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له فارسیییهوه :هونەر شاهۆ

ســاموێل بێكێــت ،یەكێكــە لــە بەناوبانگتریــن
نووســەرەكانی ســەتەی بیســتهم ،ئــەو تــەواوی
ژیانــی پــڕ بــوو لــە شــێواویی و زیاتــر تەمەنــی
لــە گــەڕان و كۆچكردنــدا بردەســەر .بێكێــت،
وێــڕای ئــەوەی ،كــە واڵتەكــەی خــۆی جێهێشــتبوو،
بــەاڵم هــەر خۆشیشــی دەویســت .لەڕاســتییدا
خوێنــەری زۆربــەی بەرهەمەكانــی ،خەڵكــی ئێرلەندایــە.
كەســایەتییەكانی تایبەتمەندیــی ئێرلەندیــان هەیــە.
ئــەوان لــە بارودۆخێكــی گەمــارۆدراو دان و لــە
چاوەڕوانییــی خۆراكــی مــەرگ و ژیانــدان .بێكێــت،
هیــچ بابەتێكــی سیاســیی چەپیــی یــان ڕاســتیی
نەبــوو و هەمیشــە ســەربەخۆ و مرۆڤانــە دەمایــەوە.
لەبــارەی بابەتەكانــی خۆیــەوە هیــچ كاتێــك قســەی
نەدەكــرد و هــەر بەهــۆی ئەمەشــەوە ،هــەر كــەس
بەپێــی توانــای خــۆی ،شــیكردنەوە بــۆ بەرهەمەكانــی
دەكات و ئەوانــەی ،كــە ئەویــان نەناســیوە ،بــە
كەســێكی دڵتەنــگ و بەرهەمەكانــی بــە ناڕوونیــی
دەهێڵنــەوە .شــانۆنامەی «لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆدا»،
بــە بەرهەمــی كالســیكیی ســەتەی بیســت
دانــراوە .گــۆدۆ ،ناوێكــە ،كــە هیــچ پێوهندییەكــی بــە
خــوداوە نییــە لــە زمانــی ئینگلیزییــدا .بەپێچەوانــەی
زۆر لــە ڕەخنەگرانــی ســەردەمی جەنگــی ســارد ،ئــەم
شــانۆنامەیە نــە پووچــە و نــە نائومێــدكار .جیهانــی
ئامــادەی ئــەو ،لــەو شــوێنەوە ســەرچاوە دەگرێــت،
كــە لــە دنیــای نادادپەروەرەكانــدا ،جەنــگ ،درۆ،
ئــازار ،تۆمــەت ،داگیركاریییــەكان و هەمــوو مرۆڤــە
چەوســێنرەوەكان لــە چاوەڕوانیــی ڕزگاربــوون و
دۆزینــەوەی ئومێــدی مانایەكــن بــۆ ژیــان.
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لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا
لەچاوەڕوانیــی گــۆدۆدا ،شــانۆنامەیەكە لــە دوو پــەردەدا ،كــە لەنێــوان
نــۆی ئۆكتۆبــەری  1948و كانوونــی دووەمــی  ،1949بــە شــایەتی
دەستنووســەكانی بێكێــت ،بــە زمانــی فەرەنســی نووســراوە و لــە ســاڵی
 1952چــاپ كــراوە ،لــە ســێی كانوونــی دووەمــی ســاڵی 1953ش
بــۆ یەكەمیــن جــار بــە دەرهێنانــی ڕۆجێــر بــان لــە شــانۆی بابیلــۆن
لــە پاریــس نمایــش كــرا .تاوەكــو ســاڵی  ،1952كــە كاتــی چاپكردنــی
شــانۆنامەكە بــوو ،بێكێــت چەندیــن جــار ،لەكاتــی بەڕێوەبردنــدا لەالیــەن
ڕۆجێــر بــان ڕاســتكردنەوەی ،تیــۆرەكان و گۆڕینــی پێشــنیارەكانی
ئــەوی لــە وەرگێڕانــە ئینگلیزییەكــەدا بەكارهێنــا .بەڕێوەبردنــی ئــەم
وەرگێڕانــە (بــە دەرهێنانــی ئالــن شــنایدەر) ،بــە بیــروڕای بێكێــت،
باشــترین بەڕێوەبردنــی شــانۆیی بــووە ،كۆتــا چــاپ ،دواجــار لەســاڵی
 1965ئەنجــام درا .لەچاوەڕوانیــی گــۆدۆدا ،لــە ســاڵی  1988لــە الهــە
(هۆڵەنــدا) لەالیــەن ژنانــەوە بــە دەرهێنانــی خاتــوون تۆنییــل چــوور
ڕۆیشــتە ســەر شــانۆ و بێكێــت بــە ناونیشــانی ناڕەزایــی ،ئــەم شــانۆیە
و تــەواوی شــانۆكانی لــە هۆڵەنــدادا قەدەغــە كــرد .لــە ئەڵمانیــا و
فەرەنســاش ،ڕێگریــی لــەوە كــرد ،كــە ئــەو شــانۆنامەیە لەالیــەن ژنانەوە
بەڕێــوە ببردرێــت.
