نووسین

د .شرام مستهفا

ئهزمونی رۆمانی

(گووڵە باخەکە)

ئومبێرتۆ ئيکۆو

ئومبێرتــۆ ئکــۆو ،ڕۆمــان نــووس و ڕەخنەگــری ئەدەبــی و فەیلەســوف و

دەکــەن و بــەرەو دێرێکــی دێریــن و بەناوبانــگ بەڕێدەکــەون لــە ئیتالیــا.

هێامناســی ( )Semioticianئیتالییــە کــە خاوەنــی چەندیــن نووســین و

ئادســۆ وەک قوتابــی و شــوێنکەوتەیەکی قەشــە ویلیــام شــایەتحاڵی هەمــوو

باڵوکــراوەی فەلســەفی و ئەدەبیــە .ئکــۆو ســاڵی  1932لەدایــک بــووە و

ئــەو ڕووداوانــە دەبێــت کــە دەیانگێڕێتــەوە .هەمــوو ئــەم ڕووداوانــەش

لــە تەمەنــی  84ســاڵیدا واتــە ســاڵی  2016کۆچــی دوایــی کــردووە .ئــەم

بەســەر حــەوت ڕۆژدا دابــەش کـراون و هــەر ڕۆژەش بەســەر حــەوت کاتــی

نووســەرە یەکێکــە لــە باشــرین نووســەرەکانی ســەدەی بیســتەم .ئکــۆ

جیــاوازی پەرستشــدا دابــەش ک ـراوە و حــەوت تاوانــی کوشــتنیش ڕوویــان

خاوەنــی کتێبخانەیەکــی گــەورە بــووە کــە ســی هــەزار کتێبــی تێدابــووە.

داوە لــە ڕۆمانەکــەدا.

لــەو هەمــوو نووســینانەی کــە هەیەتــی ئێمــە یەکێــک لــە ڕۆمانــە

ئادس ـۆ بــە ئاوڕدانــەوە لــە ڕابــردوو ،ڕابــردووی خــۆی دەگێڕێتــەوە لەگــەڵ

بەناوبانگەکــەی بــە منوونــە وەردەگریــن و باســی دەکەیــن ،ئەویــش یەکــەم

قەشــە ولیــام دا .ئــەو پەرســتگایەی ئــەوان بــۆی دەڕۆن ،پەرســتگایەکی

ڕۆمانیەتــی کــە لــە ســاڵی  1980بــاو کرایــەوە لەژێــر ناونیشــانی

دێرینــەو بــە کتێبخانــە گــەورەو نایابەکــەی ناســێرناوە و لــە جیهانــی

( )ll nome della rosaوەریــش گێڕدرایــە ســەر زمانــی ئینگلیــزی The

مەســیحیەتدا حســابێکی تایبەتــی بــۆ دەکرێــت ،بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو

 ) name of the roseواتەنــاوی (گووڵــە باخەکە)کــە بــە یەکێــک لــە

نــاوە گەورەیــەی کــە هەیەتــی ئێســتا گوومانــی ئــەوەی لــێ دەکرێــت کــە

گرنگرتیــن ڕۆمانەکانــی پۆســت مۆدێرنــە لــە قەڵــەم دەدرێــت .ئــەم

بووبێتــە پەناگەیــەک بــۆ لــەڕێ الدراوان و گوومــڕاکاران و دووڕووان.

ڕۆمانــەی ڕۆمانێکــە پــڕە لــە وێناکردنــە ئەدەبیــەکان و مێــژووی ســەدەی

ویلیــام بەمەبەســتی ئامادەبــوون لــە کۆبوونەوەیەکدا بەرەو ئەو پەرســتگایە

ناوەڕاســت و تیــۆری ئاینزانــی و هێامگەرایــی .هێــاو ســیمبووڵەکانی

لەگــەڵ ئادســۆدا بەڕێدەکەوێــت .دوای گەیشــن و بەخێرهاتنکردنــی قەشــە

نــاو ڕۆمانەکــە ڕۆڵێکــی گرنــگ دەبینــن لــە ڕووداوەکانــدا .ئــەم ڕۆمانــە

ویلیــام ،هەواڵــی مردنێکــی تەموومــژاوی کــە مردنــی قەشــە ئەدێڵمۆیــە

ڕۆمانێکــی دیتێکتیڤییــە واتــە پۆلیســییەو لــە ســاڵی  1327و لــە دێرێکــی

 Adelmoبــە ویلیــام ڕادەگەیەنرێــت و ئەرکــی لێکۆڵینــەوەو بەدواداچــوون

ئیتاڵیــدا لــە نهێنــی تاوانــی مــردن و کوشــتنی چــەن قەشــەیەک دەکۆڵێتەوە.

دەخرێتــە سەرشــانی .بــەاڵم ڕووداوەکــە تەنهــا ڕوودانــی مردنــی یــەک

نهێنــی پشــت ڕووداوەکانیــش نەزانیــن و دوو ڕوویــی و گەندەڵــی دینــی و

ڕەبــەن نییــە ،بەڵکــو ڕەبەنــەکان یــەک لــە دوای یــەک لەژێــڕ بارودۆخــی

ساڵی سێیەم

کۆمەاڵیەتــی و ئەخالقیــان لــە پشــتە.

تەمومــژاوی و نادیــاردا دەمــرن ،ویلیامیــش هەوڵەکانــی خــۆی چڕدەکاتــەوە

ئادســۆ نارەیتــەری (ئــەو کەســەی چیــرۆک دەگێڕێتــەوە) ڕۆمانەکەیــە و ئەو

بــۆ دۆزینــەوەی ئــەم ئاڵــۆزی و نادیاریــەی مردنــی ڕەبەنــەکان.

ژمارە

ڕووداو و بەســەرهاتانە دەگێڕێتــەوە کــە وەک گەنجێکــی بــێ ئەزمــوون و

ویلیــام لەڕێگــەی ئــەم پەرســتگایەوە دەیەوێــت لــە جیهان تێبــگات ،چونکە

تازەپێگەیشــتوو لەگــەڵ قەشــەیەکی بــە ئەزمــوون و گەورەتــر لــە خــۆی

پەرســتگاکە بــۆ ئــەو جیهانێكــی بچووککراوەیــە .هەروەکــو ئاماژەمــان پێــدا

بەنــاوی قەشــە ویلیــام لەســاڵی  1327دا پێکــەوە ســەفەرێکی دینــی

ئامانجــی ڕۆیشــتنی قەشــە ولیــام بۆئیتالیــا ئامادەبوونــی بوونــی بــوو لــە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ببینێــت ،بــەاڵم بەگەیشــتنی

ئەرکێكــی تــر دەخرێتــە

بۆیــە دەکرێــت بووترێــت ئــەم ڕۆمانــە بــۆ هەمــوو کات و ســەردەمێک
دەکرێــت تــازە بێــت ،چونکــە بــاس لــەو مەســەالنە دەکات کــە بــە نــاوی
دیــن و مەزهــەب و ئایدیۆلۆژیایەکــی تایبەتــەوە دەکرێــن و ئینســانە
دووڕووەکان هــەر زوو لەژێــر نــاوی دیــن و بیروبــاوەڕی جــۆراو جــۆرەوە

ئەم ڕۆمانەی پڕە
لە وێناکردنە
ئەدەبیەکان و
مێژووی سەدەی
ناوەڕاست و
تیۆری ئاینزانی و
هێماگەرایی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کۆبوونەوەیەکــدا بــۆ ئــەوەی

ڕۆڵــی نێوەنــد گیــری

قەشــەکان و پیــاوە ئایینیــەکان دەردەخــات.
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ئەســپی خۆیــان تــاو دەدەن.
گــرێ کوێــرەی ئــەم ڕۆمانــەش لەوەدایــە کــە کەشــف کــەری نهێنیــەکان
کــە ولیامــە دەمرێــت و کەمێــک لەنهێنیــەکان کەشــف دەبــن .دەکرێــت
زۆرجــار ئەمــەش غەمێکــی گــەورەی میللەتــە چەوســاوەکان بێــت کــە زۆر
جــار فریــاد ڕەســەکەیان لــە نیــوەی ڕێــگادا بەجێیــان دێڵێــت و ماڵئاوایــی
دەکات.
ولیــام زۆر مانــدوو دەبێــت بــۆ دۆزینــەوەی ســەرەداوێک کــە بەهۆیــەوە
بتوانێــت نهێنــی ئــەو زنجیــرە مردنــە یــەک لــەدوای یەکانــە کەشــف بــکات،
بــەاڵم بەالڕێــدا دەبرێــت ،کێشــەی بــۆ دروســت دەکرێــت ،دەردەکرێــت و
وێـران بــوون و گڕگرتنــی تــەواوی پەرســتگاکەو کتێبخانەکــە بەچــاوی خــۆی
دەبینێــت .بۆیــە بەهــۆی ئــەم هەمــوو کۆســپ و تەگــەرەو وێرانکاریــەوە
دەگاتــە ئــەو بڕوایــەی کەلــە گەردوونــدا نی ـزام یاســا بوونــی نەبێــت no
 orderتــا ئــەو ڕادەیــە بــێ ئومێــد دەبێــت و پرســی هەبوونــی خــودا
دەورووژێنێــت و بــە پرســێکی ک ـراوەو گومانــاوی بەجێــی دەهێڵێــت.

تــازە لــە دەرەوەی کەنیســەکە دۆزرابوویــەوە ،بــەاڵم ســەرۆک پەرســتگاکە

حەقیقــەت بۆیــە بەشــێوەیەکی پێچاوپێــچ دروســت کــراوە بــۆ ئــەوەی

هەرکەزانــی قەشــە ولیــام جدیــە لــە مەســەلەکەدا ،دەبێتــە کۆســپ و

چوونــە ناویشــی ئاســان نەبێــت ،بەشــێوەیەک کــە هەمــوو قەشــەیەکیش

ڕێگــری دەکات و ترســی لــێ دەنیشــێت کــە ئەمــەش ناڕاســتی و دووڕوویــی

بــۆی نەبــووە بچێتــە ناویــەوە هەتاوەکــو ویلیامیــش کاتێــک هــات بــۆی

نووسین

ســەر شــانی کــە ئەویــش نهێنــی مردنــی ئەدێڵمــۆ بــوو کــە تەرمەکــەی

ئــەو کتێبخانەیــە ڕەمزێکــە بــۆ کــپ کردنــی ڕاســتیەکان و شــاردنەوەی

نەبــوو بچێتــە ناویــەوە .ئــەو کتێبانــەی کــە جێگــەی گرنگــی پێدانــن
لەشــوێنێکدا هڵگی ـراون کــە کــەس دەســتیان پــئ نــەگات .ئــەو قەشــانەش
کــە لــەوێ بــوون نەیــان دەهێشــت کتێبــەکان دەســتاو دەســت بکــەن و
ســوود لــە زانیــاری کتێبــەکان وەربگیرێــت .ئــەو پەرســتگایە بەبۆنــەی ئــەو
کتێبخانــە گەورەیــەوە ناوبانگــی دەرکردبــوو ،چونکــە کتێبــی زۆری لــێ
بــووە ،هەنــدێ کتێــب لــەوێ هەبــوون کەلــە هیــچ شــوێنێکی تــر دەســت
نەدەکەوتــن .یەکێــک لــەو کتێبانــەی کــە بــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ کــەس
پێــی نازانێــت و لەالیــەن جۆرجــەوە کە قەشــەیەکی گەنجــە شــاردراوەتەوە،
کتێبێکــی ئەرەســتۆیە لــە ژێــر ناونیشــانی .Aristotle›s Poetics
ویلیــام لەمــەوە دەگاتــە ئــەو بڕوایــەی کــە نهێنــی ئــەم مردنانــە هــەر
دەبێــت پەیوەنــدی بــەو کتێبخانەیــەوە هەبێــت .ڕۆژێــک ولیــام لــە کاتــی
ســەیرکردنی کەتەلۆکــی کتێبەکانــدا نامەیەكــی نهێنــی قەشــە ڤێنانتیەســی
 Venantiusبەرچاودەکەوێــت ،ئەویــش بوونــی کتێبێکــی نهێنییــە لــە
کتێبخانەکــەدا .ئەمــەش دەبێتــە ســەرەداوێک بــۆ ولیــام بــۆ ئاشــکراکردنی
نهێنــی مردنــی قەشــەکان .بەبۆنــەی ئــەم ســەرەداوەوە لــە کۆتاییــدا
ولیــام دەتوانێــت ئــەو نهێنیــە کەشــف بــکات و پیشــانی بــدات کەکــێ
لــە پشــت کوشــتنی ئــەم قەشــانەوەیەو بکوژەکــە کەشــف دەکات و
دواجاریــش بکوژەکــە خــۆی دەکوژێــت و خــۆ کوشتنەکەشــی دەبێتــە هــۆی
ساڵی سێیەم

کەوتنــەوەی ئاگرێکــی گــەورە لــە پەرســتگاکەداو ســەرجەم بیناکــەو تــەواوی
کتێبخانەکــەش لەنــاو دەبــات .بۆیــە ڕۆژێــک ولیــام بڕیــاردەدات کــە بچێتــە
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بەڕێدەکــەون .ئــەم کتێبخانەیــە لــە ڕووی دیزاینەوە نەخشــەکەی زۆر ئاڵۆزو
پێچاوپێچــە ئەمــەش وادەکات چوونــە نــاوی ئاســان نەبێــت .چەندیــن جــار

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بێرنــگار  Berengarكــە قەشــەیەکی تــرە ،کتێبــە شــاردراوەکە دەدۆزێتــەوەو

کارەســات و داڕمــان و داڕووخــان دەبێــت .جــۆرج هەمیشــە قەشــەکانی

کەشــفی دەکات لــە بــری ئەمــەش داوای ســێکس لــە ئەدێڵمــۆ دەکات و

تــری ئاگاداردەکــردەوە کــە پێنەکەنــن و بــە ووریاییــەوە قســەبکەن .ئــەو

ڕازی دەبێــت و سێکســی لەگــەڵ دەکات ،بــەاڵم ئەدێڵمــۆ دواجــار خــۆی

بــۆ پاڵشــتی قســەکانی دەڵێــت هەرگیــز حەزرەتــی مەســیح پێنەکەنیــوە.

