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Léirmheas

Jimín Mháire Thaidhg; leagan 
canúnach neamhghiorraithe agus Jimín 
Mháire Thaidhg; leagan caighdeánach 
neamhghiorraithe. An Seabhac (Pádraig 

Ó Siochfhradha a scríobh). 
Curtha in eagar ag Ríona Nic Congáil. 

Maisithe ag Andrew Whitson. 
An tSnáthaid Mhór a d’fhoilsigh.

Léigh mé Jimín nuair a bhí mé 12 bhliain 
d’aois i dtosach. B’fhéidir gurb ait le 
daoine é sin óir ní leomhfaí leabhar mar é 
a leagadh faoi bhráid rang 6 na bunscoile 
inniu. Níor scoil lán-Ghaelach ba ea é ach 
gnáthbhunscoil pharóiste cé go ndéantaí 
ábhair áirithe trí Ghaeilge inti de réir nós na 
linne. Gnáthbhunscoil chathrach a mbíodh 
nach mór 80 duine i ngach rang ann.

Toisc mhéid sin an ranga bhíodh de nós 
ag an múinteoir dul timpeall ó dhuine go 
duine ábhairín meicniúil ina shlí féin sa 
cheacht léitheoireachta ionas go bhfeadfá 
tuairim mhaith a bheith agat roimh ré cén 
sliocht a n-iarrfaí ort é a léamh.

Bhain rud éigin míorúilteach le Jimín, 
áfach. Léimis na sleachta ar fad bíodh go 
raibh cosc orainn dul ar aghaidh go dtí an 
chéad leathanach eile, fós féin bhí cuid 
againn ar scrobaig agus ar tinneall a fháil 
amach cad é an chéad chor eile sa scéal.

Maith is eol dúinn adúirt Breandán 
Ó hEithir faoi Cré na Cille agus é sa 
mheánscoil. Iad ag feitheamh go fonnmhar 
leis an gcéad mhír eile sa nuachtán. B’é a 
dháltha sin againne é, sinn ag fuireach leis 
an gcéad leathanach eile. Ba mhíorúiltí 
fós gur leabhar oifigiúil ba ea é seo ar an 
gcúrsa óir is dual do dhaltaí col a ghlacadh 
le rud ar bith atá ar chúrsa, ach níor mhar 
sin dúinne ná do Jimín.

Agus cé gur leabhar do pháistí é seo go 
sonrach is go dearbh is leabhar do chách 
a chéile é chomh maith. Tá seo ar aon dul 
le clasaicí uile an tsaoil a samhlaítear gur 
do pháistí iad, ach gur fairsinge iad ná 
sin: Eachtra Eilíse i dTír na nIontas, mar 
shampla amháin, nó An Prionsa Beag mar 
shampla eile; agus a mhalairt sin timpeall 
go minic, leabhair do dhaoine fásta atá 
oirúnach don óige de gach aois – Gulliver’s 
Travels, nó Don Quixote, abraimis ach iad 
a chóiriú i gceart. 

Ní dóigh liom go bhféadfaí seo a rá 
a choíche ná go deo faoi Ulysses, mar 
shampla, cé gur mhinic an leagan mór agus 
an leagan beag ag trasnaíl ar a chéile.

Tráth dá raibh thugainn léachtaí ar 
litríocht na hóige toisc gan aon duine eile a 
bheith ann chun iad a thabhairt sa choláiste 

ina raibh mé. Le teann spraoi shonraínn 10 
gcinn de thréithe a chaithfeadh a bheith i 
leabhar do dhaoine óga, óir is breá le mic 
léinn liostaí:

Chaithfeadh (a) teanga shimplí a bheith 
ann, (b) páistí a bheith i lár an aonaigh, (c) 
timpeallacht inaitheanta a bheith sa scéal, 
(d) gan eagla a chur orthu, agus mar sin de 
siar amach go heireaball an deiridh.

Ansin, d’iarrainn orthu é a scrios! 
Bhídís le ceangal agus dearg le fearg, agus 
gorm le gomh, agus corcra le cantal. 

Óir nílim cinnte an bhfuil aon rialacha 
ann faoi bhun smaoineamh siar ar ár n-óige 
féin agus sinn a shamhlú conas mar a bhí 
againn féin. Is dóigh liom gur tuiscint ar 
aigne an linbh é sin ach amháin go bhfuil 
aigne an linbh chomh casta agus níos casta 
ná aigne an duine fhásta féin.

Dá mbeadh orm tréith amháin a lua a 
shílim a bheith coitianta – ach ní i gcónaí 
le fáil i gcarachtair litríocht na hóige – 
déarfainn gurb é an ‘mearbhall saonta’ é.

