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ژیان و بەرهەم
ڤێرجینیا وۆلف ناوی ئەسڵی (ڤێرجینیا ئیستیۆن)ەو لە  25ژانویەی 1882
لە لەندەن هاتوەتە دنیاوە ،یەكێكە لە منداڵە حەساسەكان و لە ماڵێكی گەورەی
گەڕەكێكی ئەشرافی كنزینگتۆن و لە نێوان ژمارەیەكی زۆر جۆراوجۆر لە ئەندامانی
بنەماڵە و خزمەتكاران گەورە بووە ،باوكی(لزلی ئستیون) سەرنوسەری گۆڤاری
ناوداری (كورن هیل) بوو ،ڕۆمانەكانی هێنری جیمس ،تامس هاردی و هەندێكی
تر بە شێوەی زنجیرە باڵودەكردەوە ،بە درێژایی تەمەنی منداڵی ڤێرجینیا باوكی
سەرقاڵی كارێكی گرنگی وەك فەرهەنگی ژیاننامەی میللی بوو ،كە بنەمایەكی
باوەڕپێكراوی هەبوو ،لە پێناو ئەم كارەشدا ( )650كەس هاوكاریان دەكرد بۆ
ئەوەی ئەو سەرەتا فەرهەنگیانە كە زیاتر لە ( )26بەرگ بوو بنوسێت .كارەكانی
ڕابردوو كاریگەری خراپی لەسەر ئەو بەجێهێشت ،بەجۆرێك دڵەڕاوكێی زۆر باڵی
بەسەر حاڵەكەدا كێشابوو ،هەند ێ كاتیش بەهۆی شەڕ و ئاژاوەی نێوان لزلی و
جولیاوە ڕوویدەدا ،كە ژنێكی جوان و حەساسیەتی هونەرمەندانەكەی هەبوو.
لە خێزانەكەدا دوو برای باوكی تۆزێك گەورەتر بەناوەكانی (جرالد و
جۆرج) و خوشكێكی هەبوو ،منداڵەكانی جولیا كە لە شوی یەكەمی بوون و
(لزلی)یش لە هاوسەرگیریەكەی كچێكی بەناوی (لۆرا)وە هەبوو ،كاتێك لۆرا
گەورەبوو دەركەوت كە نەخۆشی دەروونی هەیە ،بەاڵم بە پێچەوانەوە ،جرالد
و جۆرج خاوەن متمانە بە خۆی و زیرەك بوون ،جگە لەمەش ڤێرجینیا دوو
براو دوو خوشكی باوك و دایكی هەبوو ،كە سیانیان لەخۆی گەورەتر بوون،
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سیانیان لەم خوشك و برایانە كاریگەری و حاڵەتی دەروونیان هەبوو ،لەم جۆرە
حاڵەتانەدا دایك دەرفەتی خستنەڕووی هەستی خۆی بە تاك تاك بۆ منداڵەكانی
نییە.
ڤێرجینیانە خرایە خوێندنگەو باوكی هەركاتێك دەرفەتی هەبوایە سەرقاڵی
فێركردنی ڤێرجینیا دەبوو ،باوكی لەالیەكەوە باوەڕی بە نەهجی لۆژیكی لە ژیاندا
هەبوو ،لەالیەكی ترەوە لە ڕوانگەی ئاینەوە زۆر بە قوڵی لێی دوور بوو ،كە لە
سەردەمی لوتكەی دەسەاڵتی بۆرژوازی و سەردەمی مەلیكە ڤیكتۆریا نائاسایی
سەیردەكرا .ڤێرجینیا كاتە زیادەكانی بە گەڕان بە كتێبخانەی باوكی بەسەردەبرد،
باوكیشی ئەو كتێبانەی كە خوێندبوونیەوە گفتوگۆو پرسیاری لە ڤێرجینیا دەكرد.
بە وتەی ڤێرجینیا باوكی ئامۆژگاری دەكرد ،كە بەالیەنی كەمەوە وشەو ڕستەی
گونجاو بە زۆریش ڕۆشن و دیار ،واتە ئەوەی كە مەبەستیەتی بنوسێت ،ئەمە
تاكە وانەی باوكی بوو لەبارەی هونەری نوسینەوە ،ئەو وانانەی كە لە باوكیەوە
فێری بوو بوو ،تەواو پرسیاری هۆشمەندانە بوون و لەبارەی ئەو كتێبانە بوون
كە ڤێرجینیا دەیخوێندنەوە و لەوی دەكردن ،ئەوی هاندەدا تاوەكو لەبارەی
واتای واقیعی ئەوەی خوێندویەتیەوە ڕاستی بخاتەڕوو ،ئەگەرچی دواتر ڤێرجینیا
دەڵێت»باوكم چاو و گوێی كردمەوە» ،هەروەها دەڵێت»نەدەبوو ئەوەندە
هۆشمەندبوومایە ،چونكە بەبێ هۆش ژیان زۆر جێگیرتر دەبوو» لەڕاستیدا
بەهۆش بوو ،شتێكی نەوت و لە تەنهایی ژوورەكەیدا بەرهەمەكانی شكسپیر و
ئەدەبیاتی یۆنانی كۆنی تەواوكرد و دەستی دايە خوێندنەوەیەكی زۆر بەرفراوان
لە بواری مێژوو ،ئەدەبیات و فەلسەفەدا ،لە پانزە ساڵیدا بەرهەمی (كارالیل) ی
خوێندەوەو دەستی دایە زمانی ئەڵمانی.
سەردەمی منداڵی ڕوویەكی ئاسایی تری هەیە ،وەك ئەوەی ڕۆیشتن
بەپێی ڕۆژانە لەناو باخەكانی (كنزینگتۆن) و (هایدپارك) لە نزیكی ماڵیان ،هاوینان
خێزانەكەیان لە ماڵێكی هاوینە لە قەراغی سنت ئایوز لە دوورە دەستەكانی
كورنوال نیشتەجێدەبوون ،منداڵەكان مەلەیان دەكردو چەندین كاتژمێریش لەناو
حەوزەكاندا یاریاندەكرد ،منداڵەكانیان لەو تەمەنەدا ،عادەتیان وابوو كە قسەو
شۆخی لەگەڵ یەكتری بە دەستەجەمعی پێش خەوتن سەرقاڵ بكەن و زۆر زوو ئەوە
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ئاشكرا بوو كە چیرۆكەكانی ڤێرجینیا لە ماڵ و سامان جوانترو سەرگەرمكەرترن
و ئەوەندەی نەبرد كە ئەو هەر شەوەو چیرۆكێكی نوێی دەناساند ،لە حەوت
ساڵیدا چیرۆكەكانی لە رۆژنامەی خێزانەكەیان ،هەواڵی باخی هایدپارك و شتە
باڵوەكانی ماڵ دەنوسی ،دواتر ڤێرجینیا ئەوە بیردەهێنێتەوە ،كە لەم تەمەنەدا
(هونەری نوسین) بۆی گرنگ بووەو (لە هەمان ساڵدا هۆكاری بچوكیم بە هێڵ
و بۆقی چیرۆكی دەنوسی ،سەرنجڕاكێشی ئەم هونەرە بووم) ،هەروەها ئەو
ئاگادار بوو كە رۆژنامەی خێزانەكەیان باوكی بە وردی دەیخوێندەوە  ،لەگەڵ
ئەوەی خوشكێكی گەورەتر لە ڤێرجینیا ،ونسا دوای ئەمە دەڵێت»بیرم نایەت
كە ڤێرجینیا هیچ كاتێك بیری نوسینی لەبیركردبێت» لەگەڵ بوونی ئەمەدا كە
ڤێرجینیا لە خێزانێكی لەم شێوەیەدا قەرەباڵەغ و سۆزاویدا گەورەبووە ،ئەم
حاڵەتەش وایكردووە كە زۆر حەساس بێت ،كاتێك بوو بە حەوت ساڵ ،برا زڕە
هەژدە ساڵەكەی جرالد ئەوی بەرزكردەوەو كێشای بە قەراغی پەنجەرەی نزیك
ژووری نان خواردن و ماوەیەك لەو ێ مایەوە :كاتێ لەوێ داینام سەیری خۆمم
كرد ،تا ئێستاش هەست بە دەستەكانی دەكەم ،بەهێزتر بەرەو خوار ڕۆیشت
لەبیرمە حەزمدەكرد تەواوی بكات بێتاقەت بووم هەرچەندە هەوڵمدەدا ،بەاڵم
ئەو ڕێگە پێدەر نەبوو ،لەبیرم دێت كە ناڕەحەت بووم كە كارەكە بۆ ئەوان بێت
و ئەم هەستە مەغشوشە چی دەڵێت؟ دەبێت هەستێكی بەهێزت هەبێت ،چونكە
ئێستا ئەوەت بیردەخەمەوە».
ئەم واقیعە هۆكاربوو كە لە بارەی خۆیەوە هەست بە شەرم بكات ،ئەم
شەرمە بە تایبەتی لە بەرامبەر ئاوێنەدا هەستیپێدەكرد ،لە ژووری نانخواردنەكەدا
ئاوێنەیەكی بچوك هەبوو كە گوایە لەبیری ئەودا هاوكاری كاری جرالد دەكات،
چەند ساڵێك دواتر لەبیری هاتەوە كە هەركەسێك ئەیبینێت كە لە ئاوێنەی خۆیدا
سەیردەكات هەست بە شەرم دەكات .بە وتەی خۆشی»بە گومانم لە بەدەنی
خۆم ،شەرمم دەكرد یان دەترسام» و ڤێرجینیا لەگەڵ حەساسی دەروونی لە
هەمانكاتدا لە توانایدا هەبوو ڕابردوو بە بیری خۆی بهێنێتەوە و هەستەكانی خۆی
ڕاستگۆیانە هەڵسەنگێنێت .لە سیانزە ساڵیدا ئەزمونێكی دیاری تری تێپەڕاند،
لە مانگی مەی ساڵی  1895دایكی لەدەستدا ،ئەم ڕووداوەش هەست و سۆزی
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دژو قوڵی لە ڤێرجینیادا دروستكرد ،شیاوی باسكردنە خۆی باوەڕی بۆخۆی
دروستكردبوو ،كە دایكی وەك تارمایی ،لەناو ماڵەكەدا ئامادەیی هەیە ،ئەو
ئامادەبوونێكی رۆژانەی هەیە ،بەاڵم كاتێك ڤێرجینیا ناچاربوو ئەو بكوژێت،
ئەگەر نا ئەو ڤێرجینیا دەكوژێت ،بە گواستنەوە لەو ماڵە ،بە درێژایی زستان و لە
ئەنجامی ئەمە ڤێرجینیا دێوانە بوو ،ئەگەرچی سەرەنجام ئارامبوویەوە ،چیتر ئەو
یەقینی عاشقانەييەی كاتێك خێزانەكەی بە فەزڵ دەیبەخشیە ڤێرجینیا ،هەستی
پێنەدەكرد.
دوای مردنی دایكی هەستەكانی الى چەند ژنێكی بە تەمەنی ناسراوی
خۆی دەردەب��ڕی ،دیارتریینیان خانم وایلت دیكنسون بوو ،ژنێكی بەهۆش و
شونەكردوو بوو 180 ،سم بەرزی و ڕوخسارێكی سادەو هەڵسوكەوتی شێوە
پیاوانە بوو ،ڤێرجینیا دەستی بە ناردنی نامە كرد بۆ ئەم و تێیدا هەستی
نەگونجاوی كۆمەاڵیەتی و پەرچەكرداری ناخۆشی سەبارەت بە باوكی بەبێ پێچ و
پەنا دەنوسی ،بەاڵم ئەم نامانە زیاتر لە چەند گەشتێكی كرانەوەی ئاسایی الوێكی
دڵگران بۆ كەسێكی گەورەی میهرەبان بوون ،ئەمانەش نیشانەی ژنێكی جوان و
تەواو و بەئاگا كە دۆستەكەی بە شێوەی بێپەردەو سەتیر ئاسا دەردەخات ،ئەو
بۆ وایلت مێردێكی خەیاڵی دروستكرد ،لەبارەی مەرجی پاكی وایلت ڕووبوڕوو
دادەنا ،دوای ئەوەی خۆی بەبێ باوەڕی پێوانەكرد .دۆستایەتی لەگەڵ وایڵت
دیكنسون بە ئەندازەیەك بوو ،كە لە هەفتەیەكدا سێ نامەی بۆدەنارد ،نەك
هەر ئەوە گەیشتە ئاستێك لە خێزانەكەی دووربكەوێتەوە ،هەتا پەیوەندی لەگەڵ
خوشكی خۆشەویستی ونسا تا ئاستی دەمەقاڵ ێ و حەسودی برد ،ئەوەندەشی
نەمابوو كە پەیوەندی لەگەڵ باوكیدا خراپ بێت ،هەرچەندە باوكیشی چاوەڕێ
بوو ڤێرجینیا میراتگری ئەدەبی باوكی بێت و سیاغەی فەرهەنگنامەی میللی لە
ئەستۆبگرێت ،بەم هۆیەشەوە هەوڵیدابوو خوێندنی ڤێرجینیا بەرەو ژیاننامەو
مێژوو ببات ،لەگەڵ بوونی ئەمەدا بە ئاشكرا دیاربوو ،كە ئامادەباشیەكی دیاری
هەیە ،باوكی ڕێگری كرد بچێتە زانكۆ ،لەكاتێكدا هەموو كوڕەكانی نارد بۆ زانكۆی
كامبریج ،لە ئەنجامدا ڤێرجینیا لەالیەن باوكیەوە توشی سەرزەنشتكردن بوو،
هەرچەندە ئەم سەرزەنشتكردنە بەرەو سزادان ڕۆیشت.
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دوات��ر لزلی ئستیون نەخۆش ك��ەوت و هەرچەندە نەخۆشیەكەی
خراپتردەبوو ،پێشبینیەكانی بەتایبەتی لەسەر ڤێرجینیادا زیاتر دەبوون ،هەتا كاتێك
ڤێرجینیا منداڵتربوو ،دایكی سووربوو لەسەر ئەوەی هەموو رۆژێك لەگەڵ باوكیدا
بچێت بۆ پارك و سەربەخۆبێت ،زیاتر بەهۆی ئەمەوە خۆی لەم كارە بناسێنێت،
لە بەرامبەر ئەمەدا كاتێك ئەوە دیاریكرا كە لزلی دووچاری شێرپەنجەی غودەی
پیس بووە خراپتربوو ،چاوەڕوانی تێدەپەڕی و ڤێرجینیای بیست و یەك ساڵە
چاودێری دەكرد ،بەهەمان شێوە باوكی لەگەڵ نەخۆشیەكەدا دەست و پەنجەی
نەرمدەكرد ،ڕقێك كە ڤێرجینیا لە باوكی هەیەتی پلە بە پلە كار لە هەست و
ناخۆشی ئەو بەسەر باوكی دا زاڵ دەبێ ،نامەكانی بۆ وایڵت دیكینسون پڕە لە
هەستی زۆر «چاوەڕوانی شیاوی تەحەمولكردن نییە ،من هەموو هەوڵێكی خۆمدا
تاوەكو پێش گەیشتنە ئەم قۆناغە ،بونیەی خۆم الوازبكەم تاوەكو زووتر بمرم».
لزلی ئستیون سەرەنجام لە شوباتی  1904كۆچی دوایی كرد ،بەب ێ میانە
لەدوای ئەمەوە ڤێرجینیا دووچاری نەخۆشی دەروونی تر بوو ،بە وتەی كۆئنتین
بێڵ مێردی ئایندەی خوشكی ونسا و یەكەمین نوسەری ژیاننامەی ئەو « ڤێرجینیا
دەنگێك دەبیستێت كە ئەو بە ئەنجامدانی كاری بێئەقاڵنەوە قەرزارباردەكات»
ڤێرجینیا خۆی خانەنشینكرد ،گرفتی زۆرخۆری هەیەو بڕیاری دا خۆی برسی
بكات ،سەرەنجام ڕۆیشت تاوەكو لەگەڵ وایلت دیكینسون لەماڵی ئەودا لە برینهام
بژی ،كە لە دەوروبەری لەندەن بوو ،كاتێك لە جێگەدا ڕادەكشێت ،دڵنیابوو ئەو
باڵندانەی كە الی پەنجەرەكەیەوە بوون ،بە یۆنانی ئاوازیان دەخوێند ،ئەوەی كە
ئیدواردی حەوتەم پاشای وەرزش چەندین وتەی خراپی بە زماندا دەهات ،لە
كۆتایدا هەوڵیدا لەو پەنجەرەیەدا خۆیبكوژێت ،بەاڵم پەنجەرەكە زۆر بەرز نەبوو،
بۆیە زیانی بەتەواوی پێنەدەگەیاند ،بە وتەی بیل « بەدرێژایی زستان ڤێرجینیا
دێوانە بوو» ،كەمێك بەر لەم ڕووداوانە زڕبرایەكی تری (جورج) دەستی بەو
جۆرە هەڵسوكەوتانە كرد ،كە بۆی ئاشنابوو ،بەڕاستی مەبەستی جورج بە هەمان
شێوە كە ئەو وێنای دەكرد هەوڵدان بوو بۆ بەرقەراركردنی پەیوەندی سێكسی.
بەریتانیا لە سەردەمی ئیدوارد پاشا كۆمەڵگەیەكی تەواو پیاوساالرو
چینایەتی بووە ،هیچ یەكێك لە برا زرەكانی ڤێرجینیا ،هەستیان نەدەكرد كە لە
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هەڵسوكەوتیان لەگەڵ ئەودا شتێكی نائاسایی تێدابێت ،هەتا خودی ئەو ئەوەندە
جەختی لەسەر ئەم ڕووداوان��ە نەدەكردەوە ،ه��ەروەك جاران هەڵسوكەوتی
خۆشمەندانە لەگەڵ برا زڕەكانی دەكرد ،تەنها لە نوسنی نامەیەك و ژیاننامەیكدا
ئاماژەی بەم ڕووداوە ناخۆشانە كردووە ،كە لە كۆتاییەكانی تەمەنیدا ئەم دووانەی
نوسیوە.لە ڕاستیدا ڤێرجینیا لە ژیاننامەكەیدا ئەوەی خستوەتەڕوو ،كە ئازارێك
كە لە منداڵیدا و لە (جرالد) بینیویەتی ،تەنها هۆكارێك بوو كە نەفرەتێك
لەبارەی مەسەلە سێكسیەكانەوە هەبوو ،لەودا توندبێتەوە .هەموو ئەم مەسەالنە
هۆكاربوون كە ڤێرجینیا بەو شێوەیە بێت كە هەبوو .بەڵگەو هۆكاری ئەسڵی
هەرچیەك بێت شیاوی تێڕوانینە ،كۆمەڵێك لە ژنانی خاوەن عەیبی بۆماوەیی،
كەشی سۆزداری خاوەن هەڵچوی خێزان ،ڕوودانی مزاحەمەتی سێكسی ،مەرگی
دەردەدار ،ئارامی لەخۆوە ،بەهۆی ئاشنابوون بە ژنانی بەسااڵچوو هۆكاربوو
ڤێرجینیای جوان سارد بێت كە مەیلی هاوڕەگەزخوازانەی ناڕەگەزی هەبێت و
تێكچوونی دەروونی هاوكات هەڕەشەی لەو دەكرد .خاڵێك كە زیاتر جێگەی
تێڕامانە ئەوەیە ،كە لە میانەی ئەم ڕووداوە ئازاربەخشانە ،هۆشی استسنائی و
سەالمەتی عەقڵی ئەو بە هەڵوێست دەهێڵێتەوە و لەو هەستە پڕ چاالكەو متمانە
بەخۆی وادەكات كە لە نامە بڕیاردەرەكانیشی متمانەی بە هاوڕێیانی هەبێت.
