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ــوف و  ــی و فەیلەس ــری ئەدەب ــووس و ڕەخنەگ ــان ن ــۆو، ڕۆم ــۆ ئک ئومبێرت

هێامناســی )Semiotician( ئیتالییــە کــە خاوەنــی چەندیــن نووســین و 

ــووە و   ــک ب ــاڵی 1932 لەدای ــۆو س ــە. ئک ــەفی و ئەدەبی ــراوەی فەلس باڵوک

ــەم  ــە ســاڵی 2016  کۆچــی دوایــی کــردووە. ئ ــە تەمەنــی 84 ســاڵیدا وات ل

ــۆ  ــتەم. ئک ــەدەی بیس ــەرەکانی س ــرین نووس ــە باش ــە ل ــەرە یەکێک نووس

خاوەنــی کتێبخانەیەکــی گــەورە بــووە کــە ســی هــەزار کتێبــی تێدابــووە. 

لــەو هەمــوو نووســینانەی کــە هەیەتــی ئێمــە یەکێــک لــە ڕۆمانــە 

بەناوبانگەکــەی بــە منوونــە وەردەگریــن و باســی دەکەیــن، ئەویــش یەکــەم 

ــانی ــر ناونیش ــەوە لەژێ ــاڵو کرای ــاڵی 1980 ب ــە س ــە ل ــی ک ڕۆمانیەت

 The   ــزی ــی ئینگلی ــە ســەر زمان ــش گێڕدرای   )ll nome della rosa( وەری

name of the rose ( واتەنــاوی )گووڵــە باخەکە(کــە بــە یەکێــک لــە 

ئــەم  لــە قەڵــەم دەدرێــت.  گرنگریــن ڕۆمانەکانــی پۆســت مۆدێرنــە 

ــژووی ســەدەی  ــەکان و مێ ــە ئەدەبی ــە وێناکردن ــڕە ل ــەی ڕۆمانێکــە پ ڕۆمان

ناوەڕاســت و تیــۆری ئاینزانــی و هێامگەرایــی. هێــامو ســیمبووڵەکانی 

ــە  ــەم ڕۆمان ــدا. ئ ــە ڕووداوەکان ــن ل ــگ دەبین ــی گرن ــە ڕۆڵێک ــاو ڕۆمانەک ن

ــە دێرێکــی  ــە ســاڵی 1327 و ل ــە پۆلیســییەو ل ــە وات ڕۆمانێکــی دیتێکتیڤیی

ئیتاڵیــدا لــە نهێنــی تاوانــی مــردن و کوشــتنی چــەن قەشــەیەک دەکۆڵێتەوە. 

نهێنــی پشــت ڕووداوەکانیــش نەزانیــن و دوو ڕوویــی و گەندەڵــی دینــی و 

ــتە. ــە پش ــان ل ــی و ئەخالقی کۆمەاڵیەت

ئادســۆ نارەیتــەری )ئــەو کەســەی چیــرۆک دەگێڕێتــەوە( ڕۆمانەکەیــە و ئەو 

ڕووداو و بەســەرهاتانە دەگێڕێتــەوە کــە وەک گەنجێکــی بــێ ئەزمــوون و 

ــۆی  ــە خ ــر ل ــوون و گەورەت ــە ئەزم ــەیەکی ب ــەڵ قەش ــتوو لەگ تازەپێگەیش

بەنــاوی قەشــە ویلیــام لەســاڵی 1327 دا پێکــەوە ســەفەرێکی دینــی 

دەکــەن و بــەرەو دێرێکــی دێریــن و بەناوبانــگ بەڕێدەکــەون لــە ئیتالیــا. 

ئادســۆ وەک قوتابــی و شــوێنکەوتەیەکی قەشــە ویلیــام شــایەتحاڵی هەمــوو 

ــەش  ــەم ڕووداوان ــوو ئ ــەوە. هەم ــە دەیانگێڕێت ــت ک ــە دەبێ ــەو ڕووداوان ئ

بەســەر حــەوت ڕۆژدا دابــەش کــراون و هــەر ڕۆژەش بەســەر حــەوت کاتــی 

جیــاوازی پەرستشــدا دابــەش کــراوە و حــەوت تاوانــی کوشــتنیش ڕوویــان 

ــە ڕۆمانەکــەدا.  داوە ل

ئادســۆ  بــە ئاوڕدانــەوە لــە ڕابــردوو، ڕابــردووی خــۆی دەگێڕێتــەوە لەگــەڵ 

ــتگایەکی  ــۆی دەڕۆن، پەرس ــەوان ب ــتگایەی ئ ــەو پەرس ــام دا. ئ ــە ولی قەش

دێرینــەو بــە کتێبخانــە گــەورەو نایابەکــەی ناســێرناوە و لــە جیهانــی 

مەســیحیەتدا حســابێکی تایبەتــی بــۆ دەکرێــت، بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو 

نــاوە گەورەیــەی کــە هەیەتــی ئێســتا گوومانــی ئــەوەی لــێ دەکرێــت کــە 

بووبێتــە پەناگەیــەک بــۆ لــەڕێ الدراوان و گوومــڕاکاران و دووڕووان.

ویلیــام بەمەبەســتی ئامادەبــوون لــە کۆبوونەوەیەکدا بەرەو ئەو پەرســتگایە 

لەگــەڵ ئادســۆدا بەڕێدەکەوێــت. دوای گەیشــن و بەخێرهاتنکردنــی قەشــە 

ــە  ــە ئەدێڵمۆی ــی قەش ــە مردن ــژاوی ک ــی تەمووم ــی مردنێک ــام، هەواڵ ویلی

Adelmo بــە ویلیــام ڕادەگەیەنرێــت و ئەرکــی لێکۆڵینــەوەو بەدواداچــوون 

ــەک  ــی ی ــی مردن ــا ڕوودان ــە تەنه ــەاڵم ڕووداوەک ــانی. ب ــە سەرش دەخرێت

ــڕ بارودۆخــی  ــەک لەژێ ــە دوای ی ــەک ل ــەکان ی ــە، بەڵکــو ڕەبەن ــەن نیی ڕەب

تەمومــژاوی و نادیــاردا دەمــرن، ویلیامیــش هەوڵەکانــی خــۆی چڕدەکاتــەوە 

بــۆ دۆزینــەوەی ئــەم ئاڵــۆزی و نادیاریــەی مردنــی ڕەبەنــەکان.

 ویلیــام لەڕێگــەی ئــەم پەرســتگایەوە دەیەوێــت لــە جیهان تێبــگات، چونکە 

پەرســتگاکە بــۆ ئــەو جیهانێكــی بچووککراوەیــە. هەروەکــو ئاماژەمــان پێــدا 

ــە  ــوو ل ــی ب ــی بوون ــا ئامادەبوون ــام بۆئیتالی ئامانجــی ڕۆیشــتنی قەشــە ولی
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گیــری کۆبوونەوەیەکــدا بــۆ ئــەوەی  نێوەنــد  ڕۆڵــی 

ــتنی  ــەاڵم بەگەیش ــت، ب دەخرێتــە ببینێ تــر  ئەرکێكــی 

ــەی  ــە تەرمەک ــوو ک ــۆ ب ــی ئەدێڵم ــی مردن ــش نهێن ــە ئەوی ــانی ک ــەر ش س

تــازە لــە دەرەوەی کەنیســەکە دۆزرابوویــەوە، بــەاڵم ســەرۆک پەرســتگاکە 

هەرکەزانــی قەشــە ولیــام جدیــە لــە مەســەلەکەدا، دەبێتــە کۆســپ و 

ڕێگــری دەکات و ترســی لــێ دەنیشــێت کــە ئەمــەش ناڕاســتی و دووڕوویــی 

قەشــەکان و پیــاوە ئایینیــەکان دەردەخــات.

ــەردەمێک  ــوو کات و س ــۆ هەم ــە ب ــەم ڕۆمان ــت ئ ــت بووترێ ــە دەکرێ بۆی

دەکرێــت تــازە بێــت، چونکــە بــاس لــەو مەســەالنە دەکات کــە بــە نــاوی 

دیــن و مەزهــەب و ئایدیۆلۆژیایەکــی تایبەتــەوە دەکرێــن و ئینســانە 

ــاوەڕی جــۆراو جــۆرەوە  ــاوی دیــن و بیروب ــر ن دووڕووەکان هــەر زوو لەژێ

ــاو دەدەن. ــان ت ــپی خۆی ئەس

ــەکان  ــە کەشــف کــەری نهێنی ــە ک ــەش لەوەدای ــەم ڕۆمان ــرەی ئ  گــرێ کوێ

ــت  ــن. دەکرێ ــەکان کەشــف دەب ــک لەنهێنی ــت و کەمێ ــە دەمرێ ــە ولیام ک

زۆرجــار ئەمــەش غەمێکــی گــەورەی میللەتــە چەوســاوەکان بێــت کــە زۆر 

جــار فریــاد ڕەســەکەیان لــە نیــوەی ڕێــگادا بەجێیــان دێڵێــت و ماڵئاوایــی 

دەکات.

 ولیــام زۆر مانــدوو دەبێــت بــۆ دۆزینــەوەی ســەرەداوێک کــە بەهۆیــەوە 

بتوانێــت نهێنــی ئــەو زنجیــرە مردنــە یــەک لــەدوای یەکانــە کەشــف بــکات، 

بــەاڵم بەالڕێــدا دەبرێــت، کێشــەی بــۆ دروســت دەکرێــت، دەردەکرێــت و 

وێــران بــوون و گڕگرتنــی تــەواوی پەرســتگاکەو کتێبخانەکــە بەچــاوی خــۆی 

دەبینێــت. بۆیــە بەهــۆی ئــەم هەمــوو کۆســپ و تەگــەرەو وێرانکاریــەوە 

 no ــت ــی نەبێ ــا بوون ــزام یاس ــدا نی ــە گەردوون ــەی کەل ــەو بڕوای ــە ئ دەگات

ــودا  ــی خ ــی هەبوون ــت و پرس ــد دەبێ ــێ ئومێ ــە ب ــەو ڕادەی ــا ئ order ت

ــی دەهێڵێــت. ــاوی بەجێ ــە پرســێکی کــراوەو گومان دەورووژێنێــت و ب

ــاردنەوەی  ــتیەکان و ش ــی ڕاس ــپ کردن ــۆ ک ــە ب ــە ڕەمزێک ــەو کتێبخانەی ئ

ــەوەی  ــۆ ئ ــراوە ب ــت ک ــچ دروس ــێوەیەکی پێچاوپێ ــە بەش ــەت بۆی حەقیق

ــە ناویشــی ئاســان نەبێــت، بەشــێوەیەک کــە هەمــوو قەشــەیەکیش  چوون

ــۆی  ــک هــات ب ــش کاتێ ــو ویلیامی ــەوە هەتاوەک ــە ناوی ــووە بچێت ــۆی نەب ب

ئەم ڕۆمانەی پڕە 
لە وێناکردنە 
ئەدەبیەکان و 
مێژووی سەدەی 

ناوەڕاست و 
تیۆری ئاینزانی و 

هێماگەرایی
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نەبــوو بچێتــە ناویــەوە. ئــەو کتێبانــەی کــە جێگــەی گرنگــی پێدانــن 

لەشــوێنێکدا هڵگیــراون کــە کــەس دەســتیان پــئ نــەگات. ئــەو قەشــانەش 

ــەکان دەســتاو دەســت بکــەن و  ــان دەهێشــت کتێب ــوون نەی ــەوێ ب ــە ل ک

ســوود لــە زانیــاری کتێبــەکان وەربگیرێــت. ئــەو پەرســتگایە بەبۆنــەی ئــەو 

کتێبخانــە گەورەیــەوە ناوبانگــی دەرکردبــوو، چونکــە کتێبــی زۆری لــێ 

بــووە، هەنــدێ کتێــب لــەوێ هەبــوون کەلــە هیــچ شــوێنێکی تــر دەســت 

ــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ کــەس  ــەو کتێبانــەی کــە ب نەدەکەوتــن. یەکێــک ل

پێــی نازانێــت و لەالیــەن جۆرجــەوە کە قەشــەیەکی گەنجــە شــاردراوەتەوە، 

.Aristotle›s Poetics ــانی ــر ناونیش ــە ژێ ــتۆیە ل ــی ئەرەس کتێبێک

ــەر  ــە ه ــەم مردنان ــی ئ ــە نهێن ــەی ک ــەو بڕوای ــە ئ ــەوە دەگات ــام لەم  ویلی

دەبێــت پەیوەنــدی بــەو کتێبخانەیــەوە هەبێــت. ڕۆژێــک ولیــام لــە کاتــی 

ــی قەشــە ڤێنانتیەســی  ــدا نامەیەكــی نهێن ســەیرکردنی کەتەلۆکــی کتێبەکان

لــە  نهێنییــە  Venantius بەرچاودەکەوێــت، ئەویــش بوونــی کتێبێکــی 

ــام بــۆ ئاشــکراکردنی  کتێبخانەکــەدا. ئەمــەش دەبێتــە ســەرەداوێک بــۆ ولی

نهێنــی مردنــی قەشــەکان. بەبۆنــەی ئــەم ســەرەداوەوە لــە کۆتاییــدا 

ــێ  ــدات کەک ــانی ب ــکات و پیش ــف ب ــە کەش ــەو نهێنی ــت ئ ــام دەتوانێ ولی

لــە پشــت کوشــتنی ئــەم قەشــانەوەیەو بکوژەکــە کەشــف دەکات و 

دواجاریــش بکوژەکــە خــۆی دەکوژێــت و خــۆ کوشتنەکەشــی دەبێتــە هــۆی 

کەوتنــەوەی ئاگرێکــی گــەورە لــە پەرســتگاکەداو ســەرجەم بیناکــەو تــەواوی 

کتێبخانەکــەش لەنــاو دەبــات. بۆیــە ڕۆژێــک ولیــام بڕیــاردەدات کــە بچێتــە 

نــاو ئــەو کتێبخانەیــەوە. قەشــە ولیــام لەگــەڵ ئادســۆدا بــەرەو کتێبخانەکــە 

بەڕێدەکــەون. ئــەم کتێبخانەیــە لــە ڕووی دیزاینەوە نەخشــەکەی زۆر ئاڵۆزو 

پێچاوپێچــە ئەمــەش وادەکات چوونــە نــاوی ئاســان نەبێــت. چەندیــن جــار 
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ــی  ــن و هەوڵ ــێ هیوادەب ــت و ب ــێ ووندەبێ ــان ل ــۆدا ڕێگەی ــەڵ ئادس لەگ

ــە دەرەوە. ــت و بێن ــان بێ ــە ڕزگاری ــەک دەدەن ک ــەوەی ڕێگەی دۆزین

بێرنــگار Berengar كــە قەشــەیەکی تــرە، کتێبــە شــاردراوەکە دەدۆزێتــەوەو 

ــۆ دەکات و  ــە ئەدێڵم ــەش داوای ســێکس ل ــری ئەم ــە ب کەشــفی دەکات ل

ــۆی  ــار خ ــۆ دواج ــەاڵم ئەدێڵم ــەڵ دەکات، ب ــی لەگ ــت و سێکس ڕازی دەبێ

ــڕێ  ــۆی ف ــتگاکەوە خ ــی پەرس ــەر دیوارەکان ــە لەس ــەوەی ک ــت ب دەکوژێ

ــەرەکی  ــی س ــەهوەت ڕۆڵێک ــەدا ش ــەم ڕۆمان ــە ل ــوارەوە. کەوات ــە خ دەدات

