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  :نوال السعداوی

  رۆك آۆماری گرنگتره  سه ی رۆماننووس له پایه
 .ۆمڕدا نا ڵ مگه گه من له

 

 
 .نوال السعداوی

  
  ینی ـ سوید شرزاد هه: و 
com.hotmail@55Sherzad 

 
ك  رچوو، وه  میسر ده زگای الھالل له  ده له )  الروایه( ناوی   دوا رۆمانی دآتۆر نوال السعداوی به ند مانگكه چه
  یه وه بیانۆشی ئه، و ی راگرتووه و رۆمانه االزهر ئهوا   آه وه یان بوآرده وه ی ئهوا آان هه موو جارك رۆژنامه هه
   له آه وا رۆمانه ، آه وه درۆخسته ی به هوا و هه زگای الھالل ئه ، ده ووهدارآرد آه نی ئیسالمی له ئای آه وا رۆمانه آه

ویش هاوشانی  ، ئه ووهتی آۆماری میسریش خۆی پاوت رۆآایه بۆ سه نوال . فرۆشت و ده وه بازاردا بوبویته
ویش پش  رۆك بپاولون، ئه ك خۆیان بۆ سهرۆك حوسنی مبار ر سه رامبه ی تر ویستیان به سه نجا آه و په ئه
 .رۆآی گۆڕی بژاردنی راستوخۆی سه  هه ت به باره ستووری سه ی ده76ی  رۆك ماده  سه بوو آه وه ئه
 
 1955 سای  له.  دایكبووه  له  باآووری قاهیره  آم له40ی دووری  )  لحهطآفر (  گوندی   ال السعداوی، لهنو

 1965 سای  ی نیویۆرك له) آۆلومبیا (  زانكۆی   و ماجستری له رگرتووه روونی وه  پزیشكی ده بكالۆریسی له
ورونی  ندروستی ده  ته یدانی له تكی زانستی مه راسه  ده1974سای  له) عین الشمس (  زانكۆی  ، له رگرتووه وه

آانی   سیاسییه ر نووسینه سه له.   آاریكردووه1972 سای  رچوونی له ندروستی پاش ده تی ته زاره  وه ، له آردووه
رانی  ی نووسه ه زراندنی آۆمه شداری دامه  به1971سای  ، له  آاروباری گشتی زیندوو بوه ، له رآراوه  آار ده له

   به،ندروستی ی رۆشنبیری ته ه  آۆمهزراندنی  دامه  له شداری آردووه  به1968سای  ، له  کردووهژنانی میسری
ولی  بی ده ره ی هاوآاری ژنانی عه ه  آۆمه1982 سای  له.  وهبژردرا نی ئیداریی هه نجومه ئهرۆآی  جگری سه

و گۆڤاری ) ندروستی  ته(  گۆڤاری 1968سای  ، له1985 سای  ی هاوآاری ژنانی لقی میسری له ه و آۆمه
 . زراندووه ی دامه)  نون( 

 :ك ش آتبی زانستی وه ری و شه وه و دوو آتبی بیره  چیرۆك و دوو شانۆنامه وت آورته نۆ رۆمان و حه
 1969ژن و سیكس  
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 ، 1971  یه آه سله  ئه مینه  
 1973پیاوو سیكس 

 1974بی  ره رووی رووتی ژنی عه 
 1975فسی  آانی نه ره ربه ژن و به 
 ،1988ی ژن  رباره ده 
ی  رباره بی ده ره ر بینینی عه رامبه ق به ی ئاشكراو زه وه رووبونه ر رووبه به  میسر له  له م آتبانه آانی ئه بۆچوونه 

  ناوبانگی جیھانی بۆ و آتبانه ، ئه یداآردووه ی زۆری په خنه و ره  پیاوو ئاینی ئیسالم، آشه ندی به یوه ژن و په
ندین   بۆ چهآانی آتبه.  تی ژنان ناسراوه تایبه آسانی مرۆڤ به  ژنی داواآاری یه یداآرد، به نوال السعداوی په

