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جــەی .دی .ســالنجەر كــە لەتەمەنــی  91ســاڵیدا كۆچــی دوایكــرد،
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
گــەورەی وەهــای هەبــوو ،یەكەمیــن ڕۆمانــی هیــچ ڕۆماننوســێكی دیكــە
لەســەدەی بیســتەمدا ئــەو چانســەی نەبــوو .ســاڵی  1951و دەســتبەجێ
لەگــەڵ باڵوبونەوەیــدا ،ملیۆنەهــا دانــەی لێفــرۆرشا .ســەیر لەوەدایــە هەتــا
ئێســتاش لەڕیــزی پڕفرۆشــرین كتێبەكاندایــە ،دوای تێپەڕوبوونــی زیــاد
لەنیوســەدە.
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 لەخێـزان و خوێندنگــەو هەروەهــا كۆمەڵگەش
یاخیــەو دەربایســی هیــچ بەهایەكــی ئەخالقــی نییــە .ئەڵبەتــە بەشــێكی
ئــەو ڕەخنانــە ڕاســن ،وەل ـ ێ لــەدەرەوەڕا دادگایــی بەرهەمێكــی ئەدەبــی
دەكات ،نــەك بەپێــی لۆژیكــی ناوەكــی ئەدەبــی تایبــەت.
ئــەم ڕۆمانــە ئــەو ناوبانگــە زۆرەی بۆیــە پەیداكــرد ،چونكــە گوزارشــتی
لەخواســتە پەنگخواردووەكانــی هــەرزەكاران و خوێنــدكاران و تــازە
پێگەیشــتوان دەكــردو لــەڕووی كۆمەاڵیەتــی و مۆراڵیشــەوە ،پــەردەی
لەســەر ڕووی جیهانێــك هەڵامڵــی كەكتێبەكانــی پــەروەردەو فێركــردن و

دامــەزراوە پەروەردەییــە دۆگــاكان و ڕێنوماییــە مۆراڵییــە ئایدیالیــەكان
لەكۆمەڵگەیەكــی نــا ئایدیالــی و بگــرە دووڕوشــدا ،شــاردبوویانەوە.
لێــرەوە (پاســەوانێك لەمــەزرا) لەگــەڵ باڵوبونەوەیــدا ،ئــەو دەنگدانــەوە
گەورەیــەی دروســتكردو گوزارشــت بــوو لەشــتگەلێك كەبــۆ ماوەیەكــی
دورو درێژبــوو لەناخیانــدا پەنگــی خواردبــووەوە ،پاشــان بەهــۆی ئــەوەوە
ڕێگــەی خــۆی دۆزیــەوە تاگوزارشــت لەخــۆی بــكات .ڕەنگــە لەبەرئــەو
هــۆكارە بووبێــت دواتــر زۆرێــك لەدامەزراوەكانــی پــەروەردەو فێركــردن،
دەســتبەرداری ســەركۆنەكردنەكانیان بــۆ ڕۆمانەكــە بــوون و بڕیــار دەدەن
بەخوێندكارانــی بڵێنــەوە.
تۆبڵێــی ئــەو ســەركەوتنە گەورەیــە ،بۆبێتــە بــار بەســەر نوســەرەكەیەوەو
ناچاربووبێــت لەگــەڵ یەكــەم بەرهەمیــدا ،گۆشــەگیری هەڵبژێرێــت؟
یاخــود هۆكارەكــەی تــرس بووبێــت لــەوەی لەكتێبــی دواتریــدا شكســت
بێنێــت و ســەركەتوو نەبێــت؟
بەتەواوەتــی كــەس ئــەوە نازانێــت و ســالنجەریش هەرگیــز باســی هیچــی
نەكــردووە كەهــۆكاری واز هێنانــی لەنوســین و گۆشــەگیربونی ڕوون
بكاتــەوە .ئاخــر بەدرێژایــی  40دانــە ســاڵ جگــە لەژنــان ڕێگــەی بەكــەس
نــەداوە لێــی نزیــك بێتــەوە ،ئــەو ژنانــەی هــەرزوو وازیــان لێــی هێنــاوەو
لێــی تەكیونەتــەوە  ،ئەویــش گەڕاوەتــەوە الی تەنیــای خــۆی.
