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.شارل پیێر بودلێر.
Charles Pierre Baudelaire         ناوەکەى بە فەڕەنسی-

- لە دایکبووی 9 ئاپریلی 1821 کە لە شارى  پاریس.
- شاعیر و نووسەر و ڕەخنەگری پێشەنگی فەڕانسەوی بوو.

- لە تەمەنی شەش ساڵیدا باوکی مرد. ساڵێک دواتر دایکی 
شووی بە سەروانێک کرد و بودلێر کەوتە بەر دەستی زڕباب.

- لە تەمەنی 21 ساڵیدا هاوسەرگیریى کردوە.
- ساڵی 1868 بە هۆی جەڵتەی دڵ کۆچی دوایی کرد و لە 

گۆڕستانی )مونپارناسی( شاری پاریس نێژرا.
- بێجگە لە ڕەخنە و وتار، چەند کۆپلە شیعرێک و چیرۆکێکی 

لە پاش بە جێ ماوە. سەرجەم کۆپلە شیعرەکان دواتر لە یەک 
بەرگدا به ناوی »گوڵە دۆزەخییەکان« باڵو بوونەوە.



ژان دوڤال 
ژنە پێستڕەشەکەی 
بۆدلێر

ئەحمەدی مەال
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ــۆ  ــد برادەرێکــی ب ــان الی چەن ــوو، ڕۆژێکی ــی 21 ســاڵ دەب ــر تەمەن بۆدلێ

ــت دەکات  ــە، هەس ــوارە خوانەک ــوو، دوای ئێ ــوارە داوەت کراب ــی ئێ خوان

ــەردەم  ــە ب ــک ب ــاڵ، کاتێ ــۆ م ــەوە ب ــەوەی بگەڕێت ــۆ ئ ــتا زۆر زووە ب هێش

شــانۆیەکی شــەپڕێودا تێدەپــەڕێ و چــاوی بــە پەرچەمێــک دەکــەوێ کــە 

لەســەری ناونیشــانی شــانۆنامەکە نــوورسا بــوو :« سیســتەمی مامــم.« 

ــرد  ــەوەی ک ــارەزووی ئ ــاو، ئ ــە بەرچ ــا دەهات ــد بێامن ــانەکەی هەن ناونیش

ــە  ــانۆنامەیە چییــە. ب ــەو ش ــی ئ ــێ ناوەڕۆک ــێ بزان ــڕێ و بچ بلیتێــک بب

هەققــەت، وەک چــۆن مەزەنــەی کردبــوو، وا دەرچــوو، لــە جیاتــی ئــەوەی 

هەڵســێ و ئــەوێ جێبهێڵــێ، لــە ســەر کورســییەکەی نەجــواڵ تــا لــە پڕێکــدا 

ژنێکــی پێســتڕەش، بااڵبــەرز هاتــە ســەر تەختــەی شــانۆ، جلوبەرگــی 

کارەکــەری لەبــەر بــوو، بــەاڵم هەیبەتــی شــاژنی هەبــوو. خــاوەن دەنگێکی 

زاڵ و داگیــرکار و سەرســامکەری هەبــوو و بە شــێوەیەکی سەرنجڕاکێشــیش 

مۆســیقاویی بــوو. » فەرمــوو خانــم.«: تەنهــا ئــەم ســێ وشــەیەی دەربــڕی 

ــەی شــانۆی جێهێشــت. و تەخت

بێگومــان بۆدلێــر، ســەربارەی ئــەوەی خــۆی بــە »میزۆژیــن« نێــوزەد 

دەکــرد، بــە تەواویــی سەرســامی دەبــێ. بــە تامــەزرۆوە چــاوەڕێ دەکات تا 

جارێکــی دیکــە بێتــەوە ســەر تەختــەی شــانۆ، بــەاڵم بێســوود بــوو. بــەاڵم 

دەبــوو جارێکــی دیکــە چــاوی بــەو ژنــە بکەوێتــەوە کــە دواتــر بــە »ژنــە 

خوداوەندێکــی ڕەش وەکــو شــەو.« وەســفی دەکات. ئــەو ژنــەی جیهانــی 

بۆدلێــر قڵپودیــو دەکات. لــە کۆتایــی مناییشــەکە لــە »چرپەکەرێــک« 

ــەو  ــا ئ ــەرە تەنه ــە ئەکت ــەو ژن ــێ ئ ــی دەڵ ــش پێ ــەوە و ئەوی ــک دەبێت نزی

٣ وشــەیە درکانــد و ئیــدی گەڕایــەوە بــۆ مــاڵ. ڕۆژی دوایــی بــە چەپکــە 

گــوڵ دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی جارێکــی دیکــە چــاوی پێبکەوێتــەوە ؛ تاقــە 

شــت کــە لــە مــاوەی ئــەو شــەو و ڕۆژەی کــە کەوتــە دوای بینینــی یەکــەم، 

بیــری لــێ کــردووە ئــەوە بــوو کــە جارێکــی تــر چــاوی پێــی بکەوێتــەوە. 

ــۆ  ــۆ شــانۆ  و چەپکــە گوڵێکــی ب ــەوە ب ــی دەگەڕێت ــۆ ڕۆژی دوای ــر ب بۆدلێ

دەنێــرێ وێــرای پارچــە کاغەزێــک کــە لەســەر نوورسابــوو »دەمــەوێ دوای 

شــانۆنامەکە چــاوم پێــت بکــەوێ.«

ــە  ــەری ل ــی س ــە باش ــەاڵم ب ــوو، ب ــی وای نەب ــال خوێندەوارییەک ژان دوڤ

ــۆ  ــی دەناســی چونکــە ب ــاش پیاوان ــاوان دەردەچــوو. زۆر ب ــی پی ئیغراکردن

ــی دەســتی  ــە کاری ئەکتەری ــە ل ــکا ک ــەواو ب ــە ڕژدە ت ــەو داهات ــەوەی ئ ئ

ــرد. ــەی دەک ــەر دێرینەک ــە ه ــەوانیش پیش ــەوت، ش دەک

ــە،  ــەو ژن ــێ :« ئ ــە دەنووس ــال ئەم ــفی دوڤ ــە وەس ــراف، ل ــاداری ئۆتۆگ ن

جوانییەکــی منوونەیــی هەبــوو. قژێکــی چــڕ و ڕەشــی هەبــوو، چــاوە 

گەورەکانــی دوو هەنــدەی دیکــە ڕەش بــوون، لووتێکــی بچــووک و ڕێــک 

وێنەکــراو، وێــرای دەمێکــی دەتگــوت دەمــی ژنــە میرسییەکانــە. دوو لێــوی 

ئەســتووری جــوان نەخــراو، پــڕ غــروور، تەنانــەت کەمــێ لووتبەرزیشــی 

پێوەدیــار بــوو. بااڵبــەرز و شــان و ســینگێکی پتــەوی و لەشــێکی تێکســمڕاو 

و میهرەبــان و دەنگێکــی زواڵڵ و نەغمەیەکی شــیرین و گڕیشــی هەبوو...«

ــفی  ــە وەس ــش ل ــر، ئەوی ــی بۆدلێ ــە هاوڕێیەکان ــوو ل ــک ب ــل، یەکێ بانڤی

ژان دوڤــال دەنووســێ:« ژنێکــی پێســتڕەش و بااڵیەکــی بــەرزی و قژێکــی 

ــتی  ــۆی هەس ــە خ ــوو ک ــەک ب ــۆرە میهرەبانیی ــاوەن ج ــوو ؛ خ زۆری هەب

پــێ نەدەکــرد، کاتێکــی هەنــگاوی دەنــا، ڕەوتــی شــاژنی هەبــوو، لــە نێــو 

ــەک  ــرد، تێکەڵیی ــوی دەک ــی کێ ــە میهرەبانییەک ــت ب ــی هەس هەنگاوەکان

بــوو لــە پزیســکی یــەزدان و ئــاژەاڵن.« بۆیــە بۆدڵیــر زۆر وردبینیانــە، لــەم 

ــردووە : ــفی ک ــوارەوە وەس ــیعرەی خ ش

SED NON SATIATA

تینوێتییەکی هێور نەبوو

خوداوەندیی سەمەرە، ڕەشتاڵە چەشنی شەو،
ئاوێتەی بۆن و بەرامەی میسک و تووتنی هاڤانا،
شاکاری دەستی چەند جادووکەرێکی ئەفریقایی،

فاوستی دار و دارستان،
ژنە جادوکەرێکی قەبرغە ئەبەنووس،

زارۆکی نیوەی شەوان،
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لە توندوتۆڵیی و لە تلیاک و لە شەوان زیاترم بەدڵە،
ئێکسیریی زارت ئەڤین تیایدا بە فیز و غروورە؛

کاتێک بەرەو ڕووت ئارەزووەکانم قەتارە دەبەستن،
چاوانت ئەستێرکن بێزارییم تیایدا تینووتیی دەشکێنێ.

لەو چاوە ڕەشە گەورانەوە، کاڵورۆژنەی ڕۆحتن،
ئەی شەیتانی بێ بەزەیی! با هەندە گڕ و بڵێسە بەس بن؛
من ڕووباری ستاکس نیم تاکو نۆ جاران لە ئامێزت بگرم،

بەداخەوە! مێژێری هەوەسباز، لە توانامدا نییە
ئازایەتییت هوردوخاش کەم و بتهێنمە سەرچۆک

لە سەر دۆزەخی دۆشەکەکەتیش ببم بە پرۆسێرپین!
ژنــدا  لەگــەڵ  دووفاقانــەی  پەیوەندییەکــی  بۆدلێــر 

بێوێنــەی  خۆشەویســتی  ســەربارەی  هەبــوو. 

ژن  ڕەگــەزی  بــۆ  قینــی  بــەاڵم  دوڤــال،  ژان  بــۆ 

خۆشیدەویســت،  دوڤالیــش  ژان  نەدەشــاردەوە. 

و  دەشــاردەوە  لــێ  خۆشەویســتییەکەی  بــەاڵم 

دەرینەدەخســت تاکــو شــاعیر تــا لێــواری شــەیدایی 

ڕابكێشــێ. بۆدلێــر پێویســتی هــەم بــۆ ژنێکــی زۆر 

جــوان و دڵگیــر هەبــوو، لەهەمــان کاتیشــدا زیــرەک بــێ 

تاکــو دووفاقــی فریشــتەی و شــەیتانییەکەی ژن تەحەمــول 

کات. بۆدلێــر لــە نێــو ئــەم گەمــە ترســناکەدا وێــڵ بــوو، ئــەم 

یارییــەش ژان دوڤــال بــە جوانــی شــارەزای بــوو، شــاعیر ئــەوەش 

ــەیدا و  ــدە ش ــێ، هەن ــی هەڵب ــەی لێ ــا خامنەک ــە ت ــارێتەوە ک ناش

مەیلــی بــۆی زیاتــر دەبــێ. لــە شــیعرێکدا دەنووســێ :

ئەو کراسە شێتانەش
رەمزی هزری ئااڵووااڵتن؛

ژەنە شێت، شێتم بۆت
هەندەی قینم لێتە

دوو ئەوەندەش ئەویندارتم!
شــیعرەکانی،  ئیلهامــی  و  توێشــو  دەبوونــە  شــەیداییە  و  شــێت  ئــەم 

شــیعرەکانی بــە چــرای نــوێ دادەگیرســاند، ئــەم هەودایــەی کــە دەکەوتــە 

دوڤــال  ژان  نێــو 

شــیعرەکانی  و 

 ، ە و ە لێــر د بۆ

ــنایی  ڕۆش
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ــار  ــی دواج ــە، کەچ ــی بوای ــر دەستبەرداریش ــەر بۆدلێ ــوون. ئەگ ــش ب بەخ

ــاعیر  ــۆرە ش ــەو ج ــی، ب ــەوە الی بادەکان ــۆن دەگەڕێت ــت چ وەک سیامەس

ژان  تەنانــەت  بــوو.  بــوو  ســیحراوییە  پێستڕەشــە  ژنــە  ئــەم  ئالــودی 

ــۆ پاکنــووس دەکــرد، بــۆی  دوڤــال یارمەتــی بۆدلێــری دەدا : شــیعرەکانی ب

ــەوە  ــوو بوونەوەرێک ــەرووی هەم ــی، لەس ــە ئایدیال ــوو ب ــدەوە. ب دەخوێن

ــە  ــە وردی ل ــال زۆر ب ــۆ ژان دوڤ ــر ب ــەوەی بۆدلێ ــەم وێناکردن ــا، ئ دایدەن

»زەبەالح«رەنگیداوەتــەوە. قەســیدەی 

زەبەالح
ئەو دەمەی کە سروشت لە هەرەتی الویدا،

هەموو ڕۆژێ منداڵێکی زل و زەبەالحی دەبوو،
ئارەزووم دەکرد وەک پشیلەیەکی هەوەسبازی

بەر پێی شازنێک،
لە تەنیشت کیژۆڵەیەکی زەبەالح ڕاکشابام.

