ڕێگهی سۆفیا بەرەو جیهان
ئامادەکردن و نووسینی ڕۆژنامەنووس :تۆماس ئەسپەڤیک و
دۆکۆمەنتاریستی ڕادیۆ :هانا سکریکەرود

لە نەرویجیییەوە :ڕۆزا حوسێن
ســۆفیا هەمــوو جیهانــی داگیرکــرد .کەچــی ڕۆمانەکــەی یوســتەین گــۆردەر لــە
شانشــینی نەرویــج بــەر لــە  ٢٥ســاڵ بــەرەوڕووی بەرهەڵســتیی زۆر بــووەوە.
«مــرۆڤ هەمیشــە پرســیارە وجوودیەکانــی لــە خــۆی کــردووە» ،لــە
ڕەشنووســەکەی یوســتەین گــۆردەر دا لــە ســاڵی  ١٩٩١وا نووســرابوو .بــەاڵم
نووســەر زۆر ڕازی نەبــوو نــە لــە ڕســتەکە و نــە لــە خــودی پڕۆژەکــەش،
کــە بــۆ نووســینی کۆمەکیــی لــە یەکێتیــی نووســەرانی هزریــی نەرویجــەوە
وەرگرتبــوو.
گــۆردەر ئــەو کات بیریکــردوە نــا ،ئــەوە بیــزارکارە و ئــەو ســی الپەڕەیــەی ،کە
لەســەر مێزی نووســینکەی بوو فڕێیدا .ئینجا لە پڕێکدا ســۆفیا ســەریهەڵدا.
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ـک بنووســم بەنــاوی
* مــن بیــری ئــەوەم بۆهــات ،کــە دەربــارەی کچێـ ڵ
ســۆفیا .ئــەو کچــە لــە خوێندنگــە دەگەڕێتــەوە ما�ــەوە و ســندووقی
پۆســتەکە دەکاتــەوە .لەوێــدا نامەیەکــی تێــدا دەبێــت ،کــە لێــی
نووســراوە «تــۆ کێیــت؟».
درێژەی چیرۆکەکە زۆریینە دەیزانن .یان ئایا بەڕاستی دەیزانن؟
«جیهانی سۆفیا»ـی بە چەند مانگێکی کەم نووسی.
گــۆردەر لــە  ١٩٩١دەســتی بــە نووســینی «جیهانــی ســۆفیا» کــرد،
بــەاڵم ئــەو بــێ پێشــینە نەبــوو .ئــەو مامۆســتای فەلســەفەیە و چەنــد
پەڕتووکــی باڵوکردبــووەوە .ســاڵی پێشــتر واتــە لــە ســاڵی  ،١٩٩٠بــە
ڕۆمانــی «نهێنــی یــاری کاغــەز» ناوبانگــی ئەدەبیــی بۆ خــۆی پەیداکرد.
گــۆردەر ،هــەم خــەاڵت و هــەم پارەی دەســتکەوت ،وردە وردەش بیری
لــەوە کــردەوە ،کــە هەمــوو کاتــی خــۆی بــۆ نووســین تەرخــان بــکات.
بــەاڵم یەکــەم شــت ویســتی پەڕتووکێکــی بچــووک بنووســێت.
* مــن بــە ســیریی (هاوســەرەکە)م وت پەڕتووکێــک دەنووســم ،کــە بــۆ
چەنــد کەســێکی کــەم گرینــگ دەبێــت ،لەبــەرەوە پارەیەکــی وای لێقازانج
ناکــەم .ئیتــر ئەویــش پێــی وتــم ،کــە دەبێــت بــە خێرایــی بینووســم.
گــۆردەر ،بــە قســەی ژنەکــەی دەکات .ئــەو لــە هاوینــی  ١٩٩١لــە
شــەووڕۆژێکدا  ١٨ســەعات دەنووســێت .ئامانجــی ئــەوە بــوو ،کــە
پەڕتووکەکــە لــە پاییــزدا دەربچێــت.