دەکوژێــت بــەوەی کــە لەســەر دیوارەکانــی پەرســتگاکەوە خــۆی فــڕێ

جــۆرج بــێ ئاگایــە لــەوەی بــەم هەڵســوکەوتانەی بووەتــە کەســێکی دژە

دەداتــە خــوارەوە .کەواتــە لــەم ڕۆمانــەدا شــەهوەت ڕۆڵێکــی ســەرەکی

مەســیحی .جــۆرج زۆر کــورت بینانــە ڕاڤــە بــۆ ئــەو کتێبــە دەکات .لــە

هەیــە لــە ڕووداوەکانــدا .بێرنــگار بەرامبــەر بــە ئەدێڵمــۆ شــەهوەتی

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

دەجووڵێــت و لــە پێنــاو ڕازیکردنــی ئەدێڵمــۆ بــۆ ســێكس كــردن،

کتێبــە بــە خواردنــی الپــەڕە ژەهراویەکانــی هــەم کتێبەکــە لەنــاو دەبــات

دۆزینــەوەی کتێبــە وونبووەکــەی ئەرســتۆی بــۆ دەدرکێنێــت .کــە ئەمــەش

و هــەم خۆیــی و هــەم تــەواوی پەرســتگاکەو کتێبخانەکــە بــەوەی کــە

دەبێتــە هــۆی خۆکوشــتنی ئەدێڵمــۆ .هەروەهــا ئــارەزووە شــەهوانیەکەی

چراکــەی ئادســۆ دەخــات و ئاگــر دەکەوێتــەوە.

ماالچــی  Malachiکــە قەشــەیەکی تــرە بــۆ بێرنــگار وا لــە ماالچــی دەکات

هەرکــە پەرســتگاکە گڕدەگرێــت کــەس توانــای ئــەوەی نییــە کــە قەشــەو

کــە ســێڤرینەس  Severinusبکوژێــت و ماالچیــش بەهــۆی ژەهــراوی

کارگــوزارو کارمەنــدەکان کۆبکاتــەوە بــۆ ئــەوەی ئاگرەکــە کۆنرتۆڵبکــەن،

بوونــی کتێبەکــەوە دەمرێــت .بێرنگاریــش بــە خنــکاوی لــە حەمامــدا

بەڵکــو یەکســەر شــڵەژایی و شــپرزەبوون زاڵ دەبێــت و هەمووشــت لەنــاو

دەدۆزرێتــەوەو ڤێنانتیەســیش لــە نــاو ســەتڵێکی پــڕ لــە خوێنــی بــەرازدا

دەچێــت ســەرەڕای بوونــی چەندیــن ڕێگــەی دەرچــوون کــە ئەمــەش

بــە مردوویــی دەدۆزرێتــەوە .قەشــە جــۆرج کــە کەســێکی گەنجــە هەمــوو

نیشــانەی ئاڵــۆزی و نادیــاری و گووماگەرایــی ژیانــە .دوای ئــەم کارەســاتەو

الپەڕەکانــی ئــەو کتێبــەی ئەرەســتۆ ژەهــراوی دەکات بــۆ ئــەوەی کــەس

کەشــف بوونــی ڕووداوەکان تــرس باڵودەبێتــەوەو لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی

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

ترســیش خورافیــات باڵودەبێتــەوە .بۆیــە لــە هەمــوو کات و ســەردەمێکدا

کاتێــک کتێبەکــە دەدۆزێتــەوە ،ژەهـراوی دەبێــت و بەرەو حەمــام ڕادەکات

توانـراوە دیــن بەکاربهێرنێــت و ســوودی لــێ ببیرنێــت بــۆ مەرامــی تایبەتــی،

بەمەبەســتی خــۆ ڕزگارکردنــی بــەاڵم لــەوێ دەخنکێــت .لەکۆتاییــدا ولیــام

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

بکــوژی قەشــەکان کەشــف دەکات کــە جۆرجــە و کتێبەکــەی ژەهــراوی

هــەر مەرامێکــی تــر.

کــردووە.
کتێبــە نهێنیەکــەش بەشــی دووەمــی کتێبــی شــیعرەکەی ئەرەســتۆیە کــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دۆزینــەوەی ڕێگەیــەک دەدەن کــە ڕزگاریــان بێــت و بێنــە دەرەوە.

پێکەنیــن دەکات گــەر بێتــوو ڕۆژێــک کەشــف بکرێــت ئــەوا جیهان تووشــی

نووسین

لەگــەڵ ئادســۆدا ڕێگەیــان لــێ ووندەبێــت و بــێ هیوادەبــن و هەوڵــی

باســی پێکەنیــن دەکات .جــۆرج بــاوەڕی وایە ئەم بەشــەی کتێبەکە کەباســی
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وەکــو عاشــقێکی کارو بەرهەمەکانــی دۆستۆیڤســکی ،هەمیشــە بــەدوای

زۆربــەی رەخنەگــران و شــارەزایانی بــواری ئەدەبــی دۆستۆیڤســکی،

بەرهەمەکانیــدا دەگەڕێــم و خوێندنــەوەی کتێبەکانــی ،ئاســوودەگیی و

بەگرنگیــەوە ســەیری ئــەم رۆمانــە دەکــەن ،بەتایبەتــی ئەڵامنــەکان زۆر

خۆشــییەکی زۆرم پێدەبخشــێت .یەکێکیــش لــە رۆمانــە نایابەکانــی رۆمانــی

بەگرنگییــەوە باســی ئــەم رۆمانــە دەکــەن ،چونکــە لــەم رۆمانــەدا کۆمەڵێک

« یادەوەرییەکانــی ژێــر زەوی «یــە.

پرســی سیاســیی و فکــری و فەلســەفیی و دەروونــی گرنــگ بــاس دەکات،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئەمجــۆرە نووســینە بــۆ مــن ئاســانەو ،شــیوازێکی تایبەتــی نووســینە

بەمشێوەیە پاڵەوانی رۆمانەکە باسی خۆی دەکات:

کەبۆخۆمــم هەڵبــژاردووە دەتوانیــت بــە جــۆرە گفتوگــۆ و مۆنۆلگێکــی بــێ

ئێســتا تەمەنــم چــل ســاڵە ،پێشــر کارمەنــدی دەزگایەکــی دەوڵــەت بــووم،

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

ئێســتا بێــکارم ،کارمەندێكــی ناڕەســەن و بەدفــەڕ بــووم .بەدکارییەکانــم

بەداخــەوە مــن لەچــاو بەرهەمەکانــی تریدا ،درەنــگ چاوم بــەم بەرهەمەی

دڵخۆشــیان دەکــردم ،لەبەرئــەوەی بەرتییلــم لەکــەس وەرنەدەگــرت و

دۆستۆیڤســکی کــەوت .لــێ خۆشــبەختانە لــەم دواییــەدا بـرای وەرگێــر کاک

مووچەیەکــی زۆر کەمــم هەبــوو ،دەبــوو بەدیوێکــی تــردا خــۆم قایــل

رەئــووف بێگــەرد ،لەفارســییەوە کردویەتــی بــە کــوردی ،کــە بەبــڕوای مــن

بکــەم .ل10

ئەمــەش یەکێکــە لــە کارە باشــەکانی کاک رەئــووف.

دواتریــش هەرخــۆی پێمــان دەڵێــت بۆچــی خــۆی

ناوەڕۆکی ئەم رۆمانە

خزاندۆتــە ئــەم ژێرزەمینــەوە دەڵێــت:

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

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

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

ئــاوات و ئــارەزووم هەیــە و ناتوانــم بەدەســتیان بێنــم و قایلیــش نابــم،

کەســێک دەکات کەتەمەنــی ســەرو چــڵ ســااڵنە و پێشــر لەدەزگایەکــی

بۆیــە ژێــر زەوییــم هەڵبــژاردووە .ل 75

دەوڵەتیــدا کاریکــردووەو دواتــر بەهــۆی تووشــبونی بەکۆمەڵێک نەخۆشــی

دیــارە پاڵەوانــی رۆمانەکــە لــەم ژێرزەمینــەدا راهاتــووە ،هەرخۆشــی

دەروونیــی و جەســتەییەوە ،بــاری دەروونــی تێکدەچێــت و خــۆی لەژێــر

نەفــرەت لــەم خــووەی مــرۆڤ دەکات و دەڵێــت:

زەمینێکــدا قایــم دەکات.

نەفــرەت لەشــەیتان ،راهاتــن چ بەدبەختییەکــە بــۆ مــرۆڤ و چــی لــێ

لەبەشــی یەکەمــی رۆمانەکــەدا نووســەر بەشــێوازی بەکارهێنانــی ئام ـڕازی

دەکات .ل 185

کەســی یەکەمــی تــاک ،رۆمانەکــە دەگێڕێتــەوە ،لێئــەوەی جێگــەی ســەرنجە

بــەاڵم لەبەشــی دووەمــی رۆمانەکــدا باســی چەنــد رووداوێــک دەکات،

هەتاوەکــو کۆتایــی نــاوی پاڵەوانــی رۆمانەکــە ناهێنێــت .ئەمــەش جــۆرە

کەلەرێگەیــەوە تیدەگەیــن کەبۆچــی ئــەم کەســە تووشــی وا نائومێــدی

تەکنیکێکــی نوێیــە کــە دۆستۆیڤســکی دایهێنــاوەو دواتریــش کەســانی

بــووە لەژیــان .لــە بەشــی دووەمــدا رۆژێکیــان لەگــەڵ کۆمەلێــک بـرادەری

تریــش هەمــان رێچکەیــان گرتۆتــە بــەر .لەبەشــی یەکەمــدا پاڵەوانــی

ســەردەمی الوی کۆدەبێتــەوە ،هاوڕێکانــی بەچــاوی ســووکو چرووکــەوە

رۆمانەکــە بەشــێوەی مۆنۆلــۆگ کۆمەڵێــک پرســی فکــری و سیاســیی و

ســەیری ئــەم دەکــەن ،ئەمــەش ئاگرێکــی تۆڵــە ســەندنەوە تێیــدا دروســت

فەلســەفی گرنــگ دەوروژێنێــت ،هەرئەمــەش بایــەخ و گرنگــی زۆر بــەم

دەکات و دواتــر بەدوایــن دەکەوێــت ،هەتاوەکــو بــە رێکــەوت خــۆی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هــەروەک خۆشــی دەڵێــت:

جیهــان.

نووسین

هەرچەنــدە نــاوەڕۆک و شــێوازی نووســینی ئــەم رۆمانــە کەمێــک مومیللــە.

رۆمانــە دەدات و دواتــر دەبێتــە مایــەی گرنگــی پێدانــی رەخنەگرانــی
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دەکات بەیانەیەکــی ژنــە لەشفرۆشــەکان و لەوێنــدەر « لیــزا» ی کچــە

بابەتە گرنگەکانی ناو رۆمانەکە

لەشــفرۆش دەناســێت .ئەمــەش تــەواوی ژیانــی دەگۆڕیــت .لێــرەوە تووشــی

مــن ماوەیەکــی زۆرە خەریکــی بەرهەمەکانــی دۆستۆیڤســکیم ،ئــەوەی

ئەڤیندارییەکــی گــەورە لەگــەڵ لیــزا دەبێــت ،بــەاڵم کێشــەکە لەوەدایــە
بەهــۆی خراپــی بــاری دەروونییــەوە ،ناتوانێــت بەشــێوەیەکی جــوان
گوزارشــت لــەم خۆشەویســتییەی بــکات و لەکۆتاییــدا لیـزای خۆشەویســتی
پاڵەوانــی رۆمانەکــە لــە بارێکــی دەروونــی زۆر خراپدایــە ،بەجۆرێــک

مرۆڤ

کەناتوانێــت بەتەواوەتــی بڕیــاری دروســت خــۆی بــدات .دەبینیــت

وەکــو هەمــوو بەرەهەمەکانــی تــری ،مــرۆڤ پانتاییەکــی گــەورە لــەم

لەالیــەک داکۆکــی لەچاکــە دەکات و بــەاڵم دواتــر دژی دەوەســتێتەوە،

رۆمانــەدا پێکدێنێــت .مــن دەمێکــە ووتومــە دۆستۆیڤســکی تەنهــا

لێــرەوە نووســەر هەوڵیــداوە ئــەو بــارە دەروونیــە خراپــە دەربخــات،

ئەدیبێکــی ســەرکەوتوونییە ،بگــرە فەیلەســوفێکی گەورەشــە .کــەم کــەس

کەئەمجــۆرە کەســانە تووشــی دەبــن.

