سێینەی ڕەنگەکانی
ماکسێنیس فێرمین
ئارام حەمە بۆنخۆش
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ئەوروپــا و ڕۆژئــاوا ،کــە ڕۆمانەکانــی بــۆ زۆرێــک لــە زمانــە جیهانییــەکان

واڵتــی یابــان هەروەهــا ڕۆمانــی (هەنگویــن) ســاڵی  2000ڕوداوەکانــی

وەرگێــڕدراون و خۆشــبەختانە لەالیــەن وەرگێــری بەتوانــا (ئــازاد بەرزنجــی)

لــە کیشــوەری ئەفریقــا ڕودەدەن و ڕۆمانــی (ئەفیــون)  2002لــە چیــن

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

و ڕۆمانــی (کەمانچــە ڕەشــەکە) واڵتــی ئیتاڵیــا لەســەردەمی لەشکرکێشــی

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

ناپلیــۆن بــۆ ئــەو واڵتــە هەروەهــا ڕۆمانــی (گۆڕســتانی ئەســتێرەکان) 2007

خوێنــەری کــوردی بــەو نوســەرە نــاودارە ئاشــنا کــردووە.

باســی ســەردەمی داگیــرکاری نازییــەکان دەکات لــە واڵتــی فەڕەنســا.

دیــارە دونیــای نوســینی ماکســنس فێرمــن دونیایەکــی جیــاوازە و ئــەو

بــەم تایبەمتەندیانــە دەتوانییــن ماکســینس فێرمێــن بــە گەڕیدەیەک وەســف

یەکێکــە لــەو ڕۆماننوســانەی بــە تەکنیکــی پۆســت مۆدێــرن دەنوســێت و

بکەیــن ،کــە جوگرافیــا جیاوازەکامنــان بــۆ کەشــف دەکات بــە مەبەســتی

زمانــی گێرانــەوەی هێنــدە چــڕ و پــڕە کــە هیــچ ووشــەی زیــادە بەفیــڕۆ

نوســینەوەی جوانــی و ئیســتاتیکا بــە زمانێکــی بــااڵی شــیعرئامێز.

نــادات و دەیــەوت پارەگرافــی ڕۆمانەکانــی هێنــدە بــە کورتــی بنوســێت ،کە

لێــرەوە گەشــتێکی خێـرا بــە نــاو ســێ ڕۆمانــی ماکســینس فێرمێــن دەکەیــن

بــوار بــە خوێنــەر بــدات بەشــداربێت لــە ڕوئیــا و دونیابینــی گێــڕەرەوەدا و

کــە وەرگێڕراونەتــە ســەر زمانــی شــیرینی کــوردی ،و دەنگدانەوەیەکــی

بینــای دەق بــکات.

باشــیان لــە نــاو خوێنــەران و ئەدیبانــدا لێکەوتــەوە و لــەو ســێ ڕۆمانــەوە

نوســەر لــە ڕێــگای ڕەنگەکانــەوە دەیەوێــت جوانــی و ئیســتاتیکا

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

(ماکســنس فێرمــن) یەکێکــە لــە نوســەرە دیارەکانــی واڵتــی فەڕەنســا و

بەفــر ڕوداوەکانــی دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتاییەکانــی ســەدەی نۆزدەهــەم لــە
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ڕەنگانــەوە هەنــدێ کــۆد و شــیفرەی شــارەوە کەشــف بــکات ،بەمــەش

یۆکۆ ئەکیتا شەیدای دوو شت بوو:

خوێنــەر ئالودەبــووی تێکســتەکانی بــکات.

