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ذیالیزمی جادوویی
لة ذؤمانی دواهةمین هةناری دونیای بةختیار عةلیدا
تاریخ دریافت مقاله1394/2/16 :

کورته

تاریخ پذیرش نهایی1394/6/21 :

هیوا وەیسی
مامۆستای بەشی زمان و ئەدەبیاتی ئینگلیسیی زانستگای ڕازیی کرماشان
2
محەممەدزاهید سەعیدیتەبار
دەرچووی زمان و ئەدەبیاتی فارسی
عەتا ئەڵامسی
دەرچووی زمان و ئەدەبیاتی بەراوردی
1

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 لهلثکجياکردنةوةي
دونياي راستةقينة و دونياي خةياصيدا تووشي 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.
وشەگەلی سەرەکی :رياليزمي جادوويي ،رؤمان ،بةختيار عةيل ،دواهةمني هةناري دونيا.
)نویسنده مسؤول( 1- hiwaweisi@gmail.com
2- zahed.saidi54@gmail.com
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 -1پێشەکی
چەمکـی ڕیالیزمـی جادوویـی (واقیعخوازیـی جادوویـی) شـێوازێکی نـوێ لـە
چیرۆکنووسـیی سـەردەمیانەیە کە تێیـدا واقیع و خەیـاڵ تێکەاڵوی یەک دەبـن .ئەم زارە
یەکـەم جـار فڕانس روە هونەرنـاس و رەخنەگری ئاڵامنی لە سـاڵی 1925دا بۆ راڤەکردنی
نیگارکێشـانێ دایهێنا کە هەوڵی دەدا راسـتییەکان بە شێوازێکی نوێ دەرببڕێ (میرصادقی
و میمنـت میرصادقـی .)311 :1388 ،شـیری لـە کتێبـی ڕێبازەکانـی چیرۆکنووسـی
لـە ئێرانـدا لـە شـیکردنەوەی ئـەم شـێوە نووسـینەدا دەڵێـت :رووداوی چاالکیگەلـی
گەورەیـی و جوامێریانـە لـە مرۆڤـەکان یـان دیاردەگەلـی بانرسوشـتی لـە یـەک بـواری
بەتـەواوی ریالیسـتیدا ،بـە چەشـنێک کـە وێنەیەکی سـەرووتر لە توانسـتی راسـتەقینەی
بوونـەوەرەکان ،مرۆڤـەکان ،بارودۆخـی زەمانـی و جێگەیـی بخاتـە روو و لـە پشـتی ئەم
هەڵسـوکەوتە بـە رەواڵـەت ناواقیعیانـە ،رشۆڤەیەکـی ژیربێژانـە و واتادار لـە بەرجەوەنی
نیشـانەگەلی بڕوایـی ،نەریتـی یـان دەروونـی شـاراوە بێـت ،دەبێتـە هـۆی بیچـم گرتنی
کۆڵەکـە گەورەکەی تێڕوانینێکـی هونەری کە بە ریالیزمی جادوویـی ناوبانگی دەرکردووە
(شـیری .)85 :1387 ،بـە گشـتی وەها بەدی دەکرێـت کە ریالیزمی جادویـی تێکەاڵوێکە
لـە دوو هێامنـەی راسـتێتی و خەیـاڵ؛ ئـەم دوانە بـە جۆریک یەکرتیـان لە ئامێـز گرتووە
کـە لێککردنەوەیـان ئاسـان نییە .لـەم چەشـنە چیرۆکانـەدا ،رووداو و پێشـهاتی خەیاڵی
بـە جۆرێک لـە ناوەرۆکـی گێڕانەوەکەدا لەگـەڵ راسـتییەکان خۆیان دەپۆڕێنـن کە دەڵێی
رووداوێکـی چاوەڕواننەکـراو و سـەیر رووی نـەداوە و چیرۆکەکـە لە رەوتی رسوشـتیی
خۆیـدا رێ دەپێـوێ .رەخنەگرانـی ئەدەبـی بـۆ ئـەم شـێوازە ،پێوەرگەلێـک لـە بـەر چاو
ئەگـرن ،بـۆ منوونە بـە نامۆکاری -دەقیبـوون -ئاوێتـەکاری و پێوەندی -واتای سـەرەکی
گرینـگ و قـووڵ -جێگۆڕکـێ و هاونشـینی -هاوژینیـی هاوسـەنگی نێوان راسـتەقینه و
جادوو-تەوسـاویبوون و تـارۆز و ئەوێتی-بێدەنگـی و کپوکڕیـی دڵخوازانـەی نووسـەر
(کسـیخان )109-108 :1390 ،بـەاڵم سـەرەڕای ئـەوەی کـە ئەم رێبازەی چیرۆکنووسـین
ن و گابریـەل گارسـیا مارکێـزی کولومبیاییـەوە ،ناتوانیـن
دەدەنـە پـاڵ ئەمریـکای التیـ 
ن بـە تەنیـا تایبـەت بـە ئـەم ناوچەیـە بزانیـن ،چونکـوو واڵتانی
ئـەم شـێوازە لـە نووسـی 
رۆژهـەاڵت ،بـە تایبـەت لـە ئێـران و هیند بـە هـۆی پێشـینەیەکی فەرهەنگـی و هەروەها
فرەچەشـنیی نەتەوەیـی لـە پێکهێنانـی ئـەم شارسـتانییەتانە کـە سـەرچاوە و ئاخێزگـەی
زۆرێـک لـە ئەفسـانە و ئوسـتوورەگەلێکە کـە دەزمایـەی بنەمای نووسـەر و شـاعیرانە بۆ
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خوڵقاندنـی بەرهەمـە هونەرییەکان .بە دڵنیاییەوە دەتوانین بڵێین کە رەگ و ریشـە رەسـەن
و سـەرەتاییەکانی شـێوازی ریالیزمـی جادوویی دەگەڕێتـەوە بو رۆژهـەاڵت و رابردووی
زۆر کۆنـی .دانپێدانانی بەناوبانگرتین نووسـەرانی ریالیزمـی جادوویی بەم خاڵە ،خۆی
بەڵگەیەکـی روون بۆ ئەم بانگەشـەکردنەیە ،چونکە بورخس لە پێشـینەی خوێندنەوەکانی
خۆیـدا کـە کاریگەری لە سـەر چیـرۆک و نوورساوەکانیـدا هەبووە ،لە فەلسـەفەی چینی
بـە تایبـەت تاتوئیـزم ،بیردۆزیەکانـی بوودایی و تەسـەوفی ئێرانی نـاو دەهێنێت (گیربت،
 .)146 :1356هەروەهـا گارسـیا مارکێزیـش لـە بەرهەمەکانیـدا لـە چیرۆکەکانـی هەزار و
یەک شـەو نـاوی هێنـاوە (مارکێـز.)135 :1384 ،
بەختیـار عەلـی یەکـێ لـە نووسـەرە رۆژهەاڵتییەکانـە کـە لـە سـاڵی 1960دا لـە
سـلێامنی لـە دایـک بووە و هەر لەوێـدا خوێندنی سـەرەتایی و ناوەندی تـەواو کردووە،
پاشـان لـە زانسـتگاکانی هەولێـر و سـلێامنی لـە بەشـی زەویناسـیدا خوێندنـی تـەواو
کـردووە ،تاکـوو لـە خۆپیشـاندانی خوێندکارانـی زانسـتگای سـلێامنی لە سـاڵی 1983
دژی رژێمـی بەعسـی سـەدام ،برینـدار بوو و سـاڵی  1989کەوتـە زیندان .بەم شـێوەیە
زانسـتگای جـێ هێشـت و هەمـوو کاتـی خـۆی بـە خوڵقاندنـی بەرهەمـە ئەدەبییەکان
دانـا .لەگـەڵ دەسـتپێکردنی شـەڕی ناوخۆ لە نێـوان پارتە سیاسـییەکانی کوردسـتانی
عێـراق لـە سـاڵی 1994دا ،بەختیـار عەلـی کوردسـتانی بـە نیشـانەی ناڕەزاییدەربڕیـن
بـەم شـەڕە و کوشـتارەکانی جـێ دەهێڵـێ و دەچێتە سـووریە و دوای نۆ مانـگ ژیان لە
دەمشـق خـۆی دەگەیەنێتـە ئاڵامنیـا و تا سـاڵی  1999لە فڕانکفـۆرت دەبێ .لـە بەختیار
عەلـی بەرهەمگەلێکـی زۆر بڵاو بۆتـەوە ،بۆ منوونە :مەرگـی تاقانـەی دووەم ،ئێوارەی
پەروانە ،شـاری مۆسـیقارە سـپییەکان ،غەزەلنووس و باغەکانی خەیاڵ ،کۆشـکی باڵندە
غەمگینـەکان ،جمشـیدخانی مامم و...
یەکـێ لـە دیارتریـن بەرهەمەکانـی بەختیـار عەلـی کـە لـە چوارچێـوەی ریالیزمـی
جادووییـدا نووسـیویەتی ،رۆمانـی دواهەمیـن هەناری دونیایـە .ئەم رۆمانـە لێوانلێوە لە
شـاعیریەتی ،و هەروەهـا رەنگدانـەوەی خەیاڵگەلی ناسـک و رەنگاوڕەنگ و وێنەگەلی
دانسـقەیه کـە خوێنـەر بانگهێشـت دەکات بـۆ سـەفەرێکی قووڵـی دەروونی-خەیاڵـی.
ئـەو لـەم رێگایەدا ئێمـە بـەرەو دۆزینەوەگەلێکـی نـوێ دەئاوێـژێ ،دۆزینەوەگەلێک کە
ملمالنـێ و رەخنـەی بیرۆکەگەلـی نـوێ لـە هەمبەرمانـدا دەکاتـەوە کە لەوێـدا ژیانێکی
مرۆیـی ئایدیـاڵ و هیوابەخـش و بـەدوور لـە دەمارگیـری و دوگامتیکگەلـی ملهوڕانـە
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و فاشـیزمانە وێنـا کـراوە .ئـەو لـەم رۆمانـەدا سـەرەڕای ئـەوەی کـە بـڕوا دوگمـەکان
دەخاتـە بـەر شـەپۆلی رەخنـە ،خوێنەریـش رێنموونی دەکات بـەرەو ئاسـۆیەکی نوێ و
جوامێرانـە لـە چەمکـە نەمـر و بێکۆتاکانی مرۆڤایەتـی .بۆیە ئـەم توێژینەوەیـە ئەیەوێت
تێکنیکەکانـی شـێوازی ریالیزمـی جادوویـی لـە رۆمانـی بەختیـار عەلـیدا بخاتـە بـەر
رەخنـە و لێکۆڵینـەوە .هەر بۆیە پرسـیارە بنەڕەتییەکانی ئەم گوتـارە بریتین لە :گرینگرتین
پێوەرەکانـی رێبـازی ریالیزمـی جادوویی لە دواهەمیـن هەناری دونیادا چییە؟ شـێوازی
بەکارگرتنـی پێوەرەکانـی ریالیزمـی جادوویـی لەم رۆمانـەدا چونە؟
بـەر لـە خسـتنەڕووی بابەتەکـە پێویسـتە بگوترێـت کـە نووسـەران توێژینەوەیەکیان
دەسـت نەکـەوت کـە لێکۆڵینـەوەی لەسـەر ریالیزمـی جادوویی لـە چیرۆکـی کوردیدا
کردبێـت .بەاڵم لە ئەدەبی فارسـیدا چەند توێژینەوە لە سـەر ریالیزمـی جادوویی ئەنجام
دراوە ،وەکـوو« :هەڵسـەنگاندنی ریالیزمـی جادوویـی و شـیکردنەوەی رۆمانـی ئەهـل
غـەرق» لـە مریـەم رامیننیـا و نـارس نیکوبەخـت (« ،)1384جیـاوازی نێـوان ریالیزمـی
جادوویـی و ریالیزمـی سەرسـامکەر و گۆشـەنیگا لـە نێوانیانـدا لەگـەڵ لیکۆڵینـەوەی
بەرهەمەکانـی گابریـەل گاڕسـیا ماڕکێـز و ئالخـۆ کارپینتر» لـە مریـەم حەقڕووسـتا
(« ،)1385ریالیزمـی جادوویـی ،راسـتییەکی خەیاڵبزوێـن» لە مەنسـوورە شووشـتەری
(.)1391
 -2تێڕوانینێک بە ناوەرۆکی ڕۆمانی دواهەمین هەناری دونیا
حیکایەت لە دەسـپێکدا ،باسـی ژیانی «موزەفەری سـوبحدەم» و «سەریاسی سوبحدەم»
دەکا کـە گیـرۆدەی ژیانـی ئوسـتوورەیی خۆیانن .گێـڕەوەی دواهەمین هەنـاری دونیا -کە
خـۆی یەکێکـە لـە کەسـایەتی و کارەکتەرگەلـی سـەرەکیی چیرۆکەکـه -شۆڕشـگێڕێکی
کـوردە بـە نـاوی موزەفـەری سـوبحدەم کـە بیسـت و یـەک سـاڵ (بـە رادەی حکومەتی
دیکتاتـۆری عێـراق ،سـەدام حوسـێن) لە باشترین سـاڵەکانی ژیانی خۆی لـە زیندانێک
لـە بیابانـی رمڵـی عێـراق ،بـە دوور لـە شارسـتانیەت تێپەڕانـدووە .موزەفـەر کـە خـۆی
قارەمانێکـی سـەرهەڵدانی نەتـەوەی کـوردە ،پـێ دەنێتـە نێو دونیـای ئەمڕۆ ،شـوێنێک کە
دوای سـااڵنێک حکوومەتـی دیکتاتۆری ،گەیشـتووتە شـەڕە ناوخۆییـەکان و چڵەپۆپەی
شـەڕەکەش بگاردیاگـە ،لـە سـەر لێـواری کەشـتییەک کـە لە سـەر دەریـادا سـەرگەردانە
(سـەمبولێک لە سەرگەردانی و سەرلێشـێواوی دوای ئازادبوونی گێڕەوە) حیکایەتی ژیانی
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خـۆی بـۆ خوێنـەر دەگێڕێتـەوە .موزەفـەر بـەر لـە دیلبوونـی ،منداڵەکـەی کـە کوڕیکی
چەنـد مانگانـ ە بـە نێـوی سەریاسـی سـوبحدەم ،دەسـپێرێتە دەسـتی هاوسـەنگەرەکەی،
یەعقووبـی سـنەوبەر تاکـوو لـە نەبوونیدا گـەورەی بـکات؛ هـەر بۆیـە دوای ئازادبوونی
دەچێت بە دوای یەعقووبی سـنەوبەردا .یەعقووبی سـنەوبەر گیرۆدەی کێشـە و ملمالنێی
حیزبـی بووگـە و جێگە و پۆسـتێکی بـەرزی لە نێو حیزبدا دەسـتەبەر کـردووە ،رابردوو و
هیواکانـی لە وجـوودی موزەفەری سـوبحدەمدا دەبینـێ و دەیەوێ ئەو لە ناشـیرینیەکانی
جیهـان و دەوروبەریـدا بپارێزێـت تاکـوو بـاوەڕ بـکات کە سـووچێک لـە خەونەکانی لە
نەبـوون قوتـار بـکات و بەمـەی دڵ خـۆش بـکات کـە هێشـتا کەسـێک لـە خەونەکانیدا
هەیـە تووشـی ناپاکییەکانی ژیـان نەبووگە .بـەاڵم موزەفەر شـوێندۆزی منداڵەکەی خۆی
دەبێـت و پاراسـتنی بـە واتـای ژیانی خـۆی دەبینێ .هەر بۆیـە بە پێچەوانـەی ئامۆژگاری
دۆسـتی خـۆی ،یەعقووبـی سـنەوبەر ،گەڕانەکانـی دەسـتپێدەکات ،گەڕانگەلێـک کـە
هەرچـی درێژەدارتـر دەبێـت ،تیاچوونی ژیان پرت ئاشـکرا دەبێت و بـۆی دەردەکەوێت کە
موزەفەری سـوبحدەم بۆ کەسـێک بیسـت و یەک سـاڵ زیندانی بەسـەر بردووە کە خۆی
رۆڵگێـڕی سـەرەکیی تیاچوونەکەیەتـی :واتە ،یەعقووبی سـنەوبەر.
