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هيوا وةيسي
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مامؤستای بةشی زمان و ئةدةبياتی ئينگليسيي زانستگای ذازيي كرماشان

حمةممةدزاهيد سةعيديتةبار

2

دةرچووی زمان و ئةدةبياتی فارسی

عةتا ئةصماسی

دةرچووی زمان و ئةدةبياتی بةراوردی

کورته

تثکةآلويي راستييةکاين ژيان لةگةص دابونةريتةکان ،بذواکان و
خةياصپةروةريية لةذادةبةدةرةکاين خةصکاين ناوچةي کارائيب کة ئامثتةيةکة
لة بري و بذواي کؤيلة رةشةکاين ئةفريقا لةگةص نةرييت سوورپثستةکاين بةر لة
کؤملپ ،هؤکاري سةرهةصداين شثوازي نووسيين رياليزمي جادوويي بوو .بةآلم
سةرةذاي پاصداين ئةم رثبازة بة ئةمريکاي التني و گابريةل گارسيا مارکثزي
کولومبياييةوة ،ناتوانرثت ئةم شثوازة نووسينة بة تةنيا تايبةت بة ئةم ناوچةية
بزانني ،چونکوو سووچگةلثک لة رةچةصةکة سةرةتاييةکاين ئةم شثوازة
نووسينة ،دةبثت لة ئةدةبيايت رؤژهةآلت ،ئةدةبيايت خؤماصي و ناوچةيي ئثراندا
بپشکنني .بةم پثية رؤماين دواهةمني هةناري دونيا ،يةکث لة پذؤفيشناصترين
رؤمانگةيل کورديية کة بةختيار عةيل هةوصي داوة لة چوارچثوةي رياليزمي
جادووييدا پثشکةشي بکات .لةم رووةوة ئةم نووسينة دةيهةوث چؤنيةيت
بةکارهثناين تثکنيکةکاين شثوازي نووسيين رياليزمي جادوويي لةم رؤمانةدا،
خباتة بةر رةخنة و لثکؤصينةوة .توثژينةوة لة دؤزراوة سةرةتاييةکاندا پيشان
دةدات کة ئةم رؤمانة نووسراوةيةکة کة زؤربةي هةرة زؤري تايبةمتةنديگةيل
رياليزمي جادوويي تثداية و نووسةر بة هةموو شارةزاييةوة و بة دوور لة هةر
چةشنة دادوةري و هةصوثستگريييةکةوة ،راستيية بايةخدار و قووصةکاين
کؤمةصگاي خؤيي لة دؤخثکي خةياصي و نائاشنادا دةربذيوة ،بة چةشنثک کة
خوثنةر له لثکجياکردنةوةي دونياي راستةقينة و دونياي خةياصيدا تووشي
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گومان و دوودصي دةبثت و لةم نثوةندةدا ،بةرجةوةند و دميةنگةلثکي نومثان
بؤ دةکاتةوة کة لةوثدا ژيانثکي مرؤيي ئايديال و هيوابةخش و بةدوور لة
دةمارگريي و دوگماتيکگةيل ملهوذانة و فاشيستيانة وثنا کراوة.

وشةگةيل سةرةکي :رياليزمي جادوويي ،رؤمان ،بةختيار عةيل،
دواهةمني هةناري دونيا.

 -1پثشةکي
چةمکـي ذياليزمـي جادوويـي (واقيعخوازيـي جادوويـي) شـثوازثکي نـوث لـة
چريؤکنووسـيي سـةردةميانةية کـة تثيـدا واقيـع و خةيـاص تثکـةآلوي يـةک دةبـن .ئةم
زارة يةکـةم جـار فذانـس روة هونةرنـاس و رةخنةگـري ئاصمـاين لـة سـاصي 1925دا بـؤ
راڤةکـردين نيگارکثشـانث دايهثنـا کـة هةوصـي دةدا راسـتييةکان بـة شـثوازثکي نـوث
دةرببذث (مریصادقي و ميمنت مریصادقی .)311 :1388 ،شيري لة کتثيب رثبازةکاين
چريؤکنووسـي لـة ئثرانـدا لـة شـيکردنةوةي ئـةم شـثوة نووسـينةدا دةصثـت :رووداوي
چاالکيگـةيل گةورةيـي و جوامثريانـة لـة مرؤڤـةکان يـان دياردةگـةيل بانسروشتي لـة
يـةک بـواري بةتـةواوي رياليسـتيدا ،بـة چةشـنثک کـة وثنةيةکي سـةرووتر لة توانستي
راسـتةقينةي بوونـةوةرةکان ،مرؤڤـةکان ،بارودؤخـي زةمـاين و جثگةيـي خباتـة روو و
لـة پشتي ئـةم هةصسـوکةوتة بة رةواصـةت ناواقيعيانـة ،شـرؤڤةيةکي ژيربثژانـة و واتادار لة
بةرجـةوةين نيشـانةگةيل بذوايـي ،نةرييت يان دةرووين شـاراوة بثـت ،دةبثتة هؤي بيچم
گرتني کؤصةکـة گةورةکـةي تثذوانينثکي هونةري کة بـة رياليزمي جادوويـي ناوبانگي
دةرکـردووة (شيري .)85 :1387 ،بة گشتي وةها بةدي دةکرثـت کة رياليزمي جادويي
تثکةآلوثکـة لـة دوو هثمانةي راسـتثيت و خةياص؛ ئةم دوانـة بة جؤريک يةکتريان لة ئامثز
گرتـووة کـة لثککردنةوةيـان ئاسـان نيية .لةم چةشـنة چريؤکانـةدا ،رووداو و پثشـهايت
خةياصـي بـة جؤرثـک لة ناوةرؤکـي گثذانةوةکةدا لةگةص راسـتييةکان خؤيـان دةپؤذثنن
کـة دةصثـي رووداوثکي چاوةذواننةکراو و سـةير رووي نـةداوة و چريؤکةکة لة رةويت
سروشـتيي خؤيـدا رث دةپثـوث .رةخنةگـراين ئـةدةيب بـؤ ئـةم شـثوازة ،پثوةرگةلثـک
لـة بـةر چـاو ئةگـرن ،بـؤ منوونـة بـة نامـؤکاري -دةقيبـوون -ئاوثتـةکاري و پثوةنـدي
واتـاي سـةرةکي گرينـگ و قـووص -جثگؤذکـث و هاونشـيين -هاوژينيـي هاوسـةنگينثـوان راسـتةقينه و جادوو-تةوسـاويبوون و تـارؤز و ئةوثيت-بثدةنگـي و کپوکذيـي
دصخوازانـةي نووسـةر (کسـيخان )109-108 :1390 ،بـةآلم سـةرةذاي ئـةوةي کـة ئـةم
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ن و گابريـةل گارسـيا مارکثزي
ن دةدةنـة پـاص ئةمريـکاي التي 
رثبـازةي چريؤکنووسي 
ن بـة تةنيا تايبـةت بة ئةم ناوچةيـة بزانني،
کولومبياييـةوة ،ناتوانين ئـةم شـثوازة لة نووسي 
چونکوو وآلتاين رؤژهةآلت ،بة تايبةت لة ئثران و هيند بة هؤي پثشـينةيةکي فةرهةنگي
و هةروةهـا فرةچةشـنيي نةتةوةيـي لـة پثکهثنـاين ئـةم شارسـتانييةتانة کـة سـةرچاوة و
ئاخثزگـةي زؤرثـک لـة ئةفسـانة و ئوسـتوورةگةلثکة کـة دةزمايـةي بنةمـاي نووسـةر و
شـاعريانة بـؤ خوصقاندين بةرهةمة هونةرييةکان .بة دصنياييـةوة دةتوانني بصثني کة رةگ و
ريشـة رةسةن و سـةرةتاييةکاين شـثوازي رياليزمي جادوويي دةگةذثتةوة بو رؤژهةآلت
و رابـردووي زؤر کـؤين .دانپثداناين بةناوبانگترين نووسـةراين رياليزمـي جادوويي بةم
خاصـة ،خـؤي بةصگةيةکـي روون بـؤ ئـةم بانگةشـةکردنةية ،چونکة بورخس لة پثشـينةي
خوثندنـةوةکاين خؤيـدا کـة کاريگـةري لـة سـةر چيرؤک و نووسـراوةکانيدا هةبووة،
لـة فةلسـةفةي چيني بـة تايبـةت تاتوئيـزم ،بريدؤزيـةکاين بوودايـي و تةسـةويف ئثـراين
نـاو دةهثنثـت (گيبرت .)146 :1356 ،هةروةهـا گارسـيا مارکثزيش لـة بةرهةمةکانيدا لة
چريؤکـةکاين هـةزار و يةک شـةو نـاوي هثنـاوة (مارکثـز.)135 :1384 ،
بةختيـار عـةيل يةکـث لـة نووسـةرة رؤژهةآلتييةکانـة کـة لـة سـاصي 1960دا لـة
سـلثماين لـة دايـک بووة و هةر لةوثدا خوثندين سـةرةتايي و ناوةنـدي تةواو کردووة،
پاشـان لـة زانسـتگاکاين هةولثـر و سـلثماين لـة بةشـي زةويناسـيدا خوثنـدين تـةواو
کـردووة ،تاکـوو لـة خؤپيشـانداين خوثنـدکاراين زانسـتگاي سـلثماين لة سـاصي 1983
دژي رژمثـي بةعسـي سـةدام ،برينـدار بـوو و سـاصي  1989کةوتـة زينـدان .بةم شـثوةية
ث هثشـت و هةمـوو کايت خـؤي بـة خوصقانـدين بةرهةمـة ئةدةبييـةکان
زانسـتگاي جـ 
دانـا .لةگـةص دةسـتپثکردين شـةذي ناوخـؤ لة نثـوان پارتة سياسـييةکاين کوردسـتاين
عثـراق لـة سـاصي 1994دا ،بةختيار عةيل کوردسـتاين بـة نيشـانةي ناذةزاييدةربذين بةم
شـةذة و کوشـتارةکاين جـث دةهثصـث و دةچثتـة سـوورية و دواي نـؤ مانـگ ژيـان لـة
دةمشـق خـؤي دةگةيةنثتـة ئاصمانيـا و تـا سـاصي  1999لة فذانکفـؤرت دةبث .لـة بةختيار
عـةيل بةرهةمگةلثکـي زؤر بلآو بؤتـةوة ،بؤ منوونة :مةرگـي تاقانـةي دووةم ،ئثوارةي
پةروانة ،شـاري مؤسـيقارة سـپييةکان ،غةزةلنووس و باغةکاين خةياص ،کؤشـکي باصندة
غةمگينـةکان ،مجشـيدخاين مامـم و...
يةکـث لـة ديارتريـن بةرهةمـةکاين بةختيـار عـةيل کـة لـة چوارچثـوةي رياليزمـي
جادووييـدا نووسـيويةيت ،رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيايـة .ئـةم رؤمانـة لثوانلثوة لة
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شـاعرييةيت ،و هةروةها رةنگدانةوةي خةياصگةيل ناسـک و رةنگاوذةنگ و وثنةگةيل
دانسـقةيه کـة خوثنـةر بانگهثشـت دةکات بـؤ سـةفةرثکي قووصـي دةرووين-خةياصـي.