ئــەم شــانۆنامەیە ،كــە تاوەكــو ســاڵی  ،1964تــا ڕادەیــەك بــۆ تــەواوی
زمانــە زیندووەكانــی دنیــا (زیاتــر لــە چــل زمــان) وەرگێــڕدرا ،لــە
ســاڵەكانی ســەرەتادا بەڕێوەبردنــی ،زیاتــر لــە هــەر شــانۆنامەیەك
ڕەخنــەی لێگیــرا و هەندێــك لــە بینــەران بەهــۆی ئــەم ڕەخنەیانــەوە ،كــە:
ناتوانرێــت زیاتــر لــە دوو كاتژمێــر گــوێ بگیرێــت بــۆ گفتوگــۆی دوو
كەســی ســەرگەردان ،كــە لــە بــارەی هــەر شــتێكەوە ،كــە حەزیــان كــرد،
قســان دەكــەن و چاوەڕێــی كەســێك دەكــەن ،كــە نایێــت و دواجــار
خەریكــن كات بەفیــڕۆ دەدەن ،تــەالری شــانۆیان جێهێشــت.
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گۆدۆ كێیە؟
گــۆدۆ كەســایەتییەكی نائامــادەی شــانۆنامەكەیە ،كــە بــە درێژایــی
پەنجاوســێ ســاڵ ،چەندەهــا شــیكردنەوەی زۆری لەســەر كــراوە،
بەناوبانگترینیــان ئەمەیــە ،كــە گــۆدۆ لــە GOdی زمانــی ئینگلیزیییــەوە
نزیكــە ،كــە واتــای خــودا دەگەیەنێــت .ئــەم گریمانەیــە لەوێــوە ســەرچاوە
دەگرێــت ،كــە ســەرەتا ســاموێل بێكێــت ئەنگلۆساكســۆن و مامۆســتای
زمانــی ئینگلیزیــی بــووە و دواتــر شــایەتی نموونــەكان لــە ئینجیلــی
پیــرۆز لــەم شــانۆنامەیەدا بوونیــان هەیــە .بــەاڵم ئــەم مەبەســتە زۆر
ســاكارانە و لەســەر بنەمــای نەبوونــی ڕاســتیی شــانۆنامەكەیە ،چــوون
هێنانــە بەرچــاوی خودایــەك بــە ڕیشــی ســپی و ڕەنگــی سپیپێســت،
لــە هیــچ دینێكــدا باســنەكراوە و شــێوەكەی دیــاری نەكــراوە .خــودا
دەتوانێــت بــە گریمانــەی شــوان ،بــە قەولــی مەوالنــا ،بــەم شــێوەیە بێــت،
بــەاڵم لەســەر بنەمــای ئەرێنیــی و نەرێنیــی لــە زۆربــەی دینەكانــدا:
خــودا جەســتە نییــە ،لــە هەمــوو شــوێنێكدا هەیــە ،بینــەر و بەهێــزە...
بەرانبــەر بــەم ڕێكخســتنە:
خودا  Dieu God _ Godotئەمەش ناتوانرێت قبووڵ بكرێت.
پرســیاریان لــە بێكێــت كــردووە ،كــە گــۆدۆ چییــە و دەیەوێــت
چــی بڵێــت .بێكێــت وەاڵمــی داوەتــەوە ،كــە :ئەگــەر بمزانیبــا ،ئــەوا لــە
شــانۆنامەكەدا دەمگــوت .لــە شــوێنێكی دیــدا دەڵێــت :ئەگــەر گــۆدۆ خــودا
بــا ،مــن ئــەوم بــەم نــاوەوە دەنووســی «بــەردەوام دەبێــت» ،كــە ئەمــە
شــتێكی مســۆگەرە ،مــن ئــەوەی ،كــە ویســتم بیڵێــم گوتــم.