ئارەزووم دەکرد بمبینیبا چۆن جەستە و ڕۆحی شکۆفە دەکەن،
ئازادانە لەگەڵ گەمە ترسناکەکانیدا گەورە بومایە؛

مەزەنــەی ئــەوەم کردبــا: ئایــا دڵــی، بڵێســەیەکی تاریکیــی 
حەشــار نــەداوە

لــە نێــو ئــەو تەمومــژە شــێدارانەی کــە لــە نێــو چاوەکانــی مەلــە 
دەکەن.

بــە دەوری شــێوە سەرنجڕاکێشــەکەیدا  بــۆ خۆشــیش،  هــەر 
بخوالبامــەوە؛

خۆم بە القەدی ئەژنۆ زلەکانیدا خشاندبا،
هەندێجاریش، هاوینان، کاتێک هەتاو گوڕی دەستاند،

وەڕس، بە دەشتودەرا خاوی دەکردەوە،
خاووخلیچانە لەبەر سێبەری مەمکەکانی،

وەکو ئاواییەکی ئاسوودەی بناری چیا،
پاڵکەوتبما.

ــدی  ــێ : »چی ــێ و دەڵ ــی دەنووس ــۆ دایک ــەک ب ــاعیر نامەی ــان ش جارێکی

ــەاڵم  ــوو، ب ــاکاری جــوان ب ــەم، جــاران خــاوەن ئ ــە ناک ــەم ژن ــی ئ تەحەمول

ــا بــۆ خــۆی بــۆ کــوێ  ئێســتا بــە تەواویــی لــەو ئاکارانــە بەتــاڵ بۆتــەوە. ب

ــە  ــا بــڕوات و ملــی خــۆی بشــکێنی..« ئــەم هەســتە ل دەیــەوێ بــڕوات.  ب

ــڕێ: ــژ« دەردەب ــیدەی »خوێنم قەس

خوێنمژ
تۆیەک، هەر چەشنی نوکە چەقۆ،

رۆ چویتە نێو دڵی پڕ لە ناڵەم؛
تۆیەک، بەهێز لە حەشاماتی:

شەیتان و مەی و شێتی و ئارایش،

لە نێو هزری کەچبارمدا
تەخت و تاراجی خۆت ڕادەخەی؛

قێزەون خۆم بەستەوە بە یەکێک
وەک بەستنەوەی زیندانیی و زریزە،

وەک یاریچییەکی ڕاهاتوو بە یاریی،
وەک تێکئەڵقانی شووشە و سەرخۆش،

وەک ڕاهاتنی کرم بە کەالک،
دەک بە نەفرەت بی!

لە شمشێرێک پاڕامەوە کە تا زووە
ئازادییەکەم لە ڕەگەوە هەڵکێشێ.

بە ژەهری ناکەسبەچەشم گوت
فریای ترسنۆکییەکەم بکەوێ.

مەخابن! هەم ژەهر و هەم شمشێر
بە قێزەوە سەیریان کردم و هەردووکیش، گوتیان:
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»تۆ، شایستەی ئەوە نیت
لەم کۆیالیەتییە ڕزگارت بکەین،

هەی نابووتی ناکەسبەچە! ئەگەر بێت و
بە کۆشش و تەالشی مە،

لە شانەشینەکەت ئازادت کەن،
سەرلەنوێ و دووبارە

بە ماچەکانت الشەی خوێنمژ زیندوو دەکەیتەوە!«
پێنــج ســاڵ دوی ئــەم جیابوونەوەیــە، جارێکــی دیکــە بۆدلێــر دەگەڕێتــەوە 

الی ژان دوڤــال، نەخۆشــی و بــێ پارەیــی و شــڵەژانی دەروونیی بــە تەواویی 

ــی شــاعیر،  ــەک دوو ســاڵ دوای مردن ــوو. ی ــە شــاعیر هەڵچنییب ــان ب تەنگی

نــاداری هــاوڕێ دەیگێڕێتــەوە و دەڵــێ جارێکیــان ژان دوڤــامل لــە یەکێــک 

لــە شــەقامەکانی پاریــس بینیــی بــوو بــە دارشــەقێکەوە. دایکــی بۆدلێریــش 

هەمــوو نامەکانــی دوڤــال دەســووتێنێ. ســەبارەت بــەم نامــە ســووتاندنانە 

دایکــی بۆدلێــر دەنووســێ :« ئەگــەر هەســتم کردبــا کــە ژان دوڤــال کــوڕە 

شــیرینەکەی منــی خۆشدەویســت ئــەوە ئــەو نامانــەم نەدەســووتاندا، بەاڵم 

لــە هیــچ نامەیەکــدا هەســت بــە دربڕینــی ســۆز ناکــرێ بــۆ کوڕەکــەم. تەنها 

هــەر داوای پــارەی لێــدەکات.«

ئــەوەی الی خوێنــەر دەمینێتــەوە : ســەرهەڵدانی وێنــەی خوداوەنــدی 

هونــەری پێستڕەشــە کــە کۆنرتاســت لەگــەڵ قژزەرد و چاوشــین و پێستســپی 

دروســتدەکات کــە وێنەگــەرای تەقلیدیــی ڕۆژئــاوا پێامنــی دەناســێنێ، 

تێکهەڵکێشــبوونی شــیعر وەک دەق و عیشــق وەک جەســتە لــە نێــو 

دیمەنــی پاریســی ســەدەی نــۆزدەم کــە بۆدلێــر یەکێکــە لــە منایشــکەرانی 

وێنــەی دانــدی وەک پیاســەکەرێکی ڕاســتەقینە لــە نێــوان ئاگــر و پزیســکی 

خواوەنــد، بــۆ یەکەمجــار دەردەکــەوێ. ژان دوڤــال و شــانۆ و شــیعر و شــار 

ســەرەتایەکی بــە پیــت و بەرەکەتــی دەقگەلێکــن کــە هــەم موژدەبەخشــن 

هــەم ئازاربەخــش.

سەرچاوە
http://www.lisapoyakama.org/jeanne-duval-la-venus-noire--

/haitienne-de-charles-beaudelaire

ــەال،  ــەدی م ــی ئەحم ــر، وەرگێران ــە« بۆدلێ ــی خراپ ــە »گوڵ ــیعرەکان ل - ش

غەزەلنــووس، 2018، وەرگیــراون.



ئایا بۆدلێر بە 
خۆشەویستیی 

دایکی 
نەخۆش بوو؟

فیراس حەمییە
لە عەرەبییەوە: ئەژین باجەاڵن 
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ــاڵی 1860،  ــە س ــیبووی ل ــی نووس ــۆ دایک ــەی ب ــەو نامەی ــر ل ــارڵ بۆدلێ  ش

دەڵێــت: » ڕۆژانــی خەمبــاری و بێوەژنــی تــۆ، خۆشــرتین ڕۆژانــی مــن 

بــوون«. چونکــە کاتێــک باوکــی کۆچــی دوایــی کــرد دایکــی بــوو بــە هیــی 

خــۆی بــە تەنهــا، جــا بۆدلێریــش بــوو بــە کــوڕە نــازدار و تاقانەکــەی دایکــی 

کــە هەمــوو داواکارییەکانــی جێبەجــێ دەکــرا. بۆشــی زیــاد دەکات :« 

حەزێکــی پێشــوەختەم بــۆ ئافــرەت هەیــە، هــەر زوو بۆنــی فــەروو لەگــەڵ 

بۆنــی ئافــرەت لــە لوومتــدا تێکەڵبــوون، بیرمــە کــە مــن دایکــم لەبــەر جــوان 

پۆشــییەکی خــۆش دەویســت، عاشــقێکی پێشــوەخت بــووم«. لــە یەکێکیــش 

ــۆم  ــەم شــێوەیە ت ــەوەی ئاشــکرا کــرد:‹‹ مــن ب ــۆ دایکــی ئ ــی ب ــە نامەکان ل

ــت:‹‹  ــش دەڵێ ــوێنێکی تری ــە ش ــکانەوە«. ل ــەم فرمێس ــت، ب ــۆش دەوێ خ

خوایــە گیــان لەبــەر دایکــم ســزام مــەدە، دایکیشــم لەبــەر من ســزا مــەدە«.

   هەرچەنــدە ئــەو نوێــژی دەکــرد، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا هەمــوو 

تاوانێکــی ئەنجــام دەدا، وەکــو؛ دزیکــردن و فێڵکــردن، هەورەهــا لــە ناخــی 

خۆیــدا هێــزی چاکــە و خراپــە و شــەهوەت و تەســەوف دەجەنــگان. بۆیــە 

ــە  ــەوەی ب ــەڵ بیرکردن ــارە، لەگ ــیعرەکانیدا دی ــە ش ــتانە ل ــەم ش ــن ئ دەبینی

وێرانکــردن و خوێــن و مــردن و فەنابــوون و خەمگینــی. لــە نووســینەکانی 

ــتیی  ــن؛ خۆشەویس ــەک دەدەی ــە ی ــتی دژ ب ــەرنجی دوو خواس ــر س بۆدلێ

پاکیزەیــی و مەیلــی خراپــەکاری، لــە نێــوان خۆشەویســتی پاکیزەیــی و 

خۆشەویســتی سێکســی، لــە نێــوان چێــژ و ئــازار، بۆیــە دەبینیــن ئەدەبــی 

بۆدلێــر وەکــو ئاوێنەیەکــی ڕاســتگۆییە بــۆ ئازارەکانی گیان و ناخۆشــییەکانی 

ژیــان، کەوایــە ئایــا ئــەو لــە نــاوەوەی خــۆی ســزای خــۆی دەدا یــان هیــی 

دایکــی؟!

  ئیرباهیــم ناجــی ئــەم جــۆرە خۆشەویســتییە بــە گرێــی ئۆدیــب لــە 

دەروونناســی دەشــوبهێنێ. چونکــە گرێــی ئۆدیــب دوو ڕووی هەیــە؛ 

خۆشەویســتیی دایــک و ڕق لــە بــاوک، بەرەبــەرکاری بــۆ بردنــەوەی دایــک. 