ئـةو لـةم رثگايةدا ئثمة بـةرةو دؤزينةوةگةلثکي نـوث دةئاوثـژث ،دؤزينةوةگةلثک کة
ملمالنـث و رةخنـةي بريؤکةگـةيل نـوث لـة هةمبةرماندا دةکاتـةوة کة لةوثـدا ژيانثکي
مرؤيـي ئايديـاص و هيوابةخـش و بـةدوور لـة دةمارگيري و دوگماتيکگـةيل ملهوذانـة
و فاشـيزمانة وثنـا کـراوة .ئـةو لـةم رؤمانـةدا سـةرةذاي ئـةوةي کـة بـذوا دوگمـةکان
دةخاتـة بـةر شـةپؤيل رةخنـة ،خوثنةريش رثنمـووين دةکات بةرةو ئاسـؤيةکي نوث و
جوامثرانـة لـة چةمکـة نةمـر و بثکؤتـاکاين مرؤڤايـةيت .بؤية ئـةم توثژينةوةيـة ئةيةوثت
تثکنيکـةکاين شـثوازي رياليزمـي جادوويـي لـة رؤمـاين بةختيـار عـةيلدا خباتـة بـةر
رةخنـة و لثکؤصينـةوة .هـةر بؤيـة پرسـيارة بنةذةتييـةکاين ئـةم گوتـارة بريتين لـة:
گرينگتريـن پثـوةرةکاين رثبـازي رياليزمـي جادوويـي لـة دواهةمين هةنـاري دونيـادا
چييـة؟ شـثوازي بةکارگرتني پثـوةرةکاين رياليزمـي جادوويـي لـةم رؤمانـةدا چونة؟
بـةر لـة خسـتنةذووي بابةتةکـة پثويسـتة بگوترثـت کـة نووسـةران توثژينةوةيةکيان
دةسـت نةکـةوت کـة لثکؤصينـةوةي لةسـةر رياليزمي جادوويـي لة چريؤکـي کورديدا
کردبثـت .بـةآلم لـة ئـةدةيب فارسـيدا چةنـد توثژينـةوة لـة سـةر رياليزمـي جادوويـي
ئةجنـام دراوة ،وةکـوو« :هةصسـةنگاندين رياليزمـي جادوويـي و شـيکردنةوةي رؤماين
ئةهـل غـةرق» لـة مريةم رامنينيا و ناسـر نيکوبةخت (« ،)1384جيـاوازي نثوان رياليزمي
جادوويـي و رياليزمـي سةرسـامکةر و گؤشـةنيگا لـة نثوانيانـدا لةگـةص ليکؤصينـةوةي
بةرهةمـةکاين گابريـةل گاذسـيا ماذکثـز و ئاخلـؤ کارپينتـر» لـة مريـةم حةقذووسـتا
(« ،)1385رياليزمـي جادوويـي ،راسـتييةکي خةياصبزوثـن» لـة مةنسـوورة شووشـتةري
(.)1391
 -2تثذوانينثک بة ناوةرؤکي رؤماين دواهةمني هةناري دونيا
حيکايةت لة دةسـپثکدا ،باسـي ژياين «موزةفةري سـوحبدةم» و «سةرياسـي سـوحبدةم»
دةکا کة گريؤدةي ژياين ئوسـتوورةيي خؤيانن .گثذةوةي دواهةمني هةناري دونيا -کة
خـؤي يةکثکـة لة کةسـايةيت و کارةکتةرگةيل سـةرةکيي چريؤکةکه -شؤذشـگثذثکي
کـوردة بـة نـاوي موزةفـةري سـوحبدةم کـة بيسـت و يةک سـاص (بـة رادةي حکومةيت
ديکتاتـؤري عثـراق ،سـةدام حوسـثن) لة باشـترين سـاصةکاين ژيـاين خؤي لـة زيندانثک
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لـة بيابـاين رمصـي عثـراق ،بـة دوور لـة شارسـتانيةت تثپةذانـدووة .موزةفـةر کـة خـؤي
قارةمانثکـي سـةرهةصداين نةتـةوةي کـوردة ،پـث دةنثتة نثـو دونياي ئةمذؤ ،شـوثنثک کة
دواي سـاآلنثک حکوومـةيت ديکتاتؤري ،گةيشـتووتة شـةذة ناوخؤييـةکان و چصةپؤپةي
شـةذةکةش بگاردياگـة ،لـة سـةر لثـواري کةشـتييةک کة لـة سـةر دةريادا سـةرگةردانة
(سةمبولثک لة سةرگةرداين و سةرلثشثواوي دواي ئازادبووين گثذةوة) حيکايةيت ژياين
خـؤي بـؤ خوثنـةر دةگثذثتـةوة .موزةفـةر بـةر لـة ديلبـووين ،منداصةکةي کـة کوذيکي
چةنـد مانگانـ ة بـة نثـوي سةرياسـي سـوحبدةم ،دةسـپثرثتة دةستي هاوسـةنگةرةکةي،
يةعقـوويب سـنةوبةر تاکـوو لـة نةبوونيـدا گـةورةي بـکات؛ هـةر بؤيـة دواي ئازادبووين
دةچثت بة دواي يةعقوويب سـنةوبةردا .يةعقوويب سـنةوبةر گريؤدةي کثشـة و ملمالنثي
حيـزيب بووگـة و جثگة و پؤسـتثکي بةرزي لة نثو حيزبدا دةسـتةبةر کـردووة ،رابردوو و
هيـواکاين لـة وجـوودي موزةفةري سـوحبدةمدا دةبينث و دةيةوث ئةو لة ناشيرينيةکاين
جيهـان و دةوروبةريـدا بپارثزثـت تاکـوو بـاوةذ بـکات کة سـووچثک لة خةونـةکاين لة
نةبـوون قوتـار بـکات و بةمـةي دص خـؤش بـکات کـة هثشـتا کةسـثک لـة خةونةکانيـدا
هةيـة تووشـي ناپاکييـةکاين ژيان نةبووگة .بـةآلم موزةفةر شـوثندؤزي منداصةکةي خؤي
دةبثـت و پاراسـتين بـة واتـاي ژيـاين خؤي دةبينـث .هةر بؤية بـة پثچةوانـةي ئامؤژگاري
دؤستي خـؤي ،يةعقـوويب سـنةوبةر ،گةذانـةکاين دةسـتپثدةکات ،گةذانگةلثـک کة
هةرچـي درثژةدارتـر دةبثـت ،تياچـووين ژيـان پتر ئاشـکرا دةبثت و بـؤي دةردةکةوثت
کة موزةفةري سـوحبدةم بؤ کةسـثک بيسـت و يةک سـاص زينداين بةسـةر بردووة کة
خـؤي رؤصگثـذي سـةرةکيي تياچوونةکةيـةيت :واتة ،يةعقوويب سـنةوبةر.
کراوةبـووين بيچـم و فؤرمـي رؤمـان ،لةگةص پةجيـؤري و گةذانـةکاين موزةفةري
سـوحبدةمة ،لووتکـةي حيکايـةت لةوثدايـة کـة کايت گـةذاين موزةفةري سـوحبدةم
بـةدواي سـةرياسدا ،لةگـةص سـث سـةرياس بـةرةوذوو دةبثـت و رثگايـةک نييـة بـؤ
ئـةوةي تـا بزانثـت کام سـةرياس کوذةکةيـةيت .سـث سـةرياس ژيانگـةيل جياوازيـان
هةبـووة کـة بةسـةرهايت هةرکاميـان شـياوي خوثندنةوةيـة .دنکـة هةنارثکـي بلووري،
هـةر سـث سـةرياس پثکـةوة گـرث دةدات ،بـةآلم ئـةم هةنـارة بلوورييـة کـة خاصـي
هاوبةشـي هـةر سـث سةرياسـة ،رابردوويـان پيشـان نادات .سـةرةذاي ئةمة هةر سـثکيان
تووشـي دؤخثک هاتوون و بوونثکيان لة دةسـت داوة کة خؤيان دروسـتيان نةکردووة
و لـة پثکهثنانيـدا گچکةتريـن بةشـيان نةبـووة .بـة واتايةکي تـر ،فرةبـوون و لثکةوتةيي
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سةرياسـةکان ،هثمـاي فرةبـوون و لثکةوتةيـي ئـازار و مةينةتـة نؤيکانـة و موزةفـةري
سـوحبدةم لةگـةص تثپةذيني کات و بةکؤتايـي گةيانـدين گةذانةکاين بـؤ دؤزينةوةي
سةرياسـي راسـتةقينة ،بؤي دةردةکةوثت کة هةستي سةرياسـةکان ،دووبارةبوونةوةي
وجـوودي مةينةتبـاري خؤيـة ،سـةرياسگةلثک کة هةمـوو کؤپيةکاين يـةک کةس و
يـةک راسـتيي تاصن.
گةذانةکاين موزةفةر هاوپثوةند دةبث لةگةص چريؤکي «موحةمةدي دصشووشـةيي»
کـة خؤشةويسـتييةکةي لةگـةص «خوشـکة سـپييةکان» تثکچـووة و دصـة شـکاوةکةي،
مـردين کـردووة بـة مثـواين .موزةفـةر دةچثت تاکوو دةگاتة خوشـکة سـپييةکان ،دوو
خوشـک کـة هةميشـة جلـي سـپي لةبةر دةکـةن و سـؤزيان داوة کة هيـچ کاتثک نةبن
بـة بـووک و بث يـةک گؤرانييةک نةصثـن و دةنگيان وةکوو سـثحري خوداوةندةکانة.
موزةفـةر لـة گةذاندايـة تا چريؤکي کوذةکةي خؤي ،سةرياسـي سـوحبدةم ،ببيسـثت.
کـة لـة تةمـةين يـةک سـاصيدا ،هـاوکات لةگـةص زينـداين کـردين ئـةودا ،هةتيـوو
کةوتـووة .ئـةو سـرنج دةدات کة سةرياسـي يةکةم ،ئـةم بةسـتةزمانثکي بثدةرةتانة ،لة
بـث کةسـي و هةژاريـدا تةنيا بـة ئاريـکاري تايبةمتةندييـةکاين کةسـايةتييةکةي خؤي،
خؤشةويسـتييةکي لـة نثـوان چةرچـي و حةماصـةکاين بـازاذدا بـة دةسـت هثنـاوة .لـةم
بةشـةدا نووسـةر بـهجـواين توانيويـةيت وثنةيةکـي زيندوو و بةهةسـت بؤ ژيـان و مايف
بـوون دةرببذثـت و بـة خوثنـةر پيشـان بـدات گـةر چـي لـة دؤخثکـي گرانـدا دةژي،
بـةآلم بذوايـان بـة بةها و گرينگيي ژيانة و بؤ بةدةسـتهثناين تثدةکؤشـن .رثکخراوةي
کرثکاريـي کؤصبـةرةکاين بـازاذ بـة ئاريـکاري و هـةوص و تةقـاالي سـث کـةس و لـة
سـةرةوةي هةموويانـةوة سةرياسـي يةکـةم چـث بـووة .بـةآلم دونيـاي چـواردةور و
دؤخـي هةنووکةيـي و پاسـةوانةکانيان ،ئـةم بـزاڤ و هاوذايية قةبووص نـاکات و وةکوو
هةميشـة خةجنـةر لـة سـةر رةگـي ژيـاين ئـةو کةسـة ئةنثـت کـة وا رةگـي ژيانيـاين
تةنـگ کردگـة و سةرياسـي يةکـةم دةکـوژن .تياچـووين گةجنييةيت لةگـةص خةون و
خةياصثکـي زؤر و دصثکـي لثوانلثو لة خؤشةويستي .سـاتثک موزةفةر بة هةنيسـکلثدان
دةچثتـة سـةر گؤذةکـةي ،بـؤي دةردةکةوثت کة سةرياسـي سـوحبدةمثکي تر بووين
هةيـة ،هـةر بؤيـة شـوثندؤزي دةکةوثت.
چريؤکـي «سةرياسـي سـووحبدةم»ي دووةم درثـژةي پـث دةدرثـت و هـاوکات
لةگةص ئاشـنابووين بة سةرياسـي يةکةم« ،حمةمةدي دصشووشـةيي» و «نةدمي شـاهزاده»
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بةرةوپثشـةوة دةچثـت .لـة سـاصةکاين رةشـةکوژيي کوردةکانـدا و ئاوارةبـووين ئـةم
نةتةوةيـة و بـة دةنگـي هةميشـة ئاشـتيخوازي کامـکارةکان درثـژةي پـث دةدرث تـا
ئـةو کاتـةي کـة موزةفـةر پـث دةزانثـت سةرياسـي دووةم لـة زينـداين ئاسـايش ،لـة
تاريکسـتانثکي پةتيدا ئةسيرة و بة نةوارثکي کاسـثت دةتوانن دةنگي يةکدي بژنةفن،
نةوارگةلثـک کـة بـة هثنـان و بردنيـان ،ئينسـانةکان لـة گيـاين خؤيـان دةگوزةرثـن.
سةرياسـي دووهـةم ئةمرييکي شـةذة لة سـةرةتادا لـة گرووپة چةکدارييـة جياوازةکاندا
شـةذ دةکات تـا بةشـکوو قووتثـک بةدةسـت بثنثـت و لـة برسـا نةمـرث ،بـةآلم
هثديهثـدي خةسـصةتةکاين شـةذ دةبثتـة تايبةمتةندييـةکاين و دؤخـي کؤمةآليـةيت
بـةرةو شـوثنثک دةيبـات کـة کوشتن دةبثتـة فةلسـةفةي ژيـاين .سةرياسـي دووةم بـة
پثچةوانـةي سةرياسـي يةکـةم ،لـة دةروونـةوة گةنـدةص و رزيـو دةبثـت ،ئـةوي دي
دةکوژثـت تـا چريکـةي ژيـان لة ناخيةوة نةبيسـثت و ژيان لـة هةناويةوة چـرؤ نةکات.
بـةآلم ئـةم وثنـاي گةندةصـي دةروونـة لـة ئاکامـدا لـة چوارچثـوةي زيندانثکـدا کـة لـة
اليـةن ئـةو کةسـانةي کـة شـةذيان فثـر کـرد ،يةخسير دةکرثـت .موزةفةر لـة هاوذثي
شـازاده ئةيبيسـثت کة سةرياسـثکي سـثيةم بـووين هةية ،هـةر بؤية شـوثندؤزي هاوذثي
شـاهزادة ،کوثـري عةآلجـةوي و نابـاو دةکةوثـت کـة هةمـوو هنثنييـةکان دةزانثـت.
بـةآلم هاوذثـي رؤيشـتووة بـؤ گةشتي دةووري دونيـا .موزةفـةر بث ئؤقـرة دةچثتة الي
سـةييدجةالل شـةمس ،ئـةو پريةمةردةي کة لة سـةر سـنوور لـة کثوثکـي خةوناويدا لة
نـاو باخـة ترثکـةي خؤي لةگـةص خؤشةويسـتةکةي و قاپةکاين شـةراو ،دوور لة هةموو
شـتثکي دونيـا دةژي .شـةمس چريؤکـي رابـردوو دةگثذثتـةوة کـة سةرياسـةکان سـث
کـوذ بـوون و چريؤکي سـثيةمني کـوذ دثنثتة گؤذث ،کـة بؤمبثکي کيميـاوي روومةت
و جةسـتةيان سـووتاندووة .سةرياسـي سـثيةم دةدؤزثتـةوة بـةم جياوازيـة کة سةرياسـي
سـثيةم ،تامـةزرؤي زؤري بـؤ ژيـان هةيـة ،ئـةوةي کـة لـة جةسـتةي ماوةتـةوة ،هـةوص
دةدات لةگةصيـدا بژثـت .يـةک مـرؤڤ ،يـةک منداصـي بةچزيصـک بـوو کة لـة ئاگري
بؤمبـاراين کيميـاوي ،زؤرتـر لـة مردوويةکـي بزثـو دةچثـت ،منداصثکـي تـري قوربانيي
جةنـگ ،بوونثکـي رووخـاوي تـر .وةسـفي نووسـةر لـةم بةشـةي رؤمانةکةيـدا وثنـاي
منداصثکـي بةچزيصـک بـوو بـة شـثوةيةک هةژثنـةر لـة هةمبـةر خوثنـةردا دادةنرثـت و
بـةم کارة نووسـةر ئةيهـةوث ويـژداين مرؤڤـةکان راتةکثنثـت و لة خـةوي بثخةبةري و
نائاگايـي هةصيانبسـتثنثت.