هەیــە هێنــدەی ئــەو بــەدوای رشۆڤەکــردن و لێکۆڵینــەوە لەبــارەی

شــێوازو تەکنیکی نووسین

هەڵســووکەوت و نــاخ و دەروونــی مــرۆڤ بــکات .الی دۆستۆیڤســکی

بەپێچەوانــەی بەرهەمەکانــی تریــەوە ،ئــەم رۆمانــەی دۆستۆیڤســکی

مــرۆڤ هــەم شــەڕەنگێزە هــەم هەڵگــری چاکەیــە .لەهەمانکاتــدا گــەڕان

شــێوازێکی تایبەتــی هەیــە ،نووســەر پشــتی بــە شــێوازی نووســینی

بــەدوای پرســیاری نهێنــی و ئاشــکرا لەبــارەی مرۆڤــەوە ،گــەڕان بــەدوای

نــاو رۆمانەکەیــە .لەالیەکــی تــرەوە نووســەر هەتاوەکــو کۆتایــی
رۆمانەکــەش نــاوی پاڵەوانەکــە ناهێنێــت ،ئەمــەش شــێوازێکی تایبەتــە
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ئــەو بابەتــە گرنگانــە دەگەڕێتــەوە کــە نووســەر لــەم رۆمانــەدا باســی لێــوە

بەجێیدەهێڵێــت.

خــۆی دەکا و هــەر خــۆی نووســەرو هەرخۆشــی گێــڕەوەری رووداوەکانــی

7

بەشــێوەیەکی تایبــەت گرنگیــان بــەم رۆمانــەی دەدا ،هــۆکاری ئەمــەش بــۆ
کــردووە.

کەســی یەکەمــی تــاک بەســتووەو پاڵەوانەکــە باســی ژیانــی تایبەتــی

ژمارە

جێگــەی ســەرنجم بــوو ،بەشــێکی زۆری ئەدیــب و رەخنەگرەکانــی ئەڵامنیــا،

کــە دۆستۆیڤســکی بەکاریهێنــاوە .لــەرووی داڕشتنیشــەوە ،نووســەر زیاتــر
پشــتی بــە رەگــەزی مۆنۆلــۆگ بەســتووە ،ئەمــەش تاڕادەیــەک ســیامیەکی
بــێ تاقەتیــی و مومیلــی بــەم رۆمانــە داوە هەربۆیــە زۆرکــەم کــەس
حــەزی بەخوێنــەوەی ئــەم رۆمانــە دەکــەن.

پێناســەکردنی مــرۆڤ ،بابەتــی گرنگــی ئــەم رۆمانەیــە.
بۆیــە مــرۆڤ کاری دزێــو و ناشایســتە دەکــەن ،چونکــە نازانن چیــان دەوێت
و لەبەرژەوەنــدی راســتەقینەکانی خۆیــان بــێ ئــاگان ،،،.کاتێــک مــرۆڤ
بەچاکــەو خراپــەی خــۆی بزانێــت ،بەناچــاری کاری بــاش هەڵدەبژیرێــت.
ل42.
مرۆڤ و شارستانییەت
بابەتێکــی گرنگــی تــری ئــەم رۆمانــە کــە نووســەر خــۆی پێــوە
خەریککــردووە ،پرســی مۆدێرنــەو شارســتانیەت و پەیوەندی مــرۆڤ پێوەی.
دیــارە لــەو کاتــەدا ئــەم پرســە جێگــەی مشــتوومڕی نوخبــەی رۆشــنفکرانی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پرســە جێگــەی باشــی

داگیرکــردووە ،لەالیەکــی

بەڵکــو بــووە بەخوێرنێژێــک لەجــاران نارشیــن و قێزوەنــر .ل48
مرۆڤ و ژیان
پاشــر پاڵەوانەکــە لــە نیقاشــەکان بــەردەوام دەبێــت باســی پرســی گرنگــر
دەکات و دێتــە ســەر پرســی ژیــان و مــرۆڤ .لێــرەدا نووســەر هەوڵیــداوە

من دەمێکە ووتومە
دۆستۆیڤسکی
تەنها ئەدیبێکی
سەرکەوتوونییە ،بگرە
فەیلەسوفێکی گەورەشە.
کەم کەس هەیە هێندەی
ئەو بەدوای شرۆڤەکردن
و لێکۆڵینەوە لەبارەی
هەڵسووکەوت و ناخ و
دەروونی مرۆڤ بکات

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

روســیاو جیهــان بــووە.

لــەم ڕۆمانەشــدا ئــەم

مــرۆڤ لەســایەی شارســتانیدا نــەک لەجــاران زیاتــر تینــووی خوێــن بــووە،
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پێناســەیەکی تایبــەت بــە ژیــان بــکات و دیــدگا تایبەتییەکانــی خــۆی
لەبــارەی ئــەم پرســەوە بخاتــە روو.
ســەرتاپای ژیانــی مرۆڤایەتــی بەهەمــوو شــتەکانییەوە، ،ئەگــەر ژیانــی
مرۆڤیــش بــەوەی دەیبینیــن بەســوک چــروک وگاڵویــش بێــت ،ئــەوا
هــەر ژیانــە و پەیوەنــدی بەهــزرو ئــاوەزەوە نییــە ،ژیــان  ،ژیانــە نــەک
فۆرموولــەی بیرکارییانــە.
رسوشــتی مــرۆڤ وەک خــۆی بەزانینــەوە یــان بــە نەزانینیــەوە بێــت ،بەپێــی
ئــەو حــەزو ئــارەزووە کاردەکات ،کەلــە نــاوەوەی خۆیەتــی.
دەبێــت شــتەکان وەک خۆیــان قبــووڵ بکەیــن ،نــەک بــەو شــێوەیەی
کەئێمــە دەمانەوێــت.ل57
مرۆڤ و حەزی شەڕەنگێزیی و ئاوەدانکردنەوە
وەکــو لەپێشیشــدا باســمکرد ،پرســی شــەڕەنگێزیی و چاکــە ،بابەتەگەلێکــن
کەهەمیشــە لەنــاو بەرهەمەکانــی دۆستۆیڤســکیدا بوونیــان هەیــە .لــەم

دەوەســتێتەوە ،چونکــە ئــەو پێــی وابــوو کاتێــک مــرۆڤ زیاتــر ئاشــنای

لەرێگــەی مۆنۆلــۆگ و نیقاشــی ناوخۆیــی پاڵەوانــی رۆمانەکــەوە ،ئەم پرســە

شارســتانی بێــت ،ئارامــر دەبێــت .بــەاڵم دۆستۆیڤســکی دژی ئــەم

بوروژێنێــت و پرســیار لەبــارەی شــەڕەنگێزیی و حــەزی ئاوەدانکردنــەوە

دیدگایەیــەو دەڵێــت:

لەناخــی مرۆڤــەوە دەکات .بەبــڕوای مــن هیــچ نووســەرێک هێنــدەی

نووسین

تــرەوە دۆستۆیڤســکی دژی بۆچوونەکانــی فەیلەســوفی ئینگلیــزی «بــوک»

رۆمانەشــدا دووبــارە بــەم پرســەوە خــۆی خەریکــردووەو هەوڵیــداوە

دۆستۆیڤســکی بەمشــێوە جوانــە ئەمــەی دەرنەخســتووە.

ناتوانێــت هەمــوو ووردەکارییەکانــی ژیانــی تایبەتــی خــۆی بخاتــە ســەر

گوومــان لــەوەدا نییــە مــرۆڤ حــەزی لــە داهێنــان و دروســتکردنە،

کاغــەزو بەڕاشــکاوانە باســی بــکات ،لەمبارەیــەوە هانــای بــۆ ووتەیەکــی

بــەاڵم ئــەی بــۆ لەگــەڵ ئەمانەیشــدا ،ئەمەنــدە شــەیدای وێرانکــردن و

شــاعیری ئەڵامنــی « هایرنیــش هاینــە» بــردووەو دەڵێــت:

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

-ئــەو کەســەی ژیاننامــەی خــۆی نووســیبێت و وەفادارنــە هەمــوو

پاشرت هەرخۆشی وەاڵمێکی ئەم پرسیارە دەداتەوە دەڵێت:

راســتییەکانی باســکردبێت ،هەرگیــز کەســێکی وا بوونــی نییــە .هیــچ کاتێــک

لەبەرئــەوە مــرۆڤ حــەزی بــە وێرانکاریــی و بێهوودەییــە ،چونکــە
دەترســێت بەئامانــج بــگات ،لــەوە دەترســێت ئــەو ســاختامنەی کەلــە
وەهمیــدا دروســتی کــردووە ئەنجــام بدرێــت .مــرۆڤ بێ ـزارە لەبەئامانــج
گەیشــن .ل66
هەستی تۆڵەسەندنەوە
هەســتی تۆڵەســەندنەوە هەســتێکی نەرێنــی مرۆڤــەوە لەزیــان بــەوالوە
ســوودی بــۆ مــرۆڤ نییــە .لەبــارەی ئــەم پرسەشــەوە دۆستۆیڤســکی
لــەزاری پاڵەوانەکەیــەوە وەســفێکی جوانــی ئــەم هەســتەی مــرۆڤ دەکات
و دەڵێــت:
ئەوجــۆرە کەســانە ،لەگایەکــی کێــوی دەچــن ،کــە هــەردوو قۆچەکــەی
رێــک بــۆ پێشــەوە ئامادەکردبێــت و بــەرەو ئامانجەکــەی غــار بــدات،
دەشــێت بــەر دیوارێــک بکەوێــت ،بــەاڵم هــەر دیوارەکــەش دەتوانێــت
رێگــری لــێ بــکات و بیوەســتێنێت .ل 23
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مــرۆڤ ناتوانێــت لەبــارەی خۆیــەوە هەمــوو راســتییەکان بنووســێت .ل 79
دیــارە زۆر شــت هــەن هــەر بەنهێنــی الی مرۆڤــەکان دەمێنێتــەوە یــان
وەکــو پاڵەوانــی رۆمانەکــە دەڵێــت:
 لەیــادەوەری هەریەکێکامنــدا زۆر شــت هــەن ،کــە ناتوانیــت بۆ کەســێکیتــری بگێڕیتــەوە ،بەڵکــو ئەگــەر زۆری بــۆ هێنایــت دەتوانێــت تەنیــا بــۆ
هــاوڕێ نزیکەکانــی بگێرێتــەوە .شــتگەلێکی تــر هــەن کــە تەنانــەت بــۆ
هــاوڕێ نزیکەکانیشــی ناگێڕیتــەوەو بەڵکــو دەتوانیــت تەنیــا بــۆ خۆتــی
بگێڕیتــەوە  ،ئەویــش بــە نهێنیــی و لــە بێدەنگیــدا .شــتگەلێکیش هــەن،
تەنانــەت مــرۆڤ لەترســاندا ناتوانێــت بــۆ خۆیشــی بگێرێتــەوە .ل 79
لەبارەی گرنگی نووسینەوەی یادەوەرییەکانیشەوە  ،نووسەر دەڵێت:
 تۆمارکردنــی یادەوەرییــەکان لەســەر کاغــەز  ،شــکۆمەندییەک دەداتبەنووســین ،کاریگــەری بەهێزتــری لــە وتــن دەداتــێ ،چونکــە نووســین
دادگاییکردنــی مرۆڤــە لــە دژی یــان لەبەرژەوەنــدی .ل 81

یادەوەری

خۆشەویستی

بابەتێکــی تــر کــە گرنگــی پێــداوە پرســی « یادەوەرییــە» دیــارە کتێبەکەشــی

هەمیشــە لەهەمــوو رۆمانەکانیــدا حکایەتێکــی خۆشەویســتی هەیــە،

هــەر بــەم نــاوە ناونــاوە ،لێــرەدا نووســەر لەرێگــەی پاڵەوانەکەیــەوە

لەهەمانکاتیشــدا هەوڵیــداوە رشۆڤەیەکــی جــوان و پێناســەیەکی گونجــاو

بەشــێوەیەکی قــووڵ لــەم پرســە دەڕوانێــت .نووســەر پێــی وایــە مــرۆڤ

بــۆ خۆشەویســتی بدۆزێتــەوە.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــە بــروای مــن خۆشەویســتی جگــە لــە دەســتبەرداگرتن و ســتەمکاری

نییــە .ل205

 ،هیــچ تــر نییــە ،واتــە داگیرکردنــی ئــەوی تــرو بەگــەورە زانینــی خــۆت.