 جیھاندا  بیین له ره  زۆرترین آتبی عه و آتبانه آان، ئه  جیھانیه  پی ئاماری آتبخانه ، به رگردراوه زمان وه
  ت به باره بی و جیھانی سه ره ی عه ندین سیمینارو آۆنگره  چه رآرد له  ناوبانگی ده آه. شكراوون فرۆشراون و دابه

ر  سه آجار له ی میسر یهوت  له.  بووه  زانكۆآانی جیھان دیداری هه ندروستی له تهب و  ده آانی ژنان و ئه مافه
.  تكراوه ب خه ده رو ئه نی بای هونه هنجوم ن ئه الیه  له1974سای  له) داوو دیوار (  چیرۆآی  ی آورته نامیلكه

ر   سه  له1982رنسی  بی و فه ره تی عه تایهتی دۆس ه، خ تكراوه ندین جار خه بی و جیھانی چه ره تانی عه و له
ی هاوآاری ژنی  ه ی آۆمه و ساه ئه)  وا ی حه رووی شاراوه( ، و آتبی )   خای زیرۆوه ژنك له( رۆمانی 

ی جبرانی ت خه 1988سای   ئوسترالیا له بی له ره پووری عه له ی آه سته ده. رگرت زراند وه ولی دامه بی ده ره عه
 2003 سای  سپانیا له  ئه له.  رگرتووه ری لیبی وه ماوه دالیای جه  مه1989سای  له.  خشیووه یان پبهب ده ئه
نی  نجوومه ی باشوورو باآووری ئهت خه.   رگرتووه بی وه ده نترناشیونالی ئه ی بریمی آاتالونیای ئهت خه
ر داگرتنی رۆمانی  سه ستبه ی ده وه وای بوبوونه  هه پاش دوو مانگ له.  رگرتووه   وه2004 سای  وروپی له ئه
  ئالینو له : زانكۆآانی  خری له رچووبوو، دآتۆرای فه  ده وه ه1987 سای   له ی آه وه ئه) رووخانی ئیمام ( 
 . رگرتووه سكتلندا وه  ئه نگلتراو سانت ئاندروز له  ئه رویژو یورك له  نه مریكاو ترومسو له ئه
 
 ؟؟..بۆچی ... آراو  غه ده رداگیراو قه سه ستی به ت ده آه ی رۆمانهراست  بهـــ ـ

رانی ئاسایی  ك خونه هناردووم، منیش و تی بۆ نه ی تایبه االزهر نامه.. !!  یان نا  رداگیراوه سه ستی به نازانم ده
و  تی ئیسالمن، منیش له ریعه  شه  دژ به و بگانه  ئه ، گوایه وه م خونده آه ی ناو رۆمانه ند بگه م و چه آه هوا هه

آرێ ژنی خونرژی  بت، ده سی بئیمانیش هه آرێ آه رۆمان ده ، له  رۆمانه وه رناچت، ئه رم ده  سه لوژیكه
م  آه  رۆمانه گیرت، بۆیه ردی تده ر به به  داری به ؟؟ دیاره..وت  زۆآیان ده تی نه سایه  آه وانه  ئه دیاره.. تدابت 

  ، زیاد له ستاوه  راوه ی ئمه گه ژنم، آۆمه هه م ده آه ته  بیرو هزری میلله نجا ساه  من په ، چونكه یه هغ ده قه
س شتكی وت،  رآه رێ، هه ر نووسه ن، گه ترسن، آۆیله ت ده سته  ده پویست دووروون، ترسنۆآن له

 !نر گه رگری ده  پارزگاری و به  له ندین شوه چه ترسن، به ده
 
بی  ره آانی عه موو آتبه  هه آانی تۆ له وا آتبه  آه، لماندووه یان سه وه  ئه،آانی روشنبیری جیھانی  راپۆرتهــ ـ

