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ــا و  ــی فەڕەنس ــی واڵت ــەرە دیارەکان ــە نوس ــە ل ــن( یەکێک ــنس فێرم  )ماکس

ــەکان  ــە جیهانیی ــە زمان ــۆ زۆرێــک ل ــاوا، کــە ڕۆمانەکانــی ب ــا و ڕۆژئ ئەوروپ

وەرگێــڕدراون و خۆشــبەختانە لەالیــەن وەرگێــری بەتوانــا )ئــازاد بەرزنجــی( 

بــۆ ســێینەکەی )بەفــر، هەنگویــن، کەمانچــەڕەش( بــۆ زمانــی کــوردی 

وەرگێــڕدراون و وەرگێــڕ بــە زمانێکــی پــاراو و کوردییەکــی بــێ گــڕێ و گــۆڵ 

ــاودارە ئاشــنا کــردووە. ــەو نوســەرە ن خوێنــەری کــوردی ب

دیــارە دونیــای نوســینی ماکســنس فێرمــن دونیایەکــی جیــاوازە و ئــەو 

ــرن دەنوســێت و  ــە تەکنیکــی پۆســت مۆدێ ــەو ڕۆماننوســانەی ب یەکێکــە ل

ــڕۆ  ــادە بەفی ــچ ووشــەی زی ــە هی ــڕە ک ــدە چــڕ و پ ــەوەی هێن ــی گێران زمان

نــادات و دەیــەوت پارەگرافــی ڕۆمانەکانــی هێنــدە بــە کورتــی بنوســێت، کە 

بــوار بــە خوێنــەر بــدات بەشــداربێت لــە ڕوئیــا و دونیابینــی گێــڕەرەوەدا و 

ــکات. ــای دەق ب بین

ئیســتاتیکا  و  جوانــی  دەیەوێــت  ڕەنگەکانــەوە  ڕێــگای  لــە  نوســەر   

بەرهەمبهێنێــت و خوێنــەر ئاوێتــەی ســێ ڕەنــگ بــکات و لــە ڕێــگای ئــەو 

ــەش  ــکات، بەم ــف ب ــارەوە کەش ــیفرەی ش ــۆد و ش ــدێ ک ــەوە هەن ڕەنگان

خوێنــەر ئالودەبــووی تێکســتەکانی بــکات.

ــک  ــە دای ــا ل ــە  فەرەنس ــڵ ل ــاری ئەلبێرڤی ــە ش ــاڵی 1968 ل ــە س ــن ل فێرمێ

ــی  ــە واڵت ــاڵێک ل ــد س ــی و چەن ــس خویندویەت ــۆی پاری ــە زانک ــووە و ل ب

تونــس ژیــاوە، لــە ســاڵی 1999 ڕۆمانــی بەفــر ناوبانگێکــی جیهانــی 

ــە  ــۆ زمان ــەر زوو ب ــاند، ه ــا ناس ــە دونی ــی ب ــرد و فێرمێن ــار ک ــی تۆم مەزن

جــۆراو جــۆرەکان وەرگێــڕدرا و دوای ئــەوە چەندیــن ڕۆمانــی تــری نوســی و 

ناوبانگــی کارەکانــی فێرمێــن بــۆ زمانــە بــااڵ شــیعرییەکەی و کــەش و هــەوا 

جادوئامێــز و سەرکەشــییە ســەر ســوڕێهێنەرەکانی دەگەڕاێتــەوە. هەروەهــا 

گەڕانــە لــە ڕادە بەدەرەکانــی بــە دونیــاو شــارە جیاوازەکانــدا ڕۆمانــی 

بەفــر ڕوداوەکانــی دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتاییەکانــی ســەدەی نۆزدەهــەم لــە 

