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پ شهﮐﯽ:

ماوهيهکی زۆر بوو ئارهزووم بوو نووسراوە کﻼسيکيه ئهدهبييهکانی جيهان به ﭘ ی
کڕۆنۆلۆژيهکهيان کۆکهمهوه و کورته زانيارييهکيان له ﭘهنا بنووسم .دياره مهبهستم له
کار کی ئهوتۆ تهنيا ڕاک شانی سهرنجی ﻻوانی کورد به مهبهستی دروستکردنی
فهرههنﮕۆک کی کﻼسيکی م ژووی ئهدهبی جيهانيه ،هيوادارم بهو کارە بتوانم يارمهتی
به زانياری گشتيی گهلهکهم بکهم.
لهو رۆژانهدا چاوم به کت ب کی فهرههنﮕی ئا مانی به ناوی کﻼسيکهکانی ئهدەبی
جيهان "دوودن" کهوت و هاتمه سهر ئهو بڕيارە لهو کت به وەك نموونهيهك که ك
وەرگرم و خۆم لهسهر ئهو زانيارييانهی له ئينت رن تدا لهسهر کارە ئهدەبيهکان ب و
کراونهوە زانياری تری ل زياد کهم.
هيوادارم بتوانم به ش وهيهکی ڕ ك و ﭘ ك ئهو کاره به کۆتايی بﮕه ينم .ههوڵ دهدهم
سهردهمی کاتيی ئهو کاره ئهدهبييانه به ﭘ ی کاتی نووسينيان و ڕ کهوتهکهيان بهدوای
يهکتردا ب نم.
ل رەدا به ﭘ ويستی دەزانم دەستخۆشی و سﭘاسی کاك ئهنوەر سو تانی بکهم که بۆ ئهو
کارە هانی داوم ،ﭘ داچوونهوەی بهسهر نووسراوەکاندا کردووە و هه هکانی بۆ ڕاست
کردوومهتهوە .هيوای س مهتی و سهرکهوتوويی بۆ دەکهم.
ئهم نووسراوهيه وهك زنجيره بابهت ههر حهوتووی بهش کی له ما ﭘهڕی ڕۆژهه ت
 -بۆکان ب و دهب تهوه.

نادر فهتحی )شوانه(،

خاکهل وهی ٢٠١٧ی زايينی ،ئا مان
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سهردهمﯽ ﮐهون "ئهنتيکه" ) ٢ههزار ساڵ پ ش زايين تا  ٥٠٠ساڵ دوای زايين(

ﭘهيکهری  ٥ميتری گيﻠﮕاميش
حهماسهی گيﻠﮕام ش) "OT Scha naqba imuru" :ئهو ههموو شت کی بينيوە(

حهماسهی گيلگام ش " -"Gilgameschگيﻠﮕام ش وهك يهکهم حهماسهی مهزنی ئهدهبی
جيهان له ئهژمار دێ و هاوکاتيش کار کی ئهدهبيی گرنﮕی باب ﻠييهکانه و له
سهردهمی خۆيدا زۆر ناوبهدەرەوە بووه ،بهتايبهت زانياری لهسهر شاری ئوروك
" ١"Urukو زمانی سۆم رهکان که لهو حهماسهيهدا باسيان ل وه دهکرێ ،دهخاته
بهرچاوی خو نهر .شاری ئوروك کهم تا کورت وهك ب شکهی ئهدهبياتی جيهان
ناسراوه.

١

ئوروك که ئهمڕۆ "وارکا"ی ﭘ دەگوترێ ،له بيست کيﻠۆميتری ڕۆژهه تی چۆمی فورات له و تی عيراق ج ی گرتووە.
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گيﻠﮕام ش شای شاری ئوروك بووه له ميزۆﭘۆتاميا که له مابهينی سا هکانی ٢٧٥٠
و ٢٦٠٠ی ﭘ ش زايين ﭘاشايی کردوه .کورته حهماسهکه ،به ش وازی شيعر سهبارەت
به گيﻠﮕام ش به زمانی سۆم ڕی له سهردهمی س ههمين خانهدانی حاکمانی شاری
ئوروك دۆزراوەتهوه .بههۆی ئهو زانياری و نووسراوانهوه ،شاعير کی سهردهمی
بابيﻠييهکان نيزيکهی  ١٢٠٠ساڵ ﭘ ش زايين به ت که وييهك لهگهڵ زمانی ئاکادييهکان
بابهت کی نووسيوه .دهق کی ئهو نووسراوهيه به ش وازی تهته هی گ ی به ش وە خهتی
بزماری له ﭘهرتووکخانهی ئاشووڕيهکان و شای ئاشوور ئاشووربانيﭘال
) ٦٦٩) (Assurbanipalتا  ٦٢٧ی ﭘ ش زايين( ،دۆزراوهتهوه .يهك له نووسراوه
دۆزراوهکان له ههمان ﭘهرتووکخانه ،نووسهری ئهو نووسراوهيه به قهشهيهکی ئايينی
مهسيحی بهناوی زينﻠهقه ئۆنينی " "Sinleqe-uninniدهناس ن .
نووسراوهکه نيزيکهی  ٢ههزار ساڵ وون ببوو ،به م له سا ی  ١٨٧٢دا له ﻻيهن
جۆرج شميت " "George Smithکهوناراناسی ئينﮕﻠيزييهوه دۆزرايهوه.
بۆ به فهرميکردنی حکوومهتی شای گيﻠﮕام ش لهو سهردهمهدا ،که خۆی دوو له
س به خودا و يهك له س به مرۆڤ زانيوه ،خوداکان يارمهتيدهر ك به ناوی ئينکيدۆ
" "Enkiduيان بۆ کونتڕۆڵ بهسهر کۆمه ﮕای شاری ئوروكدا بۆ ناردووه که دهب
ئاژهڵ  -مرۆڤ بووب  .ئهو فيﮕۆره دهب ته دۆستی گيﻠﮕام ش و ﭘ کهوە ک شکچی
ل رهواری سهدر له لوبنان دهکووژن و سهدری ﭘيرۆز دهخو ق نن.
گيﻠﮕام ش به فهرمانی ئيشتار" "Ischtarخوای خۆشهويستی ،دەبوايه بۆ زهماوهندی
ﭘيرۆز بﮕهڕ تهوه ئوروك .به م کات دەگهڕ تهوە ،ﭘ شنيارهی ئيشتار قهبووڵ ناکا و
گوێ ل ناگرێ .دوای ئهو ڕووداوه گيﻠﮕام ش و ئينکيدۆ به جووته له ﻻيهن
خوداکانهوە ناچار دهکر ن دژ به گای ئاسمانی بهشهڕ ب ن .لهسهر بڕياری شوڕای
خودايانی د ﭘيس ،ئينکيدۆ دهمرێ .گيﻠﮕام ش له مردنی ئينکيدۆ زۆر ﭘهش و دهب و
خهمی بۆ دهخوا و له ترسی مردن دهست دهکا به بهخشينهوەی داراييهکهی .له گهڕان
بهدوای ژيانی ههميشهييدا به سهفهر دهچ بۆ ئوتناﭘيشتيم " "Utnapischtimکه تووشی
س و ك دهب  .گ ڕاويهتهوه که هۆی ڕزگاربوونی لهو س وە ،ئهوە بووە ،بهلهم کی
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به دروستکردن داوە و دوای ڕزگاربوون ،له ﻻيهن خوداکانهوه ژيانی ههميشهيی ﭘی
بهخشراوه.
لهو حهماسهيهدا ،رووداوه قارهمانانهکان بازنهيهك ﭘ ك د نن که دهسﭘ ك و کۆتايی
م ژووهکهی تهنيا له ناو شاری ئوروك دا دەم ننهوە .کارت کهری ئهو کاره ئهدهبييه و
ههوا ی س وهکهی بهڕاشکاوی به کت به ئايينيهکانهوه دياره .ئهنﮕيزه ياخود ﭘا نهری
حهماسهی گيﻠﮕام ش دواتر ،کارت کهريی لهسهر چ رۆکه کانی داهاتوو داناوه .بۆ و نه
ئاسهواری له گ ڕاوهکانی ههزار و يهك شهو و ه راکﻠ س دا به ڕوونی دهبينر ت.
دوو ههزار ساڵ دواتر ئهو حهماسه مهزنه و سهرد ڕهکهی دووباره بۆ مرۆڤ
خۆشهويست بوونهتهوه و زيندوکراونهتهوه .له ﭘهنا چهند دهقی ئهو حهماسهيه ئۆﭘ رای
گيﻠﮕام زج " (١٩٤٣/٤٤) "Oper Gilgamesjله ﻻيهن توور رانﮕسترۆم " Ture
 (١٨٤٤/١٩٤٧) " Rangströmو ڕهوانب ژی گيﻠﮕام ش بهرههمی بوهوسﻼڤ مارتينو
" ،(١٨٩٠/١٩٥٩) "Bohuslav Martinůنمايش دراون و ههروهها له چهندين ڕۆماندا
وەك چۆمی ب قهراخ ،١٩٤٩/٥٠ ،نووسينی هانس ه نری جان " Hans Henny
 "Jahnnباسی ل وەکراوە.
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هۆم ر ""Homer

شاعيری يۆنانی ،ر کهوتی له دايکبوون و کۆچی دواييهکهی  ٨سهدە ﭘ ش زايينه،
گومان دەکرێ که له سميرنا ") "Smyrnaئيزميری ئهمڕۆيی( له دايك بووب ،
مامۆستای سهردەمی کهون "ئهنتيك" بووە و وەك ﭘ که نهری حهماسی ڕۆژئاوا
ناسراوە.
ل کۆ ينهوەی ئهدەبی – بيۆگڕافی له  ٥٠٠ساڵ بهر له زايينهوە دەستيﭘ کردووە،
به م سهرچاوەکان زانياری دژ و ﭘ چهوانهيان ل ب و کردۆتهوە .به هۆی شاهيدی
زمانهوانی ج ی له دايکبوونی به سميرنا ناساندراوە .به بۆچوونی دەستهيهک له
ﭘشکينهران ،و تهکهی به باکووری يۆنانی ئاسيای بچووك دانراوە .ج ی مردنيشی
دوڕگهی ئيۆس" "Iosبووە له يۆنان.
ﭘرسيار لهسهر هۆم ر سهبارەت به ژ دەر و سهرچاوەی حهماسه ،دەگهڕ تهوە بۆ
سهردەم کی زۆر کۆن .هۆم ر که ئهمڕۆ به خو ق نهری دوو حهماسهی مهزنی يۆنانی
واته ئيﻠياد " "Iliasو ئۆديسه " "Odysseeناودارە ،له لووتکهی ئهدەبياتی يۆنانی و
ههروەها نهريتی ڕۆژئاواييدا ج يان گرتووە .ب شك هۆم ر شاعير کی ناودار و
مامۆستايهکی نموونهی سهردەمی کهونارا بووە .له شهشهمين سهدەی ﭘ ش زايين کارە
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ئهدەبييهکانی له ﻻيهن شاعيرانهوە له سهراسهری يۆناندا ناسراو بووە و خو نراوەتهوە.
دوو کاری ئيﻠياد و ئۆديسه کارت کهريان لهسهر زمان و هونهری يۆنانی داناوە.
ئيلياد " "Ilias OT Iliasکاتی ﭘ کهاتنی دووههم نيوەی سهدەی ههشتی ﭘ ش زايين .يهکهم
چاپ  ،١٤٨٨يهکهم چاپ به زمانی ئا مانی  ١٥٤٨به ناوی سهردەمی کهونی يۆنان.
ئيﻠياد وەك کۆنترين کۆمه ه شيعری دنيای ڕۆژائاوا ناسراوە .ئهو کارە ئهدەبييه نهک
ههر ڕەنﮕدانهوەی بير و بۆچوونی شاعيرە ،به کوو خو ق نهری شيعری زارەکی بووە
له سهردەمی کر تی – مسينی٢دا .لهودا داب و نهريت ڕەنﮓ و ڕوويهکی تهواو نو ی
ﭘی دراوە .حهماسهکه نيشاندەری باوەڕبهخۆييهکی بهه زی هه س و کهوتی ئينسانييه
و ئاماژە به ئهخﻼقی دروستی ئينسانی له ههنبهر خوداکاندا دەکات.
عينوانی ئيﻠياد له وشهی ئيﻠيۆن " "Ilionوەرگيراوە که دووههم ناوی شاری ترۆيا
""Trojaيه له ئاسيای بچووك و  ١٢٠٠ساڵ ﭘ ش زايين توونا کراوە و لهناو چووە .له
 ١٥ههزار فهرد ﭘ کهاتووە و  ٢٤ﭘهرتووکی لهخۆ گرتووە ،چيرۆکی گهمارۆدانی
شارەکه دەگ ڕ تهوە و بهربهرەکانی و شهڕی ن وان يۆنانيهکان و ترۆيا و نا دەکات.
تهوەری ئهو ڕووداوە تووڕەيی ئاخيﻠ س ""Achillsە که شهرکهر کی مهزنی يۆنانی
بووە .ئهو چيرۆکه ت که و که له بابهتی زمانهوانی و ش واز کی نوێ بۆ نووسينی
چهشنه ﭘهخشان کی ئهو سهردەمه .ک شه و دەمهتهقهی ئ ﮕام منون ""Agamemnon
وەك شای مايسنايه دژ به ئاخيﻠ س ،کات ئهو ئامادە نابی کچی قهشهيهکی مهسيحی که
به ديل گيرابوو ،ئازاد بکا.
ئيﻠياد وەك هونهر کی زمانهوانی داڕ ژراوە .تايبهتمهنديی ئهو حهماسهيه فانتازيای
بهه ز ،ڕەوانب ژی ،ﭘ کهينانی هه سوکهوت کی نو ی دراماتيکی ،ههستی ئيمﭘاتی و
هاودەردی و ههروەها ههستی ناسکی دەروونی و جوانييه .هۆم ر لهو کارەيدا و نهيهك

 ٢سهردەمی کولتووری يۆنانی که به سهردەمی بڕۆنزيش ناوی ل براوە ،له سا ی  ١٦٨٠ی ﭘ ش زايينهوە
ههتا سا ی  ١١٠٠ی ﭘ ش زايين در ژەی بووە.
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له جيهان کی ئينسانی دەنو ن ت به تايبهت کات ژيانی ئينسان له بارودۆخی شهڕ و
ئاشتيدا وەسف دەکا.
ئهرەستوش له فهننی کت بی هونهری شيعر نووسين " ٣"Poetikو هۆراز " "Horazله
ئارس ﭘۆيتيکا " "Ars poeticaدا بهسهر حهماسهی هۆميرياندا هه ﮕوتووە .ههروەها له
سهردەمی ر نسانسدا فرانچيسکۆ ﭘ ترارکا " "Francesco Petrarcaو گيۆوانی بۆکاچيۆ
" "Giovanni Boccaccioباسی تايبهتييان لهسهر کردووە .بۆ ت ئۆری ئهدەبی ئاژاوە و
ههراوهوريا " ٤"Sturm und Drangکارەکانی هۆم ر نموونهيهکی گرنﮓ بوون .ئيﻠياد
بۆ کاری شانۆيی گهنجينهيهکی بهنرخ بووە .چهندين جار هاتۆته سهر سهکۆی شانۆ و
فيﻠمی ل دروست کراوە.

ئۆديسه " "Odyssee OT Odysseeکاتی ﭘ کهاتنی نيوەی دووی سهدەی ههشتهمی ﭘ ش
زايين .يهکهم چاپ  ،١٤٨٨يهکهم چاپ به زمانی ئا مانی  ١٥٣٧به ناوی "سهردەمی
کهونی يۆنان".
ئۆديسه وەك دووههم بهرههمی کۆنی ئهدەبی ڕۆژئاوا ناسراوە .ئهو کارە مهزنهش
ههر وەك ئيﻠياد بهش وازی شيعری زارەکی بۆ سهردەمی کر تی – مسينی دەگهڕ تهوە.
ئهو حهماسهيه ﭘ کهاتووە له دوازدەههزار و دووسهد فهرد له  ٢٤ﭘهرتووکدا که
وەك گ ڕاوەيهکی ﭘڕ له رووداو گهڕانهوەی بهختهوەرانهی شا ئۆديسيۆس ""Odysseus
بۆ ﻻی ژنهکهی ﭘ ن ﻠۆپ " "Penelopeدەگ ڕ تهوە .ئهو چيرۆکه  ٤٠ڕۆژ دەگر ته بهر
خۆ و به ش وازی شيعر و ﭘهخشان و ئاههنﮓ ،چيرۆکی ﭘا هوانانه دەگ ڕ تهوە.
ئۆديسه ﭘيکهاتووە له دوو بهشی بهقهرا يهك به ناوی ئۆديسه و گهڕانهوە بۆ ماڵ.
ئهو کارە ئهدەبييه س بازنهی سهرەکی دەستنيشان دەکا :چيرۆکی گهڕانهوە بۆ ماڵ به
 ٣کت ب که ئهرەستو لهسهر هونهر و شيعر له سا ی  ٣٣٥ﭘ ش زايين نووسيويه.

 ٤له ژ ر ناوی "ئاژاوە و ههراوهوريا" سهردەم کی ئهدەبی ئا مان دەستنيشان کراوە که له سا ی  ١٧٦٥تا
 ١٧٨٥له ﻻيهن گهنجانی  ٢٠تا  ٣٠سا هوە بهڕ وەچووە.
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ش وەی حيکايهتی کهشتی وەك دەرياگهڕۆک کی ئاوارە ،گهڕانهوەی شايهکی مردوو بۆ
و تهکهی و ههروەها چيرۆکی کوڕ ك که دوای وون بوونی باوکی ،بهدوايدا دەگهڕێ.
ئۆديسه جياوازييهکی مهزنی له ڕوانﮕهی و ناکردنی مرۆڤ لهگهڵ حهماسهی ئيﻠياد
دا ههيه و ﭘهيوەندييهکی نوێ لهگهڵ خوداکان و نا دەکا .لهو دا بههۆی کامڵ بوونی
مرۆڤهوە ،ههند ک تايبهتمهنديی وەك ههستی خۆڕاگری ،ژيربوون ،فانتازيا کردن،
تهڕدەستی و کاری هونهری ،فريو دان ،جهفهنﮓ کردن ،ههستی بهرﭘرسايهتی و
ههست به دادﭘهروەريکردن له مرۆڤدا و نا دەکرێ .بهوهۆيهوە وەك نموونهيهکی نوێ
بۆ ئينسانييهت سهير دەکرێ.
زمانی نووسينی ئۆديسه ت که و که له زاراوە جۆراوجۆرەکانی يۆنان .نموونهی
شيعريی بۆ و ناکردنی گهڕانهوەی ڕووداوەکان بهکاردەه نر ت .کاراکترەکان به
ش واز کی چهند ﻻيهنه نيشان دەدر ن و ئاخهفتن ﭘ ويستيی به فهزايهکی مهزن ههيه.
له سهردەمی کهوندا گرنﮕايهتييهکی زۆر به ئۆديسه دراوە و وەك کار کی وەستايانهی
زانياريی يۆنانييهکان سهير کراوە .ههروەها وەك بهرههم کی گهورەی ئهدەبی ناسراوە
و ئهرەستوو له نووسراوەکانيدا وەك نموونهيهکی ئهدەبی باسی ل وە کردووە.
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ئ ﺰۆپ ""Äsop

ئيزۆپ )به يۆنانی ئايسۆﭘۆس( ،شاعيری يۆنانی سهدەی شهشهمی ﭘ ش زايينه و بۆ
يهکهم جار له ﻻيهن هيرۆدۆتهوە باسی ل وەکراوە .گومان دەکرێ له ناوچهی تاراکي ن
" "Thrakienکه له دوڕگهی با کان واته بو غارستان و يۆنانی ئهوڕۆيی هه کهوتووە،
له دايك بووب و له شاری د ﻠفی " "Delphiيۆنان مهحکووم به کوشتن کراوە.
زانياری لهسهر ژيانی ئيزۆپ زياتر له سهرچاوە م ژووييهکان و ل کۆ ينهوەکاندا
دەبينرێ .لهڕ ﮕهی نووسراوەکانی هيرۆدۆت م ژوو نووسی يۆنانييهوە شو نی
لهدايکبوونی ئيزۆپ به تاراکي ن له ڕۆژئاوای م ديتڕانه ناسراوە .لهسهر دوڕگهی
سامۆس " "Samosکۆيﻠهی مرۆڤ ك بووە به ناوی خانت س " "Xanthesکه دواتر بههۆی
ت ﮕهيشتوويی و ب يمهتيهکهيهوە ئازاد کراوە.
به ﭘ ی سهرچاوەيهکی بيزانسی )ڕۆمی( که لهسهر زانای ڕۆمی ماکسيمووس
ﭘﻼنۆد س " "Maximos Planudesسهدەی  ١٣و  ١٤دراوەتهدەر ،ئيزۆپ له خزمهت
ﭘاشای ليدييهکان کروزوس ""Krösusدا بووە و به فهرمانی ئهو سهفهری کردووە بۆ
شاری د ﻠفی له يۆنان .لهوێ بههۆی سووکايهتيکردن به خه کی شارەکه مهحکووم به
کوشتن کراوە و لهسهر گاشهبهرد کهوە خراوەته خوارەوە.
سهرەڕای ناودار بوونی ئهفسانه يۆنانييهکانی شاعيرانی وەك هزيود " "Hesiodو
ئارشيﻠۆخۆس ") "Archilochosسهدەی حهوتهمی ﭘ ش زايين( ،ئيزۆپ کارە ئهدەبی و
چيرۆکهکانی خۆی ب و کردوە ههروەها دەستی به گ ڕانهوەی م ژوو له ڕوانﮕهی
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خۆيهوە کرد .ئيزۆپ وەك کهسايهتييهکی گرنﮕی شيعری ئهفسانهيی ناسراوە ،و لهو
چيرۆکانهدا به ش واز کی ساکار ئاماژە به خا ه ﻻوازەکانی مرۆڤ دەکات.
شيعری ئهفسانهيﯽ :له سهدەی شهشهمی ﭘ ش زايين ﭘ کهاتوون  ،يهکهم چاپ له سا ی
 ،١٤٧٠چاﭘی يهکهم به زمانی ئا مانی سا ی  ،١٤٧٦سهردەمی ئهنتيکهی يۆنان.
ئهفسانهکانی ئيزۆپ بههۆی ساکاری و بهکارهينانی زمان کی ڕوون ،ههروەها
بههۆی ﭘهيامه ئهخﻼقييهکانيهوە ،ههم ﻻی خه کی ئاسايی و ههم ﻻی زانايان زۆر
خۆشهويست بووە .ڕووی شيعرەکانی له گرووﭘ کی دياريکراو نهبووە به کوو به
گشتی ههموو خه کی گرتۆتهوە.
ئيزۆپ له ڕ ﮕهی کورته چيرۆكی ش وە شيعر سهبارەت به خا ه ﻻوازەکانی مرۆڤ،
خوو و خدە و ﭘهيوەندايهتی لهگهڵ ئاژە ی قسه ب ژ ،جاروباريش گياو گژ و ل رەوار،
کار کی ڕەخنهگری زۆر ﭘڕ بايهخی خو قاندووە .خوداکان و مرۆڤ زۆر کهم له
چيرۆکهکانی ئهودا دەبينر ن و له چيرۆکهکانيدا زياتر لهگهڵ ئهم کهسايهتييانه
رووبهڕوو دەبينهوە :مشك و بۆق ،هه ۆ و کۆتر ،ئهسپ و گا ،کهر و سهگ ،ئاسك و
کهرو شك ،قشقهڕە و س روو ،ش ر و وشتر ،ماسی ،ر وی و گورگ ،زەردەوا ه و
ئهسﭘ  ،مار و سيسرکه ،مهڕ و بهراز ،کرۆکۆديل و مهيموون ،داری چنار و داری
زەيتوون ،دار ههنجير و دار س و .به م له ﭘهنای ئهواندا جار و بار ناوی خوداکان و
ﭘا هوانهکانيش هاتوون وەك  :زيئوس " ،"Zeusئاﭘۆلۆن " ،"Apollonئاڤرۆديت
" ،"Aphroditeئات نا " ،"Atheneه ﻠيۆس " ،"Heliosﭘرۆم تيۆس "،"Prometheus
ه راکﻠ س " ،"Heraklesه رم س " ،"Hermesتاير زياس " ،"Teiresiasئهفﻼتوون
") "Plutosدارايی( ،تاناتۆس ") "Thanatosمهرگ( ،ههروەها مرۆڤی ساکار وەك
ڕ بوار ،بازرگان و ﭘياوی ﭘير و مرۆڤی زەرياييش له چيرۆکهکاندا دەوريان ههيه.
بڕ ك له کهسايهتيی و ئاکتۆرەکان له م ژوودا وەدوای تايبهتمهنديی نهر نی وەك
تهماح ،ئيرەيی ،سﭘ هيی ،چاوچنۆكی و خۆ گهورە بينی کهوتوون و تهنيا سهرنجی
تاقهکهسيی خۆيانيان ﻻ گرنﮓ بووە و ههو يان داوە لهسهر حيسابی مرۆڤهکانيتر
کارەکهيان بهڕەوﭘ ش بهرن .ههر بۆيهش بهرەو رووداو ياخود بارودۆخ ك
بايانداوەتهوە که نهک ههر به ئامانجهکهيان نهگهيشتوون ،به کوو زيانيشيان به خۆيان
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گهياندووە .به م به ﭘ چهوانه ،هه س و کهوتی نموونه و خۆ قاندنی ﭘهيامی ئهخﻼقی
بۆ مرۆڤ له کۆمه ﮕای ئهو سهردەمهدا ه ندە به نرخ بووە که له قيمهت نههاتووە.
چيرۆکهکانی ئيزۆپ يهکهم کاری سهردەمی کهوەنی يۆنانه که به در ژايی چهندين
سهدە له ههموو ئورووﭘادا ب و کراونهتهوە .وەرگ ڕاوی ﻻتينی ئهو بهرههمانه له
يهکهم سهدەی دوای زاييندا له ﻻيهن ﭘ درۆس " "Phädrusشاعيری ڕۆمييهوە بهڕ وە
براوە .ئهو کارە ﭘڕ بايهخانه ﭘايهيهکی سهرەکيان ﭘ که نا بۆ ههموو چيرۆکهکانی دوای
خۆيان و ههروەها له قوتابخانهکانی سهدەی ناوەڕاستهوە تا سهردەمی مود ڕن که کيان
ل وەرگيراوە .ئهو چيرۆکه ئهدەبييانه کارت کهريان لهسهر زۆربهی نووسهران و
شاعيرانيش داناوە.
شايانی باسه گهل ک چيرۆکی ئهفسانهيی و تانی ڕۆژهه تی ناوين له زمانی عهرەبی
فارسی ،کوردی و تورکيدا ،کارت کهريی ئهو چيرۆکانهی ئيزۆﭘيان لهسهرە و به تايبهت
له زاراوە جياجياکانی زمانی کورديدا گهل ک چيرۆکی گو ی ئاگردانمان ههن که
قارەمانهکانی بريتين له ئاژەڵ و دار و گيا وگژ .ههروەها ئهنجام وەرگرتنی ئهخﻼقيی
کۆتايی چيرۆکهکان هاوش وەی کارەکانی ئيزۆﭘه .ئهم بابهته زۆری به بهرەوەيه و
ج ﮕهی بهراوردکاری و ل کۆ ينهوەی وردترە.
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گايۆز ژۆليۆس س ﺰار ""Gaius Iulius Caesar

فهرماندە و حاکمی ڕۆمی ،ڕۆژی  ١٠٠ /٠٧ /١٣ﭘ ش زايين له ڕۆم له دايك بووە
و ڕۆژی  ٤٤ /٠٣ /١٥ﭘ ش زايين له شاری فﻠۆرانسی ئيتاليا کۆچی دوايی کردووە
)کوژراوە( .سا ی  ٦٣ی ﭘ ش زايين به ﭘاﭘای ماکسيمۆس هه بژ ردراوە " Pontifex
 ،"Maximusسا ی  ٥٩ﭘ ش زايين بۆته سهرکۆنسول.
)ﭘۆنتيف کس له سهردەمی ڕۆمييهکاندا مرۆڤ کی ﭘيرۆزی ئايينی بووە و ماکسيمۆف
نازناوی کهسايهتييه سياسيهکانی سهردەمی کهون بووە .با ترين مهقامی ئيداريی
سهردەمی کهونی ڕۆم سهرکونسول بووە(.
س زار له بنهما هيهکی ئهشڕافی له دايك بووە .سا ی  ٨٥ی ﭘ ش زايين بۆە به قهشهی
مهسيحی .سا ی  ٦٣ی ﭘ ش زايين وهك ﭘاﭘای ماکسيمۆس هه بژ ردراوە و سا يک
دواتر بهشداری ه زی حکوومهتی کردووە .دوو ساڵ دواتر لهگهڵ فهرماندەی لهشکر
ﭘۆمﭘهيۆس " "Pompeiusزاواکهی خۆی ) ١٠٦تا ٤٨ی ﭘ ش زايين( و کهس کيتر به
ناوی م .ليکينيۆس کرازۆس " ،"M. Licinius Crassusﭘهيماننامهيهکی سياسيان
بهستووە که وەك ﭘهيمانی س کهسه چۆته ناو م ژووەوە .ئهوﭘهيمانه ﭘﻠهی کۆنسوليی
له سا ی ٥٩ی ﭘ ش زايينيدا بۆ به دياری ه نا که بهرزترين ﭘﻠهی ئيداری ئهو سهردەمه
بووە .سا ک دواتر بووە بهرﭘرسی ناوچهکانی وەك گاليا چيزالﭘينا " Gallia
)"Cisalpinaله سهرووی ئيتاليا( ،ئيﻠيريکووم )دالمات ين( ") "Illyricum (Dalmatienو
گاليا ناربۆنئ نزيز ") "Gallia Narbonensisباشووری فهرانسه(.
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کات سهردەمی سهروەرييهکهی بهسهر ئهو ناوچانهدا بهسهر چوو ،و دەيههويست
خۆی بۆ هه بژاردنی سهرکونسول له سا ی  ٤٨ی ﭘ ش زايين کانديد بکا ،مهجﻠيسی
سهنا داوی ل کرد ئهگهر دەست له سهروەری ناوچهکان هه ﮕرێ و مقامی فهرماندەی
نيزاميش وەﻻ بن ت ،دەتوان خۆی کانديد بکا .هاوکات لهگهڵ بهسهر چوونی کاتی
ئيداری س زار هاوﭘهيمانهکهی واته ﭘۆمﭘهيۆس له ﻻيهن سهناوه به فهرمی ناسرابوو.
سا ی ٤٩ی ﭘ ش زايين له چۆمی سهرسنوور ﭘهڕييهوه و شهڕ کی ناوخۆيی وهڕ خست
و بهسهر ﭘۆمﭘهيۆس و سهنادا سهرکهوتوويی نيزامی وهدهسته نا.
س زار وهك حاکم ،نووسهر و ديکتاتۆری ڕۆمی ،يهك له ناسراوترين کهسايهتيهکانی
م ژووی جيهانه .ههوا ی داگيرکردنی ناوچهی گالي ن )فهرانسه( له سا نی ٥٨ -٥١
ی ﭘ ش زاييندا ،کار کی م ژووييه.
نهك کت بی شهڕهکه ،که بهناوی "شهڕی گول" ) (Der gallische Kriegب و بۆتهوه،
به کوو دهستبهسهرداگرتنی ناوچهی گالي ن بووه هۆی ﭘاراستنی کهسايهتی س زار له
م ژوودا .به م له چهند نووسراوەی م ژووی شهڕهکهش ،که له ﻻيهن خۆيهوه
نووسراوه ،نهک ههر سهرنجی مرۆڤی ڕۆمی ئهو سهردهمهی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شا،
به کوو تا ئهمڕۆش سهری زۆربهی م ژووناسانی بهخۆوه خهريك کردووه.
له ناوهندی باسی کت بهکهدا ،سزار شهڕ و ئاژاوهی سياسی دژ به س ﻠتی "،"Kelten
بﻠژيکی" "Belgerو هۆز و نهتهوهکانی ئاکويتانيا " "Aquitanierنيشان دهدا .بهدوای
چهند سهرکهوتوويی نيزاميدا س زار باسی نهتهوهی گالييهکان وهك خه کيکی
شۆڕشﮕ ڕ دهکا که به هاسانی مل بۆ ڕۆمييهکان دانانهو نن .سهير ئهوهيه کات باس
له شهڕهکانی دهکا ،بهسهر قارهمانی و ئازايی دژبهرهکانی دا هه ده ی به م کهمتر
باسی ه زهکانی خۆی دهکا .له لووتکهی بهرزی گ ڕانهوهکانيدا باس لهسهر نهتهوهی
گاليا به سهرکردهيی ورسينﮕتوريکس " "Vercingetorixدهکا که گوشار کی زۆری بۆ
ه زی نيزاميی ڕۆمييهکان ه نابوو.
ئهو کاره ئهدهبييه له ههشت ﭘهرتووك ﭘ کهاتووه .کت بهکان باسی شهڕهکانی ن وان
سا هکانی  ٥٠و ٥١ی ﭘ ش زايين دهکهن که له ﻻيهن دۆست کی نيزيکی س زار به ناوی
ئائۆلوس ه رتيوس " "Aulus Hirtiusهوه نووسراون .کارهکه له ﻻيهن مرۆڤی سهردهمی
خۆيدا ﭘ شوازييهکی زۆری ل کراوه ،به م له سهدهی ناوهڕاستدا کهمتر خو ندراوهتهوه.
لهگهڵ دەستﭘ کی سهردهمی ڕ نسانس دا ئهو قوتابيانهی ف ری زمانی ﻻتينی دهبوون
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که کيان لهو نووسراوانه وهرگرتووه .بههۆی هاسانکاريی زمانهوانيی کﻼسيکی ئهو
ﭘهرتووکانه ،کت ب کی چهشن وشهنامهی ل دروست بووه که تهنيا له  ١٢٠٠تا ١٣٠٠
وشه ﭘ کهاتووه .ههروهها ئهو کاره ئهدهبييه له ﻻيهن م ژووناسانی کهونهوه که کی لی
وهرگيراوە .به م دهبی ب ين که بههۆی تهوهری شهڕخوازييهوە ،ڕهخنهيهکی زۆريش
ئاراستهی کت بهکه و نووسهری کراوه.
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ويرژيل "(Publius Vergilius Maro) "Vergil

شاعيری ڕۆمی١٠/١٥ ،ی سا ی  ٧٠ی ﭘ ش زايين له ئاند س " "Andesله ﭘهنا شارئ
مانتو ""Mantuی ئيتاليا له دايك بووه و  ٩ /٢١ی سا ی ١٩ی ﭘ ش زايين له شاری
برينديسی " "Brindisiله ئيتاليا کۆچی دوايی کردووه.
ويرژيل شاعيرئ نهتهوهيی سهردهمی قهيسهری ڕۆمی به ت که وييهك له هونهری
ئهدهبی و زمانهوانی ﭘهيامه ئينسانييهکهی خۆی به مرۆڤ گهياند .ﭘووبﻠيۆس ويرژيل
مارۆ وهك کوڕی مرۆڤ کی ئاسايی به م دهو همهند هاته جيهان و دايك و باوکی بۆ
ﭘهروهده کردنی ئهو ههو کی زۆريان دا .دوای تهواوکردنی قوتابخانه له شاری
کرمونا " "Cremonaبۆ در ژهدان به خو ندن چوو بۆ شاری ميﻼن "."Mailand
له ن وان سا نی  ٥٥و  ٥٠ی ﭘ ش زايين چوو بۆ شاری ڕۆم و له ژ ر دهستی
ﭘارت نيۆس " "Partheniosکه مامۆستای ئهدهبيات و زمانی يۆنانی بوو دهستی به
خو ندن کرد .له ڕوانﮕهی فهلسهفهوه ويرژيل لهژ ر کاريﮕهريی بيروباوهڕی
ئ ﭘيکووريان " ٥"Epikureerبوو و له سا ی ٥٠ی دوای زايين لهگهڵ نووسراوهکانيان
ئآشنا ببوو و ﭘاشان لهگه ياندا نيزيکی ﭘهيدا کرد .دوای شهڕی فيﻠيﭘی " ٦"Philippiکه
٥
٦

فيﻠهسۆفی يۆنانی ) ٣٤١تا  ٢٧٠ی ﭘ ش زايين(
شار کی سهردهمی کهوهن بوو ڕۆژهه تی مهقدوونييه
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له نيزيک مهقدوونييه له ن وان ڕۆمييهکان و ئ کتاويان ٧له سا ی ٤٢ی ﭘ ش زايين
ﭘ کهات ،ويرژيل زۆربهی ماڵ و داراييهکهی له دهست چوو.
شيعر و ﭘهخشانهکانی ويرژيل بوونه سيمبول ك بۆ سهردهمی ر نسانس .چهند له
شيعرهکانی باس له سهردهمی شهڕی ناوخۆيی کۆمه ﮕای سا نی  ٢٩تا ١٩ی ﭘ ش
زايين دهکهن .کاره ئهدهبييه گرنﮕهکانی وهك بۆکۆليکا " ،"Bucolicaگيۆرگيکا
" "Georgicaو تيبوول " "Tibullکارت کهرييهکی ﭘڕبايهخيان لهسهر ئهدهبياتی ئيتاليا
بووە.
 Aeneis OT Aeneisيهك له گرنﮕترين کاره حيماسيهکانی ويرژيل له ئهژمار دێ که
دهب له ن وان سا نی  ٢٩تا ١٩ی ﭘ ش زاييندا نووسيب تی .يهکهم چاﭘی سا ی ١٤٦٩ی
زايينی بووه و سا ی  ١٥١٥يش به زمانی ئا مانی له چاپ دراوه .ئهو کت به که
گرنﮕترين کاری هونهريی زمانی ﻻتينييه ،وهك ﭘڕبايهخترين کاری جيهانيی ويرژيل
چۆته ناو دنيای ئهدهبهوه .کت بهکه کارت کهريی و ڕوخسار کی قوو ی ڕهوانی لهسهر
ﭘ که نانی م ژووی ئايين داناوه .ئهو کت به ههر له سهرهتای ب وکردنهوەيهوه ،بوو به
ﭘ داويستييهکی قوتابخانهکانی سهردهمی ڕۆمييهکان.
ويرژيل له دوازده ﭘهرتووکدا چارهنووسی ئاينياس
لهو نووسراوهيهدا
""Aeneisکوڕی ئهفرۆديت و ئ نکسيس له گرتنی ترۆياوه ههتا سهرکهوتوويی بهسهر
توورنووس" "Turnusﭘاشای ئيتاليا دهگ ڕ تهوه .شهش ﭘهرتووکی يهکهم باسی
سهرگهردانبوونی ئاينياس تا گهيشتن به شاری ﻻتيۆم ""Latiumکه ناوچهيهکی
ناوهڕاستی ئيتاليايه دهکهن .لهو ناوهدا باس له شاهزاده خانمی فينيقی دايدۆ " "Didoدەکا
که تووشی تۆفان ك له ﭘهنا زهرياچهی شاری کارتاژ " "Karthagoدێ .ئهو چيرۆکه
خۆشهويستييه به خۆکوژی دايدۆ کۆتايی ﭘ د ت.
شهش ﭘهرتووکی کۆتايی کت بهکه ،وهك ئيﻠيادی هۆم ر ،باس له شهڕهکان دهکهن.
ئهو ﭘهرتووکانه به ههرهسه نان و شکستی دژبهرهکان کۆتاييان ﭘ دێ .ل ره بهدواوه
ڕ ﮕا بۆ دروستکردن و ﭘهرهﭘ دانی شارهکانی ئالبا" ،"Albaو ڕۆم خۆش کرا.

٧

له تاقم ك سهرچاوهکاندا ناوی قهيسهر ئاوگوستوس به ئ کتاويان هاتووه.
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ئهو کاره هونهرييه له سهردهمی خودی شاعيردا ﭘ شوازييهکی زۆری ل کرا .دواتر
ويرژيل له دنيای کهوهندا بووه مهزنترين سيمبول بۆ شيعر خو قاندن و
کارت کهرييهکهی له سهردهمی ڕ نسانسهوه ههتا سهردهمی نو ی داﭘۆشی.
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"پۆپليۆس ئۆويديۆس نازۆ ئۆڤيد " )(Publius Ovidius Naso Ovid

نووسهری ڕۆمی ٣ /٢٠ ،ی سا ی ٤٣ی ﭘ ش زايين له سولمۆ " "Sulmoکه ئ ستا
به ناوی شاری سولمونا " "Sulmonaدەناسر ت ،له دايك بووه ،و سا ی ١٧ی دوای
زايين له تۆميس " "Tomisکۆچی دوايی کردووه ،که ئهمڕۆ به ناوی شاری کنستنزا
" "Constanzaله و تی ڕۆمانی مهنشووره.
ئۆڤيد له ﭘهنا ويرژيل يهك له با دهست و به دهسه تترين شاعيرانی ڕۆمييه .له
سهردهمی ژيانيشيدا زۆر ناودار بووه و تهنانهت ئهمڕۆش بههۆی تهبعی شاعيرانهيهوه
ناسراوە ،بۆ و نه به ش وەيهکی وهستايانه دوو چهمکی س کس و ئوستووره ناسی وا
ئاو تهی يهکتر کردوون که کهسايهتييه ئهدەبييهکهی گهياندۆته ﭘﻠهی سهرووی
شاعير کی کﻼسيکی ئهدهبی جيهانی.
ئۆڤيد له بنهما هيهکی دهو همهند هه کهوتووه و له بواری ڕاه نانی ڕهوانب ژی له
شارهکانی ڕۆم و ئات ن دهرسی خو ندووه .بۆ ناسياوی و ڕاه نانی خۆی لهگهڵ دنيای
دهوروبهر سهفهری بۆ ناوچهی سيسيﻠی له ئيتاليا و ئاسيای بچووك کردووه .کارە
ئيدارييهکهی که کهم تا کورت ک به سياسهتهوه ﭘهيوهندی ههبوو ،فيدای کاره
هونهريهکهی کرد و کات سا ی  ٢ی ﭘ ش زايين له ڕۆم لهسهر کاره هونهريهکهی
وهك شاعير ﻻبررا ،چارهنووس ناچار به ناردن بۆ تاراوگهی کرد .قهيسهری ڕۆمی
ئاگوستووس " "Augustusسا ی ٨ی دوای زايين له ﭘهيوهندی لهگهڵ ئهگهری
سووکايهتی به نهوەی بچووکی قهيسهر به ناوی جوليا" "Juliaئۆڤيدی ناردە شاری
تۆمس ی ﭘهنا زەريای ڕەش له سنووری و تی ڕۆمانيا .سهرەڕای ئهوەی له شاری
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ڕۆم سکا ی کرد ،وهبهر بهخشينی قهيسهر نهکهوت و تا کۆتايی تهمهنی له تاراوگهدا
مايهوه.
کاره ئهدهبييهکانی ئۆڤيد دهکرێ بهسهر س قۆناخدا دابهش کرێ :قۆناخی يهکهم
شيعر و هۆنراوهی خۆشهويستی )له سا ی ٢٣ی ﭘ ش زايينهوه( ،قۆناخی دووههم کاره
مهزنه حيماسيهکانی ) ٢٥٠ڕيوايهت( و سا نامهی قهسيدهی ف ستيڤاڵ ) ٥تا ٨ی دوای
زايين( و ههروهها قۆناخی س ههم ش عرهکانی وا له ﭘاراوگهدا خو قاندوونی.
ئۆڤيد کاره کۆتاييهکانی له تاراوگهدا نووسی ) ٨تا ١٢ی دوای زايين( که بريتی
بوون له شينﮕ ڕی له ﭘ نج ﭘهرتووکدا .ههروهها کت ب ک بهناوی چوار ناميﻠکه ) ١٢تا
١٦ی دوای زايين(.
ئۆڤيد له بازنهی چيرۆکهکانيدا به چيرۆکی ئهفسانهيی سهردهمی کۆن ،خو قانی دنيا،
کۆبوونهوهی خوداکان و س و دهست ﭘ دهکا و له دووههم بهشی سهرهکيدا لهگهڵ
خوداکان و  -گ ڕانهوهی قارهمانانه )يۆﭘيتر " ،"Jupiterئاﭘۆلۆ " ،"Apolloﭘ رسئۆس
" ،"Perseusتسئۆس " ،"Theseusهرکۆل " "Herkulesو هتد (...در ژەی ﭘ دەدات،
ئينجا ﭘهيوەنديان به شهڕی ترۆياوه دهدا و به که كوهرگرتن له ئوستوورهی ئيتاليايی و
گ ڕاوهکانی ئاينياس" "Aeneasو چيرۆکی کۆنی ئيتاليايی و ﭘ داهه ﮕوتنی لهڕادهبهدهر
بهسهر ئاگوستوس که له ناوهندی گ ڕاوهکاندايه ،کار کی سياسی -م ژوويی سهردهم
ساز دەکات.
ئۆڤيد مرۆڤ وهك بوونهوهر کی ئهستهم و جۆراوجۆر نيشان دهدا و به نوکتهی
ﭘ کهنين و تهوس و تهشهر ،تام به نووسراوهکانی دهدا ،جارجارهش چيرۆک کی
س کسی هه دهبژ رێ و لهبهرچاوی خو نهری دادەن  .به گۆڕانی ئاکتهرەکان لهگهڵ
ئاژەڵ ،دار ،کانی يان ئهست رە ،ئهفراندن کی سروشتی بهرب و دەخاته بهرچاو.
ج ی سهرنجه که م ژووی ئهدهبهکهی ئۆڤيد له م تامۆرفوز واته بيچم گۆڕينی
ئهفسانهی سوننهتيدا دەگاته ئهوﭘهڕی بهرزيی خۆی کات له ئوستوورەکان به داڕشتنی
ڕووکار کی ب ﻻيهنه دنيايهك شيعر و هۆنراوهی سيمبوليک دهخو ق ن  .حيماسهی
کهون ل رهدا ل هاتوويی ئايينی  -کولتوورييهکهی لهدهست داوه و مرۆڤ بههۆی ه زی
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فيزيکييهوه وهك خۆشهويستی ،چاوچنۆکی و ئيرادهوه هيدايهت دهکر ت و سروشت،
ياساکان و خوو و خده چوارچ وهی ژيان ﭘ کد نن.
کارهکهی ئۆڤيد له ﭘازده ﭘهرتووك ﭘ کهاتووه و ههرکام لهوانيش خاوەنی حهوسهد
تا نۆسهد بهيتی شهش خشتين .ئۆڤيد زياتر له دووسهد و ﭘهنجا گ ڕانهوهی بيچم گۆڕين
بهرههم د ن ت ،که به ﭘ کهاتنی جيهان له ناڕ کوﭘ کييهوه دهستﭘ دهکا و دەگاته سهرهتای
ﭘ کهاتنی ئيمﭘراتۆريهکی ڕ ك و ﭘ ك .ناوبراو زانستی سيمبۆليك ﭘهره ﭘ دهدا و له
ڕ ﮕهی گۆڕينی گ ڕاوهکانی کهون به بيچمی ڕهنﮕاوڕهنﮓ و به ش وەی شيعر،
بهرههم کی نوێ دهخو ق ن  .م تامۆرفوز)بيچم گۆڕين( له دوو ههزارهی ڕابردوهوه
کارت کهرييهکی بهرچاويان لهسهر هونهر و شيعرهکانی دوای خۆی داناوه.
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٢٦

پوبليوس ﮐورنليوس تاسيتوس )(Publius Cornelius Tacitus

تاسيتوس يهك له گرنﮕترين کاسايهتی و م ژوونووسهکانی سهردەمی قهيسهری
ڕۆمه .سا ی  ٥٨ی دوای زايين له دايك بووە و له سا ی ١١٧ی دوای زايين کۆچی
دوايی کردووە .بهداخهوە لهسهر ئهو کهسايهتييه م ژووييه زانيارييهکی زۆر کهم
بهدەستهوەيه.
تاسيتوس وەك کوڕی شواليه و ﭘار زەر ک له ناوچهی گاليا ب ﻠﮕيکا "
 "belgicaله دايك بووە که يهك له س ناوچهی گرنﮕی سهردەمی ڕۆمييهکان بووە.
ژ دەرو چاوگهکهی بووە هۆی هه بژاردنی ڕ ﮕايهکی دروستی سياسی .له سا ی ٧٨
دا هاوسهريی لهگهڵ کچی سهرکۆنسوول گنايۆس ژوليۆس ئاگريکۆﻻ " Gnaeus
 "Julius Agricolaﭘ کيه نا و ئهوەش دەرەتان کی باشی بۆ چاﻻکی سياسی له ﭘهنا
حاکمانی سهردەم بۆ خو قاند .له سا ی  ٨٨دا وەك ﭘراتۆر و ئهندامی ڕ کخراوەيهکی
ئايينی چاﻻك بووە .ههر وەك بوی دياريکراوە ،بۆ ماوەی چوار ساڵ ﭘيتهختی و تی
بهج ه شتووە و وەك فهرماندار ياخود نو نهری بهدەسه ت له ناوچهکانيتر خزمهتی
کردووە.
gallia

له ﭘهنا نووسراوە ﭘڕشانازييه م ژووييهکهی به ناوی گ رمانيا " "Germaniaکه
لهسهر م ژووی نهتهوەناسی خه که گ رمانهکانه ،بيوگڕافيی خهزووری خۆی
نووسيهوە و خۆی به تهوەری م ژووييهوە خهريك کردوە.

٢٧
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کت بی گ رمانيا ) Germania OT De origine et situ Germanorumلهسهر چاوگه و
ج ی ژيانی گ رمانهکان(ی سا ی  ٩٨نووسيويه ،يهکهم چاﭘی سا ی  ١٤٧٠و چاﭘی دەقه
ئا مانييهکهی  ١٥٢٦ی زايينی بووە .ئهو بهرههمه بچووکه يهکهم نووسراوە و
مۆنۆگرافی سهردەمی ڕۆمييهکانه و شاهيد کی گرنﮕه بۆ چۆنيهتی م ژووی نهتهوە
گ رمانهکان .باوکی وەك ﭘار زەر لهو سهردەمهدا چاﻻك بووە و و دەچ که تاسيتوس
ئهو کت بهی لهسهر بنهمای زانيارييهکانی باوکی ،خهزووری و بازرگانهکانی ناوچه و
سهرچاوە ئهدەبييهکان خو قاندب ت.
کت بهکه له  ٤٦بهشی بچووك ﭘ کهاتووە و به گشتی بهسهر س بهشی گهورەدا
دابهش کراوە .له بهشی يهك تا ﭘ نج چاوگه و چهشنی نهتهوە گ رمانهکان و ههروەها
بارودۆخی ناوچهکانيان ڕوون دەکر نهوە .بهشی شهش تا بيست و چوار خۆی به
سيستهمی نيزامی ،ئايين ،داب و نهريت و ياسای گ رمانهکانهوە خهريك دەکا .بهشی
بيست و ههشت تا چل و چوار که زياتر له نيوەی کت بهکه دەگر تهوە ،يهك بهدوای
يهكدا بارودۆخی هۆزە گ رمانهکان ڕوون دەکاتهوە.
و دەچ خۆ ﭘ وە ماندووکردنی به وردی لهسهر داب و نهريت و هه س و کهوتی
خه که گ رمانهکان و هه سهنﮕاندنی ئهر ييان ئهو گومانه بهدەستهوە بدەن که تاسيتوس
ئهو نهتهوەناسييهی زياتر بۆ ڕاه نانی خه کانی ڕۆمی که لهو سهردەمهدا هه س و
کهوتی خۆشﮕوزەران و دوور له ئايينی يان بووە ،بهکاره ناوە.
له سهردەمی کهون کهمتر ئاماژە به کارەکهی تاسيتوس کراوە .و دەچ زۆر
کارت کهری لهسهر مرۆڤی ئهو سهردهمه دانهناب ت و به ﭘ ی کات لهبير چووب تهوە .له
سهدەی ﭘازدە بهمﻼوە لهگهڵ تهوەری گ رمانناسی زيندوو بۆتهوە .لهو سهردەمهدا
بهش کی بهرچاوی نووسراوەکانی تاسيتوس که تا ئهو کات وون ببوون ،له ناو
ﭘهرتووکخانهکانی کﻠيسادا دۆزرانهوە .دووههمين فازی زيندووبوونهوەی له سهردەمی
هيتﻠ ر له سا ی  ١٩٤٥بووە ،ئهويش بۆ گهورەکردنهوەی نهتهوەی ئا مانی که يهك له
خه که گ رمانهکان بوون و ﭘهسندی هه س و کهوتی وەك :ئازاديخۆازيی ،ئازايی،
وەفاداريی و داب و نهريتی ﭘاك و خاو ن.
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٢٨

ئۆرليۆس ئاگۆستينۆس )(Aurelius Augustinus

مامۆستای ﻻتينيی کﻠيسای مهسيحيهکان ،ڕۆژی  ٣٥٤ .١١ .١٣له شاری تاگاسته
)نوميد ن( ") "Tagaste (Numidienکه دەکهو ته باکووری ئهفريقا ،له دايك بووە و
ڕۆژی  ٤٣٠.٠٨ .٢٨له ناوچهی هيﭘۆ ر ﮕيۆز ) ،(Hippo Regiusشار کی قهراخ
ئاوی سهردەمی کهوەن ،که ئهمڕۆ ڕۆژهه تی ئهلجهزاير دەگر تهوە ،کۆچی دوايی
کردووە.
ئاگۆستينۆس ئۆرليۆس کوڕی کارمهند کی مامناوەندی شارەوانی بووە و له شاری
تاگاسته ژيانی مندا يی ت ﭘهڕ کردووە .له زانستﮕهی شاری کارتاژ"Karthago" ٨له
بواری ئهدەبياتی کﻼسيک و ڕ تۆريک خو ندنی تهواو کردووه و ههر لهو شارەش
وەك مامۆستای ڕ تۆريك و گراماتيك دهرسی گوتۆتهوه.
ئاگۆستينۆس سا ی  ٣٨٣سهفهری کردوە بۆ ڕۆم و لهو شهوە بۆ مادريدی ئيسﭘانيا
و لهوی وەك مامۆستا و و ژەر کاری کردووە .ئهو خۆی به فهلسهفه و زياتر به
بۆچوونهکانی سيس ر و ئهفﻼتونهوە خهريك کردوە و بۆته ﻻيهنﮕری ئايينی مانهوی
" "Manichäerکه له ئ رانهوە سهرچاوەی گرتبوو.

٨

شار کی گهورە بووە له باکووری ئهفريقا
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له سا ی  ٣٨٦ئاگۆستينۆس ما ئاوايی له ئايينی مانی کردووە و هه ﮕهڕاوەتهوە بۆ
سهر ئايينی مهسيحی و سا ی دواتر گهڕاوەتهوە بۆ باکووری ئهفريقا .سا ی  ٣٩١بۆته
قهشهی کﻠيسا و سا ی  ٣٩٥وەك ئوسقۆفی شاری هيﭘۆ ر ﮕيۆز هه بژ ردراوە .کارە
ئهدەبييهکانی له  ١١٣کت ب ٢١٨ ،ناميﻠکه و زياتر له ههزار وتار ﭘ کهاتوون .ئهمڕۆ
ئيعترافاتهکهی خۆشهويستترين نووسراوەکانی ﭘيکد نن .ناوبراو به بهرههمه
بهرگرييهکانی لهسهر و تی خودا کاری سهرەکی و گرنﮕی خۆی ﭘ که نا که وهك
يهکهمين گه هی م ژوويی – فهلسهفهی دنيای مهسيحی د ته ئهژمار.
ئاگۆستينۆس له ﭘهنا ئامبرۆز) ،٩" Ambrosius" (٣٣٩-٣٩٧گر ﮕۆری يهکهم
) ١٠"Gregor I "(٥٤٠-٦٠٣و هيرۆنيمۆس ) ،١١"Hieronymus" (٤٢٠-٣٤٢وهك
باوکی کﻠيسای ﻻتينی واته کﻠيسای ڕۆمی  -کاتۆليکی هاتۆته حيساب.
نووسينه ئيعترافاتی ئاگۆستينۆس شهڕ و بهربهرەکانی له ن وان ڕەههندی جهستهيی
و رەوانی مرۆڤ و نا دەکهن .ئهوان نيشاندەری خهباتی کهسايهتييهکی د ڕف نن له گهڵ
خۆی و بيۆگڕافييهکهی که خو نهر بهرەو ڕ ﮕای خودا ر نو نی دەکا .ئهو نووسراوانه
م ژووی کهلهبچهکراوی گۆڕانکارييهکه ،که له گهڕان بهدوای ئاراميی و دۆزينهوەی
ڕاستهقينهی تهواو و کاميل دايه.
نووسينه ئيعترافاتهکهی شايهديی سهردەم ك دەدەن که مرۆڤ ناوی "سهردەمی
ترس"ی لهسهر داناوە و دنيای ڕۆم بهرەو ڕووخان دەبات و خۆی بهسهر دوو بهشدا
دابهش کردووە ،رۆم به هۆی خه که کۆچکهرەکانهوە ه رشی دەکر ته سهر ،سا ی
 ٤١٠له ﻻيهن گۆتن " "Gotenواته ﭘارسهکانهوە داگير کراوە و له سا ی ٤٠٠
واندا هکان " ١٢"Vandalenبه ن و ﭘار زگاکانی ڕۆميياندا ت ﭘهڕ بوون و سا ی ٤٣٨
شاری کارتاژيان گرتووە .ئايينی مهسيحی بۆته ئايينی فهرمی و حاکمی و تهکه و
ج ی کولتووری قهيسهريی گرتۆتهوە .ستروکتوورەکانی حکوومهتی ڕۆمی خراونهته
" ٩ئامبرۆز"ی مايﻼند ،قهشه و سياسهتوانی ڕۆميی.
" ١٠گريﮕۆر" ﭘاﭘای مهسيحی بووە.
 ١١هيرۆنيمۆس مرۆڤ کی ئايينی مهسيحی بووە که وەك مرۆڤ کی ﭘيرۆز و باوکی ئايينی مهسيحی ناسراوە.
 ١٢وانداڵ خه ک کی ناوچهی گ رمانهکان بوون.
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ژ ر گوشار و گۆڕانکارييهکی زۆر ،که له ڕوانﮕهی م ژووييهوە مرۆڤ دەتوان به
کۆتايی ﭘ هاتنی سهردەمی کهون دايبنی .لهگهڵ ئاگۆستينۆس م ژووی ڕووناکبيری و
سهردەمی مهسيحی سهدەی ناوەڕاست دەستﭘيدەکات.
ئاگۆستينۆس ڕەخنهی زۆر توندی خۆی ئاراستهی ناوەڕۆکی ئهو ﭘهروەردەيه دەکات
که له قوتابخانهکانی ئهو سهردەمهدا دەرس دەدرانهوە ،و به دوور خستنهوە له ڕ ﮕای
خودای دادەن  .ههروەها ڕەخنه له نهفسانی بوون و چ ژی جينسی دەگرێ و به ت ر و
تهسهلی لهسهر کارە هه هکانی چ ژه نهر بۆ جهستهی مرۆڤ دەدوێ و ﭘهيوەندييان
دەدا به هه س و کهوتی هه هی حاکمانی بهڕ وەبهرەوە ،که لهجياتی زياتر ڕ نو نی
مرۆڤ بهرەو ڕ ﮕای خودا و ئايين بکهن ،مرۆڤ بهرەو هه ه کردن و گوناهباری
ڕ نو نی دەکهن .ههروەها به ش وەيهکی سووکانه ،سهردەمی منا ی خۆی و نا دەکا که
ﭘڕ بووە له هه ه و گوناح ،ڕ ﮕای هه هی ڕۆحی و فيکری خۆی بۆ چوون بهرەو
فهلسهفه و ئايينی مانی ڕوون دەکاتهوە.
نووسراوەی ئيعترافاتی ئاگۆستينۆس ت که و کن له هاواری بۆ ڕ ﮕای خودا و
ل کدانهوەی فهلسهفی – ئايينی و بيوگڕافی ١٣ .ﭘهرتووکی ڕوويان له خودايه و به
ش وهيهکی ل زانانه ش واز و حيرفهی نووسهر نيشان دەدەن که خو نهر خۆی ت دا
دەبين تهوە .نووسراوەکانی ئاگۆستينۆس کارت کهرييهکی قوو يان لهسهر دنيای
مهسيحيی ڕۆژئاوا بووە .بههۆی ﭘهيوەندايهتی هه س و کهوتی فهلسهفی و باوەڕی
مهسيحی ،دەکرێ ئاگۆستينۆس به باوکی ئايينی دابنر ت.
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ه رۆدۆت ""Herodot

ه رۆدۆت ،م ژوونووسی يۆنانی له سا ی ٤٨٥ی ﭘ ش زايين له شاری
هاليکارناسۆس " "Halikarnassosکه ئهمڕۆ به ناوی بۆدروم " "Bodrumناسراوە،
هاتۆته دنيا و سا ی ٤٢٥ی ﭘ ش زايين له شاری تۆريوی " "Thurioiله باشووری ئيتاليا
کۆچی دوايی کردووە .ه رۆدۆت سهفهری ناوچهکانی ئاسيای بچووك ،م زۆﭘوتاميا،
ميسر و زەريای ڕەشی کردووە.
دوای ئهوەی ه رۆدۆت له سهردەمی گهنجيدا شاری له دايکبوونی خۆی بههۆی
ک شهی سياسيهوە بهج ه شت ،چوو بۆ دوڕگهی سامۆس له يۆنان .لهو وە سهفهری
کرد بۆ ئهو و تانهی ئهو سهردەمه له يۆناندا زۆر ناسراو بوون وەك :ئاسيای بچووك،
م زۆﭘوتاميا ،ميسر ،ليبی و باکووری زەريای ڕەش.
ه رۆدۆت ماويهکی زۆر له شاری ئات ن ژياوه .بههۆی ه رۆدۆتهوه نووسينی
م ژووی دنيای ڕۆژئاوا دهستﭘ کردووه .کارهکانی کارت کهرييهکی ئهوتۆيان لهسهر
م ژوو نووسينی سهردهمی کهوەن بووه که سيس رۆ " "Ciceroنووسهری سهردهمی
کهوهنی ڕۆمی ئهوی به باوکی م ژوونووسان ناو ناوه.
م ژوونووسيی سيستماتيکی له ئورووﭘا ،هاوڕێ لهگهڵ "م ژووهکانی ه رۆدۆت"
دهستﭘ دهکات .ئهو کاره يهك له کامﻠترين و کۆنترين کاری م ژووييه که ههر وهك
خۆی به زمانی يۆنانی و ب گۆڕانکاريی ماوهتهوه .تا ئهمڕۆش ج ی موناقشه و باسه
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که ئايا ه رۆدۆت لهڕاستيدا ويستويه م ژووی شهڕی مهزنی ن وان يۆنانيهکان و
ئ رانيهکانی )٤٩٩ - ٤٧٨ی ﭘ ش زايين( بﮕ ڕ تهوه ياخود مهبهستی نووسينی
ئتنۆگرافی )قهوم ناسی( ئهو ناوچانه بووه.
به زاراوهی ئيۆنی هيرۆدۆت ههو ی نووسينی م ژووی شهڕی ن وان يۆنانی و
ئ رانيهکانی داوه که وهچهيهك ﭘ شتر زۆربهی ناوچهکانی يۆنانيان کاول کردووه .يهك
له بيرۆکه سهرهکييهکان که به تهواوی کارهکهيهوه دياره ،دژايهتيی ن وان ئورووﭘا و
ئاسيا ،يۆنانی و بهربهرهکان واته مرۆڤی چيانشين بووه .ه رۆدۆت به دزين و فڕاندنی
ئيۆ " "Ioله ﻻيهن فينيقی " "Phönizierهکان دهستﭘ دهکا و به دزين و ڕاوەڕووتکردنی
ئورووﭘا له ﻻيهن يۆنانيهکانهوه در ژهی ﭘ دهدا .لهڕ ﮕهی ئهو ڕاستييانهوه ه رۆدۆت
ورده ورده بۆچوون ك ﭘهره ﭘ دهدا که بههۆی رهوتی م ژووی خه کهکانهوە که به
بۆچوونی ئهو ،کهم تا کورت ک هه س و کهوتی ئهو خه کانه کارت کهری لهسهر
بارودۆخی ناوچهکه داناوه ،به م سهرهڕای ئازادييان ،لهژ ر ويستی خوداکاندا
دهم ننهوه .بهردهوام نيشانی دهدا که بههۆی هه س و کهوتی هه هی ههرکام لهوان و
بهتايبهت بههۆی لهخۆبايی بوون و لووت بهرزييانهوه که له ﻻيهن خوداکانهوه زۆر
به توندی تاوان دهدر ن ،بهدشانسی و بهخت ڕهشی بۆ کۆمهڵ بهدياری د نن.
ه رۆدۆت له کارهکهيدا و ناکردنی رووداوهکانی ڕاستهقينهی م ژوويی له سهردهمی
شا کروزۆس " "Kroisosی ليدييهکان دهستﭘ دهکات ههتا ﭘ کهاتنی ئيمﭘراتۆری
ﭘارسهکان .دوای باسکردن کی ت ر و تهسهل سهبارەت به گهورهبوونهوه و
ﭘهرهسهندنی ئيمﭘراتۆری ﭘارسهکان ،که بووه هۆی داگيرکردنی ناوچهکانی م زوﭘتاميا،
ميسر و ئاسيای بچووك ،دهگهڕ تهوه سهر گ ڕانهوهی م ژووی يۆنانيهکان .ئهو
گ ڕاوانه له و ناکردنی خۆڕاگريی يۆنانيهکانی ژ ر دهستی ﭘارسهکان له ئاسيای
بچووكهوه ههتا دهستﭘ کی شهڕی سهرهکی ن وان ﭘارسهکان و يۆنانيهکان دهگر ته خۆ.
ئهو کاره ئهدهبييه له ﭘهنا ڕووداوهم ژووييهکان بهتايبهت بههۆی سهرنجی
ئيتنۆگرافييهکهيهوه که ﭘانتاييهکی گهوری ناوچهکه دهگر تهوه ،باس لهسهر ڕ سای
کاری جوان چاکی ،بڕو ن )ئهو دهرمانهی زك ڕهوان دهکات( ،داب و نهريتی خواردن
و ههروهها له مۆميايکردنی مردووهکانهوه ههتا تاج و تهختی ﭘاشاکان دهگر تهوه و له

٣٣

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

گ ڕانهوهی ه چ شت ك چاوﭘۆشی ناکا .له ن وان ئهو ههوا ه م ژووييانهدا چهندين
چيرۆك ،حيکايهت و ئهفسانه دهگ ڕ تهوه ،به ش وهيهك که نهك ههر زيان ك به کهيفيهته
ئهدهبييهکهی ناگه ين  ،به کوو بهرههم کی تهواو و کامﻠی شيکردنهوهی
م ژوونووسينيی ل دهرد ن .
نووسراوهکانی ه رۆدۆت کارت کهرييهکی مهزنيان لهسهر نووسهرانی سهردهمی
کهوهن داناوه و تا سهدهی نۆزدهش وهك يهك له گرنﮕترين کارەکانی م ژوويی يۆنان
سهير کراوه .دوای سهدهی نۆزده ڕهخنهگرانی م ژووی زانستی به چاوی گومانهوه
سهيری ئهو نووسراوه و چهشنی م ژوو گ ڕانهوهکهيان کردووه .دواتريش کۆنهناسان
بۆچوونهکانی ه رۆدۆتيان سهبارەت به بابﻠيهکان ،ميسر و سکاکان به ڕاست داناوه.
لهو ناوهدا ههميسان سهلم نراوه که م ژووهکهی ه رۆدۆت لهسهر شهڕی ﭘارسهکان
کهم تا کورت ک له ڕاست دهچ و کارهکهی نهک ههر له ڕوانﮕهی ئهدهبييهوه ﭘڕ
بايهخه ،به کوو وهك سهرچاوهيهکی گرنﮕی م ژووييش له ئهژمار دێ.
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سهردەمﯽ سهدەی ناوەڕاست )سا ﯽ ٥٠٠ی زايينﯽ(

"نووسهر:نهناسراو"
بيۆلف ئۆت بيۆلف ""Beowulf OT Beowulf
کاتی ﭘ کهاتنی بهرههمهکه سهدهی ) ٨ / ٧؟(ی زاي نی بووە .سا ی ١٨١٥
ئوريﮕينا هکهی له چاپ دراوه و  ١٨٤٠له  ١٩١ﻻﭘهڕهدا به زمانی ئا مانی چاﭘکراوه.
له م ژووی ئهدهبيدا يئۆلف کار کی تايبهتی بووه .ئهو نووسراوهيه تهنيا کاری
ئهدهبيی سهردهمی خۆی بووه که خۆی به گ ڕانهوهی رووداوهکان ياخود چيرۆکی
نهتهوهييهوه خهريك نهکردووه .ﭘهيوهنددانی به و تی ئينﮕﻠيزەکانهوه تهنيا بهو هۆيهوهيه
که تاقه دەستنووسی بهج ماوی له سا ی ههزاردا له ﻻيهن مرۆڤ کی رۆحانييهوه به
زاراوهيهکی کۆنی ئينﮕﻠيزی نووسراوه و له مووزهی بريتانيا ڕاگيراوه.
ئايا ئهو کاره م ژوويی  -ئهدهبييه له ڕووی ئوريﮕينالهکهيهوه نووسراوهتهوه يا
وهرگ ڕاوهيه؟ چ کهس ك نووسهری ئهو کت به بووه؟ زۆر ﭘرسياری تريش لهو بارەيهوە
له تاريکيدا ماوهتهوه .به م ب شك ئهو کت به که له  ٣١٨٢د ڕە شيعری دوور و در ژ
ﭘ کهاتوه يهك له کۆنترين و کامﻠترين کۆکراوەی شيعری حهماسی يه له ئوروﭘا.
ئهو ڕاستييه زۆر ج ی سهرسووڕمانه که نووسهرهکهی له ڕوانﮕهی زمانهوانی و
ش وهی نووسينهوە ،که کی له زۆر سهبک و ش وازی جياجيا وهرگرتووه .بۆ و نه له
سهبکی نووسينی ئيرلهندا و سکانديناويا و ههروهها سهبکی ناوهڕاست و باشووری
ئورووﭘا ،بهتايبهت زۆر ڕوونه که سهبکی ويرژيل و بهرههمه گرنﮕهکهی ""Aeneis
کارت کهری لهسهر نووسهری ئهو حهماسهيه ههبووه.

