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نەوەی بیت :نەوەی قەیرانەكانی ئەمریكا
ئازاد حەمە شەریف
مامۆستای ئەدەبی ئینگلیزیی – زانستگهی سەالحەدین

هیــچ شــتێك لــەم دنیایــەدا لــە نەبوونــەوە نایەتــە بــوون و هیــچ شــتێكیش نییــە
بوونــی هەبێــت و بەتەواویــی نەمێنێــت .هــەر بۆیــەش دەركەوتنــی هــەر بابــەت ،دۆخ
و دیاردەیــەك هــۆكاری تایبەتــی خــۆی لــە پشــتەوەیە .دوابــەدوای شــەڕی یەكەمــی
دنیــا ( )1918-1914و وەك كاردانەوەیــەك بــۆ ئــەوە هەمــوو نەهامەتیییــە ئابووریــی،
كۆمەاڵیەتیــی ،كولتووریــی و سیاســیییەی بەســەر دنیــا ،مرۆڤایەتیــی و ئەمریــكادا
هــات ،لــە ئەمریــكا نەوەیــەك كــەوا بــە (نــەوەی ون) نــاوی دەركــرد ،پەیدابــوو.
بــە هەمــان شــێوەش ،لــە ئەنجامــی دیــاردەی كارەســاتباری شــەڕی دووەمــی دنیــا
( )1945-1939نەوەیــەك هاتــە كایــەوە كــەوا دژی ڕووحــی مەتریالیزمــی ســەردەمەكە و
سەردەســتەیی كولتووری رۆژئاوایی و ســەركوتكردنی هەســتە سروشــتییەكانی مرۆڤ
لەالیــان دامودەزگهكانــی دەوڵــەت و سیســتێمی ســەرمایەداریی ،نەوەیــەك كــەوا نــاوی
لەخــۆی نــا (نــەوەی بیــت) لــە گۆڕەپانەكــە پەیدابــوون .ئەوان هەر هەموویــان بەناو بۆتەی
(قەیرانــی ئابوورییــی مەزنــی ئەمریــكا) ( )1935-1929تێپەڕیــی بوون و لەناو ئەو قەیرانە
كارەساتبارە بە منداڵیی ئازاری نەبوونیی ،برسێتیی و نەداریییان تا ئەوپەڕەكەی چەشتبوو.
ســەركردە و سەردەســتەی ئــەو نەوەیــە بریتــی بــوون لــە (ئالیــن گینزبێــرگ -1926
( ،)1997جــاك كێــرواك ( ،)1969-1922ویلیــام بــۆرۆز ( ،)1997-1914هێربێــرت
هونكــە ( ،)1996-1915لوســیان كار  .)2005-1925دیارتریــن نووســەرانی ئــەو
نەوەیــەش لەپــاڵ ئەوانــەی ســەرەوە (گریگــۆری كۆرســۆ ( ،)2001-1930لۆرەنــس
فیلینگێتــی  - 1919؟)( ،نیــل كاســادی ( ،)1968-1926كارل ســۆلۆمەن ،)1993-1928
(جــۆن هۆلمــز ( ،)1988-1926جۆیــس جۆنســن  -1935؟)( ،كێــن كێســی -1935
( ،)2001ڕیچــارد براوتیگــەن  )1984-1935و (گاری ســنیدەر  -1930؟) بــوون.
هەڵبەتــە كاریگەرییــی قەیــران و ڕووداوە جەرگبــڕەكان زۆربــەی جــار دەســتبەجێ
دەرناكەوێــت ،بەڵكــو دوای دەیــان ســاڵ بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان لــە هەڵوێســت ،نووســین
و بیــروڕای نووســەرەكاندا ســەرهەڵدەداتەوە .بۆیــەش دوای بیســت ســاڵ ،بــەالی
كەمــەوە ئــەو نەوەیــەی پەیدابــوو ،ڕێــك دژی زۆربــەی بنەمــا سیاســیی ،كولتووریــی
و كۆمەاڵیەتییــەكان بــووهوە و كەوتــە ســەنگەرلێگرتن و بەرەنگاربوونەوەیــەك
كــەوا كۆمەڵگــەی ئەمریكیــی بــە دەگمــەن شــتی وای پێشــتر بەخــۆوە نەدیبــوو.
ئــەوان بــە ڕێپێــوان ،خۆنیشــاندان ،نووســین و وتــاردان بەرەنگارییــی سیســتێمی
داپلۆســێنەری كاپیتالیــزم بوونــەوە .زۆربــەی ئــەوان كــوڕە هــەژار ،یــان كــوڕی
خێزانێكــی دەرامــەت كــەم ،یــان مامناوەنــد بــوون .هەندێــك لــەوان هەســتیان بــەوە
دەكــرد لــەڕووی ڕەگەزیییــەوە پەراوێزخــراون و ژیــان و مردنیــان وهك یەكــە.