هایکۆ و بەفر

فێرمێــن لــە ســاڵی  1968لــە شــاری ئەلبێرڤیــڵ لــە فەرەنســا لــە دایــک

هایکــۆ شــیعرێکی ژاپۆنــی ســێ بەیتــی حەڤــدە حونجەییــە و ناوبانگێکــی

بــووە و لــە زانکــۆی پاریــس خویندویەتــی و چەنــد ســاڵێک لــە واڵتــی

جیهانــی هەیــە و لــەم دواییانەشــدا هاتۆتــە نــاو ئەدەبیاتــی کوردیــی و

تونــس ژیــاوە ،لــە ســاڵی  1999ڕۆمانــی بەفــر ناوبانگێکــی جیهانــی

عەرەبییــەوە  .فێرمێــن بــەم چەنــد دێــڕە دەســت بــە گێڕانــەوەی ڕۆمانــی

مەزنــی تۆمــار کــرد و فێرمێنــی بــە دونیــا ناســاند ،هــەر زوو بــۆ زمانــە

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

جــۆراو جــۆرەکان وەرگێــڕدرا و دوای ئــەوە چەندیــن ڕۆمانــی تــری نوســی و

دەبارێــت .ئــەو شــیعرەی لــە ئاســانەوە دێتەخــوارێ ناوێکــی هەیــە،

ناوبانگــی کارەکانــی فێرمێــن بــۆ زمانــە بــااڵ شــیعرییەکەی و کــەش و هــەوا

ناوێــک مــرۆڤ سەرســام دەکات»ل. 7

جادوئامێــز و سەرکەشــییە ســەر ســوڕێهێنەرەکانی دەگەڕاێتــەوە .هەروەهــا

ڕۆمانەکــە دەتوانرێــت لــە خانــەی ڕۆمانــی پۆســتمۆدێرنی مینیامڵیســتدا

گەڕانــە لــە ڕادە بەدەرەکانــی بــە دونیــاو شــارە جیاوازەکانــدا ڕۆمانــی

پۆلێــن بکرێــت کــە بــە زمانێکــی چــڕ و پــڕ و شــاعیرانە کورتبڕانــە ئاشــنای

تەوەر

بەرهەمبهێنێــت و خوێنــەر ئاوێتــەی ســێ ڕەنــگ بــکات و لــە ڕێــگای ئــەو

کــورت و چــڕ و پــڕ لــە کــۆد ئالــودەی نــاو ڕوداوەکامنــان دەکات.

دەبیــن و هەســت بــە بوونــی ووشــی زیــادە و دێــڕی زیــادە ناکەیــن و

دونیاییــەکان دەبڕیــت و خــۆی ئاوێتــەی عەشــقی خودایــی دەکات.

بــوار بــە خوێنــەر دەدات ئاوێتــەی نــاو ڕوداوەکان ببێــت و بەشــدار بێــت

ڕوداوەکانــی ڕۆمانەکــە لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی نۆزدەهەمــی واڵتــی

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

ژاپــۆن ڕودەدەن ،بــەوەی فیگــۆری ســەرەکی ڕۆمانەکــە یۆکــۆ ئەکیتــا یــادی

ڕوداوەکانــدا گــوزەر بــکات.

حەڤدەهەمیــن ســاڵی تەمەنێتــی و دەیەوێــت وەک شــاعیرێکی هاکــۆ

ڕۆمانــی بەفــر ئاوێتەیەکــە لــە عەشــق و خۆشەویســتی و قوربانــی دان بــە

بەردەوامــی بــە ژیــان بــدات.

زمانێکــی شــیعرییانە و تــا کۆتایــی ڕۆمانەکــە عەشــق و هایکــۆ زالــە بەســەر

یۆکــۆ بەرەنــگاری خواســتی باوکــی دەبێتــەوە و پێــان دەڵێــت کــە دەبێــت
مــرۆڤ ئــازاد بێــت و ئــەو ڕێگایــە هەڵبژێڕێــت کــە لەگــەڵ خواســتی خۆیدا

فــەزای ڕۆمانەکــەدا.
وەک وومتــان هاکــۆ شــیعرێکی کورتــی تابلــۆ ئاســایی

دەگونجێــت و نابێــت دوای نەریتــە بــاوەکان بکەوێــت و دەبێــت کەســێکی

ژاپۆنییــە ،کــە بۆماوەیەکــی کــورت

دژەباوبێــت .شــوێن خــەون و خولیاکانــی بکەوێــت ،ئــەوی الو نایەوێــت

لە بــە رد ە م

ببێــت بــە (ســامورای) کــە جەنگاوەرانــی

باکــوری ژاپــۆن بــوون و ناوبانگــی ئازایەتــی و دلێــری و جوامێرییــان
ســیحری رسوشــتدا ڕاماندەگڕیــت

زۆر بڵنــد بــوو.