نووســەری ئــەم دێــڕە ،لــە دواهەمیــن چاوپێكەوتنەكانــی لەگــەڵ
ســاموێل بێكێتــدا ،لێــی دەپرســێت« :ئێــوە وتووتانــە ،كــە گــۆدۆ خــودا
نییــە ،بــەاڵم بەهەرحــاڵ ،ئــەو بــە گریمانــەی ئیســتراگۆن و ڤیالدیمێــر،
كــە خۆیــان بــە نوێنــەری تــەواوی بەشــەریەت دادەنێــن ،ڕزگاركاری
ئەوانــە ،لەوانەیــە ئێــوە بیرتــان لــە مەســیح نەكردبێتــەوە؟»
بێكێت وەاڵم دەداتەوە:
نــا .كاتێــك مــن شــانۆنامەی لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆم نووســیوە ،نــە
بیــرم لــە مەســیح كردووەتــەوە ،نــە لــە خــودا و نــە لــە هیــچ كەســێكی
186

دی.
ئیســتراگۆن و ڤیالدیمێــر ،كــە چاوەڕێــی گــۆدۆ دەكــەن ،نازانــن،
كــە ئــەو كێیــە و چــۆن چۆنییــە .لــەم ڕووەوەیــە ،كــە لــە پــەردەی
یەكەمــدا لــە (منداڵــە بچووكەكــە) دەپرســن ،كــە ئــەو چــۆن چۆنییــە.
هەڵســوكەوتی گــۆدۆ بــەو شــێوەیەی ،كــە منداڵەكــە باســی دەكات،
ناكرێــت هەڵســوكەوتی خــودا بێــت ،چــوون گــۆدۆ لــەو مندااڵنــە دەدات،
كــە مەڕەكانیــان دەلەوەڕێنــن ،لەگــەڵ ئــەو مندااڵنــەدا مهرەبانــە ،كــە
بزنــەكان دەلەوەڕێنــن.
ئەگــەر ئــەم هەڵســوكەوتە بــەراورد بكەیــن لەگــەڵ هەڵســوكەوتەكانی
ئینجیلــدا ،كاتێــك ،كــە كــوڕی باوك بــە هەمــوو گەورەیییەكانیەوە لەگەڵ
فریشــتەكاندا هاتــە خــوارەوە ،لەســەر تەختــی گەورەیــی دانیشــت و
تــەواوی میللەتــەكان لەبەردەمیــدا كۆبوونــەوە و تــەواوی میللەتەكانــی
جیــا كــردەوە لــە یەكــدی .هــەر بەوجــۆرەی .كــە شــوان مــەڕەكان جیــا
دەكاتــەوە لــە بزنــەكان و مــەڕەكان لــەالی ڕاســت و بزنــەكان لــەالی
چەپــی خۆیــەوە دانــا( .ئینجیلــی ماتیــۆ ،ســورەتی  ،25ئایەتــی .)31 -33
هیــچ پێوهندییــەك لەنێــوان ئەمانــەدا نییــە.
تێگەیشــتنێكی تــەواو گرینــگ و لــەم كاتەشــدا دژ لــە مەســیحیدا بوونــی
هەیــە ،كــە مــرۆڤ ،ئــازادی خــۆی لــە كۆیالیەتیــدا دەدۆزێتــەوە .تاكــی
مەســیحی كۆیالیەتیــی ،كــە خــودا دەیســەپێنێت بەســەریدا ،قبووڵــی
دەكات چــوون لــە ئەنجامــدا تــەواوی ئازادیــی دەدۆزێتــەوە لەناویــدا و
دەپاڕێتــەوە :ســنیور ،وەك كۆیلەیــەك قبووڵــم بكــە ،تاوەكــو ئــازاد ببــم.
بەچێچەوانــەی ئەندێشــەی ئۆرتۆدۆكســیی ،كــە مەســیحیەت بــڕوای
بــەوە هەیــە خــودا دێــت بــۆ بینینــی بەندەكانــی ،گــۆدۆ هەرگیــز نایــەت.
