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بــۆ بینــەران هیــچ شــتێك لــەوە غەمناكــر نییــە ئــەو دەرهێنــەرەی دڵخوازیانــە، ســااڵنێكی زۆر لەبەرهەمهێنانــی فیلمــی نــوێ دووركەوێتــەوە، ئــەوە دۆخێكــە 

تەنیــا بینــەری ڕاســتەقینە دەتوانێــت تیایــدا بــژی  و ئەزموونــی بــكات. هیــچ كەســێك وەك بینــەران نــرخ  و بەهــای ئــەو ســااڵنە نازانێــت، كــە دەرهێنەرێكــی 

ــەدەم  ــە ب ــەكات، ك ــتچووە ن ــە لەدەس ــەو كات ــت ب ــەوان هەس ــە وەك ئ ــەش ڕەنگ ــودی دەرهێنەرەك ــەت خ ــت، تەنان ــی نابێ ــی نوێ ــگ بەرهەم ــار و گرن دی

چاوەڕوانییــەوە لەدەســتیانداوە. بــەاڵم الی دەرهێنــەرەكان دۆخــی كارنەكــردن و نەبونــی فیلمــی نــوێ، لەدۆخــی چاوەڕوانیــی بینــەران جیاوازتــرە، ئــەوان 

ــەر لەفیلمــە  ــەدا نەبــێ كــە دەرهێنــەرەكان خۆیشــیان ببنــەوە بەبینــەر. ب ــا لەوكاتان ناتوانــن هەســت بەهەمــان تامەزرۆیــی بینــەران بكــەن، مەگــەر تەنی

نوێیەكــەی، دواینجــار كــە بەرهەمــی دەرهێنــەری رسبــی )ئەمیــر كۆســەریكا(مان بینــی، ســاڵی )2008( بــوو، كاتێــك فیلمێكــی دۆكیۆمێنتــی لەســەر ژیــان و 

تواناكانــی یاریزانــی ئەرژەنتینــی )مارادۆنــا( دروســتكرد، لــەو ســاڵە بــەدواوە تــا ســاڵی )2016( كۆســتەریكا تەنیــا وەك ئەكتــەر دەبینــدرا، وەك دەرهێنــەر 

هیــچ فیلمێكــی نوێــی دروســتنەكرد. كۆســتەریكا لەئێســتادا بەیەكێــك لەدەرهێنــەرە گرنگەكانــی ئەوروپــا دادەنرێــت، زۆرجــار لەوەســفی ئــەو دەرهێنــەرەدا 

ڕەخنەگــران دەڵێــن، »ئــەو پیــاوەی خەیاڵێكــی بەهێــز و سەرســوڕهێنەری هەیــە«.

)لەســەر ڕێگــەی شــیری( نوێریــن فیلمــی كۆســتەریكایە، كــە بەرهەمێكــی هاوبەشــی )رسبــی، بەریتانــی و ئەمریكی(یــە، دیــارە بــەر لەپیشــاندانی ئــەم فیلمە 

لەســینەماكانی ئەوروپــا، ڕووداوێكــی ســەیر ڕوویــدا، ئەویــش ڕەتكردنــەوەی بەشــداریپێكردنی ئــەم فیلمــە بــوو لەالیــەن بەڕێوەبەرانــی فێســتیڤاڵی كان-

گرتەیەک لە فیلمەکە
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ــت، ڕاســتەوخۆ  ــی كۆســتەریكا نەبێ ــە ئاشــنای كارەكان ــۆ كەســێك ك ەوە، ب

خەیاڵــی بــۆ ئــەوە دەچێــت كــە ڕەنگــە ئاســتی فیلمەكــە بــاش نەبووبێــت، 

بــەاڵم ئــەوە ڕاســتیی پشــت ڕووداوەكــە نییــە، چونكــە كۆســتەریكا خاوەنــی 

ــەرە  ــەو دەرهێن ــتیڤاڵی كان-ە، ل ــی فێس ــای زێڕین ــی چڵەخورم دوو خەاڵت

گرنگانــەی ئەوروپاشــە، كــە ئاســان ناچێتــە نــاو پرۆســەی دەرهێنانــی 

بەرهەمــی نوێیــەوە، كــە دەشــچێت جیــاواز لــە كارەكانــی ڕابــردووی، 

فیلمێــك دروســتدەكات كــە هەمــووان وەك فیلمێكــی بــاش پەســەندی 

ــفدەكرێت.  ــی( وەس ــۆ فیلین ــەی )فیدریك ــەت بەمیراتگرەك ــەن، تەنان دەك

ــەوەی  ــد، هــۆكاری ڕەتكردن ــان ڕایگەیان ــەی كـــ ــاش بڕیارەك ــتەریكا پ كۆس

