
لە نێوان مرۆڤەکاندا.
«وا بیردەکەمەوە کە دینە دامەزراوەییەکان مرۆڤەکان
لەیەکتری جیادەکەنەوە»

قوڵرتبکاتەوە ،پێویستە بەگوێرەی توانا بگەڕێت بۆ زانیاری ڕەنگاوڕەنگ

شەفەق ئاماژەی بەوە دا کە پێویستە بەها مرۆییەکان لە پێش بەها

و جیاواز .جەختی لەوەش کردەوە کە زانیاری لەگەڵ خەبەرداربووندا

نەتەوەیی ،دەوڵەتیی ،کولتورییەکانەوە بن ،بەاڵم پێویستە ئەمە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پێکهاتەی کۆمەڵگە الواز ببێت ،زۆر شت لەدەست دەدەین .باس
لەدەستدانی دارایی ناکەم ،باس لە لەدەستدانی کولتور ،دید و زانیاری
دەکەم».
«خوێنەرەکانی تورکیا زۆر عاتفین ،ئەوانەی ئەمڕۆ خۆشیان

لە کۆمەڵگە
پیاوساالرەکاندا نەک
تەنها نووسراوە
پۆلیتیکییەکان ،بەڵکو
ئەو نووسراوانەش زۆر
قورسن کە لەبارەی
سێکسەوەن ،بە تایبەتی
بەنیسبەت نووسەرە
ژنەکانەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کۆچبەرییەکەم ئەمەی فێرکردم .تاکو لەتورکیاشدا مۆزاییکی کولتور،

103

ناوێیت دەتوانن سبەینێ زۆریان خۆشبوێیت»

شەفەق ئاماژەی بەوەدا کە نووسەرێکی ئاپۆلیتیک نییە ،ناشتوانێک
کە پۆلیتیک نەبێت ،پێویستە بەو شێوەیەش بێت ،بەردەوامبوو لە
گفتوگۆکەی ووتی« ،هەڵبەتە پۆلیتیکا هەیە ،بەاڵم ئەوەی گرنگە و
بنچینەیە گێڕانەوەی چیرۆکە ،پێکهێنانی خەیاڵە ،دواتریش هونەری
نووسینەوەی ئەمانەیە ».لە تورکیادا ،بەهەر بیانوویەک بێت ئەتەکێت
دەنرێت بە نووسەرەکانەوە ،مرۆڤەکان دەتوانن بەهۆی تێڕوانینی
نووسەرەکان لەبارەی بابەتی جیاوازەوە زۆر بەئاسانی بڵێین ‹ئیرت من
نوورساوەکانی ئەم نووسەرە ناخوێنمەوە› یاخود ‹ئەم نووسەرەم زۆر
خۆشدەوێت› .بەردەوامبوو ووتی ،بەهەرحاڵ «خوێنەرەکانی تورکیا
زۆر عاتفین ،ئەوانەی ئەمڕۆ خۆشیان ناوێیت دەتوانن سبەینێ زۆریان
خۆشبوێیت».

بەشێوەیەک تێنەگین نکۆڵی لەو بەهایانە بکەین کە تاک لێوەی نزیکە.
شەفەق باسی لەوە کرد تێڕوانینێکی ڕەخنەگرانەی هەیە بەرانبەر
ئەو دینانەی کە وەک دامەزراوەیەکن ،بەاڵم لەبەر ئەوەی لەبارەی
دیندارە ،ووتی «من کەسێکی دیندار نیم ،چونکە وابیردەکەمەوە کە دینە
دامەزراوەییەکان مرۆڤەکان لەیەکرتی جیادەکەنەوە .ژیانە مۆزایکیی و

شاعیرەکان دوچاری ئۆتۆسانسۆر دەبنەوە .هەڵبەتە ئەمانە زۆر
بێزارکەرن»

وا بیردەکەمەوە کە لە تورکیادا ئازادی دەربڕین نییە« ،هەموو
نووسەرێک ،ڕۆژنامە نووسێک ،هەموو شاعیرێک دەزانێت کە بەهۆی
نووسینیەکییەوە ،مەقالەیەکییەوە ،شیعرێک یاخود نووسینێکی لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا ،پێدەچێت تووشی دەرد و بەاڵ ببێت ...کاتێک

تەوەر

سۆفیزیشمەوە نووسیویەتی ،لە تورکیادا مرۆڤەکان وادەزانن کەسێکی

«لەتورکیادا ،ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ،هەموو کەس ،نووسەرەکان،

دەشنووسین ،بەهەڵگرتنی ئەم زانیارییە لە الیەکی مێشکامندا دەنووسین.
لە ئەنجامی ئەمەشدا ئۆتۆسانسۆرێکی گەورە دێتە مەیدانەوە .بەاڵم
باوەڕناکەم توانیبێتامن هەتا لەبارەی ئۆتۆسانسۆریشەوە قسە بکەین،
چونکە بارێکی زۆر شەرم بەخشە ،هیوا بەخش نییە .ئەگەر کەسێک

ئەلیف شەفەق

سانسۆرتان بخاتە سەر ،ئێوەش هەڵوێست بنوێنن بەرامبەری ،ئەمە
قارەمانییە ،بەاڵم ئۆتۆسانسۆر شەرمەزارییە وە «لەتورکیادا ،ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ ،هەموو کەس ،نووسەرەکان ،شاعیرەکان دوچاری ئۆتۆسانسۆر
دەبنەوە .هەڵبەتە ئەمانە زۆر بێزارکەرن».
لە کۆمەڵگە پیاوساالرەکاندا نەک تەنها نوورساوە پۆلیتیکییەکان ،بەڵکو
ئەو نوورساوانەش زۆر قورسن کە لەبارەی سێکسەوەن ،بە تایبەتی
بەنیسبەت نووسەرە ژنەکانەوە« ،کاتێک نووسەرە کوڕەکان لەبارەی
سێکسەوە دەنووسن ،مرۆڤەکان ئەمە بەشێوەیەکی جیاواز دەبینن.
بەاڵم کاتێک ژنێک لەبارەی سێکسەوە دەنووسێت ،مرۆڤەکان ڕێک بەم
شێوەیە بیردەکەنەوە ‹ئەمە ژیانی نووسەرەکە خۆیەتی› بەشێوەیەک
هەڵدەسەنگێردرێت وەک بڵێی ژیانی نووسەرەکە خۆی بێت یاخود
نهێنییەکانی بێت ،وەک بڵێی نووسەرە ژنەکان هێزی خەیاڵیان نەبێت».
«پێویستە ژن زیاتر شوێنی هەبێت لەناو ژیانی کۆمەاڵیەتیدا»
ساڵی سێیەم
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شەفەق ئاماژەی بەوەدا ،لە تورکیادا زۆر قورسە ژن بیت و گەنج بیت ،خۆی

بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە ،بەشێوەیەکی زیادەڕۆیی جەخت لەسەر بە

وەک نووسەرێک تاکو بەرەو کامڵبوون بچێت ،لەالیەن خەڵکەوە زیاتر

داییکبوون یاخود ژن دەکەنەوە ،بە دڵنییایی دایکایەتی ،ژنبوون شتێکی

قبوڵ دەکرێت ،ووتی «بەاڵم ئەمە بەنیسبەت نووسەر ،ئەکادیمیسییان،

زۆر جوان و تایبەتن ،لێرەدا لێپرسینەوە لەمە ناکەم« .بیردەکەمەوە کە

ڕۆژنامەوانە گەنجەکانەوە بەڕاستی زۆر قورسە .تێڕوانینێکی پیاوساالری

زۆر چوینەتەوە بۆ دواوە .بەاڵم پێویستە تاکێک خۆی بتوانێت ئەوە

هەیە کە تاکو ژنەکان باری سێکسی لەدەست بدەن و فەرامۆشی بکەن،

هەڵبژێرێت کە نەیەوێت ببێت بە دایک ،بتوانێت بەهرە ،داهێنانەکانی

بەها ،متامنە ،ڕێزیان زیاد دەبێت ».هەندێک جار بیردەکەمەوە کە تورکیا

خۆی لە ڕێگەی جیاوازەوە دەرببڕێت و پیشان بدات .هێزی کوڕ زۆر لە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لەگەڵ ئەوەشدا کە پێویستە ژن زیاتر شوێنی هەبێت لەناو ژیانی

ژیانی خۆیان دیاری بکەن.

کۆمەاڵیەتیدا .پێویستە ئەم هاوسەنگییە سەر لەنوێ پێکبهێرنێتەوە».

«نەتەوەپەرستی ناسنامەیەکە کە تەسک کراوەتەوە،

ئەم قسانەی شەفەق لەالیەن خوێندکارەکانەوە بە چەپڵە پێشوازی لێکرا.

پێویستە ئەمە تێپەڕێندرێت»

«پێویستە ژنان خۆیان ژیانی خۆیان دیاری بکەن»

تورکیا لە ئیمپراتۆرییەتێکی هەمەچەشنەی زمان ،دین ،کولتور،

گرنگە مرۆڤەکان فێری ئەوە بنب دژی جیاکردنەوەی ڕەگەزیی یاخود

ڕەگەزەوە ،بووە بە پێکهاتەیەکی دەوڵەتیی نێونەتەوەیی« .خۆزگە

هەر جۆرە جیاکردنەوەیەک بن .بەاڵم پێویستە ئیشارەت بەوە بدەین کە

ناسنامەیەکی شێوە چەتری پێکبهێنایە .ناسنامەیەک کە وەک ئەمەریکا،

ئەمڕۆ ئەو بارەی تورکیا لەناویدایەتی بەو شێوەیە نییە« .یەک لەدوای

مرۆڤەکان بە ناسنامە و ڕەگەزی هەمەچەشنەوە بە شێوەیەکی یەکسان

یەک ئامار ،لێکۆڵینەوە باڵودەکرێتەوە .ئەمانەش پیشامنان دەدەن کە لە

خۆیان بەخاوەنی بزانیایە .وەک دووری نیوە تیرەکانی بازنەیەک لە

تورکیادا توندوتیژی ناو خێزان ،کوشتی ژنان سێ هێندە زیادی کردووە،

چەقی بازنەکەوە ،کە هەموو خاڵێکی بازنەکە هەمان یەکسانی هەیە

ناتوانین نکۆڵی لەمانە بکەین .ئەمە واتای ئەوە نییە کە تورکەکان،

لەگەڵ چەقەکەیدا .خۆزگە ناوەندێکی لەو شێوەیە ببوایە» .خوێنەرێکی

کوردەکان ،عەلەوییەکان هەموویان بەو شێوەیەن ،مەبەستم ئەوە نییە،

زۆرم هەیە کە بە ڕەگەز کوردن .هەندێک جار پرسیاری ئەوەم لێدەکەن

بەاڵم ئەمانە ئەو ڕاستیانەن کە پێویستە بیانخەینە بەر چاوی خۆمان و

دەڵێن« ،من کوردم ،بۆچی ناتوانم بڵێم کوردم و دڵخۆشم» سەرەڕای

کاری لەسەر بکەین .بۆ منونە ،تێڕوانینامن لەبارەی هاوڕەگەزبازییەوە

ئەوەی کە دژ بە نەتەوەپەرستێتیم بەاڵم ئەمە تێڕوانینێکی هەقە و

کەمێک جیاوازترە لە ڕوسیا .بەاڵم پێدەچێت بەیانی یاسایەک دەربچێت

لەشوێنی خۆیدایەتی« .لە تورکیادا کاتێک ئاماژە بەم بابەتانە دەدەیت،

دژ بە هاوڕەگەزبازەکان ،پێدەچێت ئەمە ڕووبدات .سەردەمێک بیرمان

وەک خائینێک ،وەک کەسێک دەبیرنێیت کە وواڵتەکەی خۆشناوێت.

لەوە دەکردەوە کە کەس ناتوانێت مناقەشەی منداڵ لەباربردن بکات

خۆشویستنی وواڵت ،خۆشویستنی مرۆڤ ،شتێکی زۆر جیاوازن لەگەڵ

چونکە بابەتێکی زۆر گرنگبوو ،بەاڵم ئیرت کێشەیەکی ژیانی کەسیی

چەمکی نەتەوەپەرستیدا .نەتەوەپەرستی ناسنامەیەکە کە تەسک

نییە ،یاخود ئەوەش بابەتێکی تایبەتی ژیان نییە کە ژنەکان پێویستە

کراوەتەوە ،پێویستە ئەمە تێپەڕێندرێت ».لە تورکیادا ڕێگە نادرێت کە

چەند منداڵ دروست بکەن .ئەم بابەتانە بەڕاستی بێزارم دەکەن .پیاوە

دینی جیاوازیش پەیڕەوەی بکرێت .یەکێک لە خاڵە الوازەکانی تورکیا

سییاسەمتەدارەکان بەلوتبەرزییەوە دەڕوانن ،ژیانی ژنان دیاری دەکەن و

ئەوەیە کە فێرناکرێن جگە موسوڵامنیی ،چەندەها دینی تریش هەیە،

دەڵێن ،پێوستە ژن ئاوا ،بەم شێوەیە بژی ،نابێت لەناو قەرەباڵغیدا قاقا

ئەمە زۆر مەترسیدارە« .بۆچی منداڵەکان فێری دینی کریستیان ،یەهودی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وەال دەنرێت ،فشاری دەخرێتە سەر .دەخرێتە قاڵبی ژیانی تایبەتەوە.