ــی  ــاڵی 2000 ڕوداوەکان ــن( س ــی )هەنگوی ــا ڕۆمان ــان هەروەه ــی یاب واڵت

ــن  ــە چی ــون( 2002 ل ــی )ئەفی ــا ڕودەدەن و ڕۆمان ــوەری ئەفریق ــە کیش ل

ــا لەســەردەمی لەشکرکێشــی  ــی ئیتاڵی ــی )کەمانچــە ڕەشــەکە( واڵت و ڕۆمان

ناپلیــۆن بــۆ ئــەو واڵتــە هەروەهــا ڕۆمانــی )گۆڕســتانی ئەســتێرەکان( 2007 

ــا. ــی فەڕەنس ــە واڵت ــەکان دەکات ل ــرکاری نازیی ــەردەمی داگی ــی س باس

بــەم تایبەمتەندیانــە دەتوانییــن ماکســینس فێرمێــن بــە گەڕیدەیەک وەســف 

ــتی  ــە مەبەس ــف دەکات ب ــۆ کەش ــان ب ــا جیاوازەکامن ــە جوگرافی ــن، ک بکەی

نوســینەوەی جوانــی و ئیســتاتیکا بــە زمانێکــی بــااڵی شــیعرئامێز.

لێــرەوە گەشــتێکی خێــرا بــە نــاو ســێ ڕۆمانــی ماکســینس فێرمێــن دەکەیــن 

ــی  ــوردی، و دەنگدانەوەیەک ــیرینی ک ــی ش ــەر زمان ــە س ــە وەرگێڕراونەت ک

باشــیان لــە نــاو خوێنــەران و ئەدیبانــدا لێکەوتــەوە و لــەو ســێ ڕۆمانــەوە 

ــااڵ و  ــە زمانێکــی ب ــدە ب ــن چەن ــن و زانیای ــای نوســەر بووی ئاشــنای دونی

ــە کــۆد ئالــودەی نــاو ڕوداوەکامنــان دەکات. کــورت و چــڕ و پــڕ ل

یۆکۆ ئەکیتا شەیدای دوو شت بوو:

هایکۆ و بەفر

هایکــۆ شــیعرێکی ژاپۆنــی ســێ بەیتــی حەڤــدە حونجەییــە و ناوبانگێکــی 

ــی و  ــی کوردی ــاو ئەدەبیات ــە ن ــدا هاتۆت ــەم دواییانەش ــە و ل ــی هەی جیهان

عەرەبییــەوە . فێرمێــن بــەم چەنــد دێــڕە دەســت بــە گێڕانــەوەی ڕۆمانــی 

بەفــر دەکات: »بەفــر شــیعرێکە لــە کلــووی ســپیو جوانــدا لــە هەورەکانەوە 

دەبارێــت. ئــەو شــیعرەی لــە ئاســانەوە دێتەخــوارێ ناوێکــی هەیــە، 

ــام دەکات«ل7 . ــرۆڤ سەرس ــک م ناوێ

ــتدا  ــتمۆدێرنی مینیاڵیس ــی پۆس ــەی ڕۆمان ــە خان ــت ل ــە دەتوانرێ ڕۆمانەک

پۆلێــن بکرێــت کــە بــە زمانێکــی چــڕ و پــڕ و شــاعیرانە کورتبڕانــە ئاشــنای 
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ــن و  ــادە ناکەی ــڕی زی ــادە و دێ ــی زی ــی ووش ــە بوون ــت ب ــن و هەس دەبی

بــوار بــە خوێنــەر دەدات ئاوێتــەی نــاو ڕوداوەکان ببێــت و بەشــدار بێــت 

لــە بونیادنانــی دەقەکــەدا و بــوار بــە خوێنــەر دەدات پــێ بــە پــێ لەگــەڵ 

ــکات. ــدا گــوزەر ب ڕوداوەکان

ڕۆمانــی بەفــر ئاوێتەیەکــە لــە عەشــق و خۆشەویســتی و قوربانــی دان بــە 

زمانێکــی شــیعرییانە و تــا کۆتایــی ڕۆمانەکــە عەشــق و هایکــۆ زالــە بەســەر 

فــەزای ڕۆمانەکــەدا.