بــە بۆچوونــی ئــەو هەمــوو منداڵێــک دایکــی خــۆی خــۆش دەوێــت، بــەاڵم 

دەبێــت منداڵیــش ببڕێتــەوە وەکــو چــۆن لــە شــیر دەبڕێتــەوە، گــەر ئەمەش 

شــتێک ڕێگــەی لــێ گــرت، ئــەو کات شــتێک ڕوو دەدات کــە بــە هەڵگــەڕان 

یــان شکســتهێنان ناودەبرێــت و دەیانگەڕێنێتــەوە بــۆ قۆناغەکانــی منداڵــی، 

ئەمیــش بــە الدانــی سێکســی کۆتایــی دێــت.

ــە  ــە ل ــە، بەڵکــو بوونەوەرێکــی ســێ پەل ــاک نیی   مــرۆڤ بوونەوەرێکــی ت

ــەو  ــوان ئ ــە نێ ــاوک پێکدێــت. هــەر کیشمەکێشــێش ل ــداڵ و دایــک و ب من

ــە ســەر منداڵەکــەدا، پاشــان  دایــک و باوکــە کاریگەریــی خــۆی دەبێــت ب

دەبێــت بــە شــتێکی جێگیــر و بەجێــی ناهێڵێــت، دەبێــت بــە بەشــێک لــە 

ئــەو. بــەم شــێوەیە بۆدلێــر قۆناغەکانــی  منداڵــی بەرۆکــی بەرنــەدەدا، وای 

لــێ دەکــرد لــەو ئــازارە مبێنێتــەوە، بۆیــە ئەویــش ناچارانــە پەنــای دەبــردە 

ــەو  ــەوەی ل ــۆ ئ ــۆی ب ــزادانی خ ــیامنبوونەوە و س ــردن و پەش ــەر تۆبەک ب

ئــازارە هەڵبێــت، تەنانــەت گــەر ئازاریــش نەبووایــە خــۆی دروســتی دەکــرد 

بــۆ ئــەوەی ناخــە ماندووەکــەی ئــارام بــکات.

  چەندیــن نــزای نووســیەوە، کــە لــە ڕێگەیانــەوە لــە خــودای خــۆی 

دەرمانێــک  وەکــو  کەســەی  ئــەو  دەیگوت:«ئــەی  و  دەپاڕاییــەوە 

بــۆ  شــتە  تەنهــا  ئەویــش  پێدەبەخشــیت.  ئازارمــان  هەڵەکامنــان  بــۆ 

ــەو  ــازار؛ ئ ــت. ئ ــێ بەهێزبکرێ ــد نەفســەکانی پ خۆشــبەختییەکانی خواوەن

ــت  ــە دەبێ ــدەن. بۆی ــی ب ــن قووت ــە خــۆڵ ناتوان ــر ن ــە ئاگ ــە ن شــکۆیەیە ک

ــی  ــی بلییمەت ــەوەی تاج ــۆ ئ ــت ب ــازارەم بەربکەوێ ــەو ئ ــەردەوام ئ ــن ب م

بهێنــم«. وەدەســت 

ــە  ــی خــۆی ب ــت و دەیویســت هی ــی خــۆی خــۆش دەویس ــر دایک   بۆدلێ

ــی  ــی باوکــی خــۆی دەکــرد، هەروەهــا نکۆڵ ــە بوون ــی ل ــا بێــت، نکۆڵ تەنه

لــە بوونــی هــەر پەیوەندییەکــی نێــوان ئــەو دووانــەی دەکــرد. بۆیــە 

ــەوە.  ــوو بکات ــر قەرەب ــە شــتی ت ــی دەکــردەوە ب ــەو شــتانەی ڕەت ــوو ئ دەب

ــەوەی  ــۆ ئ ــی ب ــازار و مەینەت ــە ئ ــت ب ــوڵ و هەس ــەوەی ق ــو بیرکردن وەک

گرنگــی دایکــی وەدەســتبهێنێت و باوکــی ببەزێنێــت. بــە بۆچوونــی بۆدلێــر 

خۆشەویســتی شــتێکی پــووچ و هەڵخەڵەتێنــەرە بۆیــە دەڵێــت:« مــن پێــم 

ــە،  ــی کاری خراپەدای ــە کردن ــتی ل ــییەکانی خۆشەویس ــوو خۆش ــە هەم وای

ژن و پیــاو هــەر لــە ســەرەتایی دروســتبوونیانەوە ئــەوە دەزانــن کــە چێــژ 

ــە ڕوانگــەی منــەوە وەکــو  ــە، خۆشەویســتیش ل ــە کردنــی کارە نابەجێکان ل
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ــک  ــە کاتێ ــتەگەرییەک، چونک ــو نەش ــان وەک ــە، ی ــکەنجەدان وای ئەش

دوو خۆشەویســت لــە باوەشــێک یەکدەگــرن، یەکێکیــان هــەر بریــن 

ســاز دەبێــت«.

  کارۆلینــی دایکــی ســەرقاڵی خۆشەویســتی ئــەو بــوو، تەنانــەت 

لــە ماریــی بەخێوکــەری غیــرەی لێدەکــرد، بۆدلێریــش 

خۆشدەویســت.  ئــەوی  شــێوە  هەمــان  بــە 

لــە تەمەنــی شــەش ســااڵن باوکــی بۆدلێــر 

کۆچــی دوایــی کــرد. دوای ئــەوەی دایکــی 

هاوســەگیری لەگــەڵ ژنــڕاڵ ئۆبیــک کــرد، 

ــە تیرێکــی  ــوو ب ــەم هاوســەرگیرییەش ب ئ

ژەهــراوی و بــە دڵــی شــاعیرەکەمانەوە 

نــرا، بۆدلێــر ئەمــەی بــە خیانــەت دادەنــا. 

غیــرەی دەکــرد کــە دەیبینــی یەکێکــی تــر 

هاوبەشــی خۆشەویســتیی ئــەو بــۆ دایکی 

ئەنقەســت  بــە  جاریــش  زۆر  دەکات. 

ئۆبیکــی تــووڕە دەکــرد بــۆ ئــەوەی ســزای 

بەربکەوێــت، چەندیــن وردە شــەڕ لــە 

ــر  ــدەدا، بۆدلێ ــە ڕووی ــەو دووان ــوان ئ نێ

لــە بەرامبــەر خەڵــک ســووکایەتی بــە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــرد، ب ــی دەک ــەی دایک مێردەک

نوقســانییەکەی خــۆی پڕبکاتــەوە. فڕانســوا 

بۆرچــێ لــە کتێبــی )ژیانــی خەمگینــی بۆدلێــر( 

ــووە،  ــووڕە ب ــۆی ت ــی خ ــە باوک ــارڵ ل ــە ش ــت ک دەڵێ

کاتێــک گوێــی لــێ بــووە مامــە بچوکەکــەی کارۆلینــی دایکــی بــە 

)دایکــە( بانــگ دەکات.

  ڕاوبۆچوونــی بۆدلێــر بەرامبــەر بــە دایکــی کاتێــک هاوســەرگیری لــە ژنــڕاڵ 

ئۆبیــک کــرد ئەمــە بــوو:« هەندێــک ئافــرەت وەکــو مــل پێچ و دەستکێشــی 

بــدات، چونکــە  پێــوە  نایەوێــت دەســتیان  لیجــرۆن دونێڵــن، مــرۆڤ 

چەندیــن کــەس پێشــرت پیســیان کــردوون، بۆیــە مــن پانتۆڵــی پیاوێکــی 

پیــس لەپــێ ناکــەم. خراپرتیــن شــت لــە خۆشەویســتیدا ئەوەیــە؛ 

تاوانێکــە دوو کــەس تێیــدا بەشــدار دەبــن. خۆشەویســتییش وەکــو 

ــدا ڕوودەدات.  ــتنێک تێی ــر هەڵەتێگەیش ــی ت ــوو بابەتەکان هەم

لــە کاتێکــدا پیاوەکــە دەڵێــت؛ فریشــتەکەم. ژنەکــەش 

بڵێــت؛ دایکەکــەم. ئــەم دوو گەمژەیــە وا تێدەگــەن 

کــە لەگــەڵ یــەک گونجــاون، کەچــی لــە ڕاســتیدا 

ــە«.  ــان لەنێواندای ــایییەکی گەورەی بۆش

ئۆدیــب  گرێــی  دەســتی  بــە  بۆدلێــر    

دەینااڵنــد، خۆشەویســتی بــۆ دایکــی لــە 

الیــەک، ڕقیشــی لــە باوکــی لــە الیەکــی 

تــرەوە. بۆیــە هەســتی بە تــاوان و پەشــیامنی 

و خۆشەویســتییەکی زۆر و نوقســانی دەکــرد. 

لــە ئەنجامــدا بــە دوای ســزایەک دەگــەڕا بــۆ 

ــت.  ــازارەوە ڕزگاری بێ ــەی ئ ــە ڕێگ ــەوەی ل ئ

ئۆدیــب  گرێــی  بــە  تووشــبوو  بارودۆخــی 

نەخــۆش  چونکــە  کێشــمەکێش،  لــە  پــڕە 

ــت،  ــی دەبێ ــۆ باوک ــەی ب ــتێکی پێچەوان هەس

گــەر هاتــوو بــاوک لــە ڕووناکــی دەژیــا ئــەوە 

ــاوک  ــە تاریکــی دەژێــت، گــەر ب کوڕەکــەی ل

ــە  ــە ب ــەوە کوڕەک ــت ئ ــر بژێ ــی جێگی ژیانێک

ــەم  ــت. ب ــر دەبێ ــە بارێکــی ناجێگی ــەوە ل پێچەوان

شــێوەیە دەبینیــن بۆدلێــر لــە خوێنــدن ســەرکەوتوو نابێت، 

لــە ژیانێکــی ناجێگیــر دەبێــت، تەندروســتیی خــراپ دەبێــت. 

هەرچەنــدە ئــەو زۆر بــە دوای چێــژی سێکســییەوە بــوو، بــەاڵم بــە 

ــاوی دەبــرد. خراپرتیــن و نارشینرتیــن وەســف ن

  لێــرەش ڕاوبۆچوونــی ئــەوە دەربــارەی ئافــرەت و ســێکس، بــە شــێوەیەک 

لــە بۆشــاییەکی قــووڵ لەنێــوان خــۆی و ئافــرەت و ســێکس دروســت 

بۆدلێر بە دەستی 
گرێی ئۆدیب دەینااڵند، 
خۆشەویستی بۆ دایکی 

لە الیەک، رقیشی 
لە باوکی لە الیەکی 

ترەوە. بۆیە هەستی بە 
تاوان و پەشیمانی و 

خۆشەویستییەکی زۆر و 
نوقسانی دەکرد
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دەکات  لــێ  وای  بۆیــە  دەکات. 

