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سیاسەت،  و  ئەخالقیات   و  میتافیزیك   مەسەلەی  كە  كامۆ  ئەلبێر 

جەوهەری سەرەكی وتار و رۆمان  و شانۆنامەكانی بوو، ئەو وتەكانی خۆی 

ملیۆنەها  كە  دەردەب��ڕی،  هونەرمەندانە  و  هەمەڕەنگ   وردبینانە،  زۆر 

خوێنەری توشی شۆك  و سەرسوڕمان دەكرد، رووداوی لێخوڕینی ئۆتۆمبێل 

لەتەمەنی چل  و شەش ساڵیدا ئەوی بەكوشتدا، لەكاتێكدا كە لەگەڵ ژان پۆل 

سارتەردا لەكێبەركێدا بوو، بۆ رابەرایەتیكردنی هزری فەرەنسیەكان.

لەگوندێكی  لە خێزانێكی الدێی  )1913(دا  نۆڤەمبەری  )7(ی  لە  كامۆ 

نزیك )بۆن(1 ی جەزائیر هاتووەتە دنیاوە، باوكی بنج و بناوانی ئەلزاسی 

 و دایكی بە ڕەچەڵەك ئیسپانیایی بوو، كوڕەكەیان بەردەوام هەستیاربوو.

خۆری  ناوەڕاست،  دەریای  خاكی  ئیسپانیایی  و  بەكلتوری  سەبارەت 

باوكی  مایەوە،  فەلسەفەكەی  لەناوەندەكانی  یەكێ   وەكو  بەردەوام  باشور 

بەدەست  خۆی  خێزانەكەی  ك��وژرا و  )م���ارن2-1914(دا  یەكەمی  لەشەڕی 

ژیانی  لەجەزائیر  بەكارەكەری  داما و  مات و  بێوەژنێكی  بەجێهشت،  بەتاڵی 

لەهەمان  خۆی  مناڵی  سەردەمانی  ئەلبێر  دابیندەكرد،  منداڵەكانی  خۆی و 

شار و لەئاپارتمانێكی دوو ژووریدا، لەگەڵ چوار ئەندامی تری خێزانەكەیدا 

وشەق و  شكاو  پلیكانە  قالۆنچە و  یادگاری  تەمەنیشی  تاكۆتایی  بەسەربرد و 

سەردەمانی  هەژاری  لە  گلەیی  كاتێ  هیچ  كامۆ  نەكرد،  لەبیر  شڕەكانی 

سەرەتایی ژیانی خۆی نەدەكرد ))خێزانەكەم دەتوانم بڵێم هیچیان نەبوو، 
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تەنانەت  خێزانەكەم،  ئەندامانی  نەدەكرد،  هیچیشان  ئارەزوی  لەڕاستیدا 

خوێندەواریشیان نەبوو، بەوپەڕی بێدەنگی، خۆڕاگری  و بەویقاری سروشتی 

سۆز و  ئەو  گەرمی  ك��رد...  من  فێری  وانەیان  بەنرخترین  خۆیانەوە، 

خۆشەویستیيەی كە لەسەردەمانی مناڵیمدا سێبەری هەڵدابوو، من لەهەموو 

لەشێوەی  بەاڵم  دەژیام،  بە)هیچ(  تەقریبەن  بەتاڵدەكردەوە،  رقێك  جۆرە 

دەكرد  سنور  بێ   بەهێزێكی  هەستم  دەبرد،  بەسەرم  خەودا  شاگەشكە و 

لەخۆمدا، تەنیا دەبوایە رێگەیەك، بۆ سود لێوەرگرتنی بدۆزمەوە((.

خەرجی  تاكۆمەكی  یارمەتیدا  میهرەبانەكانی  مامۆستا  لە  یەكێك 

لەقوتابخانەی ناوەندی جەزائیر بەدەستهێنا، ئەم گەنجە بەئەنجامدانی ئەو 

كارانەی كە لەبەردەستی دابوو، كارە پراكتیكی  و فیكرییەكان رێگەی خۆی 

نوسینگەی  لە  دەفرۆشت،  ئۆتۆمبێلم  یەدەگی  ))كەرەستەی  خۆشدەكرد، 

كارمدەكرد...  لەئیدارە  دروستكردن و  كەشتی  لەكارخانەی  كەشناسی، 

بۆ  سەفەری  كەدەرفەتی  پیشەبوو  ئەم  و  رۆژنامەنوس   بوومە  سەرەنجام 

فەراهەمكردم((.

))دوومانگ لەئەوروپای ناوەند، لە نەمساوە بیگرە، تا ئەڵمانیا ژیانم  

دڵەخۆرپێ   ئەو  نامۆیە...  نائارامیە  كەئەو  دەپرسی  لەخۆم  بەسەربرد و 

خنكێنەرەی كە لەناو مێشكمدا هەستم پێدەكرد لەكوێوە سەرچاوە دەگرێ ؟ 

خۆیان  قۆپچەكانی  هەمیشە  گەیشتم، خەڵكی  لەبابەتەكە  لەمەوبەر  كەمێ  

تا ژێر قوڕگیان دادەخەن، ئەوان نازانن كەچۆن دەبێ  ئارام بگرن، نازانن 

كەشادی چییە!((.

بینی، چاوەكانی وەكو  ڤینسیای  ڤیسنزا و  ئیتالیا و  بۆ  كاتێ  كەڕۆیشت 

گۆتە )150( ساڵ بەر لەوەكرایەوە، ))لەبەیانییەوە تا ئێوارە پیاسە دەكەم... 

بۆ  بیانویەك  دەبێتە  شەقامانەوە  لەم  بۆنی  هەر  یان  دەبینم،  هەركەسێ  



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 8

سارتەر  هەستەكانی  لەگەڵ  چەند  هەستە  ئەم  من((،  كۆتایی  بێ  عەشقی 

جیاوازی  دەبینێتەوە((  وەدیهاتن  شیاوی  بەنەیارێكی  تر  تاكێكی  ))كە هەر 

هەیە، ئەم دوو پیاوە لەبەربەرەكانی و شەڕكردن لەگەڵ یەكدیدا هەاڵتنیان 

نەدەزانی، كامۆ عاشقی كتێبیش بوو، ئەدەبیات  و فەلسەفەی لەبەرهەمەكانی 

سارتەر( ژێد و  ئەشپینگلر،  نیچە،  پاسكال،  تا  بگرە  پلوتینۆس   )ئەفاڵتون ، 

لە هەژاری خۆی خەمی هەژاری خەڵكی  زیاتر  ئەو كە  ی دەخوێندەوە، 

كاتێ   كۆمۆنیستەوە،  بەحزبی  پەیوەندیكرد  )1934(دا  ساڵی  لە  دەخوارد، 

دەسەاڵتداران،  زۆربەی  )ماكیاڤیلی( و  وەكو  )ستالین(یش  دەركەوت  كەبۆی 

ناگرێ ،  لەبەرچاو  پڕەنسیپەكە(  )دە  راستەوخۆ  حكومەت  بەقازانجی  چۆن 

وازی لەحزب هێناو ناكۆكی نێوان ئەخالقیان و سیاسەت تا كۆتایی لەهزری 

دراوێ��ك  رووی  دوو  سەیركردنی  فەلسەفی  نەخۆشی  مایەوە،  كامۆدا 

لەهەر مەسەلەیەكدا، رێگربوو لەوەی كەلەشۆڕشی جەزائیرییەكان، بەسەر 

راوەقییەكان و  خەماڵندنەكانی  كامۆ  بنوێنێ ،  هەڵوێست  فەرەنسيیەكاندا 

شادییە سادەكانی هاوواڵتیانی جەزائیری پەسەنددەكرد، ئەو ئەوەشی پەسەند 

دەكرد، كە هاوچەشنانی داگیركەرانی بەسەرنجدان لە هەوای ئازادی دەریای 

ناوەڕاست بۆ خۆیان هەڵبژارد بوو، لەساڵی )1935(دا رێبەرایەتی گروپێكی لە 

خوێندكارانی زانكۆ و كرێكاران كرد لە پێكهێنانی )شانۆیكار( لەجەزائیر، ئەو 

لەڕێگەی دەرهێنەران و هونەرمەندانەوە تەكنیكی شانۆنامەنووسی و تەختەی 

شانۆ فێربوو، لە تەمەنی بیست و سێ  ساڵیدا، شانۆیەكی بەناوی )كالیگۆال( 

نوسی و بەسەركەوتوویی  خستەسەر تەختەی شانۆ، ئەم شانۆیە ئەو الیەنەی 

لەدوای  ئیمپراتۆر  بوو،  ئەخالق  بە  بەرامبەر  كە  دەخستەڕوو  حكومەتی 

مردنی درازیالی )خوشكی –مەعشوقە(ی، تێدەگات كەمردن بەپلە و پایەی 

كۆمەاڵیەتی پێدەكەنێ  و سروشتیش بێالیەنە و ئەو تەسلیمی دەست شۆردن 
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لەتەواوی كارە ناشەرعیە ئەخالقیەكان دەبێت لە بەرامبەر دۆزینەوەی خود و 

دەست بۆ چەندین كاری بێبەزەییانە دەبات، كە لە سنوری شێتیەتی و بێ  

عەقاڵنە تێدەپەڕێ ، ئەو كردارەكانی خۆی بەم شێوەیە دەخاتەڕوو:

))لەو شوێنەی كە پێویستە بمرن، زەمەنی مردنی مرۆڤ زۆر گرنگی 

كە  ئەمەیە  خوداكان...  لەگەڵ  یەكسانی  رێگەی  تەنیا  ساكەش  ئەو  نییە، 

هەروەكو ئەوان بێبەزەین بین(( سەرەنجام بەنا بەدڵی دانی پێدادەنێ  كە 

))كوشتن رێگەچارە نییە((.

ئاشنای گرنگی  ئەوەی  بووە هۆی  بەنەخۆشی سیل،  تووشبونی كامۆ 

بەشداربوو  سەالمەتی،  بەدەستهێنانی  بۆ  خەباتی  بێت،  بەخواكان  نەدان 

لەدەركردنی یەكەمین كتێبی گرنگی ئەو ناونیشان: پشت و ڕوو )1937(-الی 

راست و الی چەپ ئاماژەیەكی سیمبولییە، بۆ ناوەوە و دەرەوەی جلێك.

لێرەدا مانای ئەم ناونیشانە ترسە لەمردن  و عەشقە بۆ ژیان، ئەمە چۆن 

دنیایەكی خوداییە كە بەناچاری مردنی لە بەرامبەر لە دایكبووندا داناوە؟

كامۆی الو هەوڵیدا ئەم پرسیارە لە رووناكی و گەرمای خۆردا، یاخود 

لەفراوانی ئاسمانی شەوانی )پڕە ئەستێرە(دا ون بكات، لەم كتێبە نۆڕسكەی 

دەكەوێت،  بەرچاو  توند  هەستیاری  دەروون��ی  و  بەرهەمێكی  كامۆدا 

كەئاهەنگەكەی بەنۆتەی ئەسڵی و نەمر ژەنراوە.

سەرگەرمی  تری  روویەكی   )1939 بۆكێنی  )مەراسیمی  لەكتێبی  كامۆ 

دەریا  كەنار  لمی  لەسەر  نیشاندەدات،  دەریا  خۆر و  بۆ  عەشقی  خۆی، 

لەدوای  كەجار  ناوەڕاست،  دەریای  شەپۆلەكانی  دەبڕێتە  چاو  رادەكشێ  و 

جار و بەسەرسەختی خۆی دەكوتێ  بۆ كەنار و بەخاوی دەگەڕێتەوە.

ژێد  زەمینیەكان(ی  )خواردەمەنیە  وەك��و  كتێبێكی  كۆمەڵە  كامۆ 

دەخوێنێتەوە، دەزانین كە خوێندویەتیەوە، كامۆ سەالمەتی زیاتری لەشیركدا 
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زۆربەی  لە  كە  بۆچی  دەی��وت:  هەروەكو  مەسیحیەت!  تا  دەدۆزییەوە 

خۆشیەكانی ژیاندا بەجۆرێكی رەواقی رووبەڕووی تراژیدی دەبێتەوە تا گرژ 

و مۆنی، دەربارەی گوناه و مەرگیش دەڵێ  :)ئەگەر گوناهێ  لە ژیاندا هەبێ ، 

لەدڵ هەڵكەندنە لەژیان تا لەدڵسپاردن بەژیانێكی تر و دووركەوتنەوە لەو 

ژیانەی كەهەیە(.

بەاڵم كاتۆلیزم هەروا بەسادەیی ناتوانرێ  لەسەر رێی خۆی هەڵبگیرێ ، 

رستەی ناخۆشی ))ئەی مرۆڤ، لەبیرت بێ  كەلەخاك هاتویتەدەرو دیسانەوە 

دەگەڕێیتەوە بۆ خاك(( تەواوی چوار شەممە خۆڵەمێشیەكانی سەردەمانی 

منداڵی ئەوی دەخستەژێر فشارەوە، كە زایەڵەیەكی ترسناك لەناو یادەوەری و 

ترسەكانیدا هەبوو، ئایا بەڕاست دەیتوانی لە خوداییكردنی سروشتی كە زیاتر 

بدۆزێتەوە؟  بۆ مەسیحیەت  نشینێ   ئیالهی، جێ   تا  دەنواند  شەیتان خۆی 

شتێ   هەموو  بەناجێگیری و  جوانی  دەكرد و  تاریك  بەئازار  كەخۆشیەكانی 

بەمردن ))لەناو ئەو ئەندامانەی كە مەحكومن بەلەناوچوون، ئەم شەوق  و 

ئارەزووەی ژیان لەكوێدایە؟((.