ساڵی چوارەم

و بروســکەیەک بــا گیامنانــدا دەبــات.

لــەو پێناوەشــدا زۆر قوربانــی دەدات و ســەفەری ڕێــگای هاتــو نەهــات

فێرمێــن زۆر شــارەزایانە لــە بــواری شــیعری هایکــۆدا تەوزیفــی کردۆتــە نــاو

بــەرەو باشــوری واڵتــی ژاپــۆن دەگریتــە بــەر بــۆ دۆزینــەوەی مامۆســتاکەی

ژمارە

دەقەکەیــە و ئیســتاتیکا و گوتارێکــی عاشــقانەی ســنور بــڕی بەرهەمهێنــاوە

و فێربوونــی هونــەری ڕەنگــەکان و شــیعری هایکــۆ.

و تــا کۆتایــی ڕۆمانەکــە دەیەوێــت پێــان بڵێــت کــە عەشــقی ڕاســتەقینە

ڕوداوەکان بــە گرێچنێکــی جــوان و مەحکــەم پلــۆت کــراون و یۆکــۆ لــە

ســنورەکان و ئاینــەکان و کلتــورەکان ناناســێت و هەمــوو پێــوەرە

نــاو چیاکانــدا پەیکەرێکــی ســۆهۆڵینی خامنێکــی ســپی پێســتی بیانــی
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بــۆالی گەشــت دەکات.

پێیــە ئەوەمــان بــۆ ئاشــکرا دەبیــت کــە وەرزەکان جوانــی خۆیــان هەیــە و

یۆکــۆ لــە باکــوری ژاپــۆن لەگــەڵ باوکــی لــە دورگــەی هۆکایــد دەژیــان کــە

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

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

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

ژاپۆندایــە دار گێالســەکان تــازە چرۆیــان کردبــوو ،بــەاڵم لــە باکــور هێشــتا

لیــوە فێــر دەبــوو.

دەریــا شــەختە بــوو»ل.16

ئــەم ڕۆمانــە ئاوێتەیەکــە بــە هاکــۆ و ئەڤیــن کــە دەتوانیــن جگــە لــە

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

چێــژی خویندنــەوەی ڕۆمانیــک چێــژی هاکــۆش بکەیــن ،بزانیــن چەنــدە

نکۆڵــی لــەوە کــرد و ئــەوەی رەتکــردەوە کورەکــەی ببێــت بــە شــاعیر «

هونەرێکــی بــەرز جــوان و ناوازەیــە.

باوکــە مــن دەمەوێــت ببــم بــە شــاعیر»ل 17باوکــی بەرســیڤی دایــەوە «

روداوی درامــی واتــە هەڵکســان بــۆ ســەرەوە ئەوکاتــە ڕودەدات کاتێــک

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەدۆزێتــەوە ،کــە خۆشەویســت و هاوســەری ئــەو مامۆســتایەیە کــە یۆکــۆ

دیمەنــی بەفــر رادەمــا و خــۆی لــە نــاو ســپێتی بەفــردا دەدۆزییــەوە بــەم

109

شــاعیریکی دەربــاری ئیمپراتــۆر دێــت

بــۆ ماڵــی
لێــرەوە ملمالنــی دوو هێــز دەردەکەوێــت کــە ئەوانێــش هێــزی پیــر و هێزی

بکەویــت کاتێــک چــاوی پێــان دەکەوێــت ئەوکاتــە توانــا و بەهــرەی

گەنجــە و یۆکــۆ مــل بــۆ داوەکــەی باوکــی نــادات و لەســەر خەونەکــەی

یۆکــۆی بــۆ ئاســکرا دەبیــت و بــە باوکــی وۆکــۆ ڕادەگەیەنیــت کــە

خــۆی ســور دەبیــت.

