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پڕ  ساڵی   100 ئەوا   بژیایە  ئەمڕۆ  کامۆ  ئەلبێرت  ئەگەر 
ئەکردەوە، بەاڵم ئەو لە ڕوداوێکی ئۆتۆمبیلدا لە ساڵی 1960 
لە تەمەنی 46 ساڵیدا تیاچووە. سێ ساڵ پێش مردنی خەاڵتی 
نۆبڵی بەدەست هێنا، ئەو خەاڵتە لەو کاتەدا ئەوی کرد بە 

گەنجترین نووسەرێک کە ئەو خەاڵتەی پێ بەخشرابێت.
هێندە  لەئەمڕۆدا  کامۆ  ئەلبێرت  ئایە  ئەوەیە  پرسیارەکە 
ئەهێنیت کاتی خۆتی بدەیتێ و بیخوێنیتەوە؟ ئایە ئەلبێرت 
کامۆ یەکێکە لەو نووسەرانەی کە ئەبێت فەرامۆشنەکرێت و 

بخوێنرێتەوە؟  
ڕۆشنبیرێکی  هەر  وەک  ئەو  بناسین،  کامۆ  زیاتر  ئەوەی  بۆ 
وەک  بووە،  شانۆ  سەرقاڵی  نووسیویەتی،  خۆی  سەردەمی 
خاوەنی دەزگای باڵوکردنەوە کاری کردووە، ڕۆژنامەنووس و 
ڕيخنەگر بووە و زۆر سەفەری کردووە. لە سەردەمی الوێتیدا 
توشی نەخۆشی سیل بووە و بەو هۆیەوە وازی لە یاریکردنی 

فۆتبۆڵێن هێناوە، هەروەها سەرقاڵی سیاسەتیش بووە.
ساڵی 1942 بۆ کامۆ ساڵی ناساندنی بوو، تەمەنی نزیکەی 
ئەو  لەگەڵ  باڵوکردەوە  "نامۆ"ی  ڕۆمانی  کە  بوو  ساڵ  سی 
ذێڕی  یەکەم  سیزیڤ".  "ئەفسانەی  فەلسەفییەی  پەخشانە 
ڕۆمانەکەی وا دەست پێ ئەکات: "دایکم ئەمڕۆ مرد، ڕەنگە 
دێڕە  لەو  یەکێکە  دیڕە  ئەم  نازانم"،  مردبێت،  دوێنێش 

ناسراوانەی ناو ئەدەبی هەزار و نۆسەدەکان.
ئەو  کۆی  لە  بەشێکە  سەردەم  ئەدەبی  مەلەفەی  ئەم 
هەموو  لە  ساڵەیدا  سەد  یادی  لە  کە  گرنگەی  ئاوڕدانەوە 

جیهاندا لەم نووسەرە درایەوە.

ساڵ 
ئەلبێرکامو
100
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و.لهفهرەنسییهوه:بهیانسهلمان
ئه م گوتاره  به  پێی نه ریتی وه رگرتنی خه اڵتی نۆبل، 
ئه لبێر کامو له  هۆڵی شاره وانی شاری ستۆکهۆڵم 
له  10 کانونی یه که می 1957 پێشکه شی کرد. له  
ژێر  له   تر  و گوتارێکی  ئه م گوتاره   نامیلکه یه کدا 
ناونیشانی گوتاری سوێد له الیه ن خانه ی چاپه مه نی 

گالیمار چاپکراوه .  

وتەی 
ئه لبێر کامو 

لە کاتی 
وەرگرتنی 

خەاڵتی نۆبڵدا
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ده قی گوتاره که :
به  وه رگرتنی ئه م خه اڵته  که  ئاکادیمیه  ئازاده که تان ویستی ڕێزم لێ بگرێت، پێزانینم له وه  قوڵتر 
بوو کاتێ لێکمدایه وه  که  تاچ ڕاده یه ک ئه م ڕێزڵێنانه  له  سه روی چاوه ڕوانی تایبه تی من بوو. هه موو 
مرۆڤێک، هه موو هونه رمه ندێک ته واو له سه ر هه قه  که  خواستی پێناسینه وه ی هه بێت. منیش ئه و 
خواسته م هه یه ؛ به اڵم بۆم نه ده کرا ئه و بڕیاره ی ئێوه  بزانم و نه که ومه  به راوردکردنی ئه نجامه که ی 
له گه ڵ بوونی راستیم. چۆن پیاوێک، بڕێک گه نجه ، ته نها به  گومانه کانی و به  کارێک ده وڵه مه نده 
که  هێشتا له  ئارادایه  ،  له گه ڵ ته نهایی کارکردن و خانه نیشینی هاوڕێیه تیدا ڕاهاتوه، ترسێکی وه ها 
داینه گرێت که   له  پڕا به  ته نیا ده وه ستێ، خۆی و خۆیه تی، له  ژێر ڕووناکییه کی زه قدا؟ به  چ دڵێکه وه  
ئه و ڕێزلێنانه  وه رگرێ له  کاتێکدا له  ئه وروپا نووسه ری هه ره  گه وره  هه ن ده نگیان خه فه کراوه ، له  

هه مانکاتدا خاکیشیان به رده وام به ره وڕووی به دبه ختی ده بێته وه .
ناسه قامگیریی و دڵه ڕاوکه ی ناوه وه م چێژتوه . بۆ دۆزینه وه ی ئاشتیش، ده بوو به  گشتی خۆم له گه ڵ 
به   به ستن  پشت  به   ته نها  نه شمتوانی  که   ئه وه ی  له به ر  بگونجێنم.  وه ها سه خیدا  چاره نووسێکی  
شایسته یی خۆم بیگه مێ،  له  ژیانیشمدا هیچی تریشم نه دۆزیه وه  که  له  بارو دۆخی هه ره  دژواردا 
یارمه تیم بدات جگه له : بیرۆکه ی  ئه وه ی خۆم له  هونه ره که م دروستکه م و ڕۆڵی نووسه ر ببینم. 
بوارم بده ن، هه روه ها له  ڕوانگه ی هه ستی پێزانینم و هاوڕێیه تیم، ته نها به  ساده یی پێتان بڵێم 
که ئه و بیرۆکه یه  چییه . وەک خۆم ناتوانم بێ هونه ره که م بژیم، به اڵم هیچ کاتێک ئه و هونه ره م 
له  پێش هه موو شتێکه وه  دانه ناوه ، به  پێچه وانه وه ، ئه گه ر پێویست بکات له که سی جودا ناکه مه وه  
له   هونه ر  بژیم.  پله دا  هه مان  له   ده مه وێ  خۆم  شێوه یه ی  به و  بوارمبدات  و 
ڕوانگه ی من بریتی نییه  له  خۆشییه کی ته نیایی، به ڵکو ئامرازێکی بزوێنه ری 
و  ئازار  تایبه تی   وێنه یه کی  نێوه ندیه وه   به   که   مرۆڤه   ژماره ی  گه وره ترین 
خۆشی هاوبه شیان پێشکه ش بکه ی.  واته ، هونه رمه ند ناچار ده کات که  خۆی 
دوور نه گرێ؛ وابه سته ی هه قیقه تێکی زۆر ساده  و جیهانیی ده کات. ئه وه شی 
که  چاره نووسی خۆی وه ک هونه رمه ندێک هه ڵبژارد له به ر ئه وه ی هه ستیکرد 
جیاوازه،  زوو تێده گات که ناتوانێ بژێوی هونه ره که ی دابینکات و به وه  جیاوازی 
بکات به بێ ئه وه ی ددان به وه دا نه نێت که  ته واو به وان ده چێت. هونه رمه ند له و 

ئەدەبیسەردەم
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هاتووچۆ به رده وامه  دا له  خۆیه وه  بۆ ئه وانی 
ڕێی  نێوه ندی  له   دروستده کات،  خۆی  دی 
جوانیدایه  که  ناتوانێ ده ستی لێ هه ڵگرێت 
و له  نێو کۆمه ڵێکدایه  که  ناتوانێت ڕیشه ی 
هونه رمه ندی  بۆیه   هه ڵکێشێت.  لێ  خۆی 
ناچار  خۆی  ناکاته وه ،  هیچ  له   قێز  ڕه سه ن 
بدات.  حو کم  ئه وه ی  له بری  تێبگات  ده کات 
ئه وه   هه بێ  جیهانه دا  له م  به شیان  ئه گه ر 
وته یه کی  پێی  به   که  کۆمه ڵێکه   ته نها 
گه وره ی نیتشه، چیدی حاکم سه روه ر نابێ، 
یاخود  کاربکات  چ  ئیدی  داهێنه ر،  به ڵکو 
نووسه ر  ڕۆڵی  هه مان شت  بێت.   ڕووناکبیر 
به و  ناکرێته وه .  جودا  قورسه کان  ئه رکه   له  
بێت  ئه وانه دا  خزمه ت  له   ناتوانێ  پێیه ش 
که  مێژوو دروست ده که ن، به ڵکو له  خزمه ت 
یاخود  ده چێژن.  مێژوو  ئازاری  که  ئه وانه یه  
له  هونه ره که ی بێ به ش  و  ئه وه تا ته نیایه  
ده کرێ. هه موو سوپای سته مکار، به  ملێۆنه ها 
پیاوه وه  ناتوانن له  ته نیایی ده ریکه ن، ئه گه ر 
بڕوات.  ئه واندا  پێی  شوێن  به   تایبه تی  به  
له   که   شاراوه   زیندانێکی  بێده نگی  به اڵم 
ره فتاری  بۆ  دونیا جێهێڵدراوه   تری  جێیه کی 
له    نووسه ر  ئه وه ی  بۆ  به سه   شووره یی  پڕ 
به النی  جاره ،  هه ر  ده رهێنێ.  تاراوگه وه  
ئه و  ده سکه وته کانی  گه رمه ی  له   که مه وه ، 

له بیر  بێده نگییه ی  ئه و  ئازادییه 
نه چێت و به  نێوه ندی هونه ره وه  

ده نگداته وه .
بایی  ئێمه   له   کام  هیچ 
ئه وه نده   وه ها  بانگهیشه یه کی 

هه موو  له   به اڵم  نییه  ،  گه وره  
و  بێت  نه ناسراو  چ  ژیانیدا،  دۆخێکی 
بێت ،  ناودار  کاتیی  شێوه یه کی  به   چ 
سته مکاران،  ئاگری  نێو  فڕێدرابێته  
له   بێت  ئازاد  ماوه یه ک  بۆ  یاخود 
ده ربڕینیدا ، گرنگ ئه وه یه  که  نووسه ر 
ده توانێ هه ستی بۆ کۆمه ڵێکی زیندو 
بوونیه تی ،  مایه ی  که   بدۆزێته وه 
به   ده توانێ  چه نده   که   مه رجێک  به  
که   بێت  رازی  دۆخه   ئه و  هه ردوو 
ده سه لمێنێ:  کاره که ی  گه وره یی 
ئازادیی  و  ڕاستی  هه ردوو  خزمه تی 
بریتیه   بانگهێشه ی ئه و  بکات. چونکو 
ژماره ی  گه وره ترین  کۆکردنه وه ی  له 
به   پشت  ناشتوانێ  هه رگیز  مرۆڤ، 
درۆ و وابه  سته یی ببه ستێت که  هه رچ 
ته نیاییش  ئه وه   بوون  به رپا  کاتێ 
له   الوازیی  خاڵی  وێڕای  ده بێت.  به رپا 
پیشه که مان  گه وره یی  که سایه تیمان ، 
قورس دا  کرده وه ی  دوو  له   هه میشه  

ئەدەبیسەردەم
9



ڕه گی خۆی داده کوتێ: دڕۆ نه که ین سه باره ت به  هه رچ شتێکی 
ڕاست که  ده یزانین و به ره نگاری  داپڵۆسین ببینه وه .

زیاد له  بیست ساڵی مێژوویه کی پڕ شێتی، بێ یارمه تی ون ببووم، 
وه ک هه موو ئه و پیاوانه ی له  ته مه نی مندا بوون، له  توندو تیژیی 
کاتێکدا نوقم بووین،  تێدا هه ستێکی ناڕه وان به سه ر مدا زاڵ بوو 
که نووسین شه ره فێکه  ، چونکو ناچارت ده کات، ناچاری ئه وه ی که  
ته نها سه رقاڵی  نووسین نه بیت.  به تایبه تی ناچاری کردم که  خۆم 
چۆنم و به  پێی توانام  هه رچی  نه هامه تی و هیوای هاوبه شه  
له گه ڵ هه موو ئه وانه ی هه مان مێژوو به یه که وه  ده یبه ستینه وه  
بگرمه  ئه ستۆم. ئه و پیاوانه  له  سه ره تای شه ڕی جیهانی یه که م 
کاتی  هه مان  له   بوو،  سااڵن  بیست  ته مه نیان  بوون،  له دایک 
ده سه اڵتی نازییه کان و یه که م دادگاییه کانی  شوڕش بوو، هه ر 
ئه وانه ش بوون که  به رەنگاری ئه وه  ده بوونه وه   خوێندنیان ته واو 
بکه ن، ئه وانه  بوون له  کاتی شه ڕی ئیسپانیا، له  شه ڕی جیهانی 
دووهه م، له  ئۆردوگا زۆره  ملێیه کان، له  ئه وروپای ئه شکه نجده ر و 
زیندان، ئه مڕۆ ده بێ کوڕه کانیان و به رهه مه کانیان له  جیهانێکدا 
وابێ  پێم  به سه ره وه یه .  ئه تۆمیی  هه ڕه شه ی  که   بکه ن  گه وره   
که س ناتوانێ داوایان لێ بکات گه شبین بن. 
ده بێ  که   ئه وه شدام  له گه ڵ  ته نانه ت  من 
به ره نگاریی  به رده وام  تێبگه ین  له وه  
ئه وه ی  هه ڵه ی  ببینه وه،  هه ڵه کانیان 
بانگهێشه ی  زیادکرد،  بێهیواییان  ڕێژه ی 
به ره وپیریی  و  ده کرد  بێشه ره فییان  مافی 
به اڵم  ده چوون.  سه رده مه   ئه و  نیهلیزمی 
له   زۆربه مان  که   ده مێنێته وه   ئه وه ی 

ڕه تی  ئه وروپا  له   و  واڵته که م 
کرده وه   نیهلیزمه یان  ئه و 
تا  کرد  ته رخان  خۆشیان  و 
بگه ڕێن.  هه قدا  دوای  به  
وایانکرد هونه ری چۆنێتی ژیان 
بۆخۆیان دابهێنن له  سه رده می 
جارێکی  ئه وه ی  بۆ  کاره ساتدا، 
دی له دایک ببنه وه  و ئه وجا به  
مردن  غه ریزه ی  به   دژ  ئاشکرا 
له  کاریی مێژووماندا تێبکوشن.   
نه وه یه ک  هه موو  بێگومان 
بڕوای وایه  که  به وه  مه حکومه 
بکاته وه.  دروست  دونیا  دیسان 
که   ده زانێ  من  نه وه که ی 
به اڵم  ناکاته وه ،  دروستی 
گه وره تر  ئه رکیشی  له وانه یه  
بریتیه   ئه رکه ی  ئه و  بێت.   
له یه ک  جیهان  نه هێڵێ  له وه ی 
بترازێت. ئه و نه وه یه  میراتگ ری 
که   گه نده ڵه   مێژوویه کی 
شۆڕشی  له   تێکه ڵه یه که  
سه رنه که وتوو، ته کنه لۆجیایه ک 
خوای  ده چێت ،  شێتی  به ره و 
ئایدیۆلۆژیای  و  مردوو 
بێ  ده سه اڵته   که   به سه رچوو 
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نمووده کان ده توانن ئه مڕۆ هه موو شتێک وێران بکه ن، وه لێ چیتر ناتوانن قه ناعه تت 
پێ بکه ن، زیره کیش دابه زیوه ته  ئه و ئاسته ی له  خزمه تی ڕ ق و داپڵۆسیندا بێت، 
به   و  خۆیدا  خودی  له   ڕه تکردنه وه کانیدا  ڕوانگه ی  له   ته نها  ده بوو  نه وه یه   ئه و 
ده وری خۆیدا که مێک له شکۆیی  بۆ واتای ژیان و مردن بگه ڕێنێته وه.  له به رده م 
جیهانێکه  هه ڕه شه ی ناگونجانی له سه ره  ، که  تێدا دادوه ره  هه ره گه وره کان مه ترسی 

ئه وه یان هه یه  که  بۆ هه میشه  مه مله که تی مردن سه قامگیرکه ن. ئه و نه وه یه  ده زانێ 
نێوان  له   ئاشتی  کوشنده دا  پێشبڕکێیه کی  له   ده بێ  سه عات  ڕه وتی  پێچه وانه ی  به   که  
میلله تاندا بگه ڕێنێته وه، ئاشتییه ک که  له سه ر بنه مای به ندایه تی دانه مه زرابێ، ڕێککه وتنێک 
بێت له  نێوان کار و کلتووردا و له گه ڵ هه موو مرۆڤدا کۆڵه گه یه کی پته و له  هاوپه یمانی 
دروستبکه نه وه.    هیچ کات دڵنیا نییه  که ئه و ئه رکه  گه وره یه   جێبه جێ ده کات، به اڵم پێش 
وه خت مایه ی دڵنیاییه  که  له  هه موو شوێنێکی دونیا جڵه وی هه ردوو گره وی ڕاستی و ئازادی 
له  ده ستیدایه ، به و بۆنه یه شه وه  ده زانێ بێ قین له  پێناو ئه وه دا بمرێ. ئه وه  که  له  هه موو 
جێیه کدا شایه ن به  ستایش و پشتگیرییه ، به  تایبه تی له وێدا که  خۆی ده کاته  قوربانیی. له  
هه موو حاڵێکیشدا ئه م ستایشه  بۆ ئه وه  که پاش  رازیبونتان، ده خوازم به  گه رمیی ئاماژه  
به و ڕێزلێنانه  بکه م که  له منتان گرتوه . له  هه مان کاتدا، پاش ئه وه ی باسی شکۆی پیشه ی 
نه بێ  تری  ناونیشانێکی  ڕاستی خۆی، هیچ  بگه ڕێنمه وه  جێی  نوسه ر  ده بێ  نووسینم کرد، 
جگه له وه ی که  له گه ڵ هاوڕێیانیدا هاوبەشی ڕێگای خه بات  ده کات، بێده سه اڵته  وه لێ که لله  
ڕه قه، ناعادله  به اڵم خولیای دادپه روه ریی هه یه ، به رهه مه که ی بێ شه رم  و بێ خۆبه زلزانین 
بووه ،  دابه ش  جوانیدا  و  ئازار  نێوان  له   هه میشه   ده کات،  دروست  هه مووانەوە  بەبەرچاوی 
دواجار به ڵینی داوه  که  له  دوو فاقه ی بوونیدا داهێنانه کانی هه ڵچنێ که  بێ و چان هه وڵیداوه 
له  ناو جووڵه ی ڕوخێنه ری مێژوودا  دروستیان بکات. کێ له  پاش ئه مه  چاوه ڕوانە چاره سه ری 
زۆر ته واوی له ال بێت و ڕه وشتی جوان بنوێنێ؟ هه قیقه ت پڕە لە په نهانی، له  نێو ده ستدا 
نییه ، هه میشه ش ده بێ به دوای بکه ویت. ئازادیش ترسناکه ، ژیان تێدا زیاتر سه خته  له وه ی 
سه رسامکه ربێت. ده بێ به ره و ئه و دوو ئامانجه  بڕۆین، ئه گەرچی ئازارده ره ، وه لێ سه قامگیره ، 
له  ڕێگایه کی دوور و درێژدا پێش وه خت شکستیه کانمانی ده ستنیشان کردوه. چ نووسه رێک 
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به رز  ده نگی  به   زیندو  ویژدانێکی  به   له مه ودوا 
هه رچی  ده کات؟  بێگه ردی  و  پاکی  بانگهێشه ی  
پابه ندیشه  به  منەوە، ده بێ جارێکی تریش بڵێم 
که  له ناو هه موو ئه وه دا  من هیچ نیم.  من هه رگیز 
نه متوانیوه  ده ستبه رداری ڕووناکیی و شادیی بوون 
ببم، نه  ده ستبه رداری ژیانێکی ئازاد ببم که  تێدا 
به شێکی  حه نینه   ئه و  ئه گه رچی  بووم.  په روه رده   
زۆر له  هه ڵه کانم و خراپه کانم ده ستنیشان ده کات، 
به اڵم یارمه تیشیدام  چاکتر له  پیشه که م تێبگه م، 
هێشتاش یارمه تیم ده دات که  کوێرانه خۆ ڕاگربم، 
که   دونیا  بێده نگانه ی  مرۆڤه   ئه و  پاڵ هه موو  له  
یاده وه ریی  به   ته نها  که     ناگرن  ژیانێک   به رگه ی 
بۆ  بگه ڕێنه وه   یاخود  سه ریان  سه پێندراوه ته 

شادییه کی که م و کورت.
دواجار دێمه وه  ئاست خۆم، بۆ  ڕاستی بوونم، که  
زه حمه تی   چه شنی  له   قه رزاربارم ،  سنووردارم،  
هه ست  بهێنم  پێ  کۆتاییشی  ئه وه ی  بۆ   ئیمانم، 
پێتان  که   ئازادترم  ده که م 
بڕیاری   ئه و  چه نده   بڵێم 
کردنه م  ده ستنیشان 
له   پڕه   ئێوه    له الیه ن 
سه خێتی،  و  کرانه وه  
هه روه ها  که   ئازادتریشم 
پێتان بڵێم ده مه وێ وه ریبگرم 
هه موو  بۆ  ڕێزلێنانێک  وه ک 

ئه وانه ی هاوه به شی هه مان تێکۆشانن و هیچ 
ده ستکه وتێکیان وه ده ست نه هێناوە، به ڵکو به  
داپڵۆسینیان  و  ناخۆشیی  ته نها  پێچه وانه وه  

تووش بووە.
ده مێنێته وه  ئه وه ی  له  کانگای دڵمه وه  سوپاستان 
بۆ  ئاشکرا  شه خسی  شایه دێکی   ببمه   بکه م، 
پێزانینم، لێره شدا ئه مه  هه مان به ڵینی دێرینی 
هه ر هونه رمه ندێکی ڕاسته قینه ی دڵسۆزه  که  
هه موو ڕۆژێک له گه ڵ خۆیدا به  نهێنی به ڵین 

به  خۆی ده دات.

سەرچاوە:
Discours de Suède » Albert Camus «
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سەرەتا
بیستەمدا  سەدەی  شەستی  سااڵنی  له  نەوەیەی  ئەو  بۆ   
هەفتاکاندا  له  و  لەدایکبوون  باشوردا  کوردستانی  لە 
خوێندنەوەی کتێب بوو بەیەکێک لەخولیا سەرەکییەکانیان، 
کۆمەڵێک ناوو ڕێبازی فیکریی هەبوون کە هیچ خوێنەرێکی 
ڕاستەقینە نەیدەتوانی بازیان بەسەردا بدات. گەنجانی ئەو 
ڕۆژگارە، کە له قۆناغی ناوەندییەوە دەستیان بەخوێندنەوە 
مارکسیزمەوە،  باوەشی  ناو  دەکەوتنە  ڕاستەوخۆ  دەکرد، 
تسی  ماو  و  لینین  لە  مارکسیزمەوە،  جیاوازەکانی  لقە  ناو 
و  عەرەب  مارکسییە  بۆ  بیگره،  منەوە  هۆشی  و  تونگ 
هێربەرت  مارکسیزمی  بەناو  تێپەڕین  بە  فارسەکان، 
دۆبرێ  ڕۆجێس  و  گارودی  ڕۆجێ  و  فانۆن  فرانز  مارکۆزەو 

چی لە ئەلبێر کامۆ بکەین؟
مەریوانوریا قانع
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ئەم  نێوان  گەورەی  جیاوازیی  سەرەڕای  دا. 
نووسەرانە، مارکسیزم نەک تەنها قوتابخانەی 
دەرەوەی  شتێکی  هەموو  بەڵکو  بااڵدەستبوو، 
ڕوانینی  هەڵەو  فیکری  وەک  مارکسیزم، 
خوێندنەوە  بەشایستەی  و  دەنرخێنران  هەڵە 
فیکر  کایەی  خۆشحااڵنە  بەاڵم  نەدەزانران. 
هەفتاکان  و  شەست  سااڵنی  ڕۆشنبیریی  و 
نەبوو،  مارکسیزم  ئامادەگی  کایەی  تەنها 
تریش  ڕێبازی  دوو  مارکسیزمدا  لەدەرەوەی 
شتگەلێکیان  دەیتوانی  خوێنەر  کە  هەبوون 
مارکسیزم  لەوەی  جیاواز  فێرببێت  لێوە 
بریتیبوون  ڕێبازەش  دوو  ئەو  فێریدەکردن. 
له فرۆیدیەت و بوونگەرایی. نەوەی ئێمە لە 
ڕێگای وەرگێڕانەکانی جۆرج تەرابیشییەوە بە 
وجودیەت،  بوونگەرایی،  ئاشنابوو،  فرۆیدیەت 
کە پاڵەوانە سەرەکییەکانی لەناو ڕۆشنبیریی 
و  کامۆ  ئەلبێر  و  سارتەر  پۆل  جان  عەرەبیدا 
لە  زیاد  بوون،  کۆڵنوڵسن 
نووسەر و خوێندەوارێکی 
عەرەبی ئەو ڕۆژگارەی 
بەم  سەرقاڵکردبوو. 
جۆرە وێنە ڕۆشنبیریی 
و کولتورییەکەی سااڵنی 
بۆ  هەفتاکان،  و  شەست 
ئێمە کە زمانی عەرەبی 

زمانی سەرەکی خوێندنەوەمان بوو، بریتی بوو 
ئەوان  دوای  ئینجا  مارکسیزم،  بااڵدەستی  لە 
ئامادەگی فرۆیدیەت و بوونگەرایی. ئەلبێر کامۆ 
یەکێک بوو لەو نووسەرانەی کە سەر بە ڕێبازی 

بونگەرایی بوو. 
من  کە  کامۆ  ئەلبێر  کتێبێکی   یەکەمین 
”نامۆ“  یان  ”غەریب“  ڕۆمانی  خوێندبێتەمەوە 
ئینجا  ”تاعون“و  ڕۆمانی  ئەویش  دوای  بوو، 
شانۆگەریی ”کالیگۆال“و دوای ئەویش ”ئەفسانەی 
یاخیی“.  ”مرۆڤی  کتێبی  لەکۆتایشدا  سیزێف“و 
نەبوون  کامۆ  ئەڵبێر  کتێبەکانی  ئەمانە هەموو 
بەاڵم  وەرگێڕدرابوون،  عەرەبی  زمانی  بۆ  کە 
بۆ  بوون.  بەناوبانگەکانی  و  سەرەکیی  کتێبە 
خوێندنەوەی  لەنێوان  درێژ  مەسافەیەکی  من 
کتێبەکانی  خوێندنەوەی  و  ”غەریب“  ڕۆمانی 
ڕۆمانی  کە  یەکەمجار  هەبوو.  کامۆدا  تری 
ئەم  ئەدەبیاتی  بۆ  حەزم  خوێندەوە  ”غەریب”م 
پیاوە نەما، ڕۆمانەکە جگە لەوەی کەم ڕووداوو 
لەو  پاڵەوانەکەشی  وەڕسکەربوو،  و  سست 
ناسینیان  بە  حەز  من  کە  نەبوو  کەسانە  جۆرە 
و  کۆمەاڵیەتی  ژینگە  لەو  نموونەشی  و  بکەم 
وەک  من  کە  نەبوو  فەرهەنگییەدا  و  سیاسی 
گەنجێک تیایدا دەژیام و بیرم لە کێشە و گرفت 
دەکردەوە. سەرەتای هەشتاکان،  تەحەداکانی  و 
گەرمەی  منە،  نەوەی  گەنجێتی  سااڵنی  کە 
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ئێرانی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  دوای  ڕۆژەکانی  و  کوردستان  چەکداریی  شۆڕشی 
ساڵی ١٩٧٩و سەرەتای سەرکەوتنەکانی شۆڕشی نیکاراگوا و گەرمەی شۆڕشی 
فەلەستین و ساتەوەختی کوشتنی سەرۆکی میسری ئەنوەر سادات و شەڕی دژ 
زەحمەتبوو  شۆڕشگێڕ“ەدا  ”ژینگە  لەم  هتد....  لەئەفگانستاندا،  بوو  بەسۆڤیەت 
نووسەرێکی وەک ئەلبێر کامۆ، تەنانەت کەسێکی وەک سارتەریش، شوێنی شیاوی 

خۆیان الی گەنجانی وەک ئێمە بکەنەوە. هەر لەو سەردەمەدا هەندێک لە کتێبەکانی 
سارتەریشم خوێندەوە، بەاڵم جگە لە فەرامۆشکردنی بیروبۆچوونەکانی و لەزۆر سەریشەوە 
لێتێنەگەیشتنیان، چارەنووسێکی تریان نەبوو. مارکسیزم، یان وردتر بدوێم لێنینیزم، یان 
تێکەڵکردنی مارکسیزم و فرۆیدیەت وەک الی هێربێرت مارکۆزە، ئەو ڕێبازە فیکرییە بوو کە 
هەم لەگەڵ ئەو ژینگە شۆڕشگێڕە بااڵدەستە و هەم لەگەڵ تەمەنی ئێمەدا، وەک گەنجانێک 

کە خەونی گەورەیان هەبوو بۆ گۆڕینی دونیاو سەرلەنوێ داڕشتنەوەی، دەگونجا. 
 بەاڵم ئەم شوێننەکردنەوه و فەرامۆشکردنەی ئەلبێر کامۆو سارتەر زۆری نەخایاندو لە 
دروستبوو  دۆخێک  گۆڕاو  ڕیشەیی  بەشێوەیەکی  ناوچەکە  شۆڕشگێڕییەکەی  ژینگە  پڕێکدا 
تا  دەرکەوتن  تیوریی  و  فیکریی  ”فریادڕەسێک“ی  وەک  زیاتر  سارتەر  کامۆو  ئەلبێر  تیایدا 
بەسەر  خومەینیزم  زاڵبوونی  لەڕێگای  ئێرانی  شۆڕشی  وێرانبوونی  ئاسایی.  نووسەرێکی 
و خوێناوییەکانی جەنگی  درێژ  و دەرکەوتە جیاوازەکانی شۆڕشەکەدا، ساڵە  سەرجەم هێز 
ئێران و عێراق، گۆڕانی سیستمە سیاسییەکەی سەدام حوسەین بۆ سیستمێکی تۆتالیتاری 
هاروهاج، تێکشکانی شۆڕشی فەلەستینی و ڕاونانی چەکدارەکانیان له بەیروتەوە بۆ تونس، 
ئەنفال،  کارەساتی  بە  گەیشتن  و  کوردستاندا  لە  چەکداریی  خەباتی  گەورەکانی  کێشە 
دروستبوونی موجاهیدە ڕیشدارەکانی ئەفگانستان و درێژکراوە ترسناکەکانیان لەناوچەکەدا، 
ڕوخانی دیواری بەرلین و کەوتنی کۆمۆنیزم، هەموو ئەمانە دۆخێکیان دروستکرد تەواو دژ 
بە ژینگە شۆڕشگێڕییەکەی سااڵنی پێشتر. خوێندنەوەی کامۆ لەم ژینگە نوێیەدا مانایەکی 
نوێی هەبوو، تێگەیشتنێکی نوێی بە ئێمە ئەداو ڕۆڵی پەناگایەکی دەرونی و فیکریی گەورەی 
دەبینی بۆ بەخشینی مانا بەو دونیایەی لەپڕێکدا لەبەر چاوماندا وێرانبوو. کامۆ بەشێک بوو 

لەو ڕوانینە ڕەخنەییەی لەو ڕۆژگارەدا الی ئێمە بۆ شۆڕش دروستبوو.
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لە نێوان لینین و کامۆدا
ئەگەر لینینیزم ئایدیۆلۆژیای شۆڕش و درووستبوونی مرۆڤی 
شۆڕشگێڕ بێت، پرۆژەی دەستنیشانکردنی نەخشە کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییەکانی ئەو دونیایەبێت کە دەبێت لەگەڵیدا بجەنگین، 
فیکرێک بێت ”باش“ لە ”خراپ“و ”شۆڕشگێڕ“ لە ”ناشۆڕشگێڕ“و 
”شۆڕش“ لە ”دژەشۆڕش“ جیابکاتەوە، ئەوا نووسینەکانی ئەلبێر 
کامۆ دەنگ و سەدای مرۆڤی دوای شۆڕشەکان و دوای خەبات 
و دوای قۆناغی ناسینی ”دوژمنە چینایەتی“یەکان بوو. کامۆ 
باسی مرۆڤی بێزار و تێکشکاوی ناو ئەو دونیایەی دەکرد کە 
دوای شۆڕشەکان دروستدەبێت، باسی ناشیرینییەکانی دونیای 
دوای خەونە شۆڕشگێڕییەکان و دوای مەبەستە گەورەکان و 
دوای خواستە مەزنەکان دەکرد. لینین بە ئێمەی دەگوت چۆن 
دونیا لەڕێگای کردەی شۆڕشگێڕییەوە بگۆڕین؟ کێن دوژمنەکان 
و  ناوکیی  ئازارە  ئەو  کامۆ  بەاڵم  کامانەن؟  دۆستەکانمان  و 
نیشانئەداین  وجودییانەی  نائومێدییە  و  ئەخالقیی  دڵەڕاوکێ 
شۆڕشەکاندا  سەرکەوتنی  کاتی  لە  یان  پێش  یان  دوای  کە 
باسی  لینین  دروستدەبن.  مرۆڤدا  لەناو 
باسی  کامۆ  شۆڕشگێڕ“و  ”مرۆڤی 
”مرۆڤی ناماقوڵ“و ”هیچگەرا“ی دەکرد، 
لینین ئایدیۆلۆژیایەکی شۆڕشگێڕانەی 
شۆڕشگێڕانە  بزوتنەوەیەکی  بۆ 
بەناوبانگەکەی  قسە  لێرەوە  دادەهێنا، 
”هیچ بزوتنەوەیەکی شۆڕشگێڕیی بەبێ 
بوونی  شۆڕشگێڕ  ئایدیۆلۆژیایەکی 

باسی  کامۆ  لەکاتێکدا  نییە“، 
دەکرد  ئەخالقییانە  بەها  ئەو 
خاوەنیانبێت  پێویستە  مرۆڤ  کە 
مرۆڤ  وەک  بتوانێت  بۆئەوەی 
لینین تیورەی سیاسی  بژی. الی 
ڕوانینی  کامۆ  الی  بااڵدەستە،، 
هەموو  لە  دونیا.  بۆ  ئەخالقیی 
ڕەخنەکردنی  گرنگتر  ئەمانەش 
بۆ ”شۆڕش“ بەگشتی  بوو  کامۆ 
لەژیانی  توندوتیژیی  ڕۆڵی  بۆ  و 
سیاسیدا  و  کۆمەاڵیەتی 
مارکس  ئەگەر  بەتایبەتی. 
توندوتیژیی وەک ”مامانی مێژوو“ 
هیچ  پێیوابووبێت  و  ناسیبێت 
ڕاستەقینە  و  گرنگ  گۆڕانێکی 
بەکارهێنانی  بەبێ  مێژوودا  لە 
توندوتیژیی ڕوونادات، ئەوا کامۆ 
هیچ  کە  نیشانئەداین  ئەوەی 
مێژووی  ناو  گەورەی  تاوانێکی 
شێوەیەک  هیچ  و  مرۆڤایەتی 
ترسناکەکانی  هەرە  شێوە  لە 
توندوتیژیی  بەبێ  بەربەریەت، 
و بەبێ فیکرێک کە توندوتیژیی 
دروستنابێت.  بنرخێنێت  بەرز 
زیاتر  دونیا  لە  کامۆ  ڕەخنەی 
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بەاڵم  کۆمەاڵیەتییە،  و  سیاسیی  ڕەخنەیەکی  کەمتر  و  ئەخالقیی  ڕەخنەیەکی 
و  ئەخالق  لە  ڕووتبوونەوە  لە  سیاسەت  تواناکانی  چونکە  گرنگە  ڕەخنەیەکی 
تەواوەتی  دیسپلینکردنی  لەهەوڵی  کە  دەسەاڵتداری  لە  شێوازێک  دروستبوونی 
ژیانی مرۆڤ و پرۆگرامکردنی ناوەکی تاکەکەسەکاندایە، پێویستی بە دروستبوونی 
چەندەها خاڵی بەگریی و چاودێریکردن و سنووردارکردنی تەکنیکەکانی دەسەاڵت 

هەیە. ئەخالق یەکێکە لەو ڕووبەرە ئینسانی و کۆمەاڵیەتییانەی دەکرێت ئەم کردەی 
ڕەخنەکردن و بەرگرییەی تێدا ئەنجامبدرێت. لەمەش بترازێت فیکریی کامۆ هەنگاوێکی 
گرنگ بوو بەڕووی ئاگاداربوونەوە لە مەترسییە گەورەکانی ناو دونیای مۆدێرن و تواناکانی 

شارستانیەت و فیکری مۆدێرن لەوێرانکردنی مرۆڤدا. 
ئەوەی بۆ من لە نووسینەکانی کامۆدا گرنگ بوو، ڕوانینە فەلسەفییە گشتییەکەی نەبوو، 
تێزەکانی سەبارەت بە هیچگەرایی و ناماقوڵ نەبوو، بەڵکو ئەوەبوو کە ڕەخنەکردنی ئەو 
بۆ شۆڕش و بۆ نموونە بااڵکان هاوشان نەبوو بە لەدەستدانی ڕۆحی یاخیبوون و باوەڕنەمان 
بەتوانای مرۆڤ لەسەر کارکردن لەسەر دونیا و هەوڵدانی بەردەوام بۆ گۆڕین و دەسکاریکردنی 
ئەو دونیایە. ئەمە جگە لە دەستبەردارنەبوون لەوەی کە مرۆڤ کەسایەتی خۆی وەک تاکەکەس 
لە فۆرمی مرۆڤێکی یاخیبوودا دروستبکات و دابڕێژێت. لەزۆر ڕووەوە ڕەخنەی کامۆ لە شۆڕش 
و لە توندوتیژیی وەک ئامرازی سەرەکی بۆ گۆڕان، نیشاندانی ئاسۆیەکی نوێ بوو بۆ ڕوانین 
و نرخاندنی دیکە، النیکەم بۆ ڕوانینی خود بۆ خۆی و بۆ نرخاندنی خود بۆ دونیا ئەخالقیی و 
ڕەمزیی ناوەکییەکانی خۆی و ئەوەشی لە کۆمەڵگادا دروستدەکرێت. ئەگەر لینین چاوی ئێمەی 
لەسەر ئەو ڕاهێنابێت کە سەیری دونیا دەکەین ناشیرینییەکانی ببینین و دەستنیشانبکەین 
بە نیازی دەسکاریکردن و گۆڕینیان، ئەوا کامۆ ناچاریکردین سەیری خۆمان بکەین و بۆشاییە 
ببینین،  تاکەکەسییەکانی خۆمان  بەدحاڵیبوونە  و  ئەخالقییەکان  وەسوەسە  و  ناوەکییەکان 
ئەو بەهایانە بپشکنین کە باوڕمان پێیانە بۆ ئەوەی بەو شێوەیە دایانبڕێژینەوە کەوامان 
لێبکەن نە ببین بە مرۆڤێکی تەسلیم بووو بێئیرادە، نە بە مرۆڤێکی تاوانبار و خوێناوی. 
یاخیبیوون بەبێ شۆڕش و شۆڕشگێڕبوون بەبێ توندوتیژیی و توندوتیژبوون بەبێ خوێن، 
ئەمە ئەو وانەیە بوو کە لە کۆتاییەکانی سااڵنی هەشتادا دەمانتوانی لە کامۆوە فێریببین. 
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و  پێکەوەیی  ژیانی  و  دەوڵەت  و  کۆمەڵگا  باسی  کامۆ 
کامۆ  نەدەکرد،  ئێمە  بۆ  دەستەجەمعییەکانی  پرۆژە 
باسی تاکەکەس و پەیوەندیی تاکەکەسی بە بوون و بە 
مردن و بە خود و بە ئەوانیترەوە بۆ دەکردین، هەموویان 
لەدەرەوەی پرۆژەیەکی کۆیی و دەستەجەمعیدا، بەاڵم 
ڕۆحێکی  بەرهەمهێنانی  لەدەرەوەی  لەهەمانکاتدا 

سازشکار و تەسلیمبوو و پەسیڤدا.  
بوو  گرنگ  ێستگەیەکی  و  کامۆ  ئەلبێر  مانایە  بەم 
هەشتای  سااڵنی  گەورەکانی  برینە  تیمارکردنی  لە 
مێژووی ئێمە و مێژووی ناوچەکەدا، مەبەستم سااڵنی 
بەرپابوونی جەنگە گەورەکان و  و  مردنی شۆڕشەکان 
کامۆ  توندڕەوەکانە.  ئیسالمییە  هێزە  زەبەالحبوونی 
نائومێدبوونی مرۆڤ  لە  نکوڵی  بوو کە  نووسەرە  ئەم 
وردەکانی  تەفاسیلە  نەدەکرد،  ژیان  ناماقوڵییەکانی  و 
بەرجەستەدەکرد،  ڕۆحییەکانی  قواڵییە  و  نیشانئەداین 
و  ژیان  بۆ  گەورەشی  حەزێکی  هاوکات  بەاڵم 
تێگەیشتنێکی قووڵیشی بۆ مرۆڤبوون لەناوماندا دەچاند.  
فارس  شەریعەتی  عەلی  ئەگەر 
ئەوەی  بۆ  خوێندبێتەوە  کامۆی 
بتوانێت بەردەوام شۆڕشگێڕبێت، 
بۆئەوەی بتوانێت ”شیعیزم“ لە 
تەسلیمبوونەوە  ئایدیۆلۆژیای 
بگۆڕێت بۆ ”شیعیزمێکی سوور“و 
ئێمە  جیاوازی  ئەوا  شۆڕشگێڕ، 
لەوەدابوو  شەریعەتیدا  لەگەڵ 

و  شۆڕش  کەالوەکانی  لەناو  ئێمە  کە 
دەژیاین،  ناوچەکەدا  یاخیبوونەکانی 
شۆڕشدا.  لە  بەر  قۆناغی  لە  نەک 
دەخوێندەوە  کامۆی  شەریعەتی  عەلی 
بۆئەوەی بتوانێت شۆڕش مەیسەربکات، 
بۆئەوەی  دەخوێندەوە  کامۆمان  ئێمە 
تێبگەین.  شۆڕش  ناشیرینییەکانی  لە 
مندا،  ڕۆژگارەی  ئەو  تێگەیشتنی  لە 
گەرچی  بوو  نووسەرێک  کامۆ  ئەلبێر 
و  لەسەرنائومێدیی  پێی  بەتوندی 
بەاڵم  دادەگرت،  ژیان  ناماقوڵییەکانی 
نەک  یاخیبوونی  نەوزەی  پێداگرت  ئەم 
گەورەتر  بەڵکو  نەدەسڕینەوە،  لەناودا 
و قووڵتری دەکردەوە. ”سیزێف“ی کامۆ 
له  ڕووەوە  لەزۆر  کە  بوو  پاڵەوانە  ئەو 
ئێمە دەچوو، له هەندێک لە پاڵەوانی ناو 
دەچوو،  حەسەن  شێرزاد  چیرۆکەکانی 
سوفیزمی  لەگەڵ  شتێکیشی  هەروەها 
مەحویدا هەبوو کە ئێمە لەو سااڵنەدا 
وردەوردە پێیئاشنا دەبووین و قوواڵییە 
پێموایە  دەبینی.  ڕۆحییەکانیمان 
مەحوی  و  کامۆ  ئەلبێر  دۆزینەوەی 
لەیەککاتدا لە هەشتاکاندا لە دۆزینەوە 
گرنگەکانی ناو ژیانی ڕۆشنبیریی ئێمە 

بوو. 
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لە سااڵنی هەشتادا ئێمەش وەک سیزێف بەردی مێژوویەکی سەخت و بریندارمان  
تل ئەدا، بەبێ ئەوەی بتوانین چ لە خودی بەردەکە یان لەو مێژووە ڕزگارمانبێێت 
و  بێمانا  ژیانێکی  سیزێف  وەک  کردبووین.  مەحکومی  بەردە  ئەو  تلدانی  بە  کە 
نەوەد  سااڵنی  بەسەردەبرد.  ئەنفالدا  وێرانەکانی  دوای  دونیای  لەناو  ناماقوڵمان 
خستە  تر  جارێکی  کامۆی  ڕاپەڕینیش  دوای  و  ڕاپەڕین  سەردەمی  دونیای  و 

کۆمەڵێک  تر  جارێکی  ڕاپەڕین،  دوای  ساڵ  بیست  لە  زیاد  ئەمڕۆ،  بەاڵم  پەراوێزەوە، 
پرسیار دروستبوونەتەوە کە خوێندنەوەی کامۆ دەشێت هاریکارمانبێت بۆ وەاڵمدانەوەیان. 
پرسیاری لەم جۆرانە: چۆن بەبێ باوەربوون بە یۆتۆپیایەکی فریادڕەس، بەبێ پالنی گەورە 
چۆن  خنکێنەربین،  ڕەشبینییەکی  و  نائومێدیی  تەسلیمی  ئەوەی  بەبێ  دونیا،  گۆڕینی  بۆ 
ئەو  غیابی  لە  چۆن  یاخیگەربین؟  بتوانین  ڕادیکاڵیشدا،  تەنیاکەوتنی  دۆخی  لە  تەنانەت 
شتانەدا بتوانین بەو دونیایە بڵێین ”نا“ کە دروستکراوە؟ چۆن مرۆڤبوونی خۆمان وەک مرۆڤ 

بپارێزین و نەکەوینە ناو ئەو تۆڕە گەورانەی تاوانی فرە جۆرەوە لە دونیای ئێمەدا؟ 
ئەگەرچی من باوەڕم بەوە نییە کامۆ بتوانێت وەاڵمی هەموو ئەم پرسیارانە بداتەوە، باوەڕیشم 
بە زۆرێک لەوەاڵمەکانیشی نییە، بەاڵم پێموایە دەتوانێت هاریکارمانبێت بۆ بینینێکی وردتر 
وەاڵمدا،  بەدوای  درێژەکانی گەڕان  و  زۆر  لە ساتە  بێت  دەتوانێت ساتێک  دونیا،  تیژتری  و 
دەشێت هێمایەک بێت لەنێو هێما زۆرەکانی گەڕان بەدوای فیکریی دەرچوون لەم دۆخەدا. 
لە  و  بەرپرسیارێتی  ئەخالقی  لە  کامۆ  کە  سەرسەختەوە  بەرگیرییە  ئەو  لەڕێگای  النیکەم 

ئینتیما بۆ مرۆڤبوونێکی یاخیی دەیکات.

ئەلبێر کامۆو گرنگیی بینینی دونیاوەکو خۆی
ئەگەر بکرێت خاڵی هەرە سەرەکی لە فیکری کامۆدا بۆ یەک ڕستە کورتبکەمەوە دەکرێت 
بڵێم ئەو ڕستەیە ئەمەیە: ”مرۆڤ پێویستە دونیا بە ڕوونی و بە ئاشکرایی، وەک خۆی و 
بەو شێوەیە ببینێت کە هەیە، نەک ئەوەی بە بڕێکی زۆر لە تەمتومانی وەهم و چاوەڕوانیی 
ناڕاست دابپۆشێت.“ بەاڵم بینینی دونیا وەکو خۆی، بەو شێوەیەی کە هەیە و بە دابڕاوی 
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بەسەریدا  سەرپۆشێک  وەک  مرۆڤ  کە  وەهمانەی  لەو 
ئەدات، کارێکی ئاسان و بێدەرەنجام نییە، کارێک نییە 
بەجێنەهێڵێت.  مرۆڤ  ژیانی  لەسەر  گەورە  کاریگەریی 
بینینی دونیا لە ڕووتێتی خۆیدا و دانەپۆشینی بە تۆڕێک 
لەوەهمی ئایدیۆلۆژیی و دینیی و پرنسیپی ئەخالقیی، 
جیاواز  تەواو  دروستدەکات،  مرۆڤ  بۆ  ڕۆحیی  دۆخێکی 
لەو دۆخەی تیایدا دونیا لە ڕێگای وەهمی جۆربەجۆرەوە 
خۆی،  وەک  دونیا  بینینی  کامۆ  بەباوڕی  دەربکەوێت. 
بااڵدەست،  ئەخالقی  و  ئایدیۆلۆژیا  و  دین  بێمیکیاژی 
مرۆڤ تووشی نائومێدییەکی گەورەدەکات، هەستکردن 
بە ناماقوڵیی دونیا بەهێزتر و قووڵتردەکاتەوە، مرۆڤیش 
دەکاتەوە.  فراوان  و  قووڵ  پوچگەراییەکی  ڕووبەڕوی 
هەموو ئەمانەش شتگەلێکن مرۆڤ نایەوێت ڕووبەڕوویان 
لە  بەشێک  بە   ببن   و  بیانبینێت  نایەوێت  ببێتەوە، 
پیشەسازییەکی  وەهم  بەرهەمهێنانی  بۆیە  ژیانی. 
ڕۆحیی،  و  دەرونیی  ناچاریی  لە  جۆرێکیشە  و  بەبرەوە 
میکانیزمێکە بۆ هەاڵتن لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژیان لە 
ڕوتێتی خۆیدا، ژیان بەهەموو ماقوڵ 
و ناماقوڵەکانییە و بەهەموو برین 
خوێنەرە  بۆ  نابرینەکانییەوە.  و 
کارەکانی  ئایدیۆلۆژییەکانی 
و  نائومێدیی  دۆخی  ئەم  کامۆ 
دۆخی  هیچگەراییە  و  ناماقوڵیی 
مرۆڤە،  تەواوەتی  ئیفلیجبوونی 
ئەو شوێنەیە تیایدا مرۆڤ دەبێتە 

ژیان  سلبی  هێجگار  تەماشاکەرێکی 
و  ساتەکان  هەموو  بەناو  ڕێبوارێک  و 
سەردەمەکاندا دەڕوات بەبێئەوەی ئەم 
یان ئەو ئازار، ئەم یان ئەو مەسەلە، ئەم 
یان ئەو جوانیی یان ناشیرینیی ڕایبگرێت. 
فیکرەی  بۆ  خوێندنەوەیە  جۆرە  ئەم 
هیچگەرایی  و  ناماقوڵ  و  نائومێدی 
ناڕاستە،  خوێندنەوەیەکی  کامۆ  الی 
خوێندنەوەیەکی  دۆخێکدا  هەموو  لە 
الی  نائومێدیی  ناتەواوە.  و  نووقسان 
بەرەو  مرۆڤ  نییە  نائومێدییەک  کامۆ 
ئیفلیجبوون ببات، نائومێدیی دەروازەی 
و  ڕۆحیی  ئیفلیجبوونی  بە  گەیشتن 
نییە  هەنگاوێک  نییە،  مرۆڤ  دەرونیی 
و  بێجوڵە  ڕەهاو  پوچگەراییەکی  بەرەو 
بێهەڵوێست و بێ پێگە لەناو دونیادا. 
ناماقوڵییەکە  و  نائومێدیی  بەڵکو 
ڕەخنە،  بە  و  ڕوانین  بە  بارگاویی 
و  ئینتیما  لە  پڕ  ڕەخنەیەک  و  ڕوانین 
مشورخورادنی  لە  پڕ  بەرپرسیاریەت، 
بەاڵم  دەوروبەر،  و  مرۆڤ  و  ژیان 
ئەخالقییە  نەخشە  لەو  لەپاڵوازهێنان 
مرۆڤ  کە  گەردونیانەدا  و  سەختگیر 
و  جوانی  خراپە،  و  چاکە  ناچاردەکەن  
لەڕێگای  ناشێت  و  دەشێ  ناشیرینی، 
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نەخشە ئەخالقییە تەسکەکانەوە لەیەکتر جیادەکاتەوە.)١(
الی کامۆ مرۆڤ بۆئەوەی ببێت بە مرۆڤ، بۆ ئەوەی بتوانێت مرۆڤانە لەگەڵ خۆی 
و لەگەڵ ئەوانیتر و لەگەڵ ژیاندا بژی، دەبێت واز لە زۆر شت بهێنێت و خۆی 
لە زۆر شت ڕووتبکاتەوە، زۆر بەرگ و پێستو قاوغ فڕێبدات و ببێت بە مرۆڤێک 
بەو شێوەیە ببێت و بژی کە هەیە. پرسیارەکە ئەوەیە ئەو شتانە چین کە مرۆڤ 

پێویستە وازیان لێبهێنێت؟ مرۆڤ لە چ شتێک ڕووتببێتەوە؟ کامانەن ئەو دەمامکانەی 
و شتێک  ئاڵۆزە  وەاڵمێکی  پرسیارە  بەم  کامۆ  وەاڵمی  نەکات؟  لەسەریان  مرۆڤ  پێویستە 
نییە بە ئاسانی بیدۆزینەوە. ئەوەی من لەم نووسینەدا هەوڵئەدەم باسیبکەم پێداگرتنە 
دوو  بۆ  هێما  کە  وەاڵم  دوو  پرسیارانە،  بەم  کامۆدا  فیکری  لە  وەاڵم  دوو  بوونی  لەسەر 
قۆناغی جیاواز لە بیرکردنەوەی ئەم نووسەردا دەکات. قۆناغی یەکەمیان قۆناغی ڕۆمانی 
ڕاستەقینەی  ئاکاری  تیایدا  کە  ”کالیگۆالیە“  شانۆگەری  سیزێف“و  ”ئەفسانەی  ”غەریب“و 
دووهەمیان  قۆناعی  هیچگەراییەوە.  و  دونیا  ناماقووڵیی  قبووڵکردنی  بە  پەیوەستە  مرۆڤ 
قۆناعی کتێبی  ڕۆمانی ”تاعون“ و ”مرۆڤی یاخی“یە  کە ئاکاری ڕاستەقینەی مرۆڤ تیایدا 
پەیوەستبوونێکی ئەخالقییە بە یاخیبوون و ئازارەکانی مرۆڤەوە. فیکریی کامۆ سەفەرێکی 
لە  پرۆمیسۆس)٢(،  بۆ  لە سیزێفەوە  یاخی“،  ”مرۆڤی  بەرەو  ناماقوڵ“ەوە  ”مرۆڤی  لە  درێژە 
”مێرسۆ“ی ڕۆمانی ”غەریب“ەوە بۆ ”ڕامبۆ“ی شاعیر و ”ئەندرێ بریتۆن“ی سوریالیست، لە 
زۆرانێکی  و  و دی ساد  دیستۆیفسکی  بەناو کەسایەتی  بەتێپەڕین  ”نیتشە“،  بۆ  کالیگۆالوە 
دیکەدا. بەاڵم ئەم دوو شێوازە لە مرۆڤ چین و کامەن کە هێما بۆ دوو قۆناغی فیکریی ئەم 
نووسەرە دەکەن؟ ئاکارەکانیان کامەیە؟ چ پەیوەندییەکیان بە دونیایەوە هەیە و ڕوانینێکیان 

بۆ خۆیان و بۆ ژیان و بۆ ئەوانیتر چۆنە؟

مرۆڤی ناماقوڵ
لەو پەرەگرافانەی سەرەوەدا زیاد لە جارێک دەستەواژەی ”ناماقوڵ“م بەکارهێنا و بە یەکێک لە 
دەستەواژە سەرەکییەکانی ناو فیکری کامۆم ناساند. لە دونیای نووسینی ئەم پیاوەدا چەمکی 
ناماقوڵ چەمکێکی سەرەکییە بۆ تێگەیشتن لە مرۆڤ و تێگەیشتن لە ژیان. خوێنەر دەتوانێت 
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تەنانەت باس لە جۆرێک لە مرۆڤ بکات لە فیکری کامۆدا 
بەاڵم  ناوزەدبکرێت.  ناموقوڵ“  ”مرۆڤی  بە  بشێت  کە 

”ناماقوڵ” یانی چی؟   
ژیان  گشتییەی  چوارچێوە  ئەو  ناماقوڵ  کامۆ  بەباوەڕی 
ژینگە  ئەو  دەبینێتەوە،  لەناویدا  خۆی  مرۆڤ  کە  بوونە  و 
کە  دونیایەیە  ئەو  دەژی،  تیایدا  مرۆڤ  کە  وجودییەیە 
دەکەوێتە ناوییەوە. لەم چوراچێوە گشتییەدا هەم بوونی 
مرۆڤ خۆی بوونێکی ناماقوڵە و هەم مردن و نەمانیشی. 
لەپشتی لەدایکبوون و ژیان و بوون و مردنی مرۆڤەوە هیچ 
دیاردەی  هەموویان  ههر  نییە،  بوونی  تایبەت  مانایەکی 
خۆشی  بوون  دروستبوونی  بێمبەستن.  ناماقوڵی  تەواو 
ناماقوڵە،  کردەیەکی  دیسانەوە  ژیان  چوارچێوەی  وەک 
مەبەستێک لەپشتییەوە نییە و ئامانجێک لە دروسبوونیدا 
نییە. ئەو ڕێکەوتەی وادەکات مرۆڤ لە ساتێکی دیاریکراو و 
لەشوێنێکی دیاریکراودا لەدایکبێت و دواتریش لەساتێکی 
نەمێنێت،  ئاسەواری  و  بمرێت  تردا  شوێنێکی  ترو 
مەسەلەیەکی تەواو ناماقوڵ و بێمانایە. هەم لەدایکبوونی 
ڕووداوێکی  دونیا  بۆ  هاتنی  و  مرۆڤ 
و  مردن  هەم  و  ناماقوڵە  و  بێمانا 
دروستبوونی  هەم  نەمانیشی. 
ئەگەری  هەم  و  گەردون 
وێنرانبوونیشی دیسانەوە ڕووداوی 
بێمانا و بێمبەستن. لەپشتی هەموو 
خواستێک  یان  مەبەستێک  ئەمانەوە 
مرۆڤ  نییە  بوونی  مانایەک  یان 

لێیتێبگات.  و  بیدۆزێتەوە  بتوانێت 
و  جیاواز  بەشی  هەموویان  ئەمانە 
دەرکەوتی جیاوازیی ئەو شتەن کە 

کامۆ ناوی ناماقوڵی لێدەنێت.
جگە لەم مانا ئەنتۆلۆژییە، ناماقوڵ 
گرنگیشی  ئەبستمۆلۆژی  مانایەکی 
یان  زانین  بە  پەیوەستە  کە  هەیە 
دونیاوە.  ”هەقیقەت“ی  نەزاینینی 
وەک  دونیا  بۆ  کامۆ  ڕوانینی 
پێدراوێکی ناماقوڵ، یان سەریکردنی 
دونیا وەک دونیایەکی ناماقوڵ، هێما 
مرۆڤ  عەقڵی  کە  دەکات  بۆئەوە 
توانای دۆزینەوە و گەیشتنی بەمانا 
لەڕاستیدا  نییە،  ژیانی  شاراوەکانی 
بەناوی  شتێک  کە  باوەڕیوایە  کامۆ 
ژیانەوە  ناوەکیی  و  شاراوە  مانای 
بوونی نییە. ژیان ئەوەیە کە هەیە، 
ئەوەی هەیە کۆمەڵێک ”هەقیقەت“ە 
ئەم  بەرهەمی  دروستکراون،  کە 
تایبەتی  و  کاتیی  چاالکی  ئەو  یان 
هێما  نییە  شتێک  دونیان،  ناو 
بوون  یان  ژیان  جەوهەریی  بۆ 
ئەم  و  بوون  و  ژیان  چونکە  بکەن، 
نییە، بەڵکو کۆمەڵێک  جەوهەرەیان 
حیکایەتن  و  خواست  و  باس 
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مرۆڤ دەربارەی چییەتی ژیان و بوون بەرهەمیان دەهێنێت. هەم ماناکان و هەم 
ماعقولیەتەکان مانا و مەعقولیەتی دروستکراون و بەسەر دونیادا دراون. لە دیدی 
کامۆدا ناماقوڵیی و بێمەبەستیی دونیا دۆخێکی هێجگار جەوهەریی بوونی مرۆڤە، 
بکات،  خۆی  مردنی  و  لەدایکبوون  ساتی  و  کات  دەستکاری  دەتوانێت  نە  مرۆڤ 
نەدەتوانێت لێیان دەربازببێت. هەردووکیان دوو پێدراوی سەختی ناو ژیانی مرۆڤن 

باشترین شتێک مرۆڤ  کامۆ  بەباوەڕی  و مەبەست.  ماناو مەعقولیەت  لە  بەتاڵن  کە 
فێرببێت  ئەوەیە  ئەنجامیبدات،  و جەوهەرییەدا  ناماقوڵییە گەورە  ئەم  لەبەردەم  بتوانێت 
لەگەڵیدا بژی. فێرببێت لەگەڵ ئەو ڕاستییەدا بژی کە مرۆڤ بێ هۆ لەدایکدەبێت و بێهۆ 
گەورەدەبێت و بێهۆش دەمرێت. لەم ڕوانگەیەوە فیکری کامۆ هەوڵدانێکی ئیستاتیکی و 
فیکریی و ئەخالقییە بۆ ئاشتکردنەوەی مرۆڤ لەگەڵ ناماقوڵبوونی ژیاندا. بۆیە یەکەم شت 

کە مرۆڤ پێوستە وازی لێبهێنێت گەڕانە بەدوای دۆزینەوەی ماناو مەعقولیەتی ژیاندا.
بژی.  مانا  بەبێ  ناتوانێت  کە  بوونەوەرێک  وەک  هەیە  مرۆڤەوە  بە  پەیوەندیشی  ناماقوڵ 
ئارەزوی گەورەی مرۆڤ بۆ دۆزینەوەی مانا لە دونیادا، ئارەزویەکی هێجگار گەورە و بنەڕەتییە 
توندی  بەریەکەکەوتنی  لە  بریتییە  ناماقوڵ  بێت.  بەئاسانی دەستبەرداری  ناتوانێت  مرۆڤ 
لەو  بێوێنەی مرۆڤدا بۆ دۆزینەوەی مانا  ئارەزووی  و  لە دونیادا، لەگەڵ حەز  نەبوونی مانا 
دونیایەدا. بەم مانایە ناماقوڵ شتێک نییە لەناو دونیا یان لەناو مرۆڤدا بوونی هەبێت، بەڵکو 
لەو پەیوەندییەدا دروستدەبێت کە مرۆڤ بە دونیاوە گرێئەدات. مرۆڤ بوونوەرێکی ماناگەڕە 
لە شوێنێکدا کە ناتوانێت مانا بە مرۆڤ ببەخشێت، ئەمە وادەکات هەم پەیوەندییەکە و هەم 
کۆڵەکە  سێ  لەسەر  ناماقوڵ  مانایە  بەم  بێت.  ناماقوڵ  گەڕانێکی  و  پەیوەندی  گەڕانەکە 
وەستاوە، یەکێکیان دونیایە، ئەویتریان مرۆڤە وەک تاکەکەس، سێهەمیان ئەو پەیوەندییەیە 
کە لەنێوان دونیا و مرۆڤدا دروستدەبێت. خاڵی هەرە سەرکییش لەم پەیوەندیەدا مرۆڤەوەک 
بوونەوەرێکی مانادۆز، وەک کەسێک بەدوای ڕوونی و دڵنیایی لەناو دونیادا دەگەڕێت، لەکاتێکدا 

دونیا ناتوانێت ئەو ڕوونی و دڵنیاییە بە مرۆڤ ببەخشێت. 
و  بەبێهیوایی  تەسلیم  مرۆڤ  نییە  ئەوە  مانای  ژیان  ناماقوڵبوونی  قبووڵکردنی  بەاڵم 
و  بێحەز  بوونەوەرێکی  نییەوەک  ئەوه  مانای  ببێت،  ئیفلیجکەر  ڕەشبینییەکی  و  نائومێدیی 
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بێئیرادە و بێبەرپرسیارێتی بەناو ژیان و مێژوودا تێبپەڕێت و لە 
دۆخی بێتوانایی و بێئیرادەییەوە لەخۆی و لە شتەکانی دەوربەری 
قەدەرێکی  ڕەحمەتی  لەژێر  ژیان  نییە  ئەوەش  مانای  ڕابمێنێت. 
ئەو  دەستی  گەمەی  وەک  مرۆڤ  و  ببینێت  نادینییدا  یان  دینیی 
ئەم  لەناو  دەتوانێت  مرۆڤ  کامۆ  بەباوەڕی  وێنابکات.  قەدەرانە 
ناماقوڵییە جەوهەرییەی ژیاندا بکەرێکی چاالک بێت، بوونەوەرێکی 
یاخی و ناڕازی بێت، تەنانەت پاڵەوانیش بێت، بەاڵم ”پاڵەوانێکی 
ناماقوڵ“. مرۆڤ دەتوانێت ببێت بە بوونەوەرێک، گەرچی دەزانێت 
هیچ مەعقولیەتێک لەژیاندا بوونی نییە، بەاڵم ژیان وەک ژیان و 
وەک پێدراوێکی گرنگ ببینێت و مامەڵەبکات. ژیان وەک هەلێک 
بۆ ژیان، وەک هەلێک بۆ ئەزموونکردنی دونیا و پەیوەندییەکان و 
ێنابکات. ژیان وەک شتێک ببینێت قابیلی ئەوەیە مرۆڤ بەقووڵی 
و  کەوتن  یەکی  بە  یەک  و  بژی  ساتەکانی  هەموو  بەچڕی  و 
ئامێزبگرێت. مرۆڤی  لە  و  هەستانەوەکانی بەچڕی ئەزموونبکات 
شتەکان“،  بەناماقوڵی  هەستکردنە  ”دوای  بوونەوەری  کامۆیی 
ژیان  ناماقوڵییەکانی  بە  تەواوی  دەرکی  گەرچی  کەسەیە  ئەو 
نابینێت،  مردنەوە  و  ژیان  لەپشتی  مەبەستێک  گەرچی  کردوە، 
و  دەجەنگێ  و  دەژی  دواهەناسە  تا  بەاڵم 
دەدوێ، بەردەوامدەبێت لەوەدا کە مرۆڤە و 
دەتوانێت بژی. مرۆڤ لێرەدا بۆئەوەی ببێت 
بە مرۆڤ پێویستە یان ببێت بەسیزێف، یان 
لەناو دۆخە سیزێفییەکەی بوونەوە باوەش 
بەژیاندا بکات. دروشمە سەرەکیەکە ئەمەیە: 
لەگەڵ سیزێفەکەی ناوتا بژی، ژیانێک بەبێ 
بوونی ئومێدی گەورە، بەاڵم پڕ لەیاخیبوون 

و چێژ و بەرپرسیارێتی.
ناماقوڵدا  چەمکی  لەناو 
تایبەتی  وێناکردنێکی 
وەک  ئامادەیە  مرۆڤ 
بەردەوام  کە  بوونەوەرێک 
دەگەڕێت،  مانادا  بەدوای 
بوونەوەرێکی  وەک  مرۆڤ 
مانادروستکەر،  ماناگەڕ، 
ناماقوڵ  مانابەرهەمهێنەر. 
چوارچێوەی  دەبێتە  لێرەدا 
لەنێوان  کە  ناکۆکییەی  ئەو 
و  بێمانا  دونیایەیکی 
لەنێوان  و  بێمەبەستدا 
و  ماناگەڕ  مرۆڤێکی 
دروستدەبێت.  مەبەستداردا 
فیکرەی پێکدادانی دونیایەکی 
گەڕۆک  مرۆڤێکی  و  بێمانا 
بەشێکی  مانادا  بەدوای 
ناماقوڵ.  بیرۆکەی  لە  گرنگە 
بەجەوهەر  دونیا  کامۆ  الی 
هیچ  ناموقەڵە،  دونیایەکی 
شتێک  نییە،  مانایەکی 
لەناو  و  بێت  مانا  ناوی  نییە 
بەاڵم  دانرابێت،  دونیادا 
مرۆڤ  کە  لەوەدایە  کێشەکە 
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بوونەوەرێکی ماناگەڕە، بەوە ڕازینابێت شتەکان تەنها بۆشایی و چوارچێوەی بەتاڵ 
بەردەوام  کە  لەوەدایە  مرۆڤ  ناماقوڵی  و  مرۆڤ  کێشەی  کامۆ  الی  بێمانابن.  و 
بەدوای مانای ژیاندا دەگەڕێت، مانایەک لەناو دونیادا و لەناو بوون و لەناو ژیاندا. 
ئەوەی لەم دۆخە وجودییەدا ناماقوڵە ئەمەیە: دونیا شوێنێکە بەتاڵ لە مانا، بەاڵم 
مرۆڤ بوونەوەرێکی گەڕۆکە بەدوای مانادا لەو دونیایەدا، ئەمە وادەکات هەم ژیان 

و هەم مرۆڤ خۆشیان دوو پێدراوی ناماقوڵ بن. 
بەبۆچوونی کامۆ مرۆڤ دەتوانێت لەڕێگای ئەزموونکردنی ژیانی ڕۆژانەیەوە ئەم ناماقوڵییەی 
دیاردەی  لە  دەبێتەوە،  بەرەوڕوویان  کە  دیاردانەوە  ئەو  لەڕێگای  دەربکەوێت،  بۆ  دونیای 
لەدایکبوونەوە بیگرە بۆ دیاردەی مردن. هەستکردن بە ناماقوڵی دونیا لەڕێگای بیرکردنەوە 
و فەلسەفەوە دروستنابێت، بەڵکو لەڕێگای ئەزموونکردنەوە و لەڕێگای ئەو ڕووداوانەوە کە 
ڕووداوی شەوقدانەوە چەقۆی  نموونە  بۆ  ڕوودانیانەوە.  بەسەر  مرۆڤ شایەتە  و  ڕوودەدان 
دەستی پیاوە عەرەبەکە لەسەر چاوی مێرسۆ و کاردانەوەی مێرسۆش بە کوشتنی عەرەبەکە 
لێیبەرپرسیار  کەس  کە  دروستدەکات  دۆخێک  کامۆ  ڕۆمانەدا  لەم  ”غەریب“دا.  ڕۆمانی  لە 
نییە و هیچ مانایەکیشی نییە، ڕۆژێکە گەرم و ناخۆش، مێرسۆ لەکەناری دەریایە، عەرەبێک 
بەرچاوی  چەقۆکە  لەسەر  خۆر  تیشکی  شەوقی  پێییە،  چەقۆیەکی  و  نزیکدەکەوێتەوە  لێی 
مێرسۆ دەکەوێت، میرسۆ دەمانچەکەی هەڵدەگرێت و بە چوار فیشەک عەرەبەکە دەکوژێت. 
هەموو ئەم ڕووداوانە الی کامۆ ڕووداوی ناماقوڵن، بەاڵم دواجار دەبنە هۆی کوشتنی کەسێک 
مردن  خودی  گەورە،  هەرە  ناماقوڵی  یان  ناماقوڵتر،  ڕووداوانە  لەم  تر.  کەسێکی  گیرانی  و 
خۆیەتی، زانینی ئەو ڕاستییەیە کە مرۆڤ بوونەوەرێکی فانییە، چۆن بژی و چۆن نەژی هەر 
دەمرێت و لەناودەچێت. مرۆڤ بۆ دەمرێت؟ یان هەر لەسەرەتاوە بۆ لەدایکدەبێت؟وەاڵمێکی 

ماقوڵ بەم پرسیارە گەورانەی مرۆڤ لەئارادانییە.
پرسیاری کامۆ ئەوەیە مرۆڤ چی لەم هەموو ناماقوڵییە بکات؟ ئەگەر مردن ڕووداوێکی ناماقوڵ 
بێت مرۆڤ چۆن لەبەردەم مردندا ڕابوەستێت؟ ئایا دەستەوسان بوەستێت و چاوڕێکەری مردن 
بێت، یان باوەش بە ژیاندا بکات و لەناو ساتەوەختە جیاوازەکانیدا دواهەمین قواڵییەکانی 
ئەزموونبکات؟ وەاڵمی کامۆ بەم پرسیارانە وەاڵمی دووهەمیانە. وەاڵمی مرۆڤ بە ناماقوڵییە 
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گەورەکان نابێت پشتکردنە ژیان بێت، نابێت 
گریانبێت بەدیار مردنەوە، یان چەقبەستن 
بێت لەم یان لەو ژێرکەوتن و سەرکەوتندا، 
تەواو  ئامێزکردنەوەیەکی  پێویستە  بەڵکو 
بێت بە ئێستاو ئێرەدا، ژیان بێت بە چڕیی 
و بە قووڵیی لەناو ئەو زەمەنە کورتەدا کە 
مرۆڤ لەسەر ئەم ئەستێرەیە دەیباتەسەر، 
باوەشکردنەوە بێت بۆ هەموو ئەو ساتانەی 
کە دێنەپێشەوە. بو کورتی ژیان بێت لەناو 
ئەو زەمەنە کورت و دیاریکراوەدا وەک ژیان 
لەناو ئەبەدیەت خۆیدا. هەموو ئەمانەش 
و  کراوەوە  ڕۆحێکی  و  گەورە  بەچێژێکی 
ناماقوڵ  ئاشکرایە  خۆبەخۆوە.  مەیلێکی 
لەبەردەم  نییە  دەستەوسانبوون  لێرەدا 
نائومێدیی  بە  نییە  تەسلیمبوون  ژیاندا، 
لەدەرەوەی  نییە  وەستان  خەمۆکیی،  و 
بەڵکو  تەحەداکاندا،  دەرەوەی  و  کۆمەڵگا 
نی  د کر مە جە ر تە
ملیۆنەها  بۆ  ژیانە 
ختی  ە و تە سا
زیندوو،  و  بچووک 
نی  و جێبو نیشتە
بەڕۆحێکی  مرۆڤە 
لەناو  زیندووەوە 
دونیایەکی زیندوودا، 

بەبێ  گەورە،  چاوەڕوانی  و  ئومێد  بەبێ  بەاڵم 
گەورە  مەبەستی  ماناو  دۆزینەوەی  بۆ  هیوایەک 
لەپشتی ژیان خۆیەوە. مرۆڤ لەم دونیا ناماقوڵەدا، 
کە هەم مردن و هەم هۆشیاریی بە مردنی تێدایە، 
دەبێت هەوڵبدات بەختەوەربێت، بەختەوەرییەکانی 
بکات  ئەزموونیان  ڕاستەوخۆ  بژی،  سات  بە  سات 
ئایندە،  بۆ  نادیار،  ساتێکی  بۆ  هەڵیانگرێت  نەک 
یاخو  دێت  نەزانێت  مرۆڤ  کە  دواترێک  بۆ  یان 
لەپێناو  پێبدات  قوربانیان  بیەوێت  یان  نایەت، 
شتێکی دیکەدا. ئەو ئەخالقەی کامۆ لەالی مرۆڤی 
هەرە  النی  ئەخالقی  لێدەکات  بەرگری  ناماقوڵ 
زۆری ژیان و النی هەرکەمەی نەژیانە، هەوڵدانی 
بەختەوەربوون و بەرپرسیاربوونە لەناو دونیایەکی 

ناماقوڵ و بێمانادا. 

دونیای دوای مردنی خوداوەند
ڕۆشنبیریی  دونیای  ئەنتۆلۆژیدا،  ئاستی  لە 
ئەو  دووهەم،  جیهانی  جەنگی  دوای  فەرەنسی 
دونیای  دەنووسێت،  تیایدا  کامۆ  ئەلبێر  دونیایەی 
مردنی خوداوەندە بە مانا نیتشەییەکەی، دونیای 
و  ئۆنتۆلۆژی  دڵنیاییەکی  هەموو  لەدەستدانی 
مرۆڤدا.  پێیەکانی  لەژێر  جێیگرە  شتێکی  هەموو 
لەئاستی فیکری و تیوریشدا ئەو دونیایە دونیای 
بااڵدەستی بونگەرایی و مارکسیزمە. وەک نیتشە 
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ئەلبێر کامۆ باوەڕی وابوو  مرۆڤی مۆدێرن لە دونیایەکی بێخودادا دەژی، دونیایەک 
بێبەش هەقیقەتی ئەبەدی، بەاڵم  و  دڵنیایی  لە  داماڵراو  و  تاوانی گەورە  لە  پڕ 
هاوکات پڕ لەو شێوازانە لە بیرکردنەوە و ڕوانین کە ناهێڵن مرۆڤ دونیا بە ڕوونی 
و بەڕووتی ببینێت، دونیاوەک ئەوەی هەیە و وەک ئەوەی لەئارادایە ببینێت، واتە 
ناهێڵن مرۆڤ ببینێت و تێبگات کە دونیا شتێکی بێمەبەست و ناماقوڵە. خودایەک 

نییە لەپشتی دروستبوونی دونیاوە، یان لەناو دونیا خۆیدا، مەبەستێکی دیاریکراو بە 
ژیان و بە دونیا بدات، ئەوەشی کە هەیە و ئامادەیە مەعقولەیەتێکی دیاریکراو لەپشتییەوە 
مەرگێکی  هەم  و  ئەنتۆلۆژی  مەرگێکی  هەم  کامۆ  بۆ  خودا  مەرگی  ڕووەوە  لەم  نییە. 
لە  ئاواش  دەکاتەوە،  وجودیی  تەناییەکی  ڕووبەڕووی  مرۆڤ  چەندە  واتە  ئەبستمۆلۆژییە، 
دۆخی نەبوونی دڵنیاییەکی مەعریفیدا نیشتەجێی دەکات. بەشێکی گرنگی کارەکانی کامۆ 
نیشاندانی ئەم دۆخی نادڵنیابوونەیە بە مرۆڤ خۆی. بێگومان ئەو دونیا بێخودایەی کامۆ 
دونیای  بەڵکو  نییە،  نۆزدەهەم  سەدەی  دونیای  نییە،  نیتشە  دونیاکەی  چیدی  باسیدەکات 
وێرانکردنی  و  ژیان  وێرانکردنی  دوای  دونیای  دوای هۆڵۆکۆستە،  و  سەردەمی هۆڵۆکۆست 
مرۆڤە بەشێوەیەکی بیرلێکراوەو پالن بۆدانراو لە جەنگی جیهانی دووهەم و لە کەمپەکانی 
زۆری  بەشێکی  فیکری  و  کامۆ  ئەلبێر  فیکری  ستالیندا.  و  هیتلەر  دەتسەجەمعی  کوشتنی 
و  مرۆڤ“  کوشتنی  ”زانستی  لەدایکبوونی  دوای  فیکریی  سەردەمەش،  ئەو  بوونگەراکانی 
”زانستی کارگێڕیی لەناوبردنە“، ئەگەر هۆڵۆکۆست هێمابێت بۆ کوشتنێکی ڕێکخراو و پالن 
بۆدانراو، بۆ کوشتنێکی بەمەبەست و بیرلێکراوە، بۆ لەناوبردنێکی ئایدیۆلۆژی، ئەوا فیکری 
ئەو نەوەیە لە ڕۆشنبیران فیکری هەوڵدانە، نەک تەنها بۆ ئیدانەکردنی ئەو دونیایە، بەڵکو 
لە  بەشێک  بە  دەکات  ئەو شتانەی کە کوشتن  لەهەموو  تێگەیشتن  لێشی.  تێگەیشتن  بۆ 

بیرکردنەوە و وێناکردنی دونیایەک گوایە باشتر و پاکتر و ئینسانیترە لە دونیای بااڵدەست.
وەک وتم کامۆ مردنی خوداوەند و نەبوونی مەبەستێک لەپشتی دروستبوونی دونیاوە وەک 
دۆخێکی ئەنتۆلۆژی دەبینێت، بەاڵم ئەمە وایلێناکات لە ئاستە مێژووییەکەدا نرخی گەورە بۆ 
ژیان و بۆ مرۆڤبوون دانەنێت، بەپێچەوانەوە ئەوەی کامۆ لە دونایەکی لەو بابەتەدا دەخوازێت 
بە مرۆڤی بڵێت ئەمەیە: تەنانەت گەر مەبەستێکیش لەئاردانەبێت و خوداوەندێکیش بوونی 
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بە  ژیان  پێویستە  و  بێت  مرۆڤ  ناچارە  هێشتا  مرۆڤ  نەبێت، 
هەموو گەرمی و ساردی و کەوتن و هەستانەوەکانییەوە بژی. 
بەاڵم  بژی،  ژیاندا  و  دونیا  سیزێفیەتی  لەناو  ناچارە  مرۆڤ 
لەباتی ئەوەی وەک سیزێفی پشتی بەردەکە بژی، پێویستە وەک 
پرۆمیسۆسێکی ئاگربەدەست و ناڕازیی بە ڕۆحی یاخیبوون و 
لە  تەسلیم نەبوونەوە بژی. ئەمەش ئەو گۆڕانەیە کە کامۆ 

قۆناغی یەکەمەوە بۆ قۆناغی دووهەم دەگوازێتەوە.
 

