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 د و سه  نگ و شه قه* کیچاکت  هب  جوانه  واره ڵ بۆرخیس دا کتبکی قه گه له
کراو  باس نه ری  وه یادهلک  گه   که کتبه.    نوسین و ونه  ی پ له ره ش الپه شه
  وره گه  له  ککه یه  نووکه تا ھه  که وه گته ده  رمن و کور شه  ی پیاوکی رباره ده

   . ب ده کانی ئه چاوساغه
 ، دایک بووه  یر له وتکی سه رکه  نجامی له ئه  بچووکه  بییه ده ئه  یه پرۆژهو  ئه

  به مالیۆنپیگی بۆ کتبفرۆش چوونی ی نهئوارا  و کک له یه  کاتک بۆرخیس له
  . کات لده کی و داوایهستت  وه دهکارک  رزه ر ھه رامبه به  لهکانی  کوره  چاوه

بونۆس   کان له ترسی نازییه  له  لباخ کهناوی لیلی   بوو به  که ی جوولهھی ژنک  کتبفرۆشی پیگمالیۆن
سان   لبرتۆ مانگل چوارده ئه ،ڵ بۆرخیس دا گه له کتبی ری سهکان نو سته شه  له. ج ببوو نیشته  ئایرس

  . کرد کاری ده   لمانییه ئه  ووهج و ژنه الی ئه  کانی خوندن واو بوونی کاته دوای ته و بوو
گی، یتالی، پۆرتۆمانی، ئینگلیزی، ئ کانی ئه ئیسپانی زمانه  له  جگه وت، که رده ده  و کتبه ک له وه بۆرخیس

 م رده ھه  بینی بۆیه مانی ده ئینگلیزی و ئهزمانی   له ی ندازه بئه چژی  وه بۆ خوندنه م به . عیبری زانیووهو 
  .  و دوو زمانه به  کتبی کۆن و تازه  پ بوو له  که و کتبفرۆشی پیگمالیۆن ره ھاتوچۆ دا بوو به  له
  ھاتهکاتک بۆرخیس بوو  رسام نه تا ھیچ سه ره سه ،ڵ بۆرخیس دا گه ری کتبی له نوسه** مانگللبرتۆ  ئه

و  ئه  . وه کتبی بۆ بخونته  وه ماه  له وپبدات ی ئوارانکانی  عاته سه  لهندک  ھه ی لکرد کهاداوو   وه ژووره
  نھا پیره و ته دیدی ئه  بۆرخیس له  چونکهبوو  ھای نه کی وه نگل گرنگییهک ما کارکی وه رزه بۆ ھه  وته رکه

بۆ پلککی    هو م کاتک ئه به.  که هکتبفرۆشیی  ھاته ده  ناوه  ناوه  که رمن و کور بوو و شه  پیاوکی پۆشته
و  کانی ئه تبینییه  رۆژانه  پویسته  ت که بت و پیده ده  شکه شاگه، ھننت ده بۆرخیس و ناوی وه گته ده
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و  م به غرور بووم و گاته  کارکی پ له رزه من ھه"ت،  دهلبرتۆ مانگل  ئه  . وه بنوسته  گرنگه  زموونه ئه
  " ی پلکم ھات  یه قسه

  ی که وه لهیگرت  دهی ژیوان پهتا قوویی ناخی یی،  میشه ی ھه پیشه  بته نوسین دهبت و  ده  وره گه  کهم  به
  .  هو نوسیبووه نه  و دیدارانه ی ئه هربار ھیچ شتکی ده

خات و  گ ده ینی وه زهنوست،  ده  کانی دیکه بواره  له ش کتب ی دوو رۆمان و شه وه لبرتۆ مانگل دوای ئه ئه
  نیشت و کتب له ر بۆرخیس داده رامبه به  له نچل سا ر به  رچاو کاتک به  وه ھنته زیندوو ده  و رۆژگارانه ئه