٣٥

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

بهجهرگی و تۆلهرانس به شيعرهکانييهوه دياره و ئيدئالبوونهکهی لهگهڵ سهردهمی
کهون و مهسيحييهتدا ﭘهيوهندی دهدات .له يهکهم بهشی کت بهکهدا باس له ديوانی شای
دانمارکی به ناوی هرۆتﮕار " "Hrothgarدهکا .د و ک به ناوی گر ندل ""Grendel
د ته ناو هۆ ی قهسرهکهوه .به هۆی خواردنهوهی تراويﻠکهيهکهوە ههموو ئهشراف و
ک شکچييهکانی ناو قهسرهکه دەکهونه خهو کی قورس و گرانهوه .دوازده سا ی ڕهبهق
ئهو هۆ ه ،ئهو ج ﮕا لهعنهت ل کراوه ،لهو بارودۆخهدا دهم ن تهوه .ڕۆژ ك له ڕۆژان،
مرۆڤ کی ئهسپ سواری ب ﮕانه ،کوڕه شازادهيهك به ناوی"بيۆلف" د ته ئهو ناوه.
ته هيهك بۆ د وهکه دادهن و دهستی د وهکه دهﭘهڕ نی ،به م به ب ئهوهی بتوان
بيکووژێ ،گر ندل دهرباز دهب  .دوای ماوهيهك دايکی د وهکه بۆ تۆ ه ساندنهوهی
کوڕهکهی ه رش دهکاته سهر ئهو قهسره .بيۆلف ڕاوهی دهنی و ههتا ئهو ج يهی ل ی
دهژی وهدوای دهکهوێ .لهوێ له ژ ر ئاودا ئهو دايك و کوڕه د وه به شمشير کی زۆر
در ژ دهکووژێ.
ج ی ئاماژە ﭘ کردنه که لهم چهند سا هی دواييدا کورتکراوەيهکی ئهو حهماسهيه به
زمانی ئينﮕﻠيزی بۆ مندا ن نووسراوەتهوە که له ﻻيهن کاك ئهنوەر سو تانييهوە
وەرگهڕاوەته سهر زمانی کوردی و له ﻻيهن بنکهی چاﭘهمهنی "مانتڕا لينﮕوا"وە له
لهندەن وەک کت ب کی دوو زمانهی ئينﮕﻠيزی و کوردی ب وکراوەتهوە .ناوی کت بهکه
بريتييه له" :بيوو ف و چۆنيهتی شهڕکردنی لهگهڵ گر نداڵ -حهماسهيهکی
ئهنﮕﻠۆساکسۆنی".
دووههم بهشی کت بهکه باس له چاﻻکييهکانی ديکهی بيۆلف دهکا .به هۆی ئازايی و
نهترسی ،خه تی دهدر ت و دهگهڕ تهوه بۆ شو نی ژيانی و لهوێ دهب ته شا .دوای
ت ﭘهڕبوونی  ٥٠ساڵ حکوومهتی ﭘڕ له ئاشتی و ئارامی ،بيۆلف ناچار به شهڕکردن
لهگهڵ ههژديهايهك دهکر ت؛ ههژديهاکه نيوهی و تهکهی ل و ران کردبوو .له
غار کدا ههژديهاکه دهکووژێ به م خۆشی بههۆی گازل ﮕرتنی ههژديهاکه و ئهو
ڕاستييهوە که ژار کی زۆر چووبووه لهشيهوه ،دهمر ت.
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ﭘشکنين لهسهر ئهو کاره ئهدهبييه تا ئهمڕۆ هيچ به هيچ ئاکام ک نهگهيشتووە و
ڕوون نييه بۆچی تهنيا يهك نوسخه لهو کاره به ج ماوه و ئهويش هيچ
ڕهنﮕدانهوهيهکی له کاره ئهدهبيهکانی دوای خۆيدا نهبووه.
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مۆرازاﮐﯽ شيکيبوو ""Murasaki Shikibu

مۆرازاکی شيکيبوو نووسهر کی ژنی ژاﭘۆنی بووه که سا ی  ٩٧٨له شاری کيۆتۆ
" "Kyotoلهدايك بووه و سا ی  ١٠١٦کۆچی دوايی کردووه .مۆرازاکی له بنهما هيهکی
ئهشڕافی ژاﭘۆنيدا له دايك بووه .بنهما هکهی له بواری سياسيدا زۆر چاﻻك بوون و
باوکی فهرماندار بووه .له ڕاستيدا ئهو نووسهره له کاتی خۆيدا بهو ناوه ناسراو نهبووه،
چونکه له سهردهمی ﭘادشايی "هيان"١٣دا ئهو کارە به داب و نهريت کی هه ه دانراوه
که کچ و ژن به ناوی بنهما هکهيانهوە ،ناوببر ن .سا ی  ٩٩٨زهماوهندی کردووه و
کچ کيان بووه و سا ی  ١٠٠١م ردهکهی کۆچی دوايی کردووه .ماويهکی کورت دوای
ئهوه که سا هکهی نادياره ،چۆته خزمهت قهيسهری ژاﭘۆن که ژن ك بووه به ناوی
ئاکيکۆ" ."Akikoلهو قۆناغه بهدواوە ئيتر ڕ ﮕای چاﻻکی ئهدهبی بۆ کراوهتهوه.
م ژووی شازاده گهنجی " "Die Geschichte vom Prinzen Genjiکه مۆرازاکی له
سهرهتای سهدهی يازدهدا نووسيويهتی ت که و که له گ ڕاوهکانی ديوەخانی قهيسهری
له سهدهکانی ناوهڕاستدا .بهش کی بهرچاوی ئهو کاره ئهدهبييه لهسهر ﭘا هونيی شازاده
گهنجی دەگهڕ ت .دايك و باوکی گهنجی قهيسهر بوون .به ﻻويهتی دايکی مردووه و
 ١٣سهردهمی "هيان" م ژوويهکی کاتييه له ژاﭘۆن که له سا ی  ٧٩٤وە ههتا  ١١٨٥دهگر ته خۆ.
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باوکی لهگهڵ ژن کيتر زهماوهندی کردووه .شازاده گهنجی دهب لهگهڵ زڕدايکهکهی
نيزيکی کردبی و کوڕ کيان بووب که بۆ ج نشينی قهيسر هه بژ ردراوه.
کارت کهری ئهو نووسراوهيه لهسهر مرۆڤی ئه سهردهمه ئ کجار زۆر بووه .دياره
ئهو کاره تهنيا ڕۆمان ك بووه ،به م ک شهکان ،ﭘهيوهندی و چﻠۆنايهتی هه س و کهوت
و ژيانی بنهما هيهکی ئهشرافی کۆمه ﮕای ئهو سهردهمهی ژاﭘۆن و نا دهکهن.
کت بی مۆرازاکی سهرچاوهيهکی گه ك دهو همهنده لهبواری م ژووی فهرههنﮕی و
مۆنۆگاتاری ١٤شازادە گهنجی و و ناکردن کی ﭘسۆڕانه و نيشاندانی و نهيی جل و
بهرگ و کهرهستهکانيتر .ههروهها له ڕوانﮕهی زمانهوانيشهوه ناوهڕۆک کی زۆر به
که كی ههيه بۆ ئاخافتنی به ئهدهبانهی ئهو سهردهمهی ژاﭘۆن .ئهو نووسراوهيه له
سهدهی دوازهدا وهك گوناه ک ،تف و لهعنهتی ل کراوه به م له سهدهی  ١٨دا ئهديبی
ژاﭘۆنی مۆتووری نۆريناگا " (١٧٣٠ - ١٨٠١) "Motoori Norinagaوهك دهڕبڕينی
ههست کی ڕاستهقينهی مرۆڤی ژاﭘۆنی ناوبردەی کردووە.

 ١٤مۆنۆگاتاری گ ڕانهوهی تهوهر ک ياخود چيرۆک که به ش وهی کارتۆنی.
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"نووسهر :نهناسراو"
ههزار و يهك شهو "" Tausendundeine Nacht OT Alf Laila waLaila

کاتی ﭘ کهاتنی کت بهکه سهدەی  ١٠ – ١٨ی زايينی بووە ،يهکهم دەقی ئا مانييهکهی
سا ی  ١٨٣٨تا  ١٨٤٠له س کت بدا چاپ کراوە .ﭘهرتووکی ههزار و يهك شهو نه
کۆنترين و نه ههمهگيرتر و کاميﻠترين نووسراوەيه ،به م به د نياييهوە گرنﮕترين
کۆکراوەی چيرۆك ،م ژوو و شيعری دنيای ڕۆژهه ته که له ههموو گۆشهيهکی ئهم
جيهانه ناسراب ت .ئهو نووسراوانه کارت کهريان لهسهر زۆربهی بيرمهندان و شاعران
داناوە له شارل مونتسکيو " " Charles de Montesquieuوە ههتا سهلمان روشدی.
له گ ڕاوەی سونهتييهوە که له ڕ ﮕهی چيرۆکی کچه وەزير کی ژير به ناوی
شههرزاد کۆکراوەتهوە ،نووسراوەيهکی عهڕەبی زمان که زۆربهی چيرۆکهکانی له
ڕووی کت بی فارسی ههزار ڕووداو " "Tausend Abenteuerوەرگيراوە .هاوکات
لهگهڵ ئهوەيدا که چوارچ وەی گ ڕاوەکان زياتر له ههزار سا ه له ڕۆژئاوا نهگۆڕ
ماونهتهوە ،به م ئهو چيرۆکانهی وا شههرزاد له ﭘهرتووکی ههزار و يهك شهودا
دەيانﮕ ڕ تهوە ،گۆڕانکارييهکی زۆريان بهسهردا هاتووە .کۆکراوەی گ ڕاوەکانی
ئهمڕۆی ناو کت بهکه ،ئاسهواری ﻻی کهم چوار سهرچاوەی ﭘ وە ديارە که کۆنترينيان
سهرچاوە هيندييهکانه .دوای ئهو ،سهرچاوەی فارسی ،ميزۆﭘوتاميايی و ميسريش
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گۆڕانکارييان بهسهردا ه ناوە .دواتريش ئهو کارە ئهدەبييه به وەرگهڕانی بۆ سهر
زمانه ئورووﭘايهەکان که له سهدەی ههژدەوە دەستيﭘ کردووە ،بهتايبهت چيرۆکی
عهﻻئهددين و چرای جادوويی کارت کهری ئورووﭘاييشی ﭘ وە ديارە.
لهبهر ئهوەی شههريار شا له ﻻيهن ژنهکهيهوە فريو دراوە ،عادەت کی سهير و
سهمهڕەی ت يدا ﭘ ك دێ که ههر ڕۆژەی لهگهڵ کچ کی باکرە زەماوەند بکا و دوا
شهوی ههمان ڕۆژ بيکووژێ! بۆ يهکهمجار کيژی وەزيرەکهی خۆی ،شههرزاد،
دەب ته هۆی دەرمانکردنی ئهو خوو خدە ناحهزەی شا :شههرزاد شهوانه چيرۆکيك بۆ
شا دەگ ڕ تهوە که به ڕووناکبوونهوەی و ت به ب ئهوەی کۆتايی ﭘ ب ن ت،
ڕايدەوەست ن  .شا که ئهو چيرۆکهی زۆر ﻻ خۆش هاتووە ،به نی له شههرزاد ساندووە
که شهوی داهاتوو ﭘاشماوەکهی بۆ بﮕ ڕ تهوە .دوای ماوەی ههزار و يهك شهو که ئيتر
س کوڕی له شههرزاد بووە ،چيرۆکهکه کۆتايی ﭘ دێ و ئيتر له کوشتنی دەست
هه دەگرێ.
ئهو چيرۆکانهی شههرزاد دەيانﮕ ڕ تهوە کهسايهتيی جياوازيان ههيه :چيرۆکهکان
بريتين له ڕۆمان ،خۆشهويستی و جينايهت ،چيرۆکی زەرياوانی ،ئهفسانه و حهماسه،
حيکايهت و نهقڵ و  . ...ناودارترين چيرۆکهکان بريتين له عهﻻئهددين و چرای
جادوويی ،عهلی بابا و چل دز و ههروەها سهندبادی بهحری .لهو چيرۆکانهدا مرۆڤ
ههست به ک بهرک يهکی مانادار دەکا که ناوەرۆکی له قسهی نهستهق ،نوکتهی ﭘ شينيان
و ﭘهروەردەکردنی مرۆڤی بهرﭘرس ﭘ کهاتوون به ش وەيهك که دەتوانر ت ناوی
نووسراوەی "ف رکاری ﭘهند"يان لهسهر دابنر ت .لهو ناوەشدا له زۆربهی چيرۆکهکاندا
شيعری ت دا ج کراوەتهوە که ژمارەی ئهو شيعرانه دەگاته ههزار فهرد به م زۆرايهتی
دەقی چيرۆکهکان به ش وازی ﭘهخشان نووسراون.
له ڕوانﮕهی کارت کهريی م ژوويی بۆ سهردەمی خۆی گرنﮕاتهتييهکی زۆری لهناو
کۆمه ﮕاکاندا ههبووە و لهو ئاکتهرانهی خوارەوە ﭘ کهاتووە :د و و درنجی جادووگهری
به ه ز ،جندۆکه و عيفريت ،مرۆڤی له ڕادەبهدەر دەو همهند ،بازنهی سيحر و جادوو،
چرای جادوويی و فهڕشی با ندە .ژيان کی ﭘڕ له چاﻻکيی جياواز ،بۆ و نه نيزيکی
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س کسی له چوارچ وەيهکی ئازاد و کراوە به م سهرەڕای ئازادبوونی ،سنوور و
ڕەنﮕا هی هه س و کهوتی ئايينيشی ﭘ وە دەبينر ت.
له ڕوانﮕهی کاتی و مهکانييهوە ئهو چيرۆکانه ﭘانتاييهکی بهرب ويان ههر له
ﭘا هوانهکانی ﭘهرتووکی ئينجيﻠهوە ههتا سازکردنی چهکهمهنی له ئيمﭘراتۆری
فرانکهکان و چين ل دروست بووە .بهتايبهت زۆربهی چيرووك و گ ڕاوەکان له
خهليفهکانی شاری بهغدا دەدو ن وەك هاڕوون ئهلڕەشيد ) ،(٧٦٣ - ٨٠٩که دوای
مردنی وەك کهسايهتييهکی حهماسيی م ژوويی ل د ت و دەکرێ لهگهڵ 'کار ی
مهزن'ی دنيای ڕۆژئاوا هه سهنﮕ نر ت.
ئهو چيرۆکه کۆکراوانهی ههزار و يهك شهو له ئورووﭘا وەك هونهری ﭘارديﮕمای
ڕۆژئاوايی سهير دەکری .له سهدەکانی  ١٨و  ١٩و کاتی وەرگ ڕانيان بۆ سهر زمانه
ئوروﭘاييهکان ،ئهو ﭘهرتووکه له ﻻيهکهوە ڕوانﮕهيهکی ﻻساری و زۆرداری و له
ﻻيهکيتريشهوە تامهزرۆيی و چ ژی حهرەمسهرا و ژيان کی ﭘڕ له خۆشی و بهختهوەری
بۆ ئورووﭘاييهکان و نا دەکا .تهنانهت کارت کهری لهسهر شاعيری بهناوبانﮕی ئا مانی
"گۆته" بووە ،که گوتوويه" :زۆر ئهستهم دەکری کار کی باشتر لهو کارە ئهدەبييه
بدۆزر تهوە".
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٤٢

نووسهر :نهناسراو
سروودی نيبلۆنگهﮐان "" Nibelungenlied OT Der Nibelunge Not

سهردەمی ﭘ کهاتنی کارەکه دەوروبهری سا ی  ١٢٠٠بووە ،يهکهم چاپ سا ی
 ١٧٥٧بهش وەيهکی ناتهواو و ئينجا له سا ی  ١٧٨٢تهواوی کت بهکه له چاپ دراوە.
سروودی نيبﻠۆنﮕهکان که نووسهرەکهی نهناسراوە ،يهك له ناودارترين سرودە
حهماسييهکانی ناو زمانی ئا مانی له سهدەکانی ناوەڕاسته .به گشتی دەتوانين بهسهر
دوو نهکسهدا دابهش بووە .يهکهم نهکسه لهسهر ﭘا هوانی زيﮕفريد ""Siegfriedی
ههژديها کوژ دەدوێ ،و دووههم نهکسهش باس له ژنهکهی کريمهيﻠد ""Kriemhild
دەکا ،که به ناوی تۆ هسهندنهوە ناوی دەرکردووە .سروودی نيبﻠۆنﮕهکان له  ٣٩بهش
و نيزيکهی  ٢٤٠٠شيعر ﭘ ك هاتووە .سروودی نيبﻠۆنﮕهکان باس له ژيانی ﭘڕ له
شانازی ناو دەربار و چهند شهڕی خو ناوی دەکات .قسه لهسهر خۆشهويستی و
مردن ،وەفاداری و تۆ هساندنهوەی ب بهزەييه .بيری خهمناك که کۆتايی به ههموو
خۆشييهك د ن  ،به در ژايی کارەکه ،ﭘ يهوە ديارە .له حهسار)ديوەخانی( بۆرگوندی
له شاری وورمس " "Wormsشا گونتهر " "Guntherحاکمه و خوشک کی جوانی
بهناوی کريمهيﻠد ههيه .زيﮕفريد خۆی کوڕە شايه و ﭘا هوان کی شاری خانتن
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""Xantenی ئا مانه و بۆ زەماوەند لهگهڵ خوشکی شا هاتۆته شاری وورمس .هاگن
فۆن ترۆنيه " "Hagen von Tronjeجادووگهر کی ژنه له دەرباری شا ،باسی ﭘا هوانی
زيﮕرفيد بۆ شا دەگ ڕ تهوە که چﻠۆن به شمشيرەکهی ههژديهايهکی کوشتووە و بههۆی
خۆ شوشتنی له خو نی ههژديهاکهدا ،بۆ ههميشه لهشی خۆی له بهرانبهر ههموو ئ ش
و ئازار ك ﭘاراستووە.
کات گونتهر شا بۆ چاول کردن و زەماوەند لهگهڵ شاژنی جوان و ئازا بروونهيﻠد
" "Brünhildسهفهری ئيسﻼند دەکات ،زيﮕفريد که به نی زەماوەندی لهگهڵ خوشکی
ﭘ داوە ،لهگهڵ خۆی دەبا .بروونهيﻠد دەيهوێ تهنيا شوو بهو کهسه بکا که بتوان له
شهڕدا شکستی بدا .زيﮕفريد به ک وە جادووييهکهی يارمهتی گونتهر دەدا و شهڕەکه
دەبهنهوە .له حهساری بورگوندە له ن وان "کريمهيﻠد" که ل رەدا بۆته ژنی زيﮕفريد و
شاژنی نوێ "بروونهيﻠد" ،ک شه و ناخۆشی د ته ئاراوە که کاتی گهڕانهوە بۆ شاری
وورمس کاميان ﭘ شيهتی و ئهولهوييهتيان ههيه .کريمهيﻠدی رق ئهستوور بۆ
بروونهيﻠدی ڕوون دەکاتهوە که هاوسهری کاميان ڕاستهقينه تر ب  ،ئهو کهسه ﭘ شيهتی
ههيه .بروونهيﻠد به دوو د ييهوە داوای يارمهتی له هاگن دەکا که کهسايهتييهکی ژنی
جادوگهری ناو ئهو چيرۆکهيه .هاگن دەب ته هۆی بير کرنهوەی شا گونتهر له کوشتنی
زيﮕفريد که وەك خهنيم و ڕقهبهر کی ئازا و به ه زی له بهرانبهر خۆيدا دەبينی.
هاگن به بيانوی ﭘار زگاريکردن له زيﮕفريد کريمهيﻠد د ن ته سهر ئهو قهناعهته که
تهنيا ج ﮕای زەفهر بردن بهسهر زيﮕفريد بههۆی خاچ کهوە دياری بکا .ئهوکاتهی
زيﮕفريد له خو نی ههژديهاکهدا حهمامی کردووە ،گه يهك کهوتۆته سهر شانی و تهنيا
له ج ی ئهو گه يهوە دەکری بريندار بکرێ .له کاتی ڕاودا زيﮕفريد که ب چهك
لهسهر کانييهك خهريکی ئاوخواردنهوە بووە ،هاگن به خهنجهر ك له ﭘشتهوە
دەيکووژێ.
کريمهيﻠد بۆی ڕوون دەب تهوە که قات ی م ردەکهی هاگن بووە و سو ندی تۆ ه
ساندنهوە دەخوا و بهو ش وەيه بهشی دووههمی ئهو کارە ئهدەبييه ﭘ کدێ.
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٤٤

سروودی نيبﻠۆنﮕهکان به ئهگهری زۆر له ن وان ناوچهکانی "ﭘاساو" ""Passauی
ئا مان و شاری"ڤيهن" ی و تی ئوتريش )نهمسا( خو ق نراوە .ئهو سروودانه
کۆکراوەی ئهو گ ڕاوانهيه که له سهدەی چوار تا شهشهوە زمان به زمان گهڕاوە و له
ﻻيهن خه کانی ئهو ناوچانهوە گ ڕراوەتهوە.
تا سهردەمی دۆزينهوەی دووبارەی و نووسينی به زمانی ئا مانی نوێ له ﻻيهن
نووسهر و فيﻠهسۆفی سويسيهوە يۆهان ياکۆب بۆدمهر ) ١٦٩٨تا Johann " (١٧٨٣
 ،"Jakob Bodmerئهو کارە ئهدەبييه وون مابۆوە .دواتر ئهو کارە به گورجييهکی زۆر
له ناو خه کدا ناوی دەرکردووە.
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گۆتفريد فۆن شتراسبۆڕگ )(Gottfried von Straßburg

نووسهری ئا مانی ،سا ی  ١٢٠٠له ﭘهنا هارتمهن فۆن ئاوه )(Hartmann von Aue
و وۆلفرام فۆن ئ شنباخ ) (Wolfram von Eschenbachس ههم نو نهری حهماسهی
وقار) ١٥(höfischen Epikبووه.
لهسهر ژياننامهی گۆتفريد هيچ زانيارييهك بهدهستهوە نييه .تهنانهت ناوی شاری
شتراسبۆڕگ که بهوهوه ناوی دەرکردووه ،ديار نييه ئايا شار و ج ی لهدايکبوونی
بووه ،ياخود تهنيا ج يهک بووه که ژيانی ل کردووه .گۆتفريد نووسهری گرنﮕترين
ڕۆمانی ئا مانی به ناوی "تريستان" )(Tristanه .بههۆی داڕشتنی ﭘرسياری ف رکردن
و ڕاه نان له ﻻيهن شاعيرهکهوه که له نووسراوهکانيدا ڕاستهوخۆ له خو نهرانی دهکا،
نموونهی دروستکراوی وهستايانه ،ل زانيی رهوانب ژی و ش وازی جوان و ﭘڕبههای
کارهکانی نيشان دهدا .له ﭘهنا حهماسهی تريستان ،گۆتفريد شيعری به ش وهی سروود
و گۆرانيش خو قاندووه .حهماسهی "تريستان"ی دهگهڕ تهوه بۆ سا ی  ١٢١٠و يهکهم
چاﭘی له سا ی  ١٧٨٥دا بووه.
گۆتفريد نيزيکهی  ١٩٥٤٨شيعری بهرههم ه ناوه که وهك باشترين کاری ئهدهبی
سهردهمی سهدهکانی ناوهڕاست سهير دهکر ن .ناوهڕۆکی حهماسهی تريستان
دهگهڕ تهوه بۆ ڕيشهی زمانی 'سهلت'ی .تريستانی ههتيو له فهننی زمانهوانی و
١٥
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٤٦

موسيقادا ههروهها له ﭘسﭘۆڕايهتی ئهسب سواريدا)شوالی( ڕاه نراوه .له تهمهنی
چاردهسا يدا له ﻻيهن تاجرانی ئينﮕﻠيزييهوه ڕف نراوه و له قهراخ ئاوی کۆرنوال
" "Cornwallبهڕه کراوه .ههر وهك دواتر ڕوون دهب تهوه ،شای ئهو ج يه ،مامی
تريستان بووه .له بهربهرهکانی لهگهڵ مۆرۆلد " "Moroldی غولدا سهرکهوتوو دهبی
به م خۆشی به خهستی بريندار دهکر ت.
له کار ئهدهبيهکهی گۆتفريد واته تريستان تهنيا  ٢٧نووسراوه )نوسخهی خهتی( به
دهستهوە ماونهتهوه .سهرنجڕاک شتر لهوان شيعرهکانيهتی که به ش واز کی زانايانه و
جوان خو قاندوونی .کۆنراد فۆن وورتسبۆرگ "(†١٢٨٤) "Konrad von Würzburg
و رۆدۆ ف فۆن ئ مس " (†١٢٥٤) "Rudolf von Emsوهك ﭘ شڕەوی خۆيان ناويان
ل ه ناوه و ههو يان داوه ﻻسايی بکهنهوه .گۆتفريد له سهدهی ناوهڕاستدا زۆر ناودار
بووه.
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وۆلفرام فۆن ئ شنباخ )(Wolfram von Eschenbach
وۆلفرام فۆن ئ شنباخ نووسهر کی ئا مانی سا ی  ١١٧٠ی زايينيه ،دەب دوای سا ی
 ١٢٢٠کۆچی دوای کردب  ،به ئهگهری زۆر له نهتهوەی فرانکهکان و مووچهخۆری
قهيسهری سهردەمی خۆی به ناوی ه رمهنی يهکهم " "Landgrafen Hermann Iبووب ت
که له دەرباری توورينﮕن حوکمی کردووە.
بههۆی هه سهنﮕاندنی چهندين کاری ئا ۆزی ئهدەبی ئهو سهردەمه ،کاتی ژيانی له
مابهين ١١٧٠تا  ١٢٢٠مهزندە دەکر ت .سهرناوەکهی واته ئ شنباخ دەگهڕ تهوە بۆ
نهتهوەی فرانکهکان که له ڕۆژئاوی ناوچه گ رمانهکان ژياون .دەب له ناوچهکانی
"مونيخ" و "تورينﮕن"ی ئا مانيش ژياب  .نوکتهی گرنﮓ ﭘﻠهی خو ندکاری ئهو
نووسهرەيه ،له ڕۆمانی ﭘارچيوال ""Parzivalدا که يهك له گرنﮕترين کارەکانيهتی،
گوتوويهتی که توانايی خو ندنهوەی تهنانهت وشهيهکيشی نهبووە.
وۆلفرام فۆن ئ شنباخ به نووسهری کت بی ﭘارچيوال ناوی دەرکردووە که بريتيه له
شيعر ،ﭘهخشان و نووسراوەی کﻼسيکی ديوەخان له زمانی ئا مانيدا؛ تهنيا کت بی
ﭘارچيوال له  ٩٠دەستنووس ﭘ کهاتووە .جﮕه لهو کارە ،شيعر )ئاوازی ڕۆژانه( و
ههروەها شيعری حهماسی زۆری له ﭘاش خۆی بهج ه شتووە که ژمارەيان
شيعرەکانی دەگاته  ٢٥٨١٠و له سهردەمی سهدەی ناوەڕاست زياتر له ههموو
کارەکانی نووسهرانيتر خو نراونهتهوە.
سهرچاوەی سهرەکی ڕۆمانی "ﭘارچيوال" ی وۆلفرام له گ ڕاوەکانی ﭘهرتووکی
" (٩٠/١١٨٠)"Perceval ou li Contes del Graalکه نووسهرەکهی فهڕانسهوييهکه به
ناوی شهرتی دێ تراو ".(١١٩١ - ١١٣٠) ."Chrétien de Troyes
ڕۆمانی "ﭘارچيوال" له دوو بهشی "گ ڕاوەی ﭘارچيوال" و ريوايهتی گاوان ""Gawan
که ناوی شازادەيهک بووە ،ﭘ کهاتووە .ههر دوو بهشهکه به گ ڕانهوەی ژياننامهی دايك
و باوکی ﭘارچيوال دەست ﭘ دەکهن .باوکی له شهڕدا دەمرێ و دايکی ،ههوڵ دەدا
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٤٨

کوڕەکهی له ژيانی ديوەخانی ئهو سهردەمه ڕزگار بکات بۆ ئهوەی تووشی
چارەنووس کی هاوچهشنی باوکی نهب ت .ﭘارچيوال چهندين ساڵ به تهنيايی له
ل رەوار کدا ژياوە.
گ ڕانهوەی ﭘارچيوال خۆی له چهند و ستﮕه ﭘ کهاتووە وەك تامهزرۆيی بۆ زر ی
شهڕ ،بوون به شواليهی سوور و  ...له ريوايهتی گاوان دا ئهو کورە شايهش خۆی
له ژيانی ديوەخان ڕزگار دەکات ،له سهفهرەکهيدا تووشی چهندين شهڕ و ڕووداو و
بهسهرهات دەب  .گاوان و ﭘارچيوال به ب ئهوەی يهکتر بناسنهوە دژ به يهکتر دەکهونه
شهڕەوە .دواتر دەبنه ههڤا ی يهکتر و کۆتايی به ههموو دوژمنايهتييهکانيان د نن.
کارت کهری زۆری ئهو ڕۆمانه له سهدەکانی ناوەڕاستدا لهڕ ﮕهی نووسراوەکانی
دوای خۆيهوە دەسهلم نر ت .له سا ی  ١٧٨٣بهدواوە بۆ زيندووکردنهوەی ئهو کارە
ئهدەبييه ،چهندين جار وەرگ ردراوەته سهر زمانهکانيتر و به تايبهت له سهدەی  ١٩و
 ٢٠دا گرنﮕايهتييهکی زۆری ﭘ دراوە.

٤٩
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جفری چاوسر ""Geoffrey Chaucer

جفری چاوسر نووسهر کی ئينﮕﻠيزييه ،له سا ی  ١٣٤٠له لهندەن له دايك بووە و
ڕۆژی  ١٤٠٠/١٠/٢٥ههر له لهندەن کۆچی دوايی کردوە .کارەکانی جفری چاوسر
وەك ﭘرد ک سهدەی ناوەڕاست و سهردەمی ر نسانس ﭘ کهوە ﭘهيوەند دەدەن.
ت ﭘهڕبوون بهرەو سهردەمی نوێ له کارە بهردەوام و گرنﮕه ئهدەبييهکهی ئهودا به
ناوی "گ ڕاوەکانی کانتربری" به ڕاشکاوی دەبينر ت ،گهرچی به داخهوە نهيتوانی
بيﮕهي ن ته کۆتايی.
له سا ی  ١٣٥٧چاوسر له خزمهت کوڕە تاجر کی شهڕاب له لهندەن و کۆنت سی
ئولستر ،ژنی س ههم کوڕی شا ئيدواردی س ههم ،دا ) (٧٧- ١٣٢٧وەك نۆکهر و بهر
فهرمان له ما دا کاری کردووە و بهو هۆيهوە زۆر زوو لهگهڵ ژيانی ديوەخان بۆته
ناسياو .له شهڕی سهدسا هی ن وان ئينﮕﻠيز و فهڕانسهدا ) ١٣٣٧تا  (١٤٥٣دا،له سا ی
 ١٣٥٩تا  ٦٠وەك سهرباز له فهڕانسه بهشداری شهڕەکه بووە و به کۆيﻠه گيراوە و
به يارمهتی شا ئازاد کراوە .له سا ی  ١٣٦٧بۆته ﭘياو کی ماقووڵ و ئهشڕافی له
خزمهت شا دا و ههروەها وەك بازرەسی گومرك له دوڕگهکانی شاری لهندەن کاری
کردووە .له ﭘهيوەندايهتی ديﭘﻠۆماسيدا سهفهری بۆ فﻼندر ،١٦فهڕانسه و ئيتاليا کردووە

 ١٦فﻼندر يهك له س ناوچهی حوکومڕانی بﻠژيك بووە.
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) ٧٣ / ١٣٧٢و  (١٣٧٨و لهگهڵ کارە ئهدەبيهکانی شاعيرانی ئيتاليايی بۆکاچيو
" "Boccaccioو ﭘ ترارکا " "Petrarcaناسياوی ﭘهيدا کردووە.
له قۆناخی سهردەمی زووی کارە ئهدەبييهکهيدا چاوسر رۆمان کی کۆنی فهڕەنسهيی
وەرگ ڕاوەته سهر زمانی ئينﮕﻠيزی )ڕۆمانهکه له سهدەی  ١٣دا نووسراوە( .له دووههم
قۆناخدا دەستی داوەته ئهدەبياتی ئيتاليايی لهبهر ئهوەی ئاوات و خواستی ئهدەبياتی
سهردەمی ر نسانس بووە .لهو سهردەمهدا ش عر و هۆنراوەکانی "ﭘارلمانی با ندە"ی
خو قاند ) (١٣٨٢که زياتر ئاماژە به زەماوەندی ريچاردی دووههم ) (Richard IIدەکا.
حهماسهی  Troilus and Cresseydeله سا ی  ١٣٨٥به چاول کهری له ﭘ تراکا
" ١٧"Petrarcaو وەك خۆشهويستی و هۆگريی بۆ ئهو ،خو قاندووە .بهداخهوە چاوسر
ﭘ ش مردنی ،نهيتوانيوە کارە سهرەکيهکهی واته "گ ڕاوەکانی کانتربری" بﮕهي ن ته
کۆتايی.
دەقی ئا مانی گ ڕاوەکانی کانتربری ) OA ١٤٧٨ (OT The Canterbury Talesله
سا ی  ١٨٢٧له  ٣٦٨ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە .چاوسر لهو گ ڕاوانهيدا چهشن کی نو ی
ئهدەبيات دەخو ق ن که تا ئهو سهدەمه هيچ شاعير ك نهيتوانيبوو ژيان کی ڕاستهقينه
به زمان کی تهواو خۆشهويستانه و نا بکا.
گ ڕاوەکانی کانتربری له ن وان سا هکانی  ١٣٨٧و سا ی کۆچی دوايی شاعيردا
ﭘ کهاتوون .ناوەڕۆکی گوتهکان و ش عرەکانی "گ ڕاوەکانی کانتربری" دەگهڕ نهوە
سهر نووسهرانی سهردەمی کهون که له سهرچاوەکانی سهدەی ناوەڕاست وەر گيراون.
چاوسر له کارە ئهدەبييهکهيدا لهگهڵ  ٢٩ژن و ﭘياو سهفهر ك و زيارەت ك دەخو ق ن
که له لهندەنهوە بهرەو قهبری ﭘيرۆزی تۆماس بکت " "Thomas Becketله ناوچهی
کانتربری " "Canterburyدر ژەی دەب  .ميواندار کی مهيخانهيهك ﭘ شنيار به
مسافرانی ئهو ڕ ﮕايه دەکا که بۆ ت ﭘهڕبوونی کات ،له ڕ ﮕا چيرۆك بۆ يهکتر بﮕ ڕنهوە.
ههر کام له زيارەتکهران دەبوو دوو چيرۆك له ڕ ی چوون و دوو چيرۆک له ر ی
هاتنهوەدا بﮕ ڕنهوە .بهداخهوە به مردنی چاوسر ئهو چيرۆکانه که دەبوايه له
 ١٧فرانچ سکۆ ﭘ تراکا شاعير کی ئيتاليايی بووە ١٣٠٤) .تا (١٣٧٤
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کۆتاييدا ژمارەيان بﮕاته  ،١٢٠ناتهواو مايهوە .بهشداران و مسافرانی ناو ئهو چيرۆکه
ڕەنﮕدانهوەی مرۆڤهکانی کۆمه ﮕای سهدەی ناوەڕاست له شواليه و
ئاريستۆکرات)ئهشراف(ەوە ههتا بازرگان ،کۆيﻠه ،ژن و ﭘياوی ئايينی ،ئاشهوان و
چ شتکهر ﭘ کد ن.
ناوەڕۆکی بابهتهکه زياتر لهسهر خۆشهويستی ،م ژووی شواليهکان و چيرۆکی
ن وان ژن ك و دوو شواليه ،يا ژن ك که ﭘ نج جار م ردی کردووە ،مافی حاکمييهت و
ههروەها تهوەری م ژوويی دەدو ن.
بههۆی ژمارەی زۆری ئاکتهرەکانی ناو چيرۆکهکهوە ،که زۆربهی زۆری
نو نهرانی کۆمه ﮕايان و نا کردبوو ،کارت کهری ئهو کارە ئهدەبييه له سهدەی
ﭘازدەههمدا ،به ش واز کی زيندوو و وەك کار کی تازە و سهرسووڕه نهر ،يهك له
سهرکهوتووترين چيرۆکهکانی ناو خه کی ل دروست کراوە.
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دانته ئاليجيری )(Dante Alighieri

شاعير و فيﻠهسۆفی ئيتاليايی له سا ی  ١٢٦٥له شاری فﻠۆر نس " "Florenzله دايك
بووه و له ڕ کهوتی  ١٣٢١/٩/١٤له شاری راو نا " "Ravennaکۆچی دوايی کردووه.
له سا ی ١٢٩٥هوه چاﻻکی سياسی دژ به کﻠيسا و ﭘاﭘای کاتيی دەستﭘ کردووە.
دانته ئاليجيری له شاری فﻠۆر نس گهوره بووه و له بواری زمانی کﻼسيکی و
ههروەها ڕ تۆڕ كدا دهرسی خو ندووه .سهردهمی مندا ی و گهنجی لهگهڵ بيئاتريس
ﭘورتيناری " (١٢٩٠ - ١٢٦٦)"Beatrice Portinariکه کچی بانکدار کی شاری
فﻠۆر نس بووە ،ت ﭘهڕ کردووە؛ دواتر دانته له شيعرە د داريی و خۆشهويستييهکانيدا به
ناوی "ژيانی نوێ" که له ن وان  ١٢٨٣و  ١٢٩٣تا  ١٢٩٥خو قاندويهتی ،ئاماژەی
ﭘ کردووە.
زۆر زوو دانته خۆی له ک شهی ن وان ﻻيهنﮕرانی قهيسهر و ﭘاﭘای مهسيحيهکانهوە
تﻼندوە .سا ی  ١٢٨٩له بهرەی گوئ ﻠف " "Guelfenله شهڕی کامﭘالدينۆ
" "Campaldinoدژ به ئارتزۆ " "Arrezzoبهشدار بووە .له سا ی ١٢٩٥ەوە چاﻻکانه
له بهرەی قهيسهر دژ به سياسهتی کﻠيسا بهشداريی کردووە .دوای سهرکهوتوويی
ئايينيهکان بهسهر قهيسهردا دانته به تاوانی موديرييهتی قه ب و تهزويری ،دادگايی
دەکری و له مانﮕی مارسی  ١٣٠٢دا بۆ ماوەی دوو ساڵ له شاری فﻠۆر نس
دەردەکر ت ،دواتريش به ب بهشداربوونی خۆی له دادگا ،حوکمی کوشتنی بۆ
دەردەچ  .له سا ی  ١٣٠٣وە ژيان کی کۆچبهری دەست ﭘ دەکا و له کۆتاييدا دەمر ت
وله شاری راو نا به خاك دەسﭘ ردر ت.
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له سهردەمی تاراوگهنشينيدا کارە سهرەکيه ئهدەبييهکهی خو قاند که به ش وازی شيعر
به ناوی "کۆم دی خودايی" هه يبهستووە .ههروەها دانته هه بهست و ش عر کی زۆری
لهسهر خۆشهويستی ،ش وەکاری زمانهوانی ،فيﻠهسۆفی ،زانستی سروشتی و
ﭘ داهه ﮕوتنی بهسهر و تهکهيدا نووسيوە .بههۆی بهکاره نانی زاراوەی ناوچهکهی
لهجياتی زمانی ﻻتينييهوە ،بهردی بناغهی چهشنه شيعر کی نو ی له ئيتاليا دانا.
دانته وەك شاعيری ميﻠﻠی ئيتاليا له ئهژمار دێ و تا ئهمرۆش يهك له گهورەترين
شاعيرانی کﻼسيکی ئورووﭘايه .مهزنترين خۆشهويستيی ئهو شاعيرە بۆ خه کانی
ئورووﭘايی کارە ئهدەبييه گهورەکهی واته "کۆم دی خودايی"يه.
"کۆم دی خودايی" دانته يهك له مهزنترين بهرههمی ئهدەبی سهدەی ناوەڕاسته.
لهو دا ئيﻼهيات ،م ژوو ،سياسهت ،ئهست رەناسی ،فيزيك ،فهلسهفه ،عيرفان و ئهدەبيات
ﭘ کهوە ئاو تهی يهکتر دەبن .زۆربهی بهشهکانی ئهو کارە ئهدەبييانهی له سهردەمی
تاراوگه نشينيهکهيدا خو قاند که به ماوەيهکی کهم ﭘ ش کۆچی دوايی خۆی ه نايه
کۆتايی" .کۆم دی خودايی" له  ١٠٠دەسته شيعر ﭘيکهاتووە که ڕ ﮕای ن وان جهههننهم
و بهههشت و نا دەکا .نووسهر لهو دا خۆی فيﮕوری سهرەکيی شيعرەکانيهتی .له
سهرەتاوە ڕ ﮕای گوناهی لهناو ل رەوار کی تاريکدا ل ون دەب و ڕۆح له قالبی
ئاژە ی دڕەندەدا ه رشی دەکهنه سهر و شاعيری سهردەمی کهوەنی ئيتاليا "ويرژيل"ی
وەك ڕ ﮕاﭘ شاندەر لهبهر چاو و نا دەکرێ .و رژيل له هاوڕ يايهتی ش عرەکانيدا وەك
نموونهيهك و ﭘ شقهدەم کی ئهدەبی ،سهرگهردان و ش واو بهردەوام له ناو جهههننهم
" "Infernoو ڕۆحی زيندوو کراوەی دوای مردن ""Purgatoriumدا ،له هاتوچۆ دايه.
ويرژيل وەك کهسايهتييهکی باشی ئينسانی له سهرەتای بهههشت بههۆی خۆشهويستی
بۆ بئاتريس " "Beatriceج ی خۆی بۆ ئهو شاعيرە گهنجه خا ی دەکا .ئهو ژنه شاعيرە
وەك هاوڕ يهك دانته بۆ نيشاندانی ههموو ديوەکانی ناو بهههشت ههتا وەرگرتنی
زانياری لهسهر خۆشهويستی و بينينی خودا ،هاوڕييی دەکات.
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"کۆم دی خودايی" کار کی ميﻠﻠی ئيتالياييه که بۆ سهر ههموو زمانه زيندووەکانی
جيهان وەك ئا مانی ،يۆنانی ،ئينﮕﻠيزی و سﭘرانتۆ وەرگ ڕراوە و ئهوەندەی بزانم لهم
سا نهی دواييشدا کراوەته کوردی.
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سهردەمﯽ ڕ نسانس )(١٥٠٠ - ٦٠٠

بۆچاسکۆ جيۆڤانﯽ ""Giovanni Boccaccio

بۆچاسکۆ شاعير و هومانيستی ئيتاليايی سا ی  ١٣١٣له کرتا دۆ ""Certaldo
شار کی نيزيکی فﻠۆر نس له دايك بووە و سا ی  ١٣٧٥ههر له کرتا دۆ کۆچی دوايی
کردووە .له سا ی  ١٣٣٢له زانستﮕهی ناﭘل دەرسی خو ندووە و سا ی  ١٣٤٠وەك
ﭘار زەری دادگا کاری کردووە .له سا ی  ١٨٧٣لهسهر "کۆم دی خودايی" دانته باس
و ل کۆ ينهوەی کردووە.
بۆچاسکۆ جيۆڤانی کوڕی بازرگان کی فﻠۆر نسی و ژن کی ماقوو ی فهڕانسی له
تهمهنی دە سا ييهوە دەستی به نووسينی شيعر و هۆنراوە کردووە .سا ی  ١٣٢٧دەچ
بۆ ناﭘل بۆ ئهوەی بب به بازرگان ،به م  ١٣٣٢دەرسی ﭘار زەری مافی بازرگانی
دەخو ن و ههروەها شاعير کی کﻼسيکی ﻻتينی ل دەردێ .سا ی  ١٣٤٠دەگهڕ تهوە
بۆ فﻠۆر نس و لهوێ وەك ﭘار زەر کار دەکات .سا ی  ١٣٤٦يهکهم کاری ئهدەبی
خۆی به ناوی ""Ninfalefiesolanoدەخو ق ن  .شاکارە ئهدەبيهکهی دکامرۆن
" "Dekameronدوای تووشبوونی نهخۆشی تاعوونی سا ی  ١٣٤٨خو قاند که ئهويشی
کردە قوربانی.
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سا ی  ١٣٥٠ﭘ شنياری کار لهگهڵ شاعير کی ناوبهدەرەوەی ئيتاليايی فرانس سکۆ
ﭘيترارکا "" Francesco Petrarcaی ﭘ کرا .دۆستايهتييهکی زۆر قايم له ن وانياندا
ﭘ کاهات و بههۆی ئهو شاعيرەوە ههستی هۆمانيستيی و مرۆڤ خۆشهويستی ت دا
ﭘهروەردە کرا .بۆچاسکۆ جيۆوانی لهگهڵ دانته ئاليجيری و فرانس سکۆ ﭘترارکا س
ئهست رەی ئهدەبی ئيتاليای سهدەی  ١٤ﭘ ك د نن.
دکامرۆن " "Dekameronله ن وان سا هکانی  ١٣٤٩و  ١٣٥٣دا نووسراوە و له
سا ی  ١٤٧١به زمانی ئا مانی له چاپ دراوە .بهو کارە که يهك له گرنﮕترين و ﭘر
ماناترين کاری ئهدەبی سهردەمی خۆی بووە ،نووسهران و شاعيران ،ههروەها
شانۆکاران وەك نموونهی بهرچاوی شيعری ڕۆژئاوايی سهيريان کردووە و چهندين
کاری ئهدەبيان ل خو قاندووە.
دکامرۆن له  ١٠٠چيرۆك ،ئهفسانهی چ کراو و رووداوی ڕاستهقينه ﭘ کهاتووە که
له سهردەمی نهخوۆشی تاعوون له ﻻيهن حهوت ژن و س ﭘياوەوە دەگ ڕدر نهوە.
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سباستيان برانت ""Sebastian Brant

نووسهری ئا مانی سا ی  ١٤٥٧له شتراسبۆڕگ هاتۆته سهر دنيا ،و ر کهوتی /١٠
 ١٥٢١ /٥ههر له شتراسبۆڕگ کۆچی دوايی کردووە .سباستيان برانت کوڕی
بنهما هيهکی ناوبهدەری شاری شتراسبۆرگ بووە و له شاری بازل دەرسی ياسای
زانستيی خو ندووە و دواتر لهوێ وەك مامۆستای ياسای زانستيی له زانستﮕه دەرسی
قوتابيانی داداوە .له ﭘهنا کاری زانستﮕه ،کاری هه هگری ت کستی نووسراوەی کردووە
و وەك ڕاو ژکار بۆ له چاﭘدانی نووسراوە و کت ب چاﻻك بووە .سا ی ١٥٠٣
گهڕاوەتهوە بۆ شتراسبۆرگ و ههتا کۆچی دوايی لهوێ ماوەتهوە.
سباستيان برانت مرۆڤ کی موحافهزەکاری کاتۆليک کی مهسيحی بووە و وەك
شاروەند کی هومانيست ياخود مرۆڤ خواز ڕ ز کی زۆری بۆ داب و نهريتی
سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست داناوە و به ئيدەی مرۆڤخوازييهوە خوی به مرۆڤه
ئهديبهکانی سهدەی ناوەڕاست و ئايينهوە خهريك کردوە.
برانت تهنز کی ئهخﻼقی به ناوی "کهشتی ش تهکان" نووسيوە که وەك کار کی
ئهدەبی له سهردەمی سهدەی  ١٦و  ١٨دا زۆر ناوبهدەرەوە بووە .له ﭘهنا نووسراوەکانی
خۆی ،ههو ی وەرگ ڕانی کارە ئهدەبييهکانی سهردەمی کهون و سهدەی ناوەڕاستی داوە
و خۆی به نووسينی جوغرافيای  -ياسايی و م ژووييهوە خهريك کردووە ،ههروەها
شيعری ئايينی  -سياسی گوتووە.
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کت بی "کهشتی ش تهکان"ی له سا ی  ١٤٩٤دا له  ١٥٨ﻻﭘهڕە چاپ کردووە .ئهو
کت به له  ١١٢بهش ﭘ کهاتووە که باس له ﻻوازيی مرۆڤ ،تاوان و ههروەها رەنج
ک شان دەکات و ههر کام لهو چهمکانه بههۆی کهسايهتييهکی ش تهوە ڕوون دەکاتهوە.
ش تهکان لهسهر کهشتی ش تان خهريکی سهو دانی کهشتين.
ئهو تهنزە ئهخﻼقييه وەك کۆکراوەيهکی سووژەيی کارت کهری لهسهر مرۆڤ دادەن
و چهشنه کار کی ئهدەبيه که له چواچ وەی سهرزەنشتی تاوانباربوونی مرۆڤ،
ڕەخنهيهکی کاتيی له سهردەمی خۆی ﭘيکه ناوە.
سباستيان برانت له سهردەمی گهنجيدا کهوته بازنهيهکی مرۆڤخوازييهوە و مرۆڤی
وەك ياکۆب ويمﭘفﻠينﮓ " "Jakob Wimpfelingشاعير ،مرۆڤخواز و م ژووناسی
ئا مانی ببونه نموونهی ژيانی .ئيدەکهی ،واته ئاو تهکردن و هه سهنﮕاندنی ههرکام له
ﻻوازييهکانی مرۆڤ لهگهڵ مرۆڤ کی ش ت ،شۆڕش کی نوێ له زمانی ئهدەبی
سهردەمی خۆی ﭘ که نا.
ههرکام له بهشهکانی ئهو کت به به س خهتی دروشمی شيعری دەست ﭘ دەکا که
ئهخﻼق و مورا ی ئهو بهشه دەست نيشان دەکات و گهمژايهتييهکی تايبهتی مرۆڤ
دەخاته بهر چاوی خو نهر و دواتر به ش واز کی بهرب وتر و کاميﻠتر باس له تهوەرەکه
دەکات.
"ههموو مرۆڤ ك ش تن" – ئهوە ﭘهيامی ناوەنديی و سهرەکی "کهشتی ش تهکان"ە.
ل رەدا "ش ت بوون" سيمبول که بۆههموو ئهو مرۆڤانهی له ڕ ﮕای خودا ﻻيان داوە.
جا چ بههۆی زگ ﭘهرستی ،خهيانهتی هاوسهری ،گوێ نهدانه ئايين ،ﻻساری و قسهی
زۆر و  ...يا هه هکان و ﻻوازييهکانيتری مرۆڤهوە ﭘ کهاتبن.
مهبهستی ڕاه نانی ئهخﻼقی کت بهکه ئهوەيه که مرۆڤ ئهو نووسراوەيه وەك
ئاو نهيهکی ئهخﻼقی سهير بکا ،لهگهڵ هه س و کهوتهکانی خۆيدا هه يان سهنﮕ ن و
دەرسيان ل وەربﮕر ت.
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کت بی "کهشتی ش تهکان" تا سا ی  ١٥٠٧ﭘ نج جار به فهرمی له چاپ دراوە و
چهندين جاريش به دزييهوە له چاﭘيان داوەتهوە .سا ی  ١٤٩٧بۆ سهر زمانی ﻻتينی و
لهويشهوە وەرگ رراوەته سهر س زمانی فهرەنسی ،ئينﮕﻠيزی و هولهندی.
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نيکۆلۆ ماﮐياولﯽ ""Niccolò Machiavelli

نووسهری ئيتاليايی ر کهوتی  ١٤٦٩/٥/٣له فﻠۆرانس له دايك بووە و سا ی ١٥٢٧
ههر له فﻠۆرانس کۆچی دوايی کردووە .له زانستﮕه دەرسی دادﭘهروەری –
مرۆڤخوازی خو ندووە و وەك کارمهند له شاری فﻠۆرانس کاری کردوە.
نيکۆلۆ ماکياولی لهگهڵ خو قاندنی کارە سهرەکييهکهی به ناوی "شازادە"
جوو نهوەيهکی زۆری بهتايبهت له ئاست شکاندنی داب و نهريتی مهسيحی –
م تافيزيکی ،بيرداڕ ژيی و باس کی ڕەخناوی لهسهر ياسای و تهکهی وەڕ خست.
ماکياولی له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك ههژار به م خو ندەواری شاری فﻠۆرانس گهورە
بووە .زۆر زوو لهڕ ﮕهی ﭘهرتووکخانهی ناو ما يانهوە لهگهڵ کارە کﻼسيکهکانی ئهو
سهردەمه ناسياويی ﭘهيدا کرد .به هۆی ب يمهت بوونيهوە لهو بوارەدا ،وەك گهنج کی
ژير ،ر ﮕای ناو دانيشتنهکانی ناو کۆماری فﻠۆرانسی ئهو سهردەمهی بۆ کرايهوە.
سا ی  ١٤٩٨بوو به سکرت ری کاروباری دەرەوە و وە مدەری ﭘرسياری سهبارەت
به سوﭘا و دواتريش وەك سهدرئهعزەمی شووڕا هه بژ ردرا .لهو سا نهدا سهفهر کی
زۆری بۆ دەرەوە و ناوەوەی و ت کردووە .دانيشتن و گفت وگۆی لهگهڵ لودويﮕی
دوازدەی فهڕانسه ،قهيسهر ماکسيميﻠيان و يۆليۆسی دووههم -ﭘاﭘای کاتی خۆی،
کردووە .ههو هکانی لهسهر ئهو دانيشتنانه و شيکردنهوەيان ،و نهيهك له ﭘ کهاته و
بنهمای خاوەن ه زانی ئهو سهردەمه دەدات به دەستهوە.
شهش ساڵ دواتر ماکياولی له ئيدارەکهی وەدەر نرا .ميديچی " "Mediciوەك
بنهما هيهکی ناوبهدەرەوە و بهه زی شاری فﻠۆرانس ئهويان به تاوانی ﭘيﻼن زيندانی
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کرد .ماکياولی لهو سهردەمهدا ڕەنج کی زۆری ک شا به م ئهوان نهيانتوانی تاوانهکهی
بسهلم نن .دوای ئازادبوونی له سا ی  ١٥١٣لهگهڵ ژن و مندا هکانی گهڕايهوە بۆ
شاری سان کاسيانۆ " "San Cascianoله نيزيکی شاری فﻠۆرانس .له دەسا ی دوای
ئهو رووداوە زۆربهی کارە سياسی – نيزاميهکان و نووسراوە سه تهنهتييهکانی ،وەك
ماندراگۆﻻ " ،(١٥٢٠-١٥١٨) "Mandragolaکه وەك سهرەکيترين ياريی کوم دی
سهردەمی ڕ نسانس ناسراوە ،کۆتايی ﭘ ه نان .له سا ی  ١٥١٩وە هاتا کۆچی دوايی
سهرەڕای ڕ کهوتن و وەرگرتنی چهندين ﭘهيماننامه له ﻻيهن بنهما هی ميديچيهوە ه شتا
نهيتوانی کهسايهتی سياسی ﭘ شوی خۆی زيندوو بکاتهوە .يهك لهو ﭘهيمان نامانه
نووسينی م ژووی شاری فﻠۆرانس بوو که له ﻻيهن بنهما هی ميديچيهوە ﭘ ی
ئهسﭘ ردرا.
"شازادە" سا ی  ١٥٣٢له  ٦٩ﻻﭘهڕەدا به زمانی ئيتاليايی و سا ی ١٧١٤به زمانی
ئا مانی وەك نووسراوەيهکی سياسی له چاپ دراوە .لهو نووسراوەيهدا ماکياولی
ت ئۆرييهکی بۆ بيرداڕ ژی له و تهکهيدا دۆزيوەتهوە که وەك نموونهيهکی ب هاوتا بۆ
رۆحيهی ئهخﻼقی و تی ل هاتووە.
ماکياولی سا ی  ١٥١٣هاوکات لهگهڵ نووسينی "شازادە" بهرههمی دووههمی
دەست ﭘ کرد که باس و گفتوگۆ لهسهر دەيهی يهکهمی م ژووی ڕۆم به ناوی تيتوس
ليۆيۆس " "Titus Liviusبوو که ههشت سا ی خاياند .ئهو کارە زياتر لهسهر کارت کهری
چارەنووسی سياسی خۆی ساغ ببۆوە :دوای دوورکهوتنهوە له کارەکهی و ههروەها
ئاواتی گهڕانهوەی بۆ سهر ه زی سياسی ﭘ شووی ،بۆته هۆی ئهوەی ژيانی خۆی له
ناوچهی سان کاسيانۆ به شت کی ب فايدە و ههدەردانی کات دابن  .له کت بی شازادە دا
ناچاربوون به ﭘاشهکش و ناچاﻻکبوون له ناو کۆمه ﮕای سياسی ئهو سهردەمه،
ژيان کی فانتازيای سياسی بۆ ﭘ که ناوە که بۆته هۆی ههو دان بۆ دۆزينهوەی ڕ ﮕايهك
بۆ سهرکهوتوويی .ههروەها نووسراوەی شازادە بهرههمی بارودۆخی سياسی ئهو
سهردەمهی ئيتاليايه که نووسهر ههو ی داوە به ش واز کی ناسيۆناليستی ،و تهکهی له
کارت کهری و تانی ب ﮕانه ڕزگار بکات.
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نووسراوەکه له ت که ويی بارودۆخی سياسی و م ژوويی ئهو سهردەمه ﭘ کهاتووە.
لهو دا ئايين و ﭘرەنسيﭘی ئهخﻼقی به مهبهستی ڕوونکردنهوە ،شی دەکر نهوە و نرخ
و بههايان له و ت و کۆمه ﮕادا هه دەسهنﮕ نر ت .ههروەها بنهما و مهبهستی ههموو
هه س و کهوتهکانی مرۆڤی ناو کۆمه ﮕا بۆ ﭘهرەﭘ دان و گهيشتن به کۆمه ﮕايهکی ئازاد
و ﭘڕ له خۆشيی دەناس ن  .ﭘرسياری سهبارەت به ﭘاراستنی دەو هت بۆ ماکياولی
ﭘرسيار کی گه ك سهرەکييه و خو نهر هان دەدات دەو هت له ک شهکانی ئازاد بکات
و مهبهستی کۆتايی ،ﭘ که نانی هه س و کهوت کی ئينسانييه.
زۆربهی بزوتنهوە سياسييهکانی دوای مردنی ماکياولی ،ههو يان داوە به ش واز کی
وردبينانه خۆيان به نووسراەکانيهوە خهريك بکهن .تا سهدەی ههژدەههميش
نووسراوەکانی وەك ت ز کی سهرەکی و گرنﮓ له ئورووﭘا سهير کراوە .شۆڕشی
ناسيۆناليستی که لهگهڵ شۆڕشی فهڕەنسه له ئورووﭘا دەستيﭘ کرد ،به تامهزرۆييهوە له
ت زەکانی ماکياولی که کيان وەرگرتووە و کارت کهری ئهو نووسراوانه تا ئهمڕۆش
ههستی ﭘ دەکر ت.
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تۆماس مۆرە )(Thomas More

تۆماس مۆر ،نووسهری ئينﮕﻠيزی له ڕ کهوتی  ٧.٢.١٤٧٨له لهندهن له دايك بووه،
 ٦.٧.١٥٣٥کۆچی دوايی کردووه )سهريان بڕيوه( ،ئهندام و ب ژهری ﭘهرلهمان بووە
و دواتر بۆته سهرۆك لۆردی واتيکان.
س ر) (Sirتۆماس مۆڕ ،مرۆڤ کی هومانيست ،مهسيحيهکی باوهڕداری کاتۆل ك و
خو ق نهر کی به توانای ئهدهبی بووه .باوکی دادوەر کی ناوداری ناو کۆمه ﮕا بووە.
تۆماس زمانی ﻻتينی خو ندووە و وەك نووسهر کی کﻼس کی له زانستﮕهی
ئۆکسفۆردی لهندەن دەرسی دادﭘهروەری خو ندووە .ئهو بوو به قازی و سا ی ١٥٠٤
بۆته ئهندامی سيستهمی دادوەری له ئينﮕﻠيز .وەك کهسايهتييهکی ناوداری هۆمانيستی
ئينﮕﻠيزی ﭘهيوەندی لهگهڵ مرۆڤخوازانی سهردەمی خۆی گرتوە.
له سا ی  ١٥١٤تا  ١٥١٨کاری لهسهر م ژووی ريچاردی س ههم ١٨کردووە و
ناودارترين کارەکانی دوای شيعر و ﭘهخشان ،ئۆتۆﭘيا " "Utopiaبووە که سا ی ١٥١٦
به زمانی ﻻتينی داويهته دەرێ و ديالۆگ ياخود باس کی فهلسهفيی له ناو کۆمه ﮕادا
وەڕێ خستووە .به ش وەيهکی ڕەخنهگرانه خۆی به ئيدەی ر فۆرماسيۆن
"١٩"Reformationەوە خهريك کردووە .به سهرکهوتوويی له بواری ئهدەبی و له ژ ر
حوکمڕانی ه نری ههشتهمدا " "Heinrich VIIIبۆته هۆکار ک بۆ گهشهسهندنی سياسی

 ١٨ريچاردی س ههم ) (١٤٨٥ - ١٤٥٢شای ئينﮕﻠيز
 ١٩ئاڵ و گۆڕ بهسهرداهاتنی ئايينی مهسيحی له ﻻيهن مارتين لۆتار.
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و تهکه و سا ی  ١٥٢٩خۆی بۆته سهرەک وەزيران .س ساڵ دواتر له بهربهرەکانی
ه نری ههشتهم و مهسيحيه کاتۆليکهکاندا تۆماس مۆر خۆی له سياسهت ک شاوەتهوە.
به هۆی نهسهلماندنی ه نری ههشتهم وەک ج ﮕری ﭘاﭘای کاتيی کﻠيساوە ،تۆماس مۆڕ
به تاوانی خهيانهت حوکمی ئيعدامی بهسهردا سهﭘا و له ڕۆژی ٦ی جۆﻻی سا ی
 ١٥٣٥سهريان ﭘهڕاند.
ئۆتۆﭘيای تۆماس مۆر بووە سهرچاوەيهکی بڕواﭘ کراو بۆ چهشنه بيرکردنهوەيهکی
سياسی سهردەمی نوێ .ئهو کت به ،که له سا ی  ١٥١٦له  ١١٠ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە
)چاپ به زمانيئا مانی سا ی  (١٥٢٤هيوای ئهوە له مرۆڤ دا وەدی د ن ت که مرۆڤ
به گشتی له بارودۆخ ك دايه بتوان ت به دەستی خۆی ڕ ك و ﭘ کی کۆمه يهتی و
سياسی به گو رەی نموونهيهکی ئيديئال ﭘ ک بين ت .ئيدەی نووسينی کت بهکهی له
سهفهر كدا ﭘ ک هات که سا ی  ١٥١٥تۆماس مۆر به کهشتی بۆ دوڕگهی ئوتۆﭘيای
کردبوو.
کت بی ئۆتۆﭘيا له ديالۆگ کی دوو ﭘهرتووکی ﭘ کهاتووە .له کت بی يهکهمدا باس له
کۆمه ﮕايهکی گهندەڵ له ئينﮕﻠيز و ئورووﭘا دەکا .به ش وەيهکی توند و تيژ ئهو
کۆمه ﮕايانه دەخاته ژ ر ڕەخنهوە .کهسايهتی ديالۆگهکه واته تۆماس مۆر ،بۆ هاندانی
کۆمه ﮕا بۆ ﭘيکه نانی ڕ ك و ﭘ کييهکی سياسی ت دەکۆش و هومانيستهکان بۆ ر فۆرم
بهسهرداه نانی کۆمه ﮕا وەجوو ه دەخات .به ﭘ چهوانه رافائل هيسﻠدايوس " Raphael
 "Hythlodaeusکه کۆمه ﮕای ئينﮕﻠيز به سيستهم کی خراپ دادەن و دە مرۆڤ
گوێ ڕايه يان بۆ فهلسهفه نييه .هيسﻠدايوس هۆکاری ئهو ناڕ کوﭘ کيه سياسيه به تاوان
و کارە نالهبارەکانی ناو کۆمه ﮕا که له ﻻيهن خودی مرۆڤهوە ﭘ ک هاتووە ،به
سروشتی ئابوورييانهوە دەلک ن  .له دووههم کت بدا باس له ر کوﭘ کی دەست ل نهدراوی
دوڕگهی ئۆتۆﭘيا دەکرێ و دە کۆمه ﮕای ئۆتۆﭘيا بۆ بهشدارانی ناو کۆمه ﮕاکهی
ژيان کی ههمهڕەنﮓ له ن وان دەو هت و ناوچهی ژيانيانی بۆ دابين کردوون .ئهو
سيستهمه ژيان کی ﭘڕ له شادی ،کامهڕانی ،کاری هاسان و ههروەها بارودۆخ کی بۆ
ﭘ كه ناون که به ت بينيی و ت ﮕهيشتوويی فهرههنﮕيهوە بۆ ﭘهرەسهندنی کۆمه ﮕا دەتوانن
چاوﭘۆشی له دارايی کهسی و بنهما هيی خۆيان بکهن.
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بههۆی کارت کهری دوڕگهی ئۆتۆﭘياوە ،که لهوێ تۆماس مۆڕ کۆمه ﮕايهکی نموونهی
خو قاندووە ،ناوی دوڕگهکهی لهسهر کت بهکهی داناوە .ئهو کارەی که له سهر ئيدە و
بۆچوونی ئهفﻼتون " "Platonو ئاگۆستين " "Augustinusبونيات نراوە ،ﻻی کهم وەك
نموونهيهك بۆ سهردەمی ر فۆرماسيۆن ماوەتهوە که بتوانرێ له و تانی دوور و نيزيك
گه ه بکر ن.
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فرانسيس راب ﻼيﺰ )ربکا( )(François Rabelais

فرانسيس راب ﻼيز نووسهری فهرەنسی سا ی  ١٤٩٤له شاری ﻻ دوينيرە "
 "Devinièreهاتۆته دنيا و سا ی  ١٥٥٣له ﭘاريس کۆچی دوايی کردووە .دوای خويندنی
دەرسی ئيﻼهيات و ف رکاريی له سا ی  ١٥٢٧خۆی به م ژووی جيهانهوە خهريك
کردووە و سا ی  ١٥٣٠له شاری مۆنتﭘﻠييهر " "Montpellierدەرسی دوکتۆری
خۆيندووە و له سا ی ١٥٣٢ەوە له شاری ليۆن " "Lyonمهتهبی دوکتۆريی ههبووە.

La

باوکی راب ﻼيز مرۆڤ کی دەو همهندی ئايينی بوو که کوڕەکهی له قوتابخانهی
ئايينی)حوجرە(ی ﻻ باوم ته " "La Baumetteله نيزيك شاری ئانژ رس ""Angers
ڕاه نابوو .بههۆی خو ندنهوەی نووسراوە يۆنانيهکانی سهردەمی کهوەنهوە راب ﻼيز
شکی له ﭘ چهوانه بوونی ئايينی ل ﭘهيدا بوو .سا ی  ١٥٢٤سهرنجی بهرەو تهوەری
هۆمانيستی ڕاک شرا ،لهو قۆناخهدا توانی ل هاتوويی ئهدەبی خۆی بهه ز بکا .بهتايبهت
سهرنجی بۆ فيﻠهسۆفی ئهفﻼتونی نوێ ڕاک شرا که به گو رەی ئهو ،مرۆڤ له ناوەندی
ئونيو رزامدا ج ی گرتووە .له سا ی  ١٥٢٧بهدواوە خۆی به م ژووی جيهانهوە خهريك
کرد.
سا ی  ١٥٣٢دەستی کرد به خو ندنی بواری دوکتوری و زانستی سروشتی له شاری
مۆنتﭘﻠييهر .دوای ئهوە ،زانستی دوکتوری ئهو ههلهی بۆ ڕخساند که له ﭘهنا کاری
دوکتوری دەست بکا به نووسينی دوو کت ب لهسهر ڕووداوی سهيروسهمهڕەی
غولهکان به ناوەکانی گارگانتوا " "Gargantuaو ﭘانتاگرو ل " ."Pantagruelله سا ی
 ١٥٦٤چوار بهش ياخود چوار کت بی ديکهی ﭘهيوەنديدار بهو دوانهی نووسی به م
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ب وی نهکردەوە و تهنيا دوای مردنی له چاپ دران .هاوکات کت بی تريشی لهسهر
زانست و کاروباری ﭘزشکی ،ياسايی و نيزامی نووسيوە .راب ﻼيز وەك مرۆڤ کی
ناسراو و ڕۆشنبير له سا ی  ١٥٥٣له ﭘاريس کۆچی دوايی کرد.
به گشتی راب ﻼيز وەك خو ق نهری ﭘ نج کت بی رۆمانی دوانهی "گارگانتوا" و
"ﭘانتاگرو ل" ناسراو بووە که به ش واز کی بهرچاو هه س و کهوتی فانتازيکردن ئهو
ههلهی بۆ ڕەخساند ه رش بکاته سهر کﻠيسا و چهمکی ﭘهروەردە کردن له سهردەمی
کۆتايی سهدەی ناوەڕاستی فهرەنسهدا که ئهزموونهکهی بووە هۆی ئهوەی رۆحی
ئايينيی ﭘ کز و و ورەی گهنجانی داهاتووی ر نسانسی ﭘ بهه ز ب ت.
راب ﻼيز زياتر له بيست ساڵ لهسهر دوو رۆمانی "گارگانتوا" و "ﭘانتاگرو ل" کاری
کرد .به ش وەی رۆمانی شواليه راب ﻼيز ماجرای سهيروسهمهڕە له دوو شا "گارگانتوا"
و "ﭘانتاگرو ل"ی قارەمانی ناو کت بهکان دەگ ڕ تهوە .به ش واز کی ﭘسﭘۆڕانه
ئهزموونهکانی خۆی لهسهر ش وازی هه هی ڕاه نانی مرۆڤ بههۆی کارت کهريی
ئايين له کۆمه ﮕادا روون دەکاتهوە .به هۆی ئهو کارەوە ه رشکارييهکی زۆريشی له
ﻻيهن مرۆڤی ئايينی سهردەم لهسهر کراوە.
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شهرەفخان بهدليسﯽ

نووسهر و م ژوونووسی کورد ڕۆژی ٢٥ی شوباتی سا ی ١٥٤٣ی زايينی له گوندی
گر هڕودی سهر به شاری قوم له ئ ران له دايك بووە و سا ی  ١٦٠٣يا  ١٦٠٤کۆچی
دوايی کردووە.
شهڕەفخان سياسهتوان و م ژوونووسی ناوداری کورد و خاوەن کت بی شهڕەفنامه
بوو که به م ژووی کوردان يان تاريخ اﻻکراد ناود ر بووە .شهرفخان بهدليسی وەك
گهورەترين ڕووناکبير و نووسهری سهردەمی خۆی له ئهژمار هاتووە و به نووسينی
شهرەفنامه زانياريی لهمهڕ جوگرافيا و ژيانی ڕامياری و چوارچ وەی جوغرافيايی
دەسه تی کورد و زمان و کۆمه ﮕای کورديی تۆمارکردووە.
بنهما هی شهرەفخان له ئهنجامی شهڕ و ﭘ کدادانی دوو حکوومهتی ئ ران و عوسمانيدا،
له باکووری کوردستانهوە کۆچيان کردبووە ڕۆژهه تی ئ ران به م سهفهوييهکان
هاوڕێ لهگهڵ ههموو هۆزی مهزنی چهمشﮕهزەکدا ئاوارەی خۆراسانيان کردن.
شهرەفخان لهديوەخانی شا تههماسبی يهکهم ،له سا ی  ١٥٤٣تا  ١٥٧٦لهگهڵ
کوڕەکانی ئهودا خو ندوويهتی .کات که ڕاستهقينهی سياسهتی سهفهوييهکان سهبارەت
به کوردی بۆ ڕوون بووەوە ،له شهڕی سهرەتای سا ی  ١٥٧٨ن وان ئ رانييهکان و
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عوسمانييهکان دا ﭘشتی ئ رانييهکانی بهردا و ﻻيهنﮕری عوسمانييهکانی کرد.
شهڕەفخان بهخۆی و  ٤٠٠چهکدارەوە دژ به ئ ران وەستا و سهرکردايهتی
عوسمانييهکانی کرد .له سا نی  ١٥٩١تا  ١٥٩٢دەستی کرد به نووسينی شهرەفنامه
و له سا ی  ١٥٩٧کۆتايی ﭘ ه نا .ئينجا له سا ی ١٠١٢ی کۆچی دا بهرانبهر به
 ١٦٠٣يان  ١٦٠٤کۆچی دوايی کردووە .بهسا نامهی زايينی  ٦٠ساڵ ژياوە به م به
سا نامهی کۆچی مانﮕی تهمهنی گهيشتۆته  ٦٣ساڵ.
کت بی شهڕەفنامه چهندين بابهتی گرنﮓ لهسهر م ژووی کوردی گرتۆته خۆ وەك :
.١
.٢
.٣
.٤

حکوومهته کوردييهکانی مهڕوانی و حهسنهوی و فهچﻠهوی و ئهيووبی.
ئهو حاکمه کوردانهی وا ﭘشتاوﭘشت حوکمڕانيان کردووە.
ئهو حاکمه کوردانهی سکهيان ل داوە و وتاريان بهناو خو ندراوەتهوە.
جﮕه لهمانهش به دوورو در ژی باسی حکوومهتی بهدليسی کردووە.