\لە ڕۆمانی ”غەریب“ەوە بۆ کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“
”غەریب“  ڕۆمانی  بە  کامۆ  فیکری  وتم،  پێشتریش  وەک 
سیزێف“  ”ئەفسانەی  کتێبی  و  ”کالیگۆال“  شانۆگەری  و 
دەستپێدەکات، بەاڵم دواتر لە ”تاعون“ و ”مرۆڤی یاخی“دا مانای 
نوێ و ڕەهەندی نوێ وەردەگرێت. کامۆ لەغەریب و کالیگۆال و 
ئەفسانەی سیزێفدا چوارچێوە و ناوەرۆکی ئەو فیکر و ڕوانییە 
لە  جۆرێک  هەروەها  ناماقوڵە“،  ”فیکری  ناوی  کە  دادەڕێژێت 
کاراکتەر دروستدەکات کە نەک تەنها ناتوانێت بەرپرسیاربێت، 
دونیایەش  بەو  گوێ  و  بکات  ژیان  لە  چێژ  ناشتوانێت  بەڵکو 
کاراکتەرە  ئەم  دەژی.  لەناویدا  کە  بدات 
کە ئەمە ناکات لەبەر ئەوە نییە ڕقی لە 
ژیانە و نایەوێت بەرپرسیار بێت، بەڵکو 
تیایدا  دونیایەی  ئەو  ئەوەیە  لەبەر 
دەژی ئەوەندە بە دونیایەکی ساختە و 
ناشیرینی  و  ناپاکی  و  ماسک  و  درۆ  پڕ 
دەبینێت، نایەوێت بەهیچ جۆرێک بەشێک 
و  لەخۆشیی  بێت  بەشێک  نە  لێی،  بێت 

سەفاکانی،  و  کەیف  و  شادیی 
دەرو  و  ناخۆشیی  لە  نە 
دۆخەیە  ئەم  کارەساتەکانی. 
لە  مێرسۆ  کەسایەتی  وادەکات 
ڕۆمانی غەریبدا کەسایەتییەکی 
بێت،  کەمدوو  و  بێدەنگ 
بە  و  زمان  بە  زۆری  پێویستی 
کامۆ  وەک  نەبێت.  قسەکردن 
سەرەکی  ”ئاکاری  دەڵێت  خۆی 
ناکات“،  مێرسۆ ئەوەیە کە درۆ 
بەتایبەتی درۆ لەگەڵ هەست و 
سۆزی خۆیدا ناکات و بەوشێوەیە 
قسانە  ئەو  و  دەجوڵێتەوە 
دەکات کە هەستیان پێدەکات و 
ئەوەی  بەبێ  بیانڵێت  دەیەوێت 
کۆمەڵگا  ئایا  بدات  بەوە  گوێ 
و ئەوانیتر چۆن بیر لەو قسانە 
ئەو  چوێنەیەکی  و  دەکەنەوە 
لەپاڵ قسەکانیدا دروستدەکەن. 
مێرسۆ کەسێک نییە بێهەست 
و بێ ئیحساس بەڵکو کەسێکە، 
خۆی  کامۆ  وەک  دیسانەوە 
خۆی  ”هەستەکانی  دەڵێت، 
ناکات،  بۆیاخیان  و  داناپۆشێت 
دەکات  کۆمەڵگا  لە  ئەمەیەوا 
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لەسەر  ماسک  و  درۆنەکردن  بکات“.)٣(  هەڕەشە  بە  مێرسۆدا هەست  لەبەرامبەر 
نەکردن و ڕاستگۆبوون لەگەڵ خود خۆیدا وادەکەن مێرسۆ کەسێکی غەریب بێت 
بەو کۆمەڵگایەی تیایدا دەژی. مەسەلەکە الی مێرسۆ مەسەلەی بوون یان نەبوونی 
بەرپرسیاریەت نییە، بەڵکو مەسەلەی بوون یان نەبوونە بەبەشێک لە درۆ و ماسک 

و فرەڕوییەکانی ناو کۆمەڵگا.
 ڕووداوەکانی جەنگی جیهانی دووهەم جۆرێکی تر لە ئەدەبیات بە کامۆ دەنووسن جیاواز 

لە ڕۆمانی غەریب. وەک کاردانەوە بەڕووی کارەساتە گەورەکانی جەنگدا کامۆ لە ڕۆمانی 
”تاعون“و لە کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“دا، پەنجەرەیەکی گرنگ لەسەر بیرۆکەی بەرپرسیاریەت 
و ئەخالقیبوونی مرۆڤ لەناو دونیادا دەکاتەوە و وەک دوو ڕەهەندی هێجگار گرنگی مرۆڤبوون 
”مرۆڤی  سەردەمی  پوچگەرایی“  ”فەلەسەفەی  لە  کامۆ  ئیتر  گۆڕانە  بەم  دەیناسێنێت. 
لە ”مرۆڤی پووچگەرەوە“ دەڕوات  یاخیبوون“.)٤(  ناماقوڵ“ەوە دەگوازێتەوە بۆ ”فەلسەفەی 
بەرەو ”مرۆڤی یاخیی“، لە قسەکردن لەسەر تاکەکەسێکەوە کە سەرقاڵە بە تاکەکەسبوونی 
خۆیەوە بۆئەوەی نەبێت بەبەشێک لە کۆمەڵگا، دەپەڕێتەوە بۆ قسەکردن لەسەر تاکەکەسێک 
کە باوەڕیوایە و دەخوازێت لەگەڵ ئەوانیتردا بەشێویەکی بەرپرس و هۆشیارانە بژی و وەک 
بکەرێکی یاخیگەر ئامادەبێت. کە ئەمە دەڵێم نامەوێت بڵێم کە مێرسۆی پاڵەوانی ڕۆمانی 
غەریب بوونەوەرێکی ناڕاستگۆ و نابەرپرسیارە، یان کەسێکە بەتاڵ لە یاخیبوون، بەپێچەوانەوە 
بەڕووی کۆمەڵگادا  ئامادەیە. مێرسۆ  لە کەسایەتی مێرسۆدا  یاخیبوون  ڕەهەندێکی گرنگی 
دیوارێک  ئەوەی  بۆ  کۆمەڵگا،  لە  بەبەشێک  نەبێت  بۆئەوەی  هەوڵدانییەوە  لەڕێگای  یاخییە 
خۆیدا  هەستەکانی  لەگەڵ  مێرسۆ  ڕاستگۆبوونی  دروستبکات.  کۆمەڵگادا  و  خۆی  لەنێوان 
بەشێکە لە کردەی خۆجیاکردنەوەیەکی ڕادیکاڵ لە کۆمەڵگا، بەاڵم ئەوەی کتێبی ”مۆرڤی 
یاخیی“ نیشانمان ئەدات ئەم کردەی خۆجیاکردنەوەیە نییە، یاخیبوون نییە بەمانای هەاڵتن لە 
کۆمەڵگا، بەڵکو دروستبوونی مرۆڤێکی یاخیگەرە لەناو کۆمەڵگادا و لەگەڵ کۆمەڵگادا، لەگەڵ 
ئەوانیتردا لەناو کۆمەڵگادا. یاخیگەرێک هەوڵی بەگژاچوونەوەی ناشیرینییەکان و کۆتایهێنان 
بە مەترسییەکان دەدات، بەتەنها نا، بەڵکو لەگەڵ یاخیگەرەکانی تردا. ئەگەر مێرسۆ دژ بە 
دووڕوویی و نیفاقە ناوەکییەکانی ناو کۆمەڵگا بێت و خۆی لەوە بپارێزێت ببێت بەبەشێک لەو 
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کۆمەڵگایە، واتە یاخیبوونەکەی یاخیبوونێکی نێگەتیڤ 
بێت، ئەوا کەسایەتییە سەرەکییەکانی ڕۆمانی تاعون 
یاخیگەریی پۆزەتیڤن و ڕووبەڕووی ئەو مەترسییانەوە 
لەبەردەم  کۆمەڵگا  وەک  ئەوان  کە  وەستاوەنەتەوە 

هەڕەشەکانیدا وەستاون. 
یاخیبوونە  مرۆڤ  یاخبوونی  دووهەمدا  قۆناغی  لە 
بەڕووی بوونی تاکەکەسانەی خۆیداو یاخیبوونە بەڕووی 
هەموو ئەو مەترسییانەدا کە لە ناو دونیا و کۆمەڵگا 
و  دروستدەبن  کۆمەاڵیەتییەکاندا  پێکەوەبوونە  و 
هەوڵی وێرانکردنی ژیان ئەدەن. بەاڵم ئەم یاخیبوونە 
یان  فیکریی،  قەناعەتێکی  سیاسی،  ئایدیۆلۆژیایەکی 
ڕوانینێکی سیاسی نایسەپێنێت، بەڵکو کۆمەڵێک بەها 
مرۆڤبوونی  پابەستی  کە  ئەیسەپێنێت  ئەخالقیات  و 
مرۆڤە، پابەستی مرۆڤە وەک مرۆڤ. ئەمەش ئەخالقیاتی 
هەڵنەهاتنە لە کێشە و مەترسییەکان و ئەخالقیاتی 
هاریکاری و بەدەمەوەچوون و کاری پێکەوەییە لەگەڵ 
ئەوانەدا کە لە دۆخێکی هەڕشەئامێز و  پڕ مەترسیدا 
ژیان بەسەردەبەن. وەکو وتم ئەم 
گواستنەوەیە گواستنەوە نییە لە 
پاسیڤەوە  و  بێئومێد  مرۆڤێکی 
بۆ  یان  پاڵەوان،  مرۆڤی  بۆ 
بەڵکو  سوپەرمان،  مرۆڤی 
کە  مرۆڤێکەوە  لە  گواستنەوەیە 
دونیای دەرەوەی خۆی ئەوەندە بە 
جدی وەرناگرێت بۆئەوەی ببێت 

بە بەشێک لێی، بۆ مرۆڤێک هەم بوونی 
لەناو ئەو دونیا دەرەکییەدا و هەم بوونی 
لەگەڵ ئەوانیتردا دەبنە خاڵی سەرەکیی 
ژیانی. بەم مانایە گواستنەوە لە ڕۆمانی 
”غەریب“ەوە بۆ ڕۆمانی ”تاعون“ یان لە 
”مرۆڤی  کتێبی  بۆ  ”سیزێف“ەوە  کتێبی 
یاخی“ گواستنەوەیە لە سکونەوە بۆ جوڵە، 
رەفزکەرەوە،  ئەخالقی  هەڵوێستێکی  لە 
ئەخالقیی  مرۆڤێکی  بە  بوون  بۆ 
بەشدارکەر، لە بیرکردنەوە لە ئازادییەوە 
ئازادییەکی  لە  بیکردنەوە  بۆ  بەتەنها، 
ئەخالقیاتی  بە  و  بەوانیتر  گرێدراو 
کاراکتەرە  لەئاستی  بەرپرسیاریەتەوە. 
گواستنەوەیە  ئەم  ئەدەبییەکانیشدا 
پاڵەوانی  ”میرسۆ“ی  لە  گواستنەوەیە 
ئەو  کەسایەتی  بۆ  غەریبەوە،  ڕۆمانی 
”تاعون“دا  ڕۆمانی  لە  ڕۆژنامەنووسەی 
بە  گەمارۆدراوەکە  شارە  ڕازینابێت 
بەتەنها  و  جێبهێڵێت  کۆلێرا  نەخۆشی 
بۆیدەربچێت و بەتەنها خۆی ڕزگاربکات. 
لەگەڵ  شەڕکردن  ”تاعون“دا  ڕۆمانی  لە 
ئەخالقیی  ئەرکێکی  بە  دەبێت  تاعوندا 
لە  لەکاتێکدا  شارەکە،  ناو  مرۆڤەکانی 
ئەرکێکی  بە  هەستێک  هیچ  ”غەریب“دا 
کۆمەڵگا  بە  بەرامبەر  ئەخالقیی 
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دادگای  بەردەم  لە  خۆشی  لە  مرۆڤ  بەرگریکردنی  ئەرکی  تەنانەت  ئامادەنییە، 
رەسمی کۆمەڵگایەکدا پڕ لە درۆ و دووڕوویی و ناپاکیی.  

مێرسۆ: یاخیگەرێکی نێگەتیڤ
ڕۆمانی غەریب چیرۆکی کوڕێکی گەنج دەگێڕێتەوە کە ناتوانێت و نایەوێت لەگەڵ 

کۆمەڵگادا تەبابێت، ناتوانێت ئەو بەها و نۆرم و ڕوانینانە قبووڵ بکات کە لە کۆمەڵگادا 
بااڵدەستن. دەیەوێت لەباتی گوێگرتن بۆ کۆمەڵگا گوێ لە خۆی بگرێت و لەباتی ڕاستگۆیی 
مێژووی  لە  ڕاسگۆبێت.  خۆیدا  نەستی  و  هەست  لەگەڵ  دووڕوودا  کۆمەڵگایەکی  لەگەڵ 
ئەدەبیاتدا ڕەنگە تەنها کەسایەتی کاردیۆلیای شانۆگەریی ”لیر پاشا“ ی شەکسپیر بەڕادەی 
کەسایەتی مێرسۆ ڕاستگۆبێت، کەسێک بێت نەتوانێت و نەیەوێت درۆبکات.)٥( مێرسۆ، بۆ 
نموونە، کاتێک دایکی دەمرێت ناچێت بۆ پرسەکەی و ئەو ڕۆژە لەباتی چوون بۆ پرسە و 
لەباتی خۆنیشاندان وەک کەسێکی خەمبار، دەچێت بۆ سینەما. کە لە دادگا تاوانبار دەکرێت 
بە کوشتنی پیاوێکی عەرەب لە کەناری دەریایەکدا و سزای مردنی بەسەردا دەسەپێنرێت، 
بەرگریی لە خۆی ناکات. مێرسۆ بەحوکمی ئەوەی ڕاستگۆیە و ناپاکی بەرامبەر بەو هەستانە 
ناکات کە هەستیان پێدەکات، دەکەوێتە دۆخی بەگژاچوونەوەیەکی نێگەتیڤەوە بەڕووی دادگا 
نییە  ئەوە  بەمەبەستی  بەگژاچوونەوەیە  ئەم  کۆمەڵگادا،  ناو  باوی  ئەخالقیاتی  و  دەزگا  و 
کۆمەڵگا بگۆڕێت، مێرسۆ نایەوێت کۆمەڵگا بگۆڕێت، بەڵکو دەیەوێت لە کۆمەڵگا دابڕێت و 
نەبێت بە بەشێک لێی، دەیەوێت لەڕێگای دابڕانەوە بچێتە دەرەوەی بەها و نۆرم و یاسا و 

عورف و عادەتەکانی کۆمەڵگاوە. 
لەبەر  بەڵکو  نادات،  حوکم  مێرسۆ  عەرەبەکە  کوشتنی  تاوانی  لەبەر  داگا  لەوەدایە  سەیر 
هیچ  و  خەمباربوون  هێمایەکی  هیچ  دایکییەوە  مردنی  بەهۆی  کە  ئەدات  حوکمی  ئەوە 
مردنی  بە  بەرامبەر  کارادانەوانەی  ئەو  مێرسۆ  واتە  نادات،  نیشان  دایکەڕۆیەک  و  گریان 
دایکی نییە کە کۆمەڵگا چاوەڕوانە هەیبێت. ئەوەی وادەکات دادگا بڕیاری کوشتنی مێرسۆ 
لەسەر  ئەوەی  نەک  کۆمەڵگا،  چاوەڕوانییەکانی  و  لەویست  ڕێزنەگرتنە  خاڵەیە،  ئەم  بدات 
کەناری دەریا و لە ڕۆژێکی گەرمدا عەرەبێکی کوشتبێت. ڕێزنەگرتنی کۆمەڵگا و گوێنەدان 
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بە یاسا و بەها و نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکانە دەبێتە 
هۆی دەرکردنی بڕیاری کوشتن بەسەر مێرسۆدا. 
کۆمەڵگا  کە  قبووڵناکات  گەمانە  ئەو  مێرسۆ 
بەم  قبووڵیبکەن.  و  بیکەن  هەمووان  دەیەوێت 
مانایەش مێرسۆ کەسایەتییەکی یاخیگەرە، بەاڵم 

یەخیگەرێکی نێگەتیڤ. 

ئەفسانەی سیزیێف
و  فێڵباز  پیاوێکی  لە ئەفسانەی سیزێفدا سیزێف 
بەیەک  جیاواز  لەتی  دوو  لە  تەماعە،  پڕ  و  ناپاک 
تریان  لەتەکەی  و  خودایە  لەتێکیان  دروستبووە، 
سزائەدەن  بەوە  سیزێف  خوداکان  جەردە.  دزو 
بنێت  گەورەوە  بەردێکی  بە  پاڵ  ڕۆژێک  هەموو 
لەوەی  بەر  بەاڵم  شاخێک،  لوتکەی  بۆسەر 
شاخەکە  لوتکەی  سەر  بگەیەنێتە  بەردەکە 
جارێکی تر بەردەکە بەرەوە خوارەوە خلدەبێتە و 
بۆ  پێویستە  سیزێف  خۆی.  دەچێتەوە شوێنەکەی 
هەتاهەتایە ئەم کارە دووبارە 
ئەم  ئاشکرایە  بکاتەوە. 
پڕوکێنەر  سزایە سزایەکی 
بێکۆتاییە.  تۆقێنەریی  و 
ئایا  ئەوەیە  پرسیارەکە 
تۆقێنەریی و پڕوکێنەربوونی 
ئەم سزایە لە چیدایە؟ چییە 
وامانلێدەکات ئەم سزایە بە 

لە  تۆقێنەربوونەکەی  ئایا  بزانینن؟  تۆقێنەر 
بەردەکەدایە؟  قورسایی  و  قەبارە  گەورەیی 
ئەگەر سیزێف بەردێکی بچووکتر و سوکتری 
پاڵبنایە ئایا سزاکەی کەمتر تۆقێنەر بوو؟ ئایا 
مەسەلەی  سزایەدا  لەم  سەرەکی  مەسەلەی 
کوشندەیی  ئایا  سیزێفە؟  ماندووببوونی 
سیزێف  کە  هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  سزاکە 
لەگەڵدا  کەسی  دەکات،  کارە  ئەم  بەتەنها 
نییەو بێدۆست و هاوڕێیەک پاڵ بە بەردەکەوە 
لەگەڵدا  تری  کەسانی  ئەگەر  ئایا  دەنێت؟ 
بووایە سزاکە باشتر و ئاسانتر دەبوو؟ زیاتر 
قابیلی قبووڵکردن بوو؟ بەبۆچوونی من هیچ 
یەکێک لەمانە مەسەلەی سەرەکی دۆخەکەی 
سیزێف نین، مەسەلەی سەرەکیی ئەوەیە کە 
سزاکە بێکۆتاییە، خاڵێک نییە تیایدا بوەستێت 
هەموو  لە  ڕووی  سزایەکە  کۆتاییپێبێت،  و 
ئەم  لەدەرەوەی  و  ژیانە  خۆی  سزاکە  ژیانە، 
نامێنێتەوە،  ژیانەوە  بەناوی  شتێک  سزایەدا 
نەک تەنها شتێک بەناوی ژیانەوە نامێنێتەوە، 

بەڵکو مانایەکی تریش بۆ ژیان نامێنێتەوە.
سەرەکی  دۆخی  وەک  سیزێف  دۆخی  کامۆ 
ئەو  وەک  نیشانئەدات،  ژیان  بنەڕەتی  و 
دۆخەی مرۆڤ لە دونیادا دەکەوێتە ناوییەوە. 
سیزێفیەت چوارچێوە سەرەکی و گشتییەکەی 
ژیانە، ئەو زەمەن و ڕووبەرە ئەبەدییەیە کە 
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مرۆڤ هەمیشە لەناویدا دەژی. ژیان وەک سزا. ئەوەی شوێنی تێڕامانە کامۆ ئەم 
دۆخەوەک دۆخێکی حەتمی وێناناکات، سیزێفیەت وەک قەدەر نابینێت، سیزێفبوون 
جۆرێک لە چارەنوسی نەگۆڕ نییە. بەبۆچوونی کامۆ چارەنووسی سیزێف لە دەستی 
خۆیدایە، بەردەکە بەردی ئەوە، هەر بەشێکی ئەو بەردەش دونیایەکی تایبەتە. 
هەوڵدانی بەردەوام و بێبڕانەوەی سیزێفیش بۆ سەرخستنی بەردەکە بۆسەر لوتکەی 

شاخەکە، خودی هەوڵدانەکە، پێداگرتن لەسەری و بەردەوامییەکەی، بەسن بۆئەوەی 
دڵی مرۆڤێک پڕ بکات لە بەختەوەریی، یان النیکەم پاڵنەرێک بێت بۆئەوەی مرۆڤ باوەڕی 
بە خۆی و بە ژیان هەبێت، وا لە مرۆڤ بکات بژیی، بەبێئەوەی چاوەڕوانی ئەوەبێت بتوانێت 
خودی سزاکە یان یاساکانی بگۆڕێت. کامۆ ڕایوایە مرۆڤ پێویستە سیزێف وەک کەسێکی 
بەختەوەر ببینێت، با ئەم وێناکردنە وێناکردنێکی تەواو ناماقووڵیش بێت. بابەتی سەرەکیی 
ئامانج و  ژیاندا، مەسەلەی بوونی  لە  مانایە  و نەبوونی  ئەم ئەفسانەیە مەسەلەی بوون 
مەبەستە لە ژیاندا یان بێئامانجیی و بێمبەستیی ژیانە وەک پێدراوێک. بەبۆچوونی من کامۆ 
لەم بەسەرهاتەدا دەیەوێت بڵێت ڕاستە لەپشتی ژیانەوە مانا و ئامانج و مەبەستێک نییە، 
ئەوەی هەیە پاڵنان و تلبوونەوەی بەردەوامی بەردەکەیە، بەاڵم لەناو ئەم چوارچێوە تایبەتەدا 
مرۆڤ دەتوانێت مەبەست و ئامانجی بچووک و کۆنکریت و بەرپرسیارانەی هەبێت. ئامانجێک 
پێویستی بەوەبێت مرۆڤ ژیانی خۆشبوێت بۆ ئەوەی بتوانێت بەردەوامبێت. بەبۆچوونی من 
کێشەکە لە ناماقوڵی کارەکەی سیزێف خۆیدا نییە، بەڵکو لە ناماقوڵی دونیا بەگشتی و لە 
ناماقوڵی ڕوداوێکی وەک ڕووداوی لەدایکبوونی سیزێف خۆیدایە. کامۆ لە ئەفسانەی سیزێفدا 
حوکم بەسەر دونیادا نادات، داوەریی شتەکان ناکات، هەوڵی ئەوەش نادات دونیا بۆ مرۆڤ 
تەفسیربکات، بەڵکو تەنها وەسفی ژیان دەکات، ئەوەی دەیبینێت دەیگێڕێتەوە و باسیدەکات، 

وێنەی ژیان دەکێشێت و دواتر وێنەکە بە مرۆڤ نیشانئەدات. 
ئەگەرچی بوونی دونیا و بوونی مرۆڤ خۆیان ڕووداوی ناماقوڵ و بێمانان، بەاڵم سەرچاوەی 
بگەڕێت،  شتانەدا  ئەم  مانای  بەدوای  مرۆڤ  کە  لەوەدایە  دونیا  ناماقوڵبوونی  سەرەکیی 
کامۆ  بەبۆچوونی  دیاردەکان.  و  شتەکان  بۆ  هەبێت  عەقاڵنی  تەفسیری  بیەوێت  بەردەوام 
دونیا هیچ ماناو ماقوڵیەتێکی ناوەکی تیا نییە تا مرۆڤ بتوانێت بیاندۆزێتەوە و بیانناسێت. 



کەس نازانێت دونیا بۆ دروستبووە؟ مرۆڤ بۆ لەدایکدەبێت؟ بۆ لە 
ساتێک لەساتەکاندا دەمرێت؟  شتەکان بۆ بەو شێوەیە ڕوودەدەن 
مرۆڤە  گەڕانی  بەرهەمی  ناماقوڵبوون  مانایە  بەم  ڕوودەدەن؟  کە 
بەدوای ماقوڵبووندا، بەدوای ماناو تێگەیشتندا لەناو ئەو بڕە زۆرە 
لە ناماقوڵیدا. دونیا کە مانایەکی ناوەکی نەبێت بیدات بە مرۆڤ، 
هەموو گەڕانێک بەدوای مانا بۆ بوونی دونیادا گەڕانێکی سیزێفییە، 
مەبەستێکیش  هیچ  و  ناگەیەنێت  خاڵێکمان  بەهیچ  گەڕانێکە 
وەدیناهێنێت. لەم گەڕانەدا مرۆڤ پڕە لە پرسیار و گومان و توانای 
جیاوازی بیرکردنەوە و تەعبیرکردن، لێوانلێوە لە قسەکردن و هاوار 
و قیژەقیژ، بەاڵم دونیا بێدەنگە، کەڕە، ناتوانێت قسەبکات، نە عەقڵی 
هەیە بیریپێبکاتەوە و نە زمانێکیش بتوانێت لەڕێگایەوە تەعبیربکات. 
کارەساتی مرۆڤ لەو ساتەوە دەستپێدەکات کە بوونەوەرێکی ماناگەڕ 
گەڕانی  چۆن  وەک  لەمانادا.  بەتاڵ  دونیایەکی  لەناو  مانادۆزە،  و 
مرۆڤ بەدوای مانادا لەناو دونیادا ناماقوڵە، بەهەمان ڕادە بێدەنگی 
دونیاش بەرامبەر بە مرۆڤ ناماقووڵە. کێشەکەش لەوەدایە نە مرۆڤ 
دەتوانێت کۆتایی بەم دۆخە ناماقوڵە بهێنێت و بیکاتە دۆخێکی 
نە  ئەنجامبدات،  مرۆڤ  بۆ  کارە  ئەم  هەیە  نەخودایەکیش  ماقوڵ، 
دونیایەکی  بە  بکات  خۆی  دەتوانێت  دونیاش 
ماقوڵ. هیچ هێزێک نییە بتوانێت ئەم دۆخە 
بخاتە  مرۆڤ  و  بکاتەوە  مرۆڤ  کۆڵی  لە 
جیاواز  نوێوە  وجودی  دۆخێکی  و  دونیا  ناو 
لەئارادایە. ئەم دۆخەیە  و  لەوەی کە هەیە 
وادەکات مرۆڤی ناماقوڵ و هیچگەرا مرۆڤێکی 
نائومێدبێت، ئەم نائومێدییەش نائومێدییەکی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی نییە، بەڵکو 

ئەنتۆلۆژییە،  نائومێدییەکی 
لەناو ئەم یان ئەو سیستمی 
و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
فەرهەنگییەوە  و  ئەخالقی 
بوونی  لە  بەڵکو  نایەت، 
لە  و  مرۆڤ  وەک  مرۆڤەوە 
دونیاوە  وەک  دونیا  بوونی 

دێت. 
کامۆ کە دەست بە نووسینی 
”ئەفسانەی سیزێف“  کتێبی 
دەکات تەمەنی ٢٥، بیست و 
پێنج، ساڵ دەبێت. واتە خۆی 
بەشی  کە  لەتەمەنێکدایە 
لە  هێشتا  ژیان  زۆری  هەرە 
پێشیەوەیە، نەک لە پشتیەوە. 
ژیانی  بە  پەیوەندیدا  لە 
تاکەکەسی نووسەرەکەیەوە 
سیزێف  ئەفسانەی  کتێبی 
ژیان،  بە  دژ  نییە  کتێبێک 
ناڵێت  کامۆ  لە کتێبەکەشدا 
مرۆڤ  و  نییە  هیچ  ژیان 
ژیانەوه  بەدەست  گیری 
لە  دەیەوێت  یان  خواردوە، 
لەباتی  ڕزگاریببێت.  ژیان 
دەپرسێت:  کامۆ  ئەمانە 
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کتێبی  بژین؟   چۆن  ژیانە  ئەم  پێویستە  پێدراوە  سێزیفیمان  ژیانێکی  کە  ئێمە 
ئەفسانەی سیزێف باس لەوەدەکات سەرەڕای بێمانایی و ناماقوڵیی ژیان، سەرەڕای 
ئەوەی مەبەستێکی تایبەتی لەپشتی ژیانەوە بوونی نییە، پێویستە مرۆڤ ژیان 
جیاوازەکانی  ساتەوەختە  بەکامڵیش  و  لەناویدابێت  کامڵیی  بە  بژی،  کامڵیی  بە 
ئەزموونبکات. بۆ ئەم مەبەستەش نیوە ژیان و چارەکە ژیان بەس نین، ئەم جۆرە 

ژیانە بێماناییەکانی ژیان گەورەتر دەکەن، تەنها ژیانی پڕ و کامڵ ژیانێکە مانادار. 
تاقە شتێک لە ژیاندا مانای هەبێت هەوڵدانی بەردەوامی مرۆڤە بۆ ئەوەی بژی. ناماقوڵیی 
نییە،  گەیشتن  خاڵی  شتەکانە،  سەرەتای  بەڵکو  نییە،  شتەکان  کۆتایی  ژیان  بێمانایی  و 
بەڵکو خاڵی دەستپێکردنە. هەموو ژیان لەدوای ئەو دەرککردنەوە بە بێمانایی و نامقوڵییەوە 

دەستپێدەکات، ژیانی ڕاستەقینە لەدوای ئەو دەرککردنەوە دەستپێدەکات. 
الی کامۆ سیزێف چیرۆکی سڕینەوەی هەموو ئەو وەهمانەیە کە دەشێت لە ژیانەوە بئاڵێن، 
هەوڵدانە بۆ بینینی ژیان وەک خۆی، بەبێ ماسک و ڕوتوشی ئایدیۆلۆژی و فیکریی، کۆتاییدانانە 
بۆ ئەو وەهمانەی بە مرۆڤ دەڵێن ژیان مەبەست و مانایەکی دیار یان نادیاریی لەپشتەوەیە، 
یاخود مەبەست و نیازێک لە پشتی دروستبوونی دونیا و دروستبوونی جیهان و دروستبوونی 
مرۆڤەوە لەئارادایە. کامۆ ڕایوایە ئەم جۆرەوە همانە لەزۆر شوێنەوە دێنە ناو ژیان، دەشێت 
لەناو فیکر و فەلسەفەوە بێن، دەشێت لەناو دین و ئایدیۆلۆژیاوە و تەنانەت لەناو هونەر و 
ئەدەبیاتیشەوە بێن. ئەوەی کامۆ لە سیزێفدا بەرگریی لێدەکات پەیوەستبوونە بە ژیانەوە بە 
بێ درۆ، ژیان وەک ئەوەی کە هەیە، بێڕتووش و بێماسک و بێپەردە. هەروەها هەڵنەهاتنی 
مرۆڤیشە لە بێمانایی، ئینکارنەکردنی نەبوونی مەبەست و نیاز و ئومێدە لەپشتی بوونی 
مرۆڤەوە، بینینی ژیانە لە پلەی سفردا، لەساتەوەختی دەرکەوتنیدا لەناو هەقیقەتی خۆیدا 
ئەو  بۆ  و هێمایە  ژیان  ئەو ساتەوەختەی  بۆ  بێمەبەست. سیزێف هێمایە  پێدراوێکی  وەک 
هەقیقەتە سادەیەی مرۆڤبوون کە بەتاڵکراوەتەوە لەوەهمە فیکری و دینی و هونەریی و 
ئایدیۆلۆژییەکان. مرۆڤی سیزێفی مرۆڤی ڕووتی ناو دونیایەکی ڕووتە، مرۆڤێ بێماسکی ناو 
دونیایەکی لەماسک داماڵدراوە، کەسێکە دەزانێت ژیان تەنها یەک دیوی هەیە و ئەودیوی 

نییە. ئەوەی هەیە هەر ئەوەیە، هەر لەدایکبوون و گەورەبوون و مردنە. 
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حیکایەتی  بەبێ  مرۆڤێکە  سیزێفی  مرۆڤی  مانایە  بەم 
گەورە، بەتاڵ لە ئایدیۆلۆژیا، مرۆڤێکە بەبێ دین. هاوکات 
مرۆڤێکە تەنها و نائومێد، بەاڵم ئامادە لەناو ژیاندا و گەڕۆک 
لە  جگە  کە  سیزێفییە،  مرۆڤە  ئەم  بەختەوەریدا.  بەدوای 
جیهاندا،  لەبەردەم  خۆی  تاکێتی  لە  جگە  و  خۆی  تەنهایی 
هیچیتری نییە بە خۆی و بە دونیای بدات، هاوکات ناشیەوێت 
بەهیچیترەوە سەرقاڵبێت. کەسێکە چەندە تەنهایە، ئەوەندە 
ژیانی  سەرەکی  مەسەلەی  تاقە  ئاستی  بۆ  خۆی  تەنهایی 
سیزێفی  مرۆڤی  وادەکات  دۆخەیە  ئەم  بەرزکردۆتەوە. 
ناماقوڵی  کە  بەوەی  یاخیبێت  یان  نەبێت،  یاخی  مرۆڤێک 
ژیان و سزاکانە نەتوانن تەرکی ژیانی پێبکەن، ناچاریکەن 

بە خۆکوشتن، یان بەتفکردنێکی قووڵ و خەست لە ژیان.

ڕۆمانی تاعون و لەدایکبوونی ئینتیمای ئینسانی
لە  مێرسۆ  ناماقوڵەی  دونیا  ئەو  و  سیزێفییە  دونیا  ئەو 
ڕۆمانی غەریبدا پێوەی سەرقاڵە لە ڕۆمانی تاعوندا گۆڕانی 
بەسەردادێت. ڕۆمانی تاعون ڕۆمانی شارێکە گیرۆدە بەدەست 
نەخۆشی تاعونەوە، چیرۆکی کاردانەوە 
مرۆڤەکانە  بەرەنگاربوونەوەی  و 
بەرامبەر بەو پەتا کوشندەیە. زۆرێک 
ئەدەبیاتی  فیکرو  شارەزایانی  لە 
ئەلبێر کامۆ پێ لەسەر ئەوە دادەگرن 
بۆ  ڕۆمانەکەدا هێمایە  لە  تاعون  کە 
جەنگی  سااڵنی  ئەوروپی  فاشیزمی 
ڕۆمانە  ئەم  کامۆ  دووهەم.  جیهانی 

و  دەنووسێت  ١٩٤٧دا  سااڵی  لە 
ڕۆمانەکە باسێکی وردی دونیای ئەو 
شاری  ڕۆمانەکدا  لە  سەردەمەیە. 
تاعون  ڕووبەڕووی  شارێکە  ئۆران 
خەڵکی  لەسەرەتادا  دەبێتەوە، 
و  بێباکانە  هەڵوێستێکی  شارەکە 
نەخۆشییەکە  لە  پرێزانە  دوورە 
و  لەسەرخۆ  مردنی  و  وەردەگرن 
مرۆڤەکان  هەنگاویی  بە  و  هەنگا 
بەاڵم  ڕاناکێشێت،  سەرنجیان 
وردەوردە ئەم هەستە بەهێزدەبێت 
ساتەکانیشدا  لە  ساتێک  لە  و 
باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگرتن  بۆ 
لەدونیای  شارەکە  نەخۆشییەکە، 
ئەمە  دوای  دادەبڕدرێت.  دەرەوە 
ئیتر هەڵوێستی مرۆڤەکان گۆڕانی 
پرۆسەی  و  بەسەردادێت  تەواوەتی 
ڕاستەقینەی  بەگژاچوونەوەی 
نەخۆشییەکە دەستپێدەکات. ئەوەی 
سەرەکی  خاڵێکی  وەک  ڕۆمانەکە 
نیشانئەدات  و  لێدەکات  جەختی 
لەسەرخۆی  گۆڕانی  چۆنیەتی 
بەرامبەر  شارەکەیە  هەڵوێستی 
لەسەرەتادا  نەخۆشییەکە.  بە 
دواتر  چاونووقاندن،  و  گوێپێنەدان 
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ئینکارکردنی بوونی نەخۆشییەکەیە، دوای ئەوە بەرەنگاربوونەوەیەکی نائومێدانەی 
نەخۆشییەکەیە، لە کۆتاییشدا سەرکەوتن بەسەر نەخۆشییەکەدا. دوای ئەوەی ئەم 
جەنگە لەگەڵ تاعوندا لە شارەکە ساڵێک دەخایەنێت ئیتر لەدەرەوەی شارەکەوە 

یارمەتی و کۆمەک دێت و شارەکە لە تاعون ڕزگاردەکرێت. 
کاراکتەرەکانی ناو ئەم ڕۆمانە کارادانەوەی جیاواز بەرامبەر بەچۆنیەتی مامەڵەکردنی 

پەتاکە نیشان ئەدەن هەندێکیان هەر لەسەرەتاوە دەکەونە بەگژاچوونەوەی نەخۆشییەکە، 
وەک دکتۆر روکس، Rieux، هەندێکیای تریان دۆخەکە بەکاردەهێنن بۆئەوەی دەوڵەمەند 
ببن لەڕێگای بەقاچاغ دەرکردنی خەڵکەوە بۆ دەرەوەی شارەکە بە پارە، کەسانێکی تر پەرە 
بە دین و دینداری دەدەن و پەتاکە وەک سزای خودا بۆ گوناهەکانی شارەکە وێنادەکەن 
و دەیانەوێت لەڕێگای دینەوە پێگەی خۆیان وەک کەسایەتی دینی بەهێزبکەن. لە ڕۆمانی 
خەڵکی  کە   ,Raymond Rambert بەناوی  ئامادەیە  ڕۆژنامەنووسێک  کەسایەتی  تاعوندا 
لەو شارەدا  ژیانی عەرەبەکان  لەسەر هەلومەرجی  ڕاپۆرتێک  نووسینی  بۆ  و  نییە  شارەکە 
چووە بۆ ئەوێ. گۆڕانی هەڵوێستی ئەم کەسایەتییە لەناو ڕۆمانەکەدا یەکێکە لە خاڵە هەرە 
سەرەکی و بنەڕەتییەکانی ڕۆمانەکە.  ئەم ڕۆژنامەنووسە کاتێک بۆی دەردەکەوێت تاعون لە 
شارەکەدا باڵوبۆتەوە، هەموو هەوڵەکانی لەوەدا کورتدەکاتەوە خۆی ڕزگاربکات و بەسەالمەتی 
شارەکە بەجێبهێڵێت. بۆیە پالنی دانانی هەاڵتنێکی قاچاغ لەشارەکە دادەڕێژێت، لە ساتێک 
پێویستە  کاتێک  کەچی  دروستدەبێت.  بۆ  خۆڕزگارکردنی  و  ڕاکردن  هەلی  ساتەکایشندا  لە 
ڕابکات بڕیارەکەی دەگۆڕێت و بڕیارئەدات لە شارەکەدا بمێنێتەوە و لەگەڵ دکتۆر روکسدا 
بەگژ تاعونەکەدا بچێتەوە.  گۆڕانی کەسایەتی ڕۆژنامەنووسەکە و گۆڕانی کاردانەوەکەی 
بەرامبەر بە پەتای ناو شارەکە پەیامی سەرەکی ڕۆماناکەیە. کامۆ لەڕێگای کەسایەتی ئەم 
ڕۆژنامەنووسەوە بەرگریی لە پابەستبوون و ئیلتیزامی ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی مرۆڤ دەکات 
بەرامبەر بەو ژینگەیەی لەناویدا دەژین، بەرامبەر بەو دونیا هاوبەشەی کەسەکان لەگەڵ 
یەکتردا بەشیدەکەن. کامۆ بڕیاری بەجێنەهێشتنی شارەکە و بەرەنگاربوونەوەی تاعونەکە 
لەالیەن ڕۆژنامەنووسەکەوە، وەک هەڵوێستێکی ئەخالقی نموونەیی نیشان ئەدات کە قابیلی 
بەرگریلێکردنە. بۆ تەفسیرکردنی ئەم گۆڕانە لە هەڵوێستی خۆیدا، ڕۆژنامەنووسەکە باس 
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لەوەدەکات پێی شەرەمە ئەو خۆی وەک تاکەکەسێک دەربازبکات 
و وەک تاکە کەسێک بەتەنها بەختەوەرببێت لەکاتێکدا ئەوانیتر 
ئەو  مایەی شەرمەزارییە  پێیوایە  نووقمن.  تاعونەکەدا  لەناو 
وەک تاقە کەسێک بتوانێت بەختەوەر بژی لەکاتێکدا دونیای 
دەوروبەری ئەو لەناو مردن و گرفت و نابەختەوەریدا نووقمە. 
لەڕێگای کاراکتەری ئەم ڕۆژنامەنووسەوە کامۆ دەیەوێت بە 
خوێنەران بڵێت، بەختەوریی شتێک نییە مرۆڤەکان لەتەنهای 
خۆیاندا پێیبگەن و ئەزموونی بکەن، بەختەوەری پرۆژەیەکی 
پێکەوەیی و دەستەجەمعییە، بەشێکە لەژیان لەگەڵ ئەواینتردا.
دەربارەی  کتێبێکە  یان  ئەخالقییە،  کتێبێکی  تاعون  ڕۆمانی 
ئەخالق، دەربارەی ئەوەی ئەو شتە چییە کە مرۆڤ دەکات بە 
مرۆڤ؟ چییە ئەو شتانەی نەگۆڕن و بەشێکن لە مرۆڤبوونی 
مرۆڤ لەهەموو شوێنێکدا؟ پێموایە وەاڵمی کامۆ بەم پرسیارانە 
بە  دەکات  مرۆڤەکان  ئەوەی  ئاشکرایە:  تەواو  ڕۆمانەدا  لەو 
مرۆڤ، بوونی تاکەکەسی و خەباتی تاکەکەسی خۆیان نییە، 
وەک لە سیزێفدا بینیمان، بەڵکو ئینتیمایەکی ئینسانی قووڵە 
بۆئەو پرۆژە دەستەجەمعییەی ناوی مرۆڤایەتییە، ناوی شارە، 
مەسەلە  بۆ  ئینتیما  کۆمەڵگایە.  ناوی 
گشتییەکان، بۆ ئەو شتەی کە دەشێت، 
جیاوازی  ناوی  جیاوازدا  شوێنی  لە 
لێبنێین، ئەو شتەیە کە دەمانکات بە 
تاعون  وتم  لەسەرەتادا  وەک  مرۆڤ. 
لەم ڕۆمانەدا رەمزی نازیزم و فاشیزمە. 
بەرامبەر  کۆمەڵگا  یەکەمی  کاردانەوەی 
بە فاشیزم بریتییە لە نکوڵیکردن لەوەی 

بەڕێوەیە،  و  مەترسییەکە  کە 
خۆدزینەوەیە  نکوڵیکردنە  ئەم 
دونیایەکی  کە  ڕاستییەی  لەو 
دروستبووە  نەخۆش  و  ترسناک 
فاشیەتە.  و  نازیەت  دونایەی  کە 
بریتییە  کاردانەوەکان  یەکەمین 
لەڕێگای  فاشیزم  لە  هەاڵتن  لە 
نکوڵیلێکردنەوە.  و  نەبینین 
تاعونە  ئەم  بەرەنگاربوونەوەی 
کەسێکی  چەند  لەسەرەتادا 
هەندێک  پێیهەڵدەستن،  کەم 
خۆیان  دەتوانن  مرۆڤەکان  لە 
بدزنەوە و لە تاعونەکە دەربازبن 
لە  ناتوانن  بەاڵم  ڕابکەن،  و 
وەک  خۆیان  بەرپرسیارێتی 
لەم  مرۆڤەکان  ڕابکەن.  مرۆڤێک 
ڕۆمانەدا مرۆڤبوونی خۆیان لەناو 
شەڕکردن لەگەڵ تاعون و لەپاڵ 
تاعونەکەدا  ئەو  بەگژاچوونەوەی 
دەدۆزنەوە و پیادەدەکەن. هەاڵتن 
ئەوان  مرۆڤبوونی  تاعون  لە 
لەوەیان  تاعون،  بە  دەگۆڕێت 
بە  دەیناکات  و  مرۆڤبن  دەخات 
تاعونێک وەک تاعونەکە ترسناک. 
مانای  مرۆڤبوون  ڕۆمانەدا  لەم 
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پەڕینەوە لە خودێکی تاکەکەسییەوە بۆ پەیوەستبوون بەو مەسەالنەوە کە بەهای 
گشتی و پێکەوەیی گرنگیان هەیە. ئەو بەها سەرەکییانەش کە ڕۆمانی تاعون 
بەرگریی،  دەستەجەمعی،  پێکەوەبوونی  هاریکاریی،  بەهای  لێدەکات  بەرگریان 
کۆڵنەدان و هەڵنەهاتن و خۆنەدزینەوەیە. هەموو ئەمانەش مەسەلەی ئیلتیزام و 

ئینتیما دەکەن بە مەسەلەی سەرەکی ناو ژیانی مرۆڤەکان. 
بەاڵم ڕۆمانی تاعون، وەک کارەکانی تری بەر لەو ڕۆمانە، درێژە کۆتایی بە ڕوانینی 

کامۆ بۆ ژیان وەک ناماقوڵێکی گەورە ناهێنێت، بەڵکو درێژە بەو ڕوانینە ئەدات. لەدیدی 
کامۆدا ئەو تاعونەی لەشارەکەدا باڵودەبێتەوە و دەتوانێت لەهەر ساتێکدا هەر کەسێکی 
بووێت بکوژێت، باڵوبوونەوەی ئەو هەموو مردنە و کۆتایی ئەو هەموو ژیانە ڕووداوێکی 
تەواو ناماقوڵە، ماناو مەبەستێکی دیاریکراویان لەپشتەوە نییە. تاعونەکە ڕووداوێکە دێت 
و ڕوودەدات و دەسکارییەکی قوڵی ژیانی مرۆڤەکان دەکات بەبێ ئەوەی ماناو مەبەستێک 

لەپشتی دروستبوون و باڵوبوونەوەی ئەو تاعونەوە هەبێت. 

مرۆڤی یاخیگەر
لە کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“دا کامۆ درێژە بە تێزی یاخیبوون و ئینتیما و بەرپرسیارێتی ئەدات 
و ئەمجارەیان لەباتی ”مرۆڤی ناماقوڵ” مۆدێلی ”مرۆڤی یاخیی“ پێشنیاردەکات. کامۆ ئەم 
کتێبە لە ساڵی ١٩٥١ دەنووسێت و باڵودەکاتەوە. یاخیبوون لەم کتێبەدا کەمتر یاخیبوونی 
کەمتر  ئەخالقییە،  زیاتر  و  سیاسی  کەمتر  تاکەکەسییە،  یاخیبوونی  زیاتر  و  کۆمەاڵیەتی 
تاکەکەسییە  گوتنێکی  ”نا“  زیاتر  کۆدەبێتەوە،  ئایندە  بۆ  و  ئێستا  بۆ  پرۆژەیەک  لەدەوری 
دژ بەوەی بەناوی ئایندەیەکی ئایدیالیستییەوە قسەدەکات بۆئەوەی ڕەوایەتی بە کۆمەڵێک 
لێرەشدا  مرۆڤ  یاخیبوونی  لەسەر  پێداگرتن  بەاڵم  ببەخشێت.  ئێستادا  لە  نەشیاو  کردەی 
مانای کۆتایی بیرۆکەی ”ناماقوڵ“ لە فیکری کامۆدا ناگەیەنێت، یاخیبوون لێرەشدا یاخیبوونی 
یاخیبوون  لێرەشدا  مانایە.  و  مەبەست  لە  خاڵی  ناماقوڵی  دونیایەکی  کە  دونیا  لە  مرۆڤە 
یاخیبوونی مرۆڤە وەک گەڕۆکێک بەدوای مانادا، وەک کەسێک ناتوانێت بەبێ مانا بژی، بەاڵم 
لە دونیایەکدا کە نە خۆی مانادارەو نە مانایەکیش بەبوونی مرۆڤەکان دەبەخشێت. لە دیدی 
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لە  بریتییە  یاخیبوون  دەکات،  مرۆڤ  لە  گەورە  غەدرێکی  خۆیەوە  بێمانایی  لەڕێگای  دونیا  کامۆدا 
کردەی ڕووبوونەوەی ئەو غەدرە.

الی کامۆ مرۆڤی یاخیگەر ئەو مرۆڤەیە کە دەڵێت ”نا“، هەڵگری کردەی بەرگرییە بەرامبەر بە دونیا، 
بەاڵم هەم ”نا“وتنەکەی و هەم بەرگرییەکەی دوو کردەی ڕووتن لە ئایدیۆلۆژیا، لە هەستکردنێکی 
ئیشکردن  لە  نەک  ئاراستەدەکەن،  یاخیبوون  کردەی  بەرەو  لەناوەوە  مرۆڤ  کە  دێن  ئەخالقییەوە 
بەبێ  یاخیبوونە  لێرەدا  یاخیبوون  گەورە.  کۆمەاڵیەتیی  یان  سیاسیی  ئایدیالێکی  پیادەکردنی  بۆ 
ئایدیۆلۆژیا، بەبێ حیکایەتێکی گەورە کە بەناوی هەقیقەت یان بەناوی زانست و شۆڕش و ڕزگاریی 
و ئایندەیەکەی زێڕینەوە قسەبکات. ئەم یاخیبوونە هاوکات یاخیبوونێکە بەبێ کردەی توندتیژیی، 
بەبێ  تەنانەت  شۆڕشگێڕانە“،  ”توندوتیژیی  بیرۆکەی  بەبێ  ئەوانیتر،  کوشتنی  مافی  بەبێ 
بیرۆکەی شۆڕش خۆشی. ڕەخنەکردنی توندوتیژیی لە کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“دا بەشێکە لە کردەی 
بەگژاچوونەوەی سەرجەمی ئەو ئایدیال و نموونە بااڵنەی کە بەناوی پیادەکردنی ئەو ئادیاالنەوە 
ڕەوایەتی بە کوشتنی مرۆڤەکانی تر دەبەخشن. ئەم کتێبە بەرگری لەو بۆچوونە دەکات کە هیچ 
مەسەلە و ئایدیال و شۆڕشێک لە ژیانی مرۆڤ خۆی بەهادارتر نییە، کەس مافی کوشتنی مرۆڤی 
تری نییە، کوشتنی مرۆڤەکان لەپێناوی مەبەستە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا هیچ روایەتییەکی 

ئەخالقییان نییە.
ئەم ڕوانینە تایبەتانە بۆ مرۆڤ و شۆڕش و ئایدیالی سیاسی و مێژوو، ڕوانینی دوای ئاشکرابوونی 
تاوانە گەورەکانی جەنگی جیهانی دووهەم بەگشتیی و تاوانی کۆشتنی بە کۆمەڵی جولەکەکانە لە 
هۆڵۆکۆستدا، بەتایبەتی. هەروەها ڕوانینی  دونیای دوای ئاشکرابوونی ئۆردوگا 
زۆرملێ و تۆقێنەرەکانی ستالینە لە سیبریا. هاوکات کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“ 
و  بیرۆکە  ئامادەگی  دونیای  نازییەت،  لە  ڕزگاربوونە  دوای  دونیای  کتێبی 
تێکەڵکردبوو.  نازییەتدا  لەگەڵ  دەستیان  لەوانەی  تۆڵەسەندەوە  پراکتیکی 
”تاوانی سیاسی“ ئەوەندە  ئەم کتێبە ئەوەندەی کتێبێکە دژ بە ”کوشتن“و 
ئەم  ورد  ئەوەی  دونیا.  گۆڕینی  بۆ  مرۆڤ  هەوڵدانی  بە  دژ  نییە  کتێبێک 
بە مەسەلەی  قەتعی  بنبڕو  وەاڵمێکی  کامۆ  تێدەگات  لەوە  بخوێنێتەوە  کتێبە 
ڕەوایەتی بەکارهێنان یان نەهێنانی توندوتیژی ناداتەوە. پرسیارەکە ئەوەیە 
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بەبێ  بگۆڕدرێت  دونیا  دەکرێت  ئایا 
لەم  ئەوەی  توندوتیژیی؟  بەکارهێنانی 
ئایدیۆلۆژیای  ئامادەیە  کامۆدا  کتێبەی 
ناتوندوتیژیی  یان  دژەتوندوتیژیی 
گاندی  وەک  کامۆ  نییە،  ”گاندی“یانە 
و  توندوتیژیی  دژایەتی  ئاشکرا  بە 
ناکات،  ناتوندوتیژیی  بۆ  پەنابردن 
بەپێچەوانەی  کامۆ  بدوێین، الی  وردتر 
توندوتیژیی  دژایەتیکردنی  گاندییەوە 
هەیە  ئەوەی  ئایدیۆلۆژیا،  بە  نەبووە 
ئەو  ئەخالقییانەی  ڕەخنەکردنێکی 
شێوازانەی توندوتیژییە کە لە مێژووی 
هاوچەرخەکاندا  جەنگە  و  شۆڕش 
هاوکات  دەڵێم  ئەمە  کە  بەکارهاتووە. 
بکەمەوە  خاڵەش  لەو  جەغت  دەبێت 
ئەو  توندوتیژیی  بۆ  کامۆ  ڕوانینی  کە 
توندوتیژی  کە  نییە  مارکسییە  ڕوانینە 
و  وێنادەکات  مێژوو“  ”مامانی  وەک 
لە  گرنگ  گۆڕانکارییەکی  هیچ  پێیوایە 
مێژوودا بەبێ بەکارهێنانی توندوتیژی 
ڕوونادات. ڕوانینی کامۆ بۆ توندوتیژیی 
نێوان  لە  لەشوێنێکدایە  کتێبەدا  لەم 
خوێنەر  بەبێئەوەی  مارکسدا،  و  گاندی 
تێبگات داخۆ بە قەتعی کامۆ لەکامیان 
گۆڕانکاریی  بۆ  ڕوانینێکی  چ  و  نزیکە 

پیادەکردنی  لە  توندوتیژیی  ڕۆڵی  و 
گۆڕانکارییە مێژووییەکاندا هەیە. لە 
”مرۆڤی یاخیی“دا کامۆ تەنها کێشەی 
لەگەڵ کوشتنی مرۆڤدا نییە، بەڵکو 
ئەو  یادەوەری  سڕینەوەی  لەگەڵ 

ئەوەدا چۆن  لەگەڵ  کوشتنەیشدا هەیە، 
بژی.  کوشتندا  بیروەرییەکانی  لەگەڵ  مرۆڤ 
کوشتنی مرۆڤ بۆشاییەکی وا دروستدەکات کە 
مرۆڤ ناتوانێت بەهیچ شێوەیەک پڕیبکاتەوە.

کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“ کتێبێکە دژ بە مێژووی 
شۆڕشی  لەسەردەمی  خۆرئاوا  هاوچەرخی 
ڕووداوەکانی  دوای  دونیای  تا  فەرەنسییەوە 
و  دووهەم  جیهانی  جەنگی  و  هۆڵۆکۆست 
لە  گومانە  کتێبی  کتێبکە  ستالین.  تاوانەکانی 
کامۆ  بەباوەڕی  بەهاکانیان.  لە  و  شۆڕشەکان 
و  ئامێزکردنەوە  بە  شۆڕشەکان  ئەگەرچی 
بەرگریکردن لە فیکرەی ئازادیی و دادپەروەریی 
و  ئازادیی  شۆڕشگێڕەکان  دەستپێدەکەن، 
لێکجیانەکراوە  دوانەیەکی  وەک  دادەپەروەریی 
وێنادەکەن، بەاڵم هەمیشە ساتێک دروستدەبێت 
شۆڕشگێڕان  دادپەروەریی  پیادەکردنی  بۆ  کە 
ناچاربن هەندێک شت بکەن کە ڕێگرن لەبەردەم 
ڕزگاریی  دواخستنی  بۆ  هۆکارێکبن  و  ئازادیدا 
مرۆڤ. کامۆ پێیوایە ئەو جۆرە ساتە بەردەوام 
توندوتیژییە،  و  تێرۆر  هاتنەکایەی  ساتەوەختی 
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کەسانێک پەیدادەبن بەناوی دادپەروەریی و ئازادییەوە کوشتنی کەسانیتر بە کردەیەکی پێویست و 
دادپەروەر دادەنێنن. لەم دیدەوە ئەلبێر کامۆ بەدرێژیی باس لە ڕووداوەکانی شۆڕشی فەرەنسی و 
ڕۆڵی ڕۆبسپێر و سان جۆست لەو ڕووداوانەدا دەکات، ڕۆڵێک تیایدا بەکارهێنانی توندوتیژی و کوشتن 
و تێرۆر لەپێناوی ئازادیداوەک کارێکی پێویست و شەرعی وێنادەکرێت و ڕەوایەتی سیاسی و ئەخالقی 
پێدەبەخشرێت. ئیدی لێرەبەدوا کوشتن بەناوی پرنسیپێکی گەورەوە، کوشتن بەناوی فیکرەیەک یان 
ئایدیالێکەوە، کوشتن بەناوی لۆژیکی مێژووەوە، کوشتن بەناوی بەرپاکردنی گۆڕانکارییەوە، دەبێت 

بە کردەیەکی ڕەواو دەشبێت بە بەشێکی گرنگ لە مێژووی سەدەی بیستەم. 
 

کامۆو فەلسەفەی کوشتن
لەسەرەتای کتێبی مرڤی یاخییدا کامۆ باس لە شێوازە جیاوازەکانی کوشتن لە مێژووی مرۆڤدا دەکات، 
ئەو خاڵەی بەالی ئەوەوە شوێنی لەسەرڕاوەستانە ئەو ڕاستییەیە کە لە دونیای ئەمڕۆدا فەلسەفەیەک 
ئەمڕۆدا  لەدونیای  کوشتن  نەبووە.  بوونی  مرۆڤدا  مێژووی  لە  پێشتر  کە  دروستبووە  کوشتن  بۆ 
کردەیەک نییە تەنها پیاوکوژەکان پێیهەستن، بەڵکو بەشێکە لە شێوازێکی تایبەتی بیرکردنەوەش 
لە دونیا، بەشێکە لە فیکر، بووە بەجۆرێک لە فەلسەفە. لەم فیکرو فەلسەفەی کوشتندا، وەک کامۆ 
بەناوی  کەسانێک  بە  دەبن  تاوانبارەوە  لە  داوەر.)٦(  بە  دەبن  پیاوکوژەوە  لە  پیاوکوژەکان  دەڵێت، 
ڕوانینێکی تایبەتەوە بۆ مێژووو لێکدانەوەو تەفسیرێکی تایبەتی دونیاوە دەدوێن. ئەوەی کامۆ بە 
پلەی یەکەم دژایەتی دەکات ئەم بە فەلسەفەکردنەی کوشتنە، دۆزینەوەی رەوایەتی فیکرییە بۆ 
مرۆڤ کوشتن بەناوی دروستکردنی دونیایەکی نوێوە. کاری ئەم شێوازە لە فیکر 
ئەوەیە مەعقولیەت بە کوشتن بدات، بیکات بە کارێکی عەقاڵنی، لەوە دەریبکات 
تاوانێک بێت بەرامبەر بە مرۆڤ و بەس، یان دەرەنجامی هەڵچونێکی دەرونی، 
یان ڕق، یان حەزێکی نەخۆشانەبێت لە کوشتن. بەپێچەوانەوە ئەم شێوازە 
نموونەیی  و  ئایدیالیی  پرۆژەیەکی  لە  بەبەشێک  دەکات  کوشتن  فیکر  لە 
گەورە، پرۆژەیەکی ”ڕاقی“ و ”پێشکەوتوتر” بۆ بەرهەمهێنانی مرۆڤی بااڵتر و 
مرۆڤایەتیی مرۆڤانەتر. کوشتن لێرەدا دەبێت بە بەشێک لە تیورەیەکی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی کە مژدەی دروستکردنی دونیایەکی باشتر و جوانتر و مرۆڤی 

ئەدەبیسەردەم
42



باشتر و پێشکەوتوتر ئەدات. 
بە  مرۆڤ  کوشتنی  گرێدانەی  ئەم 
و  سیاسی  پرۆژەی  و  تیورە  و  فیکر 
وادەکات  گەورەوە،  کۆمەاڵیەتی 
کوشتن چیتر تەنها ڕوداوێکی ناوازە 
بۆ  هێما  تەنها  نەبێت،  الوەکی  و 
ئەخالقیی  و  دەرونی  تێکچوونێکی 
پەراوێزیی  دیاردەیەکی  و  کاتی 
بەشێک  بە  دەیکات  بەڵکو  نەکات، 
مرۆڤ  سەرەکییەکانی  چاالکییە  لە 
نوێ  دونیایەکی  دروستکردنی  بۆ 
بەپێی کۆمەڵێک نەخشەی فیکریی و 
تیوریی و ئایدیۆلۆژیی تایبەت. ئەم 
لەسەدەی  کوشتن  وادەکات  دۆخەیە 
کوشتن  لە  جیاوازبێت  بیستەمدا 
ئەمەشە  هەر  تردا،  سەدەکانی  لە 
ساڵی  پەنجا  ماوەی  لە  وادەکات 
هەفتا  بیستەمدا  سەدەی  یەکەمی 
بەکورتی  بکوژرێت.  مرۆڤ  ملیۆن 
بیستەمدا  سەدەی  لە  ئەوەی 
دەگیڕێت بوونی کوشتنە بە بەشێک 
لە پرۆگرامی دروستکردنی کۆمەڵگا 
جیاوزە  ئەمەش  نوێ،  دونیایەکی  و 
سەدەکانی  لە  کوشتن  کردەی  لە 
بەر لەسەدەی بیستەمدا. لە دونیای 

تاوان  وەک  دەسەاڵتداران  تاوانی  کۆندا 
و  کوشتن  مرۆڤەکان  ویژدانی  دەبینرا، 
بڕینەکانی وەک کوشتن و بڕین و تاوانی 
دونیای  لە  بەاڵم  سەیردەکرد،  ڕووت 
تازەدا کوشتن چیتر وەک تاوان نابینرێت، 

بەڵکو وەکو ڕێگایەک بۆ گەیشتن بە ئازادیی 
بۆ  ئامرازێک  وێنادەکرێت،وەک  دادپەروەریی  و 
وەدیهێنانی مرۆڤایەتییەکی بەرزتر و بااڵتر لەو 
مرۆڤایەتییەی لە ئێستادا لەئارادایە. بەم شێوەیە 
بەڵکو  وێناناکرێن،  تاوان  وەک  چیدی  تاوانەکان 
و  لەبەردەکەن  ”بەرائەت“  و  ”بێتاوانی“  بەرگی 
وەک بەشێک لە پرۆگرامی گۆڕانکارییەکی بەنرخ 

و بااڵتر دەبینرێن.)٧(

ناماقوڵ و کوشتن
بیرۆکەی ناماقوڵ لە فیکری کامۆدا، بیرۆکەی ئەوەی 
هەڵگری  بێمانایە،  و  بێمەبەست  دونیایەکی  دونیا 
ڕەهەندێکی گرنگە دژ بە کوشتنی مرۆڤ. لەپشتی 
دژایەتیکردنی  لە  جۆرێک  ناماقوڵەوە  فیکرەی 
کوشتنی مرۆڤ هەیە لەپێنای ئەم یان ئەو دید و 
ئایدیا و دین و نادیندا. نەبوونی هیچ مانایەک لە 
پشتی دونیاوە ئەو پێوەرە لە مرۆڤ دەسێنێتەوە کە 
بکرێت بەهۆیەوە مانایەک بە کوشتن ببەخشرێت. 
ئەگەر دونیا دونیایەکی بێلۆژیک و بێمەبهست بێت، 
ئەگەر مانایەک لەپشتی بوون و ئامادەگی ئێمەوە 
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لە دونیادا بوونی نەبێت، ئەو دەم مانایەک بۆ کوشتن نامێنێتەوە مرۆڤ بتوانێت بەرگری لێبکات، 
یان لۆژیکێک بۆ کوشتن مرۆڤ پەنای بۆببات بۆ بەخشینی رەواویەتی بە کوشتنی مرۆڤەکان. ئەگەر 
دونیا دونیایەکی ناقوڵبێت هەموو هەوڵدانێک بۆ کوشتنی مرۆڤ لەپێناوی پیادەرکدنی ئەم یان ئەو 
دید و ڕوانینی دیاریکراودا تاوانێکە بەرامبەر بە مرۆڤ. ئەگەر دونیا ناماقوڵبێت چ ماقوڵیەتێک لە 
کوشتنی مرۆڤەکاندا هەیە؟ بەمجۆرە دەبینین لەناو بیرۆکەی ناماقوڵ خۆیدا بیرۆکەی دژە کوشتنی 
مرۆڤ ئامادەیە. ئەگەر ماناو لۆژیک لە بنەڕەتەوە لەناو دونیادا بوونیان نەبێت، بێگومان ئەودەم 
ناتوانێت  بەاڵم  بکوژێت،  تر  دەتوانێت مرۆڤی  و  بێگومان مرۆڤ دەشێت  نابێت.  مانای  کوشتنیش 
مەبەست و مانا و لۆژیکێکی ماقوڵی پێببەخشێت. گرنگی فەلسەفەی ناماقوڵ الی کامۆ لەوەدایە 
کە ناهڵێت پێوەرێک یان تیورەیەکی لۆژیکی بۆ کوشتن دروستببێت. مادام دونیا لەبەردەم پرسیار 
و گومانەکانی مرۆڤدا بێدەنگە، مادام شتێک نییە پێمانبڵێت ڕاستی ڕەها کامەیە و ماناکانی بوون 
و ژیان چین، بۆیە ناکرێت هیچ مانایەک بۆ کوشتنی مرۆڤ لەئارادابێت و هیچ ئەرگومێنتێکیش 
بتوانێت ڕەوایەتی پێببەخشێت. بەم جۆرە باوەڕهێنان بە عەبەس و ناماقوڵ دەتوانێت هەنگاوێکی 
گرنگبێت لە کۆتایهێنان بە کردەی کوشتنی بەمەبەست و کوشتنی ئایدیۆلۆژیی، کوشتنێک بەهانەی 

تیوریی و لۆژیکی بۆ هێنرابێتەوە و لەم ڕێگەیەوە ڕەوایەتی پێبەخشرابێت. 
یەکێک لە ڕەهەندە گرنگەکانی ناماقوڵ لە فیکری کامۆ و الی زۆرێک لە بوونگەراکانی تریش ئەوەیە 
کە مرۆڤ بەرەو یەقین و باوەڕiی نەگۆڕ و هەمیشەیی نابات، بەڵکو بەرەو پرسیار و گومانی هەمیشەیی 
دەبات، بەرەو گومانێک کامۆ وەک ”گومانی میتۆدی“ الی دیکارت وێنایدەکات. گومانی میتۆدی مانای 
دۆخی گومانکردنی بەردەوام لەهەموو شتێک تا ئەو کاتەی بوونی ڕاستەقینەی 
ئەو شتانە دەسەلمێنردێت. ئەمە وادەکات ناماقوڵ دۆخێکی عەقڵی و دەرونیی 
پرسیاردا  لە شێوەی  هەمیشە  دابنێت،  لەسەرەتادا  مرۆڤ  هەمیشە  کە  بێت 
دەربکەوێت، هەوڵێکبێت بۆ پشکنینی مرۆڤ بۆ خودی خۆی، بۆ پیاچووبەوە 
بە ڕاستی و دروستی بڕیار و ویست و خواست و هەڵبژاردنەکانیدا. ناماقوڵ 
لەم ئاسەتدا پشکنینی بەردەوامی خودە بۆ خود خۆی لەپێناوی بەردەوامیداندا 
بە پرسیار و گومانەکاندا. ئەمە وادەکات بیرۆکەی ناماقوڵ الی کامۆ بە قووڵی 
ببەسترێتەوە، وەک پێشتریش وتم کتێبی ”مرۆڤی  یاخیبوونەوە  بیرۆکەی  بە 
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بەڵکو  دابڕابێت،  ناماقوڵ  لە  نییە  کتێبێک  یاخیی“ 
ناماقوڵ و  کتێبی قووڵکردنەوەی ڕوانینی کامۆیە بۆ 
بۆ  مرۆڤ  بەردەوای  پشکنینی  بەدۆخی  گەیاندنیەتی 
بیر و بۆچوون و هەڵوێست و خەون و خولیاو ئاکارەکانی 
”نا“  بتوانێت هەم  و داڕشتنەوەیان بەوجۆرەی مرۆڤ 
هەم  دەژی،  تیایدا  دونیایەی  بەو  بەرامبەر  بڵێت 
ئازارو  ناو  دەیباتەوە  کە  بەهابێت  کۆمەڵێک  خاوەنی 
یاخیبوون  مرۆڤ.  وەک  مرۆڤ  بەرپرسیاریەتییەکانی 
نییە،  ئینسانی  و  سیاسی  کردەیەکی  تەنها  لێرەدا 
بەڵکو کردەیەکی خودیی ناوەکییە، یاخیبوونە بەڕووی 
هەموو ئەو شتانەدا کە خود ئەزموونی نەکردوون و 
ماناکانیان نەژیاوە و پرسیاریی لێنەکردوون. بەشێکە 
مرۆڤ  ناوەکییەی  دونیا  بەدوای  گەڕان  و  خۆدۆزین 
و  ئامادەکان  و  حازر  وەاڵمە  قبووڵنەکردنی  خۆیدا. 
ئەو خواستانەیە  و  بااڵدەست  لۆژیکی  قبووڵنەکردنی 
بسەپێنێت.  تاکەکەسیدا  بەزۆر  دەیەوێت  دونیا  کە 
هەمیشە  یاخیبوونەوە  لەپشتی  دەڵێت  کامۆ  وەک 
بە هەق هەیە. هەقێک  و  دادپەروەریی  بە  هەستێک 
و  پێشێلبکرێت  هەقنییە  و  نابێت  پێیوایە  مرۆڤ  کە 
بنرێت  بەسەردا  پێ  نابێت  مامەڵەبکرێیت،  بێڕێزانە 
و نرخی بۆ دانەنرێت. ئەمەش مانای ئەوەی کردەی 
یاخیبوون تەنها کردەیەک نییە پەیوەست بە جەستەوە 
ئازاردانی  قبووڵکراوەکانی  سنوورە  تێپەڕاندنی  بە  و 
جەستەوە. یاخیبوون تەنها دەرەنجامی گەیشتنی ئازار 
و فشار و زۆر بۆهێنانی فیزیایی بە خاڵێک نییە کە 

نەتوانێت  چیتر  مرۆڤ 
و  جەستەیی  لەڕووی 
ئازارو  ئەو  دەرونییەوە 
فشارە قبووڵبکات، بەڵکو 
و  هەستێک  پابەستی 

دیاریکراویشە  وێناکردنێکی 
و  هەقە  چی  ئەوەی  دەربارەی 
یاخیبوونە  لەپشتی  ناهەقە.  چی 
هەستکردن  هەم  و  ئازار  هەم 
یاخیبوون  ئامادەیە.  بەناهەقی 
خاڵەیە  ئەو  گەیشتن  دەرەنجامی 
قابیلی  ناهەقی  چیتر  تیایدا  کە 
ئەوەی  بێگومان  نییە.  قبووڵکردن 
چی  و  هەقە  چی  پێماندەڵێت  
ویژدانی  و  هۆشیاریی   ناهەق 
مرۆڤە، ئەوە هۆشیاریی و ویژدانن 
و  هەق  سنوورەکانی  پێماندەڵێن 
شتەکان  کوێ  تا  کامانایە،  ناهەق 
قابیلی قبووڵکردن و لەکوێدا قابیلی 
لەپشتی  واتە  نیین.  قبووڵکردن 
جۆرێک  یاخیبوونەوە  کردەی 
وێناکردنێکی  و  هۆشیاریی  لە 
تایبەت بۆ مرۆڤبوون هەیە کە بە 
مرۆڤ ئەڵێن تا کوێ دونیا قابیلی 
پێوستە  لەکوێدا  و  قبووڵکردنە 
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بۆ  هێما  مرۆڤدا  لەناو  هۆشیارییە  جۆرە  ئەم  ئامادەگی  یاخیببێت.  دونیایەدا  ئەو  بەڕووی  مرۆڤ 
بەو  مرۆڤ،  بە  دەکات  مرۆڤ  شتێک  بەهادارە،  و  ئازیز  هەیە  ئینساندا  لە  شتێک  کە  دەکات  ئەوە 
بوونەوەرە کە خۆی بە خاوەن وژیدان و ڕێز و کەرامتە دەزانێت، شتێکی ناوەکی مرۆڤ دەتوانێت 
بڵێت تۆ شایستەی ئەو مامەڵەیە نیت کە  بە مرۆڤ  و  ببێت بەیەک  لەگەڵیدا  پیادابکات،  باوەشی 
دەکرێیت یاخود، تۆ نابێت ئەو سووکایەتیانەت بەرامبەر بکرێت. الی کامۆ ئەم شتە، ئەم شێوازە 
لە هەستکردن و بیرکرندەوە، بەسراوەتەوە بە بوونی کۆمەڵێک بەهاوە کە ڕێزنەگرتنیان ڕەوایەتی 
بە یاخیبوونی مرۆڤەکان ئەدات. لێرەشدا و لەناو هەناوی یاخیبووندا جگە لە هۆشیاریی و وژیدانی 

مرۆڤ. شتێک هەیە ناو ی بەها ئەخالقییەکانە کە مرۆڤ بەرەو یاخیبوون دەبەن.

یاخیبوون و گۆڕستانە ناوەکییەکان
ئازار و فشارە،  و  ویژدان  و  باسکران، مەبەستم بوونی هۆشیاریی  هەموو ئەو شتانەی لەسەرەوە 
وابکات  سنوورێک  هەبێت،  مرۆڤ  دانبەخۆداگرتنی  و  سەبر  بۆ  سنوورێک  وادەکەن  ئەمانە  هەموو 
و  کۆبکاتەوە  خراپەکارییەکان  قبووڵبکات،  ناشیرینییەکان  هەموو  ئامادەنەبێت  و  نەتوانێت  مرۆڤ 
لەناو خۆیدا بیاننێژێت. مرۆڤ دەتوانێت لێرەو لەوێ لەم یان لەو ساتدا بێدەنگبێت، بەاڵم ناتوانێت 
ئەو شتانەی  نازانێت،  بەڕاستی  ئەو شتانەی  ناشتنی هەموو  بۆ  بە گۆڕستان  بکات  ناوەوەی خۆی 
بە دڵی نییە، ئەوانەی مرۆڤ دەشکێنن و بێ بەهاو بێنرخی دەکەن، ئەو شتانەی مایەی جواڵندنی 
هەستکردنە بە سووکایەتی. مرۆڤ دەشێت بڕێک لە سوکایەتی و نادادپەروەریی قبووڵبکات، بەاڵم 
ناشیرنییەکانی دونیا،  ناشتنی هەموو  ناتوناێت دەرونی بگۆڕێت بۆ گۆڕستانی 
ئەمەیان زەحمەتە. هەمیشە ساتێک دروستدەبێت مرۆڤ نایەوێت چیتر شتەکان 
بۆ ناو ئەو گۆڕستانە ناوەکییە بنێرێت، یاخود نایەوێت لەناوەوە تەواو ببێت 
بە گۆڕستان و مردووخانەیەک لە دەرونی خۆیدا دروستبکات بۆ هەموو ئەو 
شتانە کە قابیلی قبووڵکردن نین. مرۆڤ نایەوێت پڕبێت لە پۆخڵەواتی دونیا، 
ناوەوەی بگۆڕێت بۆ گوفەکێکی گەورە. ئەم نەویستنە ئەو ساتەیە کە مرۆڤ 
هەست بە ناهەقییە گەورەکان دەکات و هەست بەوەدەکات پێویستە وەک مرۆڤ 
شتێک دەربارەیان بکات. یاخیبوون لێرەدا وەک جۆرێک لە پێداویستیی ڕۆحی و 
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لێدێت، هەموو ئەو سنوورانەی  دەرونی 
قبووڵکردن  و  دانبەخۆداگرتن  سەبرو 
پێشتر  کە  تێدەپەڕێنێت  ڕازیبوون  و 
و  کراون  ناوەکییە  گۆڕاستانە  ڕەوانەی 
قبووڵکردنی  دۆخی  لە  بەشێکیشبوون 
لە  بەشێک  یان  ناودونیا،  ناهەقییەکانی 
ستراتیژیەتی گوێڕایەڵی و بێدەنگبوون. 
ئەو کاتەی کە مرۆڤ ئەو هەستەی تێدا 
قابیلی  بوونەوەرێکی  کە  دروستدەبێت 
ئەو  ئەودەم  نرخاندنە،  و  ڕێزلێنان 
هەستە دەبێت بە ڕاستیی و بە بەشێک 
لە هۆشیاربوونی مرۆڤ بە بوونی خۆی و 
بە دونیا، ئیتر ڕێزنەگرتن و نەنرخاندنی 
هۆکاریی  دەبێتە  مرۆڤ  پۆزەتیڤی 
ئەو  تا  دەشێت  یاخیبوونێک  یاخیبوون، 
شوێنە بڕوات مرۆڤ ئامادەبێت قوربانی 
بە ژیانی خۆی بدات لەپێناوی پاراستنی 
مرۆڤ  کە  بەهایانەدا  و  ئەو هۆشیاریی 
وەک مرۆڤ و ێنادەکەن. ئامادەیە بمرێت 

لەپێناوی پاراستنی مرۆڤبوونی خۆیدا.

یاخیبوون و ڕق
لە دیدی ئەلبێر کامۆدا مرۆڤی یاخیگەر 
دەستپێبکات،  ڕقەوە  لە  نییە  کەسێک 

یاخیبوون  وزەی  و  سەرچاوە  ڕق 
نییە، لە هەمووشی گرنگتر ڕق ئەو 
یاخیبوون  کردەی  کە  نییە  بەهایە 
بەپێچەوانەوە  ئاراستەدەکات. 
بەهایانەی  ئەو  مرۆڤ  یاخیبوونی 

ئاراستەی دەکەین کە بەهای پۆزەتیڤن، 
مرۆڤ  لە  کەوا  مرۆڤ،  بە  دەکەن  مرۆڤ  کە 
دەکەن هەستبکات نرخێکی ناوەکیی گەورەی 
و  فشار  لەژێر  ئێستادا  لە  نرخە  ئەو  و  هەیە 
جۆرە  ئەم  بریندارکردندایە.  و  ڕێزنەگرتن 
بەهایانە، واتە ئەو بەهایانەی لە پشتی کردەی 
ئەو  هی  یان  ئەم  بەهای  تەنها  یاخیبوونەوە، 
تاکەکەس نییە بەتەنها، بەڵکو بەهای گشتیین، 
پەیوەستن بەوەوە هەیە کە مرۆڤ وەک مرۆڤ 
شایانی  و  دەگمەنە  و  تایبەت  بوونەوەرێکی 
ڕێزلێگرتن و نرخاندێکی بەرزە. کەسی یاخیگەر 
بوونی خۆی  لە  بەرگریی  یاخیبوونەوە  لەڕێگای 
بەاڵم  دەکات،  ڕێز  خاوەن  تاکەکەسێکی  وەک 
بەهایانەش  هەموو  لە  بەرگریی  هاوکات 
و  تایبەت  نرخێکی  ئەو  بوونی  بە  کە  دەکات 
قورساییەکی تایبەت دەبەخشن. یاخیبوون لەم 
دیدە کامۆییەدا لەوێوە دەستپێناکات کە مرۆڤ 
بهێنێت،  بەدەستی  دەیەوێت  و  نییە  شتێکی 
بۆشاییەکی  و  نووقسانی  پڕکردنەوەی  لە  واتە 
لە  یاخیبوون  بەڵکو  ئەخالقییەوە دەستپێناکات، 
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مرۆڤ  کە  دەستپێدەکات  شتێکەوە  لە  بەرگریکردن 
جێگیرە  خۆیدا  مرۆڤ  لەناوەوەی  کە  شتێک  هەیەتی، 
دەبەخشێت.  مرۆڤ  مرۆڤبوونی  بە  گرنگ  نرخێکی  و 
بەها  ئەو  سەلماندنی  کردەی  یاخیبوون  کردەی 
بوونەوەرێکی  وەک  مرۆڤ  کە  گرنگەیە  ناوەکییە 
هۆکاری  دیکەوە  سەرێکی  لە  دەناسێنێت.  بەنرخ 
یاخیبوون پەیوەندی بە ئەنانیەت و خودپەرستییەکی 
ناتەندروستەوە نییە، پەیوەندی بە تەماحی ڕاکشان و 
خۆی،  خود  دەرەوەی  بۆ  نییە  خودەوە  درێژکردنەوەی 
ئێرەیی  و  ئەنانیەت  لەڕێگای  خۆی  خود  فوکردنە  بۆ 
بەڵکو  بابەتەوە،  لەم  دیکەی  شتی  و  ڕق  و  بوغز  و 
پەیوەندی بە پێداگرتنی مرۆڤەوە هەیە لەسەر خودی 
خۆی لەبەردەم دونیادا، سەلماندنی خود و ڕێزگرتن و 
بەرجەستەکردنیەتی لەناو دونیادا و لەبەردەم ئەوانیتر 
و لەگەڵیاندا. یاخیبوون قبووڵنەکردنی سوکایەتییە بە 
خود، قبووڵنەکردنی گرگنی و بێنرخییە، بەاڵم هەرگیز 
تەماحی سوکایەتیکردنی بە کەسانی تری لە پشتەوە 
کە  گشتییەی  بەها  ئەو  نییە. 
مرۆڤی یاخیگەر بەرگریلێدەکات، 
بریتییە لە پاراستنی کەرامەت، 
کەرامەتێکی هاوبەش لەنێوان 
کەرامەتی  مرۆڤەکاندا، 

ئینسانی.)٨(
پێ  تر  جارێکی  لێرەدا  کامۆ 
ئەخالقییەکانی  ڕەهەندە  لە 

یاخیبوون خۆشی  و  دادەگرێت  یاخیبوون 
دەبینێت.  ئەخالقی  کردەیەکی  وەک 
بە  پتەودا  پەیوەندییەکی  لە  ئەخالقیش 
هەقیقەت  بەاڵم  دەبینێت.  هەقیقەتەوە 
و  زانستی  هەقیقەتێکی  کامۆ  الی 
لە  جۆرێک  بۆ  نییە  هێما  نییە،  تیوریی 
مەعریفە کە نەکرێت هەڵە یان ناڕاست 
چەمکێکی  هەقیقەتیش  بەڵکو  بێت، 
بۆ  هێمایە  یەکەم  بەپلەی  و  ئەخالقییە 
ڕاستگۆبوونی مرۆڤ لەگەڵ خودی خۆیدا، 
دونیای  لەگەڵ  مرۆڤ  ڕاستگۆبوونی 
الی  هەقیقەت  جەوهەری  دەوروبەریدا، 
کامۆ جەوهەرێکی تاکەکسییە، پەیوەندی 
خۆی  هەقیقەتی  مرۆڤ  هەیە  بەوەوە 
بەشێوەیەکی ڕاستگۆ و بەرپرسانە بژی. 
بۆ  ئامرازێکە  هەقیقەت  ڕوانینەدا  لەم 
دروستکردنی خود، بۆ داڕشتنی تاکایەتی 
مرۆڤ و  داڕشتنی و یژدان و هۆشیاریی 
لێرەدا  تاکەکەسی بەرپرسیار. هەقیقەت 
تەواو  ناوەکییە  ئەخالقیی  ڕووبەرێکی 
بوغزەوە.  و  ڕق  و  درۆکردن  بە  ناکۆک 
چ لەبەرامبەر خود خۆیدا، چ لەبەرامبەر 
مانایە هەقیقەت شتێک  بەم  ئەوانیتردا. 
هەبێت،  زانستەوە  بە  پەیوەندی  نییە 
و  درۆ  تێپەڕاندنی  بە  پەیوەندی  بەڵکو 
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ساختەکاریی و ماسک و چەندڕوویی و شتی تری لەم بابەتەوە هەیە. هەقیقەتی 
زانستی شتێکە گرنگ نییە کێ هەڵگرەکەیەتی، پیاوکوژێک یان فریشتەیەک، بەاڵم 
و  خۆی  لەگەڵ  کە  هەڵگریەتی  کەسێک  تەنها  ئەخالقییەکەی  بەمانا  هەقیقەت 

لەگەڵ ئەوانیتر و لەگەڵ دونیادا ڕاستگۆبێت. 
خاڵێکی گرنگی تر کە لە کتێبی ”مرۆڤی یاخی“دا ئامادەیە بریتییە لە بەخشینی 

ئاکارێکی گشتی بە کردەی یاخیبوون، یاخیبوون تەنها پابەستی ئاکاری ئەم یان ئەو 
تاکەکەسی دەگمەن نییە، شتێک نییە تەنها بۆ کۆمەڵێک مرۆڤی ناوازە دانرابێت، بەڵکو 
کردەیەکی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقییە هی هەموو یان زۆربەی مرۆڤەکانە. کامۆ تا ئەو شوێنە 
دیکارتییە  کۆجیتۆ  ئەو  وەک  مرۆڤ.  ”سروشت“ی  لە  بەشێکە  یاخیبوون  بڵێت  کە  دەڕوات 
بیکردنەوە  لەباتی  ئەمجارە  بەاڵم  هەم“،  من  کەواتە  بیردەکەمەوە  ”من  دەڵێت  کە  وایە 
یاخیبوون خاڵی سەرەکییە: ”من یاخیدەبم کەواتە من هەم“. یاخیبوون لێرەدا بەبەشێک لە 
بوونی مرۆڤ وەک مرۆڤ، ڕەهەندێکە لە ڕەهەندە سەرەکییەکانی مرۆڤبوون. مرۆڤ بۆئەوەی 
تا  بەڵکو  نا،  ڕەها  یاخیبوونی  بەاڵم  یاخیبێت،  بتوانێت  پێویستە  بێت  مرۆڤ  وەک  بتوانێت 
مانایەکی  بە  دەگەیەنێت.  بەیەکتریان  و  نزیدەکاتەوە  لەیەکتر  مرۆڤەکان  سنوورەی  ئەو 
دیکە کردەی یاخیبوون پێویستە تا ئەو شوێنە بڕوات کە ڕێگرنەبێت لەبەردەم پەیوەندی 
تێکنەدات.  پێکەوەژیان  مەبەستی  بە  بەیەکەوە  کۆبوونەوەیان  و  بەیەکترییەوە  مرۆڤەکان 
بۆ  نەگۆڕێت  یاخیبوون  وادەکات  تێنەپەڕاندنی  و  ڕێزگرتن  و  ناوەکییە  ئەم سنوورە  بوونی 
پێچەوانەکەی، واتە نەبێت بە ستەمگەریی و کۆیلەگەرایی.)٩( یاخیبوون لەم ڕوانینەدا ئازارە 
تاکەکسییەکان، بەتایبەتی ئەو ئازارە تاکەکەسییانەی بەشێکن لە ئەزموونی هەستکردن بە 
عەبەس و پوچگەرایی، دەگۆڕێت بۆ ئازاری دەستەجەمعی. ئازارە شەخسییەکان ڕەهەندێکی 
گشتیی و دەستەجەمعی گرنگ وەردەگرن. مرۆڤی یاخی هەستدەکات ئازارە شەخسییەکانی، 
بە  دەبن  و  ئازارێکی گشتی  بۆ  دەگۆڕێن  دروستدەبن،  ژیانەوە  بێمانایی  لە  ئازارانەی  ئەو 
ناوی  کامۆ  کە  بێت  دروستدەکات  شتە  ئەو  ئەمە  مرۆڤەکان.  پێکەوەیی  ژیانی  لە  بەشێک 
”چارەنووسی هاوبەش“ی لێدەنێت، چارەنووسێک لەڕێگای مرۆڤەکان و لەنێوان مرۆڤەکاندا 

دروستدەبێت.)١٠( 
مرۆڤ  وەک سروشتی  و  دەکات  یاخیبوون  لە  باس  کە  کامۆ  پێکرد،  هێمام  پێشتریش  وەک 
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یاخیبوون  لە  خیانەت  دەشێت  یاخیگەر  مرۆڤی  کە  لەبیرناکات  خاڵە  ئەو  هاوکات  دەیناسێنێت، 
یاخیگەر  مرۆڤی  دەیجوڵێنن.  یاخیبوون  بەرەو  بەهایانەی  بەو  بەرامبەر  ناپاکبێت  دەتوانێت  بکات، 
یاخیگەربێت،  نەبێت  گرنگ  بەالیەوە  چیتر  پەشیمانببێتەوە،  بچێت،  یاخیبوون  لە  تاقەتی  دەشێت 
یاخود یاخیگەرییەکەی کورتبکاتەوە بۆ هەندێک کڵێشەی بەتاڵ، بۆ بۆشاییەک نەکرێت سنوورەکانی 
دەستنیشان بکرێت، یاخود یاخیگەرییەکەی تێکەڵببێت بە نارسیسمێکی کوشندە، ببێتە بە پاڵنەرێک 
بۆ سوکایەتیکردن بە مرۆڤەکانی تر، هەستی بە کۆیلەکردنی ئەوانیتر گەورەبکات هتد... لەهەموو 
ئەو دۆخانەدا مرۆڤی یاخیگەر دەبێت بە مرۆڤێکی ترسناک، چونکە یان ئەوەتا مەیلێکی نارسیستی 
و سوڵتەوی کوشندە لەخۆیدا گەشەپێئەدات و ئەو مەیالنە ئاراستەی یاخیبوونەکانی دەکات، واتە 
ئینکارێکی  خۆیدا،  لەوێنەکانی  وێنەیەک  پاراستنی  پێناوی  لە  یان  خۆیدا،  لەپێاوی خودی  ئامادەیە 
تەواوی هەموو دونیای دەرەوەی خۆی بکات و هیچ شتێکی ئەو دونیایە نەسەلمێنێت، یان النیکەم 
کۆیلەبوون  مەیلی  یاخود  بکات،  بێبەها  و   بێڕێز  خۆی  خودی  دەرەوەی  شتەکانی  سەرجەمی 
تا  نابەرپرسیارێتی،  و  گوێپێنەدان  و  خەمساردی  ئااڵی  جیاواز  بەشێوازی  و  گەورەبکات  لەوانیتردا 
ڕادەی تەسلیمبوون، بەرزبکاتەوە. لەم دۆخانەدا، دۆخی گۆڕانی مرۆڤ بۆ بوونەوەرێکی نارسیستی 
ترسناک کە توانای ئەوەی نەمێنێت دونیا و کێشەکانی ببینێت، یاخود دونیا بەو شێوەیە وێنابکات کە 
تەنها وێنەکانی ئەوکەسە لەسەر خۆی بسەپێنن، ئەوەی ئاراستەی کردەی یەخیبوون دەکات چیدی 
مەسەلەی پاراستنی کەرامەت نییە، کەرامەتی کەسیی و کەرامەتی ئەوانیتر، بەڵکو ئەو هەست و 
حەز و مەیالنەیە کە قاچێکیان لەناو ڕق و قاچەکەی تریان لەناو نەرجسیەتێکی ترسناکدایە. لەم 
دۆخانەدا گرنگ نییە مرۆڤ چەند باسی یاخیبوون بکات و چ ئایدیال و بیرۆکەیەکی 
لەم  ژیانی،  یان چۆن دەیکات بە دروشمی سەرەکیی  لێدروستبکات،  گرنگیی 
دۆخانەدا ڕەهەندە ئەخالقییە ناوەکییەکە لە یاخیبوون دەسێندرێتەوە یاخیبوون 
یاخیبوون بۆئەوەی  دەگۆڕدرێت بۆ کۆمەڵێک کڵێشەی بەتاڵ و ترسناک.   
وەک یاخیبوونێکی تەندروست بمێنێتەوە نە لە ڕقەوە دەستپێدەکات، نە لە 
خودێکی فوتێکراویی تەماحاوییەوە کە خەون بە کۆیلەکردنی دونیاوە ببینێت، 
نە لەوەشەوە بیەوێت لەدەرەوەی کۆمەڵگادا و بەتەنها یاخیبوونی خۆی بژی. 

