کورتەیەک لە ژیانی چیخەف

ف لە
ئانتۆن پاڤلۆڤیچ چیخە 
ئاوێنەی دەقدا

گەالوێژ عوسمان زاده
(بۆکان)

«ئانتــۆن پاڤلۆڤیــچ چیخەف»پزیشــک ،نووســەر،
تەنزنــووس و شانۆنامەنووســی بــە نێوبانگــی
 ١٨٦٣لە «تاگانروگ»ـــی ڕووسیا
ـاڵی١٨٦٣
ڕووســییە ،ســاڵی
لــە دایــک بــووە و  ١٩٠٤لــە «بــادن وایلر»ـــی
ئەڵمــان کۆچــی دوایــی کــردووە ،ژیانــی کورتــی
بــە هــۆی نەخۆشــی ســیلەوە بووەتــە هــۆکاری
نووســینی کورتــە چیــڕۆک کــە لەگــەڵ نووســەرانی
بــە نێوبانگــی وەک «گۆگــۆڵ ،مۆپاســان و ئیــدگار
ئــاالن پــۆ» لــە گرینگتریــن کورتــە چیڕۆکنووســانی
جیهــان بــە ئەژمــار دێــت .لــەم مــاوە کورتــەدا
توانیویەتــی  ٧٠٠بەرهەمــی ئەدەبــی بخوڵقێنــێ،
هەروەهــا کۆمەڵێــک شــانۆنامەی ســەرکەوتووی لــە
دوای خــۆی بهجــێ هێشــتووە ،چیخــەف ســاڵی
 ١٨٨٠خوێندنــی لــە زانکــۆی مۆســکۆ لــە بــواری
پزیشــکیدا دەســت پــێ کــردووە ،هــەر لــەم ســاڵەدا
یەکــەم نووســینی بــاو کردووەتــەوە ،هــەر بۆیــە
ســاڵی  ١٨٨٠بــە دەســپێکی نووســەریی چیخــەف
دادەنــرێ.
چیخــەف لەگــەڵ نووســەرانی بەنێوبانگــی جیهانی
وەک ســتاندال ،تۆلســتۆی ،بالــزاک ،گوســتاڤ
فلۆبێــر و دەستۆیڤســکی لــە ســەر شــێوازی ڕیالیــزم
کاری کــردووە و توانیویەتــی کورتــە چیــڕۆک،
نامــە ،شــانۆنامە و دوو چیڕۆکــی درێــژ بــە نێــوی
«کارەســات لــە ڕاودا و بیابــان» بنووســێ.
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ماکەکانی چیڕۆک لە کارەکانی چیخەفدا

نێوی چیڕۆک:
نێــوی چیڕۆکەکانــی چیخــەف تــا ڕادەیــەک
نــاوەڕۆک ئاشــکرا دەکــەن ،هەڵبــەت ئــەم الوازییــە
تایبەتمەنــدی کــۆی چیڕۆکەکانــی نییــە ،بــۆ وێنــە
« گریشــا ،ئاگافیــا ،ئانیۆتــا ،ڤانــکا و پیاوێــک
لــە قاوغــدا و »...کــە نێــوی کەســایەتی ســەرەکی
چیڕۆکەکانیەتــی ،نــاوەڕۆک ئاشــکرا ناکــەن.
گۆشەنیگا:
زۆربــەی چیڕۆکەکانــی چیخــەف بــە گۆشــەنیگای
ســێیەم کەســی تــاک ،واتــا (ئــەو) دەســت پــێ
دەکات ،بــەاڵم زۆر کــەم لــە گۆش ـەنیگاکانی دیکــە
کەڵــک وەردەگــرێ.
چیخــەف هەنــدێ جــار بــە گۆڕینــی گۆشــەنیگا،
ڕەوتــی گێڕانــەوەی چیــڕۆک لــە یــەک هــەوا بــوون
دەپارێــزێ.

