
ذيوار فازيل

ثايةيةكي  تؤَلستؤي (ئاناكارنينا)ي  رؤماني
رؤماني كةلةثووري لة طرنطي ــةرزو ب
ضنينةكةيدا لة هةية، روسيدا كالسيكيي
دةرووني كؤمةآليةتيء رؤماني رةطةزةكاني
وتةكاني رووةوة لةم طرَيداوة، ثَيكةوة
روسيي ئةدةبي مامؤستاي رةخنةطرو
دَينينةوة، نموونة (خرابتشنكؤ) بة بةناوبانط
ئاناكارنينا جواني  «سروشتي  : دةَلَيت كة
رةطةزي كؤمةَلَيك رؤمانةكة كة لةوةداية،
ضةند وايكردووة  كة هةية،  ئةوتؤي دياري 
رؤماندا بةرهةمي لة تــازة شَيوةيةكي
شتَيك هةموو لة بةر كايةوة،  بهَينَيتةوة
رؤماني (دةستنيشانكردني رةطةزةكاني
بةآلم دةكرَيت»، بةدي تَيدا خَيزانداري)
رؤمانَيكي تةنها ئاناكارنينا ئةوةشةدا لةطةأل
هةمانكاتدا لة بةَلكو نيية، خَيزانداري
نووسةر دةروونيية، كؤمةآليةتي رؤمانَيكي
كؤمةآليةتييةكاني ثةيوةنديية ضيرؤكي
ضاالكيية وَينةكَيشاني  بة ضاكي  زؤر
ثةيوةست ئاَلؤزةكانةوة كؤمةآليةتيية

كردووة.
لة توانيويةتي رؤمانةكةيدا لة تؤَلستؤي
ئةو تةواوي وَينةيةكي ناوةرؤكدا ميانةي
بةشةكاني كة بكَيشَيت، هاوضةرخة واقيعة
هةَلَينجاوة ئاساييةوة ذياني مــادةي لة 
بةكارهَيناني بباتةبةر  ثةنا  ــةوةي ئ بآ 
وَينةي دةكةين سةير وروذاندن، رةطةزي
دانيشتووانة هةموو بة كَيشاوة ذياني
سةير هةورةوةها جؤربةجؤرةكانييةوة،
دنياي فراواني  تابلؤيةكي وَينةي دةكةين 
تةنها تؤلستؤي كَيشاوة. جووتياراني طوندء
جيهاني كة نةوةستاوة ضينانة ئةو وةسفي بة
بةَلكو ئاشكراكردووة، بيرياني هةستء ناوةوة
خوو جؤري دةرةوةء روخساري وةسفي
نموونة؛ بؤ كردووة،  ذياندا لة ئاكاريشياني 

ضيني

دةبةنطيي دةربارةي لَيدوانيان ئؤرستؤكراتي
سستيء طومناويء ذيانيان، ناوةوةيان،
ديارة، ثَيوة طةل بة بةرامبةر بَيهوودةيي
كاركردنء رةنج هَيماي بةآلم جووتيارةكان
رؤحَيكيميلليء لةطفتوطؤكانياندا كَيشاننء
زماني ديارة، راستطؤييانثَيوة بَيطةردو سادةو
يارمةتي زؤر ثاَلةوانةكانيش يان كةسةكان
دةستنيشانكردني لة دةدةن ئةوةمان
نيوة زماني تَيبطةين، كؤمةآليةتييان باري 
ئؤرستؤكراتيية كة فةرةنسي، نيوة روسييء
ثَيدةكرد قسةيان روسيادا لة بةطزادةكان
طةل، رةوانةي سادةو زمانة لةو جياوازة
نةزانيني هةندَيكجار سادةنء كةرةستةكاني
دةدات. ثيشان قسةنةزاني خاوةنةكةيء
ضاوثؤشيكردن لة بة كةسةكان هةر هةموو
نوَينةري وةك  كؤمةآليةتييان، ريزبةنديي
خؤ رؤذطـــارة ئــةو  خؤيانء ســةردةمــي
بة كةسايةتييةكيش هةر زماني دةنوَينن،
تَيطةيشتن بؤ دةدات يارمةتيمان زؤر جيا
ئاكاريدا، خوو  تايبةتمةنديى هةندَيك  لة
سؤزو رادةي لة (ئانا)دا طفتوطؤي لة
لَيدواني لة تَيدةطةين، ثاَلةوانة ئةو سادةيي
كةسايةتيي بة مَيرديدا هةست (كارنين)ي
لَيدواني لة دةكةين، ساردي كؤنةثارَيزي
ئؤرستؤكراتي نموونةيةكي (فرؤنسكي)دا