هەیــە لــە ڕووداوەکانــدا. بێرنــگار بەرامبــەر بــە ئەدێڵمــۆ شــەهوەتی 

كــردن،  ســێكس  بــۆ  ئەدێڵمــۆ  ڕازیکردنــی  پێنــاو  لــە  و  دەجووڵێــت 

دۆزینــەوەی کتێبــە وونبووەکــەی ئەرســتۆی بــۆ دەدرکێنێــت. کــە ئەمــەش 

ــارەزووە شــەهوانیەکەی  ــە هــۆی خۆکوشــتنی ئەدێڵمــۆ. هەروەهــا ئ دەبێت

ماالچــی Malachi کــە قەشــەیەکی تــرە بــۆ بێرنــگار وا لــە ماالچــی دەکات 

کــە ســێڤرینەس Severinus بکوژێــت و ماالچیــش بەهــۆی ژەهــراوی 

بوونــی کتێبەکــەوە دەمرێــت. بێرنگاریــش بــە خنــکاوی لــە حەمامــدا 

ــەرازدا  ــی ب ــە خوێن ــڕ ل ــاو ســەتڵێکی پ ــە ن ــەوەو ڤێنانتیەســیش ل دەدۆزرێت

بــە مردوویــی دەدۆزرێتــەوە. قەشــە جــۆرج کــە کەســێکی گەنجــە هەمــوو 

ــەس  ــەوەی ک ــۆ ئ ــراوی دەکات ب ــتۆ ژەه ــەی ئەرەس ــەو کتێب ــی ئ الپەڕەکان

نەتوانێــت دەســتی لــێ بــدات و ســوودی لــێ ببینێــت. هــەر بۆیــە بێرنــگار 

کاتێــک کتێبەکــە دەدۆزێتــەوە، ژەهــراوی دەبێــت و بەرەو حەمــام ڕادەکات 

بەمەبەســتی خــۆ ڕزگارکردنــی بــەاڵم لــەوێ دەخنکێــت. لەکۆتاییــدا ولیــام 

ــراوی  ــەی ژەه ــە و کتێبەک ــە جۆرج ــف دەکات ک ــەکان کەش ــوژی قەش بک

ــردووە. ک

ــە  ــی شــیعرەکەی ئەرەســتۆیە ک ــی کتێب ــەش بەشــی دووەم ــە نهێنیەک کتێب

باســی پێکەنیــن دەکات. جــۆرج بــاوەڕی وایە ئەم بەشــەی کتێبەکە کەباســی 

پێکەنیــن دەکات گــەر بێتــوو ڕۆژێــک کەشــف بکرێــت ئــەوا جیهان تووشــی 

ــەکانی  ــە قەش ــۆرج هەمیش ــت. ج ــان دەبێ ــان و داڕووخ ــات و داڕم کارەس

ــەو  ــەوە قســەبکەن. ئ ــە ووریایی ــن و ب ــری ئاگاداردەکــردەوە کــە پێنەکەن ت

ــوە.   ــی مەســیح پێنەکەنی ــز حەزرەت ــت هەرگی ــۆ پاڵشــتی قســەکانی دەڵێ ب

ــە کەســێکی دژە  ــەم هەڵســوکەوتانەی بووەت ــەوەی ب ــە ل ــێ ئاگای جــۆرج ب

ــە  ــە دەکات. ل ــەو کتێب ــۆ ئ ــە ب ــە ڕاڤ ــورت بینان ــۆرج زۆر ک ــیحی.  ج مەس

کۆتاییــدا کــە بــێ ئومێــد دەبێــت و بــۆ ئــەوەی کــەس دەســتی نەگاتــە ئــەو 

ــات  ــاو دەب ــەڕە ژەهراویەکانــی هــەم کتێبەکــە لەن ــە خواردنــی الپ ــە ب کتێب

ــە  ــەوەی ک ــە ب ــتگاکەو کتێبخانەک ــەواوی پەرس ــەم ت ــی و ه ــەم خۆی و ه

ــەوە. چراکــەی ئادســۆ دەخــات و ئاگــر دەکەوێت

 هەرکــە پەرســتگاکە گڕدەگرێــت کــەس توانــای ئــەوەی نییــە کــە قەشــەو 

ــەن،  ــە کۆنرۆڵبک ــەوەی ئاگرەک ــۆ ئ ــەوە ب ــدەکان کۆبکات ــوزارو کارمەن کارگ

بەڵکــو یەکســەر شــڵەژایی و شــپرزەبوون زاڵ دەبێــت و هەمووشــت لەنــاو 

دەچێــت ســەرەڕای بوونــی چەندیــن ڕێگــەی دەرچــوون کــە ئەمــەش 

نیشــانەی ئاڵــۆزی و نادیــاری و گووماگەرایــی ژیانــە. دوای ئــەم کارەســاتەو 

ــەوەی  ــەڵ باڵوبوون ــەوەو لەگ ــرس باڵودەبێت ــی ڕووداوەکان ت ــف بوون کەش

ترســیش خورافیــات باڵودەبێتــەوە. بۆیــە لــە هەمــوو کات و ســەردەمێکدا 

توانــراوە دیــن بەکاربهێرنێــت و ســوودی لــێ ببیرنێــت بــۆ مەرامــی تایبەتــی، 

ئیــر ئایــا ئــەو مەرامــە پارەیــە، شــەهوەتە، دەســەاڵتە، ناوبانگــی یــە، یــان 

هــەر مەرامێکــی تــر.
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ــەدوای  ــە ب ــکی، هەمیش ــی دۆستۆیڤس ــقێکی کارو بەرهەمەکان ــو عاش وەک

بەرهەمەکانیــدا دەگەڕێــم و خوێندنــەوەی کتێبەکانــی، ئاســوودەگیی و 

خۆشــییەکی زۆرم پێدەبخشــێت. یەکێکیــش لــە رۆمانــە نایابەکانــی رۆمانــی 

ــە. ــر زەوی »ی ــی ژێ » یادەوەرییەکان

بــواری ئەدەبــی دۆستۆیڤســکی،   زۆربــەی رەخنەگــران و شــارەزایانی 

ــەکان زۆر  ــی ئەڵامن ــەن، بەتایبەت ــە دەک ــەم رۆمان ــەیری ئ ــەوە س بەگرنگی

بەگرنگییــەوە باســی ئــەم رۆمانــە دەکــەن، چونکــە لــەم رۆمانــەدا کۆمەڵێک 

ــاس دەکات،  پرســی سیاســیی و فکــری و فەلســەفیی و دەروونــی گرنــگ ب

دۆستۆیڤسکی
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هەرچەنــدە نــاوەڕۆک و شــێوازی نووســینی ئــەم رۆمانــە کەمێــک مومیللــە.  

هــەروەک خۆشــی دەڵێــت:

ئەمجــۆرە نووســینە بــۆ مــن ئاســانەو، شــیوازێکی تایبەتــی نووســینە 

کەبۆخۆمــم هەڵبــژاردووە دەتوانیــت بــە جــۆرە گفتوگــۆ و مۆنۆلگێکــی بــێ 

مانــای  بددەیتــە قەڵــەم ، بۆیــە هەرگیــز مــن خوێنــەری خــۆم نابێــت. ل 79

بەداخــەوە مــن لەچــاو بەرهەمەکانــی تریدا، درەنــگ چاوم بــەم بەرهەمەی 

دۆستۆیڤســکی کــەوت. لــێ خۆشــبەختانە لــەم دواییــەدا بــرای وەرگێــر کاک 

رەئــووف بێگــەرد، لەفارســییەوە کردویەتــی بــە کــوردی، کــە بەبــڕوای  مــن 

ئەمــەش یەکێکــە لــە کارە باشــەکانی کاک رەئــووف. 

ناوەڕۆکی ئەم رۆمانە
ئــەم رۆمانــە لــە دوو بــەش پێکهاتــووە، بەشــی یەکــەم بەنــاوی » تاریکی« و 

بەشــی دووەمیــش بەنــاوی » بەســەر بەفــری تــەڕەوە«. ئــەم رۆمانــە باســی 

ــی  ــر لەدەزگایەک ــااڵنە و پێش ــڵ س ــەرو چ ــی س ــێک دەکات کەتەمەن کەس

دەوڵەتیــدا کاریکــردووەو دواتــر بەهــۆی  تووشــبونی بەکۆمەڵێک نەخۆشــی 

ــر  ــت و خــۆی لەژێ ــی تێکدەچێ ــاری دەروون ــی و جەســتەییەوە، ب دەروونی

زەمینێکــدا قایــم دەکات. 

لەبەشــی یەکەمــی رۆمانەکــەدا نووســەر بەشــێوازی بەکارهێنانــی ئامــڕازی 

کەســی یەکەمــی تــاک، رۆمانەکــە دەگێڕێتــەوە، لێئــەوەی جێگــەی ســەرنجە 

ــاوی پاڵەوانــی رۆمانەکــە ناهێنێــت. ئەمــەش جــۆرە  ــی ن هەتاوەکــو  کۆتای

تەکنیکێکــی نوێیــە کــە دۆستۆیڤســکی دایهێنــاوەو دواتریــش کەســانی 

تریــش هەمــان رێچکەیــان گرتۆتــە بــەر. لەبەشــی یەکەمــدا پاڵەوانــی 

رۆمانەکــە بەشــێوەی مۆنۆلــۆگ کۆمەڵێــک پرســی فکــری و سیاســیی و 

ــەم  ــی زۆر ب ــەخ و گرنگ ــەش بای ــت، هەرئەم ــگ دەوروژێنێ فەلســەفی گرن

رۆمانــە دەدات و دواتــر دەبێتــە مایــەی گرنگــی پێدانــی رەخنەگرانــی 

ــان.   جیه

بەمشێوەیە پاڵەوانی رۆمانەکە باسی خۆی دەکات:
ئێســتا تەمەنــم چــل ســاڵە، پێشــر کارمەنــدی دەزگایەکــی دەوڵــەت بــووم، 

ــم  ــووم. بەدکارییەکان ــەڕ ب ــەن و بەدف ــی ناڕەس ــکارم، کارمەندێك ــتا بێ ئێس

دڵخۆشــیان دەکــردم، لەبەرئــەوەی بەرتییلــم لەکــەس وەرنەدەگــرت و 

مووچەیەکــی زۆر کەمــم هەبــوو، دەبــوو بەدیوێکــی تــردا خــۆم قایــل 

ــەم. ل10 بک

خــۆی  بۆچــی  دەڵێــت  پێمــان  هەرخــۆی  دواتریــش 
دەڵێــت: ژێرزەمینــەوە  ئــەم  خزاندۆتــە 

هیــچ کاتێــک ژێــر زەوی لەهــەوای ئــازاد باشــر نییە، بــەاڵم مــن لەبەرئەوەی 

ــم،  ــش ناب ــم و قایلی ــتیان بێن ــم بەدەس ــە و ناتوان ــارەزووم هەی ــاوات و ئ ئ

بۆیــە ژێــر زەوییــم هەڵبــژاردووە. ل 75

راهاتــووە، هەرخۆشــی  ژێرزەمینــەدا  لــەم  پاڵەوانــی رۆمانەکــە  دیــارە 

نەفــرەت لــەم خــووەی مــرۆڤ دەکات و دەڵێــت:

ــێ  ــی ل ــرۆڤ و چ ــۆ م ــە ب ــن چ بەدبەختییەک ــەیتان، راهات ــرەت لەش نەف

185 ل  دەکات. 

ــک دەکات،  ــد رووداوێ ــی چەن ــدا باس ــی رۆمانەک ــی دووەم ــەاڵم لەبەش ب

ــدی  ــی وا نائومێ ــە تووش ــەم کەس ــی ئ ــن کەبۆچ ــەوە تیدەگەی کەلەرێگەی

بــووە لەژیــان. لــە بەشــی دووەمــدا رۆژێکیــان لەگــەڵ کۆمەلێــک بــرادەری 

ــەوە  ــووکو  چرووک ــاوی س ــی بەچ ــەوە، هاوڕێکان ــەردەمی الوی کۆدەبێت س

ســەیری ئــەم دەکــەن، ئەمــەش ئاگرێکــی تۆڵــە ســەندنەوە تێیــدا دروســت 

دەکات و دواتــر بەدوایــن دەکەوێــت، هەتاوەکــو بــە رێکــەوت خــۆی 
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دەکات بەیانەیەکــی ژنــە لەشفرۆشــەکان و لەوێنــدەر » لیــزا« ی کچــە 

لەشــفرۆش دەناســێت. ئەمــەش تــەواوی ژیانــی دەگۆڕیــت. لێــرەوە تووشــی 

ــە  ــەکە لەوەدای ــەاڵم کێش ــت، ب ــزا دەبێ ــەڵ لی ــەورە لەگ ــی گ ئەڤیندارییەک

بەشــێوەیەکی جــوان  ناتوانێــت  بــاری دەروونییــەوە،  بەهــۆی خراپــی 

گوزارشــت لــەم خۆشەویســتییەی بــکات و لەکۆتاییــدا لیــزای خۆشەویســتی 

بەجێیدەهێڵێــت. 

ــک  ــە، بەجۆرێ ــی زۆر  خراپدای ــی دەروون ــە بارێک ــە ل ــی رۆمانەک پاڵەوان

کەناتوانێــت بەتەواوەتــی بڕیــاری دروســت خــۆی بــدات. دەبینیــت 

ــتێتەوە،  ــر دژی دەوەس ــەاڵم دوات ــە دەکات و ب ــی لەچاک ــەک داکۆک لەالی

ــات،  ــە دەربخ ــە خراپ ــارە دەروونی ــەو ب ــداوە ئ ــەر هەوڵی ــرەوە نووس لێ

ــن.  ــی دەب ــانە تووش ــۆرە کەس کەئەمج

شــێوازو تەکنیکی  نووسین

بەپێچەوانــەی بەرهەمەکانــی تریــەوە، ئــەم رۆمانــەی دۆستۆیڤســکی 

شــێوازێکی تایبەتــی هەیــە، نووســەر پشــتی بــە شــێوازی نووســینی 

کەســی یەکەمــی تــاک بەســتووەو پاڵەوانەکــە باســی ژیانــی تایبەتــی 

خــۆی دەکا و هــەر خــۆی نووســەرو هەرخۆشــی گێــڕەوەری رووداوەکانــی 

کۆتایــی  هەتاوەکــو  نووســەر  تــرەوە  لەالیەکــی  رۆمانەکەیــە.  نــاو 

ــە  ــێوازێکی تایبەت ــەش ش ــت، ئەم ــە ناهێنێ ــاوی پاڵەوانەک ــەش ن رۆمانەک

کــە دۆستۆیڤســکی بەکاریهێنــاوە. لــەرووی داڕشتنیشــەوە، نووســەر زیاتــر 

پشــتی بــە رەگــەزی مۆنۆلــۆگ  بەســتووە، ئەمــەش تاڕادەیــەک ســیامیەکی 

بــێ تاقەتیــی و مومیلــی بــەم رۆمانــە داوە هەربۆیــە زۆرکــەم کــەس 

ــەن.  ــە دەک ــەم رۆمان ــەوەی ئ ــەزی بەخوێن ح

بابەتە گرنگەکانی ناو رۆمانەکە
ــەوەی  ــکیم، ئ ــی دۆستۆیڤس ــی بەرهەمەکان ــی زۆرە خەریک ــن ماوەیەک م

جێگــەی ســەرنجم بــوو، بەشــێکی زۆری ئەدیــب و رەخنەگرەکانــی ئەڵامنیــا، 

بەشــێوەیەکی تایبــەت گرنگیــان بــەم رۆمانــەی دەدا، هــۆکاری ئەمــەش بــۆ 

ئــەو بابەتــە گرنگانــە دەگەڕێتــەوە کــە نووســەر لــەم  رۆمانــەدا باســی لێــوە 

کــردووە. 