•مــن دەمویســت بــە زووتریــن کات پەڕتووکەکــە دەربچێــت.
چەندیــن جــار بەســەیارە دەچــووم بــۆ فرۆکەخانــەی فلێســاند
تــا دەستنووســەکە بگەینمــە ئــەو فڕۆکەیــەی ،کــە شــەو
لــەو فڕۆکەخانەیــەوە دەڕۆشــت بــۆ ئــەوەی بەیانیەکــەی
بگاتــە دەســتی نووســینگەی سەرنووســەر لــە چاپخانــەی
ئاســکەهەوگ.
دوای هاوینێکــی چڕوپــڕ ،لەســەرەتای مانگــی ئەیلولــدا گــۆردەر
دەستنووســە تەواوکراوەکــەی ڕادەســتی چاپخانەکــە کــرد .دوای ئــەوە
هەندێــک کاری پێداچوونــەوەی مابــوو بەرلــەوەی بــۆ دواجــار لــە  ١١ی
نۆڤەمبــەردا دەقەکــە بنێرێــت .کەمتــر لــە مانگێکــی پێچــوو ،پەڕتووکەکــە
لــە چاپخانــە هاتــەوە.
ڵ
ڵ
ســا� دوای ب�وبوونــەوەی «جیهانــی ســۆفیا»ش
• ١٥تــا  ٢٠ڵ
نەمدەوێــرا ب�ێــم ،کــە حەقیقەتەکــە ئەوەیــە ،کــە نووســینی
پەڕتووکەکــە تەنیــا چەنــد مانگێکــی خایانــدووە ،گــۆردەر بەم
جــۆرە دانیپێدادەنێــت.
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بە گومان بوو لە پڕۆژەکە
٥ی دیســەمبەر«جیهانی ســۆفیا» لــە چاپخانــەی ئاســکەهەوگەوە
دەرچــوو .بــەاڵم ئەمــە هــەروا بێهیــچ بەرهەڵســتییەک نەبــوو .چەندیــن
کــەس لــە دەزگــەی چاپەکــە بــە گومــان بــوون لــە پڕۆژەکــە ،یەکێــک
لەڕاوێــژکارەکان ،کــە ڕاپۆرتــی هەڵســەنگاندنەکەیان نووســیبوو بــە
ڕۆشــنیی ڕای وابــوو ،کــە ئــەم پەڕتووکــە زۆر ســەخت دەبێــت بــۆ
ئــەوەی ،وەک پەڕتووکێکــی تایبــەت بــۆ گەنجــان چــاوی لێبکرێــت.
دواجــار سەرنووســەری دەزگــەی ئاســکەهەوگ ،ئیرجــا تۆرێنســفێڵد،
خــۆی کەیســەکەی گرتــە دەســت و
لــە خەمــی دەرچوونــی پەڕتووکەکــەدا
بــوو ٢٥ .ســاڵ دوای ئــەوەش هێشــتا
بەباشــیی ئەو گفتوگۆیانەی لەبیرماوە،
کــە بــە دەوری ئــەو دەستنووســەدا
کرابــوون.
٥ی دێســەمبەری « ١٩٩١جیهانــی
ســۆفیا» لە چاپخانەی ئاسکەهەوگەوە
دەرچــوو .چەنــد هەفتەیەکــی کــەم
دوای ئــەوە  ١٠،٠٠٠دانــەی لێفرۆشــرا.
ئیرجــا وا دەڵێــت :چەنــد ڕایەکــی وا
هەبــوو ،کــە دەتوانــرا پەڕتووکەکــە
باشــتر گەشــەی پێبدرێــت و هەندێــک
دڵنیــا نەبــوون لــەو تێکەڵکردنــەی
ژانــرەکان لــەو پەڕتووکــەدا و ئــەوەی
کــە بــۆ چ خوێنەرێــک گونجــاوە.