کراوەبوونـی بیچـم و فۆرمـی رۆمـان ،لەگـەڵ پەیجـۆری و گەڕانەکانـی موزەفەری
سـوبحدەمە ،لووتکـەی حیکایـەت لەوێدایـە کـە کاتـی گەڕانـی موزەفەری سـوبحدەم
بـەدوای سـەریاسدا ،لەگـەڵ سـێ سـەریاس بـەرەوڕوو دەبێـت و رێگایـەک نییـە بـۆ
ئـەوەی تـا بزانێـت کام سـەریاس کوڕەکەیەتـی .سـێ سـەریاس ژیانگەلـی جیاوازیـان
هەبـووە کـە بەسـەرهاتی هەرکامیـان شـیاوی خوێندنەوەیە .دنکـە هەنارێکـی بلووری،
هـەر سـێ سـەریاس پێکـەوە گـرێ دەدات ،بـەاڵم ئـەم هەنـارە بلوورییـە کـە خاڵـی
هاوبەشـی هەر سـێ سەریاسـە ،رابردوویان پیشـان نادات .سـەرەڕای ئەمە هەر سێکیان
تووشـی دۆخێـک هاتـوون و بوونێکیان لە دەسـت داوە کە خۆیان دروسـتیان نەکردووە
و لـە پێکهێنانیـدا گچکەتریـن بەشـیان نەبووە .بـە واتایەکی تـر ،فرەبـوون و لێکەوتەیی
سەریاسـەکان ،هێمای فرەبـوون و لێکەوتەیـی ئـازار و مەینەتـە نۆیکانـە و موزەفـەری
سـوبحدەم لەگـەڵ تێپەڕینـی کات و بەکۆتایـی گەیاندنـی گەڕانەکانـی بـۆ دۆزینـەوەی
سەریاسـی راسـتەقینە ،بۆی دەردەکەوێت کە هەسـتی سەریاسـەکان ،دووبارەبوونەوەی
وجـوودی مەینەتبـاری خۆیـە ،سـەریاسگەلێک کـە هەمـوو کۆپیەکانـی یـەک کەس و
یـەک راسـتیی تاڵن.
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گەڕانەکانـی موزەفەر هاوپێوەند دەبێ لەگەڵ چیرۆکی «موحەمەدی دڵشووشـەیی»
کـە خۆشەویسـتییەکەی لەگـەڵ «خوشـکە سـپییەکان» تێکچـووە و دڵـە شـکاوەکەی،
مردنـی کـردووە بـە مێوانـی .موزەفـەر دەچێت تاکـوو دەگاتە خوشـکە سـپییەکان ،دوو
خوشـک کـە هەمیشـە جلی سـپی لەبەر دەکـەن و سـۆزیان داوە کـە هیچ کاتێـک نەبن
بـە بـووک و بێ یـەک گۆرانییـەک نەڵێـن و دەنگیـان وەکـوو سـێحری خوداوەندەکانە.
موزەفـەر لـە گەڕاندایـە تـا چیرۆکی کوڕەکەی خۆی ،سەریاسـی سـوبحدەم ،ببیسـێت.
کـە لـە تەمەنـی یـەک سـاڵیدا ،هـاوکات لەگـەڵ زیندانـی کردنـی ئـەودا ،هەتیـوو
کەوتـووە .ئـەو رسنـج دەدات کـە سەریاسـی یەکـەم ،ئـەم بەسـتەزمانێکی بێدەرەتانـە،
لـە بـێ کەسـی و هەژاریـدا تەنیـا بـە ئاریـکاری تایبەمتەندییەکانـی کەسـایەتییەکەی
خـۆی ،خۆشەویسـتییەکی لـە نێوان چەرچـی و حەماڵەکانی بـازاڕدا بە دەسـت هێناوە.
لـەم بەشـەدا نووسـەر بـهجوانـی توانیویەتـی وێنەیەکـی زینـدوو و بەهەسـت بـۆ ژیان
و مافـی بـوون دەرببڕێـت و بـە خوێنـەر پیشـان بـدات گـەر چـی لـە دۆخێکـی گراندا
دەژی ،بـەاڵم بڕوایـان بـە بەهـا و گرینگیـی ژیانـە و بـۆ بەدەسـتهێنانی تێدەکۆشـن.
رێکخـراوەی کرێکاریـی کۆڵبەرەکانی بـازاڕ بە ئاریکاری و هەوڵ و تەقاالی سـێ کەس
و لـە سـەرەوەی هەموویانـەوە سەریاسـی یەکـەم چێ بووە .بـەاڵم دونیای چـواردەور و
دۆخـی هەنووکەیـی و پاسـەوانەکانیان ،ئـەم بـزاڤ و هاوڕاییە قەبووڵ نـاکات و وەکوو
هەمیشـە خەنجـەر لە سـەر رەگـی ژیانی ئەو کەسـە ئەنێت کـە وا رەگـی ژیانیانی تەنگ
کردگـە و سەریاسـی یەکەم دەکـوژن .تیاچوونی گەنجییەتی لەگەڵ خـەون و خەیاڵێکی
زۆر و دڵێکـی لێوانلێـو لـە خۆشەویسـتی .سـاتێک موزەفەر بـە هەنیسـکلێدان دەچێتە
سـەر گۆڕەکـەی ،بـۆی دەردەکەوێـت کـە سەریاسـی سـوبحدەمێکی تـر بوونـی هەیە،
هـەر بۆیـە شـوێندۆزی دەکەوێت.
چیرۆکـی «سەریاسـی سـووبحدەم»ی دووەم درێـژەی پـێ دەدرێـت و هـاوکات
لەگـەڵ ئاشـنابوونی بـە سەریاسـی یەکـەم« ،محەمـەدی دڵشووشـەیی» و «نەدیـم
شـاهزاده» بەرەوپێشـەوە دەچێت .لە سـاڵەکانی رەشـەکوژیی کوردەکاندا و ئاوارەبوونی
ئـەم نەتەوەیـە و بـە دەنگـی هەمیشـە ئاشـتیخوازی کامـکارەکان درێـژەی پـێ دەدرێ تا
ئـەو کاتـەی کـە موزەفـەر پـێ دەزانێـت سەریاسـی دووەم لـە زیندانـی ئاسـایش ،لـە
تاریکسـتانێکی پەتیدا ئەسـیرە و بـە نەوارێکی کاسـێت دەتوانن دەنگی یەکـدی بژنەفن،
نەوارگەلێـک کـە بـە هێنـان و بردنیـان ،ئینسـانەکان لـە گیانـی خۆیـان دەگوزەرێـن.
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سەریاسـی دووهـەم ئەمیریکی شـەڕە لە سـەرەتادا لە گرووپـە چەکدارییـە جیاوازەکاندا
شـەڕ دەکات تـا بەشـکوو قووتێـک بەدەسـت بێنێـت و لـە برسـا نەمـرێ ،بـەاڵم
هێدیهێـدی خەسـڵەتەکانی شـەڕ دەبێتـە تایبەمتەندییەکانـی و دۆخـی کۆمەاڵیەتـی
بـەرەو شـوێنێک دەیبـات کـە کوشتن دەبێتـە فەلسـەفەی ژیانـی .سەریاسـی دووەم بـە
پێچەوانـەی سەریاسـی یەکـەم ،لـە دەروونـەوە گەنـدەڵ و رزیـو دەبێـت ،ئـەوی دی
دەکوژێـت تـا چریکەی ژیـان لە ناخیەوە نەبیسـێت و ژیان لـە هەناویەوە چـرۆ نەکات.
بـەاڵم ئـەم وێنـای گەندەڵـی دەروونـە لـە ئاکامـدا لـە چوارچێـوەی زیندانێکـدا کـە لـە
الیـەن ئـەو کەسـانەی کـە شـەڕیان فێـر کـرد ،یەخسـیر دەکرێـت .موزەفەر لـە هاوڕێی
شـازاده ئەیبیسـێت کە سەریاسـێکی سـێیەم بوونی هەیە ،هەر بۆیە شـوێندۆزی هاوڕێی
شـاهزادە ،کوێـری عەاڵجـەوی و نابـاو دەکەوێـت کـە هەمـوو نهێنییـەکان دەزانێـت.
بـەاڵم هاوڕێـی رۆیشـتووە بۆ گەشـتی دەووری دونیـا .موزەفـەر بێ ئۆقـرە دەچێتە الی
سـەییدجەالل شـەمس ،ئـەو پیرەمەردەی کە لە سـەر سـنوور لـە کێوێکـی خەوناویدا لە
نـاو باخـە ترێکەی خـۆی لەگەڵ خۆشەویسـتەکەی و قاپەکانی شـەراو ،دوور لە هەموو
شـتێکی دونیا دەژی .شـەمس چیرۆکی رابردوو دەگێڕێتەوە کە سەریاسـەکان سـێ کوڕ
بـوون و چیرۆکـی سـێیەمین کـوڕ دێنێتـە گـۆڕێ ،کـە بۆمبێکـی کیمیـاوی روومـەت و
جەسـتەیان سـووتاندووە .سەریاسـی سـێیەم دەدۆزێتـەوە بـەم جیاوازیـە کە سەریاسـی
سـێیەم ،تامـەزرۆی زۆری بـۆ ژیـان هەیـە ،ئـەوەی کـە لـە جەسـتەی ماوەتـەوە ،هەوڵ
دەدات لەگەڵیـدا بژێـت .یـەک مـرۆڤ ،یـەک منداڵـی بەچزیڵـک بـوو کـە لـە ئاگـری
بۆمبارانـی کیمیـاوی ،زۆرتـر لـە مردوویەکـی بزێـو دەچێـت ،منداڵێکی تـری قوربانیی
جەنـگ ،بوونێکـی رووخـاوی تر .وەسـفی نووسـەر لـەم بەشـەی رۆمانەکەیـدا وێنای
منداڵێکـی بەچزیڵـک بـوو بـە شـێوەیەک هەژێنـەر لـە هەمبـەر خوێنـەردا دادەنرێـت و
بـەم کارە نووسـەر ئەیهـەوێ ویژدانـی مرۆڤـەکان راتەکێنێـت و لـە خـەوی بێخەبەری و
نائاگایـی هەڵیانبسـتێنێت.
هـەروا کـە گوتـرا رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـا جگـە لـە کارەکتـەری
سـەرەکی ،موزەفـەر سـوبحدەم ،و سـێ سـەریاس ،چەنـد کارەکتـەری ناسـەرەکیی
دڵڕفێنـی تـری هەیـە .جوانرتینیـان محەمەد دڵ شووشـەیە کـە الیەنـی خەوناویبوونی
کەسـایەتیەکەی و ژیانـی ،گەورەتـر و زۆرتـرە .ئـەوی گەرەکیەتـی دونیـا و مرۆڤـەکان
روون و بلووریـن بێـت ،بـەاڵم لـە دونیـای پـڕ لـە چەڵەمـەی رۆمـان ،بوونـی ماڵێکـی
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شووشـەیی و کەسـایەتییەکی بلووریـن بـە هیـچ کوێ نـاگات و محەمەدی دڵشووشـە
لـە خۆشەویسـتی خۆی نامـراد دەبێت و دڵـی لە نێو ماڵە شووشـەییەکەیدا دەشـکێت و
دەمرێـت .محەمـەدی دڵشووشـە ،یەعقوبی سـنەوبەر ،هاوڕێـی و  ...دەسـتیان داوەتە
دەسـتی یـەک تـا خوێنـەر گێڕانەوەیەکی دەگمەنـی بـەرەوڕوو ببێتـەوە ،گێڕانەوەیەک لە
شـەڕ ،شـەڕێک کـە ژیانـی مرۆڤەکانـی نێـو رۆمانـی گەمـارۆ داوە .جەنگێک کـە تەنیا
بوونـی مرۆڤەکانـی تێکـداوە و پێوەندییە ئاسـاییەکانی مرۆڤی خسـتۆتە ژێر پرسـیارەوە.
