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دوایكــرد،  كۆچــی  ســاڵیدا   91 لەتەمەنــی  كــە  ســالنجەر  دی.  جــەی. 

دیاردەیەكــی تایبــەت و دەگمــەن بــوو لــە مێــژوی ئەدەبــی ســەدەی 

بیســتەمدا. ئەویــش لــەدوو ڕووەوە، یەكــەم- ئــەو گۆشــەگیریە ئەدەبــی و 

زیندەگیــە دورو درێــژەی، زیــاد لەچــل دانــە ســاڵ بــەردەوام بــوو. دووەم- 

باڵوبونــەوەی ڕۆمانەكــەی )پاســەوانێك لەمــەزار( كەڕۆماننوســی كۆچكردوو 

غالــب هەلســا وەریگێڕایــە ســەر زمانــی عەرەبــی و دەنگدانەوەیەكــی 

ــچ ڕۆماننوســێكی دیكــە  ــی هی ــن ڕۆمان ــوو، یەكەمی گــەورەی وەهــای هەب

ــوو. ســاڵی 1951 و دەســتبەجێ   ــەو چانســەی نەب لەســەدەی بیســتەمدا ئ

لەگــەڵ باڵوبونەوەیــدا، ملیۆنەهــا دانــەی لێفــرۆرشا. ســەیر لەوەدایــە هەتــا 

ئێســتاش لەڕیــزی پڕفرۆشــرین كتێبەكاندایــە، دوای تێپەڕوبوونــی زیــاد 

ــەدە. لەنیوس

پێدەچێــت گەنجــان و خوێنــدكاران )بەتایبــەت لەواڵتانــی خۆرئــاوا(، هەتــا 

ئێســتاش خۆیــان لەقارەمانــە هەرزەكارەكــەی )هۆڵــدن كۆڵفێڵــد(ی تەمــەن 

شــانزە ســاڵدا ببیننــەوە، ســەرباری ئــەو گۆڕانكاریــە زۆر گەورانــەی بەســەر 

شــێوازی ژیانــدا هاتــووەو ئــەو كۆدێتــا گــەورەو گراناشــی لەنــۆرم و بەهــا و 

داب و نەریتەكانــدا ڕویانــداوە.

)پاســەوانێك لەمــەزرا( بۆســەر ســی زمــان وەرگێــڕدراوەو زیــاد لــە 65 

ملیــۆن دانەشــی لێفــرۆرشاوە. ســەرەڕای ئــەو هێرشانەشــی لەالیــەن هەندێ  

لەڕەخنەگرانــەوە ڕووبــەڕووی بــووەوە، هەروەهــا لەالیــەن دەزگاكانــی 

خوێندنیشــەوە. بەوپێیــەی منونەیەكــی دزێــوی خوێنــدكار دەخاتــەڕوو، 

لەمیانــەی )هۆڵــدن(ەوە كــە لەخێــزان و خوێندنگــەو هەروەهــا كۆمەڵگەش 

ــە بەشــێكی  ــە. ئەڵبەت ــی نیی ــی ئەخاق ــچ بەهایەك ــەو دەربایســی هی یاخی

ــی  ــی بەرهەمێكــی ئەدەب ــەدەرەوەڕا دادگای ــێ  ل ــە ڕاســن، وەل ــەو ڕەخنان ئ

ــەت. ــی تایب ــی ئەدەب ــی ناوەك ــی لۆژیك ــەك بەپێ دەكات، ن

ــتی  ــە گوزارش ــرد، چونك ــە پەیداك ــە زۆرەی بۆی ــەو ناوبانگ ــە ئ ــەم ڕۆمان ئ

تــازە  و  خوێنــدكاران  و  هــەرزەكاران  پەنگخواردووەكانــی  لەخواســتە 

پێگەیشــتوان دەكــردو لــەڕووی كۆمەاڵیەتــی و مۆراڵیشــەوە، پــەردەی 

ــردن و  ــەروەردەو فێرك ــی پ ــی كەكتێبەكان ــك هەڵاڵ ــەر ڕووی جیهانێ لەس

ــەكان  ــە ئایدیالی ــە مۆراڵیی ــاكان و ڕێنومایی ــە دۆگ ــەزراوە پەروەردەیی دام

لەكۆمەڵگەیەكــی نــا ئایدیالــی و بگــرە دووڕوشــدا، شــاردبوویانەوە. 