ﭘهرتووکی شهرفنامه به فارسی نووسراوە ،له دوو بهش ﭘ ک هاتووە که بهرگی
يهکهمی باسی سو تانهکانی عوسمانييه و ئهوەی وا کورد بﮕر تهوە ،بهرگی
دووههميهتی .له کۆنهوە گرنﮕييهکی زۆر به کت بهکه دراوە .له سا ی ١٩٧٨ی کۆچی
بهرامبهری ١٦٦٧ی زايينی لهﻻيهن شامی ناو کهوە وەرگ ڕدراوەته سهر زمانی
تورکی و لهدواييدا "وليامينۆف ز ڕنۆڤ"ی ڕووسی وەريﮕ ڕاوەتهوە سهر زمانی
ڕووسی و و "شارمۆ"ی م ژوونووسی فهڕەنسيش کردويهته فهڕەنسی و له ميسريش
نهمر فهرەجو زەکی مهريوانی له چﻠهکانی سهدەی رابردوودا به فارسی چاﭘی
کردووە و محهمهد عهلی عهونی بۆ يهکهم جار کردوويهته عهرەبی .ههروەها نهمر
مهﻻ جهميل ڕۆژبهيانی له سا ی ١٩٥٣دا بهﭘهراو زی بهنرخهوە وەرگ ڕاو کی ديکهی
عهرەبی چاپ کردووە دواجاريش مامۆستا ههژار موکريانی به ﭘهراو ز و ﭘ شهکيهکی
در ژەوە کردوويهته کوردی سۆرانی و له سا ی ١٩٧٢دا لهچاﭘخانهی کۆڕی زانياری
کورد له بهغدا له چاپ دراوە .درەنﮕتر ،له سا ی  ١٩٩٧دا کاک زيا ئهڤچی
وەريﮕ ڕاوەته سهر کوردی کرمانجی ،که له سويد چاپ کراوە .دوايين کار ک که
لهسهر شهرەفنامه کراب ت ،کاری بهنرخی کاک سهﻻحهدينی ئاشتييه که ههردوو
بهرگی شهرەفنامهی کردۆته کورديی سۆرانی و له سﻠ مانی چاﭘی کردوون .ههروەها
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کاک ئهنوەر سو تانی زانياريی سهبارەت به  ٤٣نوسخهی دەستنووسی شهرەفنامه له
کت بخانهکانی جيهانی له بهرگ کدا ب و کردۆتهوە.
له ناو کت به وەرگ ڕاوەکهی شهڕەفنامهی مامۆستا ههژار لهسهر ژياننامهی خۆی
بهو ش وەيه دواوە:
ژياننامهی منی ههژاری شکستهبا ی ژيان تاڵ ،له ڕۆژی لهدايکبوونمهوە ههتا ئهمڕۆ،
که م ژووی کۆچ له سا ی ههزار و ﭘ نج دايه.
منم وەك گۆ له مهيدانی جيهانا
بهرانبهر چارەنووس ب ه ز و توانا
تﻼوتﻠمه و لهبهر کاشۆ دەکهم ڕەو
نه ئارامم ههيه ڕۆژ و نه شهو خهو
به بيرما دێ بهسهرهاتی ژيانم
ههل ك د خۆش و سهد جار دڵ بهژانم
مناڵ بووم خۆ نهگرتوو شﻠك و ساوا
به ناز دەژيام له باوەش دای و باوە
له ﭘشتی ب شکه نهمدەتوانی ههستم
گوناهيشم نهبوون ،دەستيان دەبهستم
چهچهم ه زی نهبوو بيکهم له مهم گير
دەمم ڕاه ندرا بۆ مژتنی شير
به گاگۆ که له ڕۆيين ڕادەهاتم
بهرەو ﭘيری بهرەو ﭘيری دەهاتم
به ﭘا ڕامين ئهگرت بۆ دارە دارە
کهم و کوڕ ڕادەوەستام ﻻرە ﻻرە
به ﭘهيتی بوومه خ وی باز و ههنﮕاو
له خاوم خسته دەر بهژن و لهشی خاو
درامه دەستی مامۆستا که ف رر بم
وەکوو بهرخ ك نهبم بمخۆن ،ش ر بم
ئهلف ب تازە ب نه و کۆنه ﻻبه
ڕەوانت ب و له بهرکه ئارێ بابه
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به داری ئهو له زانين بوومه دارا
لهبهر چاوم تهمی تاريکی تارا
له سيﭘارە و له وردە و ﭘردە دەرچوو
زەمانی سوختهييشم زوو بهسهر چوو
ههمووم زانين له زانستی دياردە
هونهرمهند ك ڕەن و هاتم بژاردە
******
د م کورکاندی بۆ دەرو شی کردن
که ل م ڕوون بن دەراوی ژين و مردن
بهزەی خوا هات و ڕايک شا دەسی دڵ
لهگڵ دەرچووم و گوڵ بووم چوومه سهر چڵ
ئهو ستهش چاوەڕ ی کۆچباری مهرگم
بهرەو گۆڕ تس ك نراوە ساز و بهرگم
له ه ز و تاوی ﻻوی بهش بڕاوم
منهی کز بوون دەکا سۆمايی چاوم
له دووراودوور دەهۆ ی گوێ تهﭘهی دێ
کوتهی مهرگه و دﭘهيڤی ههيدێ! کهی دێ؟
ددان دەميان بهج ه شتمتهك و تووك
لهناو و رانه ورتهی دێ ﭘهﭘووی ﭘووك
ڕەشانﮕی ڕيشی داﭘۆشيم کڕ وە
له ﻻی خۆم ﻻوە ﻻی ﻻوان دز وە
له کڕنۆش بۆ نهمان ﭘشتم چهماوە
له ئاواتی ژيان چم ﻻ نهماوە!
ههموو ژير و ز دەزان و ميرزا چاك و خو ندەوارانی له زەبر و زيت و
دەبنهوەبڕ و ديمهن کڕ .ل م ت دەگهن که نيازم له ڕيزکردنی ئهم چهند کوچکه
ﭘ بازانه ،شارەزابوونی ڕ بوارەتا له بواری زر باری ﭘڕ کوڵ و خهم و ﭘهژارەی منی
ژاری ب ﭘهڕوﭘۆ ،نهڕەونهوە و بﭘهڕنهوە و لهو ڕۆژەوە دنيای ڕوونم به چاو ديوەو
بوومه ههودا و له تهوەنی ب ڕاه ڵ و ﭘۆی ڕووی ئهم جيهانه کهوەنهدا ت وە دراوم و
ت وە گﻼوم ،ههتا و ستام که له شهکهتيان وەستام و چاوەنۆڕم کهی دەمکاته بڕە و
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بڕست و تاوم ل دەبڕێ و هه دەوەرم ،لهبهر چاوانی ڕان م و ژياننامهی ﭘڕ له
ههنﮕامه و سهمهرەی من ،لهناو گۆرکی کۆڕی گهرمی ﭘيرەﭘياوان ،خهمڕەو ن و له
شهونشينی ﻻواندا ،خهوزڕ ن ب .
کاتی باوی خاوەن ناوی منی ههژار ،چارەنووس ﭘا ی ﭘ وە نا و له نيشتمانی د ﮕير
و ز دی باب و باﭘيرانی هه وەدا بوو ،کهوته عهجهمستانهوە؛ کيژی ئهميرخانی
موسولی خواست؛ که ئهو ژنه دايکی منه .ئهميرخانی بابی داکم کوڕی گوﻻبی بهگ،
کوڕی ئهمير بهگ تۆقات بايهندوڕە؛ که زەمانی دەسه تی حهسهن بهگی بايهندوڕی
مير کی ﭘايه ﭘتهو و گهو کی ئهو زنجيرە بوو .که حهسهن بهگ له قهرەباغ دەگهڵ
سو تان ئهبووسهعيدی کورەکان بووبه شهڕيان و ئهو جارەش که لهگهڵ سو تان
محهمهدخانی خهزاکهر لهسهر سارای بايبۆرتی ﭘ ك هه ﭘڕژان ،باﭘيرم له ههردوك
شهڕانزۆر عهگيد و گهڕناس بووە و کرابووە ميری ئهرزنجان .ه مان شو نهواری
باشی – لهمهر مزگهوت و ف رگهوە – لهو شارۆکهدا ههر ماون.
سا ی نۆسهد و چل و نۆ).١٥٤٣ز( ،که سا يش کهرو شکه ساڵ بوو ،ژينی
دەربهدەری باڤۆ يهمهنی حهوسا نه بوو .ئهم مرۆجاوە ب کارە و ئهم قهلهندەر و ههژارە
له ناوچهی قومی عيراق له شارۆکهی گريهڕوودێ ڕۆژی بيستی ناو ج ژنان له
ما ی قازی ژدێ بووم .بهرەی ئهو ما ه قازيانهی گريهڕوودی دەچنهوە سهر قازی
شوورەيحی کووفهيی و لهوەتا ئاوارە بوون و لهو ناوەدا گيرساونهوە ،ههميشه ﭘياوی
زۆر زنا و بهناوبانﮕيان ل هه کهوتوون .من که ههر له شﻠکيمهوە تا ئ ستا ،که ﭘﻠهی
ژينم چۆته ئهو ديوی ﭘهنجاوە و ﭘا ی به شهستهوە داوە ،هوگری خو ندەوارانم و
هاونشينی زانيارانم و ههرگيز خۆم ل هه ناواردون ،له ﭘيتی نيزای ﭘيرۆزی ئهو به
ودمانهی دەزانم.
ههسته به لهز خۆ بتهک نه له خاك
ڕ ت بخه سهر شو ن و ڕچهی ﭘياوی چاك
ک يه زيانبار ب له ﻻی ﭘياوی مهرد؟
ﭘاکژی ﻻی ﭘاکه نه گهردە و نه دەرد
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ﭘادشای خوال خۆشبوو شا تۆماسب کردبويه خوو ،منا ی مير و مهزنانی له تهمهنی
بهرايی ڕا دەناردە ناو ئهندەروونی تايبهتيی دەريای خۆی و شان به شانی شازادە و
نهجيمزادەکان – لهژ ر چاوەد ری خۆيدا – دەبا ﭘهروەردە بوونايه و لهوێ ﭘ يان
بخو ندرايه .به ف رکاری به ئاکار و ديندار و ﭘسﭘۆڕ و زانا و د سۆزی دەسﭘاردن و له
ت که ی ﭘياوی ههرزە و دەست و دام ن ﭘيس و نهگريس و زوان شڕی دەﭘاراستن .تا
شﻠك بوون ف ری قوڕئان و ئايين و خهت و سيواديان دەکردن .که له خهميش دەڕەخسين
و دەگهينه ﭘﻠهی خۆناسين ،ف ری سوارچاکی و چاﻻکی و تيرئهندازی و شيروەش نی و
دام و دەستووری سوﭘايی و ڕەفتاری فهرمانڕەوايی و گهمه و ياری هۆنراوەی وەك
جﻠيست و شهق ن دەکران .دەيفهرموو :نيﮕار بک شن! دەس ڕەنﮕينی هونهر کی به
بههرەيه و ف رە سهليقهتان دەکا:
بهسهرتکاتهوە
خ وی د ی ﭘاك
شادی به ﭘ ك هاتنی ئاواتهوە
چاوێ بﮕ ڕێ له زەوی ﭘياوی چاك
گوڵ له دڕك دەردەچ  ،گهوههر له خاك
تيشکی بهزەی ﭘياوی خودات وێ کهوێ
ڕام بووە بهخت و له بهرت ناڕەوێ
به ﭘ ئهو باوە گؤڕينه ،که تهمهنی منی ههژار ﭘای نايه ناو نۆ سا ييهوە ،يانی له
ساڵ نۆسهد و ﭘهنجاو ههشتا). ١٥٥٢ز( بريامه ئهندەروونهوە و شو نی تايبهتيم ﭘ درا
و ماوەی س ساڵ لهژ ر سايهی ئهو ﭘادشا ڕەوشت ﭘاکه و له ڕ زی زخمهتکارانی به
ئاکاريدا ڕامان بوارد.
سا ی نۆسهد و شهست و يهك باوکی ﭘايهبهرز و گهورەم خۆی له خزمهتی شا بوارد
و گۆشهنشينی هه بژارد .گهلهکۆی هۆزی ڕۆژەکی ڕوويان له شا تۆماسب نا که منيان
به سهرۆ دان  .ﭘاشا لهسه تکای ئهوان – ههرچهند دوازدە سا نهش بووم – ﭘﻠهی
ميرايرتی دام و ساليان و مهحموودابادی له ناوچهی شيروان ﭘی بهخشيم .س سا ن
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لهو ناوەدا مام .کات ش خ ميری ب باسی – که لهله و بريکارم بوو -عهمری خوای
کرد ،ساليايشم ل گۆڕدرا .منی ههژار له هاوينهواری حهرقان ٢٠چوومه ﻻی شا.
ئهويش منی به محهمهد بهگی ﻻلۆم سۆارد؛ که حاکمی ههمهدان بوو .خا م – که له
ج ی باوکم بوو -کيژی خۆی لی مارەکردم و ڕەگهڵ کورانی خۆی خستم .شا تۆماسب
مووچهی من و نژيوی هۆزی ڕۆژەکی له ئالی ههمهدان دەدا .س سا نيش له
ههمهدان م گوزەراند.
له ههرای سو تان بايهزيد ،که هاتبووە ﻻی شا و گيراو هاتوچۆکهر له ڕۆمهوە زۆر
دەهاتن ،نارديانه شو نی باوکم و برديانه شاری قهزوين و زۆريان د خۆشی دايهوە و
ديسان کرديانهوە به ميری هۆزی ڕۆژەکی و گريهڕوودی سهر به قوميان دايه دەست
و نارديانه وێ .به م باوکم ميرايهتی وای نهدەويست؛ ﭘاش چهند سا ک دايه دواوە.
شای بهههشتی ديسانهوە ئهم ههژارەی کردەوە ميری ڕۆژەکی و مووچه و ئ روی
ﭘياوەکانمی له باجی ئيسفههان دەدا و منيش له قهزوين مامهوە و دوو سا ن ههر له
ﻻی خۆی بووم .له ئهنجامدا خوا وای ڕەخساند خان ئهحمهدی گهيﻼنی والی "بيه" گرا
و شال بڕا و تهکهی داگير بکا .منی لهگهڵ چهند مير کی قز باشدا نارد که به بيه
ڕابﮕهين .ئهميرە قز باسهکان کار کی وايان نهدەکردکه د ی شای ﭘی وەحهس ؛
زۆريان دەستدر ژی دەکرد و خه کيان وە زا ه هينابوو .جﮕه له من که خه ك و خوام
ڕازی دەکرد.
ﭘياوان که کاربهدەستی خوونکارانن
چاکيان ئهوەنه که ههوری دوو بارانن
گا بهردەن و سهرشک نی زۆردارانن
گا مه حهمی زامی دڵ بريندارانن
چاوەد ری د سۆزانهی بۆرەﭘياگ و ژ ردەستانی ئهو ناوەم کرد و ههميشه تهقاﻻم
دەدا که شا د ی به من شاد ب و به ئاواتيشم گهييشتم .چهند جار ك بريکاری شا
 ٢٠ڕەنﮕه خهرقان ب که له ئوستانی خوراسانه .ههژار
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فهرمانی جوانی بۆ ناردم ،دەيانفهرموو :تۆ ﭘياو کی دادگهر و گهلﭘهروەری و ئازايهتی
و نهبهرديشت دياری داوە؛ ڕووسووری ههر دوو دنيا بی .ﭘوختهی وتار له سۆنﮕهی
نزای ﭘادشای دادﭘهروەرم کارم گهييشته ج ﮕهيهك من چوارسهد و ﭘهنجا چهکداری
سوار و ﭘيادەم بوو ،شازادەيهکی گهيﻼنی – که ناوی سو تان هاشم بوو – به ههژد
ههزار کهسهوە هاته سهرم و دەگژی ڕاچووم .و ...
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ميگل د سروانتس ساو درا )(Miguel de Cervantes Saavedra

نووسهری ئيسﭘانيايی ،سا ی  ١٥٤٧ی زايينی له شاری ئالکاﻻ د هنرس "
 "de Henaresله دايك بووە و سا ی  ١٦١٦له مادريد کۆچی دوايی کردووە .ههر له
شاری مادريد زانستﮕهی تهواو کردووە و له سا ی  ١٥٦٩چووە بۆ و تی ئيتاليا .سا ی
 ١٥٧٥له ﻻيهن دزی دەريايی ئهلجهزايرەوە بهديل گيراوە و ﭘ نج ساڵ وەك کۆيﻠه له
ئهلجهزاير ڕاگيراوە و سا ی  ١٦٠٨گهڕاەتهوە بۆ مادريد.
Alcalá

رۆمانی شواليهی "دون کيشوت" ) (Don Quijoteی ميﮕل د سروانتس ساو درا وەك
کار کی مهزنی ئهدەبی ئسﭘانيا ناسراوە و به سهردەمی لهدايك بوونی ڕۆمانی نوێ لهو
و ته دادەنر ت .سروانتس کوڕی بنهما هيهکی بچووکی ئهشڕافی ههژار بووە .سا ی
 ١٥٦٩دوای تهواوکردنی زانستﮕه دەب بههۆی محاکمهکردنی له دادگای مادريد
هه تب ت بۆ ئيتاليا .لهوی و له شاری ڕۆم له ﻻی کاردينال جوليۆ ئاکۆيوا " Giulio
 "Acquavivaخزمهتی کردووە .سا ی  ١٥٧٠چووە بۆ خزمهتی سهربازی و سا ی
 ١٥٧١له شهڕی ل ﭘانتۆ " "Lepantoدژ به تورکهکان بهشداری کردووە و لهو شهڕەدا
دەستی چهﭘی بريندار بووە .سا ی  ١٥٧٥کهوتۆته دەستی دزانی دەريايی ئهلجهزاير و
 ٥ساڵ لهوەی زيندانی کراوە .دوای ﭘووچهڵ بوونهوەی ههو ی چهند جارەی بۆ خۆ
ڕزگارکردن و هه تن له دەستی ئهلجهزايريهکان ،له کۆتاييدا به دانی ﭘارە ئازادی
خۆی کڕيوەتهوە .له ئيسﭘانيا و له سهرەتاوە له شارەکانی سويﻼ " "Sevillaو "واﻻدۆليد"
و له سا ی  ١٦٠٨بهدواوە له شاری مادريد ژياوە .تا کاتی مردنی بهردەوام ک شهی
ما ی بووە و بههۆی نهدانی ما يات به دەو هت له سا نی  ١٥٩٧تا  ٩٨دا خستوويانهته
زيندانهوە.
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کارە کانی سروانتس ههموو تهوەرە ئهدبييهکانی وەك شيعر ،دڕاما ،ڕۆمان و
ﭘهخشان دەگر تهوە .دوای خو قاندنی چهندين دەسته شيعر به ڕۆمانی خۆشهويستی
گاﻻت ئا " (١٥٨٥) "Galateaيهکهم سهرکهوتوويی ئهدەبی وەدەست ه ناوە .نووسراوە
دڕاماتيکهکانی له ژ ر س بهر و کارت کهری لوپ د وگا " ١٥٦٢) "Lope de Vegaتا
(١٦٣٥شاعيری بهناوبانﮕی ئيسﭘانيايی خو قاندووە .سا ی  ١٦١٣سروانتس دوازدە له
ﭘازدە ڕۆمانی خۆی خستنه ژ ر ناو کی هاوش وەی "نموونهی ڕۆمانهکانم" و له چاﭘی
دان .دوای ڕۆمانی دون کيشوت ئهو کۆکراوەيه له ههموو نووسراوەکانيتری زياتر
خو نراونهتهوە.
دون کيشوت له  ٣١٢ﻻﭘهڕە ﭘ ك هاتووە و بهشی يهکهمی سا ی  ،١٦٠٥بهشی
دووههمی سا ی  ١٦١٥له چاپ دراوە .سا ی ١٦٢١ش به زمانی ئا مانی له چاپ
دراوە .بهو ڕۆمانه که به سهبکی ژان ری ڕۆمانی شواليه نووسراوە سروانتس ههم
ش وازی ڕەخنه و ههم ﻻيهنی ئهدەبی کﻼسيکی خستۆته بهر چاوی خو نهر و ک شهکانی
کۆمه ﮕای سهردەمی کاتيی ئيسﭘانيای و نا کردووە.
ناوەڕۆکی تهوەری ڕۆمانهکه لهسهر کهس كه به ناوی ئالۆنسۆ کۆجيانۆ "
 "Quijanoکه نهجيب زادەيهکی فهقيرە و بههۆی بارودۆخی ژيانی ،عهقڵ و هۆشی له
دەست داوە و له خهيا تيدا خۆی ﭘ شواليه ی "دون کيشوت"ە .به سواری ئهسپ
بهدوای عهدا هتخوازيدا دەگهڕێ و ﻻيهنﮕريی له منا نی ههتيو و ژنان دەکا و لهﭘ ناو
ههر چهشنه دادﭘهروەرييهکيتريش چاﻻکانه هه دەسووڕ ت.

Alonso

يهکهم بهشی ڕۆمانهکه له س تهوەری گرنﮓ ﭘ کهاتووە :بهشی ڕەخنهيی،
خۆشهويستيی سهردەمی سهدەی ناوەڕاست و گوتهی هونهری.
له بهشی يهکهمی کت بهکهدا ،وەك مرۆڤيکی به کردەوە ،بير و بۆچوون و ويستی خۆی
به کردەوە بهج د ن ت ،کهچی له بهشی دووههمدا زياتر خهياڵ و ئارەزوو و
ماليخوليايی لهخۆی دەنو ن  .لهو ڕۆمانهدا له ﭘهنا قارەمانهکانی ناو کت بهکهدا نيزيکهی
 ٣٠٠فيﮕۆر واته کهسايهتی تر بهشداريی چيرۆکه دەکهن و ههرکام لهوان دەور و
کهسايهتيی بهش ک له کۆمه ﮕای ئهو سهردەمهی ئيسﭘانيا نيشان دەدەن.
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ئهو کارە ئهدەبييه له سهردەمی خۆيدا کهم سهرنجی مرۆڤی ڕاک شا ،و دوای مردنی
نووسهر کارەکهی به تهواوی لهبير چۆوە .سروانتس و کارەکانی دواتر له ﻻيهن
ڕۆمانتيکهکانی ئا مانييهوە دۆزرايهوە و ههميسان زيندوو کرانهوە .ئهو ڕۆمانه
وەرگ ڕراوەته سهر  ٨٦زمانی زيندووی جيهان و ئهوەندەی بزانم لهم يهک دوو سا هی
دواييدا تهرجهمهی کورديش کراوە.
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سهردەمﯽ باڕۆك ) ١٦٠٠تا (١٧٢٠

يۆهان ياﮐۆب ﮐريستۆف ل " گريم لﺰهاوزن" )(Hans Jakob Christoffel

نووسهری ئا مانی سا ی  ١٦٢١له شاری گ ﻠن هاوزن " "Gelnhausenله دايك بووە
و سا ی  ١٦٧٦ی زايينی له ر نشن " "Renchenله نزيك شاری ئۆف نبۆرگ
" "Offenburgکۆچی دوايی کردووە .يۆهان)هانس( ياکۆب کريستۆف ل به ناوی
گريم ﻠزهاوزن " "Grimmelshausenەوە ناسراوە.
گريم ﻠزهاوزن له بنهما هيهکی ههژاری ئهشڕافی هاتۆته دنيا .زۆر زوو دايك و
بابی له دەست داوە و له ﻻی باوکه گهورەی که کاری نانهوايی کردووە ،گهوره بووه.
چهند سا ی بهردەوام له قوتابخانه دەرسی ﻻتينی خو ندووە ،ههتا قهيسهرەکانی ئهو
سهردەمه ه رشيان بۆ سهر شاری گ ﻠن هاوزن ه ناوه و خه کی شارەکه به ناچاری
ﭘهنايان بۆ قه ی هاناو " "Hanauبردووە .گريم ﻠزهاوزن سا ی  ١٦٣٤بۆته ه زی
٢١
سوارەنيزام و دواتريش نووسهر و سکرت ری قهيسهر .سا ک دوای شهڕی سی سا ه
واته سا ی  ١٦٤٨لهگهڵ کچ ک به ناوی کاترين زەماوەندی کردوه و  ١٠مندا ی ل ی
بووه .دەگوترێ که لهو سهردەمهدا له ئايينی دايك و بابی واته ئايينی ﭘرۆت ستان دەستی
هه ﮕرتووە و چۆته سهر ئايينی کاتۆليك .لهو ناوچهيهدا ﭘ شتر موديری دارايی بووه
و له سا ی  ١٦٦٧بهوﻻوە له شاری ر نشن وەك دادوەر خۆی به کاری ئابووری
 . ٢١شهڕی سی سا ه ،شهڕی و تانی ئوروﭘاييه لهگهڵ يهکتر له ن وان  ١٦١٨تا  ١٦٤٨ی زاي نيدا.
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خه کييهوە خهريك کردووە .تا ئه سهردەمه هيچ ئاسهوەر کی له کاری نووسهری ل
نهبينراوه.
شاعيری سهردهمی باڕۆك ،٢٢يۆهان ياکۆب کريستۆف ل "گريم ﻠزهاوزن" له رۆمانه
تهوساوييهکانيدا کهم و کورتيی ناو کۆمه ﮕای سهردەمی خۆی و نا کردووه .کارە
ئهدەبييهکانی بههۆی ل کۆ ينهوی ورد لهسهر کۆمه ﮕا ،و نايهکی زيندوو دەخو ق ن ،
به تايبهت لهسهر چهشنی ژيانی له شهڕی سی سا ه ) ١٦١٨تا  (١٦٤٨دا .بههۆی
چهندين ش وە ئهزموون لهسهر بنهمای ڕاستهقينهی ژيانی ،له کارەکانيدا ش واز کی
هۆمانيستی خو قاندووە.
له ﭘهنا ڕۆمانی ڕووداوە ساکارهکان " "Abentheurliche Simplicissimusکه سا ی
 ١٦٦٨له چاپ دراوە ،گريم ﻠزهاوزن بههۆی چهند کت بی تر که له سا ی ١٦٧٠
بهدواوە نووسيونی ،ناوی دەر کردووە.
ڕۆمانی ڕووداوە ساکارهکان سا ی  ١٦٦٩له  ٥٨٧ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه .سهرهتای
ڕۆمانهکه به چارهنووسی خۆی وهك گهنج کی ده سا ه له سهردهمی شهڕی سی سا ه
و به رووداو کی ناخۆش له ناو مهزراکهيان دهست ﭘ دهکا .ئهو ڕادەکاته ناو ل رهوار
و لهوێ لهگهڵ کهس ک ناسياوی ﭘهيدا دەکات که به ش وەی ئايينی مهسيحی گهورەی
دەکا و دواتريش ڕوون دەب تهوە که ئهو کابرايه باوکی ڕاستهقينهی خۆی بووە .ماوەيهك
دواتر دەچ ته ناو ه زی قهيسهرييهوە و لهوێ دۆست کی باش به ناوی
سيمﭘﻠيسيۆس" "Simpliciusدەدۆز تهوە .سيمﭘﻠيسيۆس وەك سهرباز و تاجر سهفهر
دەکاته ﭘاريس ،وين ،مهسکهو ،ههروەها تا کورە و ژاﭘۆنيش دەڕوا .لهو شهوە دەچ
بۆ کۆنستانتينۆﭘل)قوستهنتهنييه يان ئهستهموو ی ئ ستا( و لهوێ وەك کۆيﻠه کاری ل
دەک شن .دواتريش له و تی ڕۆمهوە دەگهڕ تهوە بۆ ل رەوارەکهی ،جا لهوی دەست
دەکا به گ ڕانهوەی ڕووداوەکانی ژيانی خۆی.

 ٢٢بارۆك سهردهمی کاتيی م ژووی هونهريه که له ئيتالياوه دهستيﭘ کردووه و ههموو ئورووﭘای گرتۆتهوه )سهدەی شازدە تا ههژدەی
زاي نی(.

٨١
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کت بهکه که به ش وازی چهشنه رۆمان کی ئيسﭘانيايی نووسراوە ،له چهندين بهش
ﭘيکهاتووە که ههرکام له بهشهکان به ﭘ رست ك دەست ﭘ دەکهن.
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٨٢

سهردەمﯽ ڕۆشنبيری ) ١٧٢٠تا (١٧٨٥

تۆماس هابﺰ ""Thomas Hobbes

تۆماس هابز فهيﻠهسوف ،ت ئۆريسيهن و بيرکاری ئينﮕﻠيزی ،سا ی  ١٥٨٨له
و ستﭘۆرت " "Westportله دايك بووە و سا ی  ١٦٧٩له هارديك هال " Hardwick
 "Hallکۆچی دوايی کردووە .له زانستﮕهی ئۆکسفۆرد دەرسی خو ندووە.
تۆماس هابز ،وەك کوڕی قهشهيهکی مهسيحی ،ههر له سهردەمی ﻻويهتييهوە
بهردەوام لهگهڵ بۆچوونهکانی ئهرەستو ،ئهفﻼتوون و سوقرات ناسياويی ﭘهيدا کردووه.
له تهمهنی  ١٤سا يدا له کۆل جی ماگدالن ""Magdalen Collegeی ئۆکسفۆرد دەستی
به خو ندنی مهنتيقی ئهرەستوويی و فيزيك کردووە و سا ی  ١٦٠٨له ﻻيهن بارۆن
گاو نديش " "Cavendishوهك مامۆستای دەرباری شا هه بژ ردراوه .له سا ی ١٦٢٠
بهدواوە بههۆی ﭘهيوهندايهتی لهگهڵ ئهو مرۆڤانهی وا ههتوچۆی دەرباری شايان
کردووه ،لهگهڵ فهيﻠهسوفی ئينﮕﻠيزی فرانسيس بهيکن "-١٦٢٦) "Francis Bacon
 (١٥٦١ئاشنايی ﭘهيدا کرد که بۆ ماوهيهکی کورت وهك سکرت ر کاری بۆ
بهڕ وەبردووە و له ڕوانﮕهی م تۆدی زانستييهوه زۆری کارت کهريی ئهو لهسهر
بووە .به هۆی سهفهر کی زانستی بۆ دهوری ئورووﭘا له سا ی  ١٦٤٠دا ،هابز لهگهڵ
ﭘييهر گازندی " "Pierre Gassendiو گاليﻠه " "Galileiدا ناسياويی ﭘهيدا کردووه.
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دوای گهڕانهوه لهو سهفهرهی ،لهسهر مافی گشتی لهگهڵ شای ئينﮕﻠيز "چارلزی
يهکهم" ) (١٦٠٠-١٦٤٩و ﭘهرلهماندا ک شهی ل ﭘهيدا بووه و دوای ماوهيهك له ترسی
گيانی خۆی هه تۆته ﭘاريس ،ئهو ج ﮕايهی دواتر دهرسی بيرکاريی ف ری شا چارلزی
دووههم کرد .دوای کۆتايی شهڕی ناوخۆيی و دامهزرانی کۆماری ئينﮕﻠيز ،له سا ی
 ١٦٥١دا گهڕايهوه و تی ئينﮕﻠيز و تا کۆچی دوايی لهوێ مايهوه.
تۆماس هابز يهك له گرنﮕترين فهيﻠهسوفانی سهدهی حهڤده له ئهژمار دێ .له
ﭘهيوهندايهتی لهگهڵ ت ئۆرييهکانيدا که له کت ب ک به ناوی ﭘ کهاتهکانی قانوون که
بهرگی يهکهمی به ناوی "سروشتی مرۆڤ" ) (Human Nature, ١٦٥٨يان ﭘ کهاتهی
بنهمايی سياسهت و بهرگی دووههمی به ناوی "بهژنی سياسهت" )De Corpore ١٦٦٥
 (Politico,دا فۆرمۆلهی کردووە ،وهك ڕ نو ن و ڕێ ﭘيشاندهری بوارەکه ناسراوه.
کت بی "ل وياتان"ی بهيکن ٢٣سا ی  ١٦٥١له  ٣٩٦ﻻﭘهڕهدا ب و کرداوەتهوه و به
زمانی ئا مانی سا ی  ١٧٩٤وهك نووسراوهی زانستی له چاپ دراوه .ل وياتان
" "Leviathanکاره سهرهکييهکهيهتی که له ئينﮕﻠستان وهك فهلسهفهی سياسی ناسراوه،
"بابهت و ش واز و دەسه تی ئابووريی هاوبهش" ﭘيشان دهدا .ئهو کارهی له سهردهمی
٢٤
شهڕ بۆ بهدهستهوهگرتنی ه ز له ن وان شا چارلزی يهکهم و "ﭘهرلهمانی در ژ"
ﭘ کهاتووه .سا ی  ١٦٤٠ياسايهك دانرا که دژ به داب و نهريتی ئينﮕﻠيزی
هه وهشاندنهوهی ﭘهرلهمانی قهدهغه کردبوو .سا ی  ١٦٤٢دوای ههرهسه نانی ههو ی
شا بۆ گرتنی ئهندامانی "ﭘهرلهمانی در ژ" ،شهڕی ناوخۆيی دهستی ﭘ کرد .سا ی
 ١٦٤٩دوای سهرکهوتنی ﭘهرلهمان ،شا له س داره درا .ئهو رووداوانه به ش وهيهك
کارت کهرييان لهسهر هابز دانا ،که له فهڕانسه ناچار به نووسينی ل وياتان ""Leviathan
کرا بۆ ئهوهی به ﭘرهنسيﭘ کی زانستی بارودۆخ کی قايم و ڕ کوﭘ کی سياسی له ئينﮕﻠيز
ﭘ ك ب ن ت.
٢٣

Leviathan OT Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall
and Civil
 ٢٤له سهردەممی چارلزی يهکهمدا ناوی ﭘارلهمانی ئينﮕﻠيز به "ﭘارلهمانی در ژ" ناونرابوو.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

٨٤

له کت بی ل وياتان دا هابز بۆچوونهکانی خۆی لهسهر چۆنيهتيی ﭘ که نانی مافی
مرۆڤ و ماف بۆ بهڕ وەبردنی و تهکهی ڕوون دهکاتهوه .له بهشی يهکهمی کت بهکهدا
لهسهر بارودۆخی سرووشتی مرڤ و بارودۆخی مافی بهڕ وهبهر ياخود حکوومهت،
هه س و کهوت لهگهڵ مرۆڤ لهسهر بنهما و هۆگرايهتی چ ژ بۆ بهدهستهوهگرتنی ه ز
دهکات .دوای سهردهمی ئهرهستوو ،و ناکردنی ئهو بۆچوونه که مرۆڤ له ڕاونﮕهی
سروشتييهوه بوونهوهر کی کۆمه يهتييه ،له ﻻيهن هابزهوه رهد دهکر تهوه .له
ڕوانﮕهی ئهوهوه زياتر بارودۆخی مرۆڤ له سرووشتدا له بهربهرهکانييهکی بهردهوام
و ک بهرک ی ن وان مرۆڤهکاندايه .ههر مرۆڤ ک بۆ ئهوانيتر وهك گورگ کی دڕهنده
وايه .ئهو شهڕه بهردهوامه تهنيا بههۆی هاوکاری و ئاليکاری کۆمهڵ کۆتايی ﭘ دێ.
به هاوکارييهکی کۆمه يهتی ئهوتۆ "ل وياتان" دهخو ق ن ت ،خودايهکی فانی لهژ رەوەی
خودای ههميشهيی ئاشتی و بهرگری .و ت ياخود حکوومهت کی سهربهخۆ ناب ته هۆی
يهکﮕرتوويی ويستی خه کيی بۆ ﭘ که نانی ئاشتی .ئهوهش بۆ هابز ئاشکرايه که
ههرگيز کار کی کۆمه يهتی گشتی ناتوانی به ک بهرک و ک شهی ن وان مرۆڤ کۆتايی
بن .
له دووههم بهشی کت بهکهيدا ،هابز تهنيا لهو حا هتهدا که حکوومهتی سهربهخۆ
نهتوان ڕ ك و ﭘ کی له و تدا گارانتی بکا ،مافی بهربهرەکانی و شۆڕش به ڕهوا
دهزان  .له س ههم بهشی کت بهکهدا لهسهر کۆمه ی مهسيحی و ئايينی ،هابز ههوڵ دهدا
بيسهلم ن که ئاناليزهکردن و شی کردنهوه کۆمه يهتيهکهی و ئاکامه سياسيهکانی
بههه سهنﮕاندن لهگهڵ ياساکانی کت بی ئينجيل زۆر ل ك نيزيکن .له بهشی چوارم و
کۆتاييدا که عينوانی ئيمﭘراتۆريی تاريكييه ،هابز بهربهرهکانی لهگهڵ کﻠيسای کاتۆليک
دهکات و به کاری خراپ و کاولکاری تاوانباريان دهکات.
کارت کهريی فهناتيکانه و مود ڕنی کت بی "ل وياتان" و بهتايبهت و نهی نهر نی
مرۆڤ لهو کت بهدا له ﻻيهن زۆربهی کۆمه نی کاتيی خۆی نهسهلم ندراوه و له
زۆربهی و ته ئوروﭘاييهکان قهدهغه کراوه.
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ه ن ی فيلدينگ ""Henry Fielding

نووسهری ئينﮕﻠيزی له ڕۆژی بيست و دووی مانﮕی ئاوريﻠی  ١٧٠٧له گوندی
شارﭘارم " "Sharphamله ناوچهی سامرس تی ڕۆژئاوای بريتانيا له دايك بووە و رۆژی
ههشتی ئوکتۆبری سا ی  ١٧٥٤له ليسبۆنی ﭘورتوقاڵ کۆچی دوايی کردووە .ه نڕی
فيﻠدينﮓ شاعير کی بيرمهند و به فهراستی سهدەی  ١٨بوو که شيعرەکانی به
ش واز کی ﭘسﭘۆڕانه له قالبی تهنز و تهوسدا بهيان کردووە .له گهڵ دان ل د فۆێ
" ٢٥"Daniel Defoeو سامۆئ ل ريچاردسن " ٢٦"Samuel Richardsonدا ﭘ که نهری
ڕۆمانی ريئاليستی بووە.
فيﻠدينﮓ له م ک کی گرانبههای وەک " "Sharpham Parkو له بنهما هيهکی
ئهشڕافيدا هاتۆته دنيا ،به ش وەيهکی زۆر گونجاو لهﭘ شدا له کۆل جی ناسراوی ئ تۆن
" "Etonو دواتر له شاری لهندەن له ناو بنهما هکهيدا ڕاه نراوە .دواتر له شاری ليدن
" "Leydenی و تی هولهند دەرسی زانستی مرۆڤايهتی خو ندووە .دوای سا ک واته
سا ی  ١٧٢٩گهڕاوەتهوە بۆ لهندەن و وهك شانۆنامه نووس زۆر زوو ناوی
دەرکردووە .سا ی  ١٧٣١کۆم ديايهکی به ش وازی ئۆﭘ را به ناوی " The Welsh
 "Operaه نايه سهر سهکۆی شانۆ که زياتر ش وازی ڕهخنه له دهرباری شا بوو و بۆ
يهکهم جار ک شهی سانسۆرکردنی بۆ ﭘ دا بوو .له شانۆنامهی " The Historical
 Daniel Defoe٢٥نووسهری ئينﮕﻠيزی و نووسهری کت بی ڕۆبينسۆن کڕۆزوئه ،سا ی  ١٦٦٠له دايك بووە و سا ی  ١٧٣١کۆچی
دوايی کردووە.
 Samuel Richardson٢٦نووسهری ئينﮕﻠيزی و نووسهری س نۆو ﻠی ﭘام ﻼ ،کﻼريسا و م ژووی سير چارلز گڕابنديسن ،سا ی
 ١٦٨٩له دايك بووە و سا ی  ١٧٦١کۆچی دوايی کردووە .لهگهڵ ه نڕی في دينﮕدا ڕەخنهيان لهيهکتر گرتووە.
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٨٦

 "Register for the Year ١٧٣٦دا ه رش دهکاته سهر سهرەکوهزيرانی کاتی خۆی ،س ر
رۆب ڕت والﭘۆل " .(١٧٤٥-١٦٧٦) "Sir Robert Walpoleئهو ه رشکارييه بووه هوی
ئهوهی له سا ی  ١٧٣٧زۆربهی شانۆی شارهکه بکهونه ژ ر کۆنتڕۆڵ و سانسۆر و
کاری شانۆيی فيﻠدينﮓ کۆتايی ﭘ ب ت .تا ئهو سهردهمه فيﻠدينﮓ نيزيکهی  ٢٦کاری
شانۆيی گه ه کردبوون .دوای ئهو کاره دهستی به خو ندنی دهرسی ﭘار زەری کرد
و سا ی  ١٧٤٨وهك دادوهری ئاشتی له ﻻيهن وهزيری کاتييهوه هه بژ ردرا.
يهکهم کاری ئهدهبی به ش وازی ڕۆمان لهسهر م ژووی رووداوهکانی جۆز ف
ئاندر وس " "Joseph Andrewsله سا ی  ١٧٤٢ب و کردهوه ،که به ش وهی گ ڕانهوه
بوو .سا هکانی ئاخری ،ژيانی به هۆی نهخۆشييهوه ﭘڕ له ئازار بوون .فيﻠدينﮓ دوای
سهفهر ك که بۆ حهسانهوه و ﭘشوودان بۆ و تی ﭘڕتهقا ی کردبوو ،کۆچی دوايی کرد.
م ژووی ڕووداوهکانی جۆز ف ئاندر وس سا ی  ١٧٤٩له  ١٢٦٩ﻻﭘهڕهدا له چاپ
درا .ئهو ڕۆمانه له سا ی  ١٧٧١به زمانی ئا مانی ب و کراوهتهوه .به نووسينی ئهو
کت به ﭘڕ بايهخهی که قارهمانی ناو رۆمانهکه تۆم جۆنز""Tom Jonesه ،فيﻠدينﮓ
کار کی مامۆستايانهی مود ڕنی خو قاند که لهگهڵ ڕاستييهکانی ناو کۆمه ﮕای
سهردهمی خۆی تهباهيهکی زۆری ههبوو.
ڕۆمانهکه له  ١٨بهش ﭘ کهاتووه و خۆی بهسهر س بهشی سهرهکيدا دابهشی دهکا
که ژمارهی ﻻﭘهڕهی بهشهکان بهقهرا يهکن .له يهکهم بهشدا چۆنيهتی ژيانی گوند،
دووههم بهش لهسهر ڕووداوه ﭘڕ ڕووداوەکانی تۆم ساغ بۆتهوه و س ههم بهش بۆ
چﻠۆنايهتيی ژيان له شار تهرخان کراوه.
ئهو ڕۆمانه که له کاتی خۆيدا بۆ ماوهيهکی زۆر سهرکهوتوو بوو ،يهك له کاره
ﭘڕبايهخهکانی نووسهره .فيﻠدينﮓ ئ ستا نهك ههر وهك يهک له مهزنترين
تهنزنووسهکانی و تی ئينﮕﻠيز ناوداره ،به کوو وهك باوکی ڕۆحانی رۆمانيش
ناسراوه.
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ڤۆلتر )(Voltaire

نووسهری فهرانسهوی ٢١ی  ١٦٩٤.١١له ﭘاريس له دايك بووه ١٧٧٨.٥.٣٠ ،له
ﭘاريس کۆچی دوايی کردووه .ڤۆلتر ،وهك کوڕی دهفتهرچی ئامار ،له ناوچهيهکی
شاری ﭘاريس گهوره بووه و دواتر دهرسی دادوهری خو ندووه .بههۆی نووسينی تهنز
لهسهر ج ﮕرەوەی شا ،فيﻠيﭘی دووههم " ٢٧"Philipp IIسا ی  ١٧١٦بۆ ماوهی چهند
مانﮕ ك له ﭘاريس دهرکراوه و يازده مانﮕيش له بهنديخانهی باستيل زيندانی کراوه .لهو
سهردەمهدا کار کی به ناوی تراژ دی ئۆديپ ") "Tragödie Oedipusسا ی (١٧١٩
کۆتايی ﭘ ه نا .بههۆی وهرگرتنی ميرات له ما ه بابهوە ،ههروهها يارمهتييهکی
خهز نهی شاهی ،ههل کی بۆ هه کهوت که توانی خۆی بﮕه ين ته ناو ديوانی لودويﮕی
چوارهم ".٢٨"Ludwigs XIV
بههۆی ک شهيهکی کهسييهوە ههميسان له ﭘاريس دهرکرا و سا ی  ١٧٢٦بۆ ماوهی
 ٣ساڵ سهفهری بۆ بريتانيای مهزن کرد .له کار کی ئهدهبيدا به ناوی "ناميﻠکه لهسهر
نهتهوهی ئينﮕﻠيزی" ،سا ی  ١٧٣٣ڤۆلتر به ش واز کی ڕەخنهگرانه و توندوتيژ له
دواکهوتوويی ،جهزمييهت و حکوومهتی ئيستبدادی و ئيديعای ه ز و قودرهتی ئايينی
فهرانسهيی دهدو ت .ئهو ناميﻠکانه شهﭘۆل کی ناڕهزايهتييان بهدوادا هات که بووه هۆی
دهرچوونی فهرمانی گرتنی ڤۆلتر که ناچار به هه تن بۆ قهسری سيری " "Cireyله
 ٢٧فيﻠيﭘی دووههم ٢ی ئوگۆستی سا ی  ١٦٧٤له  Saint-Cloudله دايك بووه و ٢ی دسامبری  ١٧٢٣کۆجی
دوايی کردووه.
 ٢٨لودەيﮕی چوارەم که شای خۆر ی ﭘ دەگوترا ،له سا ی  ١٦٤٣ههتا کۆچی دوايی شای فهرانسه بووە.
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٨٨

شاری لۆترينﮕن " "Lothringenکرا و لهوێ تا سا ی  ١٧٤٤مايهوه .ههر لهو ش لهگهڵ
ﭘرهنسيﭘی فهلسهفی نيۆتۆن له بواری زانستی سروشتی ناسياوی ﭘهيدا کرد ).(١٧٣٨
له سا نی  ١٧٤٠دا ک شهی ن وان دەربار و ڤۆلتر کۆتايی ﭘ هات و سا ی ١٧٤٦
بوو به ئهندامی ئاکاد ميای فهرانسی" ."Académie françaiseسا ی  ١٧٥٠ڤۆلتر
بانﮕه شتنی فريدريشی دووههم " "٢٩Friedrichs IIی بۆ ﭘۆتسدام " ٣٠"Potsdamقهبووڵ
کرد و چهندين ساڵ لهوێ مايهوه .سا ی  ١٧٥٨له نيزيکی شاری ژنۆ ""Genf
گيرسايهوه .سا ی  ١٧٦٤ووشهنامهيهکی فهلسهفی به ش وازی کت بی گيرفانی ب و
کردهوه که بابهتهکهی ڕهخنهگرتن له کﻠيسا بوو .له ڕ ﮕهی زانستی فهرههنﮕی-
م ژوويی و کورتکراوهيهکی فهلسهفی-م ژوويی لهسهر ڕۆح و ئهخﻼق و خوو و
خدهی نهتهوهکان سا ی  ١٧٥٦ڤۆلتر خۆی وهك يهك له مود ڕنترين م ژوونووسانی
سهردهم ناساند .سا ی  ١٧٧٨ڤۆلتر له ﭘاريس کۆچی دوايی کرد.
ڤۆلتر له ﭘهنا ژان ژاك رۆسۆ " "Jean-Jacques Rousseauو دنيس ديادر "
 "Diderotوهك بهدهسه تترين نووسهرانی ڕۆشنﮕهريی فهرانسه د ته ئهژمار ،به
ش وەيهک که سهدهی ههژدهههم بههۆی بيرمهندی و ژيريی ئهوەوه به 'سهدهی ڤۆلتر'
ناود ر کراوه.

Denis

کت بی  Candide OT Candide ou L’optimismeڤۆلتر سا ی  ١٧٥٩به زمانی
فهڕەنسی له چاپ دراوه و سا ی  ١٧٧٦به زمانی ئا مانی ب وکراوهتهوه .ئهو کارە به
چهشنه رۆمان کی ڕۆشنبيری ناوی دهر کردووه.
قارهمانی کت بی ""Candideی ڤۆلتر ،که له ووشهی ﻻتينی " "canditusوهرگيراوه
]که دهکری له کورديدا به "ساويﻠکه" مانا بکر تنهوه[ ،کهس کی کونجکاوه که
چاوهد ريی رووداوهکانی سهردهمی خۆی دهکات؛ بۆ گهڕان به شو ن خۆشهويستهکهيدا
ههموو و ته ئورووﭘاييهکان دهﭘ وێ؛ له و تی ﭘرتهقال و شاری ليسبۆن شاهيدی
 ٢٩فريدريشی دووههم يا فريدريشی مهزن شای ﭘرۆيسن " "Preußenبووە که ناوچهيهکی گهورەی ﭘاشايی
ئورووﭘا دەگر تهوە که له سا ی  ١٧٠١تا  ١٩١٨در ژەی بووە.
 ٣٠ﭘوتسدام شار ك بووە له باشووری برلين.
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بۆمهلهرزه دهب ؛ و له ناکاو خۆشهويستهکهی خۆی دهدۆز تهوه که سهربازهکان
دهستدر ژی س کسييان لی کردوه و له و تهکهی خۆی وەدەر نراوە.
کت بی " "Candideکه له چهندين بهشی تهنز و تهوس لهسهر هه س و کهوتی خه کی
سهردەمی خۆی ﭘ کهاتووه ،وهك گ ڕاوهيهکی فکاهی دەردەکهو ت .ئهو ﭘهرتووکه
ڕهخنهيه لهسهر سياسهت و بارودۆخی کۆمه ﮕای کاتی خۆی و ههو ی دۆزينهوهی
مانای ژيان دهدا و شك له بوونی خودايهك دهکات که ههموو شت ك بهرهو باشی دەبات.
کارت کهری رۆمانهکانی ڤۆلتر ببوونه نموونهيهكی کاری بۆ زۆربهی کاره
فهرههنﮕيی و هونهريهکان له داهاتوودا .بۆ و نه کۆمﭘۆزر واته ههوادانهری
فهرانسهوی ژان بنيامين د ﻻ بۆرد " ٣١"Jean-Benjamin de La Bordeله سا ی
١٧٦٨کت بی ""Candideی کرد به ئۆﭘهرا و له سهدهی بيستهميشدا چهندين جار بۆ
گهشه ﭘ دانی هونهری ،که ك له کارهکانی ئهو وهرگيراون.

 (١٧٣٤ - ١٧٩٤) ٣١ناودار کی مۆسيقا و هونهريی فهرانسه.
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لۆرنس ست رن )(Laurence Sterne

نووسهری ئينﮕﻠيزی  ٢٤.١١.١٧١٣له شاری کﻠۆم ل ""Clonmellی ئيرلهند له دايك
بووە و  ١٨.٠٣.١٧٦٨له لهندەن کۆچی دوايی کردووە .ست رن لۆرنس وەك ﭘ شڕەوی
مود ڕنيزم له ڕۆمان نووسيدا ناسراوە .ئهو به ڕۆمانهکهی ،ژيان و ڕوانﮕهی تريسترام
شاندی " "Tristram Shandyدەخاته بهر چاوی خو نهر.
ست رن له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك ههژاردا هاتۆته دنيا .باوکی سهرباز بووە و له
زۆر و تدا کاری سهربازی کردووە و بنهما هکهشی لهگهڵ خۆی ه ناوە و بردووە .له
سا ی  ١٧٣٥تا  ١٧٤٠به يارمهتی دارايی خزم کی نيزيکی توانيويه له شاری کمبريج
له بواری ئيﻼهيات دا دەرس بخو ن ت .سا ی  ١٧٤١بۆته قهشهی کﻠيسای مهسيحی له
شاری يۆرکشاير " "Yorkshireله باکووری ئينﮕﻠستان .له سا ی  ١٧٤١ەوە ست رن
لهگهڵ ئيﻠيزابت ﻻم ﻠی " "Elizabeth Lumleyزەماوەندی کردووە.
دوای سهرکهوتوويی له کارە ئهدەبييهکهی واته "تريسترام شاندی" که بيست ساڵ
دوای قهشهبوونی له کﻠيسا ،ﭘ ی ناودار ببوو ،زياتر له شاری لهندەن دەماوە و سهفهری
بۆ و ته ئورووﭘاييهکان دەکرد بهو هيوايهی چارەيهك بۆ نهخۆشيی سيﭘهﻻك که
ماوەيهك بوو تووشی ببوو ،بدۆز تهوە .سا ی  ١٧٦٢تا  ٦٥لهگهڵ بنهما هکهی له
باشووری فهرانسه ژياون .ست رن له ناو و شوهرەتدا ،به م زۆر به تهنيايی و دوور
له بنهما هکهی ،که ل ی جيا ببوونهوە و له لهندەن دەژيان ،کۆچی دوايی کرد.
ڕۆمانی "ژيان و ڕوانﮕهی تريسترام شاندی" له سا ی  ١٧٥٩تا  ٦٧له چاپ دراوە
و دەقی ئا مانييهکهشی  ١٧٦٩وەرگ ردراوە و چاپ کراوە .ئهو ڕۆمانه که تا سا ی
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 ١٧٦٧له نۆ کتيبدا چاپ و ب و کراوەتهوە ،له زستانی سا ی  ١٧٥٩ههستی زۆر
مرۆڤی وەجوو ه خست .ش وازی نووسينی ئهو ڕۆمانه به تهواوی لهگهڵ ڕۆمانهکانی
ﭘ شووی نووسهرانيتر جياوازی ههبووە :قارەمانی ناو ڕۆمانهکه له کت بی س ههمدا له
دايك دەب  .ڕووداوەکان لهگهڵ سا ی  ١٧١٨واته نۆ مانﮓ ﭘ ش له دايکبوونی قارەمانی
ڕۆمانهکه "تريسترام" دەست ﭘ دەکهن و کۆتايی چيرۆکهکهش سا ی  ١٧١٣يه .تهنانهت
ﭘ شﮕوتهی نووسهر له کت بی س ههمدا هاتووە .هونهری ئهدەبی ئهو ڕۆمانه لهوەدا بووە
که بههۆی نه نيکردن يا ت که ﭘ که يی هه س وکهوت و ڕوانﮕهی گ ڕاوەکان لهسهر
بابهتهکه ،خودی گ ڕاوەکهش سهر ل ش واوە .کهسايهتی "تريسترام" به دەنﮕی بهرز
بير له نووسراوەکانی دەکاتهوە ،تاقيکاری دەکا و ﭘ شنياری جياوازی ستيﻠی کاری دەکا
و به ش واز کی نوێ لهگهڵ خو نهرەکانی دەدوی ،باس و گفتوگۆ دەکا و له گ راوەی
ڕۆمانهکهدا بهشداريان دەکات) .له ڕۆمانهکانی ﭘ ش ئهودا خو نهر ههميشه ﭘاسيڤ
بووە و هيچ بهشدارييهکی له رووداوەکانی ناو نووسراوەکاندا نهبووە(.
ئهو ڕۆمانه بههۆی ش وازی نو ی که تا ئهوکات نهبينرابوو ،خو نهر کی زۆری له
دەوری خۆی کۆکردەوە .ستيﻠی نووسينهکهی ههستی مرۆڤی وەجوو ه دەخست .له
فهرانسهدا ،که نازناوی رابﻠه ""Rabelaisی ٣٢ئينﮕﻠيزيان لهسهر دانابوو ،ئيﻠهام و
ئيدەی به د نيس ديد رۆ " ٣٣"Denis Diderotدا که دواتر بۆ نووسينی رۆمانهکهی خۆی
به ناوی " "Jacques the fatalist and his masterکه کی لی وەرگرت ١٧٧٨) .تا
.(٨٠

 ٣٢رابﻠه نووسهری سهرسهمی ر نسانس له فهرانسه )(١٥٥٣ - ١٤٩٤
 ٣٣د نيس ديد رۆ فيﻠهسۆف ،وەرگ ڕ ،نووسهر و هونهرمهندی فهرانسهوی )(١٧٨٤ - ١٧١٣
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ژان ژاك رۆسۆ ""Jean-Jacques Rousseau

فهيﻠهسوف و نووسهری فهرەنسی – سويسی  ٢٨.٠٦.١٧١٢له شاری ژن ڤ له
دايك بووە و ر کهوتی ٢ی ٧ی  ١٧٧٨له ناوچهيهك به ناوی ئ رمنۆنڤيﻠه
" "Ermenonvilleله نيزيک شاری ﭘاريس کۆچی دوايی کردوە.
سهردەمی ژيانی مندا يی ژان ژاك رۆسۆ زۆر دژوار بووە .ژان ژاك کوڕی
سهعات ساز کی ﭘرۆت ستان ٣٤،دوای لهدايکبوون ،دايکی له دهست داوه و به ب نازی
دايك گهورە بووە .سا ی  ١٧٢٢ژان له ﻻيهن باوکيهوە بۆ ڕاه نانی ئايينی ن رراوەته
ﻻی مامی له شاری بۆسی " "Bosseyکه شار كی و تی سويسه ،واته له شازدە سا يدا
ناچار کراوە ج ی له دايكبوونی خۆی بهج به ت .سا ی  ١٧٣٢ﻻی مادام د وار نس
" "Madame de Warensله شاری کامبری " "Chambéryفهرانسه ،که دواتر بوو به
خۆشهويستی ژيانی ،گيرسايهوە .ئهو ﭘهيوهندييه بووە هوی گوڕانی ئايينی ژان ڕۆسۆ
له "ﭘرۆتستان"ەوە بۆ کاتۆليك .له بواری فهلسهفی ،ئايينی ،مۆسيقا و زانستی سروشتی
دهرسی خو ند .هاوکات لهو سهفهرانهدا که له سا نی  ١٧٣٠تا  ٤١له ژن ڤهوە بۆ
ئيتاليا و فهرانسهی کردوون ،لهگهڵ کردەوەکانی کۆمه ﮕای حاکم رووبهڕوو بۆوە.
سا ی  ١٧٤٥ڕۆسۆ له ﭘاريس نيشتهج بوو .بههۆی داڕشتنی ﭘرسياری "ئايا
زيندووبوونهوەی زانست و هونهر بوونهته هۆی باشترکردنی مۆڕال و ئهخﻼق؟"،
سا ی  ١٧٥٠به شهو ك ناوی دەرکرد .لهگهڵ کۆمه يك ئهديب که خۆيان به
٣٤

ﭘرۆت ستان ،با کی باوەڕی ئايينی مهسيحيه.
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دروستکردنی وشهنامهوە خهريك کردبوو ،هاوکاری دەکرد .له ﭘهنا ئهو کارەی زياتر
و قوو تر خۆی به ئيديۆلۆژی جيهانييهوە خهريك کرد .سا ی  ١٧٦٢نووسراوە ناودارە
سياسييهکهی لهسهر کۆمه ﮕا به ناوی "لهسهر ڕاه نان"دايه دەرەوە .ڕۆسۆ لهسهر
بانﮕه شتنی دەيويد هيوم ٣٥چوو بۆ ئينﮕﻠيز و سا ی  ١٧٦٧گهڕايهوە بۆ فهرانسه.
ڕۆسۆ يهك له ناودارترين و گرنﮕترين فهيﻠهسوفان و نووسهرانی سهدەی ١٨ی
فهرانسهيه و وەك ڕ ﮕاخۆشکهر بۆ شۆڕشی فهرانسه له ئهژمار دێ .بههۆی ئيئۆريی
ڕاه نان کارت کهريی لهسهر مامۆستايانی وەك هاينريش ﭘاستالۆزی " Heinrich
 ٣٦"Pestalozziو فريدريش فريبل " ٣٧" Friedrich Fröbelداناوە.
کت به ناودارەکهی " "OT Émile ou de l’éducationئ ميل يا لهسهر ڕاه نان ،سا ی
 ١٧٦٢چاپ کراوە .دەقه وەرگ راوە ئا مانييهکهی ههمان ساڵ له چوار کت بدا که
سهرجهم  ١١٦٨ﻻﭘهڕەيه ،له چاپ دراوە.
ئهو ڕۆمانه )ئ ميل يا لهسهر ڕاه نان( ﭘهرەسهندن کی مود ڕنه بۆ ﭘ داگۆگی ياخود
ڕاه نانی مرۆڤ و بهتايبهت منداڵ .ه زی مهزنی کارت کهری ئهو کت به دەگهڕ تهوە
سهر بيرکردنهوە و زمانهوانيه بهه زەکهی.
ڕۆسۆ بهو کت بهی مود ﻠ كی نو ی بۆ ڕاه نانی سرووشتی مرۆڤ دۆزيوەتهوە.
ﻻيهن کی بهرچاوی کارە ئهدەبييهکهی فۆرمی نۆی ژيانه بۆ مرۆڤ و کۆمه ﮕا .به
بۆچوونی نووسهر کۆمه ﮕا زۆر باشتر عهمهل دەکا ئهگهر باش ڕابه ندر ت .س
راه نهر بوونيان ههيه" :سروشت" )دەب ته هۆی ﭘ که نانی ﭘرۆسهی با غ بوون که بۆ
ف ربوون ﭘيويستييهکی زۆری ههيه(" ،شتهکان" )دەبنه هۆی ﭘ که نانی ل هاتووييهکان(،
ههروەها "مرۆڤ" )که له ن وان ﭘرۆسهی ف ربوون و چۆنيهتی با غ بوونياندا
بڕياردەرە( .ﭘايهی ت ئۆری ڕاه نانهکهی باوەڕدار بوون و خۆ هه واسين به ﻻيهنی

 ٣٥دەيڤيد هيوم م ژوو ناس و فيﻠهسۆفی ناوداری سکاتﻠهنديی ١٧١١ ،تا .١٧٧٦
 ٣٦هاينريش ﭘاستالۆزی ﭘ داگۆگ ،سياسهتوان و فيﻠهسۆفی سويسی  ١٧٤٦تا .١٨٢٧
 ٣٧فريدريش فريبل ﭘ داگۆگی ئا مانی و قوتابی هاينريش ﭘاستالۆزی  ١٧٨٢تا .١٨٥٢
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باشی مرۆڤهوەيه ،ههروەها لهسهر بوونی ﭘرۆسهی ﭘهرەسهندنی مندا ه ،به ياسای
تايبهتی خۆيانهوە.
ڕۆسۆ چوار قۆناخی بۆ ئهو ﭘهرەسهندنه داناوە :منا ی ساوا ياخود منداڵ )تا  ٢سا ن
 ،يهکهم کت ب( ،تهمهنی م رمندا ی ) ٢تا  ١٢سا ن ،کت بی دووههم( ،تهمهنی ﻻويهتی
) ١٢تا  ١٥سا ن ،کت بی س ههم( و تهمهنی بﻠووغ ) ١٥تا کاتی زەماوەند ،کت بی
چوارەم(.
باوەکوو ڕۆسۆ کارت کهری مهزنی لهسهر ئيدياليستهکانی ئا مانی بووە ،به م کارەکانی
له فهرانسهدا زياتر به چاوی ڕەخنهوە هه س و کهوتی لهگه دا کراوە .بهو ش وەيه ئهو
مرۆڤه سرووشتييه وەك ئيديال كی تۆفانی و بزو نهر سهير کراوە که خۆی له
بارودۆخ کی مانﮕرتووييدا دژ به فهلسهفهی ڕووناکبيری و مرۆڤايهتی کۆمه ﮕای
شارستانييهت نيشان داوە.
ئيدە و بيرۆکهکانی ڕۆسۆ به ش واز کی بهرچاو کارت کهرييان لهسهر ڕاه نانی
مرۆڤی سهدەی  ١٩و  ٢٠بووە .کارەکانی بوونهته سيمبول ك بۆ ڕاه نانی مندا ن له
کۆمه ﮕاکاندا.
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ئ مانۆئ ل ﮐانت )(Immanuel Kant

فهيﻠهسۆفی ئا مانی ٢٢ی ئاوريﻠی  ١٧٢٤له کۆنيﮕس ب رگ " "Königsbergله دايك
بووه و ١٢ی ف برواری  ١٨٠٤ههر له کۆنيﮕس ب رگ کۆچی دوايی کردووه .کانت
يهك له فيﻠهسۆفانی هاندهری سهردهمی ڕۆشنبيرييه .بيرئ فهلسهفی ئهو زانايه
کارت کهرييهکی مهزنی لهسهر م ژووی ڕۆحی مرۆڤ داناوه.
کانت کوڕی مرۆڤ کی زين دروو)سهڕڕاج( بووه و له بنهما هيهکی زۆر
ﭘار زگهری فناتيك ﭘهروهرده کراوه .سا ی  ١٧٤٠تا  ١٧٤٥له ﭘهنا فهلسهفهی ئايين،
دهرسی بيرکاری و فيزيكی له زانستﮕهی شاری کۆنيﮕس ب رگ خو ندووه .له سا ی
 ١٧٤٦تا  ١٧٥٥وهك مامۆستای ڕاه نهری ناوماڵ کاری کردووه و بنهمه هکهی خۆی
بهخ و کردووه .له سا ی  ١٧٥٥بهوﻻوه له زانستﮕهی کۆنيﮕس ب رگ وهك ڕاو ژکار
دامهزراوه .سا ی  ١٧٧٠تيتری ﭘرۆفسۆريی مهنتيق و بيرکاری له زانستﮕهی کۆنيﮕس
ب رگ وهرگرتووه .تا سا ی  ١٧٩٦له زانستﮕهی کۆنيﮕس ب رگ دهرسی گوتۆتههوه و
سا ی  ١٧٨٦تا  ١٧٨٨بووه به بهرﭘرسی زانستﮕهکه.
له يهکهم کارهکانيدا ،کانت به گشتی خۆی به ﭘرسيارهکانی سهبارهت به زانستی
سروشتييهوه خهريك کردووه و سا ی  ١٧٨١کت بی "ڕهخنهی عهقڵ"ی ب وکردۆتهوە.
بهدوای ئهودا چهندين نووسراوهی ديکهشی ب و کردنهوه بۆ نموونه :ڕهخنهی فهلسهفی
وهك ﭘايهی ﭘ که نانی هه س و کهوتی م تافيزيکی)سا ی  ،(١٧٨٥ڕهخنهی عهمهلی
عهقڵ)سا ی  (١٧٨٨و ههروهها ڕهخنهی حوکم)سا ی .(١٧٨٠
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کت بی 'ڕهخنهی عهقڵ'ی کانت له  ٨٥٦ﻻﭘهڕهدا سا ی  ١٧٨١وهك کت ب کی فهلسهفی
له چاپ دراوه .ئهو کت به قۆناخ کی تايبهت به فهلسهفهی سهردهمی خۆی دهستنيشان
دهکا که ئهرکهکهی ئهوه نهبووه بوونی ڕاستهقينه و نا بکا به کوو باس له تهوهر ك
دهکا که چﻠۆنايهتی سترۆکتووری شتهکان ڕوون دهکاتهوه .يهکهم بيرکردنهوهکانی
کانت بۆ نووسينی ئهو کت به له سا ی  ١٧٦٩ﭘ کهاتوون که لهو دا کارت کهری
فهلسهفهی دهيويد هيوم " ١٧١١) "David Humeتا  (١٧٧٦به کارهکهيهوه دياره .کانت
ههو يداوه چهمکی "هۆ" و "هۆکار تی" له نووسراوهکانيدا بﭘار زێ ،که لهگهڵ
ڕهخنهی عهق ﮕهرايی هيوم يهك دهگرنهوه و ﭘرهنسيﭘی هۆکار تی له ههردووکياندا
ڕوون نييه .هۆکاره نانهوه بۆ کانت چهمک ك ﭘ کد ن که دهب ته هۆی کۆکردنهوهی
ئهزموونهکان.
نووسراوهکه ﭘ کهاتهيهکی گه ك ئا ۆزی ههيه و له دوو بهش ﭘ کهاتووه .بهشی
ڕاه نانی سهرهتايی و بهشی م تۆدی ڕاه نان .بهشی ڕاه نانی سهرهتايی ﭘ کهاتووه له
جوان ناسی)زيبا شناسی( با  ،که فۆڕمی و ناکردنی شو ن و کات و ههروهها ﭘﻠهی
بهرزی مهنتيق دهﭘشکن  .ئهويش خۆی بهسهر دوو تهوهری ل کدانهوهی بهشی مهنتيقی
زانستی فيکری و ديال کتيك واته لۆژيکی و ناکردندا دابهش دهکات.
کانت له ت ئۆری بايهخی زانست ناسی مرۆڤدا وهﭘ ش ديواری کۆﭘ رنيکی ٣٨کهوتووه
که خۆی ناوی شۆڕشی بيرکردنهوهيهکی نو ی لهسهر داناوه .ئهو ههستی بهوه کرد
که چهشنی ناسينی شتهکانی دهوروبهری مرۆڤ بهستراونهتهوه به چۆنيهتی
کۆکردنهوهی ئهزمونهکانی مرۆڤ .ههروهها کانت نيشانی دا بۆچی ئهزموونهکانی
شوناسی مرۆڤ له شو ندا سنوور داره .له کۆ وه عهق نيهتی ئهو سنوورانه وهسهر
ئهزموونهکان دهکهوێ و چﻠۆن له بارودۆخی تهنﮕانهدا دهکهونه ﭘارادۆکسهوه .چهمکی
ڕهخنه له "ڕهخنهی عاق نه"دا خۆﭘار زييه له ت ﮕهيشتويی و داوەريکردن له ههنبهر
ڕاستيهکان که له دهرهوهی سنووری ئهزموون لهسهر خودا ،ئازادی و ئهبهدييهتدان.