لەم دۆخە دەروونیەدا وتارێكی نوسی، كە لە هەموو جۆرە باوەڕێكی 

مەسیحی رەشتر بوو )ئەفسانەی سیزیف 1942( دۆخێكی مرۆیی بەئەفسانەی 

سیزیف بەخشی، سیزیف پادشای كوڕینت بەهۆی بێڕێزی نواندن بەزێوس 

مەحكوم دەبێت تا لە جیهانی ژێرەوە، بەردێكی گەورە، بێهودە گلۆربكاتەوە، 

بۆ سەر گردێك، كاتێك كەلە بەرزایی گردەكە نزیك دەبێتەوە، بەردەكەی 

لەدەست دەخزێت  و بۆ خوارەوە گلۆردەبێتەوە... بەوتەی كامۆی تەمەن 

بیست و نۆ ساڵ، چارەنوسی مرۆڤ بەم شێوەیە، ژیانی مەینەتی  و تراژیك، 

لە چاودێری توند و لە شەڕی سواو، لە كوشتاری بەكۆمەڵ ئاڵ و وااڵ بووە، 

جولەكەی  ملیۆنەها  بەكوشتدا و  مرۆڤی  ملیۆن  پەنجا  شەڕ  كامۆ  وتەی  بە 
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جینۆسایدكرد )كامۆ ئەم رەوتەی بە »گەورەترین تاوانەكانی مێژوو« ناوبرد، 

شێوەیە  بەم  بژیت؟  دنیایەدا  جۆرە  لەم  حەزبكات  دەبێ   مرۆڤ  چۆن 

دەردەكەوێ  كە خۆكوشتن ئەنجامی لۆژیكی ئەم حەقیقەتە بێ !

سروشت  كردنی  لەخودایی  دەستی  كە  كاتێ   فەیلەسوفەكەمان 

ناوبەرین، چونكە هەروەكو  بەپوچی  كەنابێ  جیهان  دەیزانی  هەڵدەگرت، 

جوانی  و نەزم  و شێواوی چەمكێكی ئەبستراكتە و واقیعەتێكی بەرچاو نییە، 

لەوانەیە كە جیهان لە دیدی ئێمەوە پوچ بێت، چونكە بێمانایە و لەودیو عەقڵی 

ئێمەوەیە، هەم مایەی ئازاری »باشەكان«ە و هەم »خراپەكان«ی دنیا، هەوڵی 

واقیعەت  نەیتوانیوە  قسەكردن  زانستی  سودە،  بێ   لێتێگەیشتنی  بۆ  ئێمە 

بووەتەوە))دنیایەك  شكست  رووبەڕووی  ئەویش  بەاڵم  بكات،  بەعەقالنی 

دەتوانێ   بیردەكردەوە  وای  هەژدەهەم  س��ەدەی  تاكگەرای  مرۆڤی  كە 

بەیارمەتی عەقڵ و زانستەوە زاڵ بێت بەسەریدا و بیگۆڕێ ، لەڕاستیدا ئەوە 

بەرجەستەبووە، بەاڵم دنیایەكی پوچە((، تا ئەو جێگایەی كە مێشكی مرۆڤ 

مرۆڤی  گەردوونە،  ئاڵۆزەكانی  باسە  لە  دنیایەك  دەربكات،  دەتوانێ  سەر 

گەورەیی  لەناو  خۆی  دەكات،  وێنا  بیرمەند((  ئەوبە))قامیشی  پاسكاڵ  كە 

پەشۆكا و  بەشێكدا  بێكۆتای  دابەشبەندی  گشتی و  نەكردنی  دەرنەكردو 

سەرسوڕما و دەبینێتەوە، هەندێك جار وا دێتە بەرچاو ئەم دنیایە دەتوانێ  

گاڵتەپێكەری  دوژمنی  لەناوبەرێت،  مرۆڤ  هەزاران  بوومەلەرزەیەك  بە 

بێهودە و  بەناجێگیری  بەكوێرانەكەی و  بەرگری  بە  بەبچوكیيەكەی ،  مرۆڤە و 

خەمۆكیەكەی پێدەكەنێ  )بوون( دڵەخۆپێیەكە كەبیركردنەوە ئەو ئاستەم تر 

دەكات، )بوون( نەخۆشیەكە كەدەرمانەكەی تەنیا مردنە.

)1927 )بوون  وزەمەن  هەڵگێڕانەوەی  سیزیف(  )ئەفسانەی  لەوانەیە 

ی هایدگەر و )هێڵنج(ی سارتەر بێ ، كامۆ لە گۆڤاری الجزیرەی كۆماریخواز 
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)ئۆكتۆبەری 1938(دا بەدیدێكی تۆزی رەخنەگرانەوە لە))هێڵنج((ی روانیسبوو 

نوسیبووی: ))رۆمان هیچ نییە، مەگەر فەلسەفەیەك لەقاڵبی وێنەدا بەیان 

كرابێ ، لەرۆمانێكی باشدا فەلسەفە لەوێنادا دەسڕێتەوە، بەاڵم هەر ئەمەی 

كەفەلسەفە بەناو كەسایەتیەكان و )كارەكتەرەكانی چیرۆكەكە(دا رۆدەچێت ، 

رەسەنایەتی  لە  چیرۆك  شێوەی  دەردەك��ەوێ  و  بریندار  پەنجەیەكی  وەكو 

دەكەوێت و رۆمانیش لەژیان((.

كامۆ  ب��وو،  بەهەڵەداچوو  ب��وارەدا  لەم  )هێڵنج(  ئەو  بەبۆچوونی 

دەڵێ :)ناسینی پوچ بوونی ژیان ناتوانێ  ببێ  بەئامانج، بەڵكو سەرەتایەكە و 

روونكردنەوەكەی  ئەوەی  وێڕای  پتەو((بێ ،  ))بەشكۆ و  دەكرێ   ژیان  بەس( 

لەسەر ))ئەفسانەی سیزیف(( بەهۆی دڵنیاكردنەوەی ئەو بوو لەسەر پوچی 

كەخوێنەرانی فەرەنسایی كامۆیان بەبوونگەرا لەقەڵەمدا بوو، كامۆ لەساڵی 

)1945(دا رەخنەی لەو نازناوە گرت.

))نەخێر، من بوونگەرانیم، من و سارتەر هەمیشە سەرسامین بەوەی 

كە ناومان لە تەنیشت یەكەوە دێت، تەنانەت بیرمان لەوە كردوەتەوە كە 

راگەیاندراوێكی كورت باڵوبكەینەوە و رایبگەیەنین، كە هیچ هەماهەنگیيەك 

لەنێوانماندا نییە ، هەموو جۆرە بەرپرسیاریەت  و ئاینێكی یەكتر رەتدەكەینەوە، 

هاوبیر لەقەڵەمدانی ئێمە بەڕاستی پێكەونیناوییە، من  و سارتەر بەبێ  بواردن 

بەرلەوەی یەكتریمان بینیبێ ، كتێبەكانمان باڵوكردوەتەوە.

فەلسەفیانە  بەهزری  كەمن  كتێبی  تاكە  ئەگزیستانسیالیزتە،  سارتەر 

جیاوازی  لەالیەنی  دروس��ت  سیزیف((  واتە))ئەفسانەی  نوسیومە، 

فەیلەسوفانەوە بەزاراوەی ئەگزیستانسیالیزم بووە((.

لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا كامۆ لەگەڵ سارتەردا، هاوباوەڕبوو لەوەی 

هەمووشتێ   بدات،  لەقەڵەم  پوچ  بەسەرتاپا  نوێ   كۆمەڵگای  كەپێكهاتەی 
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توانای  كە  بووە،  كامڵ  چیڕەیی  بەشێوەیەكی  یان  رێكخراوە،  بەجۆرێك 

كاربەری بااڵتر »ئاكاری« و »ناكاری« لە زۆر پاداشتی بااڵتر بەرخوردارە كە 

سەروەتی میللەتێك لەبەردەستی كەمینەیەكی بچوكدا چڕبووتەوە و زۆربەی 

لەبەرامبەر  كەسێ   ئەگەر  دەتلێنەوە،  نەخۆشیدا  ال و  هەژاری  لە  خەڵك 

دروستكراو  ئەخالقی  پێگەی  و  دادگاكان   یاسا و  رەخنەبگرێ ،  یاسایەدا  ئەم 

سەرخستنی كەمینەیەك بۆ دەسەاڵت ئەو دەخاتەژێر ئەو فشارەی كەیان بۆ 

تەنگژەی دوژمنایەتیەكی خامۆش، یان بۆ شۆڕشێكی توڕە دەكشێ ، زۆرێك 

لەبیرمەندان هێندە باس لەشارستانیەت دەكەن، وەكو بڵێی كەلەنەخۆشیەكی 

كوشندە هەڵدێن.

كامۆ نمونەیەك لەم نامۆییە لە )نامۆ 1942( دا وێنا دەكات، دیمەنی 

چیرۆكەكە جەزیرەیە، راوی كارمەندێكە بەناوی مۆرسۆ)) )مۆر( واتە مردن و 

)سۆ( واتە هەڵبەز(( ژیانی رۆژانە، ئەوی بردوەتە ناو دۆخێكی بێ  ئاگا، 

بێ  رۆح  و وەڕسكەرەوە، ئەو نەبوونی ئیرادە یاخود توانای ))بەڵێ (( یان 

دایكی  دەبێتەوە،  ڕووب��ەڕووی  كە  پرسیارانەن  كۆمەڵە  ئەو  وتن  ))نە و(( 

لەخانەی بەسااڵچواندا دەژیا كە )80كم( لەشوێنی ژیانیەوە دووربوو، كاتێ  

ناگری و  بۆی  بەاڵم  ناشتنەكەی،  مەراسیمی  بۆ  دەچێت  دەمرێ   دایكی  كە 

خۆی  سەرجێگەكەی  كەدەیبردە  كچەی  بەو  دەك��ات،  لەبیری  زوو  هەر 

رازی  هەرچەندە  خۆشبوێ ،  ترم  كچێكی  لەوانەیە  ناوێت  خۆشم  دەوت، 

دەبێت هاوسەرگیری لەگەڵدا بكات، بەاڵم بەردەوام كاتی هاوسەرگیرییەكە 

لەگەڵ  كە  دەبێت،  رازی  دەبێت و  بەكار  دەس��ت  كتوپڕ  دوادەخ���ات، 

تۆڵەستێن،  و  ئیهانەكراو  عەرەبێكی  لەبەرامبەر  خۆی  لەهۆگرانی  یەكێ  

بەدەستەوەیە،  چەقۆیەكی  كە  عەرەبدا  پیاوێكی  لەگەڵ  بكات،  كۆمەكی 

دەبریسكێتەوە،  هەتاو  تیشكی  لەبەر  چەقۆكە  دەمی  رووبەڕوودەبێتەوە، 
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مۆرسۆ كەوا دەزانێ  كابرا عەرەبەكە، دەیەوێ  چەقۆكە بۆ ئەو هەڵبدات، 

تەقەی لێدەكات  و دەیكوژێ ، پاشان دەچێتەسەر تەرمەكەی  و چوار گوللەی 

دەكرێ ،  مۆرسۆ  لە  پرسیار  دادگادا  لەدانیشتنی  بەجەستەیەوە،  دەنێ   تر 

كەبۆچی دواتر چوار گوللەی تری پێوەناوە؟))وەاڵمێكم نییە، كەبیدەمەوە(( 

)نەخێر(  وەاڵمدەداتەوە:  هەیە،  بەخوا  باوەڕی  كەئایا  دەپرسێ   لێی  قازی 

پاش ئەوەی كەبەمەرگ مەحكوم دەبێت، ئەوەی ئەوی بۆ ئەنجامدانی ئەم 

تاوانە هانداوە بە چڕوپڕی دەنوسێ ، بەاڵم هێشتا ناتوانێ  هۆكاری تەقەی 

گوللەكانی دواتر روون بكاتەوە، رەخنەی لەحوكمی دادگانییە، تەنیا لەوە 

ئاینی  مەراسیمێكی  هەرجۆرە  ئەنجامدانی  نادەنێ ،  جگەرەی  كە  توڕەیە 

رەتدەكاتەوە، تا سەرەنجام »نامۆ« دەبێت بەشارستانی نوێ ، هەروەكو ئەو 

دنیایەی كە ناچاربووە وازی لێبهێنێ ، ئاڵۆز و شڵەژاوە.