ناتوانم هەستەكانم لە بارەی گەڕانەوەی تۆ بخەمەڕوو ،ڕێز وەك پەتێكی
بێڕەحم وایە پێویستە لەگەڵ ئەوانەدا جیاوازبێت ،كە نابێت بكەون ،لەبری
ئەمەش لەگەڵ مرۆڤی خاوەن هەست و بەپێی عادەت وەك وایلت من بریندار
دەكات ،دەمتوانی لەگەڵ تۆ پارێزگاری لە قەدوبااڵی خۆم بكەم .لە (كامبرج)
بە ڕێوڕەسمی مەزهەبی زۆرجوان لە كینگز چەپل رۆشێت ،هیچ شتێك بەپێی
ڕێوڕەسمی مەزهەبی لەم كڵێسا كۆنانەدا ناگات ،ئەگەرچی باوەڕی بەیەك وشەش
ناكەم و هەرگیز نەمویستوە بیكەم.
نەوەی نوێی خانەوادەی ئیستیون لەدوای مردنی باوكیان گواستیانەوە بۆ
ماڵێكی تر لە مەیدانی گۆردۆن لە بلومزبری لە لەندەن ،ئینجا ڤێرجینیا لەگەڵ
هاوەڵی زانكۆی براكەیدا (توبی) ئاشنابوو ،كە بە درێژایی پشوی زانكۆی كامبریج
زۆرتر بۆ دیدەنیان دەهاتن ،هەموو شەوی پێنج شەمەیەك دانیشتنی بە كۆمەڵیان
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ڕێكدەخست و ئەم خوێندكارو ڕۆشنبیرانە سەرقاڵی بابەتی وەك پێناسەی چاكە،
یان واتای جوانی دەب��وون .بە بۆچوونی ڤێرجینیا ئەم باسانە بەرەو الیەنی
ڕوخساری دەچوون ،بەاڵم خۆشحاڵ بوو كە لەناو كۆمەڵێكی وادایەو ژنان بەچاوی
ئازادی بیریەوە سەیر دەكەن ،برا زڕەكانی ڤێرجینیا (جیرالد ،جورج) كەلتوری
بوون و باوەڕیان بە بیروبۆچونی ژنان نەبوو ،یەكێك لە هاوەاڵنی زانكۆی توبی،
جوان بوو بەناوی (لیتون ئستریچی) بوو ،دوای ئەوەی بە میوانی چا خواردنەوە
بانگهێشتكرا بۆ مەیدانی گردون ،نامەیەكی بۆ دۆستێكی كامبریجی تری توبی
بەناوی (لیونارد وۆلف) نوسی تێیدا ڤێرجینیای كچی « زۆر زیاتر بەبز لەگۆ ،قسە
زۆری ،تەواو دابڕاو لە واقیعیەت وەسفكرد-.
لە ساڵی  1906دا توبی گەشتێكی خێزانی بۆ یۆنان ڕێكخست و ئەدریانی
برا بچوكی و ونسا و ڤێرجینیای لەگەڵ بوو .وایلت دیكنسون هەم وەك رۆلی
(بەخێوكار )یان لەگەڵ بوو ،بە شەمەندەفەر و كەشتی خۆیان گەیاندە ئەسینا و
بۆ بینینی بەرهەمی كۆنی بەڕێگەی واڵخدا چوون بۆ الدێ ،لەو سەردەمانەدا
یۆنان كیشوەرێكی دووركەوتوو پەراوێزخرابوو ،سەفەرێك بوو كە زۆر گونجاندنی
دروستكرد ،پاش گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە ،ونسا دووچاری هەوكردنی زۆرو خەمۆكی
بوو ،جگە لەمەش توبی و وایلت دیكینسون نەخۆشكەوتن و توشی مەالریا بوون،
بەاڵم سەیربوو كە ڤێرجینیا هیچ جۆرە نەخۆشیەكی لەشی و گیانی و دەروونی
نەهات و بە هەموو توانایەكی خۆی پەرستاری نەخۆشەكانی دەكرد ،بە درێژایی
ئەم ماوەیە لە خوشكەكەی ونسا نزیك بوویەوە ،بەاڵم زۆر بە ناڕەحەتی بینی
كە پزیشكەكان سەرلەنو ێ چاوپێداخشانەوەدا نەخۆشی توبیان ڕاگەیاند و تەنها
پاش چوار هەفتە لەدوای ئەم نەخۆشكەوتنەی كۆچی دوایی كرد ،لیتون ئستریچی
هاوڕێی تۆنی زۆر دڵگران بوو ،هەواڵی گەیاندە هاوڕێی لیونارد وۆڵف .كە ئەمڕۆ
لە سیالن مستەعمەرەی ئەو رۆژانە و سریالنكای ئەمڕۆ كاری بەڕێوەبردنی هەبوو.
لە الیەك باسە هەفتەیەكانی گوردون ،لەژێر كاریگەری ئستریچی و لەالیەن
دۆستە كەمبرێجیەكەی جان مینارد كینز ئابوریناسی الو و دیار لە الیەكی ترەوە،
كەم كەم ڕەنگی ئاكاری خود لەدەستداو دەستیدایە بابەتە جیاوازەكان ،ئیستریچی
دانی بە لێدوانی هاوڕەگەزیدا نا ،هەروەها ئەوانیتری هاندا كە باوەڕی سێكسی
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ئاكاری و هونەری خود ڕاستگۆیانە لەناو كۆمەڵێكدا بەسەربەرێت ،نێوانی ڤێرجینیا
و ونسای الوازكرد ،بۆئەوەی بیروڕاكانی خۆی بێپەردە بخاتەڕوو .ئەم دوانە
سەبارەت نزیكبوونەوەی هاوڕەگەزگەرایی زۆر ڕاشكاو بوون .لەم سەردەمانەدا
هاوڕەگەزگەرایی لە بەریتانیا نایاسایی بوو ،بەهۆی دادگایكردنی ئۆسكار وایلد كە
یەك دەیەی پێش كۆمەڵگەی دووچاری جەنجاڵی كردبوو ،بەچاوی بابەتی خراپەوە
سەیردەكرا ،كۆمەڵگەی بەریتانیا كۆمەڵگەیەك بوو ،كە لەو ڕێڕەوەدا بە نائاگای
ڕەگەزی تێكەاڵو بوو بوو ،هاوڕەگەزی ژنان بە پێچەوانەی هاوڕەگەزی پیاوان
نایاسایی نەبوو ،بەو بەڵگەیەی كاتێك داوایان لە ڤیكتۆریای شاژن كردبوو یاسای
قەدەغەكردنی هاوڕەگەزی جێبەجێبكات ،ئەسڵەن ئامادە نەبوو قبوڵی بكات كە
شتێك بەناوی هاوڕەگەزگەرایی ژنان دەتوانێت بوونی هەبێت ،كاتێك الیحەی
یاساییان دا بە شاژن ،لە بیری ئەوەدا بوو ،كە لەم بارەیەوە بە پێچەوانەی ڕوانینی
پاشاوە چاوپۆشی لێبكات و زۆر بە ڕەقی هێزی گوزارشت ئیبراز بكات مەترسی
هەیە .كار گەیشتە ئەوەی كە بیەوێت لەبارەی ڕەوشە كاریەكانەوە قسەی لەگەڵ
بكات ،لە ئەنجامدا هاوڕەگەزگەرایی ژنان لە یاسای قەدەغەكردنی هاوڕەگەزى
كوڕان نەهاتە ناوەوە.
ئازادی و لێهاتویی لە گوزارشتدا كە ڤێرجینیا و خوشكەكانی سەرقاڵدەكات،
دەتوانێت لەهەر جێگەیەكی تری جگە لە گروپی رۆشنبیران ،ئەوانی تر سەرقاڵ
بكات ،لەگەڵ بوونی ئەمەداو لە نێوان ئەوەی كە دوو خوشك دەیڵێن و ئەوەی
كە ئەنجامی دەدەن ،جیاوازێكی زۆری هەیە ،ئەوەندەی نەبرد كە ونسا شویكرد،
ڤێرجینیا تەنها مایەوە تا تەكلیفی خۆی بەم (ڕووی ڕاستی) ڕۆشنبكاتەوە و لەدوای
ئەم ماوەیەش ئەوەی بیرهێنایەوە:
سەبارەت بەو سەردەمانە ،كەم و زۆر سەركێش بووم ،واتە ئێمە لە
مەرجی ڕەگەزی ئازادبووین ،بەاڵم من ترسم لە مەسەلەی ڕەگەزی هەبووە،
وەحشەتێك كە لە ژیانی واقیعی هەیە ،هەمیشە ئێمەیان لە دێڕێكدا بەند دەكرد،
پێش ئەم شتانە و ڕووداوەكانی لەندەن ،چەندین كاتژمێر لەپاڵ پیاوی جوان
دادەنیشتین ،هەرچی لە دەمی ئادەم بهاتایەتە دەرەوە كەم و زۆر پوچ بوو.
ڕووی ڕاستی ڤێرجینیا هۆكاربوو كە هەم لەگەڵ خۆی هەم لەگەڵ
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ئەوانی تریشدا ڕاستگۆ بێت ،ئەگەرچی لەبارەی ڕەگەزیەوە واهمەی هەبوو ،زوو
هەستی بەوە كرد كە میوانەكانی ماڵی بلومزبری مەترسییەكی ئەوتۆیان بۆ ئەو
نییە ،زۆرتر هاوەاڵنی وەك ئستریچی پەیوەندیان لەگەڵ یەكتردا هەبوو ،لەگەڵ
هەموو ئەمانەدا ڤێرجینیا هەستیدەكرد كە لەزەت لەسەرپێچكردنی یاساكان و
ڕێوڕەسمەكان دەبات و هەستیدەكرد كە ئەم ڕوانینە نوێیەی ،واتە خۆگێلكردن
لە ڕێوڕەسمی خنكێنەری چینی بااڵی ئەو سەردەمە ،ئەوی ئازاد كردووە ،الیەنی
جدیتری هەیە ،ئەوی دڵخۆشكرد تا خۆی سەربەخۆ ببینێت ،كارێك كە كاریگەری
لەسەر الیەنی پەروەردەیی پارێزراو كردبێت نەیكردووە ،سوور بوو لەسەر ئەوەی
ئەحساسی واقیعی خۆی هەڵسەنگێنێت .ماوەیەك بوو كە ڤێرجینیا شتی لەبارەی
ڕەخنەی كتێبەوە بۆ رۆژنامە جیاوازەكان دەنوسی ،ئەم كارەش بە هاندانی وایلت
دیكینسون ئەنجامدەدا ،كە ئەو بە هاوەڵە سەرنوسەرەكانی خۆی ناساندبووی،
داوایان لە ڤێرجینیا كردبوو ،بۆئەوەی توانای ئەدەبی خۆی پیشانبدات ،وتار
بنوسێت ،ڤێرجینیا بەم شێوەیە بۆ هاوەڵی مەحرەمی نهێنیەكانی وایلت دیكینسون
دەنوسێت:
گومان ناكەم بەختێكی زۆرم هەيە ،هەرگیز خستنەڕووی ڕاشكاوانەی
خاتوو (ل)م ناوێت ،چەكوشم دەوێت ،خۆم خاڵی بەهێز و الوازی خۆم دەزانم،
زۆر زیاتر لە بڕیاردان كە ئەو دەیەوێت لە تاریكیدا ئەنجامی بدات ،بەاڵم بووە
هۆی ئاسودەیی خەیاڵی ،ئەگەر بتوانم بە ئاسانی لەم ڕێگەیەوە بەدەستی بهێنم.
نیگەرانیە مادیەكانی ئەو زۆرتر واقیعی بوون ،بەاڵم نرخی خۆی لەخۆیدا
بەم شێوەیە نەبوو ،لەوانە ئەوەندە متمانەی بە بەختی خۆی نەبێت ،بەاڵم
لەبارەی بەسەرهاتەكانی خۆی هیچ گومانێكی نەبوو ،ئەم متمانە بەخۆبوونە
لە ڤێرجینیای بیست و دوو ساڵە بەبێ هۆكار نەبوو ،ئەوەندەی پێنەچوو كە
نوسینەكانی دەستكەوتنەوە ،دەركەوتنی ئەو لە ساڵی یەكەم ،سی و پێنج بەرهەم،
تەواوی ڕەخنەو وتاری كورت و بەرز بۆ چاپكردن قبوڵكران .دوای یەك دوو
ساڵی تر گەیشتبووە ئاستێك كە ڕەخنەكانی لە پاشكۆی ئەدەبی تایمز چاپكران ،
ئەگەرچی چاپی ڕەخنە لەم باڵوكراوەیەدا بە پلەی گەیشتن بە لوتكەی ڕەخنەی
ئەدەبیە ،ئیشكاالتی خۆی هەر هەیە ،هەموو ڕەخنەكانی ئەم پاشكۆ ئەدەبیە
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بەب ێ واژوو باڵودەكرێنەوە ،بەپێی ئەم وەسفەش ئەم ئیمكانیەتە بۆ ڤێرجینیا
دێتە ئاراوە ،تاوەكو ئیدراكی خۆیان بە ئازادی دەرببڕن ،ئیشكاالتی تر ئەوەبوو
كە سەرنوسەرەكان بەزۆری نوسینەكانان كورتدەكردەوەو بە گوێنەدانی ئەوانە
بە هەموو شتێك لە جوانی شێوەكان تاوەكو بەكارهێنانی واتای وشە ،ڤێرجینیا
زۆر جەختی لەسەر كردەوە لەگەڵ ئەم ڕێگریانەدا ڤێرجینیا بە زویی شێوەی
سەتیر ،پوختەو هۆشمەندانە ،بۆخۆی دێنێتە ئاراوە ،تەنها كاتێك ئەمە بەشێوەی
تانە پەیڕەو دەكات كە ئەو هەستدەكات كە كتێبەكانی خۆی شایەنی لەم جۆرە
تەحقیریەن.
ئەوەی كە یەك بەرگ كتێب تۆزوخۆڵ گرتونی ،پەیوەستە بە ساڵی ،1828
لە شێوەی چاپی نوێ لەم سەردەمی پڕ بارە لە سەدەی بیستەم گل بكات ،شایانی
ئەوەیە كەم و زۆر پێشێلكاری یاسا سروشتیەكان بێت.
پێشنیارێكی تر كە لە ساڵی  1909بۆ ڤێرجینیا كرا ،دەبێت بەپێی
مخالەفەتی تەحقیر ئامێز ئەو ڕووبەڕوو بێتەوە ،ئەویش پێشنیاری هاوسەرگیری
لیتون ئستریچی بوو.
ئستریچی كەسێكی زۆر خۆشمەشرەب و بە هۆش بوو ،هۆكارێك كە
وایكردبێت ئەم الی ڤێرجینیا خۆشەویست بكات ،ئەو ئارەزوە ئەدەبیانەی بوون
كە بۆ ڤێرجینیای دەخستنەڕوو ،لەم بارەیەوە زۆر جێگای خواستبوو ،ڤێرجینیا
بە هەمان شێوە بوو ،ئەوەندەی نەبرد كە هەردووكیان سەرنجی یەكتریان بۆالی
خۆیان ڕادەكێشا ،تا ئاستێك شەوێك لیتون ئەوەندی چووە پێشەوە كە پێشنیاری
كرد هاوسەرگیری بكەن .ڤێرجینیا بەهۆی ئەو كاریگەری و ئەو هەست و سۆزەی
لیتون لەو كاتەدا پێشنیارەكەی قبوڵكرد ،بەاڵم كەمێك پاشتر لیتون لە بۆچوونی
ئەوەوە كە پەیوەندی سێكسی لەگەڵ ژنێكدا هەیە و لەو دەترسا لە حاڵەتێكدا كە
ڤێرجینیا بە تەواوی لە بوونی پەیوەندی ێكسی دەترسا ،لیتون لە بیری ئەوەدا بوو
كە هاوسەرەكەی بیەوێت ئەو ماچ بكات دەترسێت ،وێنایەك كە شیاوی تێڕوانین
نەبوو ،چونكە هەرگیز لە بیری ڤێرجینیادا نەهاتووە ،خۆشبەختانە لە كۆتایدا
عەقڵیان بەبەردا هاتەوە (یان بەالیەنی كەمەوە عەقڵی هەریەكەیان بەشێوەی خۆی
هاتەوە شوێنی خۆی) و لە گفتوگۆیەكی عاقاڵنەی دوورودرێژدا ڕێككەوتن ،كە
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لیتۆن ئیستریچی لەمەدا وەك «ڕۆشنگەر» باسی بكات.
لەوانەیە ئەم واقیعە پێكەنیناوی بەرچاو بكەوێت ،هەرگیز هۆكاری
قسەكردنی ڕاستەوخۆی نێوان دوو دۆستانی نزیك بووە و بە هێواشی دەبنە
گروپێكی بەناوبانگ ،بەاڵم لەڕاستیدا ئەم ڕێكەوتنە لەو گروپەدا هەرگیز دوور
نەبوو ،ڤێرجینیا و لیتون هەردووكیان ناسینێكی قوڵیان بۆخۆیان هەبوو ،جگە
لەمەش ئاگاداری كێشەی دەرونی یەكتریش بوون ،پێشنیاری لیتۆن بۆ ڤێرجینیا لە
ڕاستیشدا ئەزمونێكی كۆمەاڵیەتی ئازایانە بوو ،هیچ كام لەوانە ئارەزوویان نەبوو
و نەیاندەتوانی هاوسەرگیری بە واتای ناسینی ئاماژەیەك بدەن پاش ژیانی چەند
ساڵەی دواتر هەردووكیان بەشداری پەیوەندیەك بوون كە زۆر لەوە دەچوو كە
وێنایان دەكرد لەگەڵ یەكتردا بن ،لیتون سەرقاڵی ژیان و هاوڕەگەزگەریانەی
خۆی بوو لەگەڵ دورا كرینگتون ،هونەرمەندێك كە عاشقی لیتون بوو ،ژیانی
دەگوزەراند وەك ئەوەی كە دیمان ،لەهەمانكاتیشدا ڤێرجینیا هاوسەریەكی
سەركەوتوو ،بەاڵم دوور لەوەی پەیوەندی سێكسی لەگەڵ كەسێكدا كردبێت ،كە
پیاوە خۆشەویستەكەی بووە.