چیخەف

شوێن /کات:
شــوێن ،کات ،بیچــم و قەاڵفەتــی کارەکتــەر،
ئــاکار ،پیشــە ،تەمــەن و واڵت ئــەم شــتانەن
دیالۆگ:
کــە ڕاســتەوخۆ لــە چیڕۆکەکانیــدا ئاماژەیــان پــێ
چیخــەف بــە هــۆی نووســینی شــانۆنامە و
دەکات.
ســەرکەوتنی لــەم بــوارەدا ،توانیویەتــی تــا
ڕادەیــەک لــە دیالۆگــدا ســەرکەوتوو بێــت ،بــۆ
وەسف و وێنەسازی:
دیالۆگــی بەهێــز ،دەتوانیــن ئامــاژە بــە چیڕۆکــی
دەتوانــم بــە ڕاشــکاوی ئامــاژە بکــەم کــە
«ســاڵژمێری زینــدوو ،ڤانــکا ،شــینگێڕی ،هــەزار
خاڵــی گرینگــی چیڕۆکەکانــی چیخــەف وەســف و
ڕەنــگ و کــۆڕی یــادەوەری» بکەیــن.
وێنەســازییە ،بیچم ،شــوێن و ئاکاری کارەکتەرەکان
بــە ئەوپــەڕی وردبینییــەوە وەک تابلۆیەکــی
کەسایەتی سازکردن:
وێنەگــەری دەیهێنێتــە بــەر چــاوی خوێنــەر.
چیخــەف لــە داڕشــتنی کەســایەتیدا ،کەســایەتی
بەهێــز ،واتــا کەســایەتییەک ناخوڵقێنــێ کــە لــە
ئاکامی چیڕۆک:
بیــری خوێنــەردا بمێنێتــەوە ،بــەاڵم لــە زۆربــەی
کۆتایــی چیــڕۆک لــە کارەکانــی (چیخــەف)دا
چیڕۆکەکانیــدا توانیویەتــی لــە تیــپ جیایــان
زۆربــەی جــار ئاکامــی داخــراوەی هەیــە کــە ئەمەش
بکاتــەوە.
یــەک لــە تایبەتمەندییەکانــی چیڕۆکــی ڕیالیزمــە.
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تاووتوکردنی چیڕۆکی شینگێڕی:
«ئانتــۆن چیخــەف» چیڕۆکــی «شــینگێڕی» ،لە
ســاڵی  ١٨٨٦لــە تەمەنــی  ٢٦ســاڵیدا نووســیوە،
ئــەم چیڕۆکــە بــە شــێوازی ڕیالیــزم نووســراوە.
لــە قوتابخانــەی ڕیالیزمــدا ،نووســەر ڕێــک ژیانــی
ئاســایی و ڕاســتەقینە بــە شــێوەیەکی وردبینانــە
دەگێڕێتــەوە و لــە هیــچ کام لــە الیەنەکانیــدا
زێدەڕۆیــی نــاکات ،بــۆ وێنــە؛ شــینگێڕی بــاس
لــە غەمێکــی گــەورەی کەســایەتی ســەرەکی
چیــڕۆک دەکات ،بــەاڵم لــە نیشــاندانی ئــەم غــەم
و پەژارەیــەدا زێدەڕۆیــی نــاکات ،غــەم نــە هێنــدە
بێتامــە کــە خوێنــەر چێــژی لــێ نەبــات و نــە هێندە
ســوێرە کــە لەبــەر چــاوی بکــەوێ .زێدەڕۆیــی لــە
غــەم و تاڵیــی و تاریکیــدا تایبــەت بــە قوتابخانــەی
ڕۆمانتیزمــە کــە بــەر لــە ڕیالیــزم ،نووســەرانی وەک
ڤیکتــۆر هۆگــۆ ،جــۆرج ســاند ،ئالفرێــد دۆمــای
بــاوک ،المارتیــن ،شــارل ئاگۆســتێن ،ســانت بــۆڤ
و ...کاریــان تێــدا کــردووه کــە خەریــک بــوو
دەبــووە پەتــای ســەدە.
«شــینگێڕی» هــەر وەک چیڕۆکەکانــی دیکــەی
چیخــەف لــە ســەر شــێوازی ڕیالیــزم نووســراوە کــە
بــاس لــە ساردیوســڕی ،لەبــز ناخۆشــی و بێبەزەیــی
بوونــی مرۆڤــەکان لــە بەرانبــەر غەمــی مردنــی
«کوزمــا»ی کــوڕی «ئیونا» کارەکتەری ســەرەکی
چیــڕۆک دەکات ،ئیونــا لــە دوای حەوتوویــەک کــە
لــە مردنــی کوزمــا ڕادەبــوورێ ،تووشــی خەمۆکــی
دەبێــت ،غــەم وەک بەفرێکــی ساردوســڕ بــە ســەر
شــان و پیلیــدا دەکــەوێ و لــە ژێــر قورســایی ئــەم
غەمــە گەورەیــەدا دەچەمێتــەوە ،هەســت دەکات
هــەر کــە هــۆی غەمەکــەی الی کەســێک بــاس
بــکات ،ئەهــوەن دەبێتــەوە ،بــەاڵم بەداخــەوە کــەس
گوێــی بــۆ ناگرێــت.
***
نێــوی چیڕۆکــی «شــینگێڕی» ناوەڕۆکەکــەی