پیاوێكی  كتوپڕی  پچڕپچڕ و  كاری  چیرۆكەكە،  كەموكوڕی  لەوانەیە 

ئەو  تا  موباالتە،  كەبێ   پیاوێكەوە  لەالیەن  ژیانە  بەربەرەكانی  لێنەبڕاو، 

رادەیەی بە باوەڕی كامۆ لەحاشاكردنی هەرجۆرە نامۆبوونێكی نا بەڵێندەرانە 

سەبارەت بەمەسەلەكانی زیاتر بێ ، ئەو ئەفسانەی سیزیف بەم باسە كۆتایی 

پێدێنێ ، كەهەر كام لە ئێمە بەردەوام بین لەسنگ دەرپەڕاندنی خۆمان، 

خەبات باشترە لە تەسلیم بوون، لەوانەیە لەرێگە سەركەوتن، یان لەرێگە 

تازەكان بەرهەم  ئازارە دامركاوەو  ببینرێ ،  بەدەم رێوە  دابەزیندا، جوانی 

بێن، یان جێگەی پەسەندكردن بن، مرۆڤ وێڕای پوچی بەروكەش مانای 

هەیە، بۆچی بەناسینی دوا شكستی خۆی، دەتوانێ  پێشوازی لە ركابەرانی 

پوچیەكان  و بەرپرسیارێتی ژیان بكات.

لە  دلێرانەدا و  لەچاالكیەكی  )1942(دا كامۆ  لە ساڵی  بەم شێوەیە كە 

ڕاپەڕینێكی خۆڕاگرانەدا بەسەرداگیركاری فەرەنساوە لەالیەن ئەڵمانییەكانەوە 
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بۆ  سازی(خۆی  لە)بت  هیتلەر  رژێمی  دڕندانەی  رووخانی  دەبینینەوە، 

رۆژێ   ئێستا هەموو  بزواندبوو،  گەنجەكەی  فەیلەسوفە  رەگەزی،  كوشتنی 

ئازادبوونی  لەدوای  مەترسیەوە،  دەخستە  خۆی  ژیانی  بەهەڵگەڕانەوەی 

پاریس، بووە یەكێ  لەسەر نوسەرانی رۆژنامەی خەبات ))كومبا((.

لەو سەر وتارانەی كەدەینوسی خوازیاری باڵوكراوەی سەربەخۆ بوو، تا 

جێگەی ئەو باڵوكراوانەی رابردوو بگرنەوە كە خۆیان فرۆشتبوو، فەرەنسای 

لەسەردەمانی  ئەڵمانیادا،  لەبەرامبەر  دابخات  سەر  والێكردبوو  زیاد  كەم و 

داگیركاریدا دەستی بەنوسینی باشترین چیرۆكی خۆی كرد، كەلەساڵی )1947(

دا باڵوكرایەوە، ئەم كتێبە لەرێگەی ناونیشانی )تاعون(، هیتلەریزم هەروەكو 

نەخۆشی و سەرسامی دەخاتەڕوو، كە شارستانیەتی بەرەو لەناوبردن بردووە.

رۆمانی )تاعون( وێنەیەكی زۆر بەهێزی لەتاعونی خەیاڵی كەلەسااڵنی 

)ئاوران(  بەناوی  باكور  ئەفریقای  لەشارەكانی  لەیەكێ   چلەكاندا،  دەیەی 

فەرەنسا  داگیركردنی  تەنیا  نەك  چیرۆكەكە  كوشت،  كەسی   )200.000(

هێرشی  گشتی  بەشێوەیەكی  بەڵكو  دەخاتەڕوو،  ئەڵمانیەكانەوە  لەالیەن 

نەخۆشیە درمەكان بۆ مرۆڤ  و هەموو ئەو وەاڵمە جۆراوجۆرانەی كە مرۆڤە 

بەوشێوە  گێڕانەوەی  دەخاتەڕوو،  دۆخە  ئەم  بۆ  دەیدەنەوە  جیاوازەكان 

واقیعیەی كەدكتۆر )ریو( كەسی یەكەمی رۆمانەكە دەینوسێ ، دەخرێتەڕوو 

لەوانەی كامۆ لەلێكدانەوەی بەرهەمە كۆمەاڵیەتیەكانی نەخۆشیەكی درمدا، 

وەرگرتبێ ،  )دیفۆ(  1722(ی  تاعون  ساڵی  )یاداشتەكانی  لەكتێبی  سودی 

كەدەركەوتنی نەخۆشیەكی پەتای لە لەندەن، لە ساڵی )1665(دا بەشێوەی 

تراژیدیا  )ت��اع��ون(دا  لەكتێبی  تۆماركردبوو،  ریالیزمیانە  دیكۆمێنتاری و 

بەهێرشی كتوپڕی مشكانی توشبوو بە نەخۆشیەكان لەباڵەخانەكانی ئاوران 

پڕو  شەقامەكان  تۆپیو  مشكی  سەدان  كە  پێناچێ   هێندەی  دەستپێدەكات، 
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فەزای شار پیسدەكەن، پاشان عیادەی پزیشكەكان پڕدەبێت لەو نەخۆشانەی 

بەقۆناغ و  شار  لێپرسراوانی  ب��وون،  یەك  وەك  ئازارێكی  تاو  توشی  كە 

ناو  هاتووەتە  تاعون  كەنەخۆشی  رایدەگەیەنن  پیائەنێن و  دانی  بەنابەدڵی 

بۆ  ن��اوەوەی  هاتنە  مافی  كەس  هیچ  رایدەگەنێ ،  قرنگینە  بەندەرەوە، 

نەخۆشەكان  كەسوكاری  رێگەنادەن  نییە،  شار  لە  دەرچوونی  یاخود  شار، 

بچنە ناو نەخۆشخانەكانەوە و نەخۆشەكان مۆڵەتی چوونە دەرەوەیان نییە، 

لەنەخۆشانەكان هاواری ناڕەزایەتیەكان بارودۆخەكە زیاتر دەشێوێنێ ، هەموو 

جۆرە هاوردە و ناردنێك بۆ شار قەدەغە دەكرێ ، خەڵكی هێرش دەبەنەسەر 

دوكانەكان تا كااڵی پێویست بكڕن و قۆرخیبكەن.

قازانجی  قاچاخچیەكان  بەرزدەكەنەوە و  دوكاندارەكان نرخی شتومەك 

زۆر دەكەن، لەگەڵ بەرزبوونەوەی رێژەی مردن، ئەو پزیشكانەی كە بەباشیش 

هەوڵدەدەن، بەالواز و بێ توانا لەچارەسەركردنی نەخۆشەكان  و لەناوبردنی 

نەخۆشیەكە تاوانبار دەكرێن  و دەبنە جێگەی سەرزەنشت، قەشەیەك بەناوی 

گوناهی  بە)سزای  بەاڵیە  ئەم  ترسناكدا،  ئاینی  لەمەراسیمێكی  پانلۆ  باوكی 

منااڵن  خۆ  باشە  دەپرسێ ،  لەخۆی  )د.ریو(یش  لەقەڵەمدەدات  مرۆڤەكان( 

گوناهیان نییە، ئەی بۆچی لەكۆی یەكەمین قوربانیانی نەخۆشیەكەن؟ پاشان 

هەمان قەشە خاكەراییانە بۆ چاودێریكردنی قوربانییەكان رادەكات و یارمەتی 

پزیشكەكان دەدات  و هەر لەو پێناوەشدا دەمرێ ، هاوسەرەكەی دكتۆر ریو 

توشی نەخۆشیەكە دەبێت، دكتۆر ریو زۆر ئازایانە و بەبێدەنگی بەردەوام 

دەبێت لەسەركاری پزیشكی  و بەڕێوەبردنی نەخۆشخانە، تارو كەپیاوێكی دوو 

دڵە لێدەپرسێ ، تۆ كەباوەڕت بەخوا نییە، بۆچی ئاوا خۆت دەكەیتە قوربانی 

خەڵك؟ ریو لە زمانی كامۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەداتەوە، پێویستە تەنانەت 

لە دوای شكستە یەك لە دوایەكەكان، درێژە بە خەبات  و بەشەڕبدەین، 
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تارو ئەم بەاڵیە بە نیشانەی شەڕ لەدڵی مرۆڤەكان و هۆكاری هەڵپەو رق و 

چاوچنۆكی و دوژمنایەتی و توندوتیژی لێكدەداتەوە كەچوارچێوەی رێكوپێكی 

بەبێ   ناكۆمەاڵیەتییەكان  هۆكارە  دەتوانرێ   چۆن  تێكدەشكێنێ ،  ئەخالقی 

خستنە دڵی ئەحكامە ئاینیەكان و هەڕەشەكردن بەپاداشت  و سزای ئیالهی، 

لەژێر چاودێریدا دەربهێنری؟ یان بەهەمانشێوەی كە)تارو( دەڵێ : )ئایا مرۆڤ 

دەتوانێ  قەدیسێكی بێ  خودا بێ ؟( هەروەها دەڵێ :)مەسەلەكە هەر ئەمەیە، 

لە ڕاستیدا مەسەلەكە تەنیا هەر ئەمەیە(.

)لە  سەرسامی  بۆ  دەگۆڕێت  خەڵك  كاردانەوەی  مردن،  بەزۆربوونی 

وەكو  درم��ەش،  نەخۆشیە  ئەم  كەبیریاندەكردەوە،  سەرەتادا  رۆژەكانی 

كە  كاتێ   بەاڵم  دەب��وون،  ئاین  دامێنی  دەستە و  ترە  درمەكانی  نەخۆشیە 

بەجدی لەمەترسیەكە تێگەیشتن روویانكردە خۆشگوزەرانی.... ژیانیان بوو 

ئەمەبوو  ئەژمار...  دانیشتنی مەیخواردنەوەی بێ   بێهودەیی و  بەرابواردن و 

بیر  تەنیا  مەترسیدا  چنگاڵی  لە  مرۆڤەكان  خەڵك(  هەموو  ب��ەداوای  بوو 

لەخۆیان دەكەنەوە.

)دان بەخۆداگرتنی كوێرانە عەشقی لەدڵەكانیان دەرپەڕاندبوو( دكتۆر 

)ریو( لەگەڵ هەموو ئەمانەدا، كۆمەڵی قارەمانی زۆریش دەدۆزێتەوە، وەكو 

كرێكارانی پاككەرەوە كە لە زۆركاركردندا دەمردن، دكتۆر بەم شێوەیە ئەنجام 

دەكات كە:)نەخۆشی تاعونیش وردە وردە كۆتایی پێدێت، لەدوای قۆناغێكی 

قەیراناوی مەترسیدار كە مەحكومبوون، بە مردن ژمارەی قوربانیان رۆژ بە 

ڕۆژ كەم دەبێتەوە، تاوەكو سەرەنجام بەرپرسانی شار كۆتایی هاتنی قرنگینە 

رادەگەیەنن، دەربازبووەكان بەشادی و خۆشیە دەگەڕانەوە بۆ ناوماڵ  و حاڵی 

خۆیان، ئەڤیندارەكان پەیوەست دەبوون بەیەكدییەوە، زەنگەكانی كەنیسە 

هاتنەوە دەنگ  و سوپاسی خوایان بەجێدەهێنا، بەمجۆرە گەورەترین رۆمانی 
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پێدێت،  كۆتایی  ونبوودا((  زەمەنی  بەدوای  ))گەڕان  لەدوای  فەرەنسایی 

ناوبانگی كامۆی گەیاندە لوتكە، كە ئەو وایهەستدەكرد بەزوویی  )تاعون( 

بەاڵم  نیشاندا،  خۆشیان  روویەكی  بەناوبانگ  رەخنەگرانی  دادەمركێتەوە، 

كامۆ هەستیكرد كە لە ئاستی خواروتردا هەزاران جوجە رەخنەگر چاوەڕوانی 

دەرفەتێكن تاهێرشی بكەنەسەر، لەمبارەیەوە نوسی:)پاریس بەرهەمەمێكی 

هونەرییە، یەكەمجار بەبەنرخ لەقەڵەم دەدا و پێشوازی لێدەكات، بەاڵم هەر 

كەئەم بەرهەمە جێگەی خۆی كردەوە، ئینجا گاڵتەجارییەكان دەستپێدەكات، 

ئەو كاتە وا پێویست دەكات، كە ئەو بەرهەمە لەناوبەرن لەپاریسدا وەكو 

هەندێ  لە جۆگەكانی بەرازیل هەزاران ماسی بچووكی تێدایە كەكاریان هەر 

ئەمەیە، ئەمانە ئەگەرچی بچوكن، بەاڵم بێشومارن، دەتوانم بڵێم كەهەموو 

عەقڵ  و هۆشیان لەدانەكانیاندا شاراوەتەوە، لە ماوەی پێنج خولەكدا هەموو 

گیانی مرۆڤ دەخۆن و جگەلە مشتێ  ئێسقان هیچی لێ ناهێڵنەوە(.