لــە تــەواوی شــانۆكەدا ،هیــچ كەســێك نایــەت ،هیــچ كەســێك نــاڕوات و
هیــچ شــتێك ڕوونــادات .بەرانبــەر بەمــە ناتوانرێــت هیــچ پێوهندییــەك
لەنێــوان خــودا و گــۆدۆدا هەبێــت.
گــۆدۆ دەتوانێــت دیــاردەی یەكڕیزیــی بەشــەریەت بێــت ،یــان ئومێــدی
مــرۆڤ بــۆ ئــەو شــتەی ،كــە لــە ژیانیــدا نییەتــی .ئــارەزووی مــرۆڤ بــۆ
جوواڵنەوەیەكــی نــوێ ،كــە هێزێكــی تــازە ببەخشــێت بــە ژیانــی.
گریمانەیەكــی دی هەیــە ،كــە پێدەچێــت زۆر ســاكار بێــت .ئیســتراگۆن و
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ڤیالدیمێــر نــاوی ســەیر دەبەخشــن بــە یەكــدی ،دی دی و گوگــو .ئــەوان
بــەردەوام بەیەكــەوەن ،بــەاڵم یەكگرتنــی هەقیقیــی ئــەوان ،هەقیقــەت
قبــووڵ نــاكات ،یــان بەشــێوەیەكی نەرێنیــی قبووڵــی دەكات .وەك
ڕســتەی خۆكوژیــی هاوبــەش ،كــە بــە هیــچ شــێوەیەك پەیوەســت نییــە
بــە هەقیقەتــەوە .گریمانەكــە ئەوەیــە ،كــە گــۆدۆ دەتوانرێت ڕێكخســتنێك
بێــت لــەم دوو نــاوە:
.Godot Di Di + Go Go
كەسایەتییەكانی دی
-------لــە شــانۆنامەی لــە چاوڕوانــی گــۆدۆدا ،ئیســتراگۆن كێشــەی لەگــەڵ
ئــازاری پێیەكانیــدا هەیــە و ڤیالدیمێــر كێشــەی میزكــردن و خووراندنــی
ســەر .پــۆزۆ و لەكیــش لــە پــەردەی دووەمــی شــانۆكەدا ،بە شــێوەیەكی
كوێــر و الڵ دەردەكــەون .بابەتــی كەســایەتیەكانی بێكێــت لــە جــۆرە
بابەتێكــی ئاســاییدا نییــە ،بەڵكــە زیاتــر ،بابەتــی ئەودیوسروشــتن .ئــەوان
لــە قســەكردندان لەســەر مانایــەك بــۆ ئــەم ژیانــە هەرەڕۆژیییــە ،كــە
پــڕە لــەو بــارودۆخ و دەرفەتانــەی ناتوانرێــت بەرگەیــان بگیرێــت ،پــڕ
لــە ئــازار ،ڕەنــج و ڕووداوی چاوەڕواننەكــراو .ڤیالدیمێــر كوێــرە ،كوێــر
دەگەڕێــت بــۆ مانایــەك بــۆ ژیــان ،بــەاڵم نایدۆزێتــەوە و ناچــار پەنــا
دەباتــە بــەر بێدەنگیــی .كەســایەتییەكان لەگەڕانــدان بــۆ ناســینی خــودی
خۆیــان و گەڕانەكانــی ئــەوان زۆربەیــان دەروونییــن .ئــەوان لــە ڕووی
جەســتەیییەوە ناتــەواون و دەرهاتــوون لــە حاڵەتــە ئاســایییەكان،
دنیــای ئــەوان دنیایەكــی داخــراوە .وەك بڵێــی ئــەوان لــەم دنیــا داخــرا
و بێجووڵــەدا ،چوونەتــە ژێــر میكرۆســكۆپ و شــیكاریان بــۆ دەكرێــت.