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هـةروا کـة گوتـرا رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـا جگـة لـة کارةکتـةري
سـةرةکي ،موزةفـةر سـوحبدةم ،و سـث سـةرياس ،چةنـد کارةکتـةري ناسـةرةکيي
دصذفثني تـري هةيـة .جوانترينيـان حمةمـةد دص شووشـةية کـة اليـةين خةوناويبـووين
کةسـايةتيةکةي و ژيـاين ،گةورةتـر و زؤرتـرة .ئـةوي گةرةکيـةيت دونيـا و مرؤڤةکان
روون و بلووريـن بثـت ،بـةآلم لـة دونيـاي پـذ لـة چةصةمـةي رؤمـان ،بـووين ماصثکـي
شووشـةيي و کةسـايةتييةکي بلووريـن بـة هيـچ کـوث نـاگات و حمةمةدي دصشووشـة
لـة خؤشةويستي خـؤي نامـراد دةبثـت و دصـي لـة نثـو ماصة شووشـةييةکةيدا دةشـکثت
و دةمرثـت .حمةمـةدي دصشووشـة ،يةعقـويب سـنةوبةر ،هاوذثـي و  ...دةسـتيان داوةتة
دةستي يـةک تا خوثنـةر گثذانةوةيةکـي دةگمةين بـةرةوذوو ببثتـةوة ،گثذانةوةيةک
لـة شـةذ ،شـةذثک کة ژيـاين مرؤڤةکاين نثو رؤمـاين گةمـارؤ داوة .جةنگثک کة تةنيا
بـووين مرؤڤـةکاين تثکـداوة و پثوةنديية ئاسـاييةکاين مرؤڤي خسـتؤتة ژثر پرسـيارةوة.
دةصثـي تةنيـا لـة ئاشتي و ئاراميـدا پثوةندي نثـوان بنةماصة واتـا دةگرثت .بةآلم لة شـةذ،
گيراوةکان ،کـوژراوةکان ،سـةربازةکان و هةموويـان بةشـثک لـة يـةک پةيکـةري
هاوبـةش و زامـدارن .هـةر کامةيـان بـة شـثوازيک لـة رةنـج و مةينةتباريـدان و لـة ژثر
سـيبةري مةرگدان.
لة کةسـايةتيية ناسـةرةکييةکاين تري رؤمانةکة ،خؤشـکة سـپييةکان يان «الويل» و
«شـادرين» ،کچگةلثکـي گؤشةنشين و دةنگخـؤش کة بذياريان داوة بـؤ بة دوور بوون
لـة ناپاکييـةکاين دونيايـةک کـة کوشـتاري مرؤڤـةکان بووگـة بـة هةواصثکـي ئاسـايي،
دونيايـةک کـة ماڤـي ئينسـانةکان لـة ژيـر مةکينـة و سيسـتةمي قورسـي کةمينةيةکـي
بةرژةوةندخـوازدا داپصؤسـياوة ،دونيايـةک کـة رؤژانة هةزاران کةس بـة هؤي نةبووين
نـان و ئـاوي خواردنـةوةوة تيـا دةچـن ،لةگـةص هيـچ پياوثکـدا پثوةندييـان نةبثـت و بـة
پؤشـيين جلي سـپي کة سـةمبولثک لـة هةوصدان بؤ دووربـوون لة ناپاکييـةکاين دونياي
رؤمانـة ،تثدةکؤشـن کچثني و پاکيزةبـووين خؤيـان بپارثـزن ،بـةآلم لةگـةص مـردين
حمةمـةدي دص-شووشـةيي و سةرياسـي يةکـةم ،لـة ئاکامـدا جلـي رةش دةپؤشـن و
ئـةو خةونـةي کـة هةميشـة گـؤراين بصثن ،دةگـؤذدرث بـة بثدةنگـي و ماتبوونيان ،بث
ئـةوةي بژيـن تةمـةن تثبةرئةکـةن ،واتة ،ژيين وثرانبوو و بةخةسـارچوو .تةنيـا ژناين نثو
چريؤکةکة ئةم دوو خوشـکةن کة خؤشةويستي سـةيد جةاليل سـنةوبةر و يةعقوويب
سـنةوبةرن و لةشفرؤشـي دةکـةن .لـةم رؤمانـةدا لـة ژنـان و جيهاين ژنان شـتثکي ئةوتؤ
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ناکةوثتـة بةردةستي خوثنـةر .دةصثـي ژنـان لـة گثذانـةوةي بةختيار عةيلدا دوو بةشـن:
ژناين ئامساين (خوشـکة سـپييةکان) و ژناين بةسـتؤک (ئةويندارةکان) .ئةويندارةکان
لـة رؤمانةکـةدا رؤصـي رازاندنـةوة و جوانکارييان هةية؛ بةآلم ژياين خوشـکة سـپييةکان
بـة تثروتةسـةيل بـاس دةکرثت.
«ئيکرامـي کثـو» يةکثکي تر لة کةسـايةتيية ناسـةرةکييةکاين رؤمانة ،بـة پثچةوانةي
ئـةواين تـرةوة بةرةآلکـراو دةبيندرثـت و رؤصـي لـة رؤمانةکـةدا زؤر بةرچـاو نييـة و
واديـارة لـة دةگمـةن خاصـة الوازةکاين چريؤکةکةيـة.
«ئةسـتثرةي رةش» کوذثکـي منـداص بـة جلثکـي نيمچـةذووت و سـةرتاپث سـووتاو
و تؤقثنـةر کـة نـة بـرؤي بـوو نـة مـوژة ،دةصثـي تارماييةکـة کـة لـة خةوثکـي درثـژ
راچةنيبثـت .سـةمبويل منداصـة بةخةسـارچووةکاين جةنـگ و چةکـة کؤکوژييةکانـة.
ژيـاين کارةکتةرةکاين دواهةمني هةناري دونيا رةنگدانةوةي شکسـتة کؤمةآليةيت
و تاکةکةسـييةکانة کـة هةوصيـان بـؤ گةيشتن بـة خةونةکانيـان شکسـت دةهثنثـت.
تةقـاالي موزةفـةري سـوحبدةم بـؤ دؤزينةوةي سـةرياس ،تةقاالي يةعقوويب سـنةوبةر
بـؤ پاراسـتين موزةفـةري سـوحبدةم لـة هةمبـةر ديتني ناپاکييـةکاين جيهـان ،تةقـاالي
سةرياسـي يةکـةم بـؤ پاراسـتين پثوةنـدي و رثکخسـتين نثـوان باربـةرةکان ،تةقـاالي
سةرياسـي دووةم بـؤ ئـةوةي نةبثتـة مـؤرةي جةنـگ ،تةقـاالي حمةمـةدي دصشووشـة
بـؤ گةيشتن بـة خؤشةويسـتةکةي ،تةقـاالي خؤشـکة سـپييةکان بـؤ ئالوودةنةبـوون بـة
ناپاکييـةکاين دنيـا و . ...بـةآلم بةختيار عةيل بؤ ئةم کةسـانة رثـگاي دةرچوون و هيواي
هثشـتووةتةوة ،لـةم رؤمانـةدا دارة هةنارثـک بـووين هةيـة .دواهةمين هةنـاري دونيـا،
دارثـک کـة باوکـي نـةدمي شـازادة لـة سـةر کثوثـک کة سـنووري دونيـا و بةهةشـتة،
چاندوويـةيت تـا ميـوةکاين کـوذة کوثرةکـةي خـؤش بکاتـةوة ،بـةآلم بةکرثگرياواين
رژمثـي ديکتاتـؤري دةيکـوژن تـا لـة ئةنگـؤي کوذةکـةي پـارة وةربگرن .هةنـارةکان
کوذةکـة خـؤش ناکةنـةوة بـةآلم ئارامـي دةگةذثنثتـةوة بـؤ ژيـاين و بـؤ شـتثک بينـاي
دةکةنـةوة کـة چاوسـاغةکانيش نايبينـن .ئةگـةر لـة ژثريـدا خبـةوي ،دةتـواين بگةيتـة
خةونةکانـت .ئةمـة دواهةمين هةنـاري دونيايـة و بـة واتايةکـي تـر دواهةمين پةنـا و
داصـدةي دونيايـة کـة نووسـةر بـؤ هيوابةخشين بـة کةسـايةتييةکاين چريؤکةکـةي
خوصقاندوويـةيت تـا جيهـاين رؤمان بةگشتي رةش و بةتـاص لة ئؤمثد نةبثـت .دواهةمني
هةنـار لـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـاي بةختيـار عـةيلدا ،گةذانـةوة بـة دةنگـي
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دةرووين خـؤي بـؤ رزگار بـوون لـهپيسـييةکاين جيهانـة ،راچصـةکان و دةنگـي هةموو
مرؤڤثکة کة سـةرةذاي هةموو شکسـت و ناکامييةکان ديسـان رادةبن ،چونکوو بذوايان
وايـة مرؤڤـةکان دةبـث لـة جيهانثکي جوان و لـة پثوةندييةکي ئينسـانيدا بژيـن .خاصثکي
گرينگـي تـر لـة بارةي ئـةم رؤمانةوة ئةوةيـة کة سـةمبولةکان لثرةدا دةورثکـي کارا و
زةقيـان هةيـة بـة جؤرثـک کة ئـةم هثمايانة وةکوو ئاو لـة کتثبدا خـوذ و بثگرية .بريين
تاکةکةسـثک وةکـوو بريني نةتةوةيةکـة .سةرياسـي داسـتانةکة ،هثمـاي رةجنثکة کة
سـةپثندراوةتة سـةر ئـةم نةتةوةيـة و بة چزيلکة بوون و لثکچـووين وةکوو مردوويةکي
گـةذؤک شـةذ دةباتـة ژثر پرسـيارةوة .بـة واتايةکـي تـر ،سةرياسـةکان کؤپيکراوةي
بةردةوامـي دةردن ،تؤمـة سـةرگةردانةکاين پامشاوةي شـةذن کة لة جةسـتةيةکةوة بؤ
جةسـتةيةکي تـر گةرا دائةخـةن .ديلي ،گـةذان و ئاوارةييةکاين موزةفةري سـوحبدةم
بـة دواي سةرياسـةکانةوة دةبثتـة سـةمبولثک بـؤ مثـژووي نةتةوةيـةک و تثپةذيني
کةسـايةتييةکان لـة نثـوان رووداوةکانـدا ،سـةمبول و نيشـانةي تثپةذيـن لـة رووداوة
مثژووييةکانـدا ئةنؤثنـث و لـة پةذاوثـزي ئـةم هةمـوو کارةسـات و رةجنـةدا ،مؤسـيقاي
کامـکارةکان سـةمبولثک لـة ئاشتي ،دؤستي و هثمين خـؤي دةردةخات کة نووسـةر
بـة جوانتريـن شـثوة لـة ناوةرؤکـي رؤمانةکـةدا ،هـاوکات لةگـةص ئةوپـةذي کوشـت و
کوشـتارةکاين شـةذةي ناوخؤييـدا جثگريي کـردووة.
 -3فاکتةکاين رياليزمي جادوويي لة رؤماين دواهةمني هةناري دونيادا
ئـةو فؤرمـةي کـة بةختيـار عـةيل بـؤ رؤمانةکـةي هةصيبـژاردووة ،لـة شـثوةي رياليزمي
جادووييـة و تايبةمتةنـدي ئـةم شـيوازة لة بةشـگةلثکي رؤمانةکةدا بة راشـکاوي ديارة،
بـة جؤرثـک کـة خوثنـةر بة جواين بةشـثک لـة هاوشـثوةبووين رؤمانةکة لةگةص سـةد
سـاص تةنيايـي مارکثـز ،بةرهةمهثنـةري ئـةم شـثوازة ئةدةبية ،بـة جـواين دةبيندرثت ،بةم
جياوازييـةوة کـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـا لـة چةشني رؤژهةآلتييـة .بـووين
کؤشـکثکي داذووخـاو لـة نـاو جةرگـةي دارسـتانثک کة لـة دةرةوةيدا نةخؤشـييةکي
کوشـندةي تاعـوون هةيـة ،مـرؤڤ دةخاتـة بريي گونـدي «ماکانـدؤي» مارکثـز ،کة لة
دةرةوةي ئـةم کةپريشـة نةخؤشـينثکي تةفروتووناکةري تاعوون (شـةذة ناوخؤييةکان)
لـة نثـوان خةصکدا بآلو بووةتـةوة .بةختيار عةيل وةکوو مارکثز لة شـةذثکي ناوخؤييدا،
لـة جةنگاوةرثکـي سـاختةيي (سـةرهةنگي سـاختةيي مارکثـز) و لـة ژيانثکـي ناخـؤش
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و دامـرکاو و لـة شـتة بـاوةکان و نةريتـة سـةير و نامـؤکاين خةصـک بـاس دةکات،
هـةر دووکيـان بـة وآلتثـک ئامـاژة دةکةن کة بـة شـثوةيةک دةتوانن نوثنـةري هةموو
وآلتـان و کؤمةصـگا دواکةوتـوو و هـةژارةکان بن:
لـة ئـةو کؤشـکة داذووخـاوةدا ،لـة قووآليـي دارسـتانثکي ناديـاردا ،ئـةو پثيگوومت
لـة دةرةوة دةردثکـي کوشـندة وةک تاعـوون بلآو بؤتـةوة کـة درؤي دةکـرد
هةمـوو باصنـدةکان دةفذيـن .لـة منداصييـةوة ئاوةهـا بـوو .هـةر کات درؤي بکردايـة،
بةآليةکـي سروشتي روي دةدا ،يـان بـاران دةبـاري يـان درةختـةکان دةکةوتـن! ...من
لـة کؤشـکثکي گـةورة و داذووخـاودا ديـل بـووم .کتثبي زؤري بـؤ هثنـام و گـوويت
بياخنوثنـةوة ،مـن پثمگـووت :دةمـةوث بـذؤم؛ گـوويت لـة دةرةوة تاعـوون هاتـووة،
سـةرتاپاي دونيا نةخؤشـة ،موزةفةري سـوحبدةم ،لةم کؤشـکة جوانةدا مبثنةوة و بژي.