ئاشــکرا دەکات و پێشــینەیەک لــە چیــڕۆک بــە
خوێنــەر دەدات ،خوێنــەر لــە مــەودای چیڕۆکــدا
مێشــکی بــۆ ڕووداوێکــی ناخــۆش ســاز دەکات کــە
یــان پێــش دێــت ،یــان هاتــووە.
هــەر لــە ســەرەتاوە نووســەر لــەم ڕســتەیەدا کــە
دەڵــێ« :هــەوا بوومەلێڵــە .کلــووە گەورەکانــی
 )١خوێنــەر لەگــەڵ فەزایەکــی ســارد
بەفــر)١(١»...
و خەفەتبــاری پترســبۆرگ بــەرەو ڕوو دەکات.
ســاردییەک کــە بەســەر شــار و مــرۆڤ ،تەنانــەت
دار و دیواریشــدا زاڵــە کــە نێــوی چیــڕۆک دێنێتــەوە
زەینــی خوێنــەر و چاوەڕوانــی ڕووداوێکــی ناخــۆش
دەکات.
ســەرەتای چیــڕۆک بــە وەســفێکی وردبینانــە
دەســت پــێ دەکــرێ ،نووســەر بــە کات «
گڵۆپەکانــی شــەقام کــە تــازە هەڵکــراون ))٢٢( »...
شــوێن « توێژێکــی تەنــک لــە ســەربان و پشــتی
ئەســپەکان ،...بەفــر بــە دەوری چراکانــەوە»....
 )٣ڕاســتەوخۆ ئامــاژە دەکات.
()٣
لێــرەدا نووســەر باشــترین کاتــی بــۆ ڕووداوی
چیــڕۆک هەڵبــژاردووە ،بارینــی بەفــر لــە ئێــوارەدا
خــۆی کاتێکــی غــەم هێنــەرە ،جــا ئەگــەر مــرۆڤ
خەمێکیشــی لــە دڵیــدا بێــت ،ســەد هێنــدە دژوار و
ســەختترە.
کووڕبوونــەوەی ئیونــا لــە ژێــر بەفــردا هێمــای
چەمانــەوەی لــە ژێــر بــاری غەمدایــە کــە جــار
لەگــەڵ جــار مــرۆڤ بێهێــز و الوازتــر دەکات؛
هەروەهــا ســپی هەڵگەڕانــی خــۆی و ئەســپەکەی
بــە هــۆی بەفــر ،هێمــای پاکــی و یەکڕەنگییانــە.
ئیونــا لەبــەر ئاڵۆزیــی مێشــک و دڵــی پــڕ لــە
غەمــی ،تەنانــەت بــۆی گرینــگ نییــە لــە ژێــر
بەفــردا نەخــۆش بکــەوێ ،یــان ڕەق هەڵــێ ،هــەر
بۆیــە بەفرەکــە لــە خــۆی ناتەکێنــێ.
لــەم چیڕۆکــەدا خوێنــەر لەگــەڵ کەســایەتییەکی
دیکــە هاوشــێوەی ئیونــا بــەرەوڕوو دەبێتــەوە؛