بکەن ،ئەم بابەتانەش بەڕاستی زۆر بێزارم دەکەن .پێویستە ژنان خۆیان

تەوەر

ناوەندایە ،زۆر پەالماردەرە ،زۆر دیاریکەرە .هێزی ژنیش ڕۆژ لەدوای ڕۆژ

لێبدەن ،پێویستە بەم شێوەیە یاخود بەو شێوەیە ژیانی خۆیان دیاری
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یاخود داروینیزم نەبن؟ پێویستە تادەتوانرێت فێربوون زۆر ڕەنگاوڕەنگ

پردە زۆر بنچینەیی و هاوبەشانەش الوازبوون».

بێت».

«بەدەستهێنانی دەنگێکی زۆر لەسەر سندوقی دەنگدان بە

«لەم سااڵنەی دواییدا ،جگە لە جیاوازیکردن لە نێوان

واتای دیموکراسی نایەت»

کلتورەکاندا ،جیاوازیکردن لەنێوان پۆلیتیکاشدا زیادی کرد»

دوای ڕووداوەکانی گەزی پارک لە تورکیادا ،بەچاوێکی زیاتر

بەتایبەتی لەم دوایین پێنج ساڵەدا لە تورکیادا کۆمەڵگەیەکی دژەیەکی

ڕەخنەگرانەوە تەماشای حکومەت دەکرێت« .قسەوقسەڵۆکەکان نیوەی

جۆراوجۆر هێرناوەتە مەیدانەوە « .لەخۆیدا ،لە تورکیادا هەندێک

زیاتری کۆمەڵگەیان جیاکردەوە لەیەک .یەکێک لە هەڵە گەورەکان کە

جیاوازیکردن هەبوو لە بارەی کولتورەوە ،بەاڵم لەم دوایین پێنج ساڵەدا

لە تورکیادا دەکرێت ئەوەیە ،دیموکراسی بەراورد دەکەین بە زۆرینە.

ئەمە زیاتر بەرەو خراپی ڕۆی .لەم سااڵنەی دواییدا جگە لە جیاوازیکردن

دیموکراسی و زۆرینە هەمان شت نین .بەدەستهێنانی دەنگێکی

لە نێوان کلتورەکاندا ،جیاوازیکردن لەنێوان پۆلیتیکاشدا زیادی کرد.

زۆر لەسەر سندوقی دەنگدان بە واتای دیموکراسی نایەت ،واتای

زۆر مەترسیدارە ئەوەندە بەڕێژەیەکی زۆر مرۆڤەکان ڕاکێشیتە ناو

دیموکراسییەت ئەوەیە کە هێزی جیاواز هەبێت ،ئازادی میدیایە ،لەبەر

پۆلیتیکاوە .ئیرت مرۆڤەکان بەشێوەیەک هەڵسوکەوت لەگەڵ یەکرتیدا

ئەم هۆکارانە هەموومان دەدۆڕێین ،چونکە هەموو ئەمانەمان لەدەست

دەکەن وەک بڵێی هەریەکەیان لە ئەستێرەیەکی ترەوە هاتنب ،هیچ

داوە ».لە تورکیادا دیموکراسییەکی شەفاف نییە »،شتێکی تریش کە

خاڵێکی هاوبەشیان نەبێت لەگەڵ یەکرتیدا .خراپرتینیشیان ئەوەیە کە

ئەندێشەیەکی زۆرم دەداتێ ئەوەیە کە ئیرت هەستی میزاح لەدەست

هەست بە ڕقێکی زۆر دەکەن بەرانبەر بە یەکرتی .لەو سەردەمەدا کە

دەدەین .زۆرێک لە کاریکاتۆریستەکان بەهۆی ئەو کاریکاتۆرانەی کە

ئەردۆغان سەرۆک وەزیران بوو ،مرۆڤەکان دەیانووت ئامادەین مبرین لە

کێشاویانن توشی دەرد و بەاڵ بوون .ئیرت دەمی ئەوەیە کە مرۆڤەکان

پێناوی تۆدا ،چەندەها مرۆڤامن بینی کە کفنی لەبەر کردبوو ،ئامادەبوو

هاوسەنگی بە ئێگۆکانیان بدەن».

بۆ ئەمە .لەهەمان کاتدا چەندەها مرۆڤیشامن بینی کە نەفرەتیان

زانکۆی کۆڵۆمبیا ،نیۆرک.

لەمە دەکرد ،نەفرەتیان لە حکومەت دەکرد .ئەگەر لە نێوان هەردوو
ساڵی سێیەم

الیەنەکەدا پردێک هەبێت بۆ یەکگرتن ،ئەوا ئەو پردە هونەر ،موزیک،
ئەدەبیات ،فیلمەکانن کە ئەم الیەنانە لەخاڵی هاوبەشدا بەیەک

ژمارە

دەگەێنن .بۆ منونە ئەدەبیات خاڵێکی هاوبەشە لەبەر ئەوەی مرۆڤەکان
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کتێب دەخوێننەوە ،یاخود یاری تۆپی پێیە ،چونکە مرۆڤەکان هەموو
پێکەوە دەچن بۆ هەمان یاری تۆپی پێ ،بەاڵم بیردەکەمەوە ،هەتا ئەم

بیست
پرسیار
لەگەڵ
ئەلیف
شەفەق

لە ئینگلیزییەوە :گۆران ڕەسووڵ

ئەلیف شەفەق ،نووسەر و ڕۆماننووس و ستووننووسی تورک کە بە هەر

بەو پێوسیتییە دەکەن کە دەبێ دەربارەی سیاسیەت بدوێن و بنووسن،

دوو زمانی تورکیی و ئینگلیزیی دەنووسێت و بە ڕۆمانی «چل ڕێساکەی

چونکە جیهان زۆر بە خێرایی دەگۆڕێت ،تەنانەت بنەڕەترتین مافەکانی

عەشق» ناوبانگێکی جیهانیی دەرکردووە ،وەاڵمی بیست پرسیاری سایتی

مرۆڤ/ئافرەتان گەرەنتی دابینکردنیان نییە و ترسی خێڵەکییەتی و

 THE TIMES LITERARY SUPPLEMENTدەداتەوە:

تیرەگەریی پەرەدەسێنێت لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا.