  .  وه خونده بۆ ده دوای کتبی
ڕی  رمه الرکی مه می ته رده به  گاته بت و ده کان ده چۆن جاده  که  وه گته ده  وه تا ئه ره سهی دا  که بهکت  له

و   د ساه وه ن نه مه ڵ دایکی ته گه بۆرخیس له  ژووره  له. ات بد)  B 6(   پارتمانی ژماره رگای ئه ده  سوور تا له
خۆی م  رده ھهکانی کز بن،  واو پیر بت و چاوه ی دایکی بۆرخیس ته وه هرل به. ژیا ناوی فانی ده  رک به که کاره

ست و  ده  به  هبوو ، دواتر ری بووه ستی ھاوسه رک دهاوا رۆژگ یگوت که و ده ئه.  وه خونده ی ده که کتبی بۆ کوڕه
  . ی که چاو بۆ کوڕه

بوون  ش ھه سانی دیکه مای بۆرخیس، که  وهچو عات ده چوار سه - ی س  فته ھه  لبرتۆ مانگل که ئه  له  جگه
ش  وه ماه  ڕابوو و له بۆرخیس دونیا گه.  وه خونده ده  نتینیه رژه ئه  کوره  ر و شاعیره و نوسه کتبیان بۆ ئه  که

  ی له و و ھۆمیرۆس و ڤیرجیل و دۆن کیخۆته ك شه زار و یه کان ھه نو کتبه  بوو، له ک کتبی ھه دونیایه
ر  ی سه که سه سته م بۆنی کۆۆنیای ده رده بوو و ھه ی کپ و  تاریک که ماه. ویست ویان پتر خۆشدهمو ھه

  وه کونجی خوندنه  هرد ل مشی و بۆینباخکی زه تک و پانتۆکی خۆه چاکه  کاتک به. ھات ی لده باخه
نو   کرۆکی ژیان لهبۆ بۆرخیس " نوست  کیدا ده سی و سی کتبه  ڕه الپه  لبرتۆ مانگل له ئه. نیشت داده

   "ر کتب  سه  کردن له  ھا قسه روه ی کتب، نوسینی کتب، ھه وه نه خوند: کتب دا بوو
  ره به و گیانله پنگ بوو، ئه پستی نگی ره  ویست چونکه دهخۆش زۆر ردی نگی زه بۆرخیس ره ت دهھا  روه ھه
ی ش دیکه رووداوکی بۆرخیس دایکی. ابوودانبۆرخیسی منداڵ ر شانی  سه پۆکی له جارکیان چهی  یه نده دڕه
  سی پنگک نووساند بوو و به فه قه  خۆی به ی که س ساییه  ن کوڕه کی ئاژه یه باخچه  له کاتک  وه گایه ده

  .  وه وته که ده زۆر دوور نه
تیدا   که  وه خونته یس دهناوی کیپلینگ بۆ بۆرخ  رکی ئینگلیز به چیرۆککی نوسهلبرتۆ مانگل  ئهجارکیان 

دایک   پنگ له  به  که گوناھیت  نده چه" ت  دهۆرخیس کات، ب ک پنگ ده کی وه یه تارمایی دڕنده  باس له
  "بیت بوو  نه

و  ئه. یژ بووین روون و بیر ت زه  نده وه زار ئه ھه ر دا رامبه به  چاوانی کور و تاریک بوو، له  نده هبۆرخیس چ
ند بوو،  مه ھره سکی به که.  وه بخونته  وه ده  مانی له کانی ئینگلیزی و ئه زمانه  یتوانی شیعری درژ به ده

   . کاتی خواردن دا  ت له تایبه  گفتوگۆ بوو به  زی له زۆر حه
  یان له الی باو و باپیرانی زۆبه .جمابوو خۆشی چاوی بۆ به نه  وه یه که ئینگلیزه  وره گه  باپیره  له  بۆرخیس

