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 ك ڕه مندانی گه

ن سه عید حه سه مه حه
  ن  قوڕانه و پارچه آانم ئه چیرۆآه ن، آورته آانم گۆزه ڕۆمانه

 . وه بنه ر ده ستم به  ده آاندا، له  آاتی دروستكردنی گۆزه  له آه
  

 ره ری هه ، نووسه  قاهیره له) نیل(قامی   شه آی توندڕۆ، له سالمییه ئی1994ری ی ئۆآتۆبه14
تی  خه1988  آه) 2006-1911(ی  شتا و س ساه حفووزی هه جیب مه ب، نه ره ی عه وره گه

مندانی(ی ڕۆمانی  وه  دوای بوبوونه له. ختی بریندار آرد  سه رگرتبوو، به نۆبی وه
ری ناوبراو بۆ تیری مین جار چاپ آرا، نووسه آه دا، بۆ یه1959   له ، آه وه ه)ك ڕه گه
نجامی ره حفووز، سه جیب مه الماردانی نه په.   نیشانه  توندڕۆآان بووه توای ئیسالمییه فه
حمان بوو بدوله ر عه تی شخ عومه  بابه ی له  تیرۆریستانه و ئیسالمییه و هاندانی ئهَوڵ  هه
.ڵ آردبوو ریان حه  خونی نووسه وه ندان آتب و گوتاره هڕی چ مژبوو له  له آه
ك، ڕه ی مندانی گه وه ختی بوبوونه روه ر سه گه ئه: (ندان جار گوتبووی  چه و شخه ئه
.)آان بنووست یتانییه  شه ته آرد، ئایه ده لمان ڕوشدی زاتی نه حفووز آوژرابا، سه جیب مه نه
حفووزی جیب مه وی تیرۆرآردنی نه ی، هه  توندڕۆیه نجه و گه  ئهد ناجی، مه ر چی محه گه ئه

هیچ: (می دادگادا گوتبووی رده  به چی له ، آه وه خوندبووه آی نه ڕه دا، ڕۆمانی مندانی گه
.) وه ستمه ده مان آار هه  هه مدیسان به ر ئازاد بكرم، هه گه ی آردم و ئه وه شیمان نیم له په
د مه ل محه ، وه وه شت لیتر خونیان ت آرد، چاك بووه ی هه وه ز دوای ئهحفوو جیب مه نه

و ر ئه سه یان تیرۆر آردبوو، له) رج فۆده فه(ی  و تاقمه ندامانی ئه  ئه آك بوو له  یه ناجی آه
موو با هه: ( ر خۆی گوتی  به وه  هۆشی هاته حفووز آه جیب مه نه.  درا  سداره ی له تاوانه
شنبیرییِ، ئاخر رۆ ویش ئازادییه  ئه  آه وه نسیب آۆ ببنه ك پره وری یه  ده بیران لهڕووناآ
مال ر زوو جه هه!)  وه ینه نگ بند بكه بروزه  ڕووی زه ، با ئای ئازادی به ی ئازادییه زاده

حفووز سوور بوو، جیب مه  خونی نه ستی به ی ده  تیرۆریسته و گروپه ئه: ( غیتانی گوتی
كی وه گژداچوونه یش بۆ به)هالی ئه(ی  ڕۆژنامه.) ختی ئیخوان  دره  له كهلقی تیرۆر، جار
  . وه آی بو آرده ڕه  مندانی گه دیكه

)1(  
ل ، وه وه آی ل بو آرایه یه قه ند ئه دا چه)هرام ئه (  له  زنجیره ك به ڕه تا مندانی گه ره سه
ت سه  ده آه. ی ڕاگرت آه ی ڕۆمانه وه دا، بوآردنه)ر زهه ئه(ژر گوشاری   له یه و ڕۆژنامه ئه

آانی ره  و نھنی آاراآته وه ی ڕوون بكاته آه ستی آتبه به حفووز آرد، مه جیب مه  نه داوای له
ك  نه گره خنه بی، ئیشی ڕه ده ی آاری ئه وه ی لكدانه رگۆمنته و ئه ر به بدرآنت، نووسه

