"جەيمز جۆيس" ی شاعير
وهرگێڕانی ئهنوهر سوڵتانی

جەيمزجۆيس ،ڕۆمان نووسی ناوداری ئيرلەندی ) ،(١٩٤١-١٨٨٢بە بۆچوونی 'سەلمان ڕوشدی'
گەورەترين ڕۆماننوسی سەدەی بيستەمە .بەاڵم جۆيس جاروبارە شيعريشی گوتووە و کۆمەڵەی ٥١
پارچە شيعری لە بەرگێکدا باڵو بۆتەوە * .من ماوەيەک خەريکی وەرگێڕانی شيعرەکان بووم بۆ سەر
زمانی کوردی و ھەندێکيشيانم ئامادە کرد ،بەاڵم دواتر وازم لێ ھێنان و ھۆکارەکەشی ئەو ڕاستييە
بوو کە من شاعير نيم و وەرگێڕانی شيعر ئەگەر ھەر بەگشتی گونجاويش بێت ،کاری شاعيران
خۆيانە و بۆ خەڵکانی ناشاعيری وەک من لەکردن نايەت.
سەرەڕای ئەو ڕاستييەش ،جێگەی خاڵيی شيعری وەرگێڕاوی لە ئەدەبی کوردی و گرنگايەتی ناسينی
جەيمزجۆيس بۆ خوێنەری کورد ،ھێناميە سەر درێژهی کارهکه و باڵوکردنەوەيان .گەرچی ھەوڵی
تەواوم بۆ راست ودروستيی وەرگێراوەکان داوە ،الم وايه باشتر بێت کە خوێنەر تەرجەمەکانی من
زۆر بە ھەند وەرنەگرن و لە دواڕۆژدا کەسانی شارەزا وەرگێڕاوی بەمتمانەتری شيعرەکان ئامادە
بکەن.

ھهيکهلی جهيمز جۆيس له سهر شهقامی ئرڵی باکووری ،له شاری دۆبلين.
له ويکيپێديا وهرگيراوه.

وا کارەکە بە باڵو کردنەوەی پارچەشيعرێک دەست پێدەکەم کە جەيمز جۆيس لە ساڵی  ١٩٣١بە
بۆنەی لەدايکبوونی 'ستێپن' ی کوڕەزا و مردنی باوکی خۆيەوە گوتوويەتی و بيرێکی قووڵی فەلسەفی
لەمەڕ چييەتی ژيان و مەرگ تێيدا شەوق دەداتەوە:
_________________________
The Works of James Joyce, with an Introduction by Michael Patrick Gillespie and
Bibliography, Wordsworth Poetry Library, United Kingdom, 1995

من کتێبەکەم لە شاری دۆبلين و دوای سەردانی ماڵی جەيمزجۆيس کڕی کە ئێستا وەک شوێنەواريکی فەرھەنگی
پارێزراوە و خەڵک دەچنە ديتنی .الم وايە ئەو کارانەی وا بۆ پاراستنی ناوی ھونەرمەندانی نەتەوەيی لە ئيرلەندە کراون
دەتوانن ببنە نموونەيەکی باش بۆ ئێمەی کورد لە کوردستان .ئەوان نەک ھەر ماڵی کەسانی وەک جەيمز جۆيس و
جۆرج بێرناردشاويان پاراستووە و کردووياننەتە شوێنەوارێک بۆ گەڕۆکی فەرھەنگی ،بەڵکوو خانووبەرەيەکيشيان ناو
ناوە "ماڵی نووسەران" و تەرخانی ئەو نووسەر و شاعيرانەيان کردووە ،کە کەمتر ناسراون و واھەيە گونجاو نەبووبێت
ماڵێک تەرخانی تاقەتاقەيان بکەن يا ئەگەر بيانکردايە سەردانيکەری زۆريان نەبوايە .لەو مااڵنەدا کەرەسەی ژيانی
ھونەرمەندەکان و ئاسەواری فەرھەنگييان ھاوڕێ لەگەڵ وێنە و فيلم و تۆماری دەنگ وبەگشتی ھەرشتێکی پەيوەنديدار
بەوان پارێزراون و زانياری زۆريش لەسەر ژيان و کارەکانيان بە شێوای جۆربەجۆر ئاراستە کراوە.

•

ECCE PUER

لە ڕابردووی ناديارەوە
منداڵێک دێتە جيھان
دڵم بە شادی و خەم
لەبەريەک دەچێت
ژيان بە ھێمنی
لەبێشکەيەکدا ڕاکشاوە
ئەوين و بەزەيی من
چاوی پێ دەکەنەوە
ژيانی ساوايی
لەسەر شووشەی پەنجەرە ھەناسە دەکێشێت و
جيھانی تێنەپەڕيش
ئێستا تێدەپەڕێت
منداڵێک خەوتووە و
پياوێکی پير لەدەست چووە
ھۆ باوکی لەدەست چووم!
کوڕەکەت ببوورە.
___________________________________

عينوانی شيعرەکە بە ئينگليزی نييە و بە التينيی نووسراوە ،منيش وەک خۆيم ھێشتەوە .عينوانەکە لە ئينجيل وەرگيراوە
و ئاماژەيە بە چارەنووسی عيسای مەسيح .واتای ووشەکانی دەبێتە "ئەوەتا ترسەکە" لە بەرانبەر "ئەوەتا مرۆڤەکە"ی
ئينجيلدا.