Sampla iontach é Jimín den mhearbhall 
saonta seo. Tá an saol lán d’iontais, lán de 
ghliondar, lán de mhíorúiltí dó agus ní mó 
nach dtuigeann sé a leath. Is ag foghlaim 
trí bhotúin a dhéanamh atá sé, mar a 
dhéanaimid go léir.

Rugadh é ‘fadó, fadó . . .’ mar adeirtear 
i bhfíorthosach an leabhair. Nach mar sin a 
bhíonn. Fadó is ea an samhradh seo caite, 
fadó is ea aon rud a thit amach san aimsir 
chaite, nach mór.

Agus, gan amhras, bligeard ba ea, 
Jimín, ach ní drochbhligeard mar a 
thuigtear leis sin. Bligeard buachalla mar 
nach bhfuil aon fhéachaint suas eile aige le 
teacht slán. Cuid den fhoghlaim é. É féin i 
gcoinne an tsaoil – nó i gcoinne a mháthar 
go ró-áirithe, agus a dhriofúr agus a pháirtí 
Micilín Eoin. Mar is iad siúd an saol mar 
a ritheann, an marc, an caighdeán – na 
daoine eile sin nach é féin iad.

Is í a mháthair is mó a chuireann 
scanradh air. Ní haon Chaitríona Pháidín í, 
is fíor. É ag dul i bhfolach uaithi de shíor, a 
bhfuil déanta agus á dhéanamh aige á cheilt 
uirthi. Lá dá ngabhann sí don nDaingean is 
é a bhreith: ‘Is mór an trua ná bíonn Mam 
sa Daingean gach lá . . .’

Mar sin féin, formhór na diablaíochta 
tá gan urchóid den chuid is mó. Is ea, 
maraíonn sé féin agus Micilín an cat, óir 
tuigeann siad go bhfuil seacht mbeatha 
aige agus tá siad ag iarraidh seo a thástáil. 

Ní móide go bhfuil oiread dochair in 
go leor eile, mar atá, eireabaill na n-asal a 
cheangal le chéile ar son grinn, agus bíodh 

go bhfuil rún acu piscín chait Mhicilín a 
bhá, plean é sin nach gcuirtear i gcrích.

Sarar osclaíos an leabhar breá álainn seo 
d’fhiafraíos díom féin cad í an chuimhne 
a bhí agam ar Jimín, cuimhne bhreis agus 
leathchéad bliain ar ais. Seans gurb é an 
t-uisce beatha a thug sé don ghandal lá 
Nollag ionas go raibh an gandal ar meisce 
is mó a chuaigh i bhfeidhm orm, agus 
orainn.

Ceann de na bréagrialacha sin a luaitear 
go minic is ea gur cheart go suífí an scéal 
i dtimpeallacht an pháiste; mar liom féin 
de, ní fhacamar gandal riamh i gcathair 
Chorcaí, ní áirím gandal ar meisce; fós 
féin bhí greann agus spraoi sa radharc seo 
a d’fhan liom ó shin.

Is minic gaois tríd an leabhar, gaois an 
pháiste a thugann nithe faoi deara, nó a 
chuireann ceist nach gceapfadh duine fásta 
riamh uirthi. Nuair a fhaigheann sé péire 
bróg is mian leis a miotal a thriail. 

Isteach leis sa phluda agus san uisce ag 
slapadach leis: ‘Cad é an mhaith bróga nua 
a choinneodh uisce amach mura mbeadh 
uisce timpeall orthu ag rith isteach?’ Is ea 
go deimhin.

Agus é ar an aonach sa nDaingean, 
fiafraíonn: ‘N’fheadar cad a chuireann an 
tart go léir ar dhaoine nuair a thagann siad 
don Daingean?’ Ceist ar fiú í a chur fós!

Ag éisteacht le hamaidí na ndaoine fásta 
ní hionadh go bhfiafraíonn sé: ‘N’fheadar 
an mbeidh mise mar sin nuair a bheidh mé 
mór – ag ól pórtair mar a bheadh gamhain 
agus ansin an chaint, agus gan d’éifeacht sa 
chaint ach mar a bheadh i ngéimneach bó. 
Cad é an paor a bhí ag Dia ar an duine nár 
thug sé ciall dó, mar a thug Sé do chapaill 
agus d’asail?’ Is ea, leis arís.

Fealsamh beag fiosrach lán de ghiodam 
is ea Jimín, agus is beag áit nach bhfuil 
gaois gan urchóid an pháiste ann. Ní 
hiontas gur cuireadh é seo amach i dteannta 
‘An Baile seo ’gainne’ faoin teideal Seoda 
an tSeabhaic sa bhliain 1974 mar is seoda 
iad gan ghó.