ئەگەرچی ڤێرجینیا و لیتون لەگەڵ هەڵسوكەوتێكدا كە پێچەوانەی
دەرونناسی خۆیان بوو ،هۆكاری گاڵتەپێكردنی هاوڕێكانیان بوون ،هەوڵێك كە
دابوویان لەگەڵ خواستە نائاساییەكان كەنار بگرن ،ئەزمونی كۆمەاڵیەتی بوو ،كە
تا ئاستێك بە ئازایانە دادەنرێت ،لەوانەیە بتوانرێت بوترێت گروپی بلومزبری
پێكهاتەوە لە نوسەران ،هونەرمەندان ،فەیلەسوفان لە چینی ناوەند بەرەو سەرەوە
ڕۆیشت ،بەاڵم لەبارەی الیەنە كۆمەاڵیەتیەكانەوە بە تەدریجی دەتوانن ئەوانە
گروپی پێشڕەو بژمێرن كە هەوڵی شێوە بەندی جیهانی ئازادترو زۆر مرونەتر
هەیانە و ڕێگەو جۆری بیریان تا نیوەی سەدەی دواتر ،هەم لە كۆمەڵێكی فراوانتر
لە كۆمەڵگە دەسەاڵتی نەكرد.
لەناو واتای گروپەكەدا ڤێرجینیا لە هەر جموجۆڵێكی كۆمەاڵیەتی دا پڕ
هێز دەكات و واهیمەی هەیە بە بوونی ئەم دانپیانان و جموجۆڵكردنە لە كۆلێژی
(موولی) دەیخوێند ،ئەم كۆلێژە دەزگایەكی تایبەت بوو بۆ فێركردنی ژنان و پیاوان
،كە دەتوانن ماوەیەكی زۆر لە پۆلەكاندا بە خۆڕایی بخوێنن ،بەڕێوەبەری كۆلێژ
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كچی مەترانێك بوو بانگهێشتی ڤێرجینیای كرد ،گەر دەیەوێت دەتوانێت بخوێنێت
ڤێرجینیا پەیوەندی لەگەڵ ئەو ژن و پیاوانەی كە لەو ێ دەیانخوێند پەیوەندیەكی
تایبەتیان بە نوسینی داڕشتنەوە نەبوو ،پەیوەندی ئەمانە زیاتر لەبارەی ئەو
داستانانەوە بوو ،كە شارەكانی كیشوەرەكانی تری وەك فلۆرەنسا ،ئاتن بوو ،ئەو
شارانەی كە ڤێرجینیا لە پشوی هاوینەی دیبووی ،سەرسوڕمان نەبوو كە ڤێرجینیا
لە ڕۆڵی مامۆستایانی ژن و پیاو هەستی بە حەوانەوە نەدەكرد ،لەپڕ فەجوەیەكی
گەورەی لەنێوان خۆی و شاگردەكانی دەبینی ،فەجوەیەك كە خۆشی لە توانایدا
نەبوو ئەوە چاك بكات و شاگردەكانی هەم حەزیان بە چاالكبوونی ئەو نەدەكرد،
بەهەرحاڵ كاتێك ڕەخنەی كتێب دەنوسێت  ،هەمیشە دوێنەرانی خۆی بە
خوێنەری ئاسایی دادەنێت ،گروپێك بەب ێ كۆمێنت بە چینی تایبەتی ،كە دادوەری
كۆتایی ئەدەبی بوون ،وشەی (خوێنەری ئاسایی) ،ناگەڕێتەوە بۆ هیچ چینێكی
تایبەتی ،خودی ڤێرجینیا لە نوسینی ئەم تەوەرەدا وا دەنوسێت»دكتۆر جانسۆن
لە كتێبی ژیانی خاكی رستەیەكی هەیە كە چاكە ،لە دیواری هەموو ژوورەكاندا
لە سوچی بچوكدا ناتوانرێت كتێبخانەی هاوسەری بنوسێت ،ئەو ژوورانەی لەگەڵ
بچوكیشیان پڕن لە كتێب و كەسانێك تینویەتی بە خوێندنی ئەمانە دەشكێنن» با
هاودڵی لەگەڵ خوێنەرانی ئاسایی دڵخۆش دەبین ،چونكە ئەناقەت ئەدەبیەكان
و كارو پرۆسەی مێشكی عەقڵی سەلیمیان گەندەڵنەكردوەتەوە ،دوای بڕیاردانی
كۆتایی لەبارەی شانازی شاعیرانەوە مافی ئەوانەیە» .
لە ساڵی  1910لەگەڵ ئ��ەوەی ئەم ملمالنێیە دەستی بەسەر ژیانیدا
گرتبوو ،بەاڵم ئاسودەییەكی كاتی هەبوو ،واقیعیەتێك كە هۆكاری ئەوەبوو بە ((
سەركێشی ئازار بەخش)) ناسرابوو ،باسێك كە لێرەدا لە ئارادابوو ،برا بچوكەكەی
ڤێرجینیا (ئادریان) لەگەڵ ژمارەیەك لە هاوڕێكانی زانكۆی كامبریج دەعوەتی
ڤێرجینیا بكەن ،تاوەكو بەهۆیەوە گۆڕانكاری بكەن و رێگە لە ملمالنێیەكی
جەسورانە بگرن ،بڕیار بوو ڤێرجینیا و سێ كەسی تر (كە هەرسێكیان پیاو بوون)
دەموچاویان رەشبكەن و ریشی دەستكرد دابنێن و عەمامە لەسەر بكەن و جلی
رەنگاورەنگ لەبەربكەن و خۆیان وەك (ئیمپراتۆری حەبەشە و وەفدی یاوەری)
خۆیان بناسێنن ،براكەی ئادریان و یەكێك لە هاوڕێكانی خۆیان لەبری كەسێكی
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پایەبەرزی رەسمی وەزارەتی دەرەوەو وەرگێڕی وەزارەتی دەرەوە پیشانبدەن)
گروپی خاوەن بڕیار لە پۆرتسمۆس ئامادەبن و ئەفسەری پلە بااڵكان و هێزی
دەریایی ئەمانە لە نوێترین گەشتی پێشكەوتووی هێزی دەریایی دەسەاڵتدار
بەناوی (ئازاربەخش) وەرگرن ،ئادریان بەناوی (وەرگێڕی فەرمی) فەرمانبەر بوو
،رونكردنەوەكانی ئەفسەرانی هێزی دەریایی بۆ گروپی دەسەاڵتدار وەربگێڕێت،
هەرچەندە سەرەتا ئاشنابوونێكی كەمی بە زمانی ناوچەیی هەبوو ،بەم زمانە
قسەی دەك��رد ،بەاڵم كەمێك پاشتر نەیتوانی قسەبكات و بە زمانی التینی
قسەی كرد ،كە بە خوێندنەوەی كتێبی (ڤێرجیل) فێربووبوو( ،حەبەشیەكان –
ئەسیوبیەكان) بە بااڵیەكی جدی و زمانێكی ناوچەیی وەاڵمیدەدانەوە.
ڤێرجینیا هەم لەگەڵیدا و هەم كاتێك كە سەری جۆشی فەلسەفەی
گرتبوو ،دەیوت(چوكا چوی ،چوكا چوی) بانگهێشتی چا خواردنەوەی بە عاقاڵنە
رەتكردەوە ،چونكە لەوانەبوو رەنگی پۆشاكەكانیان پاك بێت و هۆكاری ئاینیی و
مەزهەبی بۆ رەتكردنەوەی ئەم بانگهێشتە كردە بەهانە ،هەروەها بە تەوازوعی
رەتیانكردەوە كە رێورەسمی تەقاندنی ( )21گوللە تۆپ كە هێزی دەریایی بە
زۆری بۆ میوانانی پاشایەتی دەیكەن،ئەنجامیاندا.
هیچ كەسێك نەبوویە پاشكۆی ئەوان  ،گەندەڵی ئەوانە كاتێك زۆرتر گاڵتە
ئامێزبوو ،كە ئەدریان ئەو فەرمانەی پێكرا كەشتی پیشانی ئەوان بدات و ولیام
فیشەر لە خزمی دووریان بوو ،كە زۆر بەرز بوو لە نێوان كۆمەڵە بااڵكاندا ،كە
لە رەفتاری خێزانی ئستیۆن و دۆستانیان رووداوەكانیان باڵوكردەوەو رۆژنامەكان
لەوەی رووی��داوە ئاگادار بوون ،ئەوانە چێژیان لێوەرگرتبوو ،وروژاندنی ئەم
جموجوڵە كە پەیوەست بوو بە شەهامەت و توانای رۆحی زۆرەوە ،كەمێك بۆ
ڤێرجینیا زۆر بوو ،و ئەو ناچاربوو بۆ (پشوی چارەسەری) لە ڤێالیەكی دووری
ئایسلەند نیشتەج ێ بوو.
ساڵی دواتر ڤێرجینیا و ئادریان ماڵێكیان لە برانزویك لە هەمان ناوچەی
بلومزبری بە كرێگرت ،زۆرێك لە ئەندامانی بلومزبری لەوانە مینارد كینز و
برادەرەكەی (دانگن گرنت)ی پەیكەرتاش لەم ناوچەیە ژوریان بە كرێگرتبوو،
كاتێك لیونارد وۆڵ��ف ،دوست ستریچی وەك مۆڵەت لە بەڕێوبەرەكەی لە
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حكومەتی داگیركاری سیالنی بەجێهێشت و گەڕایەوە واڵت ،ئەو ژورێكی لە ماڵی
ژمارە ( )42لە مەیدانی برانزویك بە كرێگرتبوو ،ئەو هاوكاری ڤێرجینیای دەكرد ،
بۆ بەسەربردنی پشوی كۆتایی هەفتە ماڵێكی بچوك لە ناوچەی ساسكس دوانز لە
باشوری لەندەن بەكرێ بگرێت  ،لیونارد وۆڵف هەوڵیدا بەخت یاوەری ڤێرجینیا
بێت  ،ئەگەرچی ڤێرجینیا لە هەستی خۆی لە بەرامبەر ئەودا دڵنیا ئامێز نەبوو،
لیۆناردۆ لە كانونی دووەم  1921دا پێشنیاری هاوسەرگیری بۆ كرد ،بەاڵم ئەو
زۆر بە توندی وەاڵمیدایەوە  ،بەهۆی ئەمەوە لیۆناردۆ وازی لە كارەكەی هێنا لە
سیال و كۆتایی بە خاڵی درەوشاوەی لەسەر مێژوو هێنا ،دواتر لە مانگی (مەی)
رێكەوتنێك روویدا ،كە ساڵەكانی دواتر لیۆناردۆ لە ژیاننامەی خۆیدا بەم شێوەیە
باسیدەكات:
لەگەڵ ڤێرجینیا لە ژوورەك��ەی��دا نانی نیوەڕۆمان پێكەوە خ��واردوە،
دوانیوەڕۆش پێكەوە دانیشتووین و قسەمان لەگەڵ یەكتری كردووە ،لە ناكاو
ڤێرجینیا وتی (( كە عاشقی منە و ئامادەیە لەگەڵ من هاوسەرگیری بكات،
دوای نیوەڕۆی هاوینێكی جوان بوو ،هەستمكرد پێویستە ماوەیەك لە لەندەن
دووربكەومەوە ،بلیتم بە مەبەست كڕی و هەر لەو ێ بەلەمێكم بەكر ێ گرت
و بەرەو مارلۆ چووم ،هەستمدەكرد لەو ( )10كاتژمێرەی دوایی نیوەڕۆدا ،لە
خەونی زیندووی جوانی دا رۆچووبووم.
پاش سێ مانگ لیوناردۆی سی و یەك ساڵە و ڤێرجینیای سی ساڵە،
پرۆسەی هاوسەرگیرییان ئەنجامدا و پاشماوەیەك ڤێرجینیا دەستی كرد بە
كاركردن لە یەكەمین بەرهەمدا ،ئەویش رۆمانێك بوو كە دواجار ناوی نا (گەشتی
دەرەوە) ،ئەم كتێبەش یەكێكە لە نوسینە دیارەكانی و هەوڵیداوە لەم كارەیدا
هەستی خۆی بە راشكاوی بخاتە ڕوو ،بە شێوەیەك لە چوارچێوەی جۆری ئەدەبی
ئەو سەردەمەدا جێگەی نەدەبوویەوە ،هەرچەندە چاوەڕواندەكرا كە بە دوور
نەبێت لە گرفت.
لە پاڵ چوارچێوەی كۆمەاڵیەتی دا ،كە بە شێوەیەكی وردو جوان وێنە
كێشراوە و وەسفی كەسایەتیەكان  ،جارێك بە شێوەی پڕ كەشتی شاعیرانە
دەبینرێن ،جگە لە خواستی جۆری گۆرانی لە جێگەی خۆیاندا جێگیر نابن ،بۆ
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نمونە لەم پەرەگرافەدا ڤێرجینیا سەرقاڵی وەسفی گەشتێكە ،كە لە قەراغێكی دوردا
دەبێت :ویقارێكی بەهێزی لەخۆگرتبوو ،دەڵێت ئەو كەشتیە یەكێكە لەو شوێنە
كەمانەی مانەوەی جیهانی گەورە  ،تەواوی رۆژەكە لە كەشكەشە چۆڵەكاندا
دەڕوات ،پەڕەكان لە پێش و پاشیەوە ئااڵون ،هەرچەند نهێنی ئامێزتر لە بەهێزی
خۆیدا دەجوڵێنن و درێژە بە توانستی خۆی و رۆشتنی دەدات ،دەگونجێت پاكی و
بێگەردی سۆزی خۆی بە هەموو شتە جوانەكان بچوێنێت ،چونكە وەك كەشتیەكی
ژیانی تایبەتی خۆی سەیری دەكات ،یان كەشتیەكە ژیانێكی تایبەت بە خۆی بوو.
گەشتی دەرەوە بە گەشتی رێچڵ و ینریسەوەو لە ئۆقیانوسی ئەتڵەسی
ب��ەرەو ئەمریكای رۆژئ��اوا سەرقاڵە ،كە لەم گەشتەدا باوكی و پوری(هێلین
ئامبروز) ی لەگەڵ بوون ،پاش گەیشتینیان بە شوێنی مەبەست ،لە شاری رۆخی
دەریاكان نیشتەجێ دەبن ،كە كۆمەڵێك لە بەریتانیەكان نیشتەجێبن ،لێرەدا رێچڵ
رووبەڕوی (ترنس هیوت) دەبێتەوە ،ریچڵ مەعسوم و ترنس نوسەری بە تەماع
بەشێوەیەكی كەم و زۆر نائاشكرا سەرنجی یەكتری رادەكێشن ،دەركەوتنی عشقی
ئەمانە بۆ یەكتری بە شێوەیەك لە بارەی هەستی لە خۆوە بە توندی تەسەنوعێك
ئەنجامدەدات.
ترنس وتی (ئێمە لەگەڵ یەكتریدا خۆشبەختین)) گوێی قسە ناكات و دەڵ ێ
ریچڵ نابیستێت.
رێچڵ وەاڵمی دەداتەوە ((زۆر خۆشبەخت)).
ماوەیەك بە بێ دەنگی و بەدەم رێگەوە رۆیشتن ،لە پڕ پێكانیان توند
بوون
ترنس وتی ((ئێمە عاشقی یەكترین))
رێچڵ دووبارەی كردەوە (( ئێمە عاشقی یەكترین))
ئەوانە هەر یەكێكیان بۆ بەرەنگاری لەبەرامبەر قوڵی پەیوەندی هاوسۆزیان
بەڵگەی تایبەتی خۆیان هەیە ،ترنس دەیەوێت درێژە بە نووسینی رۆمانەكەی
بدات و رێچڵ دەتوانێت درێژە بە رێڕەوی سەربەخۆی دەروونی خۆی بدات و
شانازی بە خۆیەوە دەكات ،ئەم خاڵە بە شێوەیەكی جوان خراوەتە ڕوو.
شتێكی سەرسوڕمان بوو ،كە هیچ كەس نازانێت لە كوێیە ،یان چی
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دەوێت ،بە كوێرانە درێژەی بە رێگەی خۆی دەدات ،لە پاڵ ئەم شاردنەوەشدا
هەمووان رەنجدەكێشن ،هەمیشە غافڵیگیر و سەرسام ئامێز دەبن ،هیچ نازانێت،
بەاڵم رێكەوتن لە دوای رێكەوتن ئەنجامدەدرێت ،هەند ێ كات رێكەوتننامە بە
بێ هیچ پێشەكیەكی تایبەتی روودەدات ،تاوەكو سەرەنجام مرۆڤ بەو ئارامییە
دەگات ،ئەم بێدەنگیە ،ئەم دڵنیاییە ،و ئەم پرۆسەو كارە بوو ،كە مرۆڤ ناوی
ناوە ژیان.
لەوانەیە بتوانرێت بوترێت ،تەواو بوونی پەیوەندی رێچڵ و ترسن بە
ناكامی و روداوێكی لێدەرچوونی نییە ،هەوەها لە رۆمانی تردا بابەتی تر هەن
،كە پەیوەستن بە پەیوەندی نێوان ریچڵ و ئامۆژنیەوە ،هەستی دایكانەی ئامۆژن
بە درێژای رۆژگار دەگۆڕێت بۆ ئیرەیی موڵكایەتی ،ژمارەیەكی زۆر لە گفتوگۆی
سۆزداری بەشێوەیەك لە سنوری واقعی و فعلی دەرچووبوون ،هەبوون و جاری
واهەبووە گەیشتبوونە ئاستێك ،كە بۆ خوێنەر رۆشن نەبوون ،بە وردتر چ
رێكەوتنێكی بوویستایە روویدەدا ،تەخەیولە یان واقیعیەت نقوم بووە ،یان تەنها
پەرچەكرداری مبالغە ئامێزە؟ بەشی لەم جۆرە لە داستانی شڵەژاوی ژیانی خودی
ڤێرجینیا پێوەی پەیوەستدەكات ،بەاڵم خوێنەر بە شێوەیەكی گشتی (خوێنەری
ئاسایی) كە ڤێرجینیا دادوەری لێدەپرسێت ،یان داوای لێدەكات ،ساتێك بە
دژواری دوای هێڵی رۆیشتنی داستانەكە دەكەوێت.