لەشفرۆشــەکان،  بــەر  پەنابەرێتــە 

بەڵکــو لــەوێ دایکێــک بدۆزێتــەوە 

هەروەهــا  پێبــدات.  ســۆزی 

ــەو  ــرۆڤ ل ــت م ــت:« دەبێ دەڵێ

خۆشــی  کــە  بــدات  کەســە 

دەوێــت. تاکــو بچمــە قوواڵیــی 

ســێکس  لــە  هونــەرەوە، 

دووردەکەومــەوە، بــەو شــێوەیەش 

ــاش  ــە ب ــەو دڕندەی ــت. ئ ــە زیاتردەبێ ــەو دڕندەی ــود و ئ ــوان خ دووری نێ

ســێکس دەکات، سێکســیش رسوودی میللەتــە. ســێکس واتــای ئەوەیــە 

کەســێک بچێتــە نێــو کەســێکی تــرەوە، بــەاڵم هونەرمەنــد لــە خــودی خــۆی 

دەرناچێــت‹‹. هەرگیــز 

ــە  ــاس ل ــە ب ــەوە ک ــی دوات ــبینەکانی ڕەنگ ــینە ڕەش ــە نووس ــش ل     ئەمی

ســێکس و ژن و خۆشەویســتی و جوانــی دەکــەن. ئەدۆلــس هکســلی 

ــەو  ــیان دەوت )ئ ــا پێش ــات، هەروەه ــاوی دەب ــڕوادار( ن ــەیتانی ب ــە )ش ب

شــاعیرەی شــەیتان ســواریبوو(. لــە پێناســەی ئــەو بــۆ جــوان دەڵێــت:« لــە 

گرنگرتیــن تایبەمتەندییەکانــی جوانــی؛ تابەمتەندیــی شــاردنەوەیە، یەکێکــی 

تریــش؛ بەدبەختییــە. نکۆڵــی لــەوە ناکــەم کــە دڵخۆشــیش دەکرێــت لەگەڵ 

جوانــی کۆببێتــەوە، بــەاڵم جوانییەکــی بێــرخ دەبێــت. لەکاتێکــدا مەینەتــی 

و خــەم دوو دۆســتی مەزنــن. بــە جۆرێــک ناتوانــم جوانــی بهێنمــە پێــش 

چــاوم بــێ ئــەوەی خەمــی لــە دواوە بێــت. لەســەر ئەمەشــدا مەمبــوورن 

گــەر بەنرخرتیــن جۆرەکانــی جوانــی پیاوانــە لــە شــەیتان بێــت، وەکــو چــۆن 

میڵتــۆن وێنایــی کــردووە«.               

     لە سەردەمی گەنجێتی بۆدلێر ژیانێکی پڕ لە خراپەکاری هەبوو، پارەیەکی 

زۆری بــە هــەدەردا، )ســان ڕۆڤال(ـــی خۆشدەویســت و نیوە ســەروەتەکەی 

لەســەر ئــەو خــەرج کــرد. پاشــان دڵــی چــوو لــە خاتــوو )مــاری دوبریــن( 

بــە شــێوەیەکی پاکیزەیــی خۆشــی دەویســت. بۆرچــێ لــە یادەوەرییەکانیــدا 

 » دەڵێــت:

ڕووی  لــە  بۆدلێــر 

بــوو،  بێهێــز  سێکســەوە 

ئافــرەت  خراپرتیــن  لەگــەڵ 

نەبووایــە، نەیدەتوانــی پیاوەتــی خــۆی 

ــت؛  ــش دەڵێ ــم ناجی دەرخــات«. ئیرباهی

ــی بەدبەخــت  ــە دوای ئافرەتێک ــر ب بۆدلێ

هەردووکیــان  دەگــەڕا،  خراپــەکار  و 

بەدبەختــی کۆیــان بکاتــەوە، لــەو کاتــە پێــی 

خــۆش دەبێــت بگرێــت، گریانێکــی مندااڵنــە، 

ئــەم لەســەر ســنگی ئــەو.    

ئافرەتــە  ئــەو  لەگــەڵ  بۆدلێــر  چیرۆکــی    

مــەدام  نــاوی  کــە  پاریــس  بەناوبانگــەی 

دەکاتــەوە،  ڕوون  ئــەوە  بــوو  )ســەباتییە( 

چونکــە بۆدلێــر بــەردەوام گوڵــی و شــیعری 

ئیلهامــی شــیعرە  تەنانــەت  بــۆ دەنــارد، 

ــەم  ــک ئ ــرت. کاتێ ــەو وەردەگ ــی ل پاکەکان

خاتوونــە درکــی بــەوە کــرد کــە بۆدلێــر 

خراپــەکان( )گوڵــە  کتێبــی  خاوەنــی 

ــۆ  ــوێنییە ب ــە ش ــاردی ب ــەر ن ــە، یەکس ـ
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ئــەوەی خــۆی و جەســتەی پێشــکەش بــکات. بــەاڵم کاتێــک بۆدلێــر 

ــکۆی  ــوو و ش ــم تووڕەب ــردەوە، خان ــەی ڕەت ک ــەو خاتوون ــندەیی ئ بەخش

شــکا، لــە کاتێکــدا بۆدلێــر بــۆی نووســی :«تــۆ لــە چــاوی مــن خواوەندێــک 

بوویــت، بــەاڵم ئێســتا لــە ئافرەتێــک زیاتــر هیــچ نیــت«. 

  ئەنیــد ســتارکیی نووســەر لــەو کتێبــەی باســی بۆدلێــر دەکات دەڵێــت:« 

ــژی  ــر چێ ــەوەی بۆدلێ ــارەی ئ ــە ب ــەوە ل ــارە کرای ــەیە زۆر دووب ــەو قس ئ

ــان  ــی دەدا، ی ــە ئاوریشــمەکانی دایک ــە جل ــک دەســتی ل ــرت کاتێ وەردەگ

لــە کاتــی بۆنکردنــی بۆنەکــەی، لەکاتێکــدا ئەمــە بیانوویــەک نییــە لەســەر 

ــەو«.  ــی ئ ــە دەروون ــی کێشــەیەک ل بوون

ــیە،  ــاوی )فڕانسوا(ـ ــی ن ــوو. باوک ــک ب ــە دای ــاڵی 1821 ل ــە س ــر ل   بۆدلێ

دایکیشــی )کارۆلیــن(. باوکــی بۆدلێــر تەمەنــی 62 ســاڵ بــوو کاتێــک 

بۆدلێــر لــە دایــک بــوو، دایکیشــی 28 ســاڵ. لــە تەمەنــی 6 ســااڵنی 

بۆدلێــر، باوکــی کۆچــی دوایــی کــرد. دوای ســاڵێک دایکــی هاوســەرگیریی 

ــەو هاوســەرگیرییە  ــەر ئ ــر لەب ــارە بۆدلێ ــڕاڵ ئۆبیــک کــرد. وا دی لەگــەڵ ژن

هەرگیــز لــە دایکــی خــۆش نەبــوو. ئــەم قینــەی لــە دڵ هەڵگــرت، بۆیــە لــە 

ــوو.  ــە دیارب ــەو قین ــک ئ ــڕاڵ ئۆبی ــەڵ ژن ــوکەوتی لەگ هەڵس

  لــە ســاڵی 1857 بۆدلێــر پەرتووکــە شــیعری )گوڵــە خراپــەکان( باڵوکــردەوە، 

ــەوە،  ــەکان نای ــدە ئەدەبیی ــە ناوەن ــەورەی ل ــی گ ــە هەرایەک ــەم پەرتووک ئ

ــە  ــەکان(. ل ــە نەفرەتیی ــیعری )ژن ــو ش ــرا، وەک ــێ دەرک ــیعری ل ــن ش چەندی

کۆتاییەکانــی ژیانــی دەســتی کــرد بــە وەگرتنــی مــاددە هۆشــبەرەکان، کــە 

زمانــی تووشــی ئیفلیچــی کــرد و بــاری تەندروســتی تێکــدا. بــە شــێوەیەک 

دوا دوو ســاڵی تەمەنــی لــە نەخۆشــخانەکانی برۆکســل بــە ســەربرد، تاکــو 

لــە دواییــدا لــە ســاڵی 1867 لــە پاریــس کۆچــی دوایــی کــرد.



بۆدلێر چۆن بوو 
به  مه زنترین شاعیری 

فه ڕه نسی؟!

هاشم ساڵه ح
لە عەرەبییەوە: زانیار عه لی
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ــان  ــۆ خۆی ــان ب ــه رنجی خوێنه ری ــه واو س ــراوه  ت ــه ، دوو باڵوک ــه م دواییان ب

ســه توپه نجا  یــادی  بــه   بــوون  تایبــه ت  کــه   که مه ندکێش کردبــوو، 

ــد  ــه ی لۆمۆن ــه ردوو ڕۆژنام ــش ه ــر، ئه وانی ــی بۆدلێ ــی دوای ــاڵه ی کۆچ س

هــه ر  فه ڕە نســا،  گۆڤاره کانــی  و  ڕۆژنامــه   بــوون.  لۆبــوان  گۆڤــاری  و 

ته نــێ باڵوکراوه یه کــی ئاســایی نییــن، به ڵکــوو ڕۆڵــی دامه زراوه یه کــی 

ــی؛  ــک جاریــش ئایینی ــره  هه ندێ ــی، بگ ــری و هزری ــی ڕووناکبی کاریگه ری

ئــه و  ناتوانێــت  به ته نهــا  سیاســه ت  ئه وه یــه ؛  هۆکاریــش  ده گێــڕن! 

ــێ  ــه ت به ب ــت، سیاس ــک بگێڕێ ــنبیرکردنی خه ڵ ــه  ڕۆش ــه ره  ل ــه  کاریگ ڕۆڵ

ــه   ــاک له م ــیراک، زۆر چ ــه . ژاک ش ــره  گاڵته جاڕیی ــه ، بگ ــی هیچ ڕووناکبیری

گوتوویەتــی؛  و  تێگه ییشــتووه  

و  شــاعیر  نووســه ر،  به پێچه وانــه ی  کۆمــاران،  ســه ره ک  »ئێمــه ی 

بیرمه نــدان، هــه ر زوو لــه  بیــر ده چینــه وه . پــاش بیســت ســااڵن، ناومــان لــه  

ــی  ــازه  و ته راژی ــه  ت ــاوی شــارل دیگــۆل، هــه ر ب ــه اڵم ن ــت، ب ــدا نامێنێ ناوان

مێژوویییــه .  پاڵه وانێکــی  ئــه و  یه کــه م؛  چونکــه   بۆچــی؟  ده مێنێتــه وه . 