   بهووروژنت، آان ده ستی خۆرئاواییه  هه  نوسینانه و جۆره  تۆ به یه وه ر ئه به  له ، دیاره یه رو ناویان ههتر بازا
 ؟..بژیت  تۆ چی ده... س كتی سوونتكرنی ژنان و س بابه
ن و  آه آارده) االهرام ( ی   رۆژنامه ی له یه سته و ده تن، ئه ی حكومه سته ن دارده آه  ده  قسانه و جۆره ی ئه وانه ئه

ی االهرام  ی رۆژنامه نی ئیداره نجومه رۆآی ئه رو سه رنووسه ر سه  سه  هرشم برده گرن، آه رده ی زۆر وه مووچه
ران و  آات زۆر نیگه مریكا پاپشتیان ده ی ئه وانه آات، ئه رۆك حوسنی موبارك ده  سه وانی لهی پشتی وه ئه

ت من   ده  آه ی بۆش وایه ك درۆآه نووسم، وه رانی خۆرئاوایی ده بژن من بۆ خونه  ده وانه نگ بوون، ئه دته
 ست ربه کۆت و بهم  آه  ده و یاسایانه ئه گۆڕانی م، داوای آه ستی ژنان ده ربه من پشتیوانی سه. م آه عیراق رزگار ده
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  خنه ت ناآات ره س جورئه آات، آه  ده و قسانه مان ئه م سۆزان موبارآیش هه  ده وه نت، من ئه بۆ ژنان داده
ی  له سه تی آارای مه سایه ندام و آه ند ئه  هاوآاری چه یی ژنانمان به وه ته نی نه نجوومه  ئه آه..! و بگرت  له

تكردن ژنان  هشتنی سوونه آۆششم بۆ نه. وت ستكه وتمان ده ستكه ندین ده  چه نه نجوومه و ئه زراند، به  دامه ژنانه
ندروستی ژنان   ته ند زیان به تكردنی ژنان چه مزانی سوونه  هاتبوو، من ده وه ندروستی و پزیشكییه  زانیاری ته له
   له خنه ی ره و رووناآبیره ئه. بوو  نه ته و بابه زاییان له ر شاره سه  نه آه ی هرشم ده وانه نت، ئه گه ده
ی بشكنت و پشوو بدات و  آه مه له بت، با قه ی نه رنامه گرت و گۆڕان به ڵ نه آانی ناو آۆمه ماسییه آه

فور صدآتۆر جابر ع. تداران بكات سته رپرس و ده م  ستایشی به له  آراوین قه وه  فری ئه ئمه.  وه پابداته
 . وه ركی لوبنانی بوبكاته  نووسه ی ژنه وه ورا لكۆلینه نی بای رۆشنبیری نه نجوومه مینی گشتی ئه ئه
ت  كس و سیاسهك ئاین و س رامی وه و حه غه ده هی ق  سگوشه ی له خنه  نوسین، ره ركی ژنی ئازا به  نووسه آه 
رزی  وشتی به ر، من داوای ره  سه آرته آات، بگومان هرشی ده ڵ ده  آۆمه  داوا چاآسازی له گرێ، آه ده

آان  گره خنه ره. س گوم ل راناگرت  آه وه داخه به. آرێ رزی زانا ده آی به یه سته  ده ش به وه م، ئه آه  ده قینه راسته
 ؟؟ .. یه ت هه وله تی ده  سیاسه  رۆمانی دژ به  زۆره دا چهِ بازار تن، له وله ندانی ده آارمه

 
آردووی،  تی نه س خه خۆش آه ئاستی ناو  له،تكراویت  خه وه ره  ده نیا له  تۆ ته رنجه ی جگای سه وه  ئهـــ

