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خوێندنەوەیەك بۆ 
سێ ڕۆمانی جیاواز

شانۆنامەنووســی  و  ڕۆماننــووس  و  نووســەر  شــوكری  محەمــەد 
ــی ڕووت«  ــی »نان ــە ڕۆمان ــورددا ب ــی ك ــاو خوێنەران ــی، لەن مەغریب
ــی  ــدا چ ــە ژیانی ــتگۆیانە ل ــە و ڕاس ــێوەیەكی بوێران ــە بەش ــرا ك ناس
ــدا گێڕاویەتییــەوە، هــەر ئەمەیــش وای  ــەو ڕۆمانەی ــووە ل بەســەر هات
كــردووە لــە الیــەن خوێنەرانــەوە نــەوەك تەنیــا الی كــورد، بەڵكــوو 
لــە  زۆر  پێشــوازییەكی  جیهانیــش!  و  عەرەبــی  خوێنەرانــی  الی 
كتێبەكانــی بكرێــت، كتێبەكانــی بــۆ هەندێــك لــە زمانەكانــی جیهــان 
ــە  ــدا ك ــەدوای یەك ــەك ب ــی ی ــە ســێ ڕۆمان ــوكری ل ــڕراون، ش وەرگێ
بریتیــن لــە ڕۆمانــی )الخبــز الحافــي »نانــی ڕووت«( بــە زمانــی 
عەرەبــی لــە ســاڵی 1972وە تــا ســاڵی 1982 باڵنەكرایــەوە، )زمــن 
األخطــاء »ســەردەمی هەڵــەكان« كــە ســاڵی 1992 باڵوكراوەتــەوە( 
ــێوەیە  ــەو ش ــاوە، ب ــۆن ژی ــیماكان( چ ــوە - س ــی )وج ــەڵ ڕۆمان لەگ
ــی خــۆی دەگێڕێتــەوە. بەشــی دووەمــی  بەســەرهات و نەهاماتییەكان
ســیانەی ڕۆمانــی »ســەردەمی هەڵــەكان« ئــەم ســاڵ لەالیــەن هەمــان 
ــە  ــاڵ ب ــی عەبدوڵ ــۆر نەجات ــی ڕووت« دوكت ــوردی »نان ــڕی ك وەڕگێ
كوردییەكــی پــاراو لــە زمانــی فەڕەنســییەوە وەڕگێڕرایــە ســەر زمانــی 
كــوردی و لــە الیــەن دەزگای ڕۆشــنبیری )جەمــال عیرفان(ـــەوە لــە 

ــەوە. ــاپ و باڵوكرای ــەڕە چ ــارەی 278 الپ ــە قەب ــلێمانی ب س
لــە »ســەردەمی هەڵــەكان«دا محەمــەد شــوكری وەك تەواوكــەری 
ژیانــە  گێڕانــەوەی  بــە  بەردەوامــی  ڕووت«  »نانــی  ڕۆمانــی 
ــی  ــی ژیان ــەردە چۆنێتــی بەڕێكردن ــێ پ كولەمەرگییەكــەی دەدات و ب
لەنــاو زینــدان و تلیــاك كێشــانی و نەخۆشــخانە و قاوەخانــە و 
ــی  ــی و چۆنێت ــەش فرۆش ــوێنەكانی ل ــەوانە و ش ــی ش ــاڕ و یانەكان ب
بەریەككەوتنــی لەگەڵیــان دەگێڕیتــەوە، كات لــە ڕۆمانەكــە لەنیــوەی 
دووەمــی ســااڵنی پەنجاكانــەوە تــا كۆتایــی هەشــتاكانی ســەدەی 
ڕابــوردوو بــە دیاریكــراوی لــە ســاڵی 1956ـــەوە دەســت پــێ دەكات، 
ــەو كات  ــا ئ ــت ت ــەك ســاڵ دەبێ ــی بیســت و ی ــەو كات تەمەن ــە ئ ك