پرسیار /هیچ کتێبێک هەیە کە لەالیەن کەسێکی ترەوە
نووسرابێت و حەز بکەی تۆ نووسیبات؟

پرسیار /کێ لە نووسەرانی ئەم سەردەمە لە ئێستاوە تاکو سەد
ساڵی تر دەخوێندرێتەوە؟

ئەلیف شەفەق :بەدڵنیایەوە ،زیاتر لە یەک کتێبێش .بێگومان یەکێک

ئەلیف شەفەق :کێ دەزانێ ،ئەمە بۆ گوتن و پێشبینی کردن ئەستەمە.

لە سەرەتاییرتین ڕۆمانە نوورساوەکان کە حەزم دەکرد من نووسیبام
ڕۆمانی (دۆن کیشۆت)ە .بیرمە شۆک بووم کاتێک زانیم کە لە جەنگی
لێپانتۆ سێرڤانتێس بە سەختی بریداربووە و ئەمەش بووەتە هۆی کە

بەاڵم ئەو نووسەرانەی کە دوای سەد ساڵ لە مردنیشیان تاکو ئەمڕۆش
هەر دەخوێندرێنەوە ئەگەری زۆرە کە لە سەدەی داهاتووش هەر
بخوێندرێنەوە.

دەستی چەپی ببڕدرێتەوە .من دوانزە سااڵن بووم کاتێک بەڕێکەوت

پرسیار /چ نووسەرێک یان کتێبێک تۆ وا هەست دەکەی کە

ئەم زانیارییانەم خوێندەوە و بەخۆمم گوت «خۆشبەختانە ئەو وەک من

فەرامۆش کراوە و گرینگی پێنەدراوە؟ هەروەها بۆچی؟

چەپ-دەست نەبووە ».بە دزییەوە ،زۆر ناڕەحەت و نیگەران بووم کە

ئەلیف شەفەق :زۆر هەن ،یەکێک لەو منوونە بەرچاوانە کتێبی

باپیرانی عوسامنییم ئازاریان بە سێرڤانتێس گەیاندووە.

«بوندو»ی (کریس بارنارد)ە کە بە زمانی باشووری ئافریکا نوورساوە.

پرسیار /لە ئێستاوە تاکو بیست و پێنج ساڵی تر الیەن و بواری
کارکردنی تۆ چی دەبێت؟

کتێبێکی گرینگ و تایبەت کە تاڕادەیەک ئەو گرینگییەی پێنەدراوە کە

ئەلیف شەفەق :ئەگەر تۆ نووسەرێک بیت لە جوگرافییایەکی شڵەژاوی
وەک تورکیا ،نایجیریا ،میرس ،پاکستان یان مەکسیک هیچ هۆیەکی
خۆشگوزەرانیی نییە کە تێکەڵ بە سیاسەتت نەکات .تاکو ئێستا ،زیاتر

شایەنییەتی« .سەربازانی سەالمیس»ی خافێر سێرکاس یەکێکی تر لەو
کتێبە ناوازانەیە کە دەبوایە زۆر زیاتر بنارسایە .تا ماوەیەکی کەم پێش
ئێستا (هانس فالالدا) تەنیا لەالیەن چەند خوێنەرێکی بە ئاگا و وردی

ساڵی سێیەم

جیهانی ئاخێوەرانی ئینگلیزییەوە دەنارسا و دەخوێندرایەوە.

ئەمە کێشەیەک بووە لەگەڵ نووسەرانی ناڕۆژئاوایی .لەگەڵ ئەوەشدا،

پرسیار /ئەی چ نووسەرێک یان کتێبێک زۆر لە ئاستی خۆی

بڕوام وایە لە سااڵنی داهاتوودا نووسەرانی ڕۆژئاواییش هەست بە

گەورەکراوە و گرینگی پێدراوە؟

ژمارە

هەمان گوشار و بە هەمان تاڵووکەییە دەکەن .ئەدەب چۆن دەتوانێت

ئەلیف شەفەق :وتەکانی سەرۆک ماو تسی-تونگ ،کە لە جیهانی

وەاڵمی ئەم شێتییەی پۆپولیزم ،شۆڤینیزم ،فەندەمێنتاڵیزمی ئایینی،

ڕۆژئاوادا بە کتێبی سوور بەناوبانگە .زیاتر لە یەک بلیۆن کۆپی لێ

ڕەگەزپەرستیی و فۆبیای بێگانە بداتەوە؟ زیاتر و زیاتر نووسەران هەست

چاپکراوە و لە رێگەی هەڵمەتی دارێژڕاوی پڕوپاگەندەوە باڵوکراوەتەوە؛
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ژیابام .کۆتای سەدەی نۆزدەم لە ڕووسیا ،ئەویش سەردەمێکی مەزنە.
بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی بۆ ژنانی نووسەر بڕوام وایە زەمەنی ئێستا
یەکێک لە گەورەترین سەردەمەکانە.
پرسیار /ئەگەر بتوانیبا شتێک لەو نووسراوانەی کە نووسیوتن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەم لە ئینگاڵند یان شوێنێکی تر وەک بۆسنت

109

بگۆڕیت ،چی دەبوو؟

ئەلیف شەفەق :هیچ شتێکم لەو نووسینانە نەدەگۆڕی کە نووسیومن.
بەاڵم حەزم دەکرد ئەو شتانە بگۆڕم کە نەمنووسین .مەبەستم ئەوەیە،
حەزم دەکرد ئەو وتار و چاپتەرانە بنووسم کە هەوڵمدا لە بیر یان
فەرامۆشیان بکەم ،چونکە من یان زۆر شەرمن بووم یان سەرلێشێواو
بووم بۆ ئەوەی کە بتوانم دەستیان پێوەبگرم.
پرسیار /کێ الوەکیترین کارەکتەری دڵخوازی خەیاڵیی تۆیە؟

ئەلیف شەفەق :دەکەوێتە سەر ئەوەی کە مەبەستت چییە لە
«الوەکیرتین» .چەند کارەکتەرێکی خەیاڵیی سامدار هەن کە من
تا ڕادەیەک هۆگریانم تەنیا لەبەر ئەوەی کە نایابانە نوورساون .پاشا
ئانتیپۆڤ لە دکتۆر ژیڤاگۆ ،ئازاربەخشە کاتێک بەرەبەرە دەگۆڕێت بۆ
کارەکتەرێکی بێبەزەیی ،گاڵتەکەر ،هەبوون و داخ لە دڵ .کە لە کۆتاییدا
ملیۆنان خەڵک ناچار بە خوێندنەوە و هەڵگرتن و تەنانەت ئەزبەرکردنی

