
نەوەی بیت: نەوەی قەیرانەكانی ئەمریكا

ئازاد حەمە شەریف
مامۆستای ئەدەبی ئینگلیزیی – زانستگه ی سە�حەدین

نییــە شــتێكیش هیــچ و بــوون نایەتــە نەبوونــەوە لــە دنیایــەدا لــەم شــتێك هیــچ
بوونــیهەبێــتوبەتەواویــینەمێنێــت.هــەربۆیــەشدەركەوتنــیهــەربابــەت،دۆخ
ودیاردەیــەكهــۆكاریتایبەتــیخــۆیلــەپشــتەوەیە.دوابــەدوایشــەڕییەكەمــی
دنیــا)1914-1918(ووەككاردانەوەیــەكبــۆئــەوەهەمــوونەهامەتیییــەئابووریــی،
ئەمریــكادا و مرۆڤایەتیــی دنیــا، بەســەر سیاســیییەی و كولتووریــی كۆمەاڵیەتیــی،
پەیدابــوو. دەركــرد، نــاوی ون( )نــەوەی بــە كــەوا نەوەیــەك ئەمریــكا لــە هــات،
بــەهەمــانشــێوەش،لــەئەنجامــیدیــاردەیكارەســاتباریشــەڕیدووەمــیدنیــا
)1939-1945(نەوەیــەكهاتــەكایــەوەكــەوادژیڕووحــیمەتریالیزمــیســەردەمەكەو
سەردەســتەییكولتووریرۆژئاواییوســەركوتكردنیهەســتەسروشــتییەكانیمرۆڤ
ــاوی ــەتوسیســتێمیســەرمایەداریی،نەوەیــەككــەوان ــاندامودەزگهكانــیدەوڵ لەالی
لەخــۆینــا)نــەوەیبیــت(لــەگۆڕەپانەكــەپەیدابــوون.ئەوانهەرهەموویــانبەناوبۆتەی
)قەیرانــیئابوورییــیمەزنــیئەمریــكا()1929-1935(تێپەڕیــیبوونولەناوئەوقەیرانە
كارەساتبارەبەمنداڵییئازارینەبوونیی،برسێتییونەداریییانتائەوپەڕەكەیچەشتبوو.
ســەركردەوسەردەســتەیئــەونەوەیــەبریتــیبــوونلــە)ئالیــنگینزبێــرگ1926-
)هێربێــرت ،)1997-1914 بــۆرۆز )ویلیــام ،)1969-1922 كێــرواك )جــاك ،)1997
ئــەو نووســەرانی دیارتریــن .)2005-1925 كار )لوســیان ،)1996-1915 هونكــە
)لۆرەنــس ،)2001-1930 كۆرســۆ )گریگــۆری ســەرەوە ئەوانــەی لەپــاڵ نەوەیــەش
فیلینگێتــی1919-؟(،)نیــلكاســادی1926-1968(،)كارلســۆلۆمەن1993-1928(،
-1935 كێســی )كێــن ؟(، -1935 جۆنســن )جۆیــس ،)1988-1926 هۆلمــز )جــۆن
بــوون. ؟( -1930 ســنیدەر )گاری و )1984-1935 براوتیگــەن )ڕیچــارد ،)2001
قەیــرانوڕووداوەجەرگبــڕەكانزۆربــەیجــاردەســتبەجێ هەڵبەتــەكاریگەرییــی
دەرناكەوێــت،بەڵكــودوایدەیــانســاڵبەجۆرێــكلــەجــۆرەكانلــەهەڵوێســت،نووســین
بــەالی ســاڵ، بیســت دوای بۆیــەش ســەرهەڵدەداتەوە. نووســەرەكاندا بیــروڕای و
كەمــەوەئــەونەوەیــەیپەیدابــوو،ڕێــكدژیزۆربــەیبنەمــاسیاســیی،كولتووریــی
بەرەنگاربوونەوەیــەك و ســەنگەرلێگرتن كەوتــە و بــووهوە كۆمەاڵیەتییــەكان و
نەدیبــوو. بەخــۆوە پێشــتر وای شــتی دەگمــەن بــە ئەمریكیــی كۆمەڵگــەی كــەوا
سیســتێمی بەرەنگارییــی وتــاردان و نووســین خۆنیشــاندان، ڕێپێــوان، بــە ئــەوان
كــوڕی یــان هــەژار، كــوڕە ئــەوان زۆربــەی بوونــەوە. كاپیتالیــزم داپلۆســێنەری
خێزانێكــیدەرامــەتكــەم،یــانمامناوەنــدبــوون.هەندێــكلــەوانهەســتیانبــەوە
یەكــە. وهك مردنیــان و ژیــان و پەراوێزخــراون ڕەگەزیییــەوە لــەڕووی دەكــرد
ئــەوانبــەدوایجۆرێكــیتــرلــەژیانەوەبوون:ژیانێكیبۆهیمیانەیخۆڕســكییدوورلە
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دەمامــكوماكیــاژیبەنــاوشارســتانیی.ژیانێــككــەواتێیــداهەســتبــەئازادیــی،ئارامیی