)(2
مۆسيقای ناو ژوور*
تەل لە ئاسمان و زەوی
مۆسيقای بەتام دەژەنن
تەلی لێواری ڕووبار – ئەوشوێنەی وا
شۆڕەبييەکان لق وپۆپيان پێکەوە دەنێن
بەدرێژايی لێواری ڕووبار ،مۆسيقايە
لەبەر ئەوەی گراويی من لەوێ پياسە دەکات
گوڵی کاڵ بەسەر بااڵپۆشيەوە و
گەاڵی تۆخيش بە زۆڵفەکانيەوە
ھەموو بە ھێمنی مۆسيقا دەژەنن
سەريان بۆ مۆسيقا شۆڕکردۆتهوه و
پەنجەيان بەسەر ئامێرەکانەوە
دەبزوێنن.
___________________
جۆيس ئەويندارێکی گەورەو گرانی شاری دۆبلين بوو .دەگوترێت لە ماوەی ژيانی له شاره ،نزيکەی  ٤٠ماڵی
گۆڕيبێت .کتێبی "ئۆليسه" ی جۆيس باسی شاری دوبلينه و پێشوازييەکە لە ئۆديسەی ھومێر ،کە ئەويش ئەوينێکی لەبن
نەھاتووی بۆ شاری ئەثينای پێتەختی يۆنان ھەبوو .شيعرەکە ئاماژەی بەو مۆسيقاژەنە گهڕۆکانە کردوە کە لە لێوار
ڕووباری "اليفی" ناوەڕاستی شاری دۆبلين بۆئەو خەڵکانە مۆسيقا دەژەنن وا ئێواران پياسەی لێدهکهن .له ئهوروپا بهو
مۆسيقاژهنه گهڕۆکانه دهڵێن "باسکرز".

وێنهی ڕووباری اليفی و لێوارهکهی.

له ويکيپێديا وهرگيراوه
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)(3

شەبەق
لە ڕەنگی ياقووتەوە
دەبێتە شينێکی تۆخ و تۆختر
گڵوپەکان
داری سەر شەقام
تژی شەوقێکی سەوزی کاڵ دەکەن
پيانۆ کۆنەکە
ھەوايەکی ھێمن و
شاد و لەسەرخۆ لێدەدات
گراوييەکەم
دادەنەوێتە سەر کليلە زەردەکانی پيانۆ و
سەری بەرەو ئەمال وەردەسووڕێت
بيری شەرمێون و
چاوی گەورەی تژی خەفەتی
لەگەڵ سووڕانی پەنجەکان
بەھەموواليەکدا دەگەڕێن
شەبەق
بە چرا ياقووتييەکانەوە
وەردەگەڕێتە سەر شينێکی تۆخ.

)(4
ئەوکاتەی وا
ھەمووشت لە حەسانەوەدايە،
ئەی ئەوکەسەی وا
بەتەنيايی چاوت لە ئاسمان بڕيوە
گهلۆ
گوێت لە بای شەو و ھەناسەی
ئەو ھارپانە ھەيە
کە ئاوازی ئەوين
بەگوێی دەروازە بێڕەنگەکانی ڕۆژئاوادا
دەچرپێنن؟
کاتێ کە ھەمووشت لە حەسانەوەدايە،
گەلۆ تۆ
بێ خەو ماويەتەوە
بۆئەوەی گوێت لەدەنگی ئەو ھارپانە بێت
کە بۆ گراويی و
لەبەردەمی ئەو و
لەسەرڕێگای ئەودا
لێدەدرێن و
بای شەويش بە سروودە ئايينييەکانی
وەاڵميان دەداتەوە
تا شەو تێپەڕ دەبێت؟
بژەنن!
ئای ھارپە دوورەچاوەکان،
ھەوای ئەوين بژەنن!
ئهوينێک کە ڕێبازی لە ئاسماندا دەدرەوشێتەوە
ئهو کاتهی وا تيشکی بالوێن
دێن ودەچن،
مۆسيقايەکی نەرم و شيرين
بە ئاسمانی ژوورسەرمان و
خوارەوەتر
بە سەر زەويشدا،
باڵ دهکێشێت.

