ڤۆکس پۆپولی

یالمار سوێدەربێری

لە سویدیەوە:

عەبدواڵ قادر دانساز

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــهم شــاره بهڕەوشــترتین شــاری جیهانــە .گــهر جارێــک لــ ه جــاران،
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شــاعیرێک یــان هونهرمهندێــک لــه کاره هونهرییهکهیــدا ئــهو
ســنوورهی بــۆی دانــراوه ببهزێنێــت و هەروەهــا بەهرەکــەی خــۆی بــە
خراپــی بەکاربهێنێــت ،ئ ـهوه بهتهنهــا مرۆڤ ـهکان نییــن ،بهڵکــو تهنان ـهت
ســهگی بچکۆلــە و گەنەڵیــش زیــاد لــه ڕاد ه تــوڕە دهکات.
دواجار دوێنێ بوو ههستم بهو شته کرد.
ئــهو کاتــهی لــە کتێبخانــە دەرچوومــە دەرەوە کاتژمێــری ســێ بــوو ،لــه
کتێبخانـه چوومـه دهرهوه ،لـه ســەعیکردنی نــاو دیــواره فێنکـهکان مانــدوو
بــووم وتــهواو بــه کتێبــی هێنــدە قەبــە بارکرابــووم ،کــه مــن ههرگیــز
ئهوهنــدهی ئـهو کتێبانـه قهڵـهو نابــم و هێندەیــش فێــر نابــم تاوەکــو ئێــوە
لــە نــاوی ئــەو کتێبانــە حاڵــی بــن ئەگــەر بێتــو مــن دەســت بــە ژماردنیــان
بکــەم.
ڕۆژێکــی گــەرم و بەبەرەکەتــی وهرزی هاویــن بــوو .لهژێــر داره س ـهوز و
گهورهکانــدا ب ـه الڕێیەکــدا پێچــم کــردهوه ،بــه دهســته چ ـهپ و دهســته
ڕاســتی خۆمــدا ،کتێبهکانــم فــڕێ دا .جگهرهیهکــم داگیرســاند و چــاوم
نیمچــە نوقــاو کــز کــرد بــوو .ههســتمکرد کاتێــک مــرۆ چــاوی کــز دەکات
 ،بــهزۆری دنیــا بــه شــێوهیهکی دهســتکرد دێتــه بهرچــاوی؛ ههمــوو
هێڵــهکان ڕوونــر و ســاکارتر دهبــن ،ههمــوو ڕەنگــە لــە یــەک جیــاوازە
چکۆلـه و ناپێویســت و سهرلێشــێواوهکان نوقــم دهبــن ،فیگــورهکان لهسـهر
ئ ـهو تەختــەی شــانۆیەی وهک ســێبهر وایــه ،ل ـه ئاســتی جیــا جیــادا دێنــە
پێشــچاو و دوور دهکهونــهوه .چهندێکیــش ناشــادمان بــووم بــهوهی

چیرۆک

ههنوک ـه ب ـ ه چــاوی نیمچ ـه نوقــاوهو ه دانیشــتووم ،هــاوکات دوو پیرێژنــی
ئێســکگران لهگ ـهڵ س ـهگێکی ڕەشــی چکۆالن ـهی ب ـه پهتێــک بهس ـراوهوه
بــه تهنیشــتمهوه تێپــهڕ بــوون!
پەیکەری :یالمار سوێدەربێری