دەڵێـی تەنیـا لـە ئاشـتی و ئارامیـدا پێوەنـدی نێـوان بنەماڵـە واتـا دەگرێـت .بـەاڵم لـە
شـەڕ ،گیـراوەکان ،کـوژراوەکان ،سـەربازەکان و هەموویان بەشـێک لە یـەک پەیکەری
هاوبـەش و زامـدارن .هـەر کامەیـان بـە شـێوازیک لـە رەنـج و مەینەتباریـدان و لە ژێر
سـیبەری مەرگدان.
لە کەسـایەتییە ناسـەرەکییەکانی تری رۆمانەکە ،خۆشـکە سـپییەکان یـان «الولی» و
«شـادرین» ،کچگەلێکی گۆشەنشـین و دەنگخـۆش کە بڕیاریان داوە بـۆ بە دوور بوون
لـە ناپاکییەکانـی دونیایـەک کـە کوشـتاری مرۆڤـەکان بووگـە بـە هەواڵێکـی ئاسـایی،
دونیایـەک کـە ماڤـی ئینسـانەکان لـە ژیـر مەکینـە و سیسـتەمی قورسـی کەمینەیەکـی
بەرژەوەندخـوازدا داپڵۆسـیاوە ،دونیایـەک کـە رۆژانـە هـەزاران کەس بە هـۆی نەبوونی
نـان و ئـاوی خواردنـەوەوە تیـا دەچـن ،لەگـەڵ هیـچ پیاوێکـدا پێوەندییان نەبێـت و بە
پۆشـینی جلی سـپی کە سـەمبولێک لـە هەوڵدان بۆ دووربـوون لـە ناپاکییەکانی دونیای
رۆمانـە ،تێدەکۆشـن کچێنـی و پاکیزەبوونـی خۆیـان بپارێـزن ،بـەاڵم لەگـەڵ مردنـی
محەمـەدی دڵ-شووشـەیی و سەریاسـی یەکـەم ،لـە ئاکامـدا جلـی رەش دەپۆشـن و
ئـەو خەونـەی کە هەمیشـە گۆرانـی بڵێن ،دەگـۆڕدرێ بـە بێدەنگـی و ماتبوونیان ،بێ
ئـەوەی بژیـن تەمەن تێبەرئەکـەن ،واتە ،ژینی وێرانبوو و بەخەسـارچوو .تەنیـا ژنانی نێو
چیرۆکەکە ئەم دوو خوشـکەن کە خۆشەویسـتی سـەید جەاللی سـنەوبەر و یەعقووبی
سـنەوبەرن و لەشفرۆشـی دەکـەن .لـەم رۆمانەدا لە ژنـان و جیهانی ژنان شـتێکی ئەوتۆ
ناکەوێتـە بەردەسـتی خوێنـەر .دەڵێـی ژنان لـە گێڕانـەوەی بەختیار عەلیدا دوو بەشـن:
ژنانی ئاسمانی (خوشـکە سـپییەکان) و ژنانی بەسـتۆک (ئەویندارەکان) .ئەویندارەکان
لـە رۆمانەکەدا رۆڵـی رازاندنـەوە و جوانکارییان هەیە؛ بەاڵم ژیانی خوشـکە سـپییەکان
بە تێروتەسـەلی بـاس دەکرێت.
«ئیکرامـی کێـو» یەکێکـی تر لە کەسـایەتییە ناسـەرەکییەکانی رۆمانە ،بـە پێچەوانەی
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ئەوانـی تـرەوە بەرەاڵکـراو دەبیندرێت و رۆڵی لـە رۆمانەکەدا زۆر بەرچـاو نییە و وادیارە
لە دەگمـەن خاڵە الوازەکانـی چیرۆکەکەیە.
«ئەسـتێرەی رەش» کوڕێکـی منـداڵ بە جلێکی نیمچەڕووت و سـەرتاپێ سـووتاو و
تۆقێنـەر کـە نەبرۆی بـوو نە موژە ،دەڵێـی تارماییەکە کـە لە خەوێکی درێـژ راچەنیبێت.
سـەمبولی منداڵە بەخەسـارچووەکانی جەنگ و چەکە کۆکوژییەکانە.
ژیانـی کارەکتەرەکانـی دواهەمین هەناری دونیـا رەنگدانەوەی شکسـتە کۆمەاڵیەتی
و تاکەکەسـییەکانە کـە هەوڵیـان بـۆ گەیشتن بـە خەونەکانیـان شکسـت دەهێنێـت.
تەقـاالی موزەفەری سـوبحدەم بۆ دۆزینەوەی سـەریاس ،تەقاالی یەعقووبی سـنەوبەر
بـۆ پاراسـتنی موزەفـەری سـوبحدەم لە هەمبـەر دیتنـی ناپاکییەکانـی جیهـان ،تەقاالی
سەریاسـی یەکـەم بـۆ پاراسـتنی پێوەنـدی و رێکخسـتنی نێـوان باربـەرەکان ،تەقـاالی
سەریاسـی دووەم بـۆ ئـەوەی نەبێتـە مـۆرەی جەنـگ ،تەقـاالی محەمەدی دڵشووشـە
بـۆ گەیشتن بـە خۆشەویسـتەکەی ،تەقاالی خۆشـکە سـپییەکان بـۆ ئالوودەنەبـوون بە
ناپاکییەکانـی دنیـا و . ...بـەاڵم بەختیـار عەلـی بـۆ ئـەم کەسـانە رێـگای دەرچـوون و
هیـوای هێشـتووەتەوە ،لـەم رۆمانـەدا دارە هەنارێـک بوونـی هەیـە .دواهەمیـن هەناری
دونیـا ،دارێک کە باوکی نەدیم شـازادە لە سـەر کێوێک کە سـنووری دونیا و بەهەشـتە،
چاندوویەتـی تـا میوەکانـی کـوڕە کوێرەکـەی خـۆش بکاتـەوە ،بـەاڵم بەکرێگیراوانـی
رژێمـی دیکتاتـۆری دەیکوژن تا لە ئەنگۆی کوڕەکەی پـارە وەربگرن .هەنارەکان کوڕەکە
خـۆش ناکەنـەوە بـەاڵم ئارامـی دەگەڕێنێتـەوە بـۆ ژیانـی و بـۆ شـتێک بینـای دەکەنەوە
کـە چاوسـاغەکانیش نایبینـن .ئەگەر لـە ژێریدا بخـەوی ،دەتوانی بگەیتـە خەونەکانت.
ئەمـە دواهەمیـن هەنـاری دونیایـە و بـە واتایەکـی تـر دواهەمین پەنـا و داڵـدەی دونیایە
کـە نووسـەر بـۆ هیوابەخشـین بـە کەسـایەتییەکانی چیرۆکەکـەی خوڵقاندوویەتـی تـا
جیهانـی رۆمـان بەگشـتی رەش و بەتـاڵ لە ئۆمێـد نەبێـت .دواهەمین هەنار لـە رۆمانی
دواهەمیـن هەنـاری دونیـای بەختیـار عەلـیدا ،گەڕانەوە بـە دەنگی دەروونـی خۆی بۆ
رزگار بـوون لهپیسـییەکانی جیهانە ،راچڵـەکان و دەنگی هەموو مرۆڤێکە کە سـەرەڕای
هەمـوو شکسـت و ناکامییـەکان دیسـان رادەبـن ،چونکـوو بڕوایـان وایـە مرۆڤـەکان
دەبـێ لـە جیهانێکـی جـوان و لـە پێوەندییەکـی ئینسـانیدا بژیـن .خاڵێکـی گرینگـی تر
لـە بـارەی ئـەم رۆمانـەوە ئەوەیە کـە سـەمبولەکان لێـرەدا دەورێکـی کارا و زەقیـان هەیە
بـە جۆرێـک کە ئـەم هێامیانە وەکوو ئـاو لە کتێبـدا خوڕ و بێگیـرە .برینی تاکەکەسـێک
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وەکـوو برینـی نەتەوەیەکـە .سەریاسـی داسـتانەکە ،هێامی رەنجێکـە کە سـەپێندراوەتە
سـەر ئـەم نەتەوەیـە و بـە چزیلکـە بـوون و لێکچوونـی وەکـوو مردوویەکـی گـەڕۆک
شـەڕ دەباتە ژێـر پرسـیارەوە .بـە واتایەکی تـر ،سەریاسـەکان کۆپیکـراوەی بەردەوامی
دەردن ،تۆمە سـەرگەردانەکانی پاشماوەی شـەڕن کە لە جەسـتەیەکەوە بۆ جەسـتەیەکی
تـر گـەرا دائەخـەن .دیلـی ،گـەڕان و ئاوارەییەکانـی موزەفـەری سـوبحدەم بـە دوای
سەریاسـەکانەوە دەبێتە سـەمبولێک بـۆ مێژووی نەتەوەیـەک و تێپەڕینی کەسـایەتییەکان
لە نێوان رووداوەکاندا ،سـەمبول و نیشـانەی تێپەڕین لـە رووداوە مێژووییەکاندا ئەنۆێنێ
و لـە پەڕاوێـزی ئـەم هەموو کارەسـات و رەنجـەدا ،مۆسـیقای کامکارەکان سـەمبولێک
لـە ئاشـتی ،دۆسـتی و هێمنـی خـۆی دەردەخـات کـە نووسـەر بـە جوانرتین شـێوە لە
ناوەرۆکـی رۆمانەکـەدا ،هـاوکات لەگـەڵ ئەوپـەڕی کوشـت و کوشـتارەکانی شـەڕەی
ناوخۆییـدا جێگیـری کردووە.
 -3فاکتەکانی ڕیالیزمی جادوویی لە ڕۆمانی دواهەمین هەناری دونیادا
ئـەو فۆرمـەی کـە بەختیـار عەلـی بـۆ رۆمانەکـەی هەڵیبـژاردووە ،لـە شـێوەی ریالیزمی
جادووییـە و تایبەمتەنـدی ئەم شـیوازە لـە بەشـگەلێکی رۆمانەکەدا بە راشـکاوی دیارە،
بـە جۆرێـک کـە خوێنەر بـە جوانی بەشـێک لـە هاوشـێوەبوونی رۆمانەکە لەگەڵ سـەد
سـاڵ تەنیایـی مارکێـز ،بەرهەمهێنـەری ئەم شـێوازە ئەدەبیە ،بـە جوانـی دەبیندرێت ،بەم
جیاوازییـەوە کـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـا لـە چەشـنی رۆژهەاڵتییـە .بوونی
کۆشـکێکی داڕووخـاو لـە نـاو جەرگـەی دارسـتانێک کـە لـە دەرەوەیدا نەخۆشـییەکی
کوشـندەی تاعـوون هەیـە ،مـرۆڤ دەخاتە بیـری گونـدی «ماکانـدۆی» مارکێـز ،کە لە
دەرەوەی ئەم کەپریشـە نەخۆشـینێکی تەفروتووناکەری تاعوون (شـەڕە ناوخۆییەکان) لە
نێـوان خەڵکـدا باڵو بووەتـەوە .بەختیار عەلـی وەکوو مارکێـز لە شـەڕێکی ناوخۆییدا،
لـە جەنگاوەرێکـی سـاختەیی (سـەرهەنگی سـاختەیی مارکێـز) و لە ژیانێکـی ناخۆش
و دامـرکاو و لـە شـتە بـاوەکان و نەریتـە سـەیر و نامۆکانـی خەڵـک بـاس دەکات ،هەر
دووکیـان بـە واڵتێـک ئامـاژە دەکەن کـە بە شـێوەیەک دەتوانـن نوێنەری هەمـوو واڵتان
و کۆمەڵـگا دواکەوتـوو و هـەژارەکان بن:
لـە ئەو کۆشـکە داڕووخـاوەدا ،لـە قوواڵیی دارسـتانێکی نادیـاردا ،ئـەو پێیگووتم
لـە دەرەوە دەردێکـی کوشـندە وەک تاعـوون بڵاو بۆتـەوە کـە درۆی دەکـرد هەمـوو
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باڵنـدەکان دەفڕیـن .لـە منداڵییـەوە ئاوەهـا بـوو .هـەر کات درۆی بکردایـە ،بەاڵیەکـی
رسوشـتی روی دەدا ،یـان بـاران دەبـاری یـان درەختـەکان دەکەوتـن! ...مـن لـە
کۆشـکێکی گـەورە و داڕووخـاودا دیـل بـووم .کتێبـی زۆری بـۆ هێنـام و گووتـی
بیانخوێنـەوە ،مـن پێمگـووت :دەمـەوێ بـڕۆم؛ گووتـی لـە دەرەوە تاعـوون هاتـووە،
سـەرتاپای دونیا نەخۆشـە ،موزەفەری سـوبحدەم ،لەم کۆشـکە جوانەدا مبێنەوە و بژی.
مـن ئـەم کۆشـکەم بۆ قوتـار بوون لـە دەرەوە سـازیوە .لێرە ئـارام بەو ئۆقرە بگـرە ...من
ئـەم کۆشـکەم بـۆ خـۆم و فریشـتەکانم دروسـت کـردووە ،بـۆ خـۆم و شـەیتانەکانم...
(عەلـی.)9 :1391 ،
ئـەوەی کـە لە ماکاندۆی سـەد سـاڵ تەنیایـی و دواهەمیـن هەناری دونیـای بەختیار
عەلـیدا روو دەدا ،راسـتی رووداوەکانـی مێـژووی واڵتـی کولومبیـا لە سـاڵی 1928م.
