تازەگەریی لە شانۆنامەی «دواهەمین شریتی كراپ»ی ساموێل
بێكێتدا
جێمس ڕۆبێرتس
ل ه فارسیییهوه :هونەر شاهۆ
بێكێــت لــە شانۆنامەنووســییدا بــەردەوام دەســتی دەدایــە نوێكاریییەكان
لــە چــوار چێــوەی شــكڵ و شــێوازە تازەكانــدا .دوای شــانۆنامەی
هەمــوو كەوتــووەكان (شــانۆیەكی ڕادیۆیــی ،كــە لــەودا ســودێكی
گــەورە و فــراوان لــە نواندنــە دەنگیــەكان وەرگیــراوە) و هەروەهــا
شــانۆنامەی گەمــە بەبــێ قســە( ،)1كــە شــانۆنامەیەكە بــە تەواوەتــی
بێبەشــە لــە گفتوگــۆ كــردن ،چەندەهــا نوێكاریــی تــازەی لــە شــێوازی
شــانۆدا ئەنجامــدا ،كــە زیاتــر بــە «شــانۆی تــاك» نــاو دەبرێــن .ئامانــج
و دەســتكەوتی ئــەم نوێكاریانــە ،شــانۆنامەیەكی تــاك و جیــاواز بــوو
بەناونیشــانی دواهەمیــن شــریتی كــراپ.
لــە ناونیشــانی ئــەم شــانۆنامەدا وا دەردەكەوێــت ،كــە «كــراپ»
(پیرەپیاوێكــی بەتەمەنــە ،كــە گوێیەكانــی قورســن و چاوەكانــی بــاش
نابینــن) دواهەمیــن وتــاری ژیانــی خــۆی بــە شــێوەی شــریتێكی
تۆماركــراو بەیــان دەكات .بــە خوێندنــەوەی شــانۆنامەكە دەردەكەوێــت،
كــە ئــەو لــە تــەواوی ژیانیــدا ،دەســتكەوتەكانی لە بــارەی ژیانی خۆیەوە
لــە شــریتدا تۆمــار كــردووە و ئێســتاكە لــە خانوەكــەی خۆیــدا ،كــە
كەلوپەلێكــی بــاش و زۆری نییــە ،گــوێ بــۆ شــریتە كۆنەكانــی دەگرێــت
و شــریتی تــازە تۆمــار دەكات.
لــە ڕاســتییدا ،لــە گەورەتریــن بەشــی ئــەم شــانۆنامەدا هیــچ ڕووداوێــك
ڕوونــادات ،مەگــەر گوێگرتــن لــە دەنگــی كــراپ ،كــە ســی ســاڵ پێــش
ئێســتا لــە شــریتێكی تۆمــار كراودایــە .ئەمــەش دەســتكەوتێكی گــەورەی
تــرە لــە چوارچێــوەی تێگـهی پێكهاتەییــی شــانۆدا .لەبــەر ئــەوەی لێــرەدا
دەنگــی ئێســتای كــراپ ،كــە شــریتێك تۆمــار دەكات بــۆ داهاتــوو ،لــە
بهرانبــهردا لەگــەڵ دەنگــی ڕابــردووی ئــەو دانــراوە ،كــە ســی ســاڵ
پێــش ئێســتە لــە شــریتێكدا تۆمــار كــراوە .ئــەوەی ئــەم فەزایــە دژوارتــر
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دەكات ئەمەیــە؛ كــە دەنگــی ئێســتاكەی كــراپ بــۆ داهاتــوو ســەرنجی
خراوەتــە ســەر و بــەم ڕێكخســتنە ،دەنگــی ڕابــردووی ئــەو لــە واقیعــدا
پێوەندییــدارە بــە ئێســتاوە.
