ڕێگایەك تەژی لە ئازار

لەبارەی نۆڤڵێتی ((خاک و خۆڵەمێش))ی عەتیق ڕەحیمی-یەوە
ئازا
د بەرزنجی

بەم دێڕانە نۆڤڵێتـی((خاك و
خۆڵەمێش))ی نووسەرو سینەماكاری ئەفغانی
((عەتیق ڕەحیمی)) دەستپێدەكات.
عەتیق ڕەحیمی كە لە ساڵی 1962-دا
لە شاری كابول هاتووەتە دونیاوە ،لە ساڵی
1985ەوە لە فەڕەنسا وەكو پەنابەر دەژی.ڕۆمانی ((بەردی سەبر))ی لە ساڵی
2008دا خەاڵتی گۆنكۆری بردەوە ،كەیەكێكە لە خەاڵتە دیارەكانی فەڕەنسا بۆ
ئەدەب .هەڵبەت جێی ئاماژەیە كە بڵێین،
ڕەحیمی ئەم ڕۆمانەی بە زمانی
فەڕەنسی نووسیوەو دواتر
بۆ سەر چەند زمانێكی
وەرگێڕدراوە.
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یانزدەی سێپتەمبەرەوە ،خۆرئاوا
بە ڕۆحێكی الپرەسەن و بە چاوێكی ترەوە لێی
دەڕوانێتە ئەو كەلتوورانەی كە ئایینی ئیسالم دەدوێین.
((خاك و خۆڵەمێش)) ڕۆمانێكی درێژ
یەكێكە لە ڕەگەزە سەرەكییە پێكهێنەرەكانی
و هەوڵدەدات تێگەیشتنێكی وردی هەبێت نییە ،بەڵكو نۆڤڵێتێكە ژمارەی الپەڕەكانی
بۆ ئەوەی كە لەو دونیایەدا ڕوودەدات .لە دەقە ئینگلیزییەكەدا نزیكەی حەفتا
تێگەیشتن لەسەر ئاستی سیاسیی و ئابووریی الپەڕەیەكەو ڕووداوەكانیشی لە ڕۆژێكدا
و كۆمەاڵتی و ڕۆشنبیریی .هەر لێرەوەیە كە ڕوودەدەن .داستاگویری پیرەمێرد لەگەڵ
خۆرئاوا بایەخێكی تایبەت بەو كارە ئەدەبیی یاسینی كوڕەزایدا بەڕێوەن بۆ الی مورادی
و ئیبداعییانە دەدات كە قسە لەسەر كێشەو كوڕی ،كە باوكی یاسینە ،تاهەواڵی كارەساتی
ملمالنێ و گرفتەكانی ناو ئەو كەلتوورانە مردنی ژنەكەی (واتە ژنەكەی موراد)
و دایكی بداتێ .هاوسەرەكەی
دەكات.
یەكێك لەو كەلتوورانەی كە لەم مورادو هەروەها دایكی دەبنە
دەساڵەی دواییدا بووە جێی سەرنجی قوربانیی كارەساتی وێرانكردن
نێوەندە ڕۆشنبیریی و ئەدەبییەكانی خۆرئاوا ،و سووتاندنی الدێكەیان لەسەر
كەلتووری ئەفغانی بوو ،لەبەر ئەوەی دەستی هێزەكانی سۆڤێت،
كەلتووری ئەفغانی و كۆمەڵگای ئەفغانی بەو بیانووەی كە كۆمەڵێك
یەكێكە لە نموونە بەرجەستەكەرەكانی ئەو كەسی نەیار بە دەسەاڵتی
ملمالنێ سیاسیی و كۆمەاڵیەتییانەی كە سۆڤێت لە الدێكەدا خۆی
لەئەنجامی بەریەككەوتنەكانی نێوان ئایینی حەشارداوە( .هەڵبەت
ئیسالم و بەتایبەتیش ئیسالمی توندڕەو و پەیبردن بەم حاڵەتە
دونیای مۆدێرنەوە هاتوونەتە گۆڕێ .ئەفغان بۆ ئێمەی كورد
هێند
بە درێژایی سی چل ساڵی ڕابردوو بووە شتێكی
مەیدانی جۆرەها ملمالنێی سیاسیی و ڕووداو و گران نییەو بگرە
كارەساتی جۆراوجۆر ،كە تائێستاش درێژەی هەموومان پێی
هەیە .هەر بۆیە ئەم واقیعەی ئەفغانستان ئــــــا شنا ین ،
و ملمالنێ و كێشمەكێشەكانی بووە هەوێنی
كۆمەڵێك كاری ئەدەبیی ،كە توانییان
سەرنجی خۆرئاوا بەالی خۆیاندا ڕابكێشن،
لەوانەش هەردوو ڕۆمانەكەی ((خالید
حوسەینی)) ،واتە ((كۆالرەباز)) و ((هەزار
خۆری درەوشاوە)) و هەروەها ڕۆمانەكانی
((عەتیق ڕەحیمی)) ،لەوانەش ((بەردی
سەبر)) و ((هەزارماڵ بۆ خەون
و ترس)) و ((خاك و
خۆڵەمێش)) ،كە
لێر ە د ا بە حوكمی ئەو ئەزموونەی الدێكانی
كوردستانیش لەگەڵ دەسەاڵتی بەعسدا
هەیانبوو) .ئەمە لەسااڵنی هەشتاكاندا
كە ئەفغانستان لەالیەن یەكێتیی
سۆڤێتەوە داگیركرابوو.
مورادیش لە كانێكدا
كاردەكات كە سەر
دەسەاڵتی
بە
سۆڤێتەو چوار
ساڵە لەگەڵیاندا
و
كاردەكات
لە ماوەی ئەو
چو ا ر سا ڵە شد ا
چوارجار گەڕاوەتەوە
ژنەكەی
بۆالی
و منداڵەكەی ،كە
مانگێك
دواجاریان
لەوەوبەر بووە.
داستاگویر بەدرێژایی
ئەو ڕێگایە شەپۆلەكانی
نیگەرانیی دەروونی دەهێنن
و دەبەن و دوودڵیی ناخی