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

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

ــۆزبوونی  ــەر هاوس ــر( لەب ــۆن تریێ ــتەریكاش، )الرس ڤ ــەر لەكۆس ــە و ب نیی

ــن  ــڕوای م ــە دەرەوە، بەب ــان كرای ــەر، لەفێســتیڤاڵی كــ ــف هێتل ــۆ ئەدۆڵ ب

كێشــەكە بەتەنهــا لەهەڵوێســتی ئــەو دوو دەرهێنــەرەدا بچــوك نابێتــەوە، 

بەڵكــو دەبــێ بپرســین كــــان بــۆ لەبۆنەیەكــی هونەرییــەوە، بوەتە شــوێنێك 

بــۆ ملمالنــێ لەســەر دیكتاتــۆر  و ســەرۆكە پــڕ كێشــەكانی ئێســتای دونیــا؟

»لەسێ چیرۆكی ڕاستەقینە و چەند چیرۆكێكی فەنتازییەوە وەرگیراوە«

دەســتپێدەكات،  كۆســتەریكا  ئەمیــر  نوێیەكــەی  فیلمــە  ڕســتەیە  بــەم 

ــی  ــدووی بەرەكان ــی مان ــی پیاوێك ــیری چیرۆك ــەی ش ــەر ڕێگ ــی لەس فیلم

ــكك  ــوژراون. یەكێ ــدا ك ــوكارەكەی لەبەرچاوی ــە كەس ــەوە، ك ــەڕ دەگێڕێت ش

لــەو شــتانەی كــە وادەكات ئاســان دەرهێنــەری فیلمەكــە بناســیتەوە و 

ــەوە  ــی ئ ــتەریكایە، ئیندیڤیدواڵییەت ــی كۆس ــەوە فیلم ــت، ئ ــك بڵێی ــێ ش ب

خــودی  لەدایكبــووی  دونیابینییەكانــی  دەرهێنەرێكــە  دەرهێنــەر،  وەك 

خۆیــن. چیرۆكــی فیلمەكــە لــەو بەیانییــەوە 

دەســتپێدەكات، كــە كارەكتــەری )كۆســتا( 

ــت،  ــی دەگێڕێ ــۆی ڕۆڵ ــتەریكا خ ــر كۆس ــە ئەمی ك

كۆپتــەر و  تانــك و  ناڵــەی گوللــە و  لەنــاو گرمــە و 

بۆنــی باروتــدا خەبــەری دەبێتــەوە، كارەكتــەری كۆســتا 

ــەو  ــەڕ، ئ ــی ش ــیر دەكات بەبەرەكان ــی ش ــە كاری گەیاندن ــیربەرێكە، ك ش

لەگەرمــەی شــەڕ و لەژێــر ڕێژنــەی گوللــەدا، لەالدێیەكــی نزیك لەســەنگەری 

ــات  ــیر دەب ــی، ش ــی نزیك ــووە بەهاوڕێیەك ــە ب ــك ك ــەڕەوە، بەگوێدرێژێ ش

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

ــەو  ــەن ئ ــە خــان لەالی ــێ، بووك ــی دەبین ــكا بێلۆچــی ڕۆڵ ــە مۆنی ــە، ك هەی

ــەوەی  ــۆ ئ ــراوە ب ــت، ئامادەك ــیریان لێوەردەگرێ ــتا ش ــە كۆس ــەی ك خێزان

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

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

كۆســتا لەگــەڵ خوشــكی زاگا لەپەیوەندییەكی خۆشەویســتیدایە، بڕیاریداوە 

پــاش تەواوبوونــی جەنــگ، هاوســەرگیری بكــەن. بــەاڵم پــاش جەنــگ 

شــتەكان دەگۆڕێــن، چونكــە نەبوكەكــە شــوو بــەزاگا دەكات، نــە كۆســتاش 

خوشــكەكەی زاگا دەهێنێــت، بەڵكــو چیرۆكەكــە بــەو ئاڕاســتەیەدا دەگــۆڕێ 

كــە كۆســتا و بووكەكــە پەیوەندییەكــی گــەورەی خۆشەویســتی لەنێوانیانــدا 

دروســتدەبێت.