ژن و عیشق

خۆشەویســتی بریتییــە لــە مافــی ســتەملێکردن کــە دڵخــواز بــە ویســتی

لەبارەی پەیوەندی ژن بە پرسی عیشقەوە دەڵێت:

خــۆی دەیبەخشــێت بــە دڵدارەکــەی  .ل 228

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

لــەم رۆمانــەدا هەســتی خۆشەویســتی بەتەواوەتــی ژیانــی پاڵەوانەکــە

هەمــوو گەندەڵیــی و خەوشــێك رزگار دەکات  ،عیشــق لەدایکبوونەوەیەکی

دەگۆڕێــت ،لەکاتێکــدا پێشــر ژیــان الی پاڵەوانەکــە هیــچ مانــای نەبــوو،

تــازەی ئــەوە .ل 228

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

ژنی لەشفرۆش

بەشــێوەیەک لی ـزا دەبێتــە بەشــێک لەژیانــی ئــەو لــە زاری پاڵەوانەکــەوە

کــەم نووســەر خۆیــان لەپرســی ژنــی لەشــفرۆش داوە ،بــەاڵم دۆستۆیڤســکی

دەڵێــت:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە زاری پاڵەوانەکەوە دەڵێت:

 -خۆشەویســتی جــۆرە هەســتێکە مانــای دیکتاتۆرێکــی رۆحییــە ،جوانیــش
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ئــەم پرســە گرنگــی زۆری پێــداوەو جگــە لــەم رۆمانــەش لــە رۆمانــی «
تــاوان و ســزادا› باســی کــردووە بــۆ منوونــە لــە رۆمانــی تــاوان ســزادا
باســی ژیانــی « ســۆنیا» یکــردووە ،لێــرەش لــەم رۆمانــەدا باســی ژیانــی «
لیـزا» ی کچــە لەشــفرۆش دەکات  ،کەبەشــێوەیەکی رێکــەوت ناســیویەتی،
هەرچەنــدە ئــەم رۆمانــە لەســاڵی  1863نویســویەتی و رۆمانــی تــاوان و
س ـزاش س ـزای  1866نوســیویەتی.
لەالیەکــی تــرەوە لــەم رۆمانــەدا بەشــێوەیەکی جــوان وەســفی ژیــان

دۆستۆیڤسکی

و هەســتی ژنــی لەشــفرۆش کــردووە ،بەتایبەتــی لــەو ســەردەمەدا لــە
روســیادا.
لە زاری پاڵەوانەکەوە بە لیزا دەڵێت:
و هەمــوو شــتێکت لەدەســت داوە ،تەنانــەت ویســت و ئیـرادەت ، ،ئەگــەر
لــە دواییــدا بتەوێــت ئــەم زنجیرانــە بپســێنیت ،ناتوانیــت ،چونکــە چەنــد
هــەوڵ بددەیــت زیاتــر و تونــر بــە دەورتــدا دەئاڵێــت و ناهێڵــن رزگارت
بێــت .ل 174

نووسین

 -تــۆ بیــر لــەوە بکــەرەوە کەهــەر لەســەرەتاوە کۆیلیــەی ،بەڵــێ کۆیلەیــت

ساڵی سێیەم

ژمارە

7

نیسان
2018
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دۆستۆیڤسکی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

خــۆی لەدەســتبدات ،ئــەوا دەبێتــە کۆیلــەو ســیفەتی کۆیلــەی بۆدانــاوە،

گرنگــەوە ،کەهەتاوەکــو ئەمــڕۆش مرۆڤایەتــی پێــوەی دەناڵێنێــت،

ئەمــەش پێناســەیەکی تــەواو دروســتە ،کەدواتــر کەســانی وەکــو نیتچــە

هەرئەمــەش وایکــردووە ،کــە ئــەم بەرهەمــە کــە دوو ســەدە پێــش ئێســتا

کاریــان لەســەر ئــەم بۆچوونــەی دۆستۆیڤســکیی کــردووە .دواتــر باســی

نــوورساوە ،لــە جیهانــدا خەڵكــی بەدوایــدا بگەڕێــت و بیخوێنێتــەوەو

ژیانــی ژنــە لەشفرۆشــەکان دەکات و کەچــۆن وەکــو کااڵیــەک وان و

لێکۆڵینــەوەی لەبــارەوە بــکات .لێــرەدا جێگــەی خۆیەتــی کەدەستخۆشــی

نرخیــان بــەرز و نــزم دەبێــت ،لەمبارەیــەوە دەڵێــت:

لــە کاک رەئــووف بێگــەرد بکەیــن و هیواداریــن لــەکاری وەرگێــران،

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

بەتایبەتــی دەقــە جوانــە ئەدەبییــەکان بــەردەوام بێــت.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لەالیەکــی تــرەوە الی دۆستۆیڤســکی ،هەرکەســێک ویســت و ئیــرادەی

دۆستۆیڤســکی ،ئــەوەش زیاتــر بەهــۆی ورووژاندنــی کۆمەڵێــک پرســی
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ماڵێکــی تــر  ،ماڵکــی خراپــر ،دوای ســاڵی دووەم بــۆ ماڵــی ســێیەم .هــەر
ئــاوا لەماڵێکــی خراپــەوە بــۆ خراپــر  .ل .171
لەبارەی ژیانی ناو ماڵی لەشفرۆشەکانەوە دەڵێت:
 لێــرە بەتەمــای ئــەوە مەبــە کــە کــەس پشــتگیریت بــکات ،ئەوانــی تریــش،واتــە کچــە هاوکارەکانــت ،پەالمــارت دەدەن ،بۆئــەوەی ســەرنجی خــاوەن
مــاڵ و ژنــە دەاڵلەکانــی دی رابکێشــن ،چونکــە هەموویــان لێــرەدا کۆیلــەن
و کارەکــەرن و لەدەمێکــەوە هەســتی هــاودەردی و ویژدانیــان لەدەســت
داوە ،ئــەو جوێــن و ســووکاەیەتییەی بەتــۆی دەکــەن ،لەهیــچ جێگەیەکــی
ئــەم دنیایــەدا وێنــەی نییــە .ل188
 ریســواترین بەکرێگیــروا ئامــادە نییــە خــۆی بــە تــۆ بگۆڕێتــەوە وئامادەنییــە رۆح و جەســتەیان بفرۆشــن ،چونکــە ئەوکەســەی بەکــرێ کار
ماوەیەکــی دیاریکــراوەو کۆتایــی دێــت و ئــازاد دەبێــت ،لــێ پێــم بڵــێ

دۆستۆیڤســکی .یادەوەرییەکانــی ژێــر زەوی .وەرگێرانــی لەفارســیەوە،

کاری تــۆ کــەی تــەواو دەبێــت.ل 186

رەئــووف بێگــەرد .چاپــی یەکــەم .دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم،

پێش کۆتایی

ســلێامنی.

بەدڵنییایــەوە ئــەم رۆمانــە یەکێکــە لــە کارە نایــاب و جوانەکانــی

2017

نووسین

دەکات دەزانێــت ئــەو کارەی لەبەرانبەریــدا هەقدەســت وەردەگرێــت بــۆ

سەرچاوە:

خۆرخی لویس پورخیس

بیوگرافی منداڵی و
قوتابخانە و شیعر

لە عەرەبییەوە :رەووف بێگەرد

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

(ئەوانــەی لــە پێنــاوی سەربەســتی واڵت ،ئــازادی ،شــكۆمەندیدا خەباتیــان
كــرد) پاشــان لــە جنێــف ,فێــری ئەوەیــان كــردم كــە ئــەم شــێوازە هیــچ
مانایەكــی نییــە و دەبێــت خــۆم بــە چــاوی خــۆم شــتەكان ببینــم .وەلـ ـێ
نــورای خوشــكم كــە لەدایكبووی ســاڵی ()1901ە ئاســایی چــوە قوتابخانەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئیســپانی نووســینیان بــە شــێوازێكی شــێواو فێــر دەكــردم:
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كچانــەوە.
بەدرێژایــی ئــەو ســااڵنە وەرزی هاوینــان لــە «ئادروگیــە» بەســەر ئەبــرد «
كــە بیســت كیلۆمەتــر لــە باشــووری بوینــس ئایرســەوە دوور بــوو» لــەوێ
بۆرخیس

مــن هیــچ چێژێــك لــە یــادەوەری ســااڵنی بەرایــی قوتابخانــە ناكــەم.
یەكەمیــان لەبەرئــەوەی لــە تەمەنــی نــۆ ســاڵیدا چوومەتــە قوتابخانــە.
چونكــە باوكــم كــە مەیلێكــی ئانارشیســتی تونــدی هەبــوو ,خۆشــیی لــە
دام و دەزگاكانــی دەوڵــەت نەدەهــات .دووەمیــان لەبەرئــەوەی مــن
چاویلكــەم لــە چــاو دەكــرد و یەخــەی خــوازراوو بۆینباخــم دەبەســت،
ئیــر زۆربــەی قوتابیــەكان كــە پەروەردەیەكــی نادروســت كرابــوون بــە
درێژایــی وەخــت گاڵـــتەو شــۆخیان پــێ دەكــردم ،بۆیــە ئێســتا نــاوی
قوتابخانەكــەم لــە بیــر نییــە .وەلـ ـێ ئــەوەی لــە بیــرم مــاوە قوتابخانەكــە
دەكەوتــە شــەقامی ئەلتامیــز (باوكــم هەمیشــە ئــەوەی دووبــارە دەكــردەوە
كــەس ئەرجەنتینــی بێــت ئێمــە خۆشــان بوێــت .بــۆ منوونــە مێــژووی
ئەرجەنتینیــان فێــر دەكردیــن ب ـێ ئــەوەی بــاس لــەو واڵت و ســەردەمانە
بكــەن كــە ئەرجەنتینیــان پێــك هێنــاوە .بــەاڵم لەوانــەی داڕشــتندا بــە

بــە دەوریــدا ،دوو ســاباتی هاوینــە و ئاشــێكی هەوایــی ،بێجگــە لــە
ســەگێكی شــوانیی تــووك بــۆرو لــوول.
ئەوســا «ئادروگیــە» شــارۆچكەیەكی دووری هێــور بــوو,
ماڵەكانــی گوندیانــەو پەنجەرەكانــی ئاســن و لــە پــااڵ
دەرگاكانیــدا ســتوونی بەردیــن و گوڵجــاڕ بــوو ،لــە دەوروبەریــدا
بــاخ و شــەقامی روونــاك و درەختــی یوكالیپتــوس هەبــوو ،لــە
مــاوەی دە ســاڵدا گەلێــك لــە هاوینەكامنــان لــەوێ بەســەربرد.
یەكەمیــن دیدەنیــم لــە ناوچــەی ئەلبامبــا ســاڵی  1909بــوو ،بــە هــۆی
ســەردامنان لــە هەندێــك لــە خزمەكانــی شــارۆچكەی ســان نیكــوالس كــە
دەكەوێتــە باكــووری خــۆراوای بوینــس ئایرســەوە .لــە بیرمــە نزیكرتیــن
مــااڵ لــە ئێمــەوە وەك نووختەیەكــی نادیــار لــە ئاســۆدا دەردەكــەوت،
بــەو ناوچــە بەرفراوانەیــان دەوت ئەلبامبــا .كــە پێیــان وتــم كرێكارەكانــی
كشــتوكااڵ ســەر بــە (توشــو)ن وەك كەســایەتیەكانی ئــەدوارد و جوســیرت،
جێگایەكــی تایبەتیــان الی مــن پەیــدا كــرد ،جارێكیــان بەیانیەكــی زوو بــۆ

نووسین

كــە مێــژووی ئەرجەنتیــن وەك فێربوونــی ئاینــی وایــە) بۆیــە دەبــوو هــەر

موڵكداربوویــن ،خانوویەكــی گــەورەی یــەك قاتــی و باخێكــی فــراوان

ئــاژەاڵ لەوەڕانــدن لەگــەاڵ خۆیانــدا بــە ســواری بردمیــان بــۆ ســەر ڕووبــار،

ئەوروپا

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

ســاڵی  1914بەنیــازی ئــەوەی بــە تــەواوی جێگیــر بیــن چوویــن بــۆ

(جــۆرە پۆشــاكێكە) كــە لێــم پرســین ئاخــۆ مەلــە دەزانــن یــان نــا ،وەاڵمیــان
دایــەوە« :ئــاو بــۆ ئاژەڵــە» دایكــم بووكەڵەیەكــی لەنــاو كارتۆنێكــی گــەورەدا
پێشــكەش بــە كچــی ســەركارەكەیان كــرد .كــە ســاڵی ئاینــدە گەڕاینــەوەو
هەواڵــی كیژۆڵەكەمــان پرســی بــە دایكمیــان وت« :بــەو بووكەڵەیــە
چەنــد بەختــەوەرت كــردووە» ئاماژەیــان بــۆ بووكەڵەكــە كــرد كــە لــە
كارتۆنەكــەدا وەك تابلــۆ بــە دیوارەكــەوە هەڵوارسابــوو .دیــار بــوو نەیــان
هێشــتبوو كیژۆڵەكــە دەســتی لێــوە بــدات نــەك پیــس بێــت یــان بشــكێت
و دەبێــت هــەر لــە دوورەوە تەماشــای كردبێــت .بووكەڵەكەیــەك كــە لــە
ســەرەوە دانرابێــت و كــەس نەیتوانیبێــت دەســتی تێــوە بــدات ،دەشــێت
لــە پاشــەڕۆژدا بیپەرســن .ڕۆژێــك لوگونیــس نووســی كــە لــە قورتوبــەدا
پێــش ئــەوەی شــوێنە بازرگانیــەكان بكرێنــەوە ,وا بــاو بــوە وەرەقەیــەك
لــە كاغەزەكانــی یاریــان وەك تابلــۆ هەڵواســیوە .وەرەقەكەیــان بــە بزمــار
لەســەر دیــواری كوختەكانــی (ئالگوشــو) داكوتــاوە ،باشــرین وەرەقەیــش
الیــان ئــەوە بــوە كــە وێنــەی شــێر و دوو قــەاڵی لەســەر بــوە .وەك لــە
بیــرم بێــت پێــش چوونــم بــۆ جنێــف ،هەوڵــی نووســینی قەســیدەیەكم
لەســەر (ئالگوشــو) دابێــت كــە وابزانــم ئیلهامەكەیــم لــە دۆخــی شــیعرێكی
ساڵی سێیەم

ئیسكاســوبی وەرگرتبێــت .وەك لــە بیــرم بێــت بــە پێــی توانــا هەوڵــم
دابــوو هەندێــك لــە تەعبیرەكانــی ئالگوشــوی تیــا بێــت .بــەاڵم رووبــەڕووی

ژمارە

گیروگرفتێكــی زۆر تەكنیكــی بوومــەوە .دیــارە دوای دووسـێ بڕگــە وازم لــە

7

نیسان
2018

74

هەوڵەكــەم هێنــا.