کاتــی باڵوکردنەوەکــەی ،ڕێــک بــەر لــە
جەژنــی لەدایکبوونــی یەســوع بــوو ،ئەوەشــیان شــتێک بــوو ،کــە زۆر
نادڵنیایــی هەبــوو دەربــارەی گونجاویــی.
بــەاڵم هــەر زوو دەرکــەوت ،کــە نیگەرانیــەکان پێویســت نەبوون .ڕۆژی
باڵوکردنەوەکــەی لــە ڕۆژنامــەی داگبــادە « »dagbladetڕانانێکــی
پــڕ لــە تامەزرۆیــی دەربــارەی باڵوکرایــەوە و تــا ئێــوارەی ســەری
ســاڵی نــوێ  ١٠،٠٠٠دانــە لــە «جیهانــی ســۆفیا» فرۆشــرابوو.
بــە جورەتتریــن ڕۆمانــی ســاڵ «جیهانــی ســۆفیا – ڕۆمانێــک دەربارەی
مێــژووی فەلسەفە»ـــی یوســتەین گــۆردەرە ،کــە  ٥١٠الپەڕەیــە.
پڕۆژەیــەک ،کــە ســەرەنجام دەکــرا ببێتــە گەمەکردنێکــی ئاڵــۆزی
١
هزریــی .لــە جیاتــی ئــەوە زۆر چــاک هاتــە دەســتیەوە».
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ڕەخنەگرە ئەدەبییە ڕەشبینەکان
ســەرباری ئــەوەی دەســتپێکێکی باشــی هەبــوو ،دواتــر ســەرنجی
ڕەخنەگرانــەی زۆر هەبــوو لەســەری .یــون ئۆڵبــۆرگ ،لــە ڕۆژنامــەی
ڤــۆرت النــد ڕای وا بــوو ،کــە ڕۆمانەکــە زیــادی لێبارکــراوە .ئــەو ڕای
وابــوو ،کــە ئــەو  ٥٠٠الپەڕەیــە زۆرە و ڕەنگــە هەندێــک لــە گەنجــان لــە
خــۆی دوور بخاتــەوە.
هەمانشــت میــا بــوڵ گویندەرســەن ،کــە ئــەو کاتــە لــە ڕۆژنامــەی
داگینــس نارینســلیڤ ڕەخنەگــری ئەدەبیــی بــوو ،پێــی وابــوو ،کــە
گــۆردەر ســەرکەوتوو نەبــووە .ئــەو بەتایبــەت لــەوە ڕەخنــەی هەبــوو،
کــە لــە ناوەڕاســتی پەڕتووکەکــەوە تەکنیکــی گێــڕەرەوە دەگۆڕێــت بــۆ
تەکنیکــی گێــڕەرەوەی هەمووشــتزان.
«لەوێــوە ڕووداوەکــە زۆر دروســتکراو دەردەکەوێــت .چیرۆکەکــە
خەریکە بیزارکار دەبێت ،ئەو پێوەندییە جوانەی نێوان واقیع و خەیاڵ
٢
لــە کۆتاییــی پەڕتووکــەدا دەکەوێتــە بــەر هەڕەشــەی تاکشــێوەیی».
بــوڵ گوندەرســەن ،ئێســتا ڕاوێــژکاری بااڵیــە لــە دەزگــەی چاپــی
ئاســکەهەوگ .دەڵێــت :ئــەو و گــۆردەر پێکــەوە زۆر باســی ئــەو ڕانانەی
پەڕتووکەکەیــان کــردووە.
بــوڵ گویندەرســەن ،بــە نەرمــە زەردەخەنەیەکــەوە دەڵێــت :بەڵــێ ئێمــە
زۆر قســەمان لێکــردووە و پێــی پێکەنیویــن .دایکــم ڕۆژنامەکــەی بــۆی
هەڵگرتبــووم و لــەم دوایییــەدا ،کــە الی دایکــم شــتەکانم ڕێکدەخســت
دووبــارە بەرچــاوم کەوتــەوە.