ــایی  ــۆ ئاس ــی تابل ــیعرێکی کورت ــۆ ش ــان هاک وەک وومت

کــورت  بۆماوەیەکــی  کــە  ژاپۆنییــە، 

م  ە رد بــە لە

ــت  ــتدا ڕاماندەگڕی ــیحری رسوش س

دەبــات. گیامنانــدا  بــا  بروســکەیەک  و 

فێرمێــن زۆر شــارەزایانە لــە بــواری شــیعری هایکــۆدا تەوزیفــی کردۆتــە نــاو 

دەقەکەیــە و ئیســتاتیکا و گوتارێکــی عاشــقانەی ســنور بــڕی بەرهەمهێنــاوە 

و تــا کۆتایــی ڕۆمانەکــە دەیەوێــت پێــان بڵێــت کــە عەشــقی ڕاســتەقینە 

پێــوەرە  هەمــوو  و  ناناســێت  کلتــورەکان  و  ئاینــەکان  و  ســنورەکان 

ــی دەکات. ــقی خودای ــەی عەش ــۆی ئاوێت ــت و خ ــەکان دەبڕی دونیایی

ڕوداوەکانــی ڕۆمانەکــە لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی نۆزدەهەمــی واڵتــی 

ژاپــۆن ڕودەدەن، بــەوەی فیگــۆری ســەرەکی ڕۆمانەکــە یۆکــۆ ئەکیتــا یــادی 

حەڤدەهەمیــن ســاڵی تەمەنێتــی و دەیەوێــت وەک شــاعیرێکی هاکــۆ 

ــدات. ــان ب ــە ژی بەردەوامــی ب

یۆکــۆ بەرەنــگاری خواســتی باوکــی دەبێتــەوە و پێــان دەڵێــت کــە دەبێــت 

مــرۆڤ ئــازاد بێــت و ئــەو ڕێگایــە هەڵبژێڕێــت کــە لەگــەڵ خواســتی خۆیدا 

دەگونجێــت و نابێــت دوای نەریتــە بــاوەکان بکەوێــت و دەبێــت کەســێکی 

ــت  ــەوی الو نایەوێ ــت، ئ ــی بکەوێ ــت. شــوێن خــەون و خولیاکان دژەباوبێ

ببێــت بــە )ســامورای( کــە جەنگاوەرانــی 

باکــوری ژاپــۆن بــوون و ناوبانگــی ئازایەتــی و دلێــری و جوامێرییــان 

زۆر بڵنــد بــوو.

ــات  ــو نەه ــگای هات ــەفەری ڕێ ــی دەدات و س ــدا زۆر قوربان ــەو پێناوەش ل

بــەرەو باشــوری واڵتــی ژاپــۆن دەگریتــە بــەر بــۆ دۆزینــەوەی مامۆســتاکەی 

ــەری ڕەنگــەکان و شــیعری هایکــۆ. ــی هون و فێربوون

ــە  ــۆ ل ــراون و یۆک ــۆت ک ــەم پل ــوان و مەحک ــی ج ــە گرێچنێک ڕوداوەکان ب

نــاو چیاکانــدا پەیکەرێکــی ســۆهۆڵینی خامنێکــی ســپی پێســتی بیانــی 
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دەدۆزێتــەوە، کــە خۆشەویســت و هاوســەری ئــەو مامۆســتایەیە کــە یۆکــۆ 

ــت دەکات. ــۆالی گەش ب

یۆکــۆ لــە باکــوری ژاپــۆن لەگــەڵ باوکــی لــە دورگــەی هۆکایــد دەژیــان کــە 

زســتانێکی ســەخت و درێــژ خایەنــی هەیــە » لــە کیۆشــۆ کــە لــە باشــوری 

ژاپۆندایــە دار گێالســەکان تــازە چرۆیــان کردبــوو، بــەاڵم لــە باکــور هێشــتا 

دەریــا شــەختە بــوو«ل16.