ئەوروپــا ,تــا دەهــات چــاوی باوكــم كزتــر دەبــوو ,لــە بیرمــە جارێكیــان وتی:
«چــۆن بتوانــم ئیمـزای كۆمەڵێــك بەڵگەنامــەی رەســمی بكــەم كــە نەتوانــم
بیانخوێنمــەوە؟» كــە لــە تەمەنێكــی زوودا ناچــار كـرا بــە خانەنشــینی ,بــۆ
بڕیــار لەســەردان و ڕێــك خســتنی ئــەم گەشــتە زیــاد لــە دە ڕۆژی نەخایاند،
چونكــە لــەو ســەردەمەدا دنیــا وەك ئەمــڕۆ ئەمەنــدە زۆر بەتــرس و پارێــز
نەبــوو كــە ئــەم هەمــوو بەڵگەنامــەی ئیــداری و پێویســتی تــری بوێــت.
لــە پێشــا چەنــد هەفتەیــەك لــە پاریــس ماینــەوە ,ئــەو شــارەی نــە ئەوســا
و نــە ئێســتایش بــە شــێوەیەكی تایبەتــی ڕامناكێشــێت .تــا ڕادەیــەك بــە
پێچەوانــەی هەمــوو ئەرجەنتینییەكانــەوە .ڕەنگــە بـێ ئــەوەی خۆیشــم پێی
بزانــم ,لەبــەر ئــەوە بێــت كــە مــن مەیلێكــی بەریتانیم هەیــە ،لە ڕاستیشــدا
مــن زۆر جــار رووداوەكــەی (واتــەر لــوو)م بەســەركەوتن لــە قەڵەمــداوە.
مەبەســتی ئــەو ســەفەرەمان بــۆ ئــەوە بــوو كــە مــن و خوشــكەكەم لــە
جنێــف بەردەوامیــی بــە خوێنــدن بدەیــن .وا بڕیــار بــوو لــەو ێ الی نەنكــم
–دایكــی دایكــم -مبێنینــەوە كــە بــە درێژایــی ســەفەرەكەمان لەگەڵامنــدا
بــوو هــەر لــەو شارەیشــدا كۆچــی دوایــی كــرد .لــە كاتێكــدا كــە بــاوك و
دایكــم بــە ئەوروپــادا دەگــەڕان ,باوكــم الی پزیشــكێكی پســپۆری ســویرسی
بەناوبانــگ لــە چارەســەركردنی چاویــدا بــوو ،ئەوســا ژیــان لــەو كیشــوەرەدا
لــە بۆینــس ئایــرس ئاســانرت بــوو ،لــەو كاتــەدا بیــزۆی ئەرجەنتینــی دراوێكــی
بەهێــز بــوو ،ئێمــە ئاگامــان لــە ڕووداوەكان نەبــووک ،هیــچ نەماندەزانــی
شــەڕی یەكەمــی جیهانــی لەبەرپابووندایــە و لــە مانگــی ئابــدا دەســت
پێــدەكات .بــە ڕێكــەوت لــە كاتــی هەڵگیرســانی شــەڕدا باوكــم و دایكــم

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

داواكاریەكیــان دابــوو بــە بەڕێوەبــەری قوتابخانــە و هەمــوو ئیمزایــان
لەســەر كردبــوو ،لــە داواكاریەكــەدا ئاماژەیــان بــەوە دابــوو كــە مــن ناچــار
كرابــووم هەمــوو وانەكانــم بــە زمانــی فەرەنســی بخوێنــم كــە زمانێكــە
بــاش نایزانــم و پێویســتیم بــە فێربوونــی هەیــە ،داوایــان لــە بەڕێوەبــەر

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

زمانــی فەرەنســی .هاوپۆلەكانــم ,بـێ ئــەوەی خــۆم بیزانــم یــان پێــم بڵێــن،
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كردبــوو ئــەوە ڕەچــاو بــكات و ئەویــش زۆر بــە خۆشــییەوە قبووڵــی كــرد.
لــە ســەرەتادا تەنانــەت نەمدەزانــی مامۆســتا كــەی پرســیارم لـ ـێ دەكات،
چونكــە ناوەكەمــی بەشــێوەی فەرەنســی دەوت ،تەنیــا بڕگــە دەنگیەكــەی
بۆرخیس

لــە ئەڵامنیابــوون ،وەلــێ ئــەوان تەگبیــری گەڕانــەوەی خۆیــان بــۆ جنێــف
كــرد .دوای ســاڵێك كــە شــەڕ لــە لووتكەیــدا بــوو ,ئێمــە توانیــان لــە
ڕێــگای چیاكانــی ئەڵپــەوە گەشــتێك بــە ســەرووی ئیتاڵیــادا بكەیــن ،تــا
ئێســتایش یادەوەریەكــی ورد و ڕوونــم لەســەر ڤیرونــا و ڤینیســیا هەیــە ،لــە
مەدرەجــی ڤیرونیــای چۆڵــدا وەســتام و بوێرانــە چەنــد بڕگەیەكــی درێــژی
شــیعریی ئیسكاســویم خوێنــدەوە كــە لەســەر ئالگوشــیو نووســیبووی.
لــە یەكەمیــن پاییــزی جەنگــدا  -1914-لــە كۆلێــژی دوجنیــف كــە جــان
كالفــان دروســتی كردبــوو دەســتم بــە خوێنــدن كــرد ،قوتابخانەیەكــی
ئەهلــی بــوو ,پۆلەكــەم نزیكــی چــل قوتابــی تیــا بــوو كــە نیــوەی بێگانــە
بیەوێــت التینــی فێــر بێــت دەتوانێــت بــە ئاســانی گــوێ بــە مادەكانــی تــر
نــەدات .وانەكانــی  -جەبــر و كیمیــا و فیزیــا و زانســتی كانـزاكان و زانســتی
ڕووەك و بایالــۆژی – بــە فەرەنســی دەخوێــران .ئــەو ســاڵە هەمــوو
تاقیكردنەوەكانــم بەســەركەوتوویی بــڕی ,بێجگــە لــە تاقیكردنــەوەی

بــە دوو بڕگــەی دەنگــی دەیڵێیــن ,لــەو كاتــەدا پیتــی –ج -دەبێتــە
–خ-ێكــی ســووكەڵە .بۆیــە كاتێــك دەمزانــی پرســیارەكە بــۆ منــە
كــە هاوڕێیەكــم بــە ئەنیشــكی تێــوەی دەژەنــدم.
ئێمــە لــە بەشــێكی كۆنــی ئاپارمتانێكــدا دەژیایــن كــە دەكەوتــە
باشــووری شــارەوە ،تــا ئێســتایش گەڕەكەكانی جنیف لــە بۆینس
ئایــرس زیاتــر شــارەزام ،بــۆ ئەمــە لێكدانەوەیەكــی ئاســان هەیــە,
ئەگــەر بزانیــن دوو شــوێنی بــەرز لــە جنێفــا نییــە كــە لــە یەكــری بچــن
و ئەمەیــش وا دەكات بــە ئاســانی لــە یەكرتیــان جیــا بكەیتــەوە.
هەمــوو ڕۆژێــك بــە كەنــار ڕووبــارە ســەوزە بەســتوەكەدا دەڕۆیشــتم,
ڕووبــاری ڕوون ،كــە بــە ناوەڕاســتی شــاردا دەڕوات و حــەوت پــردی لــە
یەكــر جیــاوازی لەســەرە .ســویرسیەكان ئاســایی خەڵكانێكــی پارێــزكارن،
دوو هاوڕێــی نزیكــم هەبــوون جوولەكــەی بــە ئەســا پۆلۆنــی بــوون –
ســیمون پشلنســكی و موریــس ئیرباموفتیــش -یەكێكیــان بــوو بــە پارێــزەر
و ئــەوی دی بــە پزیشــك .هەردووكیانــم فێــری یــاری (تروكــو) كــرد،

نووسین

بــوون .مــادەی ســەرەكیامن التینــی بــوو ،زوو لــەوە گەیشــتم ئــەوەی

دەوت (وەك چــۆن وشــەی «بــورج» دەوترێــت ،لــە كاتێكــدا كــە ئێمــە

هێنــدە شــارەزای بــوون لــە یەكــەم یاریــدا هەمــوو
پارەكانیــان لـــێ بردمــەوە .ئەگەرچــی لــە ماڵــدا
هــەر بــە ئینگلیــزی دەمخوێنــدەوە ،بــەاڵم التینیــش
فێــر بــووم .لــە ماڵــەوە بــە ئیســپانی قســەمان
دەكــرد ,بــەاڵم خوشــكم لــە زمانــی فەرەنســیدا زۆر
پێشــكەوت ،تەنانــەت هەندێــك جــار هــەر بــەو
زمانــەوە خەونــی دەبینــی .لــە بیرمــە ڕۆژێــك كــە
گەڕامــەوە بــۆ ماڵــەوە ,نــورام لــە پشــت پــەردە
ســوورەكەوە بینــی كــە لەبــەر خۆیــەوە هــەر
دەیــوت« :مێــش ،مێــش» بــۆم دەركــەوت ئەویــش
گەیشــتۆتە ئــەو بــاوەڕە فەرەنســیەی كــە مێــش
جــۆرە مێروویەكــی ترســناكە .دایكــم هــاواری لـ ـێ
كــرد« :وەرە دەرێ« شــتێكی تریشــی پ ـێ وت كــە
بــۆ واڵتەكــەی جــوان نەبــوو وتــی« :تــۆ لــە نــاو
مێشــدا لەدایــك بوویــت و پێگەیشــتیت».
بەهــۆی شــەڕەوە ،بێجگــە لــەو گەشــتە كورتــەی
ئیتالیــا و هەندێكــی تــری نــاو ســویرسا ،نەمانتوانــی
ســەفەری تــر بكەیــن .دوای ماوەیەكــی كــەم,
ساڵی سێیەم

نەنكــە ئینگلیزەكــەم ,توانــی لەگــەاڵ چــوار پێنــج
گەشــتیاری تــردا ،لــە ئابڵووقــەی پاپۆڕەكانــی

ژمارە

ئەڵامنیــا خــۆی رزگار بــكات و لــە جنێــف بگاتــە
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المــان.
بــە دەستپێشــخەری خــۆم ,لــە دەرەوەی قوتابخانــە
بۆرخیس

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نووســەرەی لــە الیەكــەوە سەرســامی كــردم و لەالیەكــی تــرەوە هەرەســی

خوێندنــەوەی خــۆش نیــە ،لەگــەاڵ ئەوەیشــدا ڕێبــازی تەعبیریەتــی ئەڵامنی

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

زۆری ســەرنج راكێشــام و تــا ئێســتایش لــەو بــاوەڕەدام كــە تەعبیریــەت

ئاقــاری ئایدیالســتیە .مــن لــە ئەدەبــی ئەڵامنیــدا بــە دوای ســیامیەكی

بااڵتریــن قوتابخانــەی هونــەری ســەردەمی وەك ئینتباعیــەت و كوبیــزم و

جەرمەنیــدا دەگــەڕام كــە شــێوەیەكی تاســیتی تیــا بێــت .بــەاڵم پاشــان

فیوچەریــزم و ســوریالیەتە و ..دوای چەنــد ســاڵێك لــە مەدریــد كەومتــە

ئــەوەم لــە زمانــی ئینگلیــزی كــۆن و ئەســكەندەناڤی كۆنــدا دۆزیــەوە .مــن

وەرگێڕانــی هەندێــك لــە شــاعیرە تەعبیریــەكان ،وەك بزانــم ئــەوە هــەوەاڵ

ئەدەبــی ئەڵامنــی بــە ئەدەبێكــی رۆمانســی و ناتــەواو دەزانــم .لە ســەرەتادا

و دوا وەرگێڕانــی ئــەو شــیعرانە بــوو بــۆ ســەر زمانــی ئیســپانی.

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

ئــەو ماوەیــەی لــە ســویرسا بــووم ،كەومتــە خوێندنــەوەی شــوپنهاوەر ,تــا

كــە ئــەو كتێبــە نــا ئومێــدی كــردم وەك چــۆن زۆربــەی خوێنەرانــی نائومێــد

ئێســتایش ئەگــەر پێویســت بێــت تاقــە فەیلەســوفێك بخوێنمــەوە

دەكات ،تەنانــەت زۆربــەی خــودی خوێنــەرە ئەڵامنیەكانیــش .بــە خــۆم

هــەر ئــەو هەڵدەبژێــرم ،ئەگــەر مبانەوێــت بــە وشــە تەعبیــر

وت شــیعر زووتــر بــە دەســتەوە دێــت چونكــە كورتــە ،بۆیــە كەومتــە

لــە گــەردوون بكەیــن ئــەو وشــانە لــە بەرهەمەكانــی

هەڵــوەدای دەستخســتنی شــیعرە بەراییەكانــی هانریش هاینــە (Lurisches

شــوپنهاوەردا دەبینینــەوە ،چەنــد جارێــك بــە زمانــی ئەڵامنــی

 )intermezzoهەروەهــا فەرهەنگــی ئەڵامنــی – ئینگلیــزی .پاشــان وردە

خوێندومنەتــەوە ،بــە زمانــی ئیســپانییش لەگــەاڵ باوكــم و

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

هــاوڕێ گەورەكەیــدا ماســیدونیو خوناندیســدا خوێندومەتــەوە.