هەموو ئەم رووداوانە بە شێوەی ئازار بەخش لە ژیانی واقیعی ڤێرجینیا
روودەدات ،لە سەردەمی پاڵێوراوی یان دەركەوتن و ناسینی لەگەڵ لیونارد وۆڵف،
نیشانی دابوو كە هیچ كەسێك بە هەستی هەوڵێكی لەتەنی لە بارەی ئەوەوە
پێنەكردووە ،جارێكیان لە نامەیەكدا وا هەستی واقیعی بە راشكاوی كە پەیوەندیە
تایبەتی گروپی بلومزبریەوە هەبوو ،لەگەڵ ئەودا بەم شێوەیە لە ناومان مایەوە
((كاتێك ئەو رۆژە ئێمەت ماچكرد ،هەستم كرد وەك بەردێكی سەختم لێهاتووە))
بە هەمان شێوە دەتوانرێت پێشبینی بكرێت ،یەكەمین شەوی مانگی هەنگوینان
لە ماڵی خۆیان لە ساسكس ئەنجامدا ،هەمان حاڵ بەو رێكەوتنە گەیشتبوون،
شەوێكی ناخۆش بوو كاتێك گەڕانەوە بۆ لەندەن هەردووكیان چوون بۆ بینینی
وەنسای خوشكی ڤێرجینیا ،بەو هیوایەی كە بتوانێت رونكردنەوەیەك لەسەر ترس
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و دڵەراوكێی خوشكەكەی لە پەیوەندی سێكسی دا دەستكەوێت ،یان بە الیەنی
كەمەوە ترس و دڵەراوك ێ لە پەیوەندی سێكسی لەگەڵ رەگەزی پێچەوانەدا ،كە
چۆن ماوەیەك درێژە دەكێشێت ،تاوەكو بە جۆرێكی تر بیر لە پەیوەندی سێكسی
بكاتەوە  ،وەنسا بانگەشەی بۆ خوێنساردی دەكرد ،ئەسڵەن نازانێت كێشە چییە،
لەوانەیە بیر لەوە بكاتەوە كە شوو بە پیاوێكی میهرەبان ،و هاوسۆزی وەك
لیۆنارد بكات كە تەواو هەمان شتە ،كە ڤێرجینیا مەبەستی هەبوو تێیدا ،لە
كۆتاییدا هەموو شتەكان لە خۆوە و خۆو بەخت بە دروستی بەڕێوە چوون.
بەاڵم ئەوەندەی نەبرد لێوناردۆ و ڤێرجینیا پاش چەند جارێك هەوڵێكی
توند و سەخت ،چاوپۆشی لە پەیوەندی سێكسی كرد ،دەڵێن هەردووكیان ئەمەیان
قبوڵبووە ،بەاڵم هەریەكەیان بەشێوەی خۆی  ،لەگەڵ قسە و باسكردنی بەدەوامی
هاوڕێكانیان لە گروپی بلومزبری ،هاوسەرگیری ئەمانە بەردەوام بوو.
لەگەڵ ئەوەشدا تەندروستی دەروونی ڤێرجینیا زۆر بە خێرایی بەرەو
ئاڵۆزی رۆیشت ،لە هاوینی  1913بە سەختی نەخۆش كەوت و لە پایزی هەمان
ساڵدا ،حەبی خەوی زۆر خوارد ،ئەم هەوڵە سەرنەكەوتوەی لە پێناو خۆكوشتنی
،تەنها هاوكار نەبوو ،بەڵكو بەخت یاوەری بوو كە رزگاریان كرد ، ،تاوەكو
دوای چەند مانگێك لەم حاڵەتە نەیدەتوانی هیچ كاتێك تەنیایی بەسەر بەرێت
،وردە وردە ئارامی دەروونی بۆ گەڕایەوە ،بەاڵم لەم بارە رۆحیەشدا توانای
نوسینی بەردەوام بوو (( حاڵم لەگەڵ وێنەی خۆم بەریەكدەكەوتن ،بە تایبەتی
كاتێك چارەیان لە توبی شەمەندەفەری ژێر زەمینی لەندەندا دەبینم)) ئەم رق لە
خۆبوونە هەمیشە الی هەبوو ،هەڕەشەی بەدەوام بوو.
لە ساڵی  1914كاتێك جەنگی جیهانی یەكەم لە ئەوروپا پەرەی سەند،
ڤێرجینیا بە سەختی رووبەڕووی بوویەوە ،لە ساڵی  1915برا زرەكەی (جرالد)
كتێبی (گەشتی دەرەوە) ی ڤێرجینیای لە چاپخانەكەی خۆیدا چاپكرد ،بەاڵم
ئەم ك��ارەی هۆكار بوو بۆ ئ��ەوەی سەرلەنو ێ نەخۆشی دەروون��ی ڤێرجینیا
سەرهەڵداتەوەو لە نەخۆشخانە خەواندیان ،چەندین مانگ رێگەی نەدا لیۆناردۆ
بیبنێت ،و پەرستارەكانیش بۆ ئارامكردنەوەی هەڵچوونە دەروونیەكانی ئەمەیان
كرد ،دواجار حاڵەتی دەروونی ئارام بوویەوە.
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لیونارد لە سەردەمی كاركردنی لە كەرتە داگیركراوەكان ،هەندێك پشكی
هەبوو ،لە ڤێرجینیاوە بڕێكی زیاتر لەوەی چاوەڕێی دەكرد بۆی بە جێما بوو،
بڕیاریدا خانویەك لە گەڕەكی مرفە ریچمۆند لە باشوری رۆژئاوای لەندەن بە
كر ێ بگرێت ،ئەم كارەی بۆ ئەوە كرد ،تاوەكو ڤێرجینیا لە كۆاڵنی بلومزبری
دووربكەوێتەوە (ئەگەرچی بە یەكجاری دوورنەكەوتەوە) هەم لیونارد وۆڵف
كە جولەكە بوو هەندێك لەو كارانەی كە بۆ ئەو ئاسانكەرن دووربكەوێتەوە،
ئەندامانی گروپی بلومزبری رۆشنبیر ،بیركراوە ،سەبارەت بە بنەماخوازەكان
بە تەواوی پێچەوانەی یەهودی بوون ،بەاڵم لەبەر پ��ەروەردەی هاوواڵتیان و
پەیوەندی توندوتۆڵیان بە یاریكردن بە بوكەڵە و قسەكانیان رەنگ و بۆی (ژیانی
بااڵ) دەگرێت).
ماڵە نوێكەی ڤێرجینیا و لیونارد لە ریچمۆند ناوی (هوگارت هاوس) بوو
لە ژێر زەمینی چاپخانەیەكدا بوون ،تاوەكو چاپەمەنی هوگارت دابمەزرێنن ،هەر
لەسەرەتاوە بە الیەنی كەمەوە ئاستێكی سەرگەرمی هەبوو ،لیونارد هەوڵیدا
بەهۆی سەرقاڵیكردنی ڤێرجینیا بە دەرمانەوە هاوكاری بكات ،یەكەمین كتێب
كە چاپی كرد دوو داستان( نوسین و چاپكراو لەالیەن ڤێرجینیا وۆڵف و ل .س.
وۆڵف )ەوە بوو ،بە هیچ شێوەیەك مەبەستیان نەبوو قازانج بكەن.
هەر بەم هۆیەشەوە ساڵی دواتر دەستیان وەرنەدایە چاپكردنی شاكاری
لیۆن ئستریچی ،ئەم كتێبە ناوی (ڤیكتۆریای بەناوبانگ)  ،ئەم بەرهەمە كە
نوێنەری هێڵی كاركردنی گروپی بلومزبری بوو ،هالەی پیرۆزی شێوە ئەفسانەیی
كە لە بارەی باسەكانی سەدەمی ڤیكتۆریا بوو ،لەگەڵ ئەناقە و كەرامەتدا سڕیەوە
 ،شیاوی تێڕوانینە سەركەوتنی ئەم كتێبە گیانی ملمالنێی سەبارەت بە ئسترپچی
لە بوونی ڤێرجینیادا وروژاند ،ئەگەرچی ئیستریچی بۆ ئەو وەك جاران وەك
دۆستێكی دڵسۆز و زۆر نزیك لەو مایەوە.
لەو كاتەدا ڤێرجینیا دەستی بە نوسینی دووەمین رۆمانی خۆی (شەو
و رۆژ) كردبوو ،ئەم بەرهەمەش داستانێكی ناسراوی ترە ،كە لەو تێبینیانەی
سەبارەت بە الیەنی كۆمەاڵیەتی ،كەسایەتیەكان ،بابەتی جیاواز بوونی هەیە،
بابەتە بنچینەییەكانی جیاوازی نێوان دوو ژنە ،كاژین هیلبری لە هەوڵی نوسینی
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ژیاننامەی باوكی گەورەی ناوداری خۆیدایە كە شاعیر بووە ،ئەم كارەی ئەو تەنها،
لە بارەی وەزیفەناسیەوەیە ،بەاڵم ئازاری دەدات و سەرەنجی لەسەر خۆشەویستی
بیركاری و ئەستێرە ناسی دووردەخاتەوە ،بە پێچەوانەی ئەمەوە ( میری دچت
بووێكی سەربەخۆیە و توانای ئەوەی هەیە  ،كە عاشقێكی چاالك بێت ،ئەو لە
ملمالنێكاندا پارێزگاری لە مافی ژنان دەكرد و چاالكی ئەنجامدەدا ،لە هەند ێ
شوێندا كاژین لە بارەی رەفتاری( میری) قوڵدەبێتەوە و ئاگاردای بەشێك لە
ژیاننامەكان دەبێت ،كە تاوەكو ئێستا لە دیدیدا بە شاراوەیی بووە ،بەرهەمی
ژیانی كەسی ڤێرجینیا لەسەر داستانەكە تەواو رەنگیداوەتەوە ،لەگەڵ ئەوەی
كە نووسەر دەسەاڵتێكی تەواوی لەسەر داستانەكەی خۆی هەیە ( بە تایبەتی
بەسەرنجدان لە كاری بازرگانی كەسی خۆی ) ئەم هەستكردنە الی خوێنەر
دەمێنێتەوە ،كە شێوازی كلتوری رۆمان بەشێوەیەك الی نوسەر چیرەبووە ،لەم
كتێبەدا وەك یەكەمین بەرهەمی ڤێرجینیا وۆڵف نیشانەكان سەبارەت بە شێواز
بوونیان هەیە ،ئەوە پیشاندەدەن  ،كە ئەو دەیەوێت گەل ێ شتی زۆرتر بڵێت،
بەاڵم ناتوانێت رێگە و رەوشی وتنی ئەمانە بخاتە روو ،بەبوونی ئەمە ئەو
لە سەراسەری رۆمانەكەدا سەركەوتوو دەبێت و ئاڵۆزیە زهنیەكانی و جوانیە
هەستپێكراوەكان دەگوازرێنەوە بۆ خوێنەر:
كاتێك وۆڵف دنهام چووە ژوورەكەوە ،بینی كاسرین پشتی لەو كردووە،
وای دەبینی كە كەشەكە گ��ۆڕاوە وەك گەشتیارێك ،كە هەند ێ كات لەسەر
شەقامەكان رووبەڕووی ئەم حاڵەتانە دەبێتەوە ،بە تایبەتی دوای رۆژئاوا ،كە
بەبێ هیچ پێشەكیەك یەكجار سەرما دەگاتە هەرەمی كەڵەكە بوو ،كە تێیدا بۆنی
خۆشی گوڵەكان و كێڵگەكان یەكیگرتوە ،تیشكی خۆر ئێستاش دەدرەوشێتەوە ،لە
كاتێكدا كە مانگ بەرز بووەتەوە.
م��رۆڤ هەست ب��ەوە دەك��ات ،كە خاڵی هێزی واقیعی نوسەر لەم
دەستەواژانەدایە ،رەسەنایەتی ئەو  ،لە نوسینی لەم داخوازیانەدا شاراوەیە ،نەك
لە پێكهاتەیەكی ناسراوتر كە ئەوانە لە خۆیاندا گونجاندویانە.
هەم شەو رۆژ باڵوكراوەی (داك ورش) بە چاپیيگەیاند  ،بەاڵم كتێبەكە
سەركەوتنێكی كەمی هەبوو ،چونكە كەشەكەی بە دیاریكراوی هیچ پەیوەندییەكی
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بە واقیعیەتی سەردەمی دوای جەنگەوە نەبوو ،بە تێڕوانینی زۆرێك گونجاندی
كۆمەاڵیەتی پێش جەنگ ،بۆ هەمیشە لە ناوچووبوو ،نەوەیەك لە پیاوانی الو لە
سەنگەری فالندر كوژرا بوون ،و لە روسیا كودەتای بەلشەفیك گەیشتبووە توانا و
هێز ،شەپۆلێك بۆ سەربازەكان گەڕایەوە ( شەڕێك كە بڕیار بوو كۆتایی هەموو
شەڕەكان بێت) پەیمانیان دابوو كە بە (سەرزەمینێك لە شێوەی قارەمانەكان)
بگەڕێننەوە ،ئەمەش لە پای ئەو ئازارو ماندوو بوونەی ،كە دووچاری بووبوون.
بەاڵم ئەم ئاڵوگۆڕانە بە گشتی لە سەردەمێكدا روویاندابوو ،كە ڤێرجینیا
لە گەمارۆی زهنی مشەوەشی خۆیدا بەندكرابوو ،ئەوەی ئەو توانیبووی لە
شتە دنیاییەكان بە دووربگرێت ،بۆ خۆی مەعجیزەیەك بوو :سەرسام نەبوو
دنیایەك كە ئەو وێنەی دەكێشا ،دنیایەك بوو لە كاتە جێگیركراوەكانیدا ئەمەی
تاقیكردبوەوە ،بەاڵم درێژەی بەنوسین دا و ئەوەی پیشاندا كە هەیەتی ،دواتریش
قارەمانی ژنی داستانی پێشووتری (ریچڵ ویزیس) لە گەشتی دەرەوەدا وەال
دەنێت .
كە ((رێكەوتن لە دوای رێكەوتن روودەدات و هەند ێ كاتیش رێكەوتن
بەب ێ هیچ پێشەكیەكی تایبەتی روودەدات)) كار بەرستەی دواتری ئەو (ژوری
جیكوب) بوو ،لە هەمان سەرەتای كاری ڤێرجینیادا بەم شێوەیە بڕیار دەدات((
بیردەكەمەوە گیانی وتە ئەوەیە ،یاخود كرۆكی باس ئەوەیە كە داستان دەبێت
ئازاد و رەها بێت))
ڤێرجینیا بە رەهاكردنی شێوەی بڕیاردانی رۆمان بەم ئامانجە گەیشت،
ئەمە یەكەمین بەرهەمی تەواوی ڤێرجینیا وۆڵفە ،ئازادییە سەرەتاییەكان كە
لەكارەكانی پێشوتریدا دەبینرێت ،غەزەلیات لە گەشتی دەرەوە و ئاڵۆزی زهنی
لە شەو و رۆژ دا دەبینرێت ،ئێستاش بەشی سەرەكی لە كاری نوێی پسپۆڕی
پێبەخشیون ،لە (ژوری جیكوب) دا هەوڵیداوە ئەوەی كە بە شێوەیەكی گشتی
دەستمایەی ژیاننامەیە بەشێوەی ساڵ بخاتە روو ،كتێبی داستان ژیانێكە ،بەاڵم
هیچ ( چیرۆكێك) ی سادە بە واتای ئەوەی كە رووداوەك��ان لە پشت ملەوە
روودەدەن ،لەودا بوونیان نییەو لە هەمانكاتدا هێزی دیاری كەس و كەسایەتیەكان
لە ناوچووە ،سایكۆلۆژیای كەسایەتی بەدیهاتوو لە ناو داستاندا بوونی نییە ،بەڵكو
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نوسەر بەهۆی كۆمەڵێك لە دیمەنە گشتیەكانی ژیانەوە لە دەوروبەری (جیكوب
فالندرز)دا هەبوون ،وێنەیان دەكێشێت ،ئێمە تەنها لە رێگەی ئەو وێنە كێشانەی
ئەوەوە ،كەمێك ئاشنای راستیەكانی ژیانی ئەو دەبین( پشوی سەردەمی منداڵی
لە كەرنەڤاڵداو بە هاوەڵی دایكی ،گەورەبوونی ئەو و فێربوونی زمانی التینی لە
ئسكاربرا ،سەردەمی خوێنكاری لە زانكۆی كامرج و گەشتكردنی بۆ یۆنان)
گێڕەوەی داستانی ژنان ،بە نزیكی هیچكات ناتوانێت شوناسی كەسیەتی
پیاوی داستان بە تەواوی هەست پێبكات ،ئەو لە ناوەوە سەیری مەردایەتی
دەكات ،كە بۆ هەمیشە ناتوانێت پێیبگات ،بەاڵم كەم كەم هەست بەوە دەكەین
كە مانەوە لە ناوەوەدا ،لە زۆر الیەنەوە لە واقیعیەتی بنچینەیی كتێبەكەیە،
مردنی جیكوب فالندرز لە كۆتایی داستانەكە و لە شەڕدا كە ناوی هەم ئاماژەیەكی
شومی بۆ ئەو هەیە ،دەرخەرو لە خۆگری خاڵێكەو ئەمەش شكستی ژیان نییە،
لەالیەكی ترەوە ئەم كەسایەتیە بنچینەییە بە وردی وێنە نەكێشراوە  ،ئەمەش
هۆكارە بۆ ئەوەی كتێبەكەى بگۆڕێت بۆ ژیاننامەی هەموو الوانی وەك خۆی
،كە لە شەڕدا گیانی خۆیان لە دەستداوە ،كەسایەتی ئەو نەناسراو و لە راستیشدا
شیاوی ناساندن نیە ،ئەو هەمان مرۆڤایەتی لە سروشتی مرۆیی ،ژیانی تاكی
بە هەموو لێڵی وناڕۆشنیەكانی ئەوە ،لە هەمانكاتدا ئەگەر لە روانگەی تایبەتی
ژیاننامە نوسینانەوە سەیری ئەو بكەین ،دەبینین كەسایەتی ئەسڵی هەوڵەكانی
برای مردوی ڤێرجینیا توبیە ،كە ئەوە وەك سایەیەو تێیدا ماوەتەوە:
لەگەڵ بوونی ئەمەدا بۆچی كاتێك لە پڕ هەستدەكەین پیاوێكی جوان
لەسەر كورسی دانیشتووە ،لەناو هەموو شتەكانی تردا ،ئەم دنیایە واقیعی ترین،
تەواوترین ،ناسراوترین شتە بۆ ئێمە كە سەرسام ئامێز دەبین؟ لە واقیعدا بۆچی
؟ چونكە یەك ساتی دواتر هیچی لە بارەیەوە نازانین.
لە (ژوری جیكوب) دا ڤێرجینیا وۆڵف سەركەوتوبوو دەست بداتە نشوەی
دابڕاو ،كە ئامانجی ئەوەیە داستان(بەب ێ ئەنجامی یەكالیكەرەوە)بێت لەبری
پێكهاتەی تەواو بە دیمەنی ئیماژستی و لەبری وێنەیەكی گشتی رووبەڕووی
(كالژ) دەبینەوە ،لە دیمەنی خانم نۆرمنی پەنجا ساڵ و ترسوی الو نەناسراوی
(جیكوب) دەبینین كەدێتە ناو فارغۆنی شەمەندەفەرەكەیەوە ئەو (خانم نۆرمن)
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نیوەی یەك ستونی رۆژنامەیەكی خوێندەوە ،دواتر سەیری بەشی سەرەوەی
(دزدانە) كرد ،تاوەكو بە پێی پێوانەكانی ئەو دڵنیا بێت لە سەالمەتی خۆی،
دوای ئەمە كە گۆرەوییەكانی (شل دول)و كراوات( رەنگ و بۆی) ئەویان بینی،
جارێكی تر سەیری وێنەی ئەوی كردەوە ،سەرقاڵی لێكۆڵینەوەی ناو دەمی بوو،
دەمی بەستبوو ،چاوەكانی هەڵگەڕاوە بوون ،وەك بوون متالعەی دەكرد ،هەموو
بەشەكانی وێنەكەی بەهێز و لە هەمانكاتدا جوان ،بێگوێدان و لە خۆوە و نائاگا
بوون.