B’fhéidir go gcuirfeadh sé iontas ar 
dhaoine gur scoláire mór le rá a scríobh 
an leabhar seo do pháistí (de gach aois), 
scoláire, bailitheoir béaloideasa, eagarthóir, 
tiomsóir, aistritheoir, gearrscéalaí, agus 
staraí chomh maith. B’é a scríobh an 
leabhar staire Stairsheanchas na hÉireann 
a bhí mar théacs bunscoile agam féin (óir, 
duine ar bith a scríobhann stair is staraí é). 

Fara sin, múinteoir den scoth, agus fear 
a throid ar son saoirse na hÉireann, duine 
den bheagán a thug fianaise as Gaeilge don 

Jimín Mháire Thaidhg
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Bhiúró Míleata a bhí ag bailiú ábhair um 
chogadh na saoirse.

Tá an chuma air sin, nárbh í an 
scríbhneoireacht chruthaitheach an chloch 
ba mhó ar a phaidrín, déarfá. Is ait mar a 
phrioctar daoine. Deir Jimín gur phrioc 
an tÁirseoir é agus é i mbun diablaíochta. 
Phrioc samhlaíocht na hóige Pádraig Ó 
Siochrú.

 Dúirt Seán Ó Ríordáin go beacht nárbh 
aon ealaíontóir é an tAthair Peadar Ó 
Laoghaire ach gurbh ealaíontóir é nuair a 
scríobh sé Séadna. B’ealaíontóir é Pádraig 
Ó Siochrú, nuair a lig sé don diabhlaíocht 
seo dul lastuas dó.

Ráinig mé ag léamh scéalta le hIsaac 
Bashevis Singer le déanaí, údar Giúdaise a 
bhuaigh Duais Nobel na litríochta. In aiste 
leis dar teideal: ‘Are children the ultimate 
literary critics?’ scríobh sé: ‘Children 
are the best readers of genuine literature. 
Grownups are hypnotized by big names, 
exaggerated quotes, and high-pressure 
advertising. . . Hundreds of professors 
who write commentaries on writers try to 
convince their students that only writers 
who require elaborate commentaries 
and countless footnotes are the creative 
geniuses of our time. But children do not 
succumb to this kind of belief (and) is 
still the independent reader who relies on 
nothing but his own taste.’

Bhí fonn orm Eureka a screadaíl 
amach nuair a léigh mé seo, agus uisce an 
fholcadáin fhuair a dhoirteadh orm féin. 
B’é seo é é é é.

B’é bua an tSeabhaic, fara buanna 
iomadúla eile, an rud is simplí, is bunúsaí, 
is eilimintiúla, is daingne urláir a leagadh 
os ár gcomhair, scéal a léifeadh daoine de 
gach aois a thabhairt dúinn.

Nuair adeirim gur scoláire mór ba ea An 
Seabhac ar éigean go dtugann san a cheart 
dó: chuir sé Seanfhocail na Muimhneach 
le chéile, chuir Tóraíocht Dhiarmada 
agus Ghráinne in eagar chomh maith le 
tóraíochtaí eile, gan trácht ar an sárshaothar 
úd Laoithe na Féinne.

Tá greann iontu seo mar laoithe, 
an té a thuigfeadh. Greann leathan na 
Fiannaíochta ar leith amháin agus greann 
grinn caol na seanfhocal aige ar leith eile. 

Fós féin is dóigh le daoine, daoine a 
léigh an iomad den fhealsúnacht Fhrancach 
sular tháinig ciall chucu go bhfuil deighilt 
idir an mheabhair ard, pé í féin, agus 
meabhair na hóige thíos.

Deir Singer arís, in áit eile ar fad: ‘Bhí 
an tuairim riamh agam nár scríbhneoirí 
le ceart iad na scríbhneoirí a bhreac do 
dhaoine óga, ná nárbh ealaíontóirí iad na 
daoine a mhaisigh na leabhair.’

Bhí an tuairim chéanna ag daoine 
eile maidir le héirim na n-údar a chuir a 
gcuid ama amú le bheith ag scribleáil do 
pháistí; ach féach, sa mhéid is gur fiú tada 
é seo, ollúna ollscoile ba ea C.S. Lewis, 

agus Lewis Carroll, agus 
Charles Kingsley, agus 
Tolkien agus Umberto Eco 
féin le déanaí.

Aon mheabhair amháin 
atá againn ar fad, agus is 
dem’ chreideamh féin é gur 
scríbhneoir is ea scríbhneoir, a 
roghnaíonn a chuid ábhair féin 
de reir is mar a bhuaileann an 
teidhe é.

Ní hionann an t-eagrán a bhí 
agamsa ar scoil agus an leagan 
álainn seo. Tá cuntas an-chruinn 
ag Ríona Nic Congáil sa réamhrá 
díreach léannta atá leis seo. Nuair a 
bhí sé á scríobh ag an Seabhac bhí de 
chiall aige éisteacht le tuairimí chailíní 
ó Uíbh Ráthach agus é á fhoilsiú sa 
Lóchrann. Déarfá go bhfuil deighilt 
mhór idir tuairimí cailíní agus buachaillí, 
ach n’fheadar sin. B’fhurasta Jimína éigin 
a shamhlú le formhór na n-eachtraí seo.