ــەوە  ــەو دەنگدان ــدا، ئ ــەڵ باڵوبونەوەی ــەزرا( لەگ ــەوانێك لەم ــرەوە )پاس لێ

ــی  ــۆ ماوەیەك ــتگەلێك كەب ــوو لەش ــت ب ــتكردو گوزارش ــەی دروس گەورەی

دورو درێژبــوو لەناخیانــدا پەنگــی خواردبــووەوە، پاشــان بەهــۆی ئــەوەوە 

ــەو  ــە لەبەرئ ــكات. ڕەنگ ــۆی ب ــت لەخ ــەوە تاگوزارش ــۆی دۆزی ــەی خ ڕێگ

ــردن،  ــەروەردەو فێرك ــی پ ــك لەدامەزراوەكان ــر زۆرێ ــت دوات هــۆكارە بووبێ

ــار دەدەن  ــوون و بڕی ــۆ ڕۆمانەكــە ب دەســتبەرداری ســەركۆنەكردنەكانیان ب

ــەوە. ــی بڵێن بەخوێندكاران

ــار بەســەر نوســەرەكەیەوەو  ــە ب ــە، بۆبێت تۆبڵێــی ئــەو ســەركەوتنە گەورەی

هەڵبژێرێــت؟  گۆشــەگیری  بەرهەمیــدا،  یەكــەم  لەگــەڵ  ناچاربووبێــت 

ــت  ــدا شكس ــی دواتری ــەوەی لەكتێب ــت ل ــرس بووبێ ــەی ت ــود هۆكارەك یاخ

ــت؟ ــەركەتوو نەبێ ــت و س بێنێ

بەتەواوەتــی كــەس ئــەوە نازانێــت و ســالنجەریش هەرگیــز باســی هیچــی 

ڕوون  گۆشــەگیربونی  و  لەنوســین  هێنانــی  واز  كەهــۆكاری  نەكــردووە 

بكاتــەوە. ئاخــر بەدرێژایــی 40 دانــە ســاڵ جگــە لەژنــان ڕێگــەی بەكــەس 

نــەداوە لێــی نزیــك بێتــەوە، ئــەو ژنانــەی هــەرزوو وازیــان لێــی هێنــاوەو 

ــۆی. ــای خ ــەوە الی تەنی ــش گەڕاوەت ــەوە ، ئەوی ــی تەكیونەت لێ

جــەی. دی. ســالنجەر لــە 1 كانونــی دووەمــی ســاڵی 1919، لەشــاری 

نیویــۆرك لەدایــك بــووە. خوێندنــی ســەرەتای هــەر لــەو شــارەدا خوێندووەو 

ــی(،  ــە )مەكبێرن ــی ل ــی تایبەت ــۆ خوێندنگەیەك ــی ب پاشــان باوكــی ناردویەت

بەمەبەســتی تەواوكردنــی قۆناغــی ئامادەیــی، بــەاڵم لەتەمەنــی شــانزە 

ــە  ــەوانێك ل ــە )پاس ــت. ل ــەرپێچیەكانیەوە دەردەكرێ ــۆی س ــاڵیدا و بەه س

مــەزرادا(، هۆڵدنــی كارەكتــەری  ســەرەكی ڕۆمانەكــە لەهەمــان تەمەندایــە.