بەڕێز عەباس
)کەالر(

بوێری گێڕانەوە لە ڕۆمانی 
»سەردەمی هەڵەكان«دا
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و  نەزانیــوە  نووســینی  و  شــوكری خوێنــدەواری 
لــەو تەمەنــەوە هــەوڵ دەدات فێــری نووســین و 
ــاردەدات  خوێندنــەوە بێــت، بــۆ ئــەم مەبەســتە بڕی
لــەو تەمەنــەوە بچێتــە خوێندنگــە بــە ئامانجــی 
بێــت،  نووســین  و  خوێندنــەوە  فێــری  ئــەوەی 
نامۆبوونــی لــەو كاتــەوە دەســت پــێ دەكات، بــەو 
ــەرەتایی و  ــی س ــە خوێندنگەیەك ــەوە دەچێت تەمەن
بــەو ڕیــش و ســمێڵەوە لەگــەڵ كۆمەڵێــك فێرخــواز 
دادەنیشــێت كــە هیچیــان تەنانــەت تەمەنــی نزیكــی 
ــدان  ــی چەن ــرەوە تووش ــەر لێ ــە، ه ــیان نیی ئەویش
گرفــت و نەهامەتــی جیــاواز دەبێتــەوە! شــوێنی 
ڕووداوەكانــی نــاو ڕۆمانــی ســەردەمی هەڵــەكان، 
و  تەنجــە  شــارەكانی  لەنێــوان  مەغریبــە  واڵتــی 
وەهــران و تەتــوان و ڕیــف و عەرائیــش و گەڕەكــە 
ئامــاژە  جیــاواز و كۆاڵنەكانــە، جــار بەجاریــش 
ــۆری ناســراو  ــە دەســەاڵتی ســتەمكارانەی دیكتات ب

فرانكــۆی ئیســپانی دەكات.
شــوكری پەڕاگەنــدەی ئــەم شــوێن و ئــەو شــوێن 
ــاوەتەوە  ــوێنێكدا نەگیرس ــە ش ــە ل ــووە و هەمیش ب
و دەربەدەربــووە و برســێتی و هــەژاری هاوڕێــی 
بەردەوامــی بــووە، بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە، شــوكری 
هەروەهــا  برســێتیدا،  و  هەژارانــە  ژیانێكــی  لــە 
میوانێكــی بەردەوامــی بــاڕەكان و قاوەخانــەكان 
و ئافرەتانــی لەشفرۆشــدا جاربەجاریــش زینــدان 
ــەوە،  ــە تلیاك ــن ب ــان خووگرت و نەخۆشــخانەكان، ی
لــە ژیانێكــی بــەو شــێوە پەراوێزخــراوەدا چــۆن 
ــان  ــتا، ی ــنەی ئێس ــەو چەش ــی ل ــە ئەدیبێك ــوو ب ب
چــۆن توانیویەتــی بــەو تەكنیكــە سەرنجڕاكێشــە لــە 
ــەی خــۆی بنووســێتەوە  ــەوە ژیاننام ــەی ئەدەب ڕێگ
ــكات و  ــۆ الی خــۆی كەمەندكێــش ب و خوێنــەران ب
ڕەخنەگرانیــش بــە گرنگییــەوە لەســەر بەرهەمەكانی 
بنووســن!؟ دەكرێــت وەاڵمــی ئــەو پرســیارەمان 
هــەر لــە خوێندنــەوەی »ســەردەمی هەڵــەكان« 
خۆیــەوە دەســت بكەوێــت، ئەویــش ئەوەیە شــوكری 
خوێنەرێكــی زۆربــاش بــووە، خوێنــەری كتێبەكانــی 