 ؟..!! دایه  لره آه پرسیارو گومانه
نی  نجوومه  ئه  چیرۆك بوو لهشی رۆآی به  سه تای ژیانی نوسینم بوو، توفیق الحكیم آه ره  سه1974 سای  له
تی هاندانی  رگرتنی خه م منی بۆ وه آه ه )داوو دیوار (  چیرۆآی  ه ر آۆمه سه ب له ده رو ئه ی چاودری هونهبا
خشی  بینی و به وا نه هِ ر ی بۆ من به آه هت خهزیری رۆشنبیری بوو،  وآات وه ت پاوت، یوسف السباعی ئه وله ده
ر  سه و سووربوو له م ئه ، به بووه مان هه ر الحكیم قسه سه ر له گه بوو، ئه  نه وه  نووسینه ندی به یوه هسك پ  آه به
پرسم، بۆ باسی  زۆریش ده. ستابوو  وه وه ییه ی هاوآیشه له سه ندین مه ر چه سه ش له وه ی، ئه آه بژاردنه هه
وا پ  هِ ر تی نۆبلیان به  خه ، بۆیه سندبووه ویان الپه ی ئهآان آان نووسینه ن، خۆرئاواییه حفووز ناآه جیب مه نه

 ؟... بینیووه
 
 ؟..رگرتبوو  تا وه و  و رزلنانی لهت خهندین  حفووز پش نوبل چه جیب مه  نهــ ـ

 ت خه  وه قیهفری وروپی و ئه انی ئهوتمریكاو   ئه ی تر، من له  شوه م له  به  ئاستی نۆبله آانی منیش له هت خه
ندونیسی و هیندی و تورآیش، جیاوازی   ئه وانه  زمان آراون، له30  ی زۆرتر له رجمه آانی من ته آراوم، آتبه

ت بوو،  ی هاوآاری حكومه وه ر ئه به حفووز له جیب مه ، نه كدا آاركی ناشیرینه  نوان خه و پاوانخوازی له
ی  وانه  پچه ، به سمیان بووه ری ره آه سمی و قسه ری ره ، نووسه  بووه وه ڵ الساداتا پاپشتی ئاساییكردنه گه له
ی منیان  وانه ئه.  وه مه ك جیاناآه یه ب له ده ت و ئه ، من سیاسه موو شتك سیاسیه ی نۆبل پش ههت خه. من
.. تین  ژی سستمی چینی باوآایهی د وانه  خۆرئاوا زۆرن ئه تم، له سته  من دژی ده بووه وه ر ئه به  له كردووهت خه

 ساڵ بواری خوندنیان 14بوون پش  وانه ، ئه ڕی عیراق بووینه س دژی شه ها آه مریكا ملیونه  ئه منیش وام، له
رد، آ ، قبوولیان نه وه  بمه  وانه  زانكۆی قاهیره مریكی بۆ سازآردم، من داوام آرد له  زانكۆآانی ئه له

 .ندروستیان داخستم بییان پداخستم، گۆڤاری نون و ته ره ی هاوآاری ژنانی عه ه ۆمهوانیان بۆ دانام، آ پاسه
 
 ؟؟ .. ی زۆرترین زمانی جیھانی آراوه رجمه آانت ته یت آتبه آه ست ده  بۆ ههــ ـ
  ؟؟..آراون  رجمه آانم زۆر ته بۆچی آتبه: پرسن وانیش ده ئه
   شووم به وت آراون، من آه ركه آراون، به  نه رجمه آانم ته آتبه  وه سمی حكومییه ی ره وتنامه پی ریككه  به

ردوو زمان چاك  و هه  ئه ش بواری خۆشكردووه وه ، ئه آرد، دایكی شریف ئینگلیزبووه دآتۆر شریف حتاته