  به  چونکه بوو شادنا وه می منداییه رده سه  له بۆرخیس   بۆیه ،دا ده ست  ده  بیناییان لهل بوون  تی که ره ھه
  . زانی ی ده تاه  راستییه و جۆرک ئه
  کی به کورسییه سک بوو، مز گۆڕ م نه رده ھه بۆرخیس وا ماڵ و ئۆفیسی ت که دا ده و کتبه مانگل له

نورا  ستی ده دا نیگارکی که کی دیواره الیه  ھا به روه ھه. کتب  پ له سپیی  القه ڵ دوو ده گه بوو، له  وه وره ده
   .ند بوو مه ھره تکی تا بیت جوان و به ئافره ،ی بۆرخیس که تاقانه  نورا خوشکه. واسراوبوو ھه
  .   وتنی بۆرخیس بوو شونی خه  کهئاسنی ل بوو  کی یه وله ره قهژووری نوستن   له

کۆتایی   ماریۆ ڤرگاس یۆسا لهر و رۆمانوس  و ساکار بوو، کاتک نوسه  زۆر سادهبۆرخیس ی  که ماه
  که پرسیاره  بهبۆرخیس . و خۆشتر ناژیت  وره شونکی گه  بۆچی له  ت که پده ،کات ردانی ده نجاکان سه په
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لیما وا   له  ئوه  یه وانه له" ، بوو یۆسا دا  پالری به  پ له  یه و شوه مکی به وه  ، بۆیهنجت ڕه دهمک دی  که
   "ن نیشان نادهک خۆیان  بونۆس ئایرس خه  له  ن، لره بکه

نوان   له. شتنی ر بۆرخیس داده رامبه به  ک له ر کورسییه سه  م له رده ھه  وه ت بۆ خونده مانگل دهرتۆ لب ئه  
کی نا  یه شوه  نتین و به رژه وای سیاسی ئه ش و ھه کرد، باسی که و باسی خۆی ده دا ئه  وه کانی خوندنه کاته

. دوا ی پیرۆن دهکان دیکتاتۆرییه  فتاره ره  خۆ لهو ستهرا  
، ک بۆ خه کردن قسه کانی کۆڕه وسیمینار   له کردن شداری به یم دوای وو، بهرمن ب سکی شه بۆرخیس که

  یه و باره له .پبدات  ره پهکانی ئاخاوتنی  هبین و شواز نگ ھه ده  ئاستی ودان بوو تا ھه  لهوام  رده به
ی پیاوکی  وه ندنه سه  تۆه  بریتین له ک ر خه رامبه به  کانم له م ئاخاوتنه که ستده ھه" ت،  بۆرخیس ده

" رمن شه  
  ی نو تکسته وه وام و قووبووه رده رکی به توانا بوو، خونه  ر و شاعیرکی به وسهی ن وه ڵ ئه گه بۆرخیس له

  ت به باره سه. باو بوون  ت و دژه تایبه یکان و بۆچوونه م بیر رده و ھه ئه. بوو یشکان بی و مژووییه ده ئه
  ن که ھه  ندکی دیکه ، ھه وه بهکت ک نو یه  نه ن دونیا بخه ده وده ران ھه نوسه  زۆر له "ت،  ران ده نوسه

م بۆ  ھه  وه م بۆ خۆیان بیخوننه ن ھه ده وده ھه  بۆیه ،کتب  له  ن دونیا خۆی بریتی یه که ست ده ھه یین نموونه
"ک  خه  

  وه هنھۆیا  ر به خونه  ت که ت و دهکا رکی دیار ریز ده نوسه  ه ی دا کۆمه که کتبه  لبرتۆ مانگل له ئه   
ری  نوسه  و بهبوو فز کرد یانی ره زۆربه پشتر بۆرخیس  نده رچه ، ھهوه ب بخونته ده توانت مژووی ئه ده