ــه وه   ــۆ دڵنیابوون ــای وشــه  نووســه رێکی ئاســتبڵنده . ب ــه  مان دووهه میــش؛ ب

لێتــان  ئــه ز  بخوێننــەوە.  یاده وه رییه کانــی  فه رمــوون  قســه کانم،  لــه  

ــای  ــای فه ڕە نس ــاوی پادش ــێ ن ــر، ک ــارل بۆدلێ ــه رده می ش ــه  س ــم؛ ل ده پرس

ــوو  ــۆر هیوگــۆ، کــه س هه ب ده زانــی؟ ئــه دی له ســه روه ختی ژیانــی ڤیکت

ــاوی  ــه وه ؛ ن ــن وه رامتان بده م ــا م ــاری فه ڕە نســا بناســێت؟! ب ســه ره ک  کۆم

گــۆل گریفــی بــوو، ئــاده ی ئــه م ناوه تــان به رگــوێ که وتــووه ؟!  بــه اڵم 

باســی ناپۆلیــۆن ناکــه م، ئــه و لــه م باســه  بــه ده ره ، چــون پاڵه وانێکــی 

ــپ،  ــد ترام ــه ت دۆناڵ ــه وه . ته نان ــه ر ده مێنێت ــاوی ه ــه  و ن ــی گرنگ مێژوویی

لــه  دوا ســه ردانیدا بــۆ فه ڕە نســا، هیچــی نه ویســت، ته نــێ ســه ردانی 

گڵکۆکــه ی نه بێــت لــه  ئانفالیــد. ته نانــه ت  هێگڵـــیش، ڕۆحــی مێــژوو 

بــه  دی ده کــرد. که واتــه  هه ندێــک  پیــاوه دا  لــه و  و گۆڕانکارییه کانــی 

به کرده یــی  له ڕێگــه ی جه نــگ و شۆڕشــه وه ،  مێــژوو هــه ن،  پاڵه وانــی 

شــیعریان نووســیوه ، هه ندێــک شــاعیریش هــه ن، ده قگه لێکــی نه مــری 

وایــان نووســیوه ، زه مــه ن گــوزه ر ده کات و ئــه وان هــه ر لــه  دڵــی خوێنــه ردا 

ــاتوبریان،  ــی ش ــو گۆڕ(ـ ــی )ئه ودی ــت بیره وه ری ــێ ده توانێ ــه وه . ک ده مێنن

ــزاک  ــی به ل ــای مرۆیی(ـ ــتانداڵ، )کۆمێدی ــی س ــوور و ڕە ش(ـ ــی )س ڕۆمان

ــی  ــه  نه مره کان ــێ( و ده ق ــه  )دۆن کیخۆت ــێ هه ی ــه دی ک ــکات؟! ئ ــر ب له بی

ــه  ســه رۆک و ســه رداری  ــک ل ــه ؛ زۆرێ ــه وه ؟! هــه ر بۆی شکســپیری بیربچێت

ــه وه .  ــه ک به پێچه وان ــه ن، ن ــه  شــاعیر و نووســه ران ده ب ــی ب ــان، ئیره ی وه اڵت

ئاخــر نووســه ران نه مــر و، سیاســییه کان ڕاگــوزه رن!«. 

بۆدلێــر  دواییانــه   بــه م  وتــم،  وه ک  ده گرمه وه بــه ر؛  باســه که   ڕێــڕە وی 

گه لێــک  و  پێــدرا  زۆری  گرنگیــی  فه ڕە نســاوه   باڵوکراوه کانــی  له الیــه ن 

ــدا  ــی دوایی ــاڵه ی کۆچ ــه ت وپه نجا س ــادی س ــه  ی ــیم، ل ــۆڕ و مه راس ئێواره ک

ســازکران. لێــره دا ناتوانــم له ســه ر هه مــوو شــتێکی بۆدلێــر بدوێــم، چونکــه  

ــن  ــه اڵم لێگه ڕێ ــی پێویســته . ب ــب و زنجیره کتێب ــره  کتێ ــر و، بگ ــاری زیات وت

ژیــا،  چه رمه ســه ریی  و  به کڵۆڵیــی  هه رچه نــد  کــه   بۆدلێــر،  بپرســین؛ 

ــا ســه ره تای قســه کامنان،  ــن شــاعیری فه ڕە نســیی؟! ب ــه  مه زنرتی چــۆن بووی

لــه  ئه وانــه وه  ده ســت پــێ بکه یــن، کــه  لــه  ئێمــه  باشــرت بۆدلێــر ده ناســن، 
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یــه ک له وانــه ش؛ پرۆفیســۆر ئه نتــۆن کۆمبانیۆنـــه ، پرۆفیســۆری 

ــه   ــه  ل ــس، ک ــژ دوی فران ــۆی کۆلێ ــه  زانک ــیی ل ــی فه ڕەنس ئه ده بیات

ڕیزبه ندیــی زانکۆکانــی فه ڕە نســادا، لــه  پێــش سۆربۆنـــه وه  دێــت. 

ئــه و ده ربــاره ی بۆدلێــر، شــتێکی وا ده ڵێــت » ئه گــه ر ئه مڕۆکــه  

بێــت،  فه ڕە نســا  شــاعیرانی  سه رمه شــقی  بۆدلێــر، 

ڤیکتــۆر  وانه بــووه . جــاران  له پێشــوودا  ئــه وا 

هیوگــۆ، لــه  شــیعر و په خشــاندا، پادشــای 

ئه ده بیاتــی فه ڕە نســیی بــوو. هه تــا لــه  

ــر  ــوو بۆدلێ ــوو، کــه س نه ب ژیانیشــدا ماب

بناســێت. نێــزی ســه ده یه کی خایانــد، 

ــه   ــه ر ب ــۆ، خوێن ــانی ڕامب ــا شانبه ش هه ت

ــنابوو. ». ــر ئاش بۆدلێ

 ده یشڵێت؛ 

ئــازاری  گه لێــک  به ده ســت  »بۆدلێــر 

ئــه م  هــه ر  ده ینااڵنــد،  ناخییــه وه  

ئازارانــه ش، بوونــه  هه وێنــی باشــرتین 

ڕە خنه گــران  ئه گــه ر  ده قه کانــی. 

کتێبــی شــیعریی )گوڵــی خراپــه (، بــه  دوا 

ئه ده بیاتــی  ڕۆمانســیزمی  به رهه مــی 

ده قــه   ئــه وا  بزانــن،  فه ڕە نســیی 

دیکه یــان  مۆرکێکــی  په خشــانه کانی، 

و  نــوێ  ســه ره تایه کی  بوونــه   و  وه رگــرت 

لــه   مێــژووی شــیعری فه ڕە نســیی!«.  لــه   به هێــز 

ــدرێ  ــۆر ئان ــه ڵ پرۆفیس ــه ک له گ ــد، دیامنه ی ــه ی لۆمۆن ڕۆژنام

بۆدلێــر  هه مبــه ر  فه ڕە نســیی،  ئه ده بیاتــی  گه وره مێژووناســی  گیویــۆ، 

ســه ته ی  مێــژووی  له مــه ڕ  ئــه و،  پرۆفیســۆرییه که ی  تێــزی  ســازکراوه . 

نــۆزده ی ئه ده بیاتــی فه ڕە نســییه . واتــا ئــه و ســه ته یه ی؛ کــه  بۆدلێــر، 

ــک  ــه  یه کێ ــاون. ل ــه  ژی ــی دیک ــێ و گه وره ئه دیبه کان ــن، ماالرم ــۆ، فێرلی ڕامب

لــه  پرســیاره کان، لێــی ده پرســن؛ ڕووداوه  کاریگه ره کانــی ژیانــی بۆدلێــر 

وه رام ده داتــه وه ؛  ئه ویــش  چییــن؟ 

و  کاریگه ریــی  تــه واو  هه بــوون،  ڕووداو  ســێ  مــن،  »به بــڕوای 

جێهێشــتووه .  بۆدلێــر  ژیانــی  به ســه ر  جێپه نجه یــان 

پــاش  بــوو،  دایکــی  هاوســه رگیرییکردنی  یه کــه م/ 

ماوه یه کــی کــه م لــه  مه رگــی باوکــی، کــه  هێشــتا 

بۆدلێــر ته مه نــی شــه ش ســااڵن بــوو. ئــه م بوویــه ره  

منــداڵ  بۆدلێــر  پێهێنــا.  هه ره ســی  تــه واو 

نــاز و خۆشه ویســتیی دایکــی ته نــێ  بــوو، 

بــۆ ئــه و بــوو، له پــڕ نامۆیــه ک ده خزێتــه    

ژیانییــه وه  و دایکــی لــێ ده ســتێنێت! لــه و 

یاخــود  ســایکۆلۆژیی،  برینێکــی  ده مــه وه ، 

ــردا  ــی بۆدلێ ــه  ناخ ــی، ل ــی ئۆنتۆلۆژی که لێنێک

ــه وه   ــات. ئ ــه ی ده ه ــا و کڵپ ــا، هه اڵییس گڕئاس

یه کــه م ئه زموونــی ســه ختی ئــه و بــوو کــه  

ده رکــه وت؛  بــۆی  له مــه وه   تێپــه ڕی.  پێیــدا 

و  چاکــه   له پــاڵ  پانوبه رینــه ،  جیهانــه   لــه م 

ڕە گــی  بگــره   هه یــه ؛  خراپــه ش  بــاش،  کاری 

هێدی هێــدی  و  جیهــان  قواڵییــی  لــه   وا 

ده مــی  هه تــا  بۆدلێــر  په لده هاوێــت! 

زه بــره   ئــه و  ئــازاری  گیانله ده ســتدانی، 

کوشــنده یه ی بیرنه چــووه وه . هــه ر جارێــک بــه و 

ــڕی  ــرد و گ ــی ده ک ــه رکۆنه ی دایک ــه وه ، س ــازاره وه  ده تالی ئ

تووڕە بوونــی ده زا، به تــه واوی به خۆنازینــه وه  ده یــوت؛ »هــه ر دایکێــک 

بکاتــه وه !«   هاوســه رگیریی  نابێــت  هه بێــت،  منــی  وه ک  کوڕێکــی 

به  بڕوای پرۆفیسۆر گیویۆ.
 دووه م/ هــۆکار کــه  کاریگه ریــی له ســه ر بۆدلێــر دانــا؛ دادگاییکردنــی بــوو 

له ســه ر ده فتــه ره  شــیعری )گوڵــی خراپــه (. داوه رانــی فه ڕە نســا، نــه ک 

بۆدلێر بەدەست 
گەلێک ئازاری ناخییەوه 

دەینااڵند، هەر ئەم 
ئازارانەش، بوونه 
هەوێنی باشترین 

دەقەکانی
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ــان هاویشــته   ــدا و به ردی ــان لێ ــان دا، بگــره  تانه ی هــه ر ته نــێ ســزای مادیی

شووشــه ی شــکۆی؛ گوایــه  دژی ئایینــی مه ســیحیی و ئــاکاری پــاک و 

بێگــه رد دواوه ! هیــچ که ســێک زاتــی نه کــرد الیه نگــری بێــت و پشــتگیریی 

بــکات، گۆســتاڤ فلۆپێــر نه بێــت؛ کــه  خۆیشــی مارانگه ســته  بــوو و 

له ســه ر  ئه ویــش  ئاخــر  تێپه ڕیبــوو،  ســه ختدا  ئه زموونــی  به هه مــان 

ڕۆمانــی )مــه دام بۆڤــاری( دادگاییکــرا. بــه اڵم چــووه  هانــای بۆدلێــره وه ، لــه  

ســزای قــورس و پشــت شــووڵی زینــدان قوتاری کــرد. جــا بڕواننــه  زه مانــه ؛ 

ــرتین  ــه  باش ــر، ل ــه ی فلۆپێ ــر و ڕۆمانه ک ــیعره که ی بۆدلێ ــه  دیوانه ش هه نووک

و  خوێندنگــه   نێــو  خزانــه   بگــره   فه ڕە نســیین،  ئه ده بیاتــی  ده قه کانــی 

زانکــۆکان و، کرانــه  پێــڕە و. ئــه و فه ڕە نســایه ی وه ختایــه ک ئــه و دوو زاتــه ی 

هه مــوو  به به رچــاوی  ئه مڕۆکــه   ده دا،  توانــج  و  ڕە خنــه   زه بــری  بــه ر 

جیهانــه وه ، شــانازییان پێــوه  ده کات! ئه مــه ش ئــه وه  ده گه یه نێــت؛ ئــه و 

ــدان  ــی چه ن ــه وه ن و پاش ــی خۆیان ــش زه مه ن ــکێنن، له پێ ــه ی ڕچه ش ده قان

ــت.    ــان ده زانێ ــه ر قه دری ــاڵ، خوێن س

ــه   ــتاکه  ل ــرد، هێش ــیته ڵ ک ــری شیته ڵ ش ــه واو بۆدلێ ــه  ت ــێهه م/ ڕووداو ک س

هه ڕە تــی الوێنیــی بــوو، تووشــی  نه خۆشــیی )ســیفلس(* بــوو. ئــه م 

ــی  ــاره  و تیامرێک ــۆی چ چ ــی خ ــتا؛ وه خت نه خۆشــییه   وه ک ئایدزـــی ئێس

ــک ســڵی  ــا، گورجــێ خه ڵ ــییه ت هێناب ــه م نه خۆش ــاوی ئ ــه  ن ــوو، هه رک نه ب

لــێ ده کــرده وه  هه تره شــی لــێ ده چــوو! 