جەنگ، سەما و گۆرانی

ــەزۆر  ــات، ل ــەك كارەس ــی زنجیرەی ــۆ خولقاندن ــەیەك ب ــگ وەك پرۆس جەن

فیلمــی كۆســتەریكادا ئامادەیــی هەیــە، دەیەوێــت ئەوەمــان نیشــانبدات، 

ــامناك،  ــەڕوداوی س ــڕە ل ــگ پ ــەوەی جەن ــی پێش ــە هێڵ ــی هەمیش گەرچ



ەم
وو

 د
ڵی

سا
320

ژمارە

6
 کانونی
یەکەم
2017

بــەاڵم كــەم نیــن ئــەو ڕوداوە كۆمیدیانــەی، كــە لەهێڵــی پشــتەوەی 

جەنــگ ڕوودەدەن. بــەاڵم جەنــگ الی كۆســتەریكا، جیاوازییەكــی گــەورەی 

ــەوەی الی  ــا، ئ ــەی دونی ــی دیك ــەی دەرهێنەران ــگ الی زۆرب ــە لەجەن هەی

ــە  ــە ك ــتارە نیی ــەو كوش ــە، ئ كۆســتەریكا شــوێنی هەڵوێســتە لەســەر كردن

جەنــگ دەیخوڵقێنێــت، ئــەو كاریگەرییــە خراپــەش نییــە كــە جەنــگ 

لەســەر مرۆڤــەكان دایدەنــێ، بەڵكــو كۆســتەریكا لەجەنگــدا بــەدوای 

ڕیتواڵــە میللــی و كۆمەاڵیەتییەكانــدا دەگــەڕێ، بــۆ كۆســتەریكا ســەماكردن و 

ــرە لەپیشــاندانی دیمەنــی  ــەردەم تانكێكــدا، زۆر كاریگەرت ــن لەب گۆرانیگوت

بۆردومانكــردن و وێرانكردنــی شــارێك. تەنانــەت كۆســتەریكا لەجێگەیەكــدا 

بەجوانــی تەعبیــر لەهەســتی خــۆی ســەبارەت بەجەنــگ دەكات و دەڵێــت، 

ــم،  ــتیدا دەجەنگ ــاو ئاش ــی لەپێن ــم، بەبەردەوام ــی زۆر عاتفی ــن پیاوێك »م

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

ــاوی  ــی لەهەن ــە كۆســتەریكا ڕوداوەكان فیلمــی لەســەر ڕێگــەی شــیری، ك

ــەر  ــەوردی كاری لەس ــاوە، زۆر ب ــالفیاوە هەڵهێنج ــۆی یۆگوس ــەڕی ناوخ ش

گرتەیەک لە فیلمەکە
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نەبینــدراو و شــاراوەكانی جەنــگ  دیــوە 

دەبێتــە  بینــەر  فیلمــەدا  لــەم  كــردووە. 

خاڵــی  بــەاڵم  كۆمەڵكــوژی،  چەنــدان  شــایەتی 

ــۆ تەعبیركــردن  ــاوازەی كۆســتەریكا ب جیاكــەرەوە و ن

بەڕێگەیەكــی  كــە  لێرەدایــە،  كۆمەڵكوژییانــە  لــەو 

دیــارە  پیشــاندەدا،  كوشــتنەكان  دیمەنــی  كۆســتەریكا  ســوریالیی 

ــەدا  ــەم فیلم ــو ل ــن، بەڵك ــوژ دەكرێ ــە كۆمەڵك ــن ك ــەكان نی ــا مرۆڤ بەتەنه

ــتنی  ــی كوش ــن، دیمەن ــڕ دەكرێ ــەكان ق ــب بەمرۆڤ ــش هاوتەری ئاژەڵەكانی

گوێدرێژەكــەی كۆســتا، یاخــود ڕوبارێــك لەخوێنــی بــەرازەكان، نیشــاندەری 

نەوەدەكانــدا  لەســااڵنی  كوشــتوبڕەی  ئــەو  بــۆ  كۆســتەریكایە  دیــدی 

لەیۆگوســالفیا ڕویــدا. خاڵێــك كــە لــەم فیلمــەدا كۆســتەریكا بــەوردی كاری 

ــانێكن  ــەڕەكەن، كەس ــۆی ش ــە داینەم ــانەن ك ــەو كەس ــردووە، ئ ــەر ك لەس

هــەم لــەڕوی لەشــوالر و هــەم لــەڕوی زەینییــەوە كێشــەیان هەیــە، زیاتــر 

ــێركن، وەك  ــی س ــەڕدا خەریك ــی ش ــازن  و لەبەرەكان ــك تەنافب ــی پۆلێ دەڵێ