مرۆڤ
وەکــو هەمــوو بەرەهەمەکانــی تــری، مــرۆڤ پانتاییەکــی گــەورە لــەم 

تەنهــا  دۆستۆیڤســکی  ووتومــە  دەمێکــە  مــن  پێکدێنێــت.  رۆمانــەدا 

ئەدیبێکــی ســەرکەوتوونییە، بگــرە فەیلەســوفێکی گەورەشــە. کــەم کــەس 

لەبــارەی  لێکۆڵینــەوە  بــەدوای رشۆڤەکــردن و   ئــەو  هەیــە هێنــدەی 

ــکی  ــکات. الی دۆستۆیڤس ــرۆڤ ب ــی  م ــاخ و دەروون ــووکەوت و  ن هەڵس

ــدا گــەڕان  ــە. لەهەمانکات مــرۆڤ هــەم شــەڕەنگێزە هــەم هەڵگــری چاکەی

ــەدوای  ــەڕان ب ــەوە، گ ــارەی مرۆڤ ــکرا لەب ــی و ئاش ــیاری نهێن ــەدوای پرس ب

ــە. ــەم رۆمانەی ــی ئ ــی گرنگ ــرۆڤ، بابەت ــەکردنی م پێناس

بۆیــە مــرۆڤ کاری دزێــو و ناشایســتە دەکــەن، چونکــە نازانن چیــان دەوێت 

ــرۆڤ  ــک م ــاگان.،،، کاتێ ــێ ئ ــان ب ــتەقینەکانی خۆی ــدی راس و لەبەرژەوەن

ــت.  ــاش هەڵدەبژیرێ ــت، بەناچــاری کاری ب ــەی خــۆی بزانێ بەچاکــەو خراپ

ل.42

مرۆڤ و شارستانییەت
پێــوە  خــۆی  نووســەر  کــە  رۆمانــە  ئــەم  تــری  گرنگــی  بابەتێکــی 

خەریککــردووە، پرســی مۆدێرنــەو شارســتانیەت و پەیوەندی مــرۆڤ پێوەی.  

دیــارە لــەو کاتــەدا ئــەم پرســە جێگــەی مشــتوومڕی نوخبــەی رۆشــنفکرانی 
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بــووە.  جیهــان  ئــەم روســیاو   ڕۆمانەشــدا  لــەم 

باشــی  جێگــەی  لەالیەکــی پرســە  داگیرکــردووە، 

تــرەوە دۆستۆیڤســکی دژی بۆچوونەکانــی فەیلەســوفی ئینگلیــزی »بــوک« 

ــنای  ــر ئاش ــرۆڤ زیات ــک م ــوو کاتێ ــی واب ــەو پێ ــە ئ ــتێتەوە، چونک دەوەس

ئــەم  دژی  دۆستۆیڤســکی  بــەاڵم  دەبێــت.  ئارامــر  بێــت،  شارســتانی 

دەڵێــت: دیدگایەیــەو 

مــرۆڤ لەســایەی شارســتانیدا نــەک لەجــاران زیاتــر تینــووی خوێــن بــووە، 

بەڵکــو بــووە بەخوێرنێژێــک لەجــاران نارشیــن و قێزوەنــر. ل48

مرۆڤ و ژیان 
پاشــر پاڵەوانەکــە لــە نیقاشــەکان بــەردەوام دەبێــت باســی پرســی گرنگــر 

دەکات و دێتــە ســەر پرســی ژیــان و مــرۆڤ. لێــرەدا نووســەر هەوڵیــداوە 

پێناســەیەکی تایبــەت بــە ژیــان بــکات و دیــدگا تایبەتییەکانــی خــۆی 

ــە روو.  ــەوە بخات ــەم پرس ــارەی ئ لەب

ــی  ــتەکانییەوە، ،ئەگــەر ژیان ــوو ش ــی بەهەم ــی مرۆڤایەت ــەرتاپای ژیان  س

مرۆڤیــش بــەوەی دەیبینیــن بەســوک چــروک وگاڵویــش بێــت، ئــەوا 

ــەک  ــە ن ــان ، ژیان ــە، ژی ــاوەزەوە نیی ــدی  بەهــزرو ئ ــە و پەیوەن ــەر ژیان ه

بیرکارییانــە. فۆرموولــەی 

رسوشــتی مــرۆڤ وەک خــۆی بەزانینــەوە یــان بــە نەزانینیــەوە بێــت، بەپێــی 

ئــەو حــەزو ئــارەزووە  کاردەکات، کەلــە نــاوەوەی خۆیەتــی.

دەبێــت شــتەکان وەک خۆیــان قبــووڵ بکەیــن، نــەک بــەو شــێوەیەی 

دەمانەوێــت.ل57 کەئێمــە 

مرۆڤ و حەزی شەڕەنگێزیی و ئاوەدانکردنەوە
وەکــو لەپێشیشــدا باســمکرد، پرســی شــەڕەنگێزیی و چاکــە، بابەتەگەلێکــن 

ــەم  ــە. ل ــان هەی ــکیدا بوونی ــی دۆستۆیڤس ــاو بەرهەمەکان ــە لەن کەهەمیش

رۆمانەشــدا دووبــارە بــەم پرســەوە خــۆی خەریکــردووەو هەوڵیــداوە 

لەرێگــەی مۆنۆلــۆگ و نیقاشــی ناوخۆیــی پاڵەوانــی رۆمانەکــەوە، ئەم پرســە 

ــەوە  ــەزی ئاوەدانکردن ــەڕەنگێزیی و ح ــارەی ش ــیار لەب ــت و پرس بوروژێنێ

لەناخــی مرۆڤــەوە دەکات. بەبــڕوای مــن هیــچ نووســەرێک هێنــدەی 

من دەمێکە ووتومە 
دۆستۆیڤسکی 

تەنها ئەدیبێکی 
سەرکەوتوونییە، بگرە 

فەیلەسوفێکی گەورەشە. 
کەم کەس هەیە هێندەی 
ئەو بەدوای شرۆڤەکردن 
و  لێکۆڵینەوە لەبارەی 
هەڵسووکەوت و  ناخ و 

دەروونی مرۆڤ بکات
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ــتووە.  ــەی دەرنەخس ــە ئەم ــێوە جوان ــکی بەمش دۆستۆیڤس

لــە داهێنــان و دروســتکردنە،  نییــە مــرۆڤ حــەزی  گوومــان لــەوەدا 

ــردن و  ــەیدای وێرانک ــدە ش ــدا، ئەمەن ــەڵ ئەمانەیش ــۆ لەگ ــەی  ب ــەاڵم ئ ب

بێهوودەییــە؟. ئــەم کارەی لــەال پەســەندەو لــەکاری تــر پێــی چاکــرە.؟ل65 

پاشر هەرخۆشی وەاڵمێکی ئەم پرسیارە دەداتەوە دەڵێت:

چونکــە  بێهوودەییــە،  و  وێرانکاریــی  بــە  حــەزی  مــرۆڤ  لەبەرئــەوە 

دەترســێت بەئامانــج بــگات، لــەوە دەترســێت ئــەو ســاختامنەی کەلــە 

ــج  ــزارە لەبەئامان ــت. مــرۆڤ بێ ــدا دروســتی کــردووە ئەنجــام بدرێ وەهمی

ل66 گەیشــن. 

هەستی تۆڵەسەندنەوە
ــەوالوە  ــان ب ــەوە لەزی ــی مرۆڤ ــتێکی نەرێن ــەندنەوە هەس ــتی تۆڵەس هەس

ســوودی بــۆ مــرۆڤ نییــە. لەبــارەی ئــەم پرسەشــەوە دۆستۆیڤســکی 

لــەزاری پاڵەوانەکەیــەوە وەســفێکی جوانــی ئــەم هەســتەی مــرۆڤ دەکات 

ــت: و دەڵێ

ــەی  ــەردوو قۆچەک ــە ه ــن، ک ــوی دەچ ــی کێ ــانە، لەگایەک ــۆرە کەس ئەوج

رێــک بــۆ پێشــەوە ئامادەکردبێــت و بــەرەو ئامانجەکــەی غــار بــدات، 

ــت  ــەش دەتوانێ ــەر دیوارەک ــەاڵم ه ــت، ب ــک بکەوێ ــەر دیوارێ ــێت ب دەش

رێگــری لــێ بــکات و بیوەســتێنێت. ل 23

 

یادەوەری

بابەتێکــی تــر کــە گرنگــی پێــداوە پرســی » یادەوەرییــە« دیــارە کتێبەکەشــی 

هــەر بــەم نــاوە ناونــاوە، لێــرەدا نووســەر لەرێگــەی پاڵەوانەکەیــەوە 

ــرۆڤ  ــە م ــی وای ــەر پێ ــت. نووس ــە دەڕوانێ ــەم پرس ــووڵ ل ــێوەیەکی ق بەش

ــە ســەر  ــی خــۆی بخات ــی تایبەت ــی ژیان ــوو ووردەکارییەکان ــت هەم ناتوانێ

ــی  ــۆ ووتەیەک ــای ب ــەوە هان ــکات، لەمبارەی ــی ب ــکاوانە باس ــەزو بەڕاش کاغ

ــت: ــردووەو دەڵێ ــە« ب ــش هاین ــی » هایرنی ــاعیری ئەڵامن ش

هەمــوو  وەفادارنــە  و  نووســیبێت  خــۆی  ژیاننامــەی  کەســەی  -ئــەو 

راســتییەکانی باســکردبێت، هەرگیــز کەســێکی وا بوونــی نییــە. هیــچ کاتێــک 

مــرۆڤ ناتوانێــت لەبــارەی خۆیــەوە هەمــوو راســتییەکان بنووســێت. ل 79

ــان  ــەوە ی ــەکان دەمێنێت ــی الی مرۆڤ ــەر بەنهێن ــەن ه ــت ه ــارە زۆر ش دی

ــت: ــە دەڵێ ــی رۆمانەک ــو پاڵەوان وەک

- لەیــادەوەری هەریەکێکامنــدا زۆر شــت هــەن، کــە ناتوانیــت بۆ کەســێکی 

ــۆ  ــا ب ــۆ هێنایــت  دەتوانێــت تەنی تــری بگێڕیتــەوە، بەڵکــو ئەگــەر زۆری ب

ــۆ  ــەت ب ــە تەنان ــر هــەن ک ــەوە. شــتگەلێکی ت ــی بگێرێت هــاوڕێ نزیکەکان

ــی  ــۆ خۆت ــا ب ــت تەنی ــو دەتوانی ــەوەو بەڵک ــی ناگێڕیت ــاوڕێ نزیکەکانیش ه

ــەن،  ــتگەلێکیش ه ــدا. ش ــە بێدەنگی ــی و ل ــە نهێنی ــش ب ــەوە ، ئەوی بگێڕیت

ــەوە. ل 79 ــۆ خۆیشــی بگێرێت ــت ب ــەت مــرۆڤ لەترســاندا ناتوانێ تەنان

لەبارەی گرنگی نووسینەوەی یادەوەرییەکانیشەوە ، نووسەر دەڵێت:

- تۆمارکردنــی یادەوەرییــەکان لەســەر کاغــەز ، شــکۆمەندییەک دەدات 

ــین  ــە نووس ــێ، چونک ــن دەدات ــە وت ــری ل ــەری بەهێزت ــین، کاریگ بەنووس

دادگاییکردنــی مرۆڤــە لــە دژی یــان لەبەرژەوەنــدی. ل 81

خۆشەویستی 

هەمیشــە لەهەمــوو رۆمانەکانیــدا حکایەتێکــی خۆشەویســتی هەیــە، 

ــداوە رشۆڤەیەکــی جــوان و پێناســەیەکی گونجــاو  لەهەمانکاتیشــدا هەوڵی

ــەوە. ــتی بدۆزێت ــۆ خۆشەویس ب
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لە زاری پاڵەوانەکەوە دەڵێت:

ــتەمکاری  ــتبەرداگرتن و س ــە دەس ــە ل ــتی جگ ــن خۆشەویس ــروای م ــە ب ب

ــی خــۆت.  ــەورە زانین ــرو بەگ ــەوی ت ــی ئ ــە داگیرکردن ــە، وات ــر نیی ــچ ت ، هی

ــە ویســتی  ــواز ب ــە دڵخ ــتەملێکردن ک ــی س ــە ماف ــە ل ــتی بریتیی خۆشەویس

ــەی . ل 228 ــە دڵدارەک ــێت ب ــۆی دەیبەخش خ

لــەم رۆمانــەدا هەســتی خۆشەویســتی بەتەواوەتــی ژیانــی پاڵەوانەکــە 

ــوو،  ــای نەب ــچ مان ــە هی ــان الی پاڵەوانەک ــدا پێشــر ژی ــت، لەکاتێک دەگۆڕێ

هەیــە.  تــری  مانایەکــی  ژیــان  ئیــر  لیــزا«   « ناســینی  لەپــاش  بــەاڵم 

ــە زاری پاڵەوانەکــەوە  ــزا دەبێتــە بەشــێک لەژیانــی ئــەو  ل بەشــێوەیەک لی

ــت: دەڵێ

- خۆشەویســتی جــۆرە هەســتێکە مانــای دیکتاتۆرێکــی رۆحییــە، جوانیــش 

نییــە. ل205

ژن و عیشق
لەبارەی پەیوەندی ژن بە پرسی عیشقەوە دەڵێت:

- رابوونــی ژن لــە عیشــق و خۆشەویســتییە کەیایەتــی، عیشــق ژن لــە 

هەمــوو گەندەڵیــی و خەوشــێك رزگار دەکات ، عیشــق لەدایکبوونەوەیەکی 

ــەوە. ل 228 ــازەی ئ ت

ژنی لەشفرۆش 
کــەم نووســەر خۆیــان لەپرســی ژنــی لەشــفرۆش داوە، بــەاڵم دۆستۆیڤســکی 

ــی »  ــە رۆمان ــەش ل ــەم رۆمان ــە ل ــداوەو جگ ــی زۆری پێ ــە گرنگ ــەم پرس ئ

ــزادا  ــاوان س ــی ت ــە رۆمان ــە ل ــۆ منوون ــردووە ب ــی  ک ــزادا‹ باس ــاوان و س ت

باســی ژیانــی » ســۆنیا« یکــردووە، لێــرەش لــەم رۆمانــەدا باســی ژیانــی » 

لیــزا« ی کچــە لەشــفرۆش دەکات ، کەبەشــێوەیەکی رێکــەوت ناســیویەتی، 

ــاوان و  ــی ت ــە لەســاڵی 1863  نویســویەتی و رۆمان ــەم رۆمان ــدە ئ هەرچەن

ســزاش ســزای 1866 نوســیویەتی. 

