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غەفور ساڵح عەبدوڵاڵ
بەشی دووەم و كۆتایی

تارمایی مەرگ لە دەوری ڤرجینیا وۆڵفدا..
كاتی  بۆ  ئامادەكرد  ئازوەقەیان  نازییەكاندا  داگیركاریی  كاتی  لە  مێردەكەی  و  خۆی  وۆڵف  ڤرجینیا 
مەترسیدار، بۆ ئەم مەبەستەیش تەگبیری پێویستیان كردبوو. بڕیاریان دابوو كە بە گاز خۆیان بكوژن، 
ئەگەر نازییەكان هێرشیان هێنا، چونكە مێردەكەی بەڕەگەز جوولەكە بوو، تەنها ترسی هێرشی نازییەكان 
نەبوو كە فشاری بۆ هێنا بوو، بگرە ڤرجینیا زۆر رووداوی دیكە كاریان تێكردبوو، وەكو مردنی ناوادەی 
دایكی و مردنی لەسەرەخۆی باوكی و برا خۆشەویستەكەی و ئەو هاورێیانەی كە چووبوون بۆ جەنگ و 
نەگەڕابوونەوە. وەكو بڵێی مەرگ چاوی تێبڕیوە، وەكو چۆن خۆی چاوی دەبڕییە دەوروبەرەكەی. بۆیە 

بڕیاری دا خۆی بۆ مەرگ بچێت بەرلەوەی ئەو بۆ الی بێت. 
لە بیرەوەرییەكانیدا لە ساڵی 1931 بۆ 1935 نووسیویەتی، كە لەگەڵ لیۆنارد وۆڵفی مێردیدا رۆیشتن بۆ 
الی دۆرا كارینگتۆن، دوای ئەوەی )الیتۆن ئەستراشی( كە برادەری هەردووكیان مرد بوو، بۆ دڵدانەوەی 
بوو،  دیار  ترساو  )چەند  دەڵێ:  ڤرجینیا  مردووە،  كە  نەدەهات  بڕوای  كاتە  ئەو  تا  خۆشەویستەكەی 

گیرفانی 
پڕ لەبەرد

بەسەرهاتی ژیان و ئەدەبی ڤرجینیا وۆڵف
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دەتووت منداڵێكە دەترسێ بۆ ئەوەی هەڵە نەكات 
ویستمان  كە  هەر  بكێشێت.  درێژە  سزادانی  نەبا 
بڕۆین دورا لەگەڵماندا هاتە خوارەوە تا بەردەرگای 
پێم وت كەواتە  ماڵ و چەند جارێك ماچی كردم. 
وتی  سەردانمان؟  بۆ  دێیت  داهاتوودا  هەفتەی  لە 
بەڵێ دێم و لەوانەیە نەیەم و جارێكی دیكە ماچی 
كردم و وتی )ماڵئاوا( پاشان چووە ژوورەوە، ئاوڕی 
بینیم  بەرزبكەمەوە.  بۆ  دەستی  ئەوەی  بۆ  دایەوە 
لەوێ وەستا بوو و تەماشای دەكردین، چەند جارێك 
دەستی بۆ بەرزكردمەوە و پاشان ونبوو(. ئەوە دوا 
برادەرەكەیان  ژنە  لە  ژنەكە  مێردو  كە  بوو  دیمەن 
دیبوویان، بۆ بەیانییەكەی سەعات هەشت و نیو بە 
تاپڕێك خۆی كوشت. چاوی لەسەر ئەو دوا دیمەنە 
النەدەچوو و لەپڕ هەستی كردبوو ئەوە مژدەیەكی 
شوومە و تارمایی مەرگ لە ئاسۆوە دیاربوو، دوای 
ئەوەی زۆربەی برادەرەكانی مردبوون. تەنانەت سەگە 
زانیی  كە  لەبیربوو.  )بینكا(ی  خۆشەویستەكەیشی 
دوا گورزی ئەقڵی لێی دەدات ئەوە بوو گیرفانەكانی 
پڕ لەبەرد دەكات و خۆی خستە رووباری »ئووز«ەوە 
)سۆسیكس( شارۆچكەی  لە  ماڵەكەی  نزیكی  لە 
فلیمە  لەو  بەجوانی  ئەمەیش  دەخنكێنێ،  خۆی  و 
كە  بەرجەستەكرابوو،  )سەعاتەكان(ەوە  بەناوی 
و  وەرگیرابوو  كیننگام(ەوە  )مایكل  رۆمانەكەی  لە 
جابر(  )برناردێت  وەرگرتووە.  پۆڵتیزەری  خەاڵتی 
ژنە رەخنەگری ئەمریكی دەڵێت جوانترین رۆمانە كە 
خوێندومەتەوە، فلیمەكە لەوەوە وەرگیراوە بەهەمان 
ناو، كە نیكۆڵ كیدمان رۆڵی ڤرجینا وۆڵف دەبینی و 
لەگەڵ ئید هاریس و جۆلیان مۆر. رۆمانەكە باسی دوا 
رۆژی ژیانی ڤرجینا دەكات و نووسەر لەم رۆمانەدا 
هەمان تەكنیكی ڤرجینیا وۆڵف بەكار دەبات، پەنا 