ــێ  ــێ ناتوان ــە دەیانبین ــەر ك ــن، بین ــدا ب ــان و نەمان ــەوەی لەجەنگێكــی م ل

ــان  ــە ڕێی ــك ئینســانن بەهەڵ ــە كۆمەڵێ ــێ، ئەمان ــێ  و بەخــۆی نەڵ پێنەكەن

كەوتووەتــە بەرەكانــی شــەڕ. دیــارە كۆســتەریكا بەمەبەســت ئەمــەی 

هەوەســباز  و  كەســانی  دیكەیــدا  لەفیلمەكانــی  چــۆن  وەك  كــردووە، 

ــەم  ــت ل ــكاری، دەیەوێ ــۆڕش  و گۆڕان ــەرقافڵەی ش ــە س ــران دەكات ــوێ گ گ

ڕێگەیــەوە گاڵتەجاڕییەكانــی جەنــگ، بێباوەڕیــی ســەربازان بــەو جەنگــەی 

دەیكــەن بخاتــە ڕوو، چونكــە كارەكتەرەكانــی كۆســتەریكا زیاتــر خەریكــی 

شــیر و پەنیــر خواردنــن، وەك لــەوەی خەریكــی شــەڕ  و تێكشــكاندی پالنــی 

ــن. ــان ب دوژمنەكانی

گرتەیەک لە فیلمەکە

ئەمیل کۆستەریکا
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»هەمــوو شــتێك بــۆ كڕینــە، هەمــوو شــتێك بــۆ فرۆشــتنە، هەمــوو 

كەســێكیش قابیلــی فرۆشــتنە«، جارێكیــان كۆســتەریكا ئەمــەی بەڕۆژنامــە 

نوســێك وت، بــەاڵم ئــەم تێروانینــە بــۆ بەكااڵبوونــی هەمــوو شــتێك تەنانەت 

ئینســانیش، بەبەردەوامــی لەفیلمەكانــی ئــەم دەرهێنــەرەدا بوونــی هەیــە. 

ــتەریكادا  ــی كۆس ــە لەفیلمەكان ــە هەمیش ــەكان ك ــە گرنگ ــك لەتوحف یەكێ

ئامادەیــی هەیــە، ســاتەوەختە موزیكاڵییەكانــە، كارەكتــەرەكان بــۆ ســاتێك 

ــن،  ــە دەب ــەو ڕیتواڵ ــەی ئ ــن و ئاوێت ــایەتییەكانیان دەردەچ ــی كەس لەبەرگ

كــە كۆســتەریكا دەیخوڵقێنــێ. لەفیلمــی ڕێگــەی شیریشــدا بەهەمــان 

شــێوە چەنــد ســاتەوەختێك هــەن، كــە تیایانــدا چیــرۆك و بەرەوپێشــچوونی 

ڕوداوەكان بــۆ ســاتێك دەوەســن و لەبــری ئــەوە، گۆرانیــی  و ســەما شــوێنیان 

فیلمەكانــی  نێــو  لەكۆڵەكەكانــی  یەكێــك  مــن  بەبــڕوای  دەگرێتــەوە. 