ئەم ماسیە بچوكانە زۆر خۆشحاڵبوون، كاتێ  كەچەند ماسیەكی گەورە 

لەهێرشكردنە سەر كتێبی دواتری كامۆدا بەوانەوە پەیوەستبوون، لەكتێبی 

پڕگرفتی،   جیاواز و  مەسەلەی  رووبەڕووی  یاخی1951-(دا خوێنەر  )مرۆڤی 

وەكو ویژدانی تاك لەبەرامبەر ویژدانی سیاسی، ئازادی بیروڕا لەبەرامبەر 

ئەمەگناسی حزبی  و پێویستی و سنورداركردنی سەركەشی دەبێتەوە، روسیای 

كۆمۆنیست مەسیحیەتی رەتكردبووە، ئەڵمانیای نازی )نیچە(ی وەكو كەسێ  

تەفسیركردبوو،  دەدا  جینۆسایدكردنی  هانی  بەڵكو  شەڕ،  تەنیا  كەنەك 

حكومەتی ئەخالقی وەكو خزمەتكردن بەشۆڕش و حكومەتێكی تر ئەخالقی 

بەخزمەتكردن بەحكومەت پێناس كردبوو، هەر شتێ  كەبەرگری لەم پیرۆزییە 

نوێیانە دەكرد، بەچاكە و لەپێشتر لەقەڵەمدەدرا و هەرشتێ  كەبێ  حورمەتی 

بەم پیرۆزیانە دەكرد، یان لەبەرامبەریان دەوەستایەوە بەخراپ و خراپەكار 
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لەقەڵەمدەدرا و دەبوایە لەناوببرایە، ئیتر سوكایەتیكردن بەخودا، یان بەبنەما 

نوسین،  كاركردن،  بەڵكو  نەدەدرا،  لەقەڵەم  بەگوناه  ئەخالقیە خوداییەكان 

قسەكردن، یان بیركردنەوەیەك كە دەستەی فەرمانڕەوا بەدژی ))شۆڕش، 

حزب، یان حكومەت(( لەقەڵەمیانبدایە، بەتاوان  و گوناه لەقەڵەمدەدرا.

ئەوەندە  كامۆدا  لەناخی  مەسیحیەكان  پەروەردەی  پاشماوەی  هێشتا 

بوو، كەچەمكی نوێی ئەخالقی، ئەو بخاتە ترسەوە ئەو ئەم چەمكە نوێیانەی 

كاركردنی  بنەمای  لەسەر  كە  یاسایەك  چڕكردەوە،  كورتدا  لەبنەمایەكی 

سەرجەم دەستەی فەرمانڕەوایە: )ئامانج هۆكار ئاڕاستە دەكات( .

 كامۆ ئەم بنچینەیەی قبوڵ نەبوو، ئەگەر چی بەزەحمەت دەیتوانی بڵێ  

كەبەچ پێوانەیەكی تر دەتوانرێ  هۆكار بخرێتە بەر دادوەری، ئەگەر پێوانەی 

چاكەیە  ئەم  كەسێ   چ  بێ   مرۆڤ  چاكەی  الیەنی  خزمەتكردنی  دادوەری 

مرۆڤ  خێری  كە  وابوو،  باوەڕی  ئەو  حاڵەتێكدا  لەهەموو  جێگیردەكات؟ 

لەبەرچاو نەگیراوە، بەڵكو كوشتنی بەكۆمەڵ  و پەرستنی بە زۆر و شەڕكردن 

لەسایەی حكومەتی هیلتەر و كاركردنی بەزۆر و سانسۆر لەسەر باڵوەكراوەكان، 

دادگاییە پاكسازییەكان و كوشتاری سیاسی حكومەتی ستالین، بەقوڵی زەبری 

پێگەیشتووە، ئەم حكومەتە تۆتالیتارانە بەناوی ئازادی مرۆڤەوە، ئازادییان 

لەناوبردەوە و بەناو خەڵكەوە دیموكراسییان بنەبڕكردووە.

بەوتەی كامۆ، دیموكرات:)كەسێكە كەرێگە بەركابەرەكەی دەدات بیرو 

رای خۆی دەربڕێ  و رازی بێت هەر بەو بیروڕایانەوە بیربكاتەوە(.

كامۆ دەڵێت:)هەرگیز تۆمەت و بوختانی بۆ ئەو كەسانە هەڵنەبەستووە، 

وشەی  مانای  بەوپەڕی  كامۆ  هەبووە،  لەگەڵیدا  جیاوازیان  بیروڕای  كە 

مرۆڤدۆست بوو، كامۆ هزری هۆی لەئاسمانەوە بۆ كاری مرۆڤانە رێنوێنی 

دەكرد، هەوڵیدەدا كەكلتوری فەرهەنگی مرۆڤ بپارێزێ  و لەوەش مرۆڤانەتر 
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ئەوەبوو، كەئەو ئایدۆلۆژیایانە دووربخاتەوە كە فەرمان بەمرۆڤ بدات، تا 

مرۆڤ بكوژێت.

لەوانەیە هەر بەو هۆیەشەوە بێ ، كەخۆی لەسەرجەم پارتە سیاسیەكان 

بەدوور گرت لەكتێبی )تاعون(دا لەزمانی تارۆ وە دەڵێ :)من لەدنیای ئەمڕۆدا 

جێگەم نابێتەوە، كاتێ  كە بەرێكەوت لە مردن رزگارم بوو، خۆم مەحكوم 

كرد بە گۆشەگیرییەك كەهەرگیز كۆتایی نییە(، بەاڵم كامۆ ئەم گۆشەگیری و 

ئەو  نەدەویست،  یاخی(  )مرۆڤی  كتێبی  خوێنەرانی  لە  پەرێزییەی  دوورە 

دەیوت كاتێك كەستەمكاری تەحەمول نەكرا و، ئەگەر هیچ جۆرە هۆكارێكی 

ئەو  بەاڵم  بەرپادەبێت،  توندوتیژ  شۆڕشی  نەبێ ،  لەبەردەستدا  چاكسازی 

خوازیاری رادەو سنورێكی هاوسەنگ بوو لەسیاسەت  و هزردا مرۆڤی یاخی 

رەها،  حەقیقەتی  لە  نەگۆڕو  ئایدۆلۆژیای  لە  بگرێ   بەدوور  خۆی  دەبێ ، 

توندوتیژییەی كەمن  بەم  بیرسێ  كەئایا  لەهەر هەنگاوێكیدا لەخۆی  دەبێ  

ئەنجامی دەدەم، چەشنی مرۆڤ زیاتر لەوەی كەیارمەتی بدرێ ، ئازار نادرێ ؟ 

بەقوربانیكردنی خەڵكانی تر بۆ ئامانجەكانی خۆت، قارەمانیەتی نییە، ئەگەر 

قوربانیكردن پێویستە، خۆت بكە بەقوربانی )گاندی( لەو كەسانە مەزنتر بوو 

كەرەئیاندا بۆ لەسێدارەدانی لویی شانزدەهەم .

)مرۆڤی یاخی( كەم تا زۆر رووبەڕووی ستایشی راستڕەوانی فەرەنسا و 

هاواری تێكەڵ ناڕەزایەتی چەپڕەوانی ئەوروپا بووە، كاسۆلیكەكانی فەرەنسا 

لەكتێبەكە  پێشوازییان  مەسیحی،  ئەخالقیاتی  بۆ  كامۆ  گەڕانەوەی  وەكو 

كرد، حزبی كۆمۆنیست ناونیشانی كتێبەكەیان وەكو هەاڵتویەكی ترسنۆك 

لەپێویستی  و مەترسییەكانی شۆڕش، لەقەڵەمدا و گاڵتەیان پێ دەكرد.

ژەنیوەری  مانگی  ژم��ارەی  لە  تارێك  و  بەنوسینی   ژانسۆن  فرانیس 

)1952(ی )سەردەمی نوێ (دا رێبەرایەتی هێرشەكەی دەكرد، ئەم بەم وشانە 
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گاڵتەی بەكامۆ دەكرد )رۆحی دەریای ناوەڕاست، شێتی رۆشنفكری، باوەڕدار 

بەدامەزراوەی هەتاو  وتیشكی بێگەردی نیوەڕۆ، كامۆ كە لە جیهانی واقیعیدا 

رووبەڕووی ناكۆكی و ئازاری مرۆڤە بە پیشاندانی مرۆڤ، وەكو بوونەوەرێك 

كە لە ژێر ركێفی هێزە دژە عەقڵیەكانە و مەحكومە بەپوچی و خراپە، بەڵگە 

شەرمەزارییەكانی خۆی بەگونجاو دەردەخات(.

ناوبانگی  شایستەی  شێوەیەك  بەهیچ  كەكامۆ  وابوو،  رای  ژانسۆن 

شۆڕشی  لە  كامۆ  كەئەزمونەكانی  بەوەكرد  ئاماژەی  هەروەها  زۆرنییە، 

بەرگریدا، ئەوی ماندووكردبو و وای لێكردبوو، ئااڵی خەبات بدات بەزەويدا، 

داوای لێكرد پاشەكشە بكات لەباوەڕی ئەخالقگەرایانەی خۆی و، لە خەباتی 

چینی چەوساوەكاندا بەشداری چاالك بكات.

كامۆ لە ژمارەی ئابی هەمان گۆڤاردا، لە نامەیەكی شانزە الپەڕەییدا 

وەاڵمیدایەوە، كە وتارەكەی بۆ ژانسۆن نییە، كە كامۆ بەئاشكرا ناوی ئەوی 

سەرنوسەری  سارتەر  پۆل  ژان  واتە  سەرنوسەر(  )ئاغای  بۆ  بەڵكو  نەبرد، 

نوسیوە،   وای  ئەدەبییە(  رەخنەگرە  وتی)ئەو  ئەو  گۆڤارەكەیە،  سەرەكی 

كە گوایە هەر جۆرە گوزارشتێ  بەدەر لە گوزارشتی ماركسێتی  لەبارەی 

مێژوو خەباتی چینایەتییەوە، دیدێكی كۆنەپەرستانەیە، گۆڤاری )سەردەمی 

نوێ (ی تاوانباركرد، كە )وەكو ئایدۆلۆژیایەكی نەگۆڕ بەرگری لە ماركسیزم 

دەكات، بەاڵم ناتوانێ  بڵێ  كە ماركسیزم هێڵ  و رەوتێكی سیاسی دیارە(، 

بەتایبەتی  ماركس  تیۆرەكانی  هێما و  لە  زۆرێك  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ 

پێشبینیەكانی لەبارەی واقیعی تەواوكاری بەتاڵ بووەتەوە، بێگومان هەندێ  

لە رەخنەكانی ماركس راستن و تەنانەت پێویستیشن، بەاڵم سیاسەتی روسیا 

نابێ  پیرۆز بكرێ  و دەبێ  قسە لەسەر هەر هاوارێكی راستگۆیانە بكرێ ، كەلە 

ئۆردوگاكانی كاركردنی ناچاری بۆ ركابەرانی سیاسی بەرپابووە:)حەقیقەت 
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ئەوەیە كە رەخنەگرەكەتان چاوەڕوانە، ئێمە شۆڕش لە دژی هەموو شتێك 

بكەین، جگەلە حزبی كۆمۆنیست و دەوڵەتی كۆمۆنیستی(، كامۆ هەروەها 

دەڵێت:)ماندوبووە لەوەی كە گوێ  لە وتاری ئەو بیریارانە بگرێ ، كە لەسەر 

كە  دەكەن،  كەسانە  ئەو  ئامۆژگاری  دادەنیشن  و  خۆیان  راحەتی  كورسی 

ڕووبەڕووی سەرجەم مەترسیەكانی شۆڕشی بەگری بوونەتەوە.

خودی سارتەریش رووبەڕووی ئەم مەترسیانە ببوەوە و كۆمۆنیستەكان  

و رابەرانی حزبی كۆمۆنیستیشی دابووە بەر رەخنە، لەوەی كە هەروەكو 

كۆنەپەرستەكان پەند لە رووداوەكان وەرناگرن، بەاڵم بەهۆی شێوە و رەوشی 

گۆڤارەكەیەوە بێزارببوو لەم ناكۆكی  و كێشە و هەرایە  هەستی دەكرد، كە 

ئەكادیمیانە،  ناسكی  زۆر  شێوازێكی  بە  سارتەر(  )واتە  كۆنەكەی  هاوڕێ  

مەسەلەی هەاڵتنی خۆی لە مەیدانی خەبات رووپۆش دەكات.

باڵوكرایەوە،  تێدا  كامۆی  كەنامەكەی  ژمارەیەی  ئەو  لەهەمان  هەر 

ئەو  نێوان  پردەكانی  سەرجەم  كە  دایەوە،  توندی  زۆر  وەاڵمێكی  سارتەر 

دووانە رووخان )پێكهاتەی خۆبەشتزانی روو گرژانە و هەستی بەرگەنەگرتوتان 

هەمیشە خەڵكی لە وتنی راستیەكان و پەیبردن بەئێوە، راگرتووە...، ئێوە 

من بە)ئاغای سەرنوسەر( ناودەبەن، لەكاتێكدا كە هەموان دەزانن كە من  و 

تۆ دە ساڵ پێكەوە دۆست  و هاوڕێ  بووین، دەشزانم كە ئەم وتەیەتان تەنیا 

ژانسۆنە،  وەاڵمدانەوەی  ئێوە  مەسەلەی سەرەكی  لەگاڵتەپێكردن،  جۆرێكە 

بەاڵم تۆ وتارەكەت ئاڕاستەی من كردووە، ئەمەش كارێكی ناشایستەیە، من 

لە تۆ دەپرسم، كامۆ تۆ كێیت؟ كە ئەمەندە خۆت بەدوور دەگرێ  لەمن؟ چ 

شتێ  ئەم مافە دەدات بەتۆ كە خۆی بەشایستەتر لە ژانسۆن بزانیت و بەم 

جۆرە پااڵپۆشە بۆ خۆت رازیت  و لەهیچ كەسی تر رازی نیت؟(.