عەرەبــی  بەناوبانگــی  جیاجیــای  نووســەرانی 
و جیهانــی بــووە و لــە هەركــوێ بــۆی لوابێــت، 
خوێندوویەتییــەوە،  و  دەســت خســتووە  كتێبــی 
ــەر  ــدان نووس ــاوی چەن ــەكان ن ــەردەمی هەڵ ــە س ل
ــدی  ــوكری پێوەن ــت. ش ــا دەهێنی ــی جیاجی و كتێب
بــە  بــاش نەبــووە و هەمیشــە  باوكیــدا  لەگــەڵ 
نەرێنــی لەســەری دەدوێــت، بــەاڵم بــە پێچەوانــەوە 
ســۆزی بــۆ دایكــی ناشــارێتەوە، لە چەند شــوێنێكدا 
ــان دەكات، شــوكری  ــۆ دایكــی بەی ــەو ســۆزەی ب ئ
ــی  ــی ڕووداوەكان ــە ئاشــكرا و ڕوون ــا ب ــەوەك تەنی ن
ژیانــی خــۆی دەگێڕێتــەوە، بەڵكــوو ژیــان و نهێنــی 
ئــەو كەســانەش دەگێڕێتــەوە كــە ڕۆژێــك لــە ڕۆژان 
لەگەڵیــان  بەریەككەوتنــی  یــان  بــوون،  هاوڕێــی 
لەبــارەی  شــوێنێكدا  لــە  شــوكری  هەبــووە! 
دەنووســێت:  خــۆی  ژیانــی  دەردەســەرییەكانی 
ــە شــەقامەكان  ــەوەرەكان ل ــك شــەوی بەخت »كاتێ
كۆتایــی دەهــات، شــەوی شــوومی مــن دەســتی پــێ 

ــرد«. دەك

نابینایەك شەڕێكی بەناوبانگی
مێژوو دەگێڕێتەوە!

و  جیهانیــدا  جەنگــی  دووەمیــن  كاتــی  لــە 
ــاڵی  ــە س ــدا و ل ــی جەنگ ــە كۆتای ــراوی ل بەدیاریك
قوتابخانــەی  لــە  ڕوو  ژن  مامۆســتایەكی   1945
گوندێكــی نزیــك بــە یۆنــان دەكات بــۆ وانەوتنــەوە 
بەنــاوی مامۆســتا مارینــا، لەكاتــی وانەوتنــەوەدا 
چەنــد جارێــك قوتابخانەكــە و دەوروبــەری بەهــۆی 
جەنگــەوە بــەر هێرشــی بۆمبارانكردنــی فڕۆكەكانــی 
ئەڵمانیــا دەكەوێــت، ئــەو پۆلــەی مامۆســتا وانــەی 
تێــدا دەڵێتــەوە، ژمــارەی قوتابییەكانــی حــەوت 
قوتابیــن، شــەش كــوڕ و كچێــك، بۆیــە بڕیــاردەدەن 
ــەوە  ــۆی بۆمباران ــار بەه ــك ج ــن هەندێ و ناچاردەب
خۆڕزگاركــردن  بــۆ  و  دەهێڵــن  جــێ  قوتابخانــە 
ئەشــكەوتێك  لــە  ڕوو  قوتابییــەكان  و  مامۆســتا 
دەكــەن! مامۆســتا یادەوەرییەكــی كاتــی خوێندنــی 
قوتابییەكانــی  بــۆ  ئەشــكەوتەكە  لــە  خــۆی 
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دەكات،  بــاس  بــۆ  ئەوەیــان  و  دەگێڕێتــەوە 
كاتێــك خوێنــدكاری ئامادەیــی بــووە، پیاوێكــی 
حیكایەتخــوان هەبــووە هاتــووە بــۆ خوێندنگەكەیــان 
حیكایەتێكــی سەرنجڕاكێشــی مێژوویــی گێڕاوەتــەوە 
كــە حیكایەتــی ئەلیــادە و ئۆدیســەی شــاعیری 
نابینــا هۆمیرۆســی یۆنانییــە كــە بــاس لــە شــەڕی 
تــەڕوادە دەكات، بۆیــە مامۆســتا لــە ئەشــكەوتەكە 
هەمــان كاری پیــاوی حیكایەتخوانــی ســەردەمی 
خوێنــدكاری خــۆی دەكات و دەســت دەكات بــە 
گێڕانــەوەی حیكایەتەكــە كــە بــاس لــە شــەڕی 
تــەڕوادەی مێژوویــی دەكات بــۆ قوتابییەكانــی كــە 
ــە ســێ هــەزار  ــك ب ــە ســاڵی »850 پ.ز« و نزی ل