له مــه ڕ  چییــان  لێکۆڵــه ران،  و  گه وره ئه دیــب  بزانیــن،  ئێســته یش  بــا 

ــدا  ــه  نامه یه کی ــڤ، ل ــانت بی ــگ؛ س ــری به نێوبان ــووه ؟ ڕە خنه گ ــر وت بۆدلێ

بــۆ خــودی بۆدلێــر، ده نووســێت؛ » کوڕیژگــه ی خــۆم، زۆرت ده رد و ئــازار 

لــه م دونیایــه  چه شــت. بــه  ده ســتی خــۆت، دۆزه خێکــت بــۆ خــۆت ســازاند 

و، هــه ر خۆتیــش بوویــه  ئه هریمــه ن. ده تویســت نهێنیــی بــوون، لــه  

پێمێلــک و جنۆکانــه وه  وه ربگریــت، داهێنه رانــه  و سه یروســه مه ر، توانیــت 

بیکه یــت!«. جــۆرج بۆمبیــدۆ، کــه  دوای شــارل دیگــۆل بــووه  ســه ره ک 

کۆمــاری فه ڕە نســا، زۆر شــه یدای شــیعر بــوو و، لــه  کــۆڕ و کۆنگــره  

بــه رده وام شــیعر و ڕســته ی شــیعریی ده وتــه وه ،  ڕۆژنامه وانییه کانیــدا، 

له ســه ر بۆدلێــر دێته گــۆ؛« گه لێــک باســی بۆدلێــری مه ســیحیی، یــان 

په یوه ندیــی ئــه و بــه  ئایینــه وه ، کــراوه  . بــه اڵم مــن ڕام وایــه ؛ ئاییــن بــۆ ئــه و، 

هــه م پێویســت و هه میــش ناپێویســت بــووه . نــه  ده یتوانــی ده ســتبه رداری 

ــه وه !«.  ــی نزیک ببێت ــیتوانی لێ ــه  ده یش ــت، ن  بێ

شاعیری مه زن؛  پۆڵ ڤالێری، دێته  ئاخافنت؛ 

خوێنــه ران  چڕە که یدایــه .  شــیعرییه   زمانــه   لــه   بۆدلێــر،  »گرنگیــی 

خــۆی  لــه دووی  که مــی  به رهه مــی  گوایــه   سه رزه نشــتیان کرد، 

ــی  ــه  چه ندێتی ــه وه ی شــیعری چــاک، ب ــه اڵم تێنگه ییشــنت، ل به جێهێشــت، ب

نییــه ، بــه  چۆنێتییــه !«. 

پۆل بۆرژێـیش ئاواهی له سه ر بۆدلێر دوا؛

ــان  ــی و ســه یر خۆی ــدا شــتگه لێکی نهێنی ــه  هه ناوی ــه ، ل ــه  بااڵی ــه م مرۆڤ »ئ

مــه اڵس داوه ، ته نانــه ت هــاوڕێ زۆر نزیکه کانیشــی، نه یانده توانــی لــه و 

لــێ  که ڵکیــان  ئه مــه  هــه م ده یرتســاندن، هه میــش  تێبگــه ن؛  نهێنییــه  

ــرت!«. وه رده گ

په راوێزه کان:
•)ســیفلس(، نــاوی نه خۆشــییه کی کوشــنده یه ، یه کێکــه  لــه  نه خۆشــییه  

توخمییــه  گــوازراوه کان و، باوتریــن ڕێگــه ی گواســتنه وه ی؛ په یوه ندیــی 

لوولپێچییــه .  شــێوه   به کرتیایه کــی  نه خۆشــییه که ،  هــۆکاری  ســێکییه . 

که ســی هه ڵگــری ئــه م نه خۆشــییه ، بــه  ســێ قۆناغــدا تێده په ڕێــت و 

لــه  هــه ر یه کێکیانــدا، ڕوویه کــی دیکــه ی نه خۆشــییه که  ده رده کــه ون. 

لــه  ســه ره تاوه ، ئاســته مه  نه خۆشــییه که  لــه  که ســی هه ڵگــردا دیاریــی 

بکرێــت، چونکــه  بۆهێڵه کانــی به کرتیــای هــۆکاری نه خۆشــییه که ، لــه  

بازدانــی به رده وامــدان و زووزوو شــێوه یان ده گــۆڕن. که ســی نه خــۆش، 

ــت، کــه  ســه ره تا  لــه   ــی ســه خت و هه ڵتۆقیــن دێ پێســتی تووشــی برین

جه ســته ی  هه مــوو  هێدی هێــدی  و،  ده ســتپێده که ن  په نجه کانییــه وه  

ده ته نــن. به پێــی ئامــاره  ته ندرووســتییه کان، ســااڵنه  دوازده  ملیــۆن کــه س، 

لــه  سه رانســه ری دونیــادا دووچــاری ئــه م نه خۆشــییه  ده بنــه وه . )وه رگێــڕ(.



لە بۆدلێرەوە بۆ دایکی: 
دەترسم بتکوژم!

نامەیەکی بۆدلێر بۆ 
خانمی ئیمپراتۆر
6ی نۆڤەمبەری 1857

نامەی 
بۆدلێر

لە عەرەبییەوە: ئەژین باجەاڵن



197گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت

لەســەر  کارکردنــی  قوڵــی  لــە  ســاڵیدا،  چــل  تەمەنــی  لــە 
خراپــە«  کتێبــی »گۆاڵنــی  لــە  دووەم  کۆپــی  باڵوکردنــەوەی 
ــەرقاڵیان  ــە س ــەو ماوەی ــە ل ــری ک ــی ت ــد کارێک ــا چەن هەروەه
ــۆ دایکــی  ــە ســاڵی 1861 شــارڵ بۆدلێــر ئــەم نامەیــە ب ــوو. ل ب
دەنووســێت، ئــەو دایکــەی بــە ڕێگــە تایبەتییەکــەی خــۆی زۆری 
ــە  ــی ل ــی جوگراف ــە و دووری ــدە کێش ــۆش دەویســت، هەرچەن خ
یەکیــان جیاکردبــووە و نەیهێشــتبوو لەگــەڵ دایکــی بژێــت.

6ی مەی 1861
دایکی ئەزیزم،

ــت، وەرە بــۆ  ــدوو نی   گــەر بەڕاســتی گیانــی دایکایەتیــت تیاییــە و مان

پاریــس، وەرە بــۆ ئــەوەی بــەدوام بگەڕێــی و مببینــی. مــن، لەبــەر هــەراز 

هــۆکاری ترســێنەر ناتوانــم بــڕۆم بــۆ ئۆنفلــۆر )Honfleur(، دەپاڕێمــەوە بــۆ 

ــی مانگــی  ــە کۆتای ــری و ســۆز. ل ــە دوای دەگــەڕام؛ کەمێــک بوێ ــەوەی ب ئ

ــە  ــش یەکێک ــەوە«، ئەمی ــەک نابینین ــانەوە ی ــی:‹‹ دیس ــم نووس ــارچ، بۆت م

لــەو گیروگرفتانــەی تێیــدا حەقیقەتــی ترســناک دەژیــن. بــەاڵم ئێســتا، 

هەرچییەکــم لــە توانادابێــت دەیکــەم بــۆ ئــەوەی چەنــد ڕۆژێــک، هەشــت 

ــە نزیــک  ــد کاتژمێرێکــش بێــت، ل ــان ســێ ڕۆژێــک، تەنانــەت گــەر چەن ی

تــۆوە بــە ســەربەرم. تــۆ تەنهــا بوونــەوەری کــە ژیانــم پێــی بەســرتاوبێتەوە.

  هــەر جارێــک پێنووســەکەم گــرت بــە دەســتەوە بــۆ ئــەوەی باســی خۆمت 

ــران بکــەم.  ــۆ بکــەم، دەترســم؛ دەترســم بتکــوژم، جەســتەی ناســکت وێ ب

ــۆم  ــت خ ــی، دەمەوێ ــۆت دەیزان ــک خ ــەردەوام، هەرچۆنێ ــن ب ــش، م منی

بکــوژم. پێــم وایــە منــت زۆر خــۆش دەوێــت، خۆشەویســتییەکی کوێرانــە، 

ــەوە  ــە منداڵی ــەر ل ــش ه ــش، منی ــە. منی ــزت هەی ــی بەهێ ــۆ کارەکتەرێک ت

ــە  ــرد ب ــتم ک ــۆ، دەس ــتەمی ت ــر، دوای س ــەاڵم دوات ــتووی. ب زۆرم خۆشویس

ــە ســەر  ــەوەی ســتەمی دایــک ب ــزەم بــۆت، وەکــو ئ ــەو ڕێ لەدەســتدانی ئ

منداڵەکانــی ســتەمی ئــەوان بــۆ ســەر خــۆی دروســت دەکات. هەرچەنــدە 

ــەو  ــرت ئ ــەو کارە. چی ــرد ل ــەم ک ــک، پاشەکش ــوو جارێ ــو هەم ــش، وەک منی

منداڵــە دڕنــدە و ســپڵەیە نیــم. ڕامانــی درێــژ یارمەتیــدام چــۆن بیــر 

بکەمــەوە و چــۆن لــە کارەکتــەری تــۆ تــێ بگــەم، درکیــش بــە هەڵەکانــی 

ــەو  ــت، ئ ــک بێ ــت. هەرچۆنێ ــاو بێ ــم لەبەرچ ــی تۆش ــەم و باش ــۆم بک خ

ــی  ــۆ و هەڵەکان ــی ت ــێ باک ــۆی ب ــان ڕووی دا، بەه ــە نێوامن ــییەی ل ناخۆش

ــوو. ــەوە ب من

  بەدڵنیاییــەوە، وامــان بــۆ نــوورساوە، یەکــامن خــۆش بوێــت. ئەمەکەمــان 

ــە  ــە ب ــەی ماومان ــەو ژیان ــا ئ ــرەی توان ــە گوێ ــت. ب ــان بژێ ــەوەی ترم ــۆ ئ ب

ــدا، لــەم بارودۆخــە  ــەربەرین. لەگــەڵ ئەوەش ڕاســتگۆیی و ئارامــی بەس

ــەوەی  ــامن ئ ــەی یەکێک ــەو بڕوای ــتووم ب ــم، گەیش ــدا دەژی ــناکەی تێی ترس

ترمــان دەکوژێــت، لــە کۆتاییشــدا یەکــرت دەکوژیــن. تــۆ ناتوانــی لــە 

ــت.  ــردووی بژی ــە وام لێک ــتەم ک ــەو ش ــن ئ ــت. م ــن بژی ــی م دوای مردن

ــن  ــت م ــتێکەوە مردی ــۆی ش ــەر بەه ــی ئەگ ــە تایبەت ــت، ب دوای مردنیش

هۆکارەکــەی ببــم، ئــەوە منیــش بێگومــان خــۆم دەکــوژم. مردنــت، کــە زۆر 

جــار قســەی لەبــارەوە دەکــەی، هیــچ شــتێک لــە حاڵــی مــن بــاش نــاکات. 