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

111

ئەســپێک کــە بــە هــۆی دووربوونــەوە لــە بنەماڵــە
و زێــدی خــۆی تووشــی خەمۆکــی بــووە ،جەســتەی
الواز و بێهێــزی لــە ژێــر بەفــر و ســەرمادا ،بــێ
جووڵــە ڕاوەســتاوە و القەکانــی وەک کۆڵەوژیــان
لێهاتــووە ،تەنیــا کەســێک کــە هاوغــەم و هاودەردی
ئیونایــە و هــەر ئەویشــە کــە لــە ئاکامــی چیڕۆکــدا
گوێگــری غــەم و دەردی دەبێــت .بــە ڕای مــن
نووســەر لــەم چیڕۆکــەدا پێگــەی ئاژەڵــی لــە مــرۆڤ
بەرزتــر نیشــان داوە.
لــەم ڕســتەیەدا کــە دەڵــێ« :ئەگــەر ئێوەشــیان
لــە کەســوکار ،لــەو شــوێنەی کــە خووتــان
 )٤نووســەر
پێیگرتــووە داپچڕیبایــە)٤( »....
کەڵکــی لــە گۆشــەنیگای نمایەشــی وەرگرتــووە،
واتــا خوێنــەر لــە دەقــدا بوونــی هەیــە و نووســەر
بــە بەردەنــگ دانانــی دەبێتــە هــۆی تێکەڵبوونــی
زیاتــری خوێنــەر لەگــەڵ بارودۆخــی ناخۆشــی
ئەســپەکە ،کەڵــک وەرگرتــن لــە گۆشــەنیگای
نمایشـی ،پێوەنــدی نێــوان خوێنــەر و دەق بەهێزتــر
دەکات ،کــە خاڵێکــی زیرەکانــە و بەهێــزە.
لــە ڕســتەی «لــەم زەلــکاوە کــە پــڕە لــە چــرای
 )۵نووســەر دنیــای ماشــێنی
زەبەلــاح )۵(»...
لــە ڕوانگــەی ئەســپەکەوە وێنــا دەکات ،کــە بــە
الی ئــەوەوە دنیایەکــی ترســێنەر ،بێبایــەخ و
ساردوســڕە.
***
ڕســتەی « لــە مێــژە ئیونــا و ئەســپە چکۆلەکــەی
لــە شــوێنی خۆیــان جووڵەیــان نەکــردووە))٦٦(».
تــەواو زیادەیــە و ئیجــاز دەشــکێنێ ،چــون لــە
ســەرەوە بــاس لــە ژێــر بەفــردا بوونیــان دەکات
کــە دەڵــێ :وەک مۆتــە ســپی هەڵگــەڕاون؛ خوێنــەر
دەزانــێ کــە لــە جێــی خۆیــان جووڵەیان نەکــردووە.
ســپیتر بوونــی گڵۆپــی شــەقامەکان زۆر جــوان
وێنــا کــراوە ،بــە شــێوەی ئاســایی کاتێــک کــە
بــە هــۆی بارینــی زۆری بەفــر ،واڵت ســپیتر