ســاڵ پێــش ئێســتا ڕووی داوە.
ــوان  ــەڕوادە لەنێ ــی ت ــی بەناوبانگ ــەڕی مێژووی ش
شــاری تەڕوادە و سپارتاییەكان، یان ئاكاییەكانیشی 
پــێ دەوترێــت لە یۆنانی كۆن ڕوودەدات، ئەم شــەڕە 
لەنێــوان هەردووالیــان مــاوەی دە ســاڵ دەخایەنێــت، 
ــۆكاری  ــر و ه ــی ت ــەڕە مێژووییەكان ــە ش ــاواز ل جی
ــۆكاری  ــۆ ه ــە ب ــەڕی تەڕوادەی ــەم ش ــی ئ بەناوبانگ
هۆكارەكــەی  كــە  دەگەڕێتــەوە  بەرپابوونەكــەی 
ئافرەتێكــە بەنــاوی هێلێنــا! هێلێنــا ئافرەتێكــی 
زۆرجــوان و ســەرنجڕاكێش دەبێــت بــە جۆرێــك لــەو 
ــە دنیــاوە داخــوازی دەكــەن،  كاتــەدا 119 كــەس ل
ــێك  ــەڵ كەس ــەرگیری لەگ ــاردا هاوس ــە دواج ــا ل ت
ــە  ــان ئاكییەكان ــش پاشــای ســپارتا، ی دەكات ئەوی
بەنــاوی مێنێــاوۆس، بــەاڵم ئــەم هاوســەرگیرییە دە 
ســاڵ جەنــگ لەگــەڵ خــۆی دێنێــت! باوكــی هێلێنــا 
هاوســەرگیری  هێلێنــا  دەبێــت  ڕازی  بەجۆرێــك 
دوای  ڕفانــد  هێلینــای  یەكێــك  ئەگــەر  بــكات، 
ئــەو  شــەڕی  دەبێــت  هەموویــان  هاوســەرگیری 
كەســە بكــەن، پاریســی كــوڕی پریاموســی پاشــای 
ــپارتا  ــای س ــی پاش ــەردانی مێنێاوۆس ــەڕوادە س ت
دەكات بــۆ كارێــك، بــەاڵم ئــەم ســەردانە دواتــر 
ــە  ــش ئەوەی ــەوە، ئەوی ــێ دەبێت ــەی ل ــتێكی دیك ش
دەبێــت  مێنێــاوس  خێزانــی  هێلینــای  عاشــقی 

و دەیڕفێنێــت و دەیبــات بــۆ شــارەكەی خــۆی 
ــی دە  ــەرەتای جەنگ ــرەوە س ــەڕوادە و لێ ــاری ت ش
ســاڵەی نێوانیــان دەســت پــێ دەكات و ئاكاییــەكان 

پەالمــاری تــەڕوادە دەدەن.
لــە مــاوەی جەنگەكــەدا ســەركردەكانی هــەردووال 
هەموویــان دەكوژرێــن وەك هیكتــۆری بــرای پاریــس 
و پاریــس خــۆی و ئــاگا مەمنوونی برای مێنێاوس و 
مێنێاوس خۆیشــی لەگەڵ سەركردە سەربازییەكانی 
تــری هــەردووال، لــە كۆتایــی شــەڕەكەدا ئاكاییــەكان 
ســەردەكەون بەســەر تەڕوادەییەكانــدا، دەتوانیــن 
ــەو  ــۆی ئ ــدا بەه ــەر خوێن ــەركەوتنە بەس ــن س بڵێی
كوشــت و كوشــتارەی ڕوودەدا! ئــەوەی بــووە هــۆی 
ســەركەوتنی ئاكاییــەكان بەكارهێنانــی تەكنیكــە 
بەناوبانگەكەیانــە لــە جەنگــدا كــە ئەویــش ناســراوە 
ــەڕوادە،  ــان ئەســپەكەی ت ــە ئەســپە دارینەكــە، ی ب
ئەویــش ئەوەیــە ئاكاییــەكان ئەســپێكی دارینــی 
گەورەیــان دروســت كــرد و هەندێــك لــە شــەڕكەرە 
زیــرەك و ناســراوەكانیان چوونە ســكی ئەســپەكەوە 
بەرەكانــی جەنگــدا ئەســپەدارینەكە جــێ  لــە  و 
دەهێڵن و پاشەكشــەدەكەن، كاتێــك تەڕوادەییەكان 
ئەســپەدارینەكە دەبینــن دەســتی بەســەردا دەگــرن 
و دەیبەنــەوە بــۆ تــەڕوادە وەك دەســكەوتی شــەڕ و 
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هێمای ســەركەوتن، كاتێــك تەڕوادەییەكان ئاهەنگی 
ســەكەوتن دەگێــڕن، چەكدارەكانــی ئاكاییــەكان بــە 
هەلــی دەزانــن و لــە ئەســپەدارینەكە دێنــە دەرەوە 
پەالمــاری تەڕوادەییــەكان دەدەن و ئــەو لەشــكرەش 
پاشەكشــەی كــردووە، دێــن بەدەمیانــەوە و لــە 
ئەنجامــدا قەتڵوعامــی تەڕوادەییــەكان دەكــەن و 