لەالیەکــی تــرەوە لــەم رۆمانــەدا بەشــێوەیەکی جــوان وەســفی ژیــان 

و هەســتی ژنــی لەشــفرۆش کــردووە، بەتایبەتــی لــەو ســەردەمەدا لــە 

روســیادا. 

لە زاری پاڵەوانەکەوە بە لیزا دەڵێت:
- تــۆ بیــر لــەوە بکــەرەوە کەهــەر لەســەرەتاوە کۆیلیــەی، بەڵــێ کۆیلەیــت 

و هەمــوو شــتێکت لەدەســت داوە، تەنانــەت ویســت و ئیــرادەت، ، ئەگــەر 

ــە بپســێنیت، ناتوانیــت، چونکــە چەنــد  ــدا بتەوێــت ئــەم زنجیران ــە دوایی ل

هــەوڵ بددەیــت زیاتــر و تونــر بــە دەورتــدا دەئاڵێــت و ناهێڵــن رزگارت 

بێــت. ل 174
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لەالیەکــی تــرەوە الی دۆستۆیڤســکی ،هەرکەســێک ویســت و ئیــرادەی 

ــاوە،  ــەی بۆدان ــیفەتی کۆیل ــەو س ــە کۆیل ــەوا دەبێت ــتبدات، ئ خــۆی لەدەس

ــە  ــو نیتچ ــانی وەک ــر کەس ــتە، کەدوات ــەواو دروس ــەیەکی ت ــەش پێناس ئەم

ــی  ــر باس ــردووە. دوات ــکیی ک ــەی دۆستۆیڤس ــەم بۆچوون ــەر ئ ــان لەس کاری

ژیانــی ژنــە لەشفرۆشــەکان دەکات و کەچــۆن وەکــو کااڵیــەک وان و  

ــت: ــەوە دەڵێ ــت، لەمبارەی ــزم دەبێ ــەرز و ن ــان ب نرخی

- دوای یــەک ســاڵ بەهــات کەمــر دەبێــت، ئەوســا دەبێــت  لێــرە بڕۆیتــە 

ماڵێکــی تــر ، ماڵکــی خراپــر، دوای ســاڵی دووەم بــۆ ماڵــی ســێیەم. هــەر 

ئــاوا لەماڵێکــی خراپــەوە بــۆ خراپــر . ل 171. 

لەبارەی ژیانی ناو ماڵی لەشفرۆشەکانەوە دەڵێت:
- لێــرە بەتەمــای ئــەوە مەبــە کــە کــەس پشــتگیریت بــکات، ئەوانــی تریــش، 

واتــە کچــە هاوکارەکانــت، پەالمــارت دەدەن، بۆئــەوەی ســەرنجی خــاوەن 

مــاڵ و ژنــە دەاڵلەکانــی دی رابکێشــن، چونکــە هەموویــان لێــرەدا کۆیلــەن 

ــان لەدەســت  و کارەکــەرن و لەدەمێکــەوە هەســتی هــاودەردی و ویژدانی

داوە، ئــەو جوێــن و ســووکاەیەتییەی بەتــۆی دەکــەن، لەهیــچ جێگەیەکــی 

ئــەم دنیایــەدا وێنــەی نییــە. ل188 

- ریســواترین بەکرێگیــروا ئامــادە نییــە خــۆی بــە تــۆ بگۆڕێتــەوە و  

ــرێ کار  ــە ئەوکەســەی بەک ــتەیان بفرۆشــن، چونک ــە رۆح و جەس ئامادەنیی

دەکات دەزانێــت ئــەو کارەی لەبەرانبەریــدا هەقدەســت وەردەگرێــت بــۆ 

ــێ   ــم بڵ ــێ پێ ــت، ل ــازاد دەبێ ــت و ئ ــی دێ ــراوەو کۆتای ــی دیاریک ماوەیەک

ــت.ل 186 ــەواو دەبێ ــەی ت ــۆ  ک کاری ت

پێش کۆتایی

جوانەکانــی  و  نایــاب  کارە  لــە  یەکێکــە  رۆمانــە  ئــەم  بەدڵنییایــەوە 

ــی  ــک پرس ــی کۆمەڵێ ــۆی ورووژاندن ــر بەه ــەوەش زیات ــکی، ئ دۆستۆیڤس

دەناڵێنێــت،  پێــوەی  مرۆڤایەتــی  ئەمــڕۆش  کەهەتاوەکــو  گرنگــەوە، 

هەرئەمــەش وایکــردووە، کــە ئــەم بەرهەمــە کــە دوو ســەدە پێــش ئێســتا 

نــوورساوە، لــە جیهانــدا خەڵكــی بەدوایــدا بگەڕێــت و بیخوێنێتــەوەو 

ــرەدا جێگــەی خۆیەتــی کەدەستخۆشــی  ــکات. لێ ــارەوە ب ــەوەی لەب لێکۆڵین

لــەکاری وەرگێــران،  بێگــەرد بکەیــن و هیواداریــن  لــە کاک رەئــووف 

بەتایبەتــی دەقــە جوانــە ئەدەبییــەکان بــەردەوام بێــت. 

سەرچاوە:
دۆستۆیڤســکی. یادەوەرییەکانــی ژێــر زەوی. وەرگێرانــی  لەفارســیەوە، 

ــەردەم،  ــی  س ــاپ و پەخش ــەم. دەزگای چ ــی یەک ــەرد. چاپ ــووف بێگ رەئ

ــلێامنی.  س

2017



خۆرخی لویس پورخیس

بیوگرافی منداڵی و   
قوتابخانە و شیعر

لە عەرەبییەوە: رەووف بێگەرد
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مــن هیــچ چێژێــك لــە یــادەوەری ســااڵنی بەرایــی قوتابخانــە ناكــەم. 

ــە.  ــە قوتابخان ــاڵیدا چوومەت ــۆ س ــی ن ــە تەمەن ــەوەی ل ــان لەبەرئ یەكەمی

ــە  ــیی ل ــوو, خۆش ــدی هەب ــتی تون ــی ئانارشیس ــە مەیلێك ــم ك ــە باوك چونك

مــن  لەبەرئــەوەی  نەدەهــات. دووەمیــان  دام و دەزگاكانــی دەوڵــەت 

ــت،  ــم دەبەس ــوازراوو بۆینباخ ــەی خ ــرد و یەخ ــاو دەك ــە چ ــەم ل چاویلك

ــە  ــوون ب ــت كراب ــی نادروس ــە پەروەردەیەك ــەكان ك ــەی قوتابی ــر زۆرب ئی

درێژایــی وەخــت گاڵـــتەو شــۆخیان پــێ  دەكــردم، بۆیــە ئێســتا نــاوی 

قوتابخانەكــەم لــە بیــر نییــە. وەلـــێ  ئــەوەی لــە بیــرم مــاوە قوتابخانەكــە 

دەكەوتــە شــەقامی ئەلتامیــز )باوكــم هەمیشــە ئــەوەی دووبــارە دەكــردەوە 

كــە مێــژووی ئەرجەنتیــن وەك فێربوونــی ئاینــی وایــە( بۆیــە دەبــوو هــەر 

ــژووی  ــە مێ ــۆ منوون ــت. ب ــامن بوێ ــە خۆش ــت ئێم ــی بێ ــەس ئەرجەنتین ك

ــەو واڵت و ســەردەمانە  ــاس ل ــەوەی ب ــێ  ئ ــن ب ــر دەكردی ــان فێ ئەرجەنتینی

بكــەن كــە ئەرجەنتینیــان پێــك هێنــاوە. بــەاڵم لەوانــەی داڕشــتندا بــە 

ــردم: ــر دەك ــێواو فێ ــێوازێكی ش ــە ش ــینیان ب ــپانی نووس ئیس

)ئەوانــەی لــە پێنــاوی سەربەســتی واڵت، ئــازادی، شــكۆمەندیدا خەباتیــان 

ــچ  ــەم شــێوازە هی ــە ئ ــردم ك ــان ك ــری ئەوەی ــف, فێ ــە جنێ ــرد( پاشــان ل ك

مانایەكــی نییــە و دەبێــت خــۆم بــە چــاوی خــۆم شــتەكان ببینــم. وەلـــێ  

نــورای خوشــكم كــە لەدایكبووی ســاڵی )1901(ە ئاســایی چــوە قوتابخانەی 

كچانــەوە.

بەدرێژایــی ئــەو ســااڵنە وەرزی هاوینــامن لــە »ئادروگیــە« بەســەر ئەبــرد » 

كــە بیســت كیلۆمەتــر لــە باشــووری بوینــس ئایرســەوە دوور بــوو« لــەوێ  

موڵكداربوویــن، خانوویەكــی گــەورەی یــەك قاتــی و باخێكــی فــراوان 

ــە  ــی، بێجگــە ل ــە و ئاشــێكی هەوای ــدا، دوو ســاباتی هاوین ــە دەوری ب

ــوول. ســەگێكی شــوانیی تــووك بــۆرو ل

بــوو,  هێــور  دووری  شــارۆچكەیەكی  »ئادروگیــە«  ئەوســا 

پــااڵ  لــە  و  ئاســن  پەنجەرەكانــی  گوندیانــەو  ماڵەكانــی 

دەرگاكانیــدا ســتوونی بەردیــن و گوڵجــاڕ بــوو، لــە دەوروبەریــدا 

ــە  ــوو، ل ــوس هەب ــی یوكالیپت ــاك و درەخت ــەقامی روون ــاخ و ش ب

مــاوەی دە ســاڵدا گەلێــك لــە هاوینەكامنــان لــەوێ  بەســەربرد.

ــۆی  ــە ه ــوو، ب ــاڵی 1909 ب ــا س ــەی ئەلبامب ــە ناوچ ــم ل ــن دیدەنی یەكەمی

ــی شــارۆچكەی ســان نیكــوالس كــە  ــە خزمەكان ــك ل ــە هەندێ ســەردامنان ل

ــن  ــە نزیكری ــە بیرم ــەوە. ل ــس ئایرس ــۆراوای بوین ــووری خ ــە باك دەكەوێت

ــەوت،  ــۆدا دەردەك ــە ئاس ــار ل ــی نادی ــەوە وەك نووختەیەك ــە ئێم ــااڵ ل م

بــەو ناوچــە بەرفراوانەیــان دەوت ئەلبامبــا. كــە پێیــان وتــم كرێكارەكانــی 

كشــتوكااڵ ســەر بــە )توشــو(ن وەك كەســایەتیەكانی ئــەدوارد و جوســیرت، 

جێگایەكــی تایبەتیــان الی مــن پەیــدا كــرد، جارێكیــان بەیانیەكــی زوو بــۆ 

بۆرخیس
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ئــاژەاڵ لەوەڕانــدن لەگــەاڵ خۆیانــدا بــە ســواری بردمیــان بــۆ ســەر ڕووبــار، 

پیــاوە كورتــە بــااڵ و گەنــم ڕەنگــەكان، بەرگــی بومبــا چاســیان پۆشــی بــوو 

)جــۆرە پۆشــاكێكە( كــە لێــم پرســین ئاخــۆ مەلــە دەزانــن یــان نــا، وەاڵمیــان 

دایــەوە: »ئــاو بــۆ ئاژەڵــە« دایكــم بووكەڵەیەكــی لەنــاو كارتۆنێكــی گــەورەدا 

ــەوەو  ــدە گەڕاین ــە كچــی ســەركارەكەیان كــرد. كــە ســاڵی ئاین پێشــكەش ب

بووكەڵەیــە  »بــەو  دایكمیــان وت:  بــە  پرســی  كیژۆڵەكەمــان  هەواڵــی 

چەنــد بەختــەوەرت كــردووە« ئاماژەیــان بــۆ بووكەڵەكــە كــرد كــە لــە 

ــان  ــوو نەی ــار ب ــوو. دی ــە دیوارەكــەوە هەڵوارساب ــۆ ب ــەدا وەك تابل كارتۆنەك

هێشــتبوو كیژۆڵەكــە دەســتی لێــوە بــدات نــەك پیــس بێــت یــان بشــكێت 

ــە  ــەك كــە ل ــە دوورەوە تەماشــای كردبێــت. بووكەڵەكەی و دەبێــت هــەر ل

ــدات، دەشــێت  ــوە ب ســەرەوە دانرابێــت و كــەس نەیتوانیبێــت دەســتی تێ

ــەدا  ــە قورتوب ــە ل ــی ك ــس نووس ــك لوگونی ــن. ڕۆژێ ــەڕۆژدا بیپەرس ــە پاش ل

ــەك  ــوە وەرەقەی ــاو ب ــەوە, وا ب ــەكان بكرێن ــوێنە بازرگانی ــەوەی ش ــش ئ پێ

ــە بزمــار  ــان ب ــۆ هەڵواســیوە. وەرەقەكەی ــان وەك تابل ــی یاری ــە كاغەزەكان ل

ــش  ــاوە، باشــرین وەرەقەی ــی )ئالگوشــو( داكوت ــواری كوختەكان لەســەر دی

ــە  ــوە. وەك ل ــەر ب ــەاڵی لەس ــێر و دوو ق ــەی ش ــە وێن ــوە ك ــەوە ب ــان ئ الی

ــیدەیەكم  ــینی قەس ــی نووس ــف، هەوڵ ــۆ جنێ ــم ب ــش چوون ــت پێ ــرم بێ بی

لەســەر )ئالگوشــو( دابێــت كــە وابزانــم ئیلهامەكەیــم لــە دۆخــی شــیعرێكی 

ئیسكاســوبی وەرگرتبێــت. وەك لــە بیــرم بێــت بــە پێــی توانــا هەوڵــم 

دابــوو هەندێــك لــە تەعبیرەكانــی ئالگوشــوی تیــا بێــت. بــەاڵم رووبــەڕووی 

گیروگرفتێكــی زۆر تەكنیكــی بوومــەوە. دیــارە دوای دووســێ  بڕگــە وازم لــە 

ــا. ــەم هێن هەوڵەك

ئەوروپا
ســاڵی 1914 بەنیــازی ئــەوەی بــە تــەواوی جێگیــر بیــن چوویــن بــۆ 

ئەوروپــا, تــا دەهــات چــاوی باوكــم كزتــر دەبــوو, لــە بیرمــە جارێكیــان وتی: 

»چــۆن بتوانــم ئیمــزای كۆمەڵێــك بەڵگەنامــەی رەســمی بكــەم كــە نەتوانــم 

بیانخوێنمــەوە؟« كــە لــە تەمەنێكــی زوودا ناچــار كــرا بــە خانەنشــینی, بــۆ 

بڕیــار لەســەردان و ڕێــك خســتنی ئــەم گەشــتە زیــاد لــە دە ڕۆژی نەخایاند، 

چونكــە لــەو ســەردەمەدا دنیــا وەك ئەمــڕۆ ئەمەنــدە زۆر بەتــرس و پارێــز 

ــت.  ــری بوێ ــداری و پێویســتی ت ــەی ئی ــوو بەڵگەنام ــەم هەم ــە ئ ــوو ك نەب

لــە پێشــا چەنــد هەفتەیــەك لــە پاریــس ماینــەوە, ئــەو شــارەی نــە ئەوســا 

ــە  ــەك ب ــا ڕادەی ــێت. ت ــی ڕامناكێش ــێوەیەكی تایبەت ــە ش ــتایش ب ــە ئێس و ن

پێچەوانــەی هەمــوو ئەرجەنتینییەكانــەوە. ڕەنگــە بــێ  ئــەوەی خۆیشــم پێی 

بزانــم, لەبــەر ئــەوە بێــت كــە مــن مەیلێكــی بەریتانیم هەیــە، لە ڕاستیشــدا 

مــن زۆر جــار رووداوەكــەی )واتــەر لــوو(م بەســەركەوتن لــە قەڵەمــداوە. 