ــەم  ــە میراتەک ــتێک ل ــچ ش ــت، هی ــی دادگا دادەنیش ــش ئەنجوومەن کاتێک

ــم. ــەر دەژی ــە تەنیاییەکــی خنکێن ــازار، ل ــە ئ ــەوەش جگەل ــێ! دوای ئ نادەن

ــە  ــن ئەم ــم، م ــە تەندروستیش ــەبارەت ب ــدووم! س ــن زۆر مان ــاوا، م    ماڵئ

ــە تەنگەنەفەســی  ــە نانیشــم خــواردوە، هەســت ب ــووم ن 3 شــەوە نەخەوت

ــت ئیشــیش بکــەم! ــەم. دەبێ دەک

نا، نەخێر، ناڵێم؛ ماڵئاوا، چونکە دەمەوێت جارێکی تر بتبینم!

ئااه، لەسەرخۆ نامەکە بخوێنەوە و هەوڵ بدە لێم تێ بگەیت.

دەزانــم کــە ئــەم نامەیــە ئــازارت دەدات، بــەاڵم بێگومــان نەرمــی و نیانــی 

ــەن  ــە دەگم ــتانێک ب ــە، ش ــی تیایی ــەت هیواش ــەی، تەنان ــەدی دەک ــدا ب تێ

پێێانــم زانیــوە!

خۆشم دەوێیت!
ش.ب

نامەی یەکەم
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خانم،
دەبــێ شــاعیر ئەگەرێکــی تــەواو لەبەرچاوبگــرێ و بوێــرێ ســەرنجی 

ــن  ــەی م ــەم حاڵەت ــی وەک ئ ــی بچووک ــۆ حاڵەتێک ــان ب ــی مەعالیت جەناب

ــە  ــە شــیعرێک، ل ــە نامێلک ــە ب ــوو ک ــەوەدا ب ــن ل ــی م ڕابکێشــێ. بەدبەخت

ــە  ــەم ڕاشــکاوییەی ک ــرام، ئ ــار ک ــە«،  تاوانب ــی خراپ ــر ناونیشــانی » گوڵ ژێ

لــە هەڵبژاردنــی ئــەم ناونیشــانە ترســناکەدا بەخــۆم ڕەوا بینــی، لــە توانایــدا 

نەبــوو مبپارێــزێ. هەســتم کــرد کــە بەرهەمێکــی جــوان و مەزنــم داهێنــاوە، 

بەرهەمێکــی ڕوون ؛ کەچــی بــەوە تاوانبــار کــرا کــە تەمومژاوییــەو ســزای 

ئەوەیــان بەســەردا ســەپاندم کــە پێداچوونــەوەی بــۆ بکــەم و چەنــد 

دەقــە شــیعرێکی لــێ بقرتێنــم ) شــەش دەق لــە تێکــڕای ســەد دەق(. 

بێوێنــە  نەجیبانــەی  بــە شــێوەیەکی  دادگا  کــە  بڵێــم  ئــەوەش  دەبــێ 

ــدا  ــە دادگاییکردن ــە ل ــتەواژانەی ک ــەو دەس ــرد و ئ ــم ک ــان لەگەڵ مامەڵەی

ــەاڵم  ــم دەکــەن. ب ــی نییەت ــە بێگەردی ــە تەواویــی جەخــت ل ــن، ب بەکارهات

ئــەو »غەرامە«یــەی کــە دەرهــەق بەمــن بڕاوەتــەوە، لــە دەرەوەی توانــای 

ــە  ــێ، ل ــاعیران تێدەپەڕێن ــتکورتی ش ــنووری دەس ــی س ــە تەواوی ــە، ب مندای

الیــەن چەندیــن هاوڕێــی نەجیبــەوە هانــدرام و لەهەمــان کاتیشــدا دوودڵ 

ــی و  ــەرەوڕووی میهرەبانی ــۆر، ب ــی ئیمپرات ــی خامن ــی نەرم ــە دڵ ــووم ک نەب

ــەوی ؛  ــن، چ مەعن ــی ب ــەوە، چ ماددی ــەک دەکرێت ــنە مەرایی ــوو چەش هەم

دوای دڵەڕاوکێــی و شــەرمۆکییەک کــە دە ڕۆژی خایانــد ئینجــا زاتــی ئــەوەم 

کــرد کــە قەڵــەم هەڵگــرم و ئــەم نامەیــەت بــۆ بنووســم و داواکارم کــە میهــر 

و بەزەیــی خامنــی ئیمپراتــۆر دەخالــەت لــە الی بەرێــز وەزیــری داد، بــکا.

خانــم، ئومێــدەوارم، ستاییشــی هەســت و شــعوورم بــە هەنــدە وەربگــرن 

ــەڵ و  ــە گوێڕای ــزادەوە ب ــەن خامنــی نەجیب ــە لەالی ــم ک و شــەرەفمەند دەب

ــم. ــووڵ بکرێ ــکار قب خزمەت

شارل بۆدلێر
19، شەقامی ڤۆلتێر

نامەی دووەم

لە فەرەنسییەوە: ئەحمەدی مەال
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1
لــه  ســاڵی 1821 لــه  باریــس لــه  شــه قامی هــوت فیــول ژمــاره  13 لــه  دایــك 

ــون  ــه  - دیج ــر و ده چێت ــه  فاگ ــت ب ــام ده بێ ــاڵی 1849 سه رس ــت، س ده بێ

ــوزی  1851 دوو  ــه  ته مم ــت، ل ــفلس ده بێ ــی س ــی نه خۆش ــه وێ تووش – ل

شــیعر بــه  نــاوی ســزای خۆبه گه وره زانــی بــاڵو ده كاتــه وه ، لــه  ســاڵی 1851 

گوتارێــك ســه باره ت بــه  خه مــرو حه شــیش بــاڵو ده كاتــه وه ، لــه  ســاڵی1852 

بــاڵو ده كاتــه وه ،  قوتابخانــه ی وه ســه نیه ت  لێكۆڵینه وه یــه ك ده ربــاره ی 

له ســاڵی 1853 دڵــی كه شــفكار ی – بــو – وه رده گێــڕێ و بــاڵوی ده كاتــه وه  

ــییه وه   ــدا نووس ــج به ش ــه  پێن ــاتێكی ل ــاڵی 1854 كاره س ــه  س ــس، ل ــه  باری ل

ــاداری  ــه  ئ ــه وه ، ل ــه اڵم بــالو نه كرای ــه كان، ب ــه  ئودیی ــوو ب كــه  تایبه تــی كردب

ــاڵو  ــه كان ب ــه  به دیۆم ــر ناونیشــانی گوڵ ــه  ژێ ســاڵی 1855 هه ژده شــیعری ل

كــرده وه  لــه  هه شــتی ته ممــوزی هه مــان ســاڵ لێكۆلینه وه یه كــی بــه  

نــاوی جه وهــه ری پێكه نیــن، 

ــاری  ــه  گۆڤ ــه وانه  ل ــیعری ش ــاوی ش ــه  ن ــیعر ب ــه ش ش ــاڵی 1857 ش ــه  س ل

ئێســتا بــاڵو ده كاتــه وه ، لــه  ســاڵی 1859 دا لێكۆلینه وه یــه  ده ربــاره ی 

لــه   هه روه هــا  ده كاتــه وه   بــالو  ئه ســلینۆ  شــارل  دووانه كــی  ژیانــی 

1860حه شیشــه خۆره كان له گۆڤــاری هاچــه رخ بــاڵو ده كاتــه وه، دواجــار 

لــه  ســاڵی 1867 ســه عات یانــزه ی به یانــی مااڵوایــی لــه  ژیــان ده كات و لــە 

گۆڕســتانی مۆنتبارنــاس ده نێــژرێ. 

2
لــه  ســاڵی 1884 دا موریــس باریــس كــه  هێشــتاكه  ئه وه نــده  نــاودار نه بــوو 

بــوو، لــه  بــاره ی گــوڵ به دیۆمه كانــه وه  بابه تێكــی نووســیوه و ده ڵێــت:  

وه ختــه  ئــه وه  بلێــم كــه  كتێبــی گوڵــه  به دیۆمــه كان كتێبێكــی ســاده یه  و لــه  

ئاســتی هه مووانــه ، لــه  ڕاســتیدا ئه گــه ر ته ســلیم بــه وه  بیــن، كــه  كتێبێكــی 

ســاده یه ، ئــه وه  هه رگیــز ته ســلیم بــه وه  نابیــن كــه  لــه  ئاســتی هه موواندایــه ، 

ــه   ــر ل ــتێكی ت ــه كان ش ــه  به دیۆم ــه  گوڵ ــه  ل ــه  جگ ــه  ك ــه س هه ی ــد ك چه ن

ــازه   ــه  تاوه كــو ئێســتاش شــتی ت ــره وه  بزانێــت؟ هه مــوو ئه وان ــاره ی بۆدلێ ب

لــه م 

كتێبــه دا 

ده دۆزنــه وه ، كــه  په یوه ســته  بــه  

ســیحرو زێده رۆیــی و  زۆر له خۆیــی 

نــا  ســاده یی  بــه اڵم  گۆیــی،  كرێــت  و 

ئــه وه   بێــت  ســاده   كتێبه كــه   ئه گــه ر   ،

دانپیانانــی  لــه   بریتییــه   ســاده ییه كه ی 

ئــازاری  شــتێ  هه مــوو  كــه   شــاعیرێك 

ده دات، بــه اڵم ئــه و هه ســته كان وا ڕاڤــه  

ده كات كــه  ڕاڤــه ی نیزامــی  بێت، وه ك خــۆی ده ڵێت 

هیســتیریا چێــژو ترســی تیایــه ، دانپیانانــی شــاعیر وا ئاڵــۆز 

ده بێــت كــه  به ســه ر  هه مــوو ڕاشــكاویێكدا زاڵ ده بێــت،  لــه  

ــه   ــتی ئه وانه دای ــه  ئاس ــه كان ل ــه  به دیۆم ــی گوڵ ــتیدا كتێب ڕاس

موریــس  له وانه یــه   وه رده گــرن.  بودلێــر  لــه   چێــژ  كــه  

ســابێ  ده ستنیشــانی پایــه ی بۆدلێــر بــكات ســه باره ت 

بــه  جه مــاوه ره وه ، كاتــێ ده ڵێــت:  چێژوه رگرتــن لــه  

ــه   ــن نیی ــن و ڕاهات ــه  ته لقی ــتی ب ــا پێویس ــر ته نه بۆدلێ

و بــه س، به ڵكــوو ده بــێ لــه  گــه ڵ پێداویســتی قووڵــدا 
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ــی  ــه  به زین ڕێبكــه وێ ك

هه روه هــا  نییــه ،  بــۆ 

وه ك پێداویســتییه كی لــه 

موجازه فــه ش  و  راده بــه ده ر 

ئــه و  ئه گــه ر  خــۆ  ناكــرێ،  ڕاڤــه  

ــژووی  ــه وه ، مێ ــڕی ناكات ــه  پ ــتێ نیی ــچ ش ــه وه  هی ــت ئ ــتییه  نه بێ پێداویس

ــه وه ،  ــاغ ده كات ــه  س ــه  باس ــه و كورت ــه  ئ ــه  ك ــه كان منوونه یه ك ــه  به دیۆم گوڵ