کورەکــەی دەبێتــە شــاعیرێکی بێوینــە و دەتوانیــت جێــگای ئــەوی شــاعیری

یۆکــۆ لەســەر خواســتەکەی خــۆی ســور بــوو ســەرقاڵی هاکــۆ نوســین

دەربــار بگرێتــەوە ،بــەاڵم نیگەرانــی ئەوەیــە کــە شــیعرەکانی یۆکــۆی الو

بــوو تــا ئــەو ماوەیــە حەفتــا و حــەوت هایکــۆی نوســیبوو ،بــەردەوام لــە

زۆر بێڕەنــگ و ســپین بۆیــە دەبیــت یۆکــۆ فێــری ڕەنگــەکان ببێــت و لــە

تەوەر

شــاعیری پیشــە نیــە ،بەڵکــو ڕێگایەکــە بــۆ کات بەرسبــردن»ل.17

ڕاهیبەکــەی باوکــی یۆکــۆ بــۆ ئــەوی چــاوی بــە هاکۆکانــی کورەکــەی

نــاو هاکۆکانیــدا بەرجەســتەی بــکات.
لێــرەوە گرێــی سەرکەشــییەکانی یۆکــۆ دەســت پێــدەکات و دەبێــت گەشــت
بــکات بــۆ باشــور بــۆ دۆزینــەوەی مامۆســتاکەی کــە لــە باشــور دەژیــا
بەنــاوی ســوزوکی.
یۆکــۆ لــەالی مامۆســتاکەی فێــری هونــەری رەنگــەکان بــوون و دواتــر ژنــە
بەبەفــر بووەکەیــان دۆزییــەوە کــە خۆشەویســت و هاوســەری ســوزوکی
بــوو ،پاشــان لەگــەڵ یۆکــۆ بەســەر ئــەو شــاخەدا ســەرکەوتن و ژنــە بــە
بەفــر بووەکەیــان دۆزییــەوە کــە کاتــی خــۆی تەنافبــازی کردبــوو و پاشــان
عاشــقی ســوزوکی بــوو بــوو هاوســەرگیریان کردبــوو .
کۆتایــی ڕۆمانەکــە بــەوە دێــت کــە کۆڵنــەدان و هەوڵــدان مــرۆڤ
دەگەیەنــن بــە ئامانجەکــەی و یۆکــۆ بــوو بــە شــاعیرێکی نــاوداری هونــەری
هایکــۆ و گەڕایــەوە بــۆ باکــور بــۆ زێــدی خــۆی.
ڕۆمانی کەمانچە ڕەشەکە
مۆسیقا فریومان دەدات

ڕۆمانــی (کەمانچــە ڕەشــەکە) باســی ســاڵی  1795ی شــاری پاریــس و والتــی
فەڕەنســا دەکات ،ئەودەمــەی کارەکتــەری ســەرەکی ڕۆمانەکــە (یۆهانــز
کارلســکی) لــە تەمەنــی ســی ویــەک ســاڵی دا دەبیــت و ئــەو هونەرمەنــد
و کەمانچــەژەن دەبیــت.
کەمانچــە ڕەشــەکە ســەرەتا وەک ســیبوڵی عەشــقیکی گــەورە خــۆی
ساڵی چوارەم

دەنوێنێــت ،بــەاڵم دواتــر دەگۆڕێــت بــۆ ســیبوڵی نەفــرەت و مــەرگ.
لەســەرەتای ڕۆمانەکــەدا نوســەر ســیحرێک لــە خوێنــەر دەکات و (flash

ژمارە
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وەرگێــڕی هەموشــتزانەوە ئەوەمــان پێدەڵێــت کــە یۆهانــز کارلســکی لــە
تەمەنــی ســی و یــەک ســالی دایــە ،بــەالم  31ســاڵی تریــش دەژی ،لێــرەدا