یاخیبوونی ڕاستەقینە یاخیبوونە بۆ پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ وەک مرۆڤ. 
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ڕەخنە لە مرۆڤی یاخی
کامۆ یەکێک بوو لەو کەسە کەمانەی لە سااڵنی 
سۆسیالیزم  و  کۆمۆنیزم  لە  ڕەخنەی  پەنجادا 
گرت،  توندوتیژیی  و  شۆڕش  و  ستالینیزم  و 
ڕەخنەکردنی ئەم مەسەالنە لەو ڕۆژگارەدا کەم 
کە  ڕۆشنبیرانەوە  ئەو  لەالیەن  بەتایبەتی  بوو، 
ئەوانەی  حیسابدەکران.  چەپ  فیکری  لەسەر 
کە لەگەڵ کامۆدا ناتەبابوون ڕەخنەی ئەوەیان 
لێدەگرت کە ئەو ڕەخنەی ئەخالقی لە سۆسیالیزم 
کە  کەسێک  ڕەخنەی  دەگرێت،  کۆمۆنیزم  و 
مێژوودا،  لەگۆڕانی  بەشادربێت  نەیەوێت 
ببینێت  گەورە  گۆڕانی  بە  خەون  کەسێک  یان 
کردەی  ئەو  لەناو  دەستەکانی  نەیەوێت  بەاڵم 
گۆڕانکارییانەدا پیس ببێت و گەردی لێبنیشێت. 
ڕەخنەگرانی کامۆ ڕەخنەیان لە کەسێک دەگرت 
بەپاکی  ئەخالقییەوە  لەڕووی  بۆئەوەی  کە 
بمێنێتەوە لە مێژوو ڕووداو و کێشە سەرەکییەکانی 
هەڵبێت. بۆئەوەی لەڕووی ئەخالقییەوە پاکبێت، 
نەبێت.  دونیا  نەگۆڕانی  یان  گۆڕان  بە  باکی 
هەموو ئەوانەی ڕەخنەیان لە کامۆ دەگرت لەوە 
ئەدوان کە گۆڕانی دونیا بە دەسکێشی سپییەوە 
کامۆ  سوفییەی  ئەخالقییە  ڕۆحە  ئەو  ناکرێت. 
بەرگریلێدەکات کردەی مێژوویی ئیفلیج دەکات 
مەیسەری ناکات. بەبۆچوونی من بڕێکی زۆری 

کامۆ  ڕاستن،  ڕەخنانە  ئەم 
و  ئەخالقگەرە  مرۆڤێکی 
ئەخالقگەر  کەسێکی  وەک 
دەڕوانێت،  دونیا  لە 
کێشەکان  و  ناهەموارییەکان 

بەاڵم  دەبینێت،  کارەساتەکان  و 
لە ترسی ئەوەی هەر بەشداربوونێکی 
دونیایە  ئەو  گۆڕینی  بۆ  ڕاستەقینە 
برینداری  ئەخالقییەوە  لەڕووی 
دونیا  بیرۆکەی گۆڕینی  لە  واز  بکات، 
کامۆ  ئەلبێر  لەڕاستیدا  دەهێنێت. 
نێوان  لە  بێت  لەشوێنێکدا  دەیویست 
پاکیی و شۆڕشگێڕیدا، لەنێوان جوانیی 
گۆڕان  خەونی  لەنێوان  کۆمەڵگادا،  و 
ناو  بۆ  گۆڕاندا  دابەزاندنی  پرۆژەی  و 

مێژوو. 
کامۆ  لە  وا  ئەخالق  لەسەر  پێداگرتن 
کردەیەکی  لە  یاخیبوون  دەکات 
نزیکبخاتەوە،  نامێژوویی  و  ڕۆمانسی 
یاخیبوون بکاتە جۆرێک لە ڕۆمانسیەتی 
وەک  شۆڕش،  بەبێ  شۆڕشگێڕیی 
و  دونیا  گۆڕانی  بۆ  گەورە  خەونێکی 
بەشداریی  بەبێ  بەاڵم  مرڤ،  گۆڕانی 
مرۆڤ خۆی. یاخیبوون وەک کردەیەکەی 
و  ئەخالقیی  و  دەرونیی  تاکەکەسی 
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ویژدانیی، بەدوور لە بەرجەستەبوونە مێژووییە کۆنکریتەکانی. بەمجۆرە یاخیبوون دەبێتە کردەیەکی 
ئەخالقیی و دەرونیی کە بەزەحمەت دەتوانێت بۆ ناو مێژو و ناو واقیع شۆڕببێتەوە. 

بە بۆچوونی من یاخیبوون وەک کردە کاتێک مانا ڕاستەقینەکانی خۆی وەردەگرێت کە یاخیبوونێکی 
کۆنکریت بێت، ڕووی لە ڕووبەرێکی کۆنکریت و مێژوویەکی کۆنکریت و دونیایەکی کۆنکریتبێت، 
ڕووی لە کەسی و کۆنکریت و هێزی کۆنکریت و بەهاو نۆرمی کۆنکریت بێت. یاخیبوون دەشێت 
ڕەهەندێکی میتافیزیکی هەبێت، دەشێت ناڕازیبوونێک بەرامبەر بەوەی بۆ مرۆڤ بەوشێوەیە دروستبووە 
دەشێت  یاخیبوون  وایە،  ئێستادا  لە  ئەوەی  بەو شێوەیەیەوەک  ژیان  بۆ  و  دروستبووە  ئەوەی  وەک 
یاخیبوونبێت بەرامبەر بە خوداوەند، بە گەردوون و گشتێتی ژیان، بەاڵم ئەمجۆرە یاخیبوونانە کاتێک 
و کۆمەڵگایەکی کۆنکریت  مێژوویەکی کۆنکریت  لەناو  وەردەگرن کە  ڕاستەقینەکانی خۆیان  مانا 
ناو  بۆ  لە گشتێتییەوە  لە ئاسمانەوە بۆ سەر زەوی و  و کۆمەڵێک مرۆڤی کۆنکریتدا دروستببێت. 
بتوانین  دەبێت کە  مانای  کاتێک  یاخیبوون  بۆ  ئێمە  ڕوانینی  بەبۆچوونی من  دابەزێت.  تایبەتێتی 
بۆ سەرەتا یۆنانییەکانی یاخیبوون بگەڕێینەوە. لە یۆنانی کۆندا تەنانەت یاخیبوونی میتافیزکیش، 
یاخیبوون بەرامبەر بە گەردون و بە بوون، بەرامبەر بەوەی کە مرۆڤ وەک مرۆڤ و شەڕ وەک شەڕ 
و خێر وەک خێر دروستکراون، یاخیبوون بەرامبەر بە خوداکان، هەمیشە ڕەهەندێکی سەرزەمینیی 
کۆنکریت و دیاریکراوی گرنگی هەبوو. خوداکان الی یۆنانییە کۆنەکان هەم لە ئاسمان و هەم لەناو 
خوداکان  لە  یاخیبوون  بۆیە  ملمالنێدابوون،  لە  مرۆڤەکاندا  لەگەڵ  یەکداو  لەگەڵ  بوون،  مێژوودا 
یاخیبوون بووە لە شێوازێکی تایبەتی بوونی دونیا و بوونی مرۆڤ خۆشی. یاخیبوون لەوکاتەدا کە 
ڕەهەندێکی میتافیزکی هەبووە و ڕووی لە یاخیبوون بووە لە ئاسمان، لەهەمانکاتدا 
خوداکان  بە  بەرامبەر  یاخیبوون  هەبووە.  کۆنکریتی  شەخسی  ڕەهەندێکی 
کۆنکریت  یاخیبوونێکی  بەڵکو  نەبووە،   گشتی  و  ئەبستراکت  یاخیبوونێکی 
و دیاریکراو و مێژوویی بووە. ئەوەی لە یاخیبوونی کامۆییدا نائامادەیە، یان 

الوازە، ئەم ڕەهەندە یۆنانییە گرنگەیە.
 

کامۆو سێنترالیزمی ئەوروپی
خاڵێکی الوازو خراپی تری کتێبی ”مرۆڤی یاخیی“ لەوەدایە کە لە دیدگایەکی 
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کامۆ  و  نووسراوە  ئێرۆسێنتریزمییەوە 
کردەی یاخیبوون و ماناکانی یاخیبوون 
ئەوروپییەکانەوە  کۆمەڵگا  بە  تەنها 
دەنووسێت:  لەمڕووەوە  گرێدەدات. 
”پێدەچێت کێشەی یاخیبوون مانایەکی 
لەناو  تەنها  نەبێت،  ڕاستەقینەی 
نەبێت“.)١١(   خۆرئاواییدا  فیکری 
بۆ  دەگەڕێتەوە  کامۆ  ڕوانینەدا  لەم 
بیرۆکەیەکی هاوشێوە لە الی شاعیری 
ئەڵمانی شیلەر. شیلەر پێیوایە لە کوێدا 
گەورەیان  جیاوازییەکی  ”کۆمەڵگاکان 
لە سیستمی چینایەتی  وەک  تێدابێت، 
الی هیندۆسەکاندا، یان لەو شوێنانەدا 
کە کۆمەڵگا ”یەکسانبوونێکی رەها“یان 
لە  لەنێوان مرۆڤەکاندا، وەک  تێدابێت 
لەو  سەرەتاییدا،  کۆمەڵگای  هەندێک 
زەحمەتە  یاخیبوون  ڕۆحی  شوێنانەدا 
لە  یاخیبوون  واتە  دروستببێت“. 
کۆمەڵگایەکدا قابیلی دروستبوونە کە 
گەورەبن،  هێجگار  جیاوازییەکانی  نە 
ناوی  کەسەکانی  هەموو  ئەوەشە  نە 
لە  تەنها  پێیوایە  کامۆ  بن.  یەکسان 
خۆرئاوادا نە نایەکسانی بەو ڕادەیەیە 
کۆیلە  ئەویتر  ئاغاو  مرۆڤێک  کە 
ڕادەیەیە  بەو  یەکسانیش  نە  بێت، 

یەکسانبن.  بەیەکتری  هەمووان  کە 
بۆیە یاخیبوون تەنها لەناو خۆرئاوادا 
قابیلی دروستبوون و هەڵگری مانایە. 
نەک  بیرکردنەوە  لە  شێوازە  ئەم 
مێژووی  لە  تەواو  بێئاگاییەکی  تەنها 

دەرەوەی  کۆمەڵگاکانی  لە  یاخیبوون 
نیشان  دونیادا  تری  بەشەکانی  لە  خۆرئاواو 
ئەدات، بەڵکو لەسەر گریمانەیەک دروستبووە 
کە تەواو ناڕاست و نامێژوویی و میتافیزیکییە. 
لەسەر کۆمەڵێک وێنەی سادەو گشتگیرییەکی 
و  جیاوازیی  مەسەلەی  بۆ  دروستبووە  ترسناک 
کۆمەڵگا  دەرەوەی  کۆمەڵگاکانی  لە  یەکسانی 

خۆرئاواییەکاندا.
بۆ نموونە گەر کۆمەڵگای کوردی لە سەدەکانی 
بەر لە سەدەی بیستەم و تەنانەت ناو ناوەڕاستی 
سادەی بیستەم وەرگرین، دەبینین لە دونیایەکی 
کۆمەڵگای  وەک  دخراوی  دەرەبەگیی  و  خێڵەکی 
ئێمەدا، کە تیایدا ئاغاکان خاوەنی دەسەاڵتێکی 
زۆر و رەعیەتەکان تەواو بێدەسەاڵت بوون، دەڵێم 
تەنانەت لەناو مێژوویەکی لەو بابەتەدا چەندان 
نموونەی مرۆڤی یاخیگەر و کەسایەتی ناڕازیی، 
پیاوی بەرگریکەرەمان هەیە کە بەڕووی  ژن و 
بەها ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکاندا 
لە  عاشقانەی  ئەو  ژمارەی  کەمنین  یاخیبوون. 
مێژووی کۆمەڵگای ئێمەدا لە دەسەاڵت و دین و 
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بەهاکان یاخیبوون، دەستی یەکتریان گرتووە و بۆ شوێنێکی تر هەاڵتوون بۆئەوەی بتوانن عەشقی 
خۆیان وەک عەشق بژین. ئەدەبیاتی فۆلکلۆری ئێمە پڕە لە بەسەرهاتی یاخیبوونی کۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگی و دینی. کە باس لە کۆمەڵگای کوردی دەکەم دەمەوێت وەک نموونەیەک نیشانبدەم 
باوەڕیشموایە  دونیادا،  کۆمەڵگاکانی  زۆربەی  لە  مرۆڤ  مێژووی  لە  بەشێکە  یاخیبوون  کردەی  کە 
کۆمەڵگاکانی دراوسێشمان دەیەها و سەدەها نموونەی مرۆڤی یاخیگەر و ناڕازیان هەیە. بۆ نموونە 
یاخیبوونی سوفییە گەورەکانی دونیای ئیسالم لە دینی ڕووکەش، یاخیبوونی  نووسەرە گەورەکانی 
دونیای کالسیکی وەک ئەبو عەالی مەعەرەی و ئەبو نەواس و ئەوانیتر، یاخیبوونی حەالج و ئیبنی 
عەرەبی و ئیبن رەوەندیی و ئیبن حەنبەل و ئەوانیتر، نموونەی یاخیبوونێکن کە لەدەرەوەی کۆمەڵگا 
و  بەرمەکییەکان  و  کۆیلەکان  یاخیبوونی  لە  جگە  ئەمە  ڕوویانداوە.  خۆرئاوادا  فیکری  و  مێژوو  و 

شیعەکان هتد...)١٢(

چۆن و بۆواز لە کامۆ بهێنین؟
 بەبۆچوونی من هەموو پرسیارێکی ڕەها لەسەر چییەتی ماناکانی ژیان و چییەتی ئینسان پرسیارێکی 
هەڵەیە. مانا شتێک نییە لەدەرەوەی مرۆڤدا، لەدەرەوەی پەیوەندییەکان و دەزگاکان و ڕیزبەستنە 
شێوازە  و  بەرگریی  کردەی  و  دەسەاڵت  شێوازەکانی  لەدەرەوەی  نییە  شتێک  کۆمەاڵیەتییەکاندا، 
مرۆڤ  نێوان  پەیوەندیی  لە  بەشێکە  هەمیشە  مانا  دیاریکراودا.  لەسەردەمێکی  فیکر  جیاوزەکانی 
و شتەکانی دەوروبەری، پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ خودی خۆی و لەگەڵ ئەو ژینگە کۆمەاڵیەتی و 
فیکریی و مەعریفییەدا کە تیایدا دەژی. مرۆڤ هەرگیز لەناو یەک دونیاشدا ناژی 
تا بەدوای یەک مانا یان یەک مەبەستی دیاریکراودا بگەڕێت، مرۆڤ هەمیشە 
پرسیاری  چەندەها  هەریەکێکیشیان  و  دەژی  جیاوازدا  دونیای  چەندان  لەناو 
جیاواز و ئەگەری وەاڵمی جیاواز و مانای جیاوازیان تێدایە، دروستبوونی هەر 
دونیایەکیش بەناو ڕستێکی گەورە لە بڕیارو هەڵسوکەوت و جوڵە و مەبەست و 
پراکتیکی تاکەکەسی و دەستەجەمعیدا تێدەپڕێت. کە باس لەوازهێنان لە کامۆ 
دەکەم، باس لەوازهێنان لەو پرسیارە ئەبستراکتە گشتییانە دەکەم کە هەمیشە 
بۆوا  مرۆڤ  ئەوەی  پرسیاری  دەمێننەوە،  بێوەاڵمیش  و  بێوەاڵمن  هەردەم  و 

ئەدەبیسەردەم
54



دروستکراوە؟ ئایا مرۆڤ بوونەوەرێکی 
ماناو  ژیان  ئایا  نا؟  یان  سیزێفییە 
یان  هەیە،  دیاریکراوی  مەبەستێکی 
ئەم  بێمانایە؟  و  بێمەبەست  شتێکی 
پرسیارە  جۆرە  لەو  پرسیارانە  جۆرە 
نه  نییە.  کەوەاڵمیان  گشتییانەن 
قابیلی  هەڵەبوونیان  نە  و  ڕاستی 
پێویستە  ئەوەی  نین.  سەلماندن 
گشتی  پرسیارە  جۆرە  ئەم  شوێنی 
پرسیاری  بگرێتەوە  ئەبستراکتانە  و 
کۆنکریتە دەربارەی مرۆڤی کۆنکریتی 
و  کردن  کۆنکریت،  مێژوویەکی  ناو 
کۆنکریت  پرسیاری  دروستکردنی 
خۆیان بەشێکن لە کردەی بەخشینی 
دۆخە  لەو  مرۆڤ  بە  و  ژیان  بە  مانا 
سنوورادرەدا.  و  کۆنکریت  مێژووییە 
لێوردبوونەوەیە  شایانی  ئەوەی 
ئەوەیە ئەلبێر کامۆ لە ژیانی شەخسی 
پرسیار  لە  تێوەگالن  لە  جگە  خۆیدا 
کۆنکریتەوە  مەسەلەی  و  کێشە  و 
شتێکی دیکەی نەکردوە. کامۆ بەبێ 
ئەوەی باوەڕی بە حیکایەتێکی گەورە 
ئەوەی  بەبێ  هەبێت،  ڕزگاربوون  بۆ 
ئومێدێکی یۆتۆپیی ئاراستەی بکات، 
ڕۆمانی  لە  ڕوکس  دکتۆر  وەک  ڕێک 

نازییەتدا  تاعونی  بەگژ  ”تاعون“دا، 
کردەی  لە  بەشداردەبێت  و  دەچێتەوە 
فەرەنسادا.  لە  نازیزم  بەگژاچوونەوەی 
کامۆ ئەم بەشدارییە بەناوی حیکاتێکی 
گەورەوە ناکات، بەڵکو بەناوی مرۆڤبوونی 

خۆیەوە  فەرەنسیبوونی  بەناوی  خۆیەوە، 
کە  بەهاوە  کۆمەڵێک  بەناوی  هەروەها  دەیکات. 
مرۆڤ دەخەنە ناو کۆمەڵێک هاوکێشە و هەڵوێست 

و شێوازی بیرکردنەوەی کۆنکریت و تایبتەوە.
خاڵێکی دیکە لە فیکری کامۆدا کە تەواو پڕ کێشە 
لەشوێنی  ئەدەبیاتە  و  هونەر  دانانی  گرفتە  و 
کردەی شۆڕشگێڕانە بۆ گۆڕانی دونیا، سوفیزمێکی 
دەست  مێژوویی  پراکتیکی  شوێنی  لە  ئەخالقییە 
و  شۆڕش  بە  باوەڕی  کە  کامۆ  پیسکەر.  پەنجە  و 
نامێنێت،  دونیا  ڕیشەیی  دەسکاریکردنی  و  گۆڕان 
یان  بیبینێت،  ڕزگاربوون  بۆ  دەروازیەک  تاقە 
گەڕانەوەیە بۆ جوانیی و ئاسمان و دەریاو خۆرەتاو، 
هونەر.  بۆ  گەڕانەوە  یاخود  سروشت،  بۆ  گەڕانەوە 
هەژارخستن  کردەی  دۆخەکەشدا  لەهەردوو 
مێژوویە  پراکتیکە  و  کردە  بێنرخکردنی  و 
کۆنکریتییەکان لەئارادایە. بێگومان کامۆ خۆی وەک 
تاکەکەس دەتوانێت ڕزگاربوونی خۆی لە نووسین 
و  هونەر  بەاڵم  بدۆزێتەوە،  ئەدەبیاتدا  و  هونەر  و 
نین.  کۆمەاڵیەتیی  ڕزگاربوونی  پرۆژەی  ئەدەبیات 
لەڕێگای  نەداریی  و  هەژاری  کۆمەڵگا،  مرۆڤایەتی، 
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ئەدەبیات  ناگۆڕدرێن.  هونەرەوە  و  ئەدەبیات 
بەاڵم  گۆڕان،  پرۆژەی  لە  بەشێکبێت  دەتوانێت 
لەناو  مرۆڤ  چاالکانەی  کارکردنی  ئەلتەرناتیڤی 
نین.  گۆڕان،  پیادەکردنی  مەبستی  بە  مێژوودا 
لەوەهمێکی  خۆی  ئەدەبیاتەوە  لەڕێگای  کامۆ 
سیاسی و ئایدیۆلۆژیا گەورەی سەردەمەکەی خۆی 
ڕزگاردەکات بەاڵم دەکەوێتە ناو وەهمێکی ئەدەبیی 
و هونەرییەوە، لە ئایدیال و حیکایەتە گەورەکانی 
سەردەمی خۆی دووردەکەوێتەوە بۆئەوەی باوەش 
بە حیکایەتێکی گەورەی تردا بکاتەوە: حیکایەتی 
بۆ  ڕێگا  دواهەمین  وەک  چارەسەر،  وەک  هونەر 
لەپاڵ  و  کامۆوە  لەدوای  وەهمە  ئەم  ڕزگاربوون. 
کامۆشدا بۆ بەشی زۆری نووسەرانی قوتابخانەی 
فرانکفۆرتیش دەگواسترێتەوە. لەم ڕووەوە ڕۆجێ 
گارودی کە باس لە ئەلبێر کامۆ دەکات دەڵێت ئەو 
”سوفییەک بوو، بەاڵم بەبێ باوەڕبوون بە خودا“.
)١٣( کامۆ وەک چۆن ڕۆحانییەک بوو بەبێ خودا، 
ئاواش شۆڕشگێڕێک بوو بەبێ 
بوو  یاخیگەرێک  و  شۆڕش 

بەبێ یاخیبوون. 
دوای  من  بەبۆچوونی 
هەموو  ئەو  تێپەڕینی 
مردنی  بەسەر  سااڵنە 
نووسەرە  لەم  ئەوەی  کامۆدا 
شتە.  دوو  دەمێنێەتەوە 

لە  گەورەیەیە  ڕێزگرتنە  ئەو  یەکەمیان 
ژیان لە هەموو ساتێک لە ساتەکانی بووندا، 
ڕێزگرتنی ژیان تەنانەت لە ساتە هەرە دژوار 
دۆرنەکردن  تەمەندا،  تاریکەکانی  هەرە  و 
لەگەڵ خۆمان و لەگەڵ ئەوانیتردا، پاراستنی 
توندوتیژیی  لە  وازهێان  مرۆڤ،  میهرەبانی 
سەختی  پێداگرتنی  دووهەمیان  هتد... 
گوتنی  لەڕێگای  یاخیبوون  لەسەر  کامۆیە 
شتانەی  ئەو  هەموو  بە  بەرامبەر  نەخێرەوە 
ڕێزی ژیان و ڕێزی مرۆڤ و ڕێزی دونیا ناگرن، 
گەورە  نەخشەیەکی  بوونی  بەبێ  یاخیبوون 
هەتاهەتایی،  و  یەکجارەکی  ڕزگاربوونی  بۆ 
یاخیبووندا،  غیابی  لە  تەنانەت  یاخیگەریی 
شۆڕشگێڕبوون لە دۆخی نامادەگی شۆڕشدا. 
دمێنێتەوە  کامۆ  لە  ئەوەی  مانایە  بەم 
ڕێزگرتنی ئەو بەها ئەخالقییانەیە کە نرخی 
ژیان  وەک  ژیان  نرخی  و  مرۆڤ  وەک  مرۆڤ 
بەرز ڕادەگرن. هۆشیاربوون و حەساسبوونە 
بەرامبەر بەو ڕاستییەی کە مرۆڤ دەتوانێت 
و  تر  مرۆڤەکانی  بۆ  کابوس  بە  ببێت 
لەباتی  و  بەربەرییەت  میهرەبانی،   لەباتی 
خۆشەویستی  لەباتی  و  سوکایەتی  ڕێز 
ئەو  کامۆ  فیکری  لێببارێت.  توندوتیژیی 
دەڵێت  کە  لێئەدات  بۆ  خەتەرەمان  شوتی 
پرنسیپە  و  بەها  بەناوی  دەتوانێت  مرۆڤ 
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گەورەکانەوە تاوانی گەورە و کەم وێنە ئەنجامبدات، بەناوی جوانییەوە ناشیرینیی و 
بەناوی گۆڕانی دونیاوە گۆڕستان و بەناوی مرۆڤایەتییەکی باشترەوە بێنرخکردنی 
تەواوی مرۆڤ، دروستبکات. ئەم هەستە ئەخالقی و ئەم حەساسیەتە ناوەکییە و 
ئەم گرنگیدانەی تاکەکەسە بە داڕشتنی دونیای ئەخالقیی خۆی، ئەم خۆداڕشتن 
لەگەڵ  و  بخوێنینەوە  کامۆ  ئەمڕۆ  تا  وامانلێدەکات  تایبەتەیە،  خودسازییە  و 

تێکستەکانیدا بژین.

پەراوێزەکان

 Weiland, J. Sperna )1999(. De mens in de filosofie van de Twintigste Eeuw. Amsterdam,         -١

 .Meulenhoff.p. 194

٢ـ سیزێفو پرۆمیسیۆس کێن؟

سیزێفلە ئەفسانە یۆنانییەکەدا هەم دروستکەری شاری ئیفیراو هەم یەکەمین پادشای ئەو شارەیە. پیاوێکی فێڵبازو ناپاک و پڕ 

تەماعە. لە دوو نیوە دروستبووبوو، نیوەی خودا و نیوەکەی تری دز و جەردە. سیزێف لەالیەن خوداکانەوە سزا ئەدرێت بەوەی 

هەموو ڕۆژێک بەردێکی گەورە پاڵپێوەبنێت بۆسەر لوتکەی شاخێک، بەاڵم هەموو جارێک بەر لەوەی بەردەکە بگەیەنێتە سەر 

لوتکەی شاخەکە بەردەکە خلدەبێتەوەو دەچێتەوە شوێنەکەی خۆی. بەم جۆرە سیزێف هەموو تەمەنی پاڵ بەو بەردەوە دەنێت و 

بەردەکەش سەرلەنوێ خلدەبێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی. ئەم کارە کە سیزێف تا هەتاهەتایە ئەنجامی ئەدات وەک کارێکی بێماناو 

ئەوەی  ناماقوڵە،  ژیانێکی  ژیانیشی  و  ناماقوڵە  مرۆڤێکی  سیزێفی  مرۆڤی  لێرەوە  ناماقوڵ.  تەواو  کارێکی  دەبینرێت،  بێمەبست 

دەیکات و  ئەنجامی ئەدات زیاتر وەک سزایەکی بێماناو بێمبەست دەردەکەوێت تا کارێکی مانادار و بەسود و ماقوڵ. 

بەاڵم ئەی پرۆمیسۆس کێیە و مرۆڤی پرۆمیسۆسی چییە؟

هەموو  و  سەردەکەون  پرۆمیسۆسدا  باوکی  بەسەر  خوداکان  کۆنە،  یۆنانی  گەورەکانی  تیتانە  لە  یەکێک  کوڕی  پرۆمیسۆس 

خوداکان  لە  ئاگر  ئۆلۆمپ  لەشاخی  و  یاخیدەبێت  خوداکان  کارەی  بەم  دژ  پرۆمیسۆس  لەئەنجامدا  لێدەسێننەوە.  دەسەاڵتێکی 

بەڕووی  یاخیبووە  مرۆڤی  سیمبۆڵی  پرۆمیسۆس  بکات.  بەهێز  پێ  خۆی  بتوانێت  بۆئەوەی  ئینسان  بە  ئەیبەخشێت  و  ئەدزێت 

دونیا و دەسەاڵتی بااڵدەستدا. بەاڵم پرۆمیسۆس لە یاخیبوونەکەیدا ئەدۆڕێت و دەگیرێت و لەسەر شاخێک بە بەردێکی گەورەوە 

دەبەسترێتەوە تا دەمرێت. 
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     سەردار عەزیز

ساردبوو. ره نگی کاشیه كان سپی بوون، به اڵم هێنده 
سارته ردا،  دیواری  چیرۆکی  له  وه ك  نه بوون،  سپی 
بوو،  نه وه ده کان  سه ره تای  بده ن.  چاو  ئازاری  هه تا 
به ختیاری/ ته کنیکی  په یمانگای  له  کیمیا،  وانه ی 
سلێمانی. ئێمه له دواوه دانیشتبوین. یه كه مجاربوو 
تری  هاورێیه كی  ئه و  دابنیشم.  یونس  به  نزیک 
یاده وه ریمی  له  زۆره كان  رۆژگاره   ناوی،  هه بوو، 
سڕیوه ته وه. له سه روی هه موو شتێکه وه ئه وان له و 
کۆمه ڵه  گه نجه بوون که به وجودییه كان ده ناسران. 

من پێشتر له سه ر شه قامه كان رۆمانی نامۆی کامۆم 
بینی بوو به وه رگێرانی زمانی عه ره بی. به اڵم ئه و 
ڕۆژه یه كه مجار بوو که یونس له کاتی وانه دا دایه 
ده ستم و په ڕه ی یه كه میم خوێنده وه. دایه مرودوه، 
هێنده  که  ڕسته یه که  نازانم.  ئه مرۆ،  یان  دوێنی 

ئایاکامۆشایانی
خوێندنهوهیه؟
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خۆشه ویسترین  مه رگی  به رامبه ر  ته نانه ت  بده یت،  بێباکی  جاڕی  زوو  هه ر  ده بێت  ده تحه په سێنی، 
که س، هه  تا بتوانیت به رده وام بیت له خوێندنه وه. دایکی کامۆ ئافره تێکی به دبه ختی نه خوێنه واری 
کڵۆڵ بوو. له ماڵێکی سێ ژوری بێ کاره با و بێ ئاوی هه ژاردا له جه زائیر وه ك بێوه ژن ده ژیا. بۆ 
دابینکردنی بژێوی کاری پاککردنه وه ی ده كرد. له سه رووی هه موو ئه مانه وه زۆرێک گوێگران بوو. له 

ماڵدا نه نکی کامۆ ده سه اڵتدار بوو که زۆرجار وه ك ئافره تێکی دڵڕه ق ده رده كه وت.
ده ست بردن بۆ کامۆ، هه وڵدان بۆ خوێندنه وه ی کامۆ، بۆ که سێکی دووره شاری وه ك من وه ك بڤه یه ك 
کامۆ  نه بوو.  که لتوری  هێنده  هه بوو،  کۆمه اڵیه تی  و  ئایینی  پاشخانی  هێنده  که  بڤه یه ك  وابوو. 
ئه و ڕۆژانه له سلێمانی له چوارچێوه یه كی تایبه ته وه ده بینرا: چوارچێوه  یه کی یاخیبوون و بێباکی. 
سلێمانی و کوردستان ئه و رۆژگاره له سه رده می پاش راپه ریندا ده ژیا. ڕۆژگارێک که تایبه تمه ندی 
خۆی هه بوو. خه  ون و ئازار هێنده تێکه ڵ بووبوون به ئاسانی لێکجواد نه ئه كرانه وه. گه رچی واڵت له 
ژێر ئابڵۆقه دا بوو به اڵم کردنه وه یه ك له ئاستی فیکریه وه له ئارادبوو. که ده رئه نجامه که پشێویه كی 

فیکری بوو که هێنده به رهه می نه بوو.
من، وه ك خۆم، له قۆناغی په رینه وه دابووم. ڕاڕایی خه سڵه تی بااڵی سه رده می په رینه وه یه. الوبووم، 
دونیای خه یاڵم ته سک بوو، تینوبووم، ده مویست فێربم؛ ده مویست هه بم. ئه مه دۆخێکی گونجاوه 
بۆ نوسان به ئه ده بی کامۆوه. ئه لبێرت کامۆ به زمانێکی ساده ده نوسێت. هه ر ئه وه یه که له نێو 
چینی الواندا خوێنراوه یه، دیاره به له به رچاوگرتنی بابه تی بێباکی و یاخیبوون. ره نگه که م رۆشنبیری 
تر هه بن هێنده ی کامۆ و سارته ر، که وه ك جوته یه ك ده بینران، له دونیای کوردیدا ناویان هاتبێت و 
خوێنرابنه وه. دیاره هه ریه ك له م دوانه به شێوه یه كی فراوان نه  خوێنراونه ته وه، 
ره نگه  زیاتر.  هه  موان  له  کامۆ  نامۆی  کاره  کانیان.  له  ده قێک  چه ند  به ڵکو 
هۆکاری هاتنی کتێب له لوبنانه وه و ئاسانی وه رگێڕانی کاره كانی کامۆ له 
به ر زمان ساده ییه كه ی و گونجانی لەگه ڵ دۆخی کۆمه اڵیه تی دونیای ئێمه دا؛ 
هۆکارگه لێك بن له پشت ئه م فراوان خوێندنه وه وه. هه ر بۆیه منیش وه ك 
الوێکی تینو به خوێندنه وه هه ر زوو به ر ئه م شه پۆله که وتم. له کۆمه ڵگای 
کوردیدا که ده خوێنیته وه، یان توڕه ده بێت یان ده رئه نجامی توڕه ییه. په یوه ندی 
خوێندنه وه  و توڕه یی ره نگه بوارێک بێت پێویستمان به زیاتر تێڕامان هه بێت 
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هێنده ی  هیچ  راستیدا  له  لێی. 
چیه تی  راستی  ناتوانێت  توڕه یی 
ئه وه ی له دونیای ئێمه دا ده گوزه رێت 
راڤه بکات. وه ك چۆن توڕه یی نابێت 
له  کامۆ  که  بێت  شۆرش  پاشخانی 
کتێبی یاخیدا پێمان ده ڵێت، به هه مان 
به  گه ڕان  پاشخانی  نابێت  شێوه 
توڕه یی  مه عریفه شدابێت.  دوای 
له  جگه  فه رامۆشکراوه،  بوارێکی 
سلۆته ردایک  پیته ر  گه وره كه ی  کاره 
کات"  و  "توڕه یی    Zorn und Zeit
گه ڵ  له  ده ستبازی  له  جۆرێکه  که 
هایدگه ر  به ناوبانگه که ی  ناونیشانه 
کات و بوون، من کاری تر پێنازانم. 
ڕوانگه ی  له  کامۆ  خوێندنه وه ی 
یان  توڕه یه ك  وه ك  توڕه ییه وه، 
له  جگه  ئێمه دا  دونیای  له  یاخیه ك 
هیچی  توڕه ییت  بۆ  زیاتر  به هانه ی 
تر پێنابه خشێت. ئه مه مه ترسیه كی 
گه ڵ  له  مامه ڵه كردن  له  گه وره یه 
ئه ده بدا. له راستیدا له مامه ڵه كردن 
لەگه ڵ ده قدا به شێوه یه كی فراوان. 
دڵنیاکردن،  خۆ  بۆ  خوێندنه وه  
ناخ.  گرکانێکی  به  کڵپه دان  بۆ 
خوێندنه وه گه ر نه بێته مایه ی ڕاڕایی، 

و  پرسیار  مایه ی  یان  جودابینی،  مایه ی 
و  ئایده لۆژی  کارێکی  ئه وا  پیاچوونه وه، 

دینیه.
له  درێژ  مێژوویه كی  سه رباری 
ناوێک،  وه ك  زیاتر  کامۆ،  ئاماده بوونی 

و  ئه ده بی  دونیای  له  کااڵیه ك،  وه ک  یان 
به  روانگه کانی  و  کامۆ  کوردیدا،  رۆشنبیریی 
هێنده ی  کامۆ  دیاره  نه ناسراوه.  شێوه یه ك  هیچ 
له ده ره وه ی فه ره نسا جێگای بایه خه نیوهێنده له 
نێو فه ره نسادا جێگای بایه خ نییه. هۆکاری ئه مه 
له چینه  بنه ما: یه كه م کامۆ  ده گه رێته وه بۆ دوو 
ئه رستوکراته ناسراوه كه ی فه ره نسا نییه. له کتێبی 
له  باس  لێیه تی سارته ر  رقم  که  مناڵییه ك  وشه: 
دۆخی چینی ناوه ندی خێزانی خۆیان ده كات، کاتێک 
جیاوازه.  زۆر  کامۆدا  گه ڵ  له  بکه ین  به راوردی 
له  فه ره نسا  رۆڵی  به رامبه ر  هه  ڵوێستی  بۆ  دووه م 
له  قه یراناویدابوو  په یوه ندیه كی  له  کامۆ  جه زائیر. 
مامه ڵه كردنی لەگه ڵ کۆڵۆنیالیزمدا. کامۆ له ساڵی 
فه ره نسا.  بۆ  ده كات  کۆچ  جه زائیره وه   له   1942
که  بێت  له وه دا  کامۆ  گه  وره ی  کێشه ی  ڕه نگه 
ڕه وشتگه رایه. ڕه وشتگه رایی یانی له به رچاوگرتنی 
هێند  به  یان  پشتگوێخستن  و  تاکه که سی  دۆخی 
وه رنه گرتنی رۆڵی ده زگا یان کۆمه ڵگا. به مانایه كی 
تر دیدێکی فه لسه فیانه نه ك کۆمه  ڵناسیانه. ئه مه 
وه ها ده کات که کامۆ توشی دوالیزمێک بێت. توشی 

ئەدەبیسەردەم
61



ر  خنه گری  جۆرێک  به  ئاگاییدا.  له  بێت  که رتبوونێک 
ئایرله ندی کۆنه ر کروز ئۆبرایان ده ڵێت کامۆ له نه ستیدا 
له  به اڵم  هاوڕابوو،  فه ره نسیدا  کۆڵۆنیالیزمی  گه ڵ  له 
ئاگاییدا هه وڵی ئه دا دژی بێت. ئیدوارد سه عید دێت دیدی 
ره خنه ی بۆ کامۆ فراوان ده کات، به جۆرێک کۆبه رهه می 
که  خانه یه که وه  ده خانه  کامۆ  ژیاری  و  ژیان  و  کامۆ 
سه رتاپای ده بێته مایه ی ره خنه. سه عید له کتێبی که لتور 
و ئیمپراتۆریه تدا ده ڵێت کامۆ له جه زائیر گه وره بووه و 
ژیاوه، به اڵم به هیچ جۆرێک زمانی و شێوازی نووسینی 
جه زائیری  خه ڵکی  که لتوری  که  لێنایه ت  ئه وه ی  بۆنی 
زمانی  کامۆ  نووسینی  زمانی  وه رگرتبێت.  هێند  به 
چینی ناوه ندی فه ره نسیه. ئه م بێئاگاییه یان ئه م خود 
بێئاگاییکردنه ده چێته خانه ی بوونی نه بووی ئه ویتره وه 
ده بینێته وه.  دا  ئه سیمیالسیون  سیاسه تی  له  خۆی  که 
ئه سیمیالسیون به فه ره نسی و ئه سیمیله یشن به زمانی 
ڕوونکردنه وه ی  بۆ  ده كرێت  تواندنه وه.  یانی  ئینگلیزی 
نووسه رێکی  نموونه ی  کورد  خوێنه ری  بۆ  دۆخه  ئه م 
ئایا  تورکیا.  له  وه ربگرین  تورک 
پاڵه وانه  نامۆ  رۆمانی  ئه گه ر 
و  کورد  بکه یته  عه ره به که ی 
تورکیا،  بۆ  بگۆریت  شوێنه كه ی 
ده بێت  هه ڵوێستێکی  چ  کورد 
به رامبه ر ده قێکی وه ها. ده قێک که 
پاڵه وانه که ی شایانی ئه وه نییه که 
ناوی هه بێت. له کاتێکدا ده زانین 

له  ناونه نان  یان  ناونان  پرۆسه ی  که 
وردی  پرۆسه یه کی  ئه ده بیدا  ده قی 
میرسۆل  نموونه  بۆ  ئاگاییانه یه.  به 
تورکێک بێت به ناوی جه نگیز که وه ك 
سه رباز دێته مه اڵتیا له وێ له ڕۆژێکی 
گه رمادا له بێزاریدا کوردێک ده كوژێت.
گه ر  ئه وه یه  ڕامانه  مایه ی  ئه وه ی 
سه رجه م پرۆژه ی کامۆ وه بگرین ده بینین 
کامۆ ره خنه گرێکی سه رسه ختی شێوازی 
ره خنه گرتنی  سیاسه ته.  مۆدرێنی 
ره خنه گرتنه  سیاسه ت  له  کامۆ 
که  "ئه پستمۆلۆژیا"،  مه عریفه  له 
دارێژه رێکی ژێرخانی سیاسه ته. به اڵم 
توانه وه،  پرۆسه ی  پشتگیریکردنی  به 
پراکتیزه كه ری  که سێکی  ده بێته  کامۆ 
سیاسه تی مۆدرێن. زۆر له لێکۆڵه ره وان 
کامۆ به نزیک داده نێن له گه ڵ سیمون 
بیریارێکی  ڤایل  له کاتێکدا  ڤایل، 

ئاینگه رای فه له یه. 
یاخیبووندا  کتێبی  له  ئه مه  ره نگه 
ر  ه خنه گرانه  کامۆ  دیاربێت.  باشتر 
پرۆسه ی شۆرش ده گێرێته وه له دونیای 
مۆدێرندا.  کامۆ وه ك  مارکس هاوڕایه 
له سه ر مه تریاڵ بوونی شۆرش، به اڵم 
نامه تریاڵ  ده بێت  که  ئه وه یه  ره خنه ی 
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بکرێت ئه ویش به زیادکردنی بیر و هۆش و به هاو ڕ ه وشت بۆ شۆرش. شۆرش 
نه بێت.  مرۆڤی  ـ  بان  گه ردونی  بااڵی  به هایه كی  ئه گه ر  کامۆ  نییه الی  شۆرش 
شۆڕش ده رئه نجامی ڕق و بێزاری و توڕه یی و تۆڵه و ملمالنێ نییه. به ڵکو شۆرش 
به خشینی جوانی و مرۆڤایه تیه به دونیایه كی ڕ  قی به تاڵ له جوانی مرۆڤایه تی. 
ئه فسانه گه را  یوتوپی  ده قێکی  به  هه میشه  که  له وه دایه  دیده  ئه م  قه یرانی 

که  بزانین  بمانه وێت  گه ر  پۆخڵه واته کانیه وه.  هه موو  به  مرۆڤه  مرۆڤ  ده مێنێته وه. 
مرۆڤ چۆن دێته بزاوتن نابێت بیشاعیرێنین ده بێت وه ك خۆی بیبینین. کێشه ی گه وره ی 
کامۆ  دێت.  کۆتایی  بێسنوور  توندوتیژیه كی  به  له وه دایه که هه میشه  رۆمانسی سیاسی 
یان  که هه یه  ئه وه ی  وه ك  مرۆڤ  ئایا  ئه وه یه  پرسیاری سیاسه ت  رۆمانسیه كی سیاسییه. 

مرۆڤ وه ك که ده بێت هه بێت؟
با بگه رێنه وه سه ر جه زائیر و ژیانی کامۆ و هه ڵوێستی. کامۆ ره نگه ناهه  قی بێت گه ر وه ها 
ببینرێت که بێ ده ربه ست بووه به رامبه ر دۆخه كه. ئه و گه رچی له گه ڵ پرۆسه ی تواندنه وه  
یان به فه ره نسیکردندا بوو به اڵم به گشتی دۆخه كه ی پێ باش نه بوو. هه ر بۆئه مه ش له 
ساڵی 1936 په یوه ندی به پارتی کۆمۆنیستی "شیوعی" فه ره نسیه وه ده كات. به اڵم پاشان 
که بۆی ده رده که وێت که پارتی شیوعی هێنده جیاوازی له گه ڵ ئه وانیتردا نییه، هه رزوو واز 
ئه ندامی حیزبی  ده بێته  ماوه یه ك  بۆ  به هه مان شێوه  دیارده یه كی سه یره، فۆکۆ  ده هێنێت. 
بۆیه  لەوەوە  شیوعی فه ره نسی به اڵم هه ر زوو بۆی ده رده که وێت که حیزبێکی زۆر دووره  

ئه ویش هه رزوو وازی لێده هێنێت.  
دیاره پرسی ئه وه ی که ئایا کامۆ شایسته ی خوێندنه وه یه پرسیارێکی شایسته به وه اڵم نییه، 
به تایبه ت کاتێک ئامانجمان له پرسینی پرسیاره كه وه اڵمه که یه تی. به اڵم ئه گه ر ئامانجمان له 
پرسیاره كه ئه وه بێت که چۆن به ووردی و به ئاگایی کامۆ بخوێنینه وه، به له به رچاوگرتنی کێشه  
و که  موو کورتیه كانی ئه وا پرسیارێکی ڕه وایه. ئایا کامۆ شایانی خوێندنه وه یه، له وه اڵمدا 
نه خێر. به اڵم ته نها کاتێک ده زانین که کامۆ شایانی خوێندنه وه نییه که نووسینه کانیمان 

خوێندبێته وه. 
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کامۆ و زەریا و خاک و ئینسان
ئەحمەدی مەال

میشێل ئۆنفرێ، یەکێکە لەو فەیلەسووفە هاوچەرخانەی ئیمڕۆی فەرەنسا، بە دیدێکی نوێ، مێژووی 
هەر  دەنووسێتەوە،  فەلسەفە  دژە-مێژووی  ئەو  روونتر  دەنووسێتەوە.  بەرگێک  چەند  لە  فەلسەفە 
لە زەمانی ئەنتیکیتێی یۆنانی دێرینەوە بۆ ئێستا. مەبەستی ئەو روونە، هەروەکوو لە ناونیشانی 
کتێبەکەشەوە دەردەکەوێت ؛ باس لەو فەلسەفەیە دەکات کە لە پەراوێزی فیکری رۆژئاوا هەڵیکردووە. 
فەلسەفەیەکی فەرمیی نییە، عاسییە، گیرە، بە کورتی فەلسەفەیەکی یاخییە. نووسەری ناوبراو کاتێک 
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دێتە سەر ئەلبێر کامۆ، دەڵێ کامۆ 
لە  راستگۆبووە  تەواو  ئینسانێکی 
گەڵ خۆی، بە وەفا بووە بەرامبەر 
بیرکردنەوەکانی،  و  بۆچوون  بە 
تەواو  بوو.  "ئەنتێگر"  ئینسانێکی 
بە  کە  سارتەر  پێچەوانەی  بە 
رادەیەک  تا  ئۆنفرێ  گوێرەی 

هەڵپەرست و دەسەاڵخواز بووە.
کامۆ  فەرەنسا،  لە  ئیمڕۆ  رەنگە 
بخوێندرێتەوە،  زیاتر  سارتەر  لە 
ئایدیۆلۆژیا  خاوەن  کامۆ  چونکە 
نییە، ئەو باسی ژیان دەکات، باسی 
چارەنووسی ئینسان لە سەر گۆی 
عەدالەت  باسی  دەکات،  زەمین 
فاشیزم  و  جەنگ  باسی  دەکات، 
تیرۆریسم  لە  باس  هتد.  دەکات 
دەکرێت  هەست  بۆیە  دەکات، 
دەنووسێت،  ئێستاش  بۆ  کامۆ 
گەلێک  وەکو  کامۆ  زۆرجار  بەاڵم 
چەمکی  و  بۆچوون  و  فیکر  لە 
دیکە بە هەڵە دەگوازرێتەوە الی 
کێشەیەکە  هەڵبەتە  ئەمە  ئێمە. 
پەیوەندی تەنها بە کامۆوە نییە، 
ئاستی  بە  پەیوەستە  بەڵکو 
ئێمەوە  رۆشنبیریی  هۆشیاریی 

هەیە و مامەڵەکردنمان لە گەڵ کەلتوور و 
فەرهەنگی دیکەی جیهان.

ئه مساڵ سەد ساڵ بە سەر لە دایکبوونی 
"یاخیبوون"دا تێدەپەڕێ. جیاواز لە سارتەر، 
ئەو لە خێزانێکی یەکجار هەژار لە دایکدەبێ، 

تەنانەت دایکی نەخوێندەوار بوو، مامۆستاکەی 
هەست بە بلیمەتی کامۆ دەکات و فێرە خوێندن و 
لە کاتی وەرگرتنی خەاڵتی  نووسینی دەکات، بۆیە 

نۆبل، لە ساڵی ١٩٥٧دا پێشکەشی ئەوی دەکات.
نووسەرێک  چەند  زانی  باشمان  بە  بۆنەیەوە،  بەم 
ئیمڕۆ  کامۆی  بزانین  ئەوەی  بۆ  بکەینەوە،  بەسەر 

مانای چییە؟
یاسمینە کەدرا

کامۆ  ئەلبیر  "نامۆ"ی  ساڵی  چواردە  تەمەنی  لە 
گەورەترین  ئەوەی  بیرورای  بە  و  دەخوێنێتەوە 
رۆمانی سەدەی بیستەمە. بە شێوەیەکی سادە باس 
بابەتەکەی  باسی  شۆڕشگێرانە  دەکات،  ئەبسورد  لە 
دەکات. وەکو مندالێکی غەمگین باسی جەزائیر دەکات، 
کامۆ  لە  رەخنە  بەاڵم  کامۆ.  بابەتی  دەبێتە  جەزائیر 
جەزائیر  یەک  تەنها  رۆمانەکانی  لە  دەڵی  و  دەگرێت 
هەیە، ئەویش جەزائیری فەرەنسییە، هەرگیز باس لە 
جەزائیری بە )کۆ( نەکردووە، مەبەست لە جەزائیری 
عەرەبی و جەزائیری کابیلییە. لە دەرەوەی جەزائیری 
شایانی  نییە  شتێک  دەمێنێتەوە  ئەوەی  فەرەنسی، 
باس بێت. رەخنە لە کامۆ لەو رووەوە دەگیرێ، چونکە 
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دەکات  چەمکێک  بۆ  ئاماژە  تێرمە  ئەم  ناودەبات،  "عارەب"  بە  هەموو  فەرەنسی  غەیرە  ئەویتری 
ئەو  نێو  دەخرایە  نەبوایە  ئەورووپی  ئەگەر  پێوەدیارە. هەموو شتێک  بێ موباالتی  و  بایەخی  بێ 
وەکو  بەاڵم  کردووە،  جەزائیرییەکانی  رۆژانەی  ژیانی  باسی  رۆژنامەوان  وەکو  راستە  هەگبەیەوە. 
یەکێک  زەریا  کەناری  لە سەر  نییە  ئەوە  تەنها  " جەزائیر  بگوتایە  پێم  دەکرد  رۆماننووس حەزم 
ئازایەتییە،  مەلحەمەیە،  مێژووە،  جەزائیر  دەوت  پێم  گەرمە.  دونیا  ئەوەی  لەبەر  تەنها  بکوژرێت 

زیرەکییە و بەخشندەییشە.
بەالم کامۆ نووسەرێکی مەزنی جەزائیرییە و یەکەم خەاڵتی نۆبڵمانە.

مایسا بەی
کامۆ یەکێکە لەو نووسەرانە لە هەموان جوانتر باسی خاکی کردووە. من وەکو نووسەرێک لە هەمان 
چۆڕاوگەوە توێشووی خۆم وەردەگرم : رووناکی، سێبەر، خاک، زەریا. کەس وەکو ئەو جەزائیریی هێنده  
بە جوانی نەگێڕاوەتەوە. زۆرجار رەخنە لە کامۆ دەگیرێت بەوەی کە میللەتی جەزائیر لە بەرهەمە 
واقیعێک دەکات،  لە  "رشانەوە" رەنگی نەداوەتەوە. کامۆ باس  "نامۆ" و  تایبەتی  ئەدەبییەکانی بە 
واقعیع ئەو کاتەی جەزائیر بەو شێوەیە بووە، راستە لە جەزائیر فەرەنسی و عارەب ژیاون، بەاڵم 
زۆر کەم تێکەڵی یەکتر دەبوون. کامۆ ئەم حاڵەتەی نووسیوەتەوە. لە رۆمانی "خانووە گەورەکە"ی 
تاقە دەرکەوتنی  لە شاری تەلمەسان دەکات،  لە منداڵی خۆی  موحمەد دیبیش کە نووسەر باس 
دەچێتە  و  بازار  دەباتە  عومەر سەبەتەیه ک  کە  دەمەیە  ئەو  رۆمانەکەی  لە  فەرەنسی  کەسایەتی 
ماڵێکی فەرەنسییەوە، ئینجا رەگەزی فەرەنسی لەو رۆمانە دەردەکەوێت. چونکە 

لەو سەردەمە گەڕەکی ئەوروپی و گەڕەکی عەرەبی جودا بوون. 
جەزائیرییەکان  رۆژانەی  ژیانی  "دەفتەرەکان"ی  لە  کامۆ  کاتێک  بەاڵم 
دووچاری  کە  دەکات  ناعەدالەتیانە  ئەو  سەرجەم  لە  باس  دەنووسێتەوە، 
بەر  ئەوەی  وەرگرتن،  خۆراک  ئابوونەی  نموونەی  ببوونەوە،  عەرەبەکان 
فەرەنسییەکان دەکەوت زۆر زۆری لەوە زیاتر بوو کە بەر عەرەبەکان دەکەوت، 
بە  دوا  دەکات،   ١٩٤٥ ساڵی  بەسەرهاتەکانی  بۆ  ئاماژە   کاتێک  تایبەتی  بە 
بە  بەرامبەر  مساوەمەیەک  جۆرێک هیچ  بە هیچ  رووداوەکانی سێتیف.  دوای 
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داگیرکاری فەرەنسی ناکات.
دابڕانێکی  بە  هەستی  کامۆ 
بە  دژ  دەکرد،  ویژدانی 
لە  چ  بوو  توندوتیژیییەکان 
فەرەنسییەوە  داگیرکاری  الیەن 
عەرەبە  الیەن  لە  چ  بووبێت، 
موسڵمانەکانەوە بووبێت. ئەوێک 
پێی  دڵیان  فەرەنسییەکان  نە 

خۆشبوو، نە عەرەبەکان.
وەک دەوترێت لەم سااڵنەی دوایی، 
ئەتیلێکتوالە  نێو  لە  تایبەت  بە 
جۆرە  بە  جەزائیرییەکان هەست 
کامۆ  گەڵ  لە  ئاشتبوونەوەیەک 
سەر  لە  ئەمە  بەاڵم  دەکرێت، 
نەداوتەوە،  رەنگی  واقیع  ئەرزی 
ئەوەوە  ناوی  بە  شەقامێک  هیج 
قوتابخانەیەک  هیچ  نەنراوە،  ناو 
ئەوەی هەڵنەگرتووە، هیچ  ناوی 
کامۆ  مەیدانی  ناوی  مەیدانێک 

نییە. 
کامۆ  منەوە  نیسبەت  بە   
جەزائیرییە، چونکە باس لە خاکی 
کامۆ  ناکرێت  دەکات،  جەزائیر 
رووناکی  ئەوێک  رەتبکرێتەوە، 
بووبێت. هەمیشە  زادی  جەزائیر 

ئەو راستییەی کامۆم لەبیر ناچێت کە وتبووی 
" من ناتوانم لە دەرەوەی جەزائیر هەڵبکەم، 

چونکە دەبێ هەمیشە لە تاراوەگەدا بژیم."

بوالێم سەنسال
کامۆ  سەرنجە،  جێی  منەوە  نیسبەت  بە  ئەوەی 

بە  دەنووسییەوە.  جەزائیری  زۆرەوە  ئەڤینێکی  بە 
بە  خۆشویستووە.  واڵتەی  ئەو  شەهوانی  شێوەیەکی 
گوزارشتی  رادەبەدەر  ئاوازێکی  بە  نەبرە  بە  وشە، 
ئەو  کامۆ  خوێندنەوەی  کاتی  لە  کردووە.  واڵتە  لەو 
واڵتەشمان  ئەو  ئەوەی  بێ  بە  خۆشدەوێ،  واڵتەمان 
ناسیبێت، سەرباری ئەوەی کە کامۆ باس لە جەزائیری 
خۆیمان بۆ دەکات. کاتێک کامۆ دەخوێنینەوە، چاومان 
بە جەزائیرێکی دیکە دەکەوێت، جەزائیرێکی جوان، باس 
لە لەش و جەستە دەکات، قسە لە گەڵ ئینساندا دەکات.

ساز  کامۆ  گەڵ  لە  ئاشتبوونەوە  جەزائیر  لە  خەریکە 
بەاڵم  سستە،  ئاشتبوونەوەیە  ئەم  پرۆسەی  دەکرێ، 
نیسبەت  بە  دەبینێ.  خۆیەوە  بە  پێشچوون  بەرەو 
خۆمەوە، ئەگەر کامۆ لە ژیان بوایە، ئەوە هەموو رۆژێک 
چەند  دەوت  پێم  و  دەنووسی  بۆیم  خوێنەرێک،  وەکو 
نووسینەکانت ئەفسوونبەخشن و ئیعجابی خۆمم بۆی 

دەردەخست.

سارا دیفاال
و  کالسیکەکان  فەیلەسووفە  لە  یەکێک  کامۆ 
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ئەو  قەد  بە  نییە  نووسەریک  هیچ  گەردوونییەکان. 
درابێت.  ئەنجام  لەسەر  لێکۆڵینەوەی  باسکرابێت، 
بۆ  حیسابی  هاوچەرخ  فەیلەسووفێکی  وه ک  تەنانەت 
دەکرێت. میشێل ئۆنفرای لەبارەی کامۆوە دەنووسێت " 
رۆمانی رشانەوە، رەمزێکی مەزنە و مێتافۆرێکی روونی 
رووداوەکانی  بەجێیەو  ئێستاش  تا  فاشیسمە،  بە  دژ 
لەبەر  فەلەستینی  و  ئیسرائیل  گرفتەکانی  و  رواندە 
باس  کامۆ  یاخی"  مرۆڤی   " لە  بخوێنینەوە.  رۆشنایی 
دەکات.  ئاشتیانە  پێوەردار،  عادیالنە،  یاخیبوونێکی  لە 
لە  بیرکردنەوە  مەڕ  لە  وانەیەکە  بێگومان.  یوتوپییە 

دیموکراسی و سۆسیال دیموکراسییەوە.

میشێل ئۆنفرێ
ئەو  نەبوو.  بااڵدەست  ئایدیۆلۆژیای  گەڵ  لە  کامۆ 
ئینسانێکی ئازاد بوو، ئازادیخوا، سەر بە هیچ شتێک و 

سەر بە هیچ کەس نەبوو.
ئایا کامۆ فەیلەسووف بوو؟

بوو،  جیهانی  نووسەرێکی 
رۆڵەی  زەحمەتە.  پۆڵێنکردنیشی 
جەزائیرە،  هەژاری  گەڕەکێکی 
سان-ژێرمەن- رۆڵەی  هەروەها 
دێ-پرێیە. داوی دەمەقاڵێیەکەی 
بە  ستاتوی  سارتەر،  گەڵ  لە 
ژێر  دەکەوێتە  فەیلەسووفبوونی 
وەکو  یەکێکی  بۆ  پرسیارەوە. 

مێشێل ئۆنفرێ کە وەکو مۆدێلێک سەیری 
دەکات و بە گوێرەی ئەو فەیلەسووفێکی 
فەیلەسووفانەی  "ژیانێکی  تەواوە. 
ئەوە،  خودی  هی  فیکرەکان  بەسەربرد. 
وەک هەلپەرست هەرگیز شتی نەنووسیوە. 
دیدێکی ستراتیژئامێزی نەبوو، گوێی لە 
دڵ و دەروونی دەگرت. گوێی لە منداڵی 
خۆی گرت، باوکی کۆچی دوایی دەکات و 
دایکێکی هەژاری دەبێ. گوێی لە حەوزی 
ئەمانە  رووناکی،  دەگرت،  ناوەرست 
فیکری کامۆیان خەماڵند. لەبەر ئەمانە، 

کامۆ فەیلەسووفە!"
بە گوێرەی سارتەر، رەخنەی دوژمنە هەرە 
ئەوەی  کامۆ  خودی  سەرسەختەکەی، 
 " بووبێت  فەیلەسووف  کە  رەتکردەوە 
من فەیلەسووف نیم و هەرگیزیش ئەو 
ئیدیعایەم نەکردووە." لەم رووەوە مێشێل 
فەیلەسووف  ئەگەر   : دەڵێت  ئۆنفرێ 
موفرەدەی  بەکارهێنانی  بە  بوون 
فێنۆمێنۆلۆژیای ئەڵمانی بێت بۆ ئەوەی 
دونیای پێ قاڵ بکەیت و وەکو نۆرمالیە) 
بااڵ-پاریس(  قوتابخانەی  بە  سەبارەت 
مەشقەکانت ئەنجام بدەیت، بەڵێ کامۆ 

لەم رووەوە فەیلەسووف نییە."
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قۆناغی  لە  "ئێمە   : دەڵێ  ئۆنفرێ 
مێژوو  ئیمڕۆ  بوو.  رزگارمان  ئایدیۆلۆژیا 
هەق دەداتە کامۆ. روونبینێکی مەزن بوو.

کەپیتالیسم  دژی  هێزەوە  بە  زۆر  کامۆ 
هەموو  نائینسانییەتی  بە  دژ  راوەستا، 
سیاسەتێک، چ راسترەو بووبێت چ چەپڕەو. 
دیکتاتۆرییەتە،  ئازادی  بێ  بە  دادوەریی 
دەبێتە  دادپەروەریش  بێ  بە  ئازادی 
هەمان  لە  کامۆ   : بەهێز  هەرە  یاسای 
کات دادپەروەیی و ئازادی دەویست، بۆیە 

بە ئازادیخواز دەبێ بناسرێتەوە.

ژێدەر
گۆڤاری نوڤێل ئۆبسێرباتۆر.

ئەدەبیسەردەم
69



70



ئیتر لە دەرگا نادات؛ پۆستەچی!

حیکایەتێکى چکۆڵە: پۆستەچی، جادووگری دەست زێڕین بوو، لە مەملەکەتە دوورەکان، 
لە شارە شلۆق و ویالیەتە پڕ لە مرۆڤەکان، لە گوندە دوور و تەریکەکان، لە کوخی نێو 
لێرەوار و مەزراکانەوە نامەى دەهێناو دەبرد، هەمووان لە دەستى ئەوەوە ژیانیان لەگەڵ 
نەدەکەوت،  بردن  و  نامەهێنان  لە  پۆستەچی  ڕۆی  و ساڵ  دەگۆڕیەوە. ساڵ هات  یەک 
بەاڵم وردە وردە نامەکانى کەم بوونەوە، ئیتر شارە گەورە و پڕ لە کۆشک و مزگەوت و 
کەنیسەکان، نامەیان پێ نەدەدا بیگەیەنێت، پۆستەچی دڵگیر بوو، بەاڵم هێشتاش بە 
ئەمەکەوە پەیکی دێنا و دەبرد، ڕۆژ هات و ڕۆژ چوو، پۆستەچی نامەکانى کەم و کەمتر 
دەبوونەوە، ئەویش پیر و ماندووتر، تا ئەوەى ئیدی هیچ نامەیەکی لە هەگبەدا نەبوو 
بیگەیەنێت. ماندووانە لە نێو کوچەکانى شاردا دەهات و دەچوو، ڕۆژێک لە دەمەوەختى 
خۆرئاوابوونى پاییزێکى سارد دا، کیژۆڵەیەک نامەیەکى دایە دەستى، پۆستەچی گەلێک 
دڵخۆش بوو بەو تاکە نامەیە، دەبوو بیگەیەنێت بە کوخێکى چکۆلە لە جەنگەڵێکى فرە 
کەس  دا،  دەرکى  لە  کوخەبۆر،  گەیشتە  تا  ڕۆی  ڕۆژانێک  ڕێ،  کەوتە  پۆستەچی  دوور، 
نەفەری، کەسی  یەک  ماڵێکى خشتیلەی  دیتى  کرد،  ژورێدا  وە  نەدایەوە، خۆی  وەاڵمی 
لێنییە. جارێکى تر تەماشای پشتى نامەکەى کردەوە بزانێت، نامەکە بۆ کێیە، وەختێک 
بە  کرد  دەستى  کردەوە،  نامەکەى  پۆستەچی  خۆی!  بۆ  پۆستەچییە  بۆ  نامەکە  ڕوانى 

خوێندنەوەى:
ساڵو جەنابی پۆستەچی! 

بەاڵم  کەوت،  درەنگ  زۆر  نامەیە  ئەم  ڕادەموسین،  دەستت  دەکەین،  ماچ  چاوەکانت 
ئاخرییەکەى گەیشت. ویستمان دوورت خەینەوە لەم شارە گەورە بێڕەحمانە، لەو دێوە 
تا  خەینەوە  دوورت  ویستمان  دزی،  لێت  کارەکەى  تەکنەلۆجیاوە  ناوی  بە  زەبەالحەى 
بریندارتر نەبێت، ئێرە کەڵکی ژیانى نەماوە بۆ تۆ، لەوێ لەو کوخ بچووکە دانیشە و 

71



هەرگیز بیر لە هاتنەوە مەکەوە، پۆستەچی ئەزیز، لە ناخی دڵمانەوە خۆشمان دەوێیت..
ئاگات لە خۆت بێت

نامەکە هیچ مۆر و ناوێکى پێوە نەبوو. بەاڵم پۆستەچی فرمێسک بە چاویدا هاتەخوارەوە 
و هەر لەوێ، لەو کوخە بچووکەدا مایەوە، ئەگەر ڕۆژێک ڕێتان کەوتە ئەو کوخە ئێوە لە 

دەرگای بدەن و ساڵوێکى لێبکەن.
نامانەیە کە هێشتا دێوە زەبەالحەکە نەهاتبوو، پۆستەچی بە  ئەم کتێبە، کتێبی ئەو 
لە دەرگانادات پۆستەچی"  "ئیتر  ناو کتێبی  نامەکانى  باشی کاری خۆیی بەڕێوەدەبرد. 
نامەى ئەدەبی نێوان نووسەرانی کوردە، کە سااڵنێک لە پاڵ هاوڕێیەتى و دۆستایەتى نێو 
ژیانى ئاسایی دا، هاوڕێیەتیان بەهۆی کتێب و نووسینەوە لە نامەکاندا ئەزموون دەکرد. 
ئەم نامانە گەواهیدەری ئەو پەیوەندییە جوانانەن، کە بابەتی گفتوگۆ، باسی ئەدەبیەت 
و مەراقی جوانیناسی و پاراستنى فەرهەنگ و کلتور بوو. ئەم کتێبە کۆکردنەوەی نامەى 
ناکورد، کە بەرهەمی  ئەدەبی نوسەرانی سێ نەوەى کوردە، هاوتا نوسەرانی دیکەى 
ئەدەبی سنووری زمانى پێ بڕیون. کۆی نامەکان"١٨٦" نامەی سێ نەوەی جودای دەنگ 
دیاری ناو ئەدەبیاتى کوردین. نەوەیەک کە بە قەولی زمانى نێو نامەکان، داری فانیان 
لە دارولبەقان، وەک مەال مستەفای سەفوەت و ئیسماعیل حەقی  جێهێشتووە و ئێستا 
شاوەیس و ڕەحیمی قازی و ئەحمەد خواجە وهەژار موکریانی و هێمن و چەندانى دیکە. 
نەوەیەکى تر، کە نەوەی پێشڕەو و دنیادیتەى سەدەی پیش و ئێستاشن، وەک حسێن 
عارف، عیزەدین مستەفا ڕەسول، شێرکۆ بێکەس، لەتیف هەڵمەت، فەرهاد شاکەلی، ڕەفیق 
سابیر، محەممەد موکری، نەوەی سێیەم، ئەو نەوەیەن کە ئێستا ئامادەیی تەواویان هەیە 
و تا ئێستاش نەوەی پڕ ڕەنگی ناو ئەدەبیات و فکرن، وەک شێرزاد حەسەن، مەریوان وریا 
قانع، فەرهاد پیرباڵ، ڕێبوار سیوەیلی، بەختیار عەلی، نەزەند بەگیخانی و زۆرێکى تر. 
ئەم سێ نەوەیە بەهۆی نامەوە دیواری نەوەیی دەشکێنن و لە پەیوەندی و ئاڵووێری 
ئەدەبی و هزریدان، نەوەی کۆن ڕێنمونى نەوەی نوێ دەکات و نەوەی نوێش سەرسامی 
خۆی بۆ نەوەی پێشوو دەردەبڕێت، بەمەش فرەدەنگی گێڕانەوەکان، کەرنەڤاڵی نەوەکانی 
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لە ناو کتێبەکەدا سازاندووە.
دنیای  نەبینراوی  و  گرنگ  ڕوویەکى  نیشاندانی  بۆ  بچووکە  هەوڵێکى  کتێبە  ئەم 
ئەدەبیات، ئەو ڕووەى لە ناو خودی نوسەردایە و هەرگیز نەیویستووە لە نێو نووسین و 
بەرهەمەکانى دا، نیشانى ڕەمکی خەڵک و زۆریبنەى خوێنەری بدات، کەچی زۆر سانایانە 
لە نێو پەڕەیەکى کاغەزدا بۆ یەکێک لە هاوڕێ و دۆست یان ناسیاوەکانى دەنووسێت و 
لەبەردەمی دا خۆی ڕووت دەکاتەوە، بێ ئەوەى شەرم لەو ڕووتییە بکات، چونکە لەو ئان 
و ساتەدا تەنها ئەو دەتوانێت لێی بگات و لە نامەدا  لەگەڵی بکەوێتە نێو گفتوگۆوە. 
کاتێک سااڵنێک بەسەر ئەو ڕاز و گفتوگۆ تایبەتانەدا تێدەپەڕێت، نامەدۆستێک دێت و 
بە جۆریک ئەو نامانە دەبینێت، داوای ئەوە دەکات ئەم نووسینە فەرامۆشکراو یان ڕازدار 
یانیش شاراوانە، ببێتە موڵکی ئەو خوێنەرانەى، کە بە هەویای دۆزینەوەی ڕووە تاریک 
و نادیارەکانى نوسەرانن، چونکە ئەوان ڕووە دیارەکەیان خەتم کردووە. ئیدی ئا لێرەدا 
نوسەرانی نامە دەکەونە جەنگێکى بچوک لەگەڵ خۆیان و کەسی نامەدۆستیش دا، لە 
الیەک ئاگرێکى ژێر خۆڵەمێش دەردەکەوێت، لە الیەکى ترەوە نوسەری نامە لەو ڕووتییە 
دەترسێت کە بەرچاوی گشتى دەکەوێت، دەترسێت توشی بەردباران کردن، یان گاڵتە 
کردن، یان بەزەیی ببێتەوە، بۆیە زۆر بە زەحمەت کەسی نامەدۆست نامەکانیان لە چنگ 

دەردەهێنێت و دەیانخاتە بەر دەستى خوێنەر. 
ئێستا ئەو نامانە لەم کتێبەدا لەبەر دەستى هەموو خوێنەرێک دایە، کتومت وەک خۆی 
بە بێ دەستکاری و چاکردن و جوانکاری، تاکو تامی ڕەسەنییەتى خۆی لە دەست نەدات.

بورشا کەسنەزانی
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ئەحمەدی مەال
دەسپێک

نەوەی دوای راپەڕین خاوەن وزەیە، بەاڵم ئەم وزەیە نە کەنالیزە کراوە، نە بە شێوەیەکیش کۆدەبێتەوە 
دەگەڕێ،  دەقەکاندا  نێو  بە  وزەیە  ئەم  ؛  کۆمەاڵیەتی  نەخشەی  گۆڕینی  بۆ  هاندەرێک  ببێتە  کە 
وزەیەکی سەرشێتانەیە و شت وێران دەکات، بە گژ هەموو شتێکدا دێت و تەنانەت خۆشی بریندار 
کردنەوەی  بۆ  خەمڵێنراوبن  هەموو  کەرەسەکانی  ئەوەی  بێ  بە  دەچێت  رابردوودا  گژ  بە  دەکات. 
دەروازەیەک بەرەو ئایندە، لە ئێستادا ئۆقرە ناگرێ، چونکە ئەم وزەیە لە سیاقەکانی خۆی گەورەترە 
؛ بە خەیاڵ هەست دەکرێت لە ئایندەدا دەژی، یا لە نێو جیهانێکی گلۆبالیزەدا، بەاڵم رەگوریشەکانی 

یاخیبوونێک بە بێ بەدیل

"بووم بە ژێر 
رۆژە خێراکانی 

مۆدێرنەوە"
داستان بەرزان

ئەدەبیسەردەم
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لە رابردوو ئاو دەخۆنەوە ؛ ئەو توێشووانە هەرس 
رابردووە  ئەم  خودی  رابردووە،  بەروبوومی  کە  دەکەن 
بەرجەستەکردنی ئاسان نییە. ریشاڵەکانی لە ئاو و هەوایەکی 
بەاڵم  بکات،  بەسەردا  دەیەوێ شۆڕشی  کە  باڵودەبنەوە  کۆندا 

ناتوانێت، رەفزی دەکات، بەاڵم نازانێ بەدیلەکان چین.
بو کورتی خودی ژیان دەبێتە قەیران. هەناسەدان زەحمەتە، خەوتن 
نا ئاساییە، گەڕان و پیاسەکردن گەرای نامۆیی و تەغریبوون دادەنێن. 
نەبۆتە  نووسینە  ئەم  چونکە  بێدەسەاڵتە  فریادرەسێکی  نووسین 

بەرهەمی ژیان، بەڵکو لە رەفزکردنی ژیانەوە هاتۆتە بەرهەم.
پێ  خۆیمان  دەیەوێ  تێگەیشتن"دا  و  حیکمەت  و  "هەست  چوارچێوەی  لە  شیعر 
بناسێنێ. ئەم سێ کوچکەیە، دەبنە ئەو کۆڵەگانەی کە شیعری )داستان بەرزان(ی لەسەر بنیات 

دەنرێ.
١- هەستکردنێکی نوێ دەیەوێ دەقەکان بنووسێتەوە

دەمێکە شیعری کوردی لە هەوارە زیهنییەکانەوە بۆ واقیع شۆڕبۆتەوە، ئەم شۆڕبوونەوەیە خاوەن 
ئاڵۆزکارییەکی  لە  بەڵکو  نییە،  شیعریی  شوێنێکی  واقیع  خودی  چونکە  ؛  خۆیەتی  پەرادۆکسی 
بە  کۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  تەرحەکانییەوە،  هەموو  بە  ئایدیۆلۆژیا   : پێکدێت  سەیروسەمەرە 
لە  کە  برینگەکانییەوە  و  هیشکئامێز  الیەنە  بە  سیاسی  بارودۆخی  قەیراناوییەکانییەوە،  رەهەندە 
چوارچێوەیەکی تەسکدا کۆمەڵگا دەخوێنێتەوە. بۆیە واقعی کوردی، واقیعێکی شیعریی نییە، بگرە 
دژە شیعریشە. شاری سیخناخ بە بێ پالنی تەندروست هەناسەسواریی دروست دەکات، هاوردەکردنی 
کەرەسەکانی تەکنەلۆژیای نوێ بە هۆشیارییەکی نوێ، توێژێکی نامۆکار دەخاتە سەر ئەم واقیعە و 
تەنانەت دایدەپۆشێت ؛  ئینسان وەکو گەمەیەک بە دەستی گەورەکانەوە و گەورەکانیش گەمەیەکی 
دی بە دەستی هێزە نادیارەکانییەوە برەو بە "لیبرالیسمی نوێ" دەدەن کە دەرکەوتنە کێوییەکانی 

لە هەرێمی کوردستاندا رەنگ دەدەنەوە. 
ئەم واقیعە نامۆکارە، ئینسان تووشی گێژبوون دەکات. ئینسان ئاوڕ دەداتەوە هێچ شتێک نابینێ 
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کە بۆ توێشووی ئەم سەفەرە بشێت، ئێستایەکی زڕ 
بەرەو رووی دەبێتەوە و ئایندە وەکو خەون و خەیاڵێک 
ژیانی پڕ لە بێهودەیی دەکات. چەمکەکانی مۆدێرنیتە 

فیکریی،  پێگەیەکی  بێ  بە  بەاڵم  سەرهەڵدەدات، 
ئەو  ئینسان  نوێیە،  ژینگە  لەم  ژینگەیی.  کۆمەاڵیەتی، 

کائینە غەریبەیە کە ناگاتە ئەویتر، ئەویترێک کە ناگاتە 
ئێمە. تاک گڕیدراوی کۆیەکە کە ئەویش لە قواڵیی ناخیەوە 
هەست دەکات کە کار لە کار ترازاوە ؛ داستان بەرزان دەڵێ :

دەستمان بە راستی بەر پێستی یەکتر ناکەوێت
بە راستی بۆنی یەکتر ناچێت بە سەرماندا

بە راستی لەرەی دەنگی یەکتر نابیستین ) ال ٣٣(

داستان  الی  لە  قووڵە  هەستێکی  دەدۆڕێنێ،  خۆی  خەریکە  ئینسان  کە  بەوەی  هەستکردن  بۆیە 
بەرزان، بەاڵم ئەم هەستە خاوە، هەڵگری دەالالتێکە کە وەکو نارنجۆکێک بەرەورووی خاوەنەکەی 

دەبێتەوە، تەنانەت بە روویدا دەتەقێتەوە.
گەورەترین کارەساتی فیکریی ئەوەیە کە ئینسان هەست دەکات کە ئیدی پەیوەندی لە گەڵ رابردوو 
نەماوە، یا بە واتەیەکی دی، کەرەسەکانی رابردوو قسەیان پێ نەماوە و زمانیان لە گۆ چووە. ئەم 
الڵبوونی رابردووە، الڵبوونی ئێستاشی لێوە دێتە بەرهەم، چونکە ئەگەر بێت و ئارەزووی ئینسانی 
لە ساتەوەختێکیدا چڕ ببێتەوە و ئۆخژنبەخشیی  هەنووکەیش بێت، بەاڵم ناتوانێت خۆی لە رابردوو 

داببڕێت. 
دەقی شیعریش لە نێو ئەم دیالیکتیکە دەژێت، بەاڵم بەجۆرێکی شاعیرییانە ئاودیوی خۆی دەکات و 
دەکەوێتە شەڕ لە گەڵیدا. هەموو هوروژمێکی راستەقینە بەرەو ئایندە، لە تەقینەوەیەکی رابردووە 
دێتە دی، هەموو ئایندەیەک خەونێکی دێرینە. ئەمە بە تەواوی لە ملمالنێی نەوەکاندا خۆی بەرجەستە 

کردووە.
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دەکات  هەست  راپەڕین  دوای  شیعری  نەوەی 
سنوورێک لە نێوان ئەوان و رابردوودا هەیە، هەست دەکات 
کەلەپووری "باوک" ئیدی فریای خواستەکانی ناکەوێت، هەست 
بەسەرچووەکانن،  قۆناغە  هی  سیاسییەکان  دروشمە  دەکات 
هەستیش دەکات شتێک لە گۆڕاندایە، بەاڵم ...؟ گەورەترین پرسیار 
بەرەورووی ئەم نەوەیە دەبێتەوە کە خودی نەوەکە لە توانایدا نییە 

بە وردی  پرسیارەکە فۆرمولە بکات، نەخوازەاڵ وەاڵمەکانیش :

نامەوێت بە پێیەکانی باوکم بڕۆم
نامەوێت سەروەرییەکانی باپیرەم بکەمە گوتار )ال ١٧(

"باوک" و "باپیرە" مێتافۆرێکی ئاشکرایە، کەلەپوورێکی لە قسەخراوە، نەهێنراوەتە زمان. 
تێکەڵبوونی کەرەسەکانی مۆدێرنیتە بە رەقوتەقی، بە هیشک و برینگی، بە تەنهایی، ئەم هەستە لە 
الی شاعیر بەهێزتر دەکات. هەمومان تابلۆ بەناوبانگەکەی ئێدوار موینخ-مان بینیوە کە ناونیشانی 
"هاوار"ی دراوەتێ کە لە ساڵی ١٨٩٣ دروستکراوە و هونەرمەند دەڵێ " گوێم لە هاوارێکی بەهێز 

بوو کە سروشتی دادڕی."
ئەم سەرگوشینەی شاعیرە بە بێ وەاڵم دەمێنێتەوە، ئەمە ئەو پەرادۆکسەیە کە لە سەرەوە ئاماژەمان 
بۆی کرد ؛ ئەگەریش چمکە وەاڵمێکیشی دەستکەوێت ئەوە دەیگەڕێنێتەوە بۆ هێزێکی نادیاریی 

میتافیزیکی "خودا، غەزەبت لێگرتووم!"ە
پەرادۆکسێکی شیعریی نییە، بەڵکو فیکرییە :

لە خەونمدا قژم قەوزەی شین دەگرێت
بە شەقامەکێدا رادەکەم

بە هەر دوو دەستم سەرم دەگوشم
هاوار دەکەم : خودا غەزەبت لێگرتووم  ) ال ٥٣(
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و  دەکات  دروست  ئینسانێک  دژوارە  واقیعە  ئەم 
نابەخشێت..ئەگەر  پێ  بیرکردنەوەی  کەرەسەکانی 

بەرزان  داستان  دەقەکانی  دەستەواژەیی"  بواری   " لە 
بڕوانین، دەبینین لە الیەک دژ بە "باوک" و "باپیرە" وەکو 

خوازەیەک بۆ کەلەپووری رابردوو بەکارهاتووە، لە هەمان 
لە  و  دەهێنێت  بەکار  ئەوان  دەستەواژەی  هەمان  کاتیشدا 

فریادرەسێک دەگەڕێت ؛ وەکو لە دوو دێری خوارەوە دەبینرێت. 
شاعیر پەنا دباتە بەر پاڕانەوە، پاڕانەوە لە چی؟

هیچم لە دەست نایەت بیکەم
تەنیا دەپاڕێمەوە  ) ال ٦٦(

خودی شاعیر هەست بەم دووفاقییە دەکات ؛ دەزانێت رابردوو دەبێتە بارستایی ؛ ئەگەر ئینسان خۆی 
لەو رابردووە پاک کردەوە ئەوە دڵشاد دەبێت :" مرۆڤی بێ رابردوو شادومانە

ئەوە من ناگرێتەوە ) ال ١١٦("

٢ - حیکمەت فریادرەسێکی قەیراناوییە
لە حیکمەتەکانی رۆژهەاڵتی  بۆ دەنووسێت کە  وامان  و دێرە شیعری  وێنە  زۆر شوێن  لە  شاعیر 
رێژەییەوە  لە  هەوڵدانێکیشە  و  ژیانە  ئەزموونەکانی  چڕکردنەوەی  حیکمەت  نزیکن.  دێرینەوە 
بەهایەکی جیهانیی، تەنانەت گەردوونی پێ ببەخشرێت. حیکمەت لە ناواخندا دژە شیعر خۆی پڕ 
چەک دەکات، چونکە شیعر ناتوانێت  مەنگ بێت وەک ئاوێکی وەستاو، شیعر تەنها ئەو دەنگەیە کە 
لە خوڕەی ئاوەکانەوە گوێمان لێی دەبێت. حیکمەت ئاوێکی وەستاوە! شیعر ناتوانێت باسی وچانی 
ژیانمان بۆ بکات، زمانی شیعریی لە توانایدا نییە، ئەزموونەکانی ژیان بە شێوەیەک چڕ بکاتەوە بۆ 
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بشێ! شیعر هەندەی  و سەردەمێک  زەمان  هەموو 
تۆمار  مەنگیی  ناتوانێت  هەندە  دەنووسێتەوە،  جوڵەکان 

بکات.
بۆیە حیکمەت کاتێک ئاودیوی دەقێکی شیعریی دەبێت، ئاوس 
دەبێت بە قەیران. قەیرانێکی دوو فاقەیە، لە الیەک دەکەوێتە شەڕ 
لە گەڵ خودی خۆی، لە الیەکی دیکەش دژ بە واقیع، بەاڵم واقیعی 
مێژدابوو،  لە  ئەگینا  ناکرێت،  چارەسەر  حیکمەت  بە  ئێمە  جەنجاڵی 
هەموو جۆگەلەکان رێڕەوی زەریای حیکمەتییان دەگرتەبەر و گرفت و 

کێشەکان چارەسەر دەبوون. دونیا بە راوێژ و نەسیحەت بەڕێوە ناچێ!
قسە  دووپاتکردنەوەی  لە  ئەخالق  چونکە  نین،  فریادڕەس  ئەخالق  وانەکانی 
نەستەقەکان پێکنایەن،لە وانە ئامۆژگارییەکانەوە نایەتە بەرهەم، بەڵکو وانە راستەقینەکانی ئەخالق 
لە لێپرسراوییەوە دروست دەبێت، واتە لە پەروەردەکردن و دامەزراندنی پێگەکانی دادپەروەری و 
لە  نا، هیچ  یا  بێت  گەورە  زەمین  وەرگرێت.  بە هەند  ئەوانەی سەرەوە  کە  یاساگەلێک  داڕشتنی 
هاوکێشە راستەقینەکەی ژیان ناگۆڕێت، ئینسان لەوەی ئێستا زەبەالحتر بێت یا بچوکترین قەبارەی 
هەبێ، هیچ لە مێژووی بەشه رییەت ناگۆڕێت. یەکێکی وەکو ڤۆلتێر لە حەکایەته  فەلسەفییەکانی 
ئاماژە بۆ ئەم دیاردانە دەکات، بە تایبەتی لە حەکایەتی " میکرۆمێگا = هەرەبچووک و هەرەگەورە". 

