ئەفسوونی لێزانە
قەرەجەکە

کارزان عەلی
(دەربەندیخان)

لەبــەر ئــەوەی لــە مێــژووی ئەدەبیاتــی کــوردی ،بــە تایبەتــی مێــژووی
ڕۆماننووســەکاندا ،هیــچ ئاماژەیەکــی پــێ نەکــراوە و لێکۆڵینــەوە لەســەر
بەرهەمەکانــی نەکــراوە ،لەوانەیــە عەبدولمەجیــد لوتفــی غەدرلێکراوتریــن
ڕۆماننــووس و چیڕۆکنــووس و وتارنــووس و شانۆنووســی کــورد بێــت لــە
ســەدەی بیســتەمدا ،کــە بــە زمانــی عەرەبــی بەرهەمەکانی نووســیبێت..
ئــەم نووســەرە کــوردە لــە ســاڵی  ١٩٠٥لــە خانەقیــن لــە دایــک بــووە
و لــە  ١٩٩٢مــردووە ،بــە یەکێــک لــە پێشــەنگەکانی کاروانــی ڕۆمــان
و چیڕۆکنووســین لــە عێراقــدا دادەنرێــت و هاوســەردەمی هەریەکــە لــە
مەحمــوود ئەحمــەد ئەلســەید و (ذوالنــون أيــوب) و ئەنــوەر شــائول و
زۆری تــر لــە پێشــەنگەکانی ڕۆمــان و چیــڕۆک بــووە.
لێــرەدا بــواری ئەوەمــان نییــە کــە هەمــوو بەرهــەم و ژیانــی ئــەم پیاوە
بەســەربکەینەوە ،هێنــدەی گرنگــە بــاس لــە یەکێــک لــەو ڕۆمانانــەی
بکەیــن کــە بــە داواکاری خــۆی لــە خوالێخۆشــبوو شــوکر مســتەفا داوا
دەکات بەرهەمێکــی بــە زمانــی کــوردی هەبێــت .ڕۆمانــی “پێشــبینی
لێزانــە قەرەجەکــە” یەکێکــە لــە ڕۆمانەکانــی عەبدولمەجیــد لوتفــی کــە
لــە ســاڵی ١٩٨٢دا بــاوی دەکاتــەوە.
تێمای ڕۆمانەکە

زیــادەڕەوی ناکەیــن ئەگــەر بڵێیــن ئــەم ڕۆمانــە لــە ئاســتێکی زۆر
بــەرزی تەکنیــک و بنەماکانــی گێڕانەوەدایــە ،بــە شــێوەیەک کــە
دەکرێــت لــە چوارچێــوەی ڕۆمانــە جیهانییەکانــدا لــە ڕووی بنەماکانــی
گێڕانــەوە ،پاڵــەوان ،ئاســتەکانی دایەلــۆگ و مەنەلــۆگ و فــاش بــاگ
پۆلێنــی بکەیــن.
ســەرەتا لەگــەڵ کارەکتــەری “جوامێــر” دا دەچینــە نــاو گوندێــک،
ئــەم پیــاوە لــەو گونــدەدا لەســەر کشــتوکاڵ و تووتــن چانــدن دەژی،
خاوەنــی دوو کچــە (ئامینــە و شــەرمین) ،بــەاڵم ژنەکــەی نەخۆشــی
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تەنگەنەفەســی هەیــە.
ئامینــە دەخوێنێــت ،بــەاڵم شــەرمین لــە ماڵــەوە کار
دەکات و یارمەتــی باوکــی دەدات لــە ئیشــەکانیدا.
لە بەشــەکانی ســەرەتادا ،نووســەر زۆر جوان ئیش
لــە ســەر ئەفســانە دەکات .ئەفســانەی خێوێــک لــە
شــاخێکی نزیــک گوندەکــەدا ،بــەاڵم دواجــار دەیکوژن
و بۆیــان ڕوون دەبێتــەوە کــە تەنیــا ورچێــک
بــووە ،نــەک خێــو و ئەفســانە ،بــەاڵم جوامێــر ،کــە
لێکدانــەوەی کەشــوهەوای ســەختی زســتانی لــە
باوکییــەوە بــۆ ماوەتــەوە ،هــەر زوو زەنگــی مەترســی
لــێ دەدات ،کــە الفــاو و ســێاڵوێک دێ ،ئەگــەر فریــا
نەکــەون ،گونــد و ئــاژەڵ و دانیشــتووانەکەی لەنــاو
دەبــات.
پــاش بینینــی خەونێــک ،کــە مەترســییەکەی
تۆختــر دەکاتــەوە ،فریــا دەکەوێــت ،هــەردوو
کچەکــەی بنێرێتــە شــار و الی خوشــکێکی خــۆی
کــە بێوەژنــە ،لــەوێ بمێننــەوە ،بــەاڵم هــەر شــەوێک
بەســەر ئەمــەدا تێپــەڕ دەبێــت ،کــە خەونەکــەی
جوامێــر دێتــە دی و گونــد و دانیشتووانەکەشــی
الفــاو دەیانبــات و کەســیان لــێ دەرناچێــت.
دواجــار (شــەرمین) لەســەر خوێنــدن بــەردەوام
دەبێــت تــا دەبێتــە مامۆســتا ،بــەاڵم (ئامینــە) لــە
کچێکــی گوندنشــینەوە ،هێشــتا ڕۆحیەتی سەرکێشــی
تێدایــە و لــە ڕێگــەی دراوســێیەکی ماڵــی پوورییــەوە،
دەبێتــە سســتەر لــە شــارێکی قەرەباڵغــدا کــە
بەغــدادی پایتەختــە.
پــاش ماوەیــەک ئیشــکردن لــە نەخۆشــخانەی
منداڵبــوون و بینینــی ژان و ئــازاری دایــکان و خوێنی
منداڵبــوون ،تووشــی تــرس و دڵەڕاوکــێ دەبێــت،
هەرچەنــدە چەنــدان جــار هەلــی هاوســەرگیری بــۆ
دێتــە پێــش ،بــەاڵم ئــەم کچــە گوندییــە ،چــاوی
لــە داهاتوویەکــی پڕشــنگدار و ڕوونــە ،دواجــار لــە
نەخۆشــخانەکە دەردەچێــت و دەبێتــە خزمەتــکاری
پیاوێکــی دەوڵەمەنــد کــە ئەندازیــاری تەالرســازییە
و ئیفلیــج بــووە ،ژنەکــەی ئەندازیــار لــە ڕووداوێکــی
فڕۆکــەدا دەســووتێت و دوای خــۆی دوو کــچ و