ناباتە بەر گێڕانەوەی تەقلیدی كە دەقەكە بەرەبەرە 
هەڵدەكشێت لە بەرزبوونەوەی زەمەندا. پاڵەوانەكانی 
ئەم رۆمانە سێ ژنن، هیچیان پەیوەندییان بە یەكەوە 
)خاتوو  خۆی  ڤرجینیا  رۆمانەكەی  تەنها  نییە، 
داالوای( و ئەو گوڵە زەردەی كە هەرسێ ژنەكە باسی 
دەكەن، بێگومان هەریەكێك لەو سێ ژنە نمایندەی 
زەمەنی  لە  رۆژنامەنووسە  كە  كالریسە  قۆناغێكن: 
ئێستادا، واتا زەمنی 2002 كاتی نووسینی رۆمانە، 
داالوای(یە.  رۆمانی )خاتوو  پاڵەوانی  هەر خۆیشی 
لۆرا كابانی ماڵە لە زەمەنێكی دواتر دوای جەنگی 
ئەم  نێوان  رایەڵی  1951و  ساڵی  دووەم  جیهانیی 
نووسینی  كاتی  خۆیەتی،  وۆڵف  ڤرجینا  ژنە  دوو 
رۆمانی )خاتوو داالوای( ساڵی 1923. دەسپێكردنی 
رۆمانەكە لە ساڵی 1941ە، ئەو ساڵەی كە ڤرجینیا 

خۆی خنكان. 
خۆكوشتنەكەی  دیمەنی  وردەكارییەوە  بە  نووسەر 
بۆ  دەگەڕێتەوە  رۆمانەكە  ئەوە  دوای  وێناكردووە، 
سەردەمی نووسینی رۆمانی )خاتوو داالوای( 1923، 
دواجار گێڕانەوەكە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1951 بۆ 
داالوای(.  )خاتوو  رۆمانی  خوێنەری  )لۆرا(  الی 
هاوتەریب  زەمەنێكی  بە  رۆمانەكەدا  لە  گێڕانەوە 
دەڕوا، باسی هەرسێ خانمەكە دەكات و هەریەكەو 
دوای  خۆیدا.  زروفی  بارو  و  خۆی  سەردەمی  لە 
مردنی دوو نامەی ڤرجینیا وۆڵف دۆزرایەوە لە نێو 
كاغەزەكانیدا، نامەی یەكەم بۆ ڤینسای خوشكی و 
دووەمیش بۆ مێردەكەیەتی لێونارد وۆڵف. دیاربوو 
داوە،  هەوڵی خۆكوشتنی  لەوەو پێش  ڤرجینیا  كە 
جلی  بە  رۆژێكیان  بۆیە  نەبووە،  سەركەوتوو  بەاڵم 
تەڕەوە دەگەڕێتەوە بۆ ماڵ، هەر كە لێی دەپرسن، 
بۆ مێردەكەی  نامەیدا  لە دوا  ئاوەوە.  دەڵێ كەوتە 

*لە هەموو 
رووداوە 
مێژووییەكاندا ژن 
نادیار بووە.