 ٣٨ديواری کۆﭘ رنيکی ئهو تهوهره بوو که و نهی چاول کردنی زهوی وهك ناوهندی ئونيو رسامی له ڕوانﮕهی
ئايينيهکانهوه به تهواوی گۆڕی.
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چهمکی ئازادی به ﭘ ی بۆچوونی کانت ياسای تايبهت به خۆی ههيه .ئهو فهيﻠهسوفه
له دووههم ڕهخنه واته ڕهخنهی عهمهلی عهق دا لهگهڵ مرۆڤ دهدو ت که تهيار به
سيستهمی ئهخﻼقی فهلسهفی خۆيهتی.
ڕهخنهی فهلسهفيی کانت نهک ههر له فهيﻠهسۆفان گيراوە ،به کوو داو نی شاعيران
و ﭘشک نهرانی سرووشتی وهك گوته " ،"Goetheهاينريش فۆن کﻼينست " Heinrich
 "von Kleistو شيﻠهر ""Schillerيشی گرتۆتهوە و بۆته هۆی ﭘ کهينانی باس کی مهزن
له بازنهی ڕۆشنبيراندا .فهلسهفهی ئيدياليزمی ئا مانی لهگهڵ سيستهمی ئيحتماﻻتهکهی،
بههۆی ڕهخنهی کانتهوە دهکهو ته ژ ر ﭘرسيار .فريدريش نيچه دواتر ڕهخنهی عهق ی
خسته ژ ر ڕهخنهی خۆيهوه و گومانی له ڕاستبوونی گوتهکانی کانت کرد .له نيوهی
دووههمی سهدهی نۆزدهدا چهند کهس له قوتابيانی مهکتهبی کانت بوونه هۆی
وهڕ خستنی شهﭘۆل کی نو ی بۆچوونهکانی کانت له زانستﮕاکانی ئا مان.
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يۆهان وۆ فگانگ فۆن گوت ""Goethe

نووسهر و شاعيری ئا مانی٢٨ ،ی ٨ی سا ی  ١٧٤٩له فڕانکفۆڕت له دايك بووە
و ڕ کهوتی ٢٢ی ٣ی  ١٨٣٢له وايمار " "Weimarکۆچی دوايی کردووە.
يۆهان وۆلفﮕانﮓ فۆن گوت هونهر کی جيهانی لهخۆی بهج ه شتووە ،نهك ههر
ڕوانﮕه ئهدەبييهکهی به کوو م ژووی ڕۆحيی نووسراوەکانی کارت کهرييهکی گهل ك
مهزنيان لهسهر بوارەکانی فهلسهفه و زانستی سرووشتی جيهان داناوە .گوت له شاری
ﻻيﭘزيﮕی ئا مان و شتراسبۆرگی فهرانسه زانستﮕهی تهواو کردووە ،ئهو ج يانهی که
دواتر وەك دادوەر کاری ل کردوون .ههر لهو شارانه بوو که بههۆی يۆهان گاتفريد
ه ردەر ""Johann Gottfried Herderەوە ) ١٧٤٤تا  (١٨٠٣لهگهڵ کارەکانی
شکسﭘير) ١٥١٦تا  (١٦١٦و کارە کهونهکانی ئوروﭘا ناسياويی ﭘهيدا کرد .بههۆی
نوسسينی ڕۆمان ک لهش وازی نامهنووسيندا ،که به ناوی "رەنج ک شانی و رتری
گهنج" )(Die Leiden des jungen Werthersلهسهر ئهزموونی خۆشهويستی ژيان له
سهردەمی مونشييهتی له شاری و سﻼر " "Wetzlarخو قاندوويه ،له ماوەيهکی کورتدا
ناوی دەرکرد.
گوت له سا ی  ١٧٧٥ڕ ﮕای بۆ چوونه ناو کۆشکی ئانا ئاماليا ""Amalia Anna
شازادەيهکی ئا مانی کرايهوە که زۆربهی مرۆڤه ماقوو هکانی ئهو سهردەمه هاتوچۆيان
دەکرد .لهوێ گوت چهندين کاری دو هتی ﭘ ئهسﭘ ررا و له ﭘهناشيدا ههل و ئازادييهکی
باشی بۆ در ژەدان به کارە ئهدەبييهکانی خۆی ﭘ درا .سهرەڕای ئهو دەرفهته باشه،
سا ی  ١٧٨٦له ﭘهيوەندی لهگهڵ شارلۆته فۆن شتاين " "Charlotte von Steinکه ژن کی
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ناوداری ئهو سهردەمه له ئهيوانی وايمهری ئا مان بوو ،سهفهری ئيتاليای کرد .له
ئيتاليا دەستی به نووسينی ﭘڕۆژەيهكی تراژ دی به ناوی "فاوست"  Faustبه مانای
"دەستی قووچاو" کرد که تهواوی تهمهنی ژيانی خۆی ﭘ يهوە خهريك بوو .سا ی ١٧٨٨
گهڕاوە شاری وايمار .ل رە بهدواوە ﭘهيوەندی نامهنووسينی لهگهڵ فر دريش شيﻠهر
" ٣٩"Friedrich Schillerدەست ﭘ کرد و له ﭘهناشيدا شيعر و ﭘهخشان کی زۆری نووسی
و ب وی کردنهوە(١٧٩٧).
هاوکات ،گوت دەستی به نووسينی ڕۆمان ک به ناوی ويﻠه ﻠم ،مامۆستای کارناس
" "Wilhelm Meisters Lehrjahreکرد که گوت ی بۆ وەچهی داهاتوو وەك نموونهيهکی
باش و ئولﮕويهك ه شتهوە .هۆگريی گوت بۆ کاری کﻼسيکی بووە هۆی خو قاندنی
کار کيتر به ناوی " "Iphigenie auf Taurisکه نووسراوەيهکی دراماتيكيه.
ڕۆمانی تراژ دی " رەنج ک شانی و رتری گهنج " )
 (Werthersله  ٢٢٤ﻻﭘهڕەدا سا ی  ١٧٧٤له چاپ دراوە .و رتری ناو ڕۆمانهکه
گهنج کی ژير ،حهساس و بهتينه که به ش وازی نامه نووسين لهگهڵ ههڤا يکی به ناوی
ويﻠه ﻠم له ﭘهيوەنديدايه .گهنجهکه عاشقی کچ ک بهناوی لۆته ""Lotteدەب  .لۆته
خۆشهويست کی تری به ناوی ئالب رت " "Albertله ژيانيدا ههبووە و کات له
سهفهرەکهی دەگهڕ تهوە ،دەب ته هۆی ﭘ کهاتنی ههستی بهخيﻠی له گهنجه ک شکچيهکهدا
و ...
Die Leiden des jungen

بهو نووسراوانه و لهگهڵ ڕاﭘهڕينی وەچهی نوێ بۆ ههستﭘ کردن ،به مافی ئازادی
و کارت کهرييان ﭘ ش شۆڕش دژ به بش ويی حکوومی ،گوت ڕەگی حهياتی
کاربهدەستانی حکوومهتيی سهردەمی خۆی نيشانه گرتبوو .و رتری گهنج ببووە
فيﮕۆر کی فهرههنﮕی له کۆمه ﮕاکاندا.

٣٩
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١٠٠

گوتفريد ئاگوست بورگهر ""Gottfried August Bürger

نووسهری ئا مانی  ٣١.١٢.١٧٤٧له شاری مۆلم رسو ندە " "Molmerswendeکه
له ڕۆژهه تی ئا مان هه کهوتووە له دايك بووە و ڕۆژی ٨ی مانﮕی ژۆئ نی سا ی
 ١٧٩٤له شاری گوتينﮕن کۆچی دوايی کردووە.
گوتفريد ئاگوست وەك دامهزر نهری شيعری ئا مانی ،يهك له فيﮕۆرە ههرە
گرنﮕهکانی دنيای ئهدەبی ئا مان له ئهژمار دێ .ڕەخنهی فر دريش شيﻠهر " Friedrich
 "Schillerلهسهر کهمبوونی ئيدياليزم له ش عرەکانی نووسهردا ،نهك ههر کهسايهتييهکی
ﭘ خهوشدار کرد ،به کوو به گشتی نرخی کارەئهدەبييهکانی ﭘ ه نا خوارەوە .گوتفريد
که يهك له ﻻيهنﮕرانی کارە ئهدەبييهکانی ﭘ شووی گوت بوو ،به کارەکانی خۆی ههو ی
ت کها ن و ت که وکردنی ﭘهروەردە و ش عرە ميﻠﻠيهکانی داوە.
گوتفريد ئاگوست که له بنهما هيهکی قهشهی کﻠيسا و تا ڕادەيهك ههژار هه کهوتووە،
ههوکات لهگهڵ خو ندنی دەرسی دادوەری له شاری گوتينﮕن سا ی  ١٧٦٨تا ١٧٧٢
له بواری زمانناسی و ئهدەبياتيش چاﻻکی کردووە .سا ی  ١٧٨٣له زانستﮕهی گوتينﮕن
وەك مامۆستا دەرسی داوەتهوە .س جار زەماوەندی کردووە و ههر س جارەکهش له
هاوسهرەکانی جيا بۆتهوە .له زۆربهی شيعرە سياسييهکانيدا دژ به مﻠهوڕی و
زۆرداريی ئهشڕافييهتی ناو کۆمه ﮕا ڕاوەستاوە.
له ﭘهنا شيعر و ﭘهخشان کی زۆری نووسهر ،کت بی "سهفهری ﭘڕ له ڕووداو بۆ ئاو
و زەوی ،رووداوی ﭘ کهنينی مونش هاوزن" که سا ی  ١٧٨٦له  ١١٤ﻻﭘهڕە له چاپ
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دراوە ،گهل ك ناودارە .چيرۆکی مونش هاوزن له ناو خه کيدا زۆر ناودار و
خۆشهويست بووە ،گهرچی به ﭘ ی کات و به هه سهنﮕاندن لهگهڵ کارە ئهدەبييهکانی
دواتری ئهديبانی ئا مانيدا ،لهبير چۆتهوە.
چيرۆکی ئهو کت به به سهفهريك به سواری ئهسپ بۆ روسيا دەست ﭘ دەکا و
ئهزموون کی زۆر له ﭘهيوەندی لهگهڵ ئاژە ه دڕەندەکاندا وەدەست د ن به م شانسی
در ژەدان به ژيان ههميشه هاوڕ يهتی دەکات .لهو سهفهرەدا ،دەکهو ته ناو زيندانی
تورکهکانهوە ،به م خۆی ڕزگار دەکا و دەگهڕ تهوە بۆ و تهکهی.
يهکهم بهشی کت بهکه ئهزموون لهگهڵ ئاژە ه دڕەندەکانه ،که قارەمانی چيرۆکهکه
بهربهرەکانييان لهگه دا دەکا يا وەك يارمهتيدەر كی خۆی که ك لهو ئاژە نه وەردەگرێ.
له دووههم بهشدا جيهانﮕهلی بيانی نهناس و نا دەکر ن که به ش وەيهکی وەستايانه و
کونجکاوانه هه س و کهوتيان لهگه دا کراوە .ناوەڕۆکی کت بهکه ،که ش واز کی ب
ڕ زانهی له ههنبهر سياسهت و شارستانييهتی کۆمه ﮕای کاتی خۆيدا ههيه ،له قابغی
گا ته و ﭘ کهنيندا بهيان دەکرێ.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٠٢

سهردەمﯽ ﮐﻼسيك ) ١٨٣٢تا (١٧٨٦

دانيهل د فۆی ""Daniel Defoe

نووسهری ئينﮕﻠيزی ،مانﮕی ٩ی سا ی  ١٦٦٠له لهندەن له دايك بووە و ٢٦ی
ئاوريﻠی سا ی  ١٧٣١ههر له لهندەن کۆچی دوايی کردووە .باوکی دانيهل د فۆی
قهساب بووە .سا ی  ١٦٩٢له کاری بازرگانيدا سهرکهوتوو ناب و ﭘارەيهکی زۆر به
خه كی و دەو هت قهرزدار بووە .دواتر کارگای خشت بڕی داناوە به م بههۆی
دژبهرايهتی لهههنبهر کﻠيسا کهوتۆته بهنديخانهوە .له سا ی  ١٧٠٣تا  ١٧١٤دانيهل
وەك نو نهری کاريی سهرەك وەزير رۆب رت هارلی "-١٦٦١) "Robert Harley
 (١٧٢٤چاﻻك بووە و له ڕۆژنامهکهی سهرۆك وەزير به ناوی " "The Reviewبابهتی
لهسهر ڕوانﮕهی حکوومهت ب و کردۆتهوە .لهو ماوەيهدا زياتر له  ٥٠٠نووسراوەی
ب و کردۆتهوە و نووسينی به ههل ك بۆ کردنهوەی باس لهسهر ﭘرسياری سياسی و
کۆمه يهتی و ئهخﻼقی سروشتی سهردەمی خۆی زانيوە .ناودار بوونی دواتری
بههۆی نووسينی ڕۆمانی ﭘڕ ڕووداو ،بۆ و نه ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه ،بووە.
ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه " "Robinson Crusoeسا ی  ١٧١٩له  ٣٦٤ﻻﭘهڕەدا
له چاپ دراوە .دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٧٢٠وەك کار کی کﻼسيکی سهردەمی خۆی
له چاپ دراوە .ژيان و رووداوی سهير و سهمهڕەی ڕۆمانی مهزنی "ڕابينسۆن
کرۆزۆئه" يهك له ﭘڕبايهخترين کارە ئهدەبييهکانی جيهانه و هاوکات يهك له ﭘڕ

١٠٣

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

خو نهرترين کت ب له ناو گهنجاندايه .هونهری کاريی دانيل د فوی لهوە دا بووە که
چهندين تهوەری وەك ئهدەبيات ،ڕۆمانی ﭘڕ ڕووداو و هاوا ی سهفهری له ڕۆمانهکهيدا
ئاو تهی يهك کردوون.
ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه ئهزموونی سهفهر ك له ڕابردوودا و نادەکا .ڕابينسۆن
وەك کوڕی بازرگان ك له شاری يۆرك که دژ به مهيﻠی دايك و بابی سهفهر کی
زەريايی دەست ﭘ دەکا ،لهوێ ماجهرايهکی زۆری بهسهر دێ و وەك تهنيا مرۆڤ کی
ڕزگار بوو له دوڕگهيهکی دوورەدەستدا به تهنيا دەم ن تهوە .ئهو دەيﮕ ڕ تهوە که چﻠۆن
به تهنيايی لهو دوڕگهيهدا ڕ ﮕای ژيانی دۆز وەتهوە و دنيايهکی شارستانی بچووك
بۆخۆی دروست کردووە.
ئهو ڕۆمانه بههۆی چهند ﻻيهنی و جياوازبوونی لهگهڵ ڕۆمانهکانی ﭘ ش خۆی
خۆشهويستيهکی تايبهتی له ناو خۆ نهراندا بۆخۆی دۆزيوەتهوە .دانيهل د فۆی به
نووسين و در ژەدان به ڕووداوەی ڕابينسۆن کرۆزۆئه ،دوو ڕۆمانيتری خو قاند که
يهکهميان گهڕانهوەی ڕابينسۆن بۆ دوڕگهکه و ئهويتريان له ﭘهيوەندايهتی لهگهڵ
چۆنيهتيی ژيانی خۆی و ههروەها لهگهڵ ئهزموونهکانی لهسهر ژيانی تهنيايی له
دوڕگهيهکی دوور نووسيوە و ههردو چيرۆکهکانی ل ك گر داوە.
نووسهرانی وەك يۆئاهيم هاينڕيش کامپ " ١٧٤٦) "Joachim Heinrich Campeتا
 ،(١٨١٨ژول و ڕن " ١٨٢٨) "Jules Verneتا  ،(١٩٠٥رابرت لۆئيس ستيوينسن
" ١٨٥٠) "Robert Louis Stevensonتا  (١٨٩٤و يۆهان دەيڤيد وايس " Johann
 ١٧٤٣) "David Wyssتا  (١٨١٨دواتر وەك سيمبول کی کﻼسيکی که کيان له
کارەکانی ئهو وەرگرتووە.
ڕۆمانی ڕابينسۆن کرۆزۆئه چهندين جار کراوەته فيﻠم ،يهك لهوان سا ی  ١٩٧٥له
ﻻيهن جهك گۆلد ""Jack Goldەوە لهژ ر ناوی "ههيينی و ڕابينسۆن" و سا ی ١٩٩٧
ش له ﻻيهن رۆد هاردی ""Rod Hardyيهوە کراوەته فيﻠمی سينهمايی.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٠٤

جاناتان سويفت ""Jonathan Swift

نووسهری ئينﮕﻠيزی ،جاناتان سويفت ،وەك کوڕی بنهما هيهکی ئينﮕﻠيزی له ڕۆژی
٣٠ی مانﮕی١١ی سا ی  ١٦٦٧له شاری دوبﻠين " "Dublinی و تی ئيرلهندە له دايك
بووە و ڕۆژی ١٩ی ئوکتۆبری سا ی  ١٧٤٥ههر له دوبﻠين کۆچی دوايی کردووە.
لهو شارە ،سا ی  ١٦٨٢سهرەتای خو ندن له بواری ئايينی دامهزراندووە.
جاناتان و لهژ ر س بهری مامی له شاری دوبﻠين گهورە کراوە .سا ی  ١٦٨٩چووە
بۆ ئينﮕﻠيز و لهوێ وەك سکرت ر بۆ ديﭘﻠۆمات کی سهرکهوتووی ئهو شارە به ناوی
ويﻠيام ت مﭘل " "William Templeکاری کردووە .سا ی  ١٦٨٢له زانستﮕهی ئۆکسفۆرد
دەستی به خو ندنی تهوەری ئايينی کردووە و له سا ی  ١٦٩٥بۆته ڕۆحانی)قهشه(يهکی
مهسيحی و له ﭘهنای ئهرکی ئايينی ،تا کاتی مردن له کاری سکرت ريهکهشيدا بهردەوام
ماوەتهوە.
سا ی  ١٧٠٢جاناتان سويفت ﭘﻠهی دۆکتۆری له بواری ئايينی ﭘ دراوە .لهو قۆناغه
بهدواوە ،ئيتر کاری سياسيش ئاو تهی ژيانی بووە .ڕووداوی کووژرانی شاژن ئانا
" "Annaسا ی  ١٧١٤له جاناتاندا هيوای گهيشتن به ﭘﻠهيهکی بهرزتری ئايينی ﭘ ك
ه ناوە .وەك بهرﭘرسی کﻠيسای سهنت ﭘاتريکس -دۆم "St.Patricks-Doms" ٤٠له شاری
دوبﻠين دوايين سا نی تهمهنی خۆی له و تی ئيرلهندە ت ﭘهڕ کردووە.

٤٠

دۆم ،گومبهزە و به کﻠيسای گهورەش دە ن.

١٠٥

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

کاری ئهدەبی سويفت له ﭘهنا سهفهرەکانی گاليو ر " "Gulliver's Travelsبريتين له
شيعر و چهندين نووسراوەی ئايينی و سياسی ،ڕادەی بهرزی کارە ئهدەبييهکانی بۆته
هۆکار بۆئهوەی وەك گرنﮕترين نووسهری ئينﮕﻠيزی زمانی سهدەی ههژدە ناوی دەر
کردووە.
له نووسراوە تهنزەکانيدا باسی ک شهی کۆمه يهتی ،هه ه و گهندە ی ناو سياسهتی
کردووە .به نووسينی نامهکانی سا ی  ١٧٢٤که لهواندا ههو ی سهربهخۆيی ئيرلهندەی
دەدا ،بووە هۆی ﭘهرەﭘ دانی ههستی نهتهوايهتی و وەك قارەمان کی نهتهوەيی له ئيرلهندە
ﭘ شوازی ل کرا.
سا ی  ١٧٢٦که رۆمانی "سهفهرەکانی گاليو ر" ی جاناتان سويفت چاپ کرا ،بوو
به شاکار کی کﻼسيک له بواری ئهدەبی ئينﮕﻠيزيدا و وەك يهك له ﭘڕ خو نهرترين
کت بهکانی دنيای ل هات.
ڕۆمانهکه لهڕ ﮕای چوار کت بهوە ،چوار سهفهری کهس کمان به ناوی گاليو ر بۆ
دەگ ڕ تهوە که به گهمی و به سهر دەريادا دەيکا .له يهکهم کت بدا باس له سهفهری
گاليو رە بۆ زەرياچهی باشوور له سا ی ١٦٩٩دەکا .دوای نوقم بوونی گهمييهکه،
گاليو ر خۆی ڕزگار دەکا و له دوڕگهی ليﻠيﭘۆت " "Liliputخۆی دەگر تهوە .لهو
دوڕگهيه ،له کات خهودا ،خه کی ليﻠيﭘۆت که له باری جهستهوە زۆر له گاليو ر
بچووکتر بوون ،دەست و ﭘ ی دەبهسترنهوە .دواتر بههۆی ﭘشتيوانيکردنی گاليو ر له
خه کی ليﻠيﭘۆت له ههنبهر دوژمنهکانيان ،وەك مرۆڤ کی ﭘا هوان و کهسايهتييهکی
حهماسی دورگهکهی ل د ت .نووسهر له دووههم کت بدا سهفهری گاليو ر بۆ ناوچهی
ماداگاسکار و ڕووداوی کهوتنی گهمييهکه له ناو تۆفان کی بهه ز دەگ ڕ تهوە که ت يدا
قارەمانی چيرۆک دەکهو ته ناو دوڕگهيهکی ﭘڕ له غوولی زەبهﻻحی وا ،که زۆر
لهخۆی گهورەترن .له س ههم کت بدا له ﻻيهن دزانی دەرياييهوە به ديل دەگير ت و له
کت بی چوارەمدا وەك کاﭘيتانی ناو کهشتييهك له سهر زەريا رووداويتری بهسهر دێ.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٠٦

ئهو کارە ئهدەبييه سهرەڕای سهرکهوتوويی ،له ژ ر ڕەخنهيهکی گهل ك زۆريش دا
بووە چونکه به ش وەيهکی سيستماتيك ه رشی کردۆته سهر بارودۆخی کۆمه يهتی و
سياسی و تی ئينﮕﻠيز.

١٠٧

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

سهدرەمﯽ ن وان ﮐﻼسيك و رۆمانتيك

هاين يش فۆن ﮐﻼيست ""Heinrich von Kleist

نووسهری ئا مانی ١٨ی ئوکتۆبری سا ی  ١٧٧٧له فڕانکفۆڕت له دايك بووە و
ڕۆژی  ٢١ی ١١ی سا ی  ١٨١١به هۆی خۆکوژی له ﭘهنا زەرياچهيهکی برلين کۆچی
دوايی کردووە.
له کار ونووسراوەکانيدا ههوا ی خراپ ت ﮕهييشتن له قهيرانی کهسايهتيی مرۆڤی
دەدا که به بۆچوونی ئهو دەبنه هۆی ههرەسه نانی بنهما ه يا ش وانی نهزمی کۆمه ﮕا.
ئهو له ن وان سهردەمهکانی کۆتايی ڕۆشنبيری ،کﻼسيك و ڕۆمانتيك سهردەم کی نو ی
ئهدەبی دەدۆز تهوە که به ش واز کی مود ڕن و زمان کی بهه ز ،مانای دوانه ياخود
دووفاقه و رەخنهی تهنزئام ز د ن ته ناو ئهدەبياتی ئا مانييهوە.
له ژيانی کهسيی خۆيشيدا که بهردەوام بهربهرەکانی زۆ م و نابهرابهری
کۆمه يهتيی کردووه ،وەك مرۆڤ کی ب ﮕانه له ههنبهر بنهما هکهيدا ماوەتهوە .ئهو،
داب و نهريتی بنهما هکهی وهك بنه ما هيهکی ماقوو ی نيزامی ،ت کشکاند کات
نهيويست خزمهتی سهربازی بکا .ههو دان بۆ گهيشتن به ژيانی مرۆڤ کی ئاسايی ناو
کۆمه ﮕای بۆ به ئهنجام نهگهيشت .خويندنی له زانستﮕا )ئهندازياريی ،فيزيك ،

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٠٨

دادوهری و زانستی ئابووری( دوای چهند مانﮕ ك ڕاوهستاند و تهنانهت لهسهر ﭘۆستی
کارهکهی وهك بهڕ وهبهری ئابووری له برلين و کۆنيﮕسب رگ نهيتوانی خۆڕاگريی
بکا.
بۆ سهلماندنی کهسايهتی خۆی وهك نووسهر کی ناوداريش سهرکهوتوو نهبوو.
سهرجهم کاره ئهدهبييهکانی وهك "DasKäthchen von " ،(١٨٠٨)"Penthesilea
 ،(١٨١٠)"Heilbronnکووزهی شکاو (١٨١١)"Derzerbrochene Krug" ،و شازاده
فريدريک فۆن هامبۆرگ " ،(١٨٢١)"Prinz Friedrich von Homburgله ﻻيهن
خو نهرانی سهردهمی خۆيهوە وهك نووسراوهی ليبڕالی سهير کراون .له بارودۆخ کی
ﻻواز و به ههژاری ،له تهمهنی  ٣٤سا ييدا بههۆی خۆکوژييهوە لهم دنيايه ما ئاوايی
کردووە.
"مايکل کۆلهاوس" وەک بهرههمی سا ی  ١٨١٠ی هاينڕيش فۆن کﻼيست ،يهك له
سهرەکيترين و ﭘڕ بايهخترين کارەکانی ئهو ،ماوەتهوە و له  ٢١٥ﻻﭘهڕەدا له چاپ
دراوە .چيرۆکهکه لهسهر بازرگانيکردنی ئهسپ ساغ بۆتهوە و به ههستی دادﭘهروەری
و خۆ ماندووکردن و بهربهرەکردن دژ به بريندارکردنی کهرامهتی ئينسانی کۆتايی
ﭘ دێ .ڕووداوەکه دەگهڕ تهوە بۆ سا نی  ١٥٣٠تا .١٥٤٠

١٠٩

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

سهردەمﯽ رۆمانتيك ) ١٧٩٨تا (١٨٣٥

ئاخيم فۆن ئارنيم )(Achim von Arnim

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٢٦ی ژانويهی  ١٧٨١له شاری برلين دايك بووە و ڕۆژی
٢١ی ژانويهی  ١٨٣١له ويﭘ رسدۆرف " "Wiepersdorfکۆچی دوايی کردووە .له
بواری زانستی سروشتی و بيرکاريدا دەرسی خو ندوە و سا ی  ١٨٠١لهگهڵ بر نتانۆ
" ١٧٧٨) "Brentanoتا  ،١٨٤٢نووسهری ئا مانی( ناسياويی ﭘهيدا کردووە .سا ی
 ١٨١١لهگهڵ ب تينا " "Bettinaی خوشکی بر نتانۆ زاماوەندی کردووە.

برنتانۆ ﮐل من ""Brentano, Clemens

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٩ی مانﮕی نۆههمی سا ی  ١٧٧٨له ئ رنتبرايت شتاين
" "Ehrenbreitsteinله دايك بووە و ٢٨ی حهوتی  ١٨٤٢له ئاشافنبۆرگ

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١١٠

" "Aschaffenburgکۆچی دوايی کردووە .له بواری ﭘزيشکيدا دەرسی خو ندووە و له
سا ی  ١٨٠٠بهوﻻوە له بواری ئهدەبيشدا چاﻻکی بووە.
"ئاخيم فۆن ئارنيم" و "برنتانۆ کﻠ من" وەك وەچهی نو ی سهردەمی ڕۆمانتيك ،شيعر
و نووسراوە ئهدەبييهکانيان له ناو ئا ماندا ناودار بوون .وەك زيندووکردنهوەی
سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست خۆيان به کۆکردنهوەی کارە ئهدەبييه کۆنهکانی ئا مان
و ئورووﭘاوە خهريك کردووە .ئهو دوو نووسهرە بۆ يهکهم جار له شاری گۆتينﮕن
""Göttingenی ئا مان لهگهڵ يهکتر ئاشنا بوون .له سا ی  ١٨٠٤تا  ١٨٠٦به دووقۆ ی
کاريان لهسهر چ رۆک ك به ناوی "کوڕی شاخ سيحراوی" ) Des Knaben
 (Wunderhornکردووە .له ﭘهنا ئهوەشدا ئارنيم له شاری هايدلب رگ ڕۆژنامهيهکی به
ناوی " ٤١"Zeitung für Einsiedlerب و دەکردەوە که برنتانۆش له کارەکانيدا يارمهتی
دەدا.
کات برنتانۆ کۆتايی به کارە بازرگانييهکهی ه نا ،ﭘ ش ئهوەی کاری ئهدەبی بکا،
له بواری ﭘزيشکی دا دەستی به خو ندن کرد .له شيعرەکانی داهاتويدا کت بيکی به ناوی
عاشقانی تاجی گوڵ " "den Romanzen vom Rosenkranzکه له ن وان سا نی ١٨٠٢
تا  ١٨١٢نووسيبوونی ،ﭘ کهينا که لهو دا هونهر و م ژوويهکی تايبهتی چيرۆک
گ ڕانهوەی خو قاندوە ).(١٨١٧
ئارنيم خو ندنی له بواری زانستی سروشتی و بيرکاريی دەست ﭘ کردووە و له
ﭘهناشيدا لهسهر کاری نووسهريی بهردەوام بووە .لهگهڵ نوسراوە و شيعر و ڕۆمانی
تهواو نهکراوی "ﭘار زەرانی تاج" ) Die Kronenwächterسا ی  ،(١٨١٧خۆی به
کاری ئهدەبی ديکهشهوە خهريك کردووە.
"کوڕی شاخ سيحراوی" له  ٩٣٣ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە و به ش وازی کت بی ڕۆمانتيك
نووسراوە .ئارنيم و برنتانۆ له هاوينی سا ی  ١٨٠٥ناوەڕۆکی سهرەکی ئهو کارە
ئهدەبيهيان دەست ﭘ کرد .له شارەکانی هايدلب رگ و کاسﻠی ئا مان ت کستی شيعری

 ٤١له مانﮕی ئاوريل تا ئاگوستی سا ی  ٣٧ ١٨٠٨ژمارەيان ب و کردۆتهوە.
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عاشقانه ،تهسنيف و ﭘهخشانی ئهو نووسراوەيان له سهرچاوە کۆنهکان کۆکردەوە و
يهکهم دەقی ئهو کت بهيان له سا ی  ١٨٠٦دا چاپ کرد ،که ﭘ شکهش به گوته کرابوو.
ﭘ شوازی خو نهران لهو کت به بووە هۆی هاندانی ئهو دوو نووسهرە بۆ کارەکانی
داهاتوويان.
ناوەڕۆکی کت بی "کوڕی شاخ سيحراوی" ﭘ کهاتووە له چيرۆك ،م ژوو ،کاری
دەستی ،کاری ڕۆژانه و شيعری کۆميك .نيزيکهی  ٧٠٠ت کستی ناو کت بهکه ،شيعر
و نووسراوەی عاشقانهی مهحبووبی سهردەمی ڕۆمانتيك ﭘ ک د نن ،که کﻠيساکان،
ئاههنﮓ و شيعری خۆشهويستی ،مهته ی م ژوويی ،شيعر بۆ سوا کهر و سهرباز،
شيعری کۆچ و زۆر شتی تريش له خۆ دەگرن.
له ﭘهنا شيعری نهتهوەيی ) ١٧٧٨تا (١٧٧٩ی يۆهان گاتفريد و يۆهان گاتفريد ه ردر
) ١٧٤٤تا  (١٨٠٣و شاعری ئينﮕﻠيزی تۆماس ﭘرسی " ١٧٢٩) "Thomas Percyتا
 ،(١٨١١وەك هاندەر و سيمبول ك بۆ ئهو دوو نووسهرە ،که کيان له ت کست و
نووسراوی نيزيك به  ١٤٠سهرچاوەيتريش وەرگرتووە .ئهو کارە ئهدەبييه له س
ﭘهرتووك ﭘيکهاتووە و له م ژووی ئهدەبی ئا ماندا ج ی تايبهت به خۆی بۆ تهرخان
کراوە.
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١١٢

ياﮐوب گريم )(Jacob Grimm

زانا و ﭘسﭘۆری ئهدەب و زمانی ئا مانی ڕۆژی ٤ی ژانويهی  ١٧٨٥له شاری
هاناو""Hanauی ئا مان له دايك بووە و ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی سيﭘتامبری  ١٨٦٣له
برلين کۆچی دوايی کردووە.
ويله لم گريم )(Wilhelm Grimm

برای ياکوب گريم و زانای ئهدەب و زمانی ئا مانی ڕۆژی ٢٤ی مانﮕی ٢ی سا ی
 ١٧٨٦له شاری هاناو ""Hanauی ئا مان له دايك بووە و ڕۆژی ١٦ی مانﮕی ١٢ی
سا ی  ١٨٥٩کۆچی دوايی کردووە.
ئهو زانايانه ههردووکيان له سا ی  ١٨٣٠يهوە ﭘرۆفسۆری زانستﮕای شاری
گوتينﮕ ن و له سا ی ١٨٤١ەوە ئهندامی ئاکاد ميای ﭘرۆس ٤٢بوون .له بواری

 ٤٢ﭘرۆس ناوچهيهکی و تی ئا مانه له ﭘهنا زەرياچهی ڕۆژهه تی ئا مان .ناوی ﭘرۆس که به ﻻتينی ناوی ""BORUSSIAيه،
له سا ی ١٧٠١ەوە لهسهری دانراوە و له ناوچهکانی "لههستان" و "ليتوان"ەوە دەست ﭘ دەکا و به ﭘتوونی ناوچهی
باکووری ئا مان دەگر تهوە و ﭘ تهختهکهی برلين بووە.
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زانستييدا ،به دووقۆ ی نووسراوە کۆنهکانی ئا مانييان زيندوو کردۆتهوە و ووشهنامهی
ئا مانييان دروست کردووە.
ئهو دوو برايه ،يهعقوب و ويﻠه ﻠم به دوو قۆ ی ،کار کی مهزنی ل کۆ ينهوەيی
زمان و ئهدەبی ئا مانيان خو قاند ،که به هۆی ئهو کارەوە بنهمای سهرەکی فهلسهفهی
ئا مانيان بونيات نا .به خو قاندنی وشهنامهی ئا مانی ئهرک کی گه ك مهزنيان بۆ
ﭘسﭘۆرانی داهاتوو لهخۆيان بهج ه شت ،که سهدەيهك دوای مردنی ئهو دوو برايه له
ﻻيهن زانايانی دوای خۆيانهوە کۆتايی ﭘ هات .ئهو دوو برايه له ڕاستيدا بههۆی
کۆکردنهوەی چيرۆكه کۆنهکانی نووسهرانی ﭘ ش خۆيانهوە ناودار بوون.
يهعقوب و ويﻠه ﻠم گريم ،له بنهما هيهکی ئاسايی و خۆبهزل نهزاندا دوای مهرگی
زۆر زووی باوکيان گهورە بوون .ههر دووکيان له زانستﮕهی شاری ماربورگ
" "Marburgله بواری دادﭘهروەرييدا دەرسيان خو ندووە .مامۆستای ﭘسﭘۆر و
دادﭘهروەريی زانستی ،فريدريش کارل فۆن ساڤيﮕنی ""Friedrich Carl von Savigny
) ١٧٧٩تا  (١٨٦١هانی داون خۆيان به زمانی کۆنی ئا مانييهوە خهريك بکهن .دوای
کۆکردنهوەی ئهزموونی دادﭘهروەری که ههردووکيان وەك دادوەر کاريان کردووە،
بۆ ناسياوی لهگهڵ کارە کۆنهکانی زمان و ئهدەبی ئا مانی له کت بخانهی شاری کاسل
ل کۆ ينهوەيان کردووە.
سا ی  ١٨٣٠ﭘ کهوە کۆچيان کردۆته شاری گوتينﮕ ن .سا ی  ١٨٣٧ئهو دوو زانايه
لهگهڵ ﭘ نج ﭘرۆفيسۆڕی تر )له م ژوودا به ناوی حهوت گوتينﮕ ن ناويان دەرکردووە(
بههۆی گۆڕينی ياسای سهرەکی و ت له ﻻيهن شای نو ی هانۆڤ ر ،دژەبهرايهتی و
ﭘرۆت ستيان کردووە و ههر حهوت کهسيان له کارەکانيان دەر کراون .دوای چهند
سا ك ژيان له شاری کاسل ،سا ی  ١٨٤٠له ﻻيهن شاری برلينهوە بۆ کار داوا کراون
که تا سا ی ) ١٨٤٨يهعقوب( و ) ١٨٥٢ويﻠه ﻠم( وەك ﭘرۆفسۆر دەرسيان گوتۆتهوە و
چهند سا ی کۆتايی ژيانيان به ل کۆ ينهوەی زانستييهوە خهريك بوون.
کتيبی "منا ن  -چيرۆکی ناوماڵ" بهرههمی دووقۆ ی ئهو دوو برا ﭘسﭘۆرەيه که
سا ی  ١٨١٢له  ٧٧٣ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .کۆکردنهوەی گۆرانييه کۆنهکانی ناوچه
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جۆراوجۆرەکانی ئا مان که ﭘ شتريش دوای سا ی  ،١٨٠٧له ﻻيهن "ئاخيم فۆن ئارنيم"
و "برنتانۆ کﻠ من"وە بهڕ وەچووبوو ،وەك سيمبول ك ،بۆ ئهو دوو برايه ﭘرۆژە و
ﭘﻼنيکی بۆ در ژەدان بهو کارە بۆ داهاتوودا ﭘ ک ه نا .بهو ش وەيه سا ی ١٨١٢
يهکهم کت بی "منا ن  -چيرۆکی ناوماڵ" که بريتی بووە له  ٨٦نووسراوە ،ب و بۆتهوە
و سا ی  ١٨١٥دووههم کت بی بهدوادا هاتووە که ژمارەی نووسراوەکانييانی گهياندە
.٢١٠
کت بی "منا ن  -چيرۆکی ناوماڵ" که له  ٦٠چيرۆك ﭘ کهاتووە ،بريتييه له ژمار کی
زۆر گ ڕانهوەی خه کی :تهنز ،درۆ و چيرۆکی ترس نهر ،چيرۆکی حيماسی ،چيرۆکی
ئاژە ن ،سروشت و گ ڕاوەکانی تر.
له ماوەی ژيانی ئهو دوو برايهدا کت بی "منا ن  -چيرۆکی ناوماڵ" حهوت جار
چاپ کرايهوە .ئهو چيرۆکانه ڕ ﮕايان بۆ دەرەوەی ئا مانيش دۆزييهوە و له زۆربهی
و تانی دەوروبهر چاپ کران و ناويان دەرکرد.

١١٥
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جهين ئاستن )(Jane Austen

نووسهری ئينﮕﻠيزی ،ڕۆژی ١٦ی ١٢ی سا ی  ١٧٧٥له شاری ستيڤنتن له ناوچهی
ههمﭘشير ") "Steventon (Hampshireله دايك بووە ،ڕۆژی ١٨ی مانﮕی ٧ی سا ی
 ١٨١٧له شاری وينچستری ههمان ناوچه ") "Winchester (Hampshireکۆچی دوايی
کردووە .وەك کچی مرۆڤ کی رۆحانی له باشووری ئينﮕﻠيز گهورەبووە ،له سا ی
 ١٨٠٠بهدواوە له شاری " "Bathکه له باشووری ڕۆژئاوای ئينﮕﻠيز هه کهوتووە،
ژياوە.
جين ئاستن وەك حهوتهمين منداڵ له ههشت مندا ی بنهما هيهکی ڕۆحانی له شاری
ستيڤنتن چاوی کردۆتهوە و لهبهر ئهوەی تا کۆتايی زەماوەندی نهکردووە ،تهواوی
ژيانی لهگهڵ بنهما هکهيدا ماوەتهوە.
له سا ی ١٧٩٥ەوە دەستی به نووسين کردووە .سا ی  ١٧٩٥ڕۆمان کی نامهيی
ﭘ که نا به ناوی ئ ﻠينۆر و ماريان " "Elinor and Marianneکه دووساڵ دواتر گۆڕی
و به ناوی ههست و ههستياری " "Sense and Sensibilityسا ی  ١٨١١ب وی کردەوە.
له ن وان سا نی  ١٨٠٠تا  ١٨٠٥دا له شاری " "Bathژياوە -ئهو ج ﮕايهی وا دواتر
لهسا ی  ١٨١٨دا ڕۆمان کی ديکهی به ناوی کﻠيسهی نۆرثانﮕر ""Northanger Abbey
خو قاند.
دوای مردنی باوکی )سا ی  (١٨٠٥دايکيان و دوو کچی ،جهين و کاساندرا
" "Cassandraکۆچيان کردە شاری ساوتهمﭘتۆن " "Southamptonکرد و له ئهنجامدا
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له چاوتن کۆتريج ") "Chawton Cottage (Hampshireگيرسانهوە .لهوێ جهين ئاستين
دوو ڕۆمانی منسفيﻠد ﭘاڕك " (١٨١٤) "Mansfield Parkو شانازی و دەمارگژی
" "Pride and Prejudiceههروەها ئ ما ""Emmaی نووسی ) .(١٨١٦دوايين
ڕۆمانيشی به ناوی " "Sanditonنهتوانی کۆتايی ﭘ به ن ت .تاقم ك له نووسهرە ناودارە
ئينﮕﻠيزيهکانی ئهو سهردەمه بۆ و نه والتر سکات " "Walter Scottبهسهر ڕۆمانهکانی
جهين ئاستينياندا هه ﮕوتووە ،به ب ئهوەی بزانن نووسهرەکهی ک يه ،چونکه جهين
ههموو ڕۆمانهکانی به ناو کی شاراوە ب و کردۆتهوە و ل هاتوويی ئهدەبی خۆی
تهنانهت له ئهندامانی بنهما هکهشی شاردۆتهوە.
ڕۆمانهکانی جهين ئاستين ئهمڕۆ يهك له خۆشهويستترين ڕۆمانه کﻼسيکييهکانی
ئينﮕﻠيز له ئهژمار د ن .ڕوانﮕهی ت کهڵ به تهنز و شۆخی ئهو ڕۆمانه خه کيانهی که
تو ژی ناوەڕاستی کۆمه ﮕای نيشانه گرتبوو ،به ش واز کی ﭘڕمانا خو ق ندراوە.
کت بی "شانازی و دەمارگژی" ) (Pride and Prejudiceسا ی  ١٨١٣له ٤١٦
ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٤٨وەك ڕۆمانی ڕۆمانتيك چاپ
کراوە .ئاستن لهسا ی ١٧٩٦ەوە دەستی به نووسينی ئهو ڕۆمانه لهژ ر ناوی " First
 "Impressionsبه ش وازی نامهنووسين کردووە و سا ی  ١٧٩٧وەك نووسراوەيهکی
گ ڕاوەيی ل کردووە و ئينجا سا ی  ١٨١٣کاری لهسهر کردووە و وەك ڕۆمان ب وی
کردۆتهوە.
نووسهر لهو دا ،به ش وازی تهنزئام ز و به ل هاتووييهکی له ڕادەبهدەرەوە تهوەری
کۆمه يهتيی ئهو سهردەمه له ﻻيهن دايك و باوک ك دەگ ڕ تهوە و باس له چارەنووسی
کچ كيان به ناوی ئ ﻠيزاب ت دەکات که دووههم کچ له ﭘ نج کهنيشکی شوو نهکردووی
بنهما هی ب ن ت ""Bennetە و دايکی ههو ی به شوودانی دەدات .دايکهکه ،کوڕی
بنهما هيهكی تازە دراوس يان به ناوی جهنابی ب نﮕﻠی " "Mr. Bingleyبۆ ئ ﻠيزاب ت
دەدۆز تهوە ،به م کچهکهی ئهو زماوەندە ناسهلم نی و ...
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جۆز ف فرايه ر ڤۆن ئايشندۆرف )(Joseph Freiherr von Eichendorff

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٠ی مانﮕی ٣ی سا ی  ١٧٨٨له کۆشکی لوبويتس له
ناوچهی راتيبۆر " "Ratiborی لههستان )ﭘۆلۆنيا( له دايك بووە و ٢٦ی ١١ی سا ی
 ١٨٥٧له شاری نايس " "Neißeی و تی ﭘۆلۆنيا کۆچی دوايی کردووە.
جۆز ف فۆن ئايشندۆرف کوڕی ئهفسهر کی نيزامی بووە و له ناوچهی
ئۆبهرشﻼيزن " "Oberschlesienکه ناوچهيهکی م ژوويی باشووری ئا مانه و ئهمرۆ
زۆربهی ئهو ناوچهيه کهوتۆته ناو و تی ﭘۆلۆنياوە ،له بنهما هيهکی فناتيکی ئايينيی
کاتۆليک گهورە بووە .له سا ی ١٨٠٥ەوە له بواری دادﭘهروەری له شاری هاله که
دەکهو ته ڕۆژهه تی ئا مان ،له هايدلب رگ و ههروەها ويهنی و تی ئوتريش دەرسی
خو ندووە .هاوکات لهگهڵ ژيان له شاری برلين )سا ی  ١٨٠٩تا  (١٨١٠له گهڵ
کارەکانی چهند له شاعيرانی رۆمانتيك وەك "ئاخيم فۆن ئارنيم" و " کﻠ من برنتانۆ"
ناسياويی ﭘهيدا کردووە .له سا ی  ١٨٢٤بۆ ماوەی س ساڵ بهرﭘرسيی قوتابخانهکانی
شاری دانسينﮕی ﭘۆلۆنيای لهسهر شان بووە.
خۆشهويستی ئهو ئهديبه بۆ نووسينی بابهتی ئهدەبی به خو ندنهوەی ڕۆمانی "کوڕی
شاخ سيحراوی" نووسينی ئارمين و برنتانۆ ) ١٨٠٦تا  (١٨٠٨که ﭘ شتريش ئاماژەمان
ﭘ کرد ،دەستيﭘ کردووە.
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ئايشندۆرف وەك ناودارترين مرۆڤی ئا مانی سهردەمی ڕۆمانتسيزم له ئهژمار دێ
و زۆربهی ش عرەکانی له سا ی  ١٨٣٧بهوﻻوە ،وەك کۆکراوەی کارە ئهدەبيهکانی،
ب و کراونهتهوە .ناوەڕۆکی ش عر و گ ڕاوەکانی ،ديمهن و ج ی ژيانی خۆی به
ش واز کی جۆان و نا دەکهن" .سروشت" له ش عر و نووسراوەکانيدا ڕۆح کی نوێ و
ههست کی ئينسانی تايبهتيی ﭘ دەبهخشرێ .ناودارترين کت بی به ناوی "ئهو ژيانهی
هيچی ل هه ناوەرێ" لهسهر ش وازی ڕۆمانتيك له  ١٣٦ﻻﭘهڕەدا سا ی  ١٨٢٦له
چاپ دراوە.
ناوەڕۆکی کت بهکه لهسهر کوڕە ئاشهوان ک ساغ بۆتهوە که له ﻻيهن باوکيهوە وەك
مرۆڤ کی تهمبهڵ و تهوەزل جو نی ﭘی دەدرێ و دەردەکرێ بۆ ئهوەی ف ر ب له
دەرەوەی بنهما هکهی خۆی لهسهر ﭘ ی خۆی ڕاوەست  .کوڕەکه به کهرەسهی
مۆسيقاکهيهوە )کهمان( و به متمانهکردن به خودا وەڕێ دەکهوێ .له سهرەڕ دا دوو
ژنی دەو همهند که لهسهر سهفهر بوون ،قوت دەبنهوە و ئهو لهگهڵ خۆيان هه دەگرن
و دەيکهن به باغهوانی خۆيان و دواتريش دەکر ته بهرﭘرسی ما ييان .کوڕە ﭘا هوانهکی
٤٣
ئهو ڕۆمانه عاشقی يهك لهو ژنانه دەب و ...
ڕۆمانهکه ،له ڕوانﮕهی کوڕە ئاشهوانهوە و له  ١٠بهشدا به ش وازی شيعر و
ﭘهخشان دەگ ڕدر تهوە ٤٤.سا ی  ١٩٧٣و ههروەها  ١٩٧٨چيرۆکی ئهو ڕۆمانه کراوە
به فيﻠم.

 ٤٣ئهو ڕيوايهته ،ههند ک له داستانی يۆسف و عهزيزی ميسری ناو تهوڕات و قورئان دەچ ت و تا
ڕادەيهکيش له حيکايهتی "سهعد و سهعيد"ی کوردی.
 ٤٤ت که ويی شيعر و ﭘهخشانيش دياردەيهکی سهرەکيی بهيتی کوردييه .ديارە ئهو نزيکايهتييانه ههرگيز به
واتای ئهوە نين که يهک ﻻيهن لهوی ديکهی وەرگرتب ت به کوو "تهوارود"ە و هاوبهشی و نزيکايهتی ڕۆح و
ههستی مرۆڤ له يهکتر دەگهي ن ت ،باوەکوو ئهو مرۆڤانه له و ت و قاڕڕەی جياوازی جيهاندا ژياب تن.

١١٩

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

هانس ﮐريستيان ئاندرسن )(Hans Christian Andersen

نووسهری دانمارکی ،ڕۆژی ٢ی ئاوريﻠی  ١٨٠٥له شاری ئۆد نسه " "Odenseله
دايك بووە و ڕۆژی ٤ی ئاگوستی  ١٨٧٥له شاری کۆﭘ نهاك کۆچی دوايی کردووە.
هانس له بنهما هيهکی ههژار هه کهوتووە و باوکی کهوشدروو بووە .هانس له تهمهنی
 ١٤سا هييدا به تهنيا کۆچی کرد بۆ شاری کۆﭘ نهاك بۆ ئهوەی بب به هونهرﭘيشهی
سينهما .لهوێ به هاوکاری چهند کهس له ناسياوەکانی و ههروەها ﭘشتﮕيری شا
فريدريکی چوارەم ،توانی له قوتابخانهی ﻻتينی و ههروەها له زانستﮕه له بواری
فهلسهفه ) (١٨٢٩در ژە به خو ندن بدا .له سا ی  ١٨٣١يشهوە چهندين جار سهفهری
ئا مان و فهڕانسه و ئيتاليای کرد.
ناوبهدەرەوەيی جيهانی ئهو نووسهرە به هۆی چيرۆکهکانيهوەيهتی وەك :جﻠو بهرگی
نو ی قهيسهر " ،"Des Kaisers neue Kleiderشازادەخانمی ناو نۆك " Die Prinzessin
 ،"auf der Erbseﭘهری دەريايی بچکۆله " ،"Die kleine Seejungfrauشاژنی بهفرين
و کيژی بچووك به چ ه شهمچهوە " Die Schneekönigin und Das kleine Mädchen
 ."mit den Schwefelhölzernئهو چيرۆکانه کهم و زۆر ،وەرگهڕاونهته سهر ههموو
زمانه زيندوەکانی جيهان و وەرگ ڕاوی کورديشيان ههيه .چيرۆکهکانی ئهو زياتر له
ههموو چيرۆک کيتر خو نراونهتهوە.
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له ﭘهنا خو قاندنی ئهو چيرۆکانه که هانس ئاندرسن له سهرەتاوە وەك نووسراوی
ﻻوەکی سهيری کردوون ،خۆی به کاری شانۆگهری ،شيعر ،سهفهرنامه ،ڕۆمان و
بيرەوەری و ههروەها نووسراوەی بيۆگرفييهوە خهريك کردووە.
کت بی گ ڕانهوەی چيرۆك بۆ منا ن "Märchen, für Kinder erzählt" ،که له سا ی
 ١٨٣٥تا  ١٨٤٨له  ٢٣٨ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە .ئهو  ١٨٦چيرۆكه ،که به زياتر له
 ٨٠زمانی زيندووی جيهان چاﭘکراون ،له سهرچاوەی ئا مانی ،دانمارکی و يۆنانی و
ههروەها گ ڕاوە و حيماسيهکانهوە وەريﮕرتوون .ئهگهرچی چيرۆکهکان له بابهتی
ئهخﻼقی ،تهنز و ڕەخنه بۆ منا ن ﭘيکهاتوون ،به م بۆ مرۆڤی گهورەش گهل ک ج ی
دەرس وەرگرتنن.
مهزنترين کاری هانس ئاندرسن لهناو چيرۆکهکانيدا "شاژنی بهفرين" ە .لهو دا
شهيتان ئاو نهيهکی دروست کردووە که تهنيا کاری گا تهجاڕ و ناﭘهسهند نيشان دەدا،
جوانی و کاری باش بچووك دەکاتهوە ياخود ههر نيشانی نادا .کات ئهو ئاو نهيه
دەشک  ،وردەشيشهکانی له ناو لهشی زۆربهی مرۆڤی ئهم جيهانه هه دەچهقن و بهو
هۆيهوە ژيان ك به د ی ﭘۆ يينهوە در ژە ﭘ دەدەن .يهك لهو مرۆڤانه ،کهی ""Kay
بچووکه که دەچ ته شو نی دەسه تی شاژنی بهفرين و  ...لهو چيرۆکهدا هانس ئاندرسن
چهندين ڕوانﮕه و مايهی سهرەکی وەك ئاژەڵ ،جادووکردن ،ژنی سيحرباز و ...
ئاو تهی يهکتر دەکا و به ش واز کی ﭘسﭘۆڕانه خۆشهويستی دەخو ق ن  .ئهو چيرۆکانهی
ئاندرسن هاوڕێ لهگهڵ بيرۆکهيهکی فهلسهفيی که به تهواوی گ ڕانهوەکانييهوە ديارە،
چهشنه چيرۆکيکی نوێ دەخو ق ن که ههموو ئاکتهرەکانی به ش واز کی زيندوو خۆ
دەنو نن.
چيرۆك و کارە ئهدەبييهکانی ئاندرسن بۆ ماوەيهکی زۆر له دانمارك شاراوە
مابوونهوە و گرنﮕايهتی ﭘ نهدەدرا .به م دوای دۆزينهوەی ئهو خهز نه ﭘڕ بايهخه
ئهدەبييه بۆ منا ن و گهنجان ،ناوی هانس کريستيان ئاندرسن بۆ ههميشه زيندوو
مايهوە.
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نيکۆﻻی گوگول )(Nikolai Gogol

نووسهری ڕووسی ،ڕۆژی ١ی ئاوريﻠی  ١٨٠٩له شاری ويﻠيکی لوکی
" "Welikije Lukiله دايك بووە و ڕۆژی ٤ی مارسی  ١٨٥٢له شاری مسکۆ کۆچی
دوايی کردووە.
نيکۆﻻی گوگول به خو قاندنی ڕۆمان و نووسراوەکانی يارمهتييهکی مهزنی
ئهدەبياتی جيهانی داوە .سهرەڕای ئهوەی نووسراوەکانی زيندانيی چوارچ وەيهکی
رۆمانتيكی ههبوو ،نووسهر له سا ی  ١٨٣٥بهوﻻوە وەك فيۆدۆر داستايۆوسکی
" "Fjodor Dostojewskiبووە نموونهيهکی ﭘ شڕەوی ڕيئاليزم لهناو گهنجانی ڕووسيادا.
گوگول که له ناوچهی ئوکرايين هاتبووە دنيا ،له سا ی  ١٨٢٨دا چوو بۆ سهنت
ﭘيترزبورگ " ،"Sankt Petersburgئهو شو نهی که وەك کارمهند و مامۆستای
قوتابخانهی ناوەندی ت يدا هه دەسووڕا .لهو شارەدا بوو که ﭘهيوەندی دۆستايهتی لهگهڵ
ئهلکساندر ﭘوشکين " "Puschkin Alexanderﭘ که نا .سا ی  ١٨٣١به سهرکهوتوويی
توانی گ ڕاوە و شيعرەکانی سهبارەت به ژيانی وەرز ريی له ئوکڕاين بﮕهي ن ته کۆتايی
و ب وی بکاتهوە.
بههۆی خو قاندنی ڕۆمانی ڕۆحی مردوو " (١٨٤٢) "Tote Seelenڕوانﮕهيهکی
سهير و سهمهڕەی له جيهان خسته بهرچاوی خه ک .به خو قاندنی کاری ئهدەبی تر
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وەك :شهيتانهکان بخنک نن " ،"den Teufel zu bändigenتوانی خزمهت کی مهزن به
ئهدەبياتی ڕووسيا بکات .گوگول له کۆتايی سا هکانی ژيانيدا که ت که وی ترس ببوو،
بهردەوام ئامۆژگاری خۆی دەکرد؛ چهند جار و تی روسيای بهج ه شت و له دنيای
سياسی – ئايينی و ئهخﻼقيدا نوقم بوو.
ڕۆمانی "ڕۆحی مردوو" سا ی  ١٨٤٢له چاپ دراوە ،دەقه ئا مانييهکهی سا ی
 ١٨٤٦وەك ڕۆمان کی ڕۆمانتيکی ب و بۆتهوە .داب ونهريتی زيندووی روسيا به
هۆی ڕۆمانهکهی گوگول ش واز کی قووڵ و نو ی بهخۆيهوە گرت .لهو دا ئهو ،له
ڕ ﮕهی شيعری ناو ڕۆمانهکهيهوە ،ک شهی ئايينی به خاو نکردنهوەی ڕۆح چارەسهر
دەکا.
ناوەڕۆکی کت بهکه به کارمهند کی ﭘترزبۆرگ به ناوی چيچيکۆڤ
" "Tschitschikowدەست ﭘ دەکا که دەچ ته ناو شار ک که حکوومهتدارانی ل کۆ
بوونهوتهوە و لهوێ بههۆی ميوانداريی له ﭘينج بنهما ه ﭘ شنياريان ﭘ دەکا که
مردووەکانيان به کڕين ،دوبارە بۆ زيندوو بکاتهوە و ...
بۆ نووسهر سهراسهری ئهم جيهانه وەك شت کی گهل ك بهکار نههاتوو و ب نرخ
نيشان دەدرێ .ههموو شت ک ئاسايی و ب رووحه .ب نرخيی ﻻی گوگول تايبهتمهنديی
جيهانيکه که دژ به ههمووشت ك و ههموو کهس ك ڕاوەستاوە و ئايين وەك ڕزگارکهر ك
بۆ ک شهکان ،ﻻی ئهو ئيتر ج ﮕای بۆ نهماوەتهوە.

١٢٣
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با ﺰاك )(Honoré de Balzac

نووسهری فهرەنسی ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی مای سا ی  ١٧٩٩له شاری تورس
" "Toursله دايك بووە ،ڕۆژی ١٨ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ١٨٥٠له ﭘاريس کۆچی
دوايی کردووە .له زانستﮕهی سوربن ""Sorbonneی ﭘاريس له بواری دادوەريدا
دەرسی خو ندووە.
با زاك وەك کوڕی بهرﭘرسی نهخۆشخانهی شاری تورس له سا ی  ١٨٠٧خو ندنی
له قوتابخانهی ئاسايی تهواو کردووە و سا ی  ١٨١٦له ﭘاريس له بواری دادوەريدا
دەستی به خو ندن کردوە .ماوەيهکی کورت دوای دەستﭘ کی خو ندن له زانستﮕه ،بۆ
بهڕ وەبردنی چاﭘخانه و ﭘهرتووکفرۆشی دەستی له خو ندن هه ﮕرتووە و بههۆی
سهرکهوتوو نهبوون لهو کارەدا تا ئاخرين ڕۆژەکانی ژيانی وەك مرۆڤ کی ههژار و
قهرزدار ماوەتهوە.
با زاك ل هاتوويی خۆی له نووسيندا به ههند ک ڕۆمانی ئاسايی دەست ﭘ کرد و تا
سا ی  ١٨٢٠هکانيش ههر لهژ ر "ناسناو" کدا ب وی دەکردنهوە .سا ی  ١٨٢٩بۆ
يهکهمجار ﭘهرتووک كی لهژ ر ناوی خۆی ب و کردەوە .ڕۆمانی "ئاخرين چۆوان"،
" ،"Chouanکه ناوەڕۆکهکهی لهسهر ڕاﭘهڕينی دژ به سيستهمی ﭘاشايی سا نی
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 ١٨٠٠/١٧٩٩بوو ،بوو به هۆی دەسﭘ کی چهند ڕۆمانی کۆمه يهتی ديکهی و
سهرهڕای ئهوەی بهردەوام نهخۆشيش دەکهوت ،ديسانهکه توانی سهرکهوتووييهکی
زۆر بۆخۆی دەستهبهر بکات .به ﭘ ی کات ،ش وازی ڕ ئاليسمی بۆ ش وهی نووسين و
گ ڕانهوهی ڕۆمانهکانی دۆزيهوه که تا سهدهی بيستهميش وهك نموونه و سيمبول ك بۆ
نووسهرانی دوای خۆی مايهوه .سا ك ﭘ ش کۆچی داوييهکهی لهگهڵ "کۆنت س" کی
ﭘۆلۆنيايی به ناوی ئ ڤ ﻠينا هانسکا " "Evelina Hanskaدا زهماوهندی کرد که ﭘ شتر بۆ
نزيکهی  ١٨ساڵ به نامه گۆڕينهوە ﭘهيوهندييان لهگهڵ يهکتردا ههبوو.
با زاك وهك ﭘ که نهری ڕۆحی "ڕ ئاليسم"ی ڕۆمانی فهرانسهی ناسراوه.
تايبهتمهنديی نووسراوهکانی بريتی بوون له ڕوونکردنهوهی به ووردی کاراکتهره
جياوازهکان و ههروهها نيشاندانی چهندين چهشن فۆرمی هه س و کهوتی ئينسانی.
با زاک سهرجهم  ٩١ڕۆمانی نووسيوە ،که يهکيان "کوم ديای ئينسانی" )ﭘ کهاتووی
سا ی  ١٨٢٩ههتا  ،(١٨٥٠وهك کار ک بوو دژ به "کوم ديی خودايی" که دانته
ئاليجيرس " "Dante Alighierisکه له ن وان سا نی  ١٣٠٧تا  ١٣٢١ی زاي نيدا
نووسيبووی .لهوکت بهدا با زاك به ت ر و تهسهلی باس له ههموو تو ژهکانی کۆمه ﮕای
سهردەمی شوڕشی فهرانسه و نۆژهنکردنهوهی سهردهمی ناﭘﻠئۆن و قهيسهرهکان
دهکا) ١٧٨٩تا  .(١٨٣٠با زاک به ﮕه کۆمه يهتی و م ژووييهکان تهنيا به
چارهنووسهوه نابهست تهوە به کوو ﭘهيوهندەنديان به ﭘ داويستيی بنهڕهتيهوه دەدات.
يهك له بهرههمه گرنﮕهکانی با زاك "خهيا ه له دهست چوورکان" ه "
 ."Illusionenکت بهکه ،خۆی به سهردهمی نووژهنکردنهوه لهژ ر حوکومڕانی لودويﮕی
ههژدههوه ""Ludwig XVIIIخهريك کردووه و گۆڕهﭘانی ژيانی ناوچهکه له چوارچ وهی
"کوم ديی ئينسانی"دا له خۆ دهگر ت که دهگهڕ تهوه بۆ سا نی  ١٨٣٧تا  .١٨٤٤سا ی
 ١٨٤٥دهقه وهرگ ڕاوه ئا مانييهکهی له  ٤٢٨ﻻﭘهڕهدا وهك ڕۆمانی ر ئاليستی له چاپ
دراوه .ه زی ﭘاره ،هۆگريی بۆ خۆشهويستی ،شانازی و ﭘ شکهوتوويی کۆمه يهتی
له ﭘاريس ،تهوهره سهرهکيهکانی ئهو کت بهن.