یۆکــۆ بــە باوکــی ڕاگەیانــد کــە دەیەوێــت ببێــت بــە شــاعیر، بــەاڵم باوکــی 

ــاعیر »  ــە ش ــت ب ــەی ببێ ــردەوە کورەک ــەوەی رەتک ــرد و ئ ــەوە ک ــی ل نکۆڵ

ــەوە »  ــە شــاعیر«ل17 باوکــی بەرســیڤی دای ــم ب ــت بب باوکــە مــن دەمەوێ

ــردن«ل17. ــۆ کات بەرسب ــە ب ــە، بەڵکــو ڕێگایەک شــاعیری پیشــە نی

لێــرەوە ملمالنــی دوو هێــز دەردەکەوێــت کــە ئەوانێــش هێــزی پیــر و هێزی 

ــەی  ــادات و لەســەر خەونەک ــی ن ــەی باوک ــۆ داوەک ــل ب ــۆ م گەنجــە و یۆک

خــۆی ســور دەبیــت.

ــین  ــۆ نوس ــەرقاڵی هاک ــوو س ــور ب ــۆی س ــتەکەی خ ــەر خواس ــۆ لەس یۆک

ــە  ــا و حــەوت هایکــۆی نوســیبوو، بــەردەوام ل ــا ئــەو ماوەیــە حەفت بــوو ت

دیمەنــی بەفــر رادەمــا و خــۆی لــە نــاو ســپێتی بەفــردا دەدۆزییــەوە بــەم 

پێیــە ئەوەمــان بــۆ ئاشــکرا دەبیــت کــە وەرزەکان جوانــی خۆیــان هەیــە و 

مــرۆڤ سەرســام دەکــەن هــەر وەرزە و بــە جۆرێــک جوانــە و لــە ڕێــگای 

شــتێکەوە لێــی تێدەگەین،بەفــر لــەالی یۆکــۆ بریتــی بوولــە شــیعر و جوانــی 

لیــوە فێــر دەبــوو.

ــە  ــە ل ــن جگ ــە دەتوانی ــن ک ــۆ و ئەڤی ــە هاک ــە ب ــە ئاوێتەیەک ــەم ڕۆمان ئ

ــدە  ــن چەن ــن، بزانی ــژی هاکــۆش بکەی ــەوەی ڕۆمانیــک چێ ــژی خویندن چێ

ــە. ــوان و ناوازەی ــەرز ج ــی ب هونەرێک

ــک  ــە ڕودەدات کاتێ ــۆ ســەرەوە ئەوکات ــە هەڵکســان ب ــی وات روداوی درام

شــاعیریکی دەربــاری ئیمپراتــۆر دێــت 

ماڵــی  بــۆ 

ــی کورەکــەی  ــاوی بــە هاکۆکان ڕاهیبەکــەی باوکــی یۆکــۆ بــۆ ئــەوی چ

بکەویــت کاتێــک چــاوی پێــان دەکەوێــت ئەوکاتــە توانــا و بەهــرەی 

یۆکــۆی بــۆ ئاســکرا دەبیــت و بــە باوکــی وۆکــۆ ڕادەگەیەنیــت کــە 

کورەکــەی دەبێتــە شــاعیرێکی بێوینــە و دەتوانیــت جێــگای ئــەوی شــاعیری 

ــە کــە شــیعرەکانی یۆکــۆی الو  ــی ئەوەی ــەاڵم نیگەران ــەوە، ب ــار بگرێت دەرب

ــە  ــە دەبیــت یۆکــۆ فێــری ڕەنگــەکان ببێــت و ل زۆر بێڕەنــگ و ســپین بۆی
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نــاو هاکۆکانیــدا بەرجەســتەی بــکات.

لێــرەوە گرێــی سەرکەشــییەکانی یۆکــۆ دەســت پێــدەکات و دەبێــت گەشــت 

ــا  ــور دەژی ــە باش ــە ل ــتاکەی ک ــەوەی مامۆس ــۆ دۆزین ــور ب ــۆ باش ــکات ب ب

ــاوی ســوزوکی. بەن

یۆکــۆ لــەالی مامۆســتاکەی فێــری هونــەری رەنگــەکان بــوون و دواتــر ژنــە 

ــە خۆشەویســت و هاوســەری ســوزوکی  ــەوە ک ــان دۆزیی ــر بووەکەی بەبەف

ــە  ــە ب ــاخەدا ســەرکەوتن و ژن ــەو ش ــەر ئ ــۆ بەس ــەڵ یۆک ــان لەگ ــوو، پاش ب

بەفــر بووەکەیــان دۆزییــەوە کــە کاتــی خــۆی تەنافبــازی کردبــوو و پاشــان 

عاشــقی ســوزوکی بــوو بــوو هاوســەرگیریان کردبــوو .