Baineadh trí chaibidil as an eagrán 
scoile a bhíodh ann fadó. Dhá cheann 
díobh a bhain le cúrsaí cleamhnais agus an 
ceann eile le púcaí agus a mbaineann leo.

Is féidir a áiteamh gur beag an tsuim ag 
páistí scoile i gcúrsaí cleamhnais – ‘cén 
fáth an gleo go léir i dtaobh pósta’ – mar 
a áitítear. Ní móide gurb é seo amháin é, 
áfach, ach imir éigin den phiúratánachas a 
bhí réimiúil san am. 

Is furasta a bheith ródhian air seo sa lá 
atá inniu ann, ach is furasta mar an gcéanna 
dul thar fóir ar an taobh eile. Nuair a chuir 
Pádraig Ua Maoileoin eagar ar Seanfhocail 
na Mumhan an tSeabhaic chuir sé ábhar 
leis: ‘Tá cead ag fear an tí cacadh i lár an 
urláir. . .’ mar shampla, nó ‘Tá dealramh 
le gach aon rud ach cac sa leaba.’ Ceist a 
bhfuil freagra air, an gaoiside sinn iad seo?

Ina choinne sin thall, sa réamhrá a chuir 
an Maoileoineach le Seoda an tSeabhaic 
dúirt go lom, ‘ba sinne Jimín’, ba Jimín 
óige na hÉireann go léir go pointe.

Ghoid Jimín ‘uibhe’ ó Bheit Mhór, agus 
b’éigean dó iad a chur ar ais.

Seo í an áit ball díreach a dtagann an 
dá eagrán isteach, ceann acu caighdeánach 
agus agus ceann eile de réir na canúna 
bunaidh.

Is mó sin uimhir iolra atá ag an bhfocal 
‘ubh’ sa Ghaeilge sa chaint. Is beag rud is 
mó in aimhréidh, nó in ainriail álainn, ná an 
uimhir iolra den ainmfhocal. Is ea, tá ‘ubh’ 
againn mar cheann aonair. ‘Uibheacha’ 
mar iolra sa chaighdeán, nó ‘uí-eacha’ mar 
atá againnne i gCorcaigh. Ach in áiteanna 
eile, tá ‘uibheachaí’, agus ‘ubhannaí’, 
agus ‘ubhachaí’, agus ‘ubhachannaí’, agus 
‘ubhan’, agus ‘uibh’,..agus anseo, ‘uibhe’. 

Rud a chuir mearbhall orm ar tús: cén 
fáth a raibh gá le dhá eagrán den leabhar 
iontach seo? Cuid dhílis de leabhar 
Gaeltachta ar bith is ea an chanúint ina 
bhfuil sé scríte. 

Tá 
cluasa ag 

leabhair mar seo, agus 
guth dá chuid féin.

Is mar leabhar Muimhneach – go 
deimhin mar leabhar Ciarraíoch, nach 
ionann agus leabhar Muimhneach – a léigh 
mé é. B’in cuid de bhlas an leabhair. Chuir 
sé cluaisíní croí orm é a léamh mar seo 
arís. B’é seo a chraiceann dúchais. Dá réir 
sin, b’ é an leagan seo a léigh mé i dtosach.

Bhí, dá réir sin, saghas amhrais orm 
faoin leagan caighdeánach. Conas a léifí 
Seosamh Mac Grianna i nGaeilge na 
Mumhan, nó Máirtín Ó Cadhain i nGaeilge 
Uladh?

Níor ghá aon chorrabhuais a bheith orm. 
Tar éis an tsaoil, tá an caighdeán againn 
le breis agus trí scór bliain. Ní shíleann 
duine ar bith a léann Máire sa chaighdeán, 
gur Ciarraíoch, Corcaíoch ná Déiseach é. 
Léimid an caighdeán anois de réir ár gcuid 
claonta féin.

Ní buachaill de chuid Chorca Dhuibhne 
feasta é Jimín ach buachaill Gaeltachta, 
agus buachaill tuaithe as áit ar bith in 
Éirinn. Leathnú ar a cháil is ea an méid sin. 
Do dheineas, nó rinne mé, nó rinn mé féin 
scrúdú ar an gcéad leathanach den scéal. 
Aon athrú amháin, athrú beag bídeach atá 
idir an dá leagan. 

An litir ‘i’ i bhfocal seachas gan é a 
bheith ann. Is ar son go léifeadh an pobal 
mór é an leagan caighdeánach, ach chloisfí 
Jimín Chiarraí trí cibé caighdeán a bhuailfí 
anuas air. Agus nach iontach sin féin?