لـە «سـانتاماریا» و کوردسـتانی عێراقـە .هـەم مارکێـز و هـەم بەختیـار عەلـی لـەم دوو
رۆمانـەدا بڕوایـان وایـە کـە توندوتیـژی سیاسـی لـە کولومبیا و لـە عێراق و یـان لە هەر
شـوێنێکی تـر لـەم دونیایـەدا وەکـوو تاعوونێکـی مێتافیزیکییـە .لـەم رووەوە هـەر دوو
نووسـەر بـە شـێوەیەک ماکانـدۆ و باشـووری کوردسـتانیان داڕشـتووە کـە ئـەم واڵتانە
لەگـەڵ رووداوە تایبەتییەکانـی بتوانێت خۆی لەگەڵ هەموو واڵتانـی دونیادا بپۆڕێنێت.
نووسـەران لـەم بەشـەی لێکۆڵینەوەکەدا هەوڵیـان داوە رۆمانی دواهەمیـن هەناری دونیا
لـە روانگـەی پڕاکتیـک و بەکارهێنانـەوە یـان ناکارابوونـی تایبەمتەندییەکانـی ریالیزمی
جادوویـی -کـە لە پێشـدا باسـی لێوە کـرا -تاوتـوێ بکەن.
 -1-3نامۆکاری
خوێنـەری چیـرۆک لەگـەڵ رووداوگەلـی سـەیر و نابـاودا بـەرەو روو دەبـێ و لەوێـدا
کـە رووداوەکان تازەیـی هەیـە ،بایەخـی پـێ دەدات و هەوڵـی ئەوەیە کە تێیبـگات .لە
رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا لەگەڵ کەسـایەتیگەلێک ئاشـنا دەبین کـە ئێجگار
نارسوشـتین و تـا ئاسـتێکی زۆر لەگـەڵ ژیانـی مرۆڤەکانـدا دژایەتییـان هەیـە .بەختیار
عەلـی ،زۆرجـار لـەم شـێوەیە یارمەتـی وەرگرتـووە تاکـوو بە ئەنقەسـت ،سەرسـوڕمان
و حەپەسـاوبوونی خوێنـەر راچڵەکێنێـت .بوونـی کەسـایەتییەک بـە نێـوی محەمـەدی
دڵشووشـە کە دڵی لە شووشـەیە و لە خانوویەکی شووشەییدا دەژی و هەروەها مەرگی
وەکـوو یەکێکـە لـە منوونەکانـی نامـۆکاری کە بێگومـان روودانی لـە ژیانی ئاسـایی دا
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نامومکینـە« :لـە هەمـوو شـتێک گرنگتر مـن دڵم لە شووشـەیە ،لـە شووشـەیەکی زۆر
ناسـک ،بچووکرتیـن دڵشـکان دەمکوژێـت  ...مـن کەسـێکم لـە شووشـە ،کە شـکام
ورد دەبـم ،کـە وردیـش بـووم پارچـە بـە جـێ دەهێڵـم ،دەبـم بـە مردوویەکی بـەد ،من
کـە مـردم بـە جۆرێک پـەراش پـەراش دەبم کـەس ناتوانێـت تێبـگات کە پارچـە ورد و
تەنـک و خۆڵئاسـاکانی منـە ژیانـی تێکـداوە  ...لە بـەر ئەوە دڵـم مەشـکێنن» (هەمان:
)27؛ «یەکـەم جـارە خەڵـک پیاوێـک ببینن خوێـن وەک کانی لـە سـینەی هەڵبقوڵێت و
هـەر بـڕوات و بخوێنێتـەوە ،لەگـەڵ هەمـوو هەنگاوێکـدا ،شووشـەکانی خانووەکـەی
پارچەپارچـە دەکەونـە خوارەوە ،شـتە شووشـەکانی دەشـکێن و بـەر دەبنـەوه» (هەمان:
.)48
بەختیـار عەلی بـە کەڵک وەرگرتـن لەم کارەکتەرە و بەسـەرهاتێک و چارەنووسـێک
کـە لـەم رۆمانەدا بـۆی داناوە ،دەیسـەملێنێت کـە خەونی روونبـوون لـەم دونیایەی کە
هەمـوو خەڵـک ،خودی راسـتەقینەیان حەشـار داوە ،بە شـوێنێک ناگات.
یەکێکـی تـر لـە منوونەکانـی نامـۆکاری لـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا کـە
خوێنـەر سەرسـام دەکات ئامـاژەی بەختیـار عەلـی بـە ئەسـتێرەی رەش ،سەریاسـی
سـیهەم و نەخۆشـخانەیەکە کـە ئـەوان و مندااڵنـی وەکـوو ئـەوان لەوێـدان؛ دەڵێی بەم
کارە ئەیەوێـت ویژدانـی دەسـەاڵتە خەوتووەکانـی گیـرۆدەی جەنگ هەڵبسـێنێتەوە ،بەم
پێیـە لـە وەسـفی ئەسـتێرەی رەش ،ئامـاژە دەکات:
کوڕێکـی بچکۆالنـەی باریک کـە نیوەڕووت لە دەرپـێ و فانیلەکەیدا دەسـوڕایەوە،
سـەرتاپای گیانـی بـە شـێوەیەکی ترسـناک سـووتابوو ،دوو چـاوی پێـوە بوو شـین ،لە
سـەر تەختـی دەموچاوێکـی داقرچاو ،کوڕێـک بێبـرۆ و بێبرژانـگ ،وەک تارماییەک
لـە خەونێکـی تاریـک رایکردبێـت .گووتـی ئـەم ژوورانـە شـوێنی مندااڵنـی پشـکۆن،
سـەدەها گەنجـی سـووتاو بـوون کە لەشـیان وەک مـۆم توابـووەوە ،وەک السـتیکێکی
شـل بەسـەر نوێنەکاندا رژا بوو ،وەک السـتیکێک دواتر سـارد بووبێتەوە و هیچ قاڵبێک
کـۆی نەکردبێتەوە (هەمـان.)258 :
بـەو شـێوەیە کە بیرنا لـەم پێداهەڵگوتنانـەدا ،بابەتگەلێک باس کراوە کـە بڕواکردنیان
خوێنـەر دەخاتـە گومان و دوودڵییەوە ،چونکـە ئاوەها رووداوگەلێک لە ژیانی ئاسـاییدا
زۆر زۆر بە دەگمەن روو دەدات.
خاڵێکـی تـر ئەوەیـە کـە لـەم رۆمانـەدا ،بەسـەرهاتی موزەفـەری سـوبحدەم لـە
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رابردوویەکـی دوورەوە دەسـت پێـدەکات و بـە دەسـتپێکردن بە شـتانی تر بـۆ زەمانی
ئێسـتا ئەگەڕیتـەوە؛ بەختیـار عەلـی ئـەم کارەی بە ئەنقەسـت و بـە مەبەسـتی پێکهێنانی
دۆخێکـی نائاشـنا و گومانـاوی ئەنجـام دەدات کـە لـە شـێوازی گێڕانـەوەی کالسـیک
زۆر نزیـک نییـە .بـە درێژایـی رۆمانەکە هەمـوو کاتێک گۆڕان لـە زەمانـی چیرۆکەکەدا
و وەرچەرخانـی لـە داهاتـووەوە بـۆ رابـردوو و رابـردوو بۆ ئێسـتا ،بۆ بەردەنگ هەسـت
پێکـراوە و هەروەهـا بـۆ خوێنەرێـک کە راهاتـووە بـە خەتیبوونی زەمان ،شـیوەیەک لە
نامـۆکاری پێـک دێنێت.
 -2-3تێکەاڵوی و پێوەندی
تێکەاڵوی توخمی خەیاڵی و کۆمەاڵیەتی ،تێهەڵکێشـانی دوو یا چەند شـێوە گێڕانەوەی
چیرۆکەکـە ،ئاوێتـە بـوون و تێکەڵـی ناسـنامەی دوو یـان چەنـد کەسـایەتی چیـرۆک
و رەخنەگرتـن لێیـان لـە پێنوێنەکانـی ریالیزمـی جادوویـە (کسـیخان )108 :1390 ،کـە
بەختیـار عەلـی بـە کۆپیکردنی سەریاسـەکانی سـوبحدەم بە سـێ کەس ،بە باشـی ئەم
ئەکـەی تێپەڕانـدووە .هەر کام لە سەریاسـەکان لە یـەک کاتدا هەم دەتوانێـت منداڵێکی
بەسـتەزمانی هـەژاری وێڵکـراو بێـت کـە لـە بێکەسـی و هەژاریـدا ،تەنیـا بـە یارمەتی
تایبەمتەندیـی کەسـایەتییەکەی خۆشەویسـتییەکی بێوێنەی لە نێوان دەستفرۆشـەکان و
باربەرەکانـی بـازاڕا بەدەسـت هێناوە و هـەم دەتوانێت ئامێریکی جەنگـی بیت و دۆخی
کۆمەاڵیەتـی وای لێبـکات کـە کوشتن ببێتە فەلسـەفەی ژیانـی و هـەم دەتوانێت یەک
ئینسـان ،یـان یـەک منداڵی ناو ئاگـری بومبارانـی کیمیایی بێـت و وەکـوو مردوویەکی
گەڕۆکـی لـێ بێـت .بەختیـار عەلـی بـە زەق کردنـەوەی تایبەمتەندییەکانی کەسـایەتیی
سەریاسـەکان دەیـەوێ خوێنـەر حەیـران بـکات و سـەرنجی خوێنـەر بـۆ الی خـۆی
راکێشێت.
سەریاسی یەکەم:
بـۆ یەکـەم جـار کـە زانیـان سـەریاس فڕۆشـیارێکی ئاسـاییە ،هاوڕێکانـی پێیـان
دەگـووت مارشـالی عەرەبانـەکان .سەریاسـی سـوبحدەم ،زیتەڵرتیـن و زۆرزانرتیـن و
خۆشـڕووترین دەسـگێڕی نـاو سـوپای عەرەبانـەکان بـوو ...لە هەمـان کاتیشـدا بەدەر
نەبوو لە هەندێ شـەڕانگێزی و هەموو شـتێکی دەکرد :شـاگردی چێشـتخانە ،شاگردی
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فیتـەر ،کرێکاریـی بینـا ،ئاوفڕۆشـی ،بارکردنـی تایە بۆ سـەر ترێلـە قاچاغەکان ،شـتنی
ئوتومبیـل لە سـەر رێـگا ،گوو پاکردنـەوە لە نەخۆشـخانە ،عەالگەی سەوزەفڕۆشـەکان
و ( ...عەلـی.)84 :1391 ،
سەریاسی دووهەم:
«پێیـان دەگووتـم زرێپـۆش .رۆژانی ئاشـتی ناخۆشترین رۆژانـی ژیانی من بـوون؛ کە
شـەڕ دەوەسـتا ،تووشـی نائومێدییەکی گـەورە دەبووم .لە ئاشـتیدا هیچم نەبـوو بیکەم،
جگـە لـەوەی تفەنگەکەم پـاک بکەمەوە و بخـەوم ،رۆژیـک بڕیارمدا تا شـەڕ بەتەواوی
کۆتایدێت پۆسـتاڵەکەم ،کۆڵەپشـتەکەم ،پشـتێنەکەم نەکەمەوه» (هەمان.)221 :
سەریاسی سێهەم:
بـە هێمنـی لێـی نزیـک بوومـەوە ،خەریکـی یاریکـردن بـوو بـە تەزبێحێکـی درێـژ،
ژوورەکـەی هەشـت کەسـی دیکـەی تیـا بـوو ،ئـەو بەتەنیـا لـە سـەر دوا قەرەوێڵـە بـێ
ئـەوەی تەماشـای هیچ بکات ،یـاری بە دەنکـە رەنگاوڕەنگەکانی ئـەو تەزبێحە گەورەیە
دەکـرد .تـا لە نزیکـەوە نەمبینـی ،تێنەگەیشـتم بۆ سـەید جەاللی شـەمس نەیدەویسـت
بیبینـم .خودایـە چ شـتێکی ترسـناک بـوو ،پارچەیـەک گۆشـتی تـواوە بـوو ،هەسـتت
دەکـرد چـاوی بەسـەر روومەتیـدا تواوەتـەوە ،روومەتی بـە چڕنووکێکی گـەورە پچڕاوە
و ئێسـکەکانی دەرکەوتـوون ،لچی بەسـەر چەناگەیدا شـۆربووبووەوە ،شـتی گوێکانی
لـوول کردبـوون .هیـچ قـژ و موویـەک لـە سـەری و دەموچـاوی نەمابـوو ،لـە الی
راسـتییەوە پێسـتی ناوچاوانـی وەک الر بوونـەوەی گەاڵیەکـی وشـک بەسـەر چاویـدا
هاتبـووە خـوارێ ،بـۆ ئەوەی باش ببینێـت دەبایە ئەو پارچە پێسـتە درێژە بەدەسـت بەرز
بکاتـەوە و رایبگرێـت ،چـاوی راسـتی بـە پێچەوانـەی چـاوی چەپییـەوە بـە جۆرێکی
سـەیر بچووک بـوو ،کەپووی لە پارچە گۆشـتێکی سـووتاو دەچوو ،کاتێک هەناسـەی
دەدا گوێـت لـە خیزەی سـینەی بـوو (هەمـان.)261 :
بـەم شـێوەیە ،بەختیار عەلـی کارەکتەری سـەریاس لـە تێکەاڵوییەکی ناهاوچەشـن
و ناتەبـا پێـک هێنـاوە ،بڕێـک جار وەکـوو منداڵێکی رەجـاڵ و هـەژار و بڕێک جاریش
لـە ئاسـتی مرۆڤکوژێکـی لێـزان پیشـانی دەدات و هێنـدێ جاریـش وەکـوو منداڵێکی
بەرکەوتـووی چەکـی کیمیاوی نـاوزەدی دەکات.
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خاڵێکیتـر ،شـێوازی گێڕانـەوەی رۆمانەکەیـە ،بـەو شـێوەیە کـە باسـی لێـوە کـرا،
دواهەمیـن هەنـاری دونیـا بـە شـێوازی خەتـی و هاوئاهەنـگ بـەرەو پێـش ناچێـت و
بـەرودوای زەمانـی رەچـاو ناکرێـت؛ بەڵکـوو رابـردوو ،ئێسـتا و داهاتـووی لـە یـەک
تەنیـوە و دەبێتـە هـۆی ئەوەی کـە خوێنـەر فامکردنی کات و سـاتی بۆی ئەسـتەم بێت.