Verlorene

چيرۆکی ڕۆمانهکه لهسهر مرۆڤ كی شاعيره به ناوی لوسين " "Lucienسا ی ١٨٢١
له باشووری فهرهنسهوه له ناوچهی ئانﮕۆل م ""Angoulêmeهوه بۆ ﭘاريس کۆچی
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کردووە ،مرۆڤ کی خوازياری ﭘﻠه و ﭘايهيه و بۆ دۆزينهوهی شانس و ئيقبال ،خۆی به
ز ڕ و ز وی دايکی دهڕاز ن تهوه بۆ ئهوهی له ناو کۆمه ی دهو همهنددا ج ی بکهنهوه
و ...
با زاك به نووسينی کت بی "خهيا ه له دهست چووەکان" ڕۆمانيکی تايبهتی دەخو ق نی
که وهك ژياننامهيهك دهنو ن  .دواتر رۆمان کيتر به ناوی "ترووسکه و بهختی ڕهشی
ژنی خۆفرۆش" ) (Splendeurs et misères des courtisansدهخو ق ن که له ن وان
سا نی  ١٨٣٦تا ١٨٤٧دا ﭘ کهاتووه و دهقه ئا مانييه  ٤٨٠ﻻﭘهڕەييهکهی له سا ی
 ١٨٤٥دا له چاپ دراوه .به هۆی ئهو کت بهوە ،که به ش وهيهك در ژهی ﭘهرتووکی
"خهيا ه له دهست چووەکان"ه ،با زاك به ش واز کی ووردتر و ڕوونتر ﭘهيوهندايهتی
و بارودۆخی خۆشﮕوزهرانی کۆمه ﮕای ئهشڕافی سهردهمی خۆی و نا دهکا و هاوکات
لهگهڵ جياکردنهوەی تو ژە ڕەنﮕاوڕەنﮕهکانی ناو کۆمه ﮕاکه ،ڕهخنهی زۆر توند له
سهرهه دانی بورژوازی دهگر ت.
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شارلوت ب ۆنت

١٢٦

)(Charlotte Brontë

نووسهری ئينﮕﻠيزی ڕۆژی ٢١ی مانﮕی ئاوريﻠی سا ی  ١٨١٦له تۆرنتن
")"Thorntonی ناوچهی  (Yorkshireله دايك بووه و ٣١ی مارسی  ١٨٥٥له هاوۆرت
") "hawortی  (Yorkshireکۆچی دوايی کردووه.
شارلوت ،که سهردهم کی مندا يی بهختهوهرانهی نهبووه ،وهك س ههم کچی
قهشهيهکی مهسيحی بهناوی بڕۆنت هاتۆته سهر دنيا .سا ی  ١٨٣١له بنکهی
ﭘهروهردهيی " "Roe Headدهرسی خو ندووه و له سا ی ١٨٣٥هوه وهك ڕاه نهر لهو
بنکهيه کاری کردووه .چهند جار کاری دادﭘهروەری وە ئهستۆ گرتووە و به م بههۆی
سهرکهوتوو نهبوونيهوە دوای ماوەيهکی کورت وەﻻی ناون .دوای سا ی  ١٨٤٢که
شارلوت ناسهرکهوتوو مابۆوە دوو خوشکی به ناوی ئان " "Anneو ئ ميﻠی ""Emily
که ئهوانيش چاﻻکی ئهدەبييان دەکرد ،هانيان دا که وەدوای ل هاتووە ئهدەبييهکهی
بکهو ت.
سا ی  ١٨٤٦به ب سهرکهوتوويی دەسته شيعر کی هه بژ ردراوی خۆی لهژ ر
ناوی سيوود نيمس کيور ر " ،"Pseudonymen Currerههروەها ئ ﻠيس )ئ ميﻠی( ] Ellis
) [(Emilyو ئاکتن ئان ب ل ] [Acton (Anne) Bellب و کردەوە .سا ی  ١٨٤٧لهژ ر
ناسناوی سيوود نيمس شاڕلۆتس " "Pseudonym Charlottesڕۆمان کی به ناوی جهين
ئه ر " "Jane Eyreب و کردەوە و لهوێ بهدواوە له ناو ناودارانی ئهدەبی لهندەندا ناوی
دەرکرد .سا ی  ١٨٥٧ڕۆمان کيتری به ناوی ﭘرۆفسۆر ) (The Professorدا دەرەوە.
له ههمان سا دا بيۆگرآفييهکهی له ژ ر ناوی ژيانی شارلوت بڕۆنت ) The Life of
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(Charlotte Brontëدا ب و بۆوە که تا ئهمڕۆش يهك له سهرکيترين سهرچاوەکانه بۆ
ل کۆ ينهوە لهسهر ژيانی ئهو ژنه ئهديبه .شاڕلۆت دوابهدوای يهکهم دووگيان بوونی،
بههۆی نهخۆشی سيﭘهﻻكهوە کۆچی دوايی کرد.
له ن وان ئهو س خوشکه نووسهرەدا ،شارلوت سهرکهوتووترينيان بوو .له
نووسراوە ئهدەبييهکانيدا ل کۆ ينهوەيهکی ووردی ئاو تهی ڕەوانناسی و نهخۆشيی
کۆمه يهتی له کۆمه ﮕای سهردەمی ڤيکتۆريايی کردووە .له ههر چوار ڕۆمانهکانيدا
به ش وەيهکی دووﭘاتکهرەوە ه رشی کردۆته سهر چهشنی سيستهمی ﭘهروەردەيی له
بريتانيا .کات لهسهر ڕۆمانی ﭘرۆفسۆر ) (The Professorڕەخنهی ل ﮕيرابوو،
شارلوت له مانﮕی ژانويهی دا ١٨٥٠گوتی" :ئارەزووی من بوونی ئهو ڕەخنهگرانهيه
که له من وەك نووسهر ك ڕەخنه بﮕرن ،نهك وەك له ژن ك"
جهين ئه ر " "Jane Eyreسا ی  ١٨٤٧له  ٤٥٧ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە ،دەقه
ئا مانييهکهی سا ی  ١٨٥٤لهسهر ش وازی ڕۆمان )سهردەمی ويکتۆريا( وەك
هونهر کی نو ی گ ڕانهوەی ڕۆمانی سهرکهوتووی سهدەی  ١٩هاتۆته بازارەوە" .
جهين ئه ر"ی بی دايك و باوك که له ما ی خزمهکانی به ب ئهوەی سهرنجی بدر ت ،
زۆر به ش وەيهکی ناخۆشهويستانه ،گهورە بووە ،بۆ ﭘهروەردەکردن ،ن رراوەته شاری
" - "Lowoodئهو ج يهی که نووسهر خۆی ،دواتر وەك مامۆستايهکی بواری
ﭘهروەردە ،لهوێ کاری کرد.
وەك ﭘهرتووکی ڕەخنهگرانه ،ئهو کت بهی شارلوت يهك له ناودارترين نموونهکانه
به تايبهت لهناو نووسهرە ژنهکاندا .چاﻻکی و داواکاريی لهڕادە بهدەری ئهو نووسهرە
لهو ﭘهرتووکهدا به ش وەيهکی ڕۆمانتيك دەگهڕ تهوە بۆ سهرهه دانهوەی ژيان کی
عهق نی ،که لهسهر ت ﮕهييشتويی و چاوەد ری وورد بونيات نراوە.
ڕۆمانی جهين ئه ر مۆر کی بهه زی لهسهر ناوی شارلوت بڕۆنت داوە ،ئهويش
لهبهر ئهوەی ڕۆح کی بهه زی بۆ داواکاريی ئهخﻼقی ت دا ﭘهروەردە کراوە .ئهو
ڕۆمانه چهندين جار کراوەته فيﻠم.
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ئ ميلﯽ ب ۆنت )(Emily Brontë

نووسهری ئينﮕﻠيزی ڕۆژی  ٣٠ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨١٨له تۆرنتن
")"Thorntonی ناوچهی  (Yorkshireله دايك بووه و ڕۆژی ١٩ی مانﮕی د سامبری
سا ی  ١٨٤٨له هاوۆرت " "hawortی ) (Yorkshireکۆچی دوايی کردووە .له سا ی
١٨٣٧ەوە وەك مامۆستای قوتابخانه کاری کردووە.
ئ ميﻠی بڕۆنت به نووسينی تهنيا ڕۆمانهکهی ،ناودارترين کاری ئهدەبيی له ناو س
خوشکی ئهديبی بنهما هی بڕۆنتهدا خو قاند .ئهو کارە وەك باشترين کاری سهردەمی
ويکتۆريا ناسراوە.
ئ ميﻠی لهگهڵ خوشکهکانی شارلوت " ،"Charlotteئان " "Anneو برانو ل
" "Branwellله شاری هاوۆرت " "hawortگهورە بوون ،ئهو شارەی که باوکيان وەك
قهشهی مهسيحی ت يدا هه سووڕاو بووە .مردنی زۆر زووی دايك و خوشکيان،
ههروەها بارودۆخی خراﭘی ئابووريی بنهما هکهيان ببووە هۆی دووربوون و تاك
کهوتنهوەيان له کۆمه ﮕا و ئهو مهسهلهيه دۆخ کی تهنيايی و ﭘڕ له فانتازيا و
خو ق نهريی بۆ ﭘ ك ه نابوون.
ئهو خوشکه ئهديبانه دەستيان دابووە نووسينی ش عر و م ژووی دوو سهردەمی
و  Gondaکه بووە هۆی خو قاندنی کت ب کی شيعر بهناوی " "Poemsله سا ی ١٨٤٦له
شاری لهندەن .ئ ميﻠی که له سا ی  ١٨٣٧بهوﻻوە وەك مامۆستا و ڕاه نهری مندا ن
کاری کردووە ،سا ی  ١٨٤٢گهڕايهوە بۆ هاوۆرت .سا ی  ١٨٤٥نووسينی ڕۆمانی
لوتکهی تۆفان ""Wuthering Heightsی دەست ﭘ کرد و له سا ی  ١٨٤٧له بهرگ کدا
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لهگهڵ ڕۆمانی خوشکهکهی "ئان" به ناوی " "Agnes Greyله چاپ درا و ب ويان
کردەوە.
ڕۆمانی لوتکهی تۆفان " "Wuthering Heightsسا ی  ١٨٤٧له  ٧٦٤ﻻﭘهڕەدا له
چاپ درا .ههروەها دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٨٥١وەك کت بی ڕۆمان له چاپ دراوە.
ئهو ڕۆمانه وەک ڕووداو کی ئهدەبی بۆ سهردەمی ويکتۆريا له ئهژمار دێ و
ناوەڕۆکهکهی شی کردنهوەی بارودۆخی کۆمه يهتی و ئايينی سهردەمی ژيانی
نووسهر له ناوچهی " "Yorkshireدەگر تهوە .ئهو کارە کاردانهوەيهکی ڕاستهوخۆی
جيهانی عيرفانی و سروشتی ناوچهکهيه که به ش وازی ڕۆمانتيکی نووسراوە.
بارودۆخی ههڕەشهل کردن و و ناکردنی حا هتی نائاسايی کۆمه ﮕا لهو ﭘهرتووکهدا
مرۆڤ وەبير کارەکانی لۆرد بايرۆن " "Lord Byronو ﭘرسی شﻠی ""Percy Shelley
دەه ن تهوە.
ڕۆمانهکه باس له م ژووی دوو بنهما ه له ماوەی دوو وەچهی خاوەن زەويداری
" "Wuthering Heightsو " "Thrushcross Grangeدەکا .منا ی سهرەڕ ﮕا هيثکﻠيف
" "Heathcliffو کاترين " "Catherineکچی زڕباوکی ئاغای ئرنشاو""Mr. Earnshaw
باس له ﭘهيوەندييهکی ڕۆحيی و قوو ی خزمايهتيی دەکا .کاترين لهگهڵ ئاغای ئيدگار
لينتۆن " "Edgar Lintonزەماوەند دەکا .دوای ئهوی هيثکﻠيف به ش وەيهکی
سهرسووڕه نهر دەولهمهند دەب  ،تۆ ه له لينتۆن و کاترين دەکاتهوە و ...
ئهو ڕۆمانه ماوەی نيزيکهی  ٣٢ساڵ دەگر تهوە ) ١٧٧١تا  ،(١٨٠٣و له ڕوانﮕهی
دوو کهسايهتی جياوازەوە وەک ڕاز کی نه نی دەردەکهوێ .کات ئهو ڕۆمانه سا ی
 ١٨٤٧لهژ ر ناوی ئ ﻠيس ب ل ب و کرايهوە ،بووە هۆی تووڕەيی خه ک .ههستی
د تهنﮕی و کاردانهوەکهی ،بهه زبوونی ﻻيهنی زمانهوانی کت بهکه و تامهزرۆيی
شهيتانيی ناو ڕومانهکه ،لهگهڵ کونوانسيۆنی ئهخﻼقی سهردەمی ويکتۆريادا ناتهباييهک
دروست دەکهن.
له کۆتاييهکانی سهدەی نۆزدە بهدواوە ئهو ڕۆمانه بوو به ناو کی مهزن لهناو
کۆمه ﮕاکاندا و دوو جار له سا نی  ١٩٣٩و  ١٩٩٢دا کرايه فيﻠم.
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ويکتۆر هۆگۆ )(Victor Hugo

نووسهری فهرەنسی ٢٦ی مانﮕی ٢ی سا ی  ١٨٠٢له شاری بزانسۆن ""Besançon
له دايك بووە و ڕۆژی ٢٢ی مانﮕی مای سا ی  ١٨٨٥له شاری ﭘاريس کۆچی دوايی
کردووە.
ويکتۆر هۆگۆ وەك شاعيری نهتهوەيی فهرانسه و تهنانهت له سهردەمی ژيانيشيدا
وەك شاعير کی حهماسی ناودار بووە .به خاکسﭘاردنی له زيارەتﮕهی ""Pantheum
بوو به ڕووداو کی نهتهوەيی .وەك نو نهر کی چاﻻكی ڕۆمانتيکی با ی و تی
فهرەنسه ههروەها وەك خو ق نهر کی ئهدەبی ،کارت کهرييهکی مهزنی لهسهر ئهديبانی
سهدەی  ١٩بووە.
هۆگۆ وەك کوڕی فهرماندەيهکی نيزامی له سا نی قوتابخانهی سهرەتاييدا يهکهم
شيعرەکانی ه نانه سهر کاغهز .له تهمهنی  ١٧سا يدا ڕۆژنامهی کۆنز رواتۆر
ليتراتوور ""Conservateur littéraireی دامهزراند .سا ی  ١٨١٩له شاری تۆلۆز
" "Toulouseيهکهم خه تی بۆ شيعرەکانی وەرگرت .له زۆربهی کارە ئهدەبييهکانيدا
ئاسهواری ڕۆشنبيری  -شۆڕشﮕ ڕی دەبينر ت .له ﭘ شهکی درامايهک به ناوی
کرۆمۆل ""Cromwellدا که سا ی  ١٨٢٧خو قاندبووی ،به ش واز و فۆرمی کﻼسيکی
نوێ سنوورەکانی درامای ڕۆمانتيکی شکاند و ئهوە ،به کاری سهردەمی مود ڕن
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ناسراوە .ڕۆژنهمهی ﻻمۆزی فهرەنسی " "La Muse françaiseکه له ﻻيهن هۆگۆوە
بونيات نرابوو ،بووە ناوەند ك بۆ مرۆڤه ڕۆمانتيکهکانی فهرەنسی.
له شۆرشی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨٣٠که بووە هۆی ئا وگۆڕی سياسی و تهکه و
هۆگۆ ههستی به گرنﮕايهتيی م ژووييهکهی کردبوو ،له ههمان ﭘهيوەنديهدا کار کی ﭘڕ
بههای به ناوی ﭘشت کۆڕی نۆتردام " (١٨٣١)"Glöckner von Notre-Dameخو قاند
که له تهواوی دنيادا ناوی دەرکرد و کرا به فيﻠمی سينهماييش .سا ی  ١٨٥١هۆگۆ
قاوی بۆ شۆڕش دژ به ناﭘﻠئۆنی س ههم ) ١٨٠٨تا  (١٨٧٣دا .بهو هۆيهوە ن ردرا بۆ
تاراوگه له و تی بﻠژيك و دواتريش بۆ دوڕگهکانی جرسی " "Jerseyو گورنسی
" ."Guernseyلهو سهردەمانهدا کار کی گرنﮕی به ناوی "ئهدەبيياتی خه کيی" خو قاند
که له ويﻠيام شکسﭘير""William Shakespeareی به ئيﻠهام وەرگرتبوو .ئهو کارە بۆ
يهکهم جار وەك کۆنس ﭘت کی د مۆکراتيی سهردەمی کۆن که به ش واز کی ئهدەبی
خو ق ندرابوو خهز نهی ئهدەبی جيهانی دەو همهند کرد .سا ی  ١٨٧٠واته سا ی
ڕاگهياندنی کۆمار ،هۆگۆ گهڕايهوە بۆ شاری ﭘاريس و شهش ساڵ دواتر به سهناتۆر
هه بژ ردرا .سا ی  ١٨٧٨کۆتايی به کارە ئهدەبييهکانی ه نا.
کت بی "ههژاران" ) (Les misérablesسا ی  ١٨٦٢به فهرەنسی و له ههمان سا يشدا
به زمانی ئا مانی له دوو بهرگدا که  ١٩٥٨ﻻﭘهڕەی لهخۆ گرتبوو ،له چاپ درا .له
ڕۆمانی ههژاراندا چهندين چهمك و ئهرکی گرنﮓ وەك" :سياسی – ئيديۆلۆژی" و
"فهلسهفی" له قالبی زمانی ئهدەبيدا دەخاته ناو بير و هۆشی خه کی سهردەمی خۆی.
هۆگۆ نيزيکهی  ١٧ساڵ لهسهر ئهو ڕۆمانه کاری کردوە .ئهو کارە م ژووييه،
سهردەمهکانی نووژەنکردنهوە ،شۆرشی مانﮕی ژۆئيه ) (١٨٣٠و ههروەها ڕاﭘهڕينی
کر کارانی ﭘاريس ) ١٨٣٢تا  (١٨٣٤له خۆ دەگرێ.
ئهو کت به به قارەمانی ڕۆمانهکه واته "ژان والژان" دەست ﭘ دەکا که بههۆی
ههژاريی و برسيهتييهوە ،کوته نان ك دەدزێ و ههر بۆيهش نيزيکهی  ٢٠سا ی تهواو
له بهنديخانه دەخرێ .دوای ئازادکرانی ،ههو ی دۆزينهوەی کار له کۆمه ﮕای
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شارستانييهتی ئهو سهردەمه دەدا .سهرکهوتووانه خۆی دەگه ين ته ڕ زی دەو همهندان
و دەب ته دەنﮕ کی بهه ز بۆ ﭘشتيوانيکردن له ههژارانی ئهو سهردەمه و ...
چوار قارەمان لهو ڕۆمانهدا که هۆگۆ به مرۆڤی ڕاست ب ژ دەيانناس ن خا ی
ناوەکيی گ ڕاوەکه ﭘ ك د نن :قهشه ميريهڵ " ،"Bischof Myrielفانتين "،"Fantine
کۆز ت " "Cosetteو وا ژان" ."Valjeanبه چواردەوری ئهو کهسايهتييانهوە دنيای
ههژاران بوون -دنيايهك ﭘڕ له ڕەش و ڕووت و تاوانکاران ،دنيای بهرگری و
ههڕەشهل کردن .هۆگۆ کۆمه ﮕای ئهو سهردەمهی ﭘاريس له بارودۆخ کی ئا ۆزی
کۆمه يهتيدا ﭘيشان دەدا :شانسی ژيانی ئهندامانی ناو ئهو کۆمه ﮕايه بهستراوەتهوە به
گۆڕان بهسهرداهاتنی ستروکتوری کۆمه ی ﭘ شکهوتووەوە.
چهند ﻻيهنه بوونی چيرۆکهکه ،مرۆڤ دەخاته بيری ڕووداو ياخود چيرۆکيکی
ترسناك .ههروەها بههۆی دەو همهندبوونی کاراکتهرەکانی ناو ڕۆمانهکهوە که ههرکام
بايهخ ک به مافی ئينسانی دەدەن ،گهل ک زوو ﻻی خو نهر ﭘﻠه و ﭘايهی خۆی وەدەست
ه نا ،به ش وەيهك که يهك له ﭘڕ خو نهرترين ڕۆمانهکانی سهردەمی خۆی له فهرەنسه
و و تانی دەوروبهری بووە.

١٣٣
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سهردەمﯽ بيدرماير و فۆرم رز ) ١٨١٥تا [ Biedermeier und Vormärz] (١٨٤٨
هاينريش هاينه )(Heinrich Heine

نووسهری ئا مانی رۆژی ١٣ی مانﮕی دسامبری سا ی  ١٧٩٧له شاری دوسﻠدۆرف
له دايك بووە و ڕۆژی ١٧ی مانﮕی ف بريو ريی سا ی  ١٨٥٦له ﭘاريس کۆچی دوايی
کردووە .له سا ی ١٨١٩بهدواوە له شاری بۆن و برلين دەرسی دادﭘهروەری
خو ندووە ،سهفهری بۆ بريتانيا) (١٨٥٦و ئيتاليا ) (١٨٢٨کردووە ،ئينجا له سا ی
١٨٣١ەوە له شاری ﭘاريس ژياوە.
هاينريش هاينه وەك کوڕی ﭘارچهفرۆش کی يههوودی له سا ی  ١٨١٠له قوتابخانهی
ناوەنديی شاری دوسﻠدۆرف و دواتريش له ف رگهی کار و ﭘيشه ،دەرسی خو ندووە .له
سا ی ١٨١٦ەوە له بانکی مامی "زامۆئيل هاين" له شاری هامبورگ کاری کردووە.
له سا ی  ١٨١٨شهريکهيهکی بۆ کڕين و فرۆشی ﭘارچهی ئينﮕﻠيزی وەڕێ خست که
چهند ساڵ دواتر وەرشکست بوو.
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١٣٤

هاينه له زانستﮕهی شاری بون له بواری دادﭘهروەری دەستی به خو ندن کرد و له
کۆبوونهوەی فهلسهفی و زمانهوانی م ژوويی که ئاگوست ويﻠه ﻠم شﻠ ﮕل " August
 (١٨٤٥ - ١٧٦٧) "Wilhelm Schlegelو ارنست مۆريتز ئارنت " Ernst Moritz
 (١٨٦٠ - ١٧٦٩) "Arndtبهڕ وەيان دەبرد ،بهشداری دەکرد .دواتر له گوتينﮕ ن و
سا ی ١٨٢١له برلين خو ندنهکهی در ژە ﭘ دا و ههر لهو ش ڕ ﮕای بهشداربوون له
بازنهی ئهديبانی شارەکهی بۆ کرايهوە .له سهردەمی ژيانی ،له برلينهوە وەك نووسهر
ناسرا :سا ی  ١٨٢٢يهکهم شيعرەکانی و سا ی  ١٨٢٣دوو درامای به ناوی ويﻠيام
راتکﻠيف " "William Ratcliffو ئالمهنسوور " "Almansorب و کردنهوە .له سا ی ١٨٢٤
له شاری وايمهر سهردانی شاعيری مهزنی ئا مانی "گوت "ی کرد .ههواڵ لهسهر ئهو
سهفهرەی به ش وازی شيعر به ناوی سهفهری هارتس " "Die Harzreiseله سا ی
 ١٨٢٦دا ب و کردەوە و ل رە بهوﻻوە ﻻيهنﮕر کی زۆری بۆخۆی دەستهبهر کرد.
سا ی  ١٨٢٥خو ندنهکهی کۆتايی ﭘ ه نا و چوو بۆ شاری هامبۆرگ .له ههمان سا دا
ئايينی ﭘرۆت ستانی مهسيحيهتی قهبووڵ کرد و ناوی خۆی گۆڕی و کرديه کريستيان
يۆهان هاينريش "."Christian Johann Heinrich
دوای چهندين سهفهر بۆ ئينﮕﻠيز و ئيتاليا سا ی  ١٨٣١کۆچی کردە شاری ﭘاريس.
له ﭘاريس بوە سهرنووسهری زۆريهك له ڕۆژنامهی ئا مانی .بههۆی نهخۆشی
ئ سقانهوە له سا ی ١٨٤٨ەوە کهوته ناو تهختی نهخۆشييهوە.
له ﭘهنا شيعرەکانيهوە ،نووسراوەيهکی زۆريش سهبارەت به ئهدەبيات ،فهلسهفه و
سياسهت له هاينڕيش به ج ماوە.
کاری ئهدەبی ،بهتايبهت شيعرە نهتهوايهتييهکانی که ش واز کی رۆمانتيکيان ههبوو،
هاينڕيشی لهناو خه کيدا زۆر خۆشهويست کرد .ناوبراو ،به بهردەوامی ،نووسراوە
ڕەخناوييهکانی خۆی له ههنبهر دژبهرانی د مۆکراسی و بارودۆخی سياسی و
کۆمه يهتی له ئا مان ب و دەکردەوە و بههۆی هه و ستی سياسی و يههوودی بوونيهوە،
زۆربهی کارەکانی له ﻻيهن سوسيال ناسيۆناليستهکانهوە قهدەغه کرابوون.

١٣٥

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

کت بی ئاههنﮕهکان " "Buch der Liederسا ی  ١٨٢٧له  ٣٧٢ﻻﭘهڕەدا له چاپ
دراوە .ئهو کت به چوار قۆناخی شيعری لهخۆ گرتووە .ناوەڕۆکی شيعرەکان بريتين له
چهندين ش وازی خۆشهويستيی ،که ههموو جار ک به سهرنهکهوتوويی کۆتاييان
ﭘ د ت .ئهو کت به شيعرە له ﭘ نج بهش ﭘ کهاتووە که زۆربهيان ﭘ شتر له ڕۆژنامهکاندا
ب و کرابوونهوە و سهرجهم ژمارەيان دەگاته  ٢٣٧شيعر .ئهو کت به ش عرە ،له ش وازی
ڕەخنه و تهشهردا دنيايهکی ڕاستهقينهی کﻼسيك -رۆمانتيك ﭘ ك د ن و له باری
سهردەمهوە ،کۆتايی ش وازی شيعری کﻼسيکی دەگر تهوە.
چيرۆکی زستان " "Ein Wintermärchenسا ی  ١٨٤٤له  ١٤٣ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە.
ئهم چيرۆکه وەك کت ب کی شيعری حيماسی له قالبی گا تهدا نووسراوە و بههۆی ﻻيهنی
بهه زی ڕەخنه له بارودۆخی سياسی – کۆمه يهتيی ئا مانهوە ،له ناو کۆمه نی
خه کدا گهل ک خۆشهويست و بهناوبانﮕه .بهتايبهت ڕەخنهيهکی زۆر و جيددی لهسهر
تهوەری وەك ناسيۆناليستهکان ،ئايينی کۆنز رواتيڤی کاتۆليکی ،ڕ زدانان بۆ دايك و
باوك ،ناوچهگهرايی و و ناکردنی ئهوينی به ش وازی سهدەکانی ناوەڕاست ،ئاسته
کردووە .ههنﮕاوی دژ به کشانهوە له د مۆکراسيهتی ئهو سهردەمهی ئا مان له ﻻيهن
هاينڕيشهوە زۆر به گرنﮓ دانراوە .کت بهکه له  ٢٧بهش ﭘ کهاتووە و سهرجهم ٥٠٠
ﭘارچه شيعر به ش وازی ديالۆگ ،ياريی فيکری و بهرنامهی داهاتوو ،لهخۆی دەگرێ.
چيرۆکی زستان به ماوەيهکی کورت دوای ب و بوونهوەی ،قهدەغه کراوە به م
سهرەڕای ئهو قهدەغهکرانهش ،چهندين جار له چاپ دراوەتهوە.
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١٣٦

گ ۆرگ بووشنهر ""Georg Büchner

گ ۆرگ بووشنهر نووسهری ئا مانی ،ڕۆژی ١٧ی مانﮕی ئوکتوبری  ١٨١٣له
گۆد ﻼو " "Goddelauنيزيکی شاری دارمشتاد " "Darmstadtله دايك بووە و ڕۆژی
١٩ی مانﮕی ٢ی سا ی  ١٨٣٧له شاری زوريخ ""Zürichی و تی سويس کۆچی
دوايی کردووە.
کارە ئهدەبييهکانی گ ۆرگ بووشنهر ﭘڕە له ڕەخنهی سياسی – کۆمه يهتيی و
چاوەد ريکردنی ڕەوانناسی کهسيی .بووشنهر وەك کوڕی دوکتور کی ناسياو له شاری
دارمشتاد گهورە بووە و بههۆی بنهما ه ڕووناکبيرەکهی و ههروەها تامهزرۆيی بواری
زانستی سرووشتی له قوتابخانه ،مرۆڤ کی زۆر ژير و ڕۆشنبيری ل دروست بووە.
لهسهر ئارەزووی باوکی سا ی  ١٨٣١له زانستﮕهی شتراسبورگ له بواری ﭘزيشکی
دەستی به خو ندن کرد .دوای دوو ساڵ به هۆی ياسايهکی ناوچهييهوە گو زرايهوە بۆ
شاری گيسن " "Gießenو لهوێ در ژەی به خو ندنهکهی دا .له ﭘهنا خو ندنی ﭘزيشکی،
خۆی به بواری فهلسهفه و م ژووی شۆڕشی فهرنساوە خهريك کرد .سا ی ١٨٣٤
کۆمه کی مافی مرۆڤی له شاری گيسن ﭘ کهينا .بههۆی چاﻻکی و ب وکردنهوەی
نووسراوە لهسهر مافی مرۆڤ له ناوچهکه ،سا ی  ١٨٣٥له ترسی زيندانيکردن له
ﻻيهن حاکمانی سهردەمهوە ،گهڕايهوە بۆ شاری شتراسبۆرگ .سا ك دواتر چوو بۆ
شاری زوريخ و له زانستﮕهی ئهو شارە وەك ﭘسﭘۆری ئاناتۆمی هه سووڕاو بووە.
گ ۆرگ بووشنهر له تهمهنی  ٢٣سا هييدا بههۆی چ کی م شك کۆچی دوايی کردووە.
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گرنﮕترين بهشی کارە ئهدەبييهکانی بووشنهر بريتی بوون له درامای مهرگی دانتۆن
" ،(١٨٣٥) "Dantons Todلئۆنس و لينا " (١٨٣٨) "Leonce und Lenaو وۆيز ك
" .(١٨٧٨)"Woyzeckهاوکات لهگهڵ " مهرگی دانتۆن" که شۆڕشی فهرەنسه و
قارەمانييهکانی ڕۆﭘسﭘير " "Robespierreدەگر ته بهر ،بووشنهر له درامای وۆيز ك
""Woyzeckدا باس له کوشتنی ڕاستهقينهی م ژوويی ژن ك دەکات له ﻻيهن
ئهويندارەکهيهوە ،که مرۆڤ کی شاری ﻻيﭘزيکی ئا مان بووە .ڕووداوەکه له سا ی
١٨٢١دا ڕوويداوە.
لنز " ،"Lenzگ ڕاوەيهکی  ٤٨ﻻﭘهڕەييه که سا ی  ١٨٣٩له ﻻيهن بووشنهرەوە ب و
کراوەتهوە .ئهو گ ڕاوەيه و ناکردنی ژيانی نهخۆشيی دەروونيی يهعقووب مايکل
رينۆلد لنز ""Jakob Michael Reinhold Lenzە ) ١٧٥١تا  .(١٧٩٢به ش وەی
ڕەوايهتی نوێ و ت کنيکی تازەی گ ڕانهوە ،بووشنهر ههو ی داوە ،به هۆی
بهشدارکردنی خو نهرەوە ،ڕەوتی ژيانی ئهو شاعيرە ڕوون بکاتهوە .له ڕوانﮕهی
نهخۆش کی دەروونييهوە بووشنهر توانيويه شك له بوونی خودا به ش وەيهك فورمووله
بکات ،به ب ئهوەی گوشاری دژبهرانی ئايينی سهردەم ب ن ته سهر خۆی.
سهرچاوەی سهرەکی ئهو گ ڕاوەيه ههوا ی قهشهيهکی مهسيحيه که سا ی ١٧٧٨
لهسهر لنز نووسيويه .ڕ ﮕای لنز به ههستﭘ کردن به ه زی سرووشتييهوە دەلک نی له
حا يکدا سروشت بۆ ئهو ،به مهترسيدار و ب ﮕانه مانا دەکاتهوە.
کارت کهری کارەکانی بووشنهر لهسهر کۆمه ﮕا و ناسينی ئهو ئهديبه له سهدەی
 ١٩٠٠بهدواوە بووە .ئهمڕۆ زانايانی ئهدەبی ﭘهخشانهکانی بووشنهر به دەسﭘ کی
مود ڕنی نووسين له ئا مان تهخمين دەکهن.
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ئان ت فۆن درۆست هويلﺰهۆف )(Annette von Droste-Hülshoff

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٠ی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٧٩٧له قه ی هويزهۆفی
نيزيك شاری مۆنستر " "Münsterله دايك بووە و ڕۆژی ٢٤ی مانﮕی مای سا ی
 ١٨٤٨له م رسبورگ " "Meersburgکۆچی دوايی کردووە.
ئان ت فۆن درۆست هويﻠزهۆف ،وەك ژن کی ئايينی ،تا ئهمرۆش يهك له ناودارترين
شاعيرانی ئا مانی له ئهژمار دێ .له بنهما هيهکی ئهشڕافی ئايينی کاتۆليکی
هه کهوتووە و به ش وەيهکی زۆر ﭘيشهيی له قوتابخانهی تايبهت به بواری ئهدەبی
ڕاه نراوە .له تهمهنی زۆر زوودا دەستی به نووسين و هۆندنهوەی شيعر کردووە.
بههۆی ههستی بهه زی بينين و سهرنجدان به ﭘاژەکان و ووردبينی ،سهبارەت به
ﻻساريی ولهچهری ،جوانی و تووڕەيی و ههروەها ه زی سروشتی ،شيعری
خو قاندووە .له ﭘهنا کارە ئهدەبييهکانی که لهسهر سروشت و ديمهن بوون ،ههو ی
نووسينی گ ڕاوە ،ئاواز ،رۆمان و دراماشی داوە.
له سا ی  ١٨٢٠کت ب کی شيعری ئايينی بهرههم ه نا که سا ی  ١٨٥١ب و کرايهوە.
درۆست هويﻠزهۆف تا تهمهنی  ٤٠سا هيی هيچ ههو کی بۆ ب وکردنهوەی نوسراوە
و شيعرەکانی نهداوە .يهکهم کاری ئهدەبی وەك کت ب کی شيعر له سا ی  ١٨٣٨ب و
کرايهوە و له ناو خه کيدا سهرکهوتووييهکی ئهر يی ئهوتۆی نهبوو .سا ی ١٨٤٤
ڕەخنهيهکی زۆری لی گيرا کات که ئهو کۆمه ه شيعر و نووسراوانهی ب وکردنهوە
وا له ماوەی سا نی ن وان  ١٨٣٧و ١٨٤٣دا گردەکۆی کردبوون.
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له سا ی  ١٨٤١تا  ١٨٤٢بهردەوام له کۆشکی م رسبورگ ژياوە .لهو ماوەيهدا
بهشی زۆری کارە ئهدەبيهکانی خۆی لهسهر سرووشت ،ههروەها سروود و
نووسراوەی ديکهی خۆ قاند ،که بوونه بهرههم کی بهه ز بۆ کارەکانی داهاتووی.
کت بی " "Die Judenbucheسا ی  ١٨٤٢به ش وازی نۆڤ ل لهسهر گ ڕاوەيهکی
ڕاستهقينهی ناو کۆمه ﮕا سهبارەت به کوشتنی يههوودييهك ب و کردەوە -گ ڕاوەيهک
که له تهمهنی مندا يی خۆيدا بيستبووی .له سهردەمی باوکه گهورەيدا مرۆڤ کی کۆيﻠه
به ناوی يۆهان جۆرج وينکﻠهاگن " "Johann Georg H. Winkelhagenمرۆڤ کی
يههوودی به ناوی زۆئ ست مهن ب ر نز " "Soestmann-Behrensی کوشتوە و له
ترسی زيندانيبوون ناوچهکهی بهج ه شتووە و له ئهلجهزاير بۆته کۆيﻠه .سا ی ١٨٠٥
گهڕاوەتهوە بۆ ناوچهکه و لهو ج ﮕايهی کابرا يههوودييهکهی کوشتووە ،خۆی
هه واسيوە و کۆتايی به ژيانی خۆی ه ناوە .درۆست هويﻠزهۆف بۆ خو قاندنی ئهو
نۆڤ ﻠه ،وەك به ﮕه له نووسراوەيهك که کی وەرگرتووە که مامی نووسهر له سا ی
 ١٨١٨بهناوی کۆيﻠهيهکی ئهلجهزايری ل ی بهج مابوو.
ڕووداوەکانی کت بهکه له ناوەڕاستی سهدەی ١٨دا به کهس ک به ناوی فريدريك
م رگل " "Friedrich Mergelوەك کوڕی مرۆڤ کی بهردەوام مهست به ناوی هرمان
م رگل " "Hermann Mergelو ژنی دووههمی به ناوی مارگارت " "Margaretله
ناوچهيهکی دوور له شار ،دەست ﭘ دەکا.
کت بهکه سهردەمی خۆی سهرنجی خه کی بۆ ﻻی خۆی ڕانهک شاوە .به م ئهو
بهرههمه ئهدەبييه سا ی  ١٨٧٦له ﻻيهن ﭘاول هيز""Paul Heyseەوە )(١٩١٤ - ١٨٣٠
زيندوو کرايهوە .ئهمڕۆ به چهندين زمانی زيندووی جيهان وەرگ ردراوە و بۆته
سهرچاوەيهك بۆ ل کۆ ينهوەی ئهدەبی زۆربهی ﭘشک نهرانی ئهو بوارە.
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سهردەمﯽ مود ن ) ١٨٥٠تا (١٩٦٠

هرمان م لڤيل )(Herman Melville

نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی يهکهمی مانﮕی ٨ی سا ی  ١٨١٩له نيۆيۆرك له دايك
بووە و ڕۆژی ٢٨ی مانﮕی ٩ی سا ی  ١٨٩١ههر له نيۆيۆرك کۆچی دوايی کردووە.
م ﻠڤيل له بنهما هيهکی ههژار هه کهوتبوو و زۆر زوو بۆ در ژەی ژيان کۆچی
کردە دەرەوەی ئهمريکا و سا ی  ١٨٤١بۆ سهيری ڕاوە نهههنﮓ چوو بۆ زەرياچهی
باشوور -ئهو ج يهی وا بۆ ماوەيهکی کورت له ﭘهنا خه کانی خۆج يی مايهوە .سا ی
 ١٨٤٤گهڕايهوە بۆ ئهمريکا ،سا ی  ١٨٦٣چووەوە شاری له دايکبوونی واته "
نيۆيۆرك " و سا ی  ١٨٦٦تا  ١٨٨٥وەك کارمهندی ئيدارەی گومرك کاری کرد ،که
به ﭘ ی کات زياتر و زياتر به تهنيا مايهوە و گۆشه نشين بوو.
هرمان م ﻠڤيل به هۆی ئيدەی ههمهڕەنﮓ لهسهر فۆرمی ڕۆمانتيكهوە ،يهك له
گرنﮕترين نووسهرانی سهدەی ١٩ی ئهمريکا له ئهژمار دێ .بههۆی ڕۆمانهکانی
سهبارەت به سهفهری زەريايی :تايﭘی " ،(١٨٤٦) "Taipiماردی "،(١٨٤٩) "Mardi
ئۆمو " ،(١٨٤٧) "Omuيهکهم سهفهری ر دبۆرنس " ،"Redburn's first tripکاﭘش نی
سﭘی " ،(١٨٥٠) "White jacketﭘي رە " ،(١٨٥٢) "Pierreو ڕۆمانی مرۆڤ کی نهجيبی

١٤١

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

"gentleman

باوەڕﭘ کراو
وەدەست ه نا.

 (١٨٥٧) "A very trustworthyسهرکهوتووييهکی زۆری

م ﻠڤيل ژمارەيهکی بهنرخی چيرۆكی به ش وەی گ ڕاوە خو قاندووە .ناودارترين
کارە ئهدەبييهکانی بريتين له ڕۆمانی مۆبی ديك يا نهههنﮕی سﭘی " Moby-Dick or The
 "Whaleو ههروەها بيﻠی باد " "Billy Buddکه وەك گ ڕاوەی تراژ دی ،ماوەيهك ﭘ ش
مردنی خو قاندوويه و له سا ی  ١٩٢٤له ﻻيهن ئهديبانيترەوە زيندوو کرايهوە.
مۆبی ديك يا نهههنﮕی سﭘی ،سا ی  ١٨٥١له  ٦٤٣ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .دەقه
ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٢٧چاپ کراوە .ئهو کارە ئهدەبييه وەك گرنﮕترين ﭘهخشانی
ئهدەبی سيمبوليزمی ئهمريکا ناسراوە .ئهو رۆمانه مۆنۆم نتاله ،سهفهر کی ماجهرايی
لهگهڵ هه س و کهوتی فهيﻠهسوفانه ل ك گرێ دەدا.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه به 'ئيسماعيل' ناو ک دەست ﭘ دەکا -که م ژوو و بارودۆخی
ژيانی شاراوە دەم ن تهوە .ئيسماعيل بڕيار دەدا جار کيتريش بۆ ڕاوکردنی ئهو نه نييه
تاريکه )نهههنﮕهکه( سهفهری زەريايی بکا .دوای چهند ڕۆژ ڕ ﮕا بڕين چاوی به
کاﭘيتانی کهشتييهکهيان ،ئاهاب " "Ahabدەکهوێ ،ئهو کهسهی له ههو دان بۆ ڕاوی
نهههنﮕهکه قاچ کی خۆی لهدەست داوە و رق و کينهيهکی زۆری ت دا ﭘهروەردە بووە
و تهنيا کاری بۆته تۆ ه ساندنهوە لهو ئاژە ه زەرياييه و ...
ئهو کت به له  ١٣٥بهش و دوو فيﮕۆری سهرەکی ئيسماعيل و ئاهاب بۆ "ﭘشکنين"
ﭘيکهاتووە .ئهو "ﭘشکنين"ە دەکرێ به ش وەی جياواز تهفسير بکرێ :ش وازی
ئهفسانهيی وەك سهرﭘ چی له ههنبهر ڕ کوﭘ کيی دانراوی ئيﻼهی ،هه س و کهوتی
خۆبايی بوون له ڕوانﮕهی ئايينی مهسيحييهوە ،هه س و کهوتی ڕەوانی وەك ﭘشکنين
به ب ئاگايی يا گهڕان بهدوای زانستدا به ش وەيهکی فهلسهفييانه.
به هۆی ئا ۆزبوونی ت کستهکانهوە ،له سهردەمی ژيانی م ﻠڤيﻠدا ،کارە ئهدەبييهکانی
ﭘشتيوانييهکی ئهوتۆی له ﻻيهن خو نهرانهوە لی نهکرا .ههموو خو نهر کی ئاسايی لهو
ت کسته ئا ۆز و به مانايانه ت نهدەگهيين و تهنانهت زۆر کهس نووسهرەکهيان به ش ت
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دانابوو .به م ئهمرۆ کارەکانی وەك بهش کی بهرچاو له ئهدەبياتی جيهانی سهير دەکری
و رۆمانهکانی چهند جاريش کراون به فيﻠم.
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هاريهت ب ﭽهر ستۆڤ ""Harriet Beecher Stowe

ژنه نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی ١٤ی مانﮕی شهشی سا ی  ١٨١١له شاری ليچفيﻠد
ی کانتيکات " (Connecticut)"Litchfieldله دايك بووە و ڕۆژی يهکی مانﮕی جوﻻی
سا ی  ١٨٩٦له هارتفرد" "Hartfordی کانتيکات کۆچی دوايی کردووە.
هاريهت ب چهر ستۆڤ که له کارە ئهدەبييهکانيدا بۆ ﻻبردنی نيزامی کۆيﻠهداری له
باشوور ،ههروەها بۆ وەدەسته نانی مافی ژنان چاﻻکی کردووە و به يهك له ناودارترين
نووسهرانی م ژووی ئهمريکا له ئهژمار دێ.
ب چهر ستۆڤ ،کچی ليمان ستۆڤ له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك دەو همهنددا ﭘهروەردە
کراوە و باوکی وەك ڕاو ژکار ،چاﻻکی سياسی و قهشه له ناو کۆمه ﮕای ئهو
سهردەمهدا ناوبهدەرەوە بووە .له سهرەتاوە وەك قوتابی دەرسی خو ندووە و دواتر واته
دوای تهواوکردنی دەورەی سهرەتايی و ناوەندی بۆته مامۆستای قوتابخانه له
قوتابخانهی تايبهت به کيژان که له ﻻيهن خوشکهکهيهوە له شاری بۆستۆن ""Boston
بونيات نرابوو.
سا ی  ١٨٣٢هاريهت و بنهمه هکهی کۆچيان کرد بۆ شاری سين سيناتی له ناوچهی
ئۆهايۆ ") ."Cincinnati(Ohioسا ی  ١٨٣٦لهگهڵ ﭘرۆفسۆر کی بواری ئايينی
زەماوەندی کرد .هاوکات لهگهڵ ئهوەدا که به چاوی ڕەخنهوە له ههنبهر کالڤينيسم
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" ٤٥"Calvinismهه س و کهوتی دەکرد ،به کردەوە و به نووسين وەك ههست کی
ويژدانيی ﻻيهنﮕری له بزووتنهوەی ﭘيوريتان " ٤٦"Puritanدەکرد.
ب چهر ستۆڤ بۆ يهکهم جار له شاری سين سيناتی " "Cincinnatiئۆهايۆ چاوی به
کۆيﻠه ڕاکراوهکان کهوت که له دهوری شارهکه ئيزنی ژيانيان ﭘ درابوو .تا ئهو
سهدهمه وهك نووسهر و به تايبهت له گ ڕاوهکانيدا و له ڕۆژنامهکاندا زياتر له
ﭘهيوهندايهتی لهگهڵ ئينﮕﻠيزی نوێ " "Neuenglandبابهتی دهنووسی .سا ی ١٨٥٠
دهستی به ڕۆمانی "خانووچکهی مام تام" ) (١٨٥٢کرد که دواتر ،سهرکهوتوو ترين
کاری ئهدهبی ل دهرهات .نووسراوهکانيتريشی زياتر لهسهر بابهتی وهك شيعر،
تهوەری ئايينی و ﭘرسياری ئايينی ،کت بی مندا ن و ڕوونکردنهوەی ڕۆ ی ژنان له
کۆمه ﮕادا بوون.
له سا ی ١٨٥٠ەوه ههتا  ١٨٥٣ب چهر ستۆڤ لهگهڵ بنهما هکهی له برونسويک
" ،(Maine) "Brunswickو دواتر له ئاندۆڤ ر " (Massachusetts) "Andoverو له سا ی
 ١٨٦٤وه له هارتفۆرد " (Connecticut) "Hartfordله دراوس يهتی مارک تواين
" "Mark Twainژياوه.
کت بی "خانووچکهی مام تام" ) (Uncle Tom,s Cabinسا ی  ١٨٥٢له  ٥٢٤ﻻﭘهڕەدا
ب و کرايهوە و ههمان ساڵ به زمانی ئا مانی له چاپ دراوه .ب چهر ستۆڤ بهو ڕۆمانه
سهرکهوتووترين کاری ئهدهبی سهدهی نۆزدهی له ئهمريکا خو قاند.
وەک شو نايهتی ،رۆمانهکه له مهزرای ک نتاکی " "Kentuckyئارتۆر ش ﻠبای
" "Arthur Shelbyهوه دهست ﭘ دهکا .بههۆی دۆخی خراﭘی مهزراکه له باری
ئابوورييهوه خاوەنهکهی ههولی فرۆشتنی کۆيﻠهکانی ،واته تام ،کوڕی تام و ک ژ ك به
ناوی ئ ﻠيزا هاريس ""Elisa Harrisکه کاری ناوما ی بۆ بهڕ وهدهبردن به معامﻠه
چييهکی ب ئابڕووی کۆيﻠهکڕ به ناوی دان ههيﻠی " "Dan Haleyدەدا .کات ئارتۆر

 ٤٥کالڤينيسم بزووتنهوەيهکی ئايينی بوو که له ﻻيهن يۆهانس کالڤين " "Johannes Calvinڕ فۆرميستی فهرەنسيهوە بهڕ وە چووە.
 ٤٦ﭘوريتان بزووتنهوەی ڕ فۆرمخوازيی ئايينی له سهدەی  ١٦تا  ١٨له بريتانيا و سکاتﻠهند بووە.
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ش ﻠبای فرۆشتنی کۆيﻠهکان بۆ ژنهکهی دهگ ڕ تهوه ،ئ ﻠيزا گو ی ل دهب و بڕيار دهدا
لهگهڵ کوڕه بچووکهکهی هاری " "Harryبهرهو ناوچهکانی باکوور ڕاکا و ...
ئهو ڕۆمانه دوای چاپ کرانی بووه هۆی ناودار بوونی نووسهرهکه له سهراسهری
جيهان .مرۆڤی ڕهش ﭘ ست که تا ئهو سهردهمه تهنيا به چاوی کۆيﻠه سهيردهکران،
ل ره بهوﻻوه ه زی شوڕشﮕ ڕی و ڕاوهستان لهههنبهر مرۆڤی سﭘی ﭘ ستيان ت دا
ﭘهروهرده کرا و نووسهر و کت بهکهی له شۆڕشی ڕزگاريخوازی بۆ وهدهسته نانی
مافی ڕەش ﭘ ستان له داهاتوودا ،ڕۆ کی گرنﮕيان گ ڕا.
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گۆتفريد ﮐ لهر )(Gottfried Keller

نووسهری سويسی ڕۆژی ١٩ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨١٩له شاری زوريخ له دايك
بووە و ڕۆژی ١٥ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨٩٠ههر لهو شارە کۆچی دوايی کردووە.
گۆتفريد ک ﻠهر وەك کوڕی مامۆستايهکی تراشکار ،به هۆی مهرگی زۆر زووی
باوکيهوە ،سهردەمی مندا ی و ﻻويهتی به ب نازی باوك ت ﭘهڕ کردوە .له تهمهنی
گهنجيدا ) ١٨٤٠تا  (١٨٤٢گوتفريد ههو ی دا کاری نهققاشی و ڕەنﮕڕ زی بکاته ﭘيشه
به م سهرکهوتوو نهبوو .له ﭘهنا کارکردندا دەستی به نووسينی شيعری سياسی و
ههروەها شيعری ڕۆژ وەك در ژەﭘ دەری شيعری شاعيرانی وەك فرديناند فريريﮕرات
" ١٨١٠) "Ferdinand Freiligrathتا  (١٨٧٦و جۆرج ه رو ﮓ ""Georg Herwegh
) ١٨١٧تا  (١٨٧٥کرد .بههۆی ش وازی باش و گرنﮕايهتی نووسراوەکانيهوە،
بهرﭘرسانی حکوومهتی له سا ی  ١٨٤٨دا يارمهتييهکی ما ييان بۆ خو ندن له
زانستﮕهی هايدلب رگی ئا مانی ﭘ بهخشی .دووههم يارمهتيی ما ی له ﻻيهن بهرﭘرسانی
شاری زوريخهوە ،بووە هۆی در ژەﭘ دانی خو ندنهکهی له شاری برلين ) .(١٨٥٠ل رە
يهکهم بهرههمی سهرەکی ئهدەبی خۆی واته رۆمانی ئۆتوبيوگڕافی "هاينريشی
سهوز"ی خو قاند.
له سا ی ١٨٥٥دا گهڕايهوە بۆ شاری زوريخ و لهوێ ،بۆماوەيهك ب بهرههم مايهوە
و له ژ ر نهخۆشی د ﭘرشيۆن )خهمۆکی( دا ،ئازاری دەک شا .ئهو بارودۆخهی سا ی
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 ١٨٦١کات کۆتايی ﭘ هات که وەک شت کی چاوەڕوان نهکراو بۆ ﭘيشهی کارمهنديی
دەو هتی شاری زوريخ هه بژ ررا .له ڕ ﮕهی ئهو کارەوە ،بۆ يهکهم جار له ژيانيدا له
ڕوانﮕهی ما ييهوە توانی لهسهر ﭘ ی خۆی ڕاوەست  .له دەيهی داهاتودا چهندين
ﭘڕۆژەی کۆتايی ﭘ ه نا که له سهردەمی ژيانی برليندا دەستی به نووسينيان کردبوو،
وەك:حهوت ئهفسانه " ،(١٨٧٢) "Sieben Legendenخه کانی سدوليا " die Leute
 "von Seldwylaو ڕۆمانهکانی زوريخ ".(١٨٧٨) "die Züricher Novellen
گۆتفريد ک ﻠهر له و تهکهی خۆيدا وەك شاع ر و نيشتمان ﭘهروەر کی سويسی له
ﻻيهن هاوو تييهکانيهوە ڕ زی ل دەگيرا و دوای ب و کردنهوەی ڕۆمانی حهوت
ئهفسانه له سا ی ١٨٧٠بهدواوە له ڕادەيهکی ئينترناسيۆناليدا ،له جيهان ناسرا .سا ی
 ١٨٧٥کاری کارمهنديی له شاری زوريخ وەﻻ نا بۆ ئهوەی به تهواوەتی کاتی خۆی
بۆ کاری نووسهری تهرخان بکات .دوايين کاری گۆتفريد ک ﻠهر ڕۆمانی مارتين
ساﻻندر " "Martin Salanderبوو ) .(١٨٨٦ئهمڕۆ ڕۆمانه ههمهڕەنﮕهکانی و ههروەها
گ ڕاوەکانی وەك کاری مامۆستايانهی ئهدەبی گرنﮕايهتييهکی يهکجار زۆريان له
ئهدەبياتی زمانی ئا مانيدا ههيه.
ڕۆمانی "هاينريشی سهوز" يهکهم جار له سا ی  ١٨٥٥-١٨٥٤له  ١٦٩٤ﻻﭘهڕەدا
چاپ کراوە .ئهو ڕۆمانه وەك گرنﮕترين کاری ڕۆشنبيری و ڕۆمانی ﭘ شکهوتوی
سهدەی  ١٩سهير دەکرێ .ﭘ کهاتنی ڕۆمانهکه م ژووی ئا مانيا ،له سهردەمی
فۆرم رس " ٤٧"Vormärzەوە تا سهردەمی نووژەنکردنهوە ،له خۆی دەگرێ.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه به کهس ك به ناوی هاينريش لی " "Heinrich Leeدەست ﭘ دەکا
که سهردەمی ﻻويی وەك کوڕ کی ههتيو له سويس له ﻻيهن دايکيهوە گهورە کراوە.
دايکهکه بۆ ﭘهروەردەکردنی کوڕەکهی ههموو ﭘارەی کۆکراوەی ژيانی خۆی خهرج
دەکا .هاينريش بۆ شاری مونيخ کۆچ دەکا بۆ ئهوەی بب به نهققاشی ديمهن)مهنزەرە(.
وردە وردە ههست به کهمبوونی ل هاتوويی خۆی لهو کارەدا دەکا .هاوکات لهگهڵ

 ٤٧فۆرم رس سهردەم کی م ژوويی ﭘ ش شۆڕشی  – ١٨٤٨يه ١٨٤٩له ئا مان.
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سهرکهوتوو نهبوون له کارەکهيدا ،چهندين جاريش له خۆشهويستيدا تووشی ههرەس
ه نان دێ و ...
ڕۆمانهکه بهسهر چوار کت بدا دابهش بووە .نيوەی ههوە ی کت بهکان م ژووی
سهردەمی گهنجييهتی قارەمانی کت بهکه دەگر تهوە .لهگهڵ دەستﭘ کی بهشی چوارەم له
کت بی س ههمدا نووسهر چهندين جار ڕوانﮕهکانی دەگۆڕێ :بهيانکردن ،شيکردنهوی
فهلسهفه ،هونهر ،ئهخﻼق و سياسهت ڕاستهوخۆ له ﭘهنا کردەوەکان قوت دەبنهوە.
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چارلﺰ ديکنﺰ )(Charles Dickens

نووسهری ئينﮕﻠيزی ڕۆژی ٧ی مانﮕی ٢ی سا ی  ١٨١٢له ﻻندﭘۆرت ""Landport
ﻻی ﭘۆرتسی " "Portseaله دايك بووە و ڕۆژی ٩ی مانﮕی ٦ی سا ی  ١٨٧٠له
گادزهيل " "Gadshillی ناوچهی ک هتی بريتانيا ،کۆچی دوايی کردووە.
چاڕلز وەك کوڕی کارمهند ك له تهمهنی  ١٢سا ييهوە خۆی ههو ی بهخ وکردنی
خۆی داوە .دوای قهرزداربوونی باوکی و کهوتنه بهنديخانهوە ،چاڕلز ناچار به تهرکی
خو ندن کرا و دەستی به کارکردن له کارخانهيهك کرد .زۆر زوو لهگهڵ ژيانی
ههژاريی ﭘڕ له ڕەنج ،ک شه و چه همهی کاری ل وار ئاوی شاری لهندەن ئاشنايی ﭘهيدا
کرد .کات باوکی دوای ماوەيهك له بهنديخانه ئازاد کرا ،چارلز توانی ههميسان دەست
به خو ندن بکاتهوە.
سا ی  ١٨٢٦چارلز ههو ی دا وەك يارمهتيدەری دادوەر کار ك بدۆز تهوە به م
کهوته ناو کاری ڕۆژنامهوانييهوە و وەك ههوا ن ر له ڕۆژنامهی مۆڕنينﮓ کرۆنيکل
" "Morning Chronicleکاری ﭘهيدا کرد .له بهشی تايبهتی ڕۆژنامهکهدا يهکهم
ووردبينی و بۆچوونهکانی لهسهر ژيانی شاری لهندەن به ش وەی تهنز چاپ کران که
کۆی ئهو نووسراوانه سا ی  ١٨٣٦به ش وەی کت ب ك با ناوی تهرحهکانی بۆز
" "Sketches of Bozله چاپ درا .به م يهکهم کار ک که بووە هۆی ناودارکردنی
نووسهر ،ڕۆمانی نامهکانی ﭘيکويک " ١٨٣٦) "The pickwickersتا  (١٨٣٧بوو .به
نووسينی دووههم ڕۆمان به ناوی ئوليور تويست " ١٨٣٧) "Oliver Twistتا (١٨٣٨
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که ئهويش زۆر سهرکهوتووانه بوو ،ل هاتوويی نووسهريی خۆی سهلماند .سا ی ١٨٤١
تا  ١٨٤٢و ههروەها سا ی  ١٨٦٧سهفهری بۆ و تی ئهمريکا کرد .له لهندەن بوو به
سهردەبيری ڕۆژنامهی مهزنی ليبرالهکان به ناوی ههوا ی ڕۆژانه " ."Daily Newsله
ماوەيهکی کهمدا چهندين ڕۆمانی تری نووسی و بهوهۆيهی کات کی زياتری بۆ
نووسين ههبوو چهندين کاری ئهدهبی ل هاتووانهی خو قاند .هه س و کهوتی سالم و
بهرﭘرسانهی ديکنز له بواری سياسی -کۆمه يهتيی له بازنهيهکی گهورهی دۆستانهدا
که کهسايهتييهکی وهك ويﻠکی کولينز ""Wilkie Collinsی چيرۆکنووس و شانۆنووس
) ١٨٢٤تا  (١٨٨٩ی ت يدا بهشدار بوو ،يهك له نووسهرانی ناوداری سهردهمی خۆی
ل دروست کردبوو.
چارلز ديکنز وهك بنياتنهری ڕۆمانی کۆمه يهتيی و مامۆستای تهنز سهير دهکرێ.
ئهو کهسايهتی ب و نهی ئهوتۆی له ڕۆمانهکانيدا خو قاندووه که سهرهڕای ئهوی له
چوارچ وهيهکی تهنز و گا تهجاڕيدا بهيانيان دەکا ،ﭘڕيشن له ڕهخنهی جيددی و
چاوهد ريی هه س و کهوتی ناو کۆمه ﮕايان.
ڕۆمانی "چاوهڕوانييه مهزنهکان" ) (Great expectationsسا ی  ١٨٦١له چاپ
دراوه و دهقه ئا مانييهکهی سا ک دواتر واته  ١٨٦٢له  ٥٣٠ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوه.
لهو ڕۆمانهدا که کارت کهريی و ئهزموونهکانی سهردهمی مندا ی و گهنجی خو شی
ﭘ وه دياره ،نووسهر بارودۆخی ژيانی ناخۆش و قيزەوەنی مرۆڤی سهدهی نۆزده له
ئينﮕﻠستان دهخاته بهر چاوی خو نهر .ئهو و نهيهکی زيندوو له کۆمه ﮕای ئهو سهردهمه
)سهردهمی ويکتۆريا( دهک ش تهوه که ت يدا به ش وهيهکی بهرچاو چاوهد ريی
ووردبينانهی ههستی ناسکی نووسهر و ڕهخنهی کۆمه يهتيی ئاو تهی يهکتر کراون.
ناوهڕۆکی ڕۆمانهکه به کوڕ کی منداڵ به ناوی ﭘيپ " "Pipدهست ﭘ دهکا ،کوڕ کی
ههتيو و ههژار که له شو ن کی ﭘڕ تهم و مژی ماندووکهر گهوره دهب  ،ئهو ج ﮕايهی
که خوشکهکهی و م ردی خوشکی ﻻی مرۆڤ کی ئاسنﮕهری ئهميندار به ناوی جۆو
گارگری " "Joe Gargeryبارودۆخ کی زۆر سهرەتايی ژيانيان بۆ ئامادە کردووە.
ڕۆژێ له ڕۆژان ﭘيپ لهسهر قهبران تووشی به تووشی تاوانکار کی هه توو له
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بهنديخانه به ناوی ئهيبڵ ماگويچ " "Abel Magwitchدهب و بۆ ﭘچڕينی زنجيرهکانی
يارمهتی دهدا .ماوهيهك دواتر ﭘيپ ئاشنايی لهگهڵ ژيانی شاراوهی ئهيبل ﭘهيدا دهکا و...
ڕۆمانهکانی چارلز ديکنز به هۆی ﭘۆزيتيڤ بوونی کۆتاييهکانيانهوە لهناو خه کدا
زۆر خۆشهويست بوون و خو نهر کی زۆريان ههبوو .ئهو ڕۆمانانهی وا چهندين جار
هاتوونهته سهر سهکۆی شانو و کراون به فيﻠم.
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ف دۆر داستايۆفسکﯽ )(Fjodor Dostojewski

نووسهری ڕووسی ڕۆژی ١١ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٨٢١له مۆسکۆ له دايك
بووە و ڕۆژی ٩ی مانﮕی فيبرواری سا ی  ١٨٨١له سنت ﭘترزبورگ " Sankt
 "Petersburgکۆچی دوايی کردووە.
فدور ميخائيﻠۆويچ داستايۆفسکی کوڕی دوکتور کی شاری مۆسکۆ بووە که باوکی
له بنهما هيهکی ههژاری نهجيبزادەوە خۆی گهياندۆته ﭘﻠهی دوکتوری .ف دۆر له
مندا ييهوە نهخۆش بووە و بهردەوام ف )ﭘهرکهم(ی ل هاتووە .له سا ی  ١٨٤٣وە له
قوتابخانهی ئهندازياريی نيزامی شاری سنت ﭘترزبورگ دەرسی خو ندووە .له سا ی
 ١٨٤٤خۆی وەك نووسهر کی ئازاد ناساندووە .بهدوای يهکهم سهرکهوتوويی له کاری
ئهدەبيدا )خه کانی ههژار (١٨٤٦ ،له مانﮕی مارسی  ١٨٤٩به تاوانی ﻻيهنﮕری له
بزووتنهوەيهکی شاراوەی شۆڕشﮕ ڕانه دەخر ته بهنديخانهوە .له سهرەتاوە بڕياری
لهس دارەدانی بۆ دەردەچ و دواتر بههۆی بهخشينی تزار نيکﻼوسی يهکهم " Zar
 "Nikolaus Iچوار ساڵ کاری ئيجباری و دواتر ژيان له سيبری بهسهردا دەسهﭘيندرێ.
هاوکات لهگهڵ ئهو سهردەمه ﭘڕ ئهشکهنجهيهيدا )خۆی له يادداشتهکانيدا به 'ما ی
مهرگ ه ن' ناوی ل ناوە  ١٨٦٠تا  (١٨٦٢چهندين سا يش خزمهتی سهربازی
کردووە .ئهو ئهزمونانهی ژيانی بوونه هۆی گۆڕانی کهسايهتی داستايۆفسکی له
مرۆڤ کی ئاتئيستهوە بۆ باوەڕمهند کی ئايينی مهسيحی و مرۆڤ کی خۆﭘار ز و
موحافزەکار .دوای گهڕانهوەی له سا ی  ١٨٥٩ڕۆمانه مهزنهکانی خۆی له
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بارودۆخ کی ناخۆش و ئهوﭘهڕی ب بهختيدا نووسين .وەك ڕۆمانی گوناە و کهفارە
" ،(١٨٦٦) "Schuld und Sühneگهمژە " ،(١٨٦٨) "Der Idiotشهيتانهکان " Die
 (١٨٧٢ -١٨٧١) "Dämonenو ڕۆمانی برايانی کارامازۆف ""Brüder Karamasow
) .(١٨٨٠ - ١٨٧٩داستايۆفسکی له تهواوی ژيانيدا مرۆڤ کی ﻻواز و نهخۆش بوو و
بهردەوام له ترسی داواکاران)دەب قهرزدار بووب ( ڕای کردۆته و تانی دەرەوە) .له
سا ی  ١٨٦٧تا ١٨٧١دا چۆته بادن بادن ""Baden-Badenی ئا مان ،جن ڤ و فﻠۆرانس
ی ئيتاليا(.
داستايۆفسکی وەك يهك له گرنﮕترين ڕۆماننووسانی ئهدەبياتی جيهان ناسراوە.
تۆماس مان " (١٩٥٥ - ١٨٧٥)"Thomas Mannنووسهری ئا مانی دە :
"نووسراوەکانی داستايۆفسکی که تاريکی بوونی مرۆڤ لهڕ ﮕهی ڕەوانناسی ئا ۆزەوە
ڕوون دەکهنهوە ،دەب له خو ندنهوەدا ﭘ خۆريان ﭘ وە بکر ت" .فريدريش نيتچه
) (١٩٠٠ - ١٨٤٤داستايۆفسکی به تهنيا ڕەوانناس ک دادەن که توانيويه شتی ل ف ر
ب .
دەقی ئا مانی کت بی گهمژە " (١٨٦٩ - ١٨٦٨) "Der Idiotسا ی  ١٨٨٩له ٩٤٨
ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە .ئهو ڕۆمانه وەك ههو ی زۆری داستايۆفسکی نيشانی دەدا چﻠۆن
له ڕوانﮕهی ئهر نييهوە کهسايهتييهکی زۆر باش و مرۆڤ کی جوان به ش واز کی
چ کراو و باوەڕﭘ کراو بخو ق ن .
نووسهر ،کت بی گهمژە له بارودۆخی ڕاکردن و له ههندەران )ئا مان ،سويس و
ئيتاليا(دا دەخو ق ن  .ناوەڕۆکی کت بهکه به کهسايهتييهک به ناوی لو ميشکين " Lew
 "Myschkinوەك مرۆڤ کی گهڕۆک دەست ﭘ دەکا که نهك ههر لهبهر ف ل هاتنهکهی
به کوو بههۆی هه س و کهوتی منا نه ،گ ﻠی و بهستهزمانييهوە به گهمژە دادەنرێ و
کات که له نهخۆشخانهوە دەگهڕ تهوە ڕووسيا ،لهوی کارت کهرييهکی مهزن لهسهر
مرۆڤ دادەن ؛ به تايبهت دوو ژنی جوان ئهويان خۆش دەوێ :کچه ژ نڕا ک به ناوی
ئاگﻼژا " "Aglajaو کچ کی تر به ناوی ناستازيا " ."Nastasjaناستازيا له ﻻيهن
مرۆڤ کی بازرگانهوە ...
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ههر وەك ههموو ڕۆمانه مهنشوور و مهزنهکانی جيهان ،ڕۆمانهکانی داستايۆفسکی
به چهندين زمانی زيندوو وەرگ رراونهتهوە و کارت کهريی زۆريان لهسهر هه س و
کهوتی مرۆڤ بهگشتی ،داناوە.

١٥٥

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

ل ۆ تولستوی )(Lew Tolstoi

نووسهری ڕووسی ڕۆژی ٩ی مانﮕی سﭘتامبری سا ی  ١٨٢٨له ياسنايا ﭘۆليانا
" "Jasnaja Poljanaله ناوچهی توﻻ " "Tulaله دايك بووە و ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی
نوامبری سا ی  ١٩١٠له ئاستراﭘۆڤۆ ""Astapowoی ناوچهی تامبۆف ""Tambow
کۆچی دوايی کردووە.
تولستۆی وەك کوڕی بنهما هيهکی ماقووڵ له ياسنايا ﭘۆليانا لهدايك بووە و دوای
مردنی دايك و باوکی ،ﻻی ﭘوری له شاری کازان " "Kasanگهورە بووە .سا ی ١٨٤٤
تا  ١٨٤٧له زانستﮕهی شاری کازان له ههردوو بواری ڕۆژهه ت ناسيی و زانستی
دادﭘهروەريدا دەرسی خو ندووە .دوای دابڕانی له دەرسخو ندنی زانستﮕه ،گهڕاوەتهوە
بۆ ياسنايا ﭘۆليانا و لهوێ لهژ ر کارت کهری ئيدەی ژان ژاك رۆسۆ " Jean-Jacques
 "Rousseausدا ،چاﻻکی بۆ گۆڕينی سيستهمی کۆيﻠهداری کردووە .ﭘﻼنهکانی بههۆی
متمانه نهکردنی وەرز ران ،ﭘووچهڵ کراونهتهوە و لهسهر ئارەزوی خۆی سا ی ١٨٥١
چووە بۆ خزمهتی سهربازی .تا سا ی  ١٨٥٦له ناوچهکانی قهفقاز ،له شهڕی کريمه
بهشداری کردوە .له ن وان سا هکانی  ١٨٥٦و  ١٨٦٢دوو سهفهريش چووە بۆ ئوروﭘا.
له سا ی  ١٨٦٢بهوﻻوە واته دوای زەماوەندەکهی له شاری ياسنايا ﭘۆليانا نيشتهج
بووە و کاتی خۆی به خو ندنهوە ت ﭘهڕ کردووە .دوای کۆتايی سا ی ١٨٧٠کان ،دەستی
به خو قاندنی کارە ئهدەبيی  -ئهخﻼقی و ئايينيهکانی کردووە .له مانﮕی نوامبری سا ی
١٩١٠دا تولستۆی ههو ی دا له دەست هاوسهرييه سهرنهکهوتووييهکهی ڕا بکات،
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به م له ههمان مانﮕدا له و ستﮕهيهکی شهمهندەفهر له شاری ئاستاﭘۆڤۆ
" "Astapowoکۆچی دوايی کردووە .وەرگ ڕاوی چيرۆکی ئهو قۆناغه له ژيانی
تولستۆی به ناوی هه تن بۆ ﻻی خودا که "نووسراوهيهکی تراژيدييه سهبارهت به
دوايين رۆژهکانی ژيانی "ل ۆ نيکۆﻻڤيچ تولستۆی" به ت ر و تهسهلی لهسهر ئهم ما ﭘهڕە
ب و کراوەتهوە.
http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Shwane/tolstoi.pdf

هاوکات لهگهڵ سهردەمی ﭘهرەسهندنی کارە ئهدەبييهکانی ،تولستۆی ت کنيکی
ليهاتووی بۆ کۆکردنهوەی ئهزموون و شيکردنهوەی ڕوونی بارودۆخی کۆمه يهتی
گهياندۆته ئهوﭘهڕی لووتکهی ئينسانی خۆی .بههۆی دوو ڕۆمانی م ژوويی به ناوی
"شهڕ و ئاشتی" ) (Krieg und Friedenو "ئانا کارنينا" ) (Anna Kareninaو ههروەها
ژمار کی زۆر گ رانهوە ،دراما و ناميﻠکه ،تولستۆی وەك يهك له مهزنترين
نووسهرانی جيهان ناسراوە.
ڕۆمانی "شهڕ و ئاشتی" له سا ی  ١٨٦٩-١٨٦٨و دەقه ئا مانييهکهی سا ی ١٨٨٥
له  ١٤٠٨ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .به خو قاندنی ئهو ڕۆمانه تولستۆی ههو ی ل ك
گر دانی چهمکهکانی بنهما ه ،م ژوو و ڕۆشنبيری داوە .بهست نی م ژوويی ئهو ڕۆمانه
خۆی به شهڕی ن وان ڕووسيا و فهڕانسهوە خهريك کردووە ،واته سا ی١٨٠٥ئهو
سهردەمهی ڕوسيا ،ئينﮕﻠيز ،ئوتريش و سوئ د دژ به ناﭘﻠئۆن ""Napoleonی يهکهم،
يهکيان گرتبوو .بهدوای چهندين سهرکهوتوويی نيزامی بۆ ناﭘﻠئۆن له سا ی ١٨٠٧
ئاشتی نامهی تيﻠسيت " "Tilsitئيمزا کرا .سهرەڕای ئهوەش سا ی  ١٨١٢ناﭘﻠئۆن
ه رشی کردە سهر روسيا.
ڕۆمانی شهڕ و ئاشتی له نيزيکهی  ٢٥٠فيﮕور ﭘ کهاتووە و چيرۆکی س بنهمه ه
به در ژايی س وەچه دەگ ڕ تهوە .يهك له فيﮕورەکان به ناوی ﭘير بزوشۆو " Pierre
 "Besuchowکوڕی گراف کی دەو همهند و ههڤالی کهس ك به ناوی ئاندرە بولکونسکی
" "Andrei Bolkonskiيه .ههردووکيان ڕۆشنبير کی سهردەمی خۆيانن و کات له
شهڕی ئوسترليتز " "Austerlitzدەگهڕ نهوە ،ئاندرە عاشقی کچ به ناوی ناتاشا

١٥٧

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

" "Nataschaدەب که کچی گراف ك به ناوی رۆستۆ " "Rostowيه و بارو دۆخی
ئابووری باش نييه و...
تولستۆی لهو ڕۆمانهدا بهردەوام له ن وان گ ڕانهوەی هه س و کهوتی ئيمﭘاتی
ئهندامانی بنهما هکان و و ناکردنی مهيدانی شهڕ ،له هاتو چۆدايه و ههر جارەی لهسهر
يهکيان دەدوێ .به ش وەيهکی ماهيرانه ژيانی ئهو سهردەمهی رووسيا دەخاته بهر چاوی
خو نهر .ﭘهيوەندايهتی ن وان چهندين فيﮕوری ناو ڕۆمانهکه و ئهو ش وازە زمانهوانيهی
تولستۆی ،ژيان به فيﮕورەکان دەدا و کار کی ئهدەبی  -م ژوويی له رووسيا دەخو ق ن
که وەك کار کی کﻼسيک له ههموو جيهاندا زيندوو دەم ن تهوە.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٥٨

مارك تواين )(Mark Twain

نووسهری ئهمريکی ڕۆژی ٣٠ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٨٣٥له فﻠۆريدای
ئهيالهتی ميسۆری له دايك بووه و ڕۆژی ٢١ی مانﮕی ئاوريﻠی سا ی  ١٩١٠له
ر دينﮓ ) Redding (Connecticutی ئهمريکا کۆچی دوايی کردووه.
مارك تواين وهك کوڕی مرۆڤ کی دادوهر و بازرگان له سا ی ١٨٣٩وه له هانيبال
" "Hannibalکه شار کی بچووك له ناوچهی ميسۆرييه گهوره بووه .کات باوكی له
سا ی  ١٨٤٧دا کۆچی دوايی کرد ،مارك تواين ناچار بوو له تهمهنی  ١٢سا يدا دهست
له دهرس خو ندن هه ﮕرێ و دهورهيهکی ف رکاری له بواری ڕيزکردنی ﭘيت له
چاﭘخانه دهستﭘ بکات .له تهمهنی  ١٧سا هييدا چوو بۆ نيۆيۆرك و دواتريش فيﻼد ﻠفيا.
له سا نی  ١٨٥٧تا  ١٨٦٠وهك ڕ ﭘ شاندهر لهسهر چۆمی می سی سی ﭘی کاری
دەکرد .سا ی  ١٨٦٧چۆته ئوروﭘا و فهلهستين  .له سا ی  ١٨٧١وه له شاری ه رتفۆرد
" "Hartfordژياوە و چهند سا کيش ) ١٨٩١تا  ١٩٠٣ / ١٨٩٥تا  (١٩٠٤له ئوروﭘا
ماوهتهوه.
ههر له سهردهمی ﻻوييهوه مارك تواين ههستی به ل هاتوويی خۆی له بواری نووسين
کردبوو .داب و نهريتی ناوچهکانی ئهمريکا و ئهدهبياتی ئينﮕﻠيزی و فهرەنسی
کارت کهريان لهسهر کارهکانی بوو .ناوداربوونی له بواری نووسيندا به چيرۆکی
قربۆقی هه بهزيو " "Jumping-Frog-Storyدهست ﭘ کرد ) .(١٨٦٥کاره ئهدهبييه
ههميشه زيندووهکانی وهك کت بی ڕووداوهکانی تۆم ساير "Tom Sawyers

١٥٩

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

 "Adventuringو ڕووداوهکانی هاکﻠ ب ری فين " "Adventuring Huckleberry Finnsله
سهرانسهری جيهاندا بهناوبانﮕن و وهرگ ڕاونهته سهر زۆربهی زمانه زيندووهکانی
جيهان .به هۆی کارهکانيتری که زۆربهيان بريتی بوون له ڕهخنهی زۆر توند لهسهر
هه س و کهوتی کۆمه يهتيی ،وهك کت بی ﭘياو " ،"The Manو کت بی ههي بڕگی گهندەڵ
" ،(١٩٠٠) "The Hadleyburg Corruptedههر له نووسراوهی ﭘڕ له ﭘ کهنين و
تهنزەوە بۆ نووسراوهی جيددی و ناهوم دانه چوو .مارك تواين وهك مامۆستای به
ئهزموونی گ ڕاوهی ئهدهبی و نو نهری سهرهکی ڕيئاليسم ناسراوه.
ڕووداوهکانی تۆم سا ر " "Adventuring Tom Sawyersسا ی  ١٨٧٦له ٢٧٤
ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوه .به نووسينی ئهو کت به مارك تواين ڕۆمان کی ڕاستهقينهی
ڕووناکبيرانهی خو قاند که سهرکهوتووييهکی زۆری له ناو کۆمه ﮕاکاندا وهدهست ه نا
و به نووسينی ڕووداوهکانی هاکﻠ ب ری فين وهك ناودارترين کت بهوە ،ج ی خۆی لهناو
ﻻوانی جيهان کردهوه.
چيرۆکی ڕووداوهکانی تۆم سا ر گ ڕاوهيهکی به ش وهی تهنز و گا تهئام زە که له
ههر کام له گ ڕاوهکاندا تۆم جاريوايه به ت که وبوون لهگهڵ کارهساتی کوشتنی کهس ك
يا گهڕان بهدوای گهنج ياخود له ڕوانﮕهی مندا کهوه ههستﭘ کردن بۆ ڕوونکردنهوهی
هه س و کهوتی مرۆڤی با غ ،وەك ئاو نهيهك به بهر چاويدا ت ﭘهڕ دەب .
کت ب و چيرۆكهکانی مارك تواين که به ش واز کی ﭘسﭘۆڕانه و به زمانی ﻻوان له
چوارچ وەی گا ته و جهفهنﮕدا هه س و کهوت و ک شهی ن وان مرۆڤان نيشان دەدا ،له
کۆمه ﮕای ئهمريکا و جيهاندا خو نهر کی زۆری ﭘهيدا کردووە و چيرۆکهکانی چهندين
جار کراون به فيﻠم.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٦٠

ت ئۆدۆر شتۆرم )(Theodor Storm

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٤ی مانﮕی سﭘتامبری سا ی  ١٨١٧له شاری هوسوم
" "Husumله دايك بووە و ڕۆژی ٤ی مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٨٨٨له شاری هادەمارشن
" "Hademarschenکۆچی دوايی کردووە.
ت ئۆدۆر شتۆرم له ﭘهنا نووسهری ئا مانی ت ئۆدۆر فۆنتانه ""Theodor Fontane
) (١٩٨٨ - ١٩١٨گرنﮕترين و ناودارترين نو نهری ر ئاليزمی ئهدەبيی سهردەمی
خۆی بووە .بههۆی  ٥٨چيرۆکی ب وکراوەيهوە يهك له خه کيترين نووسهرانی زمانی
ئا مانی ناسراوە .شتۆرم له بنهما هيهکی زۆر قهديمی شارەکه هه کهوتبوو و باوکی
ﭘار زەری دادوەری بوو و خويشی ههر له بواری دادوەريدا له شاری کيل " "Kielله
باکووری ئا مان و دواتر شاری برلين دەرسی خو ند و له سا ی  ١٨٤٣وە له شارەکهی
خۆی واته هوسوم کاری دادوەری دەستﭘ کرد.
سا ی  ١٨٥٣شارەکهی بهج ه شت و کۆچی بۆ شاری ﭘۆتسدام له نيزيکی شاری
بهرلين کرد -ئهو ج يهی ئاشنايی لهگهڵ کارەکانی جۆز ف فۆن ئايشندۆرف " Joseph
 (١٨٥٧ - ١٧٨٨) "von Eichendorffو ﭘاول ههيز "(١٩١٤ - ١٨٣٠) "Paul Heyse
ﭘهيدا کرد .سا ی  ١٨٦٤گهڕايهوە بۆ شاری هوسوم و تا سهردەمی خانهنشينی ههر
لهوێ مايهوە.
له کارە ناودارە ئهدەبييهکهی دا بهستراوەيی خۆی به ناوچهی ژيانی دەربڕيوە.
ئاسهواری واقيع بينانه و ئيمﭘ رسيۆنيستی و ر ئاليستی به کارەکانيهوە ديارن .ﭘهخشان

١٦١
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و چيرۆکه شاعيرانهکانی ت که و ك له هه س و کهوت کی هونهری ڕۆمانتيکين و
دەگهڕ نهوە بۆ سهردەمی "بيدرماير".٤٨
کت بی "سوار"ی ئهسپ سﭘی " "Der Schimmelreiterسا ی  ١٨٨٨له  ٢٢٢ﻻﭘهڕەدا
له چاپ دراوە .ئهو کت به که ئاو تهيهك له ﭘ شبينی لهسهر ڕۆح و تراژ ديای مرۆڤ کی
ب يمهته ،دژکارييهکه له ن وان خوڕافات و عهق نييهت ،ههروەها له مابهين داب و
نهريت و ﭘ شکهوتوويی .ناوەڕۆکی کت بهکه لهسهر کوڕ ك به ناوی هۆك هاين
" "Hauke Haienساغ بۆتهوە که بۆ خۆ ف رکردن ب يمهت که .له سهردەمی مندا ييهوە
ئهو خهيا هی لهسهردايه ڕۆژ ك له ڕۆژان ئاوبهند کی ئهوها ناسك و باريك دروست
بکات که بتوانی باشتر د داری دەريا بداتهوە ههتا ئاوبهندە قهديميه خوار و خ چهکانی
ﭘ شوو .به م بيرە ڕۆشنبيريهکهی ﻻيهنی س بهری خۆيشی ههيه :هۆك خۆی له
دەرەوەی ڕووداوەکاندا دەم ن تهوە و له ﻻيهن مرۆڤی دەوروبهريهوە دووردەخر تهوە.
لهگهڵ کچ ك به ناوی ئ ﻠکه " "Elkeزەماوەند دەکا و ...
ئهو کت به ﭘهخشان و شيعرەی ت ئۆدۆر شتۆرم وەك ناودارترين کاری ئهدەبيی ئهو
سهير دەکرێ .چيرۆکی هۆك هاين ئهو کت به شيعرە حا هت کی رۆمان بهخۆيهوە دەگرێ
که بههۆی دورستکردنی ئاوبهند ك ﭘ ش به کارەساتی ه زی سرووشتيی ئاوی دەريا
دەگرێ .ئهو کت به ش عرە له سا نی  ١٩٧٨ ،١٩٣٤و  ١٩٨٤دا ،کراوە به فيﻠمی
سينهمايی.