، فلۆبیر، ستندال، مۆپاسان، پروست، زۆال،  تن، گۆتهوس ئه  کان بریتیین له ناوه.    ونبونا یی دانه نموونه
. ندانی دیکه چهلۆرکا و تۆلستۆی، لزاک، نیرۆدا، مان، مارکیز،  به  

  ر به وا سه م که ئاسووده"  ت شونک دا ده  له کرد، ی ده که ھودییه یزی و یهلگئین  سه ئه  رخیس شانازی بهبۆ
   "تی رۆژئاوا  رخستنی شارستانیه سه  له  بووه ھهرچاوی  بهکی سلکم که رۆ نه

( سکی ھیومانیست  ر ئسقان که ی بۆرخیس تا سه وه ئهرباری  سه  کهت  لبرتۆ مانگل ده ئه  وه و باره له
.  دیاربووه  ی پوه کی مندانه ک جار جوداخوازییهل گه چی که بوو،) مرۆڤ دۆست   

  منت، دوا جار بۆرخیسی له ده ڵ دا گه ندی له یوه تا مردنی بۆرخیس په  وه کارییه رزه کانی ھه کاته  مانگل له
.مردنی  ر له ساک به  واتهپاریس بینی،   له 1985سای   

و ڤیرجیل و کیپلینگ ئاشنا   ھاینه  به  و شونه ویست، له سویسرا زۆر خۆشده  بۆرخیس شاری جنڤی له
  به نیر ببوو جۆرکی سه  و کتب به  وه خوندنه.  وه  خوندبووه  و شاره م جار بۆدلری له که ھا یه روه ھه. ببوو

خۆشی  کتب  یه وانه له  م که که ستده رچی ھه به  نازانم له" ت  و ده ئه. بۆرخیس یانیژ  لهکی  ره شکی سه به
ر جیگای  سه  له  کردبت که بۆرخیس  ھای له وه  و ئاخاوتنه ی ئه وه بیرھاتنه  یه وانه له  بۆیه" بھنیت  مانھا ره

. وه کتبی بۆ بخونته  تب که مانییه ئه  ره سسته  کی شاری جنڤ به یه خۆشخانه نه  مردن له  
و و جیدی و  پته  ستوونه  کک له ی یه رباره ده  کی کورت و جوانه ورییه ڵ بۆرخیس دا یاده گه کتبی له  دوا وشه

  روو، که  خاته ژیانی بۆرخیس ده  کراو له خرایی دیوکی باسنه  زۆر به  کتبکه. ب ده کانی دونیای ئه جوانه
.ووبب  وه زرۆی کتب و خوندنه انی بینایی زیاتر تامهست د ده  چۆن دوایی له  

دوای راوکردنی   ر به تا سه ھه  کات که کار لنه رزه ھهلبرتۆی  ک ئه ش وه ھا جوان ئمه بت کتبکی وه ئایا ده
.ازتکتب بخو ر ھه موو شتک دمان ھه  ر له رگیش به مه  هر سه  زن له ک بۆرخیسی مه یان وه. بین  وه هکتب  

 
ک  وه.  سپاوه چه  نه  کتبه  واوی به ته  به  ت که ی کتب ده ناسکانه  رگه به  و جۆره زگاکانی چاپ به زۆر ده: چاکت*  

.ر به  کتب جلی کرابته  که  یه وه ئه  
می  رده سه. دایک بوو  بونۆس ئایرس له  له 1948سای   له و  دییه نه رکی که نوسه :لبرتۆ مانگل ئه* *   

  ندین وتی دیکه چه  ھا دواتر له روه ، ھه  و وته له   هنتین بوو رژه باوکی بایۆزی ئه  چونکه  ژیاوهئیسرائیل   مندای له
. کانی دیاره  کتبه  له  ککه یه  وه میژووی خوندنه.  ندین کتبی دیکه ن دوو رۆمان و چه خاوه لبرتۆ مانگل ئه . ژیاوه  