لـەم رۆمانـەدا ،بەسـەرهاتی موزەفـەری سـوبحدەم لـە رابردوویەکـی دوورەوە دەسـت
پێـدەکات و دوای تێکـەاڵو بوونی لەگەڵ پێشـهاتەکان و کەسـایەتی خەیاڵی محەمەدی
دڵشووشـە و باسکردنـی کۆمەڵێـک بابەتی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی ،دەگاتە سـەردەمی
ئێسـتا .ئـەو جیهانەی کـە بەختیار عەلی لـەم رۆمانـەدا وێنـای دەکات ،ئاوێتەبوونێکە لە
جیهانـی خەیـاڵ و راسـتی .کەسـایەتیگەلێک وەکوو محەمەدی دڵشووشـە بـە بەراورد
لەگـەڵ کەسـایەتییەکانی تردا زۆرتـر بەرچاو دەکەوێت تاکوو سـەرنجی خوێنەر بە رۆڵی
سـەمبولیکی راکێشرێ (روون بوونـی مرۆڤـەکان و ژیانی ئاسـایی و دیـاردە لۆژیکی و
بـاوەکان لەگـەڵ بەسـەرهاتەکانی دڵشووشـەیی ،ماڵی شووشـەیی و شـێوازی عاشـق
بوونـی و مەرگـی کـە بەشـێک لـە سەرسـامبوون و رووداوە بێپاسـاوەکانە و جیهانێک
دەسـازێنێت کـە تێکەاڵوێکـە لە راسـتی و خەون).
 -3-3گۆڕین و هاونشینی
ئـەم شـێوەیە ویسـت و خواسـت دەداتـە مرۆڤـەکان کـە بێسـنوور بیـر بکەنـەوە،
هێزێکـی خەیاڵـی دەگمەنـی هەبـێ و بـەردەوام روانینێکـی نـوێ بـۆ خـۆی و دونیـای
چواردەوریـدا هەبێـت (کسـیخان .)109:1390 ،لـە رۆمانی دواهەمین هەنـاری دونیادا،
بەختیـار عەلـی بـە گۆڕیـن و کۆپیکردنـی سەریاسـی سـوبحدەم بـە سـێ کـەس و
گۆڕینـی جـۆری بیـر و تێڕوانینیـان بـۆ دۆخـی کۆمەاڵیەتـی و ئەخالقـی تێدەکۆشـێت
کێشـە و گرفتەکانـی سـەر واڵتەکـەی (تا ئاسـتێکیش جیهانی سـێهەم) کە سـەرگەردانی
و پەرێشـانی مرۆڤەکانـە ،تاوتـۆێ بـکات و رەخنەیـان لـێ بگرێت و رشۆڤەیـان بکات،
سـەریاس هێندێـک جار لـە چوارچێـوەی مرۆڤکوژێکی پڕۆڤیشـناڵ خـۆی دەنوێنێ کە
بووەتـە داردەسـتی پارتە سیاسـییەکان و بەردەوام لـە تاقمگەلێکی سـەربازیدا بۆ هەموو
حیزبـەکان دەجەنگێـت و مـرۆڤ دەکوژێـت و بڕێک جاریـش وەکـوو منداڵێکی هەژار
و وێڵکـراوی لێدێـت کـە بـە دەسفڕۆشـی ژیـان بەسـەر دەبـات و هەنـدێ جاریش لە
دەسـتەی مندااڵنـی بەرکەوتـوو بەدیـار دەکەوێـت .دیارە کـە تێڕوانینی سەریاسـەکان بە
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رووداوەکان و پێشـهاتەکانی چـوار دەوری خۆیانـدا جیـاوازە و بـەم پێیە چەشـنی بیر و
تێگەییشـتنیان لەگـەڵ یەکرت زۆر جیاوازە و نووسـەر بە هەڵبژاردنی ئەم شـێوازە ،خوێنەر
دەخاتـە تێفکرینـەوە .لـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا ئـەم هەموو سەریاسـانە
رەمـزی کوردسـتانە و کۆمەڵـگای لـە حاڵـی رووخانـدا پیشـان دەدات و بهدەرخسـتنی
کوشـت و کوشـتار (براکـوژی) ،هـەژاری و نـەداری (هـەم هەژاریـی ئابـووری و هـەم
هەژاریـی فەرهەنگـی) ،نەخۆشـی و کەمئەندامـی سـەرچاوەگرتوو لـە بەکارهێنانـی
چەکـی کیمیـاوی لـە فۆرمی منداڵێـک بە نێـوی سەریاسـی سـوبحدەم ،منوونەگەلێک
لـە کومەڵـگای ناتەواو و دواکەوتووی جیهانی سـێهەم کە گیرۆدەی شـەڕە ،وێنا دەکات
و بـە دروسـت-کردنی بەرجەوەندێکـی لێـڵ و دڵتەزێـن لـە دۆخـی ژیانـی سەریاسـی
سـوبحدەم و ئاوەهـا منداڵگەلێـک ،وا دەکات خوێنـەر بە وریاییەوە بـە دوای حەقیقەتدا
بـڕوات .منوونەیـەک لـە دۆخگەلـی جیاواز کـە بەختیار عەلـی وینـای دەکات و لە کن
یەکدیـدا تەنراون:
دۆخی کوشت و کوشتار سەرچاوەگرتوو لە شەڕی ناوخۆ:
شـێتانە دەکەوتینـە سـەر دیلـەکان  ...لـە ژیامندا وەحشـییەتی وەک ئەو شـەوە نەژیاوم،
دەکەوتینـە دوایـان و بە قەمـە و گوللە داماندەپاچین ،دەکەوتینە سـەر ئـەو برا بچووک و
بێگوناهانـەی قسـەیەکامن لەگەڵـدا نەگۆڕیبوونەوە ،ئەوانەی بە زمانـی خۆمان هاواریان
دەکرد :مەمانکوژن! ئیمە قەمەکامنان دەکرد بەسـەر دڵیاندا .سـەرمان دەبڕین و بە گوللە
لـە نێـو خاک و خۆڵدا دەمانگەوزاندنەوە .یەکێک لە دیلەکانم هێنا و پێش لەوەی سـەری
ببـڕم هاواری لە براکەی کرد :شـەهاب تۆ راکە  ...مەوەسـتە  ...بچـۆرەوە بۆ الی دایکم
 ...بچۆ! بەر لەوەی رسـتەکەی تەواو بکات تیغی من گەیشـتبووە سـەر هەناسـەی .ئەو
شـەوەی خۆمـم بیـر ناچێتەوە ،ئاو لە ریشـم دەتکا و بـە دوو چاوەوە ئاگـری لێ دەهاته
دەرێ ،پـڕ بـە شـەو قیڕانـدم :مەهێڵن دەرباز بـن  ...مەهێڵڵڵڵـن (عەلـی.)228 :1391 ،
دۆخی هەژاری و نەداری:
ئـەو هەژارتریـن کـوڕی دونیـاس .نازانێت لـە کوێ لە دایـک بووە و چـی بووگە و چی
دەبێـت .تەنهـا دەزانێت نێوی سەریاسـی سـوبحدەمە .نێوێکـی عەاڵجەوی لـە دونیای
دڵڕەقـی نـاوەکان .سەریاسـی سـوبحدەم تاکە دەسـتگێڕێک بـوو رۆژنامـە بخوێنێتەوە.
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رۆژنامەنووسـێک بۆیان قسـەی لە سـامانی کشـتوکاڵ و بەرهەمی ئاژەڵ کرد ،سـەریاس
باسـی لە سـامانی مـرۆڤ و سـەروەتی بێناز و فەرامۆشـکراوی ئەو هـەزاران مندااڵنەی
کـە لـە چـوار سـاڵییەوە بـۆ پەیداکردنـی نـان دەڕژێنـە سـەر شۆسـتەکان و پێویسـتی
رێکخسـتنیانی دەکرد .رۆژنامەنووسـەکە باسـی لە جوانی شـارەکان و پاکی شۆستەکان
و جوانـی کۆاڵنەکانـی دەکـرد و سـەریاس لـە جوانیـی ژاکاو و لەدەسـچووی خـۆی و
ئـەو مندااڵنـەی کـە لـە گوواوەکانـدا خۆیـان دەشـۆرد .رۆژنامەنووسـەکە باسـی لـە
گەڕانـەوەی الدێییـەکان بـۆ گوندەکانیان کرد و سـەریاس قسـەی لە گەڕانـەوەی مرۆڤ
کـرد بـۆ ژیانێکـی مرۆڤانە (هەمـان.)95 :
دۆخی نەخۆشی و کەمئەندامبوون بە هۆی چەکی کیمیاوی و جەنگییەوە:
هـەزاران ژوور بـوو  ...هـەزاران ژوور .پـڕ لـە گەنجـی پەککەوتـە و شـێواو .کوڕانـی
بێدەسـت و قـاچ و سـەر .پـڕ لـە مەخلووقاتـی سـەیر و نەبینراو ،پـڕ لـەو کوڕانـەی
پارچەپارچـە بووبـوون و دەسـتێک بە شـێواوی نابوونی بە یەکەوە .پێدەچـوو ژوورەکان
بـە پێـی جـۆری دەردەکان دابـەش بووبـن ،چەندهـا ژووری دوور و درێـژ پـڕ بـوون
لـەو گەنجانـەی هـەر دوو قاچیـان نییـە .شـوێن زیندەگـی ئـەو کوڕانـە بـوو لـە سـەر
دەسـت دەڕۆیشتن ،وەک هەندێـک تەنـی دابـڕاو لـە زەوی لـە بەتانـی سـەیر سـەیردا
هەڵـوارساو بـوون ،لـە پێخەفـە هەواییەکانـدا جۆالنێیـان دەکـرد ،هەندێکیـان پێدەچوو
بـە دارشـەقەکانیاندا هەڵوارسابێتن ،هەندێکیـان لـە ژێـر قەرەوێڵەکانیانـدا دەخەوتـن و
قاپـی خواردنەکانیـان لەسـەر زەوییەکـە لە نزیـک خۆیانەوە جێ هێشـتبوو و لـە بنەوەڕا
نیـگای ئـەو رێبوارانەیـان دەکـرد کە بـە تـەک جێگاکانیانـدا تێدەپەڕین .شـوێنێکی دی،
نیشـتەجێی ئـەو گەنجانـە بوو کە دەسـتیان نییە ،مـن یەکە یەکە بـە راڕەوەکانـدا دەهاتم،
بۆنـی دونیایەکـی سـامناک دەهـات بە سـەرمدا (هەمـان.)256 :
 -4-3دەقیبوون
لـە ئاکامـی نەمانـی سـنوورەکانی نێـوان خوێنـەر ،نووسـەر و کەسـایەتییەکان ،ئـەم
هەڵکەوتەیـە پێکدێـت کـە هـەر کامیـان بتوانـن بچنـە نێـو دونیـای یەکترەوە و بژیـن و
لـە بڕیـاری یەکدیـدا کاریگـەر بـن ،ئـەم شـێوەیە بـە دوو جـۆر دەخرێنـە روو :یەکـەم
شـێوازێکە کـە لـە درێژەیـدا ،خوێنـەر ،نووسـەر یـان بینـەر دەچێتـە نێـو قوواڵییەکانـی
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دەقـەوە .دووهـەم شـێوازێکە کـە کەسـایەتییەکانی بەرهەمەکە لـە دونیای دەقەکـەدا دێنە
دەر و دەچنـە دونیـای دەرەوەی (کسـیخان .)177:1390
بـە ئاوڕدانـەوە لـە چاالکییـە سیاسـییەکان و زیندانیبوونـی بەختیـار عەلـی لـە
بڕگەیـەک لـە ژیانیـدا ،کارەکتەرەکانـی رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـا (موزەفـەری
سـوبحدەم ،یەعقووبـی سـنەوبەر ،سەریاسـە سـوبحدەمەکان ،محەمـەد دڵشووشـە،
خوشـکە سـپییەکان ،ئەسـتێرەی رەش و  )...هـەرکام بـە شـێوازێک رەنگدانـەوەی
هەمـوو رەهەندەکانـی کەسـایەتیی بەختیـار عەلـی-ن .وتـەکان ،بـڕواکان ،خەونـەکان،
ترسـەکان ،دڵەڕاوکێـکان ،شکسـتەکان و خەسـارەکان هەمـووی رەنگدانـەوەی
الیەنەکانـی کەسـایەتیی بەختیـار عەلـی-ن کـە خـۆی لـە پشـتی روخسـاری هـەر کام
لـەم کارەکتەرانـەوە قایـم کـردووە تـا لـە کێشـە و گرفتەکانـی کۆمەڵـگا لـە روانگەگەلی
جۆراوجـۆرەوە بکۆڵێتـەوە و رەخنەیـان لـێ بگـرێ ،وا دێتـە بـەر چـاو کـە بەختیـار
عەلـی پێـی خۆش نییـە لـە چوارچێـوەی کەسـایەتییەکی نەگـۆڕدا مبێنێتەوە ،هـەر بۆیە
بـەردەوام لـە شـوێنی ئاشـکراکردنی روخسـارە نوێکانـە تاکوو لـە چوارچێـوەی ئەواندا