دوای ئــەوە پەیوەنــدی بەئەكادیمیای ســەربازیەوە دەكات و دوای دووســاڵ 

تــەواوی دەكات. لــەو كاتانــەدا بۆماوەیەكــی كــەم، ئاشــنایەتی لەگــەڵ ئۆنــا 

یۆنێلــی كچــی شــانۆ نامەنوســی بەناوبانگــی ئەمریكــی بۆژیــن یۆنیــل 

پەیــدادەكات. ئۆنــا تەمەنــی شــانزە ســاڵ دەبێــت و زۆر جــوان و قەشــەنگ 

دەبێــت.
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بــەاڵم ســەروەختێك لەســاڵی 1941دا ســالنجەر پەیوەنــدی بەســوپاوە 

ــن  ــی چاپڵ ــر شــوو بەچارل ــت و دوات ــی دێ ــان كۆتای دەكات، پەیوەندیەكەی

ــا  ــدا  ئۆن ــت، لەكاتێك ــاڵیدا دەبێ ــچ س ــا و پێن ــی پەنج ــە لەتەمەن دەكات ك

هەژدەســاڵ بــووە. ئەڵبــەت ئــەوە بــۆ چارلــی چاپڵــن شــتێكی ســەیرنەبووەو 

ــاوەتەوە.  ــتی وای لێوەش ش

ــتی  ــە بەمەبەس ــەدەر، بۆی ــوپا دێت ــەوە لەس ــی وێران ــالنجەر بەدەرونێك س

لەگــەڵ  ئاشــنایەتی  لەوێــدا  و  دەكات  لەفەرەنســا  ڕوو  پشــودان 

نازانیــن(،  لەبــارەوە  )كــەزۆری  پەیــدادەكات  فەرەنســیدا  پزیشــكێكی 

ــەوە  ــت و دوای ئ ــگ دەخایەنێ ــۆ مان ــا ن ــەرگیریەكەیان تەنه ــەاڵم هاوس ب

دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەمریــكا و بەجیــدی بیــر لــە نوســین دەكاتــەوە.

ــە  ــەت ل ــەوە، بەتایب ــدا باڵودەكات ــارە ئەدەبیەكان ــك لەگۆڤ ــد چیرۆكێ چەن

)نیۆركــەر(دا و پاشــان )پاســەوانێك لەمــەزرا( چــاپ دەكات. لــەو ماوەیــەدا 

زۆر جــار بینیویانــە كــە لەگــەڵ كچانــی هــەرزەكاردا، هامشــۆو ڕۆتــی 

ــردووە. ــكردنی ك ــی وەرزش ــود گۆڕەپان ــكردن یاخ ــی دانس هۆڵەكان

بەناوبانــگ  ڕەخنەگــری  كچــی  گاســی  كلیــردۆ  ئاشــنای   1954 ســاڵی 

ڕۆبــەرت دۆگاس دەبێــت كــە لەتەمەنــی نۆزدەســاڵیدا دەبێــت و زۆر 

بەكارەكتــەری ســەرەكی چیرۆكەكــەی )فرانــی گــراس( دەچێــت. 

و  دەكــەن  هاوســەرگیری  یەكرناســینیان،  دوای  ســاڵێك 

ناخایەنێــت. زۆر  هاوسەرگیریەكەشــیان 

باڵودەكاتــەوە  زوویــی(  و  )فرانــی   1961 ســاڵی 

كەڕەخنەگــران بەگەرمــی پێشــوازی لێدەكــەن، بــەاڵم 

)ســیمۆر..  دەگــرن  دواتــری  بەرهەمــی  لــە  ڕەخنــە 

پێشــەكی(، ســەرەڕای ئــەوەی فرۆشــی زۆریشــی دەبێــت. 

دوای ئــەو ســااڵنەی هــەوڵ و چاالكیەكــی چــڕو پــڕی تێــدا 

ئەنجامــدا، ئیــدی ســالنجەر تادەهــات دەچــووەوە ناوخۆیــەوەو 

لەكلیــر دۆگاســی هاوسەریشــی دووردەكەوتــەوە كــەدوو  تەنانــەت 

منداڵــی لێــی هەبــوو.