دەزانیــن هەرچــی بێــت جەنــگ و مــەرگ یۆهانــز  62ســاڵ دەژی.
«ئــەو دەمــە تەمەنــی ســی و یەک ســاڵ بــوو و لە ترۆپکــی توانــای هونەری
خۆیــدا بــوو ،هێشــتا ســی یــەک ســاڵی تریشــی لەبەردەمــدا مابــوو»ل118
 .ئــەم ڕۆمانــە باســی ژیانــی مۆســیقاژەنێک دەکات لــە زەمانــی جەنگــدا
نوســەر لــرەدا دوو شــتی دژیەکــی ئاوێتــەی یەکــر کــردووە و تایبەمتەنــدی
ئەدەبیاتــی پۆســت پۆدێــری ڕەچــاو کــردووە مۆســیقا کــە ئیســتاتیاکا و
جوانــی بەخشــە ،هــاوکات جەنــگ و کوشــن و مــەرگ.
یۆهانــز کارلســکی لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵیدا دەبێــت کــە لــە عاشــقی
کەمانچــە دەبێــت و لــە ڕێــگای قەرەجێکــی بۆهیمیــاوە ئاشــنای مۆســیقا
دەبێــت و لــە منداڵیــەوە ئــەو خەونــە دەبێتــە هاوڕێــی و وادەکــەن کــە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نوســەر لــە الپــەڕە  121دا ئازارەکانــی قەرەجەکامنــان بــۆ دەخاتــە ڕوو،

هەموویــان ڕاپێچــی جەنگــی بەرژەوەندیخوازانــەی تاکــە کەســێک دەکات

بــەوەی کــە جەنــدا بــێ واڵت و بــێ ناســنامەن ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا

کــە خــەون بــە داگیرکردنــی جیهانــەوە دەبینێــت.

مرۆڤــی چــاک و هونەرمەنــد کــە بــە هونــەری خۆیــان گوزارشــت لــە خــەم

دەبــوو کارلســکی بــە ناچــاری بــەرەو ئیتاڵیــا بــروات و بــەرەو زادگــەی

و ئازارەکانیــان دەکــەن.

ئۆپێـرا ،نەســەر لــە وەسفســازیدا زۆر کارامەیــە و لــە ل 140و ل  141دا زۆر

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

جــو ا ن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

مۆســیقا ژەنێکــی کارامــەی لــێ دەربچێــت.

چــۆن دیــت و بــە ناجــاری هونەرمەنــد و مۆســیقاژەن و کــەس ناناســیت و
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خــەم و جەنــگ و نەفــرەت دەکات.
هــاوکات نوســەر دەوەیــت لێزانانــە لەگــەڵ ناجیــزی و ناشــیرینی دا جوانــی
ئاوێتــەی کارەکــە بــکات و مۆســیقا دەکاتــە هەوینــی عەشــقیکی نــاکام و
پــڕ لــە تاریکــی.
یۆهانــز کارلســکی کــە تەمەنــی  31ســاڵ دەبیــت کاتێــک پەیامهێنێــک
دیــت و هەوالــی جەنگــی دەداتــی و خەونــی نوســین ئۆپێراکــەی لــە
گــۆڕ دەنیــت« ،یۆهانــز دەرگاکــەی کــردەوە و بەسەروســیامیدا زانــی کــە
هەواڵیکــی ناخۆشــی پێیــە پەیامهێنەکــە پێــی ووت دەڵیــن نیشــتیامنی
دایــک پێویســتی بــە خزمەتــی ئێوەیــە»ل. 133
واتــە یۆهانــز دەبــوو لەبــری نوســینەوەی ئۆپێ ـرا بەناوبانگەکــەی بــروات
بــۆ جەنــگ .وۆهانــز دەبــوو بــۆ جەنگــی ئیتاڵیــا بــروات لــە پێنــاوی
پۆناپارتــدا دەبــوو خەونەکــەی بنێتــە گــۆڕ .لــە چەنــد شــوێنێکدا
دووپــات بوونــەوەی هەندیــک دەســتەواژە هەیــەم ،بــۆ منونــە لــە
جەنــد ســوینێکدا دەڵێــت» یۆهانــز کارلســکی تەمەنــی ســی و
یــەک ســاڵ بــوو» ،بــە بــروای مــن ئەمــە بەشــێکە لــە هارمۆنیــەت
دەبنــەوە ئەمــەش لێزانــی نوســەرە بــۆ بەخشــینی جوانــی بــە
دەقەکــە .لێــرەدا تێدەگەیــن جەنــگ چەنــدا نەگریــس و قێزەونــە