ســەركەوتن بەســەر تــەڕوادە ڕادەگەیەنــن.
ڕۆمانــی  نووســەری  كالفیاتیدێــس«  »تیــۆدۆر 
لــە  بەجوانــی  زۆر  تــەڕوادە«  »شــەڕەكەی 
ــی بەناوبانگــی  ڕێگــەی ڕۆمانەكــەوە شــەڕی مێژووی
لەوانەیــە هەمــوو  كــردووە،  تەوزیــف  تــەڕوادەی 
خوێنەرێــك نەتوانێــت و قــورس بێــت كتێبێكــی 
دووبەرگــی قەبــارە گــەورەو نــاوی كەســایەتی زۆر و 
ئاڵــۆز بەشــێوەی داســتانی وەك ئەلیــادە و ئۆدیســە 
ــن  ــن بڵێی ــگات، دەتوانی ــێ ب ــی ت ــەوە و لێ بخوێنێت
كالفیاتیدێــس لــە ڕێــگای ئــەم ڕۆمانــەوە ڕێگاكــەی 
زۆر ئاســان كردووەتــەوە، ئەوەنــدە ســەرنجڕاكێش و 
چیژبەخشــە و تێگەیشــتنی ئاســانە لــەو ڕۆمانانەیــە 
ــت!  ــەواوی نەكەی ــا ت ــت دایبنێیــت ت ــارەزوو ناكەی ئ
ڕووداوێكــی  لــەوەی  جگــە  »كالفیاتیدێــس« 
ــەرەكی  ــی س ــە بابەت ــردووە ب ــی ك ــی مێژووی گرنگ
ڕۆمانەكــەی، هەروەهــا پەیامــی ئــەوەش بــە خوێنەر 
ــی و  ــگ چ ماڵوێران ــت جەن ــت بڵێ دەدات و دەیەوێ
نەهامەتییــەك لەگــەڵ خۆیــدا دەهێنێــت، جەنگێــك 
دە ســاڵ لــە پێنــاوی چیــدا؟ لــە دووەمیــن جەنگــی 
جیهانیــش قوتابخانــەی ئــەو گونــدەی مامۆســتا 
ــەوە،  مارینــا وانــەی تێــدا بــە قوتابییــەكان دەوت

ــرد! ــی ك ــگ وێران جەن
ــینی  ــە نووس ــەڕوادە« ل ــەڕەكەی ت ــی »ش ڕۆمان
ــڕی  ــاعیر و وەرگێ ــەو ش ــۆدرۆ كالیفاتیدێس«ـ »تی
ــە ســوێدییەوە  ناســراوی كــورد دالوەر قەرەداغــی ل
وەریگێڕاوەتــە  پــاراو  و  جــوان  كوردییەكــی  بــە 
ســەر زمانــی كــوردی و لــە باڵوكراوەكانــی »نێرگــز 
قەبــارەی 249  بــە  بۆكستۆر«ـــە، ســاڵی 2019 

الپــەڕە چــاپ و باڵوكراوەتــەوە.