فیکریی رێژەیی دەهێنێتە نێو فیکریی فەلسەفەی فەرەنسییەوە.
ئەم حیکمەتەی کە شاعیر تێکهەڵکێشی کردووە، وانەیەکی ئەخالقییە بە بێ کاریگەریی :

مرۆ دەبێت لە ئاسمانەوە سەیری خوارەوە بکات
تا تووشی وەهمی گەوەرەیی زەوی نەبێت  ) ال ٧١(

مێژووی رۆشنبیریی کوردی، بە هەڵبەز و دابەزی مەنهەجیدا تێپەڕیوە، بەڵكو بە بێ مەنهەج گەشەی 
زیندووبوه تەوە،  خۆی  خۆڵەمێشی  لە  وەکو سەمەندەر  بووە،  گەورە  زۆر  ساتمەی  تووشی  کردووە، 
کەرەسەکانی بە تەواوی نەخەماڵون و زۆر ئەستەمە ئاقارەکانی دیاریی بکرێن. لە تێکەڵوپێکەڵییەک 

ئەدەبیسەردەم
81



تەواوی  بە  دیکەش  ساڵی  پەنجا  رەنگە  پێکدێت، 
ئەم  بدۆزێتەوە.  خۆی  رێڕەوی  تا  نەبێتەوە  هێور 
داوەتەوە،  رەنگی  ئاستدا  بەرزترین  لە  نامەنهەجییە 

بهێنینەوە  پاریس  گاستۆن  دەستەواژەکەی  ئەگەر 
یاد، باس لە "بێدەنگی سەدەکان"دەکات ؛ لە الی ئێمە، 

بە  زۆر  نەبوون،  بێدەنگیش  کە  سەدانەی  ئەو  تەنانەت 
روونی گوێمان لە قسەکانی نابێت. 

ئەم نا مەنهەجییەتە هەر لە پێناسەکانی ئێمە بۆ ڕۆشنبیریی 
دەست پێدەکات تا رۆڵی رۆشنبیر و ئەرکەکانی نووسین و پەیوەندی سەرجەم ئەم چاالکییانەش 
نابێتە جەوهەر ئەگەر بێت   پاشکۆیە، نووسین هەرگیز  ژیان جەوهەرە، نووسین  ژیاندا.  لە گەڵ 
هەستمان کردبێت خودی ژیانمان دۆڕاندووە. ئەم لێکدانەوەیە و ئەم پەیوەندییە سنوور لە نێوان 
چاخەکانی ناوەند و چەرخی راپەڕین دادەنێت. مۆنتێن-ی نووسەر و بیرمەندی فەرەنسی سەردەمی 

راپەڕین بە وردی ئاماژە بۆ ئەم پەیوەندییە نوێیە دەکات.
 ژیان ناچێتە نێو هاوکێشەی بردنەوە و دۆڕانەوە، چونکە ئێمە بازرگانی لە گەڵ ژیان ناکەین، بەڵکو 

هەوڵ دەدەین رێڕەوەکانی بگۆڕین، کەرەسەکانی ئەم گۆڕانکارییانە دەستنیشان کەین هتد.

کە ژیانم دۆڕاند
زانیم نووسین گرینگە  ) ال ١٣٩(

٣- تێگەیشتن لە جیهانێک سرک
بە  بێ.  ئەو  دروستیان کرد، هی  دونیای کە گەورەکان  ئەو  ناکات  راپەڕین هەست  دوای  نەوەی 
پێچەوانەوە هەست دەکات، ئەم دونیا نوێیە هەندەی هی ئەوانەیە کە دروستیان کردووە، هەندە 

ئەوان خۆیان ناکەنە خاوەنی. موفارەقەی خەونەکانی سیاسی و خەونی نووسەران.
ئەم جیهانە سرکە ؛ نازانین بەرەو کوێ رێڕەو وەردەگرێت. هەرێم بە رووی دونیادا کراوەتەوە ؛ 
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بەاڵم لە خۆمان دەپرسین بە رووی چی کراوەتەوە. 
ئەگەر ئەم کرانەوەیە لە شەستەکان بوایە، ئەوە رەنگە 
لە  ئەگەر  دابا،  رووی  کوردستان  لە  گۆڕانکاری  گەورەترین 
حەفتاکانیش ئەم گۆڕانکارییانە رووی بدایە، ئەوە ئیمڕۆ ئێمە لە 
جیهانێکی دیکە دەژیان، بەاڵم کرانەوەی ئیمڕۆ بەرەو دونیایەک کە 
خودی دونیاکە لە قەیرانە سوودەکانی زۆر سنووردارن. کرانەوەی 
خوالنەوەی  و  کەلوپەل  ئاڵوێرکردنی  لە  دونیا  رووی  بە  هەرێم 
سەرمایە زیاتر هیچی دیکە نییە، هیچ بەهانه یەکی پێ نییە جگە لە 
دروشمەکانی "مافی مرۆڤ" و "مافی ژنان" و "مافی مندااڵن" هتد، ئەم 
مافە بنچینەییانەش زۆر بە مەعالنی لە الیەن سیاسەتەوە ئیشی لەسەر دەکرێ و 

لە سەر زەمینەی واقیعیش زەربەی لێدەوەشێنرێت.
کەواتە تێگەیشتن لەم جیهانە نوێیە ئاسان نییە. لەبەر یەک هۆکار، کەرەسە و کلیلەکانی کردنەوەی 
کۆد و نهێنییەکانمان لە ال نییە. هەر ئەم تێنگەیشتنەیە، دەرگاکانی رابردوومان بۆ دەخاتە سەر 
گازەرای پشت، کاتێک ئایندە نابینرێت، رابروو نەک تەنها بە جوانی، بەڵکو روونتر لە پێشچاومان 
خۆی نیشان دەدات. هەست و خەیاڵەکانمان بە شێوەیەک دەبزوێنێ و دەیەوێ پێمان بڵێ دوێنی 
دونیا جوانتر بوو. بەاڵم ئایا دوێنی بە راستی دوێنێ جوانتر بوو، یا ئەمە خۆ هەڵخەڵەتاندنێکە بۆ 

ئەوەی ئێستای پێ رازی بکەین؟

بیر لەو رۆژگارە دەکەمەوە
دارستان بە راستی سەوزبوو ) ال ٣٠(

یەکێک لە گۆڕنکارییە قوڵەکانی کۆمەڵگەی کوردی دروستبوون و چەکەرەکردنی کۆمەڵگەی شارە، 
رەنگە هێشتا سەرەتایەک بێت، بەاڵم ئەم سەرەتایە بە روونی دیارە. تاکو دوێنێش شاری کوردی 
ناوەند  چاخەکانی  هی  کە  کۆمەاڵیەتییەکان  پەیوەندییە  سەرجەم  و  ئینسان  کەڵەکەبوونی  لە 
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بوون، پێکهاتبوو. شار گوندێکی گەورە بوو. یەکێک 
دونیا  رووی  بە  هەرێم  کرانەوەی  بەرهەمەکانی  لە 
دروستبوونی شارە. سەرمایە لە شوێنێک کۆدەبێتەوە 

و ئیدی سەرجەم پەیوەندییەکان لە دەوری ئەم چەقە 
بە  سەرمایە  کە  بوترێت  دەکرێ  رێکدەخەن.  خۆیان 

پتەوتر  لە سەرجەم ئەو سەرمایانە  مانا هەرە سادەکەی 
) سەرمایەی کەلتووری، سەرمایەی  بوردیۆ  و بەهێزترە کە 

پەروەردەیی، رەمزی هتد( باسی لێوەدەکات. 
ئەمەش دیسانەوە دەبێتە مایەی قەیران. کۆمەڵگەی شار بە ئاسانی دووڕویی کۆمەاڵیەتی قبوڵ 
کارەکتەری  جێگای  نمایش  روخسارەکان.  و  سیما  و  رۆڵ  خێرایی  گۆڕانکاریی  واتە  شار  دەکات. 
ماسکەوە  بە  "ئینسان  دەیوت  زوو  حەڤدە،  سەدەی  فەیلەسووفی  باسکال،  دەگرێتەوە.  راستەقینە 
پێشدەکەوێ." مۆلییەر لە شانۆنامەکانیدا ئەم کارەکتەرە دەخاتە ژێر میکرۆسکۆبەوە و بە پێکەنینەوە 

ئەم گاڵتەجاڕییەمان نیشان دەدات.
ئەم هەستە لە کۆمەڵگەی کوردی لە گەشەسەندن دایە ؛ کێ هەست دەکات بەم دیاردەیە ؟ داستان 

بەرزان بە روونی و بە پێ پێچ و پەنا پێماندەڵێ :
درۆ دەکەین دەقیقەیەک بڕدەکات

ماسک نەبێت هەموو دەمرین  ) ال ٣٤(
لە گوندەوە دێنە شار خێرا  ئەوانەی  پێکەوە هەڵدەکەن.  و مۆدێرنیتێ دوو دەستەخوشکن  ماسک 
هەست بەم دیاردەیە دەکەن، ئەوانەی لە کوردستان –گوندەوە دەچنە ئەورووپا خێرا هەست بەم 
دیاردەیە دەکەن. لەم نێوەندە وا هەست دەکرێت سۆز و عیشق و خۆشەویستییەکان لە ناودەچن، 
ئینسان ون دەبێ. بەاڵم ئەوەی ون دەبێ، خۆشەویستی نییە، سۆز نییە، تەنانەت عیشقیش نییە، 
وردتر،  واتایەکی  بە  دێت،  بەسەردا  گۆڕانکارییان  حاڵەتانە  لەم  گوزارشتکردن  شێوازەکان،  بەڵكو 

زمانە کە گۆڕانکاری بەسەردا دێت. 
لە کۆتایی حەفتاکان گرووپی پینک فلۆید ئەلبومێکی مۆسیقا لە ژێر ناونیشانی "دیوار" دەهێننە 
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کایەوە و لە ساڵی ١٩٨٢ دکرێتە فلیم، دوای چەند 
ساڵێکی دی یلماز گونەی فلیمێک بەم ناونیشانە دروست 
و  ئینسان  کەرەسەکردنی  بە  بۆ  ئاماژە  فلۆید  پینک  دەکات. 
لە  روخێنەر  رقێکی  دەکات.  ئینسان  مێگەلکردنی  بە  تەنانەت 
ناو ئینساندا گەشە دەکات و دونیا دەبێتە بەربەست و بە دیوار 
کە  دەبێتەوە  بچووک  هەند  گەردوونە  لەم  هەڵدەچنرێ...ئینسان 

ئیدی هەموو بەهاکانی ون دەکات.
ئەم هەستکردنە لە هەرێم لە ژێر پەڕەمووچی شاعیردا دەنووسرێتەوە 

:
لە ئاهێک دەکەین، لە گەردەلوولی بیاباندا

سەیرکە چەندە ونین  ) ال ٣٥(

لە رۆژەکانی مۆدێرنەدا کەس عاشق نابێت
مایە پووچن ئەوانەی دەسووتێن

کەس خەون نابینێت
خەیاڵ مایەی بەدبەختییە

دەبێت شەو و رۆژ لە خودا بپارێینەوە
بمانکوژێت، خودا، بمانکوژێت. ) ال ٣٦(

ئەوەی جێی بایەخ و سەرنجە لە الی شاعیر، نەبوونی هێزی دروستکردنە، یاخیبوون، تێکدانی نەمەتی 
کارەساتی  بەرەو  ئینسان  چونکە  تراژیدیائامیزە،  هەستێکی  قووڵە،  هەستە  ئەم  شیعرنووسینە. 
راستەقینە پەلکێش دەکات، وەاڵمی شاعیر دەبێ لە ئاستی ئەم هەسته  بێت و نارنجۆک بخاتە نێو 
دێرە شیعرەکانییەوە. الی پینک فلۆید هەست بەو داهێنانە مۆسیقاییە دەکەین کە لە ئاستی ئەو 
هەستەیە کە ئینسانی دونیای مۆدێرن هەستی پێدەکات...بەاڵم زۆر بە داخەوە شاعیر پێمان دەڵێ :
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بەیانییەک ماوە خەبەرم بێتەوە
ژیان تۆزێک باش بووبێت  ) ال ١١٢(

بکەین کە  نووسین  نەمەتێکی  بۆ  ئاماژە  حەز دەکەین 
ئیمڕۆ لە کوردستان لە الیەن شاعیرانێکی زۆرەوە پەیڕەو 

گەڕانەوەیە  ئەم  منداڵیی.  بۆ  گەڕانەوەیە  ئەویش  دەکرێ، 
درەستکردنی  بۆ  خۆماندوونەکردنیش  و  ئێستا  لە  هەاڵتنێکە 

ئایندە. هیچ نکوڵییەک لەوەدا نییە ئەم  دروستکردنە لە ئاستی تاکەکەسیش ئەنجام بدرێت.
هەروەها ئەم گەڕانەوەیە ئەگەر تێکەڵکێش نەبێت لە گەڵ گۆڕانکارییەکی بونیادگەرایی لە ناواخنی 
زمانی شیعری، ئەوە بە "پاشەکشەکردن" دەبێ بخوێندرێتەوە. ئێمە دەزانین کە شیعر زەمانی نییە، 
لە خزمەتی  بکرێن کە  تەوزیف  بە جۆرێک  کاتییەکان دەکرێ  بۆیە رەهەندە  زمانی هەیە.  بەاڵم 
دروستکردنی زمانێکی نوێی شیعریی کۆتایی بێت. ئەگینا رۆمانسییەتێک باڵی خۆی بەسەر ئەم 
جۆرە شیعرییانە دەکێشێت کە کەلەپووری شیعری رۆمانسی خەزنه یه کی بۆ جێهێشتووین کە بە 

تەواوەتی تینوێتیمان بشکێنێ.
ئەمە بە هیچ جۆرێک مانای ئەوە نییە کە ئاوڕ لە رابردوو نەدرێتەوە ) موفرەدە، شوێن، یادەوەری، 
کەرەسە، ئاماژە...هتد( بەاڵم دەبێ بە شێوەیەکی نوێ کە لە ئاستی خواستە شیعرییەکانی ئیمڕۆمان 

بێت، بەکاربهێنرێن.
ئەم "پاشەکشێیە" لەم وێنە شیعرییە بە جوانی دەردەکەوێت. یاخیبوون بە زمانی منداڵ بۆ ئەوەی 

دەسەاڵت و سەروەری خۆی بسەپێنێ!!

شەوان مەنوو
بەرد بگرە ماڵە دراوسێکان

زەنگی دەرگاکانیان بشکێنە
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ریگەمەدە کەس بە گەڕەکەکەتدا بڕوات ) ال ١٣٠(

ئەو چەند رێرەی کە لەسەرەوە لەمەڕ "دووڕوویی کۆمەاڵیەتی" 
شار نووسیمان، خەریکە دەچێتە دوو تۆی هۆشیاریی شاعیرەوە. 
دەبێ  کارەکتەرەکان  و  شانۆنامەیەکە  ژیان  کە  دەکات  هەست 
گەمەی خۆیان بکەن. ئەمەیە دونیای نوێ. درکردن و هۆشیاریی 
سەودا  و  بەرژەوەندییەکان  تێکچڕژانی  و  شار  دروستبوونی  لەمەڕ 
دەبێ  یەکەم  هەنگاوی  بە  و  مەحەک  سەنگی  دەبنە  ئاڵووێرەکان  و 

بژمێردرێت، واتە دوای درکردن بەم حاڵەتانە چۆن شیعر بنووسینەوە؟
لە نێو ئەم "دونیا بێ رۆح و بەتاڵە"ی کە شاعیر بەمجۆرە ناوی دەبات، پرسیار ئەوەیە 
: چۆن شێوەکانی گوزارشکردنمان دەسکاری بکەین، یا بە پێچەوانەوە، چۆن ئەم واقیعە نوێیە، ئەم 
"دونیا نوێ" زمانی شیعریی خۆی بسەپێنێ. دونیای نوێ بە بێ زمانی نوێ، واتە هەیکەلێکی بێ 

ناوەڕۆک! رەنگە ئەمه  پرسیارێکی جەوهەری بێت کە ئاراستەی نەوەی دوای راپەڕین بکرێت!

دونیا ئەوە نییە خەڵکیت لە خۆت خۆشتربووێت
دەبێت لەسەر هەموو هەموو پەتێک یاریی بکەیت

بەمجۆرە دونیا بێ رۆح و بەتاڵەکەی
ناوی لە خۆی ناوە "دونیای نوێ"  ) ال ١٤٢(

ژێدەر :
لەمەڕ تابلۆکانی میونخ بڕوانە ئەم سەرچاوەیە :

https://www.google.fr/search?q=le+tableau+cri&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ei=UDiOUp6jL6ar0QWL-oDwAQ&ved=0CD4QsAQ&biw=1366&bih=629
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ئامادەکردنی: ئەدەبی سەردەم

کاتێک پێتەر ئینگلوند سکرتێری ئەکادیمیای سویدی ڕایگەیاند کە ئەلیس مونرۆ خەاڵتی نۆبڵی پێ 
بەخشراوە، ئەو کاتە لە کەنەدا سەعات چواری بەیانی بوو، مونرۆ لەگەرمەی خەودابوو، کچەکەی 

تەلەفوون بۆ دایکی دەکات و خەبەری دەکاتەوە و هەواڵەکەی پێ ڕادەگەیەنێت: "دایکە، برتەوە!"
شیالی کچی ئەلیس مونرۆ لەیەکەم وتەیدا بۆ کەناڵی )سی بی سی( کەنەدی وتی: 

ئەلیس مونرۆ 
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ـ دایکم توشی هەاڵمەت بووە و تەمەنیشی لەسەر و هەشتا ساڵەوەیە. شیال بۆیە ئەم قسەیەی 
بە کەناڵی ناوبراو وت چونکە ئەوان هەرچەندیان کردبوو نەیانتوانی بوو مونرۆ بدۆزنەوە و وتوێژی 

لەگەڵدا بکەن. هەروەها وتی: 
ـ من هێشتا هەر حەپەساوم زۆریش بەم هەواڵە دڵخۆشم. ئەمڕۆ ڕۆژێکی تایبەتە، چونکە ناوی 

دایکیشم دەچێتە ڕیزی ئەو خانمە نووسەرانەی کە نۆبڵیان وەرگرتووە.
ئەلیس مونرۆ ئەبێتە سیانزەهەمین خانم کە تا ئێستا نۆبڵی وەرگرتبێت.

کاتێکیش ڕۆژنامە کەنەدییەکان مونرۆیان دۆزییەوە بە تەلەفوون ڕەئی لەسەر خەاڵتەکە خۆیان لێ 
پرسی: 

ـ ئەمزانی من ناوم لەناو پاڵێوراوەکاندایە، بەاڵم هەرگیز لەو باوەڕەدا نەبووم بیبەمەوە.
هەرە زۆرینەی نووسینەکانی مونرۆ لەسەر ئافرەتانە و بە نووسەرێکی فێمەنیست ناوزەد دەکرێت. 

وەک چۆن لە گفتوگۆیەکدا لە گۆڤاری ئەتلەنتیکی ئەمەریکیدا وتبووی:
ـ من ژنم و بێگوومان چیرۆکەکانیشم هەر لەسەر ژنانە. من نازانم ئەو چەمکە بۆ پیاوێک چییە 
کە جگە لەهەر ڕەگەزێکی تر لەسەر پیاو ئەنووسێت؟ هەمیشەش نازانم فێمەنستی مانای چییە. 
لەسەرەتاوە ئەمووت بێگوومان من فێمەنستم، بەاڵم ئەگەر فێمەنستی تەنها مانای ئەوەبێت من 
شتەکان بزانم و پەیڕەوی تیۆری فێمەنستی بکەم، ئەوا من ئەوە نیم. من کە پێموایە فێمەنستم 

بەو مانایەیە کە ئەزموونی ئافرەتانم پێ گرنگە.
مونرۆ بەوە ناسراوە کە باس لە ژینگەی دەوروبەری خۆی دەکات، ئەو لە وینگهام 
لە سەروی ئۆنتاریۆ لە ساڵی 1931 لەدایک بووە لە گەڵ دایکێکی مامۆستا و 
باوکیدا ژیاوە، لە تەمەنی بیست ساڵیدا شووی کردووە و لەگەڵ مێردەکەیدا 
لە  داناوە.  کتێبفرۆشییەکیان  پێکەوە  لەوێ  و  ڤیکتۆریا  بۆ  گواستویانەتەوە 
هەفتاکاندا لەو پیاوە جیابۆتەوە و جارێکی تر شووی کردۆتەوە و گەڕاوەتەوە 
ئۆنتاریۆ  و  کلینتۆن  لە  تازەکەیدا  مێردە  لەگەڵ  باوانی.  ماڵە  ناوچەی 
ئۆنتاریۆ  بەاڵم  بێت.  پیرەکەی  دایکە  لە  ئاگای  ئەوەی  بۆ  بوون  نیشتەجێ 
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بە شوێنی خۆی و شوێنی بەرهەمە 
ئەدەبییەکانی دەزانێت.

ئەو  نییە  بەوە  باوەڕم  من  ـ 
نووسیون  لەسەرم  کە  ڕووداوانەی 
ئەگەر  بن،  تەنها گرێدراوی شوێن 
لە هەر شوێنێکی تری ئەم زەویەش 
وەک  شوێنەم  ئەو  هەر  بژیامایە 
نووسینەکانمدا  لە  خۆم  شوێنی 
ئەوکات  ڕەنگیشە  دەهێنا،  بەکار 
لە  کەسایەتییەکانم  وردەکاری 

ئێستا جیاوازتر بوونایە.
نووسەرانەی  بەو  بەراورد  مونرۆ 
جیاوازە،  دراوەتێ  نۆبڵیان  خەاڵتی 
چیرۆکنووسە  یەکەم  ئەو  چونکە 

ئەم خەاڵتەی وەرگرتبێت.
مونرۆ کێشەی تەندروستی هەبووە، 
نەشتەرگەری  هەم  کاتێکدا  لە 
چەند  هەم  و  کراوە  بۆ  دەماری 
ساڵێک لەوەوبەریش چارەسەری دژە 
کراوە.  بۆ  شێرپەنجەی  نەخۆشی 
کاتێک هاوینی ساڵی پار گفتوگۆیان 
لە نیویۆرک تایمزدا لەگەڵدا کردووە 
وتوێتی: ئێستا باشم، یان زۆر خراپ 
نیم. هەر وەک ئەوەی کەنەدییەکان 

ڕاهاتوون وا بڵێن.  
ئێستا  تەندروستییەی  حاڵەتی  ئەم  نییە،  چارەیەک  هیچ  ـ 
ئەوەی  دەکەم  مردن. من هەست  لە  باشترە  دەژیم  تیایدا 

ویستوومە کردوومە و هەر ئەمەش وام 
لێ دەکات تەواو لە ژیانم ڕازیبم.

مونرو  ڕابردوودا  ساڵی  سەرەتای 
نەنووسێت،  ڕەنگە  چیتر  وتووێتی 
کارکەناربێت  ئامادەیە  ئەو  چونکە 
خەاڵتی  ئایا  بەاڵم  دانیشێت،  و 
دەگۆرێت،  پێ  بڕیارەی  ئەم  نۆبڵ 
بی  سی  بەکەناڵی  ئەو  ئەگەرچی 

سی کەنەدی وتووە: 
وەرگرتنی  دەچم،  پیری  بەرەو  وا  ـ 
هێندە  مانایەکی  خەاڵتەکەش 
گەورەی بۆ خودی خۆم نییە. چونکە 
ڕۆشنایی  خەاڵتە  ئەم  پێموایە  من 

زیاتر دەخاتە سەر نووسەرانی کەنەدی. 
پێشموایە ئەمە یارمەتیدەر بێت تا ئەدەبی 

کەنەدی بەهەموو دنیادا باڵوبکاتەوە، دیارە 
تەمەناش ئەکەم هەر وابێت.

دەنووسێت.  ئاڵۆز  زۆر  شێوەیەکی  بە  مۆنرۆ 
کاتێ کە خوێنەر دەیخوێنێتەوە نازانێت کە چی 
دەکەیت  بەوە  درک  بەزەحمەت  لێوەردەگرێت. 
ئەدەبیسەردەمکام لە کەسایەتی ناو چیرۆکەکانی کەسایەتی 
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ناشزانیت چیرۆکەکەی چۆن کۆتای  بێگومان  یەکەمە، 
چیرۆکدا  لەناو  چیرۆک  حەزدەکات  مونرۆ  پێدێت. 
کاتی  چەندان  درووستکردنی  لەگەڵ  درووستبکات 

جیاواز کە بەردەوام لە جوڵەدایە. 
چیرۆکە درێژەکانی مونرۆ لە نێوان 50 تا 60 الپەڕەدایە، 
هەر یەک لەو چیرۆکانە وەک ڕۆمانێکی بچکۆلە وەهایە، 
تا  ئەوەی  بۆ  بەسە  چیرۆکێکیشی  تەنها  خوێندنەوەی 

ماوەیەکی درێژ لەگەڵ ڕووداوەکانیدا بژیت.
لە نووسینی  شێوازی ڕوون و جوانی نووسینی مونرۆ 
هونەری چیرۆکدا وەک شێوازی واقیعی ڕۆژانەیی چیخەف 
وەهایە. تا ئێستا مونرۆ پانزە کۆمەڵە چیرۆکی هەیە. 
زیاتر ڕووداوەکان هەنووکە و ڕۆژانەین، گرنگترین شت 
شێوازی  وردەکارییەکانیەتی.  و  کات  چیرۆکەکانیدا  لە 
بە  دەکرێت  بەراورد  چیرۆکدا  لە  مونرۆ  گێڕانەوەی 
چیرۆکدا  لە  مونرۆ  کاری  چیخەف.  گێڕانەوەی  شێوازی 
ئەمەش  فۆرمدا،  لە  کارکردنە  زیاتر 
الپەڕەدا   25 تا   20 لە  ئەو  وایکردووە 
کە  بنووسێت  ئەوتۆ  چڕییەکی  بە 
ببێتە  نووسێک  ڕۆمان  الی  ڕەنگە 

سەدان الپەڕە. 
مونرۆ  نەخۆشییەوە  بەهۆی 
بکات  سەفەر  نایتوانی  خۆی 
خەاڵتەکەی  و  ستۆکهۆڵم  بۆ 
کچی  جێنی  بۆیە  وەربگرێت، 

تا خەاڵتەکەی  نارد  56 ساڵی  تەمەن 
بۆ وەربگرێت. 

سەرچاوەکان:
ڕۆژنامە سویدییەکان و سایتی نۆبڵ

 DN. Aftonbladet,SvD,  
Göteborgs posten
http://www.nobelprize  
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نووسینی: ئالیس مۆنڕۆ
و. لە ئینگلیزییەوە: گۆران مەریوانی 

      

ژیانـــی 
خۆشەویســت

چیرۆک
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Dear Life
 I lived when I was young at the end of a long road, or a road that
seemed long to me
لەسه ر  یاخود  دەژیام،  درێژدا  ڕێگایەکی  لە كۆتایی  نه وجه وانیمدا  له   من 

ڕێگایەك كه  درێژ دەهاتە پێشچاو. كاتێك  لە قوتابخانەوە، 
 لەو ئاخرو ئۆخریەشدا، كه  لە خوێندنگەی ئامادەییەوە بەرەو ماڵدەبوومەوە، 
تەواوی ئەوەی به  هه قیقه ت پێیده گوترا شار، كه  هەمیشە جمەيدەهات 
لە جموجۆڵ و چاالكی، شۆستە و دارئەلەتریكی هەبوو، كه  تاریكداده هات 
شاری  سنوری  كۆتایی  ئه وه ی  پشتمەوه .  بەری  دەكەوتە  پێده كران،  
دیاریده كرد، دوو پردی ئەمبەر و ئەوبەری سەر رووباری مەیتالند بوون: 
پردێكیان له  ئاسن، ته نگه به ر، هەندێجار ترۆمبێل له  بانی دووچاری گرفت 
دەرچوونی  بۆ  ئۆقرەبگرێ  قه یرێ  و  كه نار  بچێتە  كامیان   به وه ی  ده بوون، 
تەختەدارێكی  ناوبەناو  هاتووچۆ،  بۆ  ته خته دار،  له   دووه م  پردی  تریان،  ئەوی 
لێپەرت دەبوو، ئیدی مەردم ده یتوانی له  دامێنه وه  رێك لەو ئاوە رۆشنە تیژڕەوە 
بڕوانێت. ئه من كه یفم به وه ی ده هات، لێ دواجار هه میشە یه كێك پەیدا دەبوو 

تا تەختەدارێک بخاته   شوێن بۆشایی ته خته  به ره وەبووكه وه . 

دوابەدوای وان كه الوه یه كی تەخت، دوو خانووی  لەسەر لێواری داڕمانی لە خۆ 
گرتبوو، هەموو دەمی بەهارێك بەر الفاو ده كه وتن، وێڕای ئەوەش هه میشه 
تێیاندا دەگوزەراند.  و  ده هاتن  ـ جۆراوجۆر،  ئادەمیزادی  و  ـ مرۆڤ  مه ردم 
ئەوجا پردێكی تری باریك، بەمبەر و ئەوبەری ده م گەلی ئاشەكه وە کە هێند 
قوڵبوو به شی ئه وه ی ده كرد به  ئاسانی تێیدا نوقم بیت. ئاله وێوه  ڕێگا جیا 
دەبۆوە و دەبووە دووكه رت، كه رتێكی به  قه دپاڵی گردێكه وه  درێژدەبۆوە 
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جادە  دەبووە  تا  باشور  بەرەو 
دیان  ئه وی  نایاب،  -ماشینێكی 
بازاڕدا  مه یدانی  بەدەوری 
بەرەو  ئیدی  و   گڕیده خوارد 

رۆژئاوا خۆی ده كشان. 

خراپترین رێگا ئەوی من بوو.
و  رووە  تریش  رێگایەكی 
شۆستەی  ده چوو،  باكور 
هەبوو،  مه سافه یه ك  تا  خۆی 
به   كه   خانوو  بڕێك  له گه ڵ 
ته نیشت یه كه وه  لكابوون، وه ك 
شاربن.  نێو  خانووی  ئه وه ی 
له   تابلۆیەك  یەكێكیاندا  لە 
دانرابوو،  پەنجەرەیەكیدا  نێو 
ساالدە"  "چای  نووسرابوو  لێی 
گه واهیده دا كه  رۆژێك له  رۆژان 
ئه وێكانێ  فرۆشگا بووبێ. هەر 
دوا بە دوای ئەو قوتابخانەیەك 
رەبەقی  بوو كه  من دوو ساڵی 
و  برد  بەسەر  تێیدا  ژیانم 
به   تر  جاره كی  هه رگیز  حەزم 
ئەم  دواي  نه ده كرد.  بینینه وه ی 
ماوە و دەمە دایكم بابمی خسته  

سه ر كه ڵكه ڵه ی كڕینی كۆنه  خانووچه یه ك  له  شار، چونكه  به  
چونمان بۆشار دەبوو بابم ئه وده م لەوێ باج بدات بۆ منیش 
ده كرا له  یه كێك له  قوتابخانه كانی نێو شار بخوێنم . پاشان 
ده ركه وت ئه م شتانه   گشتی پێویستی نه ده كرد، چونكه  هه ر 
به   ده ستم  شار  له   تێیدا  من  مانگه ی   ئه و  هه ر  ساڵه ،  ئه و 
خوێندن كرد، جاڕی جەنگ دژی ئاڵمان درا و ئیتر هەر وه كو 
ئه وه ی جادوگه رێ ده ستی له  قوتابخانه  راوه شاندبێ، له  ئان و 
ساتدا قوتابخانە هیچ بایەخ و پلە و پایەیەكی نەما، قوتابخانە 
نێوەڕوانیان  نانی  هاجەكانی  و  هار  قوتابیيە  كه   كۆنه كه  
لێدەسەندم و هەڕەشەیان ده كرد كه  بیرازمبكه ن و كه سی تێدا 
نه ده حه وایه وه  و به  گشتی هیچ كه سێكیش تێیدا فێری چشتێ 

نه ده بوو. هێندەی نەبرد تەنێ یەك پۆل و یه ك 
پشووش  دەمی  وابزانم  و  مایه وه   مامۆستا 
هەر  ئیتر  نەدەگرت.  پۆلیان  دەرگای 
هەمان كوڕگه ل كه  هه میشه  و به رده وام 
پێیان راده بواردم و  وه ك عاده تیان لێیان 
تاكێك  ئاره زوی  تۆبڵێی  كه   ده پرسیم 
ئه وه ی  دوای  گشتیان،  ئێستا  نه كه م  ، 

سه ربازيی،  بچنه   ده بوو  گه وره كانیان  برا 
هەڵپەی ئەوه یانه  كارێ په یدابكه ن.. 

له و  قوتابخانەكان  توالێتی  گه ر  نازانم    
سه رده مه دا باشتر بووبێتن یان نا، هێنده  هه یه ، 
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حه وشێ،  له   بوو،  له ده ره وه   توالێته كه مان  ماڵه وه   لە  ئێمە  راسته   بوون.  توالێته كانی 
به اڵم پاك و ته میز بوو، تەنانەت عه رده كه شی بە لینێلیوم داپۆشرابوو. لە رقدا بوو 
یان لەبەر هەچ هۆكارێكی تر، كه س له و قوتابخانه یه دا بەتەنگ ئەوه وه  نه ده هات 
وه ختی دانیشتن نیشان له  كونی ته والێته كه  بگرێ. خۆ له  شاریش باری من 
دەناسی،  یەكتریان  یەكه وە  پۆلی  لە  هەر  تر  ئەوانی  نه بوو،  ئاسان  هێند 
شتگەالنێیكیش هەبوون تا ئەو ساتەوەختە من فێریان نە بووبووم، بەاڵم 
قوتابخانە  توالێتانه ی  ئەو  سەر  دانیشتنی  بوون  سەرسامبەخش  قەد  چ 
نوێیه كەم و گوێگرتن لە دەنگی خۆش و خوڕەی شاریانەی ئه و ئاو راما

ڵینە.                                                 

لە ماوەی قوتابخانەی یەكەممدا، یه ك هاوڕێم په یداكرد. كچێ كه  من ناوی 
به  "ده یان" دەبه م، كه مێ له  ساڵی دووەمی خوێندنم تێپەڕاندبوو. نزیكەی 
لە تەمەنی مندا بوو، لە یەكێك له و خانووانه شدا دەژیا كه  شۆستەی دەرەوەیان 
هەبوو. رۆژێك پرسی كه  داخۆ دانسی چاوبازانه ی هایالندی سكۆتالندی ده زانم، 
وتم نازانم، ئەو ئامادەیی خۆی نیشاندا تا فێرمبكا. هەر بەو نیازە، دوای قوتابخانه  
چووینەوە بۆ ماڵی ئەوان. دایكی لە ژیاندا نەمابوو، ماڵی دایە ـ و بابەگەورەی 
گرتبوویانە خۆی. جا بۆ ئەوەی دانسی هایالندی ـ چاوبازانه  فێربم، پێی وتم، 
پێویستت بە جوتێ پێاڵوی ناڵدارە تا له  كاتی دانسدا ته قه  ته قی  پێبكه یت، ئەو 
هەیبوو، منیش، بێگومان نەمبوو، بەاڵم ژمارەی پامان نزیك وه ك یه ك وابوو، 
جا دەكرا  كاتێك ئه و هه وڵیده دا دانسم فێربكا، پێاڵومان ئاڵوگۆڕ بكردایه ، 
بەاڵم  داینێ،  خواردنەوەی  ئاوی  دایەگەورەی  بوو،  تینومان  قه یرێ  دوای 
ئاوه كه  تامی ناخۆشبوو، هی بیرێكی دەست هەڵكەنراوبوو، ناخۆش هەر 
به وه ەی قوتابخانە ده چوو. من بۆم روونكرده وه  كه  ئێمە لە ماڵەوە چقەد 
ئاوێكی سازگاری بیرێكی ماشین ـ لێدراومان هەیە، دایەگەوەرەی، بەبێ 
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ئەوەی به  هیچجۆرێ پێی قه ڵسبێ، وتی، 
ئەویش خۆزگه  به  بیرێكی وا ده خوازێ.

 زۆری نەبەرد، دایكم له  دەرەوە قوتبۆوه، 
بە  قوتابخانە  بۆ  چووبوو  ئەوەی  دوای 
بۆ  هۆڕنی  یدۆزیبوومەوە.  نە  و  شوێنما 
تەنانەت  بێنێتەوە،  ئاگام  بە  تا  لێدام 
وەاڵمی هێمای خوداحافیزیە دۆستانەكەی 
ئه غڵه ب  دایكم  نەدایەوە.  دایەگەورەشی 
ترۆمبێلی نه ده ئاژوو، كه  ده شیكرد، ئیدی  
نیگه رانیه كی  و  ئارامی  بێ  هەمیشە 
له خۆ  ئاژوتنی  ماوه ی  ویقارسیفه ت 
ده گرت. بە ڕێوە بەرەو ماڵەوە  هۆشداری 
دامێ كه  نابێت هه رگیز جارێكی تر سەر 
كه   ده ركه وت  )دوایی  بكه م.  ماڵەدا  بەو 
ئه مه  كارێكی هێند قورس و گران نه بێ، 
ئیتر  ده یان  رۆژێ  چەند  پاش  چونكه  
بۆ  دوورخرابۆوە  قوتابخانە،  بۆ  نەهاتەوە 
كه   گوت  دایكم  به   من  تر(.  شوێنێكی 
دایكی ده یان مردوە، ئەویش گوتی بەڵێ، 
سكۆتالندیم  هایالندی  دانسی  دەزانم. 
بۆ گێڕایەوە، ئەویش گوتی، هەقی خۆته  
رۆژێك له  رۆژان بە باشی فێر بیت، بەاڵم 

لەو ماڵەدا نا. 

من ئەو دەم نەمدازانی و ـ ناشزانم كه نگێ پێمزانی 
ـ كه  دایكی ده یان لەشفرۆشبووە و بە دەردێ مردوە 
لە  خواستووە  ئاواتیشی  ده بن.  تووشی  له شفرۆشان 
خۆشمان  كەنیسەكەی  قەشەی  بینێژن،  خۆی  زێدی 
كفن و دفن و ته لقینی به  خاكسپاردنی بۆ سازكردووه ، 
له   كه   مەتنەی  ئەو  لەمەڕ  هەبوه   جیاواز  بۆچوونی 
وابووه ،  پێیان  هەندێ  خوێندرا وه ته وه  .  خاكسپاردنیدا 
و   فه رامۆشبكردایه   وشه  ی  هه ندێ  قه شه   ده بوو 
ناویانی نه هێنابا ن، لێ دایكم وای بۆ ده چوو كه  هه ق 

به  قەشەیه .

    ئەجری گوناه مه رگه  .                                                                                    
ئه م  بەسەر  زۆر  ماوەیەكی      
دایكم  ئینجا  گوزەشت  روداوه دا 
ئه مانه ی بۆ گێڕامه وه  ، یا پێدەچوو 
بەسەردا  زۆری  ماوەیەكی 
زۆر  بوو  موده تێكیش  گوزاردبێ، 
قسانەی  له و   فرەگەلێ  لە  رقم 

تایبەتی  بە  ده بۆوه ،  دەیگوت  ئەو 
تونێكی   هه ڵچونیدا  له   كاتانه ی  ئه و 

ده نگی به كارده هێنا وه ك ئه وه ی  سه دای 
له  یەقیندا بزیرنگێته وه .

تووشی  به   ده بوو  تووشم  ناوناوە      
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من خه نده  به  لێوان بوو. ستایش و ئافه رینی ده كردم كه  لە قوتابخانه  به رده وامم و 
لە  ئیدامەی، جا  ماوەیەكی باش  ده یان  ده یانیشی دەدامێ، ده شیگوت كه   هەواڵی 
هەر شوێنێ بووبێ، بە خوێندنی خۆیداوە، لێ بەقەد من نا. بە گوێرەی قسەی 
دایەگەورەی، ئاخری ئەو ئیشێكی بە نسیب بووە لە ریستۆرانتێ له  تۆرۆنتۆ، 
گەوره   هێند  ئەودەم،  بپۆشێ.  ده بێ  پولەكه داریش  جلكی  ئیش  لەسەر 
بووبووم، بەشی خۆشم عه جول و بێحه یا، تا به ده ر له  هیچ گومانێ بزانم 

كه  له  شوێنێكی ئاوهادا، ده بێ له و  جلك و  پوله كانه ی   رووتیشبێته وه . 
من  وابوو  بۆچوونیان  كه   نه بوو  كه سێ  ته نێ  ده یان  دایەگەورەی      
ماوەیەكی زۆر و توالنی لە قوتابخانە مابوومه وه . بە درێژایی ئه و رێگایه ی 
من گوزه رم پێداده كرد كۆمه ڵێ خانوو هه بوون كه  میانی نێوانیان زۆرتر 
نێو شار، كه چی سەرباری ئه وەش كه الوه  و ئه رزی  له  خانووی  بوو وەك 
زۆریان لە دەوروپشت نەبوون. یەكێك له وانه  به سەر تەپۆڵكه یه كی بچكۆله وه  
بوو، ماڵی وەیتی ستریت بوو، ڤێتەرانی)٢( یەكه م جه نگی جیهان. بڕێ مه ڕ و 
ژنێكی هه بوو، كه  من به شبه حاڵی خۆم به  درێژایی ئه و هه موو حه مكه  ساڵه   ته نیا 
جارێك دیبووم، ئه ویش ئه وجاره  بوو كه  خه ریكی پڕكردنی سه تڵی ئاوخواردنه وه  
بوو الی په مپی ئاوه كه یان . وه یتی كه یفی پێده هات گاڵته  بكات له مه ڕ ئه وه ی 
كه  من، حه یف و خه سار قه ت قوتابخانه ته واوناكه م و دیپلۆم وه رناگرم. منیش 
به  شۆخییه وه   وه اڵمم ده دایه وه  و خۆم گێلده كرد كه  هه ق به وه . له  هه قیقه تدا 
به مشێوه یه  خه ڵكی  به اڵم خۆ هه ر  بوو.  به چی  بڕوای  ئه و  نه بووم  دڵنیا  من 
ده بوونه  ئاشنای تۆ و تۆش به وان ئاشنا ده بوویت. ساڵوێك له  تۆ و ساڵوێك 
له وان و ئه و جا كه مێك ئاخاوتن له مه ڕ ئاو و هه وا و خۆ ئه گه ر ترۆمبلیان 
پێبایا و تۆش پیاده ڕه ۆ، ئاماده بوون بتگه یه نن. به  گوند و دێهاتی راستی 
نه ده كرد، كه  خه ڵكی عاده ته ن جوان جوان ده زانن ماڵه  ده ر و دراوسێ له  
ناوه وه  چۆنن و  هه مووش، كه م یان زۆر، نزیكه ی به  یه ك شێوه  بژێوی 
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خۆیان دابینده كه ن. 

بگری،  كه سێ  هه چ  منیش،  خۆێندنی      
قوتابخانه ی  پۆله ی  پێنج  ئه و  ئه وه ی  بۆ 
ئه وان  به قه د  هه ر  ته واوبكا،  دواناوه ندی 
ده یانبڕی.  قوتابی  به اڵم كه م  برد.  وه ختی 
رانه ده بینی  خه ڵكی  له   كه س  رۆژانه   ئه و 
له و ژماره  كه سه ی له  پۆلی نۆوه   ده چوونه  
لێوان  حاسڵبانایا،  نسیبیان  به   دواناوه ندی  
له   ساڵه ،  پێنج  ئه و  بڕینی  دوای  لێوان، 
مه عریفه  و رێزمان بانایه  . هه ندێك پاڕتتایم 
دوای  كه م  كه م  و   ده ستكه وت  كاریان 
ماوه یه ك كران به  فوولتایم. كچان شوویان 
كرد و منداڵیانبوو، ئیتر ئا به و شێوه یه   یان 
پۆلی  دواساڵی  له   پێچه وانه كه ی.  به  شێوه   
دواناوه ندیدا، كه  ته نیا له  چوار به ش یه ك 
له   كه   مابوونه وه   قوتابیانه   ئه و  به شی 
سه ره تاوه هاتبوون،  بۆچوونێك بۆ مه عریفه  
هه مبه ر  له   جیدی  هۆشیاری  جۆرێك  و، 
ته نیا  ره نگه   یان،  هه بوو،  پێكان  ئامانج 
كه   بووبێ  ئیحساسێك  ره گی  پاشماوه ی 
ئه  ساسه وه   له   ئێمه   له وه ی  بوو  گوزارشت 
خۆمان سه رقاڵكردوه  به  شتی ناعه ملی دوور 
له  پراكتیكه وه، به ده ر له وه ی كه مێ گرینگی 

بدرێ به وه ی داخۆ چاره نووسمان به  كوێڕا ده گا..                                                           
      وام هه ستده كرد عومرێك له  زۆربه ی ئه و 
كه سانه  دوورم كه   له  كاڵسی نۆدا ئاشنایان بووم، 
قوتابخانه ی  له   حاڵی خۆم  باسی  بالێگه ڕێم  ئیتر 

یه كه مم هه ر نه كه م باشه .     
ژووری  گۆشه یه كی  له   هه بوو  شتێك      
سه رسامی  كه مێ  هه میشه   كه   نانخواردنماندا 
 )٣( ئه لكترۆلۆكسه كه م  گسكی  كاتێ  ده كردم 
ده رده هێنا تا عه رده كه  خاوێن بكه مه وه  . ده مزانی 
چییه  ـ ژانتایه كی گۆڵف بوو كه  تازه  و نفت و نوێ 
ده هاته  به رچاو، به  دار ـ كڵه ب و تۆپی گۆڵفه وه . 

ئه مه   ده كرده وه   له وه   بیرم  ته نیا 
من  ئێمه ،  ماڵی  له   چده كات 
ئه وتۆم  شاره زاییه كی  هیچ 
و  بیر  لێ  نه بوو،  یاریه دا  له و 
بۆچوونكی خۆم هه بوو له مه ڕ 
سه رگه رمی  كه سانه ی  ئه  و 
ئه و جۆره  یاریه  بوون. ئه وان 

كه   نه بوون  كه سانه   له وجۆره  
له به رده كرد،  ئیشیان  به دله ی 

كه   باوكم  هه رچه نده   بابم،  وه ك 
باشتری  پانتۆڵێكی  شار  ده چووه  
هه ندێ  له   له به رده كرد.  ئیشی 
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به  هه رحاڵ ده كرێ جۆره  به رگێكی ئاوها سپۆڕت بپۆشێ، گه ر پێویست بكات، له  ژێر 
گرێی ره فته یه كیشدا پرچی جوانی خاو و په  خشانی كۆبكاته وه .  ئه قڵم نه ی ده  بڕی 
تۆپێكی ئاوها بهاوێژێته  ناو كونێكه وه . به دڵنیاییه وه  كارێكی بێ به های له وجۆره ، 

له  ژێر سه نگ و شكۆی ئه ودا  بوو .  
 حه تمه ن رۆژێك له  رۆژان بۆچوونێكی تری هه بووه . ده بێ وا بیریكردبێته وه  
بگۆڕن،  خۆیان  خه ڵك  له   تر  جۆرێكی  وه ك  ده لوێ  باوكم  و  خۆی  بۆ  كه  
و  ئاهه نگ  گۆڵف.  ده به ن.  ده ستبه تاڵیان  كاتی  له   له زه ت  كه   خه ڵكانێك 
زیافه تی ئێواران. ره نگه  قه ناعه تی به  خۆی كردبێ كه  ئه و جۆره  سنور و 
مه رزانه  جیاوازیان نییه . ئه و سه ركه وتو بوو له  باشكردنی  گوزه ران و حاڵی 
خۆیدا، سه ركه وتوبوو له وه دا، له  كێڵگه یه كی بێ ئومێد و كه متروسكه وه ، 
له  ناوچه ی كه نه دیان شیڵده وه  ـ كێڵگه یه ك كه  گه لێك زۆرتر ئومێدی لێ 
ببێته   توانیبووی  كه چی  ـ  هاتبوو  لێوه ی  بابم  له وه ی  نه ده كرا،  چاوه ڕوان 
و  و كه س  كه  هامشۆی خزم  ده په یڤی  به  جۆرێكیش  قوتابخانه ،   مامۆستای 
كاری ئاسان نه كردبوو. ره نگه  ئه و بیریكردبێته وه  كه  ئه و به  ئه  ندازه یه ك خۆی 

هیالك و ماندوكردوه ، ئیتر بۆ هه چ شوێن و جایه ك بچێ به  پیریه وه  دێن.
  

  بیر و بۆچوونی باوكم جۆرێكی تر بوون. ئه و وای بۆ نه ده چوو كه  خه ڵكی 
شار یان هه چكه سێكی تر جا با له  هه ر شوێنێكی تره وه  هاتبن له  خودی ئه و 
باشترن. به اڵم بۆچونی وابوو كه   خه ڵكی ره نگه  وا بیربكه نه وه . جا پیێی باشبوو 

هه رگیز ده رفه تیان نه داتێ تا ئه و نیه ته یان ده ربخه ن.  
بۆیه  له  كێشه ی گۆڵفدا، پێده چێت، بابم بردبێتیه وه . 

له سه ر  بژی،  ته مابوون  به   بابی  و  دایك  كه   نه ده ژیا  شێوه یه   به و  ئه و 
كێڵگه  نه خراپ نه باشه كه ی ئه وان بمێنێته وه  و ره نجی وان كوێرنه كاته وه . 
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خۆیان  نشینگه ی  و  زێده    دایكم  و  خۆی  ساته وه ختك 
جێهێشت و عه ردێكیان له  كۆتایی ئه وسه ری رێگایه كدا، 
ئه و نه خشه و  نه یانده زانی  له  نزیك شارێكه وه ، كڕی، 
به خێوكردنی  سه روكاری  هه یانبووه ،  ئه وان  پالنه ی 
ڕێوی ـ زیوی و، كه مێ دواتریش، مینك )٤( ده بن و، 
ده رگای به ختیان بۆ ده كاته وه . به  جه حێڵی بابم زیاتر 
پێی خۆشبووه  سه رقاڵی ئه و مقه ستانه  بێت كه  كه وڵی 
كاروباری  خه ریكی  له وه ی  وه ك  پێچێكردوه ،  رێوییان 
دواناوه ندی  قوتابخانه ی  له   یان  بێ  مه زرا   و  كێڵگه 
بخوێنێ ـ وێڕای ئه  وه ش ئه مكاره  هێنده  پوول ده خاته  
گیرفانیه وه  كه  قه ت له وه  و پێش  به  خۆیه وه  نه یدوه  ـ 
ئیدی كاتێك ئه م بیرۆكه یه  له  كه لله ی ده دات، به ری 
نادات و، هه روه ك خۆشی بیری لێكردبۆوه ، به درێژایی 
ژیانی دوی ده كه وێ. چی پاره  و پوولێكی هه بووه  له م 
بیرۆكه یه دا ده یخاته گه ڕ، دایكیشم چی له  سه رده می 

مامۆستاییه كه یدا پاشه كه وتكردوه ، ده یخاته  سه ر.
حه یوانه كان  تا  هه یه   النۆچكه   و  قه فه ز  كوالنه ،  چی 
و  پان  عه رده   ئه و  دروستیكرد،  خۆی  بژین،  تێیدا 
به رینه ، دوازده  هێكتار، كه  پڕ به  پێستی پڕۆژه كه  بوو، 
به   مێرگوزاره وه ،  و  مێرگ  به   عه رده كه   سه رله به ری 
پیرانه ی  ئه سپه   ئه و  بۆ  و  مانگاكانمان  بۆ  له وه ڕگاوه  
به زیاده وه   رێویه كان،  قووتی  ببنه   چاوه ڕوانبوون  كه  
به شیده كرد. مێرگه كه  تا رۆخی ڕووباره كه  درێژده بۆوه  
كردبوو.  بۆ  سێبه ری  دره ختیش  ڕه شه   دوازده   و 

دێته وه   لێده كه مه وه ،  بیری  كه   ئێستا 
رۆژگاره دا  له و  زۆر  كوشتارێكی  كه   یادم 
روویده دا. پیره  ئه سپه كان ده با ببنایا قوت 
له یه كدی  ساڵێك  هه موو  ده با  رێویه كان  و 
گلده درانه وه   ئه وانه   ته نێ  بكرانابایا،  جودا 
كه  بۆ وه چه خستنه وه  له باربوون. لێ ئه من 
به   ده متوانی  و  ڕاهاتبووم  دیمه نانه   به م 
به وه ی  ئه ویش  فه رامۆشیانبكه م ،  ئاسانی 
له   كه   دروستبكه م  به خه یاڵ  دیمه نێك 
خوێندبوونمه وه   كتێبانه ی  له و  یه كێك 
ته پۆڵكه   له بان  ئانێ)٥(  وه ك  وه رمده گرت، 

نێو  له   پان)٥(  یان  سه وزه كه  
زێوینه كه دا.  بێشه اڵنه  
ڕه شه  دره خته كانیش كه  
له وه ڕگاكه ی  سێبه ریان 
كۆمه كیان  داپۆشیبوو، 
هه روه ها  ده كردم، 
و  باق  ڕووباره  

به هه مان  بریقه داره كه ، 
كه   كانیه ی   ئه و  شێوه 

مێرگی  سه رو  كه نگه ی  له و 
و  هه ڵده قواڵ  له وه ڕه كه وه  
به   حوكمدراوكان  ئه سپه  
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لێده خوارده وه  و ئه وجا منیش، له  جامولكه یه كی فافۆندا كه  له گه ڵ خۆمدا بردبوومه  
وێنده رێ. بۆ هه ر كوێ ده چوویت ده بوو پات بنابا به  ڕیخ و ته رسی گه رم و گوڕدا، 
به اڵم من له  زیهنی خۆم ده رمده په ڕاندن هه روه ك ئانا له سه ر ته پۆڵكه  سه وزه كه  

ده با بیكردبا.    

ئه و رۆژگاره  ده بوو ناو به نا كۆمه كی باوكم بكردابا، چونكه  براكه م هێشتا 
ته مه نێكی ئه وتۆی نه بوو. ئاوی فرێشم، به  په مپ هه ڵده هێنجا، ئه مسه ر و 
ئه وسه ری قه فه ز، هێالنه  و كوالنه كانم ده كرد و پاك و خاوێنم ده كردنه وه ، 
جای ئاوی ئاژه ڵه كانم پڕده كرده وه . كاره كه م پێخۆشبوو. كه یفم به  كارێكی 
ته نیا بم.  وه ختان  زۆربه ی  ئاوها ده هات و حه زیشم ده كرد كه   گرینگی 
دوایی ده بوو بۆ ماوه یه ك له  ماڵه وه  بمامایه ته وه  و یارمه تی دایكم بكردایه ، 
ئه ویش رقی هه ڵده ستاندم و عه جولیكردم. "ده مه وه ر بووم"؛ وایان پێده گوتم. 
كۆتاییده هات،  به وه   زۆربه یجار  ده كه م،  بریندار  ده یگوت، من هه ستی  دا یكم 
ده چووه  گه وڕه كه  بۆ الی باوكم و بۆی ده گێڕاوه . ئه ویش سه رقاڵی هه ر شتێك 
بایه  ده ستی لێ هه ڵده گرت و به  قایشه كه ی بیرازیده كردم. )له و رۆژگاره دا ئه  مه  
سزادانێكی ناباو نه بوو(. دوایش ده چوومه  سه ر ته ختی خه وی خۆم ده گریام و 
نه خشه  و پالنم داده نا كه  چۆن هه ڵبێم. به اڵم ئه م قۆناغه ش به سه رچوو، له  
هه رزه كاریمدا گوێڕایه ڵ بووم، ته نانه ت رووخۆشیش، چی خه ڵك هه بوو كه یفیان 
به و به سه رهاتی سه یر و سه مه رانه ی من ده هات كه  ده مگێڕاوه ، چی له  شار 
به ته واوه تی  بوو.  فه ره ح  گه لێك  خانوه كه مان  روویداوه .  قوتابخانه   له   یان 
نه مانده زانی كه نگێ بینا نراوه ، به اڵم خۆ سه د ساڵێك به النیكه مه وه  ده بوو، 
له   وێسته یه ك  نیشته جێگه ر  یه كه م  كه   ساڵه یه   ئه و   1858 ساڵی  چونكه  
ـ.  نێوچووه   له   و  نه ماوه   ئێستا  ـ  بۆدمین  به   نێوزه ده   ده كا  جێگایه كدا 
سه ربه ره وخوار  ڕووباره كه دا  رێچكه ی  به   و  دروستده كا  بۆخۆی  كه یه كێ 
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و  دار  له   ئه وناوه    عه ردی  تا  ده بێته وه  
ده بێته   پاشان  كه   پابكاته وه   دره خت 
گوندێكی ته واو. هێنده  نابا گونده  تازه كه  
داربڕینه وه   كۆمپانیایه كی  خاوه نی  ده بێته  
قوتابخانه ی  و  كڵێسا  سێ  و  هوتێلێک  و 
یه كه م  ده بێته   قوتابخانه   هه مان  خۆی، 
بردبووم.  زه نده قی  كه   من  قوتابخانه ی 
پاشان پردێك له سه ر ڕووباره كه  دروستكرا 
و هێنده ی نه برد بۆ خه ڵكی ده ركه وت كە 
لەبەری  و  بێت  گەر  دەبێ  لەبارتر  چەند 

ئەوبەری 
عه ردێك  له سه ر  نیشته جێبن،  ڕووبارەکە   
ئه و  شێوه یه   به و  ئیدی  بێت،  به رزتر  كه  
له وێنده رێ  بنه ڕه تدا  له   خانوبه ره یه ی 
بنیات نرابوون هێدی هێدی كوێرببوونه وه  
و ره شبوون له  به ر چاوی خه ڵك، تا بووه  ئه و 
نیمچه  ـ كوێره  ـ گونده ی كه  من له وه وبه ر 

لێوه ی دوام. 
به  عه قڵمدا ناچێت خانوكه ی ئێمه  یه كیك 
ئاوه دانكردنه وه ی  نۆبه ره ی  له   بووبێت 
بڕاو  ـ  خشتی  به   چونكه   ناوچه یه ،  ئه و 
دار  له   پاكی  تر،  خانوه كانی  داپۆشرابوو، 
مه زه نده یه ك،  هه موو  به   به اڵم  بوون، 
خانوه كه ی  ئه وان ،  دوای  كورت  ماوه یه كی 

گونده كه   له   پشتی  به رزكرابۆوه .  بناغه ی  ئێمه ش  
كه مێك  ده شتێكی  له سه ر  رۆژئاوا،  له   رووشی  بوو، 
سه ربه ره ولێژ كه  به ره و ئه و گه لیه  چه په ره  درێژ ده بۆوه ، 
له و شوێنه دا كه  روباره كه  جایه كی دروستده كرد، ئێمه  
ناومان نابوو )بیگ باند(. له والی روباره كه وه  شوێنك 
هه بوو به  دره ختی ره شی هه میشه  سه وز، داپۆشرابوو، 
مرۆڤ  دووربوون  هێند  به اڵم  بووبن،  سه رو  ره نگه  
زۆر  دڵنیابێ.  ته واو  چاوی  حوكمی  له   نه یده توانی 
خانویه كی  تردا،  سه ره ولێژیه كی  دامێنی  له   دوورتر، 
دیاربوو ،  دووره وه   له و  گچكه   گه لێك  هه بوو،  تریش 
له  چاوی منیشه وه  له  خانۆچكه ی كورته  بااڵكانی نێو 

ئێمه   هه رچه نده   ده چوو.  حیقایه ته كان 
كه   ده زانی  كابرایه مان  ئه و  ناوی 
تیایدا ده ژ یا، یان رۆژێك له  رۆژان 
ئێستا  ده شێ   ژیابوو،  تیایدا 
مردبێت. رۆڵن گره ین، ناوی بوو، 
سه رباری ئه و ناوه  ئه فسوناویه ش 
ده ور  هیچ  كه چی  هه یه تی،  كه  

من  كه   له وه ی  نییه   شوێنێكی  و 
حاڵیحازر ده ینووسم، چونكه  خۆ ئه مه  

ئه مه   نییه ،  سه ربورده   و  سه رگوزشته  
ژیانه .     

منداڵی  دووجار  من،  له   به ر  105ئەدەبیسەردەمدایكم، 



له بارچوبوو، بۆیه  ده بێ له  دایكبوونی من، 1931، جۆرێك له  دڵنه وایی دابێتنێ. به اڵم 
دنیا تا ده هات به ره و خراپتر ده چوو. راستیه كه ی باوكم كه مێ دره نگ ده ستی دابووه  
سه روكاری بازرگانی فه رو. ئه و سه ركه وتنه ی ئه و به  ئاواتی ده خواست، ئه گه ری 
زۆر زیاتر بوو له  بیسته كاندا، ئه وده م كه  تازه  فه رو باویبوو، خه ڵكیش پاره یان 
هه بوو. به اڵم ئه و رۆژانه  هێشتا ئه م ده ستی نه دابوویێ. له گه ڵ ئه وه شدا 
جه نگیشدا  كۆتایی  له   بازاڕ  ده بێ  جه نگیش،  كۆتایی  و  سه روبه ند  تا 
بووژانه وه یه كی به  خۆیه وه  دیبێ، چو نكه  ئه و هاوینه  بوو باوكم خانوه كه ی 
كرابوون،  عاده تی  سووری  بۆیه یه كی  كه   خشته كانیش  و  نوژه نكرده وه  
ده ره وی  دیوی  و  رووكار  له گه ڵ  لێدان. هه ندێ گرفتمان  قاوه یی  ره نگی 
سۆڵ  و  له سه رما  خانوه كه یان  پێویست  وه ك  چونكه   هه بوو،  خشته كاندا 
نه ده پاراست. خه ڵكی پێیان وابوو  بۆیه  و ره نگكردن باشه  و سه رماپارێزه ، 
ئه مانه   وێڕای  پێكابێ.  راستی  بۆچوونكه یان   گه ر  ناكه وێته وه   بیریشم 
حه مامێكمان دروستكرد و شوێن ئاسانسۆری نه قڵی خوارده مه نیش، كه  قه ت 
گه وره كه ش   نانخواردنه   ژووری  ئاشپه زخانه ،  دۆاڵبی  به   كرا  نه ده هێنرا،  به كار 
له گه ڵ  ئاسایی  ژوورێكی  به   كرا  و  گۆڕدرا  ده ره وه ی،  پێپلیكه كانی  و  به خۆیی 
و  رازی  منی  به ته مابم،  ئه وه ی  بێ  گۆڕانكاریه ،  ئه م  ناوه وه .  پێپلیكانه ی 
خۆشحاڵكرد، چونكه  باوكم هه ر له و ژووره  كۆنه دا له  منی ئه دا و منیش هه ر 
له وێدا له   ته ریقی و شه رم و شكۆشكانمدا خۆزگه م به   مه رگ ده خواست، ئێستا 
ژووره كه  هێنده  جیاواز و گۆڕاوه ، سه خته  به  عه قڵی كه سێكدا بێ، شتی ئاوها 
له وێدا روویدابێ. من له  قوتابخانه ی دواناوه ندی بووم و ساڵ له  دوای ساڵ 
و ده ستوخه ت  له  ده رسی وه ك ئیشی ده ست  ئیتر  باشتر ده بووم، چونكه  
به  مێژوو،  ئه وده م ده رسی كۆمه اڵیه تیش كرابوو  تێپه ڕاندبوو،  خۆشیمان 

ده كرا التینیش بخوێنیت. 
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جۆرێك  وه رزه   ئه م  ئه وه ی  پاش    
گه شبینی به خۆیه وه  بینی و سه رباری 
رووكاردا،  و  دیكۆر  له   گۆڕانكاری 
هه مدیسان  بازرگانیمان  كاروباری 
به   ئیتر  ئه مجاره یان  وشكیكرده وه ، 
بابم  راستنه بۆوه  .  زه مان  و  ئامان 
له   ده ستپێكدا  له   خۆشده كرد،  فه روی 
فه روی رێوی و پاشان له مینك  ، به اڵم 
شه رمه ندانه ،  جۆره كانیه وه ،  گشت  به  
ئیدی  و،  په یداده كرد   كه می  پولێكی 
و  تێكدان  به   ده ستیكرد  به ڕۆژ  دوایی 
قه فه ز  ـ  كوالنه   سه رله به ری  الدانی 
و  كار  تێیدا  كه   النۆچكانه ی  ئه و  و 
سه رینایه وه ،  و  سه ریهه ڵدا  كاسپیمان 
پێنج  ئه وه ی  پێش  گشتی  ئه مانه  
شه فت ده ستبه كاربێ له و  كۆپمانیایه ی 
ئیتر  تا  هه بوو .  كه   توانه وه دا  ئاسن 

نیوه شه وانێ نه ده گه ڕایه وه  بۆ ماڵ.
 

     بۆ خۆشم هه ر له گه ڵ ده گه یشتمه وە 
فراوینی  و  ده ستبه كارده بووم  ماڵێ، 
بۆ  كه ڵبازم  دوو  سازده كرد.  بابم 
زۆرم  كه چه پێكی  و  سورده كرده وه  
پڕده كرد  ته رمۆزه كه شیم  ده كرد.  پێدا 

به   بڕشت  چۆره كێكی  ئینجا  ڕه ش.  خه ستی  چای  له  
بۆ  خۆماڵیمان  گه وره ی  پای  پارچه یه ك   یان  مره باوه،  
ده كرد،  ئاماده   بۆ  خواردنی  دایكم  هه ندێجاریش  داده نا، 
هه رچه نده  ئیشی هه ویری ده ستی ئه و  به ڕێوه  بوو، كه م 

كه م  متمانه ی خۆی بدۆڕێنێ .
     جا شتێك روویدا، كه  نه  به  باش نه  به  خراپ  چاوه ڕوان 
نه ده  كرا، بووه  گورزێكی گه لێ ماڵوێرانكه ری تر به  به راورد 
ئه ویش سه رهه ڵدانی  ده رامه ت.  له ده ستدانی  و  زیان  به   
دایكمدا،  له    بوو  پاركینسۆن  ده ردی  نیشانه كانی  یه كه م 

رۆژگارێ كه  ئه و كه مێ له  چلی تێپه ڕاندبوو.
گلێنه ی  نه كه وتبوو.  په كی  ئه وه نده   سه ره تاوه ،  له        

حه په ساویدا  حاڵه تی  له   ته نیا  به ده گمه ن، 
سفتی  لیكی  بریقه ی  سه ریده كرد، 
كه   ده بینرا  جوان  لێوی  ده وروپشتی 
دزه یده كرد.  ده میه وه   تفی  زێده   له  
سبه ینان ده بوو كه مێ یارمه تی بدرابا 
تا خۆی بتوانێ جلی خۆی له به ربكات، 
ناو ناوه ش ده یتوانی هه ندێ كاروباری 

موده تێكی  تا  بوو،  سه یر  بكات.  ماڵێ 
دوور و درێژ جۆرێك له  توانا و قودره تی 

بڵێن  ئێستا  ره نگه   نه بڕابوو.  له به ر  رۆحی 
ئیتر نه گبه تیگه لێكی زۆر ئێخه ی به رنه دان. 
كاروباری بازرگانیمان تیاچوو، ته ندروستی 
له   ته نانه ت  107ئەدەبیسەردەمدایكم كه وتبووه  سه ره ولێژی. 



به دبه ختیه كه   به اڵم  نه ده بۆوه .  جێگه ی  فیكشنیشدا  و  خه یاڵی  چیرۆكێكی  دووتۆیی 
له وه دایه  من ئه م رۆژانه م وه ك موده تێكی ناكام و نابه ختیار له  بیره وه ریمدا یاداشت 
نه بووه . حاڵه تێكی تایبه ت له  قوڕبه سه ری و نائومێدی ماڵمانی نه گرتبۆوه . ره نگه  
هی ئه وه  بێت نه مانده زانی دایكم هه رگیز چاكنابێته وه ، به ڵكو ته نیا خراپتر 
ده بێ. به شبه حاڵی باوكم، توانا و قودره تی خۆی هه بوو،  تا ماوه یه كی زۆریش 
ئاسنتوانه وه    كۆپمانیای  هاوكاره كانی  به   دڵی  ئه و  نه دا.  ده ستی  له   هه ر 
ده كرایه وه  كه  فره گه لێكیان وه ك خۆی وابوون، زیاد ده ردی كه وتن و یاخود 
نه گبه تی و بارگرانییان له  ژیاندا چه شتبوو. ئه و حه زی له  كاره كه ی بوو، 
ئینجا سه رباری ئه وه ش حه زی  لێی ده ڕوانی،  له  زۆرانبازی  وه ك جۆرێك 
له شه فتی زووی ئێشكچی ـ شه وان بوو. كاریان مێتاڵی تواوه  خستنه  ناو 
قه دیمی  مۆدێلی  ته باخی  ئاسنتوانه وه   كۆمپانیای  بوو.  فۆڕمه وه   و  قاڵب 
بوو،  خه ته ر  كارێكی  ده فرۆشرا.  دونیادا  سه رانسه ری  له   كه   دروستده كرد 
ده بوو تۆ خۆت ئاگاداری  خۆت بیت، به  قسه ی باوكم. مووچه كه شی موناسیب 

بوو ـ ئه ڵبه ته  ئه ویش بۆخۆی به ش به  حاڵی بابم شتێكی تازه  بوو. 

 وابزانم ئه و هه ر پێیخۆش بوو له  ماڵه وه  دووركه وێته وه ، جا با شانیش بداته   به ر 
كارێكی قورس و فره  مه ترسیدار. دووركه وتنه وه ی له  ماڵه وه  و تێكه ڵبوونی له  
گه ڵ پیاوانی تردا كه  ئه وانیش گرفتی خۆیان هه بوو، به اڵم درێخییان نه ده كرد 

تا باشترین هه لومه رج له و وه زعه ی تێیكه وتوون بێننه  گۆڕێ.    

     هه ر له گه ڵ ئه و له ماڵ به ده رئه كه وت من ده ستم ده كرد به  ئاماده كردنی 
خواردنی شێوێ، ده كرا ئه  و خواردنانه  سازبكه م كه  به  الی منه وه  عه جیب 
ئه مانه   ئه وساته ی  تا  ئوملێت)٦(،  یان  سپاگێتی  وه كو  بوون،  غه ریب  و 
قاپ  له  شۆردنی  ئه وه ی  دوای  بوون،  ئه مانه   تااڵنبونابا، هه ر  و  هه رزان 
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قاپ  خوشكه كه م  ـ  ده بووینه وه   قاچاخ  و 
براكه شم  و  ویشكده كرده وه   قاچاخی  و 
پاشماوه ی  و  بڕوا  تا  پێده كرد  قه ناعه ت 
قاچاخ شتنكه  و  قاپ  ته شتی  پیسی  ئاوی 
توڕداته   ئه و ده شته  تاریك و نووته كه وه  ـ 
)من ده متوانی بۆ خۆم ئه مكارانه  بكه م لێ 
ـ ئه وسا  پێمخۆش بوو هه ر ده ستوربده م( 
ده خسته   پام  هه ردوو  و  لێئه دایه وه   پاڵم 
ده ركه كه ی  كه   گه رمه ،  كوره   ئه و  سه ر 
نه مابوو، ده ستمده كرد به  خوێندنه وه ی ئه و 
رۆمانه  قه به  و گه ورانه ی له  كتێبخانه ی شار 
ئازاده كان)٧(،  پیاوه   هێنابوونم:  به قه رز 
ده دوا،  ئیسالنده   دورگه ی  نێو  ژیانی  له  
ئێمه ،  زینده گی  له   بوو  سه ختر  فره   كه  
ئه م  به سه ر  باڵی  ته واو  ئومێدیه كی  بێ 
شتگه لێك  یاده وه ری  كێشابوو،  دورگه یه دا 
كه  رابووردووه ، كه  به هیچ جۆرێك له  هیچ 
شتێكی وا نه ئه دوا  من بتوانم لێی حاڵیبم 
كه چی به و حاڵه شه وه  نه مده توانی ده ستی 
ئه فسوناویه كه ،  شاخه   یاخود  لێبه رده م، 
بوو  پڕ  بوو،  سیل  نه خۆشی  باسی  باس 
گه وره و  هێنانه وه ی  پاساو  بیانو-و  له  
ئه وه ی  وه ك  الیه ك،  له   ده رباره ی،  گران 
پێناسه ی زینده گی به  جۆرێك له  بلیمه تی 

وه ك  تریشه وه ،  له الیه كی  و،  بكرێ  پێشكه وتن  و 
هه رگیز  من  تۆقێنه ر.  نائومێدیه كی  و  تاریكستان 
گرانبه هایه دا  ساته وه خته   له م  قوتابخانه م  وه زیفه ی 
ئیتر  ده هات،  تاقیكردنه وه   كاتی  كه   به اڵم  نه ده كرد، 
قۆڵم لێهه ڵده ماڵی، شه ونخونیم ده كرد و، مێشكم پڕ 
ده كرد له و شتانه ی به  ئه قڵی خۆم ده با بمزانیبا. من 
یادم له  مه دای كورتدا، تابڵێی تیژبوو له  به رامبه ر ئه و 

ئه رك و وه زیفانه ی پێمده سپێرا باش ئیشیده كرد.
و  نه هامه تی  چه نده ها  بووم، سه رباری  بڕوایه دا  له و 

سه ختی،  من كه سێكی به خته وه ر بووم..
هه ندێجار من و دایكم گفتوگۆمان ده كرد، زیاتر باسی 

ئه وده م  بوو.  ئه و  نه وجه وانی  رۆژانی 
بۆچوونێكی  روویده دا  به ده گمه ن 
پێچه وانه ی ئه وم هه بایه  كه  چۆن 

له  شته كان ورد ده بۆوه .

خانوه ی  ئه و  باسی  زۆربه یجار 
كابرای  ئێستا  كه   ده كرد 

به   و  تیێدایه   جه نگی  ڤێته رانی 
كابرای  ـ  وه یتی ستریتس مه شهوره  

بزانێ من چه ند ساڵم  بوو  كه  خه می 
ته واوده كه م.  قوتابخانه   تا  گه ره كه  
نه ئه دا،  ئه و  قه ره ی  له   خۆی  باسه كه  
109ئەدەبیسەردەمبه ڵكو كه سێكی تر،  زۆر له  پێشتر له و 



خاتوو  ناوی  به    شێت  پیره ژنێكی  بمرێ،  ئه وه ی  پێش  ئه ودا  ژیاوه   ئێستای  خانوه ی 
نێتێرفیڵد. خاتوو نێتێرفیڵد به قاڵێكی خۆی هه بووه ، ئه وده م هه موو كه س به قاڵێكی 
خۆی هه بوو له  رێیی ته له فونه وه رایانده سپارد، كه  شت و مه ك و خوارده مه نیان 
به  تڕۆمبێل بۆ به رنه  به ر ده ركێیی ماڵێ، جارێك رووده دا، دایكم ده یگێرایه وه ، 
بنێرێ،  خوازراوه كاندا  باقی شته   له گه ڵ  كه ره   ده چێت  بیری  به قاڵ  كابرای 
یان خاتوو ێتێرفیڵد بیریكردوه  داوایبكات ، كه  جه حێڵه  كارگوزاره كه  ده ركی 
پیرێژن  دا گرێ،  ماشین  له   شته كان  تا  ده كاته وه   لۆریه كه ی  دواوه ی 
كه مه ،  هه یه،  شتێك  نوقسانییه ك  هێنراوه كاندا  راسپارده   له   ده بینی 
زانیبێتی،  چۆنێك  هه ر  جا  وا،  كارێكی  بۆ  خۆشی  ده بێ.  ده هری  ئیدی 
رێكوپێك ئاماده كردوه . خۆیی و قیمه كێشێك به  ده ستیه وه  حازر و ئاماده ن، 
قیمه كێش به رزده كاته وه  به  نیه تی ئه وه ی جه حێڵه  كارگوزاره كه  به  سزای 
خۆی بگه یه نێت، ـ بێگومان گوناهی ئه ویش نییه  ـ جه حێڵی كارگوزار هه ر 
ئه وه نده ی بۆ ده كرێ به ره و الی دیوی شۆفێر ـ سوكان هه ڵبێ، پێ به  ماشیندا 
بنێ و خۆی ده ربازبكات، ته نانه ت فریا ناكه وێ ده ری دواوه ی ماشێنیش دابخات. 

    هه ندێ ورده كاری ئه م چیرۆكه  نه ده چووه  عه قڵه وه  و مرۆڤی ده حه په سان، 
پیرێژن  چۆن  ئه وده م.  نه ده چوو  بۆی  بیرمان  دایكم  نه   من  نه   هه رچه نده  
پێشوه خت زانیویه تی كه  له  نێو شت و مه كی راسپارده ی ئه ودا كه ره  نوقسانی 
دێنێ و، تیایدا نابێت؟ باشه  بۆچی ده بێ به  قیمه كێشێكه وه  بێته  ده رێ، پێش 
ئه وه ی بزانێ شتێ نوقسانه  ؟ هه میشه  قیمه كێشێكی پێبووه ، تا له  حاڵه تێكدا، 

نه كا ئێ ئه مه  دنیایه،  تووشی بێ به  تووشی به اڵیه كه وه ؟ 
      وا قاوبوو  گوایه  خاتوو نێتێرفیڵد به ڕاستی خانم بووه  له  سه رده می 

الوێتیدا.
سه رگوزشته یه كی زۆر زیاتر له مه  گرینگتر هه بوو له مه ڕ خاتوو نێتێرفیڵد، 
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هه م  و  بووم  تێدا  منی  هه م  چونكه  
له ده ورو و پشتی ماڵی ئێمه شدا  روویداوه . 
منیان  بووه .  پایز  خۆشی  رۆژێكی 
خستۆته  نێو عه ره بانه ی منداڵی خۆمه وه  
و بردومیانه ته  ده رێ بۆ سه ر ئه و چیمه نه  
تازه  چێكراوه  شینبووه . ئه و پاش نیوه ڕۆیه  
دایكیشم  ـ  نه بووه   ماڵه وه   له   باوكم 
سه رقاڵی بڕێك جلشتن بووه  له  ته شتی 
به ر به لوعه كه دا. له به ر ئه وه ی من یه كه م 
به   په رداخبووم  پۆشته و  بووم  منداڵیش 
و  وقردێله   ـ  به ده ستچنراو  جلوبه رگی 
ره فته  و زۆر شتی تر كه  ده با به  ده ست 
و به وپه ڕی وریاییه وه ، له  ئاوی سازگاردا، 
الی  په نجه ره یه كیش  هیچ  بشۆردرابا. 
دایكم جلی  له و جێگایه دا كه   دایكمه وه  ، 
له  سینكی به ر به لوعه كه دا ده شت و له  
ئاوی هه ڵده كێشا، نه بووه ، گه ر بتویستبا 
مه تبه خت  ده با  بڕوانی،  ده رێ  دیوی  له  
الی  بۆ  ئه وبه ر،  به ری  بۆ  ته یبكردبا 
له وێوه   ئیتر  باكور.  به ری  په نجه ره ی 
ده می رێگاكه ت ده بینی كه  له  سندوقی 
به رده ركی  بۆ  درێژده بۆوه   پۆسته كه وه  

ماڵێ.