دیمەنەکــە ئەوەیــە؛ ل ـه پشــتهوه پەیکــەری باپیــره دانیشــتووه و خهونــی
کۆنینــهی خــۆی دهبینــێ .خــهون لــه بــارهی ئــهو نهوانــهی دێــن و ئــهو
نهوانـهی کــە ئــەم چاوەڕوانــی شــتێکی زۆر جوانیــان لــێ دەکات (بەداخەوە
ڕەنگبــێ مــن بــە هەڵــەدا چوبێتــم) .مــن لــه جێــگای تهماشــاکهران
دانیشــتووم؛ لهســهر تهختــهی شــانۆکهی نێــوان ههردووکامنیشــدا دوو
پیرێژنــی ئێســکگران ،لــه دهســته ڕاســتهوه بــۆ دهســته چــهپ ،لهگــهڵ
ســهگێکی ڕەشــی چکۆالنــه بــه پهتێــک بهســراوەوە دەبیرنێــن.
لەبــەر ئــەوەی ئەگــەر وا ڕێکــەوت کەســێک ئــەوەی لــە بیرچووبێــت
بــەوەی پەیکــەری باپیــرە پەیکەرێکــە ســەرودڵ دەگرێــت ،ناچــارم ئــەوە
بــە بیــری خۆمــدا بهێنمــەوە؛ چونکــه پهیوهنــدی بــه سهرگوزشــتهکهوه
ههیــه.
هــهر دوو پیرێژنهکــه لــه بــهردهم پهیکــهره برونزییهکــه ڕادهوهســن
و لەگــەڵ یەکــری ڕای خۆیــان دهربــارهی پهیکــهره هونهرییهکــه
دهگۆڕنــهوه؛ مــن ناتوانــم گوێــم لــێ بێــت ئــهوان دەڵێــن چــی؛ بــهاڵم
لــه ســهر لــه قاندنهوهیــان و جواڵنــهوهی بــه تــاوی چهتــره ســهوز
ئاســاکانیان ب ـه ه ـهوادا ،ئ ـهوه دهبینــم کــە ئ ـهوان ب ـهزۆری ل ـ ه ڕوانگ ـهی
ئاکارییانــهوه ،نــهوهک ئێســتاتیکییانهوه ســهرنجی پهیکهرهکــه دهدهن.
بۆچوونهکانیشــیان ســهرهنجامی حهزلــێ نهکردنیــان نیشــان دهدا.
لــهو ماوهیــهدا ســهگه چکۆالنهکــه ،ههنــدهی پهتهکــهی ملــی
ساڵی سێیەم

ڕێگــهی پــێ دهدا ،بەمــاو بــەوالدا ڕادەکات ،تــا لــه کۆتاییــدا تێــدهگات،
شــتێک بووەتــە جێــی گرنگــی پێدانــی خاوەنهکانــی ،ئیــر بــهم چهشــنه

ژمارە

لــه کۆتاییــدا ئــهو شــته لــەالی ئەویشــەوە دەبێــت بــه شــتێکی گرنــگ.
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ئــهو شــتهیش ،پهیکــهره برۆنزییهکــەی نــاو فرێزهکهیــه .ســهگهکه
میهرهبانانـه لهسـهر قاچهکانــی دواوهی دادهنیشــێت و بـه گــوێ قوتکــردن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هــاکا ســەگەکهش وهکــو مــن لــه ســهر لهقانــدن و جوالنــهوهی بهتــاوی

وهاڵمــی دهدهنــهوه« .هوملــه گۆردن»<>2یــش پــڕە لــه ســهگی کــهم

چهتــره س ـهوزهکانی ئــەوان تێبــگات ،کەبــە گشــتی پهیک ـهره برونزییهک ـه

تهمــهن و شــادمان ،کــه لهســهر فرێزهکــه خۆیــان دهگهوزێنــن و کاتــی

مایــهی حهزنهکردنــی پیرێژنهکانــه .ئــهوهش شــتێکی ئاســاییه و لــه

خۆیــان بــه یــاری بــێ گوناهانــه و شــتی لــهو بابهتــه بهســهر دهبــهن،

جێــگای خۆیهت ـی ،ب ـهوهی گهماڵ ـه س ـهگهکه لەبەرامبــەر ئــەو پەیکــەرەدا

ئــهو کاتــه هــۆکاری خــۆ بردنــه پێشــەوەی خۆیــان پێشــکهش دهکــهن،

بڕیــاری ڕقێــک بــدات ،کــە دانــا مرکێتــەوە؛ ئهگینــا ئ ـهو گهماڵ ـه ،گهماڵ ـه

بــهرهو پێــش پهالمــار بــدهن و ئەگــەر قــەوارەی ئــەوان زل بێــت بڵێــن

ســهگێکی خراپــه.