 ٤٨سهردەمی بيرەماير سهردەم کی کاتييه که له "کونﮕرسی وين"ەوە واته سا ی ١٨١٥ههتا دەستﭘ کی شۆڕشی
خه کی له سا ی .١٨٤٨

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٦٢

ئۆسکار وايلد )(Oscar Wilde

ئۆسکار وايﻠد " ، "Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wildeنووسهری ئيرلهندی له
ڕۆژی ١٦ی مانﮕی ئوکتوبری سا ی  ١٨٥٤له شاری دوبﻠين " "Dublinلهدايك بووە
و ڕۆژی  ٣٠ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٩٠٠له شاری ﭘاريس کۆچی دوايی کردووە.
باوکی ئۆسکار دوکتور و دايکی شاعير بووه .له شاری دوبﻠين و ئۆکسفۆرد چۆته
زانستﮕه و والتر ﭘاتر" (١٨٩٤ -١٨٣٩) "Walter Paterوهك ڕهخنهگر ك کارت کهری
لهسهر کردووه و ههروهها سيمبوليستهکانی فهرانسه بۆ وەڕ خستنی بزووتنهوهی
جوانکاريی " ٤٩"aestheticله ئينﮕﻠيز کارت کهريان لهسهری ههبووه.
ئۆسکار لهسهر ئهو بۆچوونه بووه که بوونی کاری هونهری بهستراوهتهوه به ه زی
ويستی خۆی و ئهو خا هی له کارهکانيدا خستۆته ژ ر ل کۆ ينهوه و زەقی کردۆتهوە.
له سا ی  ١٨٧٩بهوﻻوه ژيان کی ماقوو نهی له شاری لهندهن دهست ﭘ کرد ،به
ش وهيهك که نهک ههر بههۆی ل هاتوويی نووسينهوە به کوو وهك مرۆڤ کی ش ك ﭘۆش
و جوانچاك سهرنجی خه کی بۆ ﻻی خۆی ڕاک شاوە .له زەماوهند لهگهڵ " Constance
 "aesthetic" ٤٩تا سهدهی نۆزدهههم وهك هونهری ف رکردنی جوانی ،ت که وييهك له هونهر و سروشت
بووه.

١٦٣

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

 "Lloydسا ی  ١٨٨٤دوو کوڕيان ه نا سهر دنيا .سا ی ١٨٩٥ی ل بوو به سا کی
ﭘڕ له ئ ش و ئازار کات باوکی باشترين ههڤا ی " "Lord Alfredبه تاوانی هاوجنس
بازی شکايهتی ل کرد .دوای محاکمهکردن ،به دوو ساڵ حهبسی تهنيايی سزا درا و
له ڕوانﮕهی ئابووری و ههروهها ماقوو بوونی کهسايهتی له کۆمه ﮕادا خهسار کی
زۆری ل کهوت .دوای ئازادبوونی له بهنديخانه کۆچی کردە فهرانسه.
ب شك ئۆسکار وايﻠد يهك له ل هاتووترين نووسهرانی سهردهمی خۆی بووه و
نووسراوه بهه زه ڕهخناوييهکان و کاره ﭘڕبايهخه ئهدهبييهکانی ههروهها هه س و
کهوتی جينسی که بۆ کۆمه ﮕای ئهو سهردهمه شت کی نائاسايی بووه ،له ڕوانﮕهی
خه کانی ئهو سهردهمهدا کهسايهتيی جياوازيان ل دروست کردووه .بههۆی کاره
ئهدبييهکانيهوە که به ش وهی کوم ديای ڕۆحی ناو کۆمه ﮕا ،وهك :شازادهی
بهختهوهر) ،(١٨٨٨و نهی دۆريان گرەی" (١٨٩٠)"The Picture of Dorian Grayيا
گرنﮕايهتی ڕاستﮕۆ بوون ) ١٨٩٢له ئهمريکا( ناوی دەرکردووە .نووسراوە و گ ڕاوی
زۆری ديکهشی ل بهج ماوە که ههر ههموويان ل هاتوويی ئهدەبی و کۆمه ناسانهی
نووسهر دەسهلم نن.
دهقی ئينﮕﻠيزی کت بی و نهی دۆريان گرەی" "The Picture of Dorian Grayسا ی
 ١٨٩٠و دهقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٠١له  ٢٠٣ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه .لهو ڕۆمانه
دا که تاقه ڕۆمانيهتی ،کهس ک به ناوی دۆريان گرەی دهخاته بهر چاوی خو نهر که
له ژيانيدا زۆر سهرکهوتوو نهبووه .و نهگهر ک بهناوی بازيل هالوارد " Basil
 "Hallwardو نهيهك له دۆريان گرەی جوانچاك دهک ش تهوه و ...
به نووسينی ئهو ڕۆمانه و کارە ﭘڕبايهخهکانيتری ،ئۆسکار وايﻠد کارت کهرييهکی
مهزنی لهسهر زۆربهی نووسهرانی سهدهی بيستم بووه و بهتايبهت ڕۆمانهکهی چهندين
جار كراوە به شانۆ و فيﻠم.
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سهلما لهگرلۆف )(Selma Lagerlöf

نووسهری ژنی سوئ دی ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٨٥٨له مارباکا
" "Mårbackaکه خانووبهرەيهکی بنهما هيی بووە ،له شاری و رمﻼند " "Värmlandله
دايك بووە و ڕۆژی ١٦ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٤٠ههر له مارباکا کۆچی دوايی
کردووە.
له تهمهنی  ٣سا يدا نهخۆش کهوتووە و بۆ ﭘاشماوەی تهمهنی نهيتوانيوە بهڕ دا
بڕوات .بۆ دەربازبوون لهو نهخۆشييهی ﭘهنای بۆ ئهدەبيات بردووە و له تهمهنی ١٢
سا يدا شيعر کی کۆﭘﻠهيی دوور و در ژی نووسی که چهند ساڵ دواتر ههموو
ئ ﻠ مينتهکانی ڕۆمانه سهرکهوتوەکهی به ناوی نيل هۆلﮕرسۆن""Nils Holgerssonی
ت دا ج کرابۆوە .دوای ئيفﻼسی ئابووريی باوکی ،که ههموو ماڵ و داراييهکهيان له
شاری و رمﻼند لهناو چوو و بووە هۆی فرۆشتنی مارباکا ،له ستۆکهۆلم دەورەيهکی
س سا هی بۆ ڕاه نانی مامۆستايی قوتابخانه دەستﭘ کرد ) ١٨٨٢تا  .(١٨٨٥دوای
تهواوکردنی دەورەی مامۆستايی له سا ی ١٨٨٥ەوە ههتا  ١٨٩٥وەك مامۆستای
قوتابخانهی سهرەتايی کاری کرد.
ئامانجی سهرەکی ئهو نووسهرە ،کڕينهوەی مارباکا و وەدەسته نانهوەی ماڵ و
داراييه لهناوچووەکانيان له شاری و رمﻼند بوو .به م لهبهر ئهوەی ﭘارەی مامۆستايی
ه ندە نهبوو که بتوانی ئامانجهکهی ﭘی ج بهج بکات ،جار و بار دەگهڕايهوە بۆ سهر
ل هاتوويی نووسهرييهکهی .سا ی  ١٨٨٩چهندين گ ڕانهوەی نووسی که له
ک بهرک يهکی ناو و تی سوئ ددا خه تی ﭘ وەرگرت .سا ی  ١٨٩١گ ڕاوەکانی کرد
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به ڕۆمان ك و لهژ ر ناوی گۆستا ب رلينﮓ " "Gösta Berlingب وی کردەوە .دوای ئهو
کارەی وەك نووسهر کی ل هاتووی ئهدەبی له سوئ د و ئورووﭘا ناوی دەرکرد .سا ی
 ١٩٠٩سهلما لهگرالۆف وەك يهکهم ژنی نووسهر خه تی نۆبيﻠی له بواری ئهدەبی
وەرگرت .سا ک دواتر توانی ما ه قهديمييهکهيان بکڕ تهوە و لهگهڵ دايکی لهوی
ژيان بکهن .سا ی  ١٩١٤بۆ چهندمين جار له ئاکاد می سوئ د ﭘﻠهی يهکهمی ئهدەبياتی
ژنانی ﭘ خه ت کرا.
سهلما لهگرالۆف وەك ژن کی ل هاتوو له بواری ئهدەبی و ته سکانديناوييهکانی
کۆتايی سهدەی  ١٩توانی به گر دانی رياليسم لهگهڵ تهوەری ڕەوانناسی ،فيﮕۆرەکانی
ناو ڕۆمانهکهی و ههروەها ک شهی ن وان فيﮕۆرەکانی ،وەك نموونهی نووسهر کی
بهنرخ ب ت بۆ وەچهکانی داهاتوی و ته ئوروﭘاييهکان و بهتايبهت و تانی سکانديناويا.
گۆستا ب رلينﮓ " "Gösta Berlingسا ی  ١٨٩١له  ٥٨٣ﻻﭘهڕە و دەقه ئا مانييهکهی
سا ی  ١٨٩٧له چاپ دراوە .ئهو ڕۆمانه که به ش وازی شيعر و ﭘهخشان خو ق نراوە،
بۆته هۆی ناودەر کردنی نووسهرەکهی بهتايبهت له سا نی  ١٨٩٠ەکان بهدواوە .ئهو
کارە ئهدەبييه سهرکهوتووە بۆ بيری قوو ی ئايينی و تامهزرۆيی گر دانی مرۆڤی
ههژار لهگهڵ بارودۆخی کۆمه يهتيدا ،کارت کهری تۆماس کارلی ""Thomas Carlyle
) (١٨٨١ - ١٧٩٥م ژوو ناسی سکاتﻠهنديی ﭘ وە ديارە.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه لهسهر کهس که بهناوی  Gösta Berlingکه وەك قهشهيهکی
دەرکراو له کﻠيسا بهردەوام خهريکی خواردنهوە و مهست کردنه .ئهو ڕۆمانه له
ماوەيهکی زۆر کهمدا سهرکهوتووييهکی زۆری وەدەست هينا .ئاو تهيهك له چيرۆکی
چارەنووسی ژيان له باشترين بارودۆخدا و ژيان کی ﭘڕ له ناخۆشی و تهنﮓ و چه همه،
ڕۆمان كی ئهدەبی دەخو ق ن  ،که وەك ڕ نسانس ك له و تی سوئ د سهير دەکرێ.
ڕۆمانهکه چهندين جار هاتۆته سهر سهکۆی شانۆ و کراوە به فيﻠم.
نيل هۆلﮕرسۆن" "Nils Holgerssonسا ی  ١٩٠٦له  ٣٢٢ﻻﭘهرەدا له چاپ دراوە.
چاﭘی دەقه ئا مانييهکهی دەگهڕ تهوە بۆ سا ی  .١٩٠٧لهو ڕۆمانهدا نيل هۆلﮕرسۆن
دەکری به مرۆڤ کی چکۆله ،چونکه سووکايهتی به کورتهبا يهک کردووە .بهوهۆيهوە
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سهفهر ك دەست ﭘيدەکا و لهو سهفهرەدا ههر جارەی لهگهڵ ڕووداوی م ژوويی و
ﭘهندی ناو کۆمه ﮕاکان ڕووبهڕوو دەب تهوە و لهگهڵ زۆر ك له ئاژە ن دۆستايهتيی
ﭘ ک دەه ن ت و ...
ئهو ڕۆمانه ،که سهرکهوتووييهکی زۆری وەدەست ه نا ،وەرگهڕاوەته سهر ٢٠
زمانی زيندووی جيهان و چهندين جار کراوە به فيﻠم.
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ت ئۆدۆر فۆنتانه )(Theodor Fontane

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٣٠ی مانﮕی دسامبری  ١٨١٩له شاری نۆيرۆﭘين
" "Neuruppinله دايك بووە و ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی سﭘتامبری سا ی  ١٨٩٨له شاری
بهرلين کۆچی دوايی کردووە.
ت ئۆدۆر فۆنتانه له کۆتايی سهدەی ١٩دا ژمار کی زۆری رۆمانی کۆمه يهتی –
ڕەخنهيی خو قاندووە که کهسايهتی نووسهرەکهيان گهياندۆته لووتکهی گرنﮕترين و
ﭘڕبايهخترين ڕۆماننووسی ر ئاليستی .ئهو وەك وردبينترين م ژوونووسی سهردەمی
خۆی ناسراوە که مﻠيۆنان کهس کارە ئهدەبييهکانی ئهويان خو ندۆتهوە.
فۆنتانه له بنهما هيهکی ئايينی ﭘرۆتستانی هه کهوتووە ،باوکی داڕووساز بووە ،و
خو شی ههر لهو بوارەدا دەرسی خو ندووە و تا سا ی  ١٨٤٩ههر لهو کارەدا
هه سووڕاو بووە .دواتر له بواری ڕۆژنامهنووسيدا بۆ ڕۆژنامهی ﭘرۆس
" "preußischeچاﻻکی کردووە .ههروەها له ن وان سا نی  ١٨٥٥تا  ١٨٥٩دا کاری
ههوا ن ريی کردووە .له سا ی  ١٨٦٠تا  ١٨٧٠وەك موديری ڕۆژنامهوانی له بهرلين
کاری بۆ ڕۆژنامهی کرۆيتس " "Kreuzzeitungکردووە .له سا ی  ١٨٧٠تا ١٨٧٩
وەك ڕەخنهگری شانۆ ،بۆ ڕۆژنامهی فۆسيش " "Vossische Zeitungکاری کردووە.
چاﻻکی له بواری ئهدەبيدا له سهرەتاوە به هۆی نووسينی شيعر و بهسته و گۆرانی
بووە که بۆته هۆی ناودار بوونی .له تهمهنی  ٦٠سا يدا دەستی به کارە بهرچاوەکان و
نووسينی رۆمان کردوە .سا ی  ١٨٧٨ڕۆمانيکی ڕەخناوی لهسهر شهڕی ئازاديخوازی
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دژ به ناﭘﻠئۆن نووسی .له  ١٦ڕۆمانی دواتريشيدا )له ناوياندا "،"Verführungen
"١٨٨٨ "Wirrungen؛ خانمی ج نی ترايبل "١٨٩٣ " Frau Jenny Treibel؛ " Effi
١٨٩٥ "Briest؛ " (١٨٩٩ "Der Stechlinبه گشتی سهرکهوتووييهکی زۆر باشی
وەدەست ه ناوە.
ڕۆمانی " "Effi Briestسا ی  ١٨٩٥له  ٥٢٠ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .لهو ڕۆمانهيدا
که له ﻻيهن خو نهرانيهوە زۆر خۆشهويست بووە ،تهوەری تاوان  -ب تاوانی ژنی
زيناکار به ڕەخنه لهسهر کارتيکهريی هه س و کهوتی کۆمه ﮕاوە دەخاته بهر
ل کۆ ينهوە .ش وازی ﭘيکهاتنی ڕۆمانهکه دەگهڕ تهوە بۆ ڕووداو کی ڕاستهقينه .سا ی
 ١٨٨٦ئهفسهر کی ﭘرۆس ارماند فۆن ئادر نه " "Armand von Ardenneلهگهڵ
دادوەر ك به ناوی ئ ميل هارتۆويچ " "Emil Hartwichدۆئيل يان کردووە ،به تاوانی
ئهوەی ﭘهيوەندی لهگهڵ ژنهکهی به ناوی ئ ﻠيزابت ڤۆن ئارد نه " Elisabeth von
 "Ardenneههبووە .ئهو ڕووداوە کارت کهرييهکی زۆری لهسهر مرۆڤی ئهو سهردەمه
داناوە .فۆنتانه بۆ ڕۆمانهکهی لهو ڕووداوە که کی وەرگرتووە.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه به کچ کی  ١٧سا ه به ناوی ئ فی " "Effiدەست ﭘ دەکا که
لهسهر ﭘ شنياری دايکی لهگهڵ کوڕ کی  ٢١سا ه زەماوەند دەکا .سهرەڕای ئهوەی
کچهکه لهو کورە دەترس و د ی ﻻی نييه ،به م بههۆی داب و نهريتی سهردەمهوە،
ناچار به زەماوەند دەکرێ .ژن وم ردی گهنج بۆ ما کی نوێ و به تهنيا دەگو زنهوە.
له ههوەڵ ڕۆژەکانهوە لهبهر ئهوەی ئ فی ههميشه ههست به تهنيايی دەکا ،ناتوانی خوو
لهگهڵ ئهو ژيانه بﮕرێ و ...
فۆنتانه لهو ڕۆمانهدا ڕەنﮕه مهبهستی ئهوە نهبووب ت که زۆربهی خو نهران و
ڕەخنهگران ههست کی ئيمﭘاتييان بۆ ئ فی ههب ت و شوەکهی وەك قوربانييهکی ﭘهيمانی
داب و نهريتيی ئهو سهردەمه سهير نهکهن.
ئهو ڕۆمانه ﭘ نج جار کراوە به فيﻠم.
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تۆماس مان )(Thomas Mann

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٦ی مانﮕی ٦ی سا ی  ١٨٧٥له شاری لوبهك ""Lübeck
له دايك بووە و ڕۆژی ١٢ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ١٩٥٥له شاری کيﻠشب رگ
" "Kilchbergله نيزييکی شاری زوريخ " "Zürichکۆچی دوايی کردووە.
ڕۆمانهکانی تۆماس مان )بودنبروكس " ،١٩٠١"Buddenbrooksشاخی سيحراوی
" ،١٩٢٤ "Der Zauberbergيۆسف و براکانی "١٩٣٣ "Joseph und seine Brüder
–  ،١٩٤٣هه بژاردە " (١٩٥١ "Der Erwählteههروەها کارەکانيتری )ئاغای
فريدەمان ی بچووك" ،١٩٠١ "Der kleine Herr Friedemannمهرگ له ونيز " Der
 (١٩١٢ "Tod in Venedigوەك ناودارترين نووسراوەکانی ئهو ئهديبه ئا مانييه له ناو
خه کيدا ناسراو بوون .کارە ئهدەبی و فهلسهفييهکانی زياتر لهسهر قاتبهندی شاروەندان
و هونهرمهندان ،زەين و ههستی ئينسانی و ژيان و مردن دەدو ن .ههروەها ش وازی
مهوداگرتنی تهوساويی نووسهر لهگهڵ ﭘا هوانی ناو چيرۆکهکانی وەك کار کی
هونهريی ﭘايهبهرز به نووسراوەکانيهوە ديارن.
تۆماس مان وەك کوڕی بازرگان کی شاری لوبهك له سا ی١٨٩٣وە ،دوای کۆچی
دوايی باوکی له شاری مونيخ ژياوە .له سهرەتاوە هاوکاری لهگهڵ ڕۆژنامهی
" "Simplicissimusدەکرد و دواتر وەك نووسهر کی سهربهخۆ کارەکانی در ژە ﭘ دا.
سا ی  ١٩٠٥لهگهڵ کيژی ﭘرۆفسۆر ك به ناوی کاتيا ﭘرينﮕشايم ""Katia Pringsheim
زەماوەندی کرد .لهگهڵ براکهی هاينريش مان " "Heinrich Mannله سا ی  ١٨٩٥تا
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 ١٨٩٧له و تی ئيتاليا ژيانی کردووە .سا ی  ١٩٢٩خه تی نۆب ﻠی له بواری ئهدەبيات
)بۆ ڕۆمانی بودنبروكس "("Buddenbrooksوەرگرتووە .سا ی  ١٩٣٣چووە بۆ و تی
سويس .سا ی  ١٩٣٩وەك ﭘرۆفسۆر کی ميوان چۆته شاری ﭘرينستۆنی
نيۆج رسی") "Princeton (New Jerseyله ئهمريکا و دواتريش چۆته ﭘاليزەيدی
ﭘاسيفيک )له کاليفۆڕنيا( ).Pacific Palisades (Kalifornien
ڕوانﮕهی سياسييهکهی له سا ی ١٩٢٠ەوە له ناسيۆناليست کی کونسرواتيڤهوە
گهيشتۆته ئهوەی هه و ستی دژ به کۆماری وايمهر بﮕر ت و دواتر له تاراوگه هه س
و کهوتی به ڕاشکاوی دژ به ناسيۆناليزمی ئا مانی ههب ت .مان به ش وەيهکی بهردەوام
لهسهر ڕاديۆ دژ به بيری سوسيال ناسيۆناليستهکانی ئا مان )نازی( چاﻻکی کردووە.
له سا ی  ١٩٤٤بهوﻻوە بۆته شاروەند کی ئهمريکا .دوای چهندين جار سهفهر بۆ
ئا مان به تايبهت دوای شهڕی دووههمی جيهانی ،له شاری کيﻠشب رگ ""Kilchbergی
و تی سويس گيرساوەتهوە.
ڕۆمانی بودنبروكس " "Buddenbrooksسا ی  ١٩٠١له  ١١٠٥ﻻﭘهڕەدا له چاپ
دراوە .نووسهر لهو ڕۆمانهدا هه س و کهوتی شاروەندان و هونهرمهندانی شاری
لوبهكی سهدەی  ١٩ی به ش وەيهکی ئهديبانه خستۆته بهر چاوی خو نهر ،کهسايهتی و
ﭘا هوانهکانی ناو ڕۆمانهکه به ووردی دەخاته ژ ر ل کۆ ينهوە و ﭘهنجه لهسهر خا ه
ﻻوازەکانيان دادەن .
ڕۆمانهکه له بنهما هيهك به ناوی بودنبروكس " "Buddenbrooksدەدوێ که چوار
وەچهی ژيانی ئهو بنهما هيه دەگر ته خۆ .سا ی  ١٩٠٣ب و بوونهوەی ئهو ڕۆمانه
سهرکهوتووييهکی گهل ك زۆری بۆ نووسهر بهدياری هينا و به وەرگرتنی خه تی
نۆب ل ه ندەيتر نووسهری بۆ خو قاندنی کاری نوێ هان دا .ئهو ڕۆمانه چوار جار
کراوە به فيﻠم ).(٢٠٠٨ ،١٩٧٩ ،١٩٥٩ ،١٩٢٣
ڕۆمانی شاخی سيحراوی " "Der Zauberbergسا ی  ١٩٢٤له  ١٢٠٧ﻻﭘهڕەدا له
چاپ دراوە .له ﻻيهکهوە ڕۆمان کی کاتييه که بارودۆخی ئوروﭘا له شهڕی يهکهمی
جيهانيدا دەخاته بهر چاوی خو نهر؛ له ﻻيهکيتريشهوە ڕۆمان که بۆ ﭘهروەردەکردن و
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زەق کردنهوەی زانياری گشتيی و بهربهرەکانی کردنی چهندين ڕوانﮕهی ڕۆحی ،که
خو نهر بۆ ﭘهروەردەکردنی ههستی ئينساندۆستی هان دەدا.
ڕۆمانهکه سهبارەت به کوڕ کی تهمهن  ٢٤سا نهی خه کی شاری هامبۆرگه به
ناوی هانس کاسترۆپ " "Hans Castorpکه دەچ ته سهردانی کوڕە مام کی وا تووشی
نهخۆشی سيﭘهﻻك بووە .سهفهرەکهی لهجياتی س حهوتوو که ﭘ شتر بۆی تهرخان
کردبوو ،حهوت ساڵ دەخا ين  .ڕۆمانهکه له حهوت بهش ﭘ کهاتووە ،س بهشی
يهکهمی کت بهکه لهسهر سهرەتای چهند ڕۆژی سهفهرەکهی ساغ بۆتهوە.
ڕۆمانی شاخی سيحراوی يهك له کارە ئهدەبييهکانی م ژوويی ئهدەبی جيهانی له
ئهژمار دێ که ت که وييهکه له چهند تهوەری فهلسهفه ،ئايين ،ﭘزيشکی و شيکردنهوەی
دەروونی .ئهو ڕۆمانه دوو جار له سا ی  ١٩٦٨و سا ی  ١٩٨١دا کراوە به فيﻠم.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٧٢

مارس ل پرۆست )(Marcel Proust

نووسهری فهرەنسی ڕۆژی ١٠ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨٧١له 'ئۆتويل'ی""Auteuil
نيزيك شاری ﭘاريس له دايك بووە و ڕۆژی ١٨ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٩٢٢له
ﭘاريس کۆچی دوايی کردووە.
مارس ل ﭘرۆست له بنهما هيهکی گهل ک دەو همهند هه کهوتووە ،باوکی ﭘرۆفسۆری
بواری ﭘزيشکی بووە .ههر له مندا ييهوە مارس ل تووشی نهخۆشی تهنﮕهنهفهسی بووە
که کات کی زۆری له ژيانی ئهوی بهخۆيهوە خهريك کردووە و ههر ئهو نهخۆشييهش
بۆته هۆی مهرگی زووی نووسهر .بههۆی بارودۆخی باشی ما ييهوە توانيويه له
باشترين قوتابخانهکان دەرس بخو ن و لهگهڵ مرۆڤی هه کهوتووی شارەکه هاتوچۆی
ههب  .نووسراوە ئهدەبييهکانی له ڕۆژنامهکاندا ب و کراونهوە و يهك له ئهندامانی
بهردەوامی کۆبوونهوە ڕۆشنبيرييهکانی ناو شارەکه بووە.
دوای مردنی دايك و بابی ) ،(١٩٠٥ - ١٩٠٣مارس ل زياتر بههۆی
نهخۆشييهکهيهوە خۆی له ش وە ژيانی ﭘ شوو دوور خستهوە و له ما هکهی له شاری
ﭘاريس خۆی به کارە سهرەکييهکهيهوە "گهڕان بهدوای کاتی له دەستچوو" ) der Suche
 (nach der verlorenen Zeitماندوو کرد و تا سا ی  ١٩٠٩زۆربهی کاتی خۆی بۆ ئهو
کارە تهرخان کرد .کات بهشی دووههمی کت بهکه "له ژ ر س بهری خونچهی کيژی
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گهنجدا" ) (Im Schatten junger Mädchenblüteب و بووەوە ،خه تی ئهدەبی
فهرانسه""Prix Goncourtی سا ی ١٩١٩ی ﭘ بهخشرا.
کت بی "گهڕان بهدوای کاتی له دەستچوودا" له ن وان سا نی  ١٩١٣تا  ١٩٢٧له
حهوت بهرگ و بهگشتی له  ٤٦٧٥ﻻﭘهرەدا له چاپ دراوە .دەقه ئا مانييهکهی له ن وان
سا نی  ١٩٥٣تا  ١٩٥٧له چاپ دراون .ڕەوتی ڕووداوەکانی ئهو ڕۆمانه زياتر
لهسهر "کات" و "بيرەوەرييهکان"ە که ئاو تهی کاراکتهرە زيندووەکان کراوە و يهك له
سهرنجڕاک شترين کارە ئهدەبييهکان د ته ئهژمار.
چهمکه سهرەکييهکانی ناو ئهو کت به بريتين له "کات"" ،خۆشهويستيی"" ،کۆمه ﮕا"
و "هونهر" .ڕۆمانهکه به ش واز و لهسهر فۆرمی"من" لهگهڵ خو نهر ئاخافتن دەکا.
ديارە ئهو چهشن ئاخافتنه حا هت کی خۆمانه له خو نهردا ﭘ ك د ن به م ئهگهری
ئهوەش ههيه که "من"ی ناو بهسهرهاتهکه لهگهڵ کهسايهتی نووسهر بﮕۆڕدر ت.
يهکهم بهشی کت بهکه به ناوی له جيهانی سواندا " (١٩١٣) "In Swanns Weltخۆی
له  ٣بهش ﭘ کهاتووە و به بيرەوەرييهکانی لهسهر ژيانی کهس ک به ناوی سوان دەست
ﭘ دەکا که له تهمهنی مندا يدا له گوند ك به ناوی کۆمبرەی " "Combrayژياوە .بهشی
دووههم ههر وەك ئاماژەمان ﭘ کرد "له ژ ر س بهری خونچهی کيژی گهنجدا"
) ،(١٩١٩باسی خۆشهويستی و عاشق بوونی سوان دەکا که لهو بهشهدا شاهيدی
مردنی دايکه گهورەی دەب و خۆی له کۆمه ﮕا دەک ش تهوە .بهشی کۆتايی کت بهکه به
ناوی "دۆزينهوەی دوبارەی کات" ) ،١٩٢٧ (Die wiedergefundene Zeitلهسهر
شاری ﭘاريس له سهردەمی شهڕی يهکهمی جيهانی دەدوێ.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٧٤

جيمﺰ جويس )(James Joyce

نووسهری ئيرلهندی ڕۆژی ٢ی مانﮕی ف برواری سا ی  ١٨٨٢له شاری راتﮕار
" (Dublin) "Rathgarله دايك بووه و ڕۆژی ١٣ی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٩٤١له
شاری زوريخ کۆچی دوايی کردووه .له شاری دوبﻠين له بواری دادﭘهروهری دهرسی
خو ندووه .دوای تهواوبوونی له دهرس ،خۆی له کﻠيسای کاتۆليكهکان ک شاوهتهوە.
جۆيس سا ی  ١٩٠٢له شاری ﭘاريس دهستی کرد به خو ندن له بواری ﭘزشکيدا به م
بههۆی هۆگربوونی کاری ئهدهبييهوە ،زۆر زوو دهستی له خو ندنهکهی هه ﮕرت.
سا ی  ١٩٠٤بوو به ناسياوی ژنی داهاتووی واته خاتوو نۆرا بارناسل " Nora
."Barnacle
ناوەڕۆکی زۆربهی کاره ئهدهبييهکانی نووسهر لهسهر ژيانی ئا ۆزی خۆی له
ناوچهی لهدايکبوونی ،واته دوبﻠين و و تی ئيرلهندە .سا ی  ١٩٠٤لهگهڵ نۆرا دەچنه
شاری تريست ""Triestی ئيتاليا و تا سا ی  ١٩١٥لهوێ دهم ننهوه .و ستﮕهکانی
دواتری ژيانی که وهك تاراوگه ل يان ژياوه ،ڕۆم ،ﭘاريس و زوريخ بوون.
ناوچهی دوبﻠين له کت ب کيدا به ناوی دوبﻠينيهکان که وهك کورته چيرۆك سا ی
 ١٩١٤ب وی کردهوه ،ڕۆ ی سهرهکی دهگ ڕێ .سا ی  ١٩١٦ڕۆمان کی به ناوی
ﭘۆرترهی هونهرمهند ك " "Ein Porträt des Künstlerب و کردهوه که وهك مرۆڤ کی
گهنج و باوهڕبهخۆ ،باس له ک شهکانی ژيانی به ش واز کی ﭘسﭘۆڕانه دهکا و سا ی
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 ١٩٢٢به ب وکردنهوهی ڕۆمانی ئوليس " "Ulyssesل هاتوويی خۆی گهياندە لووتکهی
زانايی له بواری ئهدهبيدا .سا ی  ١٩٣٩ڕۆمانی )فينﮕانهکان وهخهبهر د ن(
" "Finnegans Wakeکه زياتر له حهڤده ساڵ خۆی ﭘ وه ماندوو کرد ،جار کيتر
شارهزايی ئهو نووسهرە بهرزەی له بواری ئهدهبيدا سهلماند.
جيمز جويس وهك يهك له گرنﮕترين نووسهرانی سهردهمی مود ڕن له ئهژمار دێ
و له ﭘهنا ويرجينيا وۆلف )(Virginia Woolfنووسهری ئينﮕﻠيزی که دواتر ههر لهم
کت بهدا باسی ل وه دهکهين ،به ڕۆماننووسی مود ڕن که جيا له ﻻيهنی ئهدهبی زۆر
بهه ز ،خۆيان به ﭘهروهردهکردن و ڕاه نانی ڕاستييهکانی ناو کۆمه ﮕاوه خهريك
کردووه ،ناسراوە.
ڕۆمانی ئوليس " "Ulyssesدهقه ئوريﮕينالهکهی سا ی  ١٩٢٢له  ٧٣٢ﻻﭘهڕه و دهقه
ئا مانييهکهی له سا ی  ١٩٢٧له چاپ دراون .ئهو ڕۆمانه بههۆی ش واز و تکنيکی
نو ی هونهری گ ڕانهوه ،وهك گرنﮕترين ڕۆمانی سهدهی بيستهم ناسراوه .ڕۆمانهکه
خۆی به و تی ئيرلهند و تهوهرکانی ئايين)کت بی ئينجيل( ،سهدهی ناوهڕاست،
ل کۆ ينهوەی ئايينهکانيتر و م ژووی زمانی ئينﮕﻠيزيهوه خهريك کردووه.
ئهو ڕۆمانه که زياتر له گ ڕاوه و کورته چيرۆكی دوبﻠينهکان ﭘ کهاتووه ،م ژووی
ن وان سا هکانی  ١٩١٤تا  ١٩٢١دهگ ڕ تهوه .ﭘا هوانی چيرۆکهکه مرۆڤ کی يههودييه
به ناوی ل ﭘۆلد بﻠووم " "Leopold Bloomکه له کاتژم ری ههشتی بهيانييهوه ههتا
درهنﮕان کی شهو له شاری دوبﻠيندا دهخول تهوه .به گشتی  ١٨کاتژم ری ڕۆژی ١٦ی
مانﮕی ژونی  ١٩٠٤ڕۆمانهکهی بهسهر  ١٨بهشدا دابهش کردووە .ههر کام له
بهشهکان به ش واز کی ﭘسﭘۆڕانهی ئهدهبی باس له تهوهرهکانی دراماتيک ،ههوا ن ری،
سهرش تی ،ﭘهخشان و شيعر ،گوتهی دادﭘهروهرانه و تهوهرهکانيتر دهکا .بهشی حهوتهم
نموونهيهکه بۆ نووسينی ههواڵ و هونهری ههوا ن ری که باس له ڕ تۆريك ياخود
هونهری ئاخهفتن دهکات.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٧٦

ئيﺰاک بابل )(Isaak Babel

نووسهری ڕووسی ڕۆژی ١٣ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨٩٤له شاری ئۆد سا
" "Odessaکه له و تی ئوکرائينی ئهوڕۆيی هه کهوتووه ،له دايك بووه و ڕۆژی
١٧ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٤١له مسکو کۆچی دوايی کردووه .کورت و ﭘڕ مانا
گ ڕاوه و نووسراوهکانی لهسهر م ژوو ،شهڕ ،شۆڕش و ههروهها ژيانی يههووديهکان
له ڕۆژهه تی ئورووﭘا ساغ بوونهتهوە.
ئيزاک بابل خو شی له بنهما هيهکی يههوودی بازرگان له شاری ئۆد سا هه کهوتووه
و داب و نهريتی يههوودی و هه س و کهوتی ئورووﭘايی وهك ک شهيهکی سهرهکی و
کۆسﭘ ك بۆ دۆزينهوهی ناسنامهی خۆی له ن وان تهنيايی و ت که ويی لهگهڵ فهرههنﮕی
دهوروبهر که ههڕهشهی تووناکردنی نهتهوهی يههوودی له کۆمه ﮕا ل دهکرا ،لهسهر
ڕ ﮕای قوت بۆتهوە .دوای تهواوکردنی خو ندن له شاری کيڤ " "Kiewسا ی ١٩١٥
کۆچی کرد بۆ شاری سنت ﭘ ترسبۆرگ" ."St. Petersburgلهو شاره لهگهڵ ماکسيم
گورکی ئاشنا دهب که له کاری ئهدهبيدا ياريدهری بووە .سهردهمی شهڕی لههستان
)ﭘۆ هندە(  -سوڤيهت سا ی  ١٩٢٠دهب ته سهرچاوهيهك بۆ کت بی لهشکری ئهسپ سوار
"."Reiterarmee
له سهردهمی ستاليندا گوشار کی زۆريان بۆ ه نا و ئيزنی خۆ نيشاندان له ناو خه کيدا
نهبوو .مانﮕی مای سا ی  ١٩٣٩گيرا و سا ك دواتر ﭘ ش مردنی ستالين حهبسی بۆ
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بڕايهوە .دوای مردنی ستالين سا ی  ١٩٥٧له زيندانييهکهی خۆش بوون .کار و
نووسراوهکانی سهرهڕای کهوتنه ژ ر سانسۆڕی بهه زی ئهو سهردهمهی سۆڤيهتهوە،
له ﭘهنا کاره ئهدهبيهکانيتر به فهرمی ناسران.
له ﭘهنا ماکسيم گورکی که ڕ نموونی و يارمهتييهکی زۆری ئيزاک بابﻠی دا،
کارت کهری دوو نووسهری ﭘايهبهرزی فهرەنسی ،مۆﭘاسان " "Maupassantو
فﻼوب رت " "Flaubertبه کارهکانييهوه ديارن.
گ ڕاوهی لهشکری ئهسپ سوار " "Reiterarmeeله سا ی ١٩٩٠ /١٩٢٥ - ١٩٢٣
و دهقه ئا مانييهکهی له سا ی  ١٩٢٦له  ٣١٧ﻻﭘهرهدا چاپ کراون .بههۆی  ٣٤کورته
چيرۆكهوە ،نووسهر م ژووی شهڕی ئهو سهردهمه که به ناوی شۆڕشی بۆلشويکهکان
بۆ ﭘهرهﭘ دانی نيزامی کومۆنيستی دژ به و تی ﭘۆ هندە بهر وه چووه ،نيشان دهدا.
ئيزاک بابل وهك مرۆڤ کی يههوودی که دهبوو ناسنامهی خۆی وهك نه نييهك
ڕاگرێ ،سا ی ١٩٢٠له شهڕی ن وان سوڤيهت و ﭘۆ هندە له بهرهی سهربازانی سوور
له ژ ر فهرمانی ژ نڕال " "Semjon Budjonnyبهشداری شهڕهکه دهکا .نووسهر
چاوهد ريی و ئهزموونهکانی ڕۆژانهی خۆی له دهفتهر کدا دهنووس تهوه .له کارهکانی
داهاتووشيدا ههو ی ڕوونکردنهوهی بارو دۆخی نهتهوهی يههوودی دهدا و دژايهتی و
ﭘ چهوانهبوونی سيستهمی کومونيستی و بزووتنهوهی شۆڕشﮕ ڕانه دهخاته ژ ر
ڕهخنهوه .گ ڕانهوهکانی به گشتی به فاکت و به ﮕهی م ژوويی چهسﭘاندووه به
ش وەيهک که بۆنی ڕاستييان ل وه دێ.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٧٨

فرانسيس سکات فيتﺰجرالد )(Francis Scott Fitzgerald

نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی ٢٤ی مانﮕی سﭘتامبری سا ی  ١٨٩٦له سانت ﭘاولی
مينهسووتا ") "Saint Paul (Minnesotaله دايك بووە ،ڕۆژی ٢١ی مانﮕی د سامبری
سا ی  ١٩٤٠له هاليوودی کاليفۆرنيا ") "Hollywood (Kalifornienکۆچی دوايی
کردووە.
کارە ئهدەبييهکانی فيتزجرالد ئاو نهی سا ه ز ڕينهکانی موسيقای جازی ١٩٢٠ە
کانن .سهردەمی کۆمه ﮕايهك که ﭘڕ بووە له خواردنهوەی ئه کۆڵ و ﭘارتی)ج ژن و
شادی کردن( .بازرگان و کاسبانی جينايی که کاريان قاچاغی ئه کۆڵ بووە ،داراييهکی
زۆر ﭘ کهوە دەن ن و خۆيان دەک شيننه ﻻی سهرووی کۆمه ﮕاوە و ماقوو ترين
بنهما هکان ﭘ ک د نن.
سا ی  ١٩١٣فيتزجرالد له بواری ئهدەبی له زانستﮕهی ﭘرينستۆن " "Princetonله
نيزيك شاری نيۆيۆرك دەستی به خو ندن کرد .ﭘ ش ئهوەی له خو ندن تهواو ب سا ی
 ١٩١٧له شهڕی يهکهمی جيهانی ناوی خۆی بۆ سهربازی نووسی و دەستی له
خو ندنهکهی هه ﮕرت .سا ی  ١٩١٩له سوﭘا هاته دەرێ و له شاری نيۆيۆرك له
سهرەتاوە وەك نووسهر ک چيرۆکی کورتی دەنووسی و به ڕۆژنامهکانی دەفرۆشت.
سا ی  ١٩٢٠يهکهم ڕۆمانی به ناوی "ئهم بهرەی بهههشت" ) Diesseits vom
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(Paradiesی ب و کردەوە که سهرکهوتووييهکی زۆری به دياری بۆ ه نا .له ﭘهناشيدا
بهردەوام چيرۆکی کورتی بۆ ڕۆژنامهکان دەنووسی و داهات کی زۆری ﭘ دەگهيی.
لهگهڵ کچ ك به ناوی ز ﻠدا ساير " "Zelda Sayreزەماوەندی کرد و ﭘ کهوە چوونه
سهفهری ئورووﭘا .که لهوەی لهگهڵ ئ ڕنست ه مينﮕۆ ی ""Ernest Hemingway
)(١٩٦١ - ١٨٩٩و گرترود شتاين " (١٩٤٦ - ١٨٧٤) "Gertrude Steinو چهند
کهسيتر ناسياوی ﭘهيدا کرد .تا ئهو قۆناغه ،فيتزجرالد بههۆی ههند ک له گ ڕاوە و
ڕۆمانهکانيهوە وەك" :جوان و لهعنهتيی" )(Die Schönen und die Verdammten
) (١٩٢٢و گاتسبهی مهزن )،(١٩٢٥) (Der große Gatsbyئهديب کی سهرکهوتووی
ل دەرهابوو.
به دوای ڕووخانی بازاری سههام له سا ی  ١٩٢٩دا ،ههروەها لهبهر نهخۆشی
دەماريی هاوسهرەکهی و مانهوەی بهردەوامی له نهخۆشخانهکان) ،(١٩٣٠فيتزجرالد
مرۆڤ کی قهرزدار و ئه کۆ ی ل دەرهات .ڕۆمانی کۆتايی به ناوی "شهو ه دی يه"
) (Zärtlich ist die Nachtکه سا ی  ١٩٣٤ب وی کردەوە خو نهر کی ئهوتۆی بۆ ﻻی
خۆی نهک شا.
ڕۆمانی گاتسبهی مهزن ) (Der große Gatsbyسا ی  ١٩٢٥له  ٢١٨ﻻﭘهڕەدا له
چاپ دراوە و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٥٣چاپ بووە .ئهو ڕۆمانه داب و نهريت و
خوو و عاداتی سا نی ١٩٢٠ی ئهمريکا ﭘيشان دەدا و ڕووناکايی دەخاته سهر
تهوەرەکانی ﭘارە و خۆشهويستی و هۆگری بۆ ه ز و وەفاداری .زمان و ش وەی
گ ڕانهوەی ئهو ڕۆمانه بۆ نيوەی يهکهمی سهدەی بيستهم وەك يهک له باشترين و
بهه زترين کاری ئهدەبی ئهمريکا خۆی دەنو ن ت.
ڕووداوەکانی ڕۆمانهکه به کهس ك به ناوی نيك کاراوای " "Nick Carrawayدهست
ﭘ دهکا که سا ی  ١٩٢٢له ناوهڕاستی ڕۆژئاوای ئهمريکاوه دەچ ته نيۆيۆرك بۆ ئهوهی
له مامهلهی بازاری سههام بهشداری بکا .خانووچکهيهك له لۆنﮓ ئايﻼند " Long
 "Islandبهکرێ دهگرێ و لهگهڵ جيران کی به ناوی گاتسبهی که بازرگان کی زۆر
دهو همهند و سهير و سهمهڕهيه ،ناسياو دەب ت و  ...هاوکات لهگهڵ هاتنه دهر ی ئهو
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ڕۆمانه له سا ی  ١٩٢٥فيتزجرالد خۆی له ئهمريکا زۆر ناودار بووە .ڕۆمانهکه له
ڕوانﮕهی ت کنيکی ئهدەبييهوە زۆر سهرکهوتوو بوو به م چونکوو زۆربهی خه ک
وهك کت ب کی م ژوويی سهردهم ل ی ت گهييبوون ،باش نهفرۆشرا .دوای شهڕی
دووههمی جيهانی ورده ورده ئهو ڕۆمانه له ناو خه کيدا ناسياوی باشتری ﭘهيدا کرد.
ئهو ڕۆمانه چهندين جار کراوه به فيﻠم.
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فرانتس ﮐافکا )(Franz Kafka

نووسهری ئا مانی زمان ،ڕۆژی ٣ی مانﮕی ٧ی سا ی  ١٨٨٣له شاری ﭘراگ له دايك
بووه و ڕۆژی ٣ی مانﮕی ٦ی سا ی  ١٩٢٤له شاری کيرلينﮓ نيزيك شاری ويهن
کۆچی دوايی کردووه.
فرانتس کافکا له بنهما هيهکی بازرگانی يههووديدا گهوره بووه و هاوکات لهگهڵ
خو ندنی دهرسی دادﭘهروهری له شاری ﭘراگ لهگهڵ چهندين ئهديبی و تهکهدا ناسياوی
ﭘهيدا دهکا .سا ی  ١٩٠٢ماکس برۆد " (١٩٦٨ - ١٨٨٤) "Max Brodدەناس ت.
هاوتهريب لهگهڵ ل هاتوويی نووسين ،کافکا له بواری بيمه )(١٩٠٧ش کار دهکا و
شهريکهيهكی بيمه )زامن کردن( ﭘ ك د ن .
کاری بيمهکهی زۆر به مهيﻠهوه نهدهکرد و سهرەڕای ئهوەش ک شهی بنهما ه ،ﭘ شيان
به گهشهکردنی کاره ئهدهبييهکانی دهگرت و چهشن ک له خهمۆکييان ت دا ﭘ ك ه نابوو.
سا ی  ١٩١٧دوکتورهکانی بارودۆخی س مهتی ئاناليزه دهکهن و زۆر درەنﮓ ههست
به جيدديبوونی نهخۆشييهکهيی دەکهن .سا ی  ١٩٢٤کۆچی دوايی دهکا .به داخهوە
بههۆی گومان کی دهروونی که له نووسهردا ﭘ ك هاتبوو ،نهيتوانی نووسراوه و کت بی
زياتر بخاته بهردەستی خو نهرانی .هيچ نووسهر ك وهك کافکا نهيتوانيبوو بهستراوەيی
بارودۆخی ژيان به دنيای مود ڕنهوە ڕوون بکاتهوه :کاره ئهدهبييهکانی ئاو نهيهکن بۆ
ڕەنﮕدانهوەی ههستی تهنيايی ،گۆڕانی ڕوخسار و تووناکردنی کهسايهتيی بههۆی
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سنوورداريهتی کۆمه يهتی ياخود تاکهکهسيهوە .گ ڕاوە سهيرە ڕاستهقينهکهنی کافکا،
نووسهرەکهی وەك يهك له ناودارترين ئهديبانی جيهان دەناس ن که مهبهستيان تهنيا
کۆکردنهوەی خو نهر نييه.
ڕۆمانی ڕەوت " "Der Prozessسا ی  ١٩٢٥له  ٤١١ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .بهو
ڕۆمانه فرانس کافکا کار کی ئهدەبی سهدەی نو ی خو قاند که بهستراوەيی بارودۆخی
ژيان به دنيای مود ڕن به ش واز کی نوێ فورمووله دەکا .نموونهی مهزن لهسهر
دۆڕانی يۆسف ك (Josef K) .له بهر دەمی دادگا و ياسا له ڕ ﮕايهکی ﭘڕ له ﭘ چ و
ﭘهنای بوون له جيهان کی نهناسراو ڕوون دەکاتهوە که ههموو ماناکردنهوەيهك له ناخی
خۆيدا توونا دەکا .ڕووداوی گ رانهوەکه له سيههم جهژنی لهدايك بوونی يۆسف ك.
وەك کارمهند کی تهريک و تهنيای بانك دەست ﭘ دەکا که ڕاست لهو ڕۆژەدا دەخر ته
بهنديخانهوە.
رۆمانهکه دەگهڕ تهوە بۆ ناوەڕاستی سا ی  ١٩١٤و سهرەتای سا ی  ١٩١٥و له
 ١٦بهش ﭘيکهاتووە و ماوەی يهك سا ی تهواو لهخۆی دەگرێ .ئهو کت به
وەرگ رراوەتهوە سهر ههموو زمانه زيندووەکانی جيهان.
رۆمانی کۆشك " "Das Schlossسا ی  ١٩٢٦له  ٥٠٣ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .لهو
ڕۆمانهدا ،که ماوەی کاتييهکهی له مانﮕی يهکهم تا نۆههمی سا ی ١٩٢٢دەگر تهوە،
کافکا بهدوای ناسين کدا دەگهڕێ که ﭘ شتر له ڕۆمانی ﭘڕۆسه دا دەستی ﭘ کردبوو .به
ش واز کی هاوتهريب خۆی به بارودۆخی بهستراوەيی مرۆڤ به دنيای مود ڕنهوە
خهريك دەکا که چﻠۆن کۆشک ك دەتوان تامهزرۆيی ئهومرۆڤهی وا کهوتۆته دوای
ڕاستييهکان' ،مهسخ' واته مانيﭘوليرە ٥٠بکا.
چيرۆکی ڕۆمانهکه له شهو کی زستان و له گوند ك و کۆشک کی سهير و سهمهڕە
دەست ﭘ دەکات .قارەمانی چيرۆکهکه حهوت ڕۆژ به ب سهرکهوتوويی ههو ی چوونه
ناو کۆشکهکه دەدا و  ...ئهو ڕۆمانه زياتر له ڕۆمانی ڕەوت ،ههو ی تهفسير کردن
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دەدا .له کات کدا له ڕۆمانی تهفسيردا زياتر ههوڵ دەدرێ به ووشهی "ياسا"" ،دادگا"
يا "تاوان" مهکان کی ئازاد دروست بکرێ ،له ڕۆمانی کۆشك دا زۆر کهم که ك لهو
ش وازانه وەردەگير ت .له ههر دووك ڕۆمانهکاندا ههو ی ڕوونکردنهوەی بارودۆخی
دەروونی ،کۆمه يهتی ياخود کهﻻمی دەدرێ .ﻻيهنی سهرنجڕاک شی ڕۆمانهکانی
کافکا ،که تا ئهمڕۆش له ﻻيهن خو نهرانهوە ﭘيرۆز ڕادەگير ت ،خۆبواردنی نووسهر
له تهفسيرکردن و ماناکردنهوەی ڕوونی تهوەرەکانه .نووسهر ئهو ئهرکهی زياتر به
خو نهران سﭘاردووە.
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ويرجينيا وۆلف )(Virginia Woolf

نووسهری ئينﮕﻠيزی و ڕەخنهگری ئهدەبی ڕۆژی ٢٥ی ژانويهی سا ی  ١٨٨٢له
لهندەن لهدايك بووە و ڕۆژی ٢٨ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٤١له چۆمی ئووس له
ڕۆدمل ") "Fluss Ouse bei Rodmell (Sussexکۆچی دوايی کردووە .وەك کچی
ڕەخنهگری ئهدەبی سر لسﻠی ست ڤان " "Sir Leslie Stephenله بارودۆخ کی ئابووريی
باشی سهردەمی ويکتۆرياييدا گهورە بووە و له ژيان کی ﭘڕ له ههستی ئينسانی و
کۆمه يهتی ب سنووردا ﭘهروەردە کراوە .دوای مردنی زۆر زووی دايك و باوکی
)دايکی سا ی  ١٨٩٥و باوکی سا ی  (١٩٠٤لهگهڵ خوشك و براکانی کۆچيان کردووە
بۆ ناوچهيهکی شاری لهندەن به ناوی بﻠومزبری " ."Bloomsburyئهو ما ه له داهاتوودا
دەب ته ج ی کۆبوونهوەی ڕەخنهگران و ئهديبانی شارەکه .ئهو بازنهيه که ڕەخنهگرانی
وەك کﻼيڤ ب ل " (١٩٦٤ - ١٨٨١) "Clive Bellو هاوسهری داهاتووی نووسهر،
ڕەخنهگر و سياسهتوان لئۆنارد وۆلف " "Leonard Woolfکه سا ی  ١٩١٢زەماوەنديان
کردوە ،دەگر تهوە ،وەك بازنهيهکی ڕۆشنبيريی به ناوی گرووﭘی بﻠومزبری
" "Bloomsbury Groupناسرا بوون.
ويرجينيا سا ی  ١٩٠٥تا  ١٩٠٧له کۆل جی مۆرلی " "Morley Collegeوەك مامۆستا
له بواری ئينﮕﻠيزی و م ژوو دەرسی گوتۆتهوە .جار و باريش له کۆمه ی ماڤی ژناندا
کاری کردووە .سا ی  ١٩١٧لهگهڵ لئۆناردی هاوسهری چاﭘخانهی " Hogarth
"Pressيان کردەوە که تا ئهمڕۆش کارە ئهدەبييهکانی نووسهر به خه کی دەناس ن .
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ويرجينيا ههر له تهمهنی مندا ييهوە بههۆی نهخۆشی زۆرجار تووشی ههرەسه نانی
دەماری بووە .بهتايبهت دوای مردنی دايکی بارودۆخی نهخۆشييهکهی ﭘهرەی
سهندووە .هاوسهرەکهی بهردەوام دوای زەماوەنديان ههو ی داوە ﭘ ش به ماندووبوون
و کاری لهڕادەبهدەری بﮕرێ که بههۆی نووسين و ههروەها ئهرکه
کۆمه يهتييهکانيهوە بهڕ وەی دەبردن .بههۆی کزی و خهمباريی زۆر توندەوە که
دەکرێ به نهخۆشی خهمۆکی دابنر ت ،ههروەها لهژ ر کارت کهری شهڕی دووههمی
جيهانيدا ،له سا ی  ١٩٤١له چۆمی ئووس کۆتايی به ژيانی خۆی ه نا.
ويرجينيا له کارە ئهدەبييهکانيدا باس له ئهزموونی تاکهکهسی و ڕوانﮕه و
بۆچوونهکانی خۆی دەکا .بهش کی مهزنی ڕۆمان و گ ڕاوەکانی لهسهر ژيان و
ئهزموونی ژيانی خۆی ساغ بوونهتهوە و ههو ی داوە کارکردن وەك ه ز کی خو ق نهر
و ووشياری وەك ههست کی مهزنی فيزيکی له خو نهردا ﭘهروەردە بکا.
ڕۆمانی خانم دالۆوەی " "Mrs. Dallowayسا ی  ١٩٢٥له  ٢٩٣ﻻﭘهڕە و دەقه
ئا مانييهکهی له سا ی  ١٩٢٨دا چاپ کراوە .بهو ڕۆمانه ويرجينيا ﭘهرەی به ت کنيکی
گ ڕانهوەی ڕيئاليستی له سهدەی  ١٩داوە .بهو هيوايهی ههر مرۆڤ ك کار لهسهر
ڕاستييهکانی ئهزموونی ژيان بکا و به هۆشيارييهوە ڕاستهقينهی ژيانی خۆی ت دا
بدۆز تهوە ،ئاکتر و فيﮕورەکانی ناو ڕۆمانهکهی وەك هاندەر ك ،ياخود يارمهتيدەت ك
لهبهردەستی خو نهر داناوە.
ڕووداوی ناو ڕۆمانهکه تهنيا له ڕۆژ کدا ڕوو دەدەن .له ڕۆژ کی مانﮕی ژۆئهنی
سا ی  ١٩٢٣دا فيﮕوری سهرەکی رۆمانهکه کﻼريسا دلووی ""Clarissa Dalloway
خۆی بۆ دانيشتن کی ئ وارە له ما ی خۆيان ،لهگهڵ هاوسهرەکهی ريچارد ""Richard
ئامادە دەکا و هاوکاتيش دوای ج بهج کردنی چهند ئهرکی له ناو شار ،سهردانی
ههڤال کی سهردەمی ﻻويهتی خۆی به ناوی ﭘيتر والش " "Peter Walshدەکا و ...
ويرجينيا وۆلف لهو ڕۆمانهدا باسی ڕووداو کی دەروونی دەکا و دوو ڕاستيی له
ﭘهنا يهکتر ڕاوەستاو ڕوون دەکاتهوە :کاتی ڕابواردنی دەروونی فيﮕۆرەکان )mind-
 (timeکه له دەرەوەی کاتی ﭘ واو ) (clock-timeهه کهوتووە ،بههۆی دەنﮕی زەنﮕی
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بيﮓ ب ن " "Big Benوەخهبهر د ن تهوە .زەنﮕی يهك سهعاته ،ستروکتوور کی
ﭘ ويسته :ئهو زەنﮕه هۆشياری مرۆڤ ك بۆ هۆشياريی مرۆڤ کيتر دەگو ز تهوە .بۆ
فيﮕۆری رۆمانهکه رووداوەکانی دنيای دەرەوە ئهرک کن بۆ ئهوەی له ناو بيرکردنهوە
و ڕاستييهکانی ژيانی خۆيان نوقم بن و له ڕ ﮕهی ژيانی ناو کۆمه هوە ژيانی
ڕابردووی خۆيان ههميسان وەبير ب ننهوە .و ناکردن کی ئهوتۆ له سا هکانی ١٩٢٠دا
لهناو ئهديبانی ئينﮕﻠيزی و فهرەنسی ش وەيهکی مود ڕنی بيرکردنهوە دەخو ق نن.
ئهو ڕۆمانه سا ی  ٢٠٠٢له ﻻيهن ست ڤن دالدی ""Stephen Daldryيهوە به ناوی
"ويرجينيا وۆلف" کرا به فيﻠم که ناودارانی وەك نيکۆل کيدمهن "،"Nicole Kidmann
م ريل ستريپ " "Meryl Streepو ميراندا ريچاردسن " "Miranda Richardsonت يدا
بهشداريان کردووە.
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ه رمان ه س )(Hermann Hesse

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٢ی مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٨٧٧له شاری کارلو سهر به
ئهيالهتی ووت مب رگ ") "Calw (Württembergله دايك بووە و ڕۆژی ٩ی مانﮕی
ئاگوستی سا ی ١٩٦٢له شاری مونتاگوﻻ تيتسينو ") "Montagnola (Tessinکه
کهوتۆته ناوچهيهکی و تی لههيستان )ﭘۆلهندا( ،کۆچی دوايی کردووە.
ه رمان ه س وەك مندا ی بنهما هيهکی دەو همهند و کراوە ﭘهروەردە بووە و باوکی
ميسيۆنار بووە له و تی هيند .سا ی  ١٨٩٠له قوتابخانهی ﻻتينی له شاری گوﭘينﮕن
" "Göppingenدەرسی خو ندووە .سا ی  ١٩١٩چۆته شاری مونتاگوﻻ تيتسينو .چهندين
جار خه تی ئهدەبی و به تايبهت سا ی  ١٩٤٩خه تی نۆب ﻠی وەرگرتووە.
ه رمان ه سه يهك له نووسهرانی ئهدەبی ئا مانه که زياتر له ههموو ئهديبانيتر له
سهدەی بيستهمدا کارەکانی وەرگ ڕاو و خو ندراونهتهوە .کارە ئهدەبييهکهی که
ژمار کی زۆری بيۆگڕافی لهخۆ گرتووە لهو ڕۆحی بيۆگرفييانه ﭘ کهاتووە که بيری
ڕۆژهه تی دوور لهگهڵ ئيﻠهم نتی دەروونناسی گرێ دەدا و خو نهر دەخاته سهر
ڕ ی گهييشتن بهوان :خۆشهويستيی لهههنبهر ئاشتی ،بهربهرەکانی و ﭘرۆت ست
لهههنبهر ههر چهشنه تۆتاليت ر ک و بهرگری له تاك بۆ ﭘ شکهش کردنی ل هاتوويی
ناسنامهيهکی دەو همهند و ساماندار.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٨٨

کت بی گورگی ست پ " "Der Steppenwolfسا ی  ١٩٢٧له  ٢٨٩ﻻﭘهڕەدا به ش وازی
ڕۆمانی مود ڕن له چاپ دراوە .لهو ڕۆمانهدا چيرۆك و ژيانی مرۆڤ کی ﭘهنجا سا ن
دەخاته بهر چاوی خو نهر .ئهو ڕۆمانه که بووە هۆی ناساندن و ناودەرکردنی نووسهر
 ،له ڕوانﮕهی جياوازيی ن وان کهمه نانی فهرههنﮕی ئورووﭘايی و ﭘهرەگرتنی
کولتوور و فهرهرنﮕی ئهمريکايی ،کهسايهتييهکی ب کۆتايی کاتيی له رۆحی هونهری
سهردەمدا دەدۆز تهوە .گرنﮕايهتی ئهو ڕۆمانه به ستروکتوری ئا ۆز و ک شهی
'بوون'ەوە بهستراوەتهوە که مود رنبوونی ڕۆمانهکه دەسهلم ن .
ه رمان ه س له زستانی سا ی  ١٩٢٥تا  ١٩٢٦چهندين شيعری خو قاند و لهژ ر
ناوی 'گورگی ست پ' ،له م دياکانی ئهو سهردەمهدا ب وی کردنهوە .چيرۆکی ڕۆمانهکه
له کهس ك به ناوی ه ری هاله " "Harry Hallerدەدوێ که له ژيانی بوڕژوايی که خۆی
ل دوور ڕادەگر ت ،ئازار دەک ش و بههۆی ترس لهههنبهر شهڕی يهکهمی
جيهانييهوە ،خۆی وەك ماخوليايهك دەبين :
لهو دا ،مرۆڤ و گورگ وەك و نهيهکی مانادار و سومبول ك بۆ هۆمانيزم
)ﻻيهنﮕری کردنی مرۆڤ به ب جياوازيی چينايهتی و نهتهوايهتی و ئايينی( و هه س
و کهوتی دڕەندانهی مرۆڤ وەك شهڕ كی ما و رانکهر دژ به يهکتر و له بهربهرەکانی
لهگهڵ يهکتر دەناس ن ت .ﭘ ش ئهوەی "ه ری هاله"ی تهنيا و له کۆمهڵ دابڕاو ،ژيانی
خۆی کۆتايی ﭘ ب ن  ،لهگهڵ ژن کی خۆفرۆش به ناوی هرمينه " "Hermineناسياوی
ﭘهيدا دەکا و ﻻيهنی چ ژداربوونی ژيان دەناس  .لهسهر ر ﮕای گهيشتن بهو ئاو نه
ڕۆحييه ،ههڤال کی به ناوی ﭘابﻠۆ ...
ئهو کارە ئهدەبييه له س بهش ﭘ کهاتووە" :ﭘ شﮕوتهی نووسهر"" ،تراکتی گورگی
ست پ" و "ڕابردووی ه ری هاله" .لهسهر هه و ست گرتنی نووسهر لهههنبهر
بوڕژوازی و جوانکاريی و کراوەيی بيرکردنهوەی نووسهر وەك بيوگڕافيهکی
ڕاستهقينه ،خو نهران به ش وەی ڕەنﮕاوڕەنﮓ هه و ستيان گرتووە .سا ی  ١٩٧٤له
ﻻيهن فر د هينز " "Fred Hainesکراوە به فيﻠم.

١٨٩
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ڕۆمانی ياری مرواريی شوشهيی " "Das Glasperlenspielسا ی  ١٩٤٣له ٤٠٢
ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .ئهو ڕۆمانه وە ميکی ڕۆشنبيرانهی ه رمان ه س يه به
هه س و کهوتی نامرۆڤانهی ئادۆ ف هيتﻠ ر ،هاوڕێ لهگهڵ بۆچوون و ڕوانﮕهی
مود ڕنی ئهديبانهی نووسهر ،جيهان کيتر له ههنبهر ديکتاتۆری و مرۆڤکوژی سوسيال
ناسيۆناليستهکان دەدۆز تهوە .نووسهر له ڕوانﮕهی کاتييهوە به ش وەيهکی بهردەوام
خۆی بهو کارە ئهدەبييهوە وەها خهريك دەکا ،که بۆ هيچکام له کارەکانيتری تهرخانی
نهکردووە) .له کۆتايی سا ی  ١٩٣٠يهوە تا سهرەتای سا ی (١٩٤٢
ئهو کارە ،سهفهر که بۆ ڕۆژهه ت که گ ڕاوەکه ڕووی له ڕۆحی گهنجانی ههرەس
ه ناو له کۆمه ﮕادايه و له س بهش ﭘ ک هاتووە .ﭘهرتووکهکه له سهرەتاوە له ئا مان
قاچاغ کراوە و دواتر واته ئهو کاتهی که له سا ی ١٩٤٦دا ب وکرايهوە ،تامهزرۆييهکی
زۆری لهناو خو نهراندا ﭘهيدا کرد.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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ئا فر د دووبلين )(Alfred Döblin

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٠ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ١٨٧٨له شاری شت تين
" "Stettinله ڕۆژهه تی ئا مان له دايك بووه و ڕۆژی ٢٦ی مانﮕی شهشی سا ی
 ١٩٥٧له شاری ئيميندينﮕن " "Emmendingenله ن زيکی شاری فرايبورگ
" "Freiburgکۆچی دوايی کردووه.
سهردهمی مندا ی دووبﻠين ﭘڕ بووه له ک شهی ئابووری بنهما هکهی و ش وازی ژيانی
باوکی وهك کابووس کی ناخۆش بهردهوام لهگه يدا ژياوه .سا ی  ١٨٨٨لهگهڵ
بنهما هکهی دەچنه شاری برلين .له تهمنی  ٢٢سا هيی دا دووبﻠين دهستی به خو ندن له
بواری ﭘزشکی کرد و له سا ی ١٩٠٥هوه دهستی به کاری دوکتوری له بواری
دهمارناسی و دەروونناسی کرد .ئهزمونی کاری دوکتوريهکهی بۆ نووسينی کاره
ئهدهبييهکانی له داهاتوودا يارمهتيدهر کی زۆر به نرخ بوون.
دووبﻠين سا ی  ١٩٣٣بههۆی جوولهکه بوونهوە ،بوو به ﭘهنابهری و تی فهرهنسه
و سا ی  ١٩٤٠به و تی ﭘرتهقا دا ﭘهنابهريی و تی ئهمريکا وەردەگرێ .دوای
تهواوبوونی شهڕی جيهانی دووبﻠين گهڕايهوه بۆ و تی ئا مان .دووبﻠين وەك ڕاو ژکار
کاری بۆ ڕژيمی فهرهنسه دهکرد و ئهوانيش بۆ ب وکردنهوهی ڕۆژنامهيهکی ئهدهبی
به ناوی "دهرگای ز ڕين" يارمهتييان دەدا .به م له سهرەتاوە زۆر سهرکهوتوو نهبوو.