    بۆچی دایكم به  خه یاڵیدا هات ده ست له  جلشۆریه كه ی 
هه ڵبگرێ، الكاته وه  تا ته ماشایه كی ده می راسته  جاده كه  
باوكیشم  نه ده كرد.  كه سی  چاوه ڕوانی  چوون  بكات؟ 
شتێكی  داوای  ده شێ  دوانه كه وتبوو.  گه ڕانه وه ی  له  
لێكردبێت كه  تا الی به قاڵه كه  بڕوا، تا شتێك كه  ئه و 
پێویستی بووبێ بۆ سازكردنی، جا هه ر شتێك بووبێ، 
هاتبێت،  خه یاڵیدا  به   ده شبێت  ئێواره یه ،  ئه و  شێوی 
گوتبێتی بزانم فریام ده كه وێت، ئه و پێداویستیه م له  
رۆژگاره   ئه و  سازیبكه م.  تا  فریاده خات  خۆیدا  وه ختی 
زۆر  ـ  بوو  ره نگین  ده ستی چێشتلێنانی گه لێك  دایكم 
خزم  ژنگه لێكی  له ته ك  خه سوی  له وه ی  بوو  وه ستاتر 

ده زانی.  پێویستیان  به   بابم  ناسیاوی  و 
خه رجی  و  مه سره ف  ره چاوی  ئه گه ر 
ئه وان  وه ك  بكرابایا،  تێچوونی 

ده یانگوت.

شێوی  به   په یوه ندی  ده شێ   یان 
ئه و ئێواره یه  نه بایا، به ڵكو كێشه ی 

بووبێ  جلكێك  نیگاری  و  نه خش 
بیهێنابا،  له گه ڵ خۆی  ده با  باوكم  كه  

یاخود قوماشێك، پارچه یه ك بۆ كراسێكی 
بۆ  به ته مابووبێ  دایكم  نوێ،  ئاودامانی 

خۆیی بدروبا.
رووداوه   ئه م  دوای  ببڕای  ببڕای  111ئەدەبیسەردەمئیتر 



نه یگوت له  پای چی وا یكرد.
 به دگومانی له  ده ستی ئاشپه زی دایكم ته نیا گرفت و كێشه ی  خانه واده ی ماڵی بابم 
جلوبه رگیشی  له مه ڕ  قسه ڵۆكیش  و  قسه   به ینه دا،  له و  ده بێ،  حه تمه ن  نه بوو. 
ته نانه ت  عه سران،  ئاسایی  خۆی  چۆن  دایكم  ده كه مه وه   له وه   بیر  كرابێ. 
جلوبه رگی  سینكه كه دا،  له به رده م  بشتابا  جلكی  و  راوه ستابا  ته نێ  گه ر 
خۆی ده گۆڕی. نیو سه عاتێكیش دوای فراوین ده نوست، له گه ڵ راشده بوو 
له   كاتێك  تر،  رۆژگارێكی  دوایی،  ده پۆشی.  تری  به رگێكی  هه میشه  
كه   بڕوابكه م  سه ختبوو  به المه وه   ده بوومه وه ،  ورد  ئه و  فۆتۆگرافه كانی 
له  هیچكه سكی تر، هاتبێ. پۆشاكی  یان  له  دایكم،  مۆده ی ئه و زه مانه  
قژی  مۆده ی  ده وه ستا،  ئاسا  فه رده   نه بوو،  فۆڕمێكی  عه یامه   ئه و  ژنانی 
كورتی تا سه ر شانیش له  روخساری خڕ و نه رم و ناسكی دایكم نه ده هات. 
نزیك  كه  هێنده   بابم،  ژنگه لی  خزمانی  نه بوو  تێدا  گومانی  هیچ  به اڵم 
هیچ  دایكم،  سه ر  بخه نه   چاوێكیان  ده كرا  بۆیان  هه میشه   ده ژیان،  لێمانه وه  
قسه یه كیان له وباره یه وه  نه بوو. نه گبه تی دایكم له وه دا بوو، وا نه ده هاته  پێشچاو 
وه ك ئه وه ی خۆی چۆن  به سروشت، به ته بع وابوو. وا نه ده هاته  به ر چاو وه ك 
ئه وه ی له  مه زر و كێڵگه یه كدا گه وره بووبا، یان وه ك ئه وه ی بڕیاریدابا كه  له  

مه رز و كێڵگه یه كدا بمێنێته وه .

ئه و تڕۆمبێله كه ی باوكمی نه بینی به  راسته  جاده كه دا بگه ڕێته وه . له  جیاتی 
ئه و، پیره ژنی بینی، خاتوو نێتێر فیڵد. ده بێ خاتوو نێتێرفیڵد به  پێ له  ماڵی 
رووداوه ،  ئه م  دوای  زۆر  ماوه یه كی  خانوو،   هه مان  به ڕێكه وتبێ.  خۆیه وه  
تاقه   بۆ  ته نیا  و،  راده بواردم  پێی  كه   بینی،  تێدا  یه ك-قۆڵم  كابرای  من 
بینی.  ئاوه كه وه   په مپی  پرچ كورته كه ی الی  ژنه   له   زه ڕه م  یه ك  جارێك، 
پێش  له وه وبه ر،  زۆر  رۆژگارێك  شێته   پیرێژنه   ئه و  كه   خانووه ی  ئه و  ئا 
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ئه و  ده رباره ی  شتێك  هیچ  من  ئه وه ی 
كه وتبوو  جه حێڵ  ته ته ری  دوای  بزانم، 
ئه وه ی  له به ر  هه ر  قیمه كێشێكه وه ،  به  
خۆیدا  له گه ڵ  كه ره   بیریكردبوو  له  

بپێچێته وه  و بهێنێ.    
   

ده رفه تێكی  چه ند  له   دایكم  ده بێ 
بینیبێت  نێتفێرفیڵدی  خاتوو  جیاوازدا 
به ر له و رۆژه ی ئه و به  راسته  جاده كه دا 
به ر و ماڵی ئێمه  ده كه وێته  رێ. ره نگه  
قسه یان  به یه كیشه وه   قه ت  ئه وان 
جا  تێده چێ،  رێشی  به اڵم  نه كردبێ. 
ره نگه   كردبێتیان.  بێ،  هه رچۆنێك 
دایكم مه سه له كه ی به  جیدی وه رگرتبێ، 
كه   گوتبێت  پێی  باوكیشم  هه رچه نده  
تێده چێ،  رێی  ناهێنێت.  ئه  وه   كێشه كه  
باوكم به و نیازه ، ره نگه  تووشی گێچه ڵت 
دایكم   گوتبێ.  له وجۆره ی  شتێكی  بكا،  
خاتوو  وه ك  بوو،  كه سانێك  هاوخه می 

نێتێرفیڵد، تا ئه وده مه ی بێوه ی بوون.

به اڵم له و ساته وه خته دا نه  بیری بۆ بێ 
ئێستا  بوو.  چوو  هاوده ردی  نه   وه یی، 
مه تبه قه وه   ده ركی  له   هه ڵه داوان  به  

منداالنه م  عاره بانه ی  له   و  پێدابكا  پڕم  تا  ده ركه وت 
ده ربێنێ. سه رعاره بانه  و ده سماڵ و به تانی هه ر له وێدا 
به جێهێشت و به ڕاكردن خۆی كرده وه  به  ماڵدا و هه وڵیدا 
ده ركی ئاشپه زخانه  جوان له سه ر خۆی گه ڵه دا. بێ خه م 
بوو له  ده رگای ده رێ ـ چونكه  هه میشه  داخرابو ـ به اڵم 
ئاگاداربم،  من  هێنده ی  بوو.  مه تبه ق  ده رگای  كێشه  
عاده ت  به   بوبوو  نه بوو.  رێكوپێكی  قفڵێكی  قه ت 
شه وانه  كورسیه كی مه تبه قیان هه ڵده سپارد به  ده سكی 
ده ركی مه تبه قێ، تا گه ر كه سێ هه وڵیدابا بێته  ژوورێ، 
هه ستێ.  لێ  ترسانكی  زرمه یه كی  و  بترازێ  كورسی 
بیركردنه وه ی  جۆری  له   منه وه ،  الی  به   شێوه یه كه ، 

و  ـ  ئاسایش  بواری  له   به ختت  و  خۆت 
به   ناكرێ  به راورد  كه   ماڵپارێزیدا، 
شێوه  بیركردنه وه كه ی باوكم كه  به  
هه قیقه ت ده مانچه یه كی تۆپڵی، له  
ماڵه وه یه دا   مێزه كه ی   چه كمه جه ی 
هه بوو. سه رباری ئه وه ش له  ماڵی 
پیاوێك كه  به رده وام ده بوو ئه سپ 

و  تفه نگێك  بوونی  بكا،  كوشتاری 
دوو تاپڕ، شتێكی گه لێك ئاسایی بوو. 

بڵێی  تۆ  داخرابوون.   زامنیان  بێگومان 
كورسیه كه ی  شانی  كاتێ  قه ت،  دایكم 
بیری  ده رگاكه ،  ده سكی  ژێر  ده خسته  
تاقه   بۆ  گه ر  نه كردبێته وه ،  چه ك  113ئەدەبیسەردەمله  



جارێكیش بێ ؟ داخۆ قه ت له  ژیانیدا ده مانچه یه كی به  ده سته وه  گرتبوو، یان چه كێكی 
خستبێته  سه ر پێ؟ 

بۆ   ته نیا  ره نگه   پیرێژن  كه    نه هاتبێ  دایكمدا  بیری  به   هه رگیز  بڵێیی  تۆ 
سه ردانێكی دراوسێیانه  هاتبێ و هیچی تر؟ بڕواناكه م. حه تمه ن ده بێ له  
رێكردنیدا شێوه  جیاوازییه ك هه بووبێ. ده بێ نزیكبوونه وه ی به  عه زمێكه وه  
بووبێ  كه  به  هی ژنێ نه چووه  به  قه سدی میوانی به  راسته  جاده یه كدا 
بێ، نزیكبوونه وه یه كی دۆستانه  نه بووه  له سه ر ئه و رێجاده یه ی به ر ماڵی 

ئێمه .
ده شێ دایكم نوێژ و دوعاشی كردبێ به اڵم هه رگیز باسێكی لێوه  نه كرد .  

ئه و ده یزانی پشكنینی ورد بۆ ده سماڵی سه رعه ره بانه  و به تانیه كه ی كراوە.   
چونكه ، هه ر به رله وه ی به  توزێك لوله  تۆپی په رده ی سه ر په نجه ره ی ده رگای 
مه تبه ق به  په له  داباته وه ، یه كێك له و سه رجێیی عه ره بانه  مندااڵنه ی بینی چۆن 
هه ڵدرا به  حه وادا و ئه وجا كه وته وه  سه ر عه رد. ئیدی دایكم هیچ هه وڵێكی تری 
نه دا تا لوله  تۆپی په رده ی سه ر باقی په نجه ره كانی مه تبه ق به رداته وه ، به ڵكو 
منی توندتر له  ئامێزی خۆی نا و له  گۆشه یه كی نه بینراودا خۆی مه اڵسدا. هیچ 
ته قولبابێكی حه یابه رانه  له  ده رگه ی ئاشپه زخانه  هه ڵنه ستا. هیچ پاڵێكیش به  
كورسیه كه  وه   نه نرا. نه  كورسی به گازی پشتا به ربۆوه  و نه  زرمه ی لێ هه ستا. 
دایكم له  گۆشه  په نهانه كه ی خۆیدا، نزیك به  ئاسانسۆری خۆراكی ئاشپه زخانه  
ماڵی  بێده نگییه ی  ئه و  ده خواست،   ئومێدی  یه ك  دوای  له   یه ك  وه ستابوو، 
به ره و  و  گۆڕیبێت  خۆی  بۆچوونی  ژنه   بێ  ئه وه   نیشانه ی  گرتبوو،  له خۆ 

ماڵه وه  گه ڕابێته وه  
به اڵم نه خێر. ئه و به  ده وری خانوودا ده هات و قه یرێكی باش له به رده می 
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هه ر په نجه ره یه كی نهۆمی عه ردیدا 
به و  نییه   تێدا  گومانی  ده وه ستا. 
گه ڵه   په نجه ره كان  خۆشه     رۆژه  
بۆیده كرا  جوان  ئه و  نه درابوون. 
به   یه ك  سه ر  بنێته   روخساری 
په نجه ره كان.  شووشه ی  یه كی 
تابڵێی  رۆژێكی  ئه وه ی  له به ر  جا 
په رده ی  تۆپی  لوله   بوو،  خۆشیش 
بكرێت  هێنده ی  په نجه ره كان  سه ر 
هێند  بااڵی  ژنه   به رزكرابوونه وه . 
به رز نه بوو، لێ پێویستی نه ده كرد 
ناوه وه   دیوی  تا  به رزبكاته وه   خۆی 

ببینێ.
ده زانی؟  چۆن  شتانه ی  ئه م  دایكم 
نابوو،  خۆی  باوه شی  له   منی  خۆ 
ده سا چۆن  به و ناوه دا  رابكا ، له  پشت 
مۆبێله یه كی  پشت  بۆ  مۆبێله   ئه و 
ده ره وه   له   قایمبكات،  خۆی  تا  تر، 
چووبێ  ترسا  له   زه نده قی  بڕوانێ، 
و دوو چاوی ئه بڵه قگیر ببینێ لێی 
بڕوانن و ده شێ به  زه رده خه نه یه كی 

قه شمه رگیره وه  لێیان روانیبێ. 

له  نزیك ئاسانسۆری مه تبه قه وه  به  

پاوه  مایه وه . ئاخر چ ده توانێ بكا؟

راسته ، ژێرزه مینمان  هه بوو.  په نجه ره كانی هێند ته نگبوون 
به اڵم  ناوه وه .  بكێشێته   خۆی  لێیانه وه   نه ده كرا  بۆی  كه س 
هیچ ئه ڵقه ڕێزك له  دیوی ده ره وه  به  ده رگای ژێرزه مینه كه وه  
هه موو  به   وه زعه كه   له وێ،  بێ،  چۆنێ  هه ر  نه بوو. 
شێوه یه ك  سامناكتر ده بوو، گه ر له و تاریكه و نووته كیه دا، 
بۆی  بكرایه   دواجار  ژنه   گه ر  و  بوه ستی  ژێرزه مینه دا،  له و 
ژێرزه مینه كه دا  پێپلیكانه ی  به   و  ماڵدا  به   بكردایه   خۆی 

خلبوایه ته وه، دۆخ ناله بارتر  ده بوو .     
ئه ڵبه ته  هۆده  و ژووری تر له  نهۆمی سه ریشه وه  هه بوون، 

به اڵم دایكم بۆ ئه وه ی خۆی بگه یانایه ته  ئه وێ، 
ژووره   ئه و  ببڕیایه ،  كه له گیه كه ی  ده بوو 
شوێن  بووه   ئاینده دا  له   كه   گه وره یه ی 
ته مبێكردن و بیرازكردنی من، به اڵم كه  
پێپلیكانه  تازه  دروستكراوه كانی ناوه وه  
ئه و رووبه ره یان داپۆشی، ئیتر ترس و 

تۆقی خۆی له ده ستدا.       

ئه م  دایكم  یه كه مجار  كه ی  بیرمنایه  
چیرۆكه ی بۆ من گێڕایه وه ، به اڵم وابزانم ئه و 
كاته  بوو كه  جۆر و نه قڵی سه ربوردی پێشوو 
كۆتا  به   شوێنه دا  له و  چیرۆكه   ئه م  تری 
115ئەدەبیسەردەمده گا كه  ـ خاتوو نێترفیڵد روخسار و ده ستی 



لێ  دایكم جوان خۆی حه شارداوه .  په نجه ره یه كه وه، ساته وه ختێكه   به شووشه ی  ده نێ 
هه ندێ جۆر و سه ربوردی دوایی تری نه قڵه كه  له و جێیه دا كه  ژنه  سه یرده كا، دێته  
پایان. ئینجا بێ ئارامی و ترس دایده گرێ و دوابه دوای ده نگی زرم و كوت دێ. 
به هیچ جۆرێ باسی قاو و قیژ و هه را و هوریا نه كراوه . ره نگه  پیره ژن توانا 
و حه وسه ڵه ی شتی وای نه بوبێ. ره نگیشه  كه  كه ف و كوڵی داده مركێته وه ،  

دێته وه  یادی ئیتر   له  پای چی هاتووه .  

ئه و  ته وای  ئیتر  ئه وه   ده بێ،  ته سلیم  و  وازدێنێ  به  هه رحاڵ، سه رنجام 
كارانه  بووه  ئه و كردوێتی. دوای ئه وه ی  به ده وری خانووه كه دا خولێك ده خوا 
و سه یری سه رله به ری ده رگا و په نجه ره كانی ده كا، ئه وسا ده ستهه ڵده گرێ 
و به  رێی خۆیدا ده گه ڕێته وه . دایكم دوایی، له  بنی ئه و بێده نگی و كپییه دا، 
غیره ت ده داته  خۆی، له  ده وروپشتی خۆی ده ڕوانێ، له  كۆتاییدا وای بۆده چێ 

كه  ده بێ خاتوو نێتێرفیڵد به ره و جایه كی تر رۆیشتبێ.

سه رباری هه موو ئه مانه ش  كورسیه كه ی له  ده سكی ده رگاكه  ده رنه هێنا تا باوكم 
گه ڕایه وه  ماڵێ. من نامه و ێ له م ڕێیه وه   بڵێم كه زۆرجار  دایكم به تایبه تی باسی 
ئه م به سه رهاته ی كردووه . نه ده چوونه  ریزبه ندی ئه و باس و خواسانه ی كه  من 
و، زۆربه ی وه خت، به  گرینگم ده زانین. هه وڵوته قه الی دایكم  ئاشنایان بووم 
تا ده ستبكات به خوێندن له  قوتابخانه ی دواناوه ندیدا. ئه و قوتابخانه یه ی ئه و 
ده هاتنه   ئه سپ  سواری  به   مندااڵن  و  ئالبێرتا  له  ده گوته وه ،  تێدا  ده رسی 
پێش ده رگای، هاوڕێكانی قوتابخانه ی ئاسایی، ئه و گاڵته  و یاریه  بێگوناه و 

پاكانه ی ئه وان ئه وده م ده یانكرد. 
 

و  ده برد  مه به ستی  به   په ییم  بگوتایه ،  هه رچی  ئه و  جا  هه  میشه ،  من   
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ده فامیم چ ده ڵێ، ته نانه ت گه ر سه دای 
روونیش نه بووایه  و هه ر له  بۆڵه  بۆڵی 
بكردایه ، خه ڵكی تر حاڵی نه ده بوون. من 
وه رگێڕی بووم، جار ناجاره ش لێوان لێو 
ده بووم له  نا ئومێدی كه  ده بوو هه موو 
ئه م رسته  ئاڵۆزانه  یان گوته یه ك كه  ئه و 
منیش  و،  گاڵته یه   و  شۆخی  وایده زانی 
جوان ده مبینی كه  ئه و خه ڵكه  میهره بان 
و ساده یه  كه  وێسته یه كیان كردوه  تا به  
سه رپاوه  كه  مێ بدوێن، چۆن خوا خوایانه  

نه  جاتیان بێ و زوو هه ڵبێن.
خاتوونی  نێتێرفیڵد،  دیده نیه كه ی   
لێنابوو،  ناوی  ئه و  وه ك  پیره ساڵ، 
به سه رهاتێك بوو كه  پێویستی نه ده كرد 
به اڵم  باسیبكه م.  تر  جارێكی  من 
له   من  ده بێ  كه   بووه   رووداوێكیش 
مێژبێ، پێی ئاشنابووبم. له  بیرمدێته وه ، 
لێم  خواسدا  و  باس  گه رمه ی  له   جارێ 
هه یه   پیره   ژنه   له و  خه به رێكی  پرسی، 

كه  چی لێ به سه ر هاتبێ!    

بردیان"، گو تی. "ئۆه، وابزانم. نه یانهێشت 
به ته نیا سه ربنێته وه". "                                                                                         
كه  شوومكرد و گواستمه وه  بۆ ڤانكۆڤه ر، 

به رده وام له  شاره كه ی خۆمه وه  كه  تێیدا گه وره بوبوم، 
هه فتانامه یه كم بۆ ده هات كه  له وێنده رێ په خشده بوو. 
دووه می،  ژنی  یان  باوكم  ره نگه   یه كێك،  وابزانم 
به شداربوونی  له   نه بم  بێبه ش  تا  راپه رموبوون 
جارێ  لێ  لێنه ده كرد،  چاویشم  زۆربه یجار  رۆژنامه كه . 
سه یرمكرد، چاوم به  ناوی نێتێرفیڵد كه وت. ناوی كه سێك 
نه بوو كه  له وده مه دا له  شار ژیابێ به اڵم دیاربوو ناوی 
ئه و  كچێنی  به   كه   ئۆرێگۆن،  پۆرتالند،  له   بوو  ژنێك 
رۆژنامه كه .  بۆ  ناردبوو  نامه یه كی  و  هه بووه   ناوه ی 
ئه م ژنه ش، وه ك من، تا ئه وده م و به رده وام به شداری 
رۆژنامه ی شاره كه ی خۆی مابوو، ئه وجا هۆنراوه یه كی 

له   خۆی  منداڵی  سه رده می  ده رباره ی 
رۆژنامه كه دا نووسیبوو.    

پێده زانم،   گردێك  دامه نی  من   
داپۆشراوه  به  گیا                                                                                                                                   
و  رۆشن  ڕووبارێكی  ژووریه وه   له  
ڕوون ده ڕوا                                                                   

ئاشتیه  و  نۆش  و  عه یش  شوێنی 
مه زرا                                                                                                        

یاده وه ری گه لێ خۆشه ویست و شیرینه 
ئەویا                                                                                 

خوێندمه وه ،  كه   بوو،  كۆپله یه ك  117ئەدەبیسەردەمچه ند 



زانیم باسی هه مان پێده شت و مه زرای گوێ رووبارێكه ، وامده زانی هی منه ، هی خۆمه  
به  ته نیا.      

و  گرده  كۆن  ئه و  قه دپاڵی  له   یاده وه ریه كن،  ده یاننوسم،  لێره دا  دێڕانه ی  ئه و  
قه دیمه  ده دوێن كه  ئه و باسیان لێوه ده كا. گه ر پێتان وایه  هێنده  به های هه  یه . 
جێگایه كی بچكۆله  له  رۆژنامه  به  ئه مه كداره كه تاندا بگرێ، ئه من سوپستان 

ده كه م.
 

خۆر به  سه ر ڕووباره وه  وه ستاو 
بریق و باقی بێ وه ستانی ئاو                                                                                                       
له  كه ناری ئه وبه ریشدا شكۆفه  گوڵی                                                                                               
 ره نگا و ڕه نگه  تا بڕ ده كا چاو                                                                            

ئه مه  گوێ رۆخی رووباره كه ی ئێمه  بوو. كه ناره كه ی من. كۆپله یه كی تری باسی 
بێشه یه كی پڕ دره ختی سه رو بوو، به س من بزانم ئه و یادی له  خشته یبردبوو 
هۆڵه ندی  چناری  ئافاتی  به   پاكیان  ئه وده م  كه   بوون،  چنار  دره ختی  ئه وانه   ـ 
مردبوون، نه مابوون.                                                                                         

شته كان تا دێن له  ماباقی نامه كه دا جوانتر رۆشنده بنه وه . ژنه  ده نووسێ كه  
باوكیـ  ناوی نێتێرفیڵد بووه ـ  پارچه یه ك عه ردی له  ساڵی 1883 له  ده وڵه ت، له و 
شوێنه دا كه  دواتر له وه رتاونی پێده گوترا، كڕیوه . عه رده كه  درێژ ده بووه وه  

رووه و ڕووباری مه یتالند: 

 به  درێژایی كه نار سۆسه ن و به یبون خۆیان هه ڵخستوه                                               
دره خت سێبه ری خۆی له وناوه دا راخستوه 
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ته ختی  رووی  ئاویی  كێڵگه ی  له   
ڕووباردا 

قازی سپی پۆل پۆل سفره ی خوانیان 
داخستوه.

منیش  حه تمه ن  توخنی،  ئه و    
ئه وه   هه روامده كرد،  بومایه  
و  ناڵ  به هاران  چۆن  نه كه وتبوو 
لیته دا  و  قوڕ  له   ئه سپه كان  سمی 
پیس ده بوون. بێگومان به الی باسی 
ته رس و ریخی ئه سپه كانیشدا هه ر 

نه چووبوو. 
چه ند  خۆشم  من  راستیدا،  له  
به م  نزیك  كه مێك  هۆنراوه یه كم، 
نووسیبوو،  رۆحه وه ،  و  سروشت 
بزرمكردوون،  ئێستاكێ  وابزانم 
په ڕه ی  وه ڕوی  هه رگیز  ره نگه   یان 
كۆپله   چه ند  نه خستبن.  كاغه زم 
شیعرێك كه  به  سروشتدا هه ڵده ده ن، 
به اڵم له  پاشاندا، گیرمكرد و كه مێ 
و  بێنم  پێ  كۆتایی  بوو  سه خت 
هه ر  حه تمه ن  ده بێ  قفڵیبكه م. 
هۆنیبێتمه وه    سه روبه نده دا  له و 
دایكمم  ته حه مولی  و  تاقه ت  كه  

و  میهره بانیی  بێ  نه هه نگی  راوی  باوكیشم  نه مابوو، 
بێ به زه یی له  مندا ده كرد. یان هێندەی تێهەڵدەدام تا 
پێدەردەکردم)٨(،  ڕیخۆڵەوە  و  ورگ  لە  ڕەشی  قەترانی 

هه روه كو خه ڵك بۆ خۆشی و گاڵته وگه پ ده یانگوت.

ژنه  نووسیبوی كه  له  1876 دا له  دایكبووه . ژیانی الوێتی 
باوانی  ماڵه   له   شوویكردوه ،  ئه وده م  تا  هه رزه كاری،  و 
به سه ربردوه . ما ڵه كه ش ده كه وته  ئه و شوێنه وه  كه  شار 
و  رووه  و،  ده كرده وه   پێده شت خۆی  و  پێده هات  كۆتایی 

خۆرنشینیش ده كه وه ته وه.  رێكوڕاست ماڵی خۆمان. 
ره نگه  دایكم قه ت به مه ی نه زانیبێت، هه رگیز نه یزانیبێ 

كه  خانوه كه مان هه ر هه مان ماڵ بووه   كه  
خێزانی نێتێرفیڵد، تێیدا  ژیاون و ئه وه ی 
پیره ژن بۆی ده ڕوانی ، كاتێك سه رینا 
خانوه ی  له و  په نجه ره كه وه ،  به  
ماڵی  رۆژان  له   رۆژێك  كه   ده ڕوانی 

خۆی بووه ؟
چوومه ته   كه   ئێستا  تێده چێت.  رێی 

ته مه نه وه ، گه لێك گرینگی به  ڕێنوسی 
هه ڵگیراوه كان  مه تنه   و  كه شكۆڵ  نا و 

ئارامێكی بێ سنوره وه   و  ده ده م، به سه بر 
و  گه ڕان  بۆ  ته رخانده كه م  خۆم  كاتی 
ده بینم،  ئه وجا  شته كان،  تاووتوێكردنی 
كاته وه   له و  جیاواز،  خانه واده ی  119ئەدەبیسەردەمچه نده ها 



خێزانی نێتێرفیڵد خانوه كه  ده فرۆشن هه تا ئه و رۆژه ی ماڵی باوانی من ده گوێزنه وه  
ناوی، خاوه نی ئه و خانوه  بوون.  ده كرێ پرسیارێ بكرێ، باشه  بۆ خانوه كه  ده فرۆشن 
كه وت؟  بێوه ژن  ماوه .  باقی  عومری  له   زۆر  سااڵنێكی  هێشتا  خۆی  ژنه   كه چی 
هه روه كو  بوو،  كێ  كه سه   ئه و  ئه ی  ده زانێ؟  كێ  ده ستكورتیبوو؟  و  نه داری 
دایكم ده  یگوت، هات و ئه وی له گه ڵ خۆی برد؟ ده شێ  كچه كه ی بووبێ، هه ر 
هه مان ژن كه  شیعره كانی ده نووسی و له  ئۆرێگانۆ ده ژیا. ره نگه  كچه كه ی 
تریان بووبێ، ئه و دوور دوور ـ له م گه وره بوو، كه  عه ره بانه  مندااڵنه كه ی 
بۆی ئه مدیو-و ئه ودیو  ده كرد. هه ر ده موده ست دوا به  دوای ئه وه ی دایكم 
پڕ به  مندا ده كا، به قه ول و گفتی خۆی، ته نیا له به ر ژیانی خۆشه ویست.

ده ژیا.  منه وه   له   دوور  زۆر  الوێتیمدا،  له سه رده می  ماوه یه ك،  كچه كه ی 
ده كرا نا مه یه كی بۆ بنووسم، یان ره نگه  بكرابایه  دیده نیم بكردایه . ئه گه ر 
ئه وه نده  سه رقاڵی پێكه وه نانی خێزانه  تازه  كه ی خۆم نه بومایه  و هێنده ش 
ئه و  به اڵم  نه بومایه .  خۆمه وه   ناپه سه ندانه ی  نووسینی  به ته نگ  هه میشه  
كه سه ی به ڕاستی حه زمده كرد ئه وده م بیدوێنم و له گه ڵیدا دانیشم دایكم بوو، 

كه  ئیده ی له  بووندا نه مابوو.
نه  له  ئاخر و ئۆخری نه خۆشیه كه ی دایكمدا، نه  بۆ به خاكسپاردنی گه ڕامه وه  
ماڵه وه . من دوو منداڵی بچكۆله م هه بوو، كه سیشم له  ڤانكۆڤه ر شكنه ده برد له  
ئه ستۆیان نێم. چیشمان هه بوو به هه زار حاڵ به شی سه فه رێكی وای نه ده كرد، 
مێر ده كه شم رقی زۆر ده بۆوه  له  فۆڕماڵیتێت و كاروباری  ڕه سمی، باشه  بۆچی 
ئه و قه رزارباركه م؟خۆ خۆشم هه مان هه ست و ئیحساسم هه بوو. هه ندێ 
لێیان  هه رگیز  ناكرێ  ده ڵێین:  و  ده وه ستین  هه مبه ریاندا  له   هه ن  شت 
ببورین، قه ت بیان به خشین، یاخود قه ت له  خۆمان نابوورین. به اڵم هه ر 

ده یكه ین ـ ئێمه  به رده وام، بێوچان ـ ده یانكه ین.
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2. ڤێته ران: سه ربازی دێرین.
3. ئێلێكترۆلۆكس: جۆرێ له  گسكی 
سویدی  كۆپمانیه كی  كه   كاره بایی 

دروستیده كا.
4. مینك: جۆرێ له  گیانداری فه رو 
و  ده ژین  ئاوه وه   له   نزیك  كه   دار 

فه رویان به هاداره . 
تر:  ناوانه ی  ئه و  و  پان  ئانا   .5
چیرۆكی  و  پاڵه وان  كۆمه ڵێ  ناوی 

مندااڵنەن .
6. ئۆملێت: جۆرێكه  له  هێلكه وڕۆن 
كه  له  سه وزه ، قارچك، په نیر، گۆشت 

تاد تێدا ده پێچرێته وه ، به  ڕه چه ڵه ك له  ڕێی ئینگلیزه كانه وه  
له  هیندستانه وه  هاتوه و باڵوبۆته وه.
7. سێ ڕۆمانی بەناوبانگی دونیان 

 Independent People, Remembrance of Things  
Past,The Magic    Mountain

8. تا خۆى پيسكرد، يان گوویکرد بە خۆیدا.
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ئاهەنگی  لە  خۆیان  وتەی  نۆبڵ  پێدراوەکانی  خەاڵت  هەموو  باوە  وەک 
وەرگرتنی خەاڵتەکەدا پیشکەش بکەن، بەاڵم ئەمساڵ ئەلیس مۆنرۆ براوەی 
وتەکەی  و  بەشداربێت  نەیتوانی  تەندروستی  باری  لەبەر  نۆبڵ،  خەاڵتی 
خۆی پێشکەش بکات، "جێنی" کچی خەاڵتەکەی لە پاشای سوید وەرگرتوو، 
لە  سازدابوو،  مۆنرۆدا  لەگەڵ  چاوپێکەوتنەیان  ئەم  سویدیش  تەلەفزیۆنی 

ئاهەنگەکەدا پیشاندرا.

گفتووگۆیەکی تەلەفزیۆنی لەگەڵ 

ئەلیس مۆنرۆ
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سازدانی: ستێفان ئۆشباری
و. لە سویدییەوە: هیوا قادر

حەکایەتی  چونکە  بوو،  خوێندنەوە  بە  حەزم  لەسەرەتاوە  هەر  من  مۆنرۆ: 
بۆ خوێندبوومەوە.  پەرییە دەریاییە خنجیالنەکەی "هۆ. سێ. ئەندسن"یان 
نازانم ئێوە ئەو حەکایەتەتان لەبیرماوە یان نا، حەکایەتێکە ترسناک غەمبارە. 
ناتوانێت  بەاڵم  ئەبێت،  شازادەیەک  عاشقی  خنجیالنەیە  دەریا  بووکە  ئەو 
شووی پێبکات، چونکە بووکی دەریایە، ئەم حەکایەتە ئەوەندە غەمبارانەیە 

ناتوانم وردەکارییەکانی تری بگێڕمەوە.
بە هەرحاڵێک کاتێک گوێم لە حەکایەتەکە بوو، چوومە دەرەوەوە و کەوتمە 
پیاسەکردن بە دەوری ئەو خانووە لە خشت دروستکراوەی تیایدا ئەژیاین، 
چونکە  چیرۆکەکە،  کۆتایی  بۆ  خۆشدا  خەیاڵێکی  بەدوای  گەڕان  کەوتمە 
بە شازادەکە  بوو شوو  مافی خۆی  دەریا خنجیالنەیە  بووکە  ئەو  پێموابوو 
بکات، من ئەمویست ئەم چیرۆکە لەبەرخاتری خۆم بگۆڕم نەک بۆ ئەوەی 

بەهەموو دنیادا بەو جۆرە باڵوببێتەوە، ئەگەرچی پێشموابوو ئەوەی من ئەیکەم 
کارێکی زۆر باشە. چونکە ئیتر بووکە دەریاییەکە ئەیتوانی شوو بە شازادەکە بکات 

و تا ڕۆژەکانی کۆتایی ژیانی بە خۆشی بژی، چونکە شایستەی جۆرە ژیانێکی ئاوها 
بوو. بۆ ئەوەی بووکە دەریاییەکە ئەو کارەش بکات ئەبوو زۆر کاری ناجۆر بکات بۆ 

ئەوەی دەسەاڵتی شازادە بباتەوە و نیازپاکی خۆی پیشان بدات. بووکی دەریا ئەبوو 
جەستەی خۆی بگۆڕێت و پەلوپۆ بۆ خۆی پەیدابکات بۆ ئەوەی ببێت بە مرۆڤێکی ئاسایی، 
هەرچ هەنگاوێکیش کە هەڵیهێناوەتەوە بێ ئەندازە ئازاری پێ گەیشتووە. بەاڵم ئەمە 
ئەدەبیسەردەمتەمەنای خۆی بوو کە بتوانێت لەپاڵ شازادەکەیدا بەپێوە بوەستێت. بۆیە من پێموابوو 
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ئەوەی  نەک  ژیانەیە  جۆرە  ئەم  شایستەی  کە 
بۆ خۆشم هیچ  بمرێت. من  دەریادا  لە  بەتەنها 
خەڵکی  سەرلەبەری  کە  نەبوو  گرنگ  بەالمەوە 
لێنابێت،  منیان گوێ  تازەیەی  ئەم چیرۆکە  دنیا 
حەکایەتەکە  بۆ  کۆتاییەم  ئەو  کاتێک  چونکە 
دۆزییەوە وەک ئەوە وابوو چیرۆکەکە چاپکرابێت. 
بەڵێ، هەروابوو. ئەمە یەکەم هەوڵدانی من بوو 

بۆ نووسین. 

فێری  چۆن  بکە  ئەوە  باسی  ئۆشباری:  ستێفان 
نووسینەوەی  دواتریش  و  چیرۆک  گێڕانەوەی 

بوویت؟
خۆمدا  خەیاڵی  لە  چیرۆکم  هەمیشە  مۆنرۆ: 
دروست ئەکرد. ڕێگایەکی دوورودرێژم ئەبڕی بۆ 
بەخەیاڵ  ڕۆیشتنمدا  کاتی  لە  قوتابخانە،  چوونە 
بەاڵم  ئەکرد.  دروست  چیرۆکم 
بەتەمەنتر  ئێستا  لەبەرئەوەی 
و  زیاتر  چیرۆکەکان  بووم 
زیاتر باس لە خۆم ئەکەن، 
لێرەو  پاڵەوانێک  وەک 
پێشم  دەرئەکەوم،  لەوێ 
دەمودەست  نییە  گرنگ 
لەالیەن  چیرۆکەکانم 
بخوێنرێتەوە.  دنیاوە 

نەکردۆتەوە  لەوە  بیرم  تۆزقاڵێکیش 
بکەن  چیرۆکەکانم  بە  هەست  تر  کەسانی 
بە  پەیوەندی  ئەمە  چونکە  بیانخوێننەوە،  و 
خودی چیرۆکەکان خۆیانەوە هەیە، زۆرینەی 
چیرۆکانە  ئەم  منەوە  دیدی  لە  جاریش 
دەریاییە  بووکە  ئازایەتی  بەاڵم  غەمگینن، 
لەناویاندا هەیە،  خنجیالنەکە وەک خەیاڵێک 
توانیویەتی  و  ئاقڵبووە  کەسێکی  ئەو  کە 

ژیانێکی خۆشتر بنیات بنێت.
 

لە  چیرۆک  گرنگە  ئایە  ئۆشباری:  ستێفان 
گۆشەنیگایەکی ژنانەوە بگێڕیتەوە؟

بێت،  گرنگ  ئەمە  پێموانەبووە  مۆنرۆ: 
تر  شتێکی  بە  خۆم  هەرگیز  من  بەاڵم 
جوان  چیرۆکی  زۆر  ژن،  لە  جگە  نەبینیوە 
کاتێک  هەن.  ژنان  و  بچکۆلە  کچی  لەسەر 
گەیشتمە تەمەنی هەرزەکاری چیرۆکەکانم 
کە  بوو  شتانەوە  بەو  پەیوەندیان  زیاتر 
کچێکی  کاتێکیش  پێیانە.  پێویستی  پیاو 
بەکەم  خۆ  هەستێکی  هیچ  بووم  بچکۆالنە 
ئەمەش  ئافرەتم.  من  کە  لەالنەبوو  زانینم 
لە  ڕەنگە پەیوەندی بەوەوە هەبێت کە من 
ژنان  لەوێش  و  ژیاوم  ئۆنتاریۆ  ناوچەیەکی 
زیاتر کاتی خۆیان بە خوێندنەوە بردۆتەسەر 
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و زۆر کاتیش هەر ئەوان حەکایەتیان گێڕاوەتەوە، پیاوەکانیش لە دەرەوەبوون و سەروکاریان لەگەڵ 
کارە گرنگەکاندا هەبوو و حەکایەت لەناو دنیای ئەواندا نەبووە. بۆیە من هەستم ئەکرد لە ماڵەوەم. 

ستێفان ئۆشباری: دەوروبەرت چ ئیلهامێکی پێبەخشیویت؟  
هەبێت،  ئیلهامێک  جۆرە  هیچ  بە  پێویستم  پێموانییە  من  لەڕاستیدا  مۆنرۆ: 
هەستم کردووە چیرۆک زۆر گرنگە بۆ جیهان، بۆیە ویستوومە بەردەوامبم لە 
دۆزینەوەی چیرۆکەکان. ئەمەش پەیوەندی بە هیچ ئینسانێکی ترەوە نەبوو، 
ئەمەش  باسبکەم،  کەسێکی  هیچ  بۆ  نەبووە  بەوە  پێویستییەکیشم  هیچ 
شتێکی  هەستمکردووە  کاتەی  ئەو  تا  تێپەڕێوە  بەسەردا  زۆری  ماوەیەکی 

خۆشە بەناو خەڵکانی تردا باڵوی بکەمەوە. 

ستێفان ئۆشباری: چ شتێک بۆ تۆ گرنگە کاتێک چیرۆکێک ئەگێڕیتەوە؟
مۆنرۆ: ئا، لەسەرەتادا ئەمویست چیرۆکەکان کۆتاییەکی خۆشیان هەبێت. 
"بەرزاییەکانی  بەاڵم دواتر دەستمکرد بە خوێندنەوەی ئەو کتێبانەی وەک 
جۆرە  ئەو  بەیەکجاری  دواتر  هەبوو،  غەمگینیان  کۆتاییەکی  کە  وزەرینگ" 

تێگەیشتنەم گۆڕی و ڕووم کردە تراژیدیا، پێشموابوو باشم کردووە.

ستێفان ئۆشباری: چ سەرنج ڕاکێشییەک لە باسکردنی ژیانی شارۆچکە بچووکەکانی 
کەنەدادا هەیە؟  

مۆنرۆ: ئینسان پێویستە خۆی لەوێ بێت ئەوسا لەمە تێ ئەگات. پێموایە هەموو جۆرە 
ژیانێک بۆ خۆی سەرنج ڕاکێشە، هەر جێیەک لە هەر شوێنێک بێت سەرنج ڕاکێشە. 
لەگەڵ  و  بژیامایە  شارێک  لە  من  بهاتایە  گەر  ئازابوومایە  ئێستا  هێندەی  پێموانییە 
کەسانێکدا بکەوتمایەتە کێبەرکێوە کە وەک ئەڵێن لە ئاستێکی کلتوری بەرزدان. من 
ئەدەبیسەردەمنەچوومەتە ئەم جۆرە کێبەرکێیانەوە. من تەنها هەر خۆمم ناسیوە کە چیرۆک بنووسێت، 
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الی هیچ کەسیش باسم نەکردووە، هەروەها ماوەیەک 
دنیادا  لە  بتوانێت  تەنها کەسێک  کە  حاڵیبووبووم  وا 

ئەمە بکات هەر منم.

ستێفان ئۆشباری: ئایە تۆ هەمیشە لە نووسینەکانت 
دڵنیابوویت؟

کە  دواتر  بەاڵم  دڵنیابووم  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  مۆنرۆ: 
کاتێک  بووم  زۆر  نادڵنیاییەکی  توشی  گەورەبووم 
کەسانێکی ترم بینی کە ئەیان نووسی. بۆیە پێموابوو 
ئەکرد.  چاوەڕێم  کە  قورسترە  لەوە  کەمێک  نووسین 
چونکە  نەدا،  کۆڵم  جۆرێک  بەهیچ  و  هەرگیز  بەاڵم 
نووسین تەنها شتێک بوو کە خۆمم بۆ تەرخانکردبوو.

ستێفان ئۆشباری: کاتێک دەست بە چیرۆکێک ئەکەیت، 
ئایا هەمیشە بەسەرهاتەکان لەبەرچاوتدا ڕوونن؟

مۆنرۆ: لەبەرچاومن، بەاڵم بە جۆرێک لە 
جۆرەکان کاتێک ئەنووسیت شتگەلێک 
ڕووئەدەن، ئەگەرچی من هەمیشە 
نووسین  بە  ئەکەم  دەست  کە 
و  ڕوون  شتێکی  ئەبێت 
گەاڵڵەبووبێت  لەال  ئاشکرام 
چی  لە  باس  چیرۆکەکە  کە 

ئەکات.  

ناو  ئەچیتە  چۆن  ئۆشباری:  ستێفان 
بە  دەست  بەتەواوی  کاتێک  چیرۆکێکەوە 

نووسین ئەکەیت؟
دیارە  بەاڵم  شپرزەم!  تەواو  ئا،  مۆنرۆ: 
بزانم  تا  کردووە  سەیرم  هەمیشەش 
خواردووە.  نیوەرۆیان  نانی  منداڵەکانم 
وا  بووم، خۆم  ماڵ  ئافرەتی  ئەوکات  من 
دەستبەتاڵیدا  کاتەکانی  لە  فێرکردبوو 
بنووسم، هەروەها هیچ کاتێکیش دەستم 
سەرباری  هەڵنەگرتووە،  نووسین  لە 
غەمگین  زۆر  کە  واهەبووە  کاتی  ئەوەی 
کە  ئەوەی  هەستمکردووە  چونکە  بووم، 
شتم  زۆر  و  نییە  باش  زۆر  ئەینووسم 
ماوە فێریان ببم و کارەکەم زۆر زۆر لەوە 
بەاڵم  کردووە.  چاوەرێم  کە  قورسترە 
هیچ  و  نەهێناوە  نووسین  لە  وازیشم 

کاتێکیش ئەمە ڕووی نەداوە. 

ستێفان ئۆشباری: قورسترین شتێک چییە 
کاتێک ئەتەوێت چیرۆکێک بگێڕیتەوە؟

کە  کاتێک  ترسەیە  ئەو  پێموایە  مۆنرۆ: 
ئەبینیت  و  چیرۆکێکەوە  ناو  ئەچیتە 
پاشان  هەیە،  گرژی  لەسەرەتادا  نارێکە. 
هەست ئەکەیت تاڕادەیەک باش ئەڕوات، 
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بەاڵم دواتر سەرلەنوێ بە چیرۆکەکەدا دێیتەوە، ئەمەش دوای ئەوە دێت 
هەمیشە  من  بکەیت.  لەگەڵ  کاری  و  دابنیشیت  ئەبێت  بەڕاستی  کە 
نەک  منە  هەڵەی  چونکە  کاربکەم،  ئاوها  باشە  شتێکی  هەستمکردووە 

نووسینەکە گەر چیرۆکەکە باش دەرنەچێت.  

ستێفان ئۆشباری: بەاڵم ئەی ئەگەر لە چیرۆکەکە 
ئەوەی  تا  ئەکەیت  کارێک  چ  نەبوویت،  ڕازی 

نووسسیوتە چاکیبکەیت؟ 
ئەدەم  هەوڵ  قورسە.  کارێکی  ئەمە  مۆنرۆ: 
گێڕانەوەی  بۆ  بدۆزمەوە  باشتر  شێوازێکی 
چیرۆکەکەم. زۆر جار کەسایەتی واهەن کە شانسی 
لەوە  بیر  پێویستە  بۆیە  نەداون،  پێ  تەواوەتیت 
بناسێنێت  کەسایەتیانە  ئەم  چۆن  کە  بکەیتەوە 
دروستبکات.  لێ  جیاوازتریان  تەواو  شتێکی  و 
کاتێک گەنجتر بووم مەیلی زێدەڕۆیم لە زماندا 
لەو  زۆر  البردنی  بە  دەستمکرد  دواتر  هەبوو، 

زێدەڕۆییانە. دوای ئەوە بیری زیاتری لێ ئەکەیتەوە 
کات  ئەو  نووسیوتە،  کە  ئەوەی  ناو  ئەچیتە  زیاتر  و 

ئەبینیت ڕێگایەکی زۆر دوورت لە پێشە، سەرباری ئەوەی 
لەسەرەتای دەستپێکردندا پێتوابووە هەموو شتێک تەواوە.

ستێفان ئۆشباری: تۆ چەند چیرۆکت فڕێداوە؟
ئەدا.  فڕێ  شتێکم  هەموو  گەنجبووم  کاتێک  ئا،  مۆنرۆ: 
ئەدەبیسەردەملەڕاستیدا نەم ئەزانی بۆ، بەاڵم لەم سااڵنەی دواتردا ئەمە 
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گشتی  من هەستێکی  نەبۆتەوە.  دووبارە  زۆر 
ئەوتۆم هەیە کە ئەزانم ئەبێت چی بکەم تا 
چیرۆکەکان بژین. بەاڵم هەمیشە لێرەو لەوێ 
لەبیریان  ئەبێت  دواتریش  ڕووئەدات،  هەڵە 

کەیت.

ستێفان ئۆشباری: قەت لە فڕێدانی چیرۆکێکت 
پەشیمان بوویتەتەوە؟

تاڕادەیەکی  وادا  لەحاڵەتی  پێموانییە،  مۆنرۆ: 
کە  چەشتووە  ئەوەوە  بەدەست  ئازارم  زۆر 
هەستمکردووە  لەسەرەتاشەوە  و  نووسیومە 
بەدەرناخوات. ئەمە ڕووئەدات وەک وتم زۆر نا.

ستێفان ئۆشباری: ئایا تەمەن چەندە کاریگەری 
لەسەر نووسینت داناوە؟

شێوەیەکی  بە  ئاهـ،  مۆنرۆ: 
لەسەرەتاوە  پێشبینیکراو. 
جوانەکان  شازادە  لەسەر 
دواتریش  ئەنووسیت، 
لەسەر ژنی ماڵ و منداڵ 
دوای  و  ئەنووسیت 
ژنانی  لەسەر  ئەوەش 
بە  ئەمەش  بەتەمەن، 
بێ  پێشێ  دێتە  جۆرێک 

ئەوەی ئینسان خۆی هەوڵبدات شتێک بکات تا 
بەالیەکی تریدا بەرێت، دیدگات ئەگۆڕێت.

  
ستێفان ئۆشباری: پێتوایە تۆ بۆ ژنانی نووسەری 
تر گرنگبووبیت، لە کاتێکدا تۆ ژنی ماڵ بوویت 
و توانیوتە کاری ماڵ و کاری نووسین پێکەوە 

کۆبکەیتەوە؟
مۆنرۆ: بەڕاستی نازانم، تەمەنا ئەکەم وابێت. 
منیش کە گەنج بووم پەنام بۆ ژنە نووسەرەکان 
تر ئەبرد، ئەمەش تا بەرزترین ئاست بەهێزی 
کردم، بەاڵم بە ڕاستی نازانم ئەگەر بڵێم من 
نامەوێت  من  بووبم.  گرنگ  تر  کەسانی  بۆ 
بۆ  نووسین  کە  بکەم  ئەوە  لەسەر  پێداگری 
کە  ڕاستە  ئەوەشیان  بەاڵم  ئاسانترە،  ژنان 
ڕاپەڕاندنی  لە  دیارە  پەنجەیان  جێ  ئافرەتان 
کارە گرنگەکاندا، تەنها خۆیان بۆ کات کوشتن 
ئەوانی  هەموو  لەکاتێکدا  نەکردووە  تەرخان 
ئەتوانێت  ئافرەت  بەڵکە  ماڵن،  دەرەوەی  لە  تر 
بە جدی بنووسێت هەروەک ئەوەی کە پیاوێک 

ئەنووسێت.

کاریگەرییەک  چ  پێتوایە  ئۆشباری:  ستێفان 
لەسەر ئەوانە دروست ئەکەیت کە چیرۆکەکانت 

ئەخوێننەوە، بەتایبەتی ژنان؟
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مۆنرۆ: ئا، من ئەمەوێت چیرۆکەکانم کاریگەریان لەسەر ئینسانەکان هەبێت، هیچیش گرنگ نییە 
ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو یاخود منداڵ. من ئەمەوێت چیرۆکەکانم شتێک سەبارەت بە ژیان بڵێن، 
نەک لەبەرئەوە ستایش بکرێن چونکە لە حەقیقەت ئەدوێت، بەڵکە ئەبێت لەبەر ئەوەبێت کە جۆرە 

خەاڵتێک ئەبەخشێت بەوەی کە ئەیانخوێنێتەوە، ئەمەش مانای ئەوە نییە کە 
ئیتر ئەبێت چیرۆکەکان کۆتاییەکی خۆشیان هەبێت، ڕاسترە بڵێم ئەمەوێت 
خوێنەر بە جۆرێک توشی هەژان ببێت کە هەستبکات دوای تەواوبوونی بۆتە 

کەسێکی تر.  
 

ستێفان ئۆشباری: پێتوایە تۆ کێیت؟ ئایە سیما چ مانایەک ئەگەیەنێت بۆ تۆ؟  
بە گشتی  ئینسانانەدا گەورەبووم کە  ئەو  لەگەڵ  لە الدێ  ئا، من  مۆنرۆ: 
ئینسان  بوو  گرنگ  زۆر  ئێرلەندین،  یان  سکۆتلەندی  بنەچەیەکی  خاوەنی 
فەخر بە خۆیەوە نەکات و پێیوانەبێت زیرەکە. قسەیەکی باو هەیە کە ئەڵێت: 
"ئەها، بەڕاست تۆ خۆت بە زیرەک ئەزانیت؟". بۆ ئەوەی خۆت سەرقاڵی شتێک 
بکەیت وەکو نووسین ناچاریت بەالیەنی کەمەوە بۆ ماوەیەکی کەمیش بێت 

خۆت بە زیرەک بزانیت، بەاڵم من بۆ خۆم کەسێکی تەنها بووم. 

ستێفان ئۆشباری: پێشتر تۆ فێمەنیست بوویت؟
مۆنرۆ: من هیچم لە بارەی "فێمینیزم"ـەوە نەئەزانی. بەاڵم دیارە کە فێمەنیستیش 

بۆ  بوو  ئاسانتر  نووسین  کە  گەورەبووم  کەنەدا  ناوچەیەی  لەو  من  چونکە  بووم، 
ئافرەتان وەک لە پیاوان. هەرە نووسەرە گەورە و گرنگەکان پیاو بوون، بەاڵم گەر 

بزانرایە ئافرەتێک چیرۆک ئەنووسێت ئەوا بێگومان زۆر زیاتر مایەی نەنگی بوو بەراورد 
بە پیاوێکی نووسەر. نووسین سەرقاڵییەک نەبوو پیاو خۆی بۆ تەرخانبکات. بەڵێ، دیارە 

مەبەستم لەو سەروەختەیە کە گەنج بووم، بەاڵم ئێستا بە هیچ جۆرێک وانییە.
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زانکۆ  خوێندنی  لە  وازت  گەر  پێتوایە  ئۆشباری:  ستێفان 
نەهێنایە نووسینەکانت گۆڕانکاریان بەسەردا ئەهات؟

مۆنرۆ: زۆر بەباشی گۆڕانکاری بەسەردا ئەهات، ڕەنگبوو 
زۆر بەحەزەرتربوومایە و زۆر زیاتریش بترسامایە بۆ ئەوەی 
ببم بە نووسەر، چونکە ئەوکات باشتر ئەمزانی ئەوانی تر 
تا کوێ چوون و لە چ ئاستێکدان، ڕەنگبوو ئەوکات تەواو 
من  بۆ  کارە  ئەو  کە  پێموابوایە  ڕەنگبوو  بەربدایە.  ورەم 
بەاڵم  وابوومایە،  ماوەیەک  بۆ  ئەکرا  بەهەرحاڵ  قورسە، 
لەگەڵ ئەوەشدا من هەر ویستوومە بنووسم و بەردەوام 

بم.

نووسین  بۆ  هەتە  تۆ  توانایەی  ئەو  ئۆشباری:  ستێفان 
مەوهیبەیە؟ 

قسەیەیان  ئەم  پێموانییە  نزیکمن  کەسانەی  ئەو  مۆنرۆ: 
وەک  خۆم  نووسینی  توانای  هەرگیز  من  بەاڵم  پێوابێت، 
مەوهیبەیەک نەبینیوە، نووسین بۆ من کارێک 
لە  زۆر  تەنها  گەر  بیکەم  توانیومە  بووە 
بۆ  تەواوەتی  کۆششی  و  بکەم  خۆم 
بکەم. ئەگەر نووسین مەوهیبە بێت، 
ئەوا بەڕاستی مەوهیبەیەکی ئاسان 
خنجیالنەکەی  "بووکە  دوای  نییە 

دەریا".

کاتێک  هیچ  ئۆشباری:  ستێفان 

کردووە  هەستت  بوویت،  دردۆنگ 
باش نیت؟

من  ئێستاش!  تا  بەردەوام  مۆنرۆ: 
زۆر زیاتر بەرهەمم فڕێداوە بەراورد 
بۆ  و  کردوون  تەواوم  بەوانەی 
چاپم ناردوون، ئەمەش تا نزیکەی 
تەمەنی سی ساڵی بەردەوام بووم 
ئەوەش  سەرباری  بەاڵم  لەسەری. 
هەوڵمداوە فێری نووسین بم وەک 
ئاوهام،  ویستوومە.  کە  ئەوەی 
نییە  شتێک  ئەمە  بەڕاستی  نا، 

هەستبکەیت هەروا ئاسانە.

تۆ  بۆ  دایکت  ئۆشباری:  ستێفان 
چی گەیاندووە؟

من  هەستەکانی  ئاهـ،  مۆنرۆ: 
چونکە  ئاڵۆزبوون.  زۆر  دایکم  بۆ 
نەخۆشی  ئەو  بوو،  نەخۆش  ئەو 
زۆر  هەبوو،  پارکینسۆنسی 
پێویستی بە یارمەتی هەبوو، زۆر 
خەڵکی  قسەبکات،  بوو  زەحمەت 
ئەڵێت،  چی  تێینەئەگەیشتن 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کەسێکی زۆر 
کۆمەاڵیەتی بوو زۆریش حەزی لە 
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نەیئەتوانی  بوو چونکە  مەحاڵ  کارێکی  ئەمە  ئەو  بۆ  بەاڵم  بوو،  ژیانی کۆمەاڵیەتی  تێکەڵبوونی 
لە جۆرەکان نەم  قسەبکات. من هەستم بە شەرم ئەکرد و خۆشیشم ئەویست بەاڵم بەجۆرێک 
ئەویست قسەکەری ئەو بم، نەم ئەویست بچمە پێشەوە و ئەو جۆرە قسانە لە زمانی ئەوەوە بکەم 

کە ئەو ئەیوسیت بە خەڵکی بڵێت، ئەمەش قورس بوو. بۆیە بەباشی هەست بە 
زۆرینەی ئەو گەنجانە ئەکەم کە کەسێکیان یان دایک و باوکیان ئەم کێشە 
ژیانی بەم  باری شانی  نایەوێت  ئینسان  لەو تەمەنەدا  قورسانەیان هەیە. 

جۆرە کێشانەوە قورسبێت. 

ستێفان ئۆشباری: دایکت هیچ ئیلهامێکی پێ بەخشیویت؟
مۆنرۆ: بێگومان پێی بەخشیوم، بەاڵم بەو جۆرە نا کە هەستم پێکردبێت 
یان تێیگەیشتبم. کاتێک چیرۆکم بۆ نەئەهات ئەوم بیر نەکەوتۆتەوە، من 
خەڵکی  بۆ  بەڵکە  ئەو  بۆ  نەک  ئەمگێڕایەوە،  بەڵکە  نەئەنووسی  چیرۆکم 
هەروەها  ئەخوێندەوە،  چیرۆکەکانمی  ئەو  کە  هەیە  ڕاستییەک  بەاڵم  تر. 
باوکیشم ئەیخوێندنەوە... پێموایە دایکم میهرەبان تر بوو بەرامبەر هەرچ 

کەسێک گەر بیویستایە ببێت بە نووسەر.
خەڵکانەی  ئەو  بەاڵم  هەبووبێت،  خۆیی  حەزلێکردنی  شێوازی  ئەو  ئەشێ 

کارێکم  منیش  نووسەر،  بە  ببم  ئەمەوێت  من  کە  ئەزانی  نەیان  دەوروبەرم 
نەئەکرد تا بزانن چونکە بۆ زۆرینەیان ئەوە بێ مانایی بوو. ئەو کەسانەی من 

ئەمناسین بە گشتی نەیان ئەخوێندەوە و دیدێکی پراکتیکیان بۆ ژیان هەبوو، بۆیە 
ناچاربووم بیرۆکەکانی خۆم لەو خەڵکانەی دەورووبەرم بشارمەوە.   

ستێفان ئۆشباری: ئایە بۆ تۆ قورس بووە چیرۆکێکی ڕاستەقینە لە دیدێکی ژنانەوە 
بگێڕیتەوە؟

لەبەر ئەوەی خۆم  بیر ئەکەمەوە،  وا  ئەدەبیسەردەممۆنرۆ: نەخێر، بەهیچ جۆرێک، چونکە من خۆم 
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ناڕەحەتی نەکردووم. ئەو جۆرە  ژنم، ئەمەش هەرگیز 
گەورەبوونەی وەک خۆم ویستوومە کەمێک تایبەت بوو، 
لە  هەبووبن  کەسانێک  جۆرەکان  لە  جۆرێک  بە  ئەگەر 
خوێندبێتیان  یاخود  خوێندبێتیانەوە  مندا  دەوروبەری 
جۆرە  ئەو  ئەوانەشی  بوون،  ئافرەت  هەموویان 
شتێک  یاخود  مامۆستا  زۆری  بە  هەبووە  سەرقاڵییەیان 
نووسین  و  خوێندنەوە  دنیای  بەاڵم  بابەتە،  لەو  بوون 
ئافرەتاندا،  لەبەردەم  داخراوبوو  و  دوور  ڕێگایەکی 
دەستەبەرتربوو  ژنان  بۆ  کارە  ئەم  زیاتر  لەکاتێکیشدا 
یان  جوتیاربوون  یان  پیاوان  چونکە  پیاوان،  لە  وەک 

سەرقاڵ بوون بەو جۆرە کارانەوە.

ستێفان ئۆشباری: تۆ لە ماڵێکی کارکەردا گەورەبوویت؟
مۆنرۆ: بەڵێ.

دەستیان  تۆ  چیرۆکەکانی  لەوێشەوە  هەر  ـ 
پێکردووە؟

ستێفان ئۆشباری:  بەڵێ، نازانم کە 
ئایا لەماڵێکی کارکەردا بووبم، من 
دەوروبەرەی  ئەو  سەیری  تەنها 
خۆمم کردووە کە تیایدا بووم و 

لەسەریم نووسیوە.
.

پێتوابووە  ئۆشباری:  ستێفان 

لەو  تەنها  ناچاربووبیت  هەمیشە 
بۆت  کە  بنووسیت  کەمانەدا  کاتە 
هەڵکەوتوون کە لە نێوان بەخێوکردنی 
منداڵ و خواردن دروستکردندا بووە؟ 

مۆنرۆ: بەڵێ، هەرچ کاتێک توانیبێتم 
زۆر  یەکەمم  مێردی  نووسیوومە، 
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ئافەرینە  جێی  وابوو  پێی  ئەو  بوو،  دەرم  یارمەتی 
بنووسم. ئەو هیچ کات هەڵوێستێکی وای نەئەنواند 
پێێان  ناسیمن  پاشتر  کە  تر  پیاوانەی  لەو  زۆر  وەک 

ناتوانم  ئافرەتم  من  مادام  وابوو 
پێیوابوو  ئەو  سەرکەوتووبم. 
خۆی  ئەو  شتێکە  من  ئەوەی 
ئەیەوێت بیکەم و هەمیشەش 

پشتی ئەگرتم.
لە کتێبخانەکەدا

بەدەر لە هەموو شتێک ئەو کارە 
زۆر خۆشبوو، ئێمە گواستمانەوە 
کتێبفرۆشییەک  تاکو  ئێرە  بۆ 
بکەینەوە، هەموو خەڵکی پێیان 
عەقاڵنە  بێ  کارێکی  وابوو 
ئەمرین،  لەبرسان  و  ئەکەین 
و  لێنەهات  وامان  ئێمە  بەاڵم 
زۆر سەرسەختانە کارمان کرد.

.
ستێفان ئۆشباری: لەسەرەتادا کاتێک هەردووکتان کتێبفرۆشیەکەتان کردەوە ئەم 

کارە تا چەندە گرنگ بوو بۆتان؟ 
سەرچاوەی  هیچ  نەبوو.  ترمان  شتێکی  هیچ  بوو  ئەوە  لەسەر  مەعیشەتمان  مۆنرۆ: 
داهاتێکی تریشمان نەبوو. یەکەم ڕۆژ کە کردمانەوە 175 $ دۆالرمان فرۆشت. پێمان 
وابوو ئەو پارەیە زۆرە. هەرواش بوو، کاتێک زۆری خایاند تا توانیمان فرۆشمان دووبارە 

بگەیەنینەوە ئەو ئاستە. 

وەرگرتنی خەاڵتەکەی مۆنرۆ لەالیەن کچەکەیەوە          
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من ڕاهاتبووم لەودیو کاشێرەکەوە دابنیشم و کتێبەکان 
ناو  تری  کارانەی  ئەو  هەموو  و  خەڵکی  دەستی  بدەمە 
نەبوو  کەسێک  کات  زۆرینەی  بکەم،  کتێبفرۆشییەکەش 
قسەی  و  ژوورەوە  ئەهاتنەن  خەڵکی  بدات،  یارمەتیم 
جێیەک  بووبووە  ئەوێ  ئەکرد.  کتێبەکان  لەسەر  زۆریان 
بۆ کۆبوونەوەی خەڵکی، سەرەتا کەس هیچی نەئەکڕی، 
و  دائەنیشتم  بەتەنها  لەوێ  ئێواراندا، من  لە  بەتایبەتی 
زۆر  ئەمەش  قسەبکەن.  ئەهاتن  ئەوە  بۆ  تەنها  خەڵکی 
ئەو  پێش  تا  ئەکرد.  بەبەختەوەری  هەستم  خۆشبوو 
بووم  ماڵەوە  لە  بەردەوام  و  ماڵەوەبووم  ژنی  من  کاتە 
هەروەها نووسەریش بووم، ئەمەش شێوازێکی باش بوو 
پارەیەکی  ئێمە  پێموانەبوو  دنیا.  بۆ  چوونەدەرەوەم  بۆ 
قسەیەکی  ئەوە  لەبری  ڕەنگە  دەستکەوتبێت،  باشمان 
بکڕن،  کتێب  ئەوەی  بۆ  کردبێت  خەڵکیدا  لەگەڵ  زۆرم 

بەاڵم ئەمە زەمەنێکی زۆر نایاب بوو لە ژیانی مندا. 

ستێفان ئۆشباری: ئەتەوێت ژنانی گەنج 
لە کتێبەکانت وەربگرن و حەز  ئیلهام 

بە نووسین بکەن؟ 
چەند  تا  ئازادن  ئەوان  مۆنرۆ: 
من  بخوێننەوە.  کتێب  حەزئەکەن 
ئەمەوێت ئینسانەکان خۆشییەکی 
زۆر پێش هەر شت لە خوێندنەوە 
ئیلهام.  وەرگرتنی  لە  تا  وەربگرن 

ئەمەوێت.  من  کە  ئەوەیە  ئەمە 
خوێندنەوەی  لە  حەز  ئەمەوێت 
بکەن  هەست  و  بکەن  کتێبەکانم 
بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو کتێبانە 
پەیوەندی بە ژیانی خودی ئەوانەوە 
هەرە  مەبەستی  ئەمە  هەیە. 
کەسێکی  من  چونکە  منە  سەرەکی 

سیاسی نیم.
 

کەسێکی  تۆ  ئۆشباری:  ستێفان 
کلتوریت؟

دڵنیاش  وام.  من  هەڵبەتە  مۆنرۆ: 
نیم ئەمە مانای چییە، بەاڵم پێموایە 

کە ئەوەم.

ئەچێت  پێ  ئۆشباری:  ستێفان 
بۆ  هەبێت  سادەت  شێوازێکی  تۆ 

تێڕوانین لە دنیا؟
ڕەنگیشە  ئا،  وایە؟  بەڕاست  مۆنرۆ: 

وابێت. 

لە  من  بەڵێ،  ئۆشباری:  ستێفان 
و  ورد  تۆ  کە  خوێندمەوە  جێیەکدا 
درشتی شتەکان بە شێوەیەکی سادە 
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ڕوون ئەکەیتەوە. 
مۆنرۆ: بەڵێ، ئەمەوێت ئەوە بکەم. بەاڵم پێموانییە مەبەست لە سادەکردنەوەی بێت، چونکە من بۆ 

خۆم هەر ئاوها ئەنووسم. پێموایە سروشتییە بۆ من کە بە شێوازێکی سادە بنووسم. 

نەتوانیت  ئاوهاوە  قۆناغی  کەوتوویتەتە  کات  هیچ  ئایە  ئۆشباری:  ستێفان 
بنووسیت؟

کەی  ئەوەش  هێناوە،  نووسین  لە  وازم  وایە،  تێیکەوتووم.  بەڵێ،  مۆنرۆ: 
دام،  خۆم  بوو  بڕیارێک  ئەوەش  بەاڵم  بوو،  لەوەوبەر  ساڵێک  وابزانم  بوو، 
نەنووسم  بڕیارمدا  ئەتوانی،  نەم  و  بنووسم  ئەمویست  لەبەرئەوەی  نەک 
لەبەرئەوەی ئەموویست منیش وەک هەموو کەسانی تری دنیا بژیم. چونکە 
کاتێک ئەنووسیت کارێک ئەکەیت کە ئەوانی تر نایزانن، دیارە ناشتوانیت 
لە  و  نهێنییەدا عەوداڵە  دنیا  لەو  بەردەوام  ئینسان  بکەیت،  لێوە  باسیشی 
جۆرەکان هەستم  لە  جۆرێک  بە  من  ئەکات.  تر  کاری  ئاساییەکەشدا  دنیا 
کردبوو،  کارەم  ئەم  هەر  ژیانم  درێژای  بە  چونکە  کرد  ماندووبوون  بە 
بەڕاستی هەر بە درێژایی ژیانم. ئەگەر کاتێکیش نووسەرانی ترم بینیبێت 
سەیرمکردووە بە جۆرێک لە جۆرەکان زیاتر ئەکادیمیانە ئەنووسن، بەمەش 

کەمێک شپرزە بووم، چونکە من هەمیشە زانیومە کە بەو جۆرە ناتوانم بنووسم. 
من ئەو بەهرەیەم نەبووە.

.
ستێفان ئۆشباری: ئەمە پەیوەندی بە جۆرێکی ترەوە هەیە لە گێڕانەوە؟

لە نووسینم هەڵنەبژاردووە و  ئاگاییەوە ئەو شێوازە  بە  بەڵێ، من هەمیشە  مۆنرۆ: 
دوای جۆرێک لە بیرۆکە نەکەوتووم، دیارە بێگومان من بە ئاگابووم لەمە، بەاڵم من بە 

جۆرێک نووسیوومە کە هەستمکردووە ڕاستە و باشە بۆ من.
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ستێفان ئۆشباری: ئایە هیچ کاتێک خۆت بۆ ئەوە دانابوو خەاڵتی 
ئەدەبی نۆبڵ وەربگریت؟

ئەم  هەن  ژنانێکیش  بەاڵم  ژنم.  من  نا!  نا،  ئۆی،  مۆنرۆ: 
خەاڵتەیان وەرگرتووە، ئەوەیان ئەزانم. من تەنها خوماری ئەو 
بیرم  جۆرە  بەو  هەرگیز  من  بەاڵم  دڵخۆشم،  زۆر  شانازییەم، 
نەکردۆتەوە وەک زۆر لە نووسەرانی تر کە مەیلی بەرز ڕاگرتنی 
بەرهەمەکانی خۆیانیان هەیە. دیارە ئینسان ناشچێت بگەڕێت 
و بەهاورێکانی بڵێت من خەاڵتی نۆبڵ وەرئەگرم. ئەمە بەهیچ 

جۆرێک شتێکی ئاسایی نییە.  

ستێفان ئۆشباری: هیچ کات ڕوویداوە بگەڕێیتەوە و یەکێک لە 
کتێبە کۆنەکانت بخوێنیتەوە؟ 

ئەوا  گەروابکەم  نا،  ئەترسم!  لەوە  من  نەخێر!  نا!  مۆنرۆ: 
بەدڵنیاییەوە ویستێکی زۆرم لەالدروست ئەبێت شتێک لەمالو 
و ئەوال بگۆڕم. تا ئێستا لە هەندێک بەشی کتێبەکانمدا ئەوەم 
دەرمکردوون،  کتێبخانەدا  ڕەفەی  لە  کاتێک  کردووە 
بێماناییە  کە  تێگەیشتووم  لەوەش  بەاڵم 
چونکە  بکەم،  کتێبانەدا  لەو  گۆڕانکاری 
گۆڕانکارییە  ئەو  کاتدا  هەمان  لە  ناکرێت 
لە هەموو نوسخەکانی تری ئەو کتێبەدا 

بکەیت کە لەدەرەوەن.

تایبەتی  ئایە شتێکی  ستێفان ئۆشباری: 
لە  بڵێیت  ئەکادیمیای  بە  هەیە  ئەوتۆت 

ستۆکهۆڵم؟
ئەمەوێت  ئۆی،  مۆنرۆ: 
بۆ  سوپاسگوزارم  زۆر  بڵێم 
شانازییە  ئەم  بەخشینی 
هیچ  شتێک،  هیچ  گەورەیە، 
شتێک لە دنیادا نەی ئەتوانی 
هێندەی ئەم خەاڵتە دڵخۆشم 

بکات. سوپاس!

سەرچاوە: 
Alice Munro - Nobel Lecture
 Nobelsamtal med Alice
Munro
 Samtalspartner Stefan
Åsberg, SVT
 Översättning Rose-Marie
Nielsen

ئەدەبیسەردەم
136



137



138



وەرگێران و ئامادەکردنی لە ئینگلیزییەوە :  سورمە

بۆ یەكەمجار لە واڵتی ئۆستورالیا لە ساڵی 2005 و دواتریش 
لە ساڵی 2006 لە واڵتی ئەمریكا چاپكرا، ئەم كتێبە پێنجەمین 

رۆمانی ماركوس زوساكه و زیاتر لە یەك ملیۆن كۆپی لێ فرۆشراوە، ئەم رۆمانە باس لە سەردەمی 
ڕەنگە  بۆ دەگێرێتەوە مردن خۆیەتی،  ئەوەی چیرۆكەكەمان  لە دەمی مردنەوە،  نازییەكان دەکات 

كتێب دز
ئەو کاتەی 

مردن 
لەسەرقاڵترین 

ڕۆژەکانی 
خۆیدایە
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خەاڵتی  چەندین  وایكردبێت  بێت  ئەمەش  هەر 
فیلمی  بكرێتە  دواتریش  و  وەربگرێت  جۆراوجۆر 
كتێبەی  ئەم  ساڵ  سێ   بە  زوساك  سینەمایی، 
دەربارەی  زانیاری  کۆکردنەوەی  بۆ  و  نووسیوە 
نازییەكان و هۆڵۆكۆست سەردانی واڵتی ئەڵمانیای 
كردووە، دایك و باوكی زوساك لە جەنگی جیهانی 
و  بوون  گەورە  ئەڵمانیا  لە  دووەمدا 
زوساك  بۆ  خۆیان  چیرۆكەكانی 
ڕڤیوه  ئەو  بەپێی  گێڕاوەتەوە، 
جیاوازانەی بۆ ئەم كتێبە كراوە 
لە رۆژنامەی گاردیاندا زووساك 
ئەوەی وتووە کە دوو ڕووداوی 
ڕاستەقینە کە بەسەر دایک و 
کاریگەریيان  هاتوون  باوکیدا 
لە سەر نووستینی ئەم ڕۆمانە 
بۆمباباران  یەكەمیان  هەبووە، 
كردنی شاری مینشن ی ئەڵمانیا. 
نانێك  گەنجەی  ئەو  دووەمیان 
ئەدات بە یەكێك لەو جولەكانەی 
مارش  شەقامەكاندا  بەناو  كە 
ڕووداوەش  ئەم  كۆتایی  ئەكەن، 
جولەکەیە  كوڕە  ئەو  كوشتنی  بە 
کۆتایی  سەربازێکەوە   لەالیەن 
ئەوەشی  زوساك  هەروەها  دێت. 

ئەو  بیستنی  بە  بووە  سەرسام  كە  وتووە 
كتێب  دەربارەی  راستەقینەیەی کە  چیرۆكە 
دزێك لە شاری سیدنی ئۆستوراڵیا ڕوویداوە.
كچێكی  رۆمانە  ئەم  سەرەكی  كارەكتەری 
پەیوەندی  باسی  بەوردی  بچكۆلەیە، 
و  دایك  و  بچكۆلەیە  كچە  ئەم  نێوان 
لەگەڵ  هەروەها  دەکات،  دووهەمی  باوكی 
دانیشتوانی گەرەكەكەیدا و ئەو جولەكەیەی 
لە جەنگی جیهانی دووەمدا لە ماڵی ئەواندا 

خۆی حەشاردەوە.
ماوەی  بۆ  خەاڵت  چەندین  بردنەوەی  دوای 
فرۆشترین  پڕ  لە  بووە  یەكێك  230 هەفتە 
 The New York“  كتێبەكان كە لە لیستی

Times “ ئاماژەی بۆ کراوە.
لەبەرامبەر  خۆی  دەركەوتنی  یەكەم  مردن 
ئەم كچە نۆ سااڵنەیەدا بە ناوی لیسێڵ لەو 
ناشتنی  ئامادەی  كە  دەكا  نمایش  كاتەدا 
1930دا،  ساڵی  لە  براكەیەتی  تەرمی 
براكەی بە ناوی ڤارنەر لەو شەمەندەفەرەدا 
خۆشکەکەیدا  و  دایكی  لەگەڵ  كە  ئەمرێت 
بۆ شاری مۆڵتینگ لە ئەڵمانیا بەڕێکەوتوون. 
دایکیان ئەم گەشتە ڕێکدەخات تاكو هەردوو 
متمانەپێکراو  خێزانێکی  لەالی  مناڵەكەی 
بەجێ  بهێڵت و دووریان بخاتەوە لە خۆی و 

140ئەدەبیسەردەم



ناشتنی  پێناو  لە  هەبووە.  كۆمۆنیستەكاندا  لەگەڵ  رابردوویان  كە  هاوسەرەكەی 
پێش  بنێژێ  كورەكەی  و  دابەزێت  شوێنێك  لە  بڕیاردەدات  ژنە  ئەم  كوڕەكەیدا 
درێژەدان بە گەشتەکەیان ، لە كاتی ناشتنی براكەیدا لیسێڵ یەكەم كتێبی خۆی 
دەدزێت. گۆڕهەڵكەنەكە ئەم كتێبەی لێ  دەكەوێتە ناو بەفرەوە و سەرەڕای كەم 
زانینی ئەم بۆ تەمەنی خۆی و نەتوانینی خوێندنەوەی ئەم كتێبە لیسێڵ ئەم كتێبە 

هەڵئەگرێتەوە وەك دواهەمین یادەوەری براكەی.
 بە درێژای ئەم كتێبە مردن چیرۆكەكانمان بۆ دەگێرێتەوە، بەاڵم لە چەند ساڵی 
دوایدا لیسێڵ دەبێتە گێڕەوەرەی دووەم، لیسێڵ دوای ئەوەی لەو ماڵەدا نیشتەجێ  
دەبێت كە دایك و باوكێك سەرپەرشتی دەكەن كە دایك و باوكی راستەقینەی ئەو 

نین، شەوانە بەو خەوە ناخۆشانە گەمارۆ ئەدرێت كە بە دایك و برا مردووەکەیەوە 
دەیان بینێت.

بە پێی كات پەیوەندی نێوان لیسێڵ و هانس كە باوكی دووەمیەتی گەشە دەكات. 
هانس هەموو شەوێك دێت بۆ الی لیسێڵ تا ئەوكاتەی خەوی لێدەكەوێ  ئەم پەیوەندییە 
لیسێڵ دەخاتە كەشێكی ئارام و دڵنیا كەرەوەوە لە ماڵە نوێیەكەیدا، هانس شەوە درێژە 

بێ  خەوەكان بە دەرفەت دەزانێ  و لیسێڵ فێری خوێندنەوە و نووسین دەكات، هانس 
بۆیاخچییە و خێزانەكەی رۆسا كە كەسایەتییەكی توندتری هەیە ڕۆژانە لیسێڵی بچكۆڵە 
فێری كاری جل شۆری و گەیاندنی جلەكان بە دەستی خاوەنەكانیان دەكات، رۆسا هێنان 

و بردنی جلەكان بە لیسێڵ دەسپێرێت، بەڵكو ئەمە ئومێدێك بێت تاكو مشتەرییەكانیان 
بەردەوام بن و لەم كارە بێبەرییان نەكەن. 

پێشكەش  باوكیەوە  هانسی  لەالیەن  بەكارهاتووی  كتێبی  دوو  لیسێڵ  مەسیح  جەژنی  بۆ 
دەكرێ ، هانس كچ و كوڕێكی خۆی هەیە كە گەورە بوون و لە شوێنێكی تر ژیان دەكەن، 
بەاڵم هەموو ساڵێك بۆ جەژنی مەسیح دەگەرێنەوە الی دایك و باوكیان، كورەكەی هانس 
یەكێكە لەوانەی كە بە توندی پشتگیری هیتلەر دەكات و هەمیشە ئەرگۆمێنتی توندوتیژ 
لەگەڵ باوكیدا ئەهێنێتەوە دەربارەی ئەوەی نەیتوانیوە سەركەوتوانە ئەندام بێت لە پارتی 

ئەدەبیسەردەم
141



نازییەكاندا)دژایەتییەکانی کورەکەی هانس پەیوەندی بەو 
دەربارەی  ڕوویداوە  پێشتردا  لە  زۆر  كە  هەیە  ڕووداوەوە 
خاوەنكارەكانەوە  الیەن  لە  جولەكەكان  دژی  نووسین 
دژی  ناشریننانەی  دروشمە  ئەو  ئەوانیتر  وەک  ئەم  و 
جولەکەکان بەکارنەهێناوە( كورەكەی هانس ئەرگۆمێنتی 
بەاڵم  باوكیدا،  لەگەڵ  جێدەهێڵێ   توڕەیی  بە  ئەمجارەی 
ئەوەش لەیاد ناكات كە پێشنیاری خوێندنەوەی 
لەبری  بكات  لیسێڵ  بۆ  كتێبەكەی هیتلەر 
ئەو كتێبانەی باوكی داویەتێ. لەهەمان 
نزیكی  هاورێی  دەبێتە  لیسێڵ  كاتدا 
بە  خۆیان  كۆاڵنەكەی  لە  كوڕێك 
ماچی  داوای  جار  زۆر  كە  ڕودی  ناوی 
بە  وەاڵمەكانی  هەمیشە  و  لێدەكات 
دوانە  ئەم  جارجار  دەدرێتەوە.  نەخێر 
ئەنجام  بەیەكەوە  كتێب  دزینی  كاری 
ئەو  تێرکردنی  پێناو  لە  تەنها  ئەدەن 

برسیەتیەی تێیکەوتوون.  
لە  رۆژی  بۆ  گردبوونەوەیەی  ئەو 
دا   20/4/1940 لە  هیتلەر   دایكبوونی 
سوتاندنی  لەگەڵ  هاوكاتە  دەكرێ  
خەڵكەوە،  لەالیەن  زۆر  كتێبی  کۆمەڵێک 
رێك لەم كاتەدا لیسێڵ دووەم كتێبی خۆی 
دیمەنە  ئەم  کە  تاكە شایەتیش  دەدزێت، 
یەكێكە  كە  پارێزگارە  خێزانی  ئەبینێت 

دایكی  ی  رۆسا  موشتەریانەی  لەو 
لیسێڵ جلەكانی بۆ ئەشوات.

کتێبەکەدا  دواتری  ڕوداوەکانی  لە 
ناوی  بە  كەسێك  لەالیەن  هانس 
پێوە  پەیوەندی  ڤاندنبێرگ  ماكس 
دەكرێ،  كە كوڕی ئەو جولەكەیەیە 
جیهانیدا  یەكەمی  جەنگی  لە 
ئالێرەدا  رزگاری كردووە.   هانسی 
بە  كورەكەی  پێشنیاری  هانس 
هیتلەر  كتێبەكەی  و  جێدەهێنێ  
كتێبەدا  ئەم  ناو  لە  تاكو  دەكرێ  
هەندێك  و  شەمەندەفەر  بلیتی 
دیكۆمێنتی پێویستی تر بگەیەنێتە 
تاریكدا  شەوێكی  لە  تا  ماكس، 
هانس  گەرەكی  دانیشتووی  ببێتە 
ماڵەكەیاندا خۆی  ژێرزەمینی  لە  و 
نێوان  پەیوەندی  حەشاربدات، 
ماكس و لیسێڵ رۆژ بەرۆژ بەهێزتر 
ئەبێت، لە یادی رۆژی لە دایكبوونی 
لیسێڵ  پێشكەش  كتێبێك  ماكس 

دەكات. 