دەتوانین لە رێگەی ئەم لێكۆڵینەوەو بەدواداچونەوە ،شیكاری وردی
تانوپۆی جیكوب هەستپێدەكەین ،بەاڵم بەهەمان شێوە بگێڕەوە بە خێرایی بیرمان
دەخاتەوە :هیچ كەس ئەوانی تر بەو شێوەیەی كە هەن نابینێت ،چی وادەكات
ژن پیر بێت ،كە لە فارغۆنی شەمەندەفەردا لە بەرامبەر الوێكی نامۆدا دانیشتووە،
مرۆڤەكان شتێكی گشتی دەبینن  ،شتی جۆراوجۆر دەبینن ،خۆشیان دەبینن.
دیمەنەكان بەهۆی وێنەی جیا جیاوە ،لێكچونەكان ،یادەوەرییەكان ،هەتا
شتە دژەكان بەیەكەوە پەیوەستدەكەن.
ئەگەر مرۆڤایەتی بە كۆتا گەیشتوبێت ،باشترە كە هەموو ژن و پیاوەكان
بڕۆن و بمرن ،نابێ نكۆڵی بكرێت ،كە زۆر كاتی ئەم خواستە گاڵتە بە بوونی
هەموومان دەكات.
هەوای ئێوارانی پەردە چڕەكانی پەنجەرەی هۆتێلی ئۆلۆپیات بە ئارامی
دەلەرێنێتەوە ،خاتوو (ڤنیۆرن و ولیامز) لەگەڵ یەكتردا بیردەكەنەوە(( بوونم پڕە
لە عشقی هەموان)).
بەشی كۆتایی كتێبەكە ،بە وێنەو دیمەنی رۆژئاوابوونەوە بە هەموانەوە
پەیوەست بووە((كاتێك كە جیكوب بە دوور لە ژنانەوە دەڕۆیشت ،پەنجەرە
بەرزەكانی كۆشكی كنز ینگتۆن رەنگی سوری ئاگرینی بوون))
لە یۆنان (( روناكی سوور لەسەر ستونی كڵیسای پارنتۆن دەدرەوشایەوە))
دواتر دەنگی گوللە دەگەیشتە گوێ (( ئەمە لە یۆنان و دواتر لە بەریتانیا سەرقاڵی
خوێندنەوە بوو ،كە جیكوب بەهۆی برینداربوونی بە گوللە لە جەنگی جیهانی
یەكەمدا مرد بوو ،سەرئەنجام ژورێك دەبینین كە ئەو ژیانی تێدا دەگورزەراند.
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هەوای ژوورەكە خنكێنەر بوو ،تەنها پەردەكەی دەلەراندەوە ،گوڵی ناو
گوڵدانەكان دەلەرانەوە ،كورسیەكە جیڕە جیڕ دەكات  ،ئەگەرچی كەس لەسەری
دانەنیشتووە.
رووداوی داستانەكە لە رێگەی شیعری شاراوەوە دوای دەكەوێت ،هەمان
شێوەی چیرۆكی نوسەر كە هۆكارە ،بێسەرئەنجام بوونی سیمای داستانی بۆ
خوێنەر پێكهاتەیەكەو شیاوی هەستپێكردنە.
ژووری جیكوب ،ئۆكتۆبەری ساڵی  1922لەالیەن دەزگای چاپی (هوگارت)
ەوە چاپكرا ،پانزە مانگ دواتر ڤێرجینیا و لیونارد وۆڵف گەڕانەوە بۆ بلومزبری و
چاپخانەكەشیان هێنابووەوە ،لەو ساتانەشدا چاالكیەكانی باڵوكرنەوەی ئەم دەزگایە
خواستێكی باشی هەبوو ،هەر لەم سەرەتا نوێیەشدا باشترین نوسەری تێدا چاپدەكرا،
بە تایبەتی كارەكانی شێوازی مۆدێرنزمی هندی كە لەكاتی سەرهەڵداندابوو ،هەتا
ساڵەكانی پێشتر لە ساڵی  1918دەستنوسی رۆمانی (یولیسیز) ی جیمز جۆنز
گۆڕابوو بەم دەزگایە ،جویس بە تەكنیكە ئەزموونیەكانی لە زەمینەی (رووداوە
عەقڵیەكاندا) كاریگەری زۆری لەسەر ڤێرجینیا وۆڵف هەبوو ،تەواوی الیەنەكانی
ئەم كاریگەریە الی ڤێرجنیا ناپەسەندیدەبوو ،ئەندامانی گروپی بلومزیری لەگەاڵ
پێدانی ،هەمیشە رێژەیەك نەفر فرۆش بوون  ،ئەوانە كە پەیوەندیان بە چینێكی
ناوەندو بەرەو سەرەوە هەبوو ،راشكاوی خۆیان بەئازار بەخش دەزانن ،بەاڵم
هەمان راشكاوی سوودی لێوەرگرت بۆ نوسینی بەشێك لە ئەزموونی پەرێشانی و
داڕمانی دەروونی خۆی.
لە زۆر الیەنەوە ئەم دوو كەسایەتیە بنچیەنەییە و ناسراوانە ،ئاشكرایە
لەگەڵ كەسایەتی وۆڵفدا جیاواز بوون ژنێك كە لە یاسای ژیانی كۆمەاڵیەتی
گۆشكراوە و بیرێك لە حاڵەتی توندوتیژی خۆدیدا ،هەموو یاسا كۆمەاڵیەتی و
رەگەزییەكانی خستبووە ژێر پێی خۆیەوە ،هەردوو ئەم كەسایەتیانە ،هەریەكەیان
بەشێوەی جیا لە ژێر دەسەاڵتی كۆمەڵگەیەكی پیاوساالری تاكڕەو دا بوون،
هەردووكیان دووب��ارە بە شێوەیەكی تایبەتی خۆیان ئ��ارەزوو دەكەن ،كە لە
بەرامبەر زۆر وتنی بەرپرسانی رژێم دا ،تەندروستی و هێزی سیاسی مەردانە
مقاومە بكەن( لە ساڵی  1918بوو كە نیشتمانپەرستی ئیرلەندی ( كنسانس ماركیە
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ویچ (بەناوی دوشیز گوربوت) وەك یەكەمین ژن بوو بە ئەندامی ئەنجومەنی
بەریتانیا ،لە هەمان ساڵدا چاالكەوانانی مافی ژنان ،توانیان بەشێوەی دیاریكراو
مافی رادەربڕین بەدەستبهێنن).
بەاڵم خۆپەرستی وەك رووبار نائارام نابێت و بەردەوام بەسەر بەرەنگاری
خۆیدا سەردەكەوێت و تێپەڕدەبێت ،رووبارێك كە دەڵێت (بەرەوپێشەوە،
ئەگەرچی خود ناسراوە ،كە لەوانەیە هیچ نمونەیەكی بۆ ئێمە نەبێت ،ئێمە ئێستا
بۆ پێشەوە دەڕۆین ،ئەم خۆویستییە ناجێگیرە ،بەردەوام ئەو دانیشتبوو كەمێك
دەل��ەرزی ،رەنگی سووری گۆناكانی بەخشیبوو ،هۆكاربوو تاوەكو زۆر گوڵی
زۆرجوان ،بە چاوانی زۆر درەوشاوە ببینرێن( .پیتر والش) عاشق بووبوو ،بەاڵم
نەك عاشقی ئەو ،عاشقی ژنێكی جوانتر لەو.
لە راستیدا ئەگەر لێكچوونێكی وێنایی بەهێز لەگەڵ (سپتیموس وارن
ئسمیت)دا بیبینن ،لە حاڵەتێكدا لەپاڵ هاوسەرە ئیتاڵیەكەی (ریزا) لەسەر كورسی
یەدەگەكان (ریجنتز پارك) دانیشتووە ،و هاوسەرەكەی بە فڕۆكەیەك لە ئاسمان
لەگەڵ دوكەڵەكەی خۆیدا شتێك دەنووسێت ،ئاماژە بەوە دەكات:
سپتیموس سەیری سەرەوەی كردو بیریدەكردەوە :پێویستە تۆماری بكەم،
هەڵبەتە نەك بە وشەی واقیعی ،ئێستا ناتوانرێت لە زمانی ئەوەوە نووسینەكان
سەردەربهێنن ...دووكەڵێك كە وشەكانی لە حاڵەتی نەماندا بوو لە ئاسمان
بینی سەیریكرد ،دوكەڵێك كە سەخاوەتمەندانە بە شێوەیەكی جوان و جێگیر
خێرو بەرەكەتی زەردەخەنەی خۆی بۆ ئەو هەرزان دەكات ،فرمێسك بەسەر
گومانەكانیدا گوزاردەكات ،وشەیەك كە فڕۆكەكە نووسیویەتی تافی بوو ،لەگەڵ
یەكتریدا دەستیانپێكرد بە هیجاكردن .
كۆتایی ژیانی (ئسمیت) وەك هەموو وشەكانی دوایی هەیەو یچڕپچڕە،
دكتۆر (هۆلمز شتابان) دەچێتە پلەی بااڵ ،تا الیەنی ئسمیت كە خەیاڵی خۆكوشتنی
هەیە بگرێت:
تەنها پەنجەرەكە مابووەوە ،پەنجەرەیەكی گەورەی خانووە كرێكەی
بلومزبری ،تەنها كارێكی گران ،پڕ دەردەس��ەری ،كەم و زۆر میلودراماتیك
كردنەوەی پەنجەرەو بازدان لێوەی مابووەوە (ئەو لە لێواری پەنجەرەكە دانیشت)
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،بەاڵم خەیاڵ بردبوویەوەو تاساتی كۆتایی ئارامی هەبوو ،نەیدەویست بمرێت،
ژیانی خۆشبوو.
هەتاوێكی گ��ەرم ب��وو ،تەنها مرۆڤەكان بە راستی چییان دەوێ��ت؟
پیرەمێردێك كە لە قادرمەكانەوە رووبەڕوو دێتەخوارەوە ،وەستا و لەو تووڕەبوو،
هولمز گەیشتە بەردەم دەرگاكە ،ئسمیت هاواریكرد (لەگەڵ تۆ دەژی) و حوكمی
خۆی بەرەو سیاجی پێشەوەی ماڵی ڤیلمیر پرتەی كرد.
ڤێرجینیا وۆلف بە نووسنی رەخنەی ئەدەبی بۆ رۆژنامەكان و گۆڤارەكان
بەردەوامبوو ،بەاڵم سانسۆرێك كە سەرنووسەرەكانی لەسەریان دانابوو ،بۆ ئەو
مايەى تەحقیر ئامێزو ئازاربەخش بوو( ،حەتتا یەك جار مۆڵەتیان نەداوەتێ،
سوود لە وشەی (ه��ەرزە ،سۆزانی) وەربگرێت ،ئەو دەیخواست لە دیدگای
خۆیەوە لەبارەی ئەدەبیات و ژیانەوە بنووسێت ،ئەم حاڵەتەش هۆكاربوو تا
ساڵی  1925یەكەمین كۆمەڵە وتاری بەناوی (خوێنەری ئاسایی the common
 )readerباڵوبكاتەوە ،هەروەها گرنگی بە خوێنەرانی دەدات ،بڕوایوایە هەر
نووسەرێك خوێنەری لەبەرچاونەگرێت ،لە گۆڕان لە ستایلی روودەدات ،یان
چیرۆكەكانی ئاڵۆزدەبن و هەمیشە ئەم مەترسییە بوونی هەبووە كە پەیوەندی
لەگەڵ (خوێنەری ئاسایی) بۆچوونی ببڕێت ،بەاڵم لە وتارەكانیدا هەوڵیدا
پەیوەندی لەگەڵ خوێنەرەكانیدا بەردەوام بێت و بەهێزبێت ،هەموو وتارەكانی
ئەوم خوێندوەتەوەو تێیدا سەرڕاستانە لەو بابەتانەی لەالی سەرنجراكێشن و
بەگشتیش وەفادارە بەرامبەر بە بۆچوونەكانی ،وتارەكانی لەوكاتەدا لە خۆگری
روانین و هەستكردنێكن  ،جگە لەو هەندێكی كەم سەرقاڵی دەبوون ،بێگومان
هیچ گومانێك نییە كە ئەمانە ژنێك نووسیویەتی ،ئەو هەمیشە جەختی لەسەر
ئەمە دەكردەوە لە ناونیشانی وتارەكانی ئەو ،دەتوانرێت لە بازنەیەكی فراواندا
پەی بەمانە ببرێت ،لە (دەربارەی فێرنەبوونی زمانی یۆنانی) گرتوویەتیەبەر تا
(جوزف كنراد) ،لە (مونتانی) گرتوویەتیە بەر تا (جین ئاستین).
یەكێك لە وتارە دیارەكانی (ژنی دوك نیوكاسل)ە لەبارەی ژنی ئیكسێپشناڵ
كە لە سەرەتاكانی سەدەی هەژدەهەم لە ئینگلستان دەنگی هەبوو.
ئەو توانی لە ژیانیدا بە جلوبەرگی رەنگاورەنگیەوە ،بە عادەتی
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نەناسراویەوە ،بە رەفتاری بێتەكلیفیەوە ،بە قسەی رەقیەوە ،گاڵتە بە پیاوە
گەورەو داناكان بكات.
دوشس نیوكاسل نمایشنامەی گاڵتە ئامێز دەنووسێت ،كە تێیدا پێشنیاری
چیرۆكەكانی شكسپیر بەشێوەی لەخۆوەی خودی پیشاندەدات ،منداڵەكانی خۆشی
بە داهێنەرێكی نەناسراو گەورەكردبوو  ،خۆشی بە هەمان شێوە هەڵسوكەوتی
دەك��رد بۆ ئ��ەوەی بتوانێت لەگەڵ فشارە كۆمەاڵیەتیەكانی سەردەمەكەیدا
رووبەڕووبێتەوە ،پێویست بوو بە ئیرادە بێت ،خەڵكی رەخنەی دەگرت ،خەڵكی
بە بوونی هۆش لە ژندا ئیرەییان دەبرد ،ژنان بە بوونی عەقڵ لە هاوڕەگەزەكانی
خۆیاندا بە شێوەی گومان سەیریان دەكرد ،لێرەدا باسكردن بوو لە ژنێك كە
ڤێرجینیا لەگەڵیدا هەستی بە هاوەڵی دەكرد.
هەروەها گەشەكردن و سەركەوتنی ئەو وەك نووسەر زیاتر دەبێت،
متمانە بە دەرون و جێگەو پێگەی لە جیهاندا زیاد دەكات ،ئەو ژن بوو مایل
بوو حەزی دەكرد ژن گەشەپێداو لە كۆمەڵگەی پیاو ساالرانەدا بخاتەوڕوو ،
لەپێناو گەیشتن بەم ئامانجە پێویستی بە ئازایەتی و ئاگایی زۆر هەبوو ،ڤێرجینیا
هەوڵیدەدا بە فراوانترین شێوە پیشانیبدات ،كە لە كلتورێكی ئەدەبی پیاوانەدا،
كلتورێكی ئەدەبی ژنانە لەپاڵ خۆیدا نهێنیەكان وااڵ دەكات ،بەهێزكردنی پێگەی
وەك ژنێك چ واتایەك دەدەن ،ئەم كلتورە ئەدەبییە ژنانەییە بەهۆی نەزانی
و سەركوتكردن ،رقلێبوون ،یان نكۆڵیكردن هیچ كاتێك دەرفەتی گەشەكردنی
نەبووە ،لەم هەلومەرجەدا كەسانی وەك دێوانەی نیوكاسل بە وێنەی تاك
چارەكان ماوەتەوە كە پەیوەست بوون بەوان دەدرێن  ،بەمپێیە رێگەی ئەم
جۆرە ژنانە درێژەی نابێت ،ژیان و بەرهەمیان فەرامۆشدەكرێت و لە ئەنجامدا
هەر وەچەیەكی نوێ لە ژنانی مەحكوم بوو ،كە لەگەڵ ئەم جۆرە كێشانەدا
دەست و پەنجەی نەرم بكات ،فێمێنیزمی ڤیرجینیا وۆڵف بەو پلەی راشكاوی
دواتر پێگەیشت پێنەگەیشتبوو ،بەاڵم بێگومان دەتوانین شێوەكانی لەم جۆرەی ئەو
لە بەرهەمەكانیدا ببینین ،یان الیەنگری شەڕی كوێرانە نەبوو ،بەاڵم مرۆییەت،
مهرەبانی ،هەستكردنی بە دەنگی بەرزی بیرەكانی باسدەكات ،رستەكانی كۆتایی
وتارەكەی دەربارەی نیوكاسل شاهیدە لەسەر ئەم دەعوایە !
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ئەگەرچی نەسیجی فەلسەفەكانی بێ سەمەرەیە ،نمایشەكانی شیاوی
رەخنەگرتن نەبوون و شیعرەكانی كە ڕەسەنایەتی هێنەربوون ،كرۆكی گرنگی ئەو
كرۆكێكە لە ئاگری ئەسڵی ،مرۆڤ كاتێك بەرهەمی الپەڕە بە الپەڕە دەخوێنێتەوە،
كەسایەتی نامۆو هاوڕێبوونی دەبینێت ،كە لەناو الپەڕەكاندا دەپێچرێتەوە و
دەگەشێتەوە ،ناتوانێت سەرنجی رانەكێشێت.
لەپاڵ ئەم هەموو كارە داهێنەرانەدا ،ڤێرجینیا وۆڵف لە ساڵی 1925
دەستی بە نووسینی رۆمانێكی تری كرد و لەناو ئەمەدا درێ��ژەی بە ژیانی
كۆمەاڵیەتی لە بلومیری دەدات ،ئەندامانی گروپ بە میوانی دەزانن و لە كۆتایی
هەفتە لە ساڵەكانی دووەمی تر لە دەرەوەی شار دەمێنێتەوە ،لەم میوانداریەدا
پێشبڕكێی ئاشكراكردنی بێعەقڵ ،پەیوەندی عاشقانە ،یاری رەق و باسی رۆشنبیری
دەكەن ،لیونارد هاوسەری ڤێرجینیا ئەوەندە لەگەڵ ئەم پەیوەنییە كۆمەاڵیەتیەدا
نەبوو ،لە مغازەلەی كچانەی ڤێرجینیا لەگەڵ ژنانی تردا هەم دڵی خۆش نەبوو،
بەاڵم گرنگتر لەمە نیگەران بوو ،كە ئەم چاالكیانە جێگری گیانی و دەروونی ئەو
دەكات ،سەرئەنجام لە كۆتایی هاویندا ڤێرجینیا غەشی كرد ،ئەم دەستپێكردنە
رووخانێكی دەرونی تر بوو ،ئەم حاڵەتە هۆكاربوو كە بە هەمان ئەندازەی
دەروونی كاریگەری لەسەر الیەنی جەستەیی و كۆمەاڵیەتی هەبێت ،ئەو ناچار
بوو چەند مانگێك پشوو بدات و لە سەرەتای ساڵی  1926سەالمەتیەكی رووكەش
بەدەستبهێنێتەوەو سەرقاڵی نووسینی رۆمانەكەی بوو ،پشوو هۆكاربوو كە هێزی
بۆ بگەڕێتەوە و ئەوەندەی نەبرد داهێنانی گەیشتە لوتكە ،ئەم رۆمانە كە یەكەمین
شاكاری ئەوە ناوی (بەرەو فانوسی دەریایی)ە.