لــەوە بــەدوا زۆربــەی كات ماڵــی جێدەهێشــت و زۆربــەی ڕۆژەكانــی، 

سالنجەر
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ــد  ــووە چەن ــار هەب ــوو. ج ــە دەچ ــە بەكوالن ــەردەبرد ك ــەدا بەس ــەو هۆڵ ل

ــی  ــە، خواردن ــی بچكۆالن ــەر تەباخێك ــەوەو لەس ــدا ماوەت ــەك لەوێ هەفتەی

بۆخــۆی ئامــادە كــردووە. ئەمــە وادەكات هاوســەرەكەی كەلەییــی بێــت و 

بەرگــەی ئــەوە نەگرێــت. تەنهــا بەجیابوونــەوەش ڕزگاری دەبێــت و ســاڵی 

ــەوە. ــتی دەبێت ــتی لەدەس 1967 دەس

شــت  هەمــان  ســالنجەر  ئــەوە،  دوای  ســاڵ  پێنــچ 

ــەوە  ــەدا دووبارەدەكات ــی دیك ــەڵ كچۆڵەیەك لەگ

ســاڵی  مانیارد(ۆیــە.  )جۆیــس  كەئەویــش 

1972 )نیویــۆرك تایمــز( لەســەر بەرگــی 

وەك  دایدەنێــت،  گۆڤارەکــە  پێشــەوەی 

باڵوكردنــەوەی  دوای  شاباشــكردنی 

ــتەكان  ــەوەی شەس ــارەی ن ــی دەرب وتارێك

و پێشــبینی لەدایــك بونــی ڕەخنەگرێكــی 

لێدەكــرا.  گــەورەی 

جۆیــس ماینــارد ئــەوكات تەمەنــی هــەژدە ســاڵ 

بــوو، وەهــاش دەهاتــە پێــش چــاو وەك ئــەوەی 

ســەیربوو  ڕێكەوتێكــی  بێــت.  لۆلیتــاكان(  )لۆلیتــای 

هەژدەســاڵەكە  )كچــە  بەنــاوی  ســالنجەر  كەچیرۆكێكــی 

ــووەوە. لەكونجــە  ــاڵو بووب ــارەدا ب خواســتی ژیانــە(، لەهەمــان ژم

پەنهانەكــەی خۆیــەوە، ســالنجەر نامەیەكــی بــۆ دەنێــرێ  و سەرســامی 

ــاكات.  ــازە پێگەیشــتووە كــەش بــڕوا ن خــۆی بــۆ بەیــان دەكات، نوســەرە ت

ــزان و  ــاو خێ ــت )خ ــوو شــت بێ ــتبەر داری هەم ــار دەدات دەس ــە بڕی بۆی

خوێندنەكــەی( و خــۆی بگەیەنێتــە الی ســالنجەر. ئیــر ئاوابــوو.

ــەورە،  ــە نوســەرێكی گ ــەی ببێت ــارد دەیویســت كچەك ــس مانی ــی جۆی باوك

لەبــری ئــەوەی لەســاو پەنــای ســالنجەردا بپۆكێتــەوە. جۆیــس خۆشــی دركی 

بەوەكــرد، بــەاڵم كاتێــك تەمەنــی بــوو بــە چــل و چــوار ســااڵن!

ســالنجەر خــۆی لەنێــو دنیــای نوســیندا نوقــم دەكــردو ئەویــش بــەردەوام 

ــەاڵم  ــتەكان. ب ــەوەی شەس ــارەی ن ــەی، دەرب ــرۆژەی كتێبەك ــەر پ ــوو لەس ب

بەرەبــەرە كێشــەو ناكۆكــی لەنێوانیانــدا دەســت پێــدەكات، ئەویــش بەهۆی 

ئــەوەی ســالنجەر نایەوێــت منداڵیــان بێــت و لەیــەك جیــا دەبنــەوە.