 

www.dengekan.com 
7/21/2007 

ان  زیند  له بوو آه وه آرد، پاش ئه و پیاوه  ساڵ شووم به40   بی و ئینگلیزی، پش زۆرتر له ره فربیت، عه
ش  مریكا گیرابوو، بۆیه  ئیسرائیل و ئه رانی ئینگلیزو دژ به  داگیرآه بات دژ به ر خه سه  ساڵ له15و  ئازادآرا، ئه

  شریف به..! چت  رده  جاسووسیان لده بژن منای دایك بگانه ی ده وانه  زۆرن ئه م چونكه  ده وه ئه
آی  زگایه شی ده آردو پشكه رجمه می ته آه یه) ربی  ه ژنی عهرووی رووتی ( رسام بووو آتبی  آانم سه نووسینه

سای  له)  زد بووك( ناوی آتبی  پی ئینگلیزی به آی چه زگایه آرد، ده وان چاپیان نه مریكی آرد، ئه خشی ئه په
موو  ك هه من وهم  ی زانستی بوو، به آه ته ، بابه یه وره آی گه زگایه  ئستا ده زگایه و ده  چاپیانكرد، ئه1980

 زمانكرا، 30ی  رجمه ست هناو ته ده وتنی زۆری به رآه  سه آه بی نوسیبووم، آتبه ده ی ئه  شوه آانم به نووسینه
آانی  ی آتبه م زۆربه آه پیاوه.. آان  آان و رۆمانه ندین آتبی منیان آرد، زانستییه  داوای چه آه زگایه  ده بۆیه

یان آردوون  رجمه سانی تر ته ی آه وانه آراون، ئه رجمه موویان جوان ته  هه ، بۆیه آردووه رجمه منی ته
 .ندیین مامناوه

 
بی،  ده نی ئه ك الیه ، نه رۆك داوه  ناوه خیان به آانت زۆرتر بایه بیه ده  ئه  نووسینه آان وتوویانه گره خنه  رهــ ـ
 ؟؟..باتگركی سیاسی بناسرت  ك خه  خۆشت وهك آاری سیاسی و آانی تۆ وه  آاره ش بواری خۆشكردووه وه ئه
و  نووست، ئه تی ده یه ی آۆمه وه و توژینه ، ئه وان وتوویانه ، ئه آان رایان وایه  میسرییه گره خنه راستی ره به

لمان  كی ئهگر خنه ڵ ره گه لمانیا له  ئه ، له  دزراوه وه ره  ده یان له وه آات، ئه تداران دخۆش ده سته ش ده قسانه
گرانی  خنه  ره وان له گرانی ئه خنه ی آرد، ره یه و قسه تك ناآۆك بوین، پاشان ئه ر بابه سه ك، له  یه یشتینه گه نه

آانی من  های نووسینه ، رۆژێ دادێ به یه آی تر هه یه وه  نه آانی من پویستیان به  باشتر نین، نووسینه ئمه
روناآبیران و . ی بوو، دوایی نرخیان زانی آه رمه ڵ ته گه گ له ك سه  مرد یه  آهك آافكا ركی وه زانن، نووسه ده

 1981ری  تمبهپ س له. آرن ر ده آشن و ناوزه هروو رایاند ر سه آوژرن و له آرن و ده ردباران ده رۆشنبیران به
تی   دۆستایه،رپاآرد  به  دژی ئمهو پالنی  ئهاستیداِر  پالنگر ناوبرد، له ی به كی زۆر گیراو السادات ئمه خه
بی دڕاندو خاآی  ره آتی عه  برد، یه یه و ئاراسته و ئه ره ی به آه مریكاو ئیسرائیل مۆرآردو ناوچه ڵ ئه گه له
ی  ب زاراوه ره ی عه وه ته  جیاتی نه ب له  ده وه و رۆژه له.   ئاراوه وتاندو داگیرآردنی عیراق هاته ستینی فه له فه