داوای  تاوانباركرد و  ئازادی  لەماهیەتی  بەتێنەگەیشتن  كامۆی  سارتەر 
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ئازادی  چەمكی  لەمانای  تا  بخوێنێتەوە،  نەبوون(  )بوون و  كەكتێبی  لێكرد 

بگات، بە ئاماژەكردن بە هاوكاری بەشداربوونیان لەشۆڕشدا، نوسی:)ئەو 

رۆژانە چەند تۆم خۆشدەویست(، بەاڵم ئێستا )تەنیا نیوەی تۆ لەناو مندا 

دەژی و تۆ دەتەوێ  ئەو نیوەیەش وەربگرێتەوە، رەوشتی تۆ سەرەتا گۆڕاو بۆ 

مۆڕالیزم  و ئەمڕۆ تەنیا بووەتە ئەدەبیات، سبەی لەوانەیە ببێتە دژە مۆڕاڵ(.

پێوانە  ئەو  بۆ  سارتەر داخی دەربڕی بۆ دیدی كۆنەپەرستانەی كامۆ 

داوی  كەوتنە  دەكرد و  كۆنەپەرستەكان  رژێمە  لە  بەرگری  كە  ئەخالقیانەی 

ئەو لە هەژانێكی بێهودە كە حەزی لە ئامانج بوو، بەاڵم لەوە الوازتر بوو 

كە هۆكارەكە هەڵبژێرێ  سارتەر دەیوت، كە ئەگەر حكومەتێكی شۆڕشگێڕی 

سانسۆر بەسەر چاپكراوەكان، هەندێ  ئۆردوگای كاركردنی بە زۆر و تەنانەت 

لە سێدارەدانی چەند كەسێكیش بۆ پاراستنی پێشكەوتنی شۆڕش بەپێویست 

بزانی، ئەو كاتە سەرجەم پەیڕەوانی شۆڕش دەبێ  دادوەری ئاكاری شەخسی 

خۆیان لەبەرامبەر بڕیاری رابەراندا بخەنەالوە هەرچۆنێ  بێ ، بەهەمانشێوەی 

كە كۆنەپارێزانیش قبوڵیانە، ئەگەر سەرجەم تاكەكان ئازادبن لەوەی پەیڕەوی 

لەرێساكانی دەوڵەت بكەن، یان نەكەن لەسەر بنەمای دادوەری خۆیان، ئەوا 

هیچ دەڵەتی ناتوانێ  ماوەیەكی زۆر دەوام بكات.

كامۆ بەرەخنەگرتنەوە دەڵێ  ئەگەر بڕیار بێ  تەنیا حكومەتەكان دادوەری 

لەنێوان هەق و ناهەقدا بكەن، ئەو كاتە چ جیاوازییەك لە نێوان حكومەتێكی 

دیكتاتۆری سەرمایەداری  و حكومەتێكی دیكتاتۆری كۆمۆنیستیدا هەیە؟ بەم 

دۆستایەتی  ئەندازەی  بە  )1950(دا  لەدەیەی  كە  ئەوان  دۆستایەتی  جۆرە 

نێوان بورك  و فۆكس لەشۆڕشی فەرەنسادا بەناوبانگ بوو، كۆتایی پێهات.

كامۆ مەسەلەكانی توندوتیژی و ئاكار و )مرۆڤ لەبەرامبەر دەوڵەتدا(ی 

لەچوار شانۆنامەدا )كەلە شانۆكانی پاریسدا نمایشكرابوو( نمایشكرد.
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شانۆنامەی )بەدحاڵی بوون 1944-( سەركەوتوو نەبوو، بەاڵم شانۆنامەی 

كۆن  بەتراژیدیایەكی  سەبارەت  نوسیبوی  ساڵی)1945(دا  كەلە  )كالیگۆال(، 

بوو، سەركەوتنێكی سەرسوڕهێنەری بە دەستهێنا.

كامۆ لە بەهێزترین شانۆنامەی خۆیدا )دادپەروەران( كەرەنگ  و بۆی 

سێرگی  دۆك  گراند  كوشتنی  هەبوو،  دیستۆڤیسكی  لێدراوان(ی  )جنۆكە 

)مامی تزار( بەدەستی )ئیڤان كالیایف(مان بۆ دەگێرێتەوە كە تیرۆریستێكی 

تەماشای  بەدەستەوە  نارنجۆك  كالیایف  دووەمدا  لەپەردەی  ئامانجگەرابوو 

ئەو  دەبێتەوە،  نزیك  لێی  بەگالیسكەوە  كە  دەكات،  خۆی  قوربانییەكەی 

دەرفەتەی كەچاوەڕێی دەكرد دێتە پێشەوە، بەاڵم دوو مناڵ لەتەنیشت )دۆك(

ەوە دانیشتوون، كالیایف نارنجۆكەكە هەڵنادات، هاوڕێ  شۆڕشگێڕەكەشی 

ئەم بەزەییەی ئەو بەكارێكی ترسنۆكانە لەقەڵەم دەدات، كالیافیش لەوەاڵمدا 

واز  ئەویش  لە هەستی مرۆڤانە دووربكەوێتەوە،  )كاتێ  كە شۆڕش  دەڵێ  

بۆ  تر  دەرفەتێكی  سێیەمدا،  پەردەی  لەكۆتایی  دەهێنێ ،  رێكخراوەكە  لە 

نواندنی رۆڵەكەی دێتە پێشەوە، ئەمجارە )دۆك( دەكوژێ ، پاشان دەگیرێ  

هاودەستەكانی  ناوی  بێتوو  ئەگەر  پێدەدات،  بەڵێنی  پۆلیس  بەڕێوەبەری 

داوای  ژنەكەی دۆك  نابێ ،  رازی  ئەو  لێی خۆشدەبێ ،  ئەوا  ئاشكرابكات، 

لێخۆشبوونی لەمەسیح بۆ دەكات، بەاڵم ئەو قبوڵی ناكات بە ئامێزی ئاوەاڵوە 

بە  هەست  و  خۆی   كارەكەی  تۆڵەی  هەروەكو  دەكات،  بەمردندا  باوەش 

پەشیمانی ناكات، لەوەی كەدەستیداوەتەوە توندوتیژی، لەپەردەی چوارەمدا 

تادوا هەناسە، تۆبە ناكات  و لەسێدارە دەدرێ ، پاریس پێشوازییەكی زۆر 

گەرمی لەم شانۆنامەیە كرد.

شێوازە  بۆ  دەگەڕێتەوە  خۆیدا،  بەرهەمی  دواهەمین  لە  كامۆ 

خۆی(یەوە،  )ژیاننامەی  ڕێگەی  لە  گێڕانەوە  واتە  خۆی،  خوازراوەكەی 
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رۆمانی )كەوتن 1956( رشتەیەكی گفتوگۆیە))ئەگەر بشێ  ناوبنرێ  گفتوگۆ(( 

لەنێوان ژان باپتیست كلمانس  و هاوڕێیەكی كە بەرێكەوت لەئەمستەردام 

بووە،  سەركەوتوو  دادوەرێكی  لەپاریسدا  ژان  دەبێت،  ئاشنا  لەگەڵیدا 

كەسێكی لەخۆبایی بوو بەهۆی ئەوەی بەرگری لەتۆمەتبارانی هەژاردەكرد 

لەالی خەڵكی بەڕێز بوو، رۆژێك كە بەسەر پردێكدا لەسەر رووباری سندا 

پلیكانەكانی پردەكە داهاتبووە، پاش  بینیبوو كە لەسەر  تێدەپەڕی، ژنێكی 

ئەوەی كە كەمێ  دووركەوتبووە، دەنگی شڵپەی ئاو، پاشان هاوارێكی بەرگوێ  

كەوت ژنەكە خۆی هەڵدابووە ناو رووبارەكەوە یان بەربووبووە، ئایا ژان 

دەبوایە بگەڕێتەوە و هەوڵبدات تا ژنەكە رزگار بكات؟ بەاڵم ئەو بەهێواشی 

دووردەكەوێتەوە لەوە بەدوا یادەوەری ئەو هاوارە مێشكی داگیر دەكات، 

ئەم هەستەی كەدەبوایە بگەڕێتەوە و ژنەكە رزگاربكات ئارامی مێشكی ئەو 

دەشێوێنێ ، تاوای لێدێت خۆی بەترسنۆك لەقەڵەم دەدات، لەخۆی دەپرسێ  

سەركەوتنی؟  خۆشەویستی و  بۆ  نەبووە،  هۆكاری  باشەكانی  بەها  ئایا  كە 

ئارامی   بەدانپیانان الی قەشە  ناتوانێ   نییە،  ئاینی  باوەڕێكی  ئەو كە هیچ 

پاشان رەشبینی  توشی گومان،  بهێنێ ، وردە وردە  بەدەست  ئاسودەیی  و 

دەبێ  و سەرجەك بەهاو باشەكان بەفێڵ  و تەڵەكە لەقەڵەم دەدا، سەرەنجام 

دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە هەموو مرۆڤێكی )باش(، وەكو خودی ئەو حساب 

شارستانیەت  كە  قەناعەتەی  ئەو  دەگاتە  وردە  وردە  میحورە،  خود  زان و 

ئەگەر سەرجەم  بەاڵم  دەدات،  لەقەڵەم  بەرامبەر  لەریاكاری  تۆڕێك  وەكو 

بەها باشەكان رووكەش  و دروستكراوە، ئەی بۆچی دەبێت ئەم هەموو چێژە 

بكرێتە قوربانی بۆ بەدەستهێنانی خۆشەویستی كۆمەاڵیەتی؟ وێڕای ئەمەی 

روودەكاتە هەندێ  لەچێژە شەهوانیە بەبرەوەكان و بەبەرەڵاڵییەوە سەرقاڵ 

دەستدەدات،  ئەو  بۆ  كەنوێبوونەوە  لەرابواردن  قۆناغی  لەهەر  دەبێت  و 
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كۆمەاڵیەتی و  كەپێگەی  شوێنەی  ئەو  تا  دوات��ر،  قۆناغەكانی  بۆ  دەچێت 

بۆ  رادەكات،  لەفەرەنساوە  دەدات  و  لەئەرز  خۆی  پیشەیی  خۆشەویستی 

زیندانیشدا  لە  دەكرێ ،  دەستگیر  جاسوس  وەكو  بەناهەق  لەوێ   ئەفەریقا 

لەكاتێكدا ئاو زۆر كەمە، بەدزییەوە بەشە ئاوی زیندانیانی تر دەخواتەوە، 

لە دوای ئازادبوونی خۆی لەئەمستەردام  و لە ئەكلهول ون دەكات، فێربووە 

كەرەفتاری مرۆڤ بەشێوەی دوانە ببینێ ، وەكو تۆ بەكارێكی سەرگەردان و 

وەكو قازییەكی گاڵتەچی كەوتنی خۆی لەپێگەیەكی كۆمەاڵیەتی شیاوەوە، 

بۆ هەموو ئەو كەسانە دەگێڕێتەوە كە گوێ  لەقسەكانی دەگرن و زیرەكانە 

هەوڵدەدات خەڵكانی تر رازی بكات تا خۆی هەروەكو ئەو بەتاوانبار بزانێ ، 

رووناكی،  رێبازی  )ئێمە  دەكات  خۆی  مناڵی  باوەڕی  ئ��ارەزووی  جارجار 

پەناگە و پاكیزەیی پیرۆزی ئەو كەسانەی كە خۆیان دەبەخشن لەدەستداوە( 

بەڕوودان و  نزیك  مەرگێكی  لە چاوەڕوانی  كتێبەكە  الپەڕەكانی  دواهەمین 

ناچاری نوسراوە.

ئاستەنگە قبوڵی بكەین و پێویستیش ناكات كە )كەوتن( وەسیەتنامەی 

لەو  دەرەوەی  بەهاتنە  كە  بێ ،  مەسەلەیە  ئەم  نیشاندەری  كامۆ و  خودی 

تۆمەتانەی كە سەبارەت بەبەها باشەكانی بۆرژوازی  و ئایدۆلۆژیای كۆمۆنیستی 

هەیبوو، هەموو بەگوڕی سەردەمانی الوییەتی  و حەز و تامەزرۆییەكانی بۆ 

و  دڵی   دوو  هەموو  ئەو  بۆ  گۆڕابێ   ئەو،  كۆمەاڵیەتییەكانی  چاكسازییە 

بەهۆیانەوە  پێویستە  كە  زۆر شتی هەبوو،  بۆخۆی  داماوییە،  بێنەوایی  و 

سەفەر و  و  خوێندن   دەرفەتی  بۆرژوازیی،  شارستانیەتی  سوپاسگوزاربێ ، 

ئازادی قسەكردن  و ناوبانگی پێدابوو.