ــۆمەســەلهكانی ــیسەرتاســەریانب ــەوانڕوانینێك ــەن.ئ ــیبك وئاســوودەیییدەروونی
ــەوان ــووەوئ ــسب ــیپی ــەیزەوی ــەوانژینگ ــەڕایئ ــوو.ب ــانهەب ــەوژی مــرۆڤ،ژینگ
ــزی ــتڕێ ــەوەخــاكدەبێ ــەالیئەوان ــازە(دروســتبكــەن.ب پێویســتە)ئەســتێرەیەكیت
دەژیــن، لەســەری بوونەوەرانــەی ئــەو هەمــوو و ڕەســەن خەڵكانــی و لێبگیرێــت
بەوپــەڕیهەســتیاریییەوەڕەفتاریــانلەگەڵــدابكرێــت.زۆربــەیئــەوانخوێنــدكاری
و بــوون مــرۆڤ ئەقڵــی و هەســت زیندانیــكاری ســیتێمی دژی و بــوون زانســتگه
دەیانەویســتلــەجیاتــیئــەوسیســتێمەیكــەوامرۆڤــیدەكــردەڕۆبــۆت،سیســتێمێكی
وسەربەســتە. ئــازاد بــكات بــەوە هەســت مــرۆڤ كــەوا هەبێــت خوێنــدن دیكــەی
ئــەواندەیانویســتهەمــووشــتێكینــوێتاقــیبكەنــەوە،بــاهەرچەنــدەئابڕووتكێــنو
حەیابەریــشبێــت.دنیــایدزیــیوتــاوانبەشــێكبــوولــەودنیایــەیئــەواندەیانویســت
بیخەنــەڕوووپــەردەیلــەڕووهەڵبماڵــنوبەمــەشسیســتێمیكاپیتالیزمیــیپــێ
شــەرمەزاروڕیســوابكــەن.ئــەوانهیــچحــەراموبەربەســتێكیانلەبــەردەمئــارەزووە
سروشــتییەكانیخۆیــاننەدەدیتــەوە.مۆســیقاوچێژبینیــنلــەمــاددەهۆشــبەرەكان
لــەالیئــەوانئەوپــەڕیئازادیــیبــوو،بەتایبەتییــشمۆســیقایجــاز.تەنانــەتگەوجیــی،
گەمژەیــیوشــپرزەییبەشــێكبــوونلــەسروشــتیمــرۆڤودەبوایــەلــەگوتــار،كــردار
وڕەفتــاردابــەنەنــگوەرنەگیرێــن،ڕەچــاوبكرێــنولەبەرچــاوبگیرێــن.دژایەتیكردنــی
ئــەوانبــۆبــەپیشەســازییكردنیكۆمەڵگــەوبەتایبەتییــشپیشەســازیییســەربازیی
هەبــوو نــوێ ئایینێكــی بــە بڕوایــان ئــەوان بێپێشــینەبوو. ئەمریــكادا مێــژووی لــە
بنەمــایمرۆڤدۆســتیی،مرۆڤپەروەریــیومرۆڤپەرســتییهەڵنرابێــت. لەســەر كــەوا
ئــەواندژیهەمــووبەهــاكۆمەاڵیەتیــی،سیاســییوكولتووریییەكانــیباوكەكانیــان
دەژیــان تێیــدا ئــەوان كابوســاویییەی دنیــا ئــەو ئــەوان بەبــڕوای چونكــە بــوون،
دژی ئــەوان بــوو. نەزانەكانیــان باوكــە تێڕوانینــی و بیروبــاوەڕ بەرهەمــی
بەرخــۆر، كۆمەڵگــەی ئــەوان بــەڕای و بــوون كاپیتالیــی بەرخۆرییــی كۆمەڵگــەی
مرۆڤــیگــەوج،نــەزانوســەركردەیگێــلوخوێناویــیوناپــاكدێنێتــەبەرهــەم.
باڵوكردنــەوەیشــیعری)لــوورە(ی)ئەلیــنگینزبێــرگ(لــەســاڵی1956دابــەخاڵــی
وەرچەرخانلە)ئەدەبینەوەیبیت(بەتایبەتییوسەرجەمئەدەبیئەمریكییبەگشتیی
دادەنرێــت.ئــەمشــیعرەمەزنــەی)گینزبێــرگ(بــەڕاســتییهــاوارولــوورەیبرســییانەی
نەوەیەكــیڕاونــراویهەمیشــەپەالمــاردراویپەالماردەربوو.لەوشــیعرەدا)گینزبێرگ(
ــی ــاهێرشــدەكاتەســەردامودەزگــهســەركوتكاروجەنــگبەرپاكارەكان ــچوپەن ــێپێ ب
ــەم ــاداك ــەدنی ــت.بەڕاســتییل ــاندێنێ ــەناوی ــادونامرۆڤان ــەخــراپ،بەرب ــكاوب ئەمری
نووســەریواهــەنواچاونەترســانە،ئــازاوبوێرانــەپەنجــەلــەچــاویدەســەاڵتڕابكەن
وزاموبرینــەشــاردراوەكانیكۆمەڵگــەیخۆیــانبــەڕووتوقووتیــیبخەنــەبەرچــاو.