دەبێــت ،تیشــکی گڵۆپــەکان ڕووناکتــر دیــاری
دەکــەن ،هەڵبــەت هــۆی ســپی بوونــی واڵتــە،
نــەک زیاتــر ڕوونــاک بوونــی گڵۆپــەکان ،کــە پێــی
دەڵێیــن هەڵــەی دیتــن ،دیالۆگەکانــی ئەفســەرەکە
دیالۆگێکــی بەهێــزن ،بەهــۆی ئــەوەی کــە ئــەم
دیالۆگانــە تایبــەت بــە کارەکتــەرن.
«گالیســکەچی بــەرەو شــەقامی ڤیبــۆرگ بــڕۆ!
گالیســکەچی)٧(».
«شــەقامی ڤیبــۆرگ ،مامــە خــەوت لــێ کەوتووە؟!
شــەقامی ڤیبۆرگ»)٨(.
لــەم دیالۆگانەدا ئەفســەر دووجار دەســتەواژەیەک
دووپــات دەکاتەوە.
وەاڵمدانــەوەی ئیونــا بــە ئامــاژەی ســەر ،یــان
بڵێیــن بــە کردەوەیــەک ،بــاس لــە بێهێزبوونــی بــە
هــۆی غــەم و پــەژارەی دەکات.
لــە مــەودای چیڕۆکــدا دامــاوی ئیونــا جــار لەگــەڵ
جــار زیاتــر ورەی الوازتــر دەبێــت؛ بەتایبەتــی کــە
هــەر جارێــک لەگــەڵ جنێــو ،قســەی ناخــۆش،
تووڕەیــی خەڵــک و تانــە و تەشــەری ســەروانەکە
بــەرەوڕوو دەبێتــەوە.
ئیونــا لــە دوو شــوێندا ئــەم دیالۆگانــە دووپــات
دەکاتــەوە:
«خودا وای ویستووە»()٩
)١٠
بووە١٠(».
«خودا وای ڕەزا لەسەر بووە(».
لێــرەدا لەگــەڵ زەینییەتێکــی کــۆن و نەگــۆڕ
بەرەوڕوویــن وەک کارەکتــەری ئانــدرێ لــە چیڕۆکــی
«کــۆڕی یــادەوەری»دا کــە هەمــوو شــتێک لــە
چارەنــووس دەبینــێ ،تەنانــەت هەڵەکانی خۆیشــی.
لــەم دیالۆگــەدا کــە دەڵــێ« :پشــت کــووڕ پچــڕ
 )١١دەبوایــە دیالۆگەکانــی هــەر
ـێ)١١(»...
پچــڕ دەڵــێ(»...
بــەم شــێویە نووســیبایەوە.
لــەم ڕســتەدا زاڵبوونــی مرۆڤــە گــەورەکان ،ئەوجا
قەاڵفــەت بێــت ،یــان پلــە و پایــە ،بــە ئاشــکرایی
بــاس کــراوە «بڕیــار دەدرێ لەبــەر ئــەوەی پشــت
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ڕستە وەرگێڕدراوەکانی ناو دەق:
 - ١هــوا گــرگ و میــش اســت.دانەهای درشــت
بــرف...
 - ٢چــراغ برقهــای خیابــان ،کــە تــازە روشــن
شــدەاند...
 - ٣الیەهــای نــرم و نــازک روی بامهــا ،پشــت
اســبها....برف گرداگــرد چراغهــا...
 - ٤اگــر شــما را هــم از خویــش ،از محیــط
مأنــوس خودتــان جــدا میکردنــد...
 - ۵در ایــن گنــداب کــه انباشــته از چراغهــای
غولپیکــر ...
 - ۶ایونــا و اســب کوچکــش مــدت زیــادی اســت
کــه از جــای خــود تــکان نخوردهانــد.
 - ٧درشکهچی برو جاده ویبورگ! درشکهچی!
 - ٨جــاده ویبــورگ ،خوابــی عمــو؟ جــاده
ویبــورگ!
 - ٩خدا این طور خواسته.
 - ١٠خواست خدا بوده.
 - ١١گوژپشت بریده بریده میگوید....
 - ١٢تصمیــم گرفتــه میشــود کــه گوژپشــت
چــون کوچکتــر اســت ،بایســتد.
 - ١٣اگــر قلبــش دو نیــم شــود و انــدوه را بیــرون
بریــزد همــه زمیــن را میپوشــاند.
 - ١٤همــان انــدازه کــە جــوان بــە آب نیــاز دارد،
پیرمــرد میخواهــد حــرف بزنــد

