
بایۆگرافیی:

  جیــن نیکــۆالس ئارتــور ڕامبــۆ لــە 
ڕۆژهەاڵتــی  باکــووری  )شــارلڤێڵ(ی 
لەدایــك   1854/10/20 لــە  فەرەنســا 
دەســتی  هەرزەکارییــدا  لــە  بــووە، 
هۆنــراوە.  نووســینی  بــە  کــردووە 
ڤیکتــۆر هۆگــۆ وەســفی کــردووە بــە 
)شکســپیری مێردمنــداڵ(، جێپەنجــەی 
شــاعیرانی  داهێنانــی  بەســەر  دیــارە 
نیگارکێشــانی  و  پۆســتمۆدێرن 

میوســیکژەنان... و  ســوریالی 
بەرهەمه کانــی  و  داهێنــان  کــۆی    
ــان  ــی بیســت ســاڵییدا دواییی ــە تەمەن ل
ــی  ــوان تەمەن ــە نێ ــە ل ــووە، وات ــێ هات پ
ــە شــاعیری  ــۆ ب )17-20(ســاڵییدا، ڕامب
نێــوان  لــە  دەکرێــت.  نــاوزەد  یاخــی 
دوایيــی  ســەفەرە  کیشــوەردا  ســێ 
نەهاتووەکانــی دەســت پێکــرد، هەتــا لــە 
تەمەنی 37 ساڵییدا و لە 1891/11/10 
کۆچــی  شــێرپەنجە  نەخۆشــی  بــە 
ــەوه ی قاچــی  ــاش ئ ــە پ ــرد. ل ــی ک دوای

بڕدرایــەوە.

وێناکردنی خەونێکی لەبیرنەکراو لەنێو شەمەندەفەردا
ئارتور ڕامبۆ

ئاماده كردن و وه رگێڕانی له  
ئینگلیزیییه وه  : سۆران محەممەد

152



دەقەکە:
خەونێکی زستان*

لە زستاندا سەفەر دەکەین لەناو فارگۆنێکی پەمەیی
کوشن شین.

ئێمە باش دەبین، هێالنەی ماچێکی شێت چاوەڕوانە،
لە هەر گۆشەیەک.

تۆ چاوت دادەخەیت تا لە پەنجەرەکەوە نەبینیت،
سێبەری ڕووگرژی ئێوارێ،

وەڕینی ئەو وەحشانە، بە ڕەو تێدەپەڕن بە الماندا
هی گورگە ڕەشەکان و خێوە ڕەشەکان.

پاشان هەست بە ڕوومەتت دەکەیت زۆر توند ختووکەی دێ...
ماچێکی بچووك، وەك جاڵجۆڵەکەیەکی شێت

بەسەر ڕوومەتا ڕابکات...

ئەنجا دەڵێیت: »بیگرە!« سەرت شۆڕبکەوە
- و ئێمەش بەکاوەخۆ لە دووی ئەو بوونەوەرە دەگەڕێین

- هێندە دوور سەفەری کردووە...

خوێندنەوەیەك بۆ ئەم دەقە:
خوێنــەری ئەزیــز! بیهێنــە پێشــچاوی خــۆت هەرزەکارێكــی بلیمەتــی 
لــە دایکێکــی پارێــزگار و  تــۆراو  پــڕ ئاشــووب،  لــە ماڵێکــی  تــۆراو 
کاســۆلیك، تۆران لە بەرپرســیاریەتییەك لەگەڵ بڕوا و تێگەیشــتنەکانی 
ناخــدا یەکانگیــر نەبــن، لــە کاتێکــدا بــاوك لــە خزمەتــی ســەربازییدایە لــە 

واڵت... دەرەوەی 
ســەفەرێك لــە ســەتان ســەفەر؛ کــەی و چــۆن؟ ئــەم شــیعرە ئــەو 