دوو دڵدار لە ئەرەبخا
»گەمژەیــی ماركیــز« هەرچەنــدە بــە قەبــارە 
و  ســەرنجڕاكێش  ڕۆمانێكــی  بــەاڵم  بچووكــە، 
گرنگــەو لــە ناوەرۆكــدا هەڵگــری مانــای قووڵــە، 
ئــەم ڕۆمانــە لــە الیــەن ڕۆماننــووس و ڕەخنەگــری 
ــەوە نووســراوە،  ــەواد عەلی(ـ ــۆر ع شــانۆیی )دوكت
ناســراو »ســەباح  و  هێــژا  وەرگێــڕی  ڕۆمانەكــە 
ــوردی  ــی ك ــەر زمان ــە س ــماعیل« وەریگێڕاوەت ئیس
و قەبــارەی ڕۆمانەكــە 173 الپەڕەیــە. ناوونیشــانی 
ڕۆمانەكــە بــۆ خــۆی ناوونیشــانێكی سەرنجڕاكێشــە 
»گەمژەیــی ماركیــز« وەهــا لــە خوێنــەر دەكات 
ــكات  ــت ڕاســتەوخۆ دەســت ب ــە ببینێ ــەر كتێبەك ه
بــە خوێندنــەوەی و بپرســێت ماركیــز بــۆ گەمژەیــە؟ 
ــە  ــە ل ــز یەكێك ــیا ماركی ــل گارس ــارە گابری وەك دی
ــی جیهــان كــە لێــرەدا  ڕۆماننووســە بەناوبانگەكان

ــژە! ــە گەم ــووە ب ب
ــگ  ــە جەن ــاس ل ــز« ب ــی ماركی ــی »گەمژەی ڕۆمان
ــاوازی و ئایینییــەكان  ــی جی و عەشــق و قبووڵكردن
دەكات لــە ئێراقــدا و بەتایبــەت لــە شــاری كەركووك 
كــە ڕۆماننــووس نــاوە مێژووییەكــەی كەركــووك 
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ــە ، ڕووداوەكان  ــش »ئەرەبخا«ی ــت ئەوی بەكاردێنێ
لــە كۆتایــی جەنگــی ئێــراق و ئێرانــەوە دەســت 
تــا ســاڵی 2009و شــوێنی ڕووداوی  پــێ دەكات 
ســەرەكی لــە ڕۆمانەكــەدا كەركــووك و دیانــە و 
چیــای حەسارۆســت و ڕەوانــدز و چەنــد شــوێنێكی 
پاڵەوانــی  عــەرەب  بــەدری  ســەلمان  دیكەیــە. 
ســەرەكی ڕۆمانەكەیــە كــە خوێنــدكاری كۆلێــژی 
لــە بەشــی ئیســپانی، ســەلمان دەبێتــە  زمانــە 
ســەرباز و دەینێــرن بــۆ بەرەكانــی جەنگــی ئێــراق 
و ئێــران، لەوێــدا دوو كــەس دەناســن و دەبنــە 
هاوڕێــی ئەوانیــش فەرهــاد كە كــوردە و خوێندكاری 
فەلســەفەیە لەگــەڵ مــوراد كــە كەســێكی بــە ڕەگــەز 
توركمانــە، ئــەم ســێ كەســە جیــاوازی نەتەوەییــان 
بــەاڵم  نێوانیــان،  بكەوێتــە  درز  نەكــردووە  وای 
جەنــگ و سیاســەت بــۆ ماوەیەكــی زۆر لــە یەكتــری 
كــردن، ســەلمان دەكەوێتــە دەســت ئێرانییــەكان و 
بــۆ مــاوەی بیســت و ســێ ســاڵ دەبێتــە دیــل، 
فەرهادیــش دوای جەنــگ و ســااڵنی نــەوەت دەڕوات 
و  دەگیرســێتەوە  ســوێد  لــە  و  هەنــدەران  بــۆ 
ــە كەركــووك دەبــێ. ســەلمان عاشــقی  مورادیــش ل
خوێندنــەوەی كتێبەكانــی ماركیــزی ڕۆماننووســی 
ــە  ــەو ببێت ــت وەك ئ ــە دەیەوێ ــی و كۆڵۆمبی جیهان
لــە  بەشــێك  لــە  ماركیــز  چــۆن  و  ڕۆماننــووس 
نەرێنــی  بــە  و جەنــگ  توندوتیــژی  ڕۆمانەكانــی 
ــی  ــەخ و گرنگ ــەوە بای ــە پێچەوان ــاس دەكات و ب ب
بــە عەشــق و خۆشەویســتی دەدات، ســەلمانیش 
دەیەوێــت وابــكات، بــەاڵم بەردەوامــی جەنــگ و 