بیـر و بۆچوونەکانـی خـۆی بەیـان بـکات .ئـەم روخسـارانەیش لـە خولگـەی شـوێنی
خۆیـان سـەقامگیر نابـن و بـەردەوام بـە گۆڕینـی شـوێنی خۆیـان تێدەکۆشـن کێشـە
هەنووکەییـەکان لـە روانگەیەکـی جیـاوازەوە چاوەدێری بکـەن :محەمەدی دڵشووشـە
لـە رووبەڕووبوونـەوە لەگەڵ باوکی دەسـەاڵتداری و لـە دونیایەکی پڕ لـە دژوارییەکان،
دونیایەکـی روون بـۆ مرۆڤـەکان دەخوازێت .یەعقووبی سـنەوبەر بە شـوێنی خەونێکی
پـاک لـە دونیایەکی پڕ فێـڵ و تەفرەدراوی سیاسـەت و دوور بوون لـە درۆ حیزبییەکان،
لـە وجـوودی موزەفـەری سـوبحدەمدا دەگەڕێـت .سەریاسـەکانیش هەرکامەیـان
بـە شـێوازێک جیهانێکـی بـێ شـەڕ و خوێنڕشتن و هـاواری گەڕانـەوەی مـرۆڤ بـۆ
دەروونـی پاکـی خـود دەکـەن .خوشـکە سـپییەکانیش بـۆ دووربـوون لـە ناپاکییەکانی
دونیـا و تووشنەبوونیـان پێـی ،بڕیـار دەدەن مناڵیـان نەبێـت .لـە رۆمانـی دواهەمیـن
هەنـاری دونیـادا سـنوورێک لە نێـوان خوێنەر و کارەکتـەرە سـەرەکییەکانی چیرۆکەکەدا
(موزەفـەری سـوبحدەم) نییـە .ئـەو بڕێـک جـار لـە بەردەنگـی داوا دەکات کە سـەرنج
بـدەن بـە درێـژەدان و کۆتایـی چیرۆکەکـە و گوێبیسـتی قسـەکانی بـن:
دۆسـتانی مـن ،ئـەی ئەوانـەی چەندەها شـەوە بێماندوبـوون گوێ لـەم چیرۆکەی
مـن دەگـرن  ...ئێسـتا تێدەگـەن مـن لـەم دەریایـەدا چـی دەکـەم ،تێدەگـەن پیاوێکـی
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ریشسـپی و مانـدووی وەک مـن لـە سـەر ئـەم کەشـتییە چـی دەکات .دۆسـتان ئـەو
پەیامنـە ،ئـەو پەیامنـەی ئێسـتا لەگـەڵ پەیامنێکـی دیکـەدا لـە ژێـر دواهەمیـن هەناری
دونیـادا خەوتـووە ،منـی بـەرەو ئـەم دەریایـە هەڵگـرت کـە ئێسـتا لـەم کەشـتییەوە
چاوەڕوانـی دۆزینـەوەی رێگایەکـم مبباتـەوە سـەر ئاسـەواری و شـوێنی دواهەمیـن
سـەریاس و چیلکێـک لـە ئـەو دارە بـە نیشـانەی پەیمان لەگەڵ خۆمـا هێنـاوە .ئێوەش
ئەگـەر رۆژێـک لـە رۆژان رێگاتان کەوتە ئـەو درەختـە ،پەیامنی نوێ بکەنـەوە (عەلی،
.)274:1391
 -5-3جووتێتی یان پێکەوەژیانی هاوسەنگ لە نێوان حەقیقەت و جادوودا
لـە رۆمانگەلێـک کە بـە شـێوازەی ریالیزمـی جادوویی دەنوورسێـن ،دونیای راسـتی و
خەیـاڵ تێکەڵـی یەکـدی دەبـن و لـە پاڵـی یەکـدا هەڵدەکـەون و بـە وتەی ئێریکسـۆن:
«ئـەم دوو دونیایـە لـە دۆخێکـی بەتـەواوی هاوسـەنگدا ،شـان بـە شـانی یـەک جـێ
دەگـرن» (ئێریکسـۆن .)428:1995 ،لە سەرتاسـەری رۆمانی دواهەمیـن هەناری دونیادا
بەردەنـگ بـە باشـی ئـەم تایبەمتەندییـە دەبینێـت .بەختیـار عەلـی دونیـای خەیاڵـی
محەمەدی دڵشووشـە و خوشـکە سـپییەکانی لەگـەڵ چیرۆکی راسـتەقینەی موزەفەری
سـوبحدەم و سەریاسـەکان بـە شـێوەیەکی جـوان تێکـەاڵو کـردووە ،بـە جۆرێـک کـە
بڕێـک لەم کەسـایەتییە دوانەییانە (هەم خەیاڵی و هەم راسـتەقینە) هەر کاتێک پێویسـت
بـکات لـە دونیـای واقیعی بـەرەو دونیای خەیاڵـی و بـە پێچەوانـەوە دەڕۆن ،بێ ئەوەی
کـە بەردەنـگ و خوێنـەر هیـچ ناڕەزایەتـی و حەپەسـانێک پیشـان بـدەن .محەمـەدی
دڵشووشـە هێندێـک جار خەیاڵـی دەردەکەوێت و کـردەوەی جادوویـی لێدەکەوێتەوە:
کەمەکەمـە دەبێتـە الفاوێکـی مـەزن ،کەمەکەمـە شـتەکان دەکەونـە سـەر ئـاو ،هیچ
کەسـێک بە شـەقام و شۆسـتەکانەوە نامێنێتەوە ،خەڵکی روو دەکەنە بااڵخانە بەرزەکان،
لـە نهۆمـی بڵنـدی خانـووە بەرزەکانـەوە تەماشـا دەکـەن ،دەچنـە سـەر مەنـارەکان،
سـەر سـەربانی ئۆتێلـەکان ،سـەر گومـەزە شـینەکان ،سـەر کالیبتـۆس و سـنەوبەر و
شـاتووەکان .تەنیـا محەمـەدی دڵشووشـە نەبێت کـە بێ-باکانـە ئاو دەیبـات و کووچە
بـە کووچـە الفـاو دەیهێنێت .ئەو بێئـەوەی نوقم بێـت ،وەک بەسـەر بەلەمێکی چکۆلە
و نەبینراوەوە بێت ،سـەر ئـاو دەکەوێت ،چوارمەشـقی لهسـەر الفاوەکان دادەنیشـێت
و بـه زەردەخەنەیەکـی گـەورەوە سـەیری دونیـا دەکات .الفـاو ماشـێن ،کەلوپـەل،
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کورسـی ،کەسـانی خنـکاو بەمالو بـەوالی محەمـەدی دڵشووشـەدا دەفڕێنێـت و ئەو
تەماشـایان دەکات .ئـاوی الفـاو پـڕ دەبێـت لـە شـتە عەنتیکەکانـی شـار ،لـە تایـە ،لـە
سـفتە کتێبـی هەرگیـز نەخوێنـدراوە ،لـە سـینی و خوانی پـڕ و ئامـادە ،لە ئامێـری ماڵ،
لـە ژنـی خنـکاو بـهعەبـا رەشـەکانیانەوە ،لـەو پیاوانەی مـردوون و هێشـتا دەسـتیان لە
سـەر پارەکانیانـە تـەڕ نەبێت .محەمـەدی دڵشووشـە لەگەڵ ئەو شـتانەدا ئـاو دەیبات،
بـەاڵم ئـەو وەک یەکێک لە سـەر بەرماڵی نوێژ دانیشـتبێت لە سـەر ئاوەکان دادەنیشـێت
و بـە پێکەنینـەوە تەماشـای ئەوانـە دەکات لەسـەر سـەربانەکان باڵکۆنـی بـازاڕە دوو
نهۆمەکانـەوە تەماشـای دەکەن ،دەسـت بەرز دەکاتەوە و سڵاویان لـێدەکات ،ماچیان
بـۆ هەڵـدەدات ،شـەپۆلەکان خێرا دەیبەن و ئـەو وەکوو یەکێـک لە منایشـێکی تایبەتیدا
بێت ،هەڵدەسـتێتە سـەر پێ و لهسـەر ئاوەکان دەوەسـتێت ،بەپێوە سڵاو لەوانە دەکات
کە لەمبەرئەوبەری شـەقامەکانەوە سڵاوی لێدەکـەن ،هەمووان محەمەدی دڵشووشـە
دەبینـن لەنـاو مردووەکانـدا یاری دەکات ،دەچنە سـەر ئـەو ئوتومبێالنەی ئـاو دەیانبات
و لەوێـوە بـاز دەداتـەوە ناو ئاو ،دەسـت دەبات سـێو و پرتەقاڵی راپێچی سـەر الفاوەکە
دەگرێتـەوە و وەک یاریبازێکـی سـێرک یارییـان پـێدەکات ،وەک ئەوەی لـە بەلەمێکی
جادووییـدا دانیشـتبێت (عەلـی.)24،25: 1391 ،
هێندێـک جاریـش وەک مرۆڤێکـی راسـتەقینە دەردەکەوێـت کـە لـە شـوێنێکی
ریالیسـتی و ئاسـاییدا پێوەندییەکـی سـادە و گیانیبەگیانـی لەگـەڵ چـوار دەورەکـەی
خۆیـدا هەیـە:
ئـەو کاتـەی محەمـەدی دڵشووشـە ،لـه رەبییـە کۆنەکانـدا ،لـه چـاڵ و نشـێوی
هەردەکانـدا بـۆ پاشماوەی گوللـهتـۆپ و گوللـەی هـاوەن و مووشـەکی نەتەقیـوی
فڕۆکـەکان دەگەڕێـت ،بـاوک و دایکـی هەمـوو دونیـای بـە دوادا تـەی دەکـەن و
نایدۆزنـەوە ،هەمـوو رۆژێـک پێشـمەرگە و پاسـەوانەکانی سـلێامنی مـەزن بـە خۆیـان
و تویۆتـا پـان و جێبـە چکۆلەکانیانـەوە سـەرمەرزەکان دەگەڕێـن و جـاڕ بـۆ کوڕێکـی
منداڵـکار دەدەن کـە دەترسـن لـە کەندێـک یـان الڕێگایەکـدا مردبێـت .رۆژێـک
محەمـەدی دڵشووشـە لەگـەڵ منداڵە کوێرەکەی دۆسـتیدا لە کێڵگەیەکـدا و لە هەتاوی
فێنکـی بەهـاردا قەوانـی گوللەیەکـی بێئەنـدازە گـەورە بـۆ قەراخـی جادەیەکـی خۆڵ
دەگوێزنـەوە ،لـەو کاتـەدا جیبێکـی ئەمریکـی خۆڵەمێشـی لـەو شـەقامەوە تێدەپەڕێ و
یەکێـک لـە پەنجەرەکـەوە هاوار دەکات :ئـەوە محەمـەدی دڵشووشـەیە  ...ئەوەتا ئەوە

ذیالیزمی جادوویی لة ذؤمانی «دواهةمین هةناری دونیا»ی بةختیار عةلیدا

121

خۆیەتـی  ...خۆیەتـی (هەمـان.)116 :
کەسـایەتی خوشـکە سـپییەکانیش هـەر وایـە ،بڕێـک جـار وەکـوو بوونەوەرێکـی
خەیاڵـی و عەاڵجەوییـان لێدێـت کـە ژیانیان هاوشـێوەی هیـچ کام لە کچە ئاسـاییەکان
نییە :
الوالوی سـپی لـە تەمەنێکـی زووەوە سـوێندێکی ئەبەدییـان بۆ یەکـدی خواردبوو هەتا
مـردن کەسـیان شـوو نەکـەن ،قژیان نەبـڕن ،کەسیشـیان بێ ئـەوی تر گۆرانـی نەڵێت و
لـهکراسـی سـپییش بەو الوە رەنگێکی تر نەپۆشـن .ئـەو رێکەوتنە دەگەڕایـەوە بۆ چوار
سـاڵ بـەر لەو ئێوارەیـەی تۆفانەکان محەمـەدی دڵشووشـەیان هێنا  ...ئـەو کاتانەی لە
ماڵـی ئـەو دوو خوشـکەدا جەنگـی گۆرانییەکان هەڵگیرسـا ،ئەو دەم ئەو دوو خوشـکە
تەمەنیـان چـواردە و پازدەسـااڵن بـوو ،هەردووکیـان لـە ژێـرەوە مندااڵنە عاشـق بوون،
شـەو و رۆژ لەبـەر خۆیانـەوە گۆرانییـان دەگـووت  ...هـەر کامەیـان گۆرانییەکیـان
دەگـووت کـە لـە یەکـدی نەدەچـوو .جەنگـی گۆرانییـەکان ماوەیەکی درێـژی خایاند.
هەنـدێ شـەو تـا گەروویـان خوێنـی لێدەهـات لـە رقـی یـەک گۆرانییـان دەگـووت.
ئـەوەی شـتەکانی بـە ئاقارێکـی ترسـناکدا بـرد ،ئـەو بـڕوا سـەیرە بـوو کـە سـەروکاری
جادوویـەک لـە پشـت رەفتـاری ئـەو دوو خوشـکەوە ،سـیامیان لـە سـیامی کچانی تر
نەدەچـوو ،کـە بە هەر شـتێک نیگایـان بکردبا ،تەلیسـمیان دەکـرد .چاویـان گەورەتر لە
چـاوی ئاسـایی دەینوانـد کـە متاشـات دەکـردن ،هەسـتت دەکـرد جگـە لە دەسـەاڵتی
نیگایـان هیچـی تر نابینێـت .گەر بیانویسـتایە پڕیان دەکـرد لە سـاردی و کەمتەرخەمی.