پێــدەدات: وەاڵمەمــان 
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هەڵهاتــن و خۆهەڵدانــە نــاو شــەمەندەفەرێکەوە، لــە ناوچەیەکــی دوورە 
دەســتەوە بــەرەو شــارە گــەورەکان، ڕەنگــە بــە گیرفانــی بەتاڵیــش 
شــتەکان  هەمــوو  کاتانــەی  ئــەو  و  ســەرما  وەرزی  لــە  بووبێــت، 
دەیبەســتن، ســات ئێوارەیە و هەموو بوونەوەرەکان ڕووەو ماڵەکانیان 
دەگەڕێنــەوە، بــەاڵم ڕامبــۆی شــاعیر هەڵدێــت، بــۆ کــوێ؟ نازانرێــت؛ 
ڕەنگــە بــۆ باکــووری فەرەنســا بێــت، یــان ئەوالتــر بــۆ بەلجیــکا، گــەڕان 

ــراودا... ــە دوای شــتێکی نەزان ب
لــەو ســاتە وەختانــەی کۆمەڵگــه ی ئەورووپیــی پێیدەنایــە دۆزینــەوە 
پیشەســازیییە جۆراوجــۆرەکان و هەندێــك لــە دەوڵەتەکانیش ســەرقاڵی 
پێداویســتییەکی  و  ســەردەم  مۆدێکــی  وەک؛  بــوون  کۆلۆنیالیــزم 

گەشەســەندنن و پەلهاویشــتنی زیاتــر.
ئه گــەر ســەرنج بدەیــت لــە شــیعراندنی ئــەو حاڵەتە دەگمــەن و خەمگینە، 
ڕەنگــە  دەردەکەوێــت،  بــۆ  ئــەو شــاعیرەت  مەزنــی  توانــای  ئەوســا 
ــت و بەخــەو  ــان ســاتەوەختێکی هوشــیاریی بێ ــت، ی ــك بێ هــەر خەونێ
بچوێنرێــت، جگــە لەخــۆی کــەس لــەو فارگۆنــەدا نەبووبێــت، بــەس 
ئــەو ئاوهــا دیمەنەکەمــان بــۆ دەگوێزێتــەوە، کــە چەنــد کاراکتەرێــك 
ــازار  ــا ئ ــۆدا، گوای ــە ژیانــی ڕامب ــە ل ــدا ئامــادەن، شــۆخێك، کــە نیی لەوێ
و ناســۆرەکان ڕێ بــە مــرۆڤ دەدەن دڵ لــه الی شــۆخێك جێبهێڵێــت؟ 

ــەت! ــۆ کەســێکی ســەرەڕۆی بلیم ــی ب بەتایبەت
دەبینــەوە  لێکدانەوانــە  ئــەو  ڕووبــەڕووی  شــیعرەکەدا،  کۆتایــی  لــە 
ســەبارەت ئــەو بوونــەوەرەی هێنــد دوور ســەفەری کــردووە، ئــەو 
جاڵجاڵۆکەیــەی ختووکــەی ڕوومەتــی دەدات چییــە و کێیــە؟ ڕەنگــە 
هێمایــەك بێــت بــۆ بەرجەســتەکردنی نەســت، یــان الوازییــی بوونــی 
خــۆی لــەو ســاتەدا، هەروەهــا ئاڵۆزیــی نــاخ و بیرکردنەوەکانــی وەک، 
تەونــی جاڵجاڵۆکــە، بــەاڵم واش ئاســان نییــە مێردمنداڵێــك بەرەنگاریــی 
ئــەو هەمــوو ئەشــکەنجە و ســەفەرە دوورانــە ببێتــەوە، یــان ڕەنگــە هــەر 
دەربڕینێکــی گەمەئامێــز و دڵنەواییکردنێکــی مندااڵنــە بێــت، لــە الیەکــی 
تــر، ترســی هەرزەکارێــك لــە خێــو و تاریکایــی، ڕێــی دەچێــت دەربڕینــی 
ئــەو حاڵەتــە ســاتەوەختییەی شــاعیر بێــت لــە ســەفەرێکدا خەمناكانــە، 