*ئەدەب راخراوە 
بە پەردووی 
رای كەسانی 
دیكە زیاتر لە 
پێویست.

ئەدەب راخراوە بە پەردووی رای 
كەسانی دیكە زیاتر لە پێویست.



42

طةالويَذى نوىَ
51

كە  هەیە  یەقینم  ئازیزترین،  )ئەی  نووسیویەتی: 
جارێكی دیكە نزیك دەبمەوە لە شێتبوون، هەست 
دەكەم ناتوانین سەرلەنوێ خۆمان لە بەرامبەر ئەو 

كاتە ترسناكانە بگرین. 
ئەمجارە چاك نابمەوە، گوێم لە دەنگانێكەو ناتوانم 
پێموایە  كە  دەكەم  شتێك  بۆیە  بكەم،  تەركیز 
بەختەوەریت  گەورەترین  توانا  پێی  بە  باشترە. 
وەكو  من  بۆ  بوویت  هەموو شتێك  هەمیشە  دامێ. 
نییە  دیكە  مێردێكی  و  ژن  وابزانم  بیەوێت،  مرۆڤ 
هێندە بەختەوەرییان بەركەوتبێ، تا ئەم نەخۆشییە 
چیتر  وەلێ  كرد  بەرگریم  زۆر  پەیابوو.  نەگریسە 
تێكدا،  ژیانتم  دەزانم  نەماوە،  بەرگریكردنم  تاقەتی 
بەردەوامیش  و  كاربكەیت  دەتوانی  من  دوای  بەاڵم 
دەبیت لە كاركردن و ئەمە دەزانم، تۆ دەبینی تەنانەت 
ناتوانم ئەم نامەیەش بنووسم بە شێوەیەكی دروست. 
قەرزارباری  بڵێم من  ناتوانم بشخوێنمەوە، دەمەوێ 
ئەم هەموو بەختەوەرییەم كە بۆ منت رەخساند لە 
ژیانمدا، تا ئەوپەڕی پشووت هەبوو لەگەڵمدا، چاك 
بوویت بەڕادەیەك كە باوەڕ ناكرێت. دەمەوێ ئەمە 
كەسێك  ئەگەر  دەزانن،  خەڵكی  هەموو  كە  بڵێم، 
هەبێ رزگاری كردبم، ئەوە تۆیت. هەموو شتێكم لێ 
ونبوو، جگە یەقینم بە دڵباشی تۆ نەبێت. ناتوانم 

لەوە زیاتر لە تێكدانی ژیانت بەردەوام بم..
ڤ.و.

ماڵە  لە  تەواوكرد  نامەیەی  ئەو  ئەوەی  دوای 
گوندیەكەی لە رۆدمیل، سەعات یانزەو سی خولەك 
مێرگە  لەو  بوو،  پێ  داردەستەكەی  و  هاتەدەرەوە 
پەڕییەوە كە لە نێوان ماڵەكەی و رووبارەكەدا بوو، 
گیرفانەكانی پڕكرد لە بەرد بۆ ئەوەی قورس بێت 