جلـە سـپییەکانیان لەگـەڵ ئـەو قـژە کێوییـە درێژەیـان کـە بـە جۆرێکـی نائاسـایی خیرا
درێـژ دەبوو ،نیـگای سـیحربازێکی پێبەخشـیبوون (هەمـان.)383 :
هێندێـک جاریـش وەکـوو مروڤێکـی ئاسـاییان لـێ دێـت کـە هەمـوو کـردەوە و
هەڵسـوکەوتەکانیان رسوشـتی دەنوێنـێ:
لە دوای مردنی سەریاسـی سـوبحدەم و پەرش و باڵوبوونەوەی لەشـکری عەرەبانەکان،
خوشـکە سـپییەکان جۆرێـک لـە گۆشـەگیریی قـووڵ دەژیـن .دوای تەواوکردنیـان بـۆ
خانـەی مامۆسـتایان ،ئیکرامی کێـو یارمەتیان دەدا لـە گوندێکی دوور بنب بە مامۆسـتا،
هـەر دووکیان خانووە بچکۆاڵنەکەی شـار بەجـێ دەهێڵن و بـەرەو گوندێکی باکووری
شـار دەڕۆن .خەڵکـی ئـەو گونـدە هەرگیـز وەک دوو مامۆسـتا سـەیریان نەدەکـردن،
بەڵکـو وەک دوو فریشـتە کـە خـودا لـە شـوێنێکی دوورەوە ناردبێتنـی بـۆ ئـەو گونـدە،
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پەیوەندییەکـی سـەیر و پـڕ لە ئارامییـان لەگەڵ گوندنشـینەکاندا هەبوو (هەمـان.)118 :
 -6-3واتای سەرەکی گرینگ و قووڵ
هەروەهـا کە باسمان کـرد بەرهەمی ریالیزمـی جادوویی بە پێچەوانەی ژانـر تا رادەیەک
وەکـوو خـۆی (فانتـزی) بابەتـەکان بەیـان دەکات کـە لە بـواری کۆمەاڵیەتی ،سیاسـی
و فەرهەنگییـەوە قـووڵ و جدییـە .ئـەم بابەتانـە بـە هـۆی ئـەوەی کـە کاریگەرییەکـی
گرینگـی لـە ژیانـی تـاک و کۆمەڵگای کەسـەکاندا هەیـە دەبێتە چەشـنێک لـە کەڵکەڵە
زەینییەکانیـان و نووسـەری ریالیزمـی جادوویی بـە زیادکردنی تامی خەیـاڵ ،ئەم بابەت
و کێشـانە لـە ناوەرۆکـی چیرۆکەکـەدا رەنـگ دەداتـەوە .لە رۆمانـی دواهەمیـن هەناری
دونیـای بەختیـار عەلـیدا ،تووندوتیژیگەلی سیاسـی ،دیکتاتۆری و بە شـوێنکەوتوویی
ئـەم دوانـە ،شـەڕ ،دیلبـوون ،کوشـت و کوشـتار ،تۆقانـدن و دڵەڕاوکـێ ،هـەژاری و
نـەداری ،ئاوارەیـی و بێدەرەتانیـی خەڵک ،هەتیوبوونـی منـدااڵن ،بێوەژنبوونی ژنان،
کەمئەندامـی و نەخۆشـیگەلی سـەرچاوەگرتوو لـە بەکارهێنانـی چەکـی کیمیـاوی و
 ...بابەتگەلێکـن کـە نیشـاندەری کەڵکەڵـە زەینییەکانـی بەختیـار عەلـی وەکـوو تاکێک
لـە خەڵکـی جیهانـی سـێهەمە کـە گیـرۆدەی شـەڕ بووگـە .دەالقەیـەک کـە بەختیـار
عەلـی لـەم رۆمانەیـدا بـەرەو گۆشـەیەک لـە دونیـای کردۆتـەوە ،زۆر جـوان نییـە و
بەرجەوەندگەلێکی ناخۆشـی بۆ خوێنەر کێشـاوە ،چونکە هەر شـتێک کە هەیە پشـێوی
و ئاڵـۆزی و رووداوگەلێکـی ناخۆشـن کـە کوردسـتانی عێـراق لەگەڵیانـدا بـەرەوڕوو
دەبێتـەوە .لـە چۆنیەتـی دەسـپێکی رۆمانەکـە ،نووسـەر خـۆی دەخوازێـت خوێنـەر لە
سـەرەتادا هەسـت بە دۆخـی ئاڵۆزبوون و سـەرگەردانی بکات« :لە کوشـکێکدا ،لە ناو
جەنگـەڵ و دارسـتانێکی نادیـاردا ،ئـەو پێـی گووتم لـهدەرەوە دەردێکی کوشـندە وەک
تاعـوون بڵاو بووەتـەوه ،کـە درۆی دەکـرد باڵنـدەکان هەمـوو دەفڕیـن .لـە منداڵییەوە
وابـوو ،هـەر کاتێـک درۆی بکردایە ،شـتێکی رسوشـتی رووی دەدا ،یان بـاران دەباری
یـان دەرختـەکان دەکەوتـن! ...لـە نێو کۆشـکێکی گـەورەدا دیل بـوو» (هەمـان.)15 :
 -7-3کەمێتی و ئەوێتی
یەکێـک لـهجیاوازییەکانـی شـێوازی ریالیزمی جادوویی لەگـەڵ نووسـینە فانتزییەکاندا
ئەوەیـە کـە رووداوە خەیاڵییـەکان بە شـێوەی کاتـی و زۆر کـەم روو دەدات ،لە حاڵێکدا
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لـە نووسـینە فانتزییەکاندا ئـەم رووداوانە و دیمەنـە جادووییەکان هەمیشـەیی و ناکۆتان
و بـەردەوام لـە ناوەرۆکـی چیرۆکەکـە و رۆمانەکـەدا دووپاتـە دەبنـەوە .لـە رۆمانـی
دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا دیمەنـە جادووییـەکان و دیاردەگەلـی سەرسـوڕهێنەر لـە
کاتێکـدا دەردەکـەون و نـهتەنیـا زوو لەنـاو دەچـن ،بەڵکـوو هیـچ کاتێکیـش دووبـارە
نابنـەوە؛ بـۆ منوونـە کاتێـک محەمـەدی دڵشووشـە لـە سـەر الفاوەکـە چوارمشـقی
دەدات ،یـەک جـار روودەدات و بێجگـە لـە شـێوازی مردنـی محەمـەدی دڵشووشـە
ئیـدی وەکـوو ئـەم دیمەنـە سەرسـووڕهێنەرە دووبـارە نابێتەوە:
کەمەکەمـە دەبێتـە الفاوێکـی مـەزن ،کەمەکەمـە شـتەکان دەکەونـە سـەر ئـاو ،هیچ
کەسـێک بە شـەقام و شوسـتەکانەوە نامێنێتەوە ،خەڵکی روو دەکەنە بااڵخانە بەرزەکان،
لـە نهۆمـی بڵنـدی خانـووە بەرزەکانـەوە تەماشـادەکەن ،دەچنـە سـەر مەنـارەکان،
سـەر سـەربانی ئۆتیلـەکان ،سـەر گومـەزە شـینەکان ،سـەر کالیبتـۆس و سـنەوبەر و
شـاتووەکان .تەنیـا محەمـەدی دڵشووشـە نەبێـت کـە بێباکانە ئـاو دەیبـات و کوچە بە
کوچـە الفـاو دەیهێنێـت .ئـەو بـێ ئـەوەی نوقم بێـت ،وەک بهسـەر بەلەمێکـی چکۆلە
و نەبینراوەوە بێت ،سـەر ئاو دەکەوێت ،چوارمەشـقی لەسـەر الفاوەکان دادەنیشـێت و
بـهزەردەخەنەیەکـی گەورەوە سـەیری دونیا دەکات .الفاو ماشـێن ،کەلوپەل ،کورسـی،
کەسـانی خنـکاو بەمالو بـەوالی محەمـەدی دڵشووشـەدا دەفڕێنێت و ئەو تەماشـایان
دەکات .ئاوی الفاو پڕدەبێت لە شـتە عەنتیکەکانی شـار ،لەتایە ،لە سـفتە کتێبی هەرگیز
نەخوێنـدراوە ،لـە سـینی و خوانـی پڕ و ئامـادە ،لە ئامێری مـاڵ ،لهژنی خنـکاو بە عەبا
رەشـەکانیانەوە ،لەو پیاوانەی مردوون و هێشـتا دەسـتیان لە سـەر پارەکانیانـە تەڕنەبێت.
محەمـەدی دڵشووشـە لەگـەڵ ئـەو شـتانەدا ئـاو دەیبـات ،بـەاڵم ئـەو وەک یەکێک لە
سـەر بەرماڵی نوێژ دانیشـتبێت ،لە سـەر ئاوەکان دادەنیشـێت و بە پێکەنینەوە تەماشـای
ئەوانە دەکات لەسـەر سـەربانەکان باڵکۆنی بازاڕە دوو نەهۆمەکانەوە تەماشـای دەکەن،
دەسـت بـەرز دەکاتەوە و سڵاویان لێدەکات ،ماچیـان بۆ هەڵدەدات ،شـەپۆلەکان خێرا
دەیبـەن و ئـەو وەکـوو یەکێک لـە منایشـێکی تایبەتیدا بێت ،هەڵدەسـتێتە سـەر پێ و له
سـەر ئاوەکان دەوەسـتێت ،بەپێوە سڵاو لەوانە دەکات کە لەمبەرەوبەری شـەقامەکانەوە
سڵاوی لێدەکـەن ،هەمـووان محەمـەدی دڵشووشـە دەبینن لەنـاو مردووەکانـدا یاری
دەکات ،دەچنـە سـەر ئـەو ئوتومبیالنـەی ئـاو دەیانبـات و لەوێـوە بازدەداتەوە نـاو ئاو،
دەسـت دەبات سـێو و پرتەقاڵی راپێچی سـەر الفاوەکـە دەگرێتـەوە و وەک یاریبازێکی
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سـێرک یاریـان پێـدەکات ،وەک ئـەوەی لە بەلەمێکـی جادووییـدا دانیشـتبێت (هەمان:
.)24،25
یان کاتی ئاگرگرتنی یەکێک لە منداڵەکان کە لە نەخۆشخانەدا:
ئاویـان پیـا دەکرد هـەر نەدەکوژایـەوە ،دەیانخسـتە حەوزەوە کـە هەر دەهاتـەدەرێ هەر
وەک خۆی بوو ،کە بە قاوشـەکاندا دەسـووڕایەوە ،هەموو دەترسـاین پەردە و چەرچەف
و جلەکامنـان بیگرێـت ،خۆی لەسـەر قەرەوێڵکەیەکی ئاسـن دەخـەوت ،هیچی نەدەدا
بـە خۆیـدا ،لـە خەویشـدا هـەر دەسـووتا ،رۆژێـک بـە تەلەفزیـۆن رەسـمیان گـرت و
بردیـان و دوایـی هاتـەوە ،مەالکان پێیـان دەگـووت جەهەنەمییە بۆیە دەسـووتێت ،ئەوە
موعجیـزەی خودایـە تا جەهەنم ببینین .شـەوێک لهدەسـت پاسـەوانەکان رایکرد و ون
بـوو ،کـەس نازانێت لـە کوێیە ،پێیـان دەگووت گوڵـی ئاگر (هەمـان.)268 :
 -8-3ماتبوون و بێدەنگی نووسەر
یەکێکیتـر لـە خاڵەکانـی نووسـینی ریالیزمـی جادوویـی بێدەنگـی و ماتبوونـی
نووسـەر و بەیاننەکردنـی هەسـت ،کاردانـەوە یـان الگیریـی ئەوە لـە هەمبـەر رووداوە
ناواقیعییـەکان؛ بـە جۆریکـی تـر نووسـەر ،رووداو و توخمگەلـی ئەوبەرهەسـت و
ناواقیعـی لـە ریالیزمـی جادووییـدا پیشـان نـادات تـا خوێنـەر بـۆی دەربکەوێـت کـە
شـیاو و ناشـیاو ،دوو جەمسـەری دژبـەر و ناکۆکـن کـە لـە دژی یەکدیـدا شـۆڕش
ناکـەن و نکۆڵـی لـه یەکـدی ناکـەن؛ چونکـە ژوورەرسوشـتی لـە نـۆرم و بەهاکانـی
کەسـایەتییەکاندا و گێـڕەوە لـە جیهانـی چیـرۆک و رۆمانەکـەدا گەیشـتووەتە کامـڵ
بـوون .بـە وتـەی فاریـس ،یەکێک لـە بیـردۆزەکان لەم بـوارەدا« :لـە تێکسـتی ریالیزمی
جادوویـدا ،رووداوە ئەوپەڕهەسـتەکان ،بابەتگەلێکـی پێوەر و ئاراسـتەکەر نین ،بەڵکوو
بابەتگەلێکـی ئاسـایین و وەکـوو رووداوگەلێـک کـە لـە ژیانـی رۆژانـەدا روودەدات،
قەبـووڵ کـراون و لەگـەڵ عەقاڵنییـەت و ماکـەی ریالیزمـی ئەدەبیـدا گرێـدراون و لـە
نێـوان یەکدیـدا تەنـراون» (فاریـس .)3:1995 ،لـەم رووەوە بوونـی یـەک گێـڕەوەی
بێمەبەسـت و بێالیـەن کـە کەشـێکی لەبـار لـە هەمـوو چیرۆکەکـەدا پـەرهپێبدات،
یەکـێ لـە تایبەمتەندییـە جەوهەرییەکانـی ریالیزمـی جادووییـە کـە بەختیـار عەلـی
بـە باشترین شـێوە ئـەم ئەرکـەی بـە جـێ هێنـاوە .دەبێـت بزانیـن کـە لـەم شـێوازەدا،
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چۆنیەتـی دەربڕینـی دەنگـی گێڕەوە رۆڵێکی زۆر گرینگی هەیە .نووسـەری پڕۆفیشـناڵ
دەتوانێـت بـە یارمەتیـی چۆنیەتـی دەربڕینـی دەنـگ ،هەمـوو دیاردەکانی نادیـار و بڕوا
تاکەکەسـییەکانی خۆی لە روانگەی خوێنەرەوە ،راسـتەقینە پیشـان بدات .بەم شـێوەیە،
نووسـەر لـە بەیانکردنـی بەڵگـەکان و پاژگەلێـک کە لـە بەرهەمـی ریالیسـتیدا بوونیان
گرینگـە ،پارێـز دەکا .گابریـل گارسـیا مارکێز بڕوای وایـە کە ماکەی لەحـن گرینگرتین