ــراو. ــارە بــۆ شــوێنێکی نەزان بــە شــەمەندەفەر و بــێ پ
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چارلــی مــاك، کــە دەقەکــەی کــردووە بــە ئینگلیزیــی دەڵێــت: لەبــەر چەنــد 
هۆیــەك ئــەم دەقــەم هەڵبــژارد؛ یەکێــك لەوانــە ئەوەیــە، کــە بەربــاو نییە 
ــەدا، کــە زۆر  ــەو کات ــی ل ــە تایبەت ــن، ب ــی خــەون بینی ــە جێ زســتان ببێت
شــت دەچنــە ســووڕی متبوونــەوە یــان دەمــرن، ســەهۆڵ و ســەرمای 

زســتان وا لــە مرۆڤــەکان دەکــه ن دەستەوســتان ببــن.
شــاعیر یەکــەم کۆپلــەی بــە ڕانــاوی ئێمــە نووســیوە، جــا نازانرێــت ئێمــە 
کێیــن؟ ئەمــەش زیاتــر ســەرنجی خوێنەر کەمەندکێــش دەکات، لەکاتێکدا 
 بــە هیــچ جۆرێــك ناســنامەی شــاعیر لــەم شــیعرەدا ئاشــکرا نەکــراوە.
سەرنجڕاکێشــترین بــەش لــەم دەقــەدا وەســفی تارمایییەکانــە، کە ڕەنگە 
مێتافــۆڕ بێــت و دەرخــەری تــرس، گرفــت و نیگەرانیەکانــی خــودی 
شــاعیر بێــت، بــەاڵم بــە باســکردنی چاوداخســتن هــەوڵ دەدات، کــە لــە 

یــادی بــکات و نیگــەران نەبێــت. 
هەروەهــا کازم جیهــاد، کــە کــۆی بەرهەمەکانــی ڕامبــۆی کــردووە بــە 
عارەبیــی دەڵێــت: ئــەم قەســیدەیە لــە شــەمەندەفەردا نووســراوە، کاتێــك 
ڕامبــۆ لــە مــاڵ ڕایدەکــرد بــۆ برۆکســل و باکــووری فەرەنســا لــە نێــوان 

7-14 ئۆکتۆبــەری1870دا.
لــە کۆتاییــدا جێــی خۆیەتــی بپرســین؛ ئه گــەر شــیعر نەبووایــە، ئــەوا چ 
ــە جــوان و  ــە فەنتازییی ــەو دیمەن ــی ئ ــی دەیتوان ــی فۆتۆگرافی کامێرایەک
داهێنەرانەمــان لــەو ســاتە تایبەتــەدا هــەر بــە تازەیــی بــۆ هەڵبگرێــت تــا 

ڕۆژی ئەمڕۆمــان، ئێمــە چەشــەی ئەدەبــی لێوەربگریــن؟!
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سەرچاوەکان: 

allpoetry.com/A-Dream-For-Winter 1-
2-En.wiki. Arthur Rimbaud

stephen-spender.org/2011_prize/2011_14_com-  3-
mend_CM.html

4- اآلثار الشعرية الكاملة لـ آرثر رامبو – ترجمة كاظم جهاد، 2007

* دەقەکە بە ئینگ�یزیی:
A Winter Dream

In winter we’ll travel in a little pink carriage
With cushions of blue.
We’ll be fine. A nest of mad kisses waits
In each corner too.

You’ll shut your eyes. not to see. through the glass.
Grimacing shadows of evening.
Those snarling monsters. a crowd going past
Of black wolves and black demons.

Then you’ll feel your cheek tickled quite hard…
A little kiss. like a maddened spider.
Will run over your neck…

And you’ll say: ”Catch it!” bowing your head.
– And we’ll take our time finding that creature

– Who travels so far…
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