ــە  ــكەكەم ل ــن و خوش ــە م ــوو ك ــەوە ب ــۆ ئ ــەفەرەمان ب ــەو س ــتی ئ مەبەس

جنێــف بەردەوامیــی بــە خوێنــدن بدەیــن. وا بڕیــار بــوو لــەوێ  الی نەنكــم 

ــدا  ــی ســەفەرەكەمان لەگەڵامن ــە درێژای ــە ب ــەوە ك –دایكــی دایكــم- مبێنین

ــاوك و  ــە كاتێكــدا كــە ب ــەو شارەیشــدا كۆچــی دوایــی كــرد. ل ــوو هــەر ل ب

دایكــم بــە ئەوروپــادا دەگــەڕان, باوكــم الی پزیشــكێكی پســپۆری ســویرسی 

بەناوبانــگ لــە چارەســەركردنی چاویــدا بــوو، ئەوســا ژیــان لــەو كیشــوەرەدا 

لــە بۆینــس ئایــرس ئاســانر بــوو، لــەو كاتــەدا بیــزۆی ئەرجەنتینــی دراوێكــی 

ــە ڕووداوەكان نەبــووک، هیــچ نەماندەزانــی  بەهێــز بــوو، ئێمــە ئاگامــان ل

ــت  ــدا دەس ــی ئاب ــە مانگ ــە و ل ــی لەبەرپابووندای ــی جیهان ــەڕی یەكەم ش

ــم و دایكــم  ــی هەڵگیرســانی شــەڕدا باوك ــە كات ــە ڕێكــەوت ل ــدەكات. ب پێ
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لــە ئەڵامنیابــوون، وەلـــێ  ئــەوان تەگبیــری گەڕانــەوەی خۆیــان بــۆ جنێــف 

ــە  ــامن ل ــە توانی ــوو, ئێم ــدا ب ــە لووتكەی ــەڕ ل ــە ش ــاڵێك ك ــرد. دوای س ك

ــا  ــن، ت ــادا بكەی ــەرووی ئیتاڵی ــە س ــتێك ب ــەوە گەش ــی ئەڵپ ــگای چیاكان ڕێ

ئێســتایش یادەوەریەكــی ورد و ڕوونــم لەســەر ڤیرونــا و ڤینیســیا هەیــە، لــە 

مەدرەجــی ڤیرونیــای چۆڵــدا وەســتام و بوێرانــە چەنــد بڕگەیەكــی درێــژی 

شــیعریی ئیسكاســویم خوێنــدەوە كــە لەســەر ئالگوشــیو نووســیبووی.

ــان  ــە ج ــف ك ــژی دوجنی ــە كۆلێ ــدا -1914- ل ــزی جەنگ ــن پایی ــە یەكەمی ل

كالفــان دروســتی كردبــوو دەســتم بــە خوێنــدن كــرد، قوتابخانەیەكــی 

ئەهلــی بــوو, پۆلەكــەم نزیكــی چــل قوتابــی تیــا بــوو كــە نیــوەی بێگانــە 

بــوون. مــادەی ســەرەكیامن التینــی بــوو، زوو لــەوە گەیشــتم ئــەوەی 

بیەوێــت التینــی فێــر بێــت دەتوانێــت بــە ئاســانی گــوێ  بــە مادەكانــی تــر 

نــەدات. وانەكانــی - جەبــر و كیمیــا و فیزیــا و زانســتی كانــزاكان و زانســتی 

ڕووەك و بایالــۆژی – بــە فەرەنســی دەخوێــرنان. ئــەو ســاڵە هەمــوو 

تاقیكردنــەوەی  لــە  بێجگــە  بــڕی,  بەســەركەوتوویی  تاقیكردنەوەكانــم 

زمانــی فەرەنســی. هاوپۆلەكانــم, بــێ  ئــەوەی خــۆم بیزانــم یــان پێــم بڵێــن، 

داواكاریەكیــان دابــوو بــە بەڕێوەبــەری قوتابخانــە و هەمــوو ئیمزایــان 

لەســەر كردبــوو، لــە داواكاریەكــەدا ئاماژەیــان بــەوە دابــوو كــە مــن ناچــار 

ــە  ــە زمانێك ــم ك ــی بخوێن ــی فەرەنس ــە زمان ــم ب ــوو وانەكان ــووم هەم كراب

ــەر  ــە بەڕێوەب ــان ل ــە، داوای ــی هەی ــە فێربوون ــم و پێویســتیم ب ــاش نایزان ب

كردبــوو ئــەوە ڕەچــاو بــكات و ئەویــش زۆر بــە خۆشــییەوە قبووڵــی كــرد. 

لــە ســەرەتادا تەنانــەت نەمدەزانــی مامۆســتا كــەی پرســیارم لـــێ  دەكات، 

چونكــە ناوەكەمــی بەشــێوەی فەرەنســی دەوت، تەنیــا بڕگــە دەنگیەكــەی 

ــە  ــە ئێم ــدا ك ــە كاتێك ــت، ل ــورج« دەوترێ ــەی »ب ــۆن وش دەوت )وەك چ

ــە  ــی –ج- دەبێت ــەدا پیت ــەو كات ــن, ل ــی دەیڵێی ــەی دەنگ ــە دوو بڕگ ب

–خ-ێكــی ســووكەڵە. بۆیــە كاتێــك دەمزانــی پرســیارەكە بــۆ منــە 

ــدم. ــوەی دەژەن ــە ئەنیشــكی تێ ــم ب ــە هاوڕێیەك ك

ئێمــە لــە بەشــێكی كۆنــی ئاپارمتانێكــدا دەژیایــن كــە دەكەوتــە 

باشــووری شــارەوە، تــا ئێســتایش گەڕەكەكانی جنیف لــە بۆینس 

ئایــرس زیاتــر شــارەزام، بــۆ ئەمــە لێكدانەوەیەكــی ئاســان هەیــە, 

ئەگــەر بزانیــن دوو شــوێنی بــەرز لــە جنێفــا نییــە كــە لــە یەكــری بچــن 

و ئەمەیــش وا دەكات بــە ئاســانی لــە یەكریــان جیــا بكەیتــەوە.

ــتم,  ــتوەكەدا دەڕۆیش ــەوزە بەس ــارە س ــار ڕووب ــە كەن ــك ب ــوو ڕۆژێ هەم

ــە  ــردی ل ــاردا دەڕوات و حــەوت پ ــە ناوەڕاســتی ش ــە ب ــاری ڕوون، ك ڕووب

ــزكارن،  ــاوازی لەســەرە. ســویرسیەكان ئاســایی خەڵكانێكــی پارێ ــر جی یەك

ــوون – ــی ب ــاڵ پۆلۆن ــە ئەس ــەی ب ــوون جوولەك ــم هەب ــی نزیك دوو هاوڕێ

ســیمون پشلنســكی و موریــس ئیرباموفتیــش- یەكێكیــان بــوو بــە پارێــزەر 

و ئــەوی دی بــە پزیشــك. هەردووكیانــم فێــری یــاری )تروكــو( كــرد، 

بۆرخیس
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هێنــدە شــارەزای بــوون لــە یەكــەم یاریــدا هەمــوو 

ــدا  ــە ماڵ ــی ل ــەوە. ئەگەرچ ــێ  بردم ــان لـ پارەكانی

هــەر بــە ئینگلیــزی دەمخوێنــدەوە، بــەاڵم التینیــش 

فێــر بــووم. لــە ماڵــەوە بــە ئیســپانی قســەمان 

دەكــرد, بــەاڵم خوشــكم لــە زمانــی فەرەنســیدا زۆر 

ــەو  ــەر ب ــار ه ــك ج ــەت هەندێ ــكەوت، تەنان پێش

ــە بیرمــە ڕۆژێــك كــە  ــەوە خەونــی دەبینــی. ل زمان

ــەردە  ــت پ ــە پش ــورام ل ــەوە, ن ــۆ ماڵ ــەوە ب گەڕام

لەبــەر خۆیــەوە هــەر  كــە  بینــی  ســوورەكەوە 

دەیــوت: »مێــش، مێــش« بــۆم دەركــەوت ئەویــش 

ــش  ــە مێ ــیەی ك ــاوەڕە فەرەنس ــەو ب ــتۆتە ئ گەیش

جــۆرە مێروویەكــی ترســناكە. دایكــم هــاواری لـــێ  

ــە  ــێ  وت ك ــرد: »وەرە دەرێ » شــتێكی تریشــی پ ك

ــاو  ــە ن ــۆ ل ــی: »ت ــوو وت ــوان نەب ــەی ج ــۆ واڵتەك ب

ــتیت«. ــت و پێگەیش ــك بووی ــدا لەدای مێش

ــەی  ــتە كورت ــەو گەش ــە ل ــەڕەوە، بێجگ ــۆی ش بەه

ئیتالیــا و هەندێكــی تــری نــاو ســویرسا، نەمانتوانــی 

كــەم,  ماوەیەكــی  دوای  بكەیــن.  تــر  ســەفەری 

ــج  ــوار پێن ــەاڵ چ ــی لەگ ــەم, توان ــە ئینگلیزەك نەنك

پاپۆڕەكانــی  ئابڵووقــەی  لــە  تــردا،  گەشــتیاری 

ــە  ــف بگات ــە جنێ ــكات و ل ــۆی رزگار ب ــا خ ئەڵامنی

ــان. الم

بــە دەستپێشــخەری خــۆم, لــە دەرەوەی قوتابخانــە 

بۆرخیس
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ــە  ــەو كات ــەم ئ ــەم بیرۆكەی ــی كــرد، ئ ــی ئەڵامن ــی زمان ــە فێربوون دەســتم ب

ئــەو  كــە )Sortor Resartus(ی كارا الیلــم خوێنــدەوە.  لەســەر گــەڕا 

نووســەرەی لــە الیەكــەوە سەرســامی كــردم و لەالیەكــی تــرەوە هەرەســی 

پــێ  هێنــام. پاڵــەوان دیوجینیس -پیســایی-ی شــەیتان ئەڵامنیە و مامۆســتای 

ــیامیەكی  ــە دوای س ــدا ب ــن لــە ئەدەبــی ئەڵامنی ــتیە. م ــاری ئایدیالس ئاق

ــان  ــەاڵم پاش ــت. ب ــا بێ ــیتی تی ــێوەیەكی تاس ــە ش ــەڕام ك ــدا دەگ جەرمەنی

ئــەوەم لــە زمانــی ئینگلیــزی كــۆن و ئەســكەندەناڤی كۆنــدا دۆزیــەوە. مــن 

ئەدەبــی ئەڵامنــی بــە ئەدەبێكــی رۆمانســی و ناتــەواو دەزانــم. لە ســەرەتادا 

دەســتم دایــە كتێبــی )رەخنــەی عەقڵــی پەتــی( كانــت, بــەاڵم زۆری نەبــرد 

كــە ئــەو كتێبــە نــا ئومێــدی كــردم وەك چــۆن زۆربــەی خوێنەرانــی نائومێــد 

ــۆم  ــە خ ــش. ب ــەرە ئەڵامنیەكانی ــودی خوێن ــەی خ ــەت زۆرب دەكات، تەنان

وت شــیعر زووتــر بــە دەســتەوە دێــت چونكــە كورتــە، بۆیــە كەومتــە 

 Lurisches( هەڵــوەدای دەستخســتنی شــیعرە بەراییەكانــی هانریش هاینــە

ــان وردە  ــزی. پاش ــی – ئینگلی ــی ئەڵامن ــا فەرهەنگ intermezzo( هەروەه

وردە ئــەوەم بــۆ ڕون بــوەوە بــە هــۆی فەرهەنگــی ئــەو شــاعیرەوە واز لــە 

فەرهەنگــی تــر بهێنــم. زۆری نەبــرد كــە توانیــم چێــژ لــە جوانــی زمانەكــەی 

ــك Der Gotem بخوێنمــەوە. ــی مایرن ــم و ڕۆمان ــە ببین هاین

ســاڵی 1969 كــە ســەری ئیرسائیلــم دا، چەنــد و چونێــك لــە نێــوان مــن و 

ــدا. گرشــوم  ــم ڕووی گرشــوم شــولیمدا لەســەر ئەفســانەیی مەجــەری گولی

پســپۆرە لــە كلتــوری یەهودیــدا, مــن دوو جــار لەبــەر پێویســتیی كێــش لــە 

دوو شــیعری خۆمــدا نــاوی گولشــیمم هێنــاوە، هەروەهــا هەوڵمــداوە خــۆم 

خەریكــی -جــان بــول ریختــەر- بكــەم لەبــەر كارالیــل و تومــاس دوكونیســی 

– ئەمــە لــە دەوروبــەری ســاڵی 1917دا بــوو، بــەاڵم زۆری نەبــرد كــە 

زانیــم ئــەو خوێندنەوەیــە بێزاركــەرە، لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە بەریتانیــەكان 

سەرســامن بــە ریختــەر، بــەاڵم بــۆم دەركــەوت نووســەرێكی قــوواڵ نیــە و 

خوێندنــەوەی خــۆش نیــە، لەگــەاڵ ئەوەیشــدا ڕێبــازی تەعبیریەتــی ئەڵامنی 

ــەت  ــە تەعبیری ــاوەڕەدام ك ــەو ب ــا ئێســتایش ل زۆری ســەرنج راكێشــام و ت

ــزم و  ــەت و كوبی ــەری ســەردەمی وەك ئینتباعی ــەی هون ــن قوتابخان بااڵتری

ــە  ــد كەومت ــە مەدری ــاڵێك ل ــد س ــوریالیەتە و.. دوای چەن ــزم و س فیوچەری

وەرگێڕانــی هەندێــك لــە شــاعیرە تەعبیریــەكان، وەك بزانــم ئــەوە هــەوەاڵ 

و دوا وەرگێڕانــی ئــەو شــیعرانە بــوو بــۆ ســەر زمانــی ئیســپانی. 