)(5

کاتێ که ئهستێرهی شهرمێون له ئاسمانان دهردهکهون
به شێوازێکی کچانه و ناشاد
تهنانهت له خهويشدا گوێت لهوکهسه بێت
که لهبهر دهرگای ماڵهکهت گۆرانی دهچڕێت
گۆرانييهک له شهونم نهرم ونيانتر
ھهر خۆيشی دێته چاوپێکهوتنت
ئای ،لهوهزياتر خۆت مهده دهست خهياڵ
کاتێ که ئهو لهشهودا دێت
بير لهوه مهکهوه که بڵێيت :ئهوچڕگهره کێيه
وا گۆرانييهکهی لهوانهيه دڵم دابخات
گراويی ،که تۆ بهوهوه دهناسێت،
بهگۆرانی دهڵێت
ئهوه منم بوومهته ميوانت.

)(6
سهرت لهپهنجهره بێنهدهر
ئهی قژت وهک ئاڵتوون
گوێم لێبوو گۆرانيت دهگوت
چ فهزايهکی شادمان!
کتێبهکهم پێوهدرابوو
بهھۆی تهماشای سهمای ئاگرهوه
ھيچی ترم نهخوێندهوه
لهسهر تهختی زهوی
وا کتێبهکهم بهجێ ھێشتووه و
ژوورهکهشم بهجێ ھێشتووه
ھهربۆيهش گوێم لێبوو
تۆ لهناو تهم ودووماندا گۆرانيت دهچری
گۆرانی ،گۆرانی
له فهزايهکی تژيی شاديدا
سهرت له پهنجهره بێنهدهر
ئهی قژت وهک ئاڵتوون!

)(7

من لهوباوهشه شيرينهدابوايهم
)ئۆف ،چ شيرين و ڕازاوهيه(
ئهوشوێنهی وا ھيچ بايهکی ناسازگار لێی نهدهدام،
من بۆ پهناگهی تهنگانهی ناخۆش
لهوباوهشه شيرينهدا بوايهم
بۆ ھهميشه لهناو ئهو دڵهدا بوايهم
)ئۆف ،چ شيرين و نهرم ونيانه لێدانهکهی و چ نهرم ونيانه تکالێکردنی!(
شوێنێک که بهشم تێيدا تهنيا ھێمنايھهتی بوايه
ئهودهم تهنگانهش ھهمووی شيرين دهبوون و
ھهربۆيهش من ھهميشه لهودڵهدا دهبووم.

)(8

وا گراوييهکهم ،کراسێکی تهنک لهبهر
لهناو دارسێوهکاندايه
 ئهوشوێنهی وا بای شادماندهيهوێت ڕووی تێبکات
بۆئهوهی شان بهشانی يهکتر بڕۆن
لهوێ ،لهوشوێنهی وا بای شادمان دهوهستن
بۆ خوازبێنی کردنی بۆنی گهاڵی تازه،
گراوييهکهی من ھێمن بهڕێدا دهڕوات و
لهسهر چيمهنهکان ،دهنووشتێتهوه سهر سێبهرهکهی خۆی
لهو شوێنهش که ئاسمان
بهسهر زهويی دهم بهپێکهنينهوه
فنجانێکی شينی کاڵه،
گراوييهکهی من به ئهسپايی ھهنگاو ھهڵدهبڕێت و
کراسهکهی خۆی به دهستێکی دهناسک گرتووه.

)(9
ئهوه کێيه به ناو دارستانی سهوزدا دهڕوات و
ھهڵکێش وداکێشی دهريا دهيڕازێنێتهوه؟
کێيه بهناو دارستانی سهوزی گهشدا دهڕوات
بۆئهوهی گهشتری بکات؟
کێيه لهبهر تريفهی ھهتاو
ئهوڕێگايانه دهبڕێت که ترپهی پێی دهناسن؟
کێيه بهبهر تريفهی جوانی ھهتاودا
بهھهڵس وکهوتی کچانهوه تێدهپهڕێت؟
ڕێگای ھهموو دارستانهکان
به ئاگرێکی نهرم و زێڕين دهدرهوشێنهوه
ھهموو ئهو دارستانه بهرخۆرهتاوانه
کراسی ڕازاوه بۆکێ لهبهر دهکهن؟
ئۆف ،ئهوه بۆ گراويی ڕاستهقينهی منه
که دارستان بهرگێ ڕازاوه دهپۆشێت
ئۆف ،ئهوه بۆ گراويی ڕاستهقينهی خودی خۆمه
که بهو ڕادهيه جحێڵ و لهبهرداڵنه.

)(10
بای جۆزهردان بهسهر دهرياوه سهمايهتی
بهشادی ،له شيوێکهوه بۆ شيوێک
ئاڵقهی ھهڵپهڕکێی بهستووه
لهکاتێکدا کهفی سهرئاوی دهرياکان
قهڵبهز دهبهستن بۆئهوهی
تاجهگوڵينهی لهسهر دابنێن.
گهلۆ لهناو تاقی زێوينی ھهتاودا
گراوييهکهی منتان له شوێنێک بهچاو کرد؟
مخابن ،مخابن بۆ بای مانگی جۆزهردان!
گراويی خهفهتبار دهبێت
ئهگهر ئهوين دوورهپهرێز ڕابوهستێت!