کوڕێکــی وێنەکێشــی لــێ بەجــێ دەمێنــێ ،بــەاڵم
کوڕەکــە (عەدنــان) ،هەمــان ڕۆحیەتــی ســەفەری لــە
دایکییــەوە بــۆ بەجــێ مــاوە ،دوای ســەفەرێکی درێــژ
دەگەڕێتــەوە الی باوکــە ئەندازیارەکــەی و لــەوێ
چــاوی بــە (ئامینــە ) دەکەوێــت و بڕیــار دەدات
هاوســەرگیری لەگەڵــدا بــکات.
ئاستەکانی گێڕانەوە

ســەرەتا ئێمــە لەگــەڵ گێــڕەرەوەی هەمــوو شــتزاندا
ڕۆمانەکــە دەخوێنینــەوە ،بــەاڵم لــە نێوەڕاســتی
ڕۆمانەکــە و لــە هەنــدێ جێــگادا ،گێــڕەرەوە دەبێتــە
جوامێــر و ڕووداوەکان دەبنــەوە بــە گێــڕەرەوەی
کەســی یەکەمــی تــاک.
لــە بەشــەکانی ناوەڕاســتدا دووبــارە گێــڕەرەوەی
هەمــوو شــتزان ،ڕووداوەکان دەگێڕێتــەوە ،بــەاڵم لــە
هەنــدێ پــاژی ڕۆمانەکــەدا ،بــە تایبەتــی لــەو کاتــەی
کــە ئامینــە دەچێتــە بەغــدا ،ئــەم کچــە دەبێتــەوە
بــە گێــڕەرەوەی کەســی یەکەمــی تــاک و لەوێــوە لــە
ڕووداوەکان ئــاگادار دەبینــەوە.
لــە پــاژی کۆتاییــدا بۆمــان دەردەکەوێــت ،کــە
زۆرینــەی گێڕانــەوەکان لــە زمانــی ئەندازیــاری
تەالرســازییەوە ئاراســتە دەکرێــت ،بــەاڵم لــە بەشــی
کۆتایــی ڕۆمانەکــەدا ،واتــە بەشــی هەشــتەم ،گێــڕەوە
دەبێتــە عەدنــان و ئــەم کەســێتییە ڕووداوەکان بــە
ڕوونــی دەگێڕێتــەوە ،بــە شــێوەیەک کــە خوێنــەر
هەســت دەکات ،ئــەوەی کــە گێــڕەرەوەی هەمــوو
شــتزان بــووە ،تەنیــا کەســێتی عەدنــان بــووە و هــەر
جــارەی زمانــی گێڕانــەوەی داوە بــە کەســێتییەک لــە
کەســێتییەکانی ڕۆمانەکــە.
لێــرەوە بۆمــان دەردەکەوێــت ،نووســەر زۆر لێــزان
و کارامەیــە لــە بەکارهێنانــی شــێوازەکانی گێڕانــەوە
لــە ڕۆمانــدا ،بــە شــێوەیەک کــە ئــەم گواســتنەوەی
گێڕانەوەیــە ،هیــچ کاریگەرییەکــی لەســەر ئاســتەکانی
گێڕانــەوە نابێــت و خوێنــەر هەســت بــە ئاڵــۆزی
و ســەختییەکانی گێڕانــەوەی ڕووداوەکان نــاکات،
بەڵکــوو زیاتــر تێکــەڵ بــە کەشــی پــڕ سەرســامی و
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لــە نــاکاوی نــاو ڕۆمانەکــە دەبێــت.
لێزانە قەرەجەکە