«ح ـهو ،ح ـهو» ،ئهگ ـهر بێتــو قهوارهیــان بچکۆالن ـه بێــت ،ئ ـهوا بهدهنگــی

_ گهماڵــه ســهگهکه دهڵێــت« :وەو»» و بــه توڕەییهکــی واوه پهالمــاری

بچوکــرهوه دهڵێــن «وهو ،وهو»؛ بــهاڵم ئــهو ســهگانهی لــه ههمــوو

پهیکــهره برونزییهکــه دهدات ،پیرێژنــهکان دهتۆقــن و یهکســهر بێدهنــگ

ســهگهکان بچوکــرن ،دهڵێــن« ،عــەو ،عــەو ،عــەو».

دهبــن« .وهو ،وهو ،وهو!»

_ هەمــوو ســەگەکان بــە یەکرتیــان دەوت :لێــرهدا دهبێــت بوهڕیــت،

ههنوکــه پانتۆمایهکــه گــهر موگــوڕ دەبێــت :لهالیهکــهوه ئــهو ســهگه

دهبــێ ئێمــهش بهشــداری بکهیــن .بــه تــاوهوه هــهر ههمــوو ســهگهکان

چکۆالنهیــه ،کــه کــهف بــە دهمــو شــهویالکی دەهاتــە خــوارەوە و

لــه ههمــوو الیهکــهوه هاتنــه بــهرهوه ،لــه نافورهکــه و لــه پهیکــهری

چاوهکانــی لــه بهوهفایــی و توڕەییــهوه دهبریقێنــهوه یــهک لــهدوای

«لینێ»<>3یــهوه و بگــره لــه گــردی «شێیلی»شــهوه ،هــهر ههموویــان

یــهک پهالمــاری دوژمنــه گیانــی بهگیانییــه تازهکــهی دهدات ،هاوکاتیــش

لهبــهردهم باپیــره وهســتان و دهوهڕیــن:

دهوهڕێــت« :وهو ،وهو!» _ لهالکــهی تریشــهوه ئــهو دوو پیرێژنــه ڕەنــگ

_ حهو ،حهو ،وهو ،وهو! عەو ،عەو ،عەو!

بــزڕکاو ،لــهڕ و الواز ،جــل ڕەش و ئێســکگرانانه ،کــه بــه هێــزی هــهر

ئهو سهگانه هێشتا ههر دهوهڕن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و لــووت کردنـه ئاســانهوه گــوێ لـهو دوو پیرێژنـه ئێســکگرانانە دهگرێــت.

وهڕیــن دهکات ،ئــهو کاتــه ههمــوو ســهگهکانی ئــهو ناوچهیــه یهکســهر
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دووکیانــهوه پهتهکــهی ملــی ســهگهکه ڕادهکێشــن و تهنهــا ورد ورد
دهتــوان خۆیــان و ســهگهکهیان دووربخهنــهوه ،تــا لــه کۆتاییــدا بــهالی

پەراوێزەکان:

دەســتی چهپــەوه ســهر شــانۆکه بهجێدێڵــن.

<>1دهنگی خهڵک یان ڕای خهڵک.

_ ســهگه چکۆالنهکــه ،بــهر لــهوهی بەیەکجــاری ون بێــت ،جارێکــی تــر

<>2هومل ـه گــۆردن :باخچهیهک ـ ه ل ـ ه ناو هڕاســتی ســتۆکهۆمل و کتێبخان ـهی پاشــا

دەڵێــت»« :وەو!»» ،ئیــر دوای ئ ـهوهی ئ ـهو ســەگ ه لهنێــو سهرگوزشــتهکه
نایــەت.
ئێم ـه ه ـهر ههموومــان دهزانیــن کاتێــک س ـهگێکی چکۆالن ـه دهســت ب ـه

<>3کارل فۆن لینێ :دامهزرێنهری پۆلێن کردنی ڕووهکه له جیهاندا.
سەرچاوە:

;HjalmarSoderbergsSkrifter; ForvillelserPreludierHistorietter
297-Liber Forlag Stockholm; 1977; p295
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ون دهبێــت؛ بــە ونبونــی ســەگەکە ،سهرگوزشــتهکه لێــرەدا کۆتایــی پــێ

لــه قهراغــی ئــهو باخچهیهدایــه.