كۆســتەریكا، گۆرانــی و مۆزیــك و ســەمایە، بــۆ ئــەم الیەنــەش دیــارە شــوێن 

نییــەو لەبەرچــاوە، چونكــە بیرمــان نەچــێ  پەنجــەی كۆســتەریكا ون 

كۆســتەریكا خۆیشــی ئاوازدانــەر و موزیســیانە، دیــارە دەبــێ بــاس لەڕۆڵــی 

ــن،  ــتەریكاش بكەی ــتامنی كۆس ــەری هاونیش ــج(ی ئاوازدان ــۆران بریگۆڤی )گ

كــە بووەتــە كارەكتەرێكــی گرنگــی پشــت گۆرانــی  و موزیكــی فیلمەكانــی 

ــتەریكا. كۆس

ــۆ  ــە ب ئامادەیــی موزیــك لەفیلمەكانــی كۆســتەریكا، بەتەنهــا مۆتیڤێــك نیی

جواڵندنــی هەســت و ســۆزی بینــەران، بەڵكــو كۆســتەریكا زۆر ورد  و ژیرانــە 

كاری لەســەر ئــەو الیەنــە كــردووە، بــەوەی لەزۆربــەی فیلمەكانیــدا، ئــاوازە 

ــی  ــو دڵ ــتووەتە نێ ــكان-ی خس ــی باڵ ــەكانی ناوچەكان وون  و سەرنجڕاكێش

فیلمەكانییــەوە، لەوپــەڕی جەنــگ بــۆ ئەوپــەڕی خراپــی دۆخی ســایكۆلۆژی 

كارەكتەرەكانــی، كۆســتەریكا گۆرانــی و مۆســیقا دەكاتــە خاڵــی دەرچــوون و 

وەرچەرخــان لــەو دۆخــە خراپــەی كارەكتــەرەكان تێیكەوتــوون.

كۆستا، پیاوێكی بێامڵ

ــی  ــان لەفیلمەكان ــەو كۆنســێپتانەی ئامادەییەكــی دیاری ــی، یەكێكــە ل بێامڵ

ــەوەی  ــاش ئ ــن(دا، پ ــی )ژێرزەمی ــە لەفیلم ــۆ منون ــە، ب ــتەریكادا هەی كوس

ــی(  ــەری )كرن ــێ، كارەكت ــور دەب ــەواوی شــار خاپ ــێ و ت ــا دەب ــگ بەرپ جەن

ــات،  ــدا بەســەر دەب ــی لەژێرزەمین ــەواوی ژیان ــامڵ و ت ــە پیاوێكــی بێ دەبێت

ــا(دا، كارەكتــەری )ئێكســڵ( گەنجێكــی  یاخــود لەفیلمــی )خەونــی ئەریزۆن

بێامڵــەو بەشــێكی زۆری ژیانــی لەنــاو كەشــتی و لەڕاوكردنــی ماســیدا 

ــردووە. ــەر ب بەس

ــە، چەمكــی بێامڵــی لەفیلمەكانــی  ئــەوەی گرنگــە ئامــاژەی پێبــدەم ئەوەی

كۆســتەریكادا بەتەنهــا ئامــاژە نییــە بــۆ بونێكــی مــاددی، واتــە ئامــاژە نییــە 

بــۆ مــاڵ وەك خانــوو یاخــود شــوێنێك بــۆ نیشــتەجێبوون، بەڵكــو ئاماژەیــە 

ــەری  ــەش الی كارەكت ــەم چەمك ــودی، ئ ــایكۆلۆژی  و وج ــی س ــۆ دۆخێك ب

ئێكســڵ بەڕونــی دەردەكــەوێ، كاتێــك بــۆ ســەردانی ماڵــی مامــی دەچێتــە 

ــێ،  ــك لەگەیشــتنی یەكســەر دەڵ ــد خولەكێ ــاش چەن ــر، هــەر پ شــارێكی ت

»دەمــەوێ بــڕۆم«. لــەم فیلمــە نوێیــەی كۆســتەریكادا هەمــان كۆنســێپت 

ــووك(  ــتا، ب ــەری )كۆس ــەردوو كارەكت ــك ه ــە، كاتێ ــی هەی ــارە ئامادەی دوب

وەك دوو كەســی بــێ ڕابــردوو، بێــامڵ دەردەكــەون، تەنانــەت بەدرێژایــی 

فیلمەكــە كارەكتــەری بــووك نــاوی نییــە، ڕابردوویەكــی ڕۆشــنی نییــە، 

ئــەوەی لەســەری دەیزانیــن تەنیــا ئەوەیــە، كــە نیــوەی رسبییــە و نیوەكــەی 

ــووك داوا  ــەری ب ــدا، كارەكت ــە ناوازەكان ــك لەدیمەن ــە. لەیەكێ ــری ئیتاڵیی ت

ــە  ــەوەی نەكەوێت ــۆ ئ ــت ب ــدا بیپارێزێ ــەی خۆی ــەكات لەماڵەك ــتا ئ لەكۆس

دەســت كۆمانــدۆزەكان، دواتــر ئێمــە دەبینیــن كــە كۆســتا و بــووك لەگەڕان و 
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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.