ئەم كتێبەش وەك زۆربەی نووسراو 
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گێرانەوە  لە  ترە  جۆرێكی  تر  هونەرانەی  ئەو  و  فیلم 
جەنگی  لە  تیژیانەی  و  توند  ئەو  وەیادهێنانەوەی  و 
جیهانی دووەمدا بەرامبەر جولەكەكان کراوە. وەك پێشتر 
ئاماژەمان پێدا تایبەتمەندی ئەم كتێبە لەوەوە سەرچاوە 
دەگرێت  كە مردن ڕووداوەكانمان بۆ دەگێرێتەوە، ئەوەی 
ئێمە دەیبینین، ئەوەی خوێنەر دەیخوێنێتەوە و هەستی 
پێدەكات بینینی ڕووداوەكانە لە چاوی مردنەوە، ئەم فیلمە 

لە مانگی 1ی ساڵی 2014 لە بەریتانیا نمایش دەكرێت.
 ئەم فیلمە لە دەرهێنانی "برایان پێرسیڤاڵ" ە و "ئیمێڵی 
ئەكتەرانەی  لەو  یەكێكن  نێلیس"  سۆفی  و  واتسن 
 ،2007 ساڵەكانی2006،  لە  كردووە.  تیایدا  بەشدارییان 
یەكێك  جیاواز.  خەاڵتی  چەندین  خاوەنی  بووە  دا   2009
وەك  یە  "ئاال"  خەاڵتی   2007 ساڵی  بۆ  خەاڵتانە  لەو 
دا   2006 ساڵی  لە  هەروەها  گەنجان،  كتێبی  باشتترین 

خەاڵتی  "ئاشتی دانیێڵ ئیلیوت"ی وەرگرتووە.
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به یان سه لمان

ڕۆمان: نووسینی/ ماری ندییای
ساڵی چاپ: 2009، خانه ی چاپی گالیمار

خه اڵتی گۆنکور بۆ هه مان ساڵ

ماری ندییای  Marie Ndiayeیه کێکه  له  نووسه ره  فه ره نسییه  هه ره  به ناوبانگه کانی فه ره نسا. له  ساڵی 
1967 له  ناوچه ی لورێه  نزیک پاریس له  دایکبووه . له  ساڵی 2001 خه اڵتی فیمینه ی له سه ر ڕۆمانی 
رۆزی کارپ Rosie Carpe وه رگرت. له  ساڵی 2009 خه اڵتی گۆنکوری له سه ر ڕۆمانی سێ ژنی به هێز 

.Trois Femmes puissantes وه رگرت

سێ ژنی 
به هێز
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پێکهاتووه ،  به ش  سێ  له   ڕۆمانه   ئه م 
ده شتوانین بڵێین سێ چیرۆکه له  خاڵێکدا 
ژنێک  باسی  یه کده گرنه  وه ، هه ر چیرۆکه ی 
ژنه   سێ  ئه م  کادی.  فانتا،  نۆرا،  ده کات: 
و  سه رشوڕی  جۆره   هه موو  بۆ  ''نا''  ده ڵێن 
ده ستبه سه رییه ک، ده شڵێن ''به ڵێ" بۆ ژیان 
سه خت  و  قورسایی  زۆره که شی  به شه   با 

بێت.
له  یه که م به شدا نۆرا له  فه ره نسا له دایکبوه ، 
له دایکێکی سپی پێست و  باوکێکی ڕه ش 
پێست، ئه م باوکه  له  شه و و ڕۆژێکدا بڕیاری 
و  ئه فریقا  بگه ڕێته وه   ئه وه ی  سه ر  دێته  
ته نها کوڕه که ی، سۆنی ده ڕفێنێ و له گه ڵ 
خۆیدا ده یبات. نۆرا و خوشکه  بچووکه که ی 
له  فه ره نسا له گه ڵ دایکیان به جێده هه ێڵێ. 
نۆرا گه وره  ده بێ، ده بێته  پارێزه ر و خێزان 
ته له فونێکی  باوکی  رۆژێکیان  پێکده هێنێ. 
لێده کات بچێته  الی بۆ  بۆ ده کات و داوای 
ببێته   ده کاته وه   ئاگاداری  له وێ  ئه فریقا، 
زڕدایکه که ی  گوایه   که   براکه ی  پارێزه ری 
ناوه .  کوشتنه که دا  به   ددانی  و  کوشتوه  
سه رجه می ئه م په شه ی ڕۆمانه که  له  هێنان 
که سایه تی  ده روونی  الیه نی  بردنی  و 
ڕووداوه کان  هه موو  ده دوێ.  نۆرا  سه ره کی 

باسده کرێن  نۆرا  ڕوانگه ی  له  
پێده کات  ده ست  ساته وه   له و  و 
له   باوکی  ماڵی  ده گاته   نۆرا  که  
ئه فریقا و به ره و دواوه  ڕابڕدووی 
ناکۆکی  چیرۆکی  ده گێڕێته وه . 
نۆرا و باوکی له  نێوان ڕابردوو و 
ده بێته وه   ڕوون  به ره   به ره   ئێستا 
ورده کارییه کانی  ڕاده یه ک  تا  و 
ئه و  ده کرێنه وه .  دروست 

ڕابردوودا،  له   خێزانه   جیابوونه وه ی 
و  نۆرا  ده روونیی  هه ڵوه شانه وه ی 
له   ڕابردووه   له و  براکه ی  و  خوشک 
ئێستادا ده رئه نجامی لێ ده که وێته وه. 
کچه کانی  رابردوودا  له   باوکه ی  ئه و 

و ته نها کوڕه که ی په سه ند  جێهێشتوه  
که   ناته واوه   باوکێکی  وێنه ی  کردوه ، 

نۆرا  گوێی  له   رسته یه کیدا  له   ته نها 
خوشکه که ی  و  به و  کاتێ  ده نگده داته وه  
نین،  به و  شایه ن  که   وتووه   دایکیانی  و 
به ها  گران  وبه رگی  و  ده وڵمه نده   که   ئه م  
باش  فه ره نسییه کی  به   و  له به رده کات 
پیاوێکی  به   نۆرا  ئێستادا  له   قسه ده کات؛ 
ناشرینه ،  پۆششی  ده یبینێ،  بێکه س  پیری 
زل  سه گ  وه ک  ده می  ده دات  باوێشک  که  
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و  ده دات  خواردن  په الماری  نانخواردن  وه ختی  ده کاته وه ، 
نۆرا  ده می  سه ر  له   تێبینییانه   جۆره   ئه م  ئوسوڵه .  بێ 

ده یبیستین که  شته کان ده گێڕێته وه .
پیاوێکه  ده وری  له   ڕووداوه کان  دووهه مدا  چیرۆکی  له  
چیرۆکی  وه لێ  ساڵیدایه ،    43 ته مه نی  له   رۆدی  به ناوی 
ڕاستی ژنه که یه تی فانتا که  مامۆستای زمانی فه ره نسییه  
پێسته ،  سپی  پیاوێکی  ڕۆدی  سینیگال.  له  
جوێن  ئه وه ی  پاش  به جێده هێڵێ  سینیگال 
ئه وه   له دوای  و  ده دات  خوێنکارێک  به  
ده کرێ.  تاوانبار  ره گه زپه رست  به  
وه بیر  باوکی  تاوانی  قوتابییه    ئه م 
و کێشه ی جێنه بوونه وه ی  ده هێنێته وه 
خۆی له  کۆمه ڵی ئه فریقی که  ناچاری 
به   قه ناعه ت  و  به جێهێڵێ  ئه وێ  کرد 
ژنه که ی بکات بۆ فه ره نسا دوایکه وێ. 
فانتا و کوڕه که ی ته نها له  نێو گێرانه وه ی 
رۆدی جێیان هه یه و ته نها له  دوا به شی 
ده رده که وێ .  تۆزێک  فانتا  ڕۆمانه که  
بێباکه  هه ردووکیاندا  ئاست  له   رۆدی 
به   ژنه شی  ئه و  بوونی  هه موو  بگره   و 
سڕیوه ته وه  .  خۆیه وه   ده روونی  کێشه ی 
به شه دا  ئه م  له  ڕسته یه کی  کۆی هه ستی 
ده کاته وه   له وه   بیر  کاتێ  ده بێته وه   کورت 
و  فانتا  خۆشه ویستی  دی  جارێکی  ''چۆن 

ئه و  فانتا،  بکڕێته وه'' .  کوڕه که ی 
ژنه  زۆر جوانه ، له  نێوان به زه یی 
بۆ  رۆدی  شه رمی  و  توڕه یی  و 
نێوان  له   ڕاویده نا،  که   ڕابردووی 
دوو هه سته  که  له ت له تی ده کات. 
رۆدی  به   به زه یی  الیه که وه   له  
تێناگات  له الیه کیشه وه   دێت ، 
له وه ی به ڕاستی  ره گزپه رسته  یان 

نا. 
له  ڕێگای گێڕانه وه ی رۆدی هه موو 
ژنه که ی  و  خۆی  ژیانی  شتێکی 
ده بێت.  ئاشکرا  ڕابردوودا  له  
چیرۆکی  شێوه ی  هه مان  به  
له   به ره   به ره   ڕووداوه کان  نۆرا، 
ئاشکرا  ڕۆدی  گێڕانه وه ی  ڕێگای 
چاکیی  به   به شه دا   له م  ده بن. 
رۆمان  نوێی  شه پۆلی  ته کنیکی 
به دیده که ین ، له  شێوازی گێڕانه وه  
به   که   ناوه کیی  به  مۆنۆلۆگی 
بیرکردنه وه ی  زۆر  ورده کارییه کی 
شیکردۆته وه .  که سایه تییه که ی 
ئه مه ش بواری داوه  به  چاکیی له  
مه به سته کانی  و  که سایه تییه که  

تێبگه ین.  
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له  چیرۆکی سێهه م، جارێکی دی ئه فریقا ده بێته  سه کۆی ڕووداوه کان. ئه م به شه یان 
به  زنجیره کاتیی)کڕۆنۆلۆژی( نووسراوه . کادی ژنێکی ئه فریقی نه ریتییه ، خزمه تکاری 
ئه م  نۆرایه   باسی  که   یه که مه وه    چیرۆکی  له   هه ر  دیاره   نۆرایه.  منداڵه که ی  دوو 
ژنه ش  ده رده که وێت. کادی به  پێچه وانه ی دوو چیرۆکه که ی تریان هاوکێشه ی سپی 
پێست و ڕه ش پێستی نییه ، به ڵکو خودی ژن له به رامبه ر به  کۆمه ڵی ئه فریقی به  
ته نییایه، ژن ته نها بوونی له  ئۆرگانێکی منداڵبوون کورتده کرێته وه  ، چیرۆکی ئه م 
وه ک ژنێکه  که نه زۆکه ، واته  له و کۆمه ڵه  نه ریتییه  هه موو مافی پێشێلکراوه ، هه ر 
بوونی نییه  . لێره وه  به هێزی ئه م ژنه یان له وه وه یه  که  بوونی خۆی ده سه لمێنێ، وه ک 
مرۆڤێک مافی خۆی له و کۆمه ڵه ده سێنێته وه . په یوه ندی ئه م به  دوو ژنه که ی تره وه  

ئه وروپا  به ری  خه سوی،  ماڵ  و  مێرد  له الیه ن  پێشێلده کرێ  ته واو  کادی  که   وه هایه  
ده گرێته  به ر و دێته الی ئامۆزاکه  ی فانتا، واته  ژنی رۆدی له  چیرۆکی دووهه م و به  
گه یشتنی بۆ ئه وروپا دواتر ده بێته  خزمه تکاری ماڵی نۆرا و ئاگای له منداڵه کانی ئه و 
ده بێ. گرنگی ئه م چیرۆکه یان له وه وه یه  که  ژنێکی زۆر ساده یه  و بڕیار بۆ ژیانی خۆی 
وه رده گرێ، ته حه مولی سه ختی ژیانی ئه وروپا و هه لومه رجی خۆی ده کات. وه ک ژنێکی 

نه ریتیی ئه فریقیش به  یه کدادانی له  کۆمه ڵی ئه وروپیدا سڵی پێناکات و گه ڕانه وه ی  بۆ 
ناو کۆمه ڵی ئه فریقی ڕه تده کاته وه .

ڕوانگه یه که وه  چه ند  له   ده کرێ  ده قانه ی  له و  یه کێکه   ڕۆمانه   ده قی  ئه م  من  بڕوای  به  
هه ڵسه نگێندرێ. بۆ الیه نی ته کنیکی رۆمانه که  که  له  هه مانکاتدا ساده یه و ئاڵۆزه  ، به وه ی  
سێ چیرۆکی به  یه که وه  به ستۆته وه ، به وه ی سێ که سایه تی جیاواز له  سێ چیرۆک به  تاڵێکی 
په یوه ندی نێوان که سایه تییه  ژنه کان به یه که وه  به ستراون. پرسیاری ژن له م ڕۆمانه دا پرسیاره  
له  گرنگی بوونیان له  نێو ژیانێکدا که  ئازادیشیان بۆ مسۆگه رکات هه ستکردنیان به  بوونیان 
خوێندن  پله ی  جۆره ی  به   هه رسێکیان  که   له وه دایه   ژنه کان  که سایه تییه   گرنگی  ونه .  هه ر 
و کار فریا ده که ون بڕیاری گرنگ بۆ ژیانی داهاتوویان وه رگرن. له  چیرۆکی یه که مدا نۆرا 
ده گاته  ئه وه ی که  مێرد و منداڵ به جێده هێڵێ له  پاریس و به ره و الی باوکی بچێت بۆ ئه فریقا، 
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هه نگاوێکی به ره وڕووبوونه وه یه  له  نێوان خۆی و 
پێشێ.  بێته   ئه مه   ده بوو  بڵێی هه ر  وه ک  باوکی، 
باوکی  به   دژ  قه ناعه ته ی  ئه و  سه ر  دێته   نۆرا 
داوه ته   ژنه که ی  کوشتنی  تاوانی  که   بوه ستێت  
پارێزه ره   هه نوکه   که   نۆرا  کوڕه که ی،  ئه ستۆی 
به رگری  بۆ  ده خاته گه ڕ  یاسایی  زانستیی  هێزی 
زڕدایکه که ی  که   براکه ی  پرۆسه ی  له  
نه کوشتوه و باوکی پاڵی پێوه  ناوه  
ئه مه  بڵێت . به م به رگریکردنه ی 
هه ستێکی  براکه ی  بۆ  نۆرا 
بێ  دروستده کات ،  له ال  نوێی 
به زیی و په شیمانی بۆ باوکی، 

ویژدانی خۆی ده کڕێته وه.
به   که   فانتا  چیرۆکی   له    
سینیگال  مێرده که ی  هۆی 
به جێده هێڵێ و دێته  ناوچه یه کی 
ڕۆتینی  ژیانێکی  و  فه ره نسا 
ده بێ  ده بات.  به سه ر  بێواتا 
هه ستانه   ئه م  که   بڵێین  ئه وه  
ده کرێ هی ئه و بن که  مێرده که ی 
ده یانگێڕێته وه  و ده شکرێ هه ستی 
له   که   رۆدی  بێت.  خۆشی  رۆدی 
فانتا،  بۆ  هه ستی  ده ربڕینی  ڕێ 
بیگوازێته وه  بۆ ئێمه ی خوێنه ر. له  

ڕێگای ئه و جۆره  گێرانه وه یه  ڕۆدی پیاوێکی 
به   کاتێکدا  له   په شیمانییه ،  پڕ  و  ڕه شبینه  
و  زیره کی  و  ئازایه تی  خۆی  پێچه وانه ی 

به هێزی فانتا ده بینێ. 
له  چیرۆکی کادی، که  زۆر به  ناوی خاتێ و 
خادی دێت، ئه مه ش  کورتکراوه ی خه دیجه یه  
که  ئه فریقییه کان له الیان باوه  ناوی ژن به و 
خۆی  به   پشت  کادی  کورتبکه نه وه .  جۆره  
ده به ستێ، بڕیاری نه گه ڕانه وه ی بۆ ئه فریقا 
ده بێته  جێی  گرنگه ، چونکو هه نده ران  زۆر 
ده بێته   ئه فریقا  ژنێک،  وه ک  حه وانه وه ی 
ئه و هه ڕه شه یه  له  شوناسی و به و بڕیاری 
مانه وه یه  له  فه ره نسا، وێڕای سه ختی ژیان، 
هه نگاو بۆ شوناسی نوێی و بۆ بوونی ده نا.  
ده قێکی  هه موو  وه ک  ڕۆمانه که   وه رگرتنی 
هه تا  له سه ره   زۆری  مشتومڕی  ئه ده بیی 
ئێستاش، هه ن زمانی نووسینه که ی به  هی 
نوخبه  داده نێن و به  قورس ته ماشای ده که ن 
گه وره   جه ماوه ری  ڕۆمانی  ئه مه   ده ڵێن  و 
نییه ، هه شن به  ڕۆمانێکی نوێی داهێنه ر له  

ستیلدا ته ماشای ده که ن.
من  ڕای  به   ڕۆمانه   ئه م  به هێزی  دواجار 
له وه وه یه  که  به  وردی بیخوێنینه وه  هه ست 
قۆناغی  له گه ڵ  ده که ین.  به رزبوونه وه   به  

148ئەدەبیسەردەم



گه شه کردنی ڕووداوه کان و گۆڕانی 
که سایه تییه کان  هه لومه رجی 
به ره   به ره   چیرۆکێکیان،  هه ر  له  
هۆشیارده بینه وه،  له گه ڵیاندا 
سه ره تاوه  دۆخی  بارو  له   ئێمه ش 
و  شکستی  به   هه ستکردنه   که  
 الوازیییان به ره و ئاستی به هێزبوون 

ده چین.   
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ئامادەکردن و وەرگێڕانی بابەت: باران
سازدەری گفتوگۆ: هاننا گالنشۆلم

دەربارەی ڕۆمان: ڤیۆال کۆندراکی
    

شەشتین ئێکمان، ساڵی ١٩٣٣ لەدایک بووە. ساڵی ١٩٥٩ دەستی بە ڕۆماننووسین کردووە. ساڵی 
ئەکادیمیای  دا،   ١٩٨٩ ساڵی  لە  بەاڵم  هەڵبژێردراوە  سویدی(  )ئەکادیمیای  ئەندامی  وەک   ١٩٧٨

سویدی بەجێیهێشتووە. 

شەشتین لیلەمور ئێکمان
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یەکێک لە شاکارەکانی، زنجیرە ڕۆمانی )ژنان و شار(ە، کە ڕەنگدانەوەی سەروەختی دروستکارییە لە 
سوید. ئەو لە چوار ڕۆماندا وەسفی کاری ژن دەکات بە خۆشحاڵی و خۆبینینەوەیانەوە.

شەشتین زۆر جار لە ڕووداوی ڕۆژانەوە پێهەڵدەنێت. ڕەنگە ئەمە هۆکارێک بێت بۆ بوونی بە یەکێک 
لەو نووسەرە سویدییانەی کە زۆرترین خوێنەریان هەبێت.

و  لە سااڵنی ١٩٩٣  ئاگوست  خەاڵتی  لەوانە:  وەرگرتووە.  ئەدەبیی  گەورەی  خەاڵتی  زۆر  ئێکمان 
٢٠٠٣دا و هەروەها خەاڵتی پیلۆت لە ساڵی ١٩٩٥دا.

گفتوگۆ

گرنگترین هۆکاری نووسینی تۆ چییە؟
شەشتین ئێکمان: لە ڕاستییدا هەرگیز بیرم لە هۆ نەکردووەتەوە، نووسین بۆ 

من بە سرووشتیی دەبارێت، وەک چۆن مەلەکردنی بۆق سرووشتییە.

لە چيی نووسەرێتیت زۆر ڕازیت؟
شەشتین ئێکمان: لەوە زۆر ڕازیم کە خەریکی نووسینم. بۆ ئەمەش سوپاسی 

خوێنەرەکانم دەکەم، مرۆڤ دەبێت شتێکی هەبێت پێی بژی. کارەکانم تەنها 
هی خۆمن، کەس نابێت پێمبڵێت دەبێت چی بکەم. من لە واڵتێکدا دەژیم 
کە کەس سنوور و هێڵی قەدەغەکردن بۆ نووسینەکانم دانانێت. تەنانەت 
پێویستم بە پەیوەستبوون بە حەقیقەتیشەوە نەبووە، بەڵکوو لە جیهانی 

وا دا خۆم نووسیوەتەوە کە هەر نەشمزانیووە هەن.
ئەدەبیسەردەم
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کام کتێبەت زۆرترین مانا و 
بایەخی هەیە الت؟

ئەو  ئێکمان:  شەشتین 
خەریکی  کە  کتێبەیان 
هەمیشە  دەبم.  نووسینی 
ئەو کتێبە زۆرترین نیگەرانی 
پێدەبەخشێت.  دڵخۆشییم  و 
ئەوەی کە پێشتر نووسیومە، 
زۆر گرنگ نییە الم لە کاتێکدا 
هەیە  ترم  کتێبێکی  من  کە 
بیری لێبکەمەوە و دەریبکەم.

تۆ،  بۆ  تر،  نووسەرێکی  چ 
زۆری گەیاندووە؟

دەتوانم  ئێکمان:  شەشتین 
ئەوە بەوە هەڵبسەنگێنم کە 
بە بەردەوامی دەچمەوە سەر 
کتێبی کێ لە کتێبخانەکەمدا. 
مان،  تۆماس  پێموابێت: 
یالمار  وۆڵفگانگ،  یوهان 
باریمان  یالمار  سوێدەرباری، 
تر  زۆری  و  ئەمانە  بەڵێ   ...
لە نووسەرانی خاوەن کتێبی 

باش و ئەستوور، کە وەک ئەستێرەکانی ئاسمان، 
بە نووسین، لە بەخشینی بێسنووردان.

ئەگەر بتوانیت تەنها سێ کتێب لە جیهانی ئەدەب 
ڕزگار بکەیت، چ کتێبێک ڕزگار دەکەیت؟

شەشتین ئێکمان: پێویست ناکات هیچ کتێبێکی 
لەسەر  ئەوان  بکەم.  ڕزگار  ئەدەب  جیهانی 
کە  ئامادە  سیانی  هەن.  گۆتنبێرگ*(  )پڕۆژەی 
ڕودیار   / جەنگەڵ  )کتێبی  دامبەزاندوون:  تازە 
کلیپلینگس(، )دڕک / هەرمان بانگس(، )حیکایەتی 
ڕەنگە سێ  داهاتوو  ئێلین(. هەفتەی   / زستان 

کتێبی تر بێت.

کەرتی  لە  مەزن  “کۆتایی  ڕۆمانی 
گاڵتەجاڕیدا”

ئێکماندا،  شەشتین  ڕۆمانەی  لەم 
"لیلەمور  خەیاڵیی  کارەکتەری 
ترۆی"، وەک نووسەرێکی بە توانا و 
ژیر ناسراوە و سەرنجی خوێنەرانی 
ئەم  پڕێکدا  لە  بەاڵم  ڕاکێشاوە 
هەڕەشەی  تووشی  جوانەی  وێنە 
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شێواندن دەبێت، ئەوەش بەوەی کە کەسێکی ناسیاوی، کتێبێک لەسەر چۆنێتی ژیانی 
ڕاستەقینەی "ترۆی" دەنووسێت.  

زۆر  ژنی  دوو  ژیانی  ئاوێنەی  و  ساڵ  شەست  گێڕانەوەی  چیرۆکەکە  بەسەرهاتەکانی 
لە یەکتری جیاوازە لەگەڵ باسکردنی ویستگەکانی ڕاستی و درۆ و تەنهایی گشتی و 

بارودۆخی نووسەرێتی.

شەشتین ئێکمان لەم ڕۆمانەیدا دەمبات بۆ گەشتێکی نایاب، بە ناو دونیای چاپەمەنی و 
نووسەران و جیهانە بچکۆلەکەی ڕەخنەگراندا. ئەو خاوەنی مەملەکەتێک وشەیە کە من لە 
ئەدەبی ئاساییدا بەدیناکەم، ئەمەش خوێندنەوەی بابەتەکانی ئێجگار خۆش و پڕ چێژ کردووە.

و  بەناوبانگ  نووسەری  چاپخانەکە،  خاوەنی  کە  دەستپێدەکات  لەوێوە  شت  هەموو 
ئەندامی ئەکادیمیای سویدی )لیلەمور ترۆی( بانگهێشت دەکات و لۆمەی ئەوەی دەکات 

کە دەستنووسەکەی لەژێر ناوێکی خوازراودا ناردووە بۆ چاپخانەیەکی دی.

خاوەنی چاپخانەکە دەستنووسەکەی بە پارەیەکی زۆر لە چاپخانەکەی تر کڕیوەتەوە و 
بە پەستی و نیگەرانی بە نووسەرەکە دەڵێت: تۆ نابێت ئەمە چاپ بکەیت. 

خاتوونە نووسەرەکە، داوا دەکات، دەستنووسەکەی بداتێ بیخوێنێتەوە. پاش ناردنی 
بۆ ژوورێکی خوێندنەوە، بە تووندی ئاگاداری دەکەن کە بۆی نییە نووسراوەکە بباتە 
دەرەوەی بیناکە. ئەو تێدەگات چی ڕوویداوە، بۆیە بە دزییەوە دەڕواتە دەرەوە. دەیەوێت 

بە هێمنی دەقەکە بخوێنێتەوە و بیربکاتەوە چۆن ڕێ لەو کارەساتە بگرێت.

لیلەمور ترۆی تەلەفۆن بۆ چاپخانەکە دەکات و دەڵێت کە سەفەری کردووە بەاڵم 
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لە ڕاستیدا ئەو لە شوقەکەیدا، بە 
دەستنووسەکەوە خۆی حەشارداوە. 
ترۆی دەزانێت ئەوەی ئەو دەقەی 
ئاندەرسسۆن( )باڕبڕو  نووسیووە 
ە. ئەو نووسەرەی زیاتر لە پەنجا 
کاریان  کتێب،  نووسینی  بە  ساڵ 
کارکردنێک  پێکەوە  کرد.  پێکەوە 
دیارە  ال.  هەردوو  سوودی  بۆ 
بەبێ )لیلەمور( کە لە ڕۆشناییدا 
بە  هەڵدەستا  و  دەردەکەوت 
چاککردنی  و  پاکنووسکردن 
)باڕبڕو( بەبێ  و  نووسینەکان 
و  دەدۆزییەوە  دەقەکانی  کە  ش 
هیچ  کۆدەکردەوە،  چیرۆکەکانی 
کتێبێک بەرهەم نەدەهات. ئەوان 
قەت هاوڕێ نەبوون و هەندێکجار 
دوور  یەک  لە  زۆریش  ماوەی  بۆ 
هەمیشە  بەاڵم  دەکەوتنەوە 
یەکسانیی  بە  داهاتەکانیان 

دابەش دەکرد.
لیلەمور  کە  کاتەدا  لەو 
دەخوێنێتەوە،  دەستنووسەکە 
کە  دەکات  خۆی  سەرزەنشتی 
تایبەتی  شتێکی  هەموو  چۆن 

خۆی باسکردووە و تێدەگات کە باڕبڕو چەند بە 
باشی گوێیگرتووە. باڕبڕو هەرگیز باسی هیچ 
شتێکی خۆی نەکردووە. لیلەمور بەردەوامە لە 

خوێندنەوە و دەروونی ژان دەکات.

سەروەختی چیرۆکەکە، لە سااڵنی پەنجاکانەوە 
ڕەوتی  ناوەندەشدا  لەو  و  هەنووکەیە  تا 
ڕووداوە مێژووییەکانی ژیان دەبینینەوە. ئەم 
ڕۆمانە، بەرهەمێکی خەیاڵیی و پڕ ئەندێشە و 
تەنزئامێزە و گەنجینەی وشەکانی شەشتین 
تەواو  چێژی  کارەدا  لەم  وایکردووە  ئێکمان 

لە زمانی نووسینەکەی ببینرێت.

نووسینی  ئەمڕۆدا  سەردەمی  لە 
زۆر  ئێستا  مۆدەیەکە.  هاوبەش 
نووسەر هەن حەز دەکەن دوو دوو 
بنووسن، بۆ نموونە )کامیال گرێبی 
)ئەلیکساندرا  ترێف(،  ئۆسا  و 
کۆیلۆ و ئەلیکساندەر ئەندۆریل(، 
بیۆرێ  و  ڕوسلوند  )ئاندێش 
هێلسترۆم(. ڕەنگە زۆری تریش 
دەربارەیان  ئێمە  کە  هەبن 

نازانین.
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شەشتین ئێکمان، سوپاس بۆ ئەو ڕۆمانە پڕ چێژ و فرە جوانە.

خەاڵت و فیلم 
کەرتی  لە  مەزن  )کۆتایی  ڕۆمانی  بۆ  ئێکمان  شەشتین 
لۆ  ئیڤار  کەسێتی  )خەاڵتی   ٢٠١٢ ساڵی  گاڵتەجاڕیدا(، 
سویدییە،  ئەدەبییە  خەاڵتە  ئەم  پێبەخشرا.  یوهانسسۆن(ی 
لە ئاستێکی بااڵدا،  لە دوای خەاڵتی نۆبڵەوە دێت و نرخەکەی 

٣٣٠٠٠٠ کرۆنە.

هەروەها بڕیاردراوە ئەم ڕۆمانە بکرێتە فیلم و )شەشتین 
سیناریۆی  نووسەردا،  تور(ی  )ئانیکا  لەگەڵ  ئێکمان( 
فیلمەکە بنووسن، بەو نیازەی فیلمەکە لە ساڵی ٢٠١٤دا 

نمایش بکرێت.
پڕۆژەی گۆتنبێرگ* کتێبخانەیەکی ئەلەکترۆنی سەر تۆڕی 

ئینتەرنێتە.
سەرچاوە:
litteraturmagazinet 
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سازکردنی: سوزانا هونوێڵ و ڕیکاردۆ ئۆگێستۆ سێتی
وه رگێڕانی له ئیسپانییه وه بۆ ئینگلیزی: سوزانا هونوێڵ

وه رگێڕانی له ئینگلیزییه وه بۆ کوردی: ماردین ئیبراهیم

چی  تۆ  ناڵێیت  پێمان  نووسینه کانتن.  ئاشنای  خوێنه ران  و  ناسراویت  گه له ک  نووسه رێکی  تۆ  ـ 
ده خوێنیته وه؟

تا  من  کردووه  تێبینم  ڕوویدا.  سه رنجکێش  شتێکی  دواییدا  سااڵنه ی  له و  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
دێت که متر و که متر کاری نووسه رانی هاوسه رده می خۆم ده خوێنمه وه، و زیاتر و زیاتر نووسینی 
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نووسینه کانی  زۆرتر  ده خوێنمه وه.  ڕابردوو  نووسه رانی 
بیست.  سه ده ی  هی  که متر  و  ده خوێنمه وه  نۆزده  سه ده ی 
له و ڕۆژانه دا، زیاتر مه یلم به الی خوێندنه وه ی وتار و بابه تی 
مێژووییه نه ک بابه تی ئه ده بی. زۆر بیرم له وه نه کردۆته وه 
له به رچی فاڵن شت ده خوێنمه وه.... هه ندێکجار په یوه ندی به 
پرۆفێشناڵێتیمه وه هه یه. پرۆژه ئه ده بییه کانم په یوه ستییان 
'بێنه وایان'ی  له مه ڕ  وتارێک  هه یه:  نۆزده وه  سه ده ی  به 
ژیانی  له  ئیلهامه که ی  که  ڕۆمانێک  یاخود  هۆگۆ،  ڤیکتۆر 
'فلۆرا تریستان'وه هاتبێت که ڕیفۆرمیستێکی کۆمه اڵیه تی 
فرانکۆ- پیرۆیی و فیمینیست بوو. جگه له وه ش که له پانزه 
و شانزه سااڵنی ته مه نتدایت، هه ست ده که یت هه موو کاتی 
تێده گه یت  په نجا،  ده گه یته  کاتێکیش  له به رده متدایه.  دنیا 
خوێندنه  وه کانت  بابه تی  ده بێت  و  ئه ژمارن  به  ڕۆژه کانت 
گوڵچن بکه یت. زۆر پێده چێت له به ر ئه وه بێت من نووسینی 

هاوچه رخه کانی خۆم ناخوێنمه وه.

کاره کانیان  که  هاوچه رخی خۆت  نووسه رانی  له ناو  به اڵم  ـ 
ده خوێنیته وه، به کاره کانی کێ به 

دیاریکراوی سه رسامیت؟
یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
بووم،  الو  ده مه ی  ئه و 
سه رگه رمی  خوێنه رێکی 
سارته ر بووم. ڕۆماننوسه 
خوێنده وه،  ئه رمیکیه کانم 

ـ  ونبوو  نه وه ی  دیاریکراوی  به 
فیتزجیڕاڵد،  هه مه نگوای،  فۆکنه ر، 
به تایبه تیش   – پاسۆس  دۆس 
که  نووسه رانه ی  له   فۆکنه ر. 
فۆکنه ر  خوێندمنه وه،  الوبووم 
یه کێکه له و نووسه ره ده گمه نانه ی 
تا ئێستاش مانای زۆره بۆ من. من 
نه بووم  نائومێد  فۆکنه ر  له  قه ت 
بۆ  خوێندمه وه،  دووباره  کاتێک 
دووباره  له  ئه وه ی  وه ک  نموونه 
با  دی،  نووسه ری  خوێندنه وه ی 
جاروبار  هه مه نگوای،  بڵێین، 
ئه مڕۆ جارێکی دی  بووم.  نائومێد 
سارته ر ناخوێنمه وه. به به راورد به 
کاته وه  له و  شتانه ی  ئه و  هه موو 
سارته ر  ئه ده بی  خوێندوومه ته وه، 
به سه رچووه و زۆر له به های خۆی 
وتاره کانیشی،  بۆ  داوه..  له ده ست 
که متر  منه وه  به الی  زۆربه یان 
گرنگن، ڕه نگه یه ک ئاوارته هه بێت 
یان  کۆمێدی  جێنێت:  سانت   " ـ 
که یفم  ئێستاش  تا  که  شه هید،" 
پێی دێت. ئه وان پڕن له هاودژی، 
فشوفۆڵیی،  و  ناووردبینیی  لێڵیی، 
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یه که مین  فۆکنه ر  روونادات.  فۆکنه ر  له  هه رگیز  که  شتگه لێک 
ڕۆماننووس بوو له کاتی خوێندنه وه یدا قه ڵه م و کاغه ز له به رده ستمدا 
بوو، چونکه ته کنیکه که ی حه په ساندمی. ئه و یه که مین ڕۆماننووس 
بوو که هۆشیارانه کۆششم کرد کاره کانی بنیاد بنێمه وه به هه وڵدان 
بۆ شوێنپێهه ڵگرتنی، بۆ نموونه ڕێکخستنی کات، یه کتربڕینی کات و 
شوێن، وه ستان له گێڕانه وه دا و توانای ئه و له گێڕانه وه ی چیرۆک له 

گۆشه نیگای جیاوازه وه له پێناو خولقاندنی ناڕۆشنییه کی دیاریکراو، بۆ 
ئه مریکای  نووسه رێکی  وه ک  بۆ من  بداتێ.   زیاده ی  ئه وه ی قوواڵییه کی 

التین، پێم وایه زۆر به سوود بوو کتێبه کانی بخوێنمه وه، چونکه سه رچاوه ی 
به نرخی ته کنیکی وه سفی بوون که ده کرا به سه ر جیهانێکدا پراکتیزه بکرێت 

– جیهانی یۆسا و.ک- ، که تا ڕاده یه ک،  زۆر جیاواز نه بوو له و جیهانه ی فۆکنه ر 
ئاره زوویه کی  به  نۆزده م  ڕۆماننوسه کانی سه ده ی  دواتر، هه ڵبه ته،  ده کات.  باسی 

بێئه ندازه وه خوێنده وه: فلۆپێر، به لزاک، دوستۆیڤسکی، تۆڵستۆی، ستانداڵ، هاوسۆرن، 
دیکنز و مێلڤیل. من تا ئێستاش خوێنه رێکی دڵگه رمی نووسه رانی سه ده ی نۆزده م.

هێنده ی په یوه ندی به ئه ده بی ئه مریکای التینه وه هه یه، مایه ی سه رسوڕمانه، من تا 
نه که وتمه خوێندنه وه ی.  زۆره وه  دڵگه رمییه کی  به  و  نه کرد  نه ژیام که شفم  ئه وروپا  له  
بۆ  بوو  ده وڵه مه ند  ئه زموونێکی  که  بیڵێمه وه  ده رس  وه ک  له نده ن  زانکۆی  له  ده بوایه 
من، چونکه پاڵی به منه وه نا بیر له سه رجه می ئه ده بی ئه مریکای التین بکه مه وه. له وێ 
به دواوه بۆرخیسم خوێنده وه، که تاڕاده یه ک ئاشنای بووم، کارپێنتیر، کۆرتازار، گویماریس 
ڕۆسا، لێزاما لیما ـ هه موو ئه و نه وه یه جگه له مارکیز. دواتر مارکیزم دۆزییه وه و ته نانه ت 
کتێبێکم ده رباره ی نووسی: " گارسیا مارکیز: مێژووی بڕیارێک"،  هه روه سا ده ستم کرد به 
خوێندنه وه ی ئه ده بی سه ده ی نۆزده ی ئه مریکای التین، چونکه ده بووایه له زانکۆ بیڵێمه وه. 
ئه وکات زانیم ئێمه نووسه ری یه کجار سه رنجراکێشمان هه یه – ڕه نگه ڕۆماننوسمان که متر 
به ڕای  نه نووسیوه،  ڕۆمانی  قه ت  نموونه،  بۆ  سارمیانتۆ،   . شاعیر-  و  وتارنووس  له  بێت 
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التین  ئه مریکای  چیرۆکبێژانه ی  ئه و  گه وره ترین  له  یه کێکه  من 
شاکارێکه.  نووسیوویه تی  ئه و  که  فاکوندۆ'   ' هێناوه؛  به رهه می 
به الم ئه گه ر ناچار بکرێم یه ک ناو هه ڵبێنم، ئه وا ده ڵێم بۆرخیس، 
چونکه ئه و جیهانه ی ئه و ده یخولقێنێت به الی منه وه زۆر ڕه سه نه. 
به هره مه نده  ئه و،  مه زنه که ی، هه روه ها  ڕه سه نایه تییه  له  به جیا 
به خه یاڵێکی نایاب و کلتوورێک که خۆی خاوه نییه تی.  هه روه ها 
له ترادیسیۆنی ئێمه  بێگومان زمانی بۆرخیس، که به مانایه ک 
زمانی  کرده وه.  به ڕووماندا  دیکه ی  ترادیسیۆنێکی  و  جیابۆته وه 
ئیسپانی زمانێکه مایله به ره و حه ماسه ت، ته قینه وه و داهێنان و 
ده وڵه مه ندیی. گه وره نووسه رانمان هه موویان درێژنووس بوون، له 
سێرڤانتسه وه بۆ ئۆرتیگا، گاسێت، ڤالیئینکالن، یاخود ئه لفۆنسۆ 
رێیس. بۆرخیس پێچه وانه یه – کورتبڕ، ده ستپێوه گر و به دیقه ت. 
ژماره ی  به ئه ندازه ی  که  ئیسپانییه  زمانی  نووسه ری  تاکه  ئه و 
ئایدیاکانی وشه ی هه یه. ئه و یه کێک له گه وره ترین نووسه رانی 

سه رده می ئێمه یه.

ـ په یوه ندیت له گه ل بۆرخیس چۆن بوو؟
ئه وم  یه که مجار  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
ده مه ی  ئه و  بینی،  پاریس  له 
له وێ  من  شه سته کان  سه ره تای 
بوو  پاریس  له  ئه و  ده ژیام. 
ده رباره ی  سیمینارگه لێک  تا 
گۆچێسکا-  و  خه یاڵی  ئه ده بی 
چیرۆکنووسینی  ڕه وتێکی 

ئه مریکای التین-  پێشه که ش 
چاوپێکه وتنێکم  دواتر  بکات. 
ئۆفیسی  بۆ  سازدا  له گه ڵدا 
دووی  ته له فیزیۆنی  و  ڕادیۆ 
من  ئه وده م  که   فه ڕه نسی 
ئێستاش  ده کرد.  کارم  له وێ 
له و  بیر  هه ستوسۆزه وه  به 
ده که مه وه.  چاوپێکه وتنه 
جاری  چه ندان  ئه وه،  دوای 
ئه م  جیاوازی  له شوێنی  دی 
بینی،  یه کدیمان  دنیایه 
ته نانه ت له لیما بۆ خواردنی 
له  کرد.  داوه تم  شێوان 
بیبه م  لێکردم  داوای  پاشان 
بۆ  پێشاو – ته والێت-. کاتێک 
میزی ده کرد له پڕ وتی ، پێت 
خه ڵکانی  کاسۆلیکه کان  وایه 
زۆر،  به ئه گه ری  بن؟  جددی 

نه خێر.
دواجار که بینیم له ماڵه که ی 
خۆی بوو له بۆینس ئایرس؛ 
بۆ   کرد  له گه ڵ  دیدارم 
ته له فیزیۆن  به رنامه یه کی 
وه  پیرۆ،  له  هه مبوو  که 
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له و  هه ندێک  به  نه هات  خۆشی  که  بوو  په یدا  بۆ  هه سته م  ئه و 
پرسیارانه ی لێمکرد. مایه ی سه رسوڕمان بوو، دوای چاوپێکه وتنه که 
ده کرد،  چاودێریم  دیداره که،  به دێژایی  من  ـ  بوو  په ست  یه کجار 
هه ڵبه ته من بێئه ندازه بایه خم هه بوو بۆی، نه هه ر له به ر ئه و ڕێز 
ئه و  بۆ  که  عه شقه ش  ئه و  له به ر  به ڵکو  بۆی،  هه مبوو  ئیعجابه ی  و 

پیاوه که مه ندکێش و نازکه وه هه مبوو- وتم من سه رم له ساده یی و 
خاکێتیی خانووه که ی سوڕماوه، که کاغه زی دیوارپۆشی ماڵه که ی دڕاوه و 

بنمیچه که شی ئاوی لێده چکێت. دیار بوو ئه وه ی به توندی به سووکایه تی 
وه رگرتبوو. دوای ئه وجاره، جارێکی دی بینیمه وه به  اڵم زۆر خۆی به دوورگرت 

لێم. ئۆکتاڤیۆ پاز پێی گوتم که بۆرخیس به قسه که ی من ده رباره ی خانووه که ی 
زۆر په ست بووه. ئه وه تاکه شتێک بوو ڕێی تێده چوو ڕه نجاندبێتی، ئه گینا من له 

ستایشی ئه و زیاتر هه رگیز هیچی دیکه م ده رباره ی نه وتووه. پێم وایه کتێبه کانمی 
نه خوێنده وه. به قسه ی خۆی، له ته مه نی چل ساڵییه وه، ئه و نووسینی نووسه رانێک 

ناخوێنێته وه که له ژیاندا بن، هه ندێک کتێب هه ن، ئه و به رده وام ده یانخوێنێته وه و 
ده یانخوێنێته وه.... ئه و نووسه رێکه من زۆر سه رسامم پێی. به اڵم ئه و تاکه نووسه رێک 

نییه من پێی سه رسام بم، بێگومان، پابلۆ نێرۆدا شاعیرێکی ناوازه یه. ئۆکتاڤیۆ پازیش – 
نه ک هه ر شاعیرێکی مه زنه، به ڵکو وتارنووسێکی گه وره شه، پیاوێکی ته ڕده سته له بواری 
سیاسه ت، هونه ر و ئه ده ب.  کونجکۆڵی ئه و کونجکۆڵییه کی جیهانییه. من تا ئیستاش به 
چێژێکی زۆره وه ده یخوێنمه وه. هه روه سا، دیدگای سیاسی ئه و هاوشێوه ی دیدگای سیاسی 

منه.

ـ له ناو ئه و نووسه رانه ی سه رسامیت پێیان، ئاماژه ت بۆ نێرۆدا کرد. تۆ هاوڕێی بوویت. ئه و 
چۆن بوو؟

هه موو  بۆ  هه بوو  کێویانه ی  مه یلێکی  ئه و  بوو.  ژیاندۆست  نێرۆدا  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
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شتێک ـ شێوه کاری، هونه ر به گشتی، کتێبه کان، چاپکراوی ده گمه ن، خوواردن، خواردنه وه. خواردن و 
خواردنه وه بۆ ئه و تاراده یه ک ئه زموونێکی ڕۆحانی بوو. پیاوێکی یه کجار دڵنشین، تژی بوو له وزه ی 
ژیان ـ بێگومان ئه گه ر ئه و شیعرانه ی فه رامۆش بکه ین که له ستایشی ستالیندا نووسی. ئه و له 
ـ فیوداڵی خۆیدا ده ژیا؛ که هه موو شتێک سه ری ده کێشا بۆ که یفوسه فای ئه و،  جیهانێکی نیمچه 
سه ری ده کێشا بۆ شیرینی و جۆشوخرۆشی ژیانی ئه و. من به ختی ئه وه م هه بوو پشوویه کی هه فته 
له ده وری  ماشێنی کۆمه اڵیه تی  له  بوو! جۆرێک  زۆر خۆش  به رم.  به سه ر  نیگرا  ئیزا  له  وێنده ر  له  
ئه و له ته ڤگه ڕدا بوو: یه ک ڕه وه خه ڵک خواردنیان لێده نا و کاریان بۆ ده کرد – هه میشه میوانگه لی 
بچووکترین  بوونی  به بێ  زیندوو،  ناوازه  به شێوه یه کی  بوو،  سه یر  زۆر  گردبوونه وه یه کی  زۆریش. 
شوێنپێی ڕۆشنبیرییگه ریی. نێرۆدا ته واو پێچه وانه ی بۆرخیس، پیاوێک که وا ده رده که وت که قه ت 
نان ناخووات، ناخواته وه، جگه ره ناکێشێت، پیاوێک که ده کرا بگووترێت قه تیش سێکسی نه کردووه، 
چون بۆ ئه و، هه موو ئه و شتانه به پله دوو داده نران، ئه گه ر کردبانیشی له به ر ڕێز  بوو نه ک شتێکی 
دی. چونکه ئایدیاکان، خوێندنه وه، ڕامان و داهێنان ژیانی ئه و بوون، ژیانێکی ته واو عه قاڵنی. نێرۆدا 
ڕافائیل ئه لبێرتێ وه که وتبۆوه که ئه ده بیاتیان وه ک خولقێنراوی  له ترادیسیۆنی جۆرج ئه مادۆ و 
ئه زموونی جه سته یی ژیان ده بینی. ئه و ڕۆژه م له بیره که یادی له دایکبوونی نێرۆدامان له له نده ن 
له نده ندا  به ناو  ڕووبارێکه  'تامس'-  ڕووباری  له  به له مێک  له سه ر  ئاهه نگه که  ویستی  ئه و  کرده وه. 
ده ڕوات. و.ک- دا به ڕێوه  بچێت. به خۆشحاڵییه وه، یه کێک له عاشقانی ئه ده بی ئه و، شاعیری ئینگلیز 
ئه لسته ر ڕید، له ناو به له مێک له ڕووباری تامسدا ده ژیا، به وه ش توانیمان ئاهه نگه که ی بۆ ڕێکبخه ین. 
کاته که هات و ئه و پێی ڕاگه یاندین که کۆکتێلێک دروست ده کات. ئه وه 
هه ره گرانترین خوواردنه وه بوو له جیهاندا که نازانم پێکهاتبوو له چه ند 
بوتڵ دۆم پێریگنۆن، شه ربه تی میوه کان، و خوا ده زانێت چی دیکه ش. 
ئه نجامه که ش، بێگومان، زۆر نایاب بوو، وه لێ یه ک په رداخ به س 
بوو بۆ ئه وه ی سه رخۆشت بکات. ئیتر ئاوا، هه موومان سه رخۆش 
بووین، هه ر هه موومان. له گه ڵ ئه وه شدا، ئێستاش له یادمه چی 
پێگووتم، شتێکی وت که به دێژایی سااڵن وه ک ڕاستییه کی گه وره، 
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سه لما. وتارێک له و کاته دا ـ بیرم 
زۆر  ـ  بوو  چی  ده رباره ی  نه ماوه 
کردبوو،  بێتاقه ت  و  په ست  منی 
پێکردبووم  سووکایه تی  چونکه 
من  هه ڵبه ستبووم.  بۆ  درۆی  و 
له ناوه ڕاستی  دا.  نێرۆدام  پیشانی 
پێشگۆیی  نێرۆدا  ئاهه نگه که دا، 
به ناوبانگبوون  به ره و  وا  تۆ  کرد: 
بزانیت  ئه وه  ده مه وێت  ده ڕۆیت. 
که چی چاوه ڕێته: تا پتر به ناوبانگ 
په المار  شێوه یه  به و  پتر  بیت، 
ستایشێک،  هه ر  بۆ  ده درێیت. 
سووکایه تی  سێ  یان  دوو 
سینه م  بۆخۆم  من  ده بێت. 
سووکایه تیپێکردنه کان،  له  پڕه 
که  بێڕێزییه کان  و  به دگۆییه کان 
مرۆڤێک بکرێت ته حه مولیان بکات. 
سه غڵه تم  له وانه  هیچ  نه مهێشت 
ناپاک،  به دڕه فتار،  دز،  بکه ن: 
ته ره س...هه موو  سه رسه ری، 
بیت،  به ناوبانگ  ئه گه ر  شتێک! 

ده بێت به رگه ی ئه وانه بگریت.
نێرۆدا ڕاستی وت؛ پێشگۆییه که ی 
به ڕاست گه ڕا. من نه ک سینه یه ک، 

جانتایه کم  چه ند  به ڵکو 
له و وتارانه  هه یه که تژین 
له و جنێو و سووکایه تیانه ی 
که سێک  به  ده کرێت  که 

بگووترێن.

ـ ئه دی ده رباره ی مارکیز؟
هاوڕێ  ئێمه  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 

بووین؛ له به رشه لۆنه دوو ساڵ دراوسێ 
بووین، له سه ر هه مان شه قام ده ژیاین. 

دواتر، به هۆی که سی تایبه ت و هه روه ها 
به اڵم  جیابووینه وه.  لێکدی  به هۆی سیاسی 

هۆی بنه ڕه تی بۆ تێکچوونی نێوانمان گرفتی 
به  په یوه ندی  هیچ  که  بوو  تایبه ت  که سیی 

بڕوای ئایدیۆلۆجی ئه وه وه نه بوو – که بێگومان 
له  نه بوو.  ئه و  ئایدیۆلۆجی  دیدگای  به  حه زم 
دیدی  له گه ڵ  ئه و  نووسینی  منه وه،  ڕوانگه ی 
سیاسی ئه و هاوتا نیین. ده ی، من زۆر سه رسامم 
به تواناکانی ئه و وه ک نووسه ر. وه ک پێشتر وتم، 
ده رباره ی  الپه ڕه ییم  شه شسه د  کتێبێکی  من 
کاره کانی ئه و نووسی. به اڵم هێنده ڕێزم نییه بۆ 
خۆی و بۆ دیدگا سیاسییه کانی، که به الی منه وه 
و  هه لپه رستانه   ئه و  سیاسی  دیدی  نیین.  جددی 
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عه وامخووازانه یه.

به و  په یوه ندی  کرد  بۆ  ئاماژه ت  که سییه ی  گرفته  ئه و  ـ 
ڕووداوه وه هه یه که له سینه مایه کی مه کسیک له نێوانتاندا 

روویدا و لێکدی گیر بوون؟
به اڵم  قه وما.  له مه کسیک  ڕووداوێک  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
ئه وه بابه تێکه بایه خی ئه وه ی نییه له باره یه وه بدوێم؛ دیاره 
مه زه نه و مه زه نه کاری زۆری خسته وه و ئه ز نامه وێت کااڵی 
خۆم  یاده وه رییه کانی  ئه گه ر  شرۆڤه کاران.  بده مه  زیاتر 

بنووسمه وه، چیرۆکه که وه کی خۆی باس ده که م.

تۆ  ئه وان  یان  هه ڵده بژێریت  کتێبه کانت  بابه تی  تۆ  ـ 
هه ڵده بژێرن؟

بێت،  من  بایه خی  جێی  ئه وه نده ی  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
من  هه ڵده بژێرێت.  نووسه ره که  بابه ته که  وایه  بڕوام  من 
هه بووه  هه سته م  ئه و  هه میشه 
که چیرۆکگه لی تایبه ت خۆیان 
ده سه پێنن؛  مندا  به سه ر 
فه رامۆشکردنیانم  توانای 
هه ندێک  به  چون  نییه، 
ڕێگای سه یر، په یوه ندییان 
ئه زموونی  جۆرێک  به 

نازانم  ـ  هه یه  فه نده مێنتاڵه وه 
ئه وکاته ی  نموونه،  بۆ  بڵێم چۆن. 
له قوتابخانه ی سه ربازی لیۆنیسۆ 
پرادۆ له لیما به سه رم برد، ئه وده م 
بووم،  کوڕیژگه یه ک  هێشتا 
دامێ،  ڕاسته قینه ی  پێویستییه کی 
دامێ  ده مارگیرانه ی  ئاره زوویه کی 
ئه زموونێکی  ئه وه  نووسین.  بۆ 
زۆر  له  که  بوو  توند  شۆکئامێزی 
کۆتایی  بۆ  خه ت وخاڵی  الیه نه وه 
سه رله نوێ   – نه خشاند  منداڵیم 
وه ک  واڵته که م  که شفکردنه وه ی 
کۆمه ڵگایه کی تووندووتیژ، تژی له 
تفت وتاڵی، پێکهاتوو له توێژگه لی 
کۆمه اڵیه تی  و  کلتووری  ڕه گه زی، 
ته واودابوون،  ملمالنێی  له  که 
له  گیرخواردوو  هه ندێکجار  وه 
پێکدادانی شه ڕانگێزانه. پێم وایه 
داناوه  کاریگه ری  ئه زموونه  ئه و 
له سه رم؛ شتێک لێی دڵنیام ئه وه یه 
که پێداویستی منی هه ڵکشاند بۆ 

داهێنان، بۆ خولقاندن.
هه مان  بێ،  له گه ڵدا  ئێستاشی 
کتێبه کانم.  گشت  بۆ  شێوه یه 
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و  عه قالنی  به شێوه یه کی  خۆم  که  نه بووه  هه سته م  ئه و  هه رگیز 
به خوێنساردییه وه بڕیارم دابێت چیرۆکێک بنووسم. به پێچه وانه وه، 
یان  خه ونه کان  هه ندێکجار  دیاریکراو،  ڕووداوی  یان  خه ڵکان 
خوێندنه وه کان کتوپڕ خۆیان سه پاندووه و داوای سه رنجیان کردووه. 
ناعه قالنییه  توخمه  گرنگی  ده رباره ی  گه له ک  ئه ز  هێندێیه  له به ر 

ناعه قالنییه ته،  ئه و  ده که م.  قسان  ئه ده بیدا  داهێنانی  له  په تییه کان 
پێم وایه، پێویسته له ڕێگای خوێنه ریشه وه بێت. پێم خۆشه به هه مان 

منیش  ڕۆمانه کانی  ده خوێنمه وه،  دڵنشین  ڕۆمانێکی  من  ڕێگایه ی  ئه و 
ڕۆمانانه  ئه و  زۆرتر  کردووه،  سه رسام  منیان  ڕۆمانانه ی  ئه و  بخوێنرێنه وه. 

بوون که جادوویان لێکردووم، وه که متر ئه وانه بوون که له ڕێگه ی که ناڵه کانی 
که  بوون  چیرۆکانه  ئه و  ئه وانه  من.  گه یشتوونه ته  ڕۆشنبیرییه وه  و  عه قڵ 

له شه وق وڕه وقدا  ئینجا  و  منیان هه بووه  به شه کانی  وێرانکردنی هه موو  تووانای 
جۆره ی  ئه و  و  بیخوێنمه وه  لێیه  حه زم  ڕۆمانه  جۆره ی  ئه و  ئه وه  هێشتووم.  جێیان 

ڕۆمانه حه زم لێیه بینووسم. من وای ده بینم زۆر گرنگه که توخمی ئینتیلیکتوال و 
عه قالنی که بونی له ڕۆمانێکدا نه تووانرێت خۆی لێ البدرێت، له 

کردارێکدا بتوێنرێته وه، بخرێته بۆته ی چیرۆکێکه وه که خوێنه ر 
که مه ندکێش بکات، نه ک به ئایدیاکانی، به ڵکو به ڕه نگه کانی، 
به و جۆشوخرۆشه ی ده یجووڵێنن، به توخمی سه رسامکه ریان،  
و دواجار به و شه وق وڕه وق ولوغز و ڕازه ی به رهه می ده هێنن. 
به دیدی من، ته کنیکی ڕۆمانێک به زه رووره ت بوونی هه یه 
بۆ به رهه مهێنانی ئه و کاریگه رییه – بۆ که مکردنه وه یاخود 
و  چیرۆکه که  نێوان  مه ودای  نه هێشتنی  بۆ  بکرێت  ئه گه ر 
نۆزده م.  سه ده ی  نووسه رێکی  من  مانایه،  به و  خوێنه ره که. 
ڕۆمان بۆ من تا ئێستاش ڕۆمانی سه رکێشییه کانه که به و ڕێگا 
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تایبه تییه ده خوێنرێته وه که باسم کرد.

ـ چی ده بێته گاڵته بازیی له ڕۆمانه کانتدا؟ ئه و ڕۆمانه ی هه ره دواییت  
زۆر دووره له و گاڵته جاڕییه ی له ' پووره جولیا و فیلمنامه نووسه که' 
له  بکه یت  گاڵته جاڕیی  پراکتیزی  له مڕۆدا  سه خته  ئایا  هه یه.  دا 

نووسیندا؟
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: قه ت له من ڕووینه داوه پرسیار له خۆم بکه م 
کتێبێکی  یان  ده نووسم  گاڵته ئامێز  کتێبێکی  ئه مڕۆ  من  ئایا  که 
ڕابردوودا  ساڵی  چه ند  ماوه ی  له  کتێبانه ی  ئه و  بابه تی  'جددی'. 
نووسیوومن که متر خۆیان له قه ره ی گاڵته وگه پ داوه. پێم وانییه 
" جه نگی کۆتایی جیهان" و " ژیانی ڕاسته قینه ی ئه لیاندرۆ مایتا"، 
یاخود ئه و شانۆنامانه ی نووسیوومن له سه ر تێماگه لێک بنیادنرابن 
ئه دی  بکرێت.  له ته کدا  مامه ڵه  یان  گاڵته ئامێزانه  بکرێت  که 
تێدایه،  زۆری  گاڵته وگه پێکی  زڕدایکدا"؟  ستایشی  له   " ده رباره ی 

وانییه ؟
من پێشتر حه ساسییه تم هه بوو به گاڵته وگه پ، چونکه ساویلکانه 
ده بینی  وام  پێناکه نێت؛  قه ت  جددی  ئه ده بی  ده بینی  وام 
گاڵته وگه پ ده کرێت گه له ک مه ترسیدار 
باسی  بمه وێت  من  ئه گه ر  بێت 
و  سیاسی  کۆمه اڵیه تی،  گرفته 
بکه م  جددییه کان  کلتوورییه 
ده بینی  وام  ڕۆمانه کانمدا.  له 
چیرۆکه کانم  له  وا  گاڵته وگه پ 
'ده ستکرد'  و  ته نک  ده کات 

ده ربکه ون، وه ئه و هه سته الی 
که  ده کات  دروست  خوێنه ر 
نیین  هیچ  من  چیرۆکه کانی 
سه رگه رمکردنێکی  له  جگه 
بوو  ئه وه  له به ر  سووکه ڵه. 
دوور  به  گاڵته وگه پ  له  خۆم 
گرت، زۆر ڕێی تێده چێت له ژێر 
بووبێت  سارته ر  کاریگه ری 
شه ڕانگێز  زۆر  هه میشه  که 
گاڵته وگه پ،  به رامبه ر  بوو 
به الیه نی که مه وه له نووسینی 
که شفم  ڕۆژێک،  وه لێ  خۆیدا. 
کرد که بۆ ئه وه ی ئه زموونێکی 
ئه ده بدا  له  ژیان  دیاریکراوی 
گاڵته وگه پ  ڕه نگبداته وه، 
به نرخ  ئامرازێکی  ده کرێت 
پانتۆیا  "کاپتن  له  ئه وه   بێت. 
ڕوویدا.  تایبه ت"  خزمه تی  و 
له وه به دواوه، من زۆر هۆشیار 
گاڵته وگه پ  به رامبه ر  بووم 
گه وره،  گه نجینه یه کی  وه ک 
وه ک توخمێکی بنه ڕه تی ژیان 
سه ره کی  توخمێکی  ئینجا  و 
ئه گه ره   ئه و  وه  ئه ده بیش. 
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الناده م که گاڵته وگه پ دیسانه وه ڕۆڵی گرنگی ده بێت له ڕۆمانه کانمدا. 
وه ک ڕاستییه کیش، ڕۆڵیان هه بووه. ئه مه بۆ شانۆنامه کانیشم هه ر 

ڕاسته، به دیاریکراوی " کاسی و هیپۆپۆتامۆس". 

کار  چۆن  تۆ  بکه یت؟  بۆ  خۆتمان  کارکردنی  خووی  باسی  ده توانی  ـ 
ده که یت؟ چۆن ڕۆمانێک سه رهه ڵده دات؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: پێش هه موو شتێک، زینده خه ونێکه جۆرێک له ڕامانه 
ده رباره ی که سێک، بارودۆخێک، شتێک که ته نیا له مێشکدا ڕووده دات. ئینجا 

ده ست ده که م به تێبینی نووسین، کورتکردنه وه ی زنجیره ی گێڕانه وه: که سێک 
لێره وه دێته ناو دیمه نه که وه، له وێوه ده ڕواته ده ره وه، ئه مه  و ئه وه ده کات. کاتێک 

ده کێشم  گرێچنه که  بۆ  گشتی  نه خشه یه کی  ده که م،  ڕۆمانه که  خودی  به  ده ست 
گۆڕانی  به ته واوی  پێشه وه مدا  چوونه  له گه ڵ  نابم،  په یوه ست  پێوه ی  هه رگیز  که  ـ 

به سه ردا دێنم ـ به اڵم ده رفه تی ده ستپێکردنم بۆ ده ڕه خسێنێت. ئینجا ده ست ده که م 
به پێکه وه لکاندنیان، به بێ بچووکترین قه له ق ده رباره ی ستایڵ، نووسین و سه رله نوێ 

نووسینه وه ی هه مان دیمه ن، درووستکردنی هه لومه رجی خودان هاودژی ته واو.
که ره سه ی خاو هاوکاریم ده کات، دڵنه واییم ده کات. به اڵم ئه وه ئه و به شه  ی نووسینه که 
سه ختترین کاتم هه یه له گه ڵیدا. کاتێک له و قۆناغه دام، زۆر به وریاییه وه هه نگاو هه ڵده گرم، 
دڵه ڕاوکێیه کی  له ناو  یه که م  ده ستنووسی  ئه نجامه که.  ده رباره ی  نادڵنیام  هه میشه  و 
ڕاسته قینه دا ده نووسرێت. ئینجا که ئه و ڕه شنووسه م ته واو کرد، هه موو شتێک گۆڕانی 
جیهان"،  کۆتایی  جه نگی   " بۆ  بخایه نێت؛  زۆر  ده کرێت  هه ندێکجار  که  ـ  دێت  به سه ردا 
له وێیه، خۆی  ده زانم که چیرۆکه که  ئینجا   . خایاند-  دوو ساڵی  نزیکه ی  یه که م  قۆناغی 
له ناو ئه و شوێنه دا حه شارداوه که من پێی ده ڵێم شله ی بورکانیی من. ئه وه فه وزایه کی 
ته واوه به اڵم ڕۆمانه که له وێنده ره، له ناو دنیایه ک توخمی مردوودا وێڵه، له گه ڵ دیمه نگه لی 
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و  چه ندانجار  که  دیمه نگه لێک  یاخود  ده بن،  ون  که  ناپێویست 
کاراکته ری  له گه ڵ  ده بنه وه،  چه ندباره  جیاوازه وه  له گۆشه نیگای 
جیاواز. زۆر فه وزایه که ته نیا بۆ من مانای هه یه. به اڵم چیرۆکه که 
ئه و  له سه رجه م  چیرۆکه که  ده بێت  ده بێت.  له دایک  له وێنده ر 
شتانه هه اڵوێریت، پاکی بکه یته وه، وه ئه وه ش خۆشترین به شی 
درێژتر  کاژێرگه لی  ده تووانم  من  به دواوه  له وێ  کاره که یه. 
نووسینی  یاوه ری  دڵه ڕاوکێیه ی  و  گرژی  ئه و  به بێ  بکه م،  کار 
خودی  ده وێت  خۆشم  ئه وه ی  وایه  پێم  یه که مه.  ڕه شنووسی 
نووسین نییه، به ڵکو سه رله نوێ نووسینه وه یه، ده ستکاریکردنه، 
چاککردنه....... پێم وایه ئه وه داهێنه رانه ترین به شی نووسینه. 
ئه ز قه ت نازانم که نگێ چیرۆکێک ته واو ده که م. به ش هه بووه 
چه ند  که چی  ده که م،  ته واوی  مانگێک  چه ند  به  وابووه  پێم 
ساڵێکی لێبردووم تا ته واوم کردووه. ڕۆمانێک وا ده رده که وێت بۆ 
من ته واو بووه، کاتێک که هه ست ده که م ئیتر نابێت به و زووانه 
کۆتایی پێبهێنم. کاتێک تێر بووم، کاتێک گه یشتمه ئه وه ی بڵێم 
ئارام بگرم، ئیتر چیرۆکه که  ناتوانم  به سه، کاتێک ئیتر چیدی 

ته واو بووه.

ـ تۆ به ده ست ده نووسیت، یان به 
ئامێری نووسین؟ یاخود جاروبار 
دیش  جاروباری  و  ده ست  به 

به ئامێری نووسین؟
من  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
یه که مجار به ده ست ده نووسم. 

له به یانیان  ئه ز هه میشه سه ر 
کاتژمێره کانی  له  ده نووسم، 
هه میشه  سبه ینان،  به رایی 
ئه و  ده نووسم.  به ده ست 
کاتژمێرگه لی  کاتژمێرانه، 
دوو  له  قه ت  داهێنه رانه ن. 
کار  شێوه یه  به و  پتر  کاتژمێر 
ـ ده سته کانم که شه نگ  ناکه م 
ده بن. ئینجا ده ست ده که م به 
به ده ست  ئه وه ی  تایپکردنی 
نووسیوومه، که له گه ڵیا ده ڕۆم 
؛  ده که م  تیادا  گۆڕانکاری 
یه که می  قۆناغی  ڕه نگه  ئه مه 
بێت.  نووسینه وه  سه رله نوێ 
دێڕێک  چه ند  هه میشه  به اڵم 
جێده هێڵم،  تایپنه کراوی  به 
ده تووانم  دواتر  ڕۆژی  به وه ش 
به شی  تایپکردنی  به 
پێشتر  ڕۆژی  ئه وه ی  کۆتایی 
ده ستپێبکه مه وه.  نووسیوومه 
وه گه ڕخستنی ئامیری نووسین 
دینامیکێکی  تایپڕایته ر-   ـ 
وه ک  ـ  ده خولقێنێت  دیاریکراو 
ئه و جووڵه و بزاوته یه که پێش 
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ده ستپێکردنی وه رزش، بۆ گه رمکردنی له ش ده کرێت.

هه میشه  که  به کارهێناوه  ته کنیکه ی  ئه و  هه مان  هه مه نگوای  ـ 
ڕسته یه کی به نیوه یی جێده هێشت بۆ ئه وه ی که ڕۆژی دواتر ده ستی 
به نووسین کرده وه بتوانێت کاڵفه ی نووسینه که به ئاسانی بگرێته وه 

ده ست....
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: به ڵێ، ئه و پێی وابوو قه ت نابێت هه موو ئه و شته 

بنووسێت که له مێشکیدایه، بۆ ئه وه ی بتوانێت بۆ ڕۆژی دواتر به ئاسانی 
ده ست پێبکاته وه. سه ختترین به ش به الی منه وه ده ستپێکردنه. له سه رله به یانیدا، 

دروستکردنی په یوه ندی سه رله نوێ، خه م و قه له قییه که ی.... به اڵم ئه گه ر شتێکی 
میکانیکیت هه بێت بیکه یت، کاره که خۆی ده ستی پێکردووه. ماشینه که ده ست به کار 

ده کات. به هه رحاڵ، من به رنامه یه کی کارکردنی وردم هه یه. هه موو سپێده یه ک تا 
دووی دوای نیوه ڕۆ له ئۆفیسه که مدا ده مێنمه وه. ئه و کاتژمێرانه ی رۆژ بۆ من پیرۆزن. 

ئه وه مانای ئه وه نییه که من به رده وام ده نووسم؛ هه ندێکجار من پێداچوونه وه ده که م، 
بێگومان،  ده مێنمه وه.  کاره که مدا  له ناو  سیسته ماتیکیانه  به اڵم  ده نووسم.  تێبینی  یان 
ڕۆژانی باش و ڕۆژانی خراپیش هه ن. به اڵم من هه موو ڕۆژێک کارده که م ته نانه ت ئه گه ر 
هیچ ئایدیای تازه شم نه بێت، ده توانم کاته که به ڕاستکردنه وه، پێداچوونه وه و نووسینی 
تێبینی و هتد... به سه ر به رم، هه ندێکجار بڕیارده ده م ، ته نیا بۆ گۆڕینی خاڵبه ندیه که، 

پارچه یه کی ته واوکراو سه رله نوێ بنووسمه وه.
یه کشه ممه  سبه ینانی  و  ده که م،  ڕۆماننووسیندا  له  کار  من  شه ممه،  بۆ  دووشه ممه 
له  کارانه  ئه و  هه وڵده ده م  وتاره کان.  و  بابه ت   – ڕۆژنامه گه ری  کاری  بۆ  ته رخانده که م 
داهێنه رانه ی  کاری  بۆ  گرفت  ئه وه ی  بۆ  بکه م  یه کشه ممه دا  ته رخانکراوی  کاتی  هه مان 
سه رتاپای هه فته که دروست نه کات. هه ندێکجار له کاتی نووسینی تێبینیدا گوێ له مۆسیقای 
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له گه ڵدا  گۆرانی  نابێت  به  اڵم  ده گرم،  کالسیک 
بێت. ئه وه شتێکه ده ستم پێکردووه له و ده مه ی له 
. سبه ینان،  ده ژیام.  ژاوه ژاودا  پڕ  زۆر  خانوویه کی 
ئۆفیسه که م.  نایه ته  که س  کارده که م،  به ته نیا 
ئه گه ر  ناده مه وه.  وه اڵم  ته له فۆنیش  ته نانه ت 
وه اڵم بده مه وه، ژیانم ده بێته دۆزه خ. تۆ ناتوانیت 
بیهێنیته  به رچاوت چه ند ته له فۆنم بۆ دێت و چه ند 
میوانم دێت. هه موو خه ڵک ئه م ماڵه ده زانێت. به 
ناخۆشحاڵییه وه ناونیشانه که م که وتۆته به رده می 

خه ڵکی.

ـ تۆ قه ت ده ستبه رداری ئه و ڕۆتینه توونده نابیت؟
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: پێناچێت بتوانم، به و شێوه یه 
نه بێت، نازانم چۆن کار بکه م. ئه گه ر چاوه ڕوانی 
ته واو  بۆ  کتێبێکم  قه ت  بکه م،  ئیلهام  ساته کانی 
کۆششی  ڕێگه ی  له  من،  بۆ  ئیلهام  ناکرێت. 
دێت.  به رده وامه وه 
وام  ڕۆتینه  ئه م 
کار  لێده کات 
به  ئینجا  بکه م، 
که یفسازییه کی 
گه وره بێت یان 
که یفی،  به بێ 

ئه وه به ڕۆژ که وتووه.

ـ ڤیکتۆر هۆگۆ، له پاڵ نووسه رانی دیکه دا، 
ئیلهام هه بوو.  جادوویی  به هێزی  باوه ڕی 
دوای  وتبووی  مارکیز  گارسیا  گابریل 
سه د   ' ڕۆمانی  له گه ڵ  ملبه مله  سااڵنێک 
له سه فه رێکیدا به سه یاره  ساڵ ته نیایی'، 
سه ریدا  له ناو  ڕۆمانه که  ئه کاپولکۆ،   بۆ 
خۆی نووسیوه. تۆ هه ر ئێستا وتت ئیلهام 
بۆ تۆ به رهه می دیسپلینه، به اڵم تۆ قه ت 
جیلوه ی  یاخود  'ڕۆشنبوونه وه  تووشی 

ناوه کی' نه بوویت ؟ 
ماریۆ ڤارگسا یۆسا: قه ت له من ڕووینه داوه. 
هێواشتره.  له وه  زۆر  پرۆسێسێکی 
له سه ره تادا  شتێک هه یه زۆر ته مومژاوی، 
لێڵی  ناو  له  من  شتێک،  جێگومان.  بزێو، 
خولیام،  و  به دیده که م  ته موومژه که دا  و 
ده جوڵێنێت،  جۆشوخرۆشم  و  کونجکۆڵیم 
کار،  بۆ  وه رده گێڕێت  خۆی  پاشتر  ئینجا 
کورته ی  و  تێبینی  نووسراوی  پارچه ی 
گرێچنێک. ئینجا کاتێک نه خشه که م ده ست 
ده که وێت و ده ستده که م به دانانی شته کان 
به ڕیز، شتێکی زۆر په رت، زۆر لێڵ هێشتا 
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پێداده گرێت.  ڕۆشنبوونه وه ی ناوه کی ته نێ له کاتی کاردا ڕووده دات. 
مه به ستی   – ئه و  دیاریکراودا  له کاتی  ده توانێت  سه خته  کاری 
نازک،  حه زه رێکی   ..... بکات  ئازاد  و.ک-  ناوه کییه،   ڕۆشنبوونه وه ی 
ئه و جۆشوخرۆشه یه که ده توانێت شۆک، چاره سه ر و ڕووناکی بێنێت. 
کاتێک ده گه مه دڵی ئه و چیرۆکه ی  ماوه یه که خه ریکیم، ئینجا، به ڵێ، 

شتێک ڕووده دات. چیرۆکه که به ره و ئه وه ده چێت بمه یێت و په یوه ندی 
گرنگ  زۆر  ده بێت،  زیندوو  زۆر  پێچه وانه وه،  به  نه مێنێت.  منه وه  به 

ده بێت که هه موو شتێک که ئه زموونی ده که م بوونی ته نیا په یوه ندیدار 
ده بێت به وه ی ده ینووسم. هه ر شتێک که ده یبیستم، ده یبینم و ده یخوێنمه وه 

یارمه تی کاره که م ده دات. من ده بم  واده رده که وێت  به وی دی،  یان  ڕێگا  به م 
به ناو  ده بێت  قۆناغه،  به م  گه یشتن  بۆ  به اڵم  واقیع.  مرۆڤخۆری  له  جۆرێک  به 

پرۆسه ی پاکژبوونه وه ی کاردا بڕۆم. من جۆرێک له جووتژیانی به رده وام ده ژیم. ئه ز 
هه زاران شتی جیاواز ده که م به اڵم هه میشه مێشکم الی کاره که مه . ڕوون وئاشکرایه، 

له و ده مانه دا، بینینی فیلمێک هێورم  هه ندێکجار ده بێته خووپێوه گرتن، ده مارگریی. 
ده کاته وه. له کۆتایی ڕۆژێکی کاری چڕوپڕ، کاتێک خۆم له بارودۆخێکی شڵه ژانی ناوه کی 

گه وره دا ده بینمه وه، فیلمێک یارمه تییه کی گه وره م ده دات 

ـ پابلۆ نیرۆدا، ئه و 'یاده وه رگه ر'ه، تا ئه و شوێنه ڕۆیشت نیگاری کاره کته ره  ئه ده بییه کانی 
خۆی- وێنه ی سیمایان، قژیان و جله کانیان-  بکێشێت. تۆ قه ت وا ده که یت؟

بایۆگرافی  په ڕاوگه لی  تایبه تیدا،  دۆخی  له هه ندێک  به اڵم  نه خێر،  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
ده که م.  کاراکته ره که  به  هه ست  شێوازه ی  ئه و  سه ر  ده که وێته  ئه وه  ده که م.  دروست 
گوزارشتی  ڕێگه یه ی  به و  من  هه روه ها  دیده م،  به ر  دێنه  کاراکته ره کان  هه ندێکجاریش 
پێ له خۆیان ده که ن یاخود له په یوه ند به و فاکتانه ی ده وری داون، ده یانناسمه وه. به اڵم 
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ڕووده دات که کاراکته رێک به خه سڵه تگه لی فیزیکی پێناسکراوه، 
که منیش ده بێت له سه ر په ڕه  بیاننووسم. وه لێ سه ره ڕای هه موو 
ئه و تێبینییانه ی بۆ ڕۆمانێک له به رچاویان ده گریت، پێم وایه له 
یاده وه ری  که  شتانه یه  ئه و  هه ر  ئه ژمار  دێته  ئه وه ی  کۆتاییدا 
هه ر  گرنگترینه که یانه.  ده مێنێته وه  ئه وه ی  هه ڵیانده بژێرێت. 
بۆ  نه بردووه  خۆم  له گه ڵ  کامێرام  من هه رگیز  هێندێیه  له به ر 

سه فه ر و توێژینه وه کانم. 

په یوه ندیان  کاراکته ره کانت  دیاریکراو،  ماوه یه کی  بۆ  که واته،  ـ 
پێکه وه نییه؟ ئایا هه ر یه که یان مێژووی تایبه تیی خۆیان هه یه؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: له به راییدا، هه موو شتێک زۆر سارده، زۆر 
ده ستکرد ـ سناعی- و مردووه! که م که م هه مووی ده ست ده کات 
و  په یوه ستی  به ره و  کاراکته رێک  هه ر  به وه ی  زیندووبوون،  به 
په یوه ندی ده چێت. ئه وه یه که زۆر نایاب و که مه ندکێشه: کاتێک 
که  ده سه اڵتێک  هێڵه کانی  که شفکردنی  به  ده ستده که یت  تۆ 
پێشتر به سروشتی له چیرۆکه که دا هه یه. به اڵم پێش گه یشتن 
له  جگه  نییه  شتێک  هیچ  خاڵه،  به و 
کارکردنی  و  کارکردن،  کارکردن، 
ڕۆژانه دا،  ژیانی  له  زیاتر. 
هه ن،  دیاریکراو  خه ڵکێکی 
هه ن،  دیاریکراو  ڕووداوگه لی 
بۆشاییه ک  ده رده که ون  وا 
پڕده که نه وه یان پێداویستییه ک 

تێر ده که ن. کتوپڕ تۆ هۆشیار 
تۆ  ئه وه ی  ده رباره ی  ده بیت 
پێویسته بۆ ئه و به شه ی کاری 
بزانیت.  چی  ده که یت،  تێدا 
نوێنه رایه تی قه ت ڕاست نابێت 
ده بێته  ڕاسته قینه،  که سی  بۆ 
هه ڵه وگێڕ.  شێواو،  شتێکی 
ده رگیربوونه  ئه و  به اڵم 
ئه و  ڕووده دات  کاتێک  ته نێ 
گه یشتۆته  چیرۆکه که  ده مه ی 
پێشکه وتوو،  قۆناغێکی 
شتێک  هه موو  ده مه ی  ئه و 
زیاتر  واده رده که وێت 
هه ندێکجار،  ببوژێته وه. 
ئۆه،  پێزانین:  له  جۆرێکه 
که من  ده موچاوه یه  ئه و  ئه وه 
تۆنه یه،  ئه و  ده گه ڕام،  بۆی 
قسه کردنه یه....  شێوازی  ئه و 
ده کرێت  دیکه وه،  له الیه کی 
کاراکته ره کانت  کۆنترۆڵی 
ئه وه  که  بده یت،  له ده ست 
له  به به رده وامی  شتێکه 
چونکه  ڕووده دات،  من 
هه رگیز  من  کاراکته ره کانی 
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له حیساباتی عه قاڵنی ڕووته وه له دایک نابن. ئه وان گوزارشتن له 
له پڕ  هه ندێکیان  هێندێیه  له به ر  کارکردن.  له  غه ریزی  هێزگه لی 
گه شه  خۆیان  بۆ  که  واده رده که ون  و  ده گرن  گرنگ  شوێنگه یه کی 
سه ره تاشه وه  له  هه رچه نده  پاشه وه،  ده چنه  دی  ئه وانی  ده که ن. 
مه به ستیان نه بووبێت. ئه وه سه رنجکێشترین به شی کاره که یه، کاتێک 
گرنگی  لێده که ن  داوات  دیاریکراو  کاراکته رگه لی  ده رده که وێت  بۆت 

خۆی  ڕێساکانی  به پێی  چیرۆکه که  ده زانیت  کاتێک  پێبده یت،  زیاتریان 
به ڕێوه ده چێت که تۆ ناتوانیت پێشێلیان بکه یت. ئیتر ڕوونده بێته وه که 

چون  ده یه وێت،  ئه وه ی  وه ک  بنه خشێنێت  کاراکته ره کان  ناتوانێت  نووسه ر 
ئه وان ئۆتۆنۆمی خۆیان هه یه. ئه وه پڕخرۆشترین ساته وه ختی نووسینه، کاتێک 
که شفی ژیانێک ده که یت که خۆت خولقاندووته، ژیانێک که ده بێت ڕێزی بگریت.

پێی  له شوێنێک که ده کرێت  پیرۆ نووسراون،  له ده ره وه ی  ـ به شی زۆری کاره کانت 
له  ڤیکتۆر هۆگۆ  که  ئه وه ی  وتووته  جارێکیان  تۆ  ئاره زوومه ندانه.  مه نفای  بگووترێت 

ده ره وه ی واڵتی خۆی نووسیوویه تی، به شداری کردووه له وه ی ڕۆمانێکی وه ک بێنه وایان 
به و مه زنییه بنووسرێت. دووری که سێک له 'به شه واره که وتنی واقیع' خۆی به شێوه یه ک 
خاڵێکه به قازانجی سه رله نوێ بنیادنانه وه ی ئه و واقیعه. تۆ پێت وایه واقیع سه رچاوه یه ک 

بێت بۆ به شه واره که وتن؟
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: به ڵێ، به مانایه ک من هه رگیز نه متوانیوه ده رباره ی ئه و شته بنووسم 
بتوانیت  گرنگه  زۆر  بنووسم.  ئازادی  به  لێده گرێت  ڕێگه م  نزیکیی  لێمه وه.  نزیکه  که 
خه ڵک  بگۆڕیت،  واقیع  بده یت  به خۆت  ده رفه ت  ئه وه ی  بۆ  کاربکه یت  ته واوه وه  ئازادی  به 
بگۆڕیت، وایان لێبکه یت به شێوه یه کی جیاواز کردار بنوێنن، یاخود توخمی که سی تێکه ڵی 
ئیتر  پێویسته.  ته واو  ئه وه  نالۆجیکی.  و  ڕه مه کی  ته واو  بکه یت، هه ندێک شتی  گێڕانه وه 
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داهێنان ئه وه یه. ئه گه ر واقیع له به رچاوت بێت، وای ده بینم که جووڵه ت 
دیاریکراو،  مه سافه یه کی  به  پێویستم  هه میشه  ده کات.  سنووردار 
کاتێکی مه عقوول و مانه وه هه یه له کات و شوێندا. به و مانایه، مه نفا 
زۆر سوودی هه بووه. به هۆی مه نفاوه من دیسپلینم دۆزیه وه. ئه وه م 
دۆزیه وه که نووسین کارکردنه، وه به شێکی زۆریشی به رپرسیارێتییه. 
مه وداش زۆر سوودی هه بووه، چون من بڕوام به گرنگی نۆستالیژیا 
هه یه بۆ نووسه ر. به گشتی قسه بکه ین، له به رچاونه بوونی بابه تی 
نموونه،  بۆ  پیت وبه ره که ت.  له  ده کات  پڕ  یاده وه ری  له سه رنووسراو 
به ڵکو  واقیع،  بۆ  نییه  هێڵکارییه ک  به ته نیا  سه وز'دا  'ماڵی  له  پیرۆ 
بابه تی نۆستالیژیایه بۆ پیاوێک که لێی مه حروومه، وه ئاره زوویه کی 
وایه  پێم  کاتدا،  له هه مان  پێده کات.  هه ست  به رامبه ری  ئازاراوی 
ڕوونده کاته وه،  واقیع  ده خولقێنێت.  پڕسوود  دیدگایه کی  دووریی 
گه له ک  ده خات.  به شه واره مان  و  ده کات  ئاڵۆز  شته کان  که  واقیعێک 
سه خته هه لبژێرین یاخود جیاوازی بکه ین له نێوان ئه وه ی چی گرنگه 
و چی پله دووه. دووریی ئه و جوداکارییه ده کات به کارێکی کرده نی 
ئه وه ی چی  له نێوان  پێویست جێده خات  پله به ندییه کی   . ـ مومکین- 

بنه ڕه تییه و چی تێپه ڕ و ڕاگوزه ره. 