ــا  ــە ســویرسا بــووم، كەومتــە خوێندنــەوەی شــوپنهاوەر, ت ئــەو ماوەیــەی ل

ئێســتایش ئەگــەر پێویســت بێــت تاقــە فەیلەســوفێك بخوێنمــەوە 

ــر  ــە تەعبی ــە وش ــت ب ــەر مبانەوێ ــرم، ئەگ ــەو هەڵدەبژێ ــەر ئ ه

بەرهەمەكانــی  لــە  وشــانە  ئــەو  بكەیــن  گــەردوون  لــە 

ــە زمانــی ئەڵامنــی  شــوپنهاوەردا دەبینینــەوە، چەنــد جارێــك ب

خوێندومنەتــەوە، بــە زمانــی ئیســپانییش لەگــەاڵ باوكــم و 

ــەوە.  ــدا خوێندومەت ــیدونیو خوناندیس ــدا ماس ــاوڕێ  گەورەكەی ه

مــن ئەڵامنــی بــە زمانێكــی زۆر جــوان دەزانــم, ڕەنگــە لــەو ئەدەبــەی 

بەرهەمــی هێنــاوە جوانــر بێــت. لــە كاتێكــدا كــە فەرەنســی, موفارەقەكــە 

لێرەدایــە، ئەدەبێكــی جوانــی بەرهــەم هێنــاوە لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە خۆی 

ــە  ــۆی ل ــە خ ــەاڵم زمانەك ــە، ب ــە ئەدەبیەكان ــە و بزاوت ــتەی قوتابخان وابەس

خۆیــدا بــەڕای مــن ناجــۆرە, چونكــە شــتەكان كــە بــە فەرەنســی دەوترێــن 

گــران دەكەونــە ســەر زمــان. مــن لــەو بــاوەڕەدام تەنانــەت زمانــی ئیســپانی 

ــرە.  ــر و كارات ــپانی درێژت ــتەی ئیس ــی رس ــرە، ئەگەرچ ــی چاك ــە فەرەنس ل

هەرچەنــدە مــن نووســەرێكی ئەرجەنتینیــم دەبینیــت ناچــارم بــەوەی 
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ــم.  ــە دەزان ــەم زمان ــی ئ ــە ناتەواویەكان ــەم, بۆی ــر بك ــپانی تەعبی ــە ئیس ب

ــە  ــك نووســیویەتی ب ــەوە جارێ ــی ئەڵامنی ــارەی زمان ــە ب ــە ل ــە بیرمــە گۆت ل

ــی- وا  ــی ئەڵامن ــا زمان ــە –وات ــی دنیای ــن زمان ــێت خراپری ــك دەنووس زمانێ

دەزانــم زۆربــەی نووســەران هەمــان ئــەو ڕایــەی گۆتەیــان هەیــە لەســەر 

ئــەو زمانانــەی كــە ناچــارن پێــی بنوســن. وەلـــێ  لــە بــارەی زمانــی ئیتالیەوە 

گەلێــك جــار »كۆمیدیــای ئیالهــی«م خوێندۆتــەوە, بــە دوانــزە چاپــی 

جیــاواز، هەروەهــا ئاریوســت و تاســە و كروتشــە و جنتیلــەم خوێندۆتــەوە. 

ــان  ــی شــانۆنامە ی ــان بینین ــی ی ــی ئیتال ــە زمان ــە قســەكردن ب ــەاڵم مــن ل ب

فیلیمێــك بــە ئیتالــی دەســتم كورتــە. بــۆ یەكەمیــن جــار لــە جنیفیــش والــت 

ــە  ــەالف ل ــس ش ــە یوهان ــی ك ــیدەیەكە وە ناس ــگای قەس ــە ڕێ ــم ل ویتامن

ــم  ــە گەشــتی بەیانیان ــادا ك ــە ئەلەبام ــك ل ــوو )ڕۆژێ ــەوە وەریگێڕاب ئەڵامنی

دەكــرد( مــن بەالمــەوە بێهودەیــی بــوو شــاعیرێكی ئەمەریكــی بــە ئەڵامنــی 

ــە  ــەی )Leans of Gras(م ل ــە دیوانەك ــەك ل ــپارد دانەی ــەوە, ڕامس بخوێنم

لەندەنــەوە بــۆ بنێــرن. تــا ئێســتایش بــە چاكــی لــە بیرمــە بەرگێكی ســەوزی 

ــا  ــەك تەنی ــامن ن ــت ویت ــە وال ــوو ك ــڕوام وا ب ــەك ب ــۆ ماوەی ــوو. ب ــرا ب تێگی

شــاعیرێكی گەورەیــە, بەڵكــو تاقانــە شــاعیرە. جەختــم لەســەر ئــەوە دەكــرد 

ــكردن  ــە ڕێ  خۆش ــە ل ــاڵی 1855 بێجگ ــا س ــا ت ــاعیرانی دنی ــوو ش ــە هەم ك

بــۆ هاتنــی ویتــامن هیچیــان نەكــردوە. ئــەو كەســەیش كــە ڕێچكــەی ئــەو 

هەڵنەگرێــت نەخوێنــدەوارە. مــن هەمــان حەماســەتم بــۆ كارالیلیــش 

ــیعری  ــا ش ــە, هەروەه ــۆش نی ــم ال خ ــتا خوێندنەوەی ــەاڵم ئێس ــوو، ب هەب

ــوم, پاشــانیش زۆر  ــدا تێپەڕی ــە پیایان ــەن ك ــەو قۆناغان ــە ئ ســویربینش. ئەم

ــی  ــر كاریگەری ــە ژێ ــن ل ــە م ــەوە ك ــەر كردۆت ــتم بەس ــان هەس ــار هەم ج

ــوم.  ــراودا ب ــەرێكی دیاریك نووس

تــا ســاڵی 1919 لــە ســویرسادا ماینــەوە، دوای ئــەوەی ســێ  چــوار ســااڵ لــە 

جنیــف بوویــن چووینــە لوجانــو، مــن بڕوانامــەی بەكالوریوســم وەرگرتبــوو, 

ئەوەیــش بــەالدا كەوتبــوو كــە مــن بــەرەو دنیــای ئــەدەب دەچــم. 

ــك  ــە جارێ ــاد ل ــەو زی ــەاڵم ئ ــت، ب ــینەكانم ببینێ ــم نووس ــت باوك دەمویس

پێــی ڕاگەیانــدم كــە بــڕوای بــە ئامــۆژگاری كردنــم نیــە و دەبێــت خــۆم بــە 

تەنیــا ڕێــگا لەبــەر بگــرم بــە هەمــوو ئەنجامێكــەوە. چەنــد ســونێتایەكم بــە 

ئینگلیــزی و فەرەنســی دانابــوو، ســوناتا ئینگلیزیــەكان الســایی كردنــەوەی 

)دورســورس( بــوو، بــەاڵم فەرەنســیەكە، بــە پێــی گــرێ  و گۆڵیەكــەی الســایی 

ــە  ــی هەوڵ ــە بەیتێك ــتایش تاق ــا ئێس ــوو. ت ــزی ب ــیعری ڕەم ــەوەی ش كردن

ــە ڕەشــەكەی كەمانــی شــكاو« كــە  ــەی كارتۆن ــادە: »ئ ــە ی فەرەنســیەكەم ل

ناونیشــانی قەســیدەكە بــوو: قەســیدەیەك بــە شــەقڵێكی ڕووســی بوترێــت، 

ــم,  ــەك دەنووس ــی وەك بێگانەی ــن فەرەنس ــی م ــە دەمزان ــەوەی ك لەبەرئ

وای بــۆ چــووم ڕەنگــە شــەقڵی ڕووســی چاكــر بێــت لــە ئەرجەنتینــی, لــە 

هەوڵەكانــی زمانــی ئینگلیزیــدا دەمویســت پەنــا بەرمــە بــەر هەندێــك لــەو 

ــە  ــۆ منوون ــەوە. ب ــەژدەوە ماوەت ــەدەی ه ــە س ــە ل ــلوبیەی ك ــە ئەس مۆرك

ــم  ــش بنووس ــتی كێ ــەر پێویس ــان لەب ــی )over( ی ــە بات ــم )ger( ل بنووس

ــەر  ــاری ه ــە ناچ ــە ب ــم ك ــەاڵم زوو زانی ــی )sings( ب ــە بات )doth sing( ل

ــە ئیســپانی بنووســم. ــت ب دەبێ

بڕیــاری گەڕانەوەمــان بــۆ واڵتــی خۆمانــدا، دوای ئەوەی ســاڵێك لە ئیســپانیا 

ماینــەوە، ئەرجەنتینیــەكان تەنیــا لەوســاوە هەوڵــی ناســینی ئیســپانیایاندا, 

چونكــە پێــش ئــەو كاتــە تەنانــەت گــەورە نووســەرانی وەك ڕیــكاردو 

ــە  ــەك ل ــۆ ماوەی ــت ب ــە دەیانویس ــس, ك ــد و لوجون ــدس و لیوبول جویرال

ئەوروپــادا بژیــن هــەر بــە دەســتی ئانقەســت بــە ئیســپانیادا تێنەدەپەڕیــن. 
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ئەمەیــش هــەر لــە خــۆوە دروســت نەبــوە, چونكــە لــە بوینــس ئایــرس, زۆر 

جــار ئیســپانیەكان لــە ڕووی پلــە و پایەیانــەوە كاری زۆر نزمیــان دەكــرد – 

وەك خزمەتچــی و بــۆی و كرێــكاری- یــان لــە بازرگانــە بچووكــەكان بــوون. 

ــە ڕۆژان خۆمــان بــە ئیســپانی  هەروەهــا ئێمــەی ئەرجەنتینیــش ڕۆژێــك ل

نەزانیــوە، لــە ڕاســتیدا ســاڵی 1816 كــە جــاڕی ســەربەخۆیی خۆمانــدا 

 The corquest of( دەســتبەرداری ئــەوان بوویــن. كــە بــە منداڵــی كتێبــی

poru(ی برســكوتم خوێنــدەوە ســەرم ســوڕما كــە وێنــای داگیركەرانــی لــە 

ــەك  ــە رەچەڵ ــوو، چونكــە مــن ئەگــەر چــی ب شــێوەیەكی ڕۆمانســیدا كردب

ــوون،  ــەو باســی كردب ــەی كــە ئ ــەو ناوداران ــك ل دەچوومــەوە ســەر هەندێ

بــەاڵم وام دەبینــی كــە ئــەوان لــە ڕوویەكــی تــرەوە هیــچ وپووچــن. كەچــی 

ئەمەریكاییــە التینیــەكان كــە لــە چــاوی فەرەنســیەكانەوە لێیــان دەڕوانیــن, 

ــیالۆركا –  ــی گارس ــە تۆمەتەكان ــازە ل ــەم دەدان, ت ــە قەڵ ــان ل ــە كاریگەری ب

قــەرەج, شــەڕەگا، ئەنــدازەی مورســكیە دەرچــوون. لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە 

ــەم  ــەاڵم خێزانەك ــە، ب ــپانی و پورتوگالی ــامن ئیس ــە و خوێن ــپانی زمامنان ئیس

بــۆ چركەیەكیــش بیــری لــەوە نەكــردەوە كــە ئــەو گەشــتەی ئیســپانیامان 

ــەردا  ــەدەی بەس ــێ  س ــەوەی س ــك دوای ئ ــی دای ــۆ واڵت ــت ب ــەوە بێ گەڕان

ــوو. تێپەڕیب

روومــان لــە )مایــوركا( كــرد چونكــە بــێ  لــەوەی زۆر هــەرزان بــوو شــارێكی 

جوانیــش بــوو، بێجگــە لــە ئێمەیــش گەشــتیاری زۆر كەم لـــێ  بــوو. نزیكەی 

ســاڵێكی تــەواو لــە باملــای بالدیمــوس دابوویــن كــە تاقــە گوندێكــی 

ناوزورگــەكان بــوو، لــەوێ  بــەردەوام بــووم لەســەر وانــە التینیەكانــم، بــەاڵم 

ــەوەی  ــدم لەبەرئ ــی گەیان ــە تێ ــان لەســەر دەســتی ڕاهیبێكــدا ك ئەمجارەی

دابیــن دەكات، ڕۆژێــك  پێویســتیەكانی  دنیــا ڕەنگاڵەییەكــەی هەمــوو 

ــەو  ــەاڵ ئ ــردوە, لەگ ــی نەك ــەوەی ڕۆمان ــارەزووی خوێندن ــە ڕۆژان ئ ل

ــتایش  ــا ئێس ــە ت ــرد ك ــە ك ــم دیراس ــەدا زۆر زوو ڤیرجیل ڕاهیبەی

ــە بیرمــە كــە خەڵكــی شــارۆچكەكە چەنــدە  پێــی سەرســامم. ل

بــە مەلەوانیەكــەم سەرســام بــوون. لــە رووبــارە خوڕەكانــی وەك 

ڕووبــاری ئوروگــوای و روانــدا تــەواو پــڕ كار بــووم. لــە كاتێكــدا 

ــگ  ــاوی پەن ــە ئ ــە ل ــە ڕۆژان بێجگ ــك ل ــەكان ڕۆژێ ــە مایوركیی ك

ــردا نەكردبــوو. ــاوی ت ــە ئ ــان ل ــر مەلەی خــواردووی بــێ  شــەپۆل زیات

باوكــم ســەرقاڵی نووســینی ڕۆمانێــك بــوو كــە دەیویســت یــادەوەری 

ــەو  ــی ئ ــۆی حەفتاكان ــەڕی ناوخ ــاوەی ش ــە م ــۆی ل ــوردوی خ ــی راب ڕۆژان

ــەوە  ــا كۆبكات ــوو تی ــدا ب ــدا روویان ــری یوســی زایگای ــە ئەن ســەدەیەدا و ل

»لــە بیرمــە مــن پێشــنیازی هەندێــك كینایــەی ناقــواڵم بــۆ كــرد كــە ئیلهامــی 

تەعبیریــە ئەڵامنیــەكان بــوون و ئەویــش بــە ناچــاری وەری گرتــن« پاشــان 

پێنــج ســەد دانــەی لــە ڕۆمانەكــەی چــاپ كــرد و بــردی بــۆ بوینــس ئایــرس 

ــاری  ــە ش ــا( ك ــەی )باران ــرد. وش ــی ك ــی هاوڕێكان ــاری پێشكەش ــە دی و ب

بۆرخیس
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لەدایكبــوون و ژیانــی بــوو لە دەقەكــەدا زۆر 

دووبــارە دەبــوەوە، بــەاڵم تایپكــەرەكان هــەر 

ــە هــەر شــوێنێكدا  ــە دەســتی ئانقەســت ل ب

بــە  كردبوویــان  دیبــوو  وشــەیەیان  ئــەو 

ــان  ــەوەی ماندووی ــۆ ئ ــم ب ــا( باوكیش )بانام

ڕەنگــە  كــە  لەبەرئەوەیــش  و  نــەكات 

هەڵەكــە لــە راســتەكە خۆشــر بێــت وەك 

ــدە  ــە حەڤ ــەوە ب خــۆی هێشــتیەوە. دوای ئ

ئــاگاداری  مردنــی,  پێــش  كەمێــك  ســااڵ، 

كــردم كــە دەیەوێــت ڕۆمانەكــە بــە زمانێكــی 

ســادەتر بنوورسێتــەوە دوور لــە شــێوازی 

زۆر لــە خــۆ كــردن و بــە بــاق و بریــق, وەك 

ــم  ــەو ماوەیــەدا چیرۆكێك ــۆم ل ــۆ خ مــن ب

نووســی.  بــارەی غۆلێكــی گورگیــەوە  لــە 

ــۆ  ــارد ب ــی ن ــی میلل ــۆ گۆڤارێك ــەم ب دەقەك

مەدریــد كــە نــاوی )La Espua( بــوو, بــەاڵم 

باڵوكــەرەوەكان، هــەر بــە حوكمــی شــارەزای 

ــردەوە. ــان نەك ــان باڵوی و لێزانینی

لــە  مــان   1920-1919 ســاڵی  زســتانی 

ئیشــبیلیە بەســەر بــرد, لــەوێ  بــۆ یەكەمیــن 

جار،شــیعرێكی خۆمــم بــە چاپكــراوی بینــی, 

ناونیشــانی شــیعرەكە »رسوودی دەریــا« بــوو 

ــا, ژمــارە 13ی كانوونــی  ــە گۆڤــاری جریتی بۆرخیس»ل
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ــایی شــێوازی  ــوو الس ــدا ب ــی زۆرم ــەو شــیعرەدا هەوڵ ــی 1919دا« ل یەكەم

ــەوە:   ــامن بكەم ــت ویت وال

»دەریــا! ئــەی ئەفســانە! ئــەی خــۆر! ئــەی بۆشــاییەكی ئاســوودە! تــۆ بزانــە 

كــە ئێمــە دوو پیرییــن, ســەدەهایە یەكــامن ناســیوە, ئــەی بریتــوس, مــن 

ــووی  ــن, تین ــن, وێڵی ــە كۆتای ــێ  ل ــەردووك پ ــۆم, ه ــەرزداری ت ــان ق ــە گی ب

ــن…« ــەوەو داڕماوی ــتێرەكانی ئاســامنین, دەپاڕێین ئەس

ئێســتا زۆرم بــەالوە گرانــە وێنــای دەریــا بكــەم, یــان ئــەوەی كــە تینــووی 

ئەســتێرە بــم.