وەك كەســایەتیەكانی شــانۆنامەی كۆتاییــی گەمــە ،كــە لــە ژوورێكــی
چۆڵــدا ،بــە ڕووناكییەكــی كەمــەوە ،كــە لــە پەنجەرەكانــی ســەرووی
دیوارەكــەوە دێــت ،یــان لــە شــانۆنامەی ڕۆژە خۆشــەكاندا ،كــە ویلــی
زیندانــی زیخەكانــی ســنكی زەوییــە و وینــی وەك بڵێــی لەخــوار ئــەم
تەپۆڵكــەی زیخــەوە بــە زنجیــر بەســتراوەتەوە و ڕاكێشــراوە .تەنیــا،
لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆدا ،لــە شــوێنێكی جیــاواز لەگــەڵ شــوێنەكانی
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تــری شــانۆنامەكانی بێكێــت ،لــە فەزایەكــی كــراوەدا بەڕێــوە دەبرێــت،
بــەاڵم ئــەم شــوێنەش دووبــارە هــەم جیهانێكــی داخــراوە ،لەبــەرەوەی
جــادەی كەســە شــێواوەكان لــە ڕووی جوگرافییــەوە هیــچ پێوهندییەكــی
بــە شــوێنێكی تــرەوەی ئــەم ســەر گــۆی زەویــەوە نییــە و دوو كەســی
شــێواو ،وەك بڵێــی بــۆ ئــەم شــوێنە ،داخــراون و هەرجارێــك ،كــە بڕیــار
دەدەن بچــن ،بێجووڵــە هــەر بەوجــۆرە دەمێننــەوە .لەكــی و پــۆزۆش لــە
ڕاســتییدا لــەو شــوێنە دیاریكــراوەدا دەگەڕێــن.
بێكێــت بــە هەڵبژاردنــی نــاوی كەســایەتیەكانی ،ناســراویییەكی
نێودەوڵەتیــی و جیهانیــی دەبەخشــێت بــە شــانۆنامەكانی .ڤیالدیمێــر
ناوێكــی ئەورووپایــی ڕۆژهەالتیــی ،ئیســتراگۆن ناوێكــی فەرەنســیی،
لەكــی ناوێكــی ئینگلیزیــی – ئەمریكایــی و پــۆزۆ ناوێكــی ئیتاڵییــە،
بــەاڵم وادەرناكەوێــت ،كــە بێكێــت لــەو كەســایەتیانەی ،كــە بەوانــی
بەخشــیوە :ڤیالدیمێــر بەئــاگا و مرۆڤخــواز و پــۆزۆ ،خاوەنــی ســەرمایە
و چەوســێنەریی ،ئیســتراگۆن ســادە و لەكــی شــاعیر و فەیلەســووف،
كــە كۆیالیەتیــی قبــووڵ كــردووە ،ســەرنجێكی تایبەتیــی هەبــوو بێــت.
روفــوس ،شــانۆكار و كۆمیدینووســی بەناوبانگــی فەرەنســیی ،كــە لــە
دوو بەڕێوەبردنــی شــانۆنامەی لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆدا ،بــە تایبــەت لــە
بەڕێوەبردنــی تایبەتــی بێكێــت ،دەورەكانــی ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆنی
بینیــوە .لــە گفتوگۆیەكــدا ،كــە لەگــەڵ نووســەردا هەیبــوو لەبــارەی
كەســایەتیەكانی ئــەم شــانۆنامەیهوە ،بــەم شــێوەیە قســان دەكات :لــەم
شــانۆنامەدا دوو بــەش چاوەڕوانیــی تێــدا دەكرێــت .یەكــەم ،ڤیالدیمێــر
و ئیســتراگۆن ،كــە ڤیالدیمێــر خۆشــبەختە و ئیســتراگۆن كەمتــر
خۆشبەختە ،دووەم پۆزۆ و لەكی ،كە پۆزۆ نوێنەری پارە و دەسەاڵتە،
لەكــی نوێنــەری شــیعر و هــزر یانــی هێــز و كولتــوور لــە تەنیشــت
یەكــەوە دانــراون .پــۆزۆ چاوەڕێــی گــۆدۆ نــاكات .ئــەو بەرپرســیاریەتیی
گرتووەتــە ئەســتۆ و چاودێریــی ئەوانــی دی دەكات .لەكیــش جگــە
لــە شــیعرەكانی خــۆی ،چاوەڕێــی هیــچ كەســێك و هیــچ شــتێك نییــە،
ئەویــش شــێت و الڵ دەبێــت .ئــەم دوو كەســە لــە ماهیەتێكــی فراوانــدا
بەهرەمەنــد و تەنیــا ســادیس (ئازاردانــی ئەوانــی دی) و مازۆشیســت
(ئازاردانــی خــود) نیــن .چیرۆكــی ئــەوان دەتوانرێــت چیرۆكــی دوگل
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و ئانــدرە مالــرو بێــت .ئەگــەر شــاعیر زۆر لــە توانــا نزیــك بوویــەوە،
دواجــار ناچــار دەبێــت ،كــە شوناســی تواناكــە بگوازێتــەوە.