١٩١
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له سا ی  ١٩٥٣بهو ﻻوه که هاوکات بوو لهگهڵ نهخۆشييهکهی ،ورده ورده
سهرکهوتوويی وهدهست ه نا.
ڕۆمانی هامﻠ ت " "Hamletو شهوی در ژ " "die lange Nachtکاره سهرکهوتووه کانی
بوون که له کۆتايی ژيانيدا نووسيونی .ڕۆژ ك ﭘ ش وهرگرتنی خه تی ئهدهبی ئاکاد می
بايهرمونيخ ،دووبﻠين کۆچی دوايی کرد.
ئا فر د دووبﻠين وهك گرنﮕترين مود ڕنيست له بواری گ ڕاوهی زمانی ئا مانيدا د ته
ئهژمار ،بهتايبهت کاره ئهدهبييهکانی ﭘ شووی وهك )کوشتنی گو ك " Die Ermordung
 ، "einer Butterblumeسا ی  ١٩١٣و ههروهها س قه همبازی وانﮕﻠۆن " Die drei
 "Sprünge des Wanglunسا ی  ١٩١٥ڕێ و شو نی ش وازی ئ کسﭘرسيۆنيزم يان
ﭘ وه دياره.
کت بی گۆڕەﭘانی ئهسکهندهری برلين " "Berlin Alexanderplatzسا ی  ١٩٢٩له ٥٢٨
ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه .ئهو کت به وهك ناسياوترين و گرنﮕترين ڕۆمانی ئا مانی ناوی
دهر کردووه .ناوهڕۆکی چيرۆکی ڕۆمانهکه لهسهر مرۆڤ کی بار هه ﮕره به ناوی
فرانس بيبهرکۆﭘف " "Franz Biberkopfکه خۆشهويستهکهی خۆی کوشتووه و بهو
هۆيهوه چوار ساڵ زيندانی بهسهردا سهﭘاوە .دوای ئازاد بوونی ههو ی ژيان کی ئاسايی
دهداتهوه به م سهرکهوتوو ناب و ﭘهيتا ﭘهيتا دهکهو تهوه ناو بازنهيهکی تاوانکارييهوە
و ...
بۆ ئهوهی نووسهر بتوان ههموو قۆناخه جۆراوجۆرهکانی ناو کۆمه ﮕا و شاری
برلين نيشان بدا ،به ش وهيهکی ئهديبانه و به زمانی جۆراوجۆر و ت کستی ڕهنﮕاوڕهنﮓ
کار کی خو قاندووه که و نهی له بواری ئهدەبيدا زۆر کهمه.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

١٩٢

ئ ريك ماريا ڕامارك )(Erich Maria Remarque

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٢٢ی مانﮕی شهشی سا ی  ١٨٩٦له شاری ئۆزنابروك
" "Osnabrückله دايك بووه و ڕۆژی ٢٥ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ١٩٧٠له شاری
لۆکارنۆ ""Locarnoی سويس کۆچی دوايی کردووه.
ئ ريك ماريا ڕامارك وهك کوڕی سهحاف کی چاﭘخانه له بنهما هيهکی تا ڕادهيهك
ههژادا گهوره بووه .دوای تهواوکردنی قوتابخانه وهك مامۆستا له کﻠيسای شاری
ئۆزنابروك کاری کردووە .سا ی  ١٩١٦چۆته ناو ڕيزی سهربازانی نيزامی و سا ی
 ١٩١٧ناردراوه بۆ بهرەی شهڕ له و تی بﻠژيك .حهوتوويهك دواتر بههۆی تهقينهوهی
نارنجۆک ك بريندار بووە .دوای تهواوبوونی شهڕ له بواری ڕۆژنامهوانی ،چاﭘخانه،
بازرگانی و مامۆستای قوتابخانهدا کاری کردووه .هاوکاتيش چهندين شيعر و ﭘهخشانی
ب وکردۆتهوه.
سا ی  ١٩٢٠ڕۆمان کی به ناوی خهون ياخود ئارهزووی هۆده ""Traumbudeب و
کردەوە .وهك سهرنووسهری ڕۆژنهمه ،سا ی  ٢٤/١٩٢٣سهفهری بۆ و تانی ئيتاليا،
سويس ،يوگوس وی ،تورکيا ،ئينﮕﻠيز و بﻠژيك کردوه .سا ی  ١٩٢٩واته ده ساڵ دوای
کۆتايی ﭘ هاتنی شهڕ ،بيرهوهريهکانی سهردهمی شهڕی له ڕۆمان کدا به ناوی "له
ڕۆژئاوا شتی نوێ بوونی نييه" نووسيوهتهوه .ئهو نووسراوهيه له ههموو جيهان
سهرکهوتوويی بۆ بهدياری ه نا .دوای هاتنه سهرکاری ناسيۆنال سوسياليستهکان
ههموو کت بهکانی سووت ندرا و سا ی  ١٩٣٨شاروهنديی ئا مانييهکهيان ل سهندهوه.

١٩٣

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

سا ی  ١٩٣٨چوو بۆ ئهمريکا و لهوێ لهگهڵ ژمار کی زۆر نووسهرانی ناودار
ﭘهيوهندی ﭘهيدا کرد .له سا ی ١٩٤٥هوه بهردهوام له ن وان دوو و تی ئهمريکا و
سويس هات وچۆی دەکرد .به ب وکردنهوهی ڕۆمانی " "Arc de Triompheله سا ی
 ١٩٤٦جار کيتر سهرکهوتوويی وهدهست ه نا .سا ی  ١٩٤٧شاروهندی ئهمريکايی
وهرگرت.
ئهو ڕۆمانهی له سا ی  ١٩٢٩به ناوی "له ڕۆژئاوا شتی نوێ بوونی نييه" ب وی
کردهوه ،له ماوهيهکی کورتدا کرديه ناسياوی خه ک له ههموو و تانی جيهان .ئ ريك
ماريا ڕامارك بهو کارهی ڕاستهوخۆ دهماری وهچهی نو ی نيشانه گرتوە ،و
بيرهوهرييهکانی شهڕی به ش وازی ڕاستهقينه لهبهرچاوی مرۆڤ به نمايش دهرد ن .
ڕۆمانی "له ڕۆژئاوا شتی نوێ بوونی نييه" ) ،(Im Westen nichts Neuesسا ی
 ١٩٢٩له  ٢٨٧ﻻﭘهڕهدا له چاپ درا و نيزيکهی  ٢٠مﻠيۆن نوسخهی که به  ٥٠زمانی
جۆراوجۆر وهرگ ردرابۆوه ،ل ب و کرايهوە .ڕۆمانهکه له ڕوانﮕهی سهربازانی
ڕيزی ﭘ شهوه به ش واز کی ڕۆمانتيکانه ڕوخساری شهڕهکه بۆ خۆ نهر ڕوون
دهکاتهوه .سا ی  ١٩٧٩ئهو ڕۆمانه بۆ دووههم جار هاته سهر ﭘهردهی سينهما.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان
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جۆز ف رۆس )(Joseph Roth

نووسهری ئوتريشی )نهمساوی( ڕۆژی ٢ی مانﮕی سﭘتامبری سا ی  ١٨٩٤له
شاری برۆدی " "Brodyکه کهوتۆته ئوکرائينی ئهمڕۆوە ،له دايك بووه و ڕۆژی ٢٧ی
مانﮕی مای سا ی  ١٩٣٩له شاری ﭘاريس کۆچی دوايی کردووه.
جۆز ف رۆس وهك م ژوونووس کی تايبهتمهند له بواری ههرهسهينانی سيستهمی
ﭘاشايی هابسبۆرگ "Habsburg" ٥١چۆته ناو م ژووی ئهدهبی جيهانهوه .کت ب و کاره
ئهدهبييهکانی بههۆی ﻻيهنی مرۆڤدۆستييهوە ،گرنﮕی و بههايهکی تايبهتيان ﭘ دراوه.
وەك مندا کی ههژار و ب باوك له باکووری ڕۆژهه تی ناوچهی ﭘاشايی شاری
برۆدی گهوره بووه .سا ی  ١٩١٤چووه بۆ شاری ويهن بۆ ئهوهی لهوێ در ژه به
خو ندن له بواری فهلسهفه و گرمانيستيك بدا .بهدوای گهڕانهوهی له شهڕی يهکهمی
جيهانی ،له سهرهتاوه له شاری ويهن و دواتر سا ی  ١٩٢٢له شاری بهرلين له بواری
رۆژنامهوانی دا چاﻻكی نوواندووه .سا ی  ١٩٢٣ماوهيهکی کورت ﭘ ش هاتنه سهر
کاری سوسيال ناسيۆناليستهکان وهك شاربهدەر ک چووه بۆ و تی فهڕانسه ،ئهو
ج يهی له ڕۆمانهکانی داهاتويدا به قه همه سيحراوييهکهی ههو ی ئاشکرا کردنی هه س
و کهوتی نائينسانيی فاشيستهکانی داوه .جۆز ف رۆس له بارودۆخ کی نائارام و

 ٥١هابسبۆرگ کهوتۆته و تی سويسی ئههمڕۆيی و ماوهيهکی زۆر وهك سيستهم کی ﭘاشايی له ئوروﭘا ڕۆ کی بهرچاوی گ ڕاوه.
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ناهوم دانهدا بههۆی خواردنهوهی لهڕادهبهدهری ئه کۆڵ له ٢٧ی مانﮕی مای سا ی
 ١٩٣٩له شاری ﭘاريس ما ئاوايی لهم جيهانه کرد.
رۆمانی هيۆب " "Hiobسا ی  ١٩٣٠له  ٢٩٩ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه و چيرۆکی
ﭘياو کی ئاسايی دهگ ڕ تهوه و مرۆڤ دهباتهوه ناو کۆمه ﮕای ڕۆژهه تيی
يههووديهکانهوه و چهشنی ژيان و جياوازيدانان و هه واردنی يههووديی ئورتۆدۆکس
و نا دهکا .ئهو کاتهی جۆز ف رۆس دهستی به نووسينی ئهو رۆمانه کردووه ،ژنهکهی
که نهخۆشيی دەروونی گرتبوو ،له ژوری ﭘهنا ژوورهکهيدا ئازاری دهک شا.
به ﭘ چهوانهی کت بی ئينجيل که له زۆربهی چيرۆکهکانی مرۆڤی ههژار له ل واری
دهرهوهی باسهکان هه س و کهوتی لهگه دا دهکرێ ،جۆز ف جل و بهرگ دهکاته بهر
ﭘا هوانهکانی چيرۆکهکهی و له دنيايهکی ڕهنﮕيندا جيهانيکی ﭘڕ له فانتازی و حيماسی
دهخو ق ن  .زمانی سيحراوی و گهرميی نووسينی ﭘهخشانهکهی ،جوانييهکی
سهرسووڕه نهر به کت بهکه دهدهن .ڕۆمانی هيۆب تا ئهمڕۆش تهنيا ههو که بۆ
نيشاندانی کت بی ئينجيل له دنيايهکی مود ڕندا .ت که وی و توانهوهی رۆمان و حيماسه
له يهکتردا له سا ی  ١٩٣٠بووه هۆی ڕهخنهی نووسهران و ڕهخنهگران که بۆ ئهو
سهردهمه شت کی نوی بووه.
ڕۆمانی " "Radetzkymarschسا ی  ١٩٣٢له  ٥٨٢ﻻﭘهڕهدا له چاپ درا و وهك
کار کی هونهريی نووسهر گهل ك ﭘ شوازی ل کراوه و يهك له ناودارترين کارهکانی
جۆز ف رۆس له ئهژمار دێ .ناوهڕۆکی ڕۆمانهکه چارهنووسی بنهما هيهك له س
وهچهدا نيشان دهدا و م ژوو و ڕووخانی سيستهمی ﭘاشايی ئوتريش -
ئونﮕارن)مهجارستان( له شهڕی ﭘهنا ناوچهی سۆلف رينۆ "(١٨٥٩) "Solferinoوه تا
مردنی قهيسهر فرانس  -جۆز ف " (١٩١٦)"Kaiser Franz-Josephsدهگ ڕ تهوه.
جۆز ف رۆس ئهو رۆمانه حيماسييه ﭘاشاييه که سا ی  ١٨٥٩تا  ١٩١٦دهگر تهوه،
به ش واز کی شاعيرانه و ﭘڕ له ﭘهخشانی ئهدهبی دهخو ق ن و له زمانی نهوهکانی
قارهمانی چيرۆکهکهوه دهگ ڕ تهوه .بۆ زۆربهی نووسهران و زانايان ئهو کت به باشترين
و ناودارترين کاری ئهدهبی نووسهر له ئهژمار دێ.
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١٩٦

ب .تراون )(B. Traven

نووسهر کی شاراوه ) (Pseudonymکه به دوو زمانی ئا مانی و ئينﮕﻠيزی
نووسيويهتی .ڕۆژی ٢٥ی مانﮕی ف برواری سا ی ) ١٨٨٢؟( له سانفرانسيسکۆ)؟(،
يا ڕۆژی ٣ی مانﮕی مای سا ی ) ١٨٩٠؟( له شيکاگۆ )؟(له دايك بووه و ڕۆژی ٢٦ی
مانﮕی مای  ١٩٦٩له و تی م کزيك کۆچی دوايی کردووه.
لهسهر هيچ نووسهر كتر بهڕادەی ب .تراون و سهردهمی ژيانی ل کۆ ينهوه و
تامهزرۆيی له ﻻيهن خو نهرانهوە ﭘيشان نهدراوه .ناسنامهکهی به ش وهی شاراوه
ماوهتهوه .به  ١٣ڕۆمان و ژمار کی زۆر گ ڕاوه و ههوا ی سهفهر ،بۆ ماوهيهکی
زۆر گومانی جهك لهندهن " ،"JackLondonنووسهر کی ﭘشت ﭘهردهی ئا مانی يا
تهنانهت نووسهر کی چهﭘی هاليوودی دهکرا .به م ئهمڕۆ د نياين که له ﭘشت ئهو
نووسهره شاراوهيه مرۆڤ کی سوسياليست به ناوی ر ت مارووت ""Ret Marut
وهستاوه .گومان دهکرێ تراون له ﭘ شدا ﭘهناههندهی لهندن بووب ت و له سا ی ١٩٢٤
هوه بهرەو م کزيك ڕای کردب  .تراون ناسنامهی خوێ به ش وهيهکی سيستماتيکی
شاردۆتهوه و له  ٢٧ناو بۆ ناساندنی خۆی که کی وهرگرتووه .بۆ و نه خۆی له ژ ر
ناوی هال کرۆوس " "Hal Crovesناساندووه و له ناو ﭘاسﭘۆرته م کزيکيهکهشی به
ناوی تراون ترۆسڤان " "Traven Torsvanناوی هاتووە.
له و تی م کزيکهوه ناودارترين ڕۆمانهکانی ب وکردۆتهوه .له ئهدهبياتی ئا مانيدا
بۆ يهکهم جار ناوی ب .تراون له سا ی  ١٩٢٥ئاشکرا بووە ،کات ڕۆژنامهی سوسيال
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د موکراتهکان ڕۆمانهکهی به ناوی "کۆکهرهوهی لۆکه" له  ٢٢ژمارهدا چاپ کرد .له
چاﭘخانهکانيتريشهوه وهك چاﭘخانهی گوتنبرگ ،ڕۆمانی "کهشتی مردوو" )،(١٩٢٦
"گهنجی سيرا مادره" )" ،(١٩٢٧ﭘردی ناو ل رهوار" )" ،(١٩٢٩گو هباغی سﭘی"
) (١٩٢٩ی ب و کردەوە و له سا ی  ١٩٣١بهدواوە له م کزيك شهش ڕۆمانيتری ب و
کردهوه .تا سا نی ١٩٧٠ش ڕۆمانهکانی زياتر له ههموو نووسهرانيتری ئا مانی له
ناو خه کيدا خو نراونهتهوه.
ڕۆمانی "کهشتی مردوو" سا ی  ١٩٢٦له  ٢٥٦ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه .ئهو ڕۆمانه
ههوه ين کاری نووسهر بووه که وهك کت ب دراوهته دهرێ .باوهکوو ڕۆمانهکه وهك
ڕۆمانی ماجراجوويی له قه هم دهدرێ به م ت کستی نووسراوهکه زۆر لهوه زياتر
بووه :سنووری ڕۆمان کی ئاسايی دهشک ن و به ش وهيهکی ئاگاهانه ڕهخنه له کۆمه ﮕا
دهگرێ ،به م له چوارچ وەی گا ته و جهفهنﮕدا.
ههر وهك له ڕۆمانی "کۆکهرهوهی لۆکه"دا نووسهر لهم ڕۆمانهشدا ده  :له و تی
م کزيك وهك نهوتچی ،مهزرادار ،تهماته و س وڕن ،شوان و ڕاوکهر کارم کردووه.
به هۆی فۆرمی گ رانهوهی "من" و ههروهها ئيدعای نووسهر که گ راوهکانی له ژيانی
ڕاستهقينهی خۆيهوه وهرگرتووه ،نووسراوەکانی تامهزرۆييهکی تايبهت له خو نهردا
ﭘ ك د نن.
ناوهڕۆکی ڕۆمانهکه له زهرياچهی ئۆديس " "Odysseeدهدوێ به بهلهمهوان کهوە
که تيمی بهلهمهکهی له مرۆڤی مردووی زيندووبوەوە ﭘ ك هاتووه .ڕۆمانهکه خۆی
بهسهر س کت بدا دابهش دهکا و سهرهتا و کۆتايی ههر کاميان به شيعر يا گۆرانی
دهست ﭘ دهکا .ئهو ڕۆمانهی يهك له ناودارترينيان بووه و سا ی  ١٩٥٩کراوه به فيﻠم.
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١٩٨

هانس فاﻻدا )(Hans Fallada

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٢١ی مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٨٩٣له شاری گرايفسوالد
" "Greifswaldله ڕۆژهه تی ئا مان له دايك بووه و ڕۆژی ٥ی مانﮕی فوريهی سا ی
 ١٩٤٧له شاری برلين کۆچی دوايی کردووه.
وهك کوری قازييهکی شارهکه له سا ی  ١٩٠١هوه سهرەتا له ف رگهی ناوەنديی
شاری برلين و دواتر له شاری ﻻيﭘزيك دهرسی خو ندووه .سا ی  ١٩١١له تهمهنی
 ١٨سا هييدا له دۆئ ﻠ کدا که له ههنبهر هاوﭘۆل کی خۆی کردی و بووه هۆی کوشتنی
هاوﭘۆلهکهی و خۆشی به توندی بريندار بوو ،نارديان بۆ کﻠينيکی تايبهت به دهمار .له
سا ی  ١٩١٣له بواری کشتوکا دا کاری کرد و بههۆی خواردنهوهی لهڕادهبهدهری
ئه کۆڵ و هۆگری بۆ مادهسڕکهرهکان له کارهکهی دهر کرا .لهگهڵ دهستﭘ کی شهڕی
يهکهمی جيهانی لهسهر مهيﻠی خۆی ئامادهی بهشداری له شهڕ بوو به م بههۆی
نال هاتوويی و ﻻوازيی لهشهوە ،لهو ش دهريان کرد.
سا ی  ١٩٢٣بههۆی چهند جار سهرﭘ چی و کاری نالهبارەوە بۆ ماوهی چهند مانﮕ ك
خرايه بهنديخانهوه .له سا ی  ١٩٢٦بۆ جار کيتر ئهمجارهيان بۆ ماوهی دوو ساڵ
خرايه بهنديخانهوه .سا ی  ١٩٢٨زهماوهندی کرد.
له سهرەتای سا ی  ١٩٣٠بهوﻻوە بهرە بهرە له کۆمه ی ڕژنامهوانی برلين
بهشداری دەکرد و ههر ئهوانيش يارمهتيدەری بوون بۆ چاپ و ب وکردنهوی ڕۆمانی
"ﭘياوی بچووك ،ئ ستا چی؟" )? (Kleiner Mann – was nunله سا ی  .١٩٣٢ئهو
کارەی بووە هۆی ناودەرکردنی له ههموو جيهان .له سا هکانی دواييشدا چهند
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ڕۆمانتری به ناوی "ک جار ک له کاسهی قوڕقوشمدا دەخوا" )
 ،١٩٣٤ (dem Blechnapf frisstگوستاڤی ﭘۆ يين ) ،١٩٣٨ (Eiserne Gustavب و
کردەوە .له سهردەمی ناسيۆنال سوسياليستهکان له شاری گارويچ " "Carwitzژيانی
کردووە و لهوێ ب ئهوەی ک شهيهکی بۆ دروست بی خۆی به ئهدەبيات و چيرۆکی
منا نهوە خهريك کردووە) .بۆ و نه چيرۆکهکانی مورک ﻼی " die Geschichten aus
 .( ١٩٣٨"der Murkeleiتا ئهوەی بههۆی ک شهی ئه کۆڵ خواردنهوە و هۆگريی بۆ
مادە سڕکهرەکان ،له سا ی  ١٩٤٧له نهخۆشخانهيهکی شاری برلين کۆچی دوايی کرد.

Wer einmal aus

هانس فاﻻدا يهك له ناودارترين نووسهرانی سهدەی بيستهمی و تی ئا مان له ئهژمار
دێ .له ڕۆمانهکان و نووسراوەکانيدا بهتايبهت ک شه و خهم و ﭘهژارەی مرۆڤی ههژار
دوای شهری يهکهمی جيهانی بهرجهسته دەکاتهوە.
ڕۆمانی "ﭘياوی بچووك ،ئ ستا چی؟" )? (Kleiner Mann – was nunسا ی ١٩٣٢
له  ٣٦٣ﻻﭘهرەدا له چاپ دراوە .ئهو ڕۆمانه نووسهری له ههموو جيهان ناودار کرد.
چيرۆکی ڕۆمانهکه به مرۆڤ کی ئاسايی حيسابدار به ناوی ﭘينب رگ دەست ﭘيدەکا که
دۆست کی کچی به ناوی ئ ما ههيه .ئ ما دووگيانه و چاوەڕوانی مندا ک دەکات.
ﭘينب رگ داوای زەماوەندی ل دەکا و لهگهڵ بنهمه هکهی ئاشنای دەکا .له سهرەتاوە
خۆی و ژنه تازەکهی له ژور کی بڕ ك ههژارانهدا له گوند ک به ناوی ""Ducherow
دەژين .خاوەن کارەکهی که کچهکهی خۆی بۆ ﭘينب رگ دانابوو کات له زەماوەندی
ئهو و ئ ما ئاگادار دەب  ،له کارەکهی وەدەر دەن و ...
ئهو ڕۆمانه له سهدەی بيستهمدا به ش وەيهکی ئينترناسيۆنالی دەنﮕی دايهوە و س
جار واته له سا نی  ١٩٦٧ ،١٩٣٣و  ١٩٨١دا ،هاتۆته سهر ﭘهردەی سينهما.
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٢٠٠

ﮐﻼوز مان )(Klaus Mann

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٨ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٩٠٦له مونيخ لهدايك بووە
و ڕۆژی ٢١ی مانﮕی مای  ١٩٤٩له شاری کان س " "Cannesله و تی فهرانسه
کۆچی دوايی کردووە .کﻼوز کوڕی گهورەی تۆماس مان نووسهری ناوداری ئا مانی
بوو و سا يانی در ژ ههو يداوە ل هاتوويی نووسهريی خۆی له ههنبهر باوکی و مامی
واته "هاينريش مان"دا بسهلم ن  .سا ی  ١٩٢٥له شاری برلين ژياوە و لهوێ وەك
ڕەخنهگری شانۆ کاری کردووە.
دوای بهدەستهوەگرتنی ه زی سياسی سوسيال ناسيۆناليستهکان له سا ی  ١٩٣٣دا
ئا مانی بهج ه شت .له تاراوگه له و تی هوﻻندا بۆ ب وکردنهوی ڕۆژنامهيهکی
سياسی – ئهدەبی که دژ به سوسيال ناسيۆناليستهکان بوو ،چاﻻکی دەکرد .له سا ی
١٩٣٨دا کۆچی کرد بۆ و تی ئهمريکا و لهو وە وەك سهربازی ئهمريکايی له شهڕی
دووههمی جيهانيدا بهشدار بوو.
وەك ياريﮕهر کی ل زان له نووسراوەکانيدا ک شه کهسييهکانی ناو کۆمه ﮕا وەك
ن ربازی ،ئالوودەبوون به مادە سڕکهرەکان و خۆکوژيی به ش وەيهکی وەستايانهی
ئهدەبی بۆ خو نهر ڕوون دەکاتهوە .نووسراوە ئوتۆبيۆگرافييهکانی وەك "مندا نی ئهم
سهردەمه") (١٩٣٢و " "Kind dieser Zeitو "خا ی وەرچهرخان")Der " (١٩٤٢
 "Wendepunktوەك گرنﮕترين ئهزموونی م ژووی کولتووری سهير دەکر ن.
ڕۆمانهکانی وەك م ﭘيستۆ " "Mephistoو گڕکان " (١٩٣٩) "Der Vulkanبارودۆخی
نووسهر و ﭘﻠهی ڕۆشنبيری سياسی – ئهدەبی ئهو به ش وەيهکی بهرچاو ڕوون
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دەکاتهوە .کﻼوز مان له نووسراوەکانيدا بهردەوام له بهربهرەکانی لهگهڵ ژيانی کهسی
خۆی و "من"ی خۆی ،دژ به فاشيستهکان ڕاوەستاوە و وەك گرنﮕترين نووسهری
تاراوگه له ئا مان ناوی دەرکردووە .مان له کۆتايی ڕۆژەکانی ژيانيدا بههۆی خواردنی
لهڕادەبهدەری حهبی خهوەوە ،گيانی له دەست دا.
ڕۆمانی م ﭘيستۆ " "Mephistoله سا ی  ١٩٣٦له  ٣٩٩ﻻﭘهڕەدا چاپ کراوە .لهو
ڕۆمانهدا به ش وەيهکی وەستايانه خۆی به بارودۆخی نوسين له سهردەمی سوسيال
ناسيۆناليستهکانهوە خهريك دەکا .به ﭘشتيوانيکردنی چاﭘخانهيهك بهناوی " "Queridoله
شاری ئامستردام و ﭘ شنياری هاوکار ك به ناوی ه رمان ک ستن " Hermann
 (١٩٩٦ - ١٩٠٠)"Kestenژيانی ياريکهری فيﻠم و شانوی شاری برلين وەك
ڕەخنهگر کی سياسی ئاو تهی ڕۆمانهکهی دەکا.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه له سا ی  ١٩٣٦به ڕۆژی لهدايکبوونی وهزير کی ڕژيمی
سوسيال ناسيۆناليستهکان دەست ﭘ دەکا "Höfgen" .شانۆکار کی سهرکهوتووی شاری
هامبۆرگه و له سا ی ١٩٢٠هوه تامهزرۆيی بۆ کاری شانۆيی له شاری برلين ﭘهيدا
کردووە .ناودارييهکهی بهره بهره گهشه دهکا و له ڕۆ ی م ﭘيستۆ ""Mephistoدا وهك
ئهست رهيهکی شارهکهی ل دهردێ .له سهرهتای بهه زبوونی سوسيال ناسيۆناليستهکان
 Höfgenله دهرهوی و ت دهژی و ترسی ئهوهی ههيه که هاوکارهکانی ﭘ شووی
نهتوانن بۆ سهر سهکۆی شانۆ بﮕهڕ نهوه .به م دواتر بههۆی ﭘشتيوانيکردنی
وهزير کی کاتی دهتوان له برلين کارهکهی در ژه ﭘ بدا.
ڕۆ ی جيددی و فيﮕوری ئهو مرۆڤه ناوداره سهرنجی کاربهدهستانی ناو حکوومهت
بۆ نيشاندانی ڕووی تووڕهييان بۆ ﻻی خۆی ڕادهک ش  .ئهو ڕۆمانه که له سهردهمی
ه زداريی سوسيال ناسيۆناليستهکان قهدهغه کرابوو ،ئيزنی چاﭘی دوبارهی ﭘ نهدەدرا.
دوای بڕ ك گۆڕانکاری ههميسان سا ی  ١٩٦٥له ڕۆژهه تی ئا مان ب و کرايهوە.
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جان شتاينب ك )(John Steinbeck

نووسهری ئهمريکايی ڕۆژی ٢٧ی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٩٠٢له شاری ساليناس
""Salinasی سهر به ئهيالهتی کاليفۆرنيا له دايك بووە و ڕۆژی ٢٠ی مانﮕی دسامبری
سا ی  ١٩٦٨له شاری نيۆيۆرك کۆچی دوايی کردووە.
وەك کوڕی بنهما هيهکی ئاشهوان که بنهڕەتيان دەگهڕايهوە بۆ ئا مانيا ،و دايک کی
مامۆستای قوتابخانه ،له بارودۆخ کی دارايی باشدا له ناوچهی ساليناس گهورە بوو.
سا ی  ١٩٢٠تا  ١٩٢٥له زانستﮕهی شارەکه له بواری ئهدەبی و ئهنستيتۆی ﭘشک نهری
دەريا)بيۆلۆژی دەريايی( به ب کۆتايينامه ،دەرسی خو ندووە .هاوکات لهگهڵ
خو ندنهکهی وەك ژۆرناليست و کاری کشتوکاڵ ،ﭘارەی دەره ناوە و ژيانی خۆی ﭘی
بهڕ وەبردووە .بارودۆخی نالهباری کاريی وەرز رانی کاليفۆرنيا و ئۆکﻼهۆما
بهردەوام سهرنجی ئهويان بۆ ﻻی خۆيان ڕاک شاوە .دوای دابڕانی له خو ندن له شاری
نيۆئۆرك ههو ی کار له بواری ژۆرناليستی داوە.
يهکهم سهرکهوتوويی کاری نووسهری جان شتاين ب ك ڕۆمان ك بوو به ناوی
" "Tortilla Flatکه سا ی  ١٩٣٥چاﭘی کرد .به نووسينی ڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی
" "Früchte des Zornsتوانی له سا ی  ١٩٣٩به ش وەی ن ونهتهوەيی وەك نووسهر ناو
دەربکات .سا ك دواتر بۆ ئهو کارەی خه تی ﭘ وەرگرت .له شهڕی دووههمی
جيهانيدا وەك ژۆرناليستی نيزامی له ئورووﭘا کاری کرد ) ،(١٩٤٣ههروەها وەك
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ههوا دەری سوﭘايی له ڤيهتناميش چاﻻك بوو) .(١٩٦٥سا ی  ١٩٦٢خه تی نۆب ل له
بواری ئهدەبی وەرگرت.
جان شتاين ب ك زياتر بههۆی ڕۆمانه ڕەخنهگرانه کۆمه يهتييهکانيهوە وەك
ناودارترين نووسهری ئهمريکايی سهدەی بيستهم ناسراوە .کارە ئهدەبييهکانی به مﻠيۆن
جار له سهراسهری جيهاندا چاپ کراون .ڕاستﮕوويی کهسايهتی ڕۆمانهکانی و
بهيانکردنی ئهو يهکد ييهی له ناو کۆمه ﮕا ﭘ کی ه ناوە ،وەك کاراکتهر کی بهه ز،
چهشنی ش وازی گ ڕانهوەی نووسهر که زۆربهی کاتی خۆی بۆ يهکيهتی و
دادﭘهروەری کۆمه يهتی تهرخان کردووە ،بهرجهسته دەکاتهوە.
ڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی " "Früchte des Zornsسا ی  ١٩٣٩وەك ڕۆمانی
سهردەمی مود ڕن له  ٦١٩ﻻﭘهڕە له چاپ دراوە .بهو ڕۆمانه نووسهر دۆکۆم نت کی
خو قاند که ژيانی ههژار و ناخۆشی زۆربهی بنهما ه وەرز رەکانی سا نی ١٩٣٠
و نا دەکا .سروشتی بوونی و ناکردنهکه وەك ڕەخنهيهکی کۆمه يهتی و ههروەها
بهه زبوونی کاراکتهری سهرەکيی ڕۆمانهکه ،که لهههر بارودۆخ کدا خو قياتی
ئينسانی و ئهخﻼقی خۆی دەﭘار ز ت ،ﻻيهنی کاری ﭘيشهيی نووسهر نيشان دەدا.
ڕۆمانی بهرههمی تووڕەيی " "Früchte des Zornsئ ستا له ئهمريکا وەك ڕۆمان کی
کﻼسيک سهير دەکرێ.
سهردەمی ﭘ کهاتنی ڕۆمانهکه دەگهڕ تهوە بۆ بارودۆخی نالهباری سا نی ١٩٣٠
که بهش کی زۆری وەرز رانی ئهمريکايی بههۆی قهرزداربوونيان به بانکهکانهوە له
بارودۆخ کدا نهبوون که بتوانن بههۆی ئهزموونی کارەکهيان سوودی قهرزەکانيان
بدەنهوە بانکهکان .بهتايبهت وەرز رانی باکووری ڕۆژئاوای و تهکه بههۆی ئيشك
سا ی ،تۆفان و کارەساته سرووشتييهکانهوە بارودۆخ کی زۆر نالهباريان بۆ ﭘ ك
هاتبوو.
ڕۆمانهکه بهسهرهات و چارەنووسی بنهما هيهك به ناوی جود " "Joadدەگ ڕ تهوە
که دەبوو دەست له زەوی و ماڵ و دارايی له ناوچهی ئوکﻼهۆما هه ﮕرن و به سواری
کاميۆن کی شل وشهو ق بهرەو کاليفۆرنيا وەڕێ کهون .له ناوەندی بنهما هکهدا دايکيان
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ج ی گرتووە که وەك مرۆڤ کی گهش بين هيچ رووداو ك کارت کهری نهر نی لهسهر
دا نان ت و سهرەڕای چاﻻکی ئهو ش رەژنه ،بنهما هکه ل ك ﭘڕژ و ب و دەب تهوە و ...
جان فۆرد " "John Fordسا ی  ١٩٤٠ئهو ڕۆمانهی کردە فيﻠم و هونهرﭘ شهی وەك
ه نری فۆندا " ،"Henry Fondaجهين دارو ل " "Jane Darwellو جان کارادين " John
 "Carradineبهشدارييان ت دا کردووە؛ فيﻠمهکه سا ی  ١٩٤١خه تی ئۆسکاری
وەرگرتووە.
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جۆرج ئۆرو ل )(George Orwell

جۆرج ئۆرو ل ياخود ئيريك ئارتۆر بﻠهير " "Eric Arthur Blairنووسهری
ئينﮕﻠيزی ڕۆژی ٢٥ی مانﮕی ژو نی سا ی  ١٩٠٣له شاری مۆتيهاری ""Motihari
و تی هيندووستان له دايك بووە و ڕۆژی ٢١ی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٩٥٠له
لهندەن کۆچی دوايی کردووە.
وەك کوڕی بنهما هيهکی مامناوەندی له سا ی  ١٩١٧تا  ١٩٢٢له زانستﮕهکانی
ئينﮕﻠيز دەرسی خو ندوە .وەك ئهفسهر کی ئيدارەی ﭘۆليس چووە بۆ و تی بورما
" "Burmaله ڕۆژهه تی دوور که ئهمڕۆ به ناوی ميانمار " "Myanmarناودارە .به
هۆی هه و ستی ڕەخنهگرانهی له ههنبهر ئيمﭘرياليزمی ئينﮕﻠيز و ڕوونبوونهوی
دەوری تا نکارانهی کﻠۆنياليزمی بريتانيايی ،جۆرج ئۆرو ل سا ی ١٩٢٧واز له ئيشی
ﭘۆليسييهکهی هه دەگرێ و دەگهڕ تهوە بۆ و تی ئينﮕﻠيز .له سهرەتاوە وەك کۆچهر له
ﭘاريس و لهندەن و دواتريش وەك کت ب فرۆش و مامۆستا له قوتابخانه کهسييهکان له
و تی ئينﮕﻠيز کاری کردووە و لهو ماوەيهشدا وەك ڕۆژنامه نووس کی ت کۆشهری
ﭘ شکهوتووخوازی سوسياليست چۆنيهتی ژيانی ههژارانهی کر کارانی کارگه و
کانﮕاکانی داوەته بهر نيﮕای قه هم و گهل ک ناميﻠکه و بابهتی لهسهر نووسيون.
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له سا ی  ١٩٣٣يهکهم کت بی خۆی کۆتايی ﭘ ه نا .لهسهر ئارەزووی خۆی سا ی
 ١٩٣٦گيانفيدايانه ت کهڵ به شهڕەکانی ئيسﭘانيا بوو و شان به شانی ئازاديخوازان ،دژ
به فاشيزم و کۆنهﭘهرەستی شهڕی کرد و ههر لهو شهڕانهشدا بريندار بوو و گهڕايهوە
بۆ و تی دايك و بابی .سا ك دواتر له بواری ڕۆژنامه نووسی وەك سهرنووسهر و
تهوەر نووس لهگهڵ ڕۆژنامهی تريبون " "Tribuneکه ڕۆژنامهيهکی چهﭘهکان بوو
هاوکاری کرد.
بههۆی تووشبوونی جۆرج ئۆرو ل له سا ی ١٩٤٩به نهخۆشيی سيل ،ڕۆمانی
ئاخرينی کۆتايی ﭘ ه نا که له ﭘهنا ڕۆمانی دنيای جوانی نو ی ئالدۆ هاکسﻠی" Aldous
 "Huxleyوەك ناودارترين رۆمانی سهدەی بيستهم ناسرا.
بهرههمهکانی ئهدەبيی نووسهر بريتين لهم کت بانه" :به دەست واﻻيﯽ له پاريس و
لهندەندا"" ،ڕۆژگارانﯽ بيرمای"" ،جادەيهك بهرەو لهنگهرەکهی ڤيگهن" و کت بی
"مهزرای ئاژە ن" که له ﻻيهن ڕ زدار نووسهر و وەرگ ری د سۆزی کورد کاك
کهريم دانشيارەوە وەرگ ڕراوەته سهر زمانی کوردی و لهسهر ما ﭘهڕی ڕۆژهه ت
– بۆکان لهژ ر چاوەی کت بهکاندا ب و کراوەتهوە.
کت بی "مهزرای ئاژە ن" سا ی  ١٩٤٥له  ٩١ﻻﭘهرەدا له چاپ دراوە .ههروەها
دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٤٦و دەقه کوردييهکهی کاک کهريم دانشيار سا ی ١٩٨٦
له سوئيد له چاپ دراوە .بههۆی کت بی "مهزرای ئاژە ن" ەوە ،نووسهر دەرکهيهکی
مهزنی ڕەخنهی بۆ شا و بردنه سهر ديکتاتۆران کردەوە و ه رش کی
گيانبهختکراوانهی بۆ سهر زا مانی جيهان خو قاند و چيرۆک کی شۆڕشﮕ ڕانهی
ناوداری سهدەی بيستهمی ل دروست کرد.
نووسهر ئهو بهرههمهی وەك ڕەخنهيهك دژ به ستالينيزم داڕشتووە له ههنبهر
ڕوانﮕهی ئينﮕﻠيز دژ به جۆز ف ستالين " .(١٩٥٣ - ١٨٧٨) "Josef Stalinناوەڕۆکی
کت بهکه لهسهر خۆڕاگری و شۆڕش دژ به ئاغای "جۆنز"ی خاوەنی مهزرای مانۆڤرە.
ئيدەی شۆڕش له ﻻيهن ﭘيرە مايۆر وەك ﭘيرترين بهرازی مهزرای مانۆڤر گه ه
کراوە .ئهو ياسايه که ههموو ئاژە هکان مافی يهکسانيان ههيه و شهش ياسايتريش لهو دا
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ڕوون دەکر نهوە .لهو کارە ئهدەبييهدا به ڕاشکاوی ئاو تهکردنی ﻻيهنی "جوانﮕهرائی"
و "سياسی" به کت بهکهوە ديارە و نووسهر لهو دوو چهمکه يهکهيهکی ل دروست
کردووە که ت که و که له تهنز و ﭘهخشان به م به ش واز کی گهل ك مانادار.
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نهجيب مهحفووز )(Nagib Machfus

نووسهری ميسری ڕۆژی ١١ی مانﮕی دسامبری سا ی  ١٩١١له قاهيره له دايك بووه
و ڕۆژی ٢٩ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ٢٠٠٦له قاهيره کۆچی دوايی کردووه .وهك
کوڕی فهرمانبهر کی ئيداری له گهڕهک کی کۆنی شارهکه گهوره بووه .نهجيب
مهحفووز له سا ی  ١٩٣٠تا  ١٩٣٤له زانستﮕهی شاری قاهيره دهرسی ئهدهبيات و
فهلسهفهی خو ندووه و له سا ی  ١٩٣٩تا سهردهمی خانهنشينی له کاری ئيداريدا چاﻻك
بووه.
خوڕاگری تو ژهکانی کۆمه ﮕا دژ به داگيرکهريی ئينﮕﻠيز له ميسر و ههروهها
چاﻻکيی بازنهی ڕۆشنبيری سا نی  ١٩٢٠هکان کاره ئهدهبييهکانی نووسهريان گهيانده
ئهوﭘهڕی گرنﮕايهتی .به دوای نووسينی چهند ڕۆمان كی نهتهوهيی سهبارەت به
سهردهمی فيرعهونهکانی ميسر نهجيب مهحفووز له ڕۆمانه نو يهکهيدا به ناوی
"قاهيرهی نوێ" که سا ی  ١٩٤٥ب وی کردهوه ،ڕوانﮕهی ڕهخنهی خوی به
ش واز کی ئهديبانه بهيان کرد و خه تی ئهدهبی و تی ميسری ﭘ وهرگرت .ڕۆمانی
"مندا نی ناوچهی ئ مه"ی سا ی  ١٩٥٩ب و کردهوه .سا ی  ١٩٨٨بهرﭘرسانی
ئيسﻼميستهکان له ميسر فتوای کوشتنی نووسهريان دا و له سا ی  ١٩٩٤بۆ کوشتنی
دهستڕ ژی لهسهر کرا و به توندی بريندار بوو.
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بههۆی نووسينی چهندين ڕۆمانيتر وهك "کۆ نهکانی ميداق" ) (Midaq-Gasseسا ی
 ،١٩٤٧نووسهر بووه ڕ ﮕا خۆشکهر بۆ گهشهﭘ دانی ئهدهبياتی مود ڕنی عهڕهبی
سهدهی بيستهم له ميسر.
سا ی  ١٩٨٨وهك يهکهم نووسهری عهڕهب زمان ،خه تی نۆب ﻠی ئهدهبی وهرگرت.
به هۆی نووسينی سهرجهم  ٣٠ڕۆمان و  ١٥ج د گ ڕاوه و ژمار کی زۆر ووتار که
له رۆژنامهی ئهلئههرام " "al-Ahramدا ب و کرابوونهوه ،نووسهر بوو به دهنﮕ کی
ﭘڕ بايهخی ئهخﻼقی بۆ و تی ميسر.
کت بی "کۆ نهکانی ميداق" ) (Midaq-Gasseسا ی  ١٩٤٧به زمانی عهڕهبی و دهقه
ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٨٥له  ٣٥٧ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراوه .ئهو ڕۆمانه وهك ڕۆمان کی
نهتهوهيی به نيشاندانی فاز کی سهردهمی کۆنی و تهکه دهست ﭘ دهکا و بهرهو قۆناخی
ڕاستهقينهی کۆمه ﮕا ﭘهره دهست ن  .تا کۆتايی ١٩٥٠کان نووسهر خۆی لهو کت بهدا
به ڕهخنه لهسهر کۆمه ﮕاوه خهريك کردووه.
ناوهڕۆکی ڕۆمانهکه چﻠۆنايهتی ژيان له کۆ ن کی تهنﮕی شاری قاهيرهيه و زۆر له
ژيانی ڕاسهقينهی نووسهر دهچ که له ج ﮕا و بارودۆخ کی هاوچهشندا ژياوە .لهو
ڕۆمانهدا نووسهر ههوڵ دهدا به ش وهيهکی بهرچاو ژيانی چهند مرۆڤی جياواز به م
له بارودۆخ کی ئابووری وهك يهكدا لهبهر چاوی خو نهر و نا بکا.
له بهشی دووههمی ڕۆمانهکهدا چهند فيﮕوری نو ی گهنج د نه کايهوه و بۆ
هه سووڕانی ژيانيان له سهرهتاوه به کاری سهرتاشخانه و دواتر به لهش فرۆشی
خۆيان بهڕ وه دهبهن .ئهو فيﮕورانه وهك نموونهيهك بۆ گهنجانی ناو کۆمه ﮕا داب و
نهريتی کۆنی کۆمه ﮕا به گرنﮓ دانان ن و ههو ی ژيان کی مود ڕن دهدهن .ئهو ڕۆمانه
يهكهم ڕۆمان بووه که نووسهر سهرنجی ڕهخنهگرانهی ئهدهبی عهڕهبی له کۆمه ﮕادا
وهخهبهر ه ناوه.
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ئا برت ﮐامۆ )(Albert Camus

نووسهر و فهيﻠهسوفی فهرانسی ڕۆژی ٧ی مانﮕی نوامبری سا ی  ١٩١٣له شاری
مونداوی " "Mondoviو تی ئهلجهزاير له دايك بووه و ڕۆژی ٤ی مانﮕی ژانويهی
سا ی  ١٩٦٠له ناوچهی ڤيﻠ ب ل ڤين ""Villeblevinی فهرانسه کۆچی دوايی کردووه.
ئا برت کامۆ وەك کوڕ کی نيوە ههتيو له ناوچهيهکی کر کاريدا گهورە بووە .دوای
تووش بوون به نهخۆشی ئازارە باريکه )سيل( دەرسی فهلسهفهی خو ندووە و وەك
هونهرﭘيشه ،نووسهر و ڕۆژنامهوان کاری کردووە .سا ی  ١٩٣٤تا  ١٩٣٥ئهندامی
حيزبی کومۆنيست بووە .سا ی  ١٩٣٧گرووﭘی شانۆی ""l’Équipeی ﭘ ك ه ناوە .له
سا ی  ١٩٣٨بهوﻻوە وەك ڕۆژنامهوان بۆ ڕۆژنامهی " "Alger républicainله
ئهلجهزائير کاری کردووە .دوای قهدەغهکردنی ئهو ڕۆژنامهيه سا ی  ١٩٤٠کۆچی
کردوە بۆ شاری ﭘاريس و لهوێ بۆته سهرنووسهری ڕۆژنامهی ﭘاريس سوير "Paris-
."Soir
سا ی  ١٩٤٢دوو ڕۆمانی به ناوی ب ﮕانه " "Fremdeو فهلسهفهی ساکاری داب و
نهريتی سيزيفی "" philosophische Essay Der Mythos des Sisyphosی نووسی و
له ههمان سا دا چووە ناو گرووﭘ کی شۆڕشﮕ رەوە به ناوی کۆمبات " "Combatکه به
مانای ڕووبهڕووبوونهوە و خهباته .سا ی  ١٩٤٧ڕۆمانی تاعون ""Die Pestی نووسی
و خه تی ڕەخنهگرانی " "Prix des Critiquesوەرگرت که خه ت کی ئهدەبييه له و تی
فهڕەنسه .بهدوای ئهوەدا سهفهری کرد بۆ و تانی ئهمريکا ،ئهلجهزاير ،يۆنان و
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باشووری ئهمريکا .له سا ی ١٩٤٥ەوە به نووسراوەکانی ههو ی داوە چييهتی شهڕی
ئهلجهزاير بۆ خه ک ڕوون بکاتهوە.
سا ی  ١٩٥٧خه تی نۆبيﻠی ﭘ بهخشرا.
بههۆی کاری ئهدەبی ،ههروەها شيعر و فهلسهفهوە ،ئا برت کامۆ قورساييهك و
دەنﮕ کی تايبهخۆی له بواری ئهدەبی و ئهخﻼقی له و تی فهرانسهدا ههبوو.
ڕۆمانی تاعون " "Die Pestسا ی  ١٩٤٧له  ٢٥٥ﻻﭘهڕە و دەقه ئا مانييهکهی له
سا ی  ١٩٤٨له چاپ دراوە .ئهو ڕۆمانه بووە ناودارترين ڕۆمانی دوای سهردەمی
شهڕی فهڕانسه له ئهلجهزائير .ئهو ڕۆمانه ههم ﻻيهنه ئهدەبييهکهی و ههم له ڕوانﮕهی
م ژووييهوە وەك دوکوم نت ك و بيرەوەرييهك دژ به شهڕ و زۆرداری و ت ڕۆر سهير
کراوە و ت يدا ههو ی کۆکردنهوە و بانﮓ کردنی کۆمه ﮕا بۆ يهکيهتی و بهشداری
کردن له ههوڵ و هاوکاری گشتی له سهردەمی شهڕ دراوە.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه دەگهڕ تهوە بۆ سا نی ١٩٤٠ەکان له شاری ئۆران " "Oranله
باکووری ئهفريقا .نووسهر ،جرجهمشکی تۆﭘيو به يهکهم نيشانهی نهخۆشی تاعوون
له ئهژمار د ن که خه کی نايانهوەی به هۆکاری ئهو نهخۆشييهی دابن ن .کات که
تووش بوون بهو نهخۆشييه بهردەوام ههڕەشه له مردنی مرۆڤ دەکا ،شارەکه دەکهو ته
ژ ر قهرەنتينهوە .دوکتۆر ك به ناوی ريۆ " "Rieuxبه هاوکاری ڕۆژنامهوان ك به ناوی
رامب رت " "Rambertخۆڕاگری له ههنبهر ئهو تووشبوونه ،ئورگانيزە دەکهن و ...
ڕۆمانی تاعوون وەك درامايهکی کﻼسيکی له ﭘ نج بهش ﭘ ك هاتووە که به گشتی
 ٣٠فهسڵ دەگر تهوە .له يهکهم بهشدا نيشانهکانی نهخۆشی تاعوون دەناسر ن .بهشی
دووههم نيشانی دەدا که چﻠۆن ئهو تووشبوونه ﭘهرە دەست ن و له بهشی س ههمدا
نهخۆشييهکه به لووتکهی بهرزی خۆی دەگا .له کۆتايی بهشی چوارەمدا تووناکردنی
نهخۆشييهکه ڕادەگه ينرێ و له بهشهکانی ﭘ نجهم و کۆتايی ڕۆمانهکهدا به ڕوونی باسی
ل دەکرێ.
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ئا برت کامۆ به نووسينی ئهو ڕۆمانه سنووری ئهدەبی ت ﭘهڕ کرد و تهنانهت له
ﻻيهن ڕەخنهگرانهوە ﭘ شوازی ل کرا و له کات کی کهمدا ژمار کی زۆری ل
فرۆشرا .به هۆی ﭘهيوەندايهتی ڕۆمانهکه لهگهڵ تهوەری شهڕ له سا ی  ١٩٤٧و دوای
شهڕی دووههمی جيهانی ،له ﻻيهن سهرجهم ئورووﭘاييهکانهوە ﭘ شوازی ل کرا.
کۆنس ﭘتی ههو دان بۆ گهيشتن به "يهکيهتيی کۆمه ﮕا" که نووسهر له کارەکهيدا ﭘهرەی
ﭘ داوە لهگهڵ بارودۆخی ههموو کۆمه ﮕاکانی جيهان ڕ ك دەکهوت .ڕۆمانی تاعوون
سا ی  ١٩٩١کرا به فيﻠم و سا ی  ٢٠١٠له فڕانکفۆڕت هاته سهر سهکۆی شانۆ.
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گراهام گرين )(Graham Greene

نووسهری ئينﮕﻠيزی ڕۆژی ٢ی مانﮕی ئوکتۆبری سا ی  ١٩٠٤له شاری ب رک
هامستت " "Berkhamstedله دايك بووە و ڕۆژی ٣ی مانﮕی ئابريﻠی  ١٩٩١له شاری
و وی و تی سويس کۆچی دوايی کردووە .گراهام گرين نووسهر کی سهرکهوتوو و
به توانای ئينﮕﻠيزی سهردەمی دوای جۆز ف کونراد "- ١٨٥٧)"Joseph Conrad
 ،(١٩٢٤ه نری جيمز " ،(١٩١٦ - ١٨٤٣) "Henry Jamesدی .ئ چ .ﻻور نس " D.
 "H. Lawrenceو ويرجينيا وولف " (١٩٤١ - ١٨٨٢) "Virginia Woolfبووە .دوای
نووسينی ڕۆمانی "س ههمين ﭘياو" و کردنی ڕۆمانهکهی به فيﻠمی سينهمايی ،له ههموو
جيهاندا ناسرا .له کارە ئهدەبييهکانيدا وەك نووسهر کی کاتۆليک ،زياتر خۆی بۆ
بهربهرەکانی و دۆزينهوەی ڕاستهقيهی "بوونی مود ڕن"وە خهريك کردبوو.
دوای تهواوکردنی خو ندن له ب رک هامستت و ئۆکسفۆرد ،گراهام گرين له سا ی
 ١٩٢٦تا  ١٩٣٠کاری بۆ ڕۆژنامهی تايمز " "Timesکردووە .لهو سهردەمهدا بههۆی
تووشبوون به نهخۆشی خهمۆکييهوە له ئايينی کاتۆليك نيزيك بۆتهوە .له سا نی
١٩٣٠ەکاندا وەك ڕەخنهگری فيﻠم بۆ تايمز گهل ك ناودار بووە .گرين ،زياتر وەك
ڕۆژنامهوان بۆ دۆزينهوەی چيرۆکی ڕۆمانهکانی بۆ و تانی بيانی سهفهری کردووە.
له ﭘهناشيدا رووداوی سياسی و کۆمه يهتی لهگهڵ کارە ئهدەبييهکانی ت که و کراون.
يهکهم سهرکهوتوويی نووسهر ڕۆمانی شهمهننهفهری ئوستومووڵ "
 "Trainبوو که سا ی  ١٩٣٢له چاپ درا و دواتريش بههۆی کار کيتری به ناوی
Stamboul
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تاشهبهردەکانی بڕايتن " "Brighton Rockەوە ،که سا ی  ١٩٣٨ب وی کردەوە،
ه ندەيتر له ناو خه کيدا ناوی دەر کرد .له ﭘهنا کارکردن بۆ تايمز له سا ی  ١٩٤١تا
 ١٩٤٤هاوکات کاری بۆ وەزارەتی دەرەوەی ئينﮕﻠيز له و تی سيرالئۆن " Sierra
 "Leoneکردووە .به مانهوەی له و تانی ههژار و شهڕبهسهردا سهﭘ نراو ،تامهزرۆيی
بۆ م ژووی ئهو و ته دۆڕاوانه ﭘهيدا کرد که به ڕاشکاوی له کارە ئهدەبييهکانيدا
ئاماژەی ﭘ کردوون .له سا نی  ١٩٥٠و  ١٩٦٠ەکاندا سهرکهوتوويهکی ديکهی
وەدەست ه نا که يهك له کارەکانی ئهو سهردەمهی ڕۆمانی ﭘياو له هاوانا " Mann in
 "Havannaبوو و تهنيا ڕۆمان کيهتی که کۆتاييهکهی بهختهوەرانهوە بووە .له ١٩٨٠
بهوﻻوە ئايينی وەﻻ ناوە و زياتر خۆی به تهوەر و ک شهکانی جيهانيهوە خهريك
کردووە.
رۆمانی "س ههمين ﭘياو" سا ی  ١٩٥٠و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٥١له ١٥٧
ﻻﭘهرەدا وەك گ ڕاوەيهکی سهردەمی مود ڕن له چاپ دراوە .ئهو گ ڕاوەيه له سهرەتاوە
تهنيا بۆ فيﻠم ئامادە کرابوو که دواتر وەك کت ب چاﭘی کرد .ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه لهسهر
بردنهوەی ه زداران له شهڕی دووههمی جيهانی له زستانيکی شاری ويهن دەست
ﭘيدەکا .ڕۆلۆ مارتين ی ئينﮕﻠيزی له ﻻيهن ههڤا يکی سهردەمی قوتابخانهی به ناوی
ه نری ليم بانﮕه شتن دەکرێ که نووسراوەيهکی لهسهر ئيدارەی ئاوارەکانی
ناونهتهوەيی بۆ ڕ ك و ﭘ ك بکا .کات دەچ بۆ ﻻی ههڤالهکهی و به دوای ما هکهيدا
دەگهڕێ ،ﭘ ی دە ن که ه نری ليم بههۆی رووداو کی سهيارەوە چهند ڕۆژ ﭘ شتر
گيانی لهدەست داوە و ...
به تايبهت بههۆی بهفيﻠم کردنی ئهو ڕۆمانه له سا ی  ١٩٤٩وەك ناودارترين ڕۆمانی
نووسهر له ههموو جيهاندا ناسرا.
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فريدريش دورنمات )(Friedrich Dürrenmatt

نووسهر ،درامانووس و و نهک شی سويسی ڕۆژی ٥ی مانﮕی ژانويهی سا ی
 ١٩٢١له شاری کۆنۆلفينﮕن " "Konolfingenله دايك بووە و ڕۆژی ١٤ی مانﮕی
دسامبری سا ی  ١٩٩٠له شاری نۆينبۆرگ ""Neuenburgی و تی ئا مان کۆچی
دوايی کردووە.
فريدريش دورنمات وەك کوڕی ڕ فۆرميست کی ئايينی مهسيحی ههر له تهمهنی
مندا ييهوە دەستی به ک شانهوەی و نه کردووە ،به ش وەيهك که له ﻻيهن بهرﭘرسانی
شارەکهوە کارگايهکی تايبهتيان بۆ ک شانهوەی رەسمهکانی بۆ تهرخان کردووە .سا ی
 ١٩٣٥بنهما هکهی کۆچيان کردووە و بۆ شاری برن ﭘ تهختی و تی سويس .ههر
لهوێ خو ندنی به وەرگرتنی ديﭘﻠۆم تهواو کردووە .ئارەزووی باوکی خو ندنی
کوڕەکهی له بواری ئايينی بووە ،به م فريدريش خۆی ﭘ يخۆش بوو بب به و نهگهر.
لهبهر ئهوەی چهند ک له و نهکانی له ﻻيهن ﭘسﭘۆرانی و نهگهريی ئهو سهردەمهوە به
کار کی باش و وەستايانه دانهنراون ،سا ی  ١٩٤١دەستی به خو ندن له بوارەکانی
ئهدەبی ،فهلسهفه و زانستی سروشتی له شاری برن و زوريخ کردووە .سا ی ١٩٤٦
خو ندنهکهی به کۆتايی گهياند و بڕياری دا وەك نووسهر کی ئازاد کار بکا.
دورنمات سا ی  ١٩٥٢لهگهڵ هاوسهرەکهی لۆتی گايزلهر" "Lotti Geißlerکه
هونهرﭘيشه بوو ،و س مندا يان ،کۆچيان کرد بۆ شاری نۆينبۆرگ له و تی ئا مان و
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تا سهردەمی مردنی لهو شارە مانهوە .دوای مردنی ،ما هکهی وەك مووزە لهو شارە
ڕاگيراوە و تا ئهمڕۆش ﻻيهنﮕرانی ئهدەبی سهردانی دەکهن.
نووسهر وەك ڕەخنهگر ك ههو ی ڕوونکردنهوی ک شهکانی کۆمه ﮕا له ڕ ﮕای تهنز
و تهشهرەوە داوە و له ڕ ی کت بهکانيهوە بۆ ناساندنی جيهان وەك ڕ ﮕايهکی ﭘڕ له
ئا ۆزيی ،ههو ی تيشك خستنه سهر ئهو ڕ ﮕايانهی داوە.
يهکهم کارە ئهدەبييهکانی وەك "ئهو شته نووسراوە" ) (Es steht geschriebenسا ی
 ١٩٤٧و ڕۆمانهکانی وەك "دادوەر و فهرمانبهرەکانی" ) Der Richter und sein
 (Henkerسا ی " ،١٩٥٢بهدگومانی" ) (Der Verdachtسا ی  ١٩٥٣و "به نی" ) Das
 (Versprechenسا ی  ١٩٥٨ههروەها ڕۆمانه ناودارەکهی واته "شاهيدەکانی دادگا"
) ( Justiz zeugen Dieکه له سا ی  ١٩٥٠دا دەستی به نووسينی کرد و سا ی ١٩٨٥
کۆتايی ﭘ ه نا ،خزمهت کی گه ك زۆريان به ئهدەبياتی جيهانی کردووە .چهندين
نووسراوەی بۆ شانۆ نووسيوە وەك "ميوانداريی ژن کی ﭘير" ) Der Besuch der alten
 (Dameسا ی ١٩٥٦و "زانای فيزيک") (Die Physikerسا ی  ١٩٦٢که له
سهراسهری جيهاندا چهندين خه تی ﭘ وەرگرتن.
ڕۆمانی "ﭘۆليسی دادوەر و فهرمانبهرەکانی" ) (Der Richter und sein Henkerسا ی
 ١٩٥٢له  ١٤٤ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .خا ی دەسﭘ کی ئهو ڕۆمانهی چاوەڕوانی
نهکردن له ﭘ کهاتهکانی ئهم جيهانه به هه سهنﮕاندن لهگهڵ ش وەی ئاسايی کاتی بووە
و ياساکانی ئهو سهردەمهی کۆمه ﮕای ﭘ بريندار کردووە ،له ڕ ﮕهی ئهو کت بهوە،
نووسهر له ﭘ ناو ﭘ که نانی دادﭘهروەری له کۆمه ﮕادا به هه س و کهوتی ئينسانی و
ر ك و ﭘ کی ناوەوەی مرۆڤهوە خهبات دەکات.
فريدريش دورنمات له سهرەتاوە بههۆی نيازی ما ييهوە ،ئهو ڕۆمانهی له ههشت
بهشدا له حهوتوو نامهيهکی سويسی به ناوی "چاوەد ری سويسی"دا ب و کردەوە.
ڕۆلی سهرەکی ئهو ڕۆمانه ﭘۆليسييه ،ﭘياو کی ﭘيرە به ناوی کوميسار ب رﻻخ که
زۆربهی ژيانی خۆی لهگهڵ تاوانکاران ڕابردووە .لهو گ ڕاوەيهدا کوميسار ب رﻻخ
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ﭘ يوايه که زۆربهی تاوانکارانی ناو کۆمه ﮕا بههۆی گوشار و بارودۆخی نالهباريان
تووشی ئهو کارانه دەبن و ...
ئهو ڕۆمانه سا ی  ١٩٧٦کراوە به فيﻠم .ڕۆمانی دادوەر و فهرمانبهرەکانی چهندين
جار هاتۆته سهر سهکۆی شانۆ و سا ی  ٢٠٠٨وەك ئۆﭘ را بهڕ وە چووە.
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وﻻدمير نابۆﮐۆڤ )(Vladimir Nabokov

نووسهری ڕوسی ڕۆژی ٢٣ی مانﮕی ئاﭘريﻠی سا ی  ١٨٩٩له شاری
ﭘ ترزبۆرگ " "Petersburgلهدايك بووە و ڕۆژی ٢ی مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٩٧٧له
شاری مۆنترۆ" "Montreuxی و تی سويس کۆچی دوايی کردووە.
نابۆکۆڤ له بنهما هيهکی تا ڕادەيهك گهوری ڕووسيدا گهورە بووە که سا ی ١٩١٩
کۆچيان کردووە بۆ و تی ئا مان .له زانستﮕهی کهيمبريج )بريتانيا( ئهدەبياتی فهرەنسی
و م رۆناسی )(Entomologieخو ندووە .له سا ی  ١٩٢٢بهوﻻوە وەك مرۆڤی ب و ت
له شاری برلين ژياوە و ماوەيهك ڕاه نهری وەرزشی ت نيس بووە .دوای هۆندنهوەی
يهکهم شيعر و ﭘهخشانهکانی لهژ ر ناوی شاراوەی و .سيرين " "W. Sirinشيعری
گوتووە و زۆر به زووييش کهوتۆته ژ ر ڕەخنهوە.
سا ی  ١٩٣٧نابۆکۆڤ و تی ئا مانی بهج ه شت و تا سا ی  ١٩٤٠له شاری
ﭘاريس ژيا و دواتر کۆچی کرد بۆ و ته يهکﮕرتووەکانی ئهمريکا .له سا ی  ١٩٤١تا
 ١٩٤٨له کۆل جی و ﻠزلی " "Wellesley Collegeله شاری بۆستۆن و موزەی ئاژە نی
زانستﮕهی هاروارد " "Harvard Universityکاری کردووە .له سا ی  ١٩٤٨تا ١٩٥٩
وەك ﭘرۆفسۆری زمانی ڕووسی و ﭘسﭘۆری ئهدەبياتی ئورووﭘايی له زانستﮕهی
کۆڕن ل " "Cornell Universityو دواتريش وەك نووسهری ئازاد له شاری مۆنترۆ
ژيانی کردووە.
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بههۆی کارە ئهدەبييه جۆراوجۆرەکانيهوە وەك ڕۆمان ،گ ڕاوە ،نووسراوەی شانۆيی
و  ...نابۆکۆڤ فانتازيای بهه زی نووسهريی خۆی سهلماند .بهتايبهت بههۆی نووسينی
ڕۆمانی لوليتا " "Lolitaکه له سهرەتاوە بووە هۆی ﭘ کهينانی ڕوسوايی و بی ئابڕوويی
له کۆمه ﮕادا ،به م دواتر به ﭘ ی کات بهرەو کار کی سهرکهوتووی ن ونهتهوەيی
بهه ز ﭘهرەی سهند که نووسهری له ههموو جيهان ﭘ ناودار کرا.
ڕۆمانی لوليتا " "Lolitaوەك ڕۆمانيکی مود ڕن سا ی  ١٩٥٥و دەقه ئا مانييهکهی
سا ی  ١٩٥٩له  ٤٤٥ﻻﭘهڕەدا له چاپ دراوە .له سهرەتاوە بههۆی دانانی ڕۆمانهکهی
له ڕەدەی ﭘۆرنۆگرافی ،هيچ چاﭘخانهيهك حازر نهبوون بۆی له چاپ دەن .ناوەڕۆکی
ڕۆمانهکه چ ژ و حهز کی ﭘڕ له تامهزرۆيی ﭘسﭘۆر کی ئهدەبياتی زانستييه که له
فهرنسا له دايك بووە و مامۆستای قوتابخانهی تايبهتی کيژۆ هيهکه به ناوی دۆلۆر ز
هاتسه " "DoloresHazeياخود لۆليتا که تهنيا  ١٢ساڵ تهمهنيهتی به م جهستهيهکی
ژنانهی تا ڕادەيهك گهورەی ههبووە .بۆ نيزيكبوونهوە لهو ک ژە لهگهڵ دايکی لۆليتا
زەماوەند دەکا و ...
ئهو ڕۆمانه له سهرەتاوە به ش وەيهکی نائاسايی وەها کارت کهرييهکی نهر نی له ناو
خه کيدا ﭘ کهينا که ئهندامانی بهشدار له شيعر و ئهدەبياتی زانستﮕهکه ههڕەشهی
هه وەشاندنهوەی کۆمه هکهيان لی دەکرا .کهچی دوای ماوەيهك ،يهك له
سهرکهوتووترين کارە ئهدەبييهکانی لی دەرهات .له ماوەيهکی کورتدا نووسهر
خۆشهويستييهکی تايبهتی له ناو خه کيدا ﭘهيدا کرد و له ڕوانﮕهی داراييشهوە ئيتر هيچ
کهم و کهسرييهکی نهبوو .بۆ به فيﻠم کردنی ڕۆمانهکه له سا ی  ١٩٦٢نووسهر دەق کی
تايبهتی ئامادە کرد .سا ی  ١٩٩٧ڕۆمانهکهی جار کيتر کرا به فيﻠم.
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جۆزپه توماسﯽ دی لهمپدۆزا )(iuseppe Tomasi di Lampedusa

نووسهری ئيتاليايی ڕۆژی ٢٣ی مانﮕی دسامبری سا ی  ١٨٩٦له شاری ﭘال رمۆ
" "Palermoله دايك بووە و ڕۆژی ٢٣ی مانﮕی جوﻻی سا ی  ١٩٥٧له شاری ڕۆم
کۆچی دوايی کردووە .توماسی له بنهما هيهکی ماقووڵ و ئهشرافی سهردەمی کۆنی
ناوچه سيسيﻠيهکانی ئيتاليا هه کهوتووە.
لهسهر مهزرای گهورەی دايك و بابی که سهکۆيهکی شانۆيشی ت دا ج کرابۆوە ،يهکهم
ﭘهيوەندييهکانی خۆی لهگهڵ دنيای ئاکتهری ئهزموون کرد .ههر لهوێ دەستی به
نووسينی شانۆنامهی بچووك و گ ڕاوە ،به دوو زمانی ئيتاليايی و فهرنسی کرد ،که
ئهميانيش دايکی ف ری کردبوو.
له سا ی ١٩١١ەوە خو ندنی ناوەندی له ڕۆم و ﭘال رمۆ دەستﭘ کرد .سا ی ١٩١٥
دەستيدايه خو ندن له زانستﮕهی دادﭘهروەری شاری ڕۆم ،به م کۆتايی ﭘ نهه نا .له
شهڕی يهکهمی جيهانيدا وەك ئهفسهر خزمهتی کرد و سا ی  ١٩١٧له مهجارستان به
ديﻠی گيرا و دوای تهواوبوونی شهڕ گهڕايهوە ناوچهی سيسيﻠی له ئيتاليا .تامهزرۆيی
ئهدەبياتی سهدەی نۆزدەی فهرانسه لهخۆی نيشاندا و له سهردەمی فاشيستی ئيتاليادا له
دەرەوەی و ت )بريتانيا ،فهرانسه و ل تﻼند(ژيا و تهمهنی تهنيا  ٦٠سا ه بوو ،کات
دەستی به نووسينی يهکهمين ڕۆمانی خۆی کرد.