هــەر بــەو شــێوە هاوشــێوەی زۆر لــە كەســایەتییەكانی بێكێــت،
كــراپ پێوەندییــدارە بــە دنیــای مرۆڤــە دەركراوەكانــەوە .ئــەو
پانتۆڵێكــی بــە ڕەنگــی «ڕەش و شــێواو» و پێــاوی ســپی و پیســی
دهپــێ كــردووە .قیافــەی ئــەو زۆروكــەم هاوشــێوەی مرۆڤــە خاكــەڕا
و خۆبەزلنەزانەكانــە ،كــە لــە تــەالری شــانۆكانی بێكێتــدا دەیــان
بینیــن .پێداگریــی شــانۆنامەنووس لەســەر ســپیبوونی دەموچــاو و
ئەرخەوانبوونــی لووتــی كــراپ ،هۆكارێكــە ســەبارە بەمــەی ،كــە ئەویش
یەكێكــە لــە كەســایەتییەكانی «تــەالری مۆســیقی» بێكێــت .هاوشــێوەی
كەســایەتییەكانی شــانۆنامەی «لــە چاوەڕوانــی گــۆدۆدا» ،كــە گاز
دەگــرن لــە شــێلم ،گێــزەر و دواتــر دەیانخــۆن ،لێــرەدا كــراپ لــە كاتــی
شــانۆكەدا مــۆز دەخــوات و بەهــۆی تۆمــارە دەنگییەكــەوە لــەوەش
تێدەگەیــن ،كــە كەســێك ســاڵەكانی پێشــووتریش بەهەمانشــێوە مــۆزی
خــواردوە.
شــریتێك ،كــە ئــەو دەیەوێــت گوێــی بــۆ بگرێــت ،لــە ڕۆژگارێكــدا تۆمــار
كــراوە ،كــە ئــەو تەمەنــی ســیونۆ ســاڵ بــووە .كــراپ ئــەم شــریتە بــە
توونــدی دەباتــە پێشــەوە و ئێمــە لــە بەشــە جۆراوجۆرەكانــدا چەنــد
ئاماژەیــەك دەبیســتین ســەبارەت بــە ســێ مــۆز ،كــە ئــەو كەمێــك پێــش
پڕكردنــی شــریتەكە خواردوونــی ،هەروەهــا بــە دایكــی ،كــە لــەدوای
چەنــد ماوەیــەك بێــوەژن بــووە و مــردووە ،و بــە ســەگێك ،بە شــەوێكی
تۆفانیــی و تاریكایــی ،هەروەهــا بــە قۆناغــە جۆراوجۆرە فرەچەشــنەكان
و هەڵوەشــانەوەی پێوهندیــی عاشــقانە .ئــەم پێوهندییــە عاشــقانەیە
دواجــار كۆتاییــی پێدێــت و كۆتاییــی ئــەو لــە ناوەرۆكــی ســەرەكیی ئــەم
شــریتە كۆنــەدا دەبێــت.
بــە گوێگرتــن لــە شــریتی كــۆن و بیســتنی دەنگــی ئێســتاكەی كــراپ،
كــە هەمــان ئــارەزووی ڕابــردوو بەیــان دەكات (دەنگــی ئێســتای كــراپ
دەڵێــت« :تــەواوی ئــەو هەژاریــی و زەلیلییــە كۆنــە .یــەك جــار بــەس
نەبــوو بــۆ حەســانەوە لەگەڵیــدا ،)».بــەوە دەگەیــن ،كــە تێپەڕبوونــی
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ئــەم ســی ســاڵە ئەوەنــدەش ڕووداوێكــی گرینــگ نەبــووە .زهنــی
كــراپ هێشــتا بەهــۆی ئــەو پێوهندییــە عاشــقانەوە شــێواوە .ســی ســاڵ
پێــش ئێســتاكە ،ئــەو بێهــودە هەوڵیــدا حاشــا لێــكاری ئــەم شــێواویییە
بێــت ،بــەاڵم هێشــتا ،كــە هێشــتایە ،ئــەو پەیتــا پەیتــا گــوێ لــە چۆنیەتــی
هەڵوەشــاندنەوە و شكســتی ئــەو پێوهندییــە دەگرێــت.