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

مــن ئەڵامنــی بــە زمانێكــی زۆر جــوان دەزانــم ,ڕەنگــە لــەو ئەدەبــەی

هاینــە ببینــم و ڕۆمانــی مایرنــك  Der Gotemبخوێنمــەوە.

بەرهەمــی هێنــاوە جوانــر بێــت .لــە كاتێكــدا كــە فەرەنســی ,موفارەقەكــە

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

لێرەدایــە ،ئەدەبێكــی جوانــی بەرهــەم هێنــاوە لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە خۆی

گرشــوم شــولیمدا لەســەر ئەفســانەیی مەجــەری گولیــم ڕوویــدا .گرشــوم

وابەســتەی قوتابخانــە و بزاوتــە ئەدەبیەكانــە ،بــەاڵم زمانەكــە خــۆی لــە

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

خۆیــدا بــەڕای مــن ناجــۆرە ,چونكــە شــتەكان كــە بــە فەرەنســی دەوترێــن

دوو شــیعری خۆمــدا نــاوی گولشــیمم هێنــاوە ،هەروەهــا هەوڵمــداوە خــۆم

گـران دەكەونــە ســەر زمــان .مــن لــەو بــاوەڕەدام تەنانــەت زمانــی ئیســپانی

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

لــە فەرەنســی چاكــرە ،ئەگەرچــی رســتەی ئیســپانی درێژتــر و كاراتــرە.

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

هەرچەنــدە مــن نووســەرێكی ئەرجەنتینیــم دەبینیــت ناچــارم بــەوەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لەســەر گــەڕا كــە ()Sortor Resartusی كارا الیلــم خوێنــدەوە .ئــەو

سەرســامن بــە ریختــەر ،بــەاڵم بــۆم دەركــەوت نووســەرێكی قــوواڵ نیــە و

نووسین

دەســتم بــە فێربوونــی زمانــی ئەڵامنــی كــرد ،ئــەم بیرۆكەیــەم ئــەو كاتــە

زانیــم ئــەو خوێندنەوەیــە بێزاركــەرە ،لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە بەریتانیــەكان
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بــە ئیســپانی تەعبیــر بكــەم ,بۆیــە ناتەواویەكانــی ئــەم زمانــە دەزانــم.

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

لــە بیرمــە گۆتــە لــە بــارەی زمانــی ئەڵامنیــەوە جارێــك نووســیویەتی بــە

جنیــف بوویــن چووینــە لوجانــو ،مــن بڕوانامــەی بەكالوریوســم وەرگرتبــوو,

زمانێــك دەنووســێت خراپرتیــن زمانــی دنیایــە –واتــا زمانــی ئەڵامنــی -وا

ئەوەیــش بــەالدا كەوتبــوو كــە مــن بــەرەو دنیــای ئــەدەب دەچــم.

دەزانــم زۆربــەی نووســەران هەمــان ئــەو ڕایــەی گۆتەیــان هەیــە لەســەر

دەمویســت باوكــم نووســینەكانم ببینێــت ،بــەاڵم ئــەو زیــاد لــە جارێــك

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

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

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

تەنیــا ڕێــگا لەبــەر بگــرم بــە هەمــوو ئەنجامێكــەوە .چەنــد ســونێتایەكم بــە

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

ئینگلیــزی و فەرەنســی دانابــوو ،ســوناتا ئینگلیزیــەكان الســایی كردنــەوەی

بــەاڵم مــن لــە قســەكردن بــە زمانــی ئیتالــی یــان بینینــی شــانۆنامە یــان

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

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

كردنــەوەی شــیعری ڕەمــزی بــوو .تــا ئێســتایش تاقــە بەیتێكــی هەوڵــە

ویتامنــم لــە ڕێــگای قەســیدەیەكە وە ناســی كــە یوهانــس شــەالف لــە

فەرەنســیەكەم لــە یــادە« :ئــەی كارتۆنــە ڕەشــەكەی كەمانــی شــكاو» كــە

ئەڵامنیــەوە وەریگێڕابــوو (ڕۆژێــك لــە ئەلەبامــادا كــە گەشــتی بەیانیانــم

ناونیشــانی قەســیدەكە بــوو :قەســیدەیەك بــە شــەقڵێكی ڕووســی بوترێــت،

دەكــرد) مــن بەالمــەوە بێهودەیــی بــوو شــاعیرێكی ئەمەریكــی بــە ئەڵامنــی

لەبەرئــەوەی كــە دەمزانــی مــن فەرەنســی وەك بێگانەیــەك دەنووســم,

بخوێنمــەوە ,ڕامســپارد دانەیــەك لــە دیوانەكــەی ()Leans of Grasم لــە

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

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

هەوڵەكانــی زمانــی ئینگلیزیــدا دەمویســت پەنــا بەرمــە بــەر هەندێــك لــەو

تێگی ـرا بــوو .بــۆ ماوەیــەك بــڕوام وا بــوو كــە والــت ویتــان نــەك تەنیــا

مۆركــە ئەســلوبیەی كــە لــە ســەدەی هــەژدەوە ماوەتــەوە .بــۆ منوونــە

شــاعیرێكی گەورەیــە ,بەڵكــو تاقانــە شــاعیرە .جەختــم لەســەر ئــەوە دەكــرد

بنووســم ( )gerلــە باتــی ( )overیــان لەبــەر پێویســتی كێــش بنووســم

كــە هەمــوو شــاعیرانی دنیــا تــا ســاڵی  1855بێجگــە لــە ڕ ێ خۆشــكردن

( )doth singلــە باتــی ( )singsبــەاڵم زوو زانیــم كــە بــە ناچــاری هــەر

بــۆ هاتنــی ویتــان هیچیــان نەكــردوە .ئــەو كەســەیش كــە ڕێچكــەی ئــەو

دەبێــت بــە ئیســپانی بنووســم.

ساڵی سێیەم

هەڵنەگرێــت نەخوێنــدەوارە .مــن هەمــان حەماســەتم بــۆ كارالیلیــش

بڕیــاری گەڕانەوەمــان بــۆ واڵتــی خۆمانــدا ،دوای ئەوەی ســاڵێك لە ئیســپانیا

هەبــوو ،بــەاڵم ئێســتا خوێندنەوەیــم ال خــۆش نیــە ,هەروەهــا شــیعری

ماینــەوە ،ئەرجەنتینیــەكان تەنیــا لەوســاوە هەوڵــی ناســینی ئیســپانیایاندا,

ژمارە

ســویربینش .ئەمــە ئــەو قۆناغانــەن كــە پیایانــدا تێپەڕیــوم ,پاشــانیش زۆر

چونكــە پێــش ئــەو كاتــە تەنانــەت گــەورە نووســەرانی وەك ڕیــكاردو

جــار هەمــان هەســتم بەســەر كردۆتــەوە كــە مــن لــە ژێــر كاریگەریــی

جویرالــدس و لیوبولــد و لوجونــس ,كــە دەیانویســت بــۆ ماوەیــەك لــە

نووســەرێكی دیاریكــراودا بــوم.

ئەوروپــادا بژیــن هــەر بــە دەســتی ئانقەســت بــە ئیســپانیادا تێنەدەپەڕیــن.

7

نیسان
2018

78

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

گەڕانــەوە بێــت بــۆ واڵتــی دایــك دوای ئــەوەی ســێ ســەدەی بەســەردا
تێپەڕیبــوو.
روومــان لــە (مایــوركا) كــرد چونكــە بـێ لــەوەی زۆر هــەرزان بــوو شــارێكی
جوانیــش بــوو ،بێجگــە لــە ئێمەیــش گەشــتیاری زۆر كەم لــێ بــوو .نزیكەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بــۆ چركەیەكیــش بیــری لــەوە نەكــردەوە كــە ئــەو گەشــتەی ئیســپانیامان

79

ســاڵێكی تــەواو لــە باملــای بالدیمــوس دابوویــن كــە تاقــە گوندێكــی
ناوزورگــەكان بــوو ،لــەوێ بــەردەوام بــووم لەســەر وانــە التینیەكانــم ،بــەاڵم
ئەمجارەیــان لەســەر دەســتی ڕاهیبێكــدا كــە تێــی گەیانــدم لەبەرئــەوەی
بۆرخیس

ئەمەیــش هــەر لــە خــۆوە دروســت نەبــوە ,چونكــە لــە بوینــس ئایــرس ,زۆر
جــار ئیســپانیەكان لــە ڕووی پلــە و پایەیانــەوە كاری زۆر نزمیــان دەكــرد –
وەك خزمەتچــی و بــۆی و كرێــكاری -یــان لــە بازرگانــە بچووكــەكان بــوون.
هەروەهــا ئێمــەی ئەرجەنتینیــش ڕۆژێــك لــە ڕۆژان خۆمــان بــە ئیســپانی
نەزانیــوە ،لــە ڕاســتیدا ســاڵی  1816كــە جــاڕی ســەربەخۆیی خۆمانــدا
دەســتبەرداری ئــەوان بوویــن .كــە بــە منداڵــی كتێبــی (The corquest of
)poruی برســكوتم خوێنــدەوە ســەرم ســوڕما كــە وێنــای داگیركەرانــی لــە
شــێوەیەكی ڕۆمانســیدا كردبــوو ،چونكــە مــن ئەگــەر چــی بــە رەچەڵــەك
دەچوومــەوە ســەر هەندێــك لــەو ناودارانــەی كــە ئــەو باســی كردبــوون،
ئەمەریكاییــە التینیــەكان كــە لــە چــاوی فەرەنســیەكانەوە لێیــان دەڕوانیــن,
بــە كاریگەریــان لــە قەڵــەم دەدان ,تــازە لــە تۆمەتەكانــی گارســیالۆركا –
قــەرەج ,شــەڕەگا ،ئەنــدازەی مورســكیە دەرچــوون .لەگــەاڵ ئەوەیشــدا كــە
ئیســپانی زمامنانــە و خوێنــان ئیســپانی و پورتوگالیــە ،بــەاڵم خێزانەكــەم

لــە ڕۆژان ئــارەزووی خوێندنــەوەی ڕۆمانــی نەكــردوە ,لەگــەاڵ ئــەو
ڕاهیبەیــەدا زۆر زوو ڤیرجیلــم دیراســە كــرد كــە تــا ئێســتایش
پێــی سەرســامم .لــە بیرمــە كــە خەڵكــی شــارۆچكەكە چەنــدە
بــە مەلەوانیەكــەم سەرســام بــوون .لــە رووبــارە خوڕەكانــی وەك
ڕووبــاری ئوروگــوای و روانــدا تــەواو پــڕ كار بــووم .لــە كاتێكــدا
كــە مایوركییــەكان ڕۆژێــك لــە ڕۆژان بێجگــە لــە ئــاوی پەنــگ
خــواردووی ب ـێ شــەپۆل زیاتــر مەلەیــان لــە ئــاوی تــردا نەكردبــوو.
باوكــم ســەرقاڵی نووســینی ڕۆمانێــك بــوو كــە دەیویســت یــادەوەری
ڕۆژانــی رابــوردوی خــۆی لــە مــاوەی شــەڕی ناوخــۆی حەفتاكانــی ئــەو
ســەدەیەدا و لــە ئەنــری یوســی زایگایــدا روویانــدا بــوو تیــا كۆبكاتــەوە
«لــە بیرمــە مــن پێشــنیازی هەندێــك كینایــەی ناقــواڵم بــۆ كــرد كــە ئیلهامــی
تەعبیریــە ئەڵامنیــەكان بــوون و ئەویــش بــە ناچــاری وەری گرتــن» پاشــان
پێنــج ســەد دانــەی لــە ڕۆمانەكــەی چــاپ كــرد و بــردی بــۆ بوینــس ئایــرس
و بــە دیــاری پێشكەشــی هاوڕێكانــی كــرد .وشــەی (بارانــا) كــە شــاری

نووسین

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

دنیــا ڕەنگاڵەییەكــەی هەمــوو پێویســتیەكانی دابیــن دەكات ،ڕۆژێــك

لەدایكبــوون و ژیانــی بــوو لە دەقەكــەدا زۆر
دووبــارە دەبــوەوە ،بــەاڵم تایپكــەرەكان هــەر
بــە دەســتی ئانقەســت لــە هــەر شــوێنێكدا
ئــەو وشــەیەیان دیبــوو كردبوویــان بــە
(بانامــا) باوكیشــم بــۆ ئــەوەی ماندوویــان
نــەكات و لەبەرئەوەیــش كــە ڕەنگــە
هەڵەكــە لــە راســتەكە خۆشــر بێــت وەك
خــۆی هێشــتیەوە .دوای ئــەوە بــە حەڤــدە
ســااڵ ،كەمێــك پێــش مردنــی ,ئــاگاداری
كــردم كــە دەیەوێــت ڕۆمانەكــە بــە زمانێكــی
ســادەتر بنوورسێتــەوە دوور لــە شــێوازی
زۆر لــە خــۆ كــردن و بــە بــاق و بریــق ,وەك
مــن بــۆ خــۆم لــەو ماوەیــەدا چیرۆكێكــم
لــە بــارەی غۆلێكــی گورگیــەوە نووســی.
دەقەكــەم بــۆ گۆڤارێكــی میللــی نــارد بــۆ
مەدریــد كــە نــاوی ( )La Espuaبــوو ,بــەاڵم
باڵوكــەرەوەكان ،هــەر بــە حوكمــی شــارەزای
و لێزانینیــان باڵویــان نەكــردەوە.
ساڵی سێیەم

زســتانی ســاڵی  1920-1919مــان لــە
ئیشــبیلیە بەســەر بــرد ,لــەوێ بــۆ یەكەمیــن

ژمارە

جار،شــیعرێكی خۆمــم بــە چاپكـراوی بینــی,
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ناونیشــانی شــیعرەكە «رسوودی دەریــا» بــوو
«لــە گۆڤــاری جریتیــا ,ژمــارە 13ی كانوونــی

بۆرخیس

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

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

هەڵنابــوو شــیعرەكانی بــە ئیم ـزای خۆیــەوە بــۆ بــاو بكەنــەوە ,لەبیرمــە

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

ڕۆژێــك یەكێكیــان پێــی وتــم« :مــن زۆر ســەرقاڵم ،ئیســحاق خەریكــی

بــە گیــان قــەرزداری تــۆم ,هــەردووك پــ ێ لــە كۆتایــن ,وێڵیــن ,تینــووی

شــیعردانانە»

ئەســتێرەكانی ئاســانین ,دەپاڕێینــەوەو داڕماویــن…»

پاشــان چوویــن بــۆ مەدریــد و لــەوێ نیشــتەجێ بوویــن ,ئــەوەی لــەوێ

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

رویــدا و مــن مەبەســتم بێــت بیڵێــم دۆســتایەتیم بــوو لەگــەاڵ روفاییــل

ئەســتێرە بــم.