ـ له وتارێکدا که چه ند ساڵ به ر له 
ئێستا باڵوت کرده وه، نووسیت ئه ده ب 
جۆشوخرۆشه، وه ئه و جۆشوخرۆشه 
و  ناگرێته وه  جێی  شتێک  هیچ 
و  ده وێت  قوربانیدانێکی  هه موو 

ئه و قوربانیدانه ش هیچی 
ئه رکی   " نییه.  خۆی  بۆ 
سه ره کی ژیان نییه، به ڵکو 
نووسینه،" ئه وه ش شتێکم 
شاعیری  که  بیردێنێته وه 
فێرناندۆ  پورتوگالی، 
 " نووسیویه تی:  پیسوا 
عه وداڵبوون  و  گه ڕان 
پێویست  ژیان  پێویسته، 

نییه."
یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
ده تووانیت بڵێیت نووسین 
پێویست  ژیان  و  پێویسته 
پێویست  ڕه نگه  نییه..... 
ده رباره ی  شتێکت  بێت 
ئینجا  بڵێم،  پێ  خۆم 
خه ڵک باشتر من ده ناسن. 
هه ر له منداڵییه وه ئه ده ب 
بۆ من گه له ک گرنگ بووه. 
من  که  ئه وه شدا  له گه ڵ 
قوتابخانه مدا  سااڵنی  له 
ده مخوێنده وه  زۆر 
قه ت  ده منووسی،  و 
نه کردووه  ئه وه م  وێنای 
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ڕۆژێک خۆم به تایبه تی بۆ ئه ده ب ته رخان بکه م، چونکه  ئه وکات 
خۆته رخانکردن به تایبه ت بۆ ئه ده ب وه ک ژیانێکی زۆر پڕ که یف وسه فا 
ده هاته به رچاو بۆ که سێکی ئه مه ریکای التین، به تایبه تی بۆ که سێکی 
پیرۆیی. من به شوێن شتی تردا ده گه ڕام: پالنم دانا بچم بۆ یاسا، 
ببم به پڕۆفیسۆر یان ببم به ڕۆژنامه نووس. ئه وه م قبووڵ کردبوو 

که ئه وه ی پێویست بوو بۆ من ده گه ڕایه وه بۆ پاشخانی من. وه لێ دوای 
ته واکردنی زانکۆ، کاتێک به-  سکۆالرشیپ – ێکه وه }ڕێگه دان و ناردنی 

قوتابییه ک بۆ خوێندنی بااڵ و یارمه تیدانی ئه و خوێندنه به پاره ی حکومه تێک 
یان که س و الیه نێک و.ک{ گه یشتمه ئه وروپا، بۆم ده رکه وت ئه گه ر له سه ر 

ئه و بیرکردنه وه یه  م به رده وامبم، قه ت نابم به نووسه ر، که ئه وه تاکه ڕێگه یه ک 
ده بێت بۆ به فه رمی بڕیاردان له وه ی ئه ده ب نه ک ته نیا پیشه ی سه ره کیم ده بێت، 

به ڵکو پیشه م ده بێت. ئه وه ئه وکاته بوو بڕیارمدا خۆم به ته واوی بۆ ئه ده ب ته رخان 
که  بگه ڕێم  دی  کاری  بۆ  بڕیارمدا  بژیم،  ئه ده ب  به   نه متووانی  کاته وه  له و  بکه م. 

کاتم بۆ بمێنێته وه بۆ نووسین و قه ت ئه و کاره نه بێته خه می سه ره کیم. به مانایه کی 
بڕیاره  ئه و  وایه  پێم  کارانه هه ڵده بژێرم.  ئه و  نووسه ر، من  وه ک  کاره که م  به پێی  تر، 

بوو به خاڵی وه رچه رخان له ژیانمدا، چون له وکاته وه ده سه اڵتی ئه وه م هه بوو بنووسم. 
ئه وه گۆڕانێکی سایکۆلۆجی بوو. له به ر ئه وه یه ئه ده ب بۆ من وه ک جۆشوخرۆشێکه نه ک 
پیشه یه ک. بێگومان، پیشه یه که بۆ من، چونکه من ژیانم له سه ر ئه ده به. به اڵم ئه گه ر 
ژیانیشم ده رنه هێنێت، هێشتا هه ر له سه ر نووسین به رده وام ده بم. ئه ده ب زۆر له وه زیاتره 
شێوازێکی ژیان] الیف ستایڵ[ بێت. پێم وایه ئه و بژاره یه ی نووسه ر هه ڵیده بژێرێت به وه ی 
به ته واوه تی خۆی بداته ده ست کاره که ی، دانانی هه مو شتێک له خزمه تی ئه ده بدا له بری 
بایه خدان به غه می دی، زۆر گرنگه. خه ڵکانێک هه ن وا بیر له ئه ده ب ده که نه وه وه ک ئه وه ی 
جۆرێک له چاالکی دیکۆریی یان چاالکییه ک بێت بۆ هاوسه نگی وه رگرتن له ژیانێکدا که 
ته رخانکرابێت بۆ شتی دی یاخود ڕێگایه ک بێت بۆ ده ستخستنی ده سه اڵت و جێ و مه قام. 
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له و حاڵه تانه دا، به ستنێک ڕووده دات، ئه ده ب تۆڵه ی خۆی ده کاته وه، 
بنووسیت.  ڕه سه نی  به  و  چاونه ترسی  به  ئازادی،  به  نادات  ڕێت 
ئه وه ی  سه یره ئه وه یه که له حاڵه تی مندا، کاتێک که ئه و بڕیاره م 
دا، وام بیرکرده وه که ژیانێکی سه خت هه ڵده بژێرم، چون هه رگیز 
وێنای ئه وه م نه کرد ئه ده ب بتوانێت بژێویشم دابین بکات، با باسی 
ژیانێکی باش هه ر نه که ین. وه ک جۆرێک له په رجوو دێته به رچاو. 
هێشتا ناتوانم به سه ریا تێپه ڕم. هیچ پێویست نه بوو خۆم له هیچ 
یادمه زۆر  له  شتێکی گرنگ مه حرووم بکه م بۆ ئه وه ی بنووسم. 
زۆر هه ستم به نائومێدی و دڵته نگی ده کرد کاتێک که نه مده توانی 
ئه وروپا.  بۆ  بچم  و  به جێبهێڵم  پیرۆ  ئه وه ی  پێش  ئه وه  بنووسم، 
هێشتا گه له ک گه نج بووم که ژنم هێنا و ده بووایه هه ر کارێکم 
یه ک  له  ده کرد  ئیشم  حه وت  جاروابوو  کردبام.  ده ستبکه وتایه، 
مومکین  پراکتیکییه وه  ڕووی  له  بێگومان  دیاره،  زه مه نیدا!  ماوه ی 
وه لێ  پشووه کاندا،  له  نووسیم،  یه کشه مماندا  له  بنووسم.  نه بوو 
زۆربه ی کاتم له و کاره بێزارکه رانه  دا سه رف کرد که دوورونزیک 
په یوه ندییان به ئه ده به وه نه بوو، و به وه زۆر دڵته نگ بووم. ئێستا، 
کاتێک سپێدان خه به رم ده بێته وه، سه رحاڵم به و بیره ی که ده توانم 
که  بکه م  ته رخان  شتێک  بۆ  ژیانم 
له وه ش  ده داتێ،  گه وره م  چێژێکی 
واوه تر بژێوی ژیانیشمی له سه ره، 

و وه باشیش ده ژیم.

پیاوێکی  به  کرد  تۆی  ئه ده ب  ـ 

ساماندار؟
یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
نه خێر، من پیاوێکی زه نگین 
به راوردی  ئه گه ر  تۆ  نیم. 
بکه یت  نووسه رێک  داهاتی 
سه رۆکی  داهاتی  به 
یاخود  کۆمپانیایه ک، 
به راوردی بکه یت به داهاتی 
ناوێکی بۆ خۆی  پیاوێک که 
له  یه کێک  له  په یدا کردووه 
پیرۆ،  له  یاخود  پیشه کاندا، 
داهاتی  به  بکه  به راوردی 
وه رزشوانێک،  یان  گابازێک 
ئه ده ب  ده رده که وێت  بۆت 
مووچه یه کی  به  پیشه یه که 

که مه وه.

هێمنگوایت  جارێکیان  تۆ  ـ 
هێنابۆوه یاد که دوای ئه وه ی 
کردووه  ته واو  کتێبێکی 
خاڵی،  کردووه  هه ستی 
خه مبار و له هه مان کاتیشدا 
به چی  تۆ هه ست  به ختیاره. 

ده که یت له و بارودۆخانه دا؟
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ته واو  کتێبێک  کاتێک  شته،  هه مان  کت ومت  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
ده که م،  خه مۆکی  به  هه ست  ده که م،  به تاڵی  به  هه ست  ده که م، 
چونکه ڕۆمانه که بۆته به شێک له من. له ڕۆژێکه وه بۆ ڕۆژی دواتر، 
ئه لکهولی  وه ک چۆن که سێکی  بێبه شم –  لێی  ده بینم که  وا  خۆم 
واز له خواردنه وه دێنێت. ئه وه شتێکی ساده نیه وه ک که مالیات؛ وه ک 
یه کسه ر  ئه وه یه  هه توان  تاکه  داماڵرابێت.  لێم  له پڕ  ژیان  وایه  ئه وه 

خۆم فڕێده مه ناو کارێکی تر، که هیچ گران نییه چون هه زاران پرۆژه م 
هه یه بچمه ناویان. به اڵم من هه میشه ده بێت یه کسه ر بگه ڕێمه وه بۆ ناو 

کار، به بێ هیچ جۆره الدانێک، به وه ش ڕێگه له هه ر بۆشاییه ک ده گرم خۆی 
بخزێنێته نێوان کتێبی پێشووم و ئه و کتێبه ی که دواتر دێت.

قسه  با  ئێستا  کاره کانیان.  به  سه رسامیت  تۆ  که  نووسه رانه دا  به و  ئاماژه مان  ـ 
ده رباره ی کاره کانی خۆت بکه ین. تۆ چه ند جارێک وتووته "جه نگی کۆتایی جیهان" 

باشترین کتێبی تۆیه. تۆ ئێستاش هه ر وا بیر ده که یته وه؟
هه موو  کارێکه  کردووه،  تیا  کارم  زۆرترین  کتێبه یه  ئه و  ئه وه  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 

خۆمم پێبه خشیوه. چوار ساڵی لێبردم بۆ نووسینی. ده بوایه توێژینه وه ی زۆری بۆ بکه م، 
شتگه لی فره ی بۆ بخوێنمه وه، و ڕووبه ڕووی سه ختیی زۆر ببمه وه چونکه یه که مجار بوو 
سه رده می  که  سه رده مێک  ده رباره ی  بنووسم،  خۆم  واڵتی  له  جیاواز  واڵتێکی  ده رباره ی 
من نه بوو، وه ئیشکردن له گه ڵ کاراکته رگه لێک که به زمانێک قسه یان ده کرد که زمانی 
جۆشوخرۆش.  نه یخستمه  چیرۆکه  ئه و  هێنده ی  چیرۆکێک  هیچ  وه لێ  نه بوو.  کتێبه که 
هه موو شتێک ده رباره ی ئه و کتێبه گوشادی کردم، له و شتانه وه ی خوێندمه وه تا سه فه ر 
ئه و  بۆ  ده که م  ناوازه  سۆزێکی  به  هه ست  ئه وه یه  له به ر  باکووردا.  خۆرهه اڵتی  به ناو 
کتێبه. هه روه ها، بابه ته که ڕێگه یدام جۆرێک له ڕۆمان بنووسم که هه میشه ویستوومه 
بینووسم، ڕۆمانێکی سه رکێشیی، له جێگایه کدا که سه رکێشیی پێویسته – سه رکێشییه کی 
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ئه ندێشه یی ڕووت نا، به ڵکو سه رکێشییه ک که به توندی به ستراوه به 
گرفتئامێزییه مێژوویی و کۆمه اڵیه تییه کانه وه. ڕه نگه هه ر له به ر ئه وه 
بێت که من ' جه نگی کۆتایی جیهان' به گرنگترین کتێبی خۆم ده زانم. 
نووسه رێک  خودین.  زۆر  هه میشه  حوکمدانانه  جۆره  ئه و  بێگومان. 
توانای ئه وه ی نییه بابه تییانه ی ته واو سه یری کتێبه کانی خۆی بکات 
به  بوو  ڕۆمانه که  بکات.  جێگیر  پله به ندییانه  جۆره  ئه و  ئه وه ی  بۆ 
ئه ز  له سه ره تادا،  زاڵبم،  به سه ریا  ویستم  که  ترسناک  ته حه دایه کی 
گه له ک قه له ق بووم. ئه و ڕێژه زۆره له که ره سه ی توێژینه وه تووشی 
سه ره سوڕێی کردم. ڕه شنووسی یه که م زۆر گه وره بوو، به دڵنیاییه وه 
کرد  له خۆم  پرسیارم  بوو.  ڕۆمانه که  ئێستای  قه باره ی  دووهێنده ی 
چۆن ده توانم هه ماهه نگی له نێوان ئه و هه موو دیمه نگه له دا، له نێوان 
هه زاران ورده چیرۆکدا دروست بکه م. بۆ ماوه ی دوو ساڵ، ئه ز تژی 
باکووردا  خۆرهه اڵتی  به ناو  سه فه رێکم  ئینجا،  قه له قیی.  له  بووم 
من  بوو.  وه رچه رخان  خاڵی  ئه وه  و   سیراتۆدا،  هه موو  به ناو  کرد، 
پێشتر هێڵکارییه که م کێشابوو. من ویستبووم له سه ره تادا و له سه ر 
بنه مای که ره سه ی توێژینه وه که م ئه ندێشه ی چیرۆکه که بکه م، ئینجا 
سه فه ره که بکه م. سه فه ره که جه ختی کرده وه سه ر کۆمه ڵێک شت و 
سه رنجی تازه ی خسته سه ر سه رنجه کانم. 
له  یارمه تییاندام.  زۆریش  خه ڵکانێکی 
نووسینی  بۆ  بابه ته که  بنه ڕه تدا، 
فیلمێک  بۆ  به ڵکو  نه بوو  کتێبێک 
بوو که ده رهێنه ره که ی 'ڕوی گوێرا' 
بوو. ئه وکاته، پاراماونت له پاریس 
ناسیاومه وه  که سێکی  له الیه ن 

ڕۆژێک  که  ده برا  به ڕێوه 
و  کردم  بۆ  ته له فۆنی 
ئایا  که  لێکردم  پرسیاری 
ده مه وێت فیلمنامه یه ک بۆ 
بۆ  که  بنووسم  فیلمێک 
گوێرا به رهه می ده هێنن. 
من فیلمێکی ئه وم بینیبوو 
پڕسۆز"،  جه نگاوه رانی   "
بوو؛  پێی  حه ز  زۆرم  که 
ئیتر ڕۆیشتم بۆ پاریس و 
ڕوونکردمه وه  بۆی  بینیم. 
بکات.  چی  گه ره کییه تی 
له  ئه وه ی  پێیوتم 
چیرۆکێکه  خه یاڵیایه تی 
له  به شێوه یه ک  که 
په یوه ندی  شێوه کان 
له  هه یه  جه نگه وه  به 
نه مانتوانی   . کانودۆس 
ده رباره ی  فیلمێک 
کانودۆس دروست بکه ین، 
فراوان  زۆر  بابه ته که 
ئه وه  له باتی  به اڵم  بوو، 
که  بوو  شتێک  ده رباره ی 
په یوه ندی به وه وه هه بوو. 
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له کانودۆس، ته نانه ت هه ر  نه ده زانی ده رباره ی جه نگ  من هیچم 
نه شم بیستبوو. ئه وه  بوو ده ستم کرد به لێکۆڵینه وه و خوێندنه وه 
ده رباره ی، و وه یه که مین شتێک که به پورتوگالی خوێندمه وه 'سیراتۆ'ی 
گه وره کانی  هێدمه  له   یه کێک  ئه وه  بوو.  کونها'  دا  "ئیوکلیدیس 
ژیانم بوو وه ک خوێنه ر، هه ر به هه مان شێوه ی خوێندنه وه ی ' سێ 

سوارچاکه که' له کاتی منداڵیمدا، یاخود خوێندنه وه ی 'جه نگ و ئاشتی'، 
'مادام بۆڤاری' و 'مۆبی دیک' له کاتی گه وره ییمدا. به ڕاستی کتێبێکی 

ڕاسته قینه بوو، ئه زموونێکی بنه ڕه تی بوو. من به ته واوی پێی سه رسام 
التین  ئه مریکای  که  بوو  کارانه  ئه و  گه وره ترینی  له  یه کێک  ئه وه  بووم؛ 

به رهه می هێنابوو. کتێبێکی گرنگ بوو به زۆر هۆ به اڵم له پێش هه موو شتێکدا 
ڕێنمایه ک بوو بۆ "ئه مریکای التینیزم" – تۆ بۆ یه که مجار که شفی ئه وه ده که یت 

که ئه مریکای التین چی نییه. ئه و کیشوه ره بڕێک هاورده  نییه. ئه وروپا نییه، نه 
ئه فریقایه و نه 'ئه مریکای پێش ئیسپانیکه'، یاخود کۆمه ڵگا خۆواڵتییه کان – به اڵم 

له دۆخێکی سه خت  له هه موو ئه و توخمانه ش که  له هه مان کاتیشدا، تێکه ڵه یه که 
جیهانێکیان  ئه وانه  ده که ن. هه موو  تووندووتیژ هاوژیانی  ڕێگایه کی  به  و هه ندێکجار 

خولقاندووه که چه ند کارێکی که م نه بێت هیچیان نه یانتوانیوه وه ک سیراتۆ ڕووناکبیریی 
و ناوازه یی ئه ده بی بگرنه خۆ. به مانایه کی دی، ئه و پیاوه ی که من به ڕاستی خۆم به 

قه رزاری ده زانم بۆ بوونی " جه نگی کۆتایی جیهان" ، 'ئیوکلیدس دا کونها' یه.
پێم وایه هه ر شتێک تا ئه وکاته ده رباره ی جه نگ له کانودۆس باڵوکرابۆوه خوێندمه وه. 
له  ڕه گداکوتاو  گرفتگه لی  به هۆی  فیلمه ی  ئه و  بۆ  نووسی  فیلمنامه یه کم  یه که مجار، 
بااڵ،  قۆناغێکی  گه یشته  پرۆژه که  به رهه منه هێنرا.  هه رگیز  فیلمه که دا  پیشه سازی 
به رهه مهێنان هه ر پێشتر ده ستی پێکردبوو، به اڵم ڕۆژێک پاراماونت بڕیاریدا که فیلمه که 
له  کار  هه بوو  تووانام  من  به اڵم  گوێرا،  ڕوی  بۆ  بوو  نائومێدی  ئه وه  نه شکرا.  نه کرێت، 
بابه تێکدا بکه م که ماوه یه کی زۆر که مه ندکێشی کردبووم بۆ ئه نجامێکی ناچیزه ـ دواجار 
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لێکۆڵینه وه کرده وه، و  وا نه بوو. ئیتر من دووباره ده ستم به خوێندنه وه  و  فیلمنامه یه ک شتێکی 
گه یشتمه لوتکه ی خوێنگه رمییه ک که که م کتێب توانیویانه به و ئه ندازه یه ئیلهامبه خش بن بۆم. له 
ڕۆژێکدا ده تا دوانزه کاتژمێر کارم ده کرد. هێشتا، له کاردانه وه ی به رازیل ده ترسام ده رباره ی. ترسام 
وه ک لووتژه نین له کاروباری ناوخۆ لێکبدرێته وه.. به تایبه ت که هه ر پێشتر نووسه رێکی کالسیکی 
به  به اڵم  هه بوو،  کتێبه که  بۆ  نادڵخواز  خوێندنه وه ی  هه ندێک  باسکردبوو.  بابه ته ی  ئه و  به رازیل 
گشتی، به سنگوااڵیی و خوێنگه رمییه وه وه رگیرا – دیاره له الیه ن خه ڵکیشه وه – ئه وه ش دڵخۆشی 

کردم. هه ستم کرد بۆ ئه و ڕه نجه ی دام،  پاداشتم دراوه ته وه.

ـ تۆ چۆن ئه و هه موو به دحاڵیبوونه یه کبه دواییه که ده بینیت که کانودۆسی پێده ناسرێته وه: الیه نگرانی 
کۆماریخوازیی وه ک مقاشی ده ستی بنه ماڵه ی پاشایی و ئیمپریالیزمی به ریتانی سه یری یاخیبووه کان 
ده که ن، له کاتێکدا یاخیبووه کان وا له خۆیان ده ڕوانن که ئه وان شه ڕ دژی شه یتان ده که ن. ده کرێت 

که سێک به وه بڵێت میتافۆڕی جۆره  جیاوازه کانی ئایدیۆلۆجیا؟
چونکه  التین،  ئه مریکای  که سێکی  بۆ  بێت  لێره دا  کانودۆس  به های  ڕه نگه  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
وامان  ئه وه شه  هه ر  به رهه مهاتووه،  واقیع  بۆ  فه ناتیکانه  دیدێکی  به هۆی  دووسه ره  کوێرییه کی 
لێده کات هاودژییه کانی نێوان واقیع و دیده تیۆرییه کان نه بینین. تراژیدیای ئه مریکای التین ئه وه یه، 
که وتوونه ته  واڵته کانمان  دووالیه نه وه  کوێرییه  ئه و  به هۆی  هه ر  میژوودا  ساته وه ختی  له چه ندان 
جه رگه ی دابه شبوون و جه نگی ناوخۆ، سه رکوتکاریی زه به الح، کۆمه ڵکوژی وه ک ئه وه ی کانودۆس. 
وێده چێت یه کێک له و هۆیانه ی وای کرد من سه رسامبم به کانودۆس ئه وه 
له  بکرێت،  چاودێری  روردا  زۆ  دۆخی  له  ده کرێت  دیارده که  که  بێت 
تاقیگه دا سه یربکرێت. به اڵم بێگومان، ئه وه دیارده یه کی گشتییه : 
داناوه.  ئێمه  مێژووی  له سه ر  قورسایی  لێکنه بووردن  و  فه ناتیزم 
ئینجا یاخیبوونی مه سیحایی بووبێت، یاخیبوونی سۆشیالیسته کان 
کۆنزه رڤاتیڤ  نێوان  ملمالنێی  یاخود  بووبێت،  یۆتۆپیه کان  یان 
نه بێت،  له گۆڕێ  ئینگلیز  ئه گه ر  ئینجا  بووبێت.  لیبراڵه کان  و 
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ئیمپریالیزمی یانکی له گۆڕێیه، یان فه رمه سۆنه کان له گۆڕێن، یان 
له قبووڵکردنی جیاوازی  بێتوانایی ئێمه  شه یتان. مێژووی ئێمه به 

بیروڕاکانمان نه خشاوه.

ـ تۆ جارێک نووسیوته هیچ کام له کاره کانی ترت، وه ک ئه م کتێبه ت، 
مه به ستت  دووره ده ست.  و  ئایدیاڵ  فانتازیای  ده ست  نه داوه ته  خۆیان 

له وه چی بوو؟
به الی  مه یلی  ژانرێک  وه ک  ڕۆمانه که  وایه  پێم  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 

گرێچنه که  هه یه؛  ته شه نه سه ندنه وه  به الی  مه یلی  هه یه.  زیاده ڕۆییه وه 
ڕێنمایه کی  هه موو  ڕه دووی  نووسه ر   ئه گه ر  په ره ده سێنێت.  شێرپه نجه  وه ک 

ڕۆمانێک بکه وێت، ئیتر ڕۆمانه که ده بێت به جه نگه ڵ. تمووح بۆ وتنی سه رجه می 
چیرۆکه که به سروشتی له ناو ژانره که دایه. له گه ڵ ئه وه شدا من هه میشه هه ستم 

به وه کردووه که ساته وه ختێک دێت که تۆ ده بێت چیرۆکه که ببڕیته وه بۆ ئه وه ی تا 
ناکۆتا درێژ نه بێته وه، هه روه سا پێم وایه حیکایه تگێڕانه وه هه وڵێکه بۆ گه یشتن به 

ئایدیاڵی ڕۆمانی 'ته واو'. ڕۆمانێک که بێگومان من تا دوا ئه ندازه له و باره یه وه له گه ڵیا 
ڕۆیشتم " جه نگی کۆتایی جیهان" بوو.

ته واوه تی  زانینی  له  ویستووته  تۆ  وتووته،  دا،  جیهان'  کۆتایی  جه نگی   ' و  'مایتا'  له  ـ 
ڕاستیدا، درۆ بکه یت. ده توانیت ئه وه ڕوون بکه یته وه؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: بۆ بنیادنان، من ده بێت هه میشه له واقیعێکی کۆنکریتییه وه ده ست 
به  پێویستم  هه میشه  من  به اڵم  ڕاسته،  ڕۆماننووسان  هه موو  بۆ  ئه وه  نازانم  پێبکه م. 
ترامپۆالین – بنکه ئیسپرینگی-  واقیع هه یه. بۆیه من ده گه ڕێم و توێژینه وه ده که م له و 
شوێنانه ی کرداری لێیه، نه ک ئه وه ی من به ساده یی واقیع به رهه م بهێنمه وه. ده زانم ئه وه 
مه حاڵه. هه رچه نده من بمه وێت، ئه نجامه که ی ئه و باشه نابێت. به ڵکو شتێک ده بێت ته واو 
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جیاواز.

ـ له کۆتایی 'مایتا'دا، گێڕه ره وه که پێمان ده ڵێت که کاراکته ری 
سه ره کی، که خاوه نی باڕێکه، کێشه ی هه یه له بیرکه وتنه وه ی 
ئه و ڕووداوانه ی که بۆ گێڕه ره وه که زۆر گرنگن. به ڕاست ئه وه 

ڕوویدا؟ ئه و پیاوه به ڕاست بوونی هه بوو؟
وه ک  کتو مت  به اڵم  هه یه،  بوونی  به ڵێ،  یۆسا:  ڤارگسا  ماریۆ 
زۆر  ئیزافه م  و  گۆڕین  ده کات.  باسی  کتێبه که  که  نییه  ئه وه 
ڕه نگدانه وه ی  کاراکته ره که  زۆری،  به شی  به اڵم  کردووه.  تێدا 
بوو  ترۆتسکیست  شه ڕڤانێکی  ڕۆژان  له  ڕۆژێک  که  که سێکه 
کۆتاییم  به شی  ئایدیای  ئاخنرابوو.  زیندان  له  جار  چه ندان  و 
ئه و کاته بۆ هات که قسه م له گه ڵدا ده کرد و سه رسام بووم 
به وه ی ئه و شتانه  ی ژیانی ئه و که من زۆر به بنه ڕه تیم ده زانی 
ـ سه رکێشییه ک له ناو سه رکێشییه کانی دیکه دا له ژیانێکی پڕ 
هه ڵبه زودابه زدا-  الی ئه و ببوون به شتی الوه کی. ئه وه منی 
شۆک کرد کاتێک بۆم ده رکه وت له ماوه ی وتووێژه که ماندا من 
زیاتر ده رباره ی مه سه له که ده مزانی له و. هه ر پێشتر فاکتگه لی 
دیاریکراوی له یاد کردبوو و زۆر شت 
بنه ڕه ته وه  له  هه ر  ئه و  هه بوو 
به شی  وابزانم  نه یزانیبوو. 
چونکه  گرنگه  زۆر  کۆتایی 
سه رجه می دیمه نی کتێبه که 

ده گۆڕێت.

ده رباره ی پیدرۆ چاماچۆ قسه مان 
 " ڕۆمانی  له  ئه وه ی  بکه،  بۆ 
پووره جولیا و فیلمنامه نووس'دا 
زنجیره دراما بۆ رادیۆ ده نووسێت 
و  تێکه ڵ  به  ده کات  ده ست  و 
پێکه ڵکردنی گرێچنه کانی خۆی.

پیدرۆ  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
چاماچۆ هه رگیز نه ژیاوه. کاتێک 
ڕادیۆ  له  له سه ره تای په نجاکاندا 
پیاوێکم  به کارکرد،  ده ستم 
بۆ  درامای  زنجیره  ده ناسی 
ده نووسی  ناوه ندی  رادیۆی 
کاراکته رێکی  ئه و  لیما.  له 
وه ک  که  بوو  ڕاسته قینه 
مه کینه ی نووسین کاری ده کرد: 
بڕوانه کرده،  به ساناییه کی 
سه ربورده گه لی  بێشومار 
دووباره  که می  به  زۆر  نووسی، 
که  ده خوێنده وه  شته ی  ئه و 
بێئه ندازه  منی  نووسیبووی. 
به هۆی  ڕه نگه  کرد،  سه رسام 
ئه وه وه بووبێت که ئه وه یه که م 
له  که  بوو  پیشه یی  نووسه ری 
ئه وه ی  به اڵم  ده مبینی.  ژیانمدا 
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حه په ساندمی ئه و جیهانه مه زنه بوو که وه ک بۆنێک لێی هه ڵده ستا؛ 
و به ته واوی شه یدای کردم کاتێک ده ستی کرد به و شته ی که پیدرۆ 
چاماچۆ له کتێبه که دا ده یکات. ڕۆژێکیان، ئه و چیرۆکانه ی نووسیبووی 
ڕادیۆکه  ئێستگه ی  و  تێکه ڵبوون  و  یه کتربڕین  به  کرد  ده ستیان 
چه ندان نامه ی له الیه ن بیسه رانییه وه پێگه یشت و هۆشداریان دابوو 

که گرفتگه لی له بابه ت هاتوچوونی کاراکته ره کانیان له چیرۆکێکه وه 
و  جولیا  "پووره  ئایدیای  بوو  ئه وه  کردووه.  تێبینی  دی،  یه کێکی  بۆ 

فیلمنامه نووس'ی دامێ. به اڵم به دڵنییاییه وه، کاراکته ره که له ڕۆمانه که دا 
'مۆدل'ه که ی  ده داته  زۆر که م گوێ  ئه و  ده ڕوات؛  به ناو جێگۆڕکێی جیاوازدا 

پێم  نابێت،  دێوانه  قه ت  که   ، نووسراوه-  ده رباره  رۆمانه که ی  که سه ی  ئه و  ـ 
وایه وێستگه ی ڕادیۆکه ی جێهێشت، پشوویه کی وه رگرت.... کۆتاییه که ی که متر 

دراماتیکییه له خودی ڕۆمانه که.

ـ ئه دی جۆرێک له میتا- زمان له ڕۆمانه که دا نییه، له و ڕووه وه ی ڤارگیتاس، که خۆت 
مۆدڵه که یت، ژیانێکی بێمانا ده کات وه ک ژیانی کاراکته ره کانی زنجیره  دراماکانی چاماچۆ؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ئه وه تاڕاده یه ک ڕاسته. کاتێک پووره جولیام نووسی، پێم وابوو من 
ته نیا چیرۆکی پیدرۆ چاماچۆ ده گێڕمه وه. من ته واو چووبوومه ناو ڕۆمانه که وه کاتێک بۆم 
ده رکه وت وه رچه رخاوم بۆ ناو گه مه ی خه یاڵێک که زۆر بڕواپێنه کرده ده بێت. ئینجا وه ک 
به رامبه ر  دژڕه وییه ک  وه ک  ئینجا  ڕیالیزم،  بۆ  له عه شقم هه یه  وتم، من جۆرێک  پێشتر 
سه یروسه مه ره یی چیرۆکی پیدرۆ چاماچۆ، بڕیارمدا گرێچنێکی دیکه ی واقیعیتر بخولقێنم 
بۆ ئه وه ی ڕۆمانه که وه رچه رخێنێته وه بۆ واقیع. ئه زیش له وکاته دا له جۆرێک ژیانی زنجیره 
زیاتر  خۆمم  که سییه ی  چیرۆکه  ئه و  من   . یه که مم-  هاوسه رگیریی  ده ژیام-   ئۆپێرادا 
تێئاخنی و له گه ڵ چیرۆکی دی تێکه ڵم کرد به و ئومێده ی دژبه رییه ک له نێوان جیهانی 
فه نتازیا و ئه و جیهانه ی وه ک دۆکیومێنتاری وایه، جێگیر بکه م. له پرۆسه ی هه وڵدان بۆ 
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وه ده ستهێنانی ئه وه، بۆم ده رکه وت ئه وه مه حاڵه بکرێت کاتێک 
ئیراده ی  پێچه وانه ی  به  بنووسیت، چون  ڕۆمان  ده ته وێت  تۆ 
نووسه ر، ڕایه ڵێک له ناواقیعیبوون هه ر خۆی ده خزێنێته ناوی. 
خۆی  زمان  دیکه.  له وه ی  بوو  گه رمتر  که سییه که  چیرۆکه 
توانای گۆڕین و گواستنه وه ی واقیعی هه یه. که واته چیرۆکی 
به  که  ئه وتۆبایۆگرافییه  توخمی  هه ڵگری  خۆی  ڤارگیتاس 
قووڵی له جێگۆڕکێدایه، وه ک ئه وه ی ئه و جێگۆڕکێیه به هۆی 
لێگرتنه وه ی  به  نیسبه ت   – ته شه نه سه ندن  و  لێگرتنه وه 

نه خۆشی .و.ک-  بێت

ـ له چه ند وتارێکدا که له و سااڵنه ی دواییدا نووسیوته، هه ندێک 
پێداگیریت کردووه که زۆر ڕه شبینانه ده رده که ون. بۆ نموونه، 
له ساڵی ١٩٨٢، نووسیوته: " ئه ده ب له سیاسه ت گرنگتره. 
بن  سیاسه ت  تێکه ڵی  پێویسته  کاتێکدا  له  ته نیا  نووسه ران 
و  بکه ن  دژایه تی میتۆده ترسناکه کانی سیاسه ت  ئه وه ی  بۆ 
بیخه نه وه سه ر ڕاسته ڕێ." ئایا ئه وه دیدێکی ڕه شبینانه نییه 

ده رباره ی ئه و تووانایه ی سیاسه ت هه یه تی بۆ پێشکه وتن؟
نه خێر.  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
مه به ستم ئه وه بوو ئه ده ب زۆرتر 
ده رگیره له گه ڵ ئه و شتانه دا 
وه ک  ده مێننه وه،  زۆرتر  که 
ئه مه ش  سیاسه ت،  له 
نووسه ر  وایه  مانای 
ناتوانێت ئه ده ب و سیاسه ت 

دابنێت  ته رازوودا  تای  یه ک  له 
نه هێنێت  شکست  ئه وه ی  به بێ 
هه روه ها  وه  نووسه رێک،  وه ک 
وه ک  بهێنێت  شکست  ڕه نگه 
سیاسه تمه دارێکیش. ئێمه ده بێت 
سیاسی  کرداری  بێت  له بیرمان 
له کاتێکدا  کورتخایه نه  زۆرتر 
تۆ  درێژماوه یه.  بۆ  ئه ده ب 
نانووسیت؛  ئه مڕۆ  بۆ  کتێبێک 
بۆ  کتێبێک  کاریگه ری  ئه وه ی  بۆ 
ده بێت  کات  درێژببێته وه،  ئاینده 
بۆ  ئه وه  که  بگێڕێت،  خۆی  ڕۆڵی 
یاخود  هه رگیز  سیاسی  کرداری 
زۆر که م ڕاسته. له گه ڵ ئه وه شدا، 
قه ت  من  ده ڵێم،  وا  هه رچه نده 
ده رباره ی  خۆم  حوکمدانی  له 
ناوه ستم  سیاسی  که شوهه وای 
به و  ناوه ستم  له وه ش  یاخود 
شتانه ی ده ینووسم و به و کارانه ی 
ده یکه م خۆم تێوه بگلێنم. بڕوای 
خۆی  ناتوانێت  نووسه ر  وایه  من 
ببوێرێت،  سیاسی  تێوه گالنی  له 
هاوشێوه ی  واڵتانی  له  به تایبه ت 
واڵتی من که گرفته کان سه ختن 
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دراماتیکی  زۆر  دیوی  زۆرجار  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  بارودۆخی  و 
هه یه. زۆر گرنگه نووسه ران به م ڕێگه یان به ویدی کردار بنوێنن، به 
ڕه خنه گرتن، به ئایدیاکان، به به کارهێنانی ئه ندێشه بۆ چاره سه ری 
هه موو  وه ک  چون   - نووسه ران  زێده گرنگه  وایه  پێم  گرفتانه.  ئه و 
  - هه سته وه رن  زیاتر  دیکه  که سانی  له  نووسه رانیش  هونه رکاران، 

گرنگی ئازادی پێشان بده ن بۆ کۆمه ڵگا و بۆ تاکه که س.  دادپه روه ری، 
ئه وه ی که ئێمه هه موومان هیوای بۆ ده خوازین، زۆر گرنگه قه ت له ئازادی 

جیانه بێته وه؛ هه روه ها ده بێت ئێمه به ناوی دادپه روه ری کۆمه اڵیه تی یاخود 
ئاسایشی نه ته وه یی قه ت ڕێگه  به  بیرۆکه ی قوربانیدان به ئازادی نه ده ین، 

وه ک ئه وه ی تۆتالیتاریه کان له  وپه ڕی چه پ و کۆنه په رسته کان له وپه ڕی ڕاست 
ده یانه وێت.  نووسه ران ئه وه ده زانن چونکه ئه وان هه موو ڕۆژێک هه ست به ڕاده ی 

ئه و ئازادیه ده که ن که بۆ خولقان پێویسته، بۆ خودی ژیان پێویسته. نووسه ران 
ده بێت به رگری له ئازادی خۆیان بکه ن وه ک به رگریکردن له هه ر پێویستییه کی تری 

له بابه ت مووچه یه کی ڕه واو یاخود مافی کارکردن.

ـ به اڵم من قسه کانی تۆم وه رگرت که تیایدا دیدێکی ڕه شبینانه ت هه یه به رامبه ر ئه وه ی 
به  ته نیا  خۆیان  ده توانن  یان  ده کرێت  نووسه ران  ئایا  بیکات.  ده توانێت  سیاسه ت  که 

ئۆپۆزیسیۆنبوون سنووردار بکه ن؟
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: پێموایه گرنگه نووسه ران به شداری بکه ن، حوکمبده ن و بچنه ناوه وه 
ـته ده خول بکه ن-، به اڵم هه روه ها گرنگه نه هێڵن سیاسه ت بواری ئه ده بی – مه مله که تی 
داهێنانی نووسه ران- داگیر و وێران بکات. ئه گه ر ئه وه ڕوویدا، نووسه ره که ده کوژێت و 
بۆ  سنوور  گرنگه  ئه وه  له به ر  ناهێڵێته وه.  بۆخۆی  تر  هیچی  پڕوپه گه نده چییه ک  له  جگه 
چاالکی سیاسی خۆی دابنێت، به بێ ئه وه ی خۆی ببه ستێته وه یان ده ستبه رداری ڕاگه یاندنی 

ڕای خۆی بێت. 
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خۆی  بێمتمانه یی  هه میشه  که  نووسه رێک  بوو  چۆن  ئه وه  ـ 
به رامبه ر سیاسه ت پیشانداوه بوو به کاندیدی سه رۆکایه تی پیرۆ 

له ساڵی ١٩٩٠ ؟
له   خۆی  واڵتێک  ده کرێت  هه ندێکجار  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
له شه ڕدا،  نموونه،  بۆ  ببینێته وه،  ئاوارته دا  و  ناکاو  بارودۆخێکی 
له مڕۆدا  پیرۆ  هه لومه رجی  نییه.  ئه ڵته رناتیڤ  هیچ  دۆخه دا  له و 
گه یشتۆته  نرخ  هه اڵوسانی  داده ڕمێت.  ئابووری  کاره ساتباره. 
 ١٩٨٩ ساڵی  یه که می  مانگی  ده  له ماوه ی  به رز.  زۆر  ئاستێکی 
دانیشتووان نیوه ی توانای کڕینی خۆیان له ده ستدا. توندووتیژی 
سیاسی ڕووی له گرژبوونه وه کرد. پارادۆکسه که- هاودژییه که-  
ده رده که وێت  وا  زه به الحه دا،  قه یرانه  ئه و  گه رمه ی  له  ئه وه بوو 
ڕووه و  بکرێت  دروست  گه وره  گۆڕانی  هه یه  ئه وه  ئه گه ری  که 
دیموکراسی و ئازادی ئابووری. ده کرێت دووباره بیر له و مۆدێلی 
 – بکه ینه وه  سۆشیالیستییه  و  کۆمه ڵگه رایی-  ـ  کۆلێکتیڤیست 
بۆ  کراوه-   په یڕه و  پیرۆ  له  وه   ١٩٦٨ ساڵی  له  مۆدێله ی  ئه و 
ده وڵه ت. نابێت ئه و ده رفه ته له ده ست بده ین بۆ گێڕانه وه ی ئه وه ی 
خه باتمان  دوایی  سااڵنه ی  چه ند  ئه و 
و  لیبراڵ  ڕیفۆرمی  کردووه:  بۆ 
ئابووری.  بازاڕێکی  خولقاندنی 
ئه و  تازه کردنه وه ی  باسی  با 
پیرۆش  سیاسیه ی  کلتووره 
له و  بوو  به رپرس  که  نه که ین 
ڕاده ماڵی.  واڵتی  قه یرانانه ی 

هۆیانه  ئه و  هه موو 
وایلێکردم ئه و خۆپارێزیانه ی 
هه مبوو وه الی بنێم و بچمه 
 – سیاسییه وه  خه باتی  ناو 
ساویلکانه  وه همێکی  دواجار 

بوو.   

ـ وه ک نووسه رێک، پێت وایه 
چییه  تۆ  کوالیتی  باشترین 
گه وره ترین  وه هه روه ها  و 

خه وشی تۆ چییه ؟
یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
باشترین کوالیتی من عه زم 
منه:  پێداگیریی  و  ئیراده   و 
سه ختی  به  ده کارم  ئه ز 
زیاتر  زۆر  و  کاربکه م 
وابووه  پێم  خۆم  که  له وه ی 
گه وره ترین  مومکینه. 
خه وشی من که می متمانه یه 
توندی  به  که  خۆم،  به 
چوار  یان  سێ  ده مهاڕێت. 
نووسینی  بۆ  گه ره که  ساڵم 
ڕۆمانێک- وه به شێکی زۆری 
له  ئه و کاته بۆ گومانکردن 
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خۆم سه رف ده که م. ڕه نگه له به ر ئه وه بێت که من بێهووده نیم: 
هۆشیاریم زۆر کارایه. به اڵم ده زانم، من تا ئه و ڕۆژه ی ده مرم، هه ر 
کاره که م،  پێبه پێی  من  مندایه.  سروشتی  له  نووسین  ده نووسم. 
خۆم  مێشکی  دوودڵی  به بێ  نه نووسم،  ئه گه ر  ده که م.  زینده گی 
باشتر  کتێبی  وه  بنووسم،  زۆر  دی  کتێبی  ده مه وێت  ده ته قێنم. 
بنووسم. ده مه وێت سه رکێشیگه لی که مه  ندکێشتر و نایابترم هه بێت 

له وانه ی پێشتر هه مبووه. من ڕه تیده که مه وه دان به و ئه گه ره دا بنێم 
که سااڵنی پڕ به ره که ت ئه و سااڵنه من که تێپه ڕیون، ئه گه ر به به ڵگه ش 

بۆم بسه لمێنرێت هێشتا دانی پیا نانێم.

ـ تۆ بۆ ده نووسیت؟
ماریۆ ڤارگاس یۆسا: من ده نووسم چونکه به ختیار نیم. ده نووسم چونکه نووسین 

شه ڕێکه دژ به نابه ختیاری.

سه رچاوه
http://www.theparisreview.org/interviews/2280/the-art-of-fiction-no-120-mario-
vargas-llosa
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  " لێكۆڵینەوە لە قەسیدەی )هەژاریی بەهێز (ی )فریدریك نیتشە(" 
  

بڵند باجەالن   

  )دەستی گەرم بخە نێو دەستم ،، دڵێكم پێبدە مەكۆی ئاگر بێت ، (                                                    
  ) تەنیا ئەوە تۆی ئەی زەردەشت ، لە تواناتدا هەیە دەوروپشتت تەژی بكەی لە وزە و سەفا، (                                                       

)دەمەوێ  بمرم ، وەك چۆن پێشتر ئەوم بینی كە مرد،(                                                        
)فریدریك  نیتشە( 

قسەكردن لە بازنەی ئەدەبیاتدا لەسەر شیعری فەیلەسوفێك لە ڕوانگەی ژیان و ئەزمونی فەلسەفی 

تێكشكانی  
ڕوانگەی 

فەلسەفی 
لە تێكستی 

شیعریدا 
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ناكۆكییانە  ئەو  باسی   ، لێكۆڵینەوەیەماندا  لەو  دەیدەین  هەوڵەیە  ئەو  خۆیەوە،  فەیلەسوفە  ئەو 
دەكەین لەنێوان )دیدی فەلسەفی ( و )دیدی شیعری (دا هەن لە فەزای تێكستێكی شیعریدا ) دەشێ  

ئەو ناكۆكیانە گەمەیەكی شیعری بن (  ئەمە سەرەڕای شیكردنەوەی شیعرەكە و 
باسكردنی ڕوانگە شاراوەكانی دەقەكە و ئاشكراكردنی چەند تێڕوانینی خۆمان 
بۆ هەندێ  چەمك و بابەت ، ئایا بۆ نووسەریك كە خاوەنی فەلسەفەی خۆیەتی 
و فەلسەفەكارێكی ئەدیبە، ڕەوایە ئەوەی دەیگوازێتەوە نێو دەقەكەیەوە دژ 
بێت لەگەڵ ئەو فەلسەفەیەی بانگەشەی بۆ دەكا ؟ ، لە ڕوانگەی قەسیدەی 
)زەردەشت(  شیعرەكانی  لە  یەكێكە  كە  )نیتشە(ەوە  بەهێز(ی  )هەژاریی 
دەڵێم  ئێستاوە  لە  دەدەینەوە،  تر  پرسیاری  چەند  و  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی 
وەاڵمی ئەو پرسیارە ) بەڵێ (یە  وەلێ  مەرجێكیش هەیە لەپاڵ ئەو )بەڵێ (
یەدا كە بریتییە لە بوونی گەمەیەكی شیعری،خودی قەسیدەكە پەیوەستە 
بە مانا پەنهانەكانەوە، بۆ شاردنەوەی ماناكان پێویستیمان بە كەرەستەی 
بە  پێویستی  بێماناییدا  بەرگی  لە  ماناكان  شاردنەوەی  هەیە،  ئاشكرا 
تێگەیشتنی تەواو هەیە لە بابەتی مانا و بێمانایی،  ئەوەی ئەو تێگەیشتنەش 
خۆی  لەدوای  هەیە  تێكست  نووسراوەكەیە،  تێكستە  خودی  دەسەلمێنێ   
دۆزەخێكمان پێدەبەخشێ  كە سووتێنەری بەهەشتە، سووتانی بەهەشت بە 

ئاگری دۆزەخێكی سووتاو و كردەی تریش كە دەق دەیانخوڵقێنێ ،  مایەی 
ئەوەن بە وردییەكی زیاترەوە مامەڵە لەگەڵ تێكستدا بكەین و دەستی 

پێوە بگرین ،
تۆقێنەر  مانایەكی  وەكو  ڕووتە،   بێماناییەكی  لەبەرئەوەی  مانا هەیە 
پێشەوە،  خودی  هێنایە  بێمانا  مانای  كردەیەكە  تۆقاندن  دەردەكەوێ ، 

تۆقاندنەكەش زادەی بێماناییەكە مانا تەحەكومی پێوە دەكا،)مانا( هەیە 
بێمانایی(   بە  مانا  )بەخشینی  دەدا  بێمانایی  بە  خۆی  بەخشینی  هەوڵی 

وەلێ  بێگومان لەپشت هەموو مانا و هەموو بێماناییەكیەوە تەنانەت ئەگەر 
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بەرهەمی ماناش بێت  نووسەرێك هەیە لە ئانی بەركەوتن بە تێكست ، 
)نیتشە( زیاتر وەكو فەیلەسوفێك باسی دەكرێ  تا وەكو  ئەدیبێك،  بە پێچەوانەی )گۆتە(ەوە كە 
وەكو ئەدیبێك باسی دەكرا تا وەكو فەیلەسوفێك، پێموایە )گۆتە( فەیلەسوف نەبوو،  تەنها خاوەنی 
لە  فەیلەسوف،  بە  بوون  بۆ  نییە  بەس  ئەمەش  بوو،   فەلسەفی  پنتی  بە  ئاوێتەكراو  ئەدەبێكی 
ئەو  باسی  كاكەسوور(   )كاروان  ڕافۆن(ی  )پەیكەری ست  چیرۆكی  لەسەر  ترمدا  لێكۆڵینەوەیەكی 
بابەتەم كردووە: )گۆتە(  فەیلەسوف نەبوو، ئەو لە هیچ زانكۆیەكدا كاری وانەبێژی نەكردووە و 
فەلسەفە،  لەسەر  هەبوو  كاریگەری  ئەو  هزری  گەرچی  نەبووە   سەربەخۆی  فیكری  قوتابخانەی 
ژیان  فەلسەفەی  بە  كە  )فاوست(دا  نێو  دراماتیكییەكانی  هۆنراوە  لە  )گۆتە(  هزری  بەتایبەتی 

ناودەبردران)1(،
 شیعریەتی )نیتشە( بۆ )نیتشە( خۆی دەگەڕێتەوە ، ئەوكاتەی فەیلەسوف بڕیار دەدا شیعر بنووسێ  
و ئەو بڕیارەش جێبەجێدەكا،  نابێت فەلسەفەكەی خۆی لە یاد بكا،   گواستنەوەی فەلسەفەكە بە 
ڕووتی بۆ نێو بازنەی شیعرەكە داواكراو نییە  خودی فەلسەفەكە پێویستی بەوە هەیە بەشیعری 
بكرێ  )بەشیعریكردنی فەلسەفە(  پێچەوانەكەشی دروستە )بەفەلسەفیكردنی شیعر(  بۆیە ئێمە لە 
خوارەوەدا كە باسی ناكۆكییەكە دەكەین  مەبەستمان نییە باسی دیوێكی خراپی شیعری )نیتشە( 
بوونی  ئاستدا  هەندێك  لە  ناكۆكییەك   بكەین   ناكۆكییەكە  خودی  باسی  گەرەكمانە  بكەین   
پێویستە لە ئانی نووسرانی شیعردا،  دەشێ  ئەدیبیش خاوەنی فەلسەفەی 
نموونەیەك  وەكو   ) )كافكا  ئەوەتا  ئەدەبییەكەدا،   فەزا  لە  بێت  خۆی 
چاویلێدەكرێ ، فەلسەفەكاری ئەدیبیشمان هەن،  )سارتەر( و )جان 
جاك ڕۆسۆ ( وەكو دوو نموونە ، بە كورتی فەلسەفە تایبەت 
فەلسەفەی  ئەوانەشی  هەموو  و  فەیلەسوفان  بە  نییە 

خۆیانیان هەیە فەیلەسوف نین، 
و  ئاكار  لە  بكات  شۆڕش  بوو  مەبەستی  )نیتشە( 
ئاستەدا  لەو  تەنانەت  تردا،   بەهاكانی  و  هونەر 
)خود( دیدی خۆی هەبووە بۆ )ئەویتر(،  ئەگەر ئەو 
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خودە )نیتشە( بێت و ئەویترەكە )واگنەر( بێت، )نیتشە( لە كتێبی )وەهای گوت زەردەشت(دا دژی 
ئاهەنگەكانی   ، بیخوێنێتەوە  نەدا  )واگنەر(ی  مەودای  مەرگ  كتێبەی  ئەو  دەوەستێتەوە،   )واگنەر( 

)واگنەر( لە )بەیروت( )نیتشە(یان تووشی نائومێدی كرد،  دواتر ئەو نائومێدییە 
گەشە دەكا لە شوێنێكی تردا، كەواتە )نیتشە( هەوڵی گۆڕینی دونیای داوە لە 
فەلسەفەدا و ئەویتریش نەیتوانیوە ساردی بكاتەوە، جا ئەو ئەویترە )واگنەر( 
بێت یان هەر كەسێكی تر، بەاڵم ئایا خودی شیعری )نیتشە( دەكەوێتە كوێی 
فەلسەفەی )نیتشە(ەوە كە فەلسەفەیەكە بانگەشەی گۆڕان دەكا ؟  ئەوا لە 
خوارەوە قەسیدەی ) هەژاریی بەهێز(ی )نیتشە(  دەخەینە بەر باس و خواس:  

))ئەوا دە ساڵ گوزەریكردووە 
وەلێ  تاقە دڵۆپە بارانێك تەڕینەكردووم 

شنەبایەكی فێنك بەرم نەكەوتووە 
شەونمێكی عیشق نەنیشتۆتە سەر  دڵم 

چونكە لەو شوێنە وشكەدا باران قاتییە ،،،((
دەبێتەوە،  پێچەوانە  سەرەوەدا   شیعرەی  پارچە  لەو  )دووركەوتنەوە(   
ئەویتر   ئەمجارەیان  ئەویتر،   لە  دووركەوتبێتەوە   خود  ئێستا  تا  ئەگەر 
ئەویتر  ڕۆڵی  كە  باران  دڵۆپە  دەخا،  پەراوێزی  و  خود  لە  دووردەكەوێتەوە 

دووركەوتنەوەكەش   كەرەستەی  و   خود  لە  دووردەكەوێتەوە  دەبینێت، 
بریتییە لە )تەڕنەكردن(  تەڕنەكردنی  خود و دانەكردن بەسەر سەحرای 
ڕۆحی  )خود(دا و هێشتنەوەی  خود لە سەحرادا ، وا دەكەن  دوا جار 
شاعیر بارودۆخەكە )فەزا گشتییەكە( بە فەزایەكی داخراو و بەد ناوزەد 
بكا : )لێرە باران قاتییە(  هەمان شتیش بۆ شنەبای فێنك و شەونمی 

عیشق، ئەوكاتەی لە شاعیر دووردەكەونەوە، شاعیر نزیك دەكەوێتەوە لە 
بابەتی بڕیاردان لەسەر ئەو فەزایەی دڵۆپە باران و شنەبای فێنك و شەونمی 

داخراو  فەزایەكی  وەكو  ئانەدا  لەو  گشتیش  فەزای  گرتووە،  خۆ  لە  عیشقی 
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دەردەكەوێ  كە ژیان تیایدا بریتییە لە جۆرێك لە گاڵتەكردن بە مانەوە، خود لە شیعرەكەدا هەوڵی 
گۆڕین دەدا، هەوڵدەدا لە تراژیدیا دووربكەوێتەوە،  وەلێ  گەرەكی نییە بەرەو خۆشبەختی ڕووت 
بڕوا، هەر بە تەنها دەیەوێ  دووربكەوێتەوە لەو تراژیدیایەی فەزای گشتی تووشی كردووە و هەوڵی 
گۆڕینی قەدەر بدا،  ئەمەش دژە لەگەڵ دیدی )سۆفۆكلیس( لە )ئۆدیبی پاشا(دا كە پێیوایە گۆڕینی 
تراژیدیا مەحاڵە و تراژیدیا چارەنووسی بوونە، ئەوەتا )ئۆدیب( هەوڵی گۆڕینی چارەنووسی دەدا و 
هەمان چارەنووسیش چاوەڕێیەتی نەك چارەنووسێكی تر، الی )نیتشە( بۆچونێكی میتافیزیكی گەڕاوە 
بۆ )شۆپنهاوەر( هەیە، ڕاستی بوون یەكسانە بە )ویست( و )هۆش(یش وەكو جەوهەری بیرەكان، 
ڕووخسار و بەرگی ئەو ڕاستییەی بوونە، )لەدایكبوونی تراژیدیا( بەرهەمی یەكەمی )نیتشە( بوو 
دەدوێ ،  پشت  تراژیدیا  لە  )نیتشە(  ئەوكاتەی  )واگنەر(،  و  )نیتشە(  فاكتەری هاوڕێیەتی  بووە  كە 
دەبەستێ   بە تێگەیشتنی بۆ واتای بوونی مرۆڤ،  بەبێ   ئەوەی بوونی خۆی كردبێتە سەنتەر، ئەوەتا 

لە خوارەوە خود هەوڵی گۆڕینی تراژیدیا دەدا،  بەوەی ڕووی خۆی بۆ الی ) هۆش( وەردەگێڕێ  :  
))ئەی  هۆشی من 

ئێستا ڕووم بۆ الی تۆ وەردەگێڕم 
هەر بۆ ئەوەی گەرەكمە لێتبپاڕێمەوە

 لەو مەوسیمە وشەكەدا 
پیشەت وشكی نەبێت ،((

دوای ئەوەی )نیتشە( لە قەسیدەكەیدا بەر تراژیدیا دەكەوێ  و  بێئومێد 
دەبێت لەو فەزا گشتییەی  هەمووان دەخنكێنێ  و خۆی بە زیندوویی 
و خۆی  بۆ هەمووان  كفن  دەكاتە  كوتاڵی خۆی   ، دەمێنێتەوە 
گۆڕستانە ، هەموو درەختەكان دەبڕێتەوە و خۆی باخچەیە 
ئەو   ، ئاسمانە  ، هەموو ئەستێرەكان دەكوژێ  و خۆی 
 ، نییە  هیچیش  و  شتێكە  هەموو  كە  گشتییە  فەزا 
و  نائومێدبێت  شیعرەكەیدا  لە  دەكا  )نیتشە(  لە  وا 
و   بدا  )تراژیدیایەكە(  بارودۆخەكە  گۆڕینی  هەوڵی 
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بگەڕێتەوە بۆ  هۆشی خود : ))ئێستا ڕووم بۆ الی تۆ وەردەگێڕم(( ، یانی تا ئێستا شاعیر پشتی لە 
هۆش كردووە و لە بازنەی جۆرێك لە ناخودئاگایدا ژیاوە ، وەلێ  ئەوە بێئومێدییە وا لە شاعیر دەكا 

بگەڕێتەوە بۆ هۆشی خۆی و پشت لە ناخودئاگاییەك بكا كە بەسترابوویەوە بە 
فەزای گشتییەوە ، ئینجا لەوێوە شاعیر دەتوانێ  جوانتر شتەكان ببینێ  و پێناسیان 
بكا و قسەی خۆی بكا لە ئاستیاندا ، هەڵبەت ئەوكاتەی مرۆڤ ڕوو لە  هۆشی 
خۆی دەكا ، زیاتر هۆشیارە و ئەو هۆشیارییەش وا دەكا بڕیارەكانی دروستتر 
بێئومێد  ئەوەی  دوای  شاعیر   ، شیعرەكەدا  لە  دەبینرێ   ئەمەش  هەر   ، بن 
دەبێت و دەگەڕێتەوە بۆ خۆی )بۆ  هۆش ( ، هاوكات بڕیاری گۆڕانكاریش 
لەگەڵ خۆی دەهێنێتە پێشەوە ، ئەوەتا داوا لە خۆی )لە هۆش( دەكا چیتر 
پیشەی وشكی نەبێت ، ئەمەش سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە كە شاعیر لە 
ئانی خۆبەستنەوە بە ناخودئاگاییەوە ، جۆرێك لە وشكی ڕووی تێكردووە كە 
و نەنیشتنەوەی شەونمی  با  باران و هەڵنەكردنی  نەبارینی  بە  پەیوەندی 
بێئاگایە   نابێت چیتر ئەو خودە  پێیوایە  لێرەوەیە شاعیر   ، عیشقەوە هەیە 
حاڵەتی خۆی نەگۆڕێ  و دەبێت بڕیاری گۆڕان بدا ، هەر خود )خودی شاعیر( 
لێرەدا هەستی  ،ئەوەی  بڕیاری گۆڕانە بەسەر خۆیدا دەسەپێنێ   خۆی ئەو 
پێدەكرێ  ، كەوتنە بەر سێبەری ئازارەكانە ، مرۆڤ لە سێبەری ئازاردا بیر 

لە ئازار دەكاتەوە و پۆلێنی دەكا بۆ باش و خراپ ، )شۆپنهاوەر( ئازاری بە 
خراپ دادەنا و )نیتشە(ش بە باش)2( ، دیدی دیونیزوسی )نیتشە( بۆ 
ژیان سەرچاوەكەی فەلسەفەی )شۆپنهاوەر(ە ، چونكە نۆرینگی یەكەمی 
ڕۆحی دیونیزوسی و وجودی ژیان لە ئازاردایە ، )شۆپنهاوەر( ئەو ئازارەی 
بە سەرچاوەی نەهامەتی دادەنا و الی ئەو پێویستی نەبوو بۆ مرۆڤ و 

مرۆڤ بە بێ  ئازار دەتوانێ  باشتر بژی ، الی )نیتشە( ئازار مرۆڤ بەهێز 
دەكا و ژیان جوانتر دەكا و مرۆڤ پێویستی بە ئازارە ، ئەمەش دژە لەگەڵ  

بۆچونی )شۆپنهاوەر( لە مەسەلەی ئازاردا ، 
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))من لە تۆ داوادەكەم  هەر خۆت ببیتە
 شنەی گیانپەروەر و شەونمی سەرەنجڕاكێش و

 بارانی ژیانهێنەری من ،
كاتی خۆی فەرمانم بە هەورەكان دەكرد 

 لە كوێستانەكانی من دووربكەونەوە
من دەمگوت :

))ئەی سێبەرە تاریكەكان ، دووركەونەوە ، دەمەوێ  زیاتر خۆر لێمبدا! ((
كەچی ئەمڕۆ

 بە پێچەوانەوە كەمینیان بۆ دادەنێمەوە                
 بەڵكو بۆ مودەتێك بێنە الم و

تۆزێك سێبەربن بە دەورمەوە  ،((
 پاش ئەوەی شاعیر دڵنیادەبێتەوە لەوەی پشتی لە نائاگاییەكەی كردووە و ڕووی لە  هۆشی خۆی 
)ئاڕاستەی  هۆش(   دەكا  ئاڕاستەی خۆی  خۆی  داواكارییەكانی  و  دەدا  بڕیارەكانی خۆی  كردووە،  
وەكو دەریایەك   بیەوێ  شەپۆڵەكانی ڕابێنێ لەسەر ئەوەی ئازاری ئەوانیتر نەدەن، چون مەیتەرێك 
بیەوێ ئەسپەكانی ڕابێنێ   زیان بە ئەسپسوارەكان نەگەیەنن ، چون دارستانێك  دارەكانی ڕابێنێ  
دوای  خود  واتایەی،  بەو  تێدەكەن،  ڕووی  ڕێبوارانەی  ئەو  بەسەر   سێبەربن 
 ) چاكەخواز  )خودێكی  دەبێتە  دەكا،  ناخودئاگاییەكەی  لە  پشت  ئەوەی 
ئەگەر بۆ  زەمەنێكی كورتیش  بێت،  دەكرێ  ئەو زەمەنەش گۆڕان 
بە خۆیەوە ببینێ ،  خود لە خۆی )لە هۆشەكەی( داوا دەكا ببێتە 
بارانی  و  سەرەنجڕاكێش  شەونمی  و  گیانپەروەر  شنەی 
لێناكا ببێتە پڵینگی بریندار و نێچیر  ژیانهێنەر، داوای 
ڕاوبكا، داوای لێناكا ببێتە ورچی خەواڵوو و  هەموو 
و  زێوانێك  ببێتە  لێناكا  داوای  بكا،  نرخ  بێ  شتێك 
مردووەكان بخوا و بانگەشەی بینینی مردووێك بكا 
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كە ڕقی لە چاكەیە، ئەو داوا لە خود دەكا ئەگەر  بوو بە هەر شتێك ، ڕۆحێكی چاكەخواز بێت، بۆ 
نموونە )نموونەیەك لە دیدی خۆمانەوە( ئەگەر قەرارە ببێتە زێوان، ئەوا دەبێت بانگەشەی بینینی 

بەڵكو خۆراكی خۆی  نەخوا،  مردووەكان  چاكەی  خۆشدەوێ ،  كە   بكا  مردووێك 
لەگەڵیان دابەش بكا، بەاڵم پرسیارە جەوهەرییەكە لێرەدا ئەوەیە : شاعیر داوا 
لە هۆشی خۆی دەكا  چاكە لەگەڵ كێدا بكا ؟  هەڵبەت چاكەكردن لەگەڵ خود 
لەو ئانەدا ناكەوێتە بازنەی ئەویترەوە، بۆیە دەكرێ  لەو ئانەدا خود ئەویتر و 

ئەویتر خود بێت، شاعیر هەر خۆی وەاڵم دەداتەوە : 
))من لە تۆ داوادەكەم  هەر خۆت ببیتە

 شنەی گیانپەروەر و شەونمی سەرەنجڕاكێش و
لە  بەر  دەكا   هۆش  لە  داوا  شاعیر  دەركەوت  من((  ژیانهێنەری  بارانی   
هەر كەسێك چاكە لەگەڵ )خود(دا بكا ، خودێك وەك لە سەرەوە باسمان 
كرد چۆن بۆتە قوربانی فەزایەكی گشتی كە وای لە وەسیلەكان  كردووە  
جانەوەری دڕەندە بن بۆ  شاعیر ، بۆیە وەكو ئەلتەرناتیڤێك بۆ ئەوەی كەس 
نییە چاكە لەگەڵ )خود(دا بكا، شاعیر داوا لە هۆشی خود  دەكا چاكە لەگەڵ 
)خود(دا بكا، شاعیر هەر بە تەنها فرمان بە هۆش  ناكا و هەڵبێت، بەڵكو 
بۆشی دەسەلمێنێ   هەر بە ڕاست شایستەی ئەو یارمەتیدانەیە و كەسێكە 

هەمووان پشتیان تێكردووە و ئیتر نابێت خود ) هۆشی خود( پشتی تێبكا، 
كردبوو  خۆی  هۆشی   لە  پشتی  خۆی  سەرەتادا  لە  شاعیر  ئەگەرچی 
ئاگاییەی خۆی  ئەو  بۆ  وەرگێڕێ ،  شاعیر  ڕووی  وایلێكرد  بێئومێدی  و 
باسی ئێستا و ڕابردوو دەكا ، بۆی باسدەكا  چۆن لە ڕابردوودا ئەوەندە 
بێمنەت بووە، داوای لە هەوەكان كردووە لێی دووربكەونەوە، وەلێ  ئێستا 

هەیە،   گەڕانەوەیان  دووبارە  بە  پێویستی  ئەوان،  دووركەوتنەوەی  دوای 
ئەوەی  بۆ  دابنێتەوە  بۆ  كەمینیان  ناچارە  ناگەڕێتەوە،  ئەوان  ئەوەی  لەبەر 

بگەڕێنەوە خاڵی سەرەتا )بۆ الی شاعیر(  ، ئەمەش ڕووبەڕووی دوو ئاماژەمان 
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دەكاتەوە، ئاماژەی یەكەم ئەوەیە كە خود هەڵەی كردووە بەرامبەر هەورەكان و ئێستا لە پێناوی 
خود خۆیدا نەك لە پێناوی هەورەكان ، هەوڵی گەڕاندنەوەی هەورەكان دەدا، ئاماژەی دووەم ئەوەیە 
كە هەورەكان فرە مانان و دەكرێ گوزارشت بن لە شتگەلی تریش ، بۆ نموونە لە كۆمەڵێك مرۆڤی 
سپی، یان لە كۆمەڵێك كەشتی كە هەڵگری مرۆڤی سپین، بۆیە دەكرێ  بڵێن: لەنێو هەورەكانی 
)نیتشە(دا مرۆڤی سپی هەن، دواتر گەمەكە فراوانتر دەبێت و شاعیر باسی ئەوە دەكا  بۆ داوای لە 
هەورەكان كردووە دووربكەونەوە، وەاڵمەكەش ئەوەیە كە پێشتر حەزی لە خۆر بووە و ئێستا بێزارە 
لەو خۆرەی خۆر نییە و فانۆسێكی بێكەڵكە ، بۆیە دوای ئاشكرابوونی بچمی ڕاستەقینەی خۆر، شاعیر 
كار بۆ گەڕاندنەوەی ئەوانە دەكا   ئەنتی خۆر بوونە و ڕێگربوونە لە بەردەم گەیشتنی خۆری زیاتر 

بە خود. 
هەست بە جۆرێك لە خۆ پەرستی كرا ، شاعیر لە پێناوی خۆی داوا لە هەورەكان دەكا بگەڕێنەوە، 
پێناكرێ ،  هەستی  خۆیدا  )نیتشە(  ژیانی  لە  شیعرەكەدا،  لە  دەبینرێ   خودییەی  بەرژەوەندییە  ئەو 
تا  )نیتشە(  ئەگینا   ، بخوڵقێنێ   شیعری  گەمەیەكی  ویستوویەتی  )نیتشە(  ئەوەیە  واتای  ئەمەش 
ئایدۆلۆژی  تەمتومانی  لەژێر  نەشاردەوە  خۆی  دیدی  و  نازییەكانەوە  بە  نەبەستەوە  خۆی  كۆتایی 
ئەوانەوە، ئەگەرچی )ئەلیزابێت(ی خوشكی دوای مردنی )نیتشە( خیانەتی لە فیكری )نیتشە( كرد و 
)هیتلەر(ی بۆ كردنەوەی ئەرشیفەكەی بانگ كرد ، وەلێ  دیدی )نیتشە( تا ئێستاش لە زۆر ئاستدا 
ئاوابوو، ئەوەتا )هایدگەر( وەكو بیرمەندێك  بایەخە، پێشتریش هەر  جێگای 
كە لە  ڕوانگەی دیدە فەلسەفییەكانیەوە هەوڵیداوە بیر و دیرۆكی بیر 
بۆ بەڵگە و شیكاری ڕاستەقینەی پڕۆژە ئەنتۆلۆجییەكەی خۆی بخاتە 
)نیتشە(ەوە،  فەلسەفەی  بارەی  لە  هەیە  نرخداری  وانەی  گڕ، 
دەوەستنەوە،  )هایدگەر(  دژی  نازییەكان  دواتر  ئەگەرچی 
ئەوكاتەی  هەیە  خۆی  گرینگی  )نیتشە(  فەلەسەفەی 
بیرمەندانی  و  )سارتەر(  و  )كامۆ(  سەر  دێتە  قسە 

بوونخوازی و پاش بوونخوازی و هتد،
))كاتی خۆی دوای حەقیقەتی  تاڵ  كەوتبووم
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 وەلێ  ئێستا  دەستم بۆ ئەڵقەكانی زوڵفی رێكەوتە بردووە 
وەك دەستخەرۆدانی منداڵێك و بردنی 

هەر ئاواش رێكەوت هاوڕێم بێت و دەستخەرۆشی بكەم 
دەمەوێ   ئەمڕۆ  میواندار بم 

بگرە  نسیب لە خۆم تەرە نەكەم و چزووی  پیا نەكەم ،((
)حەقیقەتی تاڵ ( ئەو دەربڕینەیە  دەكرێ  لە ئاستیدا بوەستین، هەر بەڕاست 
حەقیقەتێك هەیە  تاڵ بێت؟   ئێمە پێویستیمان بە حەقیقەت هەیە، كەواتە 
حەقیقەتی تاڵ واتای چییە؟  بوونی ئەو حەقیقەتە تاڵە سەلمێنراوە و شاعیر 
دایك  چۆن  وەك  ڕابردوودا،  لە  كەوتووە  دوای  بوونی،  لە  دڵنیایە  ئەوەندە 
كوێرێك  چۆن  وەك  ڕۆڵەكانیەتی،  كە  خۆی  ڕۆحی  پارچەكانی  لە  دڵنیایە 
ئاواش  بكا،  ڕێ  ناتوانێ   َبسەنن  لی  گۆچانەكەی  ئەگەر  لەوەی  دڵنیایە 
شاعیر لە شیعرەكەدا دڵنیایە لەوەی لە ڕابردوودا حەقیقەتی  تاڵ  بەشێك 
بووە لە ژیانی و  بێ  ئەو لەو كوێرە چووە  ناتوانێ  ڕێ بكا، وەلێ  ئەوكاتەی 
ئێستا جێگای ڕابردوو دەگرێتەوە، هاوكێشەكان گەاڵ دەگرن و گەاڵكانیش 

قسەیەكی تر دەكەن )هاوكێشەكان دەگۆڕێن (
دەكەن،  ژیانی  لە  ڕوو  كە  گەورەكان  گۆڕانە  دوای  مرۆڤ  هەمیشە   

پیرۆز  و خراپدا،  باش   ، و بەهەشتدا  بەرەی دۆزەخ  لەنێوان دوو  ژیانی  
لە  خۆی  بارگەی  شاعیر  ئەوەتا  دەبێ ،  دابەش  نەفرەتلێكراودا  و 
سەرزەمینە یەكەمییەكەیەوە كە هەر خۆی خوڵقاندویەتی، دەگوازێتەوە 
فەزا  هەمان  كە  دووەمییەكە  فەزا  و  دووەمییەكە  سەرزەمینە  بۆ 
یەكەمییەكەیە و گۆڕاوە، گۆڕانی فەزاكەش بەستراوەتەوە بە گۆڕانی 

خودەكەوە، ئەوكاتەی خود چیتر دوای حەقیقەتی  تاڵ ناكەوێ  و دەبێتە 
هاوڕێی ڕێكەوتە و كار بۆ دەستخەرۆدانی ڕێكەوتە دەكا ، گۆڕانی فەزاكە 

تۆماتیكی دەبێت 
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پەیوەندییە  ئەو  بردنی(  و  منداڵێك  دەستخەرۆدانی  )وەك  ئەمەیە:  دەربڕینێكی سەرەنجڕاكێشتر   
چییە   لەنێوان دەستخەرۆدانی ڕێكەوتە و دەستخەرۆدانی منداڵدا هەیە؟ ڕاستییەكە ئەوەیە  منداڵ 
ئاسانتر دەستخەرۆ دەدرێ  بەبەراورد لەگەڵ مرۆڤێكی كامڵ )مرۆڤی كامڵ لە ئاستی تەمەندا، ئەگینا 
منداڵیش مەخلوقێكی ناكامڵ نییە(  بۆیە شاعیر هەوڵدەدا ڕێكەوتە بكاتە منداڵ و سیفەتەكانی 
نزیك بكاتەوە لە سیفەتی منداڵ )ئەو سیفەتانەی دوا جار دەستخەرۆدان ئاسان دەكەن (  ئینجا 
دەستخەرۆی بدا، شاعیر هەستی بەوە كردووە كە مرۆڤی كامڵ دەستخەرۆدانی قورسە، بۆیە ئەویش 
دەیەوێ  ڕێكەوتە بچوێنێت بە منداڵ و ئینجا دەستخەرۆی بدا )ئەمە ڕێگاكەی بۆ كورت دەكاتەوە ( 
لە سەرەوەدا چەند جارێك وشەی )هێز( مانیفێست  بوو، كردەی دەستخەرۆدان هێزێكی لە پشتەوەیە، 
فەلسەفەی هێزی )نیتشە( باسی ئەوە دەكا كە ڕەگەزی چێژخوازی وەكو ڕەگەزێكی ئەخالقی شیاوی 
ڕەتكردنەوەیە) 2( ، بەهای كرداری مرۆ دەبێت لە ڕووی ئەندازەی یارمەتییەك چاوی لێ بكرێ ، كە 
ئەوان بۆ گەیشتن بە هێز بە كاری دەبەن، چێژ ئامانج نییە و شتێك نییە مرۆڤ هەوڵی دۆزینەوەی 
بدا، لە بازنەیەكدا كە خواستی هێز بااڵدەستە، چێژ بێ مانایە و ئەو شتەی بوونێك بۆ هێزێك دروست 
دەكا، هەر ئەو شتە مانادار و نرخدارە ، هێز و چێژ گرێدراون بە یەكترەوە، چێژ بە بێ  هێز  هیچە 
و هێزیش بە بێ  چێژ هیچتر، مرۆڤ بۆ ئەوە هێز بە كار دەبا، تا بگاتە چێژ ، چێژێك كە دەرەنجامی 
هێزە، ئەو كاتەی شاعیر هێز دەكاتە كەرەستەی دەستخەرۆدان ، چاویشی بڕیوەتە چێژێك لە گۆشە 

دوورەكەدا چاوەڕێی دەكا 
))ئێستا چیتر زەردەشت سەرسەخت نییە

چون بایەكی گەرم و توێنەرەوەی سەهۆڵبەندان 
بۆتە جیلوەی هێمنی و ئارامی ،

ئەو ئێستاش لە كوێستانەكەیدا لە چاوەڕوانیدایە
تەنها جیاوازی ئەوەیە

 كە ئێستا لە دوندەكان دابەزیوە ،
لە بەستەڵەكە  زیندووەكان  زۆرتر چۆتە پێش 

ماندوو و خۆشحاڵە 
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خوڵقێنەرێكە
 خەریكە حەوتەمین رۆژی ئافراندن  تێدەپەڕێنێ  ،((

بووە،   ) نیتشە   ( و شیعری  فەلسەفە  ئاوێتەی   كارەكتەرێك   وەكو  )زەردەشت( 
هەڵبەت شیعر ناكەوێتە دەرەوەی  فیكرەوە، بەاڵم هەندێك تایبەتمەندی خۆی 
دەتوانێ   ئەوەی  بكەن،  كەشفی  نەتوانن  فەلسەفە  و  فیكر  ڕەنگە  كە  هەیە 
دوورەكانی  ئاسۆ  گەشتی  )شیعریەت(  بەلەمی  بە  خوێنەرێكە  بكا  كەشفیان 

شیعر و قواڵییە سەختەكانی شیعری كردبێت. 
لەسەر  لە قسەكردنە  )زەردەشت(ە  جۆرێكە  كە  ئەویتر  لەسەر  قسەكردن 
پارچە شیعرەی سەرەوەدا نزیك  لەو  )زەردەشت(  واتایەی وێنەی  بەو  خود، 
كراوەتەوە لە وێنەی خود )لە پارچەكانی خوارەوەدا ئەمە دەگۆڕێ  ( ئەوەتا 
وەك چۆن خود لە سەرەتادا كەسێكی سەرسەخت بووە و پشتی لە ئاگایی 
)زەردەشت(یش   دوورخستونەتەوە،   خۆی  لە  هەورەكانی  و  كردووە   خۆی 
كەسێكی سەرسەخت بووە  و ئێستا بۆتە  جیلوەی هێمنی و ئارامی،   گۆڕانی 
)زەردەشت( هۆكاری بۆ هێنراوەتەوە، وەك چۆن لە بابەتی گۆڕانی )خود(دا 
هۆكارەكان دیاریكرابوون،  گۆڕانی )زەردەشت( بۆ دوو هۆكار دەگەڕێتەوە 
شیعرەكەدا  لە  پێنەداوە  ئاماژەی  )نیتشە(  و  ناڕاستەوخۆیە  هۆكارێكیان   ،

، بەاڵم  ئەوەی  لە پشتی وشەكانەوە هەستی پێدەكەین ئەوەیە كە:) 
گۆڕانی زەردەشت بەرهەمی گۆڕانی خودە( هۆكارەكەی تر ڕاستەوخۆیە 
و )نیتشە( خۆی ئاماژەی پێداوە، ئەویش خۆی لە دابەزینی )زەردەشت( لە 
دوندەكان و  چوونە پێشەوەی  لە بەستەڵەكە زیندووەكاندا  دەبینێتەوە   

)زەردەشت( وەكو خوڵقێنەر ،،،
)زەردەشت(  تر   خوڵقێنەرانی  لەگەڵ  جیاوازە  خوڵقێنەر  (ی  )زەردەشت 

خەریكی  خوڵقێنەر  ئافراندنە،  ڕۆژی  حەوتەمین  تێپەڕاندنی  خەریكی 
خاسیەتە  ئەمەش  جەقبەستوویی،  و  جێگیركردن  خەریكی  نەك  تێپەڕاندنە 
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جەوهەرییەكەیە لە كەسایەتی )زەردەشتی خوڵقێنەر(دا ئەگەر قەراربێت )زەردەشت( لەو شیعرەدا 
چەند كارەكتەرێك بێت لەنێو یەك كارەكتەردا، فرە بچمی )زەردەشت(  بۆ چەند ئاڕاستەیی فیكری 
)نیتشە( دەگەڕێتەوە، )نیتشە( لە شیعرەكەیدا زوو زوو ئاڕاستەی فیكری خۆی گۆڕیوە بە بێ ئەوەی 

بهێڵێ پەرتبوون و پەرشوباڵوی ڕووبدا  زیاتر مەبەستی گەمەیەكی شیعری بووە  ،  
)) خامۆش!