خۆی تێکدەشکێنێت.
پرسیار /چ کتێبێکی زۆر بەناوبانگ هەیە کە تاکو ئێستا

پرسیار /ئەگەر بژاردەی ئەوەت لەبەر دەستبا کە لە زەمەن و

 /چ ئاڵبومێک کە تاکو ئێستا گوێت لێ نەگرتووە؟  /چ فیلمێک کە

شوێنێکدا نووسیبات ،لە کوێ و لە چ سەردەمێکدا دەبوو؟

تاکو ئێستا نەتبینیوە؟

ئەلیف شەفەق :ئەگەر من نووسەری ڕۆمانی ترسناکی دڕندەیی بام ،کە

ئەلیف شەفەق :بێگومان ئاین رەند ،هەر یەک لە Atlas Shrugged

هەمیشە حەز بە خوێندنەوەی ئەم جۆرە ڕۆمانە دەکەم ،حەزم دەکەرد

و « Fountainheadخوێندنەوە» ،بەاڵم دەبێ ددانی پێدابنێم کە

تەوەر

ئەم کتێبی باوەڕە کراون.

نەتخوێندووەتەوە؟  /چ شانۆگەرییەک کە تاکو ئێستا نەتبینیوە؟

زۆر وەڕزکەربوون و من هەر پەرەگراف و الپەڕەکانم هەڵدەدانەوە.

پرسیار /کارل ئۆڤ کانوسگارد یان ئێلێنا فێرانتێ؟

دەربارەی شانۆگەرییەکان ،چەندین شانۆگەریی نایاب هەن کە دەربارەم

ئەلیف شەفەق :کانوسگارد بۆ مێشک ،فێرانتێ بۆ دڵ.

خوێندوونەتەوە ،بەاڵم لە سەر تەختەی شانۆ نەمبینیون ،هەر بۆ منوونە

پرسیار /ژاک دێریدا یان جودێت بەتلەر؟

ماڵی بووکەشووشەی هێرنیک ئیبسن .دەربارەی فیلم ،من عاشقی «جیم

ئەلیف شەفەق :هەردووکیان .ئەگەر بکرێت ژیل دولوزیش.

جارموش»م و چەندین جار سەیری زۆرێک لە فیلمەکانیم کردووە .بۆیە

پرسیار /هاملێت یان خەونی شەوێکی چلەی هاوین؟

دەمەوێ بڵێم کە « هەر چییەک کردوویەتی من سەیرم کردووە» ،بەاڵم

ئەلیف شەفەق :خەونی شەوێکی چلەی هاوین.

هێشتا بە دواین دوو فیلمی ئەو نەگەیشتووم .هەروەها هێشتا سەیری

پرسیار /برام ستۆکەر یان ماری شیلی؟

«»Mean Streetsم نەکردووە ،لەگەڵ ئەوانەشدا حەز بە فیلمەکانی هەر

ئەلیف شەفەق :ماری شیلی

یەک لە مارتین سکۆرسێس و هارڤێی کێیتێل دەکەم.

پرسیار /ترەیسی ئێمین یان جێف کوونس؟

پرسیار /هیچ بەهرەیەکی شاراوەت هەیە؟

ئەلیف شەفەق :لە ڕاستییدا ترەیسی ئێمین...

ئەلیف شەفەق :دەتوانم سانگریا ئامادە بکەم( .سانگریا ،خواردنەوەیەکی
کهولییە کە ئیسپانیی و پۆرتوگالییەکان دەیخۆنەوە ،لە شەرابی سوور و
شەربەتی پرتەقاڵ و هەندێک پارچە میوە دروست دەکرێت).

سەرچاوەhttps://www.the-tls.co.uk/articles/public/with-elif- :

پرسیار /جۆرج یان تی .ئێس .ئیلیۆت؟

/shafak

ئەلیف شەفەق :تی .ئێس .ئیلیۆت
پرسیار /مۆدێرنیزم یان پۆست مۆدێرنیزم؟

ئەلیف شەفەق :پۆست مۆدێرنیزم
پرسیار /جەین ئۆستن یان شارلۆت برۆنتی؟
ساڵی سێیەم
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ئەلیف شەفەق :شارلۆت برۆنتی
پرسیار /ئالبێر کامۆ یان ژان پۆول سارتەر

ئەلیف شەفەق :ئالبێر کامۆ
پرسیار /مارسێل پرۆوست یان جەیمس جۆیس؟

ئەلیف شەفەق :مارسێل پرۆست

ئەلیف شەفەق و
قۆناغێکی نوێ لە
ڕۆمانی تورکی
لە عەرەبییەوە :ئاران عەلی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

تەنها یەک ساڵ بوو کە دایک و باوکی لێک جیابوونەوە ،پاشان الی
دایکی گەورە بوو .نووسەر خۆی باس لەوە دەکات گەورەبوونی لە
خێزانێکدا ،کە لەژێر ڕێسا باوە پیاوساالرەکاندا نەبووە ،کاریگەرییەکی
گەورەی لەسەر بواری نووسینی هەبووە .ئەم خامنە نووسەرە ناوی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

(ئەلیف بیلگین شەفەق) لە سرتاسبۆرگ لەدایکبووە .شەفەق تەمەنی
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یەکەم و ناوی دایکی هەڵگرتووە و کردویەتی بە ناوی ئەدەبی و
نووسینی خۆی .تەمەنی منداڵی و الوێتیی بە هاتووچۆی نێوان مەدرید-
عەمان -کۆڵۆنیا بەڕێکردووە ،پێش ئەوەی لە دواتردا بگەڕێتەوە بۆ
تورکیا ،کۆچکردنیشی بۆ ئەمریکا بەپلەی یەکەم بە مەبەستی گەڕانەوەی
بووە بۆسەر خوێندن ،کە دواتریش بووە مامۆستای وانەبێژ لە بابەتی
توێژینەوە و ڕەچەڵەکناسی لە زانکۆی ئەریزۆنا .شەفەق بڕوانامەی
بەکالۆریۆسی لە زانستە سیاسییەکان وەرگرتووە لە زانکۆی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی تەکنیکی لە تورکیا ،هەروەها بڕوانەی ماستەریشی لە
«جێندەر و لێکۆڵینەوە فیمینیستییەکان»دا بەدەستهێناوە ،دواتریش
دکتۆراکەی لە هەمان زانکۆ لە زانستە سیاسییەکاندا بەدەستهێناوە.
لە تێزی ماستەرەکەیدا باسی لە بابەتەکانی ئیسالم و ژنان و تەسەوف
کردووە و لە «پەیامنگای زانایانی کۆمەڵناسی» خەاڵتی وەرگرتووە.
(ئەلیف شەفەق) دەڵێت« :محێدین بن عەرەبی ڕاهاتبوو دەیگوت
بەدوای ئایینی عەشقدا دەگەڕێم لە هەر جێگەیەک بێت ،تەنانەت ئەگەر
الی جولەکە و مەسیحی و موسوڵامنانیش بێت ،توندڕەوەکان پشتیوانیی
سۆفییەکی موسوڵامن شوێن ئایینی عەشق دەکەوێت ،بەتەواوی وەک
ئەوەی ئینب عەرەبی دەیڵێت هیچ ئایینێکی ڕاقیرت نییە لە ئایینی عەشق،