مـن ئـةم کؤشـکةم بـؤ قوتـار بـوون لـة دةرةوة سـازيوة .لثـرة ئـارام بـةو ئؤقرة بگـرة...
مـن ئةم کؤشـکةم بؤ خؤم و فريشـتةکامن دروسـت کـردووة ،بؤ خؤم و شـةيتانةکامن...
(عـةيل.)9 :1391 ،
ئـةوةي کـة لـة ماکاندؤي سـةد سـاص تةنيايـي و دواهةمني هةنـاري دونيـاي بةختيار
عـةيلدا روو دةدا ،راستي رووداوةکاين مثـژووي وآليت کولومبيـا لـة سـاصي 1928م.
لـة «سـانتاماريا» و کوردسـتاين عثراقـة .هـةم مارکثـز و هـةم بةختيـار عـةيل لـةم دوو
رؤمانـةدا بذوايـان وايـة کـة توندوتيـژي سياسـي لـة کولومبيـا و لة عثـراق و يـان لة هةر
شـوثنثکي تـر لـةم دونيايـةدا وةکـوو تاعوونثکـي مثتافيزيکييـة .لـةم رووةوة هـةر دوو
نووسـةر بـة شـثوةيةک ماکانـدؤ و باشـووري کوردسـتانيان داذشـتووة کـة ئـةم وآلتانة
لةگـةص رووداوة تايبةتييـةکاين بتوانثـت خؤي لةگةص هةموو وآلتـاين دونيادا بپؤذثنثت.
نووسـةران لـةم بةشـةي لثکؤصينةوةکةدا هةوصيـان داوة رؤماين دواهةمين هةناري دونيا
لـة روانگـةي پذاکتيـک و بةکارهثنانـةوة يان ناکارابـووين تايبةمتةندييـةکاين رياليزمي
جادوويـي -کـة لة پثشـدا باسـي لثـوة کرا -تاوتـوث بکةن.
 -1-3نامؤکاري
خوثنـةري چيرؤک لةگـةص رووداوگـةيل سـةير و نابـاودا بـةرةو روو دةبـث و لةوثـدا
کـة رووداوةکان تازةيـي هةيـة ،بايةخـي پـث دةدات و هةوصي ئةوةية کـة تثيبگات .لة
رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـادا لةگـةص کةسـايةتيگةلثک ئاشـنا دةبني کـة ئثجگار
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ناسروشـتني و تـا ئاسـتثکي زؤر لةگـةص ژيـاين مرؤڤةکانـدا دژايةتييـان هةيـة .بةختيـار
عـةيل ،زؤرجـار لـةم شـثوةية يارمـةيت وةرگرتـووة تاکـوو بة ئةنقةسـت ،سةرسـوذمان
و حةپةسـاوبووين خوثنـةر راچصةکثنثـت .بـووين کةسـايةتييةک بـة نثـوي حمةمـةدي
دصشووشـة کـة دصـي لـة شووشـةية و لـة خانوويةکـي شووشـةييدا دةژي و هةروةهـا
مةرگـي وةکـوو يةکثکـة لـة منوونـةکاين نامـؤکاري کـة بثگومـان رووداين لـة ژياين
ئاسـايي دا نامومکينة« :لة هةموو شـتثک گرنگتر من دصم لة شووشـةية ،لة شووشـةيةکي
زؤر ناسـک ،بچووکترين دصشـکان دةمکوژثت  ...من کةسـثکم لة شووشـة ،کة شـکام
ورد دةمب ،کـة ورديـش بـووم پارچـة بـة جـث دةهثصـم ،دةمب بـة مردوويةکي بـةد ،من
کـة مـردم بـة جؤرثـک پـةراش پـةراش دةمب کـةس ناتوانثت تثبـگات کـة پارچة ورد
و تةنـک و خؤصئاسـاکاين منـة ژيـاين تثکـداوة  ...لـة بةر ئـةوة دصم مةشـکثنن» (هةمان:
)27؛ «يةکـةم جـارة خةصـک پياوثـک ببينـن خوثـن وةک کاين لة سـينةي هةصبقوصثت
و هـةر بـذوات و خبوثنثتـةوة ،لةگـةص هةمـوو هةنگاوثکـدا ،شووشـةکاين خانووةکةي
پارچةپارچـة دةکةونـة خـوارةوة ،شـتة شووشـةکاين دةشـکثن و بةر دةبنـةوه» (هةمان:
.)48
بةختيار عةيل بة کةصک وةرگرتن لةم کارةکتةرة و بةسةرهاتثک و چارةنووسثک
کـة لـةم رؤمانـةدا بـؤي داناوة ،دةيسـةملثنثت کة خـةوين روونبوون لـةم دونيايةي کة
هةموو خةصک ،خودي راسـتةقينةيان حةشـار داوة ،بة شـوثنثک ناگات.
يةکثکـي تـر لـة منوونـةکاين نامـؤکاري لـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـادا کـة
خوثنةر سةرسـام دةکات ئاماژةي بةختيار عةيل بة ئةسـتثرةي رةش ،سةرياسـي سـيهةم
و نةخؤشـخانةيةکة کـة ئـةوان و منـداآلين وةکـوو ئـةوان لةوثـدان؛ دةصثـي بـةم کارة
ئةيةوثـت ويـژداين دةسـةآلتة خةوتووةکاين گيرؤدةي جةنگ هةصبسـثنثتةوة ،بةم پثية
لـة وةسـفي ئةسـتثرةي رةش ،ئامـاژة دةکات:
کوذثکـي بچکؤالنـةي باريک کة نيوةذووت لة دةرپث و فانيلةکةيدا دةسـوذايةوة،
سـةرتاپاي گيـاين بـة شـثوةيةکي ترسـناک سـووتابوو ،دوو چـاوي پثـوة بـوو شين،
لـة سـةر تةختي دةموچاوثکـي داقرچـاو ،کوذثـک بثبـرؤ و بثبرژانـگ ،وةک
تارماييـةک لـة خةونثکـي تاريـک رايکردبثـت .گوويت ئـةم ژوورانة شـوثين منداآلين
پشـکؤن ،سـةدةها گةجنـي سـووتاو بـوون کـة لةشـيان وةک مـؤم توابـووةوة ،وةک
السـتيکثکي شـل بةسـةر نوثنةکانـدا رژا بـوو ،وةک السـتيکثک دواتر سـارد بووبثتةوة
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و هيـچ قاصبثـک کـؤي نةکردبثتـةوة (هةمـان.)258 :
بـةو شـثوةية کـة بينـرا لـةم پثداهةصگوتنانـةدا ،بابةتگةلثـک بـاس کـراوة کـة
بذواکردنيـان خوثنـةر دةخاتـة گومـان و دوودصييـةوة ،چونکة ئاوةهـا رووداوگةلثک لة
ژيـاين ئاسـاييدا زؤر زؤر بـة دةگمـةن روو دةدات.
خاصثکـي تـر ئةوةيـة کـة لـةم رؤمانـةدا ،بةسـةرهايت موزةفـةري سـوحبدةم لـة
رابردوويةکـي دوورةوة دةسـت پثـدةکات و بـة دةسـتپثکردن بـة شـتاين تـر بـؤ
زةمـاين ئثسـتا ئةگةذيتـةوة؛ بةختيـار عـةيل ئـةم کارةي بـة ئةنقةسـت و بـة مةبةستي
پثکهثنـاين دؤخثکـي نائاشـنا و گومانـاوي ئةجنـام دةدات کـة لـة شـثوازي گثذانةوةي
کالسـيک زؤر نزيـک نييـة .بـة درثژايـي رؤمانةکـة هةمـوو کاتثـک گؤذان لـة زةماين
چريؤکةکـةدا و وةرچةرخـاين لـة داهاتـووةوة بـؤ رابـردوو و رابـردوو بـؤ ئثسـتا ،بـؤ
بةردةنـگ هةسـت پثکـراوة و هةروةهـا بـؤ خوثنةرثـک کـة راهاتووة بـة خةيتبووين
زةمـان ،شـيوةيةک لـة نامـؤکاري پثـک دثنثـت.
 -2-3تثکةآلوي و پثوةندي
تثکـةآلوي تومخـي خةياصـي و کؤمةآليـةيت ،تثهةصکثشـاين دوو يـا چةنـد شـثوة
گثذانـةوةي چريؤکةکـة ،ئاوثتـة بـوون و تثکةصـي ناسـنامةي دوو يـان چةند کةسـايةيت
چيرؤک و رةخنةگرتـن لثيـان لـة پثنوثنـةکاين رياليزمـي جادوويـة (کسـيخان:1390 ،
 )108کـة بةختيـار عـةيل بـة کؤپيکـردين سةرياسـةکاين سـوحبدةم بـة سـث کـةس،
بـة باشـي ئـةم ئةکـةي تثپةذانـدووة .هـةر کام لـة سةرياسـةکان لـة يـةک کاتـدا هـةم
دةتوانثـت منداصثکـي بةسـتةزماين هـةژاري وثصکراو بثت کة لة بثکةسـي و هةژاريدا،
تةنيـا بـة يارمـةيت تايبةمتةنديـي کةسـايةتييةکةي خؤشةويسـتييةکي بثوثنـةي لـة نثوان
دةستفرؤشـةکان و باربـةرةکاين بـازاذا بةدةسـت هثنـاوة و هـةم دةتوانثـت ئامثريکـي
جةنگـي بيـت و دؤخـي کؤمةآليـةيت واي لثبـکات کة کوشتن ببثتة فةلسـةفةي ژياين
و هـةم دةتوانثـت يـةک ئينسـان ،يـان يـةک منداصـي نـاو ئاگـري بومبـاراين کيميايـي
بثـت و وةکـوو مردوويةکـي گةذؤکـي لـث بثـت .بةختيـار عـةيل بـة زةق کردنـةوةي
تايبةمتةندييـةکاين کةسـايةتيي سةرياسـةکان دةيـةوث خوثنـةر حةيـران بـکات و
سـةرجني خوثنـةر بـؤ الي خـؤي راکثشـثت.
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سةرياسي يةکةم:
بـؤ يةکـةم جـار کة زانيان سـةرياس فذؤشـيارثکي ئاسـايية ،هاوذثکاين پثيـان دةگووت
مارشـايل عةرةبانةکان .سةرياسـي سـوحبدةم ،زيتةصترين و زؤرزانترين و خؤشذووترين
دةسـگثذي نـاو سـوپاي عةرةبانـةکان بـوو ...لـة هةمان کاتيشـدا بـةدةر نةبوو لـة هةندث
شـةذانگثزي و هةموو شـتثکي دةکرد :شاگردي چثشتخانة ،شـاگردي فيتةر ،کرثکاريي
بينـا ،ئاوفذؤشـي ،بارکـردين تايـة بـؤ سـةر ترثلـة قاچاغـةکان ،شـتين ئوتومبيـل لة سـةر
رثـگا ،گـوو پاکردنـةوة لـة نةخؤشـخانة ،عةالگـةي سةوزةفذؤشـةکان و ( ...عـةيل،
.)84 :1391
سةرياسي دووهةم:
«پثيـان دةگـوومت زرثپـؤش .رؤژاين ئاشتي ناخؤشـترين رؤژاين ژيـاين مـن بـوون؛ کة
شـةذ دةوةسـتا ،تووشـي نائومثدييةکـي گةورة دةبـووم .لة ئاشـتيدا هيچم نةبـوو بيکةم،
جگـة لـةوةي تفةنگةکةم پـاک بکةمةوة و خبةوم ،رؤژيک بذيارمدا تا شـةذ بةتةواوي
کؤتايدثت پؤسـتاصةکةم ،کؤصةپشـتةکةم ،پشـتثنةکةم نةکةمةوه» (هةمان.)221 :
سةرياسي سثهةم:
بـة هثمني لثـي نزيـک بوومـةوة ،خةريکـي ياريکـردن بـوو بـة تةزبثحثکـي درثـژ،
ژوورةکـةي هةشـت کةسـي ديکـةي تيـا بـوو ،ئـةو بةتةنيـا لـة سـةر دوا قةرةوثصـة بـث
ئـةوةي تةماشـاي هيـچ بـکات ،يـاري بـة دةنکـة رةنگاوذةنگـةکاين ئـةو تةزبثحـة
گةورةيـة دةکـرد .تـا لـة نزيکـةوة نةمبيني ،تثنةگةيشـتم بـؤ سـةيد جـةاليل شـةمس
نةيدةويسـت بيبينـم .خودايـة چ شـتثکي ترسـناک بـوو ،پارچةيـةک گؤشتي تـواوة
بـوو ،هةسـتت دةکـرد چاوي بةسـةر روومةتيـدا تواوةتـةوة ،روومةيت بـة چذنووکثکي
گـةورة پچـذاوة و ئثسـکةکاين دةرکةوتوون ،لچي بةسـةر چةناگةيدا شـؤربووبووةوة،
شتي گوثـکاين لـوول کردبـوون .هيچ قژ و موويةک لة سـةري و دةموچـاوي نةمابوو،
لـة الي راسـتييةوة پثستي ناوچـاواين وةک الر بوونـةوةي گةآليةکـي وشـک بةسـةر
چاويـدا هاتبـووة خـوارث ،بـؤ ئـةوةي بـاش ببينثـت دةبايـة ئـةو پارچـة پثسـتة درثـژة
بةدةسـت بـةرز بکاتـةوة و رايبگرثـت ،چـاوي راستي بـة پثچةوانـةي چـاوي چةپييةوة
بـة جؤرثکـي سـةير بچـووک بـوو ،کةپـووي لـة پارچـة گؤشـتثکي سـووتاو دةچـوو،
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کاتثـک هةناسـةي دةدا گوثـت لـة خيـزةي سـينةي بـوو (هةمـان.)261 :
بـةم شـثوةية ،بةختيـار عةيل کارةکتةري سـةرياس لة تثکةآلوييةکي ناهاوچةشـن و
ناتةبـا پثـک هثنـاوة ،بذثـک جـار وةکـوو منداصثکي رةجـاص و هـةژار و بذثک جاريش
لـة ئاستي مرؤڤکوژثکـي لثـزان پيشـاين دةدات و هثنـدث جاريـش وةکـوو منداصثکـي
بةرکةوتـووي چةکـي کيمياوي نـاوزةدي دةکات.