جــەی .دی .ســالنجەر لــە  1كانونــی دووەمــی ســاڵی  ،1919لەشــاری
نیویــۆرك لەدایــك بــووە .خوێندنــی ســەرەتای هــەر لــەو شــارەدا خوێندووەو
پاشــان باوكــی ناردویەتــی بــۆ خوێندنگەیەكــی تایبەتــی لــە (مەكبێرنــی)،
بەمەبەســتی تەواوكردنــی قۆناغــی ئامادەیــی ،بــەاڵم لەتەمەنــی شــانزە
ســاڵیدا و بەهــۆی ســەرپێچیەكانیەوە دەردەكرێــت .لــە (پاســەوانێك لــە
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
دەكات ،پەیوەندیەكەیــان كۆتایــی دێــت و دواتــر شــوو بەچارلــی چاپڵــن
دەكات كــە لەتەمەنــی پەنجــا و پێنــچ ســاڵیدا دەبێــت ،لەكاتێكــدا ئۆنــا
هەژدەســاڵ بــووە .ئەڵبــەت ئــەوە بــۆ چارلــی چاپڵــن شــتێكی ســەیرنەبووەو
شــتی وای لێوەشــاوەتەوە.
ســالنجەر بەدەرونێكــی وێرانــەوە لەســوپا دێتــەدەر ،بۆیــە بەمەبەســتی
پشــودان ڕوو لەفەرەنســا دەكات و لەوێــدا ئاشــنایەتی لەگــەڵ
پزیشــكێكی فەرەنســیدا پەیــدادەكات (كــەزۆری لەبــارەوە نازانیــن)،
بــەاڵم هاوســەرگیریەكەیان تەنهــا نــۆ مانــگ دەخایەنێــت و دوای ئــەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەمریــكا و بەجیــدی بیــر لــە نوســین دەكاتــەوە.
چەنــد چیرۆكێــك لەگۆڤــارە ئەدەبیەكانــدا باڵودەكاتــەوە ،بەتایبــەت لــە
(نیۆركــەر)دا و پاشــان (پاســەوانێك لەمــەزرا) چــاپ دەكات .لــەو ماوەیــەدا
زۆر جــار بینیویانــە كــە لەگــەڵ كچانــی هــەرزەكاردا ،هامشــۆو ڕۆتــی
هۆڵەكانــی دانســكردن یاخــود گۆڕەپانــی وەرزشــكردنی كــردووە.
ســاڵی  1954ئاشــنای كلیــردۆ گالســی كچــی ڕەخنەگــری بەناوبانــگ
ڕۆبــەرت دۆگالس دەبێــت كــە لەتەمەنــی نۆزدەســاڵیدا دەبێــت و زۆر
بەكارەكتــەری ســەرەكی چیرۆكەكــەی (فرانــی گــراس) دەچێــت.
ســاڵێك دوای یەكرتناســینیان ،هاوســەرگیری دەكــەن و
هاوسەرگیریەكەشــیان زۆر ناخایەنێــت.
ســاڵی ( 1961فرانــی و زوویــی) باڵودەكاتــەوە
كەڕەخنەگــران بەگەرمــی پێشــوازی لێدەكــەن ،بــەاڵم
ڕەخنــە لــە بەرهەمــی دواتــری دەگــرن (ســیمۆر..
پێشــەكی) ،ســەرەڕای ئــەوەی فرۆشــی زۆریشــی دەبێــت.
دوای ئــەو ســااڵنەی هــەوڵ و چاالكیەكــی چــڕو پــڕی تێــدا
ئەنجامــدا ،ئیــدی ســالنجەر تادەهــات دەچــووەوە ناوخۆیــەوەو
تەنانــەت لەكلیــر دۆگالســی هاوسەریشــی دووردەكەوتــەوە كــەدوو
منداڵــی لێــی هەبــوو.