بەچەنــد مانگێكــی كــەم دوای ئــەوە، ســالنجەر هەمــان شــت لەگــەڵ 

ئەلیــن جۆیســی ئەكتــەردا دووبــارە دەكاتــەوە كــە لەتەمەنــی ســی و پێنــچ 

سالنجەر
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ســااڵندا دەبێــت. ئەلیــن نامەیەكــی لەســالنجەرەوە 

خــۆی  سەرســامی  لەنامەكــەدا  و  پێــدەگات 

بــاوەڕ  ئەمیــش  و  دەردەبڕێــت  بەنواندنەكانــی 

ــاكات. ــۆی ن بەخ

بــوو  زەمانــەدا  دەورو  لــەو  ســالنجەر  ئاخــر 

بــوو بەئەفســانەیەكی زینــدوو.. قســە و باســی 

زۆری لەبــارەوە دەكــرا، بەتایبــەت گۆشــەگیرییە 

ــت و  ــی ڕاس ــش هەواڵ ــەیرەكەی و ڕۆژنامەكانی س

دەكــردەوە. بــاڵو  لەبــارەوە  ناڕاســتیان 

)ماوەیەكــی  باســیدەكات:  جۆیــس  ئەلیــن  وەك 

خــۆش پێكــەوە بەســەر دەبــەن(، بــەاڵم ســالنجەر 

دوای  لێدێنێــت،  وازی  هەشــتاكاندا  لەكۆتایــی 

ــەوەی ئاشــنایەتی لەگــەڵ خامنــە دەرهێنەرێكــی  ئ

گەنــج لەهامبشــایەر پەیــدادەكات. هەمــوو ئیش و 

كاری ئــەو خامنــەش ئەوەبــوو، دووبــارە ئەو قســانە 

ــەر  ــرد، لەب ــی دەیانك ــدا كەخەڵك ــەوە بەگوێی بدات

ــوو. ــران بووب ــی گ ــااڵنەدا گوێ ــەو س ــەوەی ل ئ

گیریەكــەی  كەگۆشــە  تارماییــەك  گەورەتریــن 

نــەوەی  لەبــارەی  خامنەیــە  ئــەو  تێكــدەدات، 

ســەمەرەی  و  ســەیر  ئەتــواری  و  شەســتەكان 

نوســەرانی ئــەو قۆناغەوە دەنوســێت )كەســالنجەر 

خامنــە  لــەو  مەبەســتان  لــەوان(و  یەكێكــە 

مانیــارد(ە. )جۆیــس  نوســەرەش 

ئــەم خامنــە هــەر بــەو ئامــرازە تۆڵــەی لێدەكاتــەوە 

كەكــردی بــە ئەفســانە )واتــە بەنوســین(. دوای 

بیســت ســاڵ كتێبەكــەی )گــەر بەڕاســتی دەتەوێت 

لەبارەیــەوە ببیســتی(، ئــەوەش ڕســتەی دەســپێكی 

ــە. ــی )پاســەوانێك لەمەزرا(دای ڕۆمان سالنجەر
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كتێبەكــە ســاڵی 1999 باڵوبــووەوە. ئەویــش دوای بێنــەو بەردەیەكــی 

زۆری پارێزەرەكانــی كەهەوڵیانــدا بڕیارێــك لــەدادگاوە دەربچێــت و ڕێگــە 

ــی  ــەوەی ژیان ــت، لەبەرئ ــارد بگرێ ــس مانی ــەوەی كتێبەكــەی جۆی لەباڵوبون

ــدەكات. ــالنجەر باس ــی س تایبەت

وەك ژنەكانــی دیكــەو ئــەو هەمــوو ســاڵە لەســەر داوای ســالنجەر، مانیــارد 

ــارو  ــا دووج ــەی تەنه ــەوەی كتێبەك ــش باڵوبون ــوو. پێ ــی هەڵبژاردب بێدەنگ

بەشــێوەیەكی ســەرپێی قســەی لەبارەیــەوە كردبــوو.