مــرۆڤ  هەوڵــدان  و  کۆڵنــەدان  کــە  دێــت  بــەوە  ڕۆمانەکــە  کۆتایــی 

دەگەیەنــن بــە ئامانجەکــەی و یۆکــۆ بــوو بــە شــاعیرێکی نــاوداری هونــەری 

ــۆی. ــدی خ ــۆ زێ ــور ب ــۆ باک ــەوە ب ــۆ و گەڕای هایک

ڕۆمانی کەمانچە ڕەشەکە

مۆسیقا فریومان دەدات

ڕۆمانــی )کەمانچــە ڕەشــەکە( باســی ســاڵی 1795 ی شــاری پاریــس و والتــی 

ــز  ــە  )یۆهان ــەرەکی ڕۆمانەک ــەری س ــەی کارەکت ــا دەکات، ئەودەم فەڕەنس

کارلســکی( لــە تەمەنــی ســی ویــەک ســاڵی دا دەبیــت و ئــەو هونەرمەنــد 

و کەمانچــەژەن دەبیــت.

کەمانچــە ڕەشــەکە  ســەرەتا وەک ســیبوڵی عەشــقیکی گــەورە خــۆی 

دەنوێنێــت، بــەاڵم دواتــر دەگۆڕێــت بــۆ ســیبوڵی نەفــرەت و مــەرگ.

 flash( ــەر دەکات و ــە خوێن ــیحرێک ل ــەر س ــەدا نوس ــەرەتای ڕۆمانەک لەس

forward( ێــک دێنێتــە ئــاراوە واتــە بروســکەیەک بــۆ داهاتــوو، لــە ڕێــگای 

ــە  ــز کارلســکی ل ــە یۆهان ــت ک ــان پێدەڵێ ــڕی هەموشــتزانەوە ئەوەم وەرگێ

تەمەنــی ســی و یــەک ســالی دایــە، بــەالم 31 ســاڵی تریــش دەژی، لێــرەدا 

دەزانیــن هەرچــی بێــت جەنــگ و مــەرگ یۆهانــز 62 ســاڵ دەژی.

»ئــەو دەمــە تەمەنــی ســی و یەک ســاڵ بــوو و لە ترۆپکــی توانــای هونەری 

خۆیــدا بــوو، هێشــتا ســی یــەک ســاڵی تریشــی لەبەردەمــدا مابــوو«ل118 

ــی جەنگــدا  ــە زەمان ــی مۆســیقاژەنێک دەکات ل ــە باســی ژیان ــەم ڕۆمان . ئ

نوســەر لــرەدا دوو شــتی دژیەکــی ئاوێتــەی یەکــر کــردووە و تایبەمتەنــدی 

ــتاتیاکا و  ــە ئیس ــیقا ک ــردووە مۆس ــاو ک ــری ڕەچ ــت پۆدێ ــی پۆس ئەدەبیات

جوانــی بەخشــە، هــاوکات جەنــگ و کوشــن و مــەرگ.

ــقی  ــە عاش ــە ل ــت ک ــاڵیدا دەبێ ــج س ــی پێن ــە تەمەن ــکی ل ــز کارلس یۆهان

ــاوە ئاشــنای مۆســیقا  ــگای قەرەجێکــی بۆهیمی ــە ڕێ کەمانچــە دەبێــت و ل

دەبێــت و لــە منداڵیــەوە  ئــەو خەونــە دەبێتــە هاوڕێــی و وادەکــەن کــە 
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ــت. ــێ دەربچێ ــەی ل ــی کارام ــیقا ژەنێک مۆس

ــە ڕوو،  ــۆ دەخات ــان ب ــی قەرەجەکامن ــەڕە 121 دا ئازارەکان ــە الپ ــەر ل نوس

ــەڵ ئەوەشــدا  ــەاڵم لەگ ــێ ناســنامەن، ب ــێ واڵت و ب ــدا ب ــە جەن ــەوەی ک ب

مرۆڤــی چــاک و هونەرمەنــد کــە بــە هونــەری خۆیــان گوزارشــت لــە خــەم 

ــەن. ــان دەک و ئازارەکانی

ڕۆمانەکــە لــە چــل و پێنــج بــەش پێکدێــت و بــە درێژایــی ڕۆمانەکــە باســی 

خــەم و جەنــگ و نەفــرەت دەکات.