تەوەر

وەک چــۆن لــە مۆسیقاشــدا هەندێــک ڕیتــم و ئــاواز و نۆتــە پاتــە

لــە کۆتایــدا یۆهانــز کارلســکی گەڕایــەوە بــۆ پاریــس و چیــر نەچــووەوە
بــۆ ئیتاڵیــا ،دوای ســی و یــەک ســاڵ یۆهانــز کارلســکی توانــی خەونەکــەی
بەدیبهێنێــت و ئۆپێــرا بەناوبانگەکــەی بنوســێت .لێــرەوە دەگەینــە ئــەو
دەرەنجامــەی کــە خەونەکامنــان پیرنابــن گــەر هاتــوو خۆمــان پیــر بوویــن.

وەســفی
د

یمە

نــە

ناســیرینەکانی دوای جەنــگ دەکات و
خوینــەر دەخاتــە دۆخــی دڵەڕاوکــو واقوڕمانــەوە،
ئــەو کاتــەی یۆهانــز کارلســکی برینــدار دەبێــت ،بــەاڵم
خوێنــەر لــە ڕیــگای وەرگێــڕی هەمــوو شــتزانەوە دەزانیــت کــە یۆهانــز

ڕۆمانی (هەنگەوان)

ســی و یــەک ســاڵی تــر دەژی و نامریــت.

ڕەنگەکانیش فریودەرن

لــەو کاتــەی ســوپای پۆناپــارت دەگەنــە نــاو ڤینســیا و داگیــری دەکــەن.

بــا ڕەنگەکــەش ئاڵتونــی و بریســکە داربیــت ،بــەاڵم ڕەهەندەکانــی رەنــگ

نوســەر وەســفی جوانــی ســاری ڤینســیا دەکات و خوێنــەر وا لێــدەکات کــە
گــەر بــە خەیاڵیــش بێــت گەشــتی ئــەو شــارە جوانــە بکــەن.
«ڤینســیا لــە شــارێک زیاتــر دێتــە بەرچــاو ،خەونیکــە لــە نــاو دەریــادا
ساڵی چوارەم

ژمارە
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ڕاکشــاوە» ل 151هەروەهــا
«شــارەکە لــە کەشــتییەکی گــەورە دەچــوو بەســەر ئــاوی ئەســتێرکەکانەوە
بلەنگێتــەوە» ل.151
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.

دەشــی فریودەربــن و مــرۆڤ بــەدوای خۆیانــدا کێــش بکــەن و فیرومــان
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
سەردەســتی ئۆرلیانــوە دەنێشــتەوە و ئەویــش هۆگــری رەنگــە ئاڵتونییــە
بریســکە دارەکــەی دەبێــت و بڕیــار دەدات ببێــت بــە هەنگــەوان.
ڕۆمانەکــە کردەیەکــی گێڕانــەوی جوانــە و باســی سەرکێشــییەکانی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بەرهــەم بهینیــت ،پــاش ئــەوەی شــاری هەنگەکانیشــی دەســوتێت ،هــەر

نابیــت شکســت بهێنێــت و دەبیــت هەمــوو ســەرزەمین لــە ژێــر دەســتیدا

دەســبەرداری خەونەکــەی نابیــت و لــە خەونەکەیــدا ئافرەتیکــی ڕەنــگ

موســەخەر بیــت و دەســبەرداری خەونەکانــی نەبێــت.