بــوڵ گویندەرســەن پێــی وایــە ،کــە ئــەو ئێســتا کراوەتــر ســەیری
شــکاندنی ڕێســای ژانــرەکان دەکات .دەڵێــت :ئــەو کاتــە ئــەو تێکەڵکردنە
تۆزێــک بەالمــەوە نــوێ بــوو.
ڵ
ڵ
«جیهانی سۆفیا» ،کە بە ئە�مانیی ب�وبووەوە ئیتر دەنگی دایەوە
دوو ســاڵی تــەواوی بەســەر ئــەو ڕانانــەی پەڕتووکەکــەدا تێنەپــەری
بــوو ،کــە بــوڵ گویندەرســەن بــوو بــە بەرپرســی مافــی چــاپ لــە
دەزگــەی چــاپ و باڵوکردنــەوەی ئاســکەهەوگ .ئــەو دەبــوو مافــی
وەرگیڕانــی پەڕتووکــەکان بفرۆشــێتە چاپخانــەی واڵتانــی تــر ،یەکێــک
لــەو کتێبانــەی لــە لیســتەکەدا بــوو «جیهانــی ســۆفیا» بــوو.
• ئــەوە لــە هاوینــی  ١٩٩٣دا بــوو ،کــە «جیهانــی ســۆفیا» بــە
زمانــی ئەڵمانیــی دەرچــوو .دەنگــی دایــەوە و داواکاریــی زۆری
لەســەر بــوو .کاتێــک لــە فرانکفــۆرت لــە پێشــانگەی پەڕتــووک
بەشــداربووم ،خــاوەن دەزگــەی چــاپ و باڵوکردنــەوەکان
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بــە هــورووژم لــە هەمــوو
گۆشــەیەکی جیهانــەوە لێــم
کۆببوونــەوە و ئەوەنــدە
نزیــک ببوونــەوە لێــم،
خەریــک بــوو دەســتێن بــەر
شــان و قــژم دەکــەوت.
لێــم ئااڵبــوون بــۆ ئــەوەی
مافــی چاپکردنــی «جیهانــی
ســۆفیا» وەربگــرن.
ئــەو ســەرکەوتنە گەورەیــە بــۆ
زۆریینــە چــاوەڕوان نەکراوبــوو،
تەنانــەت بــۆ تۆرێنفێڵــدی
بەڕێوەبــەری ئاســکەهەوگیش.
•مــن پێــم وانەبــوو ،کــە
ببێتــە پڕفرۆشــترینەکان،
ئەگەرچــی ڕام وابــوو ،کــە بێەنــدازە جوانــە .ڕاســتیەکەی ئێمــە
زۆر ڕازییبوویــن ،کــە پێــش جەژنەکانــی ســەری ســاڵ ١٠،٠٠٠
دانــەی لێفرۆشــرا.
ئــەو پێــی وایــە ،کــە ســەروتاری ڕۆژنامــەی «ئینفۆرمەیشن»ـــی
دانیماریکــی بــووە هــۆکاری ئــەوەی ،کــە ڕادەی فرۆشــەکەی زیــادی
کــرد.
تەنیــا یــەک ڕۆژ دوای ئــەوەی ،کــە پەڕتووکەکــە لــەو ڕۆژنامەیــەدا
باســکرابوو ،بەجۆرێــک خەریــک بــوو وەک شــەڕی خوێندنــی
فەلســەفە لــە خوێندنگەکانــدا بــاس دەکــرا« .جیهانــی ســۆفیا» بــووە
ئــەو نموونــە باشــە و ئیتــر تەلەفۆنکــردن لــە دەزگــەی چــاپ و
باڵوکردنــەوە دانیمارکیییەکانــەوە دەســتی پێکــرد.