ڕاوەســتێ»)١٢(.
)١٢
کــووڕ چکۆلەتــرە ،بــە پێــوە ڕاوەســتێ»(.
«ئیونــا» کــە وردە وردە بــە هــۆی دوان لەگــەڵ
موســافیرەکانی هێندێــک بەســەر غەمەکەیــدا زاڵ
دەبێــت ،لــە ئاکامــی شــەو کــە دەگەڕێتــەوە شــوێنی
حەســانەوەی ،غــەم بــە هێزێکــی زیاتــرەوە هێرشــی
بــۆ دێنــێ ،لــە باری دەروونناســییەوە مــرۆڤ کاتێک
لــە بارودۆخێکــی ناخــۆش دەکەوێتــە خۆشــییەوە،
لــە پاشــان دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمــان بارودۆخــی
پێشــوو ،الوازتــر دەبێــت ،ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ
سروشــتی مــرۆڤ کــە خۆشــی و ئاســایش الوازی
دەکــەن و بــە پێچەوانــەوە لــە ناخۆشــیدا بەهێزتــر
دەبــێ.
 «ئەگــەر دڵــی شــەق بــەرێ و غەمەکانــی )١٣لــەم
دادەگــرێ»)١٣(.
بڕژێنــێ ،هەمــوو واڵت دادەگــرێ»(.
ڕســتەیەدا نووســەر لــە جوانــکاری زێدەوێــژی
کەڵکــی وەرگرتــووە کــە تایبــەت بــە شــیعرە و
ســەبارەت بــە زیاتــر نیشــاندانی غەمــی ئیونــا
بــەکاری دێنــێ.
هەروەهــا وێچواندنی دڵ بە ســەدەف ،شــوبهاندنێکی
جــوان ،نــوێ و ناباوە.
لــە ڕســتەی «ئەوەنــدەی جەســتە پێویســتی بــە
))١٤
ـردن»١٤(.
ئــاوە ،ڕووح بــە قســە و دەردیدڵ کــردن»(.
واتــا ڕۆحــی ئیونــا بــۆ مانــەوە و ژیــان پێویســتە لــە
بابــەت مردنــی کوزمــا لەگــەڵ کەســێک قســە بکات،
بــەاڵم بــە داخــەوە ڕوو لــە هــەر کەســێک دەنــێ
ناهومێــد دەگەڕێتــەوە ،ناچــار لــە ئاکامــی چیــڕۆک
ژێدەر:
غەمەکانــی دڵــی بــۆ ئەســپەکەی هەڵدەڕێــژێ و
 چیخــەف .ئانتــۆن پاڤلۆڤیــچ ،باشــترین کورتــەچیــڕۆک بــە ئاکامــی داخــراو تــەواو دەبێــت.
کەسایەتســازی بەالمــەوە بــاش بــوو ،بــەاڵم چیڕۆکــەکان ،ئەحمــەد گوڵشــیری ،دەزگای چاپەمەنــی
 ،١٣٩٤چاپــی نۆیــەم.
چیخــەف نەیتوانیــوە کەســایەتییەک ســاز بــکات کە نــگاه،١٣٩٤ ،
لــە زەینــی منــی خوێنــەردا بمێنێتــەوە ،هەڵبــەت
بــە پێچەوانــەوە ســووژەی چیــڕۆک توانیویەتــی
ئــەم تایبەتمەندییــە تــا ڕادەیەکــی زۆر بپارێــزێ.
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