ــات! ــەی لەباردەب ــەو خەون ــژی ئ توندوتی
ســەلمان پێــش ئــەوەی بــۆ بەرەكانــی جەنــگ 
بــڕوات كــە ئــەوكات خوێنــدكاری قۆناغــی دووە، لــە 
ــە كەركــووك دەكەوێتــە  ئاهەنگــی ســەری ســاڵدا ل
ــاوی  ــەوە بەن ــی توركمان ــتی كچێك داوی خۆشەویس
ــان  ــت، پێوەندییەكانی ــقی دەبێ ــان« و عاش »نوره
بــە شــێوە و ڕێگــەی جیــاواز بــەردەوام دەبێــت 
تــا ئــەو كاتــەی ســەلمان ڕوودەكاتــە بەرەكانــی 

جەنــگ، ئیتــر لــەو كاتــەوە پێوەنــدی نامێنێــت 
و ســەلمانیش بــە نامەیــەك نورهــان بــێ ئومێــد 
بــكات،  هاوســەرگیری  دەڵێــت  پێــی  و  دەكات 
ــوا دەبێــت، نورهــان  ــێ هی ــەوە ب ــە گەڕان چونكــە ل
مێــرد دەكات و كچێكــی دەبێــت بەنــاوی ســۆفیا 
ــی  ــە كات ــژارد و ل ــە ســەلمان هەڵیب ــاوەی ك ــەو ن ئ
پێوەنــدی خۆشەویســتییەكەیان و بــە نورهانــی وت 
ئەگــەر كچمــان بــوو نــاوی دەنێیــن ســۆفیا كــە 
ــزەوە  ــی ماركی ــە ڕۆمانەكان ــك ل ــی یەكێ ــە پاڵەوان ل
لــە  نورهــان  مێــردی  شــاهینی  وەرگیــراوە! 
ــی  ــۆفیای كچ ــت، وەك س ــدا دەكوژرێ تەقینەوەیەك
دەیگێڕێتــەوە دایكــی هەمیشــە بیــری الی ســەلمان 
بــووە، بــەردەوام نورهانــی دایكــی كێشــەی لەگــەڵ 
ــری الی  ــەردەوام بی ــاڵ ب ــووە و بەخەی ــدا هەب باوكی
ســەلمان بــووە، ڕۆمانەكانــی ماركیــزی هەمیشــە 
ــەلمان  ــرد س ــتی دەك ــرت و هەس ــتەوە دەگ بەدەس
لێــوەی نزیكــە! دوای بیســت و ســێ ســاڵ، ســەلمان 
دەگەڕێتــەوە كەركــووك، پێشــتر دەنگــۆی كوژرانــی 
باڵوبووەتــەوە و نورهانیــش لێــی بــێ ئومێــد بــووە، 
لــە ســاڵی 2009 ســەلمان تەلەفــۆن بــۆ  بــەاڵم 
نورهــان دەكات و خــۆی دەناســێنێت و نورهــان 
و  ڕاســتی  لەنێــوان  و  دەبێــت  شــۆك  تووشــی 
ناڕاســتی دۆش دادەمێنێــت، ڕێــك دەكــەون و چەنــد 
جــار كات دادەنێــن بــۆ ئــەوەی یەكتــر ببینیــن، 
نورهــان  ڕووداوەكان پێچەوانــە دەبنــەوە،  بــەاڵم 
لەماڵــی خــۆی چاوەڕوانــی ســەلمان دەكات، كەچــی 
هەرنایــەت تــا هەواڵــی ئــەوەی پــێ دەگات ســەلمان 
لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی لەگــەڵ هێزەكانــی ئەمریكادا 
ــوری  ــخانەی جمه ــۆ نەخۆش ــت ب ــوژراوە و دەچێ ك
کــە هاشــمی بــرای ســەلمان لەوێیــە و ئەویــش 
برینداربــووە، بــە نورهــان دەڵێــت ســەلمان خەونــی 
ــت  ــینی ڕۆمانێكــەوە دەبینــی و دەیویس بــە نووس

ــا«. ــە ئەرەبخ ــدار ل ــت »دوو دڵ ــێ بنێ ــاوی ل ن