تەوەر

لە ئایینی ترس دەکەن و سیاسەتەکەیان بریتییە لە ترس و تۆقاندن،

ڕۆمانەکەی من (چل ڕێساکەی عەشق) نیگایەکی قووڵە بۆ فەلسەفەی
دێرین ،کە لەسەر یەکبوونی سەرجەم ئایین و گەالن دامەزراوە».
بیروباوەڕی ئینب عەرەبی لەسەر یەکێتیی بوون دامەزراوە ،ئەو
دەربارەی خودا دەڵێت« :جیهان وێنەی خودایە ،خودا ڕۆحی جیهانێکە
کە لەبەردەستی خۆیدایە ،ئەو مەزنرتین مرۆڤە» .ئەلیف شەفەقیش

ئەلیف شەفەق

لەم بابەتەدا دەڵێت« :خودا لەناو ئاسامنە بەرزەکاندا نییە ،بەڵکو
خودا لەناو هەریەکێکامندایە ،هەربۆیە ئەو بەجێامن ناهێڵێت ،چۆن
دەتوانێت خۆی بەجێبهێڵێت ،دۆزەخ و بەهەشت هەردووکیان لێرەن
لەگەڵ خۆماندا».
یەکەمین ڕۆمانی کە ساڵی  1998باڵوبووەوە بە ناوی «سۆفی» ،توانی
خەاڵتی «ڕۆمی» بەدەستبهێنێت بۆ باشرتین بەرهەمی ئەدەبی لە تورکیا.
بەاڵم ڕۆمانی دووەمی بە ناوی «ئاوێنەکانی شار» دەستی بردووە بۆ
بابەتی سۆفیگەری لەالی موسوڵامنان و جولەکە ،بە باکگراوندێکی
خۆرهەاڵتیی ناوەڕاست لە سەدەی حەڤدە .ڕۆمانێکی دیکە بە ناوی
«نیگایەکی قووڵ» خەاڵتی یەکێتیی نووسەرانی تورکی بەدەستهێنا لە
ساڵی  .2000ڕۆمانی دواتریش بە ناوی (کۆشکی کێچەکان) زۆرترین
فرۆشی هەبوو لە واڵتی تورکیا ،دواتر ڕۆمانی (هەڵکشان و داکشان)
ی باڵوکردەوە کە باسی لە پرسی پێگەی ژن و پیاو و سێکس و زەین و
ساڵی سێیەم

ئەدەب دەکات .ساڵی  2006ڕۆمانی «زۆڵەکەی ئەستەمبوڵ» بە زمانی
ئینگلیزی باڵوکرایەوە و زۆرترین فرۆشی هەبوو لە تورکیا .شەفەق لەم
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باس لە پرسی ئەرمەنەکان دەکات ،هەر ئەمەش بووە هۆی ئەوەی لە
تورکیا ڕووبەڕووی گێر و کێشە ببێتەوە بەگوێرەی بڕگەی  301لە یاسای

تورکی ،بەاڵم دواتر ئەو تۆمەتانە پوچەڵکرانەوە.
ساڵی  2009ڕۆمانی «چل ڕێساکەی عەشق» باڵوکرایەوە ،کە لە
رێگەی کارەکتەری ئیال و خێزانەکەیەوە تابلۆیەکی بەرفراوانی کۆمەڵە
کەسێتییەکی نەخشاندووە کە لە ویالیەتی «ماساچیۆس» دەژین لە
زەمەنی ئێستادا و بەدیاریکراوی لە ساڵی  ،2008کەسێتیی دووەمیشیان

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

کاریگەریی خێزانەکەی بەسەر شێوازی نووسینی شەفەقەوە

ئەلیف شەفەق دەڵێت« :ژنان مەزنرتین گێڕەرەوەی چیرۆکەکانن ،من لە
خێزانێکی نەریتیی باوکساالریی گەورە نەبووم ،ئەمەش وەهای لێکردووم
سەربەخۆییەکی زیاترم هەبێت و هەلی ئەوەشی بۆ ڕەخساندووم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە سەردەمی سیانزەی زایینییدا دەژی.
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شتی جیاواز ئەنجامبدەم ،کە ڕەنگە ئەم شتانە لە هاوڕەگەزەکانم
قەدەغەکرابێت ،ئەوانەی لەژێر دەسەاڵتی باوکساالرییدا دەژین» .لە
ڕۆمانێکی دیکەیدا لە رێگەی تەکنیکێکی تایبەتەوە ڕۆشنایی خستۆتە
سەر چەمکی شەرەف ،کە ناوی ڕۆمانەکەشی هەر بریتییە لە «شەرەف»،
کە تێیدا باس لە تاوانی شەرەف و ئازادی ژن و شەرەفی خێزان دەکات.
ئەلیف شەفەق دەڵێت هیچ خۆشەویستییەک بوونی نییە بەبێ ئازادی،
هەروەها لە ڕۆمانی «نیگا»دا باس لەوە دەکات جەستەی ژن موڵکی
خۆیەتی و ژن بەدوای سەربەخۆیی جەستەی خۆیدا دەگەڕێت دوور
لە نیگای کۆمەڵگە و نیگای خودا؛ کاتێک تاوانێک ڕوودەدات کچەکە
ڕوودەکاتە ئاسامن و دەڵێت بۆچی چاوت لەئاستیدا دانەخست
هەتاوەکو لەکاتی ڕوودانی تاوانەکەدا نەبیرنێت؟
هێرش بۆسەر ژنێک کە دەربارەی سێکس دەنووسێت ،وەهای کردووە
زۆرێک لە نووسەران نەوێرن دەست بۆ نووسین دەربارەی سێکس و
وروژاندنی سێکسی بەرن ،تەنها مەگەر دوای ئەوەی دەچنە تەمەنەوە،
بەاڵم ئەلیف شەفەق لەم بارەیەوە دەڵێت چاوەڕێ ناکەم هەتاوەکو
بەپێویستم زانی دەتوانم لەسەر ئارەزووی سێکسی بنووسم».