لــەوە بــەدوا زۆربــەی كات ماڵــی جێدەهێشــت و زۆربــەی ڕۆژەكانــی،
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لــەو هۆڵــەدا بەســەردەبرد كــە بەكوالنــە دەچــوو .جــار هەبــووە چەنــد
هەفتەیــەك لەوێــدا ماوەتــەوەو لەســەر تەباخێكــی بچكۆالنــە ،خواردنــی
بۆخــۆی ئامــادە كــردووە .ئەمــە وادەكات هاوســەرەكەی كەلەییــی بێــت و
بەرگــەی ئــەوە نەگرێــت .تەنهــا بەجیابوونــەوەش ڕزگاری دەبێــت و ســاڵی
 1967دەســتی لەدەســتی دەبێتــەوە.
پێنــچ ســاڵ دوای ئــەوە ،ســالنجەر هەمــان شــت
لەگــەڵ كچۆڵەیەكــی دیكــەدا دووبارەدەكاتــەوە
كەئەویــش (جۆیــس مانیارد)ۆیــە .ســاڵی
( 1972نیویــۆرك تایمــز) لەســەر بەرگــی
پێشــەوەی گۆڤارەکــە دایدەنێــت ،وەك
شاباشــكردنی دوای باڵوكردنــەوەی
وتارێكــی دەربــارەی نــەوەی شەســتەكان
و پێشــبینی لەدایــك بونــی ڕەخنەگرێكــی
گــەورەی لێدەكــرا.
جۆیــس ماینــارد ئــەوكات تەمەنــی هــەژدە ســاڵ
بــوو ،وەهــاش دەهاتــە پێــش چــاو وەك ئــەوەی
(لۆلیتــای لۆلیتــاكان) بێــت .ڕێكەوتێكــی ســەیربوو
كەچیرۆكێكــی ســالنجەر بەنــاوی (كچــە هەژدەســاڵەكە
خواســتی ژیانــە) ،لەهەمــان ژمــارەدا بــاو بووبــووەوە .لەكونجــە
پەنهانەكــەی خۆیــەوە ،ســالنجەر نامەیەكــی بــۆ دەنێــرێ و سەرســامی
خــۆی بــۆ بەیــان دەكات ،نوســەرە تــازە پێگەیشــتووە كــەش بــڕوا نــاكات.
بۆیــە بڕیــار دەدات دەســتبەر داری هەمــوو شــت بێــت (خــاو خێ ـزان و
خوێندنەكــەی) و خــۆی بگەیەنێتــە الی ســالنجەر .ئیــر ئاوابــوو.
باوكــی جۆیــس مانیــارد دەیویســت كچەكــەی ببێتــە نوســەرێكی گــەورە،
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
بــوو لەســەر پــرۆژەی كتێبەكــەی ،دەربــارەی نــەوەی شەســتەكان .بــەاڵم

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
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ســااڵندا دەبێــت .ئەلیــن نامەیەكــی لەســالنجەرەوە
پێــدەگات و لەنامەكــەدا سەرســامی خــۆی
بەنواندنەكانــی دەردەبڕێــت و ئەمیــش بــاوەڕ
بەخــۆی نــاكات.
ئاخــر ســالنجەر لــەو دەورو زەمانــەدا بــوو
بــوو بەئەفســانەیەكی زینــدوو ..قســە و باســی
زۆری لەبــارەوە دەكــرا ،بەتایبــەت گۆشــەگیرییە
ســەیرەكەی و ڕۆژنامەكانیــش هەواڵــی ڕاســت و
ناڕاســتیان لەبــارەوە بــاو دەكــردەوە.
وەك ئەلیــن جۆیــس باســیدەكات( :ماوەیەكــی
خــۆش پێكــەوە بەســەر دەبــەن) ،بــەاڵم ســالنجەر
لەكۆتایــی هەشــتاكاندا وازی لێدێنێــت ،دوای
ئــەوەی ئاشــنایەتی لەگــەڵ خامنــە دەرهێنەرێكــی
گەنــج لەهامبشــایەر پەیــدادەكات .هەمــوو ئیش و
كاری ئــەو خامنــەش ئەوەبــوو ،دووبــارە ئەو قســانە
بداتــەوە بەگوێیــدا كەخەڵكــی دەیانكــرد ،لەبــەر
ئــەوەی لــەو ســااڵنەدا گوێــی گ ـران بووبــوو.