لە سەرەتای كتێبەكەدا خاتوو زمزی هەواڵ دەداتە كوڕەكەی كە»ئەگەر
بەیانی هەواڵ خۆش بێت» (گەشتی بەدوادا گەڕان) یان بەرەو فانوسی دەریایی
ئەنجام دەدەن .پەرچەكرداری جیمز بۆ ئەم هەواڵە لەگەڵ جۆرێك گواستنەوەی
دەروونی بوو بۆ خوێنەر.
ئەو حەتتا لە شەش ساڵیدا زۆر بەوەوە پەیوەست بوو ،كە ناتوانێت
هەستەكانی خۆیان لە یەكتری جیابكەنەوە ،بەڵكو دەبێت ئایندەیان بە خۆشی و
شادیەكان لەوەی ئێستا لەدەستدایە سایە پۆش بكات ،جیمز رمزی لەسەر زەوی
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دانیشتبوو ،هەندێك وێنەی هەبوو كە هی كەتەلۆكێكی وێنەگرێكی فرۆشگەكانی
سوپاو هێزی دەریایی بوون ،بە مەقەست وردی دەك��ردن ،بە هەمان شێوە
دایكیشی خەریك بوو ،بە خۆشییەوە قسەی لەسەر چێژی ئاسمان دەكرد،
چاوپۆشی لە برینی وێنەی سەالجەیەك كرد.
بەاڵم لەزەتەكە عەیبدارە ،چونكە باوكی ئاشكرای دەكات كە (كەش و هەوا
خۆش نەبوو) پەرچەكرداری جیمز پڕبوو لە توندوتیژی بەهۆی موبالەغەكردن تێیدا
كە لە بیری منداڵیەوە سەرچاوەی گرتبوو:ئەگەر فاس یان هەر جۆرە چەكێكی تر
دەم و دەست هەبوایە ،كە دەتوانێت سنگی باوكی پێ شەق بكات و بیكوژێت،
حەتمەن ئەم كارەی دەكرد.
ئامانجی ڤێرجینیا وۆلف لە (بەرەو فانوسی دەریایی) بە وتەی خۆی
ئەوەبوو كە (بە شێوەیەكی تەواو كەسایەتی دایك و باوكی ،و جەزیرەی سنت
ئایوز و سەردەمی منداڵی بخاتەڕوو) و توانی بگاتە ئامانجەكەی .بە وتەی
ونسای خوشكی روانینێك كە لەسەر دایكی خستویەتیەڕوو ،ئەوەندە وردە كە
«خەڵكی بڕوایان وانەبوو ،كە بەم شێوە وردیە بیخاتەڕوو» ئەم تێبینیانە لە خودی
خۆیدا نەك بۆ بەهای رۆمان وەك ناونیشانی بەرهەمێكی هونەری دەردەكەون
و لە بەهای ئەو كەم ناكەنەوە ،بەڵكو وەك هەر وێنەیەكی تر كە وردی لە
وێنەكێشاندا بەكارهاتبێت ،دەبێتە هۆی ئەوەی كە چارەنووسی ئەوە زیاتر بزانین،
رەسەنایەتی ،یان حەتتا رەسەنایەتی بەرهەمێكی هونەری وەك مسداقیەتێك بۆی
دادەنرێت ،دەگەڕێتەوە بۆ مسداقیەتێك (كاتێك وایدادەنێین كە مۆنالیزا كە بە
وێنە لیۆناردۆ كێشاویەتی لەو چووە ،بەپێی یاساش بەهای هونەر ،الی ئێمە زیاتر
دەبێت و بە پێچەوانەوە ئەگەر وایدابنێین ،كە ئەو وێنەیەی كە كێشاویەتی و لەو
ناچێت ،بەهای ئەدەبی الی ئێمە كەم دەبێتەوە).
لە (بەرەو فانوسی دەریایی)دا خێزانی رمزی بۆ پشووی خۆیان ،چوون
بۆ ماڵەكەیان لە (فینلی) ئۆسكۆتالند (دیمەنەكانی زۆر لە دیمەنەكانی سنت ئوزە)
دەچێت.
رەمزی فەیلەسوفەو لەگەڵ ئارەزومەندی پێگەیشتنە ،بەاڵم هەرگیز
نەگەیشتوەتە پلەی بیری بااڵ ،ڤێرجینیا وۆڵف ئەم باسەی بە وێنەگەری شاعیرانە
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خستوەتەڕوو ،ئەم وێنەیەش سودی لە الیەنی رەوانبێژی ئەو وەرگرتووە ،وۆلف
توانای بیری رمزی بە شێوەیەك باسدەكات ،كاری باوكی لەسەر رووی فەرهەنگی
نامەی میللییەوەیە ،بەم شێوەیە پیشانیدەدات:
بە پیتی ( )Qگەیشت ،لە سەرتاسەری ئینگلستاندا هەندێك خەڵكی
دەتوانن بە پیتی ( )Qبگەن ،بەاڵم لەدوای ( )Qچی؟ دواتر سەرەی چییە؟
لەدوای ( )Qچەندین پیتی ئەلفبێ هەیە ،بە دەگمەن چاوی مرۆڤ دواینی ئەمانە
دەبینێت ،یاخود ئەوەی لە رابردوودایە دەیبینێت ،بەاڵم بەدوور لەوە لە هەر
وەچەیەكدا كەسێك هەیە كە دەتوانێت بگاتە پیتی (.)Z
رمزی لەگەڵ هەوڵدانی تەواوی هەرگیز نەگەیشتوەتە پیتی ( ،)Zڤێرجینیا
وۆلف ئەو بە پیاوێكی رەق و تاكگەری وەسفدەكات ،كە دەسەاڵتی بەسەر
خێزانەكەیەوە هەیە و لە هەمانكاتدا بە هاوسەرەكەیەوە پەیوەستە ،هاوسەری
رەم��زی كەسێكە یەكێتی خێزانەكەی دەپارێزێت و هەوڵی خۆشەویستی بە
منداڵەكانی ئەوەی كە پێویست بكات درێغی ناكات ،هەروەها بە شێوازی خۆی
ئەوان دەخاتە ژێر چاودێری خۆیەوە ،بەاڵم ئەم لەپشت وێنەی دایكانەیە ،غەمێكی
قوڵی هەیە ،كە هەندێك كات لە ئەنجامی رەفتاری هاوسەرەكەی دەگۆڕێت بۆ
توڕەیی ،كاتێك هاوسەرەكەی حاڵەتەكان دووبارە دەكاتەوە ،كە (جیمز هیچ
هەواڵ و چوونی فانوسی دەریایی نییە) ئەو بە توندی ،بەاڵم لە بێدەنگی و
بە پێچەوانەی كارەوە پیشانيدەدات «پیاوی نەفرەتی ،بۆچی ئەوەندە ئەم قسانە
دووبارە دەكاتەوە).
لەم بەرهەمەدا ڤێرجینیا وۆلف لە رووداوە بیریەكان یان بە دەربڕینێكی
باشتر لە الیەنە بچوكەكانی ناو دەروونی كەسەكان بۆ دەربڕینی تایبەتمەندی
كەسایەتیەكانی سوودوەردەگرێت ،خوێنەر هەم دەبینێت كە كەسایەتیەكان لە ژیانی
ناوخۆیی خود بەكاری ئاسایی رۆژانەیانەوە سەرقاڵن و هەم دەبیستێت ،كە لە
بیریاندا چی دەگوزەرێت ،لە هەمانكاتدا هیچ كاتێك لەپێناو خواستی هەمەجۆری
داستاندا ،كاری ئەمانە لە خوێنەر ناشارێتەوە ،لەراستیدا هەرگیز هەمەجۆربوونی
نییە ،تەنها چیرۆكی تێپەڕبوون كە زۆربەیان لە رێگەی تەداعی وێنەی شاعیرانەوە
دووبارەبوونەتەوە ،یان روانینە گشتییە لێكچووەكان بە یەكەوە پەیوەست دەبن،
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ئەم بەرهەمەش وەك كارەكانی پێشووی وەك شیعر بەرزە ،كە بە پەخشان
نووسراوە ،هەروەها وێنەی ژیانی خێزانی و لە منداڵیدا بەسەریبردووە.
خێزانی رەمزی لە ماڵی رەمزی و لە خانوەكەی كە لە رۆژانی پشووی
خۆیاندا پێشوازی لە چەند میوانێك دەكەن ،یەكێك لەوانە (لی لی بریسكو)
پەیكەرتاشە كە هەواداری خانم رەمزی و هەموو خێزانیەكانیەتی ،خاتوو رەمزی
پێیخۆشە ئەو شوو بكات و ببێتە «فریشتەی ماڵی» ،بەاڵم لی لی لەپێناو سەربەخۆیی
خۆیدا بە بەهایەكی زۆر رازییە.
رۆمانەكە داب��ەش دەبێت بەسەر سێ بەشی سەرەكیدا ،لە بەشی
یەكەمدا كە بە ناونیشانی «پەنجەرە» وەیە ،خێزان و دۆستانیان ،بە مەبەستی
بەسەربردنی پشوو هاتوونەتە فینالند ،خاتوو رەمزی خ��واردن بۆ هەمووان
ئامادە دەكات ،خواردنێكی فەرەنسی كە لە گۆشتی گا دروستدەكرێت و بە
ئشتهاكردنەوە وەسفیدەكات ،كە بە زەحمەت فێری بووەو لە نەنكیەوە فێری
بووە ،ئامادەیكردووە ،میوانەكان زۆر باسیان دەكرد ،لێنانی بە سەركەوتنێكی
گەورە دادەنرێت ،دوای خواردن باس لە مێژووی فەرەنسا ،شكسپیر ،شیعرو ئاین
كرا ،كاتێك خاتوو رمزی سەیری چواردە كەس دەكات ،كە لە دەوری مێزەكە
ئامادەن ،هەستدەكات توانیویەتی بارێك بڕەخسێنێت ،دوورە لە هەر گۆڕانێك.
بە پێچەوانەی بەشی یەكەمەوە ،بەشی دووەم ناونراوە (تێپەڕبوونی
كات) لەم بەشەدا زۆری رووداوەك���ان لە فەزایەكی وێنائامێزو ساتی شێوە
شاعیرانە روودەدات ،ئێستا حاڵەكە بەهۆی الفاوە نێراوەكانەوە و باخچەكەش
بە سروشتی حاڵ وازیلێهێنراوە ،حاڵەكە بەجێهێڵراوە حەتتا لەوانەیە بۆ فرۆشتن
دانرابێت ،بە هاوكاری كۆمەڵێك لەم رووداوانە ،ئاگاداری چارەنووسی كۆمەڵێك
لە دانیشتوانەكەی دەبێت ،لەم رووداوان��ە وەك شێوەیەكی بێزاركەرو وشكی
چیرۆكەكانی لێدێت ،كە لە دژی پەخشانی ویژدانییە ،كە ئەوانەی لەخۆگرتووەو
بە ئاراستەیەكی شاعیرانە پێكهاتەی ئەوانە پێچەوانە دەكاتەوە ،بەم پێیەش دەگەینە
ئەوەی كە خاتوو رمزی و یەكێك لە كچەكانی مردوون و یەكێك لە كوڕەكانی لە
سەنگەرەكەی خۆیدا لە شەڕدا كوژراوە.
(گولەی تۆپەكە تەقیەوە بیست یان سی پیاو لە فەرەنسا گیانیان بەختكرد،
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یەكێك لەوانە (ئاندرو رمزی) بوو كە خۆشبەختانە بە مەرگی لەپڕ گیانی لەدەستدا).
(تەقاندنی گولە) و لەرینەوەی شوشەكان «ئەگەر یەكێك رووبەڕووی
هاواری ئازاری یەكێك ببێتەوە»و بێدەنگی لە نهێنی (بێپەنهان) خراوەتەڕوو،
لەدوای راگەیاندنی ئەم راگەیاندنە چەماوەییە ،ئاگامان لە كەسانێك دەبێت كە
(چووە بۆ رۆخی دەریاو لە دەریاو ئاسمان دەپرسێت چ پەیامێكیان هێناوە) لە
دەریا (تارمایی خامۆش لە كەشتێكی خاكیدا) دێن و دەچن «كەشتێكی جەنگ لە
حاڵەتی تێپەڕبووندا».
ناونیشانی كۆتایی بەشی كتێبەكە بریتییە لە (فانۆسی دەریایی)
رووداوەكانی ئەمەش ،چەندین ساڵی پاشتر روودەدەن ،لە سەرەتای ئەم بەشەدا
لی لی بریسكو لەگەڵ خۆیدا بیردەكاتەوە «واتای ئەم شتانە چییە؟» دەتوانێت چ
واتایەكی هەبێت» ئەو گەڕایەوە بۆ ماڵی رمزی لە دەریاو هەوڵدەدات دووبارە
دەستبكاتەوە بە وێنەكێشان ،كارێك یادی خاتوو رمزی لە بیردا زیندوودەكاتەوە،
لە هەمانكاتدا كاك رمزی و دوو كوڕی رزگاركراوی ،بە نیازن گەشتێك بە بەلەم
بەرەو فانوسی دەریایی ئەنجامبدەن ،بە درێژایی ئەم سەفەرەو كاتێك كاك رمزی
هونەری دەریاوانی كوڕەكەی دەناسێت ،سەرئەنجام نەفرەتی جیمز لە باوكی
لەناو دەچێت.
فانوسی دەریایی ناونیشانی كتێبەكەیە بە وشەی سادەو بەم شێوەیە
وەسفدەكرێت «لە دوورەوە شوێنەكەی روون��اك دەك��ردەوە ،سادەو وەستاو
رەنگە رەش و سپیەكانی روناكی دەدەنەوە و مرۆڤ دەتوانێت درەوشانەوەی
شەپۆلەكانی ببینێت ،كە بە شێوەی زەڕاتی سپی وەك وردە شوشە لە بەردەكان
دەدەن» فانوسی دەریایی زەمینەیەكی جێگیرە و خاڵی تێڕوانینی و گونجاندنی
تێڕوانینەكانەو لە هەمانكاتدا رمزی دەسەاڵتی هەمیشە ئامادەیە ،لەگەڵ روونی
ئەمەدا وەك یەك روون و بااڵتر لە وەسفی سادەی دەرونناسانە (ئەندامی تناسلی،
الشهوەت) دەمێنێتەوە ،بە هەمان شێواز بااڵترە لە لێكدانەوە سادە ئەندێشەییە
ئەدەبیەكان (رۆشنایی ،رزگاری) ،حەتتا هەندێك پێیانوایە كە كۆدێكی ژنانەو
تیشكی روناكی بەسەریدا باڵودەبێتەوە ،كە نیشانەی كۆتایی سفرو مەبەستی
گەشتیارە) كاتێك راجر فرای وێنەكێش كە دۆستی خۆشەویستی وۆلف و ئەندامی
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گروپی بلومزیری بوو ،دانی بەوەدا نا كە تێناگات لەوەی كە چەمكی فانوسی
دەریایی مانای چییە ،بەو شێوەیە بۆی روونكردەوە»:من هیچ مەبەستێكم نییە»
دانی بەوەدا نا كە لەتوانایدا نییە «خۆت لە سمبولیزم بەدوور بگرە» و تەنها
دەتوانێت پێناسەی (ئاڵۆزو گشتی) لەسەری بخاتەڕوو ،لێكۆڵینەوەی فراوانی لەسەر
ئەو نەفرەتێكی قوڵ لە دەستەواژەی رەمزی تێپەڕاندبوو «هەركاتێك راستەوخۆیی
بە من دەڵێن كە مەبەست لە شت چییە ،رقم لێدەبێتەوە».
كاتێك بەرەو فانوسی دەریایی لە ساڵی  1927باڵوكرایەوە ،زۆر لە
رەخنەگران وەك دەستكەوتێكی پلەیی (التدریجی) لە ئەدەبیاتی مۆدێرنیستی
دادەنێت و پێگەی ڤێرجینیا وۆلف وەك كەسایەتێكی گەورەی بەریتانیا جێگیركرا،
بەاڵم فرۆشی بەرهەمەكانی مام ناوەند بوو ،ڤێرجینیا هیچ كاتێك رووبەڕووی
پێشوازی گشتی خەڵكی نەبووەتەوە ،لە ئەنجومەنە ئەدەبیەكان و مۆدێرنیزم بە
چاوێكی رقلێبوونەوە سەیردەكرا ،كەس وەك ئاڕنۆلد بنت بە باشى نازانێت كە
واقیع بوونی رووداوەكانی ژیانی الدێ لە الیەنی سیرامكی پاتریز سەرقاڵە ،ئەوەندە
پارەی دەستدەكەوێت كە توانی لە باشووری فەرەنسا یەختێك بۆخۆی بكڕێت،
بەاڵم ڤێرجینیا بەبێ دراماتی ناوەندی كە خۆی ناتوانێت رۆژگار بگوزەرێنێت
و ناتوانێت بە پشتیوانی دارایی لە چاپەمەندی هوگارت درێژە پێبدات ،لەگەڵ
ئەوەی پشكنینی زۆری بۆ بەهای كارە ئەدەبیەكانی خەڵكی هەبوو.
بە تێپەڕبوونی چەندین ساڵ ،خەیاڵی ڤێرجینیا لەبارەی رەگەزییەوە كەسێك
ئارامتر بوویەوە ،ئەویش بە ئاشنابوون بە ڤیتا سكویل ،ئەشرافێكی سەرنجراكێش
و هاوسەری دیبلۆماسێك بوو ،بە ناوی هارولد نیكولسون ،هاوسەرگیری ئەمانە
هاوسەرگیریەكی ئازادانە بوو ،مێردەكەی پەیوەندی هاوڕەگەزی نهێنی هەبوو،
هەرچەندە ئەو خواستەكانی هاورەگەزی خۆی بەرەو حەماس دەبات ،لەگەڵ
ئەمەدا لەنێوان ڤیتاو هرولد رێزو خۆشەویستی بەهێز هەبوو ،لەسەر كاری
هرولد و دوو كوڕیان وا پیشانیدەدەن ،كە ژیانێكی هاوبەشیان هەیە ،یەكەمین
روانینی ڤێرجینیا وۆلف سەبارەت ڤیتا سكویل تێڕوانینێكی نامۆی نێگەتیڤ بوو،
لە دەفتەری یادەوەریەكانی نووسیویەتی كە ڤیتا «ئەوەندە حەزی بە دیدەنی
نەدەكردم ،كەمالیات جلی رەنگاورەنگی وەك توتی ،بە ئارامی بیروڕا ،بەاڵم
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بەبێ هۆشمەندی هونەرمەندێك» بوو ،ڤێرجینیا هەمیشە لە بەرامبەر كەسانی
ئەرستۆكراتی هەستێكی ئاڵۆزو دژی هەبوو ،لەم بارە تایبەتەدا توانستی خۆی
ئاسانترو گونجاوتر چەواشە بكات ،پۆلێنبەندیەكانی كۆمەڵگەی چینایەتی بەریتانیا
بەهۆی ئەو گۆڕانكاریانەی خەڵكی جیهانی یەكەمەوە ،تا ئێستاش وەك خۆیەتی،
ڤێرجینیا وۆلف و هاوەاڵنی نوخبەی تەواو لە چینی بااڵی كۆمەاڵیەتی دادەنرێت،
لەكاتێكدا ڤیتا سكویل لە یەكێك لە شكۆدارترین خێزانی بنەماڵەكەی گەورەبووە.