فەزای شانۆنامەكە
شــانۆنامەكە ،دوو پــەردەی هەیــە و بــەاڵم لــە هــەردوو پەردەكــەدا
لــە یــەك شــوێن و لەیــەك كاتــدا یانــی لەســەر ڕێگەیــەك لــە دەرەوەی
شــارەكەدا ،بــەرەو ئاوابوونــی خــۆر دەڕوات .كەلوپەلەكانــی شــانۆكە،
درەختێــك و پارچــە بەردێكــە .زۆربــەی گوتــار و كردارەكانیــش لــە
هــەر دوو پەردەكــەدا هاوشــێوەی یەكدیــن ،یــان وەك یــەك دووبــارە
دەبنــەوە:
ــــ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،كــردار لەیــەك بارودۆخــدا وەك یــەك
دەســت پێــدەكات.
لــە پــەردەی یەكەمــدا ڤیالدیمێــر لــە كاتــی هاتنــە ژوورەوەدا ،بــە بینینــی
ئیســتراگۆن دەڵێــت :دووبــارە تــۆ لێرەیــت!
ــــ لــە پــەردەی دووەمــدا ڤیالدیمێــر دووبــارەی دەكاتــەوە :دووبــارە تــۆ،
دووبــارە ،كــە تــۆ لێرەیــت.
ــــ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،لەبــارەی ئــەو كوتەكــەی ،كــە ئیســتراگۆن
خواردوویەتــی ،گفتوگــۆ دەكرێــت.
ــــ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،دڵتەنگیــی ناڕەحەتیــی لەبــەر پێیەكانــی
ئیســتراگۆن و پێاڵوەكانــی قســە و كــردار دێتــە بەرچــاو.
ــ لە هەر دوو پەرەدەكەدا ،ڤیالدیمێر بۆ میزكردن دەچێتە دەرەوە.
ــــ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،گەمــەی پێكەنیناویــی لەبــارەی گێزەر ،شــێلم
و تــوورەوە هەیە.
_ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،ڤیالدیمێــر كاڵوەكــەی دادەگرێــت و
ســەیری نــاوەوەی دەكات ،و دەیجووڵێنەتــەوە و دەیكاتــەوە ســەری و
ئیســتراگۆنیش هەمــان حاڵــەت بــە پێاڵوەكانــی ئەنجــام دەدات.
_ لــە هــەر دوو پەردەكــەدا ،تەنیــا ســەیركەرەكان ،كوڕێــك و پــۆزۆ و
لەكیــن و ســەرەنجام هــەر دوو پەردەكــە ،بــە ڕســتیەكی كــورت دەگاتــە
كۆتایــی ،بڕۆیــن...؟ بەڵــێ بڕۆیــن .بــەاڵم هیــچ یەكێكیــان ناجووڵێــت.
ــــ ئــەم دووبــارە بوونەوانــە بــۆ تێپەڕینی كات و پڕكردنــەوەی كاتەكانی
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چاوەڕوانییەكــە ،دەبێــت ماتیــی و بێدەنگیییــ ه كورتودرێــژ خایەنــەكان
بەهۆیانــەوە زۆرتــر بكرێــن .لــ ه تــەواوی فــەزای شــانۆنامەكەدا،
فەزایەكــی چاوەڕوانكــراوە.
درەخت
----درەخــت ،كــە لــە ڕوانگــەی بێكێتــەوە زیاتــر هاوشــێوەی داریچەیــەك
بــووە ،دارە بییەكــی گریاناویــی ،یــان دارەبــی عاشــق ،یەكێكــە لــە
شــاعیرانەترین و درووشــمی وێناكردنەكانــی شــانۆنامەكە ،چــوون
دارە بییەكــە گریاناویــی ،فرمێســكەكانی ونكــردووە .لــە كولتــووری
ئێمــەدا ،دارەبــی عاشــق ،درەختێكــە ،كــە لەســەر گــۆڕی دوو عاشــقی
نــاكام ڕوواوە و بەهــۆی شكســتی عەشــقی ئەوانــەوە دەگریێــت ،چــڵ و
گەاڵكانــی بەســەر گۆڕەكانیانــدا شــۆڕ دەبێتــەوە.