خاصثکيتـر ،شـثوازي گثذانـةوةي رؤمانةکةيـة ،بـةو شـثوةية کـة باسـي لثـوة کـرا،
دواهةمين هةنـاري دونيـا بـة شـثوازي خـةيت و هاوئاهةنـگ بـةرةو پثـش ناچثـت و
بـةرودواي زةمـاين رةچـاو ناکرثـت؛ بةصکـوو رابـردوو ،ئثسـتا و داهاتـووي لـة يـةک
تةنيـوة و دةبثتـة هـؤي ئـةوةي کة خوثنـةر فامکردين کات و سـايت بؤي ئةسـتةم بثت.
لـةم رؤمانـةدا ،بةسـةرهايت موزةفـةري سـوحبدةم لـة رابردوويةکـي دوورةوة دةسـت
پثـدةکات و دواي تثکـةآلو بووين لةگةص پثشـهاتةکان و کةسـايةيت خةياصي حمةمةدي
دصشووشـة و باسکردين کؤمةصثک بابةيت مثژوويي و کؤمةآليةيت ،دةگاتة سـةردةمي
ئثسـتا .ئـةو جيهانـةي کـة بةختيار عـةيل لـةم رؤمانـةدا وثنـاي دةکات ،ئاوثتةبوونثکة لة
جيهـاين خةيـاص و راستي .کةسـايةتيگةلثک وةکوو حمةمةدي دصشووشـة بـة بةراورد
لةگـةص کةسـايةتييةکاين تـردا زؤرتـر بةرچـاو دةکةوثـت تاکـوو سـةرجني خوثنةر بة
رؤصـي سـةمبوليکي راکثشـرث (روون بـووين مرؤڤـةکان و ژيـاين ئاسـايي و ديـاردة
لؤژيکي و باوةکان لةگةص بةسـةرهاتةکاين دصشووشـةيي ،ماصي شووشـةيي و شـثوازي
عاشـق بـووين و مةرگـي کـة بةشـثک لـة سةرسـامبوون و رووداوة بثپاسـاوةکانة و
جيهانثـک دةسـازثنثت کـة تثکةآلوثکـة لـة راستي و خةون).
 -3-3گؤذين و هاونشيين
ئـةم شـثوةية ويسـت و خواسـت دةداتـة مرؤڤـةکان کـة بثسـنوور بير بکةنـةوة،
هثزثکـي خةياصـي دةگمـةين هةبـث و بـةردةوام روانينثکـي نـوث بـؤ خـؤي و دونيـاي
چواردةوريـدا هةبثـت (کسـيخان .)109:1390 ،لـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيادا،
بةختيـار عـةيل بـة گؤذيـن و کؤپيکـردين سةرياسـي سـوحبدةم بـة سـث کـةس و
گؤذيني جـؤري بير و تثذوانينيـان بـؤ دؤخـي کؤمةآليـةيت و ئةخالقـي تثدةکؤشـثت
کثشـة و گرفتةکاين سـةر وآلتةکةي (تا ئاسـتثکيش جيهاين سـثهةم) کة سـةرگةرداين
و پةرثشـاين مرؤڤةکانـة ،تاوتـؤث بـکات و رةخنةيـان لـث بگرثـت و شـرؤڤةيان بکات،
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سـةرياس هثندثـک جـار لة چوارچثـوةي مرؤڤکوژثکي پذؤڤيشـناص خـؤي دةنوثنث کة
بووةتـة داردةستي پارتـة سياسـييةکان و بةردةوام لـة تاقمگةلثکي سـةربازيدا بؤ هةموو
حيزبـةکان دةجةنگثـت و مـرؤڤ دةکوژثـت و بذثـک جاريـش وةکـوو منداصثکـي
هـةژار و وثصکـراوي لثدثـت کـة بـة دةسفذؤشـي ژيـان بةسـةر دةبـات و هةنـدث
جاريـش لـة دةسـتةي منـداآلين بةرکةوتـوو بةديـار دةکةوثـت .ديـارة کـة تثذوانيني
سةرياسـةکان بـة رووداوةکان و پثشـهاتةکاين چـوار دةوري خؤيانـدا جيـاوازة و بـةم
پثيـة چةشني بير و تثگةييشـتنيان لةگـةص يةکتر زؤر جياوازة و نووسـةر بـة هةصبژاردين
ئـةم شـثوازة ،خوثنـةر دةخاتـة تثفکرينـةوة .لـة رؤمـاين دواهةمين هةناري دونيـادا ئةم
هةمـوو سةرياسـانة رةمزي کوردسـتانة و کؤمةصـگاي لة حاصي رووخاندا پيشـان دةدات
و بـهدةرخسـتين کوشـت و کوشـتار (براکـوژي) ،هـةژاري و نـةداري (هـةم هةژاريـي
ئابـووري و هـةم هةژاريـي فةرهةنگـي) ،نةخؤشـي و کةمئةندامـي سـةرچاوةگرتوو لـة
بةکارهثنـاين چةکـي کيميـاوي لـة فؤرمـي منداصثـک بـة نثـوي سةرياسـي سـوحبدةم،
منوونةگةلثـک لـة کومةصـگاي ناتـةواو و دواکةوتـووي جيهاين سـثهةم کـة گريؤدةي
شـةذة ،وثنـا دةکات و بـة دروسـت-کردين بةرجةوةندثکـي لثص و دصتةزثـن لة دؤخي
ژيـاين سةرياسـي سـوحبدةم و ئاوةهـا منداصگةلثـک ،وا دةکات خوثنـةر بـة ورياييةوة
بـة دواي حةقيقةتـدا بـذوات .منوونةيـةک لـة دؤخگـةيل جيـاواز کـة بةختيـار عـةيل
وينـاي دةکات و لـة کـن يةکديـدا تةنـراون:
دؤخي کوشت و کوشتار سةرچاوةگرتوو لة شةذي ناوخؤ:
شـثتانة دةکةوتينـة سـةر ديلـةکان  ...لـة ژيامندا وةحشـييةيت وةک ئةو شـةوة نةژياوم،
دةکةوتينـة دوايـان و بـة قةمة و گوللة داماندةپاچني ،دةکةوتينة سـةر ئةو برا بچووک و
بثگوناهانـةي قسـةيةکمان لةگةصـدا نةگؤذيبوونـةوة ،ئةوانةي بة زمـاين خؤمان هاواريان
دةکرد :مةمانکوژن! ئيمة قةمةکامنان دةکرد بةسـةر دصياندا .سـةرمان دةبذين و بة گوللة
لـة نثـو خـاک و خؤصـدا دةمانگةوزاندنـةوة .يةکثـک لـة ديلـةکامن هثنا و پثـش لةوةي
سـةري ببذم هاواري لة براکةي کرد :شـةهاب تؤ راکة  ...مةوةسـتة  ...بچؤرةوة بؤ الي
دايکم  ...بچؤ! بةر لةوةي رسـتةکةي تةواو بکات تيغي من گةيشـتبووة سـةر هةناسـةي.
ئـةو شـةوةي خؤمـم بير ناچثتـةوة ،ئـاو لـة ريشـم دةتـکا و بـة دوو چـاوةوة ئاگري لث
دةهاتهدةرث ،پذ بة شةو قيذاندم :مةهثصن دةرباز بن  ...مةهثصصصصن (عةيل.)228 :1391 ،
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دؤخي هةژاري و نةداري:
ئـةو هةژارتريـن کـوذي دونيـاس .نازانثت لة کـوث لة دايک بووة و چـي بووگة و چي
دةبثـت .تةهنـا دةزانثـت نثـوي سةرياسـي سـوحبدةمة .نثوثکـي عةآلجـةوي لـة دونياي
دصذةقـي نـاوةکان .سةرياسـي سـوحبدةم تاکة دةسـتگثذثک بـوو رؤژنامـة خبوثنثتةوة.
رؤژنامةنووسـثک بؤيـان قسـةي لـة سـاماين کشـتوکاص و بةرهةمـي ئـاژةص کـرد،
سـةرياس باسـي لـة سـاماين مـرؤڤ و سـةروةيت بثنـاز و فةرامؤشـکراوي ئةو هـةزاران
منداآلنـةي کـة لـة چـوار سـاصييةوة بـؤ پةيداکـردين نـان دةذژثنـة سـةر شؤسـتةکان و
پثويستي رثکخسـتنياين دةکـرد .رؤژنامةنووسـةکة باسـي لـة جواين شـارةکان و پاکي
شؤسـتةکان و جواين کؤآلنةکاين دةکرد و سـةرياس لة جوانيي ژاکاو و لةدةسـچووي
خـؤي و ئـةو منداآلنـةي کة لـة گوواوةکاندا خؤيان دةشـؤرد .رؤژنامةنووسـةکة باسـي
لـة گةذانـةوةي الدثييـةکان بـؤ گوندةکانيـان کـرد و سـةرياس قسـةي لـة گةذانـةوةي
مـرؤڤ کـرد بـؤ ژيانثکـي مرؤڤانة (هةمـان.)95 :
دؤخي نةخؤشي و کةمئةندامبوون بة هؤي چةکي کيمياوي و جةنگييةوة:
هـةزاران ژوور بـوو  ...هـةزاران ژوور .پـذ لـة گةجنـي پةککةوتـة و شـثواو .کـوذاين
بثدةسـت و قـاچ و سـةر .پـذ لـة مةخلووقـايت سـةير و نةبينـراو ،پـذ لـةو کوذانـةي
پارچةپارچة بووبوون و دةسـتثک بة شـثواوي نابووين بة يةکةوة .پثدةچوو ژوورةکان
بـة پثـي جـؤري دةردةکان دابـةش بووبـن ،چةندهـا ژووري دوور و درثـژ پـذ بـوون
لـةو گةجنانـةي هـةر دوو قاچيـان نييـة .شـوثن زيندةگـي ئـةو کوذانـة بـوو لـة سـةر
دةسـت دةذؤيشتن ،وةک هةندثـک تـةين دابـذاو لـة زةوي لـة بةتـاين سـةير سـةيردا
هةصواسـراو بـوون ،لـة پثخةفـة هةواييةکانـدا جؤالنثيـان دةکـرد ،هةندثکيـان پثدةچـوو
بـة دارشـةقةکانياندا هةصواسـرابثنت ،هةندثکيـان لـة ژثـر قةرةوثصةکانيانـدا دةخةوتـن و
قاپـي خواردنةکانيـان لةسـةر زةوييةکـة لـة نزيـک خؤيانةوة جث هثشـتبوو و لـة بنةوةذا
نيـگاي ئـةو رثبوارانةيـان دةکـرد کـة بـة تـةک جثگاکانيانـدا تثدةپةذيـن .شـوثنثکي
دي ،نيشـتةجثي ئـةو گةجنانـة بـوو کـة دةسـتيان نييـة ،مـن يةکة يةکـة بـة راذةوةکاندا
دةهـامت ،بـؤين دونيايةکـي سـامناک دةهـات بـة سـةرمدا (هةمـان.)256 :
 -4-3دةقيبوون
لـة ئاکامـي نةمـاين سـنوورةکاين نثـوان خوثنـةر ،نووسـةر و کةسـايةتييةکان ،ئـةم
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هةصکةوتةيـة پثکدثـت کـة هـةر کاميـان بتوانـن بچنـة نثـو دونيـاي يةکتـرةوة و بژيـن
و لـة بذيـاري يةکديـدا کاريگـةر بـن ،ئـةم شـثوةية بـة دوو جـؤر دةخرثنـة روو :يةکةم
شـثوازثکة کـة لـة درثژةيـدا ،خوثنـةر ،نووسـةر يـان بينـةر دةچثتـة نثـو قووآلييـةکاين
دةقـةوة .دووهـةم شـثوازثکة کة کةسـايةتييةکاين بةرهةمةکة لة دونيـاي دةقةکةدا دثنة
دةر و دةچنـة دونيـاي دةرةوةي (کسـيخان .)177:1390
بـة ئاوذدانـةوة لـة چاالکييـة سياسـييةکان و زينداينبـووين بةختيـار عـةيل لـة
بذگةيـةک لـة ژيانيـدا ،کارةکتـةرةکاين رؤمـاين دواهةمين هةناري دونيـا (موزةفةري
سـوحبدةم ،يةعقـوويب سـنةوبةر ،سةرياسـة سـوحبدةمةکان ،حمةمـةد دصشووشـة،
خوشـکة سـپييةکان ،ئةسـتثرةي رةش و  )...هـةرکام بـة شـثوازثک رةنگدانـةوةي
هةمـوو رةهةنـدةکاين کةسـايةتيي بةختيـار عـةيل-ن .وتـةکان ،بـذواکان ،خةونـةکان،
ترسـةکان ،دصةذاوکثـکان ،شکسـتةکان و خةسـارةکان هةمـووي رةنگدانـةوةي
اليةنـةکاين کةسـايةتيي بةختيـار عـةيل-ن کـة خـؤي لـة پشتي روخسـاري هـةر کام
لـةم کارةکتةرانـةوة قـامي کـردووة تا لة کثشـة و گرفتةکاين کؤمةصگا لـة روانگةگةيل
جؤراوجـؤرةوة بکؤصثتـةوة و رةخنةيـان لـث بگـرث ،وا دثتـة بـةر چـاو کـة بةختيـار