ڵ
قەت لووتبەرزانە مامە�ەی نەکرد
یاریەکــە دەســتی پێکــرد و گــۆردەر دەبــوو لەگەڵــی بــڕوات و کاتــی
بداتــێ ،ئیتــر شــتەکان دەربــارەی فیلــم یــان ســیدی ،موســیقا یــان
پەڕتووکــەکان بــوو.
کتوپــڕ نووســەر نەیدەتوانــی لــە شــارێکی فەرەنســی یــان ئیســپانییدا
بجوڵێتــەوە بەبــێ ئــەوەی لــە هەمــوو جێیەکــەوە قســەی لەگــەڵ
نەکرێــت .ڕٶژنامەنووســەکان لەوپــەڕی دنیــاوە ئــەم ســەرە و ســەر
بــە فڕۆکــە دەهاتــن تــا چاوپێکەتنێکــی لەگــەڵ ســازبدەن .جارێکیــان
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کە نووســەر لە وارشــۆ دابەزیبوو ،بینیبووی فەڕشــێکی ســووریان
لــە بــەردەم دەرگــەی فڕۆکەکــەوە بــۆ ڕاخســتووە.
گــۆردەر دەســتی لەســەر دڵیەتــی و دەڵێــت :قــەت بەلووتبەرزیییــەوە
مامەڵــەی نەکــردووە .ئــەو ئێســتا خــۆی دڵخۆشــە بــەوە.
•لــەم بارەیــەوە دەڵێــت :ئــەوە وای کــرد دوای ئارامبوونــەوەی
بارودۆخەکــە و کەمبوونــەوەی ئــەو هەمــوو ســەرنج و
گرینگیپێدانــە هەســت بــە کەمبایەخیــی نەکــەم.
ڵ
ڵ
دەرگەی دەرەوی و�تی بە ڕووی ئەدەبی نەرویجییدا وا�کرد
ئــەوە بەتەنیــا گــۆردەر نەبــوو ،کە لە ئەنجامــی باڵوبوونەوەی «جیهانی
ســۆفیا» بــەرەو ســەرەوە چــوو .کریســتین برودەڤــۆڵ ،بەڕێوەبــەری
پێشــووی ( NORLAســەنتەری ئەدەبیاتــی نەرویجیــی لــە دەرەوەی
واڵت) دەڵێــت :کــە ئــەو ڕۆمانــە ڕێگــەی دەرەوەی واڵتــی بــۆ پەڕتووکــی
ئەدەبیــی دیکــەی نەرویجیــی خــۆش کــرد.
•چەندیــن دەرگــە بەڕوومانــدا
کرایــەوە .بەگرینگــی پێدانێكــی
زیاتــرەوە پێشــوازییمان لێکــرا.
لەپڕێکــدا نەرویــج لەســەر نەخشــە
بــە جۆرێکــی جیاوازتــر دەرکــەوت.
پەڕتووکخانــەی
•بەڕێوەبــەری
نیشــتیمانییش ،ئاســاک سیرا میهرە،
پێــی وایــە ،کــە کەرتــی پەڕتووکــی
نەرویــج دەبێــت سوپاســگوزار بێــت
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لــە بەرانبــەر گــۆردەر دا.
•«جیهانــی ســۆفیا» ســەرەتای کەوتنەبەرچــاوی ئەدەبــی
نەرویجیــی بــوو لــە دەرەوەی واڵت .ئــەم ســەرکەتنە بووە هۆی
ئــەوەی جیهــان چــاوی بچێتــە ســەر ئەدەبــی واڵتێکــی بچووکــی
وەک نەرویــج .دوای گــۆردەر نووســەرمان هەیــە ،وەک ئۆســنە
سەیشــتاد ،یــو نێســبو ،پێــر پێتەرســەن ،داگ سولســتاد ،لیــن
ئولمــان و کارل ئۆڤــە کناوســگۆرد ،کــە هەموویــان لەســەر
ئاســتی نێودەوڵەتیــی پڕفــرۆش بــوون.