سەرەتا ڤیتا بوو كە ساردی نێوانیانی شكاند ،بە ڤێرجینیای وت كە بیری
هۆشمەندی ئەو سەرنجی راكێشاوە ،جوانی حەساسی زۆر بۆی سەرنجڕاكێشە،
ڤێرجینیا بە خێرایی وەاڵمیدایەوە ،بەاڵم هەر جۆرە پەرچەكردارێكی لەشی بۆی
دژواربوو ،ڤیتا هەستی دەكرد ڤێرجینیا سوودی لەو خۆشەویستیە قوڵە وەرگرت
و بەپێی تێپەڕبوونی كات لەبارەی ئیغرابوونی ڤیتاوە خۆشی پیشاندا :ڤێرجینیای
ئازیزم
ماوەیەكە دەمەوێت كاری سەرنجڕاكێش و نامۆ بكەم ،لەوانەشە لە
هەمانكاتدا نە نامۆو نە سەرنجڕاكێش بێت ،كە ئێمەی پڕ كردووە لە ئیحساساتی
سەرنجڕاكێش و نامۆ ،كە پێویستە بۆت بنووسم»لەسەر راستی ئەو كارە بە تەواوی
پەیوەست بوو بە تۆوە ،بەاڵم هەتا ئێمە بە ئەسپی وەحشیەوە ببەستێتەوە،
ناتوانن ئەوەم لێدەركەن كە ئەو كارە چی بوو».
لەدوای ئەمە سەرئەنجام لە یەكتری نزیكبوونەوە ،ڤێرجینیا بە زمانی
سیمبولی خۆی بەم شێوەیە پەرچەكرداری پیشاندا:
لە جێگەكەم دانیشتبووم ،زۆر زۆر سەرخۆشم ،ڤیتا وەك سەگی شوانی
پیر ملكەچە ،كەواتە توانیت بڵێیت سەیركردنی ئەو ،گەردنی تر ێ یان شێوە
مرواری رەنگی تێكەڵ ك��ردووە ،درەخشانی و نورانییە ،بەاڵم ئەم چێژە لە
كۆنترۆڵكردنی دەرونی ڤێرجینیا یان بە روانینێكی تر لێیبڕوانین ،ئاوا خۆشم
دەوێت حەزدەكەم لەگەڵ ڤیتا بم.
كاتێك هاوسەری ڤیتا بۆ پلەی سەفیری گەورەی بەریتانیا لە ئێران دیاریكرا،
ڤێرجینیا ئاگاداری ئەوە بوو ،كە ڤیتا بە زوویی دەچێت بۆالی هاوسەرەكەی لە
تاران ،لە بیستنی ئەم هەواڵە پەرێشان بوو ،ئەگەرچی ئەم هەواڵە لە زۆر الیەنەوە
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بارودۆخەكانی بۆ ئەو جێگیركرد ،ئێستا دەتوانێت هەستەكانی بەشێوەیەك كە
باشتر دەزانێت بۆی ئاسانتربوو (واتە بە وشە) بخاتەڕوو ،نامەكانی بۆ ڤیتا لە تاران
پڕن لە عیشق و لەم نامانەدا سەرقاڵی خستنەڕووی كێشە قوڵەكان و لێكدانەوە
دەرونیەكانە ،كە الیەنە مادیەكانی خۆشەویستی بۆ دەستەبەردەكات.
دەرئەنجامی ئەم پەیوەندیە ،بەرهەمێكی تری ڤێرجینیا وۆلف بوو ناوی
(ئۆرالندۆ  )ronaldoكە لە قاڵبی یەك راپسودی مێژوویی ئەوی نووسیوە و
پێشكەشی ڤیتای كردووە ،بەم شێوەیە ڤێرجینیا خۆی نووسیویەتی»هەستدەكەم
دوای ئەم كتێبە ئەزمونییە شاعیرانە ،كە لەمانەدا بە دیقەت سەرقاڵبوون ،دەمەوێت
كەوشەكانم دەربهێنم و بدوێم» بە دەقیقی ئەم كارەم كرد.
كتێبێك لە شێوەی نامەیەكی عاشقانەی بڵند بااڵو پەیمانداری بۆ ڤیتا لە
شێوەی ژیاننامەیەك كە سیلەتی «دوو رەگەزی»نووسیوە كە لە سەردەمە مێژووییە
جیاوازەكاندا بە شێوەی «پێكهاتەیەك لە ژن و پیاو ،كە بە زۆری یەكێكیان زاڵە»
دەردەكەوێت ،سەرەتا لەگەڵ ئورالندو وەك جوانێكی شانزە ساڵە لە سەردەمی
مەلیكە ئەلیزابیسی یەكەم ،رووبەڕوو دەبنەوە ،كە لە ماڵێكی بنەماڵەكەیدا ژیان
بەسەردەبات ،كە لێكچوونێكی زۆری لەگەڵ ماڵی مێژوویی هەیە ،كە ڤیتای تێدا
گەورە بووبوو ،سەتیری بەرهەمەكە لە دێڕە سەرەتاییەكانیدا دەبینین:
پیاو وەك گومان لە رەگەزی نێرینەیی ناتوانێت بوونی هەبێت ،ئەگەرچی
دواتر بە تێپەڕبوونی كات ئەو پیاوە بە عەرەبییەكەی بە سەقفەكەوە ئاوێزان
بوو ،رەنگی تۆپێكی تۆپی پێی كۆنە بوو بێت ،شێوەشی كەم و زۆر بە هەمان
جۆر ،جگە لە شێوە خارقەكان و یەك دوو دەستە موی زبری وشك وەك پێستی
گوێزی هیندی .دەركەوتنی ئوالندۆ بە درێژایی كات دوایدەكەوێت ،لە سەردەمی
دەسەاڵتی چارلزی دووەم ئەو وەك سەفیری گەورە دەنێردرێت بۆ قوستەنتینییە
،دواتر ئورالندۆ لە قوستەنتینییە دەبینین:
سەعات حەوتی بەیانی لەخەو هەڵدەستێت ،خۆی لە عەبای درێژی
توركییەوە دەئاڵێنێ ،سیغار دادەگیرسێنێت ،لەدوای ئەمە كە ئەم حاڵەتە لە
بێدەنگی دڕكێكدا دروستدەبێت ،دووچاری غەیبووبەی خەوبردنەوە دەبێت ،كە
حەوت رۆژ درێژە دەكێشێت و بە دەنگی هەورەبروسكە لە ژوورەكەیدا خەبەری
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دەبێتەوە:
خۆی كێشایەوەو هەستایەوەو بە رووتی لە بەرامبەر ئێمەدا وەستا،
لە حاڵەتێكدا شیپورەكان (بوق) هاواردەكەن راستی! راستی! چارەیەكمان نییە
جگە لەوەی كە دان بەوەدا بنێین ئاشكرایە كە ئەو ژنە :بە وتەی گێرەڕەوە –
ژیاننامەنووس (لە سەرەتای جیهانەوە تاوەكو ئێستا ،هیچ مرۆڤێكی بەم جواننییە
نەبینیوە ،لەودا هێزی پیاوێك و جوانی ژنێك تێكەڵ بە یەكتری بوون) كتێبەكە
پڕە لە دڕكەو نوكتەی سارد ،لێرەدا ناونیشانی الوەكی كتێب(ژیاننامە)بوو ،لە
چاپی یەكەمدا ئەو وێنەو دیمانانەی لەسەر ئۆرالندۆ تێدایە .لەم نێوەندەدا سێ
وێنەی هی ڤیتا بوو ،كە جلی سەردەمی مێژوویی لەبەردابوو ،رۆمان سەرئەنجام
دەگاتە سەدەی بیستەم ،ئورالندۆ عاشقی شاعیرێك دەبێت بە ناوی (مارمادوك
بونتروپ شلمرداین) .ئورالندو گومانی هەیە كە مارمادوك ژنێكە كە خۆی
وەك پیاو دەڕازێنێتەوە ،هەروەها (مارمادوك)یش لە بەرامبەردا گومانی هەیە
كە ئورالندۆ پیاوبێت ،بەاڵم ئەم باسە كاریگەری لەسەر هەستی ئەمانە نەبوو،
هەروەك ژیاننامەنووس دەیخاتەڕوو.
واقیعیەت ئەوەیە كاتێك وەك ژنێك دەنووسم ،هەموو شتەكان خاڵی
لوتكەو ئاكامی كۆتایی شاژن بە پێچەوانەی پیاوەكانەوە ،بە دڵنیاییەوە ئێمە
هەرگیز لە جێگەیەكدا كە دەبوو بووینایە جێگیرنابێت.
لەپشت هەموو نوكتە پێكەنیناویەكانی كتێبەكەوە ،ئەم جۆرە دەستەواژانە
لەپشت گێڕانەوەی چیرۆكەكانەوە ،ئاماژە بە باسی جدی و سەرەكی دەكات
جیاوازی ژن و پیاو لەچیدایە؟ ئورالندۆ وەك پیاوێك ئازادە ،بەاڵم وەك ژنێك
دەبینرێت و لەو چ��اوەڕوان دەكرێت پیاوان رازی بكات (ملكەچ ،داوێنپاك،
بۆنخۆش ،جلی جوان بێت) ئەو شتانەی كە پێویستی رێكخستن و دیسپلینە ،و
بەشێوەیەكی ئاسایی نایەتە بوون ،خوێنەر بە گرانی رووبەڕووی ئاوازی مشتومڕ
ئامێزی دەبێت.
ئورالندۆ لەگەڵ (زەنگی كاتژمێری دوانزەی نیوەی شەو) لە  /11ئۆكتۆبەری
 1928دەگاتە كۆتایی (دەمرێت) ،ئەم رۆژە لە راستیدا رۆژێكە كە كتێبەكە چاپكراو
لەوانەشە رۆژێك بێت ،كە ڤێرجینیا نوسخەكەی پێشكەش بە ڤیتا كرد ،كە بە
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درێژایی روانینی بەرهەمەكە ،ئەسڵەن ئەوەی نەخوێندبووەوە ،پێش ئەم مێژووە
ڤێرجینیاو ڤیتا ،بە مەبەستی پشوو سەردانی فەرەنسایان كردبوو ،ئەمەش یەكەمین
حاڵەت بوو لەگەڵ هەموواندا ،دەچێتە دەرەوەی واڵت ،ڤێرجینیا پێش گەشت
بۆچوونی خۆی لەوەدا بە ئاوازی ئۆرالندویی بەم شێوەیە دەخاتەڕوو:
لەگەڵ وێرانەییەكاندا كە مانگ روناكیان دەكاتەوە و رێوڕەسمی سەماو
نمایش و بۆنەكان دەڕۆن ،هەتا لەگەڵ یەكێكی تردا قسەدەكات ،تەنها كاتێك
دەخ��ەوم كە مانگ ساتی خۆی بە پەچەیەكی ناسك بپۆشێت ،بە رۆژدا لە
باخچەكاندا ئەگەڕام.
پاش گەڕانەوە بۆ بەریتانیا ڤێرجینیا نوسخەیەكی ئورالندۆی پێشكەش بە
ڤیتا كرد ،كاتێك ڤیتا هەمووی خوێندەوە ،بە ڤێرجینیای وت كە (سەرنجڕاكێش
و دڵخۆش) بووە ،بەاڵم لە گفتوگۆ لەگەڵ هاوسەرەكەی ئیراداتێكی بۆ كتێبەكە
دەستخست ،لیوناردو وۆلف وەك هەمیشە لەبارەی ئورالندۆ (دەربارەی پەیوەندی
هاوسەری لەگەڵ كەسایەتیەك كە نمونەی كتێبەكە بوو) هاوسۆز بوو لەگەڵی،
ڤێرجینیا كاتێك ئیستینتاجی ئەو كتێبە زیاتر سەرنجی راكێشا ،سەرسام و خۆشحاڵ
بوو ،ئێستا پەیوەندی ڤیتاو ڤێرجینیا چووە قۆناغێكی پاكترەوە ،ئەم دوانە
دەزانن كە هەریەكەیان بەشێوەی خۆی خۆشەویستی قوڵیان بۆ هاوسەرەكانیان
هەیە ،ئەم خۆشەویستییە حاڵەتی زەوتكردنی تێدا نەبوو ،بەاڵم بە شێوەی
پەیوەندی بەردەوام و خەلقیەتێكی بەهێز بۆ پەیوەندی ناجێگیری خۆیان مایەوە،
ڤێرجینیا گومانی لە توانستی جەستەیی خۆی هەبوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا
پەیوەندیەكەیان وەفاداربوو ،ڤیتاش هەم دڵگیر مایەوە ،بەاڵم ئەوەندەی نەبرد
كە بێبەندو باریەكەی درێژەپێبدات ،هەردووكیان ئەوەیان هەڵێنجا كە دەتوانن
بەم شێوەیە درێژە بە ژیان بدەن و بۆ یەكتری دەنووسن ،بەم شێوەیە بڕیاریاندا
چەندین ساڵ وەك دوو هاوڕێی نزیك لە یەك مانەوە.
ڤێرجینیا وۆلف پلە بە پلە لەگەڵ كێشەكانی ناوبانگی ئەدەبیی رووبەڕوو
دەبێتەوە ،لە دەرەوەی گروپی خۆی بەرەو نەخۆشی تووڕەبوون دەچوو ،لەگەڵ
ئەوەشدا لە ئۆكتۆبەری  1928بانگهێشتی دوو كۆلێجی كچانەی (كامبرج نیونهام) و
( گروتن)ی قبوڵكرد ،تاوەكو گوتارێكیان پێشكەش بكات ،گوتارەكانیشی تا ئاستێك
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ناشیانە پێشكەشكرد ،بەاڵم ناوەڕۆكەكانیان كاریگەری بەردەوامی بەجێهێشت،
ڤێرجینیا وۆلف بە فراوانكردنی ئەم دوو وت��ارەی لە كامبریج ،كتێبێكی بە
ناونیشانی (ژووری خودی كەسێك) ئەم كتێبە باشترین بەرهەمی واقیعی ئەوە،
ئێستاش كرۆكێكی فێمێنیستی هەیەو بە ناوەڕۆكێكی فێمێنیستی دادەنرێت ،لە
راستیدا هرمێون لی ژیاننامەنووسی سەدەی بیستەم ئەوەی خستەڕوو ،كە ئەم
بەرهەمە «لەوانەیە كاریگەریترین نووسینی دوور لە خەیاڵی واقیعی ژنێك بێت
لە سەدەی بیستەمدا.
خودی ژوورەكە لە بنچینەدا بە كێشەیەكەوە سەرقاڵە كە ژنێك خوازیارە
ببێتە نووسەرو رووب��ەڕووی ئەوانە ببێتەوە ،بە تێڕوانینی ڤێرجینیا وۆلف لە
لوتكەی ئەم كێشەیەدا راستییەكی بنچینەیی نائامادەیی بوونی هەیە «ژنێك ئەگەر
بیەوێت ببێتە نووسەر ،پێویستە پارەو ژووری لەو خودەی هەبێت» وۆلف دان
بەوەدا دەنێت ،كە بۆ ئەوە بتوانێت سەرقاڵی الیەنی ئەم كێشەیە بێت»لە مەسەلە
گرنگی و ماهیەتی واقیعیەتی ژن و ماهیەتی واقیعی ئەدەبیاتی چیرۆكی و خەیاڵی
كە چارەسەر نەكراوە رەها بكات».
یان بە شێوەیەكی تەواو و ورد رێگرەكانی دەژمارد ،كە هۆكاری ژنان
نەتوانن بیرەكانیان بە باشی بخەنەڕوو ،نەتوانن لە سوننەتی ئەدەبیی كە بە زۆری
پیاوان ئەوە پێناسە دەكەن و شێوەی بۆ دروستدەكەن و جێگەی شایستەی خۆی
بەدەستهێناوە ،هەڵوێستی كەسایەتییەكان نووسەرانی پیاو دەربارەی ژنان بە تەواوی
یەكێكە لە رێگرە گەورەكان ،وۆلف وتەیەكی ناوداری لە (ئەلیكسەندەر پۆپ)
شاعیری سەدەی هەژدەهەم دەگوازێتەوە ،كە وتبوی «زۆرتر ژنان لە دەستدەری
تەواوی كەسایەتین» و دیدگای ساموێل باتلر ئەخاتە ژێر پرسیار ،كە وتبووی
«پیاوانی عاقڵ هیچ كاتێك ناڵێن كە چۆن لەبارەی ژنانەوە بیردەكەنەوە» ئەو بە
جدیتری گاڵتەئامێز هەڵوێستی ئەم پیاوە عاقاڵنە لەبارەی توانایی یان ناتوانایی
ژنان بۆ خوێندن بە درێژایی سەدەكانی دەكۆڵێتەوە« ،ناپلیۆن بیریدەكردەوە كە
بێ توانان ،د.جاكسۆن بە پێچەوانەی ئەوەوە بیردەكاتەوە گۆتە نرخ و بەها بۆ
ئەمانە دادەنێت ،مۆسۆلۆنی ئەوانە تەحقیردەكات».
خودی ژورەكە بە مەسەلەی تایبەتەوە سەرقاڵە ،كە نووسەرانی ژن بە
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درێژایی سەدەكان رووبەڕووی بوونەتەوە ،دەیگێڕێتەوە كە ئەمانە چۆن لەگەڵ ئەم
مەسەالنەدا هاتوون و نووسەران چۆن كەوتونەتە ژێر كاریگەری ئەم مەسەالنەوە،
ئەم نووسەرانە كۆمەڵێكی فراوان لەخۆدەگرن ،لە نووسەرانی ناوداری وەك (جیم
ئاستین) و (شارلوت برونت) تا نووسەرانی ناو ونی كە لە سەردەمی ڤێرجینیا
وۆلف دا تەواو فەرامۆشكرابوون ،تا دواجار لەناو گروپەكەدا دەتوانن بە شاعیر،
رۆژنامەنووس ،داستان نووسی سەدەی حەڤدەهەم ئاماژەیان بۆ بكرێت ،كە بە
بانگەشەی ڤێرجینیا وۆلف یەكەمین ژن بووە ،كە لە رێگەی نووسینەوە گوزەرانیان
بەڕێوە ببەن (ساڵێك پێشتر ڤیتا سكویل – رۆژئاوا بۆ یەكەمین جار ژیاننامەی
ئەوی نووسیبوو) یەكێكی تر لە كەسایەتیەكانی سەدەی هەڤدەهەم ،كە ڤێرجینیا
ئاماژەی بۆدەكات (دوروتی ازیون) نامە نووسە ،كە بۆ یەكەمین جار دەچێتە ناو
ژیانی تایبەتی و كەسی ژنان و پەیوەندی ئەوانە بە پیاوانەوەجگە لەوەی ،ئەو
هەم لە سەردەمانێكدا ئەم باسانە بە گشتی سەركوتكرابوون.