ئــەوان بــەدوای جۆرێكــی تــر لــە ژیانەوە بوون :ژیانێكی بۆهیمیانەی خۆڕســكیی دوور لە
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دەمامــك و ماكیــاژی بەنــاو شارســتانیی .ژیانێــك كــەوا تێیــدا هەســت بــە ئازادیــی ،ئارامیی
و ئاســوودەییی دەروونیــی بكــەن .ئــەوان ڕوانینێكــی سەرتاســەریان بــۆ مەســەلهكانی
مــرۆڤ ،ژینگــە و ژیــان هەبــوو .بــەڕای ئــەوان ژینگــەی زەویــی پیــس بــووە و ئــەوان
پێویســتە (ئەســتێرەیەكی تــازە) دروســت بكــەن .بــەالی ئەوانــەوە خــاك دەبێــت ڕێــزی
لێبگیرێــت و خەڵكانــی ڕەســەن و هەمــوو ئــەو بوونەوەرانــەی لەســەری دەژیــن،
بەوپــەڕی هەســتیاریییەوە ڕەفتاریــان لەگەڵــدا بكرێــت .زۆربــەی ئــەوان خوێنــدكاری
زانســتگ ه بــوون و دژی ســیتێمی زیندانیــكاری هەســت و ئەقڵــی مــرۆڤ بــوون و
دەیانەویســت لــە جیاتــی ئــەو سیســتێمەی كــەوا مرۆڤــی دەكــردە ڕۆبــۆت ،سیســتێمێكی
دیكــەی خوێنــدن هەبێــت كــەوا مــرۆڤ هەســت بــەوە بــكات ئــازاد و سەربەســتە.
ئــەوان دەیانویســت هەمــوو شــتێكی نــوێ تاقــی بكەنــەوە ،بــا هەرچەنــدە ئابڕووتكێــن و
حەیابەریــش بێــت .دنیــای دزیــی و تــاوان بەشــێك بــوو لــەو دنیایــەی ئــەوان دەیانویســت
بیخەنــە ڕوو و پــەردەی لــە ڕوو هەڵبماڵــن و بەمــەش سیســتێمی كاپیتالیزمیــی پــێ
شــەرمەزار و ڕیســوا بكــەن .ئــەوان هیــچ حــەرام و بەربەســتێكیان لەبــەردەم ئــارەزووە
سروشــتییەكانی خۆیــان نەدەدیتــەوە .مۆســیقا و چێژبینیــن لــە مــاددە هۆشــبەرەكان
لــەالی ئــەوان ئەوپــەڕی ئازادیــی بــوو ،بەتایبەتییــش مۆســیقای جــاز .تەنانــەت گەوجیــی،
گەمژەیــی و شــپرزەیی بەشــێك بــوون لــە سروشــتی مــرۆڤ و دەبوایــە لــە گوتــار ،كــردار
و ڕەفتــاردا بــە نەنــگ وەرنەگیرێــن ،ڕەچــاو بكرێــن و لەبەرچــاو بگیرێــن .دژایەتیكردنــی
ئــەوان بــۆ بــە پیشەســازییكردنی كۆمەڵگــە و بەتایبەتییــش پیشەســازییی ســەربازیی
لــە مێــژووی ئەمریــكادا بێپێشــینەبوو .ئــەوان بڕوایــان بــە ئایینێكــی نــوێ هەبــوو
كــەوا لەســەر بنەمــای مرۆڤدۆســتیی ،مرۆڤپەروەریــی و مرۆڤپەرســتیی هەڵنرابێــت.
ئــەوان دژی هەمــوو بەهــا كۆمەاڵیەتیــی ،سیاســیی و كولتووریییەكانــی باوكەكانیــان
بــوون ،چونكــە بەبــڕوای ئــەوان ئــەو دنیــا كابوســاویییەی ئــەوان تێیــدا دەژیــان
بەرهەمــی بیروبــاوەڕ و تێڕوانینــی باوكــە نەزانەكانیــان بــوو .ئــەوان دژی
كۆمەڵگــەی بەرخۆرییــی كاپیتالیــی بــوون و بــەڕای ئــەوان كۆمەڵگــەی بەرخــۆر،
مرۆڤــی گــەوج ،نــەزان و ســەركردەی گێــل و خوێناویــی و ناپــاك دێنێتــە بەرهــەم.
باڵوكردنــەوەی شــیعری (لــوورە)ی (ئەلیــن گینزبێــرگ) لــە ســاڵی  1956دا بــە خاڵــی
وەرچەرخان لە (ئەدەبی نەوەی بیت) بەتایبەتیی و سەرجەم ئەدەبی ئەمریكیی بەگشتیی
دادەنرێــت .ئــەم شــیعرە مەزنــەی (گینزبێــرگ) بــە ڕاســتیی هــاوار و لــوورەی برســییانەی
نەوەیەكــی ڕاونــراوی هەمیشــە پەالمــاردراوی پەالماردەر بوو .لەو شــیعرەدا (گینزبێرگ)
بــێ پێــچ و پەنــا هێرشــدەكاتە ســەر دامودەزگ ـ ه ســەركوتكار و جەنــگ بەرپاكارەكانــی
ئەمریــكا و بــە خــراپ ،بەربــاد و نامرۆڤانــە ناویــان دێنێــت .بەڕاســتیی لــە دنیــادا كــەم
نووســەری وا هــەن وا چاونەترســانە ،ئــازا و بوێرانــە پەنجــە لــە چــاوی دەســەاڵت ڕابكەن
و زام و برینــە شــاردراوەكانی كۆمەڵگــەی خۆیــان بــە ڕووت و قووتیــی بخەنــە بەرچــاو.