تەوەر

پیر دەبم ئینجا بوێرم لەسەر سێکس بنووسم ،بەڵکو لە هەر کوێدا

ئەلیف شەفەق

حیکایەتی
حیکایەتخوانێک
لە تورکییەوە :باران

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هەمیشەییە لە ئەلیف شەفەقی  46ساڵ ،کە خامنە نووسەرێکی ناوداری

تێیدا دەژیاین پڕ بوو لەو ماڵباتانەی باوکان سەرپەرشتی خێزانی گەورە

تورکە و لە سرتاسبۆرگی فەرەنسا لەدایک بووە و لەساڵی  1997بە

و قەڵەباڵغیان دەکرد .من لەو نێوەدا بە ڕوانین لە دایکێکی بێوەژن

ڕۆمانی «پەنهان» دێتە نێو دونیای ئەدەبەوە و ناو دەردەکات.

گەورەبووم .لە ڕاستیدا بەدەم دوو جۆر ژن گەورەبووم».

ئەلیف لەم ئاخاوتنەیدا شەفەقی ئەوەی لە چاوەکانیدا بەدیدەکرێت

ژیان لەگەڵ دوو ژندا

کە دەیەوێ «پەنهانێک» بەیان بکات و لە سەرەتاوە ئاوا دەست بە

ژیانی ئەو خامنە نووسەرە و ژیانی لەگەڵ دوو ژندا حیکایەتی ژیانێکی

قسەکانی دەکات:

ئاسایی نییە ،بەڵکو حیکایەتی دوو شارستانی جیاوازیشە:

«من حیکایەتخوانێکم .لە ژیاندا ئەوەی ئەنجامی دەدەم ئەمەیە

«لەالیەکەوە دایکم؛ ژنێکی خوێندەوار ،سیکۆالر ،مۆدێرن ،ژنە تورکێکی

-حیکایەت دەگێڕمەوە و ڕۆمان دەنووسم .ئەمڕۆش لێرە دەمەوێ

بەخۆرئاوایی بوو .لەالیەکەی تریشمەوە ژنێکیرت کە ئەویش منی گەورە

لەبارەی هونەری گێڕانەوەدا چەند چیرۆکێکی خۆم باس بکەم ،هەروەها

کرد بەاڵم ڕۆحانیرت ،کەم خوێندەوارتر ،بە دڵنیاییشەوە کەمرت عەقاڵنی؛

کەمێکیش لەبارەی ئەو بوونەوەرە دەرە-رسووشتییانەی ناوی جنۆکەیان

دایکی دایکم (نەنەم)».

لێ نراوە قسەتان بۆ دەکەم ،بەر لەوەی بگەمە باس کردنی ئەمانەش

ئێلیف بەم قسانە باس لە دوو شارستانی مەزن دەکات ،شارستانێتی

مەبەستمە چەند وێستگەیەک لە ژیانی کەسیی خۆمتان بۆ باس بکەم».

ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا ،لە چاوی ئەودا وێنەی داپیرەی ژنێکە «بۆ بینینی

ئێلیف شەفەق بۆ باسکردنی ئەم حیکایەتانەی خۆی زمان دەکاتە بوار

ئایندەی مرۆڤەکان فنجانی قاوە دەخوێنێتەوە و بۆ دوورخستنەوەی

و هۆکار ،شێوەیەکی ئەندازەیی بۆ ئەم باسکردنە دەکێشێتەوە :بازنە.

ڕۆحە دزێوەکان و دەرخستنی شێوەیان مس دەتاوێنێتەوە».

«لە ماوەی قسەکردمندا بەرەوڕووی زۆر بازنە دەبنەوە .لە سرتاسبۆرگ-ی

هەڵکەوتەی جوگرافی تورکیا وایە ،وەک پینەیەکە فەرشی ڕاخراوی ئەم

فەرەنسا وەک منداڵێکی دایک و باوک تورک لەدایک بووم .دوای

دوو شارستانیەتیەی ،ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای بەیەوە دووریبێتەوە .بۆیە

ماوەیەک باوانم جیابوونەوە ،منیش دوای ماوەیەکی کورت بە هاوەڵی

ئێلیف ئاوڕ لە ڕۆژهەاڵتی سەربوردەی ژیانی خۆی دەداتەوە و دەڵێ

دایکم گەڕامەوە تورکیا».

«زۆر کەس سەردانی داپیرەمیان دەکرد ،ئەوان یان زیپکەیان لێ هاتبوو

ژیانی ئەلیف شەفەق تا بە ئێستا دەگات ڕێبوارییەکی درێژ و بارگە

یان ئەوەتا بالووکە .هەموو جارێکیش داپیرەم چەند وشەیەکی بە زمانی

بارگە بووە ،هەر جارەو دەواری ژیانی خۆی لە شارێکی پێشکەوتووی

عەرەبی لەبەر خۆیەوە دەگوتنەوە و سێوێکی دەهێنا هێندەی ژمارەی

جیهان هەڵداوە .بەاڵم ساڵی 1970ی ئەنکەرەی پایتەختی تورکیا بۆ ئەو

بالووکەکان دڕکی گوڵەباخی تێدەچەقاندن .دواتر دانە دانەی ئەو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەموویان بە تاسووقەوە چاوەڕێی دەکەن ،چاوەڕوانی ئەوان چاوەڕوانیی