لەساڵی )1952( دا وێڕای ئەو تۆمەتە توند و رەقانەی كەسارتەر بۆی 

خوێنەرانی  فەرەنسا،  ئەدەبی  پیاوانی  بااڵترین  پلەی  گەیشتە  هەڵبەست، 



27 ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

بوون،  ئەوەوە  شاعیرانەی  فڕینی  بەدوای  زۆرەوە  بەتامەزرۆییەكی  الو 

دەكرد،  ئەویان  بەتوانای  پڕ  شێوازی  پەسەندی  بەسااڵچووش  خوێنەرانی 

بێژییانەی  تاقە  ئەو  لەڕێگەی  رابردوودا  زیندووكردنەوەی رووداوەكانی  لە 

دەیانڕوانیە  بەدیقەتەوە  مەسیحیش  كۆنەپارێزانی  ناوناخیبوو،  كەدەربڕی 

)كانۆسا3( و  بێتە  ئومێدەواربوون، كەلە كاتی خۆیدا  الدانە فەلسەفیەكانی و 

لەبەردەم خاچەكەدا چۆك دەدات.

لەساڵی )1957(دا خەاڵتی )نۆباڵ(ی لەئەدەبیات وەرگرت، لەو كاتەدا 

1960(دا  ینایری  )4ی  لە  پاشان  نەبوو،  زیاتر  ساڵ  چوار  لەچل و  تەمەنی 

ئۆتۆمبێلەكەی  كۆنتڕۆڵی  مارسی،  نزیك  لە  ئۆتۆمبێلدا  لێخۆڕینی  لەكاتی 

لەدەستداو دەعمی كرد و مرد.

���������������������������������������������������������������������
1 -)بۆن( ناوی فەرەنسایی شاری ئانابا.

2 -)مارن( رووبارێكە لەباشوری فەرەنسا ، لە شوێنەكانی شەڕە لە هەردوو جەنگی 

جیهانیدا.

ئیتاڵیا، ئەو شوێنەی كەئیمپراتۆر هانری  لەباكوری  3 -)كانۆسا( گوند و قەاڵیەكە 

ناوە  ئەم  بوو،  تەسلیم  )1077(دا  لەساڵی  حەوتەم،  گرگوری  پاپا  لەبەرامبەر  چوارەم 

نازناوی دەسەاڵتی كەنیسەیە

سەرچاوە:

وەرگێرانی  دورانت-  واریل  ویل  نوسینی  زندگی(  )نفسیرهای  كتێبی 

فارسی :ئیبراهیم مشعری، انتشارات نیلوفر، چاپ سوم-تابستان 1377.
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روانینێك لەوێنا جیاوازەكانی كامۆ
ئامادەكردن: رامان رۆژهەاڵت   
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ئەلبێر كامۆ نوسەری فەرەنسی لە رۆژی )7( نۆڤەمبەری ساڵی )1913( 

لە ماڵباتێكی فەرەنسی لە واڵتی جەزائیر لە دایكبوو و باوكی ئەلبێر كامۆ، 

كە لە شەڕی مارن لە شەڕەكانی یەكەمی دونیا گیانی لە دەستدا،  ئەلبێر 

لەگەڵ دایكی خۆیدا كە بە رەسەن ئيسپانیای بوو، لە شوێنی بە دونیا هاتنی 

دایكی لە جەزائیردا ماوە. خێزانی ئەلبێر لەو دەستە كەسانە بوون كە بۆ 

وەرگرتنی زەوی بۆ كشتوكاڵ كۆچبەری جەزائیر بوون.

ژیانی منداڵی ئەلبێر وەكو هەموو مندااڵنی تری كۆچبەران بە نەداری 

و هەژاری تێپەڕی و ئەوەش رێ لە تێگەیشتن لەسەر زۆر بابەت بۆ ئەلبێر 

كردەوە و كارێكیكرد، كە ئەلبێر لە ژیان و هەژاری ئێنسانەكانی هاوژیانی 

تێبگات و دوای تەواو كردنی پۆلی ناوەندی دەستیكرد بە نوسین و یەكەم 

بەرهەمەی خۆی كە شانۆنامەیەك بوو بە ناوی ))سو تەفاهم((،  پاشانیش 

كالیگۆالی نوسی كە هەدوو شانۆنامەكەی لەالیەن نوسەرو هونەرمەندانی 

ئەو سەردەمەوە بەو شاكارێكی ئەدبی ناو دەبرێ .

ئەلبێر كامۆ نابێت وەكو باقی نوسەرو رۆمان نوسەكانی تر سەیر بكرێ ، 

كە تەنیا بە نوسینێك لەسەر بابەتێكی عاشقانە، پاشان گیروگرفتەكانی گەیشتن 

دوو خۆشەویست بە یەكتر  بیەوێت بە پەلەكانی نوسینەكەی زیاد بكات، 

بەڵكو نوسسینەكانی ئەو نوسینێكی فەلسەفی و خاوەن بنەمایەكی راستی 

كۆمەڵگای سەردەمەو لەبەر ئەو تایبەتمەندیانەیە كە زۆركەس ئەلبێر كامۆ 
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و لە قەوارە و ئاستی ژان پۆل سارتەردا دەبینن، وەكو ئەوان دەڵێن ئەلبێر 

كامۆ لە ئاستی هەستكردن بە راستیەكانی كۆمەڵگە لە هەموو نوسەرەكانی 

سەردەمی خۆێ  پێشتر بووە و ئەوەی بە روونی لە نوسینەكانیدا نیشانداوە. 

یەكێ  لە بەرهەمە سەركەوتوەكانی ئەلبێر كامۆ رۆمانی كورتی بێگانەیە كە 

لەساڵی )1942(دا نوسی و تا رۆژی ئەمڕۆ جیگای خۆی لە ناو الیەنگیران 

لە  پەروەردە  بابەتی  بووتە  تەنانەت  و  نەداوە  دەست  لە  خوێنەرانیدا  و 

زۆربەی پۆلەكانی خوێندنی واڵتی فەرەنسا و باقی واڵتانی رۆژئاوا .. ئەلبێر 

خاوەن بیر و بۆچوونی  ئەگزیستانیالیستی بووە و ئەوش وەكو ناكۆكیيەكی 

ئەوە لەگەڵ نوسینەكانیدا، لەكاتێكدا كە زۆربەی رەخنەگران ئەوە لە دوورو 

بوونی كەسایەتی ئەو ناو دەبەن، تەنانەت دەڵێن ئەلبێر هەوڵی شاردنەوەی 

كەسایەتی خۆی لەناو نوسینەكانیدا دەدا، ئەوەش وەكو خۆ فریودانی ئەلبێر 

دەڵێ  ئەواندا  وەاڵمی  لە  كامۆ  ئەلبێر  كە  ئەوە  بەاڵم  دەبەن،  ناو  كامۆ 

سەرەنج راكێشەو ئەو خۆی بە كەسێكی نا ئومێد لە دونیا، بەاڵم گرێدراو 

بە جوانیەكانی دونیاو ژیان ناو دەبات، هەر بۆیە تاكو رۆژی ئەمڕۆ لەالیەن 

هەندێك نوسەر و رۆشنبیر رەخنەی لێدەگیردرێت .

ژیانی سیاسی ئەلبێر كامۆ 

كۆمۆنیستی  بەحزبی  پەیوەندی  )1934(دا  ساڵی  لە  كامۆ  ئەلبێر 

بەڕێوە  عەرەب  پرۆلیتاریای  لەناو  رێكخستنی  ئەركی  كردو  جەزائیرەوە 

دەبردو توانی لەماوەی )2( ساڵدا زۆربەی ئاستەنگیيەكانی ئەو حزبە لە 

رێكخستنی پرۆلیتایای عەرەب چارەسەر بكات، پاشان لە )1936(دا حزبی 

ئەلبێر  سۆڤیەت((  یەكێتی  ))حكومەتی  ئێستالین  فەرمانی  بە  كۆمۆنیست 

پرۆتستان  مەزهەبی  دواداچوونی  بە  گوایە  كە  ئەوەی  تاوانی  بە  كامۆی 
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دەكات لە حزب كردە  دەرەوە. 

ئەلبێر كامۆ لە ساڵی )1935(دا بە وەرگرتنی لیسانسی فەلسەفە یەكەم 

بابەتی خۆی وەكو بڕوانامەی زانكۆ لەسەر فالتین )فەلسەفەی ئەفاڵتون(( 

خستە بەردەم خوێندكارانی بواری فەلسەفەوە.

ئەلبێر لە ساڵی )1938( دا دەستیكرد بەنوسن لە رۆژنامەی ))جزائیری 

كۆماریخواز((و تا ساڵی )1939( بەدەیان بابەتی چاپ و باڵوكرایەوە، وەكو 

كۆماریخواز  جەزائیری  رۆژنامەی  ناوی  توانی  رۆژنامەكە  نوسەری  یەكەم 

بباتە ئاستی رۆژنامەكانی گەورەی ئەو سەردەمە. ئەلبێر لە ماوەی ساڵەكانی 

كۆمەاڵیەتی  فەلسەفی،  بابەتێكی  زنجیرە  نوسینی  1941(ب��ە  تا   1939(

بواری  راستیەكانی  شاردنەوەی  لە  باسی  كە  قەبیلە((  ))هەژاری  بەناوی 

زانست لە كۆمەڵگای ئەو سەردەمەی رۆژئاوا دەكرد و ئەوەش هۆكاری 

ئەلبێر  رووبەرووبوونەوەی هێزەكانی دەسەاڵتداری ئەو سەردەمە لەگەڵ 

كامۆدا.

سیاسی  رۆژنامەی  سەرنوسەری  دا   )1940( ساڵی  لە  كامۆ  ئەلبێر   

جەزائیر  سانسۆری  دەزگاكانی  لەالیەن  كە  كۆماری((بوو،  ))سەردەمی 

داخراو. ئەلبێر كامۆ بە دەستوری فەرمانداری جەزائیر وەكو مەترسیەك 

بۆ ئەمنیەتی جەزائیر تۆمەتباركراو و ناچار بوو بچێتە پاریس ))پایتەختی 

فەلسەفی  و  سیاسی  بابەتی  نوسینەوەی  بە  دەستی  لەوێ   فەرەنسا((و 

كرد، لە رۆژنامەی ))ئێوارەی پاریس((كردو دوابەدوای هێرشی ئەرتەشی 

شاری))بۆردۆ((لە  چووە  هاوڕیانیدا  لەگەڵ  ))نازیست((  نازی  ئاڵمانیای 

رۆژئاوای فەرەنسا و تا ساڵی )1941( لەو شارەدا ماوەو دەستی بە نوسینی 

بابەتی فەلسەفی كرد، كەلە ساڵی )1942( بەناوی ))ئەفسانەی سیزێف(( 

چاپ  و باڵوكرایەوە. 
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ئەلبێر كامۆ لە)19( دیسەمبەری )1941(دا شاهدی لەسێدارەدانی ))گابریل 

كە  بەهۆكارێك  بوو  ئەوش  و  ))نازیست((  نازیەكان  دەست  بە  بوو  پری(( 

خۆی وەكو راچەڵەكنێكی گەورە لە ژیان ناوی لێدەبات و دوای ئەو رووداوە 

هەستی شۆڕش لە دژی ئاڵمانی نازی تێدا گۆڕی، لە ساڵی )1942( پەیوەندی 

دەستی  و   ناوی))نەبەرد(( گرت  بە  فەرەنساوە  دانی  بەرخۆ  رێزەكانی  بە 

بە تێكۆشان لە دژی ئەڵمانی نازیكرد، لە هەمان ساڵدا رۆمانی گەورە و بە 

ناوبانگی خۆی بەناوی ))بێگانە(( نوسی و باڵویكردەوە،  ساڵی )1943( بە 

هاوكاری گروپەكەی دەستیكرد بە دەركردنی رۆژنامەیەكی نەهێنی كە تێدا 

هزری بەرخۆدان لە بەرامبەر ئەڵمانیا باڵودەكرایەوە لەو سەردەمەدا بوو كە 

رۆژنامەكەی  سەرنوسەری  لەكاتێكدا  ئاشنابوو،  سارتر((دا  پۆل  ))ژان  لەگەڵ 

لە ئەستۆ بوو لە خاڵێكی پشكنین لەالیەن هێزەكانی ئاڵمانیاوە دەستگركراو 

بۆ ماوەیەك كورت زیندانیكرا. دوای دەركەوتنی لەزیندان، لەهەمان ساڵدا 

شانۆنامەیەكی رەخنەگرانەی بەناوی ))كالیۆگۆال(( -)كالیۆگۆال ناوی سێهەمین 

ئيمپراتۆری رۆمی كۆنە كە لە ساڵەكانی )31 تا 37 زایینی حۆكمیكرد( و دوای 

سەركەوتنی ئەو شانۆنامەیە لەناو مەحافێلی ئەدەبی كتێبێكی بە ناوی چەند 

نامەیەك بۆ دۆستێكی ئەڵمانی بە شێوازێكی نهێنی باڵوكردەوە.

لەسەر))ئەگزیستانسیالیم((–  ئەمەریكاو  بۆ  چوو   )1946( ساڵی  لە   

)Existentialism( –سێمینارێكی بەرێوەبرد و تاساڵی )1947( دەیان سيمیناری 

بە شێوەیە ئەنجامدا، كە هەموو لەسەر بابەتی ئەگزیستانسیالیسم بوو .