دووانەی 
دەسەاڵت و 

سێکس
نووسەر: نەوال سەعداوی

ساڵی چاپ: 2017

210 الپەڕە

ڕانان: بەرزان عەلی
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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، 

ــە ڕۆمــا دەدات و  ــی ل ــاری دەركردن ــەو كچــە دەنوســێت، قەیســەر بڕی ــۆ ئ ــە داوی خۆشەویســتی كچێكــەوەو شــیعری ئاشــقانە ب ــەم شــاعیرە دەكەوێت ــەوەی ئ دوای ئ

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، 

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 پاشــامنەوەی )ناســۆ(لە مانفــا و واڵتــی غەریبــدا بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە هەشــت ســاڵ  ســەرەنجام بەخەمــی 

دوری لــە نیشــتامن و مەعشــوقەكەی ســەردەنێتەوەو بۆیەكجــاری كۆچــی دوای دەكات. 

نامە بۆ كچەكەم
بابەت: ڕۆمان

نوسەر: تیۆدۆر كالیفاتیدێس

وەرگێڕ : )دالوەر قەرەداغی( 

چاپكراوەكانی ناوەندی ئەندێشە 

ڕانانی: شاخەوان سدیق
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مای نیم ئز لەیال
بیتا مەلەكوتی

مەریوان هەڵەبجەیی

)149( الپەڕە

ساڵی چاپكردن2012_بەزمانی فارسی لە فەرەنسا و 

ساڵی 2016، بەزمانی كوردی لە سلیامنی

لەباڵوكراوەكانی بیستەمین ڤێستیڤاڵی گەالوێژ.

ڕانانی: بەرزان عەلی

ــە ســااڵنی  ــران ل ــی ئێ ــوای شۆڕشــی گەالن ــەری ســاتەكانی شكســت و بێهی ــەوەی بین ــك كــە بەن ــی مــرۆڤ گەلێ ــە چیرۆكــی ژیان ــە باســكردنە ل ــەم ڕۆمان ئ

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 

ــاو  ــە ســێدارەدانی هــەزاران الوی ئازادیخــواز بەن ــە چــەپ و ڕاســت ڕەوەكان و ل ــی گروپ ــە دۆزەخ، ئەویــش دوای پێكدادان ــەدا دەبێت ــەو واڵت ــەكان ل ئێرانی

ــەوان  ــك ل ــۆ زۆرێ ــتامن ب ــر نیش ــی ت ــتپێبكات و جارێك ــە دەس ــۆ تاراوگ ــەكان ب ــاوی ئیرانی ــی بەلێش ــرد كۆچ ــەش وای ك ــە ئەم ــۆرەوە، ك ــی جۆراوج تۆمەت

ــە  ــە، جگــە ل ــچ نیی ــی هی ــژووی مرۆڤایەت ــە« مێ ــی وای ــارەی شــۆڕش پێ ــك دەرب ــە وتارێ ــار عەلیــش( ل ــەوەی )بەختی ــە زیندانێكــی گــەورە، وەك ئ ببێتەوەب

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 

ــت. بەگشــتی  ــە ژیانــی خــۆی دێنیَ ــای ب ــە خــوارەوەو كۆت كارەكتــەرە ســەرەكیەكانی ڕۆمانەكــە خــود كــوژی دەكات و لەســەر پردێكــەوە خــۆی هەڵدەدات

ڕۆمانەكــە یاریكردنێكــە لــە نێــوان هــەردوو بلۆكــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاواداو هەوڵێكــە بــۆ پیشــاندانەكانی نائومێدیەكانــی ئینســان كــە ئەگــەر بیەوێــت لــە 

هەركوێیەكــی ئــەم دونیایــەدا بــژی.
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مــوراد كارەكتــەری ســەرەكی ئــەم ڕۆمانــە، فەرمانبەرێكــی ڕاســتگۆو دڵســۆزی حكومەتــە، ئــەم پیــاوە لــە ڕێگــەی پەیوەندییــەوە بــە خۆشەویســتی، هاوســەرگیری لەگــەڵ 

ــەاڵم هــەژاری  ــەوەرو ئاســودەن، ب ــەوە بەخت ــە ســەرەتاوە پێك ــە ئەگەرچــی ل ــەم خێزان ــت، ئ ــی دەبێ ــر كچێكــی لێ ــە دوات ــە(وە، ك ــاوی- )حەلیم ــدا دەكات بەن خامنێك

ــە  ــان ل ــە دواتــردا هــۆكارە بــۆ هەڵوەشــانەوەی خێزانەكــەو بەالڕێدابردنی ــە بەردەوامبوونــی ئــەم خۆشــبەختیەو، ل ــە ڕووی داراییــەوە ڕێگــرە ل و دەســتكورتی مــوراد، ل