ئــەو بیروبــاوەڕ و ڕوانینانــەی ئــەوان سەتاســەت دژی سیســتێمی بــاو و
ڕزیــوی كاپیتالیزمــی ســەردەمی خۆیــان بــوو .هەربۆیــەش دەبوایــە ئــەوان
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لــە دامودەزگــ ه ســەركوتكارەكان چاوەڕوانــی پاداشــت و خــەاڵت نەبــن.
زۆربــەی جــار ئــەوان بــە بێكاریــی لــە سەرشــەقام و شــوێنە گشــتیەكان دەســووڕانەوە و
ئیش و كاریشــیان بریتیی بوو لە نمایشــكردنی كاری خەڵك سەرســامكەر و ورووژێنەر.
ئــەوان هەرگیــز چاوەڕوانــی چەپڵــە و شــاباش نەبــوون لــە خەڵكــی ،بەتایبەتییــش لــە
دەســەاڵت و دەســەاڵتداران .بەپێچەوانــەوە ،ئــەوان چاوەڕێــی ئــەوە بــوون بكەونــە بــەر
شــااڵو و پەالمــاری ئــەو دامودەزگهیانــەی پاســەوانی ئــەو سیســتێمە بــوون .هەندێــك
لــەوان خزێنرانــە نــاو كونــی زیندانــەكان و (گینزبێــرگ) نموونــەی ئــەو كەســانەیە پۆلیــس
ڕاوەدووی نــا و دەســتگیری كــرد و لــە ترســی زینــدان خــۆی شــێتكرد و ڕازی بــوو
بــەوەی ( )90ڕۆژ لــە شــێتخانە بمێنێتــەوە ،كــەوا لــەوێ هەندێــك كەســی دیكــەی بینــی
كــەوا بــە تۆمەتــی شــێیتی و سەرشــێتیی خرابوونــە نــاو شــێتخانەكان ،نموونــەی ئــەوەش
(كارل سۆلۆمان)ــه ،كــەوا لەگــەڵ (گینزبێــرگ) لــە شــێتخانە یەكیــان ناســی و هەرئەمــەش
بــوو وایكــرد هەردووكیــان ئەمریــكا بــە واڵتــی شــێتان و شــێتخانەیەكی گــەورە دابنێــن.
ڕەنگــە زۆركــەس هەبووبــن لــە ســااڵنی پەنجــا و شەســتەكان ،نووســین ،هــاوار و
بەرهەڵســتییەكانی (نــەوەی بیت)یــان بــە هەڵپــە و هەڵچوونێكــی ســاتەوەختیی و
كورتخایــەن بینــی بێــت .بــەاڵم ڕۆژگار و مێــژوو ســەلماندی بــۆ یــار و نەیارانیــان؛
كــەوا ئــەوان بــە هەڵــەدا چووینــە و كاریگەریــی نووســەران و ڕوناكبیرانــی (نــەوەی
بیــت) نــەك هــەر لەســەردەمی خۆیــان كاریگەریــی هەبــووە ،بەڵكــو تــا ڕۆژی ئەمــڕۆش
كاریگەریــی ئــەوان لــە بــواری نووســین ،درامــا ،فیلمســازیی و مۆســیقا ،وێنەكێشــان و
دەیــان بــواری ئەدەبیــی و هونەریــی ڕەنگــی داوەتــەوە .ڕوانیــن ،نووســین ،بەرهــەم و
كارەكانــی ئــەوان ســنووری كات و شــوێنی بــڕی و بــوو بــە دیاردەیەكــی سەرتاســەریی
لــە دنیــادا .ئــەوان لــە جیاتــی (جوانناســییی ســەرمایەداران) جۆرێكــی دیكــە جوانناســیییان
بەرهــەم هێنــا كــەوا بــە (جوانناســییی كڵۆڵــەكان) ناســراوە و ئــەم جــۆرە جوانناســیییەش
لــە خزمەتــی ســەرجەم مرۆڤایەتییدایــە ،نــەك تاقــە دەســتە و تاقمێكــی بااڵدەســت .هــەر
ئــەوان بــوون دنیایــان لــە ســەرمایەداران بچــووك كــردەوە و بــۆ نــەداران و كەساســان
دنیایەكیــان وێنــا كــرد ،كــەوا بەڕاســتیی دنیــای خۆیــان بــوو ،نــەك دنیــای نــاو كتێبــان .هەر
ئەمــەش بــوو نەمریــی بــە كار و نووســینەكانی ئــەوان دا و تــا دنیــاش دنیایــە نــاوی ئــەو
نەوەیــە بــە پیتــی زێڕییــن لەســەر الپەڕەكانــی مێــژزوودا بــە درەوەشــاوەیی دەمێنێتــەوە.
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