ــد بینیســی ببینــم  گەلێــك ســااڵنی ویســت پێــش ئــەوەی ڕســتەكەی ئارنول

كــە بــاس لــە »ڕەوانبێــژی نەســەقی ســێ » دەكات, زۆر زوویــش لــە ماناكەی 

ــە  ــەوەی ل ــە باڵوكردن ــك ل ــد مانگێ ــەاڵ ئەوەشــدا، دوای چەن گەیشــتم, لەگ

ــەوەی مــن شــاعیری  ــەو پەســەند كــرا، وەك ئ ــاو هەمــوو شــیعرەكامندا ئ ن

دەریــا بــم.

لــە ئیشــبیلیە, چوومــە نــاو كۆمەڵەیەكــی ئەدەبیــەوە كــە ســەر بــە گۆڤــاری 

ــون«  ــرەكان »املتگرف ــوو پەڕگی ــا ب ــان ن ــە خۆی ــان ل ــوون، ناوی ــا« ب »جریتی

ــە  ــوو ل ــك ب ــە لقێ ــوو, ك ــەدەب ب ــەوەی ئ ــوێ  كردن ــە ن ئامانجــی كۆمەڵەك

ــم  ــی وت ــان پێ ــك یەكێكی ــی, ڕۆژێ ــێ  نەدەزان ــان لـ ــەوان هیچی ــەر و ئ هون

ــن  ــیرڤانتس و روب ــەاڵ س ــەوە لەگ ــرۆز«ی خوێندۆت ــی پی ــا »كتێب ــەو تەنی ئ

داریــوو یــەك دوو بەرهەمــی مامۆســتا روفاییــل كانینــوس ئســینس, لەبــەر 

ئــەوەی مــن ئەرجەنتینیــم هەســتم بــە شــەرمێك كــرد كاتێــك زانیــم یەكێــك 

ــێ   ــزی ب ــی ئینگلی ــیان لــە ئەدەب ــت، هەموویش ــی نازانێ ــە فەرەنس لەوان

ــە  ــاوەن پل ــە خ ــاندم ك ــێ  ناس ــان پ ــك لەوانەی ــە یەكێ ــەت ك ــاگان، تەنان ئ

ــز  ــەی هەرگی ــی زانینەك ــم التین ــانی« زانی ــان دەوت: »ئینس ــەن و پێی و پای

نــاگات بــەوەی كــە مــن فێــری بــووم. لــە بــارەی گۆڤــاری )جریتیا(یشــەوە 

ــی  ــوو، یارمەتیدەرەكان ــالر ب ــدو بی ــحاق دلبان ــاوی ئیس ــەی ن باڵوكەرەوەك

ــەوە, لەبیرمــە  ــاڵو بكەن ــۆ ب ــەوە ب ــە ئیمــزای خۆی ــوو شــیعرەكانی ب هەڵناب

ــی  ــحاق خەریك ــەرقاڵم، ئیس ــن زۆر س ــم: »م ــی وت ــان پێ ــك یەكێكی ڕۆژێ

ــیعردانانە« ش

ــەوێ   ــەوەی ل ــن, ئ ــەوێ  نیشــتەجێ  بووی ــد و ل ــۆ مەدری ــن ب پاشــان چووی

ــل  ــەاڵ روفایی ــوو لەگ ــتایەتیم ب ــم دۆس ــت بیڵێ ــتم بێ ــن مەبەس ــدا و م روی

ــە  ــم, ل ــەو ئەزان ــی ئ ــە قوتاب ــش خــۆم ب ــا ئەمڕۆی كانســینوس ئسینســدا, ت

ئیشــبیلیەوە هاتبــوو, دوای ئــەوەی وانــەی كیریكــی خوێندبــوو بــەو نیازەی 

ــدا  ــە ئارشــیفەكانی دادگای پشــكنینە ئاینیەكان ــەاڵم ل ــە ڕاهیــب, ب ببێت

ــە  ــە، ئەم ــە جوولەكەی ــدا ك ــوەو بڕیاری ــی دۆزی ــاوی كانسینوس ن

ــە  ــدا ب ــە دوایی ــەت ل ــت، تەنان ــربی بێ ــی عی ــری زمان ــدا فێ هانی

ــدی  ــە ناوەن ــەی ل ــەو هاوڕێیان ــە كــرد، ئ ناچــاری خــۆی خەتەن

ئەدەبیــی ئەندەلووســدا دیبوومــن پێیــان ناســاندم، بە شــەرمەوە 

تاریفــم لــە شــیعرێكی كــرد, ئەویــش هــەر دەربــارەی دەریــا بــوو.

كانســینوس پیاوێكــی بــااڵ بــەرز بــوو, وەك ئەندەلوســیەك گاڵتــەی بــە 

هەمــوو قشــتالیەك دەكــرد. ئــەوەی كەســایەتی كانسیوســی لــە خەڵكــی دی 

جیــا دەكــردەوە ئــەوە بــوو كــە ئــەو بــۆ ئــەدەب دەژیــا, بــێ  ئــەوەی هیــچ 

ــك  ــكات. شــاعیرێكی چــاك بوو،كۆمەڵێ ــگ ب ــۆ ســامان و ناوبان حســابێك ب

ــار بــوو – نــاوی  مەزامیــری نووســیبوو. ئیرۆســیەتێكی ئاشــكرایان پێــوە دی

ــەوە،  ــاڵی 1915 باڵویكردن ــە( و س ــەوت چڵەك ــە ح ــوون )مۆمدان ــێ  ناب لـ

ــەو  ــی دەنووســی, ئ ــاری رەخنەی ــرۆك و وت ــە چی ــان و كورت هەروەهــا ڕۆم

كاتــەی ناســیم ســەرۆكی ئەڵقەیەكــی ئەدەبــی بــوو.
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هەمــوو ڕۆژانێكــی شــەممە دەچــووم بــۆ )café colonial( لــە نیــوە شــەودا 

ــك  ــرد, هەندێ ــان دەك ــد و چوومن ــان چەن ــا بەرەبەی ــتین و ت ــك دەگەیش پێ

جــار ژمارەمــان دەگەیشــتە ســی تــا چــل كــەس. ئــەم كۆمەڵەیــە هەرشــتێك 

ــە وەك شــەڕگا  ــپانیەوە هەبوای ــی ئەس ــی میلل ــە داب و نەریت ــدی ب پەیوەن

خۆشــیان لـــێ  نەدەهــات. 

ئەندامەكانــی ئــەم كۆمەڵەیــە عاشــقی مۆســیقای جــاز بــوون كــە لــە 

ئەمریــكاوە هاتبــوو, پێیــان خۆشــبوو ئەوروپایــی بــن نــەك تەنیــا ئیســپانی. 

كانســینوس پێشــنیازی بابەتێكــی بــۆ لەســەر دووان دەكــرد –خوازە- شــیعری 

ئــازاد, شــێوازە كالســیكیەكانی شــیعر, شــیعری پەخشــان، ئاوەڵنــاو, كــردار. 

ــەاڵم  ــوو ب ــور و لەســەرخۆی هەب ئەگــەر چــی كانســینووس ســیامیەكی هێ

بــە دكتاتۆرێــك دەچــوو كــە ڕێــگای هیــچ ئامــاژە و هێامیەكــی بــە نووســەرە 

ــكۆمەندیدا  ــە ش ــەر ل ــە ه ــی دەدا گفتوگۆك ــەدەدا، هەوڵ ــوەكان ن ئامادەب

ڕابگرێــت.

كانســینوس بــەردەوام ســەری لــە خوێندنــەوەدا بــوو, كتێبــی )دان پێدانانــی 

تلیاكیــەك(ی تۆمــاس دوكوینیســی و )یادەوەریەكانــی( ماركوس ئودیلیوســی 

لــە یۆنانیــەوە وەرگێرابــوو، هەروەهــا ڕۆمانــی هــرنی باربــوس و )زیندەوەرە 

خەیاڵییــەكان(ی شــوب. پاشــان دەســتی كــرد بــە وەرگێڕانــی بەرهەمەكانــی 

ــۆ یەكەمیــن جــار )هــەزار و یــەك  ــە و دیستۆفســكی، هــەر ئەویــش ب گۆت

شــەوە(ی وەرگێڕایــە ســەر زمانــی ئیســپانی، ئــەم وەرگێڕانــە كەمــر خــۆی 

ــی,  ــان الین ــون ی ــەی برس ــە وەرگێڕانەك ــتۆتەوە وەك ل ــەوە بەس ــە دەقەك ب

ــام و  ــە ت ــەر ب ــۆ خوێن ــینوس ب ــەی كانس ــن، وەرگێڕانەك ــەڕای م ــێ  ب وەلـ

چێژتــرە.

ــم  ــری بڵێ ــان باش ــەی, ی ــۆ كتێبخانەك ــی ب ــرد و بردم ــم ك ــك دیدەنی ڕۆژێ بۆرخیس
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ــدا  ــە كراوەكان ــە كەڵەك ــاو كتێب ــە ن ــوو, ب ــە ب ــەی كتێبخان ــوو ماڵەك هەم

دەڕۆیشــتم وەك بــە نــاو دارســتانێكدا تێپــەڕم. ئەوەنــدە هــەژار و دەســت 

كــورت بــوو نەیدەتوانــی ڕەفــە بــۆ كتێبەكانــی دروســت بــكات، بۆیــە 

ــچ،  ــا بنمی ــەوە ت ــەر زەوی ــوو، لەس ــە كردب ــەك كەڵەك ــەر ی ــووی لەس هەم

دەبــوو ئــەوەی بچوایەتــە ماڵەكــەی بــە ناچــاری بــە نــاو ســتوونی كتێبــدا 

ــوو  ــەری هەم ــا نوێن ــە تەنی ــە ب ــی ك ــم وا دەبین ــن كانسینوس ــت. م تێپەڕێ

ــی  ــە دوای خۆمــەوە جێ ــە كــە ل ــەو ئەوروپایەی ــەوە ئ ــە, ئ ــووردووی من ڕاب

دەهێڵــم, جۆرێــك بــوو لــە ڕەمــز بــۆ هەمــوو كلتــورەكان. كلتــووری لێــدان 

وەك لــە خۆرهــەاڵت هەیــە, بــەاڵم جۆرێــك لــە ئاوارتەیــی زەینیــی ڕێــگای 

ــدا  ــەردەمی خۆی ــن هاوس ــەاڵ دیارتری ــت لەگ ــە نەتوانێ ــت ك ــێ  دەگرێ لـ

پێــك بێــت. ئەمــە وای لـــێ  كردبــوو كــە هەندێــك كتێــب پۆلێــن بــكات لــە 

پیاهەڵدانــی نووســەرانێكدا كــە لــە پلــەی دوو ســێدان. لــەو كاتــەدا -ئورتیفا 

ــینوس وەك  ــەاڵم كانس ــوو, ب ــكۆمەندیا ب ــەی ش ــە لووتك ــیت- ل ــەی جاس ئ

فەیلەســوفێكی خــراپ و نووســەرێكی خــراپ لێــی دەڕوانــی. ئــەوەی كــە 

زۆرم حــەز پــێ  دەكــرد لــەودا وتووێــژە بەتامــە ئەدەبیــەكان بــوو. هەروەهــا 

هەڵینــام هەندێــك كتێــب بخوێنمــەوە ئەگــەر ئــەو نەبوایــە هەرگیــز 

نەمدەخوێندنــەوە. كــە خۆیشــم بــۆ نووســین تەرخــان كــرد هەســتم 

ــێوازی  ــەوە. ش ــەو دەكەم ــایی ئ ــەر الس ــن هێن ــێوەیەكی پێكەنی ــرد بەش ك

نووســینی كانســینوس لەســەر ڕســتەی درێــژی بــە شــەپۆل دەوەســتێت كــە 

ــت..  ــە ئیســپانی بێ ــەوەی ك ــاد ل ــە زی ــربی تیای ــر ســیامیەكی عی زیات

سەرچاوە 

گۆڤاری )نزوی( ژمارە 30 ساڵی 2002.

بۆرخیس



پێوه ندیی ڕۆشنبیر 
      به  ده سه اڵته وه 

حەمە سەعید حەسەن 
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ــه  ــک ل ــه وه ، دڵدارێ ــه  داوی دڵداریی ــه  بکه وم ــه وه  وای که ده نووســم وه ک ئ

ده ســتپێکدا دڵبه ره کــه ی چه نــد خــۆش ده وێــت، هه مــوو جارێــک بــه  

ــه   ــز ل ــه م. هه رگی ــین ده ک ــه  نووس ــت ب ــه وه  ده س ــتی گه رم ــان هه س هه م

شــوێنێکی نادیــاره وه  ئیلهامــی نووســینم بــۆ نه هاتــووه ، وه ک چــۆن کۆرپــه  

لــه  هه نــاوی دایکییــه وه  په یــدا ده بێــت، منیــش نووســین لــه  ناخمــه وه  لــه  

دایــک ده بێــت و پێشــوازیییه کی گه رموگــوڕی عاشــقانه ی لــێ ده کــه م. 