و دووكاندارێك .پاش ئەوەی لە ڕێی
تێفكرین و بەیادهێنانەوەكانی داستاگویرەوە
لە وردودرشتی ڕووداو و كەسێتییەكان
دەگەین ،دواجار كاتێك هەواڵی موراد
لە پاسەوانەكە دەپرسێت و پێی دەڵێت
كە هاتووە تا ئەو هەوااڵنەی پێ بڵێت،
پاسەوانەكە دەڵێت كە ئەو هەوااڵنەیان
بە موراد گەیاندووەو پێویست ناكات لەوە
زیاتر موراد بەوەوە خەریك بكرێت ،چونكە
ئەو ئێستا یەكێكە لە كرێكارە چاالكەكانی
كانەكەو بەتەمان بینێرن بۆ دەورەی
نەهێشتنی نەخوێندەواریی و ئەوسا
پلەوپایەی بەرزتر دەبێتەوە.
(جەنگ) پاڵەوانی زۆربەی كارەكانی
عەتیق ڕەحیمییە .هەرچۆن لە(بەردی
سەبر)و هەروەها لە (هەزار ماڵ بۆ خەون
و ترس)دا ئەمە بەزەقی ڕەنگیداوەتەوە.
هەریەكەو
ڕەحیمی،
كاراكتەرەكانی
بەشێوەیەك لە شێوەكان قوربانیی
دەست بێڕەحمییەكانی جەنگن .جەنگێك
كە بێبەزەییانە مرۆڤەكان لە
دەرەوەو ناوەوە دەخوات
و پانتاییەك بۆ
ژیان و

خۆشەویستی
و جوانیی ناهێڵێتەوە.
دیسانەوە لەم نۆڤڵێتەشدا،
جەنگ دەبێتەوە بەو دێوەزمەیەی
كە سێبەری قورسی خۆی بەسەر ژیانی
كاراكتەرەكانەوە جێدەهێڵێت ،تا دەگەنە ئەو
قەناعەتەی كە (ئەوانەی مردن بەختەوەرن
و ئەوانەی ماون لە عەزابدان) .ئەم
سێبەرەش بەتەنها توێژێك ،یان نەوەیەكی
كۆمەڵگاكەی نەگرتووەتەوە،بەڵكو هەموو
توێژو نەوەكان .ئەوەتانێ ژنان بە هەردوو
نەوەكەوە ،نەوەی كۆن (كە خۆی لە دایكی
موراددا دەبینێتەوە) و نەوەی نوێ (كە لە
هاوسەرەكەی موراددا بەرجەستەبووە).
هەروەها ئەوەتانێ پیاوانیش بە پیر
(داستاگویر) و الو (موراد)ەوە و هەروەها
مندااڵنیش كە لە نۆڤڵێتەكەدا (یاسین)
بووەتە سیمبوولیان.
تارمایی جەنگ بەسەر ژیانی