ڕاستییەك هاوشێوەی هەورە ڕەشەكان
 لەژوور سەرم هاموشۆ دەكا 

لە دڵی هەورەوە 
بروسكەیەكی ون شریخە دەدا 

ڕاستی یاغر یاغر لە قاڵدرمە فراوانەكانەوە ڕووە و من دێت :
وەرە ! ئەی حەقیقەتی ئازیز  

وەرە ! ئەمە حەقیقەتی منە  ،((
، چونكە ڕاستییەك بوونی هەیە   دەبێت لە  نادیار(  )ئەوانیتری  لە  شاعیر داوای  خامۆشی دەكا 
ئاستیدا بێدەنگ بین و لێبگەڕێن ڕاستییەكە قسەی خۆی بكا، ڕاستییەك لە ژوور سەری شاعیرەوە 
)لە ژوور سەرم( ئەو دەربڕینەیە  دەكرێ  وەكو بەهای  ڕاستی چاوی لێ بكەین،  هاموشۆ دەكا  
ئەمەش ناكۆكە لەگەڵ دیدی فەلسەفی )نیتشە( بۆ ڕاستی كە ڕاستی بە ئازار 

بەخش دادەنا ، ئەو ناكۆكییە جوانی بەخشیوە بە شیعرەكە.
لەنێوان  هەیە  ناكۆكی  لەوەی  دڵنیابینەوە  دەكا  وا  زیاتر  ئەوەی   
شیعرییەكەی،  دەقە  نێو  فیكری  و  )نیتشە(  فەلسەفی  فیكری 
ئەوەیە  كە )نیتشە( حەقیقەت بە ئازیز ناوزەد دەكا  )وەرە 
ڕابردوودا  لە  ئەگەر  وەلێ   ئازیز((   حەقیقەتی  ئەی 
شاعیر خۆی دوای )حەقیقەتی  تاڵ( كەوتبێ ، ئیستا 
فراوانەكانەوە  قاڵدرمە  لە  (خۆی  ئازیز  )حەقیقەتی 
ڕووە و ئەو دێت،  ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستییەیە 
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كە گۆڕانی )زەردەشت ( و گۆڕانی خود، گۆڕانی حەقیقەتیان بەدوای خۆیاندا هێناوە و لە )حەقیقەتی  
تاڵ(ەوە  بوو  بە )حەقیقەتی ئازیز (  ئەو گۆڕانە دوا جار دەبێتە پەراوێزی بابەتێكی گرینگتر كە 

بابەتی )گۆڕینەكانی خود(ە  خود دەتوانێ  بگۆڕێ  و ئاڕاستەی شتەكان بەو جۆرەی 
دەیەوێ  دیاری بكا، ئەگەر لە سەرەوە باسی )خودی خوڵقێنەرمان( كردبێ ، ئەوا 
لێرەدا باسی )خودی گۆڕەر(مان كرد، كە خودێك بوو توانی شتەكان بگۆڕێ  و 
لێنەگەڕێ بێدەنگ دابنیشن ، خودێك )حەقیقەتی  تاڵ(ی گۆڕی بۆ ) حەقیقەتی 

ئازیز (
))بە دوو چاوی غەمگین 

دڵگیرانە نیگام دەكا و
 نیگاكانی هەست بزوێن و سەرەنجڕاكێشن

 دەڵێی نیگای كچە الوەكانن ،
پێموایە هەستی بە نهێنی بەختەوەربوونی من  كردووە 

هەستی بەوە كردووە
 وەك بڵێی  من لە دوندەوە دابەزیوم

 بۆیە ئاوا هێمن و لەسەرەخۆم 
دەڵێی لەودیو بینینەكانی دەعبایەكی گوڵ ڕەنگ

 لە  هەمبەر  مندا  دەمی لێكردۆتەوە ،((
)حەقیقەتی ئازیز( وێنای كێشراوە و بۆ خوێنەر وازی لێ نەهێنراوە بە 
وێنای  تێگەیشتنی  ئاستی  گوێرەی  بە  یان  بكا،  وێنای  ئارەزووی خۆی 
بكێشێ ، )حەقیقەتی ئازیز( وەكو حەقیقەتێكی غەمگین خۆی مانیفێست 
دەكا، بەاڵم غەمگینێك  نیگاكانی هەست بزوێن و سەرەنجڕاكێشن ) 

غەمگینەكە غەمگینێكی ئاسایی نییە (  شاعیر نیگاكانی ئەو حەقیقەتە 
دەچوێنێ  بە نیگای كچە الوەكان، ڕەنگە ئەمەش تا ڕاددەیەك ناكۆك بێت 

لەگەڵ ئەو دیدە فەلسەفییەی )نیتشە( بۆ ژنی هەیە، 

205ئەدەبیسەردەم



پێویستە سێكس و جێندەر تێكەڵ نەكەین ، یەكەمیان بایۆلۆژییە و دووەمیان دەرونیی – كۆمەاڵیەتییە 
، )نیتشە( ڕاستەوخۆ باسی ئەو جیاوازییە ناكا، وەلێ  لە جیاوازی نێوان )مێبوون ( و )ژنبوون( تێدەگا 
، الی )نیتشە( نەمانی غەریزەی ژنانە، فەوتانی ژنە، باسی ئەو تایبەتمەندییە بایۆلۆژییەی ژن دەكا 
كە دەبێتە هێزێك بۆ ژن خۆی ) دیسانەوە بەر بابەتی هێز دەكەوینەوە( ،)سیمون دو بۆڤوار( لەو 
ئاستەدا قابیلی بەراوردكردنە لەگەڵ )نیتشە(  )نیتشە( جیاوازی نێوان )ژن( و )پیاوی( بەستۆتەوە بە 
ڕوانگەی جیاواز و بەهای جیاوازەوە، ڕەخنە دەگرێ  لە دوالیزمی فەلسەفی  یان میتافیزیكی )دوالیزمی 
جنسی(  چەند میتۆدێك دەخاتە ڕوو كە گرینگن و گرینگییەكەیان دەتوانێ  بگاتە چەندین و كون و 
ئاست و لەوێوە ئیش لەسەر چەندین ڕاستی بكا، لە )ئەركیۆلۆژیای ئاكار(دا )نیتشە(  قسە لەسەر 
ئەو بەهایانە دەكا كە زیهن  بە بەرزتر دادەنێن بە بەراورد لەگەڵ لەش ، لەوێدا ژنان بە لەشیان 

جیادەكرێنەوە، الی )نیتشە( ئەو بەهایانە وا دەكەن  توشی گوناهبین )3( 
) حەقیقەتی ئازیز( حەقیقەتێكی هەستیارە و توانای ئەوەی هەیە دەرك بە نهێنییەكان بكا ، ئەوەتا 
ئەمەیە:  دەبێت  بەیان  پرسیارەی  ئەو  وەلێ   كردووە،  شاعیر   بەختەوەربوونی  نهێنیی  بە  دەركی 
حەقیقەت بۆ غەمگینە كە دەبینێ  خود بەختەوەرە؟  دواتر دەكرێ  بپرسین: ئایا ئەوەی حەقیقەتی 
ئازیزی غەمگین كردووە بەختەوەری خودە؟  ئایا حەقیقەتی ئازیز گەرەكیەتی خود بەختەوەر بێت ؟ 

)زەردەشت( وەكو خود 
)زەردەشت(دا  لەنێو  )نیتشە(  خودی  خود،  دەبێتە  )زەردەشت(  ئەمجارەیان 
دەتوێتەوە، ئەوەی لە دوندەكانەوە دابەزیبوو ، )زەردەشت( بوو نەك خود، 
)زەردەشت(  قووڵە   ئەوەندە  توانەوە(  )لەنێویەكتری  وەلێ  كرداری 
دەبێتە خود و خودیش دەبێتە )زەردەشت(  بە ڕاددەیەك ئەو 

دووانەت بۆ لە یەكتری جیاناكرێتەوە.
بابەتێكی  لە  هەڵدەگرێ   زۆر  قسەی  )دووانەیی(     
سەربەخۆدا ، یان لە دەقێكی ئەدەبیدا كە )دووانەیی 
بابەتی  وەلێ   داگیركردووە،  گەورەی  بەشێكی   )
چركەیەكی  چەند  بۆ  شیعرەكەدا  لە   ) )دووانەیی 
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دیاریكراوە و خێرا دەگۆڕێ ، بۆیە ئێمەش زیاتر لەسەری ناوەستین و لێیدەگەڕێین  
)) خامۆش ! ، چونكە ڕاستیی من لە دوواندایە :

- ماڵت خرا بێت زەردەشت!
دەڵێی ئەو مرۆڤەی  كە )زەرناب(ی قووت داوە 

لە كۆتایدا ورگت هەڵدەدڕن  بۆ دەرهێنانی زێڕ ! ،
زەردەشت! ، تۆ زیاد لە پێویست بە توانای 

بێ ئەندازە خەڵك سەرسام دەكەی و  وایان لێدەكەی  حەسوودیت  پێببەن،
من لە بەرامبەر شەوقی دڵگیرتدا  خۆم  ناگرم 

هاوار بۆ سێبەر دەبەم و  هەڵدەلەرزم 
دە تۆ بڕۆ بە توانا ، بڕۆ  

ئەی زەردەشت!  ، لە  خۆری خۆت  دووركەوە! ،،،((
دیسانەوە  نادیار،  ئەوانیتری  لە  دەكا  خامۆشی  داوای   )نیتشە(  دیسانەوە 
ڕاستی قسە دەكا، وەلێ  ئەمجارە ڕاستییەكی نەناسراو نییە ، بەڵكو )ڕاستی 
خود(ە: )) خامۆش ! ، چونكە ڕاستیی من لە دوواندایە(( هەر لەبەر ئەوەی 
)ڕاستی خود( لە دوواندایە، ئیتر بەالی  خودەوە  دەبێت هەمووان بێدەنگ بن 
و قسە نەكەن )ڕاستی  خود  قسە دەكا (  دەكرێ   )ئەوانیتری نادیار(  تاقە 

كەسێك بووبێت، ئەویش خودی )زەردەشت(ە  شاعیر داوای لە )زەردەشت( 
كردبێت  بێدەنگ بێت، وەلێ  ئەمە تێگەیشتنە دووەمییەكەی منە لەو 
سەرەتادا  لە  ئەوەیە  هەر  یەكەمییەكەم  تێگەیشتنە  و  شیعرە  پارچە 
نادیار دەكا  خامۆش بن،  ، شاعیر داوا لە كۆمەڵێك كەسی  باسمكرد 
ئێمە ئەو كەسانە نابینین ، خود لە ڕێگەی ئەو بێدەنگ كردنەوە، ئەوان 

مەحكوم  دەكا  بەوەی گوێ  لە )ڕاستی خود( بگرن 
 ئەو مەحكومكردنەی  خود دەكەوێتە كوێی فیكری فەلسەفی )نیتشە(ەوە؟   

ئەمە،  بۆ  بەڵگەش  و  ژیان  بە  )نیتشە( هەمووان مەحكومن  دەزانم الی  من 
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دیالۆگەكەی نێوان  )نیتشە( و دكتۆرەكەیەتی لە كۆتاییەكانی ژیانی )نیتشە(دا، ئەو كاتەی دكتۆر 
دەیەوێ  وەكو نەخۆشێك مامەڵە لەگەڵ )نیتشە( بكات،

ئینجا وەسفە گشتییەكەی )زەردەشت( دەستپێدەكا و شاعیر بە تەواوی وەسفی ئەو )زەردەشت(ە دەكا   
لە شیعرەكەیدا  لەپاڵ   وشە و ڕستە و دەربڕینەكانیدا وجودی هەیە، ئەو كەسێكە تا ئاستی ئیرەیی 
پێبردن بەهێز  و سەرسامكەرە، بە ئاشكرا هەست بەوە دەكەین خود )حەقیقەتی خود ( ئیرەیی دەبا 
بە )زەردەشت( ، ئەمە جگە لەو ئیرەییە گەورەیەی ئەوانیتر بە )زەردەشت(ی دەبەن ، بە گەڕانەوە 
بۆ دیدی )نیتشە( لە  بابەتی )بەزەیی(دا ، دەكرێ  قسە لەسەر دیدی ئەو بۆ )ئیرەیی( بكرێ  )نیتشە 
بەزەیی بە خراپ دادەنا ( ،  )نیتشە( بانگەشەی )مرۆڤی بااڵ – سوپەرمان( دەكا،  هەڵبەت )گۆتە(ش 
لەنێو هۆنراوە دراماتیكییەكانی نێو )فاوست( دا  وێنای وەها مرۆڤێكی كێشاوە  بەاڵم دەبینین  خود 
وەكو كەسێكی بێدەسەاڵت كە هەڵدەلەرزێ  لە سێبەردا دەردەكەوێ ، ئەمەش دژە لەگەڵ   دیدی 
فەلسەفی )نیتشە( بۆ مرۆڤ و خود ، كە پێیوایە تەنانەت خودی بەزەیش  بۆ مرۆڤ خراپە و پێویستی 

نییە 
))دەتەوێ  نووری زیادەت ببەخشیە ئەوانیتر بە مشتان 

وەلێ  ئەوەی زیادە خودی تۆیە! 
ئەی بە توانا وریابە

ئەگەر مەیلی بەخشینت هەبوو  
لە خۆتەوە دەستپێبكە 

زەردەشت
خۆت ببەخشە !،((

فەلسەفی  دیدی  لەنێوان  هەیە  ناكۆكی  گوتمان  وەك 
)نیتشە( و ئەو دیدە شیعرییەی )نیتشە( لە قەسیدەكەیدا 
ناكۆكییانە  ئەو  كە  گوت  ئەوەشمان   ، دەیخاتەڕوو 
بە  بەخشیوە  جوانییان  و  شیعرین  گەمەیەكی 
شیعرەكە ، گریمان  ئەگەر ئەو ڕوانگە بێكەڵكە بۆ 
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شیعر دروست بێت كە پێیوایە شیعر دەكەوێتە دەرەوەی فەلسەفەوە )من قەت لەگەڵ ئەو دیدەدا 
نیم(  ئەوا دیسانەوە )ناكۆكی( و هەموو ئەو چەمكانەی پەیوەستن بە ناكۆكییەوە، یەقەمان بەرنادەن 

لە بازنەی شیعرەكەدا، یانی ئەگەر حاشامان لە بوونی بازنەی فەلسەفی )نیتشە( 
ناجێگیری  چەندین  ڕووبەڕووی  دیسانەوە  كۆمیدییە،  تاوانێكی  ئەمە  كە  كرد 
شاعیر  بینیمان  وەك   ، دا  )نیتشە(  قەسیدەكەی  بازنەی  لە  دەبینەوە  فیكری 
بەخیلی  هەمووان  ئاستێك  دەیگەیەنێتە  بەرزدەكاتەوە  ئەوەندە  )زەردەشت( 
پێدەبەن، وەلێ  دواتر )خودی خود( ئەو مرۆڤە بەرزكراوەیە بە بێكەڵك دادەنێ  
خۆیەوە  بەخشینی  لە  هەیە،  بەخشینی  مەیلی  ئەگەر   دەكا  لێ  داوای  و 
، كەواتە یانی چی تۆ كەسێك بەرزبكەیتەوە و پێشتوابێت بێ  دەستپێبكا 
كەڵك و زیادەیە ؟ ئەو ناكۆكییانەی لە ئەزمونی شیعری )نیتشە(دا هەن، 
قابیلی ئەوەن لە چەندین گۆشە نیگای جیاوازەوە قسەیان لەبارەوە بكرێ ، بە 
داخەوە تا ئێستا لێكۆڵینەوەیەكی ڕەخنەیی یان بابەتێكی ڕەخنەیم نەبینیوە 
تیایدا ڕەخنەگرانی كورد  بەو زمانەی  كە پێویستە  قسە لەسەر ئەزموونی 

شیعری )نیتشە( بكەن.
 

 سەرەنج  : دوای وەرگێڕانی دەقی شیعرەكەی )نیتشە( دەستكاری  فۆڕمی نووسرانەكەیم 
كردووە بە مەبەستی ڕوونبوونەوەی زیاتری ئەو دێرانەی لێكۆڵینەوەكەمان  قسەیان 

لەسەر دەكا ،،، 

پەراوێزەكان :
بگەڕێوە بۆ : )پەیكەری ست ڕافۆن ( وەكو دوا پەیكەری نێو كۆنە باخچەكەی   )1(

فیكر ، بڵند باجەالن ، گۆڤاری )نوێ  ( ژمارە )2( ، 2013 ،،،
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LI tre mine lAfr Ase  ،   Introduzione di :Alessandro Spie Gar   ، Milano  ، 2001 2-
)3(  زن در تفكر نیچە ، نوشین شاهندە ، چاپ اول ، 1382 ، انتشارات قصیدە سرا ،،،

سەرچاوەكان : 
بهترین اشعار نیچە سرودەهای زرتشت، ت : شجاع الدین شفا ،،،  1-

تاریخ فلسفە غرب ، برتراند راسل ، ت: دریا بندری ،،،  2-
     َNietzche  ، Introduzione di :Alessandro nero ،Milano، 2008     3-

LI tre mine lAfr Ase  ،   Introduzione di :Alessandro Spie Gar   ، Milano  ، 2001 4-   
-5 نیتشە و پاش تازەگەری ، د، محەمەد كەمال ، چاپی یەكەم ، دەزگای حەمدی ، سلێمانی ، 2006 
-6 ایتن جلسون ، روح الفلسفە ااڵوروبیە فی العصر الوسیگ ، ترجمە : امام عبدالفتاح امام ، دار 

الپقافە للگباعە والنشر ، الگبعە الپانیە ، القاهرە ، 1982
-7 هەژاریی بەهێز ، فریریك نیتشە ، و : بڵند باجەالن ، ڕۆژنامەی هەواڵ ، كەركوك ، 2013 
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محەمەدڕەزا سەفدەری، لە شاری "خورموج"ی سەر بە باشووری ئێران و لە ساڵی ١٩٥٤دا چاوی بە 
ژین هەڵێناوە. لە تەمەنی بیستوسێ ساڵیدا و به  مه به ستی خوێندن، لە "ئەنەستیتۆی هونەر" ڕووی 
لە تاران کردووە. دوای دوو ساڵ، واتا پاش شۆڕشی گەالنی ئێران، لە بەشی درامای زانکۆی هونەری 
له   جار،  یەکەمین  بۆ  و  سەردەمەدا  لەو  سەفدەری  چیرۆکەکانی  داوە.  خوێندن  بە  پەرەی  تاراندا، 
گۆڤاری "کتاب جمعه "ـی ئه حمه د شاملوودا باڵو کراونه ته وه . ئەم چیرۆکانە، لەو سەردەمەدا و لەنێو 
نووسەرە جددیيەکانی ئێراندا، وەک ڕووداوێکی ئەدەبی خراونه ته  بەر باس و مشتومڕە ئەدەبییەکان.

محەمەدڕەزا سەفدەری
وەرگێڕان و ئامادەکردنی: بەڕۆژ ئاکرەیی
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سەفدەری: کەمدوو، ماندوو، دوورەپەرێز، جدی، تووڕە و... میهرەبانە.
لە بەیانییەوە کە لە خەو هەستابووین، هەر بە دەوری خۆیدا دەخوالیەوە. دەچووە مه تبەخ، تاوێک 

نازانم لەوێ چیی دەکرد و دەهاتەوە ژوورێ.
هاتەوە ژوورێ: »هیچت پێویست نییە؟«

کتێبەکەم داخست و سەیرێکم کرد: »نا.«
لێی دەڕوانیم.

سەرم بادا: »سوپاس.«
گوتی: »چی دەخوێنییەوە؟« سەیرێکی کتێبەکەی ناو دەستمی کرد: »ئاها... چیخۆف! دوو چیرۆک لەو 
کتێبەدا هەن، هیی ئەوەن پاش خوێندنەوەیان، بچی پەتێک هەڵخەی و لە داخان خۆت هەڵبواسی، کە 
من بۆچی نەمنووسیون. ئەرێ من بە تەما بووم چی بکەم؟« چووە بەر پەنجەرە و لە دەرەوەی ڕوانی.

***
هاوینی ١٩٨٤ بوو. تاران گەرم بوو. سەفدەری دوو ژووری بچووکی لە نهۆمی سەرەوەی 
ناوی  هەاڵتبوو.  خۆی  کە  گرتبوو،  کرێ  بە  چەپ  شاعیرێکی  باوکی  و  دایک 
دیکەی،  برادەری  دوو  و  خۆی  بە  شاعیرە  ئەو  نەمبیستەوە.  قەت  بوو؟  چ 
من  کە  کردبووەوە،  باڵو  بەرگێکدا  لە  و  پێکەوە  شیعرێکیان  کۆمەڵە 
گەورەدا:  شاری  لە  بچووکەکان  دڵە  هەیبوو:  سەفدەری  نەمدیبوو. 
عەبدۆی گەمییەوان/ چۆتە دوبەی/ تاکو لەیالی نۆسااڵنە بفرۆشی 

و/ قیستی گەمییەکەی بدا. 
من ماوەیەک بوو لە وەرگێڕانی چیرۆکێکی سەفدەری 
و  "چەتر 
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فێری  بووم  خەریک  وەرگێڕان  و  نووسین  زەبری  بە  کە  کاتمەوە،  ئەو  کوردییەکەی  )بە  بارانی" 
دەبووم( بووبوومەوە. سیامەک تەقیپوور )کە نووسەر بوو و برای برادەرێکم بوو و لەگەڵ سەفدەری 
و لە زانکۆدا، درامایان پێکەوە خوێندبوو( پێشەکییەکی لە بارەی سەفدەرییەوە بۆ نووسیبووم، کە 
دەرەقەتی وەرگێڕانی نەدەهاتم. هەر خەریک بووم و تەواو نەدەبوو. پاشان سیامەک بە براکەی 

گوتبوو سەفدەری لە تارانە و فاڵنه کەس ئەگەر بییەوێ دەتوانێ بیبینێ. 
چووبووم و دیتبووم.

- سیامەک نووسیویه ؟... باسی ئۆتۆمبێله که یشمی کردووە؟
- ئۆتۆمبێل؟

- ئادی ئەوکات  ڕینۆیەکم هەبوو.
چیرۆکەکانی سەفدەریم، )کە هێشتا نەبووبوونە کتێب( هەر هەموویان لە گۆڤارەکاندا خوێندبوونەوە. 

"بەردی ڕەش" تازە لە کتێبی "هەشت چیرۆک"دا، کە گوڵشیری هەڵیبژاردبوو پێشه کیی بۆ نووسیبوو، 
باڵو کرابووەوە. هەشت چیرۆکی هەشت نووسەری نوێ. هەمووشیان شاگردی گوڵشیری. 

یەکەمین جار لە سەفدەریم بیست: پێنج شەموان لە ماڵی گوڵشیری کۆ دەبینەوە، چیرۆک 
دەخوێنینەوە، لەسەر دەقەکان دەدوێین و مشتوومڕ دەکەین. 

نەموێرابوو قەت ڕۆژێک بپرسم: دەکرێ منیش بێم؟
"قازی ڕەبیحاوی"م به  هۆی سەفدەرییەوە ناسی. شەوێک چووینە ماڵەکەی، کە لە 

کۆاڵنێکی پشت زانکۆی تاران بوو. قەت ژووری وا پڕ لە کتێبم نەدیبوو، تا ئەو کاتە. 
سۆبایەکی عەالدین لە ناوەندی ژوورەکە بوو، کە کتری و چاپەزێکی لەسەر بوو. 

و من  دانیشتین  لەسەر کتێبەکان 
کتێبەکانم  سەیری  بەس 

قازی  دەکردن. 
لە  نازانم 
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چی تووڕە بوو و بە مینگەمینگەوە بەس جنێوی دەدا و چای دەخواردەوە. تازە لە زیندان بەر درابوو. 
باڵو  بووبووەوە  باڵو  چیرۆک"دا  "هەشت  هەمان  لە  "چاڵ"،  بەناوبانگەکەی  و  چاک  هەرە  چیرۆکە 

کرابووه وه .
- خوێندتەوە؟

دەمم کردەوە و هێشتا وشەیەکم لە زار نەهاتبووە دەر، زه نگی تێلیفۆن لە پشت کتێبەکان بەرز 
بووەوە، قازی بیستۆکی تەلەفۆنەکەی هەڵگرت. 

بەس جنێوی دا. 
سەفدەری گوتی: با بڕۆین!

کە هاتینە ماڵەوە، براکەی سەفدەری هاتبووە سەردانی. ناویم لە بیر نییە، بەاڵم سەرباز بوو.
- تۆ عیراقییت؟
سەرێکم لەقاند.

گوتی: »شەڕ، شتێکی زۆر ناخۆشە« و ته ماشای جگه ره ی نێوان په نجه کانی خۆی کرد.
پاشان ڕۆژێک سەفدەری گوتی براکەی هەاڵتووە و لەسەر سنووری نازانم کوێ گیراوە.

- ئەدی ئێستا؟
- لە زیندانە. نازانم چی بەسەر دێ؟ 

پاشان سەفدەری ڕۆیشت. 
پاشان گوتیان: گەڕاوەتەوە باشوور. 

پاشان گوتیان: بۆتە مامۆستا، لە شارەکەی خۆی، یان دەوروبەری. 
پاشان "سیازەندووق" چاپ کرا. سپه یسێک پێویسته  ساڵی ٨٩ بوو. 
سەفدەری لە تاران نەبوو و کتێبەکەی دەنگێکی چاکی دایەوە و 

خێرا نایاب بوو.
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پاشان "هەڵماتی شین"ـم دوای نۆ ساڵ لە ستۆکهۆڵم کڕی. 
نەمدەزانی لە کوێیە.

ماڵی  لە  هەڵکەوت  بە  ئەویش  کردووە.  قسەمان  تێلیفۆن  بە  جارێک  بەس  ساڵەدا  بیستونۆ  لەم 
برادەرێک بوو، کە من بە هەڵکەوت لە ستۆکهۆڵمەوە تێلیفۆنم بۆی کردبوو. "من بەور نیم، تێکئاالو 
بە بااڵی خۆمدا، مێوم" تازە چاپ کرابوو. ڕۆمانێکی قورس و سەخت و چەتوون، بە زمانێکی شاعیرانە 
و گەلێک ئاڵۆز. وەک ناوەکەی. هەمان ساڵ "خەاڵتی باشترین ڕۆمانی ڕه خنه گران و نووسەران"ـی 

وەرگرت.

هاتەوە ژوورێ. دەستی بە چەنەیدا هێنا: »ئاها... وابزانم دەمویست ڕیشم بتاشم.«
تاشی و گوتی: »بڕۆین پیاسەیەک بکەین و کەمێک تەماشای خەڵک بکەین...«

چووینە دەرێ. هەینی بوو. تا الی نیوەڕۆ بە شەقامەکاندا خوالینەوە. پیرەمێردێک، کە چاکەتێکی 
درێژی لەبەر بوو، لە بن دیوارێک، کتێبی هەڵڕشتبوون. بە دوو تمەن. ڕاوەستاین. کتێبەکان 

زۆرتریان ئایینی بوون. سەفدەری دانیشت، کتێبێکی هەڵگرت. هەستایەوە. شهادت امام 
حسین. پارەکەی دا و... ڕۆیشتین. 

گوتم: »ئەو کتێبەت بەڕاستی کڕی؟ دەیخوێنییەوە؟«
گوتی: »ئەمەیان بزانم چۆنی گێڕاوەتەوە.«
لە دڵی خۆیدا گوتی، بەاڵم بە دەنگی بەرز.
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بە تەما نیم هیچ بڵێم

گوتوبێژێک لەگەڵ محه مه دڕه زا سەفدەری 

محەمەدڕەزا سەفدەری، نووسەرێکی دوورەپەرێز و خەڵوەتنشینە. ئەهلی قسەوباس و گفتوگۆ نییە. 
بەاڵم بەرهەمەکانی وەکو خۆی لە خەڵوەتدا نامێننەوە.. سەفدەری تا ئێستا دوو کۆمه ڵه چیرۆکی 
باڵو کردوونەتەوە. "سیازەندووق" لە ساڵی ١٩٩٨دا باڵوکرایەوە و گەلێک بۆچوون و هەڵسەنگاندنی 
جیاوازی بە دوای خۆیدا هێنان. هێندێک کەس پێیان وابوو بەهێزبوونی ئەم بەرهەمە تەنیا هەڵکەوت 
بووە و ناکرێ توانایی نووسەرێک بە لەبەرچاوگرتنی تاقە کتێبێک هه ڵسه نگێندرێ. بەاڵم 
دووهەمین کۆمەڵەچیرۆکی سەفدەری "هەڵماتی شین"، سەرلەنوێ مشتومڕه  

ئه ده بییه کان و هه ڵسه نگاندنه  جۆراوجۆره کانی بە دوای خۆیدا هێنانه وه .
کە لە سەفدەری دەپرسم: بۆچی کۆمەڵەچیڕۆکی یەکەم و دووهەمت نۆ 

ساڵ مەودایان کەوتۆتە نێوانەوە؟
دەڵێ: نۆ ساڵ خراپ نییە! "من لە ١٩٨١ یان ١٩٨٢دا "سیازەندووق"م 
ڕادەستی دەزگایەکی باڵوکردنەوە کرد، کە گوایە نەیانهێشت باڵو 
ببێتەوە، یان ونیان کرد! کابرای خاوه نده زگایشم قەت 
لە  نەدیتەوە. 
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ساڵی ١٩٨٤دا ئەم کتێبەم سەرلەنوێ ڕادەستی دەزگایەکی دیکە کرد، ئەویش تا ١٩٨٩ باڵوی 
نەکردەوە. پاشان لەالیەن دەزگایەکی دیکەوە باڵو کرایەوە و تا ئێستایش مۆڵەتی چاپی دووهەمی 
نەدراوەتێ. جارێک گوتبوویان گوایە من لەم کتێبەدا ستایشی "ڕەزاشا"م کردووە )!(، چەند جارێکیش 
بردیانمه  دادگا و پێیان گوتم: تۆ ئەم کتێبەت نووسیوە تا گەنجەکان هەڵخەڵەتێنی و بە الڕێیاندا 
له  وه اڵمتدا  لێم بپرسی لەم حەڤدەساڵەدا چیم کردووە؟ منیش  باشترە  وایە  پێم  ببەیت. کەواتە 
دەڵێم ژیاوم. هەڵبەت ئەگەر بەم خەریکبوونەم بگوترێ ژیان. لە پاڵ ئەوەیشدا خەریکی نووسین 
بووم و نووسیومە. هەرکەس توانایەکی هەیە و لەوە زیاتری پێ ناکرێ. منیش سەرەڕای هەموو 
"هەڵماتی  ئێستایش  نووسیومە.  بووە  توانامدا  لە  هێندەی  هەن،  ڕۆژگارەدا  لەم  گرفتانەی  ئەم 

شین"م باڵو کراوه ته وه  تا بزانین و ببینین چیی دیکەم پێ دەکرێ.
دەزگایەکی  ڕادەستی  ئێران  باشووری  ئەفسانەیەکی  چەند  زووانە،  بەم  تەمایە  بە  سەفدەری 

باڵوکردنەوە بکا، جگە لەوەیش یه ک- دوو شانۆنامەی هه یه .
- تۆ لە "سیازەندووق"دا نووسەرێکی کۆمەاڵیەتی و مولتەزیمیت، بەاڵم لە "هەڵماتی شین"دا، 

نا. لە کۆمەڵەچیرۆکە نوێیەکەتدا دوو جۆرە چیرۆک بەرچاو دەکەون: بەشێکیان ئەفسانەن 
دوور  کۆمەڵگە  لە  خۆت  منداڵێتیدا.  بەدوای سەردەمی  گەڕانن  دیکەیان  بەشەکەی  و 

خستۆتەوە، بۆ؟
- بەر لە هەموو شتێک، با ئاماژە بەوە بکەم، کە من نامەوێ خۆم بەس لە شتێکدا 

قەتیس بکەم. هەر شتێکم بەالوە سرنجڕاکێش بێت، الم دەبێتە چیرۆک. هەڵبەت 
من لە نووسیندا گەلێک دەربەستی زمانم و لە ئاستیدا هەستیارم. بە بڕوای 

و  داهێنان  لە  شت  دوو  من، 
ژینگە  گرنگن:  نووسیندا 

هەلومەرجی  و 
نووسەر لەو 
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ژینگەیەدا. لە سەردەمی نووسینی چیرۆکەکانی "سیازەندووق"دا، کۆمەڵگە لە قەیران و ئاڵوگۆڕە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا بوو، کە ئاکامەکەی شۆڕش بوو و دواتریش شەڕی عیراق و ئێران. 
ڕووداوەکاندا  جەرگەی  لە  ڕێک  دەژیام.  تاران  لە  و  بووم  زانکۆ  خوێندکاری  لەو سەروبەندەدا  من 
بووم، تاران و زانکۆ. بەاڵم پاشان بووم بە مامۆستایەکی دوورەپەرێز و کۆمەڵگەیش ئاشکرایە لە 

هەلومەرجی وادا چیی لێ دێ و بەرەو کوێ دەڕوا. شەڕ بوو و له  باره ی شه ڕیشه وه  نووسیومه .
- حەوت چیرۆکەکەی "هەڵماتی شین"ت بە پێی کام پێودانگ لە کتێبێکدا کۆ کردنەوە؟

- پێودانگی تایبەتیم بۆ هەڵبژاردنیان نەبوو. لەوانەیە مێژوو و سەردەمی نووسینیانم لەبەر چاو 
گرتبن. بەاڵم ئێستا کە پێکەوە و لە کتێبێکدا کۆبوونەتەوە، دەبینم )جگە لە چیرۆکی "کڕووزانەوە"( 
پێوه ندیی نێوان ژن و پیاو لە هەموو چیرۆکەکاندا بەرباس دراوە. لەیەکەمین چیرۆکەوە تا دوایینیان.

- بۆچی لە نووسیندا کورتەچیرۆکت هەڵبژارد؟
- نازانم. لە دواساڵەکانی خوێندنی ئامادەییدا، شتایەکم دەنووسین کە زۆرتر لە ڕۆمان دەچوون. 
هێشتا بەشێک لەو نووسراوانەم هەن. بەاڵم گەلێک زووتر لەوە، لە ڕۆژگارێکدا، کە بەردم بەرەو 
بکەم،  خۆم  لە  چی  نەمدەزانی  و  ڕادەگرت  ژێریاندا  لە  سەرم  و  هەڵدەدان  ئاسمان 
بچووکترین قاڵبی زەمەنم هەڵبژارد. لەو ڕۆژانەدا بەس من بووم و زەوی و کێوی 
"بەیرەمی" و ئاسمانی بانسەرم. زۆری خایاند تا بۆم دەرکەوت جگە لەمانە، 
ڕابردووی بەردەوام لە پەنامدایە. یەکێک لە باشییەکانی کورتەچیرۆک 
بۆ من ئەوەیە کە بەردەوام دەمگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی منداڵییم: 
گێلەکردن بە تۆپێک له  بازنەیەکی نیو مه تریدا، که  زیره کییەکی 
زۆری دەوێ. ئەگەر توانیت تۆپەکە لەم بازنەیەدا بخولێنییەوە 
و دەربازی بکەیت، دەبینی هەموو ئەندامەکانی لەشت 
دێنە گۆ. وشە 
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لە الی هەموو کەسێک هەمان وشەیە. بەاڵم دەبێ بزانی وشە لە کوێ دەست پێ دەکا و تۆ چۆن 
هەڵسوکەوتی لەگەڵدا دەکەی. من پێم وایە، کورتەچیرۆک هێندێک هەوێنی سەمای تێدایە. ڕێک لە 
یەکەمین ڕۆژی نەورۆزی ساڵی ١٩٨١دا، من و "سەمەد تاهیری" برادەرم لە گۆڕستانێکی "ئەهواز"دا 
و لەسەر گۆڕێک دانیشتین، کە نەمان دەزانی گۆڕی کێیە و دەبێ چی بکەین. ژنە باشوورییەکان، 
لەسەر گۆڕی مردووان سەمایان دەکرد، لە بازنەیەکی بچووکدا. خوالنەوەی دەست و باسک و پێیەکان 
هەر بە قەرا جەستەی یارێک بوو،کە لەژێر خاکدا خەوتبوو. تێکڕای ئەمەیە. لە شوێنێکی بچووکدا، 
زۆرتر یاری دەکەین. کە دەچینە شوێنە گەورەکان، سەدانسەد شتگەلێک لە خودی یارییەکە کەم 
دەبنەوە. بەاڵم لە شوێنی بچووکدا، تێکڕای لەش سەرڕێژی یاری دەبێ. هەڵبەت دەبێ ئەوەیش 

بڵێم، کە شانۆنامە و ڕۆمانیشم نووسیون.
- لەم نموونەیەدا کە تۆ هێناتەوە، پێوه ندیی خوێنەر لەگەڵ کورتەچیرۆکدا زۆر دیار و بەرچاو نییە. 

- هیچ ئاگایەکم لە پێوه ندیی خوێنەر و کورتەچیرۆک نییە و بۆچوونێکی تایبەتیشم لەو بارەوە 
بکرێن،  نێچیر  ساتەکان  دەبێ  کە  سەردەمەدا  لەم  بڵێم.  شت  یەک  دەمەوێ  بەس  نییە. 

دەکرێ کورتەچیرۆک، نەک بۆ نووسەر بەڵکو بۆ خوێنەر، باشترین ئامرازی نێچیرکردنی 
کورتەساتەکان بێت. لەوانەیە هێندێک کەس نەزانن، کە کورتەچیرۆکیش دەکرێ وەک 

ڕۆژنامە لە پاسدا، لە ژووری چاوەڕوانی پزیشکدا و لە شوێنەکانی دیکەدا هاودەمیان 
بێ.

لەگەڵ  ئەوتۆت  بۆچی هاوکارییەکی  لە گۆڤارەکاندایە.  - شوێنی کورتەچیرۆک 
گۆڤارەکاندا نییە؟

لە  چیرۆکم  ئێستا  تا  من   -
گۆڤارەکانی "کتاب جمعە" 

ی  کە ە ر ڤا گۆ [
 ] و ملو شا
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"مفید" ]گۆڤارەکەی گوڵشیری[ و "کتاب سخن"دا باڵوکردوونەتەوە. بەاڵم ئەگەر ئەمەیان زۆر نییە و 
کەمە، دیارە هۆکاری خۆی هەیە. من چیرۆکی "دڵهەاڵتوو"م لە ساڵی ١٩٩٢دا بۆ گۆڤارێکی ئەدەبی 
نارد و تا ئەمڕۆیش کە ساڵی دووهەزارە، هێشتا باڵویان نەکردۆتەوە. بە تەمام کورتەچیرۆکێک هەر 

بۆ ئەم گۆڤارە بنێرم و هیوادارم تا حه وت- هه شت ساڵی دیکە، باڵو بکرێتەوە.
- لە "هەڵماتی شین"دا دوو ئەفسانەت باڵو کردوونەتەوە. بە تەمایت دیسان ئەفسانە بنووسیته وه ؟
- نووسینەوەی دوو ئەفسانە لە کۆمەڵەچیرۆکی "هەڵماتی شین"دا، نیشانەی گۆڕانی شێوازی من 
نییە. من بە هەر شێوازێک کە بتوانم، دەنووسم. "پەرییەکان"م لە پۆلی دووی سەرەتاییدا بیستبوو. 
ئەو چیرۆکەم لە ساڵی هەشتاوسێدا و بۆ وانەی مه ته لۆکناسیی زانکۆ نووسی و دیتم خراپیش نییە. 
گێڕانەوەیەکی دیکەیشم لە سەرماوەزی ١٩٩٥دا بیست. نووسیمەوە و بوو بە چیرۆکی "درەختی 
یەکەم". بەاڵم دیسان ئەفسانەم هەن: دوو ئەفسانەی دیکەم هەن، کە ڕیشەیان لە "شانامە"دایە، 

کە لەم کۆمەڵەچیرۆکەدا نەهاتوون و لە شوێنێکی دیکەدا باڵو دەکرێنەوە.
- ئەفسانەکانی کۆمەڵەچیرۆکی "هەڵماتی شین" ڕیشه یان له  کوێیە؟

- لە فەرهەنگی باشووری ئێراندا، هەڵبەت من لە "خورموج"دا بیستوومن، نەک لە شوێنی دیکە.
- لە "پەرییەکان"دا، دێڕێک هەیە کە دەڵێ: وەک ئەوەی کەسێک خەون بە منداڵیی 
باوکییەوە ببینێ، یان باوکێک خەون بە پیریی کوڕەکەیەوە ببینێ. سەرچاوەی 

ئه م چه شنه  دێڕه  و هاوشێوه کانی چییە و لە کوێوە هاتوون؟
- سەرچاوەکەی لە ئەفسانەکاندا نییە، بەڵکو لە خەیاڵی مندا هاتوونەتە 

دی.
کە  بوو،  چی  یەکەم"  "درەختی  نووسینی  لە  مەبەستت   -

گێڕانەوەیەکە لە جیهانی پەرییەکانەوە؟
یەکەم"  "درەختی  پیاوەکەی  و  ژن   -
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دوای یەکترناسین، هێندە قسە و کرداریان پاتەوپات دەبنەوە، کە پیاوەکە جاڕز دەبێ و سەرەنجام 
بۆ دامرکاندنەوەی کڵپەی نێو سەری، بڵێسەیەک لە سەری نزیک دەکاتەوە، ژنەکەیش هەروەتر و 

گڕ دەگرن.
- وه ک ئاماژه ت پێی دا، تۆ گەلێک دەربەستی زمانیت و هەمیشە زمانێکی قورست هەڵبژاردووە؛ 

بەتایبەت لە "درەختی یەکەم" و "دوو هەوێردە"دا. هۆی چییە؟
- هۆیەکەی ئەوەبوو هیچکەس لێیان تێ نەگا، تاکو بڵێن ئەم کابرایە نووسەرێکی گەورەیە)!(.

- تۆ خۆت بە قەرا کەسایەتییەکانی چیرۆکەکانت، مرۆڤێکی تووڕەیت؟
- هێندەی خودا حەز بکا. هەڵبەت مرۆڤەکانی چیرۆکەکانم لە من تووڕەترن. هەر لەبەر ئەمەیشە 
کە زمانی چیرۆکەکانم، خۆت گوتەنی قورس و چەتوونە. ڕەگەکانیش هەروەها، لە زمانی چیرۆکدا 
چارەنووسسازن. من هەر لە منداڵییەوە خوویەکی جینگن و شەڕانیم هەبوو. هێشتایش هەر وام. 

بۆیە "گوڵەفروز"ی چیرۆکەکەیشم کەسایەتییەکی شەڕانی و جینگنە.
- دوای ئەم هەموو قسانە، بۆچوونت لە بارەی زمانەوە چییە؟

- زمان، یەکێک لە نرخێنەرانی ئەدەبی هەموو واڵتێکە و پێم وایە دەبێ تا ئەو شوێنەی لە 
تواناماندایە، هەوڵی پاراستن و پااڵوتن و فراژۆکردنی بدەین. جگە لەمەیش، زمان یەکێکە 

لە بنەماکانی پێکهێنانی شێوازی هەر نووسەرێک. مرۆڤەکان لە یەکدی جیاوزان، کەواتە 
شێواز و زمانەکانیش لە یەکدی جیاوازن. من پێم وایە زمانی چیرۆک، پێوه ندییه کی 

زۆر نزیکی لەگەڵ تایبەتمەندییەکانی خودی نووسەردا هەیە. وابزانم لە شوێنێکدا 
چااڵکییەکانی  لەگەڵ  تەنگاوتەنگی  پێوه ندییه کی  زمان  کە  خوێندوومەتەوە، 

لەشی مرۆڤدا هەیە، لەگەڵ دڵ و 
بڵێین:  دەتوانین  خوێندا. 

تێپەڕینی  زمانی 
ن  کا شتە
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لەنێو لەش و دەمارەکاندا. بەاڵم دەمارەکان لە نووسین و داهێنانی هونەریدا گەلێک کارسازن.
- چیرۆکی "هەڵماتی شین" هەر دەڵێیت تێڕوانینێکی دیکەیە بۆ چیرۆکی "کووچەی کەرمەشان" کە 

لە کۆمەڵەچیرۆکی "سیازەندووق"دا باڵوکراوەتەوە.
- ئەو بەشەی دوو منداڵەکەی "کووچەی کەرمەشان"، "تووبا" بەڕێ دەکەن، لەگەڵ بەشێکی "هەڵماتی 

شین" هاوچەشنییەکیان هەیە. بەاڵم کەسایەتییەکانی دیکە، جیاوازن.
- "تووبا" لە ژیانی تۆدا چ شوێنێکی هەیە؟

- ساڵیانی ساڵە دەیبینم. ئەم ژنە لە "کۆاڵنی کەرمەشان"ی ساڵی ١٩٨١دا دەبینین و پاشان لە 
چیرۆکێکی  لە  لەوانەیە  ماوەتەوە.  زەینمدا  لە  هێشتا  "تووبا"  دێتەوە.  ١٩٨٥دا  شین"ی  "هەڵماتی 
دیکەیشدا دەر بکەوێ. من هێشتا کۆاڵنێکی تەنگەبەر دەبینم، کە ژنێکی ڕەشپۆش و باریکەاڵنەی 
تێدا ڕاوەستاوە. ئەو ژنە تووبا بوو، ئەویش ژنێکی دیکەیە بە ناوی "گوڵەفرووز" و لە "دڵهەاڵتوودا" 
بیانوویەکی  نە  چیرۆکەکەدا،  لە  هەرچەند  بێ،  دڵ  خەڵکی  دەتوانێ  گوڵەفروز  ده رکه وتووه ته وه. 

بەدەستەوە دەبینی و نە کەرەسەیەکی بڕندە.
- من حەزێکی تایبەتیم لە "سەحەر"ە. لە چیرۆکی "چەتر و بارانی" و لەنێو پاسەکەدا، 
چاک  تەنیاییەکەی  و  بێپەنایی  دادەنێ،  وەگێڕ  شانی  لەسەر  سەری  کە 
هەست دەکرێ. زۆرم حەز دەکرد بزانم سەحەر کێیە؟ "سین" لە چیرۆکی 
"دیدارخانە"دا کێیە؟ بێگومان سەحەر نییە، چونکە سەحەر لە شۆڕشدا 

مرد! حەز دەکەم بزانم ئەم کەسایەتییانە لە کوێوە هاتوون؟
- سەحەر، هەرچەند لە "چەتر و بارانی"دا دەمرێ، بەاڵم دوور نییە 
سەرلەنوێ زیندوو ببێته وه . بەاڵم دڵنیابه  "سین" سەحەر نییە. 
ناوێک،  "سین" بەس کچێکە لە دیدارخانەدا. باشترین 
دەمتوانی  کە 

ئەدەبیسەردەم
224



بۆی هەڵبژێرم و بیرخەرەوەی هیچ ناوێکی دیکە نەبێ، هەمان "سین"ـە.
- ژنێکی ئایدیالە، یان ئاسمانییە؟

- ئایدیال نازانم چییە. ئەگەر مەبەستت دەگمەن بێت، کە زۆریش دووپات بووەتەوە، دەبێ بڵێم 
نەخێر. لە "ئاسمانیی"ش هیچ نازانم. هەر نامەوێ بزانم.

- گوایە "دیدارخانە" جۆرە ئامرازێکە بۆ یادەوەری؟
- بەڵێ. لە چیرۆکەکەیشدا باسم کردووە. جۆرێک کایەی نسێ بوو، کە خۆمان دروستمان دەکرد و 

ئەمڕۆ ئیدی ناتوانین ئەو مرۆڤانە لە نێو بۆڕیدا ببینین.
- بۆچی "کەرمەشان" و "مەشهەد" و "ڕیگستان" و "بونارێس"ت تێکڕا لە دیدارخانە"دا تێکەڵ کردوون؟
لە  چۆن  وەک  هەر  هەیە.  هاوتەریبییەکیان  مرۆڤەکان  و  وێنە  وەک  شوێنەکان  خەیاڵیشدا،  لە   -

مۆتەکەدا مرۆڤەکان تێکەڵی یەکتر دەبن و دەردەکەونەوە. من نازانم بۆچی وای لێ دێ.
- دەتەوێ چی بڵێی؟

- هیچ! نامەوێ هیچ بڵێم.
- ژنێک لە "مەشهەد"ە، ژنێکیش لە بونارێس. کوڕیژگەیەک کە ئێستا گەورە بووە، سەرەتای 

دیدارخانە بە بیر خۆی دێنێتەوە. لە منداڵێتیدا جارێک "سین"ی لە بۆڕیییەکدا بۆ خۆی 
وێنا کردووە و لە دەرەوەی بۆڕییەکەیش بیرەوەرییەکی لە کەسانی دیکە و لەمەڕ 

ئەوەوە بیستووە. "حوسێن سیمرخ"ێکیش هەیە کە حەزی لە "سین"ـە. بە لە تەک 
یەکدی دانانی ئەم هەموو لەتە بەرباڵوانە، بە تەمای چی بڵێی؟

- دەمەوێ بڵێم کۆمه ڵه  له تێکی بەرباڵون لە زەینی وەگێڕی چیرۆکەکەدا.
- واتە زۆربوون و یه کگرتنه وه ؟

لەم  سەر  من  خوا  بە   -
ناکەم.  دەر  شتانە 

لە  جیهان 
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زەینی مرۆی چیرۆکەکەمدا تێکەڵوپێکەڵن. دیوتە کە تەپۆڵکە پشقلێک دەسووتێ، چی دەقەومێ؟ 
هاوکایە و کەسە ئاشنا و نائاشناکانت لە پشت ئەو دوکەڵ و بۆنە ناخۆشەدا، بینین؟ دەبینی شتایەک 

قەوماوە. مرۆڤەکان لە نێویدا دێن و دەچن و دەخەون.
- ئەم شاری "شیلگستان"ـە کە لە چیرۆکی "دوو هەوێردە"دا ئاماژەت پێی کردووە، کوێیە؟
- ڕێک ئێرەیە. هەر شوێنێک کە مرۆڤێک زەندەقی لە بینینی سیمای مرۆڤێکی دی بچێت.

- تۆ ڕەشبین نیت؟
- دەتەوێ گەشبینبم؟ کەسێکم بیر کەوتەوە. جارێکیان یەکێک لەم چەنەبازانە لێی هەڵپێجابووم 
کە: بۆ چیرۆک نانووسی؟ مەبەستت لە نەنووسین چییە؟ وەک ئەوەی لە مردوویه ک بپرسن: بۆچی 

مردوویت و ئیدی بەسەر زەویدا ناخولێیەوە؟
- "ڕیگستان" کوێیە؟

- واڵتێکی خۆسازە لە باشووری ئێراندا.
ستیڤارت"  "جاک  بۆ  پشکێکیش  "سین"،  و  ڕیگستان  و  مەشهەد  کەرمەشان،  بونارێس،  لە  جگە   -

تەرخان کراوە. ئەم کەسە مرۆڤێکی ڕاستینەیه ؟
- سیوحەوت یان هەشت ساڵ بەر لە ئێستا، لە ڕادیۆی "ئاندێریا"وە بیستم کە 

"جاک ستیڤارت" شوفێری نەترسی ئەمریکی، گیانی خۆی لە دەست دا.
- چ پێوه ندییه کی بە کەسایەتییەکانی چیرۆکەکەوە هەیە؟

- من، محەمەدڕەزا سەفدەری، چ پێوه ندییه کم بەم جیهانەوە هەیە. 
بەاڵم هەرچۆنێک بێت، هەم. هەم. وەکو شارێکی سوتاو و وێران 
لە شەڕدا: کوتەئاسنێک، تاکەپێاڵوێک، قۆچی گایەک و پانتۆڵێکی 
به ره و  ئەژنۆ  لە  کە  لەژێر خۆرەتاودا،  پرتووکاو  جینی 
خاک  لە  خوار 
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ڕۆچووە و مەمکەمژەیەک و گەلێک شتی دیکە و ئاسمانێک لە بان سەر و ڕابردوویەکی بەردەوام، کە 
سوڵتانی زەمەنە. ئەگەر ڕابردووی بەردەوام نه با، هیچکەس نەیدەتوانی هیچێک بنووسێ. نازانم 

لەم ڕابردووی بەردەوامەدا چی هەیە، کە هەمووان بە دوای خۆیدا کێش دەکا.
- جگە لە زەینی خۆتان و کەسایەتییەکانی چیرۆکەکانت، دەبێ بڵێم: وەاڵمەکانیشت گەلێک چەتوون 

و دژوارن. لە کۆتاییدا هەر نەتگوت ئەم "جاک ستیڤارت"ـە کێیە؟
- شوفێرێکی نەترسی ئەمریکییە و لەمەیش زیاترم لە ڕادیۆ نەبیست.

- چۆن هاتە نێو چیرۆکەکەتەوە؟ چ مەبەستێکت هەبوو؟
- مردنەکەی هاوکاتە لەگەڵ بەشێکی ژیانی وەگێڕی چیرۆکەکە. ئەوێ کە وه گێڕه که ، ئۆتۆمۆبیلە 
سوورەکەی برادەرەکەی دەدزێ و دەستبەجێ ونی دەکا. ڕێک نازانم، سااڵنێکی زۆرە لە بیری جاک 
دەپرسی.  بنەماڵەکەیانم  لە  کەسەوە  ئەم  بارەی  لە  و  دەچووم  لوابا،  بۆم  ئەگەر  دام.  ستیڤارت 

بەالمەوە زۆر سه رنجڕاکیشە بزانم منداڵێتییەکەی چۆن بووە.
- باری گشتیی ئەدەبیاتی ئەمڕۆ چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

- نە ئەهلی ئەم کارەم و نە تاقەتی ئەم کارانەم هەیە.
- دیارە ناتەوێ باسی گرفتەکانی نووسەریش بکەی؟

- نا، چونکە نووسەر هیچ گرفتێکی نییە!
- پێوه ندیی نووسەر و خاوەنی دەزگای باڵوکردنەوە چۆنە؟

تەنانەت  چۆنە؛  دەزانێ  کەس  هەموو  چونکە  نەکەین،  باسی  هەر  باشترە   -
تۆیش. بەس دەمەوێ شتێک بڵێم. کۆمەڵەچیرۆکی "هەڵماتی شین" بە زیاتر 

له  هه شتا- نه وه د هەڵەی چاپیەوە 
چونکە  کراوەتەوە.  باڵو 

دەزگا،  خاوەن 
ی  کە کتێبە
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لەم  کراوە.  چاپ  چەشنە  بەم  سەرەنجامیش  من.  نەک  برادەرێک،  دەست  دابووە  پێداچوونەوە  بۆ 
نێوانەیشدا، نە دەکرێ قسەیەک بکرێ و نە کەسێک خۆی بە خەتابار دەزانێ.

* ڕۆژنامەی "بح امروز" تاران ١٩٩٩/٧/٦ 
بەرهەمە باڵوکراوەکانی محەمەدڕەزا سەفدەری:

١- سیازەندووق- ١٩٨٩
٢- هەڵماتی شین- ١٩٩٨

٣- چل کەزی- ٢٠٠٢
٤- من بەور نیم، تێکئااڵو بە بااڵی خۆمدا؛ مێوم- ٢٠٠٢
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چیرۆک:
سیازەندووق

چه ند ڕۆژی دی، مه یتی هه ڵمساوی باوکت سه رئاو ده که وێ و ماڵبەکۆڵی ده ست پێ ده کا. »ئه لسینۆ«ی 
مامت  ده چێته  ئابادان و ئیشێک له  شه ریکه ی نه وت په یدا ده کا. تۆ و دایکیشت له گه ڵ خۆی ده با. 
تۆ تازه   پێت گرتووه  و دایکیشت، شەوانە پاقله  ده کوڵێنێ و به یانیان له  بازاڕ ده یفرۆشێ. ئه گه ر له 
 بیرت نەچێ، نیگای دڕی شاگرد شوفێره کان ده بینی،  که  چۆن له  به رۆکی دایکته وه  شۆڕ ده بنه وە. 
یان که  ده یانه وێ قرانێکی بده نێ، ده ستی ده گوشن و به  سرته  شتێکی پێ ده ڵێن و دایکیشت ناچار، 
پێش چایخانه که  بە جێ دێڵێ و ده چێته  شوێنێکی دی. به اڵم کوێ؟ ڕوو لە هەر الیەک بکا، که الک 
خۆرەکان هەڵترووشکاون. ڕۆژ ڕۆژی چه قۆ و بۆکسئاسنه . ڕۆژگاری التولووت و هه رزه کار و فڕه نگییه  

به دمه سته کانە.
له  باشووردا فڕه نگییه کان پاڵیان داوەتەوە و هه ر کە ده عباکه یان ڕەپ بێ، ده که ونه  سه ر ژنەکان 

و هه ڵده کوتنه  سه ر ماڵی خه ڵک و چییەکیان پێ خۆش بێ، ده یکه ن. شار بێ ساحێبه  و که س 
دایکت خۆش کردووه . چه ند  له   حیز، مرخیان  بیچم  فڕه نگییه کی  نییه . چه ند  به  که س 

جارێکیش دێنە به ر ده رکه  و به  مامت ده ڵێن ژنێکیان ده وێ چێشتیان بۆ لێ بنێ.  خۆیان 
نایڵێن، قولەفندەیەک وه پێش خۆیان ده ده ن، تا له گه ڵ ئه لسینۆ بدوێ. که  مامت ده ڵێ 

نا، ملی ڕێ ده گرن و ده ڕۆن.
ناکاو  له   هەر  فڕه نگییه کان  شه وێک،  چه ند  دوای  و  تێدەپەڕێ  ئه میانیش 

هەڵدەکوتنە سەر که پره کان . چوار که سن و هه ر چواریشیان سەرخۆش. هه وا 
شێداره  و زه وی له  ژێر گه رمادا 

تا  بیابانیش،  هه ڵمساوه . 
هه ر  ده کا  بڕ  چاو 

و   که پره 
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پشت  له   ماندوو،  و  کپ  خه ڵک،  نییه .  ده نگێک  هیچ  هه ڵچنراو.  مقه با  و  ته نه که   به   خانووچکه ی 
که پره کان دانیشتوون و خۆیان باوه شێن ده که ن. مامت سه رەتاتکێیەک دەکا و له  تاریکی ده ڕوانێ. 
ده بینێ فڕه نگییه کان له  پێش که پرێک ڕاده وه ستن. ده ڵێی ده زانن که پرەکە  چۆڵه ، چونکه  بۆڵەیەک 
به  زمانی خۆیان دەکەن. پاشان دێنه  پشت که پره که تان. تا دایکت دێ و خۆی له  ده ستیان ڕاپسکێنێ، 
گا پەفڕه نگییه  ک،  ده ست هەڵدەبڕێ و مه چه  کی دایکت ده گرێ و بای ده دا. ئه لسێنۆ دێته  پێشه وه  تا 
دایکت له  ده ستیان قوتار بکا، گاپەفڕه نگییه  که،  القی دەخاتە پشت القی ئەلسینۆ و هه ردووکیان به ر 

ده بنه وه .
»بێنامووس، به ری دە !«

پێ،  سه ر  هه ڵده ستنە  که پره کان  پشت  له   پیاو  و  ژن  ڕادەکێشێ.  فڕەنگییەکە  فڵچی  لە  ئه لسینۆ 
به اڵم کەس ناوێرێ بەر سینگیان بگرێ. فڕه نگییه کان چه قۆ ده کێشن و مامت ده ده نه  به ر مست و 
شەق . تۆ له  سووچێک که وتووی و ده زیقێنی. ده بینی پیاوێکی ڕان ئه ستوور دایکتی به  که پره که وه  
نووساندووه . دایکت، ده ست و الق ده وه شێنێ. سێ کەسەکەی دی، ئه لسێنۆیان خستۆته  سه ر ئه رز و 

لە پڕێکدا ناخودا و خاڵه مین  و ئاکۆڕه شه ، به رچیغ به ده ست ده گه نه  سه ریان.
»گه وادینه، غه ریبتان که وتۆتە بەر ده ست؟«

»بۆ ئێمە پیاو نیین؟ هەیدێ هەیدێ!«
پیاو، که  دێن و به رچیغ هەڵدێنن، گاپەی  فڕه نگی، که  دوولینگانه ی کورتی 
هەڵدەکێشێ  ده مانچه که ی  ده ره وه ن،  به   سووره کانی  ڕانه   لەبەرە   و 
به  هه واوه  ده نێ. ژن ده قیژێنن، هه لهه له  لێ  و چه ند فیشه کێک 
ده کا.  تر  ته قه یه کی  و  ده دا  ده ده ن، گاپەفڕه نگییه که  یش جنێو 
ئه مجاره یان هه ر به  ڕاست نیشانه  له  پیاوه کان ده گرێ. 
ژن و پیاو غار 
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و  ده کا  قوتار  و القیان  بن ده ست  له   بگره وبەردەیه دا، خۆی  له م  ئه لسێنۆ  ده ده نه  الی که پره کان. 
ده رده په ڕێ. هه ر چواریان ده گه ڕێنه وه ، تا  دایکت له گه ڵ خۆیان ببه  ن. پێیان وایە ئه لسێنۆ ڕۆیشتووه . 
له  ڕۆیشتن و نه ڕۆیشتن دان، که  ئه لسینۆ ده گه ڕێته وه  و ئاگردانی پر له  پشکۆ هه ڵده گرێ و بە 
پشت و ملیاندا هه ڵده ڕێژێ.  تۆیش دوور نییە  هاواریانت بیستبێ. چونکه  ئاکۆڕه شه،   ڕێک له و کاته دا، 

به رچیغەکەی با دەدا و پڕی زگیان پێله قه  و به رچیغ ده کا.
هه وا گه رمه  و ژن و پیاو له  پشت که پره کان ڕاوه ستاون. قه لیانێک بۆ مامت دێنن. ژنێکیش ئاو به  
دموچاوی دایکتدا ده کا. ئاکۆڕه شه  هه ناسه بڕکێیه تی و تۆ بێده نگی. که س ورتە ناکا. هه موویان کپ 

و بێ زمانن.
خاڵه مین ، ده نگی ده له رزێ:

»بارکه  و لێرە بڕۆ! هه ر ئەمشه و بڕۆ و لێره  مه مێنه وە.«
ئه لسینۆ ده ڵێ: »بچمه  کوێ خاڵۆ ؟ ئیشم، کارم، ژیانم هەمووی لێره یه .«

خاڵه مین  دیسان ده ڵێ: »پێم وایە دیسان دێنه وه .«
ترس له  چاویاندا ده بریسکێتەوە.

ده ستمان  ئێمەیش  کرد؟  ته قه یان  نه تبینی  خۆت  بە  نییه .  باش  ئێمه یش  بۆ  »ئاخر 
به تاڵه .«

»ڕاست ده کا، بڕۆ. ئه مانه  هەروا سووک و سانا ده ست هه ڵناگرن.«
ترسیان کاتێک زۆرتر ده بێ، که  پاسه وانه کان ده گه نه  سەریان:

»ئه و چوار که سه  لێره  بوون؟«
خاڵه مین  ده ڵێ: »ئه رێ وه ڵاڵ. باشه  

ئەوانیش  و  لێرەن  ئێوه  
ڕووندا،  ڕۆژی  لە 
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هەڵدەکوتنە سه ر ماڵ و حاڵی خه ڵک!«
پاسه وانی دووهه م که  ڕه شتاڵه یه که  و سمێڵی هه یه ، ده ڵێ:

گەیشتە  تا  سووتاون.  خراپ  سه روسینگی  نه خۆشخانه .  بردیانه   خراپه ،  وه زعی  »قه ڵه وه که یان 
نه خۆشخانه  هه ر ناڵه ناڵی بوو.«

که  پاسه وانه  سمێڵ زله  که  قسه  ده کا، ناخودا کەمێک دێته وه  سه رخۆ و ده زانێ ئه میان خه ڵکی ناوچه ی 
خۆیانه . لە دوورەوە دیارە، کە زۆر سەختی ناگرێ. به اڵم ده نگی پاسه وانه که ی دی، که  درێژۆکه یه کی 
سپیلکه یه ، مرۆ ده ترسێنێ: »سەرئێشەمان بۆ دروست مەکەن. ئاخر ئەمشەو ئێمە پاسەوانی ئه م 

گه ڕه که ین... ده ی، نه تانگوت؟ کاری کێیه ؟«
ژن هه ڵده ستن و پیاو، بێ ئه وه ی ته  ماشای یه کدی بکه ن، سه ر داده خه ن. تۆ له  باوه شی دایکتدا شیر 
ده خۆی، یان دایکت وای نیشان ده دا که  خه ریکه  شیرت ده داتێ. هێشتا ده سته کانی دایکت ده له رزن. 

ده نگی پاسه وانه که  دیسان به رز ده بێته وه : »گوتم کاری کێیه ؟«
ئه لسینۆ هه ڵده ستێته وه : »قوربان چه قۆیان کێشا. ئەنگۆش ئه گه ر که سێک ده ست بۆ نامووستان...«

»دەی واز بێنە . قسەکانت له  شاره وانی بکە.«
له  شاره وانیشدا، ئه فسه ری ئێشکگر، پاش لێپرسینه وه  ده ڵێ: »چونکه  تا ئێستا 

که س شکایه تی لێ نه کردووی، جارێ بڕۆ تا سبه ینێ.«
به اڵم پاسه وانەکە، حه ز ده کا هه ر چۆنێک بێت ئه و شه وه  ئه لسینۆ ڕاگرێ: 

»به اڵم قوربان... من به  چاوی خۆم دیتم ...«
»ئاخر بۆ  ڕایگرین؟ ئێمه  هێشتا نازانین... نا... هه ر ئه وه ی گوتم: 

جارێ بڕۆ تا سبه ینێ...«
ئه مەیش سبه ینێ!

له   زۆر  »زۆر 
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ئیش ده رم ده که ن. به  قه بری باوکیان!«
ئه لسینۆ به  ئاکۆڕه شه  ده ڵێ.

هه وا شێداره  و هه وره  کان له  ئاسماندا چه قیون. کرێکاره کان له  خانووبەرەیەکی گه وره دا خەریکی 
ئیشی خۆیانن و ئه لسێنۆ له  ته نیشت به رمیلی قیره که  ڕاوەستاوە و ده یه وێ به  ته خته ی  شکاو و 
پیاوێکی دی، به رمیله که   و  پاشان ئه و  ئاگر بکاته وه . گه زێک زه وی هه ڵده که نێ.  کوتەکاغه زه  کان، 

ڕاده کێشنه  سه ر چاڵه که  و ئه لسینۆ شقارته که  لێ ده دا:
»قیرەکە  ئاماده یه ؟... ئه دی که نگێ حازر ده بێ؟«

ده نگی  ئەویش  دوای  و  ده رێ  دێته   موهه ندیسه کانه وه   ژووری  ده ركه ی  له   که   وه ستایه،   ده نگی 
ئه لسینۆ:

»سه عاتێکی دی. تا گوونییه کان بێنن، قیره که  شل بۆته وه .«
»ده ی باشه ، زووکه !«

ئه لسینۆ، نه وت ڕۆ ده کاتە سەر  ته خته شکاوه کان. سه عاتێکی دی، گوونییه کانیش دەگەن. 
ده بێ قیر و گوونی بکه ن. ده بێ خانوو بۆ فڕه نگییه کان دروست بکه ن. خانووی زۆریان 

دروست کردووه ، به اڵم هێشتا که مه . فڕه نگییه  سوور و سپییه کان، وه ک کولله ی میسری 
بەسەر باشووریان داداوە. هه ر که شتییه ک له نگه ر دەگرێ، یان فڕۆکه یه ک ده نیشێته وه ، 

منداڵه وه .  و  ژن  به   مێگه ل،  بە  مێگه ل  دوو،  به   دوو  داده به زن،  خه ریکن  ده بینی 
هه موویشیان بااڵبه رزن و سوورکه ڵه .

هه ڵوه ریبن.  په ڕوباڵەکانی  دەچن  قه له موونێک  له   دەڕوانی،  لێیان  چاک  که  
منداڵە   وێنه ی  و  پێیه   کامیرایان 

ڕه شتاڵه کان  و  پێخاوس 
ورته   به   و  ده گرن 

شتێک 
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ده ڵێن و پێده که نن. ئێستایش ئه لسینۆ خه ریکه  بۆ خانووه کانیان، قیر ده کوڵێنێ.
خانووه کان کارێکی ئەوتۆیان نه ماوه  و  گه یشتوونه ته   میچ، بەس قیر و گوونی و سپیکارییان ماوه . 
له و بیابانه دا، تا چاو بڕ ده کا بەس خانووی ناته واوه  و کیسه ی چیمه نتۆ،  که  له سه ر یه ک هه ڵچنراون. 
جووڵه   له   هه ورەکان  و  گه رمایە   قرچەی  کیسه چیمه نتۆکانن.  داگرتنی  خه ریکی  کرێکارەکانیش 
که وتوون. ته نانه ت نه رمه بایه کیش نایێ. پیاو دێن و شان ده خه نه  بن کیسه کان و ده یانبه نه  پشت 

خانووبەره کان.
»ئه لسینۆ، چاک ده رچووی ها!«

دیسان  و  ده کا  ته ماشای  ئه لسینۆ  تێده په ڕێ.  و  هه ڵگه ڕاوه   مۆر  و  شین  ئاره قه دا  له   خاڵه مین ، 
ته خته شکاوه کان  هه ڵده داته  نێو چاڵه که وه . ئاگرەکە خۆش ده بێ. به اڵم هێشتا هێنده  هار نەبووە،  
که  به رمیلی پڕاوپڕ له  قیر بکوڵێنێ. وه ستایش په له په لیه تی، چونکە موهه ندیسه  فڕه نگییه که،  له  
به یانییه وه  سه دجاری به سه ردا گوڕاندووە. پرێمز له  کار که وتوون و ئه لسینۆ سه ری چه ند به رمیلی 

هه ڵداونه ته  وه  و چه ند چاڵێکیشی هه ڵکه ندوون.
»هاتن!«

ئه لسێنۆ له  ته نیشت به رمیله کان هه ڵده ستێ و ملی بەرەو ماشێنێکی پانوپۆڕ 
هەڵدێنێ، که  له  پشت كیسه چیمه نتۆكان ڕاگیراوه . ده بینێ: سێ فڕه نگی له  

ئۆتۆمبێله که  داده به زن و دەچنە نێو ژووری موهه ندیسه کان.
پشت  ده گه یه نێته   خۆی  هێدی  هێدی  ترساوه  .  ده ڵێی  خاڵه مین 
به رمیله کان. ده نگی ده له رزێ: »بڕۆ! ئێره  ئیدی جێی تۆ نییه . چاو! 

ئه و خوێڕییه   ناحه زه  پێیانی گوتووە لە کوێی.«
»کێ؟«

نه   ا سه و پا «
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لۆقنه که ی دوێنێ شه وێ. وابزانم شتێکیان داوه تێ.«
ئه لسینۆ سه ری لێ شێواوە و نازانێ چی بکا. بڕوا، یا نەڕوا؟ دوور نییه  بیگرن و لە زینداندا بەندی 

بکەن . ئەگەر وا بکەن، براژن و منداڵەکه ی چییان لێ به سه ر دێ؟ نا. ده بێ ڕاوه ستێ.
ئه وان  بکه م.  شکایه ت  ده بێ  من  نه کوشتووه .  که سم  خۆ  ده که ن؟  لێ  »چیم  ده ڵێ:  خاڵه مین   به  

هاتوونه  سه ر ماڵ و حاڵم... ئه وان ده یانویست ده ست بۆ نامووسم درێژ بکەن.«
پرێمز پێکراون و به رمیله کان قوڵته قوڵتیانه . ئه لسینۆ دارێکی درێژ له  قیری کواڵودا ده گێڕێ و وا 
ده بینێ  ژووری موهه ندیسه کانه .  له   ئاگای  له  ژێره وه   به اڵم  کاری خۆیه تی.  ده دا خه ریکی  نیشان 

خه ریکن بیره  ده خۆنه وه  و قسه  ده که ن و پاسه وانه  لۆقنه که یش لە بەر دەرکە پیاسه  ده کا.
»هێشتا لێره ی؟«

ئاکۆڕه شه  له  شانی ده دا و سه تڵه  به تاڵه کان دەخاتە به ر پێی.
»ئه گه ر هه ڵێم، خراپتر ده بێ. ده ترسێم شتێکم بۆ هه ڵببه ستن.«

»ده ڵێن فڕه نگییه که ، سه روسینگی   سووتاون و له  نه خۆشخانه  که وتووه .«
»نا، بابه ، ئەوەنده یش نییه .  بە خۆم دیتم: به س ملی بڕێک سووتا.«

ئاکۆڕه شه ، سه تڵه  قیره کان هه ڵده گرێ و ده ڕوا. القی ڕاستی ده شه لێ. سه رده مایه ک له 
که شتیدا، کاری کردووه و القیشی  هه ر له وێ به  زایه  داوه .

ئه لسینۆ ئاگای لە جیق و فیقی ئاکۆڕه شه یە. ده زانێ  ئاکۆڕه شه  هیچ که سوکارێکی 
و  دارخورما  ژێر  له   دره ختێکن.  چ  گه اڵی  باوک،  و  دایک  نازانێ  تەنانەت  و  نییه  

ڕۆژگار  چه قۆیه ک.  و  گونی  و  خۆیه تی  به س  گرتووه .  پێی  که پره کان،  پشت 
به  گونیه تی و گونیشی به  ڕۆژگار. 

ده کا  کرێکاری  ڕۆژانە  
ئاره ق  ئێواران  و 

ته وه   ده خوا
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و نیوه شه وانیش نه رم نه رم و لەبەر خۆیەوە، "فایز")٢( دەڵێ تا ده گاته  الی که پره کان. ماڵی له وێیه . 
هه میشه یش به  یادی کچێکی ڕه نگپه ڕیو ، که  سااڵنی زوو، له  چوارچێوه ی په نجه ره یه کدا دیویه تی، 
و  ده بینێ  دارخورمایه ک  چه ند  ده نێ،  لێك  چاو  و  ده بێ  مه ستیش  که   ده ڵێ.  "شەرڤێ")٣(  گۆرانی  

جۆگه له یه ک و کۆاڵنێک و...
ئاکۆڕه شه ، خۆی ئه مانه ی گێڕاونەتەوە  .

كه  جارێكی دی دێت و سه تڵه کان پڕ ده کا، چه قۆکه ی له  گیرفانی شه رواڵه كه ی ده ردێنێ و ده مە  
سپییه که ی به  پانتایی ده ستیدا ده خشێنێ: »هه ر ده ستت بۆ ببەن، به م چه قۆیه  سه ریان ده خه مه  ئه و 

کونەوە کە لێی  هاتوونه  دەرێ...«
»خه ریکه  ده قه ومێ، ها؟«

»به  قه بری دایکیان! وابزانم خه ریکن گۆبه نێکت بۆ ده نێنه وه .«
ئاکۆڕه شه  ده ڵێ و تێدەپەڕێ. تا ده گه ڕێته وه ، ئه لسینۆ ده ڕوا و له به ر سێبه ری دیوارەکە، داده نیشێ. 
تۆز بەری ئاسمانی گرتووە و کپ و مت له وسه ره وە   قورسایی ده کا. "ناخودا")١( سه تڵه  قیره کان به  
گوریس هه ڵده کێشێ و خاڵه مینیش گوونییه کان ده دڕێنێ. گۆڕه پانی به ر خانووبەرە که ، 

چۆڵه  و هیچ ده نگێک نییه،  جگه  له  تڕەتڕی مه کینه ی چیمه نتۆ. 
پاشان:

»ئه لسینۆ له  کوێیه ؟«
هه مان پاسه وانه  لۆقنه که یه ، که  بانگی ئه لسینۆ ده کا و به  ترسه وه  له  
پشت گوونییه کان ده ڕوانێ و له ودیو به رمیله کانه وه  خۆی ده گه یه نێته  
ژووری کرێکاره کان و  له وێشه وه  به ره و ژووری موهه ندیسه کان 

ده ڕوا. ملحیزانە  له  به ر ده رکە ڕاده وه ستێ و ده ڵێ:
هیچ  »ئێوه  
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مشەوەش نه بوو. من بۆتان په یدا کرد.«
خاڵه مین،  که  ئه لسینۆی دیوە، ده ڵێ:

»هە ی گوو به  گۆڕی ئه و باوکه  حیزه ی قەت نه تبووه . کوێراییت داهاتووه ؟«
پاسه وان گوێی گرانه . ئه لسینۆ له  پشت دیوار هاتۆته   ده رێ  و به  ده نگی پاسه وان له  په نا به رمیله کان 

ڕاده وه ستێ.
»ئه وه  له  کوێی؟ خه ریکم کون به  کون به  دواتدا ده گه ڕێم.«

»هه ر لێره م. بێم؟«
»نا، له وێ به،  تا بانگت ده که م.«

دیتنی  به   و  هه ڵکێشێ  به رمیله کەوە   له   قیر  ده یه وێ  و  دەستە  لە  قیری  سه تڵۆکه یه ک  ئه لسینۆ 
فڕه نگییه کان، که  له  ژووره که  دێنه  ده رێ، ده کشێته  دواوه . ئاکۆ ڕه شه یش به ر له وه ی فڕه نگییه کان 

ڕاده وه ستێ.  خانووبەرە که   له  پێش  و  له وێ  و هه ر  ده کاته وه   خاو  گۆڕه پانه که ، هه نگاوی  بگه نه  
چاوێکی له  ئه لسینۆ یە و چاوه که ی دیکەی له  خاڵه مین و ناخودایه . که س ده نگ ناکا. چوار 

زرته  بۆزەکەیش، ده ستبه کار ده بن. یه کیان گوریسێک له  ماشێنە که  ده ردێنێ و سێیه که ی 
دی، ده ست و پێی ئه لسینۆ ده گرن و ڕایده کێشنه  الی به رمیله کان، که  له سه ر ئاگرەکەن 

و قوڵته قوڵتیانه . ده ستوپێی ئه لسینۆ ده به ستنه وه  و سه ری گوریسه کەیش چه ندجارێک 
بە دەوری به رمیله که دا ده پێچنەوە.

ئه لسینۆ، گه زێک له  بڵێسه ی ئاگر و به رمیله کان دووره  و حەپەساو له  ئاکۆ ڕه شه  
ده ڕوانێ. هه ردوو ده ستیان له  پشته وه  به ستۆتەوە . هەر که  ده یه وێ بیانجووڵێنێ، 

ده نگی پاسه وان به رز ده بێته وه :
قیری  بجووڵێیته وه   »هه ر 

سه ردا  بە  کواڵوت 
دەڕژێ.«
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»قه حبه دایکینه !«
ئاکۆ ڕه شه  ده ڵێ و خۆی ده گه یه نێته  فڕه نگییه کان. ئاکۆ، ڕه ش ڕه شه . چاوی زەق زەقن و باسکه  

ئه ستووره کانی له  کراسه که یه وه  دەرپەڕیون:
»ئێوه  بۆچی ئه م کاره  کرد؟«

»ون به، دەی!«
فڕه نگییه  چاویلکه  له  چاوه که  دەڵێ و ده ستی له  هه وادا باده دا.

دیسان ده نگی پاسه وان دێ:
»قالبت ده خورێ، ها؟ دە الچۆ دەی، نابینی چه ند قه ڵس و تووڕه یه ؟«

»به  الگونی چه پم، که  قه ڵس و تووڕه یه  . من دەچم ده یکه مه وه .«
ده نگی  شڕ ق،  و  ده ردێنی  شه رواڵه كه ی   پشتەوەی  گیرفانی  له   چه قۆکه ی  و  ده له رزێ  ئاکۆڕه شه  

کردنه وه ی چه قۆ دێتە بەر گوێ.
»کوڕی باش، بگه ڕێوه  سه ر ئیشه که ی خۆت !«

پێش  ڕاڕەوەکەی  له   فڕه نگییەکە  موهه ندیسە  و  ئێرانی  موهه ندیسی  و  ده ڵێ  وه ستا 
خانووبەرەکەدا، ڕاوه ستاون.

گه رمتر  و  گه رم  ئه لسینۆ  که له که ی  و  پشت  قیرەکان،  لە  پڕ  به رمیله  
ده که نه وه . شێی هه وا و گه رمای به رمیله کان، ئاره قه ی مه رگیان خستۆته  
سه ر تەوێڵی ئه لسینۆ. ئه م پێ و ئه و پێ ده کا. موهه ندیسی ئێرانی 

به  ئاکۆ ڕه شه  ده ڵێ: »چی قه وماوه ، ها؟«
»هیچ، دەتەوێ چی بقه ومێ؟ ئەوە نییە به  چاوی خۆت ده بینی؟«
پاسه وانه  لۆقنه که  ئاره قه ی سه روسینگی به  ده سڕه یه کی 

چڵکنی 
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سپییه وه  ده سڕێ و خۆی تێهه ڵده قورتێنێ: »دوێنێ شه و شه ڕیان كردووه . پیاوه کەی الی به رمیلەکان ، 
یه کێکیانی یه کیانی بریندار کردووه .«

پاشان، به  هێمایەک له  فڕه نگییه  چاویلکه  له  چاوه که  ده گه یه نێ که  الیه نگری ئەوانە و خۆی ده گه یه نێته  
به ر سێبه ری دیواره که  و ده ڵێ: »فڕه نگییه که  وه زعی زۆر شڕه ، زه حمه ته  بمێنێ.«

»درۆ ده کا، به س ملی سووتاوه .«
ئه لسینۆ، خه ریکه  به ری پێی ده سووتێ، ده جووڵێته وه  و به رمیله که ی ناوه ڕاست، له  پشت سه ریه وه  

ده له رێته وه .
ئاکۆ ڕه شه ، به  شه له شه ل و ده ست له  که مه ر، به ره و به رمیله کان ده ڕوا، که  دیسان پاسه وان ده نگی 

نێر ده کاتەوە: »بیکه یه وه ، بە هه رچواریان هه ر چواریان پشتت ده شکێنن.«
»گوو ده خۆن. ئه گه ر پیاون با ده ستم لێبده ن.«

خاڵه مین،  له  سه ربانی خانووبەرەکه وه  سه رەتاتکێیەک دەکا و میله یه کی ڕه شی کورت له  ده ست 
ده گرێ.

»حای حای! وەڵاڵ کارمان ته واوه. دوو فڕه نگیی خوێڕی،  خه ریکن لێمان ببنه  چەته .«
ئه مه ش ناخودایە و خۆی له  پلیکانه کانه وه  هه ڵده داته  خوارێ و ده نگی ئاکۆڕه شه  به رز 

ده بێته وه : »هه رکه س بێته  پێشه وه ، زگی هه ڵده دڕم.«
فڕه نگییه  ناحه زه  چاویلکه  له  چاوه که  به  زمانی خۆیان جنێو ده دا و ده نەڕێنێ.

چه قۆ  به   و  ئه لسینۆ  ده گه یه نێته   خۆی  ته قڵه کوت  و  ڕاناوه ستێ  ڕه شه   ئاکۆ 
گوریسه که  ده بڕێتەوە. ده یه وێ ده ستەکانیشی بکاته وه ، که  فڕه نگییه  چاویلکه  

له  چاوه كه  پێله قه یه ک لە نێوگه ڵی 
سه راوقوون  ئاکۆ  و  ده دا 

پاسه وانه   ده بێ. 
قنه که   لۆ
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ده ستیان  ژێر  له   خاڵه مین   گرتووه .  خاڵه مین   و  ناخودا  بە  پێشیان  ئێرانییەکەیش  موهه ندیسە  و 
ده رده په ڕێ و میلەکەی له  ملی یه کێک له  فڕه نگییه کان ده خه وێنێ.

»چما تااڵنه ؟ شه هیدی که ربه التان که وتۆته  به ر ده ست؟«
کابرای فڕه نگی، که  میلە کەی خاڵەمین  به ری پێی ڕه ش هه ڵگه ڕاندووه ، ڕاده کاته  ژووره که ی خۆیان 
و دووه که ی دی، ئاکۆڕه شه یان به  دیواره وه  نووساندووه ، ئه وی دیکەیان گوریسه که ی خستۆته  ملی 

ئه لسینۆ و ڕایده کیشێ. ئه لسینۆ هەردوو چاوی ده رپه ڕیون و سپی سپی دەچنەوە.
تا ئه لسینۆ خۆی له  ده ستیان ڕاپسکێنێ و تا کرێکاره کان له  خانووبەرەکەوە  بڕژێنه  نێو گۆڕه پان ، 
ئاکۆڕه شه  سینگ و باسکی کابرای چاویلکه له چاو. سوور ده کا و ڕاده کا، تا ئه لسینۆ له  ده ست ئه وی 
دیکەیان ده ربێنێ، که  ده نگی گولله  به رز ده بێته وه . موهه ندیسە ئێرانیییەکە و پاسه وانه  لۆقنه که ، 
خۆیان له  پشت دیوار ده شارنه وه . دیسان ته قه یه کی دی و هاتوهاواری کرێکاره کان و ده نگی ئاکۆ 

ڕه شه : »ئه لسینۆ، سه رت...«
تا ئەلسینۆ ملی وه رسوڕێنێ، فڕه نگییه  چاویلکه له چاوه که  سه تڵه  قیره که ی پێدا ده کا و هاواری ئه لسینۆ 
به ستراویه وه   ده ستی   هەردوو  به   و  ده داته وه   ده نگ  گۆڕه پاندا،  و  هه یوان  و  ژوور  له  
دەکەوێتە سەر زەوی و په له قاژه  ده کا. تاوێکی دی، پێستی سه ر و نێوچه وانی 
ئەلسینۆ بەسەر سینگیدا شۆڕ دەبنەوە. ئه لسینۆ ترساوه . گولله یه کی شێته  . 
به هه موو الیه کدا هەڵدێ. قیری کواڵو شێتی کردووه . گڕی له  مێشک و 
سه ری به رداوه . فڕه نگییه کان  هه اڵتوون و ئه لسینۆ هەر ده قیژێنێ و 
لەو ناوەدا القه فرتێ دەکا . كه س پێی ڕاناگیرێ. كه س وه ک ئه و نییه ، 
»ئاو!«  ده که ن:  هاوار  تێکڕا  کرێکارەکان  ئاگرینه .  گولله یه کی 
ده ستبه تاڵ،  گۆڕه پانداو  ناوەڕاستی  له   ئاکۆڕه  شه یش 

ڕاوه ستاوه .
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١. ناخودا: که شتییه وان. 
٢. فایز شاعیرێکی کالسیک و به نێوبانگی باشووری ئێرانە . زۆربه ی خه ڵکی ئه و ده ڤه ره ، شیعره کانی 

ئه م شاعیره یان له به ره  و بە گۆرانی دەیڵێنەوە.
٣. شەرڤێ مه قامێكه  تایبه ت به  ده ڤه ری باشووری ئێران و  له  مایه ی »ده شتیی«دا.
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