  .ت قوتار آرد سه آانی ده ی پرسیاره وه  ومدانه  لهی، خۆی آه ره داهنه
  
: گوتم سم پشل آرد آه مافی آه،  باوآه  براآانم دلۆڤانتره گورگ له(
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  .) و خۆر و مانگم بینی آوڕنووشیان بۆ بردم ستره  ئه یازده
)2(  

تی چواری ك ئایه ته ی له ه  مامه یدا، شاعیرانه و شیعره  له روش آه حموود ده ئایا مه
یت احدعشر آوآبا والشمس والقمر،ابت انی رابیه یا  قال یوسف الذا<: تی یوسفدا سووره

آان، بییه ره  عه ستین و وته له ندیی نوان فه بۆ باسكردنی پوه> .یتھم لی ساجدینار
  ؟  آتبی پیرۆز آردووه آی به تییه ، هیچ سووآایه آردووه

   
سیح ڕی مه ی نوێ بۆ بیروباوه وه نه دا، خونده ده  ڕی نه سهڕاستدا، آ آانی ناوه ده  سه له

 آتبكی پیرۆزدا  له دا آه و چیرۆآانه ڵ ئه گه ری له آردنكی هونه ه بكرت، ئایا مامه
  ؟ وه ی آوفره  خانه وته آه هاتوون، ده

ن، م ببه  ئادهآات، آوڕنووش بۆ آان ده  فریشته  خودا داوا له قی پیرۆز، آه ی ده گوره  به
 خۆڵ چ  له م آه  بۆ ئاده ، سوجده  ڕووناآی خوقاوه ی له وه  پاساوی ئه به!) ئیبلیس(

خت ری فن دره  به  له بینت آه وا ده م ڕه  ئاده شت به هه  به رجه و مه خودا به. ، نابات آراوه
.آات وینی ده ی زه وانه خوات، ڕه دات و لی ده فریوی ده) ئیبلیس ( ل آه خوات، وه نه
ری  آاراآته  و هنده یه وره  گه واره لی قه  ڕووپه522  ، آه وه آه تای ڕۆمانه ره  سه ر له هه

من آوڕی: (ت تی، ده  باوآیه آه) الوی به جه (  ژماردن، ئیدریس به ت دنه حمه  زه ، به تدایه
آكی نیزه ی برام، آوڕی آه)م دهه ئه(ل  آان، وه  باشه ره  هه  ژنه  له آكه  یه خاتوونكم آه

الوی، ئیدریسی به  جه یڤانه م په ر ئه سه له) 3.) (بت من بریكاری تۆ بم ده  ، بۆیه شه پسته
می برای دهه دا، ئیدریس ئه آه می ڕۆمانه آه شی یه  به ر له هه. آات ر ده  مای خۆی ده آوڕی له
 آه  سیحراوییه یری آتبه الوی، تا سه به ی جه آه تییه  تایبه ینرت بۆ ژووره دات و ده فریو ده

، یه ه و هه ر ئه سه ، له الوی تدا تۆمار آراوه به تی جه سه وی نھنیی هز و ده بكات، ئه
  .آات ر ده میش ده دهه الوی ئه به جه
  
خت و  دره  له  په الوی آه به ، مای جه الوی خودایه به ، جه وه آانه ی ئیسالمییه  ڕوانگه له

 خودای ك چۆن ئیبلیس به وه. م میش ئاده هده  و ئه ، ئیدریس ئیبلیسه شته هه گوڵ، به
من: ت  باوآی ده  خۆڵ، ئیدریسیش به میش له  و ئاده  ئاگر خوقاندووه منت له: گوتبوو

  مای باوآی به بات و له رد ده مان ده  هه می برای به دهه باشم و ئه آوڕی خانمكی زده
 و دلۆڤانی رزی ڕووخسار نوورانییه آی بابه یه له باریكه ( یش آه) فاعه ڕه. (دات رآردنی ده ده