عـةيل پثـي خـؤش نييـة لـة چوارچثـوةي کةسـايةتييةکي نةگـؤذدا مبثنثتـةوة ،هـةر
بؤيـة بـةردةوام لـة شـوثين ئاشـکراکردين روخسـارة نوثکانـة تاکـوو لـة چوارچثـوةي
ئةوانـدا بير و بؤچوونـةکاين خـؤي بةيـان بـکات .ئـةم روخسـارانةيش لـة خولگـةي
شـوثين خؤيـان سـةقامگري نابـن و بـةردةوام بـة گؤذيني شـوثين خؤيـان تثدةکؤشـن
کثشـة هةنووکةييـةکان لـة روانگةيةکـي جيـاوازةوة چاوةدثـري بکـةن :حمةمـةدي
دصشووشـة لـة رووبةذووبوونـةوة لةگـةص باوکـي دةسـةآلتداري و لـة دونيايةکـي پـذ
لـة دژوارييـةکان ،دونيايةکـي روون بـؤ مرؤڤـةکان دةخوازثـت .يةعقوويب سـنةوبةر بة
شـوثين خةونثکـي پـاک لـة دونيايةکي پذ فثـص و تةفـرةدراوي سياسـةت و دوور بوون
لـة درؤ حيزبييـةکان ،لة وجوودي موزةفةري سـوحبدةمدا دةگةذثت .سةرياسـةکانيش
هةرکامةيـان بـة شـثوازثک جيهانثکـي بـث شـةذ و خوثنذشتن و هـاواري گةذانـةوةي
مـرؤڤ بـؤ دةرووين پاکـي خـود دةکـةن .خوشـکة سـپييةکانيش بـؤ دووربـوون لـة
ناپاکييـةکاين دونيـا و تووشنةبوونيـان پثـي ،بذيـار دةدةن مناصيـان نةبثـت .لـة رؤمـاين
دواهةمين هةنـاري دونيادا سـنوورثک لـة نثوان خوثنـةر و کارةکتةرة سـةرةکييةکاين
چريؤکةکـةدا (موزةفـةري سـوحبدةم) نيية .ئـةو بذثک جار لة بةردةنگـي داوا دةکات
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کـة سـةرنج بـدةن بـة درثـژةدان و کؤتايـي چريؤکةکـة و گوثبيستي قسـةکاين بـن:
دؤسـتاين مـن ،ئـةي ئةوانـةي چةندةهـا شـةوة بثماندوبـوون گـوث لـةم چريؤکةي من
دةگرن  ...ئثسـتا تثدةگةن من لةم دةريايةدا چي دةکةم ،تثدةگةن پياوثکي ريشسـپي
و مانـدووي وةک مـن لـة سـةر ئـةم کةشـتيية چـي دةکات .دؤسـتان ئـةو پةميانـة ،ئةو
پةميانـةي ئثسـتا لةگـةص پةميانثکي ديکةدا لة ژثـر دواهةمني هةناري دونيـادا خةوتووة،
مني بـةرةو ئـةم دةريايـة هةصگـرت کة ئثسـتا لـةم کةشـتييةوة چـاوةذواين دؤزينةوةي
رثگايةکـم مبباتـةوة سـةر ئاسـةواري و شـوثين دواهةمين سـةرياس و چيلکثـک لـة
ئـةو دارة بـة نيشـانةي پةميـان لةگـةص خؤمـا هثنـاوة .ئثوةش ئةگـةر رؤژثک لـة رؤژان
رثگاتـان کةوتـة ئـةو درةختـة ،پةمياين نوث بکةنـةوة (عـةيل.)274:1391 ،
 -5-3جووتثيت يان پثکةوةژياين هاوسةنگ لة نثوان حةقيقةت و جادوودا
لـة رؤمانگةلثـک کـة بـة شـثوازةي رياليزمـي جادوويي دةنووسـرثن ،دونياي راستي و
خةيـاص تثکةصـي يةکـدي دةبـن و لـة پاصـي يةکـدا هةصدةکةون و بـة وتةي ئثريکسـؤن:
«ئـةم دوو دونيايـة لـة دؤخثکـي بةتـةواوي هاوسـةنگدا ،شـان بـة شـاين يـةک جـث
دةگـرن» (ئثريکسـؤن .)428:1995 ،لـة سةرتاسـةري رؤماين دواهةمني هةنـاري دونيادا
بةردةنـگ بـة باشـي ئـةم تايبةمتةندييـة دةبينثـت .بةختيـار عـةيل دونيـاي خةياصـي
حمةمةدي دصشووشـة و خوشـکة سـپييةکاين لةگـةص چريؤکي راسـتةقينةي موزةفةري
سـوحبدةم و سةرياسـةکان بـة شـثوةيةکي جـوان تثکـةآلو کـردووة ،بـة جؤرثـک
کـة بذثـک لـةم کةسـايةتيية دوانةييانـة (هـةم خةياصـي و هـةم راسـتةقينة) هـةر کاتثـک
پثويسـت بـکات لـة دونيـاي واقيعـي بـةرةو دونيـاي خةياصـي و بـة پثچةوانـةوة دةذؤن،
بـث ئـةوةي کـة بةردةنـگ و خوثنـةر هيـچ ناذةزايـةيت و حةپةسـانثک پيشـان بـدةن.
حمةمـةدي دصشووشـة هثندثـک جـار خةياصـي دةردةکةوثـت و کـردةوةي جادوويي
لثدةکةوثتـةوة:
کةمةکةمـة دةبثتـة الفاوثکـي مـةزن ،کةمةکةمـة شـتةکان دةکةونـة سـةر ئـاو،
هيـچ کةسـثک بـة شـةقام و شؤسـتةکانةوة نامثنثتـةوة ،خةصکـي روو دةکةنـة باآلخانـة
بـةرزةکان ،لـة هنؤمـي بصنـدي خانـووة بةرزةکانـةوة تةماشـا دةکـةن ،دةچنـة سـةر
مةنـارةکان ،سـةر سـةرباين ئؤتثلـةکان ،سـةر گومـةزة شـينةکان ،سـةر کاليبتـؤس و
سـنةوبةر و شـاتووةکان .تةنيـا حمةمـةدي دصشووشـة نةبثت کـة بث-باکانة ئـاو دةيبات
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و کووچـة بـة کووچـة الفـاو دةيهثنثـت .ئـةو بثئـةوةي نوقـم بثـت ،وةک بةسـةر
بةلةمثکـي چکؤلـة و نةبينـراوةوة بثـت ،سـةر ئـاو دةکةوثـت ،چوارمةشـقي لـه سـةر
الفـاوةکان دادةنيشـثت و بـهزةردةخةنةيةکـي گـةورةوة سـةيري دونيـا دةکات .الفاو
ماشـثن ،کةلوپـةل ،کورسـي ،کةسـاين خنکاو بـةمالو بـةوالي حمةمةدي دصشووشـةدا
دةفذثنثـت و ئـةو تةماشـايان دةکات .ئـاوي الفـاو پذ دةبثت لة شـتة عةنتيکةکاين شـار،
لـة تايـة ،لـة سـفتة کتثبي هةرگيـز نةخوثنـدراوة ،لـة سـيين و خـواين پـذ و ئامـادة ،لـة
ئامثـري مـاص ،لـة ژين خنـکاو بـهعةبـا رةشـةکانيانةوة ،لـةو پياوانـةي مردوون و هثشـتا
دةسـتيان لـة سـةر پارةکانيانـة تةذ نةبثـت .حمةمةدي دصشووشـة لةگةص ئةو شـتانةدا ئاو
دةيبـات ،بـةآلم ئـةو وةک يةکثـک لة سـةر بةرماصـي نوثژ دانيشـتبثت لة سـةر ئاوةکان
دادةنيشـثت و بة پثکةنينةوة تةماشـاي ئةوانة دةکات لةسةر سـةربانةکان باصکؤين بازاذة
دوو هنؤمةکانـةوة تةماشـاي دةکـةن ،دةسـت بـةرز دةکاتـةوة و سلآويان لـثدةکات،
ماچيـان بـؤ هةصـدةدات ،شـةپؤلةکان خثرا دةيبةن و ئـةو وةکوو يةکثک لة منايشـثکي
تايبةتيدا بثت ،هةصدةسـتثتة سـةر پث و لهسـةر ئاوةکان دةوةسـتثت ،بةپثوة سلآو لةوانة
دةکات کـة لةمبةرئةوبـةري شـةقامةکانةوة سلآوي لثدةکـةن ،هةمـووان حمةمـةدي
دصشووشـة دةبينـن لةنـاو مردووةکانـدا يـاري دةکات ،دةچنـة سـةر ئـةو ئوتومبثالنـةي
ئـاو دةيانبـات و لةوثـوة بـاز دةداتـةوة ناو ئاو ،دةسـت دةبات سـثو و پرتةقاصـي راپثچي
سـةر الفاوةکـة دةگرثتـةوة و وةک ياريبازثکـي سـثرک يارييـان پـثدةکات ،وةک
ئـةوةي لـة بةلةمثکـي جادووييـدا دانيشـتبثت (عـةيل.)24،25: 1391 ،
هثندثـک جاريـش وةک مرؤڤثکـي راسـتةقينة دةردةکةوثـت کـة لـة شـوثنثکي
رياليستي و ئاسـاييدا پثوةندييةکـي سـادة و گياينبةگيـاين لةگـةص چـوار دةورةکـةي
خؤيـدا هةية:
ئـةو کاتـةي حمةمـةدي دصشووشـة ،لـه رةبييـة کؤنةکانـدا ،لـه چـاص و نشـثوي
هةردةکانـدا بـؤ پامشـاوةي گـوهللتـؤپ و گوللـةي هـاوةن و مووشـةکي نةتةقيـوي
فذؤکـةکان دةگةذثـت ،بـاوک و دايکـي هةمـوو دونيـاي بـة دوادا تـةي دةکـةن و
نايدؤزنـةوة ،هةمـوو رؤژثـک پثشـمةرگة و پاسـةوانةکاين سـلثماين مـةزن بـة خؤيـان
و تويؤتـا پـان و جثبـة چکؤلةکانيانـةوة سـةرمةرزةکان دةگةذثـن و جـاذ بـؤ کوذثکـي
منداصـکار دةدةن کـة دةترسـن لـة کةندثـک يـان الذثگايةکـدا مردبثـت .رؤژثـک
حمةمةدي دصشووشـة لةگةص منداصة کوثرةکةي دؤسـتيدا لة کثصگةيةکدا و لة هةتاوي
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فثنکـي بةهـاردا قـةواين گوللةيةکـي بثئةنـدازة گـةورة بـؤ قةراخـي جادةيةکـي خؤص
دةگوثزنـةوة ،لـةو کاتـةدا جيبثکـي ئةمريکـي خؤصةمثشـي لـةو شـةقامةوة تثدةپـةذث و
يةکثـک لـة پةجنةرةکةوة هـاوار دةکات :ئةوة حمةمةدي دصشووشـةية  ...ئةوةتا ئةوة
خؤيـةيت  ...خؤيـةيت (هةمـان.)116 :
کةسـايةيت خوشـکة سـپييةکانيش هـةر وايـة ،بذثـک جـار وةکـوو بوونةوةرثکـي
خةياصـي و عةآلجةوييـان لثدثـت کـة ژيانيان هاوشـثوةي هيچ کام لة کچة ئاسـاييةکان
نيية :
الوالوي سـپي لـة تةمةنثکـي زووةوة سـوثندثکي ئةبةدييـان بؤ يةکـدي خواردبوو هةتا
مـردن کةسـيان شـوو نةکةن ،قژيان نةبذن ،کةسيشـيان بث ئةوي تر گـؤراين نةصثت و له
کراسـي سـپييش بـةو الوة رةنگثکـي تر نةپؤشـن .ئـةو رثکةوتنـة دةگةذايـةوة بؤ چوار
سـاص بـةر لـةو ئثوارةيـةي تؤفانـةکان حمةمـةدي دصشووشـةيان هثنـا  ...ئـةو کاتانةي لة
ماصـي ئـةو دوو خوشـکةدا جةنگـي گؤرانييةکان هةصگريسـا ،ئةو دةم ئةو دوو خوشـکة
تةمةنيـان چـواردة و پازدةسـاآلن بـوو ،هةردووکيـان لـة ژثـرةوة منداآلنـة عاشـق بوون،
شـةو و رؤژ لةبـةر خؤيانـةوة گؤرانييـان دةگـووت  ...هـةر کامةيـان گؤرانييةکيـان
دةگـووت کـة لـة يةکـدي نةدةچوو .جةنگـي گؤرانييـةکان ماوةيةکي درثـژي خاياند.
هةنـدث شـةو تـا گةروويـان خوثني لثدةهـات لـة رقـي يـةک گؤرانييـان دةگـووت.
ئـةوةي شـتةکاين بـة ئاقارثکـي ترسـناکدا بـرد ،ئـةو بـذوا سـةيرة بـوو کة سـةروکاري
جادوويـةک لـة پشـت رةفتـاري ئـةو دوو خوشـکةوة ،سـيمايان لـة سـيماي کچـاين تر
نةدةچـوو ،کـة بـة هةر شـتثک نيگايـان بکردبا ،تةليسـميان دةکرد .چاويـان گةورةتر لة
چـاوي ئاسـايي دةينوانـد کـة متاشـات دةکـردن ،هةسـتت دةکـرد جگة لة دةسـةآليت
نيگايـان هيچـي تـر نابينثت .گـةر بيانويسـتاية پذيان دةکـرد لة سـاردي و کةمتةرخةمي.