ئێمــەی خوێنــەر ،تــا بەشــی کۆتایــی ڕۆمانەکــە،
بــەدوای لێزانــە قەرەجەکــەدا (العــراف الغجــري)دا
دەگەڕێیــن ،بــە درێژایــی ڕۆمانەکــە ،خوێنــەر پرســیار
دەکات و لــە ونبــوون و نائامادەیــی ئــەم لێزانــە
قەرەجــە ڕادەمێنێــت ،دەپرســێت ئایــا ڕۆمانەکــە
لــە ســەرەتاوە فێڵێــک دەکات ،یــان ڕووداوەکان
لــە زمانــی ئــەم لێزانــە قەرەجــەوە دەگێڕدرێنــەوە،
بــەاڵم لــە بەشــی کۆتایــی ڕۆمانەکــەدا ،ناوونیشــانی
ســەرەکی ڕۆمانەکــە ،وەک ســوپرایزێک ،نــاوی لێزانــە
قەرەجەکــە قــووت دەبێتــەوە.
لێزانــە قەرەجەکــە ،کەســێتییەکە لــە واڵتــی
ئیســپانیا ،شــاری ئیشــبیلیە ،عەدنانــی کــوڕی
ئەندازیــار ،کــە لــە گەشــتێکدا ڕێــی تــێ دەکەوێــت
و فاڵــی بــۆ دەگرێتــەوە ،لــە فاڵەکــەدا لێزانــە
قەرەجەکە،لــە زێــدی خــۆی پێشــبینی ژیانێکــی
بەختەوەرانــەی بــۆ دەکات ،واتــە لــە بەغــدای
پایتەختــدا ،کــە کچێکــە و نیشــانەکانی هەڵــدەدات،
دواجــار کــە عەدنــان دەگەڕێتــەوە ماڵــی باوکــی،
ئامینــە ئــەو پێشــبینییە دەبێــت کــە لێزانــە
قەرەجەکــە ئامــاژەی بــۆ کردبــوو.
لێــرەوە لــە تەکنیکــی ســەیر و پــڕ سەرکێشــی
ئــەم نووســەرە ئــاگادار دەبیــن ،بــە شــێوەیەک
کــە خوێنــەر دەخاتــە گێژاوێکــی گێڕانــەوە و تــا
کۆتایــی خوێنــەر لــە ئاســتێکی زۆری سەرســامی و
دوودڵیــدا دەهێڵێتــەوە ،کــە نموونــەی زۆر دەگمــەن
لــە ئەدەبیاتــی جیهانیــدا بــەم شــێوەیە هەیــە.
لــە کۆتاییــدا دەبێــت ئامــاژە بــە زمانــی بــااڵ و
زینــدووی وەرگێــڕ شــوکور مســتەفا بدەیــن ،کــە دیارە
جگــە لــەوەی ئەرکێکــی گرنگــی گرتووەتــە ئەســتۆ
لــە ناســاندنی ئــەم نووســەرە کــوردەدا کــە هەمــوو
بەرهەمەکانــی بــە زمانــی عەرەبــی نووســیوە ،لەوەش
گرنگتــر زمانــی وەرگێڕانــی ئــەم شــاکارەیە کــە لــە
ئاســتێکی زۆر بــەرزدا ئیشــی تێــدا کــردووە و دەزگای

ئــاراس لــە ســاڵی  2010دا لــە چاپێکــی نوێــدا بــاوی
کردووەتــەوە.
ماوەتــەوە بڵێیــن کــە عەبدولمەجیــد لوتفــی
چەنــدان ڕۆمانــی گرنگــی دیکــەی نووســیوە ،لەوانــە
(دڵــی دایــک ( ،)١٩٤٠کۆتایــی مۆســیقار ، )١٩٤١
(جەژنێــک لــە ماڵــەوە ( ،)١٩٦١پیــاوان بــە بێدەنگی
دەگریــن  ( ،)١٩٥٩تیرۆژێکــی تــری خــۆر .)١٩٨٠
لەگــەڵ چەنــد کتێبێکــی یادەوەریــدا ،هەروەهــا
پــێ دەچێــت یەکەمیــن کوردێــک بێــت کــە غەمــی
نووســینی مێــژووی هەبێــت و لــەم پێناوەشــدا لــە
ســاڵی  ١٩٤٨کتێبــی (چەنــد دیدگایــەک لەمــەڕ
ئەدەبــی کــوردی) چــاپ و بــاو دەکاتــەوە.

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧
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