هەروەها لە هەمان ساڵدا رۆمانێكی تری خۆی نوسی بەناوی ))تاعون(( 

)ناوی نەخۆشیەك بوو كە لە ساڵەكانی شەڕی یەكەم و دووەمی دونیا باڵوبوو 

سەدە  بەاڵی  وەكو  دەگوازرایەوە،  مرۆڤ  بۆ  مشكەوە  لە  نەخۆشیە  ئەو  و 

ناوی لێنرا(، هەروەها لەماوەی ساڵەكانی )1947-1951(شانۆنامەیەكی بەناوی 
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بەناوی  فەلسەفی  تری  بەرهەمی  ساڵدا  لە هەمان  نوسی،  ))دادوەرەك��ان(( 

))ئینسانی تاغی(( چاپكردو لە هەمان ساڵدا بوو بە ئەندامی ))یۆنسكۆ((- ) 

un( و تا ساڵی )1951( وەكو نوێنەری ئەو رێكخراوە جیهانییە لە جەزائیر 

كاریكردو رۆڵێكی گرنگی هەبوو لە گواستنەوەی كیشەكانی كۆمەڵگای ناوبراو 

لە ئەو رێكخراوەدا، لە ساڵی )1952( لەسەر داواكاری خۆی لە ئەو رێكخراوە 

هاتە دەرەوە.

ئەلبێر كامۆ تا دووایین رۆژەكانی ژیانی خۆی دژی سەربەخۆیی جەزائیرو 

هیچ  بەاڵم  واڵتەدا،  ئەو  لە  بوو  فەرەنسيیەكان  كۆچبەرە  دەرەوەی  كردنە 

كاتێك دەستی لە پاراستنی مافی موسڵمانەكانی ئەو واڵتەش هەڵنەگرت، لە 

ماوەی ساڵەكانی )1954 تا 1955( )35( بابەتی لە رۆژنامەی ئێكسپرس لەسەر 

ناوی جەزائیری پارچە پارچە نوسی، كە تێدا باسی لە زوڵم و بێ  مافكردنی 

 )1956( ساڵی  لە  واڵتە،  ئەو  خەڵكی  لەسەر  دەكرد  جەزائیر  داگیركەرانی 

كۆمەڵە كۆبوونەوەیەكی لە جەزائیر بەرێوەبرد، كە تێدا مۆدێلی پێشنیاركراوی 

كلتور  و  نەتەوە  فرە  فيدراسێۆنێكی  دروستكردنی  بە  ))سوییس(( سەبارەت 

دەپاراست و ئەوەی وەكو چارەسەریەكی بۆ ئازادی جەزائیر ناو دەبرد. دوای 

ساڵی )1956( ئەلبێر كامۆ لە كاری سیاسی دەستی بەردا و  نوسینی ئەدەبی 

دەستپێكردەوە و دوو شانۆنامەی دیكەی  بەناوەكانی ))سقوط(( – م/ دابەزین 

كاری  كە  راهێبە((  ماتەمینی  ))لە  شانۆنامەی  و   – داڕوخان   – داكەوتن   –

نوسەرانی ئەو سەردەمەبوون خستە سەر سەحنی نەمایشەوە.

ئەلبێر كامۆ لە ساڵی )1957( خەاڵتی ئەدەبی دونیا ))نۆبێل(( ی وەرگرت، 

وەكو دوومین نوسەری الوی دونیا  ئەو خەاڵتەی وەرگرتووە.

سەرچاوە: 

كتێبی تاعون، ئەلبێر كامۆ 
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چەردەیەك لە 
رۆمانی )نامۆ(ی ئەلبێر كامۆ

ئەردەاڵن فەرەجی
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ئەلبێر كامۆ لە نوسەرانی بەناوبانگی فەرەنسا نزیكەی )50( ساڵ لەمەوپێش 

لە كاتێكدا كە تەمەنی )47( ساڵیدا لەرووداوێكی هاتووچۆدا گیانی لە دەستدا.

چوارەمی ژانوییەی ساڵی )1960( ئۆتۆمبێلەكەی میشێل گالیمار، بەڕێوەبەری 

ناوەندی چاپ  و باڵوكردنەوەی بەناوبانگی گالیمار، لە كاتێكدا كە كامۆی لە 

بەهۆیەوە  گالیمار  و  كامۆ  وەرگەڕاو  دەگواستەوە  پاریس  بۆ  لۆرمانەوە  شاری 

گیانیان لە دەستدا.

كە  دۆزرای��ەوە،  یەكەم«  »پیاوی  رۆمانی  دەستنوسی  كامۆ  جانتاكای  لە 

ژیاننامەیەكی ناتەواو بوو، ئەم كتێبە ساڵی )1995( باڵوكرایەوە.

دوو رۆمانی »نامۆ« و »تاعوون« لە زوومرەی بەناوبانگترین نوسراوەكانی 

ئەلبێر كامۆن، كە ناوبانگێكی جیهانی بۆ ئەم نوسەرە بە دیاریهێنا.

نۆبێڵی  ئاشتی  كە خەاڵتی  بوو،  گەنجانە  نوسەرە  ئەو  زومرەی  لە  كامۆ 

پێبەخشرا.

گرنگترین  لە  یەكێك  بێشك  كە  »نامۆ«  رۆمانی  نوسینی  كامۆ  ئەلبێر 

ناونیشانی ئەو كتێبانەیە كە كاریگەری زۆر لەسەر خوێنەرانی دادەنێت لەساڵی 

)1940( كۆتاییپێهێنا. نامۆ دوو ساڵ دواتر كەوتە بازاڕەوەو لە هەمان سەرەتاوە، 

وتارنوسی  ئاران  مارسا  كرا.  نوسەرەكەی  كتێبەو  لەم  باش  پێشوازییەی  لەگەڵ 

رۆژنامەی كۆمێدیا دەربارەی پێشوازی خوێنەران لەم كتێبە نوسی: »ئەلبێر كامۆ، 

نوسەرێك كە دێت.«
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مرد،  دایكم  »ئەمڕۆ  ساردوسڕی  رستەی  بە  كامۆ  »نامۆ«ی  رۆمانی 

یەكەمی  الپەڕەی  لەهەمان  و  پێدەكات  دەست  نازانم«  دوێنێ .  رەنگەش 

رۆماندا، لەگەڵ مورسۆ كەسایەتی سەرەكی رۆمانە ئاشنا دەبین، كە لەبەر 

تەرمی  تا  بێت  رێدا  لە  ناچارە چەندین سەعات  كۆمەاڵیەتییەكان،  نەریتە 

دایكی لە ساردخانەی خانەی بەسااڵچووان وەربگرێت، بۆ رێوڕەسمی بەخاك 

ئەسپەردەكردنی و رێزگرتن بەڕێوە بەرێت، بەاڵم شێوەی بێقەیدانەی ئەو 

لەگەڵ مەرگ كە راستییەكی حاشاهەڵنەگری ژیانی مرۆڤە، مورسۆ دەباتە 

دادگاو لە ئەنجامدا بە لە سێدارەدانی دەدات.

بە وتەی مورسۆ »تا ئاواتی ئەوە بخوازم تەماشاچی زۆرتر لە رۆژی 

لێبكەن.«  پێشوازیم  نەفرەت  لە  پڕ  هاواری  بە  و  ئامادەبن  ئیعدامەكەم 

هەروا كە كامۆ دەڵێت مۆرسۆ، بۆئەوەی كە یاری بە یاری نەزانی، لەالیەن 

كۆمەڵگاوە تاق دەخرێتەوە، كۆمەڵگایەك كە مۆرسۆی تاقكەوتوو و چێژخواز 

لە پەراوێزیدا دەمێنێتەوە، هەر بۆیە كە لەروانگەی كۆمەڵگایەكەوە كە تێدا 

ژیان دەكات، نەخوازراو نامۆیە.

ژیان  نایەوێت  دەینوێنێت،  كە  ئ��ەوەی  پێچەوانەی  بە  مورسۆ 

ئاسانبكاتەوە، ئەو هەمان شت دەڵێت كە هەیە. هەربۆیە لە الیەكەوە لە 

كۆمەڵگا تاق دەخرێتەوەو نامۆیی ئەو رەنگی گشتی دەگرێت، چونكە كە 

ئەگەر سەرنجبدەین، دەبینین لە هەر سەردەمێكدا هەر كەس بە پێچەوانەی 

سیستمێك كە لە كۆمەڵگادا زاڵە، هەرچەند بچوكیش قسە بكات، كردەوە 

نامۆیەك،  وەك  دەخرێتەوەو  تاق  بە  كۆمەڵگایەوە  ئەو  لەالیەن  بنوێنێت 

غەریبێك كە لەناوخۆوە دادگایی دەكرێت، لەم پێناوەدا دەسەاڵت لە هەر 

بواری  تا  وەردەگرێت،  كەڵك  لەكەسەكە  تواندنەوە  بۆ  ئامرازێك  هێزو 

هاوڕەنگ كردنی ئەو لەگەڵ كۆمەڵگا خوش بكات. هەرچەند دەسەاڵتی زاڵ 
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دەربارەی مورسۆ، نەیتوانی ئەو كارە لەگەڵ مورسۆ بكات، مورسۆ بەبێترس 

بە دڵەڕاوكی پیری مەرگ )راستی ژیان(ی مرۆڤەوە چوو.

بە وتەی كامۆ بەتاڵی و پووچەڵی كاتێك مانا پەیدا دەكات، كە تەسلیمی 

بین و مورسۆ بەخۆی بەدەستەوە نەدانی بەو شتەی كە باوەڕی پێى نییە، 

هەموو باش و بوونەكانی یەك ئامانج رەتدەكاتەوە، هەربۆیە زۆر كەس ئەو 

بەالیەنگری كۆمەڵەی خەمبار لەگەڵ پووچی دەناسن.

لێرەدا دەقی وەرگێڕدراوی پێشەكی ئەلبێر كامۆ، كە بۆ چاپی ئینگلیزی 

تاریكەكانی  الیەنە  تا  هێناومە  نوسیویەتی  كە  نامۆ  واتە  خۆی،  رۆمانەكەی 

رۆمانی »نامۆ« روون ببێتەوە. 

دەربارەی رۆمانی«نامۆ«

نوسینێك دەربارەی نامۆیی ئەلبێر كامۆ

دێرزەمانێكە كە من رۆمانی »نامۆ«م لە یەك رستەدا، كە گومان ناكەم 

زۆر پێچەوانەی نەریت بێت، كورتكردوەتەوە: »لە كۆمەڵگای ئێمەدا هەر 

كەس كە لە ئەسپەردەكردنی تەرمی دایك نەگرێت، مەترسی لەسێدارە دان 

هەڕەشەی لێدەكات.« مەبەست لەوەیە كە تەنیا بڵێم پاڵەوانی چیرۆكەكە 

تەنیا بەو هۆیە بە لەسێدارەدان سزادرا، كە لە یاری پەیمان بەستووەكان 

دەقەكە  لە  نامۆیەو  خودی  كۆمەڵگەی  لە  مانایەدا  لەم  نەبوو.  بەشداری 

دوورە، لە ژیانی تاكەكەسی خۆیدا، تەنیاو عەوداڵی چێژەكانی لەشە، هەر 

بۆیە خوێنەران ئەو بەدۆڕاوێك دەزانن لەدەستەمۆی شەپۆلەكان.

بەم حاڵەشەوە ئەگەر لە خۆی بپرسن كە بۆچی پاڵەوانی چیرۆكەكە 

لە یارییەكەدا بەشداری ناكات، دەگەنە وەاڵمێك، گرنتی كاری ئەندێشەی 

دروست تر، یان النی كەم ئەندێشەیەكی نزیكتر لە بیری نوسەر. 
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وەاڵمەكە سادەیە: مورسۆ نایەوێت درۆ بكات. درۆ وتن تەنیا ئەوە 

نییە كە شتێك كە نییە، بڵێین هەیە. درۆزنی بە تایبەتی ئەوەیە كە شتێك 

كە هەیە زیادە بڵێین وایە و لەو كاتەی دا كە پەیوەندی بە دڵەوە دەبێت، 

ئێمە  كارێكە  ئەمە  بدەین،  پیشانی  پێدەكەین  هەستی  كە  لەوەی  زیاتر 

هەموو رۆژێك ئەنجامی دەدەین، تا ژیان سادە بكەینەوە.

نایەوێت  دەینوێنن،  رواڵەتەكانی  كە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە  مورسۆ 

ژیان سادە بكاتەوە. ئەو جۆرەی كە هەیە، هەروا پیشانی ئەدات و هەر 

ئەو جۆرە قسە دەكات. نایەوێت هەستەكانی بشارێتەوەو كۆمەڵگە بێڕامان 

ئەنجامی  لە  بڵێت  تا  دەكەن  لێ  داوای  وێنە  بۆ  بكات،  بەترس  هەست 

جینایەتەكەی، وەك ئەوەی كە باوە، پەشیمانە. مورسو وەاڵمدەداتەوە كە 

لەم بارەیەوە هەست بە ئازار دەكات، تا پەشیمانی راستەقینە. هەر ئەم 

جیاوازییە بچوكە وا دەكات كە بە لەسێدارەدان مەحكوومبكرێت.