«ئەو ساڵە بۆ ئێمە دۆخێک بوو پێی ڕانەهاتبووین ،ئەو ناوچەیەی

تەوەر

لە کۆنفرانسێکی  TEDxدێتە سەر سەکۆی ئاخاوتن ،ئامادەبووان

کەشێکی هەناسەبڕکێن بووە:
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دڕکانەی بە مەرەکەبێکەوە دەکردنە بازنە .لەم
ئاخاوتنەیدا درک بەوە دەکات کە نابێ لەبەردەم
بینەرانێک کە کەسانی پسپۆڕی زانستی و
ئەکادیمی تێدان باس لەم (خورافیات)ـانە بکات.
بەاڵم دەڵێ؛ «نەمدی نەخۆشێک بێت و بەبێ
چارەسەریی بڕواتەوە .ئەو دەڵێ؛ «بێگومان
کێشانی ئەو بازنەیەش کاریگەری زۆری هەبووە
بۆ وشکبوونی بالووکە و زیپکەکان».
ژیان لەنێو بازنەی کولتوور و
کۆمەڵگادا
«هەموومان کە لەدایک دەبین وابەستەی
ماڵبات ،نەتەوە و پۆلبەندییەکین .بەاڵم
لەودیوی ئەو کەشە بێزارکەرەی تێیدا دەژین
ئەگەر هیچ پەیوەندییەکامن نەبێت ،ئەوکاتە
ئێمەش لەناخەوە وشک دەبین .هێز وتوانایی
خەیاڵکردمنان بەرتەسک دەبێتەوە .دڵامن
بچووک و مرۆڤبوومنان لە کورتی دەدا .ئەمە
ئەگەر ماوەیەکی زۆر لەنێو قۆزاخەی کولتووری
ساڵی سێیەم

خۆمان ،هاوڕێکامنان ،دراوسێکامنان ماینەوە».
ئێلیف بەجۆرێک ژیاوە هەمیشە لە قۆزاخە و

ژمارە

بازنەی کولتوور و شار و خەڵک دەرچووە ،ئەو
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لە سرتاسبۆرگ ،ئەنکەرە ،مەدرید ،عەمامن،
کۆڵن ،ئیستەنبوڵ ،بۆسنت ،میشیگان و ئەریزۆنا

ئەلیف شەفەق

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

خورافی دزەی کردۆیە نێو جیهانی جیهانگەرا و دەڵێ؛ «کارێکیرت کە

بێزار بووم لە ژیانی خۆم و دوایین شت حەزم کردبێت بیکەم ئەوەبووە

ژنانی هاوشێوەی داپیرەم لە تورکیا ئەنجامیدان دەدا ئەوەبوو :ئاوێنەی

لەبارەی ژیانی خۆمەوە بنووسم .بۆیە لەباتی خۆم و کەسانی دیکە و

ماڵەوەیان لە قەدیفەیەک وەردەگرت و بە پێچەوانەوە هەڵیاندەواسی،

بەسەرهاتەکانی خۆم دەستم بە نووسین کرد لەبارەی ئەو شتانەی کە

ئەمە نەریتێکی کۆنینەی ڕۆژهەاڵتییە و بەو تێگەیشتنەوە کە ئەگەر

هەر بوونیان نییە ،لەمەوە هۆگریم بۆ نووسینی چیرۆکی ئەندێشەیی و

مرۆڤ زۆر لەبەر ئاوێنە لەخۆی ڕامێنێ ناتەندروستە ،دیوە تەنزئامێزەکەی

خەیاڵی لەوێوە دەستی پێکرد».

ئەم کارە ئەوەیە لەم سەردەمە جیهانگەراییەشدا گرووپ و دەستە و

بەجێهێشتنی دونیای ڕۆحانی ڕۆژهەاڵت

تاقم هەن لەسەر بیری

ئێلیف بەردەوامە لە گێڕانەوە ،دەڵێ؛

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ژیاوە .بەبۆچوونی ئەو دیوی ئایرۆنیکی دونیای سەردەم ئەوەیە نەریتی

تێپەڕبوونی کات باش دەبم ،بەاڵم دایکم شتێکی نەدەزانی ،کە من زۆر

119

«کاتێک ژیانی دیپلۆماتکاریی دایکم لە مەدرید دەستی پێکرد ،لە
هاوشێوەن و ئەمەش یەکێکە لە مەترسییەکانی بەردەم جیهانگەرایی.

شوێنی بچووک و بڕوای بەتاڵی داپیرەم هاتینە دەرەوە و لە فێرگەیەکی

ئەمە لە هەموو شوێنێک بەدیدەکرێ لەنێو بیری لیبڕاڵ ،پارێزکار،

نێودەوڵەتی مەدرید وەک تاکە خوێندکارێکی تورک دەستم بە خوێندن

ئاتایسم و بڕواداری ،دەوڵەمەند وهەژار و لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاواشدا».

کرد .ئەوێم ناونا «نوێنەرگەی بیانییەکان» لە خوێندنگەکەماندا

دەستپێکی چیرۆک و دەفتەرە پیرۆزەییەکەی دایکی

خوێندەڤانی هەموو نەتەوەیەکی لێبوو ..لە ئیسپانیاوە بۆ ئوردن،

«لە تەمەنی هەشت ساڵیمەوە دەستم بە نووسینی چیرۆکی خەیاڵی

لەوێشوە چوینە ئەڵامنیا و دواتر گەڕاینەوە ئەنکەرە ،لە تەمەنی بیست

کرد .ڕۆژێک دایکم دەفتەرێکی ڕەنگ پیرۆزەیی بەدەستەوە بوو و پرسی

ساڵیمدا بارمان کردە ئیستەنبوڵ ،ئەو شارەی سەوداسەری بووم .لەوێ

داخۆ گرنگی بە نووسینی یاداشتەکانی ڕۆژانەم دەدەم یان نا .ئێستا کە

چەند ڕۆمانێکیشم نووسین .چێژ لە نووسین بە زمانی تورکی دەبینم،

ئاوڕ لە دوای خۆم دەدەمەوە تێدەگەم دایکم ئەودەم نیگەرانی ئەوەی

بۆمن زمانێکی هەستەوەر و شیعریە .نووسینم بە زمانی ئینگلیزیش

هەبووە کە کێشەیەکی عەقڵیم هەبێت .لەماڵەوە بەردەوام حیکایەتم

خۆشدەوێ ئەم زمانەش بۆ من بریکارانە و زیهنیە .هەست دەکەم

دەگێڕانەوە ،ئەمە شتێکی باشە ،بەاڵم ئەم حیکایەتانەم بۆ هاوڕێ

پەیوەست و هۆگری هەردوو زمانەکەم».

خەیاڵییەکانم دەگێڕانەوە ،ئەمەیان زۆر باش نەبوو .منداڵێکی داخراو
لێبوردن کردن لەو شتانەی بەریان دەکەوتم .دایکم وەها بیری دەکردەوە
ئەگەر هەستەکانی خۆم و ئەو شتانەی بەسەرم دێن بنووسمەوە بە

تەوەر

بووم ،تا ڕاددەی پەیوەندی دروستکردن لەگەڵ قەڵەمرەنگەکانم و داوای