لــە ڕوانگــەی دیاردەناســیی ڕێبازیــی (مهزههب)یــەوە ،درەختــی
گریاناویــی (عاشــق) لــە مەســیحیەتدا نیشــانەی ســەلیبە ،كــە عیســای
مەســیحیان لەســەری لــەدار داوە .درەختــی بــی لــە مەســیحیەتدا
نیشــانەیەك نییــە بــۆ نائومێدیــی ،بــە پێچەوانــەوە لــە ڕووناكیــی ڕۆژی
خــودادا ،نیشــانەیەكە بــۆ ئومێــد و پیرۆزیــی لــە دژی هێــزە جیهانیــەكان.
درەخــت ،لــە شانۆنامەكەشــدا ،نیشــانەیەكە بــۆ ئومێــد ،چــوون لــە
پــەردەی دووەمــدا گــەاڵ دەكات ،كــە نیشــانەیەكە بــۆ بەهــار و هاویــن،
نیشــانەیەك بــۆ ژیــان.
چاوەڕوانیی گۆدۆ لە ڕوانگەی هاوڕێدەرهێنەرەكانی بێكێتەوە
بێكێت ،لە ئەڵمانیا هاوكاری گرووپی ســن كانتنی شــانۆی وۆركشــۆپی
دەكــرد و زۆربــەی شــانۆنامەكانی بــۆ یەكەمیــن جــار لــەم كیشــوەرەدا
بەڕێــوە بــراوە و ڕۆیشــتوەت ه ســەر شــانۆ .خــودی بێكێــت ،كاركردنــی
لــە ئەڵمانیــدا زۆر خــۆش دەویســت ،چــوون لــە ئەڵمانیــادا زۆر بــە
شــێوەیەكی بــاش كاریــان دەكــرد .هــەر لــەوێ بــوو ،كــە شــانۆنامەی لــە
چاوەڕوانیــی گــۆدۆدا بــە هاوكاریــی واڵتــەر ئاســموس بردرانــە ســەر
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پــەردەی شــانۆ( .شــانۆی ئەلمانیــا شــانۆیەك نییــە بــۆ بازرگانییكــردن
و دەوڵــەت پشــتوانی دەكات).
ئاســموس ،بــڕوای بــەوە هەیــە ،كــە بابەتــی ســەرەكیی لــە چاوەڕوانیــی
گــۆدۆدا تەنیــا چاوەڕوانیییــە و هیچــی دی .خــودی چاوەڕێكــردن مانــا
دەبەخشــێت بە ژیان ،فەلســەفەیەكە ،كە تەنیا دەتوانێت جێگەی ســەرنج
و تێڕامــان بێــت لــە كاتێكدا ،ئەگــەر بارودۆخی ئابووریی دەرفەت بدات.
ئەڵمانیــەكان دوای جەنگــی جیهانیــی ،دەرفەتــی چاوەڕێكردنیــان نەبــوو
و مانــای ژیانیــان لــە دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەی الیەنــی ئابووریــی،
سیاســیی و كولتوورییــدا دەدۆزیــەوە .بەرانبــەر بەمــە بەڕێوەبردنــی
شــانۆنامەی گــۆدۆ ،تاوەكــو ســاڵی  ،1960لەگــەڵ بەڕێوەبردنــی ئــەودا
لــە ســاڵەكانی كۆتایییــدا زۆر جیاوازیــی هەیــە.
لێكدانەوە
كاتێــك پرســیارم لــە ئاســموس كــرد بــە بەڕێوەبردنــی شــانۆنامەی لــە
چاوەڕوانیــی گــۆدۆدا ،دەتەوێــت چ شــتێك بــە بینــەران پێشــان بدەیــت؟
وەاڵمــی دایــەوە:
بێكێــت ،نایەوێــت ژیــان لــە شــانۆنامەكانیدا پێشــان بــدات .منیــش
دەمەوێــت ئــەم خاڵــەی بێكێــت لەبەرچــاو بگــرم .مــن نامەوێــت لەســەر
پــەردەی شــانۆ ژیــان پێشــان بــدەم ،بەڵكــ ه دەمەوێــت ئــەوە پێشــان
بــدەم ،كــە دەكرێــت لەگــەڵ ئومێــددا ،لەگــەڵ بچووكتریــن ئومێدەكانــدا،
تەنانــەت ئــەو شــتە بچووكانــەی ،كــە ژیــان ڕێكدەخــەن ،بژیــن .ئەمــە
گرینگ ـه ،كــە بــە چاوەكانــی بێكێــت ببینیــن :ژیــن بــە جۆرێــك بێــت ،كــە
بەهــۆی خــودی ژیانــەوە نەكەویــن.