كانســینوس ئسینســدا ,تــا ئەمڕۆیــش خــۆم بــە قوتابــی ئــەو ئەزانــم ,لــە

گەلێــك ســااڵنی ویســت پێــش ئــەوەی ڕســتەكەی ئارنولــد بینیســی ببینــم

ئیشــبیلیەوە هاتبــوو ,دوای ئــەوەی وانــەی كیریكــی خوێندبــوو بــەو نیازەی

كــە بــاس لــە «ڕەوانبێــژی نەســەقی سـێ« دەكات ,زۆر زوویــش لــە ماناكەی

ببێتــە ڕاهیــب ,بــەاڵم لــە ئارشــیفەكانی دادگای پشــكنینە ئاینیەكانــدا

گەیشــتم ,لەگــەاڵ ئەوەشــدا ،دوای چەنــد مانگێــك لــە باڵوكردنــەوەی لــە

نــاوی كانسینوســی دۆزیــوەو بڕیاریــدا كــە جوولەكەیــە ،ئەمــە

نــاو هەمــوو شــیعرەكامندا ئــەو پەســەند ك ـرا ،وەك ئــەوەی مــن شــاعیری

هانیــدا فێــری زمانــی عیــری بێــت ،تەنانــەت لــە دواییــدا بــە

دەریــا بــم.

ناچــاری خــۆی خەتەنــە كــرد ،ئــەو هاوڕێیانــەی لــە ناوەنــدی

لــە ئیشــبیلیە ,چوومــە نــاو كۆمەڵەیەكــی ئەدەبیــەوە كــە ســەر بــە گۆڤــاری

ئەدەبیــی ئەندەلووســدا دیبوومــن پێیــان ناســاندم ،بە شــەرمەوە

«جریتیــا» بــوون ،ناویــان لــە خۆیــان نــا بــوو پەڕگیــرەكان «املتگرفــون»

تاریفــم لــە شــیعرێكی كــرد ,ئەویــش هــەر دەربــارەی دەریــا بــوو.

ئامانجــی كۆمەڵەكــە نــوێ كردنــەوەی ئــەدەب بــوو ,كــە لقێــك بــوو لــە

كانســینوس پیاوێكــی بــااڵ بــەرز بــوو ,وەك ئەندەلوســیەك گاڵتــەی بــە

هونــەر و ئــەوان هیچیــان لـ ـێ نەدەزانــی ,ڕۆژێــك یەكێكیــان پێــی وتــم

هەمــوو قشــتالیەك دەكــرد .ئــەوەی كەســایەتی كانسیوســی لــە خەڵكــی دی

ئــەو تەنیــا «كتێبــی پیــرۆز»ی خوێندۆتــەوە لەگــەاڵ ســیرڤانتس و روبــن

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

داریــوو یــەك دوو بەرهەمــی مامۆســتا روفاییــل كانینــوس ئســینس ,لەبــەر

حســابێك بــۆ ســامان و ناوبانــگ بــكات .شــاعیرێكی چــاك بوو،كۆمەڵێــك

ئــەوەی مــن ئەرجەنتینیــم هەســتم بــە شــەرمێك كــرد كاتێــك زانیــم یەكێــك

مەزامیــری نووســیبوو .ئیرۆســیەتێكی ئاشــكرایان پێــوە دیــار بــوو – نــاوی

لەوانــە فەرەنســی نازانێــت ،هەموویشــیان لــە ئەدەبــی ئینگلیــزی بــێ

لـــێ نابــوون (مۆمدانــە حــەوت چڵەكــە) و ســاڵی  1915باڵویكردنــەوە،

ئــاگان ،تەنانــەت كــە یەكێــك لەوانەیــان پــێ ناســاندم كــە خــاوەن پلــە

هەروەهــا ڕۆمــان و كورتــە چیــرۆك و وتــاری رەخنەیــی دەنووســی ,ئــەو

و پایــەن و پێیــان دەوت« :ئینســانی» زانیــم التینــی زانینەكــەی هەرگیــز

كاتــەی ناســیم ســەرۆكی ئەڵقەیەكــی ئەدەبــی بــوو.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

والــت ویتــان بكەمــەوە:

باڵوكەرەوەكــەی نــاوی ئیســحاق دلبانــدو بیــار بــوو ،یارمەتیدەرەكانــی

نووسین

یەكەمــی 1919دا» لــەو شــیعرەدا هەوڵــی زۆرمــدا بــوو الســایی شــێوازی

نــاگات بــەوەی كــە مــن فێــری بــووم .لــە بــارەی گۆڤــاری (جریتیا)یشــەوە
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هەمــوو ڕۆژانێكــی شــەممە دەچــووم بــۆ ( )café colonialلــە نیــوە شــەودا
پێــك دەگەیشــتین و تــا بەرەبەیــان چەنــد و چوومنــان دەكــرد ,هەندێــك
جــار ژمارەمــان دەگەیشــتە ســی تــا چــل كــەس .ئــەم كۆمەڵەیــە هەرشــتێك
پەیوەنــدی بــە داب و نەریتــی میللــی ئەســپانیەوە هەبوایــە وەك شــەڕگا
خۆشــیان لــ ێ نەدەهــات.
ئەندامەكانــی ئــەم كۆمەڵەیــە عاشــقی مۆســیقای جــاز بــوون كــە لــە
ئەمریــكاوە هاتبــوو ,پێیــان خۆشــبوو ئەوروپایــی بــن نــەك تەنیــا ئیســپانی.
كانســینوس پێشــنیازی بابەتێكــی بــۆ لەســەر دووان دەكــرد –خوازە -شــیعری
ئــازاد ,شــێوازە كالســیكیەكانی شــیعر ,شــیعری پەخشــان ،ئاوەڵنــاو ,كــردار.
ئەگــەر چــی كانســینووس ســیامیەكی هێــور و لەســەرخۆی هەبــوو بــەاڵم
بــە دكتاتۆرێــك دەچــوو كــە ڕێــگای هیــچ ئامــاژە و هێامیەكــی بــە نووســەرە
ئامادەبــوەكان نــەدەدا ،هەوڵــی دەدا گفتوگۆكــە هــەر لــە شــكۆمەندیدا
ڕابگرێــت.
كانســینوس بــەردەوام ســەری لــە خوێندنــەوەدا بــوو ,كتێبــی (دان پێدانانــی
تلیاكیــەك)ی تۆمــاس دوكوینیســی و (یادەوەریەكانــی) ماركوس ئودیلیوســی
لــە یۆنانیــەوە وەرگێرابــوو ،هەروەهــا ڕۆمانــی هــری باربــوس و (زیندەوەرە
خەیاڵییــەكان)ی شــوب .پاشــان دەســتی كــرد بــە وەرگێڕانــی بەرهەمەكانــی
گۆتــە و دیستۆفســكی ،هــەر ئەویــش بــۆ یەكەمیــن جــار (هــەزار و یــەك
ساڵی سێیەم

شــەوە)ی وەرگێڕایــە ســەر زمانــی ئیســپانی ،ئــەم وەرگێڕانــە كەمــر خــۆی
بــە دەقەكــەوە بەســتۆتەوە وەك لــە وەرگێڕانەكــەی برســون یــان الینــی,

ژمارە

وەلـــێ بــەڕای مــن ،وەرگێڕانەكــەی كانســینوس بــۆ خوێنــەر بــە تــام و
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چێژتــرە.
بۆرخیس

ڕۆژێــك دیدەنیــم كــرد و بردمــی بــۆ كتێبخانەكــەی ,یــان باشــری بڵێــم

بۆرخیس
گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

هەڵینــام هەندێــك كتێــب بخوێنمــەوە ئەگــەر ئــەو نەبوایــە هەرگیــز
نەمدەخوێندنــەوە .كــە خۆیشــم بــۆ نووســین تەرخــان كــرد هەســتم
كــرد بەشــێوەیەكی پێكەنیــن هێنــەر الســایی ئــەو دەكەمــەوە .شــێوازی
نووســینی كانســینوس لەســەر ڕســتەی درێــژی بــە شــەپۆل دەوەســتێت كــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

زۆرم حــەز پـێ دەكــرد لــەودا وتووێــژە بەتامــە ئەدەبیــەكان بــوو .هەروەهــا
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زیاتــر ســیامیەكی عیــری تیایــە زیــاد لــەوەی كــە ئیســپانی بێــت..

هەمــوو ماڵەكــەی كتێبخانــە بــوو ,بــە نــاو كتێبــە كەڵەكــە كراوەكانــدا
دەڕۆیشــتم وەك بــە نــاو دارســتانێكدا تێپــەڕم .ئەوەنــدە هــەژار و دەســت
كــورت بــوو نەیدەتوانــی ڕەفــە بــۆ كتێبەكانــی دروســت بــكات ،بۆیــە
هەمــووی لەســەر یــەك كەڵەكــە كردبــوو ،لەســەر زەویــەوە تــا بنمیــچ،
دەبــوو ئــەوەی بچوایەتــە ماڵەكــەی بــە ناچــاری بــە نــاو ســتوونی كتێبــدا
تێپەڕێــت .مــن كانسینوســم وا دەبینــی كــە بــە تەنیــا نوێنــەری هەمــوو
ڕابــووردووی منــە ,ئــەوە ئــەو ئەوروپایەیــە كــە لــە دوای خۆمــەوە جێــی
دەهێڵــم ,جۆرێــك بــوو لــە ڕەمــز بــۆ هەمــوو كلتــورەكان .كلتــووری لێــدان
وەك لــە خۆرهــەاڵت هەیــە ,بــەاڵم جۆرێــك لــە ئاوارتەیــی زەینیــی ڕێــگای
پێــك بێــت .ئەمــە وای لــێ كردبــوو كــە هەندێــك كتێــب پۆلێــن بــكات لــە
پیاهەڵدانــی نووســەرانێكدا كــە لــە پلــەی دوو ســێدان .لــەو كاتــەدا -ئورتیفا
ئــەی جاســیت -لــە لووتكــەی شــكۆمەندیا بــوو ,بــەاڵم كانســینوس وەك
فەیلەســوفێكی خ ـراپ و نووســەرێكی خ ـراپ لێــی دەڕوانــی .ئــەوەی كــە

سەرچاوە
گۆڤاری (نزوی) ژمارە  30ساڵی .2002

نووسین

لـــێ دەگرێــت كــە نەتوانێــت لەگــەاڵ دیارتریــن هاوســەردەمی خۆیــدا

پێوهندیی ڕۆشنبیر

ب ه دهسهاڵتهوه

حەمە سەعید حەسەن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

نووســین بـ ه زمانێکــی بــارگاوی بـ ه کینـه و زهبروزهنــگ ،کاتێک
خــۆی دهنوێنێــت ،بێیــن لهبــری ئ ـهوهی خاڵ ـه الوازهکانــی
نووســینێک دیــاری بکهیــن ،ههمــوو نووســینهکه بــه
زبــڵ بچوێنیــن .زمانــی زبــر ،زمانێک ـه بــڕوای ب ـه ئێم ـه و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دایــک دهبێــت و پێشــوازیییهکی گهرموگــوڕی عاشــقانهی لــێ دهکـهم.
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ئــهوان ههیــه ،ئــهوەی لهگــهڵ ئێمــهدا نهبێــت ،وهک
خۆمــان بیــر نهکات ـهوه ،ه ـهر چــی بڵێــت ب ـه ههڵ ـهی ل ـه
قهڵ ـهم دهدهیــن ،وهک دوژمــن س ـهرنجی دهدهیــن و بــێ
یــهک و دوو ڕەتیدهکهینــهوه .ئــهوه هــهر درێژهپیدانــی
ئــهو تێزهیــه کــه دهیگــوت( :ئهگــهر نازانێــت قســهی
چــاک بکهیــت ،بێدهنــگ بیــت ،باشــره ).قســهی
چــاک لهوێــدا ،ئــهو قســانهیه کــه لــه قازانجــی ئێمــهن،
ئــهوەی وهک ئێمــه بیرنهکاتــهوه ،قســهکانی خراپــن)١( .
كاىت فهرمانڕەوایــی ســوڵتان عهبدولحهمیــدی دووهم،

