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ست رن لۆرنس )(Sterne, Laurence
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 Shandy
دەخاته 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  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 .
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ڕووداوەکان لهگهڵ سا ی  ١٧١٨واته نۆ مانگ پ ش له دايکبوونی قارەمانی
ڕۆمانهکه "تريسترام" دەست پ دەکهن و کۆتايی چيرۆکهکهش سا ی ١٧١٣
يه .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 ""Rabelaisی31
ئينگليزيان لهسهر دانابوو ،ئيلهام و ئيدەی به د نيس ديد رۆ " Denis
 32"Diderotدا که دواتر بۆ نووسينی رۆمانهکهی خۆی به ناوی " Jacques
 "the fatalist and his masterکه کی لی وەرگرت ١٧٧٨) .تا .(٨٠

در ژەی ههيه ...

 31رابله نووسهری سهرسهمی ر نسانس له فهرانسه )(١٥٥٣ - ١٤٩٤
 32د نيس ديد رۆ فيلهسۆف ،وەرگ ڕ ،نووسهر و هونهرمهندی فهرانسهوی )(١٧٨٤ - ١٧١٣
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