جلـة سـپييةکانيان لةگـةص ئـةو قـژة کثوييـة درثژةيـان کـة بـة جؤرثکـي نائاسـايي خريا
درثـژ دةبـوو ،نيـگاي سـيحربازثکي پثبةخشـيبوون (هةمـان.)383 :
هثندثـک جاريـش وةکـوو مروڤثکـي ئاسـاييان لـث دثـت کـة هةمـوو کـردةوة و
هةصسـوکةوتةکانيان سروشتي دةنوثنـث:
لة دواي مردين سةرياسـي سـوحبدةم و پةرش و بآلوبوونةوةي لةشـکري عةرةبانةکان،
خوشـکة سـپييةکان جؤرثـک لـة گؤشـةگرييي قـووص دةژيـن .دواي تةواوکردنيـان بـؤ
خانـةي مامؤسـتايان ،ئيکرامـي کثـو يارمةتيان دةدا لـة گوندثکي دوور بنب بة مامؤسـتا،
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هـةر دووکيان خانووة بچکؤآلنةکةي شـار بةجث دةهثصـن و بةرةو گوندثکي باکووري
شـار دةذؤن .خةصکـي ئـةو گونـدة هةرگيـز وةک دوو مامؤسـتا سـةيريان نةدةکـردن،
بةصکـو وةک دوو فريشـتة کـة خـودا لـة شـوثنثکي دوورةوة ناردبثتني بؤ ئـةو گوندة،
پةيوةندييةکـي سـةير و پـذ لة ئارامييـان لةگةص گوندنشـينةکاندا هةبـوو (هةمان.)118 :
 -6-3واتاي سةرةکي گرينگ و قووص
هةروةهـا کـة بامسان کرد بةرهةمي رياليزمي جادوويـي بة پثچةوانةي ژانر تا رادةيةک
وةکـوو خـؤي (فانتـزي) بابةتـةکان بةيـان دةکات کـة لة بـواري کؤمةآليةيت ،سياسـي
و فةرهةنگييـةوة قـووص و جدييـة .ئـةم بابةتانـة بـة هـؤي ئـةوةي کـة کاريگةرييةکـي
گرينگـي لـة ژياين تـاک و کؤمةصگاي کةسـةکاندا هةية دةبثتة چةشـنثک لة کةصکةصة
زةينييةکانيـان و نووسـةري رياليزمـي جادوويي بـة زيادکردين تامي خةيـاص ،ئةم بابةت
و کثشـانة لـة ناوةرؤکـي چريؤکةکـةدا رةنگ دةداتـةوة .لة رؤمـاين دواهةمني هةناري
دونيـاي بةختيـار عـةيلدا ،تووندوتيژيگـةيل سياسـي ،ديکتاتـؤري و بة شـوثنکةوتوويي
ئـةم دوانـة ،شـةذ ،ديلبـوون ،کوشـت و کوشـتار ،تؤقانـدن و دصةذاوکـث ،هـةژاري و
نـةداري ،ئاوارةيـي و بثدةرةتانيـي خةصک ،هةتيوبـووين منـداآلن ،بثوةژنبووين ژنان،
کةمئةندامـي و نةخؤشـيگةيل سـةرچاوةگرتوو لـة بةکارهثنـاين چةکـي کيميـاوي و ...
بابةتگةلثکـن کـة نيشـاندةري کةصکةصـة زةينييـةکاين بةختيـار عـةيل وةکـوو تاکثـک
لـة خةصکـي جيهـاين سـثهةمة کـة گيرؤدةي شـةذ بووگـة .دةالقةيـةک کـة بةختيـار
عـةيل لـةم رؤمانةيـدا بـةرةو گؤشـةيةک لـة دونيـاي کردؤتـةوة ،زؤر جـوان نييـة و
بةرجةوةندگةلثکي ناخؤشـي بؤ خوثنةر کثشـاوة ،چونکة هةر شـتثک کة هةية پشـثوي
و ئاصـؤزي و رووداوگةلثکـي ناخؤشـن کـة کوردسـتاين عثـراق لةگةصيانـدا بـةرةوذوو
دةبثتـةوة .لـة چؤنيـةيت دةسـپثکي رؤمانةکـة ،نووسـةر خـؤي دةخوازثـت خوثنـةر لـة
سـةرةتادا هةسـت بـة دؤخـي ئاصؤزبوون و سـةرگةرداين بکات« :لة کوشـکثکدا ،لة ناو
جةنگةص و دارسـتانثکي نادياردا ،ئةو پثي گوومت لهدةرةوة دةردثکي کوشـندة وةک
تاعـوون بلآو بووةتـةوه ،کـة درؤي دةکـرد باصنـدةکان هةمـوو دةفذيـن .لـة منداصييةوة
وابـوو ،هـةر کاتثـک درؤي بکرداية ،شـتثکي سروشتي رووي دةدا ،يان بـاران دةباري
يـان دةرختـةکان دةکةوتـن! ...لـة نثـو کؤشـکثکي گةورةدا ديـل بوو» (هةمـان.)15 :
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 -7-3کةمثيت و ئةوثيت
يةکثـک لـهجياوازييـةکاين شـثوازي رياليزمي جادوويي لةگـةص نووسـينة فانتزييةکاندا
ئةوةيـة کـة رووداوة خةياصييـةکان بـة شـثوةي کايت و زؤر کـةم روو دةدات ،لـة
حاصثکـدا لـة نووسـينة فانتزييةکانـدا ئـةم رووداوانـة و دميةنـة جادووييةکان هةميشـةيي
و ناکؤتـان و بـةردةوام لـة ناوةرؤکـي چريؤکةکـة و رؤمانةکـةدا دووپاتـة دةبنـةوة .لـة
رؤمـاين دواهةمين هةناري دونيـادا دميةنة جادووييةکان و دياردةگةيل سةرسـوذهثنةر
لـة کاتثکـدا دةردةکـةون و نـهتةنيا زوو لةناو دةچـن ،بةصکوو هيـچ کاتثکيش دووبارة
نابنـةوة؛ بـؤ منوونـة کاتثـک حمةمـةدي دصشووشـة لـة سـةر الفاوةکـة چوارمشـقي
دةدات ،يـةک جـار روودةدات و بثجگـة لـة شـثوازي مـردين حمةمـةدي دصشووشـة
ئيـدي وةکـوو ئـةم دميةنـة سةرسـووذهثنةرة دووبـارة نابثتـةوة:
کةمةکةمـة دةبثتـة الفاوثکـي مـةزن ،کةمةکةمـة شـتةکان دةکةونـة سـةر ئـاو ،هيچ
کةسـثک بة شةقام و شوسـتةکانةوة نامثنثتةوة ،خةصکي روو دةکةنة باآلخانة بةرزةکان،
لـة هنؤمـي بصنـدي خانـووة بةرزةکانـةوة تةماشـادةکةن ،دةچنـة سـةر مةنـارةکان،
سـةر سـةرباين ئؤتيلـةکان ،سـةر گومـةزة شـينةکان ،سـةر کاليبتـؤس و سـنةوبةر و
شـاتووةکان .تةنيـا حمةمـةدي دصشووشـة نةبثـت کـة بثباکانـة ئـاو دةيبـات و کوچـة بة
کوچـة الفـاو دةيهثنثـت .ئـةو بـث ئـةوةي نوقـم بثـت ،وةک بهسـةر بةلةمثکـي چکؤلة
و نةبينـراوةوة بثـت ،سـةر ئـاو دةکةوثت ،چوارمةشـقي لةسـةر الفـاوةکان دادةنيشـثت
و بـه زةردةخةنةيةکـي گـةورةوة سـةيري دونيـا دةکات .الفـاو ماشـثن ،کةلوپـةل،
کورسـي ،کةسـاين خنـکاو بةملاو بـةوالي حمةمـةدي دصشووشـةدا دةفذثنثـت و ئـةو
تةماشـايان دةکات .ئـاوي الفـاو پذدةبثـت لـة شـتة عةنتيکـةکاين شـار ،لةتاية ،لة سـفتة
کتثبي هةرگيـز نةخوثنـدراوة ،لـة سـيين و خـواين پـذ و ئامـادة ،لـة ئامثـري مـاص ،لـه
ژين خنـکاو بـة عةبـا رةشـةکانيانةوة ،لـةو پياوانـةي مردوون و هثشـتا دةسـتيان لة سـةر
پارةکانيانـة تةذنةبثـت .حمةمـةدي دصشووشـة لةگـةص ئـةو شـتانةدا ئـاو دةيبـات ،بـةآلم
ئـةو وةک يةکثـک لـة سـةر بةرماصـي نوثـژ دانيشـتبثت ،لـة سـةر ئـاوةکان دادةنيشـثت
و بـة پثکةنينـةوة تةماشـاي ئةوانـة دةکات لةسـةر سـةربانةکان باصکـؤين بـازاذة دوو
نةهؤمةکانةوة تةماشـاي دةکةن ،دةسـت بةرز دةکاتةوة و سلآويان لثـدةکات ،ماچيان
بـؤ هةصـدةدات ،شـةپؤلةکان خثرا دةيبـةن و ئةو وةکوو يةکثک لة منايشـثکي تايبةتيدا
بثت ،هةصدةسـتثتة سـةر پث و لهسـةر ئاوةکان دةوةسـتثت ،بةپثوة سلآو لةوانة دةکات
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کـة لةمبةرةوبـةري شـةقامةکانةوة سلآوي لثدةکـةن ،هةمـووان حمةمـةدي دصشووشـة
دةبينـن لةنـاو مردووةکانـدا ياري دةکات ،دةچنة سـةر ئـةو ئوتومبيالنةي ئـاو دةيانبات
و لةوثـوة بازدةداتـةوة نـاو ئـاو ،دةسـت دةبات سـثو و پرتةقاصي راپثچي سـةر الفاوةکة
دةگرثتـةوة و وةک ياريبازثکـي سـثرک ياريـان پثدةکات ،وةک ئـةوةي لة بةلةمثکي
جادووييـدا دانيشـتبثت (هةمـان.)24،25 :
يان کايت ئاگرگرتين يةکثک لة منداصةکان کة لة نةخؤشخانةدا:
ئاويـان پيـا دةکـرد هـةر نةدةکوژايـةوة ،دةياخنسـتة حـةوزةوة کـة هـةر دةهاتـةدةرث
هـةر وةک خـؤي بـوو ،کـة بـة قاوشـةکاندا دةسـووذايةوة ،هةمـوو دةترسـاين پةردة و
چةرچـةف و جلةکامنـان بيگرثـت ،خـؤي لةسـةر قةرةوثصکةيةکـي ئاسـن دةخـةوت،
هيچـي نـةدةدا بـة خؤيـدا ،لـة خةويشـدا هـةر دةسـووتا ،رؤژثـک بـة تةلةفزيـؤن
رةمسيـان گـرت و برديـان و دوايـي هاتـةوة ،مـةالکان پثيـان دةگـووت جةهةنةمييـة
بؤيـة دةسـووتثت ،ئـةوة موعجيـزةي خودايـة تـا جةهـةمن ببينين .شـةوثک لهدةسـت
پاسـةوانةکان رايکـرد و ون بـوو ،کةس نازانثـت لة کوثية ،پثيان دةگـووت گوصي ئاگر
(هةمـان.)268 :
 -8-3ماتبوون و بثدةنگي نووسةر
يةکثکيتـر لـة خاصـةکاين نووسـيين رياليزمـي جادوويـي بثدةنگـي و ماتبـووين
نووسـةر و بةياننةکـردين هةسـت ،کاردانـةوة يـان الگرييـي ئـةوة لة هةمبـةر رووداوة
ناواقيعييـةکان؛ بـة جؤريکـي تـر نووسـةر ،رووداو و تومخگـةيل ئةوبةرهةسـت و
ناواقيعـي لـة رياليزمـي جادووييـدا پيشـان نـادات تـا خوثنـةر بـؤي دةربکةوثـت کـة
شـياو و ناشـياو ،دوو جةمسـةري دژبـةر و ناکؤکـن کـة لـة دژي يةکديـدا شـؤذش
ناکـةن و نکؤصـي لـهيةکـدي ناکـةن؛ چونکـة ژوورةسروشتي لـة نـؤرم و بةهـاکاين
کةسـايةتييةکاندا و گثـذةوة لـة جيهـاين چيرؤک و رؤمانةکـةدا گةيشـتووةتة کامـص
بـوون .بـة وتـةي فاريـس ،يةکثـک لة بيردؤزةکان لـةم بـوارةدا« :لة تثکستي رياليزمي
جادوويـدا ،رووداوة ئةوپةذهةسـتةکان ،بابةتگةلثکـي پثوةر و ئاراسـتةکةر نني ،بةصکوو
بابةتگةلثکـي ئاسـايني و وةکـوو رووداوگةلثـک کـة لـة ژيـاين رؤژانـةدا روودةدات،
قةبـووص کـراون و لةگـةص عةقآلنييـةت و ماکـةي رياليزمـي ئةدةبيـدا گرثـدراون و لـة
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نثـوان يةکديـدا تةنـراون» (فاريـس .)3:1995 ،لـةم رووةوة بـووين يـةک گثـذةوةي
بثمةبةسـت و بثاليـةن کـة کةشـثکي لةبـار لـة هةمـوو چريؤکةکـةدا پـةرهپثبـدات،
يةکـث لـة تايبةمتةندييـة جةوهةرييـةکاين رياليزمـي جادووييـة کـة بةختيـار عـةيل بـة
باشـترين شـثوة ئـةم ئةرکـةي بة جث هثنـاوة .دةبثت بزانين کة لةم شـثوازةدا ،چؤنيةيت
دةربذيني دةنگـي گثـذةوة رؤصثکـي زؤر گرينگـي هةيـة .نووسـةري پذؤفيشـناص
دةتوانثـت بـة يارمةتيـي چؤنيـةيت دةربذيني دةنـگ ،هةمـوو ديـاردةکاين ناديـار و
بـذوا تاکةکةسـييةکاين خـؤي لـة روانگـةي خوثنـةرةوة ،راسـتةقينة پيشـان بـدات .بـةم
شـثوةية ،نووسـةر لـة بةيانکـردين بةصگـةکان و پاژگةلثک کة لـة بةرهةمي رياليسـتيدا
بوونيـان گرينگـة ،پارثـز دةکا .گابريـل گارسـيا مارکثـز بـذواي وايـة کة ماکـةي لةحن