گەورەتریــن تارماییــەك كەگۆشــە گیریەكــەی
تێكــدەدات ،ئــەو خامنەیــە لەبــارەی نــەوەی
شەســتەكان و ئەتــواری ســەیر و ســەمەرەی
نوســەرانی ئــەو قۆناغەوە دەنوســێت (كەســالنجەر
یەكێكــە لــەوان)و مەبەســتامن لــەو خامنــە
نوســەرەش (جۆیــس مانیــارد)ە.
ئــەم خامنــە هــەر بــەو ئامـرازە تۆڵــەی لێدەكاتــەوە
كەكــردی بــە ئەفســانە (واتــە بەنوســین) .دوای
بیســت ســاڵ كتێبەكــەی (گــەر بەڕاســتی دەتەوێت
لەبارەیــەوە ببیســتی) ،ئــەوەش ڕســتەی دەســپێكی
ڕۆمانــی (پاســەوانێك لەمەزرا)دایــە.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سەرچاوە:
الپەرەی کلتووری ڕۆژنامەی (الشرق االوست).

نووسین

كتێبەكــە ســاڵی  1999باڵوبــووەوە .ئەویــش دوای بێنــەو بەردەیەكــی
زۆری پارێزەرەكانــی كەهەوڵیانــدا بڕیارێــك لــەدادگاوە دەربچێــت و ڕێگــە
لەباڵوبونــەوەی كتێبەكــەی جۆیــس مانیــارد بگرێــت ،لەبەرئــەوەی ژیانــی
تایبەتــی ســالنجەر باســدەكات.
وەك ژنەكانــی دیكــەو ئــەو هەمــوو ســاڵە لەســەر داوای ســالنجەر ،مانیــارد
بێدەنگــی هەڵبژاردبــوو .پێــش باڵوبونــەوەی كتێبەكــەی تەنهــا دووجــارو
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).
دووەم جاریــش كەباســی كردبێــت ،ئــەو كاتەبــوو یەكێــك لەخامنــە
ڕۆژنامەنوســەكان گفتوگۆیەكــی لەگەڵــدا ســازكردو بــەم دەســتەواژەیەش
پێشــكەش بەخوێنەرانــی كــرد( :ئــەو ژنــەی هاوڕێــی ســالنجەر بــوو).
دەربــارەی ئــەوە جۆیــس مانیــارد دەڵێــت( :لــەو وەســفكردنە تۆقیــم
كەمنــی وەك مــرۆڤ و نوســەرێك لەهاوڕێــی ســالنجەردا كورتكــردەوە).
دوای ئــەوە مانیــارد بڕیــاردەدات (پــاش نیــو ســەدە لەجیابوونەوەیــان)،
گۆشــەگیریەكەی ســالنجەر تێــك بــدات و دەربــارەی ئــەو یەكــر بینینەشــیان
دەڵێــت( :یەكەمجــار كەچــاوم پێیكــەوت ،مــن كچێكــی ترســاو و سەرشــكاو
بــووم .بــەالی منــەوە بەهێزتریــن پیــاوی دنیابــوو .دوایــن شــت كەپێــی
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  25ســاڵەدا
نەیتوانــی ســالنجەر لەبیربــكات ،هەرچەنــدە لــەو ماوەیــەدا چەندیــن پیــاو
دەناســێت و لــەدوای جیابونەوەیانــەوە ،ژیانێكــی بەربادانــە دەژی.
لەجەژنــی لەدایــك بونــی  44ســاڵیدا دەچێــت بــۆالی ســالنجەر ،كەبــە واق
وڕمانــەوە لەبــەردەم ژوورە بچكۆالنەكەیــدا (ژورێــك بەكوالنــەی مریشــك
دەچێــت) پێشــوازی لێــدەكات ،بۆئــەوەی یــەك قســەی پێبڵێــت( :بــۆ
هەتاهەتایــە نەجاتــم بــوو لەدەســتت).

57