دۆریس لێسینگ

تازهکــی دهرســی کیمیــا دهگاتــه لوبنــان ،مامۆســتایهک
چونکــه لهســهر تهختهڕەشــهکهی پــۆل دهنووســێت:
(ئێــچ تــوو ئــۆ )،ب ـه تاوانــی ههوڵــدان بــۆ کوشــتنی ســوڵتان
دهســتگیر دهکرێــت ،ئاخــر (ئێچ)کهیــان بــه حهمیــد( ،توو)کهیــان

دهســتپێکدا دڵبهرهکــهی چهنــد خــۆش دهوێــت ،ههمــوو جارێــک بــه

ســفرکردنی ســوڵتان حهمیــدی دووهم ،واتــا کوشــتنی .ئاســتی ڕۆشــنبیریی

ههمــان ههســتی گهرمــهوه دهســت بــه نووســین دهکــهم .ههرگیــز لــه

دهس ـهاڵت ل ـه خۆره ـهاڵت ب ـه گشــتی ،ههنووکهیــش ل ـه ههمــان ڕەوشــی

شــوێنێکی نادیــارهوه ئیلهامــی نووســینم بــۆ نههاتــووه ،وهک چــۆن کۆرپـه

کارهســاتباردایه .ک ـه جهن ـهڕاڵ بیــرۆن دهســتی بهس ـهر دهس ـهاڵتدا گــرت،

لـه ههنــاوی دایکییـهوه پهیــدا دهبێــت ،منیــش نووســین لـه ناخمـهوه لـه

چونکــ ه زهندهقــی لــه ڕۆشــنبیران چووبــوو ،هــات (بۆرخێــس)ی کــه

نووسین

کهدهنووســم وهک ئ ـهوه وای ـه بکهوم ـه داوی دڵداریی ـهوه ،دڵدارێــک لــه

بــه دووهم و (ئۆ)یهکهیــان بــه ســفر ،لێــک دابــووهوه ،کــه دهکاتــه بــه

گهورهتریــن ڕۆشــنبیری التیــن ئهمریــکا بــوو ،ل ـه ئیش ـهکهی خــۆی ک ـه
کارمهنــدی کتێبخانـه بــوو لـه بۆینــس ئایــرس ،دهرکــرد و ناردییـه
بــازار ،بــۆ ئ ـهوهی چاودێریــی دووکانــداره مریشکفرۆش ـهکان
بــکات ،نــهک مریشــکی ناســاغ بــ ه هاوواڵتییــان بفرۆشــن.
ئ ـهوه وهک کولتــووری ســتهمکارانی لــێ هاتــووه ،گوشــاری
ئابــووری دهخهنـه سـهر ڕۆشــنبیران ،تــا ئاســتی برســیکردنیان،
بــهو مهبهســتهی ســهریان پــێ نــهوی بکــهن .ئێــدوارد
ســهعید پێــی وایــه ،رۆشــنبیر کــه دهســتبهرداری ڕۆڵــی
ڕهخنهگرانـهی خــۆی بــوو ،دهبێتـه ناپــاک .ڕۆشــنبیری ناپــاک
ن ـهک ه ـهر ڕهخن ـه ل ـهو قۆناغ ـه ناگرێــت ک ـه تێیــدا دهژی،
بهڵکــوو دهکهوێتــه پێداههڵدانیشــی .ڕۆشــنبیر بایــهخ
ب ـه سیاس ـهت دهدات ،ب ـهاڵم ناچێت ـه ڕیــزی ئ ـهم یــان ئ ـهو
حزبـهوه ،بــەاڵم نــوێ ناهێنێتـه ئــاراوه ،ئامــاژە بــۆ ڕێگهیـهک
دهکات .ئ ـهوەی خاوهنــی ده دوازده ســتوون ،نامیلکهیهکــی
شــیعری یــان دوو ســێ کورتهچیــرۆک بێــت و ب ـهردهوام ل ـه
ڕادیــۆ و تیڤییهکانــهوه ســهرقاڵی لێکدانــهوهی بوارهیلــی
کولتــووری و ئابــووری و سیاســیی بێــت ،ڕەنگـ ه لـه خــۆی وابێــت
ڕۆشــنبیره ،بــەاڵم ڕاســتییهکهی کالونێکـه ،پێــش گوێگــر و بینـهر ،غـهدر
ساڵی سێیەم

لــه خــۆی دهکات .شــته ماددییــهکان لــهالى ڕۆشــنبیر بایهخیــان نییــه،
ههڵپهیــان بــۆ نــاکات ،ئ ـهوهی ب ـه الی ڕۆشــنبیرهوه گرنگ ـه ،داهێنان ـه ل ـه
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ڕۆشــنبیر کار لهســهر شــتگهلی ڕۆژانــه و تیژتێپــهڕ نــاکات ،کاری ئــهو
پێوهندیــی ب ـه داهاتــووهوه ههی ـه ،ن ـهک حاڵــی حــازر .ب ـه پێچهوان ـهوهی

ئیدوارد سەعید
ڕۆشــنبیرهوه کــه داهاتــوو مســۆگهر دهکات ،سیاســهت کار ئهگــهر
مهعریفــهی پــێ نهبــوو ،هــهر لــه پۆســتهکهی دوورکهوتــهوه ،ڕۆڵــی
کۆتایــی دێــت و هیــچ کاریگهرییهتیی ـهک ل ـه دوای خــۆی جــێ ناهێڵیــت.
ڕۆشــنبیر کێیـه؟ کهســێکه شــتی تــازهی پێیـه ،کهســێک نییـه ،شــتی دێریــن
دووبــاره بکات ـهوه .ئهگ ـهر خاوهنــی بیرکردنهوهیهکــی ڕەخنهگران ـه نیــت،
ئهگ ـهر توانــای پێشــبینی کردنــت نیی ـه ،ئهگ ـهر بوێریــی گوتنــی شــتگهلی
جیــاواز شــک نابهیــت ،بــا خــۆت پــێ ڕۆشــنبیر نهبێــت .وهک چــۆن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــهو وەاڵتانــهی ستانســاڤ جیرۆزیلیــک گوتویەتــی:
(دهســهاڵت دهستاودهســت دهکات ،بــهاڵم سهراوســهر
یــان عهقــاو عهقــڵ نــاکات )،ڕۆشــنبیر ناچــار دهبێــت ،ب ـه
ســهملاندنی حهقیقهتــهوه ســهرقاڵ بێــت .لــه شــوێنێک

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

حهقیقهتێــک بســهملێنین ،وهک خــۆر بدرهوشــێتهوه).
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دهســهاڵت لــه دهســتی ئــهم باڵــی ههمــان بزاوتــهوه،
بچێت ـه دهســتی ئ ـهو باڵــی ،ب ـهاڵم عهقڵ ـهکان ه ـهر ههمــان
عهقــڵ بــن ،ئ ـهوه خاڵیکردن ـهوهی دميوکراســییه ل ـه مانــای
خــۆی و ئهرکــی ڕۆشــنبیره ،لــه وههــا کاتێکــدا ،قســهی
ههبێــت .عهملانیبــوون ئهوهیــه ،گــهل فهرمانــڕەوا بێــت،
میللــهت دهســتوور بنووســێتهوه ،دهســهاڵت نوێنــهری
ههڵبژێــردراوی گــهل بێــت ،نــهک نوێنــهری ئاســان.
عهملانیبــوون و دیموکراســی بــێ یهکــدی ههڵناکــهن،
ئهگــهر دميوکراســیخواز بیــن ،ناچاریــن عهملانییــش بیــن.

بۆرخیس
دیکتاتــۆر ههمــوو دهســهاڵت لــه الى خــۆی کۆدهکاتــهوه ،ڕۆشــنبیری
خودپهســهندیش پێــی وایــه ،ههمــوو حهقیقــهت لــه الی خۆیهتــی.
وهک چــۆن دۆریــس لێســینگ گوتویەتــی( :نووســهر لــه ماڵێکــدا پهیــدا
داخــراودا ســهرههڵنادات ،ئــهوه بۆیــه پهنجــهرهی ماڵــی ڕۆشــنبیر
بــه ڕووی بــای لــه نزیــک و دوورهو ه هاتــووی فیکــره جیاوازهکانــدا
کراوهیــه .ئیبســن دهڵێــت( :کارهســات ئهوهیــه ،پێویســتامن بهوهبێــت،

و دميوکراســیخواز نیــن .چونکـه بـه گوێــرهی ئاییــن ،ئینســان
عهبــدی خوداوهنــده ،بۆیــه دژایهتیکردنــی عهملانیبــوون،
الیهنگرتنــی کۆیالیهتییــه .لــه بهرانبــهر جیاکردنــهوهی دیــن لــه
دهوڵ ـهت ،ک ـه عهملانیی ـهکان بانگهش ـهی بــۆ دهک ـهن ،ئیســامی سیاســی،
دروشــمی (ئیســام دیــن و دهوڵهتـه)ی بڵنــد کردووهتـهوه .جــاران ئیســام
گاڵت ـهی ب ـه ژیانــی حزبایهتــی و دميوکراســی دههــات ،بــڕوای ب ـه شــوورا
ههبــوو ،ئێســتا بــه هــۆی حزبایهتــی و دميوکراســییهوه دهســت بهســهر
دهســهاڵتدا دهگــرن .چونکــه (لــه ئایینــدا زۆرهملــێ و ســهپاندن نییــه)
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نابێــت ،کتێبــی تێــدا نهبووبێــت )،ڕۆشــنبیریش لــه بازنهیهکــی فیکریــی

ئــهوه دوو ڕووهکانــن ،بانگهشــه بــۆ عهملانیبــوون دهکــهن

و دهســهاڵتداریش چــی بخوازێــت ئــهوه دهســهپێنێت ،ئاخــر دهســهاڵت

بڕوامــان ب ـه گوێزان ـهوهی دهس ـهاڵت ل ـه باوک ـهوه بــۆ کــوڕ ههبێــت .ل ـه

نزیکــهی ههمیشــه دهزگایهکــی ســهرکوتگهره ،کهواتــه ئــهو دهســهاڵتهی

ئیســامدا ئــهو ئــاوه مهعاویــه ڕشــتی ،کاتێــک یهزیــدی کــوڕی کــرده

ڕهوابوونــی خــۆی لـه ئایینیشـهوه وهردهگرێــت ،هـهر داپڵۆســێنهره و ئـهوه

جێنشــینی خــۆی .حافیــز ئهســهدیش ئیلهامــی لــه مهعاویــه وهرگــرت

لـه ناوهڕۆکــی خــۆی خاڵــی دهبێتـهوه کـه بڵێیــن :لـه ئایینــدا زۆرهملــێ نییه.

کــه بهشــاری کــوڕی کــرده میراتگــری خــۆی .کــه بــه شــا حوســهینی

ک ـه ئایینێــک دهبێت ـه ئایینــی فهرمیــی دهوڵ ـهت ،ک ـه دهســتوورێک لهب ـهر

ئوردنیــان گــوت ،چونکـه دایکــی ئینگلیــزه ،شــیاو نییـه عهبدوڵــای کــوڕت،

ڕۆشــنایی ئایینێکــدا دادهڕێژرێــت ،ئیــدی لهوێــوه زۆرهملــێ دهســت پــێ

جێــی خــۆت بگرێتــهوه ،دهســتبهجێ گوتــی :خــۆ دایکــی (مهمئــوون)

دهکات .چونکــه دهســهاڵت پێوهندیــی بــه دهوڵهتــهوه ههیــه نــهک بــه

یــش فــارس بــوو ،کهچــی جێــی (هــاروون ئهلڕهشید)یشــی گرت ـهوه؟ ب ـه

ئایینـهوه ،بۆیـه دهسـهاڵت

ســهرۆکایهتیی چهرچــڵ بهریتانیــا لــه دووهمیــن جهنگــی دنیاگــرهوهدا

دهبێــت ڕەوابوونــی خــۆی

بهســهر ئهڵامنیــادا ســهرکهوت ،کهچــی لــه یهکهمیــن ههڵبژاردنــی

لــه ئایینــهوه نــا ،لــه

دوای جهنگــدا دۆڕانــدی .دانیــال ئۆرتیــگا ههرچهنــده ســهرکردایهتیی

خهڵکــهوه وهربگرێــت.

شۆڕشــێکی ســهرکهوتووی کردبــوو ،بــەاڵم کــه لــه ههڵبژاردنــدا

دهســهاڵت

نهیــردهوه ،ڕێــزی ل ـ ه خواســتی گ ـهل گــرت و هانــای بــۆ هیــچ پاســاوێک

ئــهوه نییــه خهڵــک بــه

نهبــرد .ئ ـهوهی ک ـ ه گاردی دێریــن زوو زوو خهباتــی کــۆن وهبیــر خهڵــک

زۆرهملــێ بــۆ بهههشــت

دههێنن ـهوه ،ه ـهر ئهوهی ـه ک ـه نــارس زوو زوو دهیگــوت( :هیــچ دهنگێــک

بنێرێــت و بــوار نــهدات

لــه دهنگــی جهنــگ بڵندتــر نییــه )*().مهبهســت لێــی کپکردنــهوهی

لــهو دنیــا بــ ه ئاگــری

دهنگ ـه نــاڕا

ئیشــی

دۆزهخ بســووتێن ،ئیشــی
دهســهاڵت ئهوهیــه لــهم
ساڵی سێیەم

دنیــا کاروبــاری خهڵــک
بهڕێــوه ببــات ،ئــهوه
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کرۆکــی ســیکوالریزمه.
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ئــهوه گیرخواردنــه لــه
بازنــهی مێــژوودا ،ئهگــهر

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

89

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

نووسین