هەژدەی  رۆژی  تا  رووبارەكەوە.  خستە  خۆی  و 
ئەپریل تەرمەكەی نەدۆزایەوە، بەاڵم هەندێ منداڵ 
مێردەكەی  دواجاریش  و  كرد  ئاشكرا  تەرمەكەیان 
بۆ  پشكنینی  ئەوەی  دوای  ناسییەوە.  تەرمەكەی 
ئەقڵی خۆی  تێكچوونی  ئەنجامی  لە  كرا دەركەوت 
بێدەنگی  بە  برایتۆن  لە  ئەبریل  21ی  كوشتووەو 
بە  خۆڵەمێشەكەی  پاشان  سووتێنرا.  تەرمەكەی 
پرژێنرا.  ماڵەكەیدا  الی  دارەی  دوو  ئەو  دەوری 
دەنووسێ  بیرەوەرییەكانیدا  لە  مێردەكەی  دواجار 
كارەسات  بە  هێواشی  بە  زریاناوی  شەوی   319(
دەڕۆیشت..(. لە بەشێك لە بیرەوەرییەكانیدا ڤرجینیا 
رستەیەكی  لەسەر  )نیشانەیەكم  نووسیویەتی 
)هینری جێمس( داناوە كە دەڵێ: )لە چاودێریكردن 
دەڕوات،  كە  دەكەم  تەمەن  چاودێریی  مەوەستە(. 
چاودێریی چاوچنۆكی دەكەم، چاودێریی ئەو نۆرە 
خەمۆكی و بێزارییە دەكەم كە تووشم دەبێت. بەم 
رۆماننووس  كار(.  بخەمە  چاودێری  دەتوانم  رێبازە 
ژیانی  »سەعاتەكان«دا  رۆمانی  لە  كننگام  مایكل 
چیرۆكی  كە  بەوەی  دەگەڕێنێتەوە،  وۆڵف  ڤرجینا 
لە   1923 ساڵی  دەكات.  دروست  لۆرا  و  كالریسا 
بەئاگادێتەوە،  ڤرجینیا  بەیانییەكیان  لەندەن 
ئەم  دووبارە،  و  خەمۆكی  خەونێكی  ئەنجامی 
نووسینی  بە  دەست  كە  لێدەكات  وای  خەونەیش 
رۆمانە نوێیەكەی )خاتوو داالوای( بكات. خەمبارە 
دوورخراوەتەوە  بلومزبیری  لە  ماڵەكەی  لە  چونكە 
كەم  شەڵەژانی  و  خەم  كە  الدێ،  خانوویەكی  بۆ 
كە  لیۆنارد،  خۆشەویستەكەی  مێردە  بۆ  ناكاتەو 
چاكبوونەوە  بۆ  گوندییە  خانووە  ئەو  بۆ  بردی 
بەرگریی  ئەوەی  بۆ  هەوڵدەدا  نەخۆشییەكەی.  لە 
تێكچوونی ئەقڵی بكات و بیركردنەوەكانی كۆنترۆڵ 

لێکۆڵینهوه
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هەموو مرۆڤێك 
رابردووی خۆی 
وەكو پەڕەی 
كتێب لەبەردەكات، 
برادەرەكانی تەنها 
ناونیشانەكەی 
دەخوێننەوە..

ئەگەر راستگۆ 
نەبیت بەرامبەر 
بە خۆت، ناتوانی 
لە بارەی كەسانی 
دیكەوە هیچ بڵێی.

وشەكان لە فەرهەنگەكاندا 
ناژین، بگرە لە ئەقڵەكاندا دەژین

هەنوكەدا  زەمەنی  لە  بنووسێت.  بتوانێت  تا  بكات 
لە بەیانییەكی ساماڵدا )كالریسا فۆن( كە تەمەنی 
پەنجا و دوو ساڵە خەریكی ئامادەكردنی ئاهەنگێكە 
خەاڵتێكی  شاعیرەو  كە  خۆشەویستی  رێچاردی  بۆ 
نەخۆشیی  تووشی  و  وەرگرتووە  ئەدەبیی  گەورەی 
ئایدز بووە و چاوەرێی مەرگە. لە رۆمانەكەی ڤرجینیا 
خۆیدا نەخۆشییەكە ئەنجامی گوللە تۆپە. لە الیەكی 
دیكەوە لە لۆس ئەنجلۆس ساڵی 1951، لۆرا كە ژنی 
رێچاردەوە،  بەناوی  هەیە  منداڵی  كوڕێكی  و  ماڵە 
جەژنی  بۆ  ئاهەنگە  ئامادەكردنی  خەریكی  ئەویش 
لەدایك بوونی مێردەكەی، بەاڵم ناتوانێ دەسبەرداری 