هه مــوو ئه وانــه ی كــه  هاوچاخــی بۆدلێــر بــوون،   لــه  بۆچوونه كانــی 

و  نووســین  شــێوه ی  بــه   ســه باره ت  كــردووه   هه ڵه یــان  خۆیــان 

ــان  ــۆف ده ركی ــانت ب ــه  س ــێ و ن ــل گوت ــه  تیوفی ــین، ن ــی نووس بایه خه كان

بــه وه  نه كــردووه  كــه  بــه م كتێبــه ، كــه  پــڕە  لــه  برووســك و هه وره تریشــقه، 

شــیعری فه ره نســی به هێزترینــی شــاعیره كانی خــۆی دۆزیوه تــه وه، كــه  

ــه  ــان ل ــان ئاگای ــووه، بێگوم ــت ترب ــه  هه س ــرو ب ــه  ئازارت ــان ب ــه  هه مووی ل

ڕه نــگاو ڕه نگــی گوڵــه كان بــووه ، بــه اڵم هه رگیــز بۆنیــان نه كــردووه ، 

جۆرێــك  بــه اڵم  نه بووینــه،   گه مــژە ڵ  نه دووه میشــیان  و  نه یه كه میــان 

لــه  ڕه زاگرنیــان به رامبــه ر بــه  بۆدلێــر نووانــدوه ، ســه ره ڕای زانســت و 

كه مــرت،  ده ســتپێكردووه كانیش  تــازه   نووســه ره   لــه   بــه اڵم  كارامه ییــان، 

لــه  نهێنییه كانــی شــیعری بۆدلێــر گه یشــتوون، ئاماده یــی ئه ویــان تیــا 

هه روه هــا  وه رگــرن.  بۆدلێــر  به دیۆمه كانــی  گوڵــه   لــه   چێــژ  نه بــووه  

كه مرتیــش  لــه  ســۆنبێرن و ماالرمــێ و فرلیــن كــه  به ده ســتێكی به تــاڵ 

و به دڵێكــی گه رموگــوڕ كه وتوونه تــه  

ســه ر شــیعره كانی بۆدلێــر.

نووســینه دا  كورتــه   لــه م  بۆدلێــر  به كورتــی 

كــه   ده كرێــت  خــۆی  هاوچاخه كانــی  لــه   ڕە خنــه  

نه یانتوانیــوه  لــه  شــیعره كانی كتێبــی گوڵــه  به دیۆمــه كان بگــه ن و جۆرێــك 

بۆنه یــه وه ،  بــه م  هــه ر  ئه مــه  هەڵبــژاردووه.  بــۆ  دژایه تیكردنیــان  لــه  

ــی دیالكــروای  ــم یاده وه رییه كان ــده وه  وابزان ــه  شــوێنێكم خوێن ــان ل جارێكی

ــر  ــان بۆدلێ ــیویه تی جارێكی ــاوه ، نووس ــر نه م ــم له بی ــوو پاك ــد ب هونه رمه ن

ــڕە   ــی زۆر چی ــه  به دواوه یه ت ــه  هه میش ــێ هه ی ــه  گه نج ــرد ك ــم ك داوای لێ

ده كات و بێــزاری كــردووه  به ڵكــو وابكــه م لــه  كۆڵــی بێتــه وه ، هەڵبــه ت ئــه و 

ــرو  ــا بۆدلێ ــووه ، هه روه ه ــر ب ــه یدای بودلێ ــه  ش ــوو، ك ــێ ب ــه  ماالرم گه نج

شكســپیر لــه  شــتێكه وه  وه ك یــه ك وا بووینــه  ســه باره ت بــه  مامڵه تــی 

ــه ره   ــه و دوو نووس ــه  ئ ــه ی ك ــۆره  ژیان ــه  ج ــوو ئ ــان و هه م ــی دایكی خراپ

گه وره یــه  به ڕێیــان كــرد كــه  ژیانێكــی گومانــاوی و پــڕ لــه  نه خۆشــییه كانی 

ــووه  ــه وه  ب ــی دایكیان ــی خراپ ــه  ئه نجام ــوو ، ل ــایكۆلۆژی ب س

3
ئــه و ئابڕووتاشــییه ی كــه  لــه  ســاڵی  دا 1875 ئــه و كتێبــه  وروژانــدی، ئــه و 

ســه ركه وتنه ی كــه  پاشــان بــه  ده ســتی هێنــا، هــه ر ئــه وه  بــوو كــه  به هــای 

ــوو، هــه ر  ــه و به دیارخســتنه  ب ــری به ده رخســت، خۆشــی هــۆكاری ئ بۆدلێ
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ــه و  ــی پت ــێ كارێك ــز ناتوان ــد هه رگی ــد هونه رمه ن ــه  ڕایگه یان ــوو ك ــه و ب ئ

ــه وه  ده كــرد كــه    ــێ، شــانازی ب ــێ سه رســامی بوروژێن ــكات ئه گــه ر نه توان ب

ــی. ــۆ كتێبه كان ــژی خۆشــده وێ ب ــۆزو تی ــا ناونیشــانی ئاڵ ــه و ته نه ئ

بودلێــر ســه باره ت بــه  كتێبــی گوڵــه  به دیۆمــه كان ده ڵێــت: ئــه وه ی مبناســێ 

كه شــفم ده كات، بــه اڵم ئه وانــه ی ناتونــن  یاخــود نایانــه وێ له مــن بگــه ن، 

هه روه هــا  بكه مــه وه ،  ڕوون  بۆیــان  كــه   بێهووده ییــه   كارێكــی  ئــه وه  

ــه   ــه و كتێب ــه  ئ ــم ك ــی گوت ــه وره  پێ ــاعیرێكی گ ــان ش ــیویه تی جارێكی نووس

ــه وه  خــووی  ــه اڵم ئ ــه وه ، ب ــه ڕە ی ژیانت ــه  مــۆری نه فره تــی به ســه ر الپ ده بێت

ــان  ــه  ڕقلێبوونه وه ی ــانازی ب ــن و ش ــه  ڕق و قی ــم ب ــۆش ده ب ــه  دلخ ــه  ك من

ــاو  ــه  ئ ــرتم و ل ــه ز پاك ــه  كاغ ــن ل ــه  م ــه ن ك ــارم ناك ــه  خه مب ــه م ، ئه وان ده ك

زاهیــد تــرم .

چه ند شیعرێكی دیوانی گوڵه  به دیۆمه كان 

دوژمن
گه نجێتیی من شتێ نه بووه ، جگه  له  ڕه شه  گێژه نێ 
لێره و له وێ هه ندێ خۆره تاوی دره شاوه ی پێدا چووه  

باران و هه وره تریشقه  بێستانی منیان شێالوه 
 جگه  له  كه م به رهه مێكی زێڕین هیچیان تیا نه هێشتۆته وه  

سه یر بكه  ئه وه  بیرۆكه كانم وا گه یشتنه  پاییز 
 خۆ ده بێ بێڵ و پاچ به كار بهێنم 
كێ ده زانێ ئاخۆ ئه و گوڵه  تازانه ی

 من خه ونم پێیانه وه  ده بینی
ئه و خۆراكه  له ناو ئه و خۆڵه  شۆردراوه دا ده دۆزنه وه

كه  چاالكییان تیا زیندوو ده كاته وه  
ئه ی ئێش و ئازار، زه مه ن ژیان تووشی به اڵ ده كات  

دوژمنی نادیاریش دڵمان هه نجن هه نجن ده كات 
به سه ر خوێنمانه وه  گه شه  ده كا و به هێز ده بێت

پیاو و ده ریا
ئه ی مرۆڤی ئازاد تۆ هه میشه  ده ریات خۆش ده وێ 

ده ریــا ئاوێنه تــه  خــۆت لــه  هه ڵكشــانی شــه پۆله  ناكۆتاكانــی 
ــه وه   ده دۆزیی

له  كاتێكا ڕۆحت خه ره ندێكه  كه متر له  تاڵی ئه وی نییه  
ئه وه ی جێی دڵخۆشییه ئه وه یه  له  وێنه ی خۆتا ڕووبچی 

به  چاو و ده سته كانت له  باوه شی بكه یت 
هه ندێ جار دڵت یاری به  خورپه ی خۆی و 

به  هه راوزه نای ئه و شكایه ته  وه حشی و سه ركێشه  ده كات 
ئێوه  دوو ئاڵۆزن كه  هه رگیز شتێ نادركێنن 

 جا ئه ی پیاو كه س نه یتوانیوه  په ی به  ناخت ببات 
ئه ی ده ریا كه س ناتوانێ به  سامانی ناو قوواڵیی تۆ بزانێ 

چونكه  به  شیدده ت نهێنیی خۆتان ده پارێزن
لــه   په شــیمانی  بــێ  به زه ییانــه وه   بــێ  ئه وه یشــدا  له گــه ڵ 

ن  جه نگــدا
چونكه  مه رگ و كوشت و كوشتارتان زۆر خۆش ده وێ

ئه ی دوو جه نگاوه ره  ئه زه لییه كان 
ئه ی ئه و دوو برایه ی كه  كپبوونه وه  نازانن 

 

به  ته واوییه وه 
رۆژێكیان شه یتان له  ژووره كه ی سه ره وه مدا هاته  دیده نیم 

هه وڵی دا له  كاتی گوناهكردنا بمگرێ و به رزه فتم كات 
شه یدام كه  پێم بڵێی كێنده رێی له  هه مووان شیرینتره  

ــان دروســت  ــه ی ســیحری خۆی ــه و جوانییان ــی هه مــوو ئ ــه  میان ل
ده كــه ن 

ئه و شته  گوڵین و ڕه شانه ی كه  جه سته ی ئه و پێك ده هێنن 
چ شتێ جوانتره ؟ 
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ئه ی نه وسی خۆم وات ده بینم ،  به  ناچاری خۆشت ده وێ  

جێی به راورد نییه  هه رشته كانی هه تووانه 
كاتێ به  ئه فسوونی خۆی لوولم ده دات 

 ده مبینی كه  نازانم ئه و شته  چییه  ئه فسوونم ده كات
 وه ك سپێده  ده مخاته  ته باهی و وه ك شه و دڵم ده داته وه  

 ئه و  گونجانه ی ته واوی جه سته ی لوولده دا  
ئه وه نده  جوانه  شیكردنه وه ش 

هێزی ژماردنی گونجانه  زۆره كانی ئه وی نییه 
هه موو هه سته كانم له  یه كیاندا ده توێنه وه  

هه ناسه كه ی موزیك ده خوڵقێنێ 
ده نگیشی عه تر دروست ده كا

تارمایی
وه ك فریشته یه كی خودان چاوێكی وه حشی  

ده گه ڕێمه وه  سه ر بالینگانت 
به بێ هه رو زه نا له  تاریكی شه وا خۆم ده خزێنمه  تۆوه  

  
ئه ی ڕه شتاڵه ی خۆم ماچی ساردی وه ك مانگت پێده به خشم 

هه ر وه ها دسگه مه ی ماره كان
 كاتێ به دوای النه كانیان ده گه ڕێن 

كه  سپێده  دادێته وه  ده بینی، 
شوێنی من چۆڵه  و  تا شه و دادێ سارده  

وه ك چۆن هه ندێ ده یانه وێ 
به  خۆشه ویستی به سه رتا زاڵ بن 

ئه وه  من ده مه وێ به  ترس و تۆقاندن به سه رتا زاڵبم
.

 - بودلیر بقلمه – ت - صالح لبكی
 -ktaba  مختارات من ازهار الشر – انترنیت كتاب