شكســتی ئــەم پێوهندییــە عاشــقانەیە لــە ڕاســتییدا دەرخــەری شكســتی
مرۆڤەكانە لە هات وچۆكردنی یەكترییدا .كراپ هەوڵ دەدات شوناسی
خــۆی لــە وێناكردنێكــدا ،كــە لــە چاوی مەعشــوقەكەیدا دەیبینێت ئاشــكرا
بــكات ،بــەاڵم لەگــەڵ تێڕامــان لــە قوواڵییــی چــاوی مەعشــوقەكەی هیــچ
شــتێك ،جگــە لــە پێچەوانەكــەی خــۆی نابینێــت .لــە خواســتی پێداگــری
ئــەو «بهێڵــە بێمــە ژورەوە» ،زیاتــر خواســتی مێتافیزیكیــی بــۆ ڕۆیشــتن
بــەرەو دنیــای مەعشــوقەكەیە ،تاوەكــو خواســتی زایهندیــی( .هەڵبەتــە
وێنەكێشــانی زایهندیــی  -بەتایبــەت جووڵــەی ئــەوان بــۆ «ســەرەوە
و خــوارەوە» و ئیــدی جووڵەكانیــان  -ئاشــكران ،ڕێــك بــەو جــۆرەی،
كــە وشــەی نــاوی كــراپ جێگــەی هیــچ جــۆرە گومانێــك نییــە ،بــەاڵم
تــەواوی وێنەكانــی ئــەم شــانۆنامەیە زیاتــر لــە الیەنــی جەســتەیییەوە
گرینگــی پێــدراوە ،ڕێــك هاوشــێوەی شــێواز و وێنەكێشــانی زایهندیــی
لــە شــیعری جــۆن دۆنیــدا ،كــە هــەر بەمجــۆرە خاوەنــی دواهەمیــن
شــێوازی مێتافیزكییــن ).دوای جیابوونــەوەی ڕۆمانســیانەی كــراپ
لــە مەعشــوقەكەی ،دنیــای مەعشــوقەكەی بەســراوەتەوە بــە دنیــای
دایكییــەوە و هــەر دوو ئــەوان چەنــد ســاڵێك بــە بێوەژنیــی ژیــاون.
ئێســتاكە كــراپ تەنیــا لەگــەڵ شــریتە كۆنەكانیــدا دەژی.
ڕێــك بــەو جــۆرەی ،كــە لــە شــانۆنامەی «لــە چاوەڕوانــی گــۆدۆدا»
هیــچ گۆڕانكاریییــەك لــە ژیانــی كەســایەتییەكاندا نابینرێــت و ناكرێــت،
لــە مــاوەی ســی ســاڵدا لــە نێــوان دواهەمیــن شــریتی كــراپ و ئێســتادا
هیــچ گۆڕانكاریییــەك ڕووی نــەداوە .ئــەو هێشــتا هــەر مــۆز دەخــوات،
هێشــتا بــاس لــە نیگەرانییەكانــی ڕابــردوو دەكات .هێشــتا لــە دنیــای
گۆشــەگیرییدایە ،هێشــتا ئــازار دەدرێــت لەالیــەن ئومێدەكانــی ئێســتە و
نائومێدییەكانــی ڕابــردوەوە.
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لــە كۆتاییــی شــریتەكەدا ،دەنگــی ســی ســاڵ پێــش ئێســتە دەردەكەوێــت،
كــە «باشــترین ســاڵەكانی تەمەنــم تێپەڕیــن .»...بــەاڵم ناڕەوایــی تەڵخــی
ڕووداوەكــە ئەمەیــە ،كــە بــە پێچەوانــەی تێپەڕینــی ئــەم ســی ســاڵە،
كــراپ هــەر بــەو جــۆرە گــوێ لــە هەمــان دەنگــی ئــەو شــریتە دەگرێــت،
هــەر بــەو جــۆرە لــە هەمــان دنیــادا دەژی و بــە داكەوتنــی پــەردەش
«شــریتەكە لــە بێدەنگییــدا هــەر بەردەوامــە» .كاتێــك ،كــە ئێمــە تــەالری
شــانۆكە جێدەهێڵیــن ،ئیتــر نــە دەنگــی كــراپ دەگاتــە گوێمــان ،نــە دەنگــی
شــریتەكەی ئــەو .مــرۆڤ ئیتــر ناتوانێــت تێكــەڵ بــە هیــچ كەســێكی تــر
ببێــت ،تەنانــەت لەگــەڵ خۆیشــیدا.
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