خوێندنەوەی رۆمانی )خاتوو داالوای( بێت.
ژنە  دوو  ئەو  ژیانی  تێژتێپەڕی  گرتەیەكی  چەند 
تۆڕێكی  دەگرێتەوە.  وۆڵفیش  ڤرجینیا  ژیانی  كە 
درامیی ژیانی ئەو سێ خانمەیە كە بە یەكیانەوە 
لەگەڵ  كە  دەزوویەك  چەند  بە  دەبەستێت، 
لە  و  لەالیەك  دەبڕن  یەكتر  داالوی  رۆمانی خاتوو 
بەدوای  لەگەڕان  بەشداریكردنیان  دیكەوە  الیەكی 
كە  بەنرخانەی  ساتە  ئەو  راستەقینەدا،  بوونێكی 
یان  بهێنێ  بەدەست  لێ  شتێكی  دەیەوێ  مرۆڤ 
كننگام  ژیانی.  بۆ  بدۆزێتەوە  لەبار  پاكانەیەكی 
وردەكان  )دیارییە  دەڵێ:  كالریساوە  زمانی  لە 
كاتێك  لەوێ،  سەعاتێك  و  لێرە  سەعاتێك  بۆیان 
هەموو  ئەو  سەرباری  دەشنێتەوە،  لەپڕێكدا  ژیان 
رووناكیمان  وزەیەكی  پێشبینییانەش،  و  كۆسپ 
كە  دەداتێ  شتانەمان  ئەو  هەموو  دەكاتەوەو  بۆ 
كاتێك  دەكردەوە(.  لێیان  بیرمان  بوو  دەمێك 
دەچێت  و  دێت  ژنەدا  سێ  ئەو  نێوان  لە  كننگام 
بە نەرم نیانی و بێ هەڵچوون، لە كۆتایی بەشی 
یەكەمدا ڤرجینیا قەڵەمەكەی دەگرێت بە دەستەوە 

وتی  داالوای  )خاتوو  دەنووسێت:  رستەیە  ئەم  و 
كە خۆی گوڵ دەكڕێت(. لە سەرەتا بەشی دووەمدا 
هەمان ساتی نووسینی رستەی پێشوو،  لۆرا چاو 
و رووخساری  ئەو رستەیەدا  بە هەمان  دەخشێنێ 
گوڵەكان  بیرۆكەی  بۆ  لەوانەیە  دەبێتەوە،  گەش 
بووبێت یان بۆ نقووم بوون لە رۆمانەكەی ڤرجینیا 
وۆڵف كە ئاشقی بووبوو. وەكو وتمان ئەم رۆمانە 
كرا بە فلیمی سینەمایی و لە دەرهێنانی )ستیڤن 
بینی  ڤرجینیای  رۆڵی  كیدمان  نیكۆل  و  دالدرای( 
و جۆلیان مۆر رۆلی لۆرای بینی و میریل ستریب 
رۆلی  هاریسیش  ئید  و  بینی  كالریسای  دەوری 
رێچارد سبتیمسی بینی. بازدان بەسەر پەیژەكانی 
زەمەندا و گوێزانەوەی كتوپڕ لە نێوان بەشەكانی 
لەگەڵ  كات  بەیەكداچوونی  یەكتربڕو  نمایشەكەدا، 
لە  وۆڵفە  تەكنیكی  گرنگترین  كارەكتەرەكاندا، 
ئەم  هەمان  رۆماننووسیندا،  درامیی  بونیادی 
لەسەر  ئیشی  فلیەكەی  دەرهێنەری  كە  تیمەیشە 

كرد و خەاڵتی ئۆسكاری وەرگرت. 

هەندێ لە وتەكانی ڤرجینیا وۆڵف:
رابردووی خۆی وەكو پەڕەی   * هەموو مرۆڤێك 
كتێب لەبەردەكات، برادەرەكانی تەنها ناونیشانەكەی 

دەخوێننەوە..
لە  بگرە  ناژین،  فەرهەنگەكاندا  لە  *وشەكان 

ئەقڵەكاندا دەژین.
*لە هەموو رووداوە مێژووییەكاندا ژن نادیار بووە.
*ئەدەب راخراوە بە پەردووی رای كەسانی دیكە 

زیاتر لە پێویست.
*ئەگەر راستگۆ نەبیت بەرامبەر بە خۆت، ناتوانی 

لە بارەی كەسانی دیكەوە هیچ بڵێی.