زیاتر لە ئاكامی هەوڵەكانی ڤێرجینیا وۆلف بوو ،كە ئەم نووسەرانە
زیندووكراونەتەوە ،دواتر ماوەیەكی دوورودرێژی لەبەرچاو نەگیراو ،سەرنجی
ژنانی سەدەی بیستەم بۆالی ئەمانە راكێشرا ،بە هەمان شێوە ڤێرجینیا وۆلف
دیاریكردبوو ،ئەم ژنانەی ئێستا بەشێكن لەو ژنە نووسەرانەی كە بەدوورن لە
ونبوونی پێناسەكانیان و جێگەی خۆیان لە كلتوری گەورەتردا بەدەستهێناوە،
هەروەها كلتوری تایبەتی ژنانەی خۆیان پیشانداوە ،ئەم ژنە نووسەرانە سەرچاوەی
ئیلهامی زۆر لەو ژنانە بوون ،نەك تەنها ژنانی نووسەر ،بەڵكو هەموو ئەو ژنانەی
كە هەوڵ بۆ ئازادی و دەرخستنی خوازشەكانی خۆیان دەدەن و لەو پێناوەدا
كاردەكەن.
لە روانگەی ڤێرجینیا وۆلفەوە رۆمان باشترین ستایل بوو ،كە ژنان
دەتوانن بە سوود وەرگرتن لێی داهێنانی خۆیان گەشە پێبدەن ،لە پلەی یەكەمدا
بەهۆی ئەوەی كە ستایلی رۆمان ب��ەردەوام مابووەوەو ئێستا هیچ كلتورێكی
خنكێنەر كە لە خزمەتی نیازەكانی پیاواندا بێت ،ئەوانەی سنووردار نەكردبوو ،بۆ
ژن رۆمان «بەو ئەندازەیە جوان بوو ،كە بە دەستی ئەو دەنووسرێت و پێكدێت».
جەسورانەترین جوڵەی ڤێرجینیا وۆلف لە ژووری خودی كەسێك بە
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شێوەی وێنایی ئەنجامداوە»چونكە گەیشتن بە راستییەكان زۆر دژوارە ،وەرن
با وێنای بكەین ،كە ئەگەر شكسپیر خوشكێكی بەهرەمەندی بەناوی (جودیت)
هەبێت چی روودەدات»و چۆن ژیانی ئەو وێنە دەكێشێت:
ئەو بە ئەندازەی براكەی مغامر و داهێنەرو چاوەنواڕی دنیابینی بوو،
بەاڵم ئەوی نەناردە خوێندنگە ،جارێك كتێب دادەنرێت ،لەوانەشە لە كتێبەكانی
براكەی و چەند الپەڕەیەكی دەخوێندەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا دایك و باوكیشی
دەهاتنە ژوورەكەی و دەڵێن گۆرەوییەكان ریز بكەن.
ڤێرجینیا وۆلف لە ساڵی  1931بە نووسینی كتێبی (شەپۆلەكان) گەڕایەوە
جیهانی رۆمان نووسی ،ئەم بەرهەمەش تا ئەوكاتە ئەزمونترین بەرهەم و لە زۆر
الیەنەوە شاعیرانەترین بەرهەم بوو ،ڤێرجینیا عادەتی وابوو لەپێناو بەرهەمهێنانی
ئەم رۆمانەدا لە دەفتەری یادەوەرییەكانی شتی دەنووسیەوە ،داڕمانی ئەو لە
رۆمانی ئاسایی قوڵ بوو ،دیدگایەكی نا سازگاری بە ئەو بەخشیبوو»ئەم زمانی
وێنایی و ریالیستیانە و سەرقاڵبوون و چارەسەركردنی رووداوەكان لە بەیانیەوە
تاوەكو ئێوارە هەڵەیە ،نا واقیعییە ،تەقلیدییە ،چۆن مۆڵەت بە شتێك بدەین،
بێتە ناو جیهانی ئەدەبیاتەوە كە شیعر نییە؟ چۆن ئەدەبیات بەوە تێر بكەین؟» لە
شەپۆلەكاندا مەبەستمانە هەموو شتە زیادەكان و ناڵە ناڵینەكان حەز بكەین ،تاوەكو
تەواویەتییەكان ببەخشین و هەرشتێك كە هەیە بەوی ببەخشین ،دەمانەوێت
بڵێین ،كە كات پێكهاتەیەكە لە بیرو هەست ،دەنگی دەریا».
نووسینی رۆمانی لەم جۆرە ئەزمونێكی قوڵ و ئیلهامبەخشیە ،هەروەها
هاندەری ملمالنێی بوو ،نووسینی شەپۆلەكان جارێكی تر ئەوی بردەوە بۆ
سەردەمی روخانی دەروونی ،هاوسەرەكەی لیۆناردۆ دوای خوێندنەوەی كتێبەكەو
تەواوكردنی ،پێیوابوو شاكارێكەو ئەم قسانەی ئەو ،بێگومان متمانەی دەروونی
ڤێرجینیا بەهێزكردو بوویە رێگری قەیرانی دەرونی تر.
هەرچەندە شەپۆلەكان لەجۆرێك لە رەنگ و رێنمایی سەرەتایی بۆ
خوێنەر دوورەو ،بەرهەمێكە بۆ خوێنەر دشوارە ،بەاڵم هەر ئەم چۆنیەتیانە
هۆكارن كە خوێنەر لەم بەربەستانە تێپەڕێت و خۆی بخاتە دنیایەكەوە ،كە زۆر
پێوەی پەیوەست دەكات و وەك هەر چیرۆكێكی تر راشكاوانە سەرنجراكێشە،
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وۆلف لە شەپۆلەكاندا ستایلی رووداوەكان بەرەو ناوچەو سەردەمێكی نوێ دەبات.
لە شەپۆلەكاندا ڤێرجینیا وۆلف سەركەوتوو دەبێت ،كە هەم سیولەو هەم
نائارامی شوناسی تاكی بخاتەڕوو ،لە ژیانی خۆشیدا ئەم باسە بیری سەرقاڵكردبوو،
ترسی داڕمانی دەرونی هۆكار بوو ،دووبارە بە توندی ئاگاداری خاڵە الوازەكانی
كەسایەتی خۆی بێت ،بەاڵم توانستی ئەو لە بەكارهێنانی تەكنیكە ئەدەبییەكان
،هۆكاربوو كە لە شەپۆلەكاندا كە زۆرتر لە مەترسییە كەسییەكانی دووربكەوێتەوەو
دەگاتە خاڵێك كە دەتوانێت گشتییەتی ئەمە هەست پێبكەین .لە كۆتایی مۆنۆلۆگی
درێژی كتێبەكەدا ،برنارد (نووسەرێك) نزیكترین بیری خۆی لەگەڵ جەماوەرێتی
خەیاڵیدا دەردەبڕێت «كورتەی قسە ...ئێستا دەمانەوێت واتای ژیانم بە برایت
بڵێم ،چونكە ئەوانی تر ناناسم» برنارد دەزانێت كە شوناسێكی دیاریكراوی نییە ،نە
شوناسێكی دەرونی و نە شوناسێكی رەگەزی «من تەنها كەسێك نیم ،چەند كەسێكی
جیاوازم» ،هەروەها دەڵێت «رابردووی نەبوو ،ئایندەشی نەبوو ،تەنها ساتێكە».
دوای چاپكردنی شەپۆلەكان لەگەڵ ئەو مەدحەی كە لیوناردو وۆلف كردی،
ڤێرجینیا لەو كاتەدا بەهۆی دابەزینی ئاستییەوە غەمی دەخوارد ،مەرگی زهنی
ئەوی بە خۆوە سەرقاڵكربوو ،هەڵبەت ئەمەش بێ بەڵگە نەبوو ،لەم سەردەمەدا
ژمارەیەك لە هاوڕێیان لە گروپی بلومزیری و چەند نووسەرێكی بەناوبانگی تر،
كۆچی دواییان كردبوو ،مردنی ( d.hالرسن) كاریگەری لەسەر ڤێرجینیا هەبوو،
لەگەڵ ئەوەی الرنسی نەدیبوو  ،بابەتە نووسراوەكانی پەسەند نەدەكردو بەهۆی
وێنە گاڵتە ئامێزەكانی لە كتێبی ژنانی عیشق لە ڤیتا سكویل – وست خستبووە ڕوو،
لە دەستی ئەو تووڕە بوو ،بەاڵم جگە لە چاكردن ئامادەباشی و بەهرەی سەرەتایی
ئەو بەهرەداریەی كە لەوەوە وەریدەگرت ،چارەیەكی تری نەبوو ،دەبینی كە خۆی
و ئەو هەریەكەیان بە شێوەی خودی بە ئامانجێك دوایدەكەون ،ئەوەی كە رۆمان
پڕ شۆرانەتر و شاعیرانەتر دەخاتەڕوو ،لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتی ڤێرجینیا وۆلف كەم
و زۆر لە لیبتۆن ئستریجی دووردەكەوێتەوە ،ئەگەرچی دیدارێكی ساتێك ناساتێك
ئەو لەگەڵ ڤێرجینیا لە ماڵە گوندییەكەیدا لە رادمل ساكس پەیوەندی سۆزداری و
بەتینی كۆنیان نوێ دەبوویەوە ،ڤێرجینیا لە نامەیەكدا بۆ ڤیتا سكویل لەم بارەیەوە
دەنووسێت «لیۆن دێت ،پێكەوە دەمێنینەوەو ،دەربارەی ئەلیزابیسی شاژن ،لەوات
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عیشق ئانتیگۆن ،ئاتلو قسەدەكەین» ڤێرجینیا هەمیشە كەمێك هەستی ئیرەیی بە
سەركەوتنی كۆمەاڵیەتی لیئۆن دەبرد ،لەگەڵ بوونی ئەمەشدا ڤێرجینیا بەهۆی
مردنی لە ناكاوی بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەی گەدەوە لە ساڵی  1932توشی
شۆك بوو ،لە هەمان ساڵداو لە ساڵی  1932ڤێرجینیا وۆلفی پەنجا ساڵە بەرگی
دووەمی خوێنەری ئاسایی چاپكردەوە ،ئەم بەرگەش وەك بەرگی یەكەم كۆمەڵێك
وتار بوون ،دەربارەی هەڵبژاردەیی كۆمەڵێك كەسایەتی هەڵبژێردراوی بەریتانیا
بوو ،هەر لە «چین ئۆستین تاوەكو بو رامل ،لە فلیپ سیدنی تا تۆماس هاردی ئەو
هەندێك جار جەخت لەسەر ئەوە دەكات ،كە شیكارو لێكدانەوەی هەر وەچەیەك
لەم كەسایەتیانە جیاوازی هەیە ،لەگەڵ وەچەی نەوەكانی تر وەك هەمیشە ڤێرجینیا
وۆلف قسەی زۆری هەر لەسەر ژنانی ئەدیب و كەسێتی خۆی دەكرد  ،هەرچەند
هەموو قسەكانی پشتگیری و الیەنگری نەدەكران ،دەرب��ارەی كتێبی «بەزەیت
پێدابێتەوە )Aurara Laighی ئەلیزابێس مرێت براودنگ دا دەنووسێت «ئەگەر ئەم
كتێبە لە شوێنی دابنێین ئەم یادگارییە لە كۆنەوە ماوەتەوە بە ئەندازەیەك ئێمە
نغرۆی بیركردنەوەی فەخر فرۆشانە دەكات ،خوێنەری نییە ،وەك مەوقەعیەتێكە
كە وردە ریزەكان بەرەوە بوخاری ماڵی دایەگەورەمان دەیكەینەوە.
پاش ئەوەی لە ساڵی  1939نازییەكان هێرشیان كردە سەر لهستان ،بەریتانیا
و فەرەنسا شەڕیان لە دژی ئەڵمانیا راگەیاند  ،كاتێك هێرشكردنە سەر بەریتانیا
نزیك بووەوە ،بۆمبارانی شاری لەندەن دەستیپێكرد و ماڵی ڤێرجینیا و هاوسەرەكەی
بەر ئەو بۆمبارانە كەوت ،بۆیە ئەوان چوون بۆ ماڵەكەی تریان لە (رادول)،
ڤێرجینیا بۆئەوەی بیری لە جەنجاڵی دووربخاتەوە ،دەستیكرد بە نووسینی رۆمانێكی
نوێ بەناوی ( لەناو پەردەدا) لەم رۆمانەیدا هەوڵیداوە واقیعبینی خۆی لە بارەی
دیالێكتیكی مێژووەوە بە دیدگای شاعیرانە لە بارەی جوانی ئاشتیەوە بخاتەڕوو،
رۆمانەكە وەسفی رووداوێكی رۆژێكی زستان دەكات لە ماڵێكی الدێی دا ،كە بڕیارە
نمایشێكی مێژوویی بەڕێوە ببرێت ،بەاڵم دەكەوێتە ژێر ملمالنێی جەنگەوە ،كاتێك
ئەم رۆمانەی تەواوكرد ،ئیدی شتێك نەمابوو ئەو لە مردن دووربخاتەوە ،ڤێرجینیا
بەهۆی كەئابەیەكی توندەوە لە رۆژی  28مارسی  1941خۆی خستە رووباری
ئوزەوە لە نزیك ماڵەكەی و خۆی نوقم كرد و خۆی كوشت.
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بەرهەمەكانی ڤێرجینیا وۆلف
 گەشتی دەرەوە 1915 شەو و رۆژ 1919 ژوری جیكۆب 1922 خوێنەری ئاسایی (كۆمەڵەی یەكەم) 1925 خاتوو دالوی 1925 بەرەو فانوسی دەریایی 1927 اورالندۆ 1928 خودی ژورەكە 1929 شەپۆلەكان 1931 خوێنەری ئاسایی (كۆمەڵەی دووەم) 1932 سەلەكان 1937 راجر فرای – ژیاننامە 1940 -لەنێو پەردەدا 1941
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رۆژمێری ژیان لە سەردەمی ڤێرجینیا وۆلف
رووداو
ساڵ
25ی ژانویە ڤێرجینیا وۆلف بەناوی (ڤێرجینیا ئیستیۆن)
1882
كنزینگتون لە لەندەن لەدایك بوو.
بەدیاریكراوی لەم ساڵەدا تووشی ئازاری جەستەیی بوویەوە
1890
لەالیەن (جرالد)ی زربرا هەژدە ساڵەكەی.
لە مانگی مەیدا دایكی (جولیا) كۆچی دوایی كرد ،ڤێرجینیا
1895
بە درێژایی وەرزی هاوین ،دووچاری نەخۆشی دەروونی بوویەوە.
زڕبراكەی تری (ج��ۆرج) شوێنەواری دەستدرێژی سێكسی
1904
لەسەر ئەو جێهێشت ،لە مانگى مەیدا (سر لزلی ئیستیۆن) باوكی ڤێرجینیا كۆچی
دوایی كرد ،دووبارە بە درێژایی زستان توشی نەخۆشی دەروونی بوویەوە.
بەهۆی ئەم قەیرانە دەرونیانەشەوە ،هەوڵیدا لە پەنجەرەكەوە خۆی فڕێبدات و
خۆی بكوژێت ،ڤێرجینیا گواستیەوە بۆ خانوی ژمارە ( )46لە مەیدانی (گوردون)
لە گەڕەكی (بلومزبری) ،ڤێرجینیا بەبێ واژوو لە رۆژنامەی تایمز رەخنەی ئەدەبی
دەنووسێت.
گەشتی خانەوادەكەی بۆ یۆنان ،لەدوای ئەوە (لوبی) هاوڕێی
1905
ڤێرجینیا بەهۆی نەخۆشی تای تیفۆئید لە لەندەن كۆچی دوایی كرد.
ه��اوك��ات (ئ��ادری��ان)ی ب��رای و هاوەڵەكانی ب��ەش��داری
1910
سەركەشییەكی مەترسیدار دەكەن.
لەگەڵ لیۆناردو وۆلف هاوسەرگیری دەكات ،لەگەڵ ئەوەشدا
1911
دووچاری نەخۆشیەكی دەروونی درێژخایەن دەبێتەوە ،بەهۆیەوە لە كۆتایدا خۆی
دەكوژێت.
دەستپێكردنی جەنگی جیهانی یەكەم
1914
ڤێرجینیا یەكەم رۆمانی بەناوی (گەشتی دەرەوە) باڵودەكاتەوە.
1915
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كودەتای بەلشەفیكر روسیا بە رابەری لینین روودەدات.
1917
كۆتایی جەنگی جیهانی یەكەم
1918
ڤێرجینیا شەو و رۆژ باڵودەكاتەوە
1919
ساڵی رەونەقی مۆدێرنیزم ،جویس پاش ئەوەی بەرهەمی
1922
(اولیس ،یولیسز) دەزگای هیوگارد لە پاریس چاپی كرد ،ساڵی دواتر دەزگای
هوگارب (سر زەمینی وشك) تی ئێس ئەلیوتی چاپكرد ،ڤێرجینیا وۆلف (ژوری
جیكۆب)ی باڵوكردەوە.
ڤێرجینیا وۆلف رۆمانی خاتوو دالفی و یەكەمین كۆمەڵە
1925
وتاری (خوێنەری ئاسایی) باڵوكردەوە
مانگرتنی گشتی بەریتانیا دووچاری شەلەل دەكات
1926
ڤێرجینیا بەرەو فانۆسی دەریایی باڵودەكاتەوە
1927
روخانی (وال ستریت)هەواڵی شكستی ئابوری دەداتە جیهان،
1929
ڤێرجینیا (خودی ژوورەكە باڵودەكاتەوە)
باڵوكردنەوەی شەپۆلەكان
1931
باڵوكردنەوەی كۆمەڵەی دووەمی خوێنەری ئاسایی
1932
هیتلەر لە ئەڵمانیا گەیشتە دەسەاڵت
1933
ڤێرجینیا (ساڵەكان)باڵودەكاتەوە
1937
ئەڵمانیای نازی هێرشی كردە سەر لهستان و جەنگی جیهانی
1939
دووەم دەستیپێكرد.
ڤێرجینیا كتێبی (روجر فرای  ،Roger Fryژیاننمامەیەك)ی
1940
نووسی.
بەرهەمی (لەناو پ��ەردەدا)ی تەواوكرد ،لە مانگی مارس
1942
بەهۆی ترس و دێوانەبوون وایكرد خۆی بخاتە رووباری(ئۆز) و خۆی بكوژێت

سەرچاوە:
اشنایی با ویرجینیا وولف  ،پل استراترن  ،ترجمە :مرجان رضایی
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