رۆك مبارك  تیدا سه سته تای رۆژانی ده ره سه له. درت رنا سزا ده گه آاربھنیت، ئه راست به تی ناوه خۆرهه
  : ی خۆی بینی و وتی آه  ماه ی له ئمه
رآردن و گیرانی  ر ناوزه سه ت له ر حكومه سه یی؟ داوام له  ساده وا به ..  وه مم دایه منیش وه.. زمانن  سته  به ئوه

م  ك ملیۆن جنیه  من داوای یه ، راسته وه م برده آه بووم آرد، آشه ره  دادگا تۆمارآردو داوای قه نگ لهس ما
. آی پۆلیسی ناوهینا زگایه  ده تم به  حكومه وه رحال من به هه یان دام، به زار جنیه وان س هه آردبوو، ئه
.  وبووه می ئه رده سه م له ، به بووه نیا نه رچی ته گه ئهمان،  یه  تازه وشه و ره  له بووه وری زۆری هه السادات ده

  پاش  ی روجرز رازی بوو، له آه رییه ستپشخه  ده ر بهصبدالنا جمال ع  آه  بووه1967 پاش نسكۆی  آه سه ره هه
 .یدابوو تی په رآردایه ی  سه نده بردن و گه روه ت و به سته ی ده نده  گه نسكۆوه

 
  ؟.. ر پاوتصرۆك آۆماری م تی سه رۆآایه  سه  تۆ خۆت به ب بپرسم، راسته ییدا ده دوا  لهــ ـ
. تی آۆمار پاوت رۆآایه آان خۆم بۆ سه  سیاسیه ماته ره نیا بۆ شكاندنی موحه ته.   راسته هوا  هه وه  ئه به

ران  ڵ نووسه گه رۆك له ی سه وه  آۆبونه یم لهر زمان درژی به له.  وه  نزیك ببمه آه وره  گه رمه  هه خۆم پاوت تا له
ن،  و بكه یره مان رباز په سانی تر هه  بوار خۆشكرا تا آه نگاوه و هه به. درا شدارییكردنم نه و رۆشنبیران بواری به

  داخراوانه  وازه و ده ی ئه وه  آردنه ز به من زۆر حه.  وه آی داخراوم آرده یه روازه بوو، ده ڕكی براوه ش شه وه ئه
 : جارك وتی بیرمه م، باوآم پیاوی االزهریی بوو، له آه ده
ر گرانیم   نوان ئاسان و گران من هه بم له رپشك ده سه   آه زانم چونكه ها ده  گرانبه من زۆر خۆم به 
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 . بژاردووه هه
من ..!!  تی آۆمار باشتره رۆآایه  سهی  پله ی رۆماننووسیم له و پایه زانم پله ۆم، من وا دهِدا نار ڵ مگه گه من له 
. زانم  ده وه ن، ئه وتنم ناده رآه مریكاو ئیسرائیل بواری سه وتم ناوت، ئه ستكه ، ده وه مه دا نابه ڕه و شه زانم له ده

وستی  وتی، هه رآه شداریتكردو سه  به وه مریكی جارك پرسییان، گرییمان ئه آی ئۆپوزسیونی ئه رادویه
 : وه مم دانه  وه یه و شوه بت؟ منیش  به چی دهمریكا  ئه
واو پاوانخوازی  تی ناره  سیاسه ی دژ به وانه مكوژن، ئه آوژرم، ده مریكای التینی ده آانی تری ئه رۆآه ك سه وه
ن  بوار نادهوان  ، ئه یه انهوتو  ی ئه رمایه  خرو سه وان چاویان له ن، ئه ، قبوول ناآه وه آان بجولنه مریكییه ئه
ستین و دژی  له  فه آان و بوونی زایونیزمم له مریكییه یی ئه ندهِبت، من دژی در ری هه رۆآی میسر بیرو باوه سه

  .می باوآساالرییم ی سته گه آۆمه
 
  . وه ته ولر بوکراوه  هه ری نما له نته ی گۆڤار نمای سه  دوا ژماره  له ته و بابه ئه
 

 