 هــاوکات نوســەر دەوەیــت لێزانانــە لەگــەڵ ناجیــزی و ناشــیرینی دا جوانــی 

ــاکام و  ــە هەوینــی عەشــقیکی ن ئاوێتــەی کارەکــە بــکات و مۆســیقا دەکات

پــڕ لــە تاریکــی.

ــک  ــک پەیامهێنێ ــت کاتێ ــاڵ دەبی ــی 31 س ــە تەمەن ــکی ک ــز کارلس یۆهان

دیــت و هەوالــی جەنگــی دەداتــی و خەونــی نوســین ئۆپێراکــەی لــە 

ــی کــە  ــز دەرگاکــەی کــردەوە و بەسەروســیایدا زان گــۆڕ دەنیــت، »یۆهان

هەواڵیکــی ناخۆشــی پێیــە پەیامهێنەکــە پێــی ووت دەڵیــن نیشــتیانی 

ــە«ل133 . ــی ئێوەی ــە خزمەت ــتی ب ــک پێویس دای

ــرا بەناوبانگەکــەی بــروات  ــز دەبــوو لەبــری نوســینەوەی ئۆپێ ــە یۆهان وات

ــاوی  ــە پێن ــروات ل ــا ب ــۆ جەنگــی ئیتاڵی ــوو ب ــز دەب ــگ. وۆهان ــۆ جەن ب

پۆناپارتــدا دەبــوو خەونەکــەی بنێتــە گــۆڕ. لــە چەنــد شــوێنێکدا 

ــە  ــە ل ــۆ منون ــەم، ب ــەوەی هەندیــک دەســتەواژە هەی ــات بوون دووپ

ــی و  ــی س ــکی تەمەن ــز کارلس ــت« یۆهان ــوینێکدا دەڵێ ــد س جەن

یــەک ســاڵ بــوو«، بــە بــروای مــن ئەمــە بەشــێکە لــە هارمۆنیــەت 

وەک چــۆن لــە مۆسیقاشــدا هەندێــک ڕیتــم و ئــاواز و نۆتــە پاتــە 

ــە  ــی ب ــینی جوان ــۆ بەخش ــەرە ب ــی نوس ــەش لێزان ــەوە ئەم دەبن

دەقەکــە. لێــرەدا تێدەگەیــن جەنــگ چەنــدا نەگریــس و قێزەونــە 

چــۆن دیــت و بــە ناجــاری هونەرمەنــد و مۆســیقاژەن و کــەس ناناســیت و 

هەموویــان ڕاپێچــی جەنگــی بەرژەوەندیخوازانــەی تاکــە کەســێک دەکات 

ــەوە دەبینێــت. ــی جیهان ــە داگیرکردن کــە خــەون ب

ــەی  ــەرەو زادگ ــروات و ب ــا ب ــەرەو ئیتاڵی ــاری ب ــە ناچ ــکی ب ــوو کارلس دەب

ئۆپێــرا، نەســەر لــە وەسفســازیدا زۆر کارامەیــە و لــە ل140 و ل 141 دا زۆر 

ن  ا جــو
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وەســفی 

نــە  یمە د

ناســیرینەکانی دوای جەنــگ دەکات و 

خوینــەر دەخاتــە دۆخــی دڵەڕاوکــو واقوڕمانــەوە، 

ــەاڵم  ــت، ب ــدار دەبێ ــکی برین ــز کارلس ــەی یۆهان ــەو کات ئ

ــز  ــە یۆهان ــت ک ــتزانەوە دەزانی ــوو ش ــڕی هەم ــگای وەرگێ ــە ڕی ــەر ل خوێن