جارێكیــان لەدیدارێكــی ڕۆژنامەوانیــدا وتبــوی: )وەك دەزانــن جیــری- واتــە 

ســالنجەر-، كەســێكی گۆشــەگیرەو منیــش تــەواو ڕێــز لــەو گۆشــە گیریــەی 

دەگــرم، وەك ئــەوەی لەمێــژە بەڵێنــم پێیــداوە، وەلێ  ڕابردووی هاوبەشــان، 

موڵكــی منیشــە. ئــەو پەیوەندیــەی نێوامنــان منــی گــۆڕی. ســالنجەر 

كاریگــەری گــەورەی لەســەر ژیانــم جێهێشــت، وەك چــۆن كاریگــەری 

گــەورەی لەســەر ژیانــی هەمــوو كەســێكی دیكــە جێهێشــتووە. دوای ئەوەی 

پەیوەندیەكــەی نێوامنــان كۆتایــی هــات، هەســتم بەســەرگەردانیكرد. هیــچ 

جێگەیەكــم لــەم دنیایــەدا شــك نەدەبــرد، تاپەنــای بۆبــەرم(.

لەخامنــە  یەكێــك  كاتەبــوو  ئــەو  كردبێــت،  كەباســی  جاریــش  دووەم 

ــتەواژەیەش  ــەم دەس ــازكردو ب ــدا س ــی لەگەڵ ــەكان گفتوگۆیەك ڕۆژنامەنوس

پێشــكەش بەخوێنەرانــی كــرد: )ئــەو ژنــەی هاوڕێــی ســالنجەر بــوو(. 

دەربــارەی ئــەوە جۆیــس مانیــارد دەڵێــت: )لــەو وەســفكردنە تۆقیــم 

ــردەوە(. ــالنجەردا كورتك ــی س ــەرێك لەهاوڕێ ــرۆڤ و نوس ــی وەك م كەمن

ــان(،  ــەدە لەجیابوونەوەی ــو س ــاش نی ــاردەدات )پ ــارد بڕی ــەوە مانی دوای ئ

گۆشــەگیریەكەی ســالنجەر تێــك بــدات و دەربــارەی ئــەو یەكــر بینینەشــیان 

دەڵێــت: )یەكەمجــار كەچــاوم پێیكــەوت، مــن كچێكــی ترســاو و  سەرشــكاو 

ــی  ــت كەپێ ــن ش ــوو. دوای ــاوی دنیاب ــن پی ــەوە بەهێزتری ــەالی من ــووم. ب ب

وتــم ئەوەبــوو: مــن الیەقــی مرۆڤێكــی وەک ئــەو نیــم، بــەاڵم كاتێــك دوای 

ئــەو هەمــوو ســاڵە ســەردانیم كــردەوە، هەســتم كــرد ئافرەتێكــی بەهێــزم 

لەتەمەنــی چــل و چــوار ســاڵیدا. ئــەوكات زانیــم ئــەو هەڵەبــووە(.

مانیــارد گۆشــەگیری ئــەو تارماییــە تێــك دەدات كــە لەڕابــردووەوە هاتــوو، 

بەیــەك ڕۆمــان جیهانــی هەژانــد. مانیــارد لەمــاوەی ئــەو 25 ســاڵەدا 

نەیتوانــی ســالنجەر لەبیربــكات، هەرچەنــدە لــەو ماوەیــەدا چەندیــن پیــاو 

ــە دەژی. ــی بەربادان ــەوە، ژیانێك ــەدوای جیابونەوەیان ــێت و ل دەناس

لەجەژنــی لەدایــك بونــی 44 ســاڵیدا دەچێــت بــۆالی ســالنجەر، كەبــە واق 

ــەی مریشــك  ــك بەكوالن ــدا )ژورێ ــەردەم ژوورە بچكۆالنەكەی ــەوە لەب وڕمان

دەچێــت( پێشــوازی لێــدەكات، بۆئــەوەی یــەك قســەی پێبڵێــت: )بــۆ 

ــتت(. ــوو لەدەس ــم ب ــە نەجات هەتاهەتای

سەرچاوە:
الپەرەی کلتووری ڕۆژنامەی )الشرق االوست(.