٢٢١

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

له کۆنﮕرەيهك له شاری سان ﭘﻠ ﮕرينۆ " "San Pellegrinoسا ی  ١٩٥٤لهگهڵ
دەستهيهک له نووسهرانی ئيتاليايی وەك يوجينۆ مۆنتال "١٨٩٦) "Eugenio Montale
  (١٩٨١و جۆرجيۆ باسانی " (٢٠٠٠ - ١٩١٦) "Giorgio Bassaniناسياوی ﭘهيداکرد .ههر باسانيش بووە هۆی يارمهتيدان بۆ ب وکردنهوە و چاﭘی رۆمانيکی به ناوی
ﭘ ينﮓ " "Leopardکه چهندين جار له ﻻيهن چاﭘخانهکانهوە ﭘ ش به ب وکردنهوەکهی
گيرابوو .دوای ب وبوونهوەی ڕۆمانی ﭘ ينﮓ ،گ ڕاوەی ئاژير ""ie Sirene
) (Racconti, ١٩٦١و ههروەها چهند نووسراوەيهكی سهبارەت به ئهدەبياتی ئينﮕﻠيزی
و فهرنسی ل ب و کرايهوە.
ڕۆمانی ﭘ ينﮓ سا ی  ١٩٥٨له  ٣٣٠ﻻﭘهڕە و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٥٩له
چاپ دران .جۆز ﭘه توماسی وەك شازادەی لهمﭘدۆزا " " Fürst von Lampedusaبه
تهنيا ڕۆمان ك ،بهرههم کی کﻼسيکی ئيتاليای خو قاند که تا ئهمڕۆش و نهيهکی
ئهديبانهی ناوچهی سيسيﻠيای سهدەی  ١٩ﭘيشان دەدات.
ئهو ڕۆمانه ،که له سا ی ١٩٥٤ەوە ﭘ ك هاتبوو ،سا ك داوی کۆچی دوايی نووسهر
له چاپ درا و بووە يهك له سهرکهوتووترين کارە ئهدەبيهکانی جيهانی و سا ی ١٩٥٩
خه تی ﭘر ميۆسترگا ""Premio-Strega-Preisی ﭘ درا.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه باس له ڕووخان و لهناوچوونی بنهما هيهکی نهجيب زادەی
سيسيﻠيايی له سهردەمی نيوەی دووههمی سهدەی نۆزدە له ئيتاليا دەکا .دوای دابهزينی
گاريبالدی " ٥٢"Garibaldisله ناوچهی سيسيﻠيای ئيتاليا له سا ی  ١٨٦٠دوڕگهکه
دەکهو ته ژ ر حکومڕانی شا ويکتۆر ئيمانۆئيﻠی دووههم "."König Viktor Emanuel II
لهو سهردەمهدا که کۆمه ﮕا تووشی ههرەسه نانی سياسی و کۆمه يهتی ببوو،
فابريزيۆ کۆرب ڕا " "Fabrizio Corbèraشازادەی سالينا " "Salinaلهسهر ئهو باوەڕە
بوو که دەتوان داب و نهريتی کۆنی هۆزەکهی ڕابﮕرێ .هاوکاتيش ه ندە رياليستی
بيری دەکردەوە که دان بهسهر گۆڕانکارييه نو يهکانی کۆمه ﮕادا بن ت و ...
 ٥٢گاريبالدی قارەمان کی نهتهوايهتی ئيتاليا بوو که له ن وان سا نی  ١٨٢٠تا  ١٨٧٠دا دەژيا.

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

٢٢٢

گ ڕاوەکانی ئهو ڕۆمانه بهسهر ههشت بهشدا دابهش کراون و باس له ئاکتهری
سهرەکی دەکهن که شازادە ب ت .چوار بهشی يهکهمی کت بهکه له ههرەسه نانی
بنهما هکه له سهردەمی گاريبالدی دەدو ن .بهشهکانی ﭘ نج تا ههشت ڕووناکايی دەخهنه
سهر  ٢٠سا ی داهاتووی کۆمه ﮕاکه .سا ی  ١٩٦٣ئهو ڕۆمانه کراوە به فيﻠم.
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ماﮐس فريش )(Max Frisch

نووسهری سويسی ڕۆژی ١٥ی مانﮕی مای سا ی  ١٩١١له شاری زوريخ له دايك
بووە و ڕۆژی ٤ی مانﮕی ئاﭘريﻠی سا ی  ١٩٩١ههر له شاری زوريخ کۆچی دوايی
کردووە .ماکس فريش وەك گرنﮕترين نووسهری ئا مانی زمانی دوای سهردەمی شهڕ،
له ناو خه کيدا ناسياويی ﭘهيدا کرد .له ڕوانﮕهی ڕەوانناسی جۆراوجۆرەوە خۆی به
ک شهکانی کۆمه ﮕاوە ماندوو کردووە .ناوەندی بازنهی باسی کارە ئهدەبييهکانی بريتين
له خو قاندنی دەروون ،باوەڕبهخۆيی ،تاوان ،خۆشهويستی و ﭘهيوەندايهتی هاوسهريی
و  ...ههروەها له کارە ئهدەبييهکانيدا خۆی به ﭘشکنينی ئهدەبيياتی سويسييهوە خهريك
کردووە.
سهردەمی مندا يی و ميرمندا يی به خۆشهويستيی و د دارييهوە ت ﭘهر کردووە.
خو ندنهکهی له بواری زمانناسيی ئا مانيی له زانستﮕه نهه نايه کۆتايی و چهندين ساڵ
وەك ڕۆژنامهوانی ئازاد چاﻻکی بووە .ههر لهو سهردەمهشدا چهند ک له کارە
ئهدەبييهکانی خۆی ب و کردنهوە .سا ی  ١٩٣٦دەستی به خو ندن له بواری ميعماری
کرد و دوای تهواوکردنی تا سا ی  ١٩٥٧وەك معمار هه سووڕاو بووە.
ماکس فريش دوای سهرکهوتوويی له ڕۆمان کی ئهدەبی به ناوی ستيﻠر ""Stiller
) ،(١٩٥٤وەک کۆچهر له شاری زوريخ ،برلين ،رۆم ،نيۆيۆڕك و تيسين ""Tessin
ژياوە .کارە ئهدەبييهکانی له ﭘهنا ڕۆمانهکانی ،چهندين دراما ،گ ڕانهوە و نووسراوەی
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بيۆگرافی و  ...له خۆ دەگرن .چهندين خه تی ئهدەبی بۆ کارەکانی وەرگرتووە وەك
خه تی گئۆرگ بووشنهر " "Georg-Büchner-Preisسا ی  ١٩٥٨و خه تی ئاشتی
کت بی ئا مانيی سا ی .١٩٧٦
ڕۆمانی هۆمۆفابر " "Homo Faberسا ی  ١٩٥٧له  ٢٩٢ﻻﭘهڕەدا چاپ کرا .لهو
ڕۆمانهدا نووسهر خۆی به تهوەر کی نوێ واته دياردەی گرنﮕی سا ی ١٩٥٠ەکانهوە
خهريك دەکا :ﭘهرەسهندنی ت کنۆلۆژيای و تانی رۆژئاوايی و شهفاف بوونهوەی ژيانی
مرۆڤ لهو کۆمه ﮕايانهدا .ناوی ڕۆمانهکه "هۆمۆفابر" ووشهيهکی ﻻتينيه و مرۆڤ به
دروستکهر و داه نهر دادەن و به که ك وەرگرتن لهو کهرەسانهی دروستی کردوون
گۆڕان بهسهر دنيای خۆيدا د ن ت.
ڕۆمانهکه ،به فڕۆکه سواری و هه فڕين بۆ شاری کاراکاس ﭘ تهختی و نزۆ ﻼ دەست
ﭘ دەکا که لهو گ ڕاوەيهدا ئهندازيار "فابر" سهفهر ک بۆ ڕابردوو دەکات .له فرۆکهکهدا
له تهنيشت برای يهك له دۆسته کۆنهکانی به ناوی يۆهانس دانيشتووە و بۆی دەگ ڕ تهوە
که يۆهانس لهگهڵ هانا زەماوەندی کردووە .له سا ی ١٩٣٠ەکاندا ئهو کيژە له فابر
دووگيان بووە .لهو سهردەمهدا فابر داوی ل کردووە زەماوەندی لهگه دا بکا به م له
ههنبهر مندا هکهی نابهد يی لهخۆی ﭘيشان داوە .بهو هۆيه هانا ل ی جيا بۆتهوە و بڕياری
داوە مندا هکه لهبار خۆی بهرێ.
دوای نيشتنی فرۆکهکه ،بههۆی ک شهی ت کنيکی له بيابانيکی و تی ميکزيك ،ههر
دوکيان ﭘ کهوە دەچن بۆ و تی گواتماﻻ بۆ ﻻی يۆهانس .کات دەچنه ناو ما هکهی
دەبينن که خۆی هه واسيوە و مردووە و ...
نووسهر لهو ڕۆمانهدا له ﭘا هوانی چيرۆکهکه بۆ گ ڕانهوەی بهسهرهاتی خۆی که ك
وەردەگرێ .ڕۆمانهکه له چهند و نهی ژيانی فابر ﭘ کهاتووە که ئاو تهی دەفتهری
بيرەوەريی ڕۆژانهی بووە و ههنﮕاو به ههنﮕاو ژيانی ڕابردووی دەگ ڕ تهوە .ههوا ی
کۆتايی لهسهر نهشتهرگهريی گهدەی فابرەيه و و دەچ قارەمانی ڕۆمانهکه بههۆی
ئهو ک شهيه گيانی لهدەست بدا .له سهردەمی چاﭘکردنی ئهو ڕۆمانهوە ،وەك ڕۆمان کی
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مود ڕن له ناو خه کيدا خۆشهويست بووە و سا ی  ١٩٩١له ﻻيهن فيﻠمساز ک به ناوی
وۆلکر شﻠوندۆرف ""Volker Schlöndorffەوە کراوەته فيﻠمی سينهمايی.
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چنگيﺰ ئايتماتۆڤ )(Tschingis Aitmatow

نووسهری قرقيزی ڕۆژی ١٢ی مانﮕی دسامبری سا ی  ١٩٢٨له شهکهر
" "Schekerله دايك بووە و ڕۆژی ١٠ی مانﮕی ژوئ نی سا ی  ٢٠٠٨له شاری
نۆرنبرگ له ئا مان کۆچی دوايی کردووە.
چهنﮕيز ئايتماتۆڤ له سهرەتاوە له زانکۆی کشتوکاڵ دەرسی خو ندووە و له سا ی
١٩٥١ەوە کاری ڕۆژنامهوانی کردوە و يهکهم گ ڕانهوەکانی خۆی نووسيوە .له سا ی
 ١٩٥٦تا  ١٩٥٨له ئهنستيتۆی ماکسيم گورکی شاری موسکۆ له بواری ئهدەبی
دەرسی خو ندووە .سا ی  ١٩٥٧چۆته ناو دەستهی نووسهرانی سوڤيهتهوە و سا ی
 ١٩٨٤بۆته ئهندامی ئاکاد می زانستيی و هونهری ﭘاريس .کاری بۆ با و زخانهی
سۆڤيهتی )له سا ی ١٩٩٠بهوﻻوە( و له سا ی  ١٩٩٤ەوە بۆ قرقزستان کاری
کردووە .له سهردەمی ميکائيل گۆڕباچۆڤدا ئهندامی سهرۆكايهتی کۆمارەکانی
سۆڤيهت بووە .سا ی  ١٩٩٤چهنﮕيز ئايتماتۆڤ خه تی ئهدەبی و تی ئوتريشی ﭘ
بهخشراوە .سا ی  ٢٠٠٨له تهمنی  ٧٩سا يدا کۆچی دوايی کرد.
به ب وکردنهوەی گ ڕاوەکانی له سا ی  ١٩٥٨وەك جهميﻠه " "Dshamiljaو چاو به
چاو " " Auge in Augeخۆی لهناو خو نهران و ڕەخنهگهرانی جيهاندا ناسياو کرد .له
و ته يهکﮕرتووەکانی شووڕەوی وەك نووسهر ناسياو بووە و بۆ کارە ئهدەبييهکانی
چهندين خه تی ئهدەبی و هونهری له سا هکانی  ١٩٦٨ ،١٩٦٣و  ١٩٨٣دا
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" Wirf die Fesseln

وەرگرتووە .کاری دراما و تراژيديای وەك زنجيرەکان فڕی دە
 "abو بهخ ر چی گو ی ساری " ،(١٩٦٦) "Gülsaryههروەها له ڕۆمانهکانيدا وەك:
هه می سﭘی " ،(١٩٧٠) "weiße Dampferج ی ئيعدام " ،(١٩٨٦) "Der Richtplatzو
ﭘﻠينﮕی بهفری " "Der Schneeleopardباس له شهڕخوازی مرۆڤی جيهان،
شارستانيهتی مود ڕن و ئارەزووەکانيان ،ئايين و مهترسيهکانی سهر ژيانی و تانی
جيهان دەکا .چهنﮕيز ئايتماتۆڤ له نووسراوەکانيدا بهردەوام ههو ی داوە ﭘا هوانی
ڕۆمانهکانی کاراکتهر کی ماقووڵ و ئينسانی و بهفهرههنﮕيان ب و ئهو تايبهتمهنديانه
به ههموو کارە ئهدەبييهکانيهوە ديارە.
گ ڕاوەی جهميﻠيا سا ی  ١٩٥٨و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٦٢له  ٦٥ﻻﭘهڕەدا
وەك نووسراوەيهکی مود ڕن له چاپ دراوە و دەقه فهرەنسييهکهی سا ی  ١٩٥٩وەك
جوانترين چيرۆکی خۆشهويستی دنيا ناسراوە و لهو دا ئا ۆزی و گرژی ن وان داب و
نهريتی سهدەی ناوەڕاست و داب و نهريتی ئورووﭘايی – کۆمۆنيستی ڕوون دەکاتهوە.
ناوەڕۆکی ئهو کت به چيرۆک کی خۆشهويستيه له گوند کی بچووکی قرقزستان به
ناوی ئاول " ."Aulگهنج کی تهمهن ﭘازدە سا ه به ناوی سهعيد بهسهرهاتی کهنجيی
خۆی و بووکهکهيان جهميﻠيا و سهرباز ك دەگ ڕ تهوە .هاوکات لهگهڵ دوور بوونهوەی
سادق ،م ردی جهميﻠيا و ڕۆيشتنی بۆ ناو ئهڕتهشی سۆڤيهت که به ب خۆشهويستی
زەماوەنديان کردووە ،جهميﻠيا لهگهڵ سهرباز ك به ناوی جهنجهڕ " "Danijarئاشنا دەب
و خۆشهويستی له ن وانياندا ﭘ ك دێ .سهعيدی گهنج که زڕبرای سادقه له چاو و
ڕوانﮕهی مندا کهوە ئهو چيرۆکه دەگ ڕ تهوە که ه شتا مانای خۆشهويستی نازان
به م دەيههوێ ت بﮕا چ شت ك دەب ته هۆی ﭘهيوەندايهتی ن وان ئهو دوو مرۆڤه و ...
ئهو گ ڕاوەيه به تايبهت له ن وان خو نهرانی سوڤيهتدا زۆر ناسياو و خۆشهويست
بووە و چهندين جار کراوە به فيﻠمی سينهمايی .چهند کت بی ئايتماتۆف وەرگهڕاوەته
سهر زمانی کورديش.
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گونتر گراس )(Günter Grass

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٦ی مانﮕی ئوکتۆبری سا ی  ١٩٢٧له شاری دانسيﮓ
له ڕۆژهه تی ئا مان که ئهوڕۆ شار کی و تی ﭘۆﻻنيايه ،له دايك بووە و ڕۆژی ١٣ی
مانﮕی ئابريﻠی سا ی  ٢٠١٥له شاری لوب ك له باکووری ئا مان کۆچی دوايی کردووە.
گونتر گراس وەك کوڕی تاجر کی ماکهی خواردەمهنی له شاری دانسيﮓ له دايك
بووە و ههر لهو ش خو ندنی سهرەتايی و ناوەندی تهواو کردووە .له کۆتايی شهڕی
دووههمی جيهانيدا له ڕ کخراوهی گهنجان بهشداری شهڕەکهی کردووە و نوامبری
سا ی  ١٩٤٤بۆته ئهندامی دەستهی ژمارە ١٠تانﮕی نازييهکان به ناوی فرۆندسب رگ
" ."Frundsbergسا ی  ١٩٤٥له مونيخ سهربازە ئهمريکاييهکان به ديل دەيﮕرن و
سا ی  ١٩٤٦ئازادی دەکهن .دوای کارکردن له بواری کشتوکاڵ و ک و هه قهندن بۆ
وهدهسته نانی زوخاڵ ،سا ی  ١٩٤٨تا  ١٩٥٢له زانستﮕهی هونهری شاری
دوسﻠدۆرفی ئا مان دەرسی ﭘهيکهرسازی و گرافيکی خو ندووە .له سا ی  ١٩٥٣تا
 ١٩٥٦ﻻی کارل هارتۆنﮓ " "karl hartungﭘهيکهرسازی ناوداری برلينی له ئاکاد می
برلين کاری کردووە .هاوکات لهو سهردەمهدا ههو ی کاری نووسهريی داوە.
سا ی  ١٩٥٥بووە به ئهندامی دەستهی نووسهرانی ژمارە  ٤٧له ئا مان و سا ی
 ١٩٥٨به هۆی نووسينی کت بی تهﭘ ی تهنهکهيی ""Blechtrommelخه ت کی ئهدەبی
ﭘ بهخشرا .دوای مانهوەی س ساڵ له ﭘاريس دەستی له کاری ﭘهيکهرسازی هه ﮕرت
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و سا ی ١٩٦٠چووە شاری برلين .له سا ی  ١٩٦١تا  ١٩٧٢بهردەوام چاﻻکی بۆ
هه بژاردنی ويﻠی بڕاندت " (١٩٩٢ - ١٩١٣) "Willy Brandtسياسهتوانی سوسيال
د موکراتهکان بۆ سهرۆك کۆماريی و تی ئا مان کردو .گونتر گراس سا ی ١٩٨٢
خۆی بۆته ئهندامی سوسيال د موکراتهکان .سا ی  ١٩٩٢بههۆی ڕەخنه له سياسهتی
سوسيال د موکراتهکان له ههنبهر ﭘهنابهران لهو حيزبه هاتۆته دەرێ .له سا ی ١٩٨٧
ەوە له ناوچهی ب ﻠندۆرف " "Behlendorfله نيزيك شاری مۆلن " "Möllnژياوە.
گونتر گراس وەك نووسهر کی گرنﮕی جيهانی ناسياوی ﭘهيدا کردووە .له ههموو
کارەکانيدا به ش وەيهکی ڕەخنهگرانه سهردەمی ڕابردووی دەسه تداريی سوسيال
ناسيۆناليستهکانی ئا مانی خستۆته بهر ه رشکاريی.
له ڕيزی نووسهراندا به ڕۆمانناس کی بهه ز ناسراوە بهتايبهت بههۆی ڕۆمانهکانی
وەك :تهﭘ ی تهنهکهيی " ،١٩٥٩ "Blechtrommelﭘشيﻠه و مشك ""Katz und Maus
 ،١٩٦١سا ه سهگييهکان " ،١٩٦٣ "Hundejahreگ ڕاوەی چاوﭘيکهوتن له ت ﻠﮕته" die
 ،١٩٦١ "Erzählung Das Treffen in Telgteههروەها بيرەوەرييهکانی به ناوی کاتی
ﭘيواز ﭘاککردن " ،٢٠٠٦ " Beim Häuten der Zwiebelباشيی مريشکی بايی " Die
 ،١٩٥٦ "Vorzüge der Windhühnerمانﮕی ئاگوستی ئهحمهقانه ""Dummer August
 ٢٠٠٧و نووسراوەی شانۆيی وەك  ١٠خولهك ههتا بوفالۆ " Noch zehn Minuten
 .١٩٥٨ "bis Buffaloگونتر گراس چهندين خه تی ئهدەبی وەرگرتووە و سا ی ١٩٩٤
له ﻻيهن ئاکاد می شاری مونيخهوە خه تی نۆب ﻠی ئهدەبی ﭘ بهخشرا.
ڕۆمانی تهﭘ ی تهنهکهيی " "Blechtrommelسا ی  ١٩٥٩له  ٧٣٦ﻻﭘهڕەدا له چاپ
دراوە .ناوەڕۆکی رۆمانهکه باس له مرۆڤ ك به ناوی جۆزف کﻠجاچك " Joseph
"Koljaiczekە که له ﻻيهن ژاندارمرييهوە بههۆی ئاورنانهوە ،بهدوايدا دەگهڕ ن و خۆی
له ﻻی کچ ک به ناوی ئانا برۆنسکتس " "Anna Bronskisشاردۆتهوە و نۆ مانﮓ
دواتر کچ کی ل دەب ت به ناوی ئاگن س " ."Agnesدواتر ئاگن س سهرەڕای ﭘهيوەنديی
س کسی لهگهڵ باوکيدا واته يان " ،"Janشوو دەکا به کوڕ کی ب فڕ و ف ڵ به ناوی
ئالفر د ماتزارات "."Alfred Matzerath
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مندا هکهيان ئۆسکا ماتزارات که له ﻻيهن "يان"ەوە گهورە کراوە ،سا ی  ١٩٢٤له
دايك دەب  .ئهو مندا ه ههر له سهرەتای ژيانيهوە هه س و کهوتی دنيای مرۆڤه
گهروەکانی بۆ ڕوون دەب تهوە و له سا ی س ههمی ژيانيدا که تهﭘ کی تهنهکهيی به
دياری بۆ دێ ،بڕيار دەدا به خۆبهردانهوە له ﭘﻠيکانی ما هکهيان ﭘ ش به گهورەبوونی
بﮕرێ و منداڵ بم ن تهوە و ...
ڕۆمانهکه له  ٤٦بهش ﭘ کهاتووە که ﭘ ش سهردەمی شهڕ ،سهردەمی شهڕ و دوای
شهڕ لهخۆی دەگرێ .ئهو ڕۆمانه له ماوەيهکی کورت دوای ب وبوونهوەی ،نووسهر
ناودار دەکا و وەك گرنﮕترين و ﭘڕ بايهخترين ڕۆمانی دوای سهردەمی شهڕ لهناو
خه کيدا دەناسرێ .سا ی  ٧٩/١٩٧٨له ﻻيهن فيﻠمساز فۆلکهر شﻠۆندۆرف " Volker
 "Schlöndorffکراوە به فيﻠم.
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ئهلکساندر سولژ نسين )(Alexander Solschenizyn

نووسهری ڕووسی ڕۆژی ١١ی مانﮕی ديسامبری سا ی  ١٩١٨له شاری کيسﻠۆدسك
" "Kislowodskله دايك بووه و ڕۆژی ٣ی مانﮕی ئاگوستی سا ی  ٢٠٠٨له موسکۆ
کۆچی دوايی کردووه.
ئهلکساندر سولژ نسين له شاری رۆستۆڤ " "Rostowله بواری فيزيك و بيرکاريی
دهرسی خو ندووه و وهك ئهفسهری نيزامی له شهڕی دووههمی جيهانيدا بهشدار بووه.
بههۆی ڕهخهگرتنی له ستالين که له نامهکانيدا درکاندبووی ،سهرهتای سا ی ١٩٤٥
دەگير ت ،ههشت ساڵ لهژ ر کۆنتڕوڵ و له ﭘايﮕای نيزاميدا ژيانی کردووه و ﭘاشان
ن رراوەته تاراوگه له قازاقستان .سا ی  ١٩٥٦ئيزنی گهڕانهوهی ﭘ دراوه و له ٢٠٠
کيﻠۆميتری موسکۆ له شار ك به ناوی ريازان " "Rjasanوهك مامۆستای بيرکاريی
کاری کردووه و ژيانی خۆی ﭘ بهڕ وه بردووه .دوای سهرکهوتوويی له ڕۆمان کی
به ناوی "ڕۆژ ك له ژيانی ئيوان د نيزۆويچ" ) (١٩٦٢کهوتۆته ژ ر گوشاری سياسی
و له سا ی  ١٩٦٦هوه ئيزنی ب وکردنهوهی کارهکانی ل ئهستاندراوهتهوه .سا ی
 ١٩٧٠خه تی نۆب ﻠی ئهدهبی وهرگرتووه .دوای ب وکردنهوهی بهرگی يهکهمی
کار کی دۆکۆم نتيی به ناوی کۆدورگهکانی گوﻻگ " "Der Archipel GULAGله
و تانی ڕۆژئاوا ،سا ی ١٩٧٤روسيای بهج ه شت و کۆچی کرد بۆ ئهمريکا .بۆ يهکهم
جار کارهکانی له شاری ﭘر سترۆئيکائ را ""Perestroikaäraی روسياش ب و کرانهوه.
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سهرهڕای کهسايهتی مهزنی ئهدهبی نووسهر ،کات سا ی  ١٩٩٤گهڕاوه بۆ ج ی له
دايکبوونی له ڕووسيا ،وهك فيﮕور کی سياسی گرنﮓ چاﻻك بوو .سا ی  ٢٠٠٨له
موسکۆ کۆچی دوايی کرد.
"ديکتاتۆر دهتوانن زيندوو ببنهوه"" ،له ڕوانﮕهی سياسيهوه له ههنبهر بارودۆخی
داخراوی کۆمه ﮕا ت کۆشان بۆ ئازادی بهڕ وه چوون" و ههروهها "قوربانيانی
سيستهمی داخراوی سۆڤيهتی" ئهو تهوهرانهن که نووسهر له نووسراوهکانيدا زهقی
کردوونهتهوه.
ڕۆژ ك له ژيانی ئيوان د نيزۆويچ ""Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch
سا ی  ١٩٦٢و دهقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٦٣له  ١٢٦ﻻﭘهڕهدا له چاپ دراون.
قارهمانی چيرۆکهکه مرۆڤ کی دارتاشه به ناوی ئيوان د نيزۆويچ شوخۆڤ که زيندانی
ژماره  S٨٥٤هيه و بهتاوانی خهيانهت ،دادگا  ١٠ساڵ زيندانی ﭘ داوە و ههشتی
لهو ده سا ه ت ﭘهڕ کردووه .نووسهر تهواوی ڕووداوهکه واته  ٣٦٥٣رۆژی
زيندانيبوونی بههۆی تهنيا يهك ڕۆژی مانﮕی ژانويهی سا ی  ١٩٥١دهگ ڕ تهوه.
چۆنيهتی بهرنامهی رۆژانهی وهك :کاتی له خهو ههستان ،کاتی خواردن ،کاری
ئيجباری له بهشی  ،١٠٥خواردنی نانی نيوهڕۆ و ههميسان کار و کاری له ﻻيهن
بهڕﭘرسانی زيندانهکه بۆی دياری کراوه .ئيوان د نيزۆويچ له چونيهتی ژيانی دهرهوهی
زيندان ب خهبهره و لهگهڵ ژيانی ناو زيندان خووی گرتووه و ...
ڕۆمانهکه باس و گفت و گۆيهکی ڕاستهقينه بۆ خو نهر دهخو ق ن ؛ نيکيتا
خڕۆشچۆف) (١٩٧١ - ١٨٩٤ﭘ شوازی لهو کاره دهکا و به ﭘووچه کردنهوهی
بيرۆکهی ستالينی له ئهژماری د ن  .کات مهيدانی ئازاديی سياسی له سا ی ١٩٦٤
بهوﻻوه ههميسان تهنﮓ کرايهوه ئهو کت بهيان قاچاغ کردهوه.
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مامۆستا ههژار موﮐريانﯽ

عهبدولڕەحمان شهرەفکهندی ناسراو به ههژار ڕۆژی ١٣ی ئاوريﻠی ١٩٢١
لهشاری مههاباد له دايك بووە و ڕۆژی٢١ی ف بريوەری سا ی  ١٩٩١له شاری کهرەج
له نيزيک تاران کۆچی دوايی کردووە .مامۆستا ههژار وەك نووسهر ،شاعير ،م ژوو
نووس و وەرگ ڕی کورد ناسراوە و خاوەنی ژمارەيهکی زۆر بهرههمی ئهدەبيی
بهزمانی کوردييه.
عهبدولڕەحمانی شهرەفکهندی کوڕی حاجی مهﻻ محهممهدی شهرەفکهندی به
ﻻويهتی لهگهڵ بنهما هکهی چوونهته گوندی تهرەغه ،که له ڕۆژئاوای شاری بۆکان
هه کهوتووە .له سا نی سهرەتايی ژيانيدا له ﻻی باوکی و دواتر له حوجرە و له بهر
دەست چهند کهس له مامۆستا ئايينيهکان ،دەرسی گو ستان و بۆستانی سهعدی خو ندوە.
به م به گو رەی بيرەوەرييهکانی خۆی له کت بی چ شتی مج وردا ،دەستکهوت کی زۆر
کهمی لهو خويندنانه وەرگرتووە.
باوکی ههژار کهسايهتيهکی خو ندەوار بووە و توانيويه به کوردی بخو ن ت و بنووس ت
که بۆ ئهو سهردەمه شت کی زۆر ناياب بووە .ههر ئهمهش بۆته هۆی ئهوەی که ههژار
ههر له تهمهنی ﭘ نج سا نهوە ئاشنا به خو ندنهوە و نووسينی زمانی کوردی ب ت و
دواتريش بچ ته مهکتهب و حوجرە .له سا ی  ١٩٤٠دەستی به هۆنينهوەی هۆنراوە

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

٢٣٤

کردووە و به تايبهت ش عر و ﭘهخشان و هۆنراوەکانی ئهحمهدی خانی ،وەفايی و مهﻻی
جزيری کاريﮕهرييهکی زۆريان لهسهر بزووتنهوەی ههستی ئهدەبی ههژار بووە.
ههژار ههر له سهرەتای دامهزراندنی کۆمه هی ژ کافهوە ،ت يدا ئهندام بووە و
چاﻻکی سياسی نواندوە .ناوبراو بڕوای به ئامانجهکانی ژ .ک .بووە چونکه دوای
کۆمه هی ژيانهوەی کورد ،هيچ کات له هيچ حيزب و ڕ کخراو کی سياسيدا به فهرمی
ئهندام نهبووە .ههژار له کۆماری کوردستاندا دەوری ههبووە و لهگهڵ ه من له ﻻيهن
کۆمارەوە به شاعيری نهتهوەيی ناود ر کراون .دوای ت کچوونی کۆماری کوردستان
له ماڕسی١٩٤٧دا ،ناچار به ج ه شتنی و تهکهی دەب ت و ماوەی  ٣٠ساڵ له
باشووری کوردستان و دواييش له شاری بهغدا در ژە به ژيانی دەدا.
له ﭘايزی سا ی١٩٤٧بۆ چارەسهر کردنی نهخۆشيی سيل دەچ ته لوبنان و دوای
چاکبوونهوەی دەگهڕ تهوە ع راق ،ﭘاشان جار کی تر له حکومهتی ئهو سهردەمی
ع راق قاچاخ دەب تهوە و بهرەو سوريا ڕادەکات و ماوەيهک له سووريا دەم ن تهوە.
دوای هه ﮕيرسانی شۆڕشی ئهيﻠوول به سهرکردايهتی مهﻻ مستهفا بارزانی له سا ی
 ،١٩٦١ههژار دەچ ته ﭘاڵ شۆڕشهکه .کات ک ١١ی ماڕسی  ١٩٧٠له ن وانی
سهرکردايهتی شۆڕشی کورد و حکومهتی ع راق ڕ ککهوتتنامه مۆرکرا ،ن ررايه
بهغدا بۆ ڕ کخستنی کاروباری يهک تی نووسهرانی کورد که له ١٠ی
ف بريوەری١٩٧٠دامهزرابوو .له کۆنﮕرەکهدا به سهرۆکی دەستهی بهڕ وبهران
هه بژ ردرا و له ههمان کاتيشدا کرا به ئهندام له کۆڕی زانياری کورد و توانی له
سا ی ١٩٧٢دا ﭘهرتووکی شهرەفنامهی شهرەفخانی بهدليسی له فارسييهوە بکاته
کوردی و له چاﭘخانهی کۆڕی زانياری کورد چاﭘی بکات.
دوای ههرەسی شۆڕشی ئهيﻠوول له سا ی ١٩٧٥دا له گهڵ بارزانييهکان روو له
ئ ران دەکا و له شاری کهرەج نيشتهج ی دەب ت .له سا نی  ١٩٨٤/١٩٨٣دا يهک ک
له دامهزر نهرانی دەزگای چاﭘهمهنی و ب وکردنهوەی سهﻻحهدينی ئهييوبی و له گهڵ
مامۆستا ه من له بهر وەبهرانی گۆڤاری فهرههنﮕی و کۆمه يهتی "سروە" بووە و لهو
ر ﮕايهوە خزمهت کی زۆری به گهشهکردن و ﭘهرەسهندنی کهلتوور و زمانی کوردی
به تايبهت له رۆژهه تی کوردستان کردووە .ههژار له ژيانيدا گهل تا يی و ئاوارەيی
چ شتووە .دوای کۆچی دوايی کردنی له ڕۆژی٢١ی ف بريوەری سا ی  ١٩٩١دا،
تهرمهکهی بهرەو موکريان هاتۆتهوە و له مهزاری شاعيران له گۆڕستانی 'باغی
فيردەوس' ی شاری مههاباد به خاک ئهسﭘ ردراوە.
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مامۆستا ههژار ڕۆ کی مهزنی له دەو همهندکردنی ئهدەبيات و زمانی کوردی دا
گ ڕاوە وکۆمه ک بهرههمی به نرخی له ﭘاش بهج ماون ،وەك:



















چ شتی مج ور ،بهسهرهاتی ژيان و يادداشتهکانی خۆيهتی
ئا ه کۆک ،ديوانی ش عری سهردەمی کۆمارە
بهيتی سهرە مهڕ ،سا ی  ١٩٥٧له سووريا چاﭘيکردووە  ،چيرۆکهش عر کی
در ژە؛ يارمهتی له چيرۆک کی کورتی سهباحهدين عهلی ،نووسهری تورک
وەرگرتووە
مهم و زين ،ههر به هۆنراوە له زاراوەی کرمانجيهوە وەريﮕ ڕاوەتهوە سهر
زاراوەی سۆرانی
بۆ کوردستان ،ديوانی ههژار١٩٦٥ ،
شهرەفنامهی شهرەفخانی بهدليسی ،له فارسييهوە وەرگ راوەته سهر کوردی
چواڕينهکانی خهيام .له فارسييهوە وەريﮕ ڕاوەته سهر زمانی کوردی.
م ژووی ئهردە ن ،گردوکۆ و وەرگ ڕانه له چهند سهرچاوەی فارسييهوە بۆ
کوردی
يهک له ﭘهنای خاڵ و سيفری ب بڕانهوە ،ناميﻠکهيهکی عهلی شهريعهتييه ،له
فارسييهوە وەريﮕ ڕاوەته سهر کوردی
دايه ،باوە ،ک خراوە؟ ،ناميﻠکهيهکی عهلی شهريعهتييه کردوويهته کوردی
شهرحی ديوانی مهﻻی جزيری
وەرگ ڕاوی قورئان به کوردی
هۆزی له بيرکراوی گاوان ،نووسينی دوکتۆر مستهفا جهواد ،له عهرەبييهوە
کردوويهتيه کوردی
فهرههنﮕی وشهی ههنبانه بۆرينه کوردی به کوردی و فارسی ،تاران،
١٩٩٠
ديوانی ش خ ئهحمهدی جزيری )مهﻻی جزيری(؛ دەق و مانا ل کدانهوە.
له کۆتايی ژيانيشی که به سهر نووسيندا ت ﭘهڕ بووە ،کت بی "قانون در طب"
ی ئهبوعهلی سينای له عهرەبييهوە وەرگ ڕاوەته سهر فارسی ،که تا ئهودەم
کهس نهيتوانيبوو وەريبﮕ ڕ ته سهر فارسی .خۆی دە کت بهکه گهل ك وشهی
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کوردی ت دا هاتووە و ئهگهر من کورد نهبايهم نهمدەتوانی ئهو کت به وەرگ رمه
سهر زمانی فارسی.
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مامۆستا ه من موﮐريانﯽ

محهمهد ئهمين ش خولئيسﻼمی موکری ناسراو به ه من يان ه من موکريانی ،مانﮕی
بههاری سا ی  ١٩٢١له مههاباد)گوندی ﻻچين( له دايك بووە و ڕۆژی١٦ی ماڕسی
١٩٨٦ی زاينی له ورم کۆچی دوايی کردووە.
مامۆستا ه من کوڕی سهيد حهسهنی موکری و له بنهما هی مهﻻ جامی بووە .دايکی
ناوی ز نهب و کچی ش خی بورهان بووە که بنهما هيهکی گهورەی موکريانن .ه من
بههاری سا ی ١٣٠٠ی کۆچی ههتاوی له گوندی ﻻچينی سهر به شاری مههاباد چاوی
هه نا .به بوونی ه من شيری دايکی وشک دەب و به شيری ژن کی ديکه گۆچ دەکرێ.
ه من له رۆژگار کدا له دايک دەب که ڕەزاشا سهرکردايهتی ئ رانی به دەستهوەيه و
به ﻻسايی کردنهوەی ئاتاتورك ،جﻠوبهرگی کوردەواری به تهواوی قهدەغه دەکات و
تا ئهو ج ﮕايهی له دەستی د ت  ،سووکايهتی به خه ک دەکات و شهﭘکه و تهﭘ هی
د ن تهن و کۆمه ﮕای کوردەوارييهوە .ه من لهم کهش و ههوايهدا گهورە دەب  ،ب بهشی
و کۆيﻠهتی نهتهوەکهی وەکوو خو ن له م شک ودەمار و ئ سک و ﭘ ستی دا دەگهڕێ
و دەب ته سهربهندی ژيانی.
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له کاتی مندا يدا گو چکه بۆ چيرۆکهکانی 'دايه مرۆت' دەگرێ ،که ﭘير ژن کی دنيا
ديتو بووە و زۆر شتی بهنرخی ل ف ر بووە .ئهلفوب ی ﻻی نهمر سهعيد ناکام
دەخو ن و ﭘ ش ئهوەی ئهلفوب ی ف ر بکا ،بزنۆک و مهڕنۆک ی حوس نی حوزنی
موکريانی بۆ دەخو ن تهوە و ه من له بهری دەکا و ههروەها ش عرەکانی ش خ ڕەزاو
زۆر بابهتی ئهدەبی ديکهی ل ف ر دەب  .ﭘاشان بۆ در ژە دان به خو ندن ،باوکی
دەين ر ته مههاباد و له قوتابخانهی سهعادەتی ئهو شارە دەست به خو ندن دەکا.
ه من کی ﻻد ی که جﮕه له زمانی کوردی هيچی ديکهی نهدەزانی و لهو
قوتابخانهيهشدا نهيدەتوانی به کوردی قسه بکا ،مندا ن گا تهی ﭘ دەکهن و ﭘ ی دە ن
'کرمانج' ،چونکه ئهو کاته له مههاباد به خه کی گوندييان دەکوت کرمانج .ه من ئهو
سا ه خو ندنی به سهرکهوتن کی زۆر باشهوە ت ﭘهڕ دەکا و هاوين دەگهڕ تهوە بۆ ئاوايی
و له ﻻی مهﻻی گوندەکهيان و باوکی دەرس دەخو ن و جواننووسينی خهت ف ر دەب .
باوکی که ههست به خهت خۆشبوونی دەکا ،دەستی ﭘ له خو ندن هه دەگرێ و دە :
"بڕۆ دەرسی مهﻻيهتی بخو نه ".ه من که هيچ کات خۆشی له مهﻻ نههاتووە ،تووشی
ئهم تا ييه دەب و چوار ساڵ له خانهقای ش خی بورهان دەخو ن  ،بهﻻم ئهو خو ندنه
هيچ که ک کی ناب  ،چونکه ئهو چوار سا ه به گا ته دەباته سهر .له خانهقای ش خی
بورهان که  ٨يا ٩کهس دەبن ،جﮕه له ههژارو ه من ههر ههموويان خا ۆزا و
ﭘوورزای يهکتر دەبن .ﭘاشان دەچ ته ﻻی مامۆستا 'فهوزی' که ر ﮕای ژيانی ﭘ نيشان
دەدا و ساڵ و نيو ک له ﻻی ئهو دەرس دەخو ن .
ههژار له ﭘ شهکی ديوانی سهيفولقوزاتدا ،بهم جۆرە باسی خۆی و ه من دەکا :
"ه من و من دوو مندا ی کرچ وکا ی لهڕ و قرخن ،به تهمهن دە دوازدە سا ن بووين،
له خانهقا گهيبووينه يهك ،نا خ ری گيانمان دەرس بخو نين ،خويندنی چی؟ دوو گ ل و
حۆلی ﭘهڕ ب و ،له يهك دەمدا له ﻻی دوو مامۆستا دامهزراين ،يهکی ريش ﭘان ،له
عهرەبی شارەزايه و خهتی نييه ،ئهوی دی گهردەڵ ،فارسی زانه و خهتی خۆشه .جا
وەرە شهق و دار بخۆ ،خۆ جن و ههر باسی ناکرێ ،سو ندی کهسم له سهر نييه ،ئهگهر
ب م ت ﭘاتی تهڕيش ف ر نهبووين ،نيسک ک درۆی ت دا نييه ،ما م ههقه له ترێ دزينی
ناو رەزی ،له ﭘﻠﻼر دە داران گرتن ،له راوی دووﭘشک و ئهسﭘ و ک چ و جوجه و
قوڕ ش ﻼن و ه ﻠکه له ه ﻼنه دەره نان ،هيچ کهس تۆزی نهدەشکاندين .بۆ نهگبهتی
ه من وە ش عرهاتبوو ،ههروا گارە گارەی دەهات ،جار و بارە ش عر کی نيوە و کۆ هی
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خواری ﻻﭘانی دادەنا ،به فيزەوە نيشانی دەدام .يانی ها بمناسه ،من چيم ،منی ک ۆڵ
نهمدەتوانی م عريش بکهم".
بهو جۆرە ش عر کوتنی ه من له خانهقاوە سهری هه داوە و ﭘ ﮕهيشتووە .له گوندی
کوليجه له ﻻی 'سهيد عهو ی سهيد مينه' که ﭘياو کی نهخو ندەوار به م زۆر زانا و
ت ﮕهيشتوو بووە ،ماوەيهک دەرس دەخو ن  ،که ه من به گهورەترين مامۆستای خۆی
به حيساب د ن  .تهمهنی هيمن دەچ ته سهرێ و بۆ يهکهمين و دوايين جار له گوندی
کوليجه عاشق دەب  .عيشق کی ﭘاك و خاو ن و ئاسمانی ،به م ئهم عاشق بوونه زۆر
ناخايهن و ل ک جيا دەبنهوە و ههر لهو گوندە ف ری سواری و تهق ه و ڕاوە کهو و
کهرو شک دەب  .سا ی ١٣١٧ی کۆچی ههتاوی )١٩٣٨ز( که تهمهنی  ١٧سا ن
دەب  ،مامۆستاکهی گوندی کوليجه به ج د و ئهويش دەگهڕ تهوە بۆ گوندی خۆيان
واته شيﻼناوێ که ما يان چووبووە ئهوێ و مل له کار و کاسبی دەن و به ڕۆژ
خهريکی کاری کشت و کا ی دەب و شهوانه خهريکی خو ندنهوە و ش عردانان .باوکی
ﭘ ی دەزان و دەفتهری ش عرەکانی دەسووت ن .
ه منيش وەک ههژار ئهندامی کۆمه هی ژ.کاف بووە و له سهردەمی کۆماری
کوردستاندا ش عر و وتاری بۆ رۆژنامهی کوردستان نووسيوە .ههرەسه نانی کۆمار
و به تايبهت شههيدکرانی ﭘ شهوا و هاور يانی به دەستی داگيرکهران ،زام کی
سار ژنهکراو دەخاته سهر رۆح و جهستهی ه من .هۆنراوە و ﭘهخشانهکانی دوای
کۆمار ئاو تهی ئهوينداری و وەفاداری ناوبراوە به کۆمار و ﭘ شهواکهی.
مامۆستا ه من دووجار ﭘهڕيوەی ئهوديوی کوردستان واته باشوور دەب ت و جاری
دووههم بۆ زياتر له دە ساڵ دەخايهن  .نا هی جودايی که به شاکار کی ش عرەکانی
دەژم ردرێ ،لهو سا نهدا هاتۆته بهرههم.
ه من ههتا سا ی ١٣٥٨ی ههتاوی )١٩٧٩ز( ،ئهندامی بهر وەبهری حيزبی
د مۆکراتی کوردستان بووە .دوای کۆنﮕرەی چواری حيزب له رەشهمهی
١٣٥٨ههمان سا ی ههتاويدا )١٩٨٠ز( و ﭘاش ل کدابڕانی بهش ک له ئهندامانی
ر بهری ،له جۆزەردانی ١٣٥٩ی ههتاويدا )١٩٨٠ز( ،جيا بۆتهوە و چۆته شيﻼناوێ
و دانيشتووە.
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٢٤٠

له سا نی  ١٣٦٥/١٣٦٤ی ههتاوی )١٩٨٥ز(دا ،له گهڵ مامۆستا ههژار چاﭘهمهنی
سهﻻحهدينی ئهييوبيان دامهزراندووە و ه من وەک بهرﭘرسی گۆڤاری "سروە" تا
کۆتايی ژيانی خزمهتی فهرههنﮓ و ئهدەبی کوردی کردووە.
ه من که يهک ك بوو له گهورەترين شاع ران و نووسهرانی کورد له سهدەی
بيستهمدا ،له باری ﭘاراستن و بووژاندنهوەی فهرههنﮓ و ئهدەب ،گهورەترين خزمهتی
به نهتهوەکهی کردووە ،چونکه له تاريک وروونی بهيانی ژيانييهوە ،بۆ خڕ کردنهوەی
کۆماکانی ئهدەبی کوردەواری و ورد بوونهوە له وشهکانی ،به کهو کردن و
هه واردنی غهوارەکانی و سوورکردنی خهرمانی زمانی کوردی ،کهوتۆته کار و
تهنانهت گوڵ هه ﮕرتنهوە و ﭘاشهرۆکيشی بۆ خه کی ديکه نهه شتۆتهوە.
له ئاوارەيی و دەربهدەريدا توانيويه نا هی جودايی بئافر ن  ،ئهگهر به جوانی ل ی
ورد بينهوە ،دەبينين که نا ه و هاوار و فغانی د ه ،ناسۆرە ،خول دانهوە و نزا و هاوار
و ئازاری ناخ و ماندوويهتی هزر و نائارامی رووح و ب تاقهتی جهستهيه بهرامبهر
جودايی ،دووری له خه ک و خ زان ،له ماڵ و گوند و گهڕەك ،شاخ ودەشت و
دراوس و کهس و کار و يادگارەکانی سهردەمی مندا ی و ﻻنهی گهورە بوون و گهل
شتی به نرخی ديکه که له ياد ناکر ن وله دەروون دوور ناکهونهوە.
ديارە ه من کۆچی کردوە و له ن ومان دا نهماوە ،به م ئاسهوار و بهرههمهکانی
ماون و به ديتنی ئهوان هيچ کات ک له بير ناچ تهوە .ه من شاع ر و زانای فهرههنﮓ
دۆست و ت کۆشهری ر ﮕای بووژاندنهوەی فهرههنﮕی کورد بوو .خاوەن بير و
ت فکرين بوو .ه من دەنﮕی بهرزی ئازادی ،ئاشتی و ديموکراسيخوازی کورد بوو.
خوازياری يهکيهتی گهﻻن بوو .کوردايهتی ه من ،مرۆڤايهتی بوو .شاعيری جوان
ﭘهرست ،شاعيری "بابردە ه ،که ب بهش له ئاو وخاك و و تی خۆی ،ﭘهڕيوەی
ههندەران و موبتهﻻی دەستی ڕۆژگار ،ﭘيری ههناسه سوار ،دەرکراوی به زۆر
دابڕاوی يار و ئازيزانی ،بولبولی ب بهش له گو زار و چهمهن ،ب ئهنيس و هاودەم،
عاشقی دڵ ﭘڕ له ئهوين و خۆشهويستی و تهکهی" بوو.
ههنﮕاو به ههنﮕاو خهم به دوايهوە بووە ،وەکوو س بهری خۆی رۆژ ک ل ی جيا
نهبۆتهوە و رۆژ کيش شادی ڕووی له د ه خهمبارەکهی نهکرد ،ئهو مرۆڤه ب نازە
له ئاسن و ﭘۆ دروست نهکراوە ،به کوو له خو ن و گۆشته ،بۆيه ﭘڕ به د ی خۆی
دەنا ن و به ئاواز کی به سۆزەوە دە :
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نا ه نا ی من درەنﮕه زوو نييه
ﭘارچه گۆشت که ،د ی من روو نييه
له ش عر کی ديکهدا دە

:

ئهل ن ههيه ،به م نهمديوە

شينم زۆر گ ڕاوە ،شاديم کهم ديوە

شاع ر ،شينی يهکجار زۆر ديوە ،به م شادی و کامهرانی به دەگمهنيش نهديوە و
ئهزان شادی ههيه ،زۆر کهس له گه يدا راز و نياز دەکهن ،به م ه منی خهمبار ههر
نهيديوە ،له ﻻی ههر وەکوو نامۆيهکه ،وەکوو دوژمن که ،بۆ ماوەيهکی کهميش روو
لهو ناکات .مامۆستای بهڕ زمان ش عرە تهڕ وناسکه جوانهکانی ،زۆربهی زۆری به
خهم زاخاوە ،خهم کاری زۆری ت کردووە ،بۆيه به هيچ جۆرێ ناتوان خۆی له
شهﭘۆلی دەريای خهم ﻻبدات.
بهداخهوە مامۆستاه منی دڵ ناسك ،شاعيری جوانی ﭘهرەست و ميﻠﻠی له ﻻيهن
بهرﭘرسانی حيزبی د موکراتهوە به تاوانی ناديار دەخر ته ناو زيندانی دۆ هتوو له
نيزيکی شاری سهردەشت .ه من و زيندان؟ هيمنی ههڤا ی قازی محهمهد ،ه منی
ئهندامی کۆمه هی ژيانهوەی کوردستان و ه منی ﻻيهنﮕری ئازاديی کوردستان
دەخر ته زيندانهوە .به بڕوای من ئهوکارە کارەسات ك بوو ،ه رش ك بوو دژ به
د موکراسی ،دژ به ماڤی مرۆڤ ،دژ به کارامهتی ئينسانی و دژ به مرۆڤ کی ڕۆح
سووکی خهمخواری کورد که تهوای قۆناخهکانی ژيانی بۆ خزمهت به کورد تهرخان
کرد .ه من شاع ری گهل ،شاع ری عيشق و ئازادی ،د ه گهورەکهی ههتا ئهو رۆژەی
له ل دان کهوت ،بۆ گهلهکهی و ئازادی نيشتمان ل ی دا.
بهرههمه ئهدەبييهکانی مامۆستا ه من زمان و کت بخانهی کوردييان گهل ك دەو همهند
کردووە .نموونهيهك له کارە ئهدەبييهکانی:
 .١ديوانی ه من
 .٢بارگهی ياران
 .٣تاريک و ڕوون)شيعر و ﭘهخشان(١٩٧٤ .
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 .٤ﭘاشهرۆک ،شيعر و ﭘهخشان.
 .٥توحفهی موزەففهرييه ،فۆلکﻠۆری کوردی ،که کاری ئۆسکارمانه وه من
وەريﮕ ڕاوەته سهر زمانی کوردی.
 .٦شازادە و گهدا )وەرگ ڕان(.
 .٧قه ی دمدم.
 .٨ههواری خا ی.
 .٩چهﭘک گوڵ ،چهﭘک ن رگز.
 .١٠ئهفسانه کوردييهکان ،کاری قهناتی کۆردۆ که ه من وەريﮕ ڕاوەته سهر
زمانی فارسی.
 .١١نا هی جودايی ،شيعر ١٩٧٩
 .١٢ﭘاشهرۆک ،کۆمه ه وتار ،مههاباد ١٩٨٣
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ﮐريستيا وۆ ف )(Christa Wolf

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ١٨ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٢٩له شاری ﻻندسب رگ
" "Landsberg/Wartheکه ئهمرۆ کهوتۆته و تی ﭘۆلهنيا )لههيستان( له دايك بووە و
ڕۆژی يهکهمی مانﮕی دسامبری سا ی  ٢٠١١له شاری برلين کۆچی دوايی کردووە.
کارە ئهدەبييهکانی ئهو ژنه نووسهرە ئا مانييه ئاو تهی ئهزموونهکانی ژيانی له دوو
ئا مانی له يهكدابڕاو بووە .نووسراوەکانی ههم له ڕۆژهه ت و ههم له ڕۆژئاوای
ئا مان سهلمينراو و ناسياون .خو قاندنه ئهدەبييهکانی کريستيا وۆ ف له ڕوانﮕهی
زمانهوانيی و دەروونناسييهوە به ش وەيهکی ڕاستهقينه زۆرجار له کارەکانی سهردەمی
کهونارا )ئهنتيک( دەچن .يهك له تهوەرە ناوەندييهکان له نووسراوەکانی ئهودا ،ک شهی
ن وان تاکه کهس و کۆمه ه.
دوای خو ندن له بواری گرمانيستيﮓ له زانستﮕهی ﻻيﭘتزيﮓ ،له سهرەتاوە له
بواری ڕۆژنامهوانيدا هه سووڕاو بووە و له سا ی  ١٩٦٢بهوﻻوە وەك نووسهر کی
ئازاد کاری کردووە .سا ی  ١٩٤٩تا  ١٩٨٩ئهندامی حيزبی "]"SEDحيزبی يهکيهتيی
سوسياليستهکانی ئا مان[ بووە و بههۆی هه س و کهوتی ڕەخنهگرانهی نووسهرەوە
زۆرجار ک شهی لهگهڵ ئهندامانی بهڕ وەبهری حيزبهکه بۆ ﭘ ش هاتووە .له سهرەتای
ژيانی وەك نووسهر به ه ز و وورە و گهشبينييهکی زۆرەوە بۆ ﭘ که نان و ﭘهرەﭘ دانی
کۆمه ﮕايهکی سوسياليستيی ههو ی داوە به م دواتر بهردەوام له لوتکهی بهرزی
نووسراوەکانيدا بۆ و نه له کت بی ئاسمانی بهش کراودا "" Der geteilte Himmel
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) (١٩٦٣شك و گومانی ت دا ﭘ ك هاتووە و هيوای له ﭘيکهينانی کۆمه ﮕايهکی
سوسياليستی سارد بۆتهوە .بۆ ماوەيهکی زۆر له ﻻيهن ڕ کخراوی ئهمنی ڕۆژهه تی
ئا مان )شتازی(يهوە لهژ ر کۆنتڕۆ دا بووە .له يهك له نووسراوەکانيدا به ناوی ]له
گ ڕاوەکانی چی دەم ن تهوە[ " (١٩٩٠) "Die Erzählung Was bleibtدوای ڕووخانی
ديواری برلين که باس لهسهر ئهزموونهکانی خۆی له ﭘهيوەندی لهگهڵ سياسهتی
ڕۆژهه تی ئا مان و بهتايبهت شتازيدايه ،باس و گفتوگۆيهکی بهرفهراوانی له ن وان
ڕۆشنبيراندا وەڕ خست .له ڕوانﮕهی ف مينيستييهوە کريستيا وۆ ف بهتايبهت له
ڕۆمانهکانی کاساندرا " (١٩٩٣) "Kassandraو ڕۆمانی دەنﮕهکانی م ديا " Medea.
 (١٩٩٦) "Stimmenدا بۆچوونهکانی خۆی به ش واز کی بڕ ك ڕوون به خو نهران
گهياندوە.
کت بی ئاسمانی بهش کراو " "Der geteilte Himmelبۆ يهکهم جار سا ی  ١٩٦٣له
 ٢٩٣ﻻﭘهڕەدا له ڕۆژهه تی ئا مان له چاپ درا .سا ك دواتر له ڕۆژئاوای ئا مان
سا ی  ١٩٦٤ههميسان له چاپ دراوەتهوە .دوای يهکهم کاری ئهدەبی لهگهڵ گۆڤاری
مسکۆ " (١٩٦١)"Moskauer Novelleکه تهنيا له ڕۆژهه تی ئا مان ب و کراوەتهوە،
سا ی  ١٩٦٣کريستيا وۆ ف بههۆی نووسينی ڕۆمانی ئاسمانی بهش کراو له ههر
دووك بهشهکانی ئا مان ناسياوی ﭘهيدا کردووە .لهو نووسراوەيهدا بۆ يهکهم جار باسی
له دامهزرانی ديواری برلين کردووە که تا ئهو کاته کهم نووسهر باسيان ل وەکردووە.
ڕووداوەکانی ڕۆمانهکه له مانﮕی ئاگوستی سا ی  ١٩٦١ەوە دەست ﭘ دەکهن که ريتا
زايدل " "Rita Seidelدوای ب هۆشبوونی دەن ردر ته نهخۆشخانهيهکی تايبهتی .دوای
ئهوەی ڕيتا حا ی بڕ ك باشتر دەب تهوە ڕووداوەکانی دووسا ی ڕابردووی وەبير د تهوە:
وەك کارمهندی ئيدارەيهك له گوند کی بچووك ناسياويی لهگهڵ مانفر د که  ١٠ساڵ
ﭘيرتر له خۆيهتی ﭘهيدا دەکا و خۆشهويستيان له ن واندا ﭘ ك دێ .بههۆی کاری
ئيدارييهوە دەين رنه شاری هاله ""Halleئهو ج يهی مانفر د ل ی دەژی و ل رە بهوﻻوە
لهگهڵ يهکتر و له ما يکدا ژيان دەکهن .ههوڵ و چاﻻکيی ڕيتا زياتر بۆ ﭘيکه نانی
کۆمه ﮕايهکی سووسياليستی ڕاستهقينهيه .به ﭘ چهوانهی ڕيتا ،مانفر د به چاوی
ڕەخنهوە سهيری سياسهتی بهڕ وەبهرانی حکوومهت له ڕۆژهه تی ئا مان دەکا و ...
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کريستيا وۆ ف لهو نووسراوەيهيدا ک شهکانی دوو و تانی ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوای
ئا مان و بهگشتی دوو ڕوانﮕهی سوسياليستی و سهرمايهداری نيشان دەدا .سا ی ١٩٦٤
کريستيا وۆ ف نووسهری ڕۆمانهکه به يارمهتی ميردەکهی گ رهارد وۆلف " Gerhard
 "Wolfدەقيك له ڕۆمانهکهی ئامادە دەکا بۆ ئهوەی بکر ته فيﻠم.
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ميشائيل بولگاﮐۆڤ )(Michail Bulgakow

نووسهری ڕووسی که له ڕاستيدا ناوی مايکل ئافانازيويچ بولﮕاکۆڤ "
"Afanasjewitsch Bulgakowه له ڕۆژی ١٥ی مانﮕی مای سا ی  ١٨٩١له کيف
" "Kiewلهدايك بووه و ڕۆژی ١٠ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٤٠له مسکۆ کۆچی
دوايی کردووه .مايکل مامۆستای به مانا قوو ی ڕهخنهگهری ڕاستهقينه بووه .له
ناوهندی باسی کارهکانيدا چارهنووسی کۆنی شۆڕش له و تی رووسيا و ههروهها
ڕووبهرووبوونهوهی مرۆڤ لهگهڵ نهزانی)حماقهت( ،تووڕهيی ،دڵ خوازی ،ناسادقی
و دووڕوويی ژينﮕهيان وهلهرزه خستووه.
Michail

هاوکات لهگهڵ خو ندن له زانستﮕهی ﭘزيشکی له سهرهتای شهڕی يهکهمی جيهانی
وهك جهڕاح له جيبههی شهڕ له و تی نهمساوی بهشدار بووه و له شهڕی ناوخۆيی
)سا نی  ١٩١٨تا  (١٩٢١وهك دوکتوری نيزامی له شاری کيف ،به دوای يهکتردا،
له سهرەتاوە ﻻی گارده سوورهکان ،ناسيۆناليستهکانی ئوکرائين و گارده سﭘييهکان
چاﻻك بووه .له سا ی  ١٩٢١بهوﻻوه وهك نووسهر له شاری مسکۆ ژياوه .ت کست و
نووسراوه ڕهخناوييهکانی به ش واز کی ئهوتۆ ترسيان خستۆته ناو د ی سياسهتوانانی
سهردهمی خۆی که سا ی  ١٩٣٠ئيزنی چاﭘکردنی نووسراوهکانيان ﭘ نهداوه .به هۆی
بڕياری شهخسيی ستالين توانيويه له سا ی  ١٩٣٠بهوﻻوه له شانۆی کولتووريی مسکۆ
کار بکا.
ڕۆمانی مامۆستا و مارگاريتا " "Der Meister und Margaritaسا ی  ١٩٦٨و دهقه
ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٦٨له  ١٢٣ﻻﭘهڕهدا وهك ڕۆمانی سهردهمی مود ڕن له چاپ

٢٤٧

کرۆنۆلۆژی ئهدەبيی جيهان

دراون .ئهو کاره ئهدهبييهی مايکل بولﮕاکۆڤ له چهند ڕوانﮕهوه ک شهکانی کۆمه ﮕا
و نا دهکا و دەيخاته بهر چاوی خو نهر .ئهو کاره نهك ههر چيرۆک کی سرنجڕاک شی
ماجراجويانه و ڕهخناويه ،باوهکوو تهمسيﻠ کی فيﻠهسۆفانهی بوونی دووانهی "چاکه" و
"خهراﭘه" يه لهسهر ﻻوازييهکانی مرۆڤ ،کز کردنی کارت کهريی لهسهر نهبوونی
ئازاديی و لهژ ر گوشاردانانی کۆمه ﮕا و ههروەها ه زی هونهر و ناتهوانيی
هونهرمهندانه .باسی ناوهنديی ئهو نووسراوهيه ڕوونکردنهوهی درۆکردن له هونهر و
ژيانی مرۆڤدايه.
مايکل بولﮕاکۆڤ له سا ی ١٩٢٩وه دهستی به نووسينی ئهو ڕۆمانه کردووه و سا ی
 ١٩٣٠دهقی نووسراوهکهی خۆی له ناو بردووه .نووسهر ﭘ داچوونهوی کۆتايی بهسهر
ئهو ڕۆمانهيدا له ناو تهختی نهخۆشيدا بهڕ وه بردوه .بۆ يهکهم جار ئهو ڕۆمانه دوای
چهند دهيه واته سا ی  ١٩٦٦له ڕۆژنامهی مسکۆڤا به کهم و کۆڕييهکی زۆرهوه ب و
کرايهوه.
ناوهڕۆکی ڕۆمانهکه له کۆتايی سا نی ١٩٢٠هکانهوه دهست ﭘ دهکا و س جيهانی
ڕهنﮕاوڕهنﮕی جياواز نيشان دهدا .يهکهميان دنيای ڕاستهقينهی کاتيی شاری مسکۆيه،
و لهو دنيايهدا چهند قۆناخی کۆمه ﮕای سۆڤيهت به ش واز کی ڕهخناوی دهخاته بهر
چاوی خو نهر .جيهانی دووههم هاوتهريب لهگهڵ دنيای کاتييه و لهو دا جندۆکه و د و
درنج و جادووگهر و خو نهه مژ)وامﭘير( و مرۆڤ کوژ و  ...له هه بهز و دابهزدان.
جيهانی س ههميش دنيای ڕابردووی ئورشﻠيمه .هر س جيهانهکان بههۆی شهبهکهيهکی
ئا ۆزهوه ﭘا نهر و هاندهر کی وهك يهكتريان ههيه و له فيﮕووری هاوتهريب و هه س
و کهوتی وهك يهك گرێ دراون .وهرگ ڕانی ئهو کاره ئهدهبييه بۆ سهر چهندين زمانی
زيندوو و دروستکردنی چهندين جار فيﻠمی سينهمايی له ڕوويهوه ،بهه زی و بهکه ك
هاتن و گرنﮕيی ئهو نووسراوهيه دهسهلم ن .
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گابريهل گارسيا مارﮐ ﺰ )(Gabriel García Márquez

نووسهری کولۆمبيايی ڕۆژی ٦ی مانﮕی مارسی سا ی  ١٩٢٧له ئاراکاتاکا
" "Aracatacaله دايك بووە و ڕۆژی ١٧ی مانﮕی ئاﭘريﻠی سا ی  ٢٠١٤له
ميکزيکۆسيتی کۆچی دوايی کردووە .گابريهل گارسيا مارک ز بهتايبهت دوای نووسينی
ڕۆمانی "سهد ساڵ تهنيايی" لهگهڵ ماريۆ ورگاس لوسا ""Mario Vargas Llosa
نووسهر و سياسهتوانی ﭘرۆيی ناودارترين و ﭘڕبايهخترين نووسهرانی ئهمريکای ﻻتين
له ئهژمار د ن.
له کارە ئهدەبييهکانيدا ﭘهيوەندايهتيهکی ﭘڕ بايهخی له ن وان داب و نهريت،
گ ڕاوەکۆنهکان و بارودۆخی سياسی -کۆمه يهتيی کۆلۆمبيا به ش واز کی مامۆستايانه
خو قاندووە .ناودارترين کارەکانی بريتين له رۆمانی ﭘاييزی نيشتمان خواز " Der
 ،(١٩٧٥) "Herbst des Patriarchenم ژووی مهرگی ڕۆژ کی ڕاگه يندراو
" ،(١٩٨١) "Chronik eines angekündigten Todesههروەها ڕۆمانی خۆشهويستيی
له سهردەمی کۆل را ".(١٩٨٥) "Die Liebe in Zeiten der Cholera
سا ی  ١٩٢٧له شاری ئاراکاتاکا له دايك بووە و له ﻻيهن دايه گهورە و باﭘيريهوە
گهورەکراوە .له بواری دادﭘهروەرييدا دەرسی خو ندووە و زۆر زوو هۆگری چاﻻکيی
بواری ڕۆژنامهوانی بووە .ههر له سهردەمی گهنجيدا تاقم ك گ ڕاوەی کورت و
ڕۆمان کی به ناوی ﻻوبشتۆرم ""Laubsturmی ) (١٩٥٤ب و کردەوە .له سا نی
 ١٩٥٠کاندا هۆگريی بۆ ئيدەی سوسياليستی بووە و لهگهڵ گرووﭘ کی ههوا ن رييدا
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چاﻻکی کردووە .دوای کۆچ کردن بۆ شاری ﭘاريس و و تی کوبا و ئهمريکا ،له
سهرەتاوە گهڕايهوە بۆ کۆلۆمبيا و دواتر دوای ناسياويی ن ونهتهوەيی بههۆی رۆمانی
"سهد ساڵ تهنيايی"يهوە ،چهند سا ک له بارس ﻠۆنای ئيسﭘانيا ژيا.
له سا ی ١٩٧٥ەوە گهڕايهوە بۆ ئهمريکای ﻻتين و دژ به ديکتاتۆريی شيﻠی
)ئاوگوستۆ ﭘينۆشه( چاﻻکی سياسی کردوە .له ئوکتوبری سا ی  ١٩٨٢دا خه تی
نۆبيﻠی له بواری ئهدەبيات وەرگرت .سا ی  ٢٠٠٢بيوگرافی خۆی لهژ ر ناوی "ژيان،
بۆ ئهوەيه لهسهری ئاخهفتن بکهين" ب و کردەوە.
ڕۆمانی "سهد ساڵ تهنيايی" ] [Hundert Jahre Einsamkeitسا ی  ١٩٦٧له ٣٥١
ﻻﭘهڕەدا و دەقه ئا مانييهکهی سا ی  ١٩٧٠له چاپ دراون .بهو ڕۆمانه نووسهر له
ئهمريکای ﻻتيندا گهييشته لوتکهی ناوداربوون .لهو دا بهرزی و نش وی ژيانی
بنهما هيهك به ناوی بونديا " "Buendíaله گوند ك به ناوی ماکۆندۆ " "Macondoدەخاته
بهر چاوی خو نهر که نووسهر خۆی خو قاندويه و بههۆی تۆفانيك و ران دەکرێ.
هاوکات نووسهر لهو ڕۆمانهيدا خه کی کۆلۆمبيا و و نهيهکی سهرسووڕه نهر له
نيشتمانهکهی لهبهر چاوی خو نهر و نا دەکا که سا يانی در ژ لهژ ر ستهمی
شهڕخوازيی و گوشاردا ،وەك زۆربهی ناوچهکانی قوڕنهی ئهمريکای ﻻتين ،ڕەنجيان
ک شاوە.
ناوەڕۆکی ڕۆمانهکه لهسهر گوند ك به ناوی ماکۆندۆ " "Macondoيه که له
ناوەڕاستی ل رەوار کی کۆن ج ی گرتووە .به ش وەيبهردەوام قهرەچييهکان هاتوچۆی
ئهو گوندەيان کردووە و به ﭘ ی کات ،بۆته سهکۆيهك بۆ چاﻻکييهکانی مرۆڤ:
دۆزراوەی مهزن ،شهڕی ناوخۆيی خو ناويی به ژمار کی زۆر قوربانييهوە،
ﭘهرەسهندنی ئابووری بههۆی شيرکهته بيانيهکانهوە ،ڕووتاندنهوەی دانيشتوانی کۆنی
گوندەکه و کارت کهريی ڕووداوە سرووشتيهکان له سهر مرۆڤ .ما کی ناو گوندەکه
که ئورزوﻻ و ژۆزە ئارکاديۆی ل دەژی بابهتی سهرتهکيی سهرەکی ئهو ڕوداوانهن،
که له ڕوانﮕهی کاتييهوە شهش وەچهی داهاتوويان لهخۆ دەگرێ .له سهرەتاوە نووسهر
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چيرۆکی س مندا ی ئهو بنهما هيه دەگ ڕ تهوە .گ ڕاوەکه باس لهسهر ئ رەيی و فانتازيا
کردن دەکا و ...
ئهو ڕۆمانه سا ی  ١٩٦٧له بۆينس ئايرسی ئارژانتين ب و کرايهوە و نووسهری به
جيهان ناساند که ﭘ شتر بههۆی چهند چيرۆک و گ ڕاوەوە تهنيا له ناو خه کی ناوچهکه
ناودار ببوو .ڕۆمانی "سهد ساڵ تهنيايی" به ش وەيهك دەنﮕی دايهوە که به زياتر له
 ٥٠زمانی زييندووی جيهان وەرگ ڕاوەتهوە .کت بهکه له ماوەی تهنيا  ٢سا دا  ١٢جار
له چاپ دراوەتهوە و چهندين نووسراوە و ل کۆ ينهوەيتری لهسهر نووسراوە.

تهواو