نووســین بــه  زمانێکــی بــارگاوی بــه  کینــه  و زه بروزه نــگ، کاتێک 

ــه  الوازه کانــی  خــۆی ده نوێنێــت، بێیــن له بــری ئــه وه ی خاڵ

بــه   نووســینه که   هه مــوو  بکه یــن،  دیــاری  نووســینێک 

ــه  و  ــه  ئێم ــڕوای ب ــه  ب ــر، زمانێک ــی زب ــن. زمان ــڵ بچوێنی زب

وه ک  نه بێــت،  ئێمــه دا  له گــه ڵ  ئــه وەی  ئــه وان هه یــه ، 

ــه   خۆمــان بیــر نه کاتــه وه ، هــه ر چــی بڵێــت بــه  هه ڵــه ی ل

ــێ  ــن و ب ــن ســه رنجی ده ده ی ــن، وه ک دوژم ــه م ده ده ی قه ڵ

ــی  ــه ر درێژه پیدان ــه وه  ه ــه وه   . ئ ــه ک و دوو ڕە تیده که ین ی

ئــه و تێزه یــه  کــه  ده یگــوت: )ئه گــه ر نازانێــت قســه ی 

قســه ی  باشــره .(  بیــت،  بێده نــگ  بکه یــت،  چــاک 

ــه ن،  ــی ئێم ــه  قازانج ــه  ل ــانه یه  ک ــه و قس ــدا، ئ ــاک له وێ چ

ــن. )١(  ــه کانی خراپ ــه وه ، قس ــه  بیرنه کات ــه وەی وه ک ئێم ئ

دووه م،  عه بدولحه میــدی  ســوڵتان  فه رمانڕە وایــی  كاىت 

تازه کــی ده رســی کیمیــا ده گاتــه  لوبنــان، مامۆســتایه ک 

ده نووســێت:  پــۆل  ته خته ڕە شــه که ی  له ســه ر  چونکــه   

ــۆ کوشــتنی ســوڵتان  ــدان ب ــی هه وڵ ــه  تاوان ــۆ،( ب ــوو ئ ــچ ت )ئێ

ــان  ــد، )توو(که ی ــه  حه می ــان ب ــر )ئێچ(که ی ــت، ئاخ ــتگیر ده کرێ ده س

ــه   ــه  ب ــه  ده کات ــووه وه ، ک ــک داب ــفر، لێ ــه  س ــان ب ــه  دووه م و )ئۆ(یه که ی ب

ــا کوشــتنی. ئاســتی ڕۆشــنبیریی  ــدی دووه م، وات ســفرکردنی ســوڵتان حه می

ده ســه اڵت لــه  خۆرهــه اڵت بــه  گشــتی،  هه نووکه یــش لــه  هه مــان ڕە وشــی 

ــرۆن ده ســتی به ســه ر ده ســه اڵتدا گــرت،  ــه ڕاڵ بی ــه  جه ن کاره ســاتباردایه . ک

چونکــه  زه نده قــی لــه  ڕۆشــنبیران چووبــوو، هــات )بۆرخێــس(ی کــه  

دۆریس لێسینگ
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ــه  ئیشــه که ی خــۆی کــه   ــوو، ل ــکا ب ــن ئه مری ــن ڕۆشــنبیری التی گه وره تری

کارمه نــدی کتێبخانــه  بــوو لــه  بۆینــس ئایــرس، ده رکــرد و ناردییــه  

بــازار، بــۆ ئــه وه ی چاودێریــی دووکانــداره  مریشکفرۆشــه کان 

ــن.  ــان بفرۆش ــه  هاوواڵتیی ــاغ ب ــکی ناس ــه ک مریش ــکات، ن ب

ــاری  ــووه ، گوش ــێ هات ــته مکارانی ل ــووری س ــه وه  وه ک کولت ئ

ئابــووری ده خه نــه  ســه ر ڕۆشــنبیران، تــا ئاســتی برســیکردنیان، 

ئێــدوارد  بکــه ن.  نــه وی  پــێ  ســه ریان  مه به ســته ی  بــه و 

ســه عید پێــی وایــه ، رۆشــنبیر کــه  ده ســتبه رداری ڕۆڵــی 

ڕه خنه گرانــه ی خــۆی بــوو، ده بێتــه  ناپــاک. ڕۆشــنبیری ناپــاک 

نــه ک هــه ر ڕه خنــه  لــه و قۆناغــه  ناگرێــت کــه  تێیــدا ده ژی، 

بایــه خ  ڕۆشــنبیر  پێداهه ڵدانیشــی.  ده که وێتــه   به ڵکــوو 

ــه و  ــان ئ ــه م ی ــزی ئ ــه  ڕی ــه اڵم ناچێت ــه  سیاســه ت ده دات، ب ب

حزبــه وه ، بــەاڵم نــوێ ناهێنێتــه  ئــاراوه ، ئامــاژە  بــۆ ڕێگه یــه ک 

ــی  ــتوون، نامیلکه یه ک ــی ده  دوازده  س ــه وەی خاوه ن ده کات. ئ

ــه   ــه رده وام ل ــان دوو ســێ کورته چیــرۆک بێــت و ب شــیعری ی

بواره یلــی  لێکدانــه وه ی  تیڤییه کانــه وه  ســه رقاڵی  ڕادیــۆ و 

کولتــووری و ئابــووری و سیاســیی بێــت، ڕە نگــه  لــه  خــۆی وابێــت 

ڕۆشــنبیره ، بــەاڵم ڕاســتییه که ی کالونێکــه ، پێــش گوێگــر و بینــه ر، غــه در 

لــه  خــۆی ده کات. شــته  ماددییــه کان لــه الى ڕۆشــنبیر بایه خیــان نییــه ، 

ــه   ــه  ل ــه  الی ڕۆشــنبیره وه  گرنگــه ، داهێنان ــه وه ی ب ــاکات، ئ ــۆ ن ــان ب هه ڵپه ی

بــواری کاری خۆیــدا، ئاخــر ئــه وه ی ده مێنێتــه وه ، داهێنانــه ، نــه ک ســامان. 

ڕۆشــنبیر کار له ســه ر شــتگه لی ڕۆژانــه  و تیژتێپــه ڕ نــاکات، کاری ئــه و 

پێوه ندیــی بــه  داهاتــووه وه  هه یــه ، نــه ک حاڵــی حــازر. بــه  پێچه وانــه وه ی 

ئه گــه ر  کار  سیاســه ت  ده کات،  مســۆگه ر  داهاتــوو  کــه   ڕۆشــنبیره وه  

مه عریفــه ی پــێ نه بــوو، هــه ر لــه  پۆســته که ی دوورکه وتــه وه ، ڕۆڵــی 

کۆتایــی دێــت و هیــچ کاریگه رییه تییــه ک لــه  دوای خــۆی جــێ ناهێڵیــت. 

ڕۆشــنبیر کێیــه ؟ که ســێکه  شــتی تــازه ی پێیــه ، که ســێک نییــه ، شــتی دێریــن 

ــت،  ــه  نی ــی ڕە خنه گران ــی بیرکردنه وه یه ک ــه ر خاوه ن ــه وه . ئه گ ــاره  بکات دووب

ــای پێشــبینی کردنــت نییــه ، ئه گــه ر بوێریــی گوتنــی شــتگه لی  ئه گــه ر توان

جیــاواز شــک نابه یــت، بــا خــۆت پــێ ڕۆشــنبیر نه بێــت. وه ک چــۆن 

ئیدوارد سەعید
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دیکتاتــۆر هه مــوو ده ســه اڵت لــه   الى خــۆی کۆده کاتــه وه ، ڕۆشــنبیری 

خۆیه تــی.  الی  لــه   حه قیقــه ت  هه مــوو  وایــه ،  پێــی  خودپه ســه ندیش 

ــدا  ــدا په ی ــه  ماڵێک ــه ر ل ــی: )نووس ــینگ گوتو یەت ــس لێس ــۆن دۆری وه ک چ

ــی  ــی فیکری ــه  بازنه یه ک ــنبیریش ل ــت،( ڕۆش ــدا نه بووبێ ــی تێ ــت، کتێب نابێ

ڕۆشــنبیر  ماڵــی  په نجــه ره ی  بۆیــه   ئــه وه   ســه رهه ڵنادات،  داخــراودا 

فیکــره  جیاوازه کانــدا  نزیــک و دووره وه  هاتــووی  لــه   بــای  بــه  ڕووی 

کراوه یــه . ئیبســن ده ڵێــت: )کاره ســات ئه وه یــه، پێویســتامن به وه بێــت، 

بدره وشــێته وه .(  خــۆر  وه ک  بســه ملێنین،  حه قیقه تێــک 

گوتو یەتــی:  جیرۆزیلیــک  ستانســالڤ  وەاڵتانــه ی  لــه و 

سه راوســه ر  بــه اڵم  ده کات،  ده ستاوده ســت  )ده ســه اڵت 

ــاکات،( ڕۆشــنبیر ناچــار ده بێــت، بــه   یــان عه قــاڵو عه قــڵ ن

ســه ملاندنی حه قیقه تــه وه  ســه رقاڵ بێــت. لــه  شــوێنێک 

بزاوتــه وه ،  باڵــی هه مــان  ئــه م  لــه  ده ســتی  ده ســه اڵت 

بچێتــه  ده ســتی ئــه و باڵــی، بــه اڵم عه قڵــه کان هــه ر هه مــان 

ــای  ــه  مان ــه وه ی دميوکراســییه  ل ــه وه  خاڵیکردن ــن، ئ ــڵ ب عه ق

خــۆی و ئه رکــی ڕۆشــنبیره ، لــه  وه هــا کاتێکــدا، قســه ی 

هه بێــت. عه ملانیبــوون ئه وه یــه ، گــه ل فه رمانــڕە وا بێــت، 

نوێنــه ری  ده ســه اڵت  بنووســێته وه ،  ده ســتوور  میللــه ت 

ئاســامن.  نوێنــه ری  نــه ک  بێــت،  گــه ل  هه ڵبژێــردراوی 

هه ڵناکــه ن،  یه کــدی  بــێ  دیموکراســی  و  عه ملانیبــوون 

ئه گــه ر دميوکراســیخواز بیــن، ناچاریــن عه ملانییــش بیــن. 

ــه ن  ــوون ده ک ــۆ عه ملانیب ــه  ب ــن، بانگه ش ــه وه  دوو ڕووه کان ئ

و دميوکراســیخواز نیــن. چونکــه  بــه  گوێــره ی ئاییــن، ئینســان 

عه ملانیبــوون،  دژایه تیکردنــی  بۆیــه   خوداوه نــده ،  عه بــدی 

لــه   دیــن  جیاکردنــه وه ی  به رانبــه ر  لــه   کۆیالیه تییــه .  الیه نگرتنــی 

ــه ن، ئیســالمی سیاســی،  ــۆ ده ک ــه کان بانگه شــه ی ب ــه  عه ملانیی ــه ت، ک ده وڵ

دروشــمی )ئیســالم دیــن و ده وڵه تــه (ی بڵنــد کردووه تــه وه . جــاران ئیســالم 

ــه  شــوورا  ــڕوای ب ــی و دميوکراســی ده هــات، ب ــی حزبایه ت ــه  ژیان ــه ی ب گاڵت

ــه ر  ــت به س ــییه وه  ده س ــی و دميوکراس ــۆی حزبایه ت ــه  ه ــتا ب ــوو، ئێس هه ب

ــه (  ــه پاندن نیی ــێ و س ــدا زۆره مل ــه  ئایین ــه  )ل ــرن. چونک ــه اڵتدا ده گ ده س

بۆرخیس
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ــه اڵت  ــر ده س ــه پێنێت، ئاخ ــه وه  ده س ــت ئ ــی بخوازێ ــه اڵتداریش چ و ده س

ــه اڵته ی  ــه و ده س ــه  ئ ــه رکوتگه ره، که وات ــی س ــه  ده زگایه ک ــه ی هه میش نزیک

ڕه وابوونــی خــۆی لــه  ئایینیشــه وه   وه رده گرێــت، هــه ر داپڵۆســێنه ره  و ئــه وه  

لــه  ناوه ڕۆکــی خــۆی خاڵــی ده بێتــه وه  کــه  بڵێیــن: لــه  ئایینــدا زۆره ملــێ نییه . 

کــه  ئایینێــک ده بێتــه  ئایینــی فه رمیــی ده وڵــه ت، کــه  ده ســتوورێک له بــه ر 

ــێ  ــێ ده ســت پ ــوه  زۆره مل ــدی له وێ ــت، ئی ــدا داده ڕێژرێ ــنایی ئایینێک ڕۆش

ــه   ــه ک ب ــه  ن ــه وه  هه ی ــه  ده وڵه ت ــی ب ــه اڵت پێوه ندی ــه  ده س ده کات. چونک

ئایینــه وه ، بۆیــه  ده ســه اڵت 

ده بێــت ڕە وابوونــی خــۆی 

لــه   نــا،  ئایینــه وه   لــه  

وه ربگرێــت.  خه ڵکــه وه  

ده ســه اڵت  ئیشــی 

ئــه وه  نییــه  خه ڵــک بــه  

زۆره ملــێ بــۆ به هه شــت 

بنێرێــت و بــوار نــه دات 

ئاگــری  بــه   دنیــا  لــه و 

دۆزه خ بســووتێن، ئیشــی 

ده ســه اڵت ئه وه یــه  لــه م 

خه ڵــک  کاروبــاری  دنیــا 

ئــه وه   ببــات،  به ڕێــوه  

ســیکوالریزمه .  کرۆکــی 

لــه   گیرخواردنــه   ئــه وه  

ــه ر  ــژوودا، ئه گ ــه ی مێ بازن

ــه   ــت. ل ــوڕ هه بێ ــۆ ک ــه وه  ب ــه  باوک ــه وه ی ده ســه اڵت ل ــه  گوێزان ــان ب بڕوام

ئیســالمدا ئــه و ئــاوه  مه عاویــه  ڕشــتی، کاتێــک یه زیــدی کــوڕی کــرده  

جێنشــینی خــۆی. حافیــز ئه ســه دیش ئیلهامــی لــه  مه عاویــه  وه رگــرت 

کــه  به شــاری کــوڕی کــرده  میراتگــری خــۆی. کــه  بــه  شــا حوســه ینی 

ئوردنیــان گــوت، چونکــه  دایکــی ئینگلیــزه ، شــیاو نییــه  عه بدوڵــاڵی کــوڕت، 

جێــی خــۆت بگرێتــه وه ، ده ســتبه جێ گوتــی: خــۆ دایکــی )مه مئــوون(

ــه   ــه وه ؟ ب ــی )هــاروون ئه لڕه شید(یشــی گرت ــوو، که چــی جێ ــارس ب ــش ف ی

ســه رۆکایه تیی چه رچــڵ به ریتانیــا لــه  دووه میــن جه نگــی دنیاگــره وه دا 

هه ڵبژاردنــی  یه که میــن  لــه   که چــی  ســه رکه وت،  ئه ڵامنیــادا  به ســه ر 

دوای جه نگــدا دۆڕانــدی. دانیــال ئۆرتیــگا هه رچه نــده  ســه رکردایه تیی 

هه ڵبژاردنــدا  لــه   کــه   بــەاڵم  کردبــوو،   ســه رکه وتووی  شۆڕشــێکی 

نه یــربده وه ، ڕێــزی لــه  خواســتی گــه ل گــرت و هانــای بــۆ هیــچ پاســاوێک 

ــک  ــر خه ڵ ــی کــۆن وه بی ــن زوو زوو خه بات ــه وه ی کــه  گاردی دێری ــرد. ئ نه ب

ده هێننــه وه ، هــه ر ئه وه یــه  کــه  نــارس زوو زوو ده یگــوت: )هیــچ ده نگێــک 

لــه  ده نگــی جه نــگ بڵندتــر نییــه .()*( مه به ســت لێــی کپکردنــه وه ی 

ــاڕا ده نگــه  ن
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