دا  گژ خراپه  به  چاآه به( و  یه آه ركی گرنگی ڕۆمانه آاراآته) 4) (چۆڕت، و نیانیی ل ده
 خاآی ی خۆیدا به آه  باخه آشت و له ده ی هه آه رمه الوی ته به و جه) 5) ( وه چته ده
 آن ، له وه ته  بۆ الی خۆی بند آردووهی خودایش عیسای و پاساوه به. سپرت ده

  . سیحه تی مه زره ، حه یه فاعه و ڕه آان، ئه ئیسالمییه
  

 و یه  ژن و مندای هه الوی آه به مزی بت، ئاخر جه ی ڕه وه ك له  وه  زیاتر ڕیالیسته آه ڕۆمانه
ی آانی دیكه ۆمانهك ڕ آیش وه ڕه مندانی گه. مز بت بۆ خودا ، ڕه رج نییه شمرت، هیچ مه ده
ی بوونه سته م وابه ر ئه تی، هه ریه گه  تا ئاستی ناوچه  میسرییه نده وه حفووز، ئه جیب مه نه

ش بۆ خۆی پارادۆآسكی وه ئه. ركی جیھانی  نووسه ، آاركی آرد ببته وه  میسره ر به نووسه
  درا،له اره سد  له1966ی   توندڕۆیه و ئیسالمییه یید قوتب ئه ، سه یه دیكه
حفووز جیب مه ی نه) یبهطآفاح (ی ڕۆمانی  رباره  گوتاركدا ده دا، له1944ری مبه سپته

موو آوڕ و ستی هه  ده  خۆڕایی به ی تۆ، به و ڕۆمانه آرد، ئه ر توانیبام آاركم ده گه: (ت ده
 ری له هوناآردنی هون( آتبی  حفووزیش زۆر به جیب مه نه.) ییشتبا آیژكی میسر گه
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  . رسام بووه یید قوتب سه ی سه)قورئاندا
  
س ی آه وه  همنی ب ئه ل به  بوو، وه وستی بورانه نی هه  خاوه میشه حفووز هه جیب مه نه

ك  موو بگۆیه  گوێ بۆ هه  آه ك مژوو به وه: (یگوت و ده ئه. نواند وستی ده بریندار بكات، هه
 توانای  خشت آه به  ده وانه ت به قیقه ن ناگرت و دواتر حهنی هیچیا ل الیه درت وه ڕاده

ی   و ئاماژه ی زمان، ونه وه لی خۆدواندن، چآردنه آنیكگه  ته وه ئه.)  یه ڕامانیان هه
آانی  وخۆیی بوون، ڕۆمانه  ڕاسته  و خۆپاراستن له ی ڕسته وه ، میتافۆر، آورتكردنه شاعیرانه

  . وه آرده زیك دهمزی ن  ڕۆمانی ڕه ویان له ئه
)6(  
 چوو له سك ده ی نو سنگی آه ناسه  هه ر له سووتا، هه دا مۆمك آزآز ده آه ناو آوخته له(

  .دا بت ختی گیانه روه سه
  .دات  آیس ده ست مردن قوتارت ناآات، ژیانت له  ده ترس له!  ترسه مه) 7(
  .  موو دك قیناوییه هموو زمانك ژاراوی و ه ستك چنووآاوی، هه موو ده هه) 8(
وری   هه یان دا، خرا له خماخه  چه ك بروسكه ، وه وه  چاویانه ی له  تووڕانه رنجه و سه ئه) 9(

  .) دا بزر بوون وه پیشخواردنه
)10(  

  و جۆره آی ئه یه وه گرت، نابت هیچ لكدانه ده ك زتر هه یه وه مزی لكدانه قی ڕه  ده چونكه
 چاو آرابا، ئیسالمییه  ڕه م ڕسایه ر ئه گه ربگیرت، ئه ت وه قیقه ك حه  وه تكستانه

ك، ڕه ر ڕۆمانی مندانی گه سه گرت و له ده حفووز نه جیب مه  نه بیان له زه توندڕۆآان غه
  .درا ده وی آوشتنی نه هه
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