نامریــت. و  دەژی  تــر  ســاڵی  یــەک  و  ســی 

ــەن.  ــری دەک ــیا و داگی ــاو ڤینس ــە ن ــارت دەگەن ــوپای پۆناپ ــەی س ــەو کات ل

نوســەر وەســفی جوانــی ســاری ڤینســیا دەکات و خوێنــەر وا لێــدەکات کــە 

گــەر بــە خەیاڵیــش بێــت گەشــتی ئــەو شــارە جوانــە بکــەن.

ــادا  ــاو دەری ــە ن ــە ل ــاو، خەونیک ــە بەرچ ــر دێت ــارێک زیات ــە ش ــیا ل »ڤینس

ڕاکشــاوە« ل151 هەروەهــا

»شــارەکە لــە کەشــتییەکی گــەورە دەچــوو بەســەر ئــاوی ئەســتێرکەکانەوە 

ــەوە« ل151. بلەنگێت

نوســەر دەبــوو ڕێنمــوی کارلســکی بــکات بــۆ ڤینســیا، تــا لــەوێ لــە 

ســاختومنیکی کۆنــدا کابرایــەک بناســیت بــە نــاوی »ئیراســمۆس«، چونکــە 

گرێــی هەڵکشــانی ڕوداوەکان لــە ماڵــی ئــەو کابرایــەوە ســەرچاوە دەگریت.

ــر نەچــووەوە  ــۆ پاریــس و چی ــەوە ب ــز کارلســکی گەڕای ــدا یۆهان ــە کۆتای ل

بــۆ ئیتاڵیــا، دوای ســی و یــەک ســاڵ یۆهانــز کارلســکی توانــی خەونەکــەی 

ــەو  ــە ئ ــرەوە دەگەین ــێت. لێ ــەی بنوس ــرا بەناوبانگەک ــت و ئۆپێ بەدیبهێنێ

دەرەنجامــەی کــە خەونەکامنــان پیرنابــن گــەر هاتــوو خۆمــان پیــر بوویــن.

ڕۆمانی )هەنگەوان(

ڕەنگەکانیش فریودەرن

بــا ڕەنگەکــەش ئاڵتونــی و بریســکە داربیــت، بــەاڵم ڕەهەندەکانــی رەنــگ 

ــدا کێــش بکــەن و فیرومــان  ــەدوای خۆیان دەشــی فریودەربــن و مــرۆڤ ب

بــدەن.

پاڵەوانــی ســەرەکی ئــەم ڕۆمانــە )ئۆرلیــان ڕۆشــفێرە( خەڵکــی فەڕەنســایە 

و ڕوداوەکان لــە نێــوان فەڕەنســا و کیشــوەری ئەفریقــا دا ڕودەدەن. ئــەم 

چیرۆکــەش پــڕە لــە سەرکیشــی و هــەوراز و نشــیو، رۆژێــک هەنگێــک بــە 

ــە  ــە ئاڵتونیی ــری رەنگ ــش هۆگ ــتەوە و ئەوی ــوە دەنێش ــتی ئۆرلیان سەردەس

بریســکە دارەکــەی دەبێــت و بڕیــار دەدات ببێــت بــە هەنگــەوان.

سەرکێشــییەکانی  باســی  و  جوانــە  گێڕانــەوی  کردەیەکــی  ڕۆمانەکــە 
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ئــەو گەنجــە دەکات کــە دەیەوێــت هەنگــداری بــکات و هەنگویــن 