چەندیــن ڕوەوە، چونكــە مــوراد نایەوێــت ببێتــە كەســێكی گەنــدەڵ، دەیەوێــت ژیانێكــی ئابڕومەندانــە بــژی، بــەاڵم بەرامبــەر بــەم بیــرو بــاوەڕەی ڕۆژ دوای ڕۆژ ژیانــی 

ــە پیاوێكــی تێكشــكاو  ــت و دەبێت ــای دێ ــی كەســایەتی كۆت ــە تێكشــكان و ڕوخان ــی دەكات و ب ــر دەبێــت، كــە ئەمــەش ســەرەنجام توشــی دابەشــبون و كەرتبون وێران

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 

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 

ئەوەیــە، كــە لــە دواتــردا و بەهــۆی غدرەكانــی كۆمەڵگــەوە )موراد(یــش دەبێتــە یەكێــك لــە پیاوانــی بەرتیــل خــۆری گەنــدەڵ، ئەگەرچــی هەمیشــەش هەســت بــە تــاوان 

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.

پیاوێكی تێكشكاو
تاهیر بن جەللون

وەرگێڕ: ئازاد بەرزنجی 

باڵوكراوەی : دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

ساڵی باڵوكردنەوە: 2013

ڕانانی: بەرزان عەلی

ڕۆمانی )پیاوێكی تێكشكاو( یەكێكە لە ڕۆمانە گرنگ و دیارەكانی )بن جەللون( و ساڵی 1994 خەاڵتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی بەدەستهێناوە. نوسەر خۆی 

دەڵێت: بیرۆكەی ڕۆمانەكەی لە ڕۆمانی نوسەرێكی )ئەندۆنیزی(ە وە وەرگرتووە، بەناوی )پیرامۆدیا ئاناتا تویر(
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پاسەكەی گورون
مەحمود نەجمەدین

چیرۆک

 236 الپەڕە

 لە باڵوكراوەكانی ناوەندی رۆشنبیریی و هونەری 

دیالۆگ 

ڕانانی: بەرزان عەلی

ــەدوای  ــە، ل ــود نەجمەدین ــووس مەحم ــی چیرۆكن ــی نوێ ــورون، بەرهەمێك ــەكەی گ ــی پاس ــە چیرۆك كۆمەڵ

كۆمەڵــە چیرۆكــی هاوشــێوەكانی ســەلیم جەودەتــەوە ئەمــە دووەمكۆمەڵــە چیرۆكــی هاوشــێوەكانی 

ســەلیم جەودەتــەوە ئەمــە دووەم كۆمەڵــە چیرۆكــی نووســەرە، كــە لەباڵوكراوەكانــی ناوەنــدی رۆشــنبیریی 

ــی  ــەوە، ناوەڕۆك ــراوەو باڵوكراوەت ــاپ ك ــەڕەدا چ ــی )236( الپ ــە، لەدووتوێ ــەم كتێب ــە، ئ ــەری دیالۆگ و هون

ــا،  ــێ  مارین ــورون، كاف ــەكەی گ ــێ  دێ ، پاس ــوری ل ــی مەنس ــە بۆن ــە چیرۆكەكانی«دیجل ــە ل ــە بریتیی كتێبەك

خاتــوو ســیلۆنا، ســوهەیب ئەڵــامس لەبەرشــەلۆنەیە، پینەدۆزەكــەی قــارس، لەدێرســیم مــردم لەبانــە شــێت 

ــر. زۆرێــك  ــە، و چەنــد چیرۆكێكــی ت بــووم، ســیخوڕە عاشــقەكە، رۆحیموســەك جەمیــل لەجەســتەی مندای

لــەم چیرۆكانــە لــە ســااڵنی رابــردوودا لــە رۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا بــاڵو كراونەتــەوە، و ئێســتاش لەدووتوێــی 

كتێبێكــدا باڵوبووەتــەوە. مەحمــود نەجمەدیــن: یەكێكــە لــە چیــرۆك نوســە جدیەكانــی ئێســتای نــاو دونیــای 

ــەوە. ــارو ســایتەكاندا باڵودەكات ــە ڕۆژنامــەو گۆڤ ــی ل ــی كــوردی و ســااڵنێكە بەرهەمەكان ئەدەب