•ئاســاک ڕای وایــە ،کــە ئــەو کاتــەی کە لە پێشــانگای پەڕتووکی
فرانکفــۆرت نەرویــج یەکێــک لــە واڵتــە ســەرەکییەکان بــوو ،ئــەم
گرنگیپێدانــە گەیشــتە لووتکــە .ئەمــەش بەبــێ «جیهانی ســۆفیا»
ڕووینەدەدا.
ڵ
وەرگێڕانەکان الی خۆی هە�دەگرێت
سەرباری پێشوازیییەکی هەمە جۆر« ،جیهانی سۆفیا» سەرکەوتنێکی
گــەورەی جیهانیــی بــوو ٢٥ .ســاڵ دوای ئــەوەی پەڕتووکەکــە دەرچوو،
بــۆ  ٦٤زمــان وەرگێــڕرداوە ،کــە  ٥٠ملیــۆن
دانەی لێفرۆشــراوە.
گــۆردەر لــە ماڵەکــەی خۆیــدا ،کــە ڤێلالیەکی
خشــتی ســوورە لــە ســلێمداڵ ،دەڵێــت ئــەو
هۆشــیارە بــەو ســەرکەوتنە :چەندیــن
مەتــر ڕەفــە بــۆ وەرگێڕانــە جیاوازەکانــی
پەڕتووکەکــەی تەرخانکــراوە.
نووســەر دانبــەوەدا دەنێــت ،کــە شــانازیی
دەکات بــەوەی ،کــە «جیهانــی ســۆفیا» تــا
ئــەو ڕادەیــە دوور ڕۆیشــتووە لــە جیهانــدا.
بــە ســووعبەتەوە دەڵێــت :هەمــوو جــار
دەڵێــم وازم لــەوە هێنــاوە زمانــەکان
بژمێــرم ،کــە بــۆی وەرگێــڕدراوە ،بەڵکــو
هــەر پیتــەکان دەژمێــرم .لەهەمــان کاتــدا
وەرگێــڕدراوە ســربیییەکە دەگرێتــە دەســتەوە و دەڵێــت:
ســەیری ئەمــە بکــە ،ناشــیرینترین بەرگــە .ئەمــە «جیهانــی ســۆفیا»یە
بــە ســربی .بــە پێکەنینێکــەوە دەڵێــت :ئەمــە زیاتــر لــە «لۆلیتــا» دەچێــت
تــا لــە ســۆفیا.
بــەاڵم گــۆردەر جەخــت لــەوەش دەکاتــەوە ،کــە ئــەو هەریــەک لــەو
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وەرگێڕانانــەی خۆشــدەوێت ،کــە بەســەریەکەوە  ٥٠ملیــۆن دانــەی
لێفرۆشــراوە.
نووســەر ئامــاژە بــەوە دەکات ،کــە ئــەو ژمارەیــە ســەرگێژ دەکات
ئەوەندە زۆرە .دیعایەی وام بیستووە ،کە ئەگەر هەموو پەڕتووکەکان
لەســەر یــەک کەڵەکــە بکەیــت دەگاتــە مانــگ.
•گــۆردەر دەڵێــت :جارێــک لــە شــوێنێک بــە وتارێــك پێشــوازییم
لێکــرا ،ئــەو کەســەی وتارەکــەی دەدا وتــی :کــە ئەگــەر هەمــوو
پەڕتووکەکانــی لەســەر یــەک هەڵبچنێــت ئەوەنــدە زۆرن دەگاتــە
مانــگ.
ڕەسمی بەرگی وەرگێڕانی سربیەکە
گــۆردەر خــۆی زۆر لەبەرگــی ســربیەکە ڕازی نییــە و دەڵــێ زیاتــر لــە
لۆلیتــا دەکات ،تــا لــە جیهانــی ســۆفیا.