و بــاو سیســتێمی دژی سەتاســەت ئــەوان ڕوانینانــەی و بیروبــاوەڕ ئــەو
ئــەوان دەبوایــە هەربۆیــەش بــوو. خۆیــان ســەردەمی كاپیتالیزمــی ڕزیــوی
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نەبــن. خــەاڵت و پاداشــت چاوەڕوانــی ســەركوتكارەكان دامودەزگــه لــە
زۆربــەیجــارئــەوانبــەبێكاریــیلــەسەرشــەقاموشــوێنەگشــتیەكاندەســووڕانەوەو
ئیشوكاریشــیانبریتییبوولەنمایشــكردنیكاریخەڵكسەرســامكەروورووژێنەر.
ئــەوانهەرگیــزچاوەڕوانــیچەپڵــەوشــاباشنەبــوونلــەخەڵكــی،بەتایبەتییــشلــە
دەســەاڵتودەســەاڵتداران.بەپێچەوانــەوە،ئــەوانچاوەڕێــیئــەوەبــوونبكەونــەبــەر
ــك ــوون.هەندێ ــەوسیســتێمەب ــەیپاســەوانیئ ــەودامودەزگهیان ــاریئ شــااڵووپەالم
لــەوانخزێنرانــەنــاوكونــیزیندانــەكانو)گینزبێــرگ(نموونــەیئــەوكەســانەیەپۆلیــس
ڕاوەدووینــاودەســتگیریكــردولــەترســیزینــدانخــۆیشــێتكردوڕازیبــوو
ــی ــەوێهەندێــككەســیدیكــەیبین ــەوە،كــەوال ــەشــێتخانەبمێنێت ــەوەی)90(ڕۆژل ب
كــەوابــەتۆمەتــیشــێیتیوسەرشــێتییخرابوونــەنــاوشــێتخانەكان،نموونــەیئــەوەش
)كارلسۆلۆمان(ـــه،كــەوالەگــەڵ)گینزبێــرگ(لــەشــێتخانەیەكیــانناســیوهەرئەمــەش
بــوووایكــردهەردووكیــانئەمریــكابــەواڵتــیشــێتانوشــێتخانەیەكیگــەورەدابنێــن.
لــەســااڵنیپەنجــاوشەســتەكان،نووســین،هــاوارو ڕەنگــەزۆركــەسهەبووبــن
و ســاتەوەختیی هەڵچوونێكــی و هەڵپــە بــە بیت(یــان )نــەوەی بەرهەڵســتییەكانی
كورتخایــەنبینــیبێــت.بــەاڵمڕۆژگارومێــژووســەلماندیبــۆیــارونەیارانیــان؛
كــەوائــەوانبــەهەڵــەداچووینــەوكاریگەریــینووســەرانوڕوناكبیرانــی)نــەوەی
بیــت(نــەكهــەرلەســەردەمیخۆیــانكاریگەریــیهەبــووە،بەڵكــوتــاڕۆژیئەمــڕۆش
ــوارینووســین،درامــا،فیلمســازییومۆســیقا،وێنەكێشــانو ــەب ــەوانل ــیئ كاریگەری
ــەمو ــن،نووســین،بەره ــەوە.ڕوانی ــیداوەت ــیڕەنگ ــیوهونەری ــواریئەدەبی ــانب دەی
كارەكانــیئــەوانســنووریكاتوشــوێنیبــڕیوبــووبــەدیاردەیەكــیسەرتاســەریی
لــەدنیــادا.ئــەوانلــەجیاتــی)جوانناســیییســەرمایەداران(جۆرێكــیدیكــەجوانناســیییان
بەرهــەمهێنــاكــەوابــە)جوانناســیییكڵۆڵــەكان(ناســراوەوئــەمجــۆرەجوانناســیییەش
لــەخزمەتــیســەرجەممرۆڤایەتییدایــە،نــەكتاقــەدەســتەوتاقمێكــیبااڵدەســت.هــەر
ئــەوانبــووندنیایــانلــەســەرمایەدارانبچــووككــردەوەوبــۆنــەدارانوكەساســان
دنیایەكیــانوێنــاكــرد،كــەوابەڕاســتییدنیــایخۆیــانبــوو،نــەكدنیــاینــاوكتێبــان.هەر
ئەمــەشبــوونەمریــیبــەكارونووســینەكانیئــەوانداوتــادنیــاشدنیایــەنــاویئــەو
نەوەیــەبــەپیتــیزێڕییــنلەســەرالپەڕەكانــیمێــژزوودابــەدرەوەشــاوەییدەمێنێتــەوە.
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