ــەوەی شــاری هەنگەکانیشــی دەســوتێت، هــەر  ــاش ئ بەرهــەم بهینیــت، پ

ــگ  ــی ڕەن ــدا ئافرەتیک ــە خەونەکەی ــت و ل ــەی نابی ــبەرداری خەونەک دەس

زێڕینــی ئەفریقایــی جــوان دەبینیــت بۆیــە بــەرەو ئەفریقــا دەکەوتێتــە ڕێ، 

بــۆ بەدەســتهینانی ئاڵتــون و ئــەو ئافرەتــە و لــە ڕێگایــدا توشــی چەنــدان 

ــت. ــان دەبی ــەرییەکانی ژی ــی و چەرمەس ــی و تاڵ سەرکێش

لــە گوتــاری ئــەم ڕۆمانــە و هــەر دوو ڕۆمانەکــەی پێشــوترەوە بۆمــان 

ــە و ڕێــگای هەمــوو ئەوانــەی  ــان ئاســان و ســانا نی دەردەکەوێــت، کــە ژی

ــە  ــرە ل ــەوە و پ ــە ڕازێرناوەت ــوڵ ن ــە گ ــەون، ب ــان دەک ــەدوای خەونەکانی ب

دڕکــوداڵ و هــەوراز و نشــیو و دەبیــت ئارامگــر و بــە ســەبربیت تــا 

دەگەیتــە بەدەســتهینانی خەونەکانــت.

ــەوەی  ــە دوای کۆکردن ــا ب ــان تەنه ــی ئۆرلی ــن گەڕان ــی تێدەگەی ــەوی لێ ئ

ــی  ــەوەی هەنگوین ــۆ دۆزین ــە، بەڵکــو هەوڵێکــە ب ســەروەت و ســاماندا نی

خۆشــبەختی،  و  سەربەســتی  لــە  تێکەڵەیــەک  لــە  بریتیــە  کــە  ژیــان 

کارەکتەرەکانــی نــاو ئــەم ڕۆمانــە لەســەرەتادا تەنهــا چــوار کەســن ئۆرلیــان 

و باپیــری و خاوەنــی قاوەخانەکــە کۆلۆفیــس و پۆلیــن کــە ئــەو جوانریــن 

ــە. ــیاری ناوچەکەی فرۆش

ــی زۆر  ــت، کــە بەدیهێنان ــا دەچی ــە یۆتۆپی ــر ل ــان زیات ــەی ئۆرلی خەونەک

مەحالــە، چونکــە ناکریــت خەونێــک ببێتــە هــۆی ئــەو هەمــوو سەرکێشــییە 

ــەم  ــاڵ ل ــع و خەی ــوان واقی ــە نی ــردن ل ــاری ک ــێتییە، ی ــم و ش ــە وەه ــر ل پ

ڕۆمانــەدا زۆر هونەریانەیــە، خەیاڵێــک بــەرەو عیشــقیکی مەحــاڵ کــە 

ــت  ــی دەڵێ ــەوە و پێ ــە ڕەدی دەکات ــک ک ــی و واقیعێ ــدا بینویەت ــە خەون ل

ــت. ــت بی ــە ڕاس ــەرج نی ــک م ــوو خەونی هەم

دەتوانیــن ئــەم ڕۆمانــە بــە کەوتــن و هەســتانەوەی مــرۆڤ پێناســە بکەیــن، 

چــۆن لــە دوای هەمــوو کەوتنــەکان هەســتانەوەیەک هەیــە و مــرۆڤ 

نابیــت شکســت بهێنێــت و دەبیــت هەمــوو ســەرزەمین لــە ژێــر دەســتیدا 

ــی نەبێــت. موســەخەر بیــت و دەســبەرداری خەونەکان

ــدی  ــۆ نۆکەن ــیلیا ب ــاری مارس ــە ش ــان ل ــییەیی ئۆرلی ــوو سەرکیش ــەم هەم ئ

ــیوپیا و  ــۆ ئەس ــر ب ــۆماڵ و دوات ــۆ س ــان ب ــەدەن پاش ــاری ع ــۆ ش ــویس ب س

گەیشــن بــە ئەشــکەوتی هەنگویــن، دواتــر دوای ئــەو هەمــوو سەرکێشــییە 

بــە دەســتی بەتــاڵ دوای دە ســاڵ دەگەریتــەوە بــۆالی باپیــری لــە فەڕەنســا 

ــەفەردا  ــە س ــاڵە ل ــوو س ــەو هەم ــە ئ ــیت ک ــی دەپرس ــری لێ ــک باپی کاتێ
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