ئێمە تێنەگەیشتووین
بــەاڵم چــۆن دەکرێــت پەڕتووکێــک ،کــە ئەوەنــدە بەرهەڵســتکاریی
هەبــوو بێــت هــەم لــە دەزگــەی چــاپ و هــەم ڕەخنەگرانــی ئەدەبیییــەوە،
کەچــی ســەرکەوتنێکی وا تۆماربــکات؟
ئاگنێس مۆکنێس ،کە شــیکەرەوەیەکی
کولتووریییــە لــە تەلەفزیۆنــی ،NRK
لــەو وەختــەدا ڕۆژنامەنووســی
کولتوریــی بــوو ،کــە لــە ســاڵی ١٩٩١
ڕۆمانەکــە دەرچــوو .ئاگنیــس دەڵێــت:
کــە مــن هەســتدەکەم نەرویجیــەکان
ئێســتاش لــەوە تێنەگەیشــتوون ،کــە
چــی لــەو ڕۆمانــەدا وای کــردووە لــە
ســەر ئاســتی جیهــان ئەوەنــدە زۆر
بخوێنرێتــەوە.
لــە موحازەرەی بیۆگرافی نەرویجییدا،
کــە دەربــارەی میراتــی کولتووریــی
دەنووســرێت و مامەڵــە دەکرێــت،
دەڵێــت :لەوێــدا دەتوانیــن ڕاســتیەکان
بزانیــن .لەوێــدا نووســراوە ،کــە «ئەگەرچــی ئــەم ڕۆمانــە کواڵیتیەکــەی
ئاشــکرایە ،بــەاڵم ئاســان نییــە ســەرکەوتنەکەی ڕوونبکرێتــەوە.
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بەڕێــزان ڕەنگــە ئــەم زانیاریییانــەش گرینــگ بــن ،کــە لــە ژێــر
هەریــەک لــە وێنەکانــدا نووســراون.
«جیهانی سۆفیا»
وێنــەی یەکــەم :لەدەقــە نەرویجیەکــەدا ڕەســمەکە ئینجــا ســێ دێــڕی
یەکــەم لەســەرەتاوە لــە ژێــر ڕەســمەکەی یوســتەین گــۆردەردا دانــراوە.
وێنــەی دووەم :بەرگــی پەڕتووکــە ئەســڵیییەکەیە و ئــەم دێڕانــەی
لەژێــردا نووســراوە (لــە مانگــی دووازدەی  ،١٩٩٢جیهانــی ســۆفیا ،لــە
چاپخانــەی ئاســکەهەوگ دەرچــوو .چەنــد هەفتەیەکــی کــەم دوای ئــەوە
 ١٠،٠٠٠دانــەی لێفرۆشــرا.
وێنەی سێیەم:
لەالی ڕاستەوە ،میا بوڵ گوندەرسەن یەکێک لە ڕەخنەگرانی ئەدەبیی،
کــە نــەک تەنیــا یەکــێ بــوو لەوانــەی تامــەزرۆ بــوو بــۆ جیهانــی ســۆفیا،
بەڵکــو تەنیــا دوو ســاڵ دوای باڵوکردنــەوەی ڕانانــە ڕەخنەئامێزەکــەی
لــە ڕۆژنامــەی داگێنــس نارینســلیڤ ،وەک بەڕێوەبــەری مافــی چاپکردن
لــە چاپخانــەی ئاســکەهەوگ دەســتی بەکارکــردن کــرد .یەکێــک لــەو
پەڕتووکانــەی ،کــە دەبوایــە مافــی چاپکردنەکــەی بفرۆشــێت ،جیهانــی
ســۆفیای یوســتەین گــۆردەر بــوو.
وێنەی چوارەم:
لــە ماڵــی یوســتین گــۆردەر ،کــە خــۆی هۆشــیارە بــەو ســەرکەوتنەی
پەڕتووکەکــەی .مەتــر لــە دوای مەتــر لــە پەڕتووکخانەکەیــدا
وەرگێڕانەکانــی پەڕتووکەکەیــە .نووســەر شــانازیی دەکات بــەوە ،کــە
جیهانــی ســۆفیا ئەوەنــدە دوور ڕۆیشــتووە.