یەك هەفتەی ڕەبەقە بەئارامیی نەخەوتوویت.
هەر كە چاوانت دەنووقێنیت مورادو دایكی
دەبینیت ،یاسین و دایكی ،خاك و ئاگر،
هاوارو فرمێسك).
ڕەحیمی دەڵێت ،كە ئەم ڕۆمانەی لە
ماوەی هەفتەیەكدا نووسیوە ،بەاڵم یەك
ساڵی تەواو كاری لەسەر زمانەكەی كردووە
تا بەو شێوەیە دەرچووە.
هەڵبەت پێویستە ئاماژە بۆ ئەوەش بكەین
كە ڕەحیمی لەم ڕۆمانەدا زیرەكانە هەندێ
سیمبوولی بەكارهێناوە .لەوانە ئەو ڕێگایەی
كە داستاگویرو یاسینی كوڕەزای دەیبڕن ،كە
دەكرێ وەكو سیمبوولێك بۆ مێژووە پڕ لە
نەهامەتییەكانی ئەفغانستانی لەقەڵەم بدەین،
بەتایبەتی لە هەشتاكانی سەدەی ڕابردوودا،
چونكە ڕووداوەكانی ڕۆمانەكە لەوسااڵنەدا
ڕوودەدەن .هەروەها ئەو ماشێنە سەربازییە
سۆڤێتییەی كە بە ڕێگاكەدا دەڕوات و وێنەی
ئەستێرەیەكی سووری لەسەرە .دیسانەوە
كەڕبوونی ((یاسین))ی منداڵ كە هەموو
شتەكان دەبینێت ،بەاڵم هیچ نابیستێت،
بەاڵم لەهەموو ئەمانە گرنگتر بێباكییەكەی
((موراد))ە ،کاتێک پاسەوانەكە دەڵێت كە
موراد هەواڵی مەرگی دایكی و هاوسەرەكەی
و وێرانبوونی الدێكەشیانی بیستووە ،كەچی
لەخۆی نەگرتووە سەردانێكی دێكەشیان
بكاتەوە .ئەمە لە كاتێكدا
بەدرێژایی ڕێگاكە باوكی
موراد بەقووڵیی

نیگە ر ا نە
كە چۆن و
لە و ە ی
ئەو هەواڵەی
بەچ شێوازێك
بە بیستنی
پێ ڕابگەیەنێت ،نەبا
شێت بێت .بێگومان ڕۆمانەكە دەیەوێت
پێمان بڵێت ،كە ((موراد))یش بەجۆرێك
لەجۆرەكان قوربانییە ،بەاڵم ئەم قوربانیی
دەست ئەو مێشكشۆرییەیە كە بەدرێژایی
حەفتاساڵ ئایدیۆلۆجیەتی سۆڤێتی بەرامبەر
بە خەڵك و هاواڵتییانی پیادەی دەكرد.
مورادیش فریوخواردووی ئەوەیە كە وەكو
كرێكارێكی نموونەیی دەستنیشان كراوەو بۆ
خولی خوێندن دەنێردرێت و دواتر پلەكەی
بەرز دەكرێتەوە .لێرەوە خوێنەر هەست بەو
پارادۆكسە تراجیكە دەكات كە كۆتایی بە

ڕهحیمی ئهم ڕۆمانهی ل ه ماوهی ههفتهیهکدا
نووسیوه ،بهاڵم یهک ساڵی تهواو کاری لهسهر
زمانهکهی کردووه تابهو شێوهیه دهرچووه
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دەكێڵێت ،كە ئاخۆ ئەم هەواڵە بەكوڕەكەی
بگەیەنێت ،یان نا؟ وتنی هەواڵێكی
جەرگبڕی وا ،گەلێ دژوارەو ڕەنگە موراد
بەرگەی نەگرێت و شێت بێت ،لەبەرئەوەی
هاوسەرەكەی و دایكی زۆر خۆشدەویست.
ئەمە جگە لەوەی لە ئەنجامی دەنگی
بۆمبەكانەوە گوێیەكانی یاسینیش كەڕبوون.
ڕێگاكە ڕێگایەكی وشك و برنگی ناو كێوە
ڕووتەكانی ئەفغانستانە .داستاگویرو یاسین،
لەسەر ڕێیاندا كەسانێكی ئەوتۆ نابینن جگە
لە چەند كەسێك نەبێت ،لەوانە پاسەوانێك

كاراكتەرەكانی ڕەحیمییەوە كارێكی كردووە
كە لەو ڕۆمانانەدا ئەتۆسفێرێكی غەمگین باڵ
بەسەر تەواوی ڕووداوەكاندا بكێشێت ،بەاڵم
نابێت ئەوەمان لەیاد بچێت كە ڕەحیمیی
بە زمانێكی پەخشانئامێزی سەرنجڕاكێش
خوێنەر بۆ ناو ڕووداوەكانی ڕۆمانەكانی
پەلكێش دەكات و ئەم ڕۆمانەشی لەسەر
زمانی كەسی دووەم دەگێڕێتەوە.
هەست
دەكرێنەوە.
(چاوەكانت
دەكەیت ئارەقەیەكی ساردت كردۆتەوە.
ناتوانیت بخەویت ،بەئارامیی بخەویت.

ڕۆمانەكە دەهێنێت و چەندەها پرسیاری ال
دەورووژێنێت.
شایانی باسە ،كە ئەم ڕۆمانە لەالیەن
سینەماكاری ئێرانی (كامبوزیا پرتوی)ەوە
كراوە بە فیلمێكی سینەمایی و پتر لە دە
خەاڵتی سینەمایی بەدەستهێناوە.
* تێبینی :ئەم ڕۆمانە لە الیەن
نووسەری ئەم چەند دێڕەوە كراوە بە كوردی
و لە ئایندەیەكی نزیكدا لە چاپ دەدرێت.