ماکـەی ریالیزمـی جادووییـە (پارسـی نـژاد.)270:1387 ،
هەروەهـا نووسـەر ،بوونـی کارەکتەرگەلێکـی نارسوشـتی وەکـوو محەمـەدی
دڵشووشـە ،خوشکە سـپییەکان و تەنانەت ئەستێرەی رەشـیش لە نێو رۆمانی دواهەمین
هەنـاری دونیادا ئاسـایی و رسوشـتی دەنوێنـێ و بە شـوێنی پاسـاوهێنانەوە و رشۆڤەی
زانسـتیانە و لۆژیکـی رووداوە نائاسـاییەکاندا نییـە .کاتێـک محەمـەدی دڵشووشـە لـە
سـەر ئاوەکـە چـوار ئەژنـۆ دادەنیشـێت و یان رادەوەسـتێت و ئـەو کاتەی کە بـە خاتری
شکسـتی عەشـقی لـە ماڵـە شووشـەییەکەیدا بـەو شـێوەیە دەمرێـت ،بەختیـار عەلـی
هەسـتی خۆی دەشـارێتەوە؛ یـان کاتێک باس لـە دۆخی ئەو نەخۆشـخانانەیەی دەکات
کـە منداڵـە بریندار و کیمیاوییەکانی تێدایە ،راسـت یان درۆی ئەم کارەسـاتە پشتڕاسـت
ناکاتـەوە و بـە بێدەنگـی بڕیـاری کۆتایی بـۆ خوێنـەر دادەنێت:
هـەزاران ژوور بـوو  ...هـەزاران ژوور .پـڕ لە گەنجـی پەککەوتە و شـێواو .کوڕانی
بـێ دەسـت و قـاچ و سـەر .پـڕ لـە مەخلووقاتـی سـەیر و نەبینراو ،پـڕ لـەو کوڕانـەی
پارچەپارچـە بووبـوون و دەسـتێک بە شـێواوی نابوونی بە یەکەوە .پێدەچـوو ژوورەکان
بـە پێـی جـۆری دەردەکان دابـەش بووبـن ،چەندەهـا ژووری دوور و درێـژ پـڕ بـوون
لـەو گەنجانـەی هـەر دوو قاچیـان نییـە .شـوێن زیندەگـی ئـەو کوڕانـە بـوو لـە سـەر
دەسـت دەڕۆیشتن ،وەک هەندێـک تەنـی دابـڕاو لـە زەوی لـە بەتانـی سـەیر سـەیردا
هەڵـوارساو بـوون ،لـە پێخەفـە هەواییەکانـدا جۆالنێیـان دەکـرد ،هەندێکیـان پێدەچوو
بـە دارشـەقەکانیاندا هەڵوارسابێتن ،هەندێکیـان لـە ژێـر قەرەوێڵەکانیانـدا دەخەوتـن و
قاپـی خواردنەکانیـان لەسـەر زەوییەکـە لە نزیـک خۆیانەوە جێهێشـتبوو و لـە بنەوەڕا
نیـگای ئـەو رێبوارانەیـان دەکـرد کە بـە تـەک جێگاکانیانـدا تێدەپەڕین .شـوێنێکی دی،
نیشـتەجێی ئـەو گەنجانـە بوو کە دەسـتیان نییە ،مـن یەکە یەکە بـە راڕەوەکانـدا دەهاتم،
بۆنـی دونیایەکـی سـامناک دەهات بـە سـەرمدا (عەلـی .)256:1391
ئـەم دۆخ و شـوێنە خەمناکەی کە نووسـەر لـە بارەیەوە بـاس دەکات ،هەموو کاتێک
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الیەنەکانـی شـەڕ رەدیـان کردۆتـەوە .بەختیـار عەلـی بـە بێدەنگیـی واتـاداری خـۆی،
بڕیـار لـەم بارەیـەوە بـۆ خوێنەرەکانـی جـێ دەهێڵێـت و هەسـت و بـڕوای خـۆی لـە
هـەر چەشـنێک بێـت ،نایدرکێنێـت .یان کاتێـک روو دەکاتـە دواهەمین هەنـاری دونیا،
خوێنـەر بـە هیـچ شـێوەیەک گومـان و دوودڵـی بـە نسـبەتی ئـەم بابەتـەوە هەسـت پێ
نـاکات و هەرگیـز بـە دوای پاسـاوی زانسـتی و لۆژیکـی ئـەم دیاردەیـەوە نییە:
لـە سـەرەوەڕا جوانرتیـن بەرجـەوەن و شـتێک بـوو کـە تـا ئـەو کاتـەی لـە ژیانیاندا
دیبوویـان .دونیـا هێنـدە سـاف و سـپی و فێنـک بـوو ،خـۆر هێندەگـەرم ،دڵنـەواز و
خوێنبزوێـن بـوو ،وەک ئـەوە بـوو منـدااڵن لـە ئەسـتێرەیەکەوە بـۆ سـەر ئەسـتێرەیەکی
تـر فڕیبن .دونیـای خەمگینـی ژێـر هـەور چـی لـەو دونیـا سـەیر و بەریـن و زیوینەی
سـەر ئـەو لووتکەیـە نەدەچوو کـە گۆڕەپانێکی گـەورەی رووناکـی بوو .شـوێنێک بوو
پێدەچـوو بەردەکانـی بـە حوکمـی هاوسـێیەتییەکی ئەزەلـی لەگـەڵ هەور و ئاسمان و
هەتـاودا نـەرم بووبێتنـەوە .پێدەچوو ئەو زەوییە خودا بۆ فریشـتەکانی دروسـت کردبێت
تـا لـە سـەفەری نێـوان زەوی و ئاسماندا بـۆ وچان بـەکار بهێنـن .ئـەو دارە ،دواهەمین
هەنـاری دونیـا بـوو .پێدەچـوو زەوی لەوێـدا کۆتایـی بێـت و مەلەکـووت دەسـت
پێبـکات .دەڵێـی کـە مرۆڤ هەسـتی بـە ناکۆتـا و هەمیشـەییبوون دەکـرد .وێدەچوو
ئـەم هەنـارە مەودای نێوان زەوی و ئاسمان بێت .سـەریاس دەیگـووت« :خوای گەورە
سـەیر کـەن ،ببـێ و نەبـێ ئـەوە دواهەمیـن هەنـاری دونیایـە ،هیـچ هەنارێکـی تـر نییە
ئاوەهـا بـەرز لـە شـوێنێکی ئاوەهـا دووردا ،لـە کۆتایـی دونیادا روابێـت» .ئێسـتا لەژێر
ئـەم دارەیـدا ،دونیـا بـە کۆتایـی دەگات ،ئاسـودەییەکی قووڵـی بـە کـوڕەکان دابـوو،
ئاسـودەییەک کـە لەسـەر زەوی پەیـدا نەدەبـوو (هەمـان.)110،111 :
 -9-3تەشەرهاوی و تەوس لێدان
لـەم بەشـەدا ،نووسـەری شـێوازی ریالیزمـی جادوویـی روانگەیەکـی تەشـەرهاوی و
رەخنەگرانـەی لـە جیهانبینیـی جادوویـی لـە هەمبـەر واقیعخوازیـدا هەیـە ،بـەاڵم بـە
شـێوەیەک لـە نێـوان ئـەم تێڕوانینـە مەودایەکـی واتـادار دادەنێـت تاکـوو خوێنـەر وا
نەزانێـت کـە ئـەم روانینـە لـە جیهانبینیـی نووسـەرەوە هاتـووە .لـە رۆمانـی دواهەمیـن
هەنـاری دونیـادا بەختیـار عەلـی کاتێـک لـە حیزبـە سیاسـییەکان بـاس دەکات ،ئـەم
روانگـەی رەخنەگرانـە و تەشـەر لێدانـە دەبیندرێـت ،بـەاڵم بـە خاتـری ئـەوەی کـە
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بەردەنـگ راسـتەوخۆ بـەرەوڕووی خـۆی نـەکات ،ئەمـە لـە زمانـی کارەکتەرەکانـی نێو
رۆمانەکـەوە بـاس دەکات« :هەموومـان ریشمان درێـژ بـوو و هەمـوو گیامنـان بۆنـی
ئارەقـی لێدەهـات ،مەسـئوولەکەمان هەمان ئەو کوڕە بـوو کە بێئافـرەت و خواردنەوە
و ئـەو شـتانە نەدەژیـا» (هەمـان.)222 :
«-من میز دەکەم بە حیزبدا  ...میز!
بە چاوێکی پڕفرمێسکەوە بە هەموو پێشمەرگەکانم گووت:
 حیـزب دەیەوێـت هەموومـان لێـرەدا وەکـوو سـەگ بتۆپێیـن  ...ئێمـە چـونئەسـیرەکامنان سـەر بـڕی ،ئەمانیـش دەیانەوێـت ئێمـە سـەر ببـڕن» (هەمـان .)229
 -10-3پێشکەشکردنی بابەتەکان بە پێی ڕاستی
لە شـێوەی ریالیزمی جادوویدا ،نووسـەر تێدەکۆشـێت رووداوە نائاسایی و عەجایبەکان
بـە شـێوازێک کە ئەساسـەکەی حەقیقەت بێت ،وەسـف بـکات و لە گومـان و دوودڵی
خـۆی بپارێزیـت و هەرگیـز نایەوێت ئەم چەشـنە رووداوانـە روون بکاتەوە و شـێوازی
گوتنـی نووسـەر لـە کاتـی بەرەوڕوبوونـەوەی ئـەم دیاردانـەدا بەتـەواوی رسوشـتی و
ئاسـاییە و بە جۆرێکە کە دەڵێی هەموو شـتێک بە پێی حەقیقەت و راسـتییە و شـوێنێک
لـە گومانـی نووسـەر بوونـی نییـە و هەموو شـتێک لـە شـوێنی راسـتەقینەی خۆیدایە.
بەختیـار عەلـی-ش لـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا کاتێـک لـە رووداوگەلـی
نائاسـایی و بڕوا جادووییەکان باس دەکات ،هەوڵ دەدات کە ئاسـایی پیشـانیان بدات:
«ئـەو شـەوە نەدیمـی شـازادەش بـە خـۆی و هاوڕێکانییـەوە ،لـە شـەوێکدا حەقیقەت
تـا دوا ئەنـدازە خەیاڵـی کوشـتووە ،تکایـان لـێدەکات یارمەتیـی بـدەن تـا بگاتـە ژێـر
درەختێکـی هەنـار لـە سـەر ترۆپکـی چیایەکـی نزیـک ،هەنارێک دەبێـت تا لـهژێریدا
بخەوێـت و چاوانـی چـاک بێتەوه» (هەمـان.)106 :
«هەمیشـە بەر لـە روودانـی بوومەلەرزەکان بهچەند دەقیقەیەک خوشـکە سـپییەکان
لـە مـاڵ دەهاتنـە دەرێ ،وەک ئـەوەی ئـەوان کاتـی بوومەلـەرزەکان بزانـن ،وەک
ئـەوەی سـەعاتێکی سـیحراوی لـهناویانـدا بێـت ،یـان ئەهریمەنێـک بـە چرپـە کاتـی
بوومەلەرزەکانیـان ال بەیـان بـکات» (هەمـان.)78 :
«لـە هەمـوو شـتێک گرنگتر من دڵم لـە شووشـەیە ،لە شووشـەیەکی زۆر ناسـک،
بچووکرتیـن دڵشـکان دەمکوژێـت  ...من کەسـێکم لە شووشـە ،کە شـکام ورد دەبم،
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کـە وردیـش بـووم پارچـە بـە جـێ دەهێڵـم ،دەبـم بـە مردوویەکـی بـەد ،مـن کـە مردم
بـە جۆرێـک پەراشپـەراش دەبـم کـەس ناتوانێـت تێبـگات کـە پارچـە ورد و تەنـک و
خۆڵئاسـاکانی منـە ژیانـی تێـک داوە  ...لـە بـەر ئـەوە دڵم مەشـکێنن» (هەمـان.)27 :
 -4دەرئەنجام
بەختیـار عەلـی لـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا ،رۆمانێـک کـە ئەساسـەکەی
لـهسـەر شـێوەی ریالیزمـی جادوویـی مارکێـز نووسـیوە ،هاوسـەفەری خوێنەرەکانـی
لـهسـەفەرێکی مەترسـیداردا دەبێـت .سـەفەر رەنگدانـەوەی فەرهەنـگ و دەردەکانـی
کۆمەڵـگای جیهانـی سـێهەمە .ئـەو بـە جۆرێـک دونیایەکی جوان لـە نێوان شـەڕەکاندا
وینـا دەکات ،دار هەنارێکـی جـوان سـەوز دەکات کـە هەمـووان دەتوانـن لـە ژێـر
سـێبەرەکەیدا دانیشـن و پەیامنـی بـرادەری و هاوڕێیەتـی ببەستن .ئـەو ،خوێنـەر لـە
چوارچێـوەی ریالیزمی جادوویی لـە دونیایەکی بەراوەژوودا بـەرەو دونیایەکی خەیاڵی،
بەڵکـوو ئارمانـی و ئایدیـال دەبـات و ناچـاری دەکات تـا بەو شـتانەی کـە رووی داوە
یـان رووی نـەداوە زۆرتـر بیـری تیـا بکاتەوە.
بەختیـار عەلـی لـە رۆمانـی دواهەمیـن هەنـاری دونیـادا توانیویەتـی بـە باشـی لـە
پێوەرەکانـی شـێوازی ریالیزمـی جادوویـی لـە بەیانکردنـی چەمکـە قـووڵ و ورد و
درێژەکانـی کەڵـک وەربگرێـت و ئـەم پێوەرانـە هاوتا لەگـەڵ دەڤەر ،فەرهەنـگ و داب
و نەریتـی رۆژهەاڵتیـدا لـە بەشـگەلێک لـە رۆمانەکـەدا جێ بخـات .لـە دێڕبەدێڕی ئەم
بەرهەمـەدا خەمبـاری و نامۆبوونـی کارەکتـەرەکان لـە بەرچـاون کە رۆحێکی هەسـتیار
و ناسـکی لـە هەمـوو شـوێنێکی ئـەم واڵتـەدا سـەرگەردانهو دەرد و ئاوارەبوونی خۆی
لەگـەڵ دەرد و رەنجـی خەڵکـی واڵتەکەی خۆیدا لە دۆخێکی نائاشـنادا تێکەڵ دەکات.
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