وێنەی پێنجەم:
بەڕێوەبــەری پەڕتووکخانــەی نیشــتمانییی ئەســاک ســیرا میهــرە ،کــە
پێــی وایــە :بــواری پەڕتــووک لــە نەرویــج دەبێــت زۆر سوپاســگوزاری
یوســتەین گــۆردەر بێــت ،چونکــە ئەگــەر جیهانــی ســۆفیا نەبوایــە
نەدەبــووە واڵتــی ســەرەکیی لــە پێشــناگەی پەڕتووکــی فرانکفــۆرت لــە
.٢٠١٨
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وێنەی شەشەم:
بەرگــی ڕۆمانــی جیهانــی ســۆفیا بــە زمانــی ســربی ،کــە یوســتین
گــۆردەر خــۆی زۆر ڕازی نییــە لــە بەرگەکــەی.
وێنەی حەوتەم:
ئاگنێــس مۆکنێــس ،کــە شــرۆڤەکاری کولتووریییــە لــە تەلەفزیۆنــی
 ،NRKدەڵێــت :هەســتێکی وام هەیــە ،کــە هێشــتا ئێمــەی نەرویجیــی
لــەوە تێنەگەیشــتووین ،کــە چییــە لــە جیهانــی ســۆفیا دا وای کــردووە،
کــە لــە هەمــوو جیهانــدا بخوێندرێتــەوە.
ئەمــەی خــوارەوەش چەنــد زانیاریییەکــە ،کــە لــە ڕاپۆرتەکــەدا
لەســەر ڕۆمانەکــە نووســراوە ،بــۆ ئــەوەی نووســینەکە ،یــان بابەتەکــە
ســەرنجڕاکێش و قابیــل بــە تێگەیشــتن بــکات ،دەنووســرێت.
جیهانی سۆفیا
•جیهانــی ســۆفیا ڕۆمانێکــە بــۆ گەنجــان لــە ســاڵی  ١٩٩١لەالیــەن
یۆســتەین گۆردەرەوە نووســراوە.
•ناونیشــانی دووەمــی ڕۆمانەکــە «ڕۆمــان ســەبارەت بــە
مێــژووی فەلســەفە».
•لــە ســاڵی  ١٩٩٥وەک پڕفرۆشــترین پەڕتــووک لــە جیهانــدا
دانــرا.
•دەزگــەی چاپەکــە دەڵێــت پەڕتووکەکــە وەرگێڕدراوەتــە
ســەر  ٦٤زمــان ٥٠ ،ملیــۆن دانــەی لێفرۆشــراوە و فیلمیشــی
لێدروســتکراوە .هەروەهــا میوزیــک ،یــاری ئایپــاد و یــاری
کۆمپیوتەریشــی لێدروســتکراوە.
• لــە  ٢٠١٥دا جیهانــی ســۆفیا لەالیــەن پارێــزگاری ڤیەنــاوە
ســەتهەزار دانــەی بەخۆڕایــی لێدابەشــکراوە.
•ئــەم ســااڵنەی دوایــی ڕۆمانەکــە لــە چیــن لــە لیســتی
بــووە.
پڕۆفرۆشــترینەکاندا

***
60

پەراوێزەکان:
 -١بڕگەیەک لە ڕانانەکەی هاریەت ئەیدە لە ڕۆژنامەی داگبالدە.
 -٢برگەیــەک لــە ڕانانەکــەی میــا بــوڵ گوندەرســەن لــە ڕۆژنامــەی
داگێنسنارینســلیڤ.

سەرچاوە:
-i -u t -ve i -s o f i e s /x l /k u l t u r /n o .n r k .w w w / / :h tt p s
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