زێڕینــی ئەفریقایــی جــوان دەبینیــت بۆیــە بــەرەو ئەفریقــا دەکەوتێتــە ڕێ،

ئــەم هەمــوو سەرکیشــییەیی ئۆرلیــان لــە شــاری مارســیلیا بــۆ نۆکەنــدی

بــۆ بەدەســتهینانی ئاڵتــون و ئــەو ئافرەتــە و لــە ڕێگایــدا توشــی چەنــدان

ســویس بــۆ شــاری عــەدەن پاشــان بــۆ ســۆماڵ و دواتــر بــۆ ئەســیوپیا و

سەرکێشــی و تاڵــی و چەرمەســەرییەکانی ژیــان دەبیــت.

گەیشــن بــە ئەشــکەوتی هەنگویــن ،دواتــر دوای ئــەو هەمــوو سەرکێشــییە

لــە گوتــاری ئــەم ڕۆمانــە و هــەر دوو ڕۆمانەکــەی پێشــوترەوە بۆمــان

بــە دەســتی بەتــاڵ دوای دە ســاڵ دەگەریتــەوە بــۆالی باپیــری لــە فەڕەنســا

دەردەکەوێــت ،کــە ژیــان ئاســان و ســانا نیــە و ڕێــگای هەمــوو ئەوانــەی

کاتێــک باپیــری لێــی دەپرســیت کــە ئــەو هەمــوو ســاڵە لــە ســەفەردا

بــەدوای خەونەکانیــان دەکــەون ،بــە گــوڵ نــە ڕازێرناوەتــەوە و پــرە لــە

بوویــت لــە پێنــاوی هیــچ دا ،لــە وەاڵمــدا ئۆرلیــان دەڵێــت» نــا هەرگیــز

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

باپیــرە مــن لــەم ســەفەرەوە عەتــر و بــۆن و وێنــە و یادەوەریــی خۆشــم بــە

دەگەیتــە بەدەســتهینانی خەونەکانــت.

یادگاریــی بــۆ مایــەوە».

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەو گەنجــە دەکات کــە دەیەوێــت هەنگــداری بــکات و هەنگویــن

چــۆن لــە دوای هەمــوو کەوتنــەکان هەســتانەوەیەک هەیــە و مــرۆڤ
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ئــەوی لێــی تێدەگەیــن گەڕانــی ئۆرلیــان تەنهــا بــە دوای کۆکردنــەوەی
ســەروەت و ســاماندا نیــە ،بەڵکــو هەوڵێکــە بــۆ دۆزینــەوەی هەنگوینــی
ژیــان کــە بریتیــە لــە تێکەڵەیــەک لــە سەربەســتی و خۆشــبەختی،
کارەکتەرەکانــی نــاو ئــەم ڕۆمانــە لەســەرەتادا تەنهــا چــوار کەســن ئۆرلیــان
و باپیــری و خاوەنــی قاوەخانەکــە کۆلۆفیــس و پۆلیــن کــە ئــەو جوانرتیــن
فرۆشــیاری ناوچەکەیــە.
خەونەکــەی ئۆرلیــان زیاتــر لــە یۆتۆپیــا دەچیــت ،کــە بەدیهێنانــی زۆر
مەحالــە ،چونکــە ناکریــت خەونێــک ببێتــە هــۆی ئــەو هەمــوو سەرکێشــییە
پــر لــە وەهــم و شــێتییە ،یــاری کــردن لــە نیــوان واقیــع و خەیــاڵ لــەم
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ڕۆمانــەدا زۆر هونەریانەیــە ،خەیاڵێــک بــەرەو عیشــقیکی مەحــاڵ کــە
هەمــوو خەونیــک مــەرج نیــە ڕاســت بیــت.
دەتوانیــن ئــەم ڕۆمانــە بــە کەوتــن و هەســتانەوەی مــرۆڤ پێناســە بکەیــن،

تەوەر

لــە خەونــدا بینویەتــی و واقیعێــک کــە ڕەدی دەکاتــەوە و پێــی دەڵێــت