روفــوس ،شــانۆكاری بەناوبانگــی شــانۆی فهرهنســا ،بۆچــوون،
بەڕێوەبــردن و پرســەكانی لەبــارەی شــانۆنامەی لــە چاوەڕوانیــی
گــۆدۆوە بــەم شــێوەیە باســدەكات :مــن چەنــد جارێــك بەڕێوەبردنــە
جۆراوجۆرەكانــی شــانۆنامەی لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆم بینییبــوو.
زۆربەیــان سســت بــوون ،لەبــەرەوەی هەڵگــری دەرهێنەرانــی ئــەم
ڕســتەی شــانۆنامەیە ئەمــە بــوو( :ناتوانــم ئیــدی بــەردەوام بــم) .بــەاڵم
بەڕێوەبردنــی ئەتومــار كرچــكا ،دەرهێنــەری فهرهنســی ،بنەڕەتــی
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ڕســتەی (ناتوانــم ئیــدی بــەردەوام بــم) ،كردبــوو بــە (كەواتــە بــەردەوام
دەبــم) .بەڕێوەبردنەكانــی پێــش ســاڵی  ،1960زیاتــر لەســەر بنەڕەتــی
ناتوانــم ئیــدی بــەردەوام بــم بــوو ،چــوون دڵتەنگیــی و نائومێدیــی
مۆدێلــی ڕۆژ بــوو .مــن هەرگیــز ئــەم مۆدێلــەم قبــووڵ نەكــردووە .بــە
بــڕوای مــن ،ئــەم شــانۆنامەیە ئومێــد بەیــان دەكات...
بێكێــت ،ئێرلەندیــی بــوو و بــە ئێرلەندیــی بیــری دەكــردهوە .ژیانــی ئــەو،
پــڕ بــوو لــە ڕووداو ،ســەفەر و ســەختیی .ئــەو بــە باشــیی ،هەژاریــی
و نەبوونییــی مادیــی و ڕووحــی مرۆڤەكانــی ناســیبوو .نووســەرێكی
ڕاســتگۆ و نیشتیمانپەرســت بــوو ،بیســەرەكانی لــە پلــەی یەكــەم
هاونیشــتیمانیەكانی بــوون .ئــەو ،بــۆ هۆشــی ئەوانی دەنووســی ،تاوەكو
واز لــە جەنگــە ڕێبازیییــەكان بهێنــن ،چاوەڕێــی زیندووبوونــەوەی
كەســێكی سیاســیی نەبن و خۆیان پشــت بە عەقڵ و ئەندێشــە ببەســتن
لەالیــەن ئازادیــی و ســەربەخۆییی تــەواوی ســەرزەویەكەیان.
بێكێــت ،نووســەرێكی پووچخــواز نەبــوو .شــانۆكانی ،شــانۆی
پووچخوازیــی و نائومێدیــی نییــە .ئــەو تەنیــا بارودۆخــە سســتەكان
و دڵتەنگییەكانــی ژیــان ،لــەم دنیــا نادادپەروەرانەیــهدا ،جەنگــەكان،
ئــازارەكان و برینــەكان ،درۆ و ســووكایەتیەكان ،داگیركاریــی و
چەوســاندنەوەكانی پێشــان دەدا .بــەو ئومێــدەی ،كــە لــەم ڕێگهیــەدا،
كــە لــە ڕەحمــی دایكــەوە دەســت دەكات و بــە گــۆڕ كۆتاییــی دێــت و
كورتــە ،دوورن بــن لــە كوشــتن ،ئەشــكەنجە و ئازاردانــی ئەوانــی دی
و هەمــووان بــە یەكــەوە میهرەبــان بــن.
پهراوێزهكان:
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