ئاشكرا بة رواَلةت هةَلخةَلةتاو
دةيةوَيت كة دةبَيت،

تي تيية ا كر ستؤ ر ئؤ
لَيدوانء لة خؤي
ا يشد ر خسا و ر
ــت، ــزَي ــارَي ــث ب

لــــةثــــاأل
ني ا و لَيد

، ا تيد ية سا ــؤيكة ــســت ــؤَل ت
بؤ تري  يارمةتيدةري هؤكاري زؤر 
ثاَلةوان مةوداكاني ئاشكراكردني
خؤدواندني لةوانيش؛ بةكارهَيناوة،
تايبةتمةندييةكانى لة يةكَيك كة ناوةوة،
تؤَلستؤي لةالي رؤماننووسين ديمةني
لة ــةردةم ه كةسةكاني كة ئةوةية،
لة دةردةكةون توانايةكدا خاوةن شَيوةي
قوَلياندا، بيركردنةوةي بةهَيزو هةستي
(ئانا) كةسييةتي لة بةتايبةتي ئةمةش
ميانةي لة دةردةكةوَيت، (ليظين)دا و
زؤر رادةيةكي تا موناجاتياندا وردبوونةوةء

ديار بة كةسيايةتيان
ــةروا ه ــت، ــةوَي دةك
كةسايةتييةكاني بة
ئاشنا تــريــشــمــان
ميانةي لة ــات. دةك
ــي ــان ــةوةك ــوون وردب
لة زؤر ـــا)دا ـــان (ئ
ــي ــان ــةك ــةت ــف ــي س
مَيردةكةي كةسايةتي
ـــةي ـــان ـــةس ك و 
بؤ ــان ــم ــةري دةوروب
لة دةبَيتةوة، روون
رامانةكانى ميانةي
ــدا ــش ــن)ي ــي ــظ ــي (ل
خاسييةتي زؤر
ميزاجء بيركردنةوةو
نوَينةراني ئــارةزووي
خؤ دةرةبةطايةتي
مةزني دةردةخـــات.

توانيويةتي كة دةردةكةوَيت لةوةدا تؤَلستؤي
شؤِر ثاَلةوانةكانيدا ناخي بة وردي بة زؤر
لة مةينةتةكانيان سؤزء هةستء بَيتةوةء
بكات، ئاشكرا ذيانيان جياوازةكاني ساتة

بةثَيي كةسايةتي ــةك جياوازيي

نموونة هةَلوَيستء بارودؤخةكة دةطؤِرَيت، بؤ
ثاَلةوانةكةي جياواز روخساري ضةندين بة
طؤِراني ثَيي بة كة دةكات،  ئاشنا (ئانا)
دةطؤِرَيت، بارودؤخةكةي دةروونيء باري
بةختةوةر مرؤظَيكي وةكو جارَيكيان (ئانا)
خؤشةويستيية، خاوةني دةردةكةوَيتء
ويذدان مرؤظَيكي  وةكو جاريش هةندَيك 
باَلي بةسةردا ئازار دةردةكةوَيتء ثةذارة بة
مرؤظَيكي وةكو هةية وايش جاري كَيشاوة،
لة جيابوونةوةي بة دةردةكةوَيتء شووم
هةندَيك تَيبةردةبَيتء  ئاطري كؤِرةكةي 

ضارةنووسي ــانء ذي لة بَيزارة جاريش
لة )ئانا) روخسارانةي  ئةو هةموو  خؤي،
بــةدواي يةك رؤمانةكةدا الثةِرةكاني
ئةنجامدا لة ئةوةي بؤ دةردةكــةون يةك
هةستء بارودؤخي وردي وَينةيةكي زؤر
ثاَلةوانةكةيمان بةيةكي دذ ئاَلؤزو
تؤَلستؤي بكاتةوة. روون بؤ
بة ثاَلةوانةكانيمان بارودؤخي
شَيواوي ذيان لة ئابوورييةكي بآ
نَيو دةمانخاتة  كــردووة، وةسفي
ثَيشتر بَيئةوةي ئةوانةوة ذياني
بداتآ. ثَيشةكييةكمان هيض
سادةييء بة (ئاناكارنينا) رؤماني
ذيانء وَينةطرتني هةمةاليةنيء
بة ثاَلةوانةكاني وردي هةستي
سةرنجي قوَلييةوة راستطؤييء
خوَينةر راكَيشاوة.  هةموواني 
ذياني لة شتانةي  ئةو  هةمان
ئةو خؤيء ئاسايي ــةي رؤذان
مةزةندةي هؤشيدا  لة  شتانةي
خةَلكء ــارةي دةرب ــردوون ك
رؤمانةدا بةدييان سروشتيان لةو
رَيكةوت نيية، بة دةكات، هةروا
نووسةر ثاَلةواني كارنينا)ي (ئانا كة
هَيشتا نزيكةء دةروونمان لة هةميشة
ئةطةرضي دةكات، ويذدانمان لة كار
ئَيمةو جيهاني لةنَيوان ساأل دةيان
مرؤظة هةوَلداني (ئانا) ضيرؤكي (ئانا)داية.
(بة بةختةوةري، بة  طةيشتن  لةثَيناو
تراذيدياي ناوةرؤكةكةي). لة ضاوثؤشيكردن
هؤكارةكاني كة مرؤظة، تراذيدياي (ئانا)
كؤمةأل نةريتةكاني ضارةنووسء بارودؤخء

وةستاون. دذي
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