گرينگتريـن ماکـةي رياليزمـي جادووييـة (پارسـي نـژاد.)270:1387 ،
هةروةهـا نووسـةر ،بـووين کارةکتةرگةلثکـي ناسروشتي وةکـوو حمةمـةدي
دصشووشـة ،خوشـکة سـپييةکان و تةنانةت ئةستثرةي رةشـيش لة نثو رؤماين دواهةمني
هةنـاري دونيـادا ئاسـايي و سروشتي دةنوثنـث و بـة شـوثين پاسـاوهثنانةوة و شـرؤڤةي
زانسـتيانة و لؤژيکـي رووداوة نائاسـاييةکاندا نييـة .کاتثـک حمةمـةدي دصشووشـة لـة
سـةر ئاوةکـة چـوار ئةژنؤ دادةنيشـثت و يـان رادةوةسـتثت و ئةو کاتةي کـة بة خاتري
شکستي عةشـقي لة ماصة شووشـةييةکةيدا بةو شـثوةية دةمرثت ،بةختيار عةيل هةستي
خـؤي دةشـارثتةوة؛ يـان کاتثـک بـاس لـة دؤخـي ئـةو نةخؤشـخانانةيةي دةکات کـة
منداصـة برينـدار و کيمياوييـةکاين تثدايـة ،راسـت يـان درؤي ئـةم کارةسـاتة پشتذاسـت
ناکاتـةوة و بـة بثدةنگـي بذيـاري کؤتايـي بـؤ خوثنـةر دادةنثت:
هـةزاران ژوور بـوو  ...هـةزاران ژوور .پـذ لـة گةجنـي پةککةوتـة و شـثواو .کـوذاين
بـث دةسـت و قـاچ و سـةر .پـذ لـة مةخلووقـايت سـةير و نةبينـراو ،پـذ لـةو کوذانـةي
پارچةپارچة بووبوون و دةسـتثک بة شـثواوي نابووين بة يةکةوة .پثدةچوو ژوورةکان
بـة پثـي جـؤري دةردةکان دابـةش بووبـن ،چةندةهـا ژووري دوور و درثـژ پـذ بـوون
لـةو گةجنانـةي هـةر دوو قاچيـان نييـة .شـوثن زيندةگـي ئـةو کوذانـة بـوو لـة سـةر
دةسـت دةذؤيشتن ،وةک هةندثـک تـةين دابـذاو لـة زةوي لـة بةتـاين سـةير سـةيردا
هةصواسـراو بـوون ،لـة پثخةفـة هةواييةکانـدا جؤالنثيـان دةکـرد ،هةندثکيـان پثدةچـوو
بـة دارشـةقةکانياندا هةصواسـرابثنت ،هةندثکيـان لـة ژثـر قةرةوثصةکانيانـدا دةخةوتـن و
قاپـي خواردنةکانيـان لةسـةر زةوييةکـة لـة نزيـک خؤيانةوة جثهثشـتبوو و لـة بنةوةذا
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نيـگاي ئـةو رثبوارانةيـان دةکرد کة بـة تةک جثگاکانيانـدا تثدةپةذين .شـوثنثکي دي،
نيشـتةجثي ئـةو گةجنانـة بوو کة دةسـتيان نيية ،مـن يةکة يةکة بـة راذةوةکاندا دةهامت،
بـؤين دونيايةکـي سـامناک دةهـات بـة سـةرمدا (عـةيل .)256:1391
ئـةم دؤخ و شـوثنة خةمناکـةي کـة نووسـةر لـة بارةيـةوة بـاس دةکات ،هةمـوو
کاتثـک اليةنـةکاين شـةذ رةديـان کردؤتـةوة .بةختيـار عـةيل بـة بثدةنگيـي واتـاداري
خـؤي ،بذيـار لـةم بارةيـةوة بـؤ خوثنـةرةکاين جث دةهثصثت و هةسـت و بـذواي خؤي
لـة هـةر چةشـنثک بثـت ،نايدرکثنثـت .يـان کاتثـک روو دةکاتـة دواهةمين هةنـاري
دونيـا ،خوثنـةر بـة هيـچ شـثوةيةک گومـان و دوودصي بة نسـبةيت ئةم بابةتةوة هةسـت
پـث نـاکات و هةرگيـز بـة دواي پاسـاوي زانستي و لؤژيکـي ئـةم دياردةيـةوة نييـة:
لـة سـةرةوةذا جوانتريـن بةرجـةوةن و شـتثک بـوو کـة تـا ئـةو کاتـةي لـة ژيانيانـدا
ديبوويـان .دونيـا هثنـدة سـاف و سـپي و فثنـک بـوو ،خـؤر هثندةگـةرم ،دصنـةواز و
خوثنبزوثـن بـوو ،وةک ئـةوة بوو منداآلن لة ئةسـتثرةيةکةوة بؤ سـةر ئةسـتثرةيةکي تر
فذيبن .دونيـاي خةمگيني ژثـر هةور چي لةو دونيا سـةير و بةرين و زيوينةي سـةر ئةو
لووتکةيـة نةدةچـوو کـة گؤذةپانثکي گةورةي رووناکي بوو .شـوثنثک بـوو پثدةچوو
بـةردةکاين بـة حوکمـي هاوسـثيةتييةکي ئـةزةيل لةگـةص هـةور و ئامسـان و هةتـاودا
نـةرم بووبثتنـةوة .پثدةچـوو ئـةو زةوييـة خـودا بؤ فريشـتةکاين دروسـت کردبثـت تا لة
سـةفةري نثـوان زةوي و ئامسانـدا بـؤ وچان بةکار هبثنـن .ئـةو دارة ،دواهةمني هةناري
دونيـا بـوو .پثدةچـوو زةوي لةوثـدا کؤتايـي بثـت و مةلةکـووت دةسـت پثبـکات.
دةصثـي کـة مرؤڤ هةستي بـة ناکؤتا و هةميشـةييبوون دةکـرد .وثدةچوو ئـةم هةنارة
مـةوداي نثـوان زةوي و ئامسان بثت .سـةرياس دةيگووت« :خواي گةورة سـةير کةن،
ببـث و نةبـث ئـةوة دواهةمين هةنـاري دونيايـة ،هيـچ هةنارثکـي تر نييـة ئاوةها بـةرز لة
شـوثنثکي ئاوةهـا دووردا ،لـة کؤتايـي دونيـادا روابثت» .ئثسـتا لةژثر ئةم دارةيـدا ،دونيا
بـة کؤتايـي دةگات ،ئاسـودةييةکي قووصـي بـة کـوذةکان دابـوو ،ئاسـودةييةک کـة
لةسـةر زةوي پةيـدا نةدةبـوو (هةمـان.)110،111 :
 -9-3تةشةرهاوي و تةوس لثدان
لـةم بةشـةدا ،نووسـةري شـثوازي رياليزمـي جادوويـي روانگةيةکـي تةشـةرهاوي
و رةخنةگرانـةي لـة جيهانبينيـي جادوويـي لـة هةمبـةر واقيعخوازيـدا هةيـة ،بـةآلم بـة
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شـثوةيةک لـة نثـوان ئـةم تثذوانينـة مةودايةکـي واتـادار دادةنثـت تاکـوو خوثنـةر وا
نةزانثـت کـة ئـةم روانينـة لـة جيهانبينيـي نووسـةرةوة هاتـووة .لـة رؤمـاين دواهةمين
هةنـاري دونيـادا بةختيـار عـةيل کاتثـک لـة حيزبـة سياسـييةکان بـاس دةکات ،ئـةم
روانگـةي رةخنةگرانـة و تةشـةر لثدانـة دةبيندرثـت ،بـةآلم بـة خاتـري ئـةوةي کـة
بةردةنـگ راسـتةوخؤ بـةرةوذووي خـؤي نـةکات ،ئةمـة لـة زمـاين کارةکتـةرةکاين
نثـو رؤمانةکـةو ة بـاس دةکات« :هةموومـان ريشـمان درثـژ بـوو و هةمـوو گيامنـان
بـؤين ئارةقـي لثدةهـات ،مةسـئوولةکةمان هةمـان ئـةو کـوذة بـوو کـة بثئافـرةت و
خواردنـةوة و ئـةو شـتانة نةدةژيـا» (هةمـان.)222 :
«-من ميز دةکةم بة حيزبدا  ...ميز!
بة چاوثکي پذفرمثسکةوة بة هةموو پثشمةرگةکامن گووت:
 حيزب دةيةوثت هةموومان لثرةدا وةکوو سةگ بتؤپثني  ...ئثمة چون ئةسريةکامنانسـةر بذي ،ئةمانيش دةيانةوثت ئثمة سـةر ببذن» (هةمان .)229
 -10-3پثشکةشکردين بابةتةکان بة پثي راسيت
لة شـثوةي رياليزمي جادوويدا ،نووسـةر تثدةکؤشـثت رووداوة نائاسايي و عةجايبةکان
بـة شـثوازثک کـة ئةساسـةکةي حةقيقةت بثت ،وةسـف بکات و لة گومـان و دوودصي
خـؤي بپارثزيـت و هةرگيـز نايةوثـت ئةم چةشـنة رووداوانـة روون بکاتةوة و شـثوازي
گوتين نووسـةر لة کايت بةرةوذوبوونةوةي ئةم دياردانةدا بةتةواوي سروشتي و ئاسايية
و بـة جؤرثکـة کـة دةصثـي هةمـوو شـتثک بـة پثـي حةقيقـةت و راسـتيية و شـوثنثک لة
گوماين نووسـةر بووين نيية و هةموو شـتثک لة شـوثين راسـتةقينةي خؤيداية .بةختيار
عـةيل-ش لـة رؤمـاين دواهةمين هةناري دونيـادا کاتثک لـة رووداوگةيل نائاسـايي و
بذوا جادووييةکان باس دةکات ،هةوص دةدات کة ئاسـايي پيشـانيان بدات« :ئةو شـةوة
نةدميـي شـازادةش بـة خـؤي و هاوذثکانييـةوة ،لـة شـةوثکدا حةقيقةت تـا دوا ئةندازة
خةياصـي کوشـتووة ،تکايـان لـثدةکات يارمةتيي بدةن تـا بگاتة ژثـر درةختثکي هةنار
لـة سـةر ترؤپکـي چيايةکي نزيـک ،هةنارثک دةبثـت تا لهژثريـدا خبةوثت و چاواين
چاک بثتـةوه» (هةمان.)106 :
«هةميشـة بـةر لـة رووداين بوومةلةرزةکان بهچةند دةقيقةيةک خوشـکة سـپييةکان
لـة مـاص دةهاتنـة دةرث ،وةک ئـةوةي ئـةوان کايت بوومةلـةرزةکان بزانـن ،وةک
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ئـةوةي سـةعاتثکي سـيحراوي لـه ناويانـدا بثـت ،يـان ئةهرميةنثـک بـة چرپـة کايت
بوومةلةرزةکانيـان ال بةيـان بـکات» (هةمـان.)78 :
«لـة هةمـوو شـتثک گرنگتـر مـن دصم لـة شووشـةية ،لة شووشـةيةکي زؤر ناسـک،
بچووکتريـن دصشـکان دةمکوژثـت  ...من کةسـثکم لة شووشـة ،کة شـکام ورد دةمب،
کـة ورديـش بـووم پارچـة بـة جـث دةهثصـم ،دةمب بـة مردوويةکـي بـةد ،مـن کـة مردم
بـة جؤرثـک پةراشپـةراش دةمب کـةس ناتوانثـت تثبـگات کـة پارچـة ورد و تةنـک
و خؤصئاسـاکاين منـة ژيـاين تثـک داوة  ...لـة بـةر ئـةوة دصـم مةشـکثنن» (هةمـان.)27 :
 -4دةرئةجنام
بةختيـار عـةيل لـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـادا ،رؤمانثـک کـة ئةساسـةکةي
لـهسـةر شـثوةي رياليزمـي جادوويـي مارکثـز نووسـيوة ،هاوسـةفةري خوثنـةرةکاين
لـهسـةفةرثکي مةترسـيداردا دةبثـت .سـةفةر رةنگدانـةوةي فةرهةنـگ و دةردةکاين
کؤمةصـگاي جيهـاين سـثهةمة .ئـةو بـة جؤرثـک دونيايةکي جوان لـة نثوان شـةذةکاندا
وينـا دةکات ،دار هةنارثکـي جـوان سـةوز دةکات کـة هةمـووان دةتوانـن لـة ژثـر
سـثبةرةکةيدا دانيشـن و پةميـاين بـرادةري و هاوذثيـةيت ببةستن .ئـةو ،خوثنـةر لـة
چوارچثـوةي رياليزمـي جادوويـي لـة دونيايةکـي بـةراوةژوودا بـةرةو دونيايةکـي
خةياصـي ،بةصکـوو ئارمـاين و ئايديـال دةبـات و ناچـاري دةکات تـا بـةو شـتانةي کـة
رووي داوة يـان رووي نـةداوة زؤرتـر بيري تيـا بکاتـةوة.
بةختيـار عـةيل لـة رؤمـاين دواهةمين هةنـاري دونيـادا توانيويـةيت بـة باشـي لـة
پثـوةرةکاين شـثوازي رياليزمـي جادوويـي لـة بةيانکـردين چةمکـة قـووص و ورد و
درثـژةکاين کةصـک وةربگرثت و ئـةم پثوةرانة هاوتا لةگةص دةڤـةر ،فةرهةنگ و داب
و نةريتي رؤژهةآلتيـدا لـة بةشـگةلثک لـة رؤمانةکـةدا جث خبـات .لـة دثذبةدثذي ئةم
بةرهةمـةدا خةمبـاري و نامؤبـووين کارةکتـةرةکان لـة بةرچاون کة رؤحثکي هةسـتيار
و ناسـکي لـة هةمـوو شـوثنثکي ئـةم وآلتـةدا سـةرگةردانهو دةرد و ئاوارةبووين خؤي
لةگـةص دةرد و رةجنـي خةصکـي وآلتةکـةي خؤيـدا لـة دؤخثکـي نائاشـنادا تثکـةص
دةکات.
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