مورسۆ لە روانگەی خۆیەوە دۆڕاوێكی دەستەمۆی شەپۆلەكان نییە، 

بەڵكو مرۆڤێكە هەژار و رووت و عاشقی هەتاوی بێسێبەرە. حاشا لەوەی 

كە خاوەنی هەر چەشنە هەستیارییەك بێت. هەستێكی قوڵ و پەیگیر ئەو 

دەخاتە جوڵە و هەیە هەستی رەهاخوازی و حەقیقەتخوازی. راستەقینەیەك 

بەاڵم  كردن،  و هەست  بوون  راستەقینە  سلبییە،  و  نیگەتیڤ  هێشتا  كە 

راستییەك كە بەبێ  ئەو، هیچ سەركەوتنێك بە سەرخۆی و بەسەر جیهاندا 

مسۆگەر نابێت.

هیچ  بەبێ   كە  پیاوێك،  بەسەرهاتی  خوێندنەوەی  بە  بۆیە  هەر 

تا  هیوادارم  مەرگ.  میوانداری  دەبێتە  راستیدا  لە  پاڵەوانی،  ئیدیعایەكی 

پێچەوانەی  بە  كە  رووی��داوە  من  بۆ  نەبێت،  هەڵە  توشی  زۆر  خوێنەر 

نەریت سێدار بكەم، كەتێكۆشاوم تا پاڵەوانی كتێبەكەی خۆم، سیمای تەنیا 

مەسیحییەكی راستەقینە كە شایستەی ئەوین وێنا بكەم. بەم شیكردنەوانە 
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خوێنەر تێ دەگات، كە من ئەم خاڵەم بەبێ  ئەوەی كە نیازم بێت، بچوكترین 

بێحورمەتی ئەنجام دەڵێم، بەاڵم بە تەرزێك كە هەر هونەرمەندێك مافی 

ئەوەی هەیە، دەربارەی كەسایەتییەك كە خولقاندویەتی بەكاری بێنێت.
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گوڵبژێرێك لە وتەكانی كامۆ 
دەربارەی دیموكراسی

ئا: حوسێن فەرەجی
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فەرەنسی  گەورەی  نوسەری  مەرگی  ساڵیادی  پەنجاهەمین  بۆنەی  بە 

ئەلبێر كامۆ نوسەری كتێبی بەناوبانگی »نامۆ«، دەستەبژێركردنی هەندێك 

الیەنگرانی  بۆ  هەروەها  نوسەرە،  ئەم  الیەنگرانی  بۆ  كامۆ  وتەكانی  لە 

دیموكراسی شایستەیە باسبكرێن.

-«هەر كات كە وتارێكی سیاسی دەبیستم، یان دەیخوێنمەوە، سااڵنێك 

كە لە ترسدام لەوەی كە شتێك كە دەنگی مرۆیی هەبێت، ئیتر نایبیستمەوە. 

بەردەوام هەمان وشەن كە هەر هەمان درۆ دوپات دەكەنەوە.«

-«خەباتی سیاسی نە پیشەیەو نە پشوو.«

»دیموكراسی یاسای زۆرینە نییە، بەڵكو پشتیوانی كەمایەتییە.«

-«دیموكراسی بناغەی ئازادی لەگەڵ خۆی دێنێت: خەڵك، راستی و 

بوێری كە بەبێ  ئەمانە ئازادی بێ مانایە.«

لەسەر  ناتوانێت  بێت،  كۆمەاڵیەتی  چ  و  سیاسی  چ  -«دیموكراسی 

فەلسەفەی سیاسی دابمەزرێت كە ئیدیعا دەكات هەموو شتێك دەزانێت و 

هەموو شتێك جێبەجێ  و چارەسەر دەكات.«

-«بەبێ  گفتوگۆ دیموكراسی بوونی نییە.«

-«ئازادیخواز و دیموكرات، كەسێكە كە ئەگەری ئەوەی كە حەق الی 

ركابەرەكەی  بە  ئەوە  مۆڵەتی  بۆیە  هەر  دەكات،  قبوڵ  بێت  رەقیبەكەی 

دەدات، بیروبۆچوونی خۆی دەرببڕێت و قبوڵی ئەوە دەكات، بیر لە قسەی 

ركابەرەكەی بكاتەوە.«
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بیدات قبوڵی ئەوە  بڕیارێك كە  نییە، هەر  -«دیموكرات خۆبەزلزان 

دەكات كە ئەوانی تریش بتوانن جۆرێكی تر دەربارەی ئەوە دادوەری و 

لێكدانەوەیان هەبێت.«

دەبێت  پۆستەكەی،  لە  جێگیربوونی  بۆ  من  هەڵبژێردراوی  -«كەسی 

لەالیەن  ئەگەر  تەنانەت  بكرێت،  پشتگیری  كەمایەتیشەوە  گروپی  لەالیەن 

زۆرینەوەش هاتبێتە سەرێ .«

-«كاتێك كە پارە زاڵ بێت، دادپەروەری و ئازادی بوونی نابێت.«

-«ژیانێك كە بەرەو پارە پاڵ پێوەدەنرێت، مەرگە.«

-«دەسەاڵتێك دەتوانێت یاسایی بێت، بەاڵم كاتێك رەوا و مەشروع 

دەبێت، كە لەسەروی گەلەوە لە رۆڵی دادوەرێك، دادپەروەری گەرەنتی 

و  جووت  تاكەكەسییەكان  ئازادییە  لەگەڵ  گشتی  بەرژەوەندی  و  بكات 

هاوسەنگ بكات.«

پیالنە  ئابورییەكان و نەخشە و  تایبەت بە دەسەاڵت  -«یاسایەك كە 

كە  گەندەڵییەكە  بێت،  تاكەكەسییەكان  فرەخوازییە  و  پەردەكان  پشت 

بێ عەدالەتی دەكاتە شتێكی ئاسایی.«

سەرچاوە:

 Refrence : Dictionnaire Albert Camus, éditions Robert Laffont
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كامۆ لەنێوان  فەلسەفە و  ئەدەبیاتدا
لە فارسیەوە: ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
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ئەلبێر كامۆ لەحەوتی نۆڤەمبری )1913( لە شاری موندۆڤیی )1( جەزائیر 

لەدایكبوو. لوسیەن)2(ی باوكی، هەتیوێك بوو كە بۆخۆی فێری خوێندن 

لەو  كارخانەیەكی شەڕابسازیی  لە  عەمبارێكی شەڕاب  لە  ببوو،  نوسین  و 

نزیكانەدا كرێكاریی دەكرد. كاترین ئالێن سینتێز)3(ی دایكیشی نەخوێندەوار 

بوو و نەیدەتوانی باش بدوێ  و ببیستێ .

 باوك و دایكی كامۆ لە مندااڵنی ئەوروپییە هەژارەكان بوون، كە بە 

هیوای دۆزینەوەی دەرفەتێكی باشتر، روویان لە جەزائیر كردبوو. بنەماڵەی 

باوكی خەڵكی فەڕەنسە بوون و بنەماڵەی دایكیشی ئیسپانیایی و خەڵكی 

برد  باوكیان  لەدایكبوونی،  پاش  مانگ  هەشت  كامۆ  مینۆركا4.  دوڕگەی 

بۆ خزمەتی سەربازیی لەشەڕی یەكەمی جیهانییدا. ئەو بەو جلە سوور و 

ببووە  دەدا  چاوی  لە  تەواویی  بە  كە  زواوەكان  یەكەمی  یەكەی  شینەی، 

لە  و   )1914( سیپتەمبری  لە  ئەڵمانییەكان.  تیرباری  بۆ  ئاسان  ئامانجێكی 

شەڕی مارندا بە پارچەی گوللە هاوەن بریندار بوو و چەند هەفتەی دواتر 

مرد. هەمووی ئەو شتانەی كە ئەلبێر لە بارەی باوكییەوە دەیزانیی، ئەو 

چیرۆكانە بوون كە بنەماڵەكەی دەیانگێڕاوە. 

منداڵیی كامۆ لە جەزائیر تێكەاڵوێك بوو لە هەژارییەكی زۆرو چێژە 

سادەكان، لەگەڵ دایك و برا و نەنك و دوو خاڵی لە ئاپارتمانێكی سێ  

ئاو.  نە  هەبوو  كارەبای  نە  ئاپارتمانەكەیان  دەژیان.  تەنگەبەردا  هۆدەیی 

چەند ئاودەستێك لەسەر پلیكانەكان بوو، كونێك لەسەر بیرێك كە هەمیشە 
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بنەماڵەی  نەنكیشی  دەكرد.  پاككەرەوەی  ئیشی  دایكی  دەهات.  بۆگەنی 

بەڕێوە دەبرد، كە ئەویش نەخوێندەوار بوو، بۆ پەروەردەكردنی منداڵەكان 

قەمچی بەكار دەهێنا. سەرەڕای ئەمانە ئەلبێر رێزی لەدایكی دەگرت و لە 

بەستێنی  ئەڤینداری  براو دوو خاڵەكەی چێژی وەردەگرت.  لە  نزیكبوونی 

دەریاو هەتاو بوو. لە یارییكردن لەگەڵ مندااڵن، لە كۆاڵنەكانی گەڕەكی 

باكور، لە نزیك گەڕەكێكی عەرەب كەیفی دەكرد.

خۆی  ژیاننامەی  ناتەواوی  رۆمانی  بەرهەمەكەیدا،  دوایین  لە  كامۆ   

واتە مرۆڤی یەكەم5، لەسەر بە سوك سەیركردنی ئایین لەالیەن بنەماڵەكەی 

بەاڵم  بوون،  كاسۆلیك  بەناو  ئەگەرچی  كامۆ  بنەماڵەی  دەكات.  پێداگریی 

خودایان  باسی  كەنیسەو  بۆ  نەدەچوون  نەدەكرد،  قەشەكانیان  سەردانی 

نەدەكرد. “كاسۆلیك بوونیان هەر تەنیا لە رێوڕەسمی وەكو غوسڵی تەعمید، 

)FM, 165( ”عەشای رەبانی، زەماوەندو مەراسیمی بەخاك سپاردن بوو

لە  یەكێك  دەگێڕا،  كامۆدا  ژیانی  لە  سەرەكیی  دەورێكی  كەسێك 

مامۆستاكانی قوتابخانەی سەرەتایی ئەو بە نێوی لوویی ژێرمەن6. ژێرمەن 

بە توانستەكانی ئەلبێری زانی و نەنكی رازیی كرد مۆڵەتى پێ  بدات وانەی 

تایبەتیی بە نەوەكەی بڵێت هەتا لە تاقیكاریی بۆرسی خوێندندا بەشداریی 

بكات. نەنكی رازیی بوو و ئەلبێر لە تاقیكاریدا سەركەوت و توانی بەجێی 

دواناوەندیی.  قوتابخانەی  بۆ  كار، چوو  بچێتە سەر  براكەی  وەكو  ئەوەی 

كامۆ لە دواناوەندییدا مامۆستایەكی دیكەی دۆزییەوە: مامۆستایەكی خۆش 

زەوق بە ناوی ژان گرێنێر7. لە ناو ئەو هەمووە كتێبەی كە كامۆ لە قۆناخی 

بوو،  خۆش  پێ   هەموان  لە  زیاتر  كتێبی  دوو  خوێندینەوە،  قوتابخانەیدا 

دوڕگەكان 8 ی ژان گرێنێرو چارەنوسی مرۆڤ 9 ی ئاندرێ  مالرۆ. كامۆ 

شتی  “رازەكان..  وەبیرهێنانەوەی  بە  دوڕگەكان  نوسیی  ساڵی)1952(دا  لە 
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پیرۆز.. و سروشتی سنورداری مرۆڤ” نەبوونی پەروەردی سوننەتی ئاینیی 

منی قەرەبوو كردەوە )LCE,328(، هەروەها كامۆ لە دووڕگەكانەوە فێربوو 

ئەندێشەی  كە چۆن بە وەسفكردنی شتەكان و رووداوە هەستپێكراوەكان 

فەلسەفیی ئاراستە بكات.

لە ساڵی یەكەمی دواناوەندیی بوو، زانییان نەخۆشیی زەردوویی هەیە، 

ئەنتی  ئازاری دا. لەو سەردەمەدا هێشتا  تا كۆتایی ژیانی  ئەم نەخۆشییە 

بیوتیك نەدۆزرابووە، بەاڵم ئەو دەرمانانەی كە دەستدەكەوتن بۆ نەخۆشیی 

ریخۆڵەی بەكەڵك بوون و لە ئیفلیجیی رزگاریان كرد.

كامۆ ساڵی )1933( چوو بۆ زانكۆی جەزائیرو بكالۆریوسی فەلسەفەی 

وەرگرت. تێزەكەی لە ژێر سەردێڕی میتافیزیكی مەسیحی و فەلسەفەی نوێ  

ئەفالتونی 10 بوو. 

ئەگەرچی نمرەی بكالۆریوسی زۆر باش نەبوو، بەاڵم توانیی لە قۆناغی 

مامۆستایەتی  بڕوانامەی  و  بدا  بەخوێندن  درێژە  )ئاگرگاسیۆن(دا  دكتۆرا 

وەربگرێ ، لە ساڵی )1938(دا بەڕێوەبەرێتیی پزیشكیی جەزائیر داواكاریی 

كامۆی بۆ مامۆستایەتیی رەتكردەوە: رەنگە دەوڵەت نەیدەویست ناچار بێ ، 

خەرجی پزیشكیی نەخۆشێك بدا.

خوێن  و  جوان  جلی  دڵناسكیی،  و  بەخۆبوون  متمانە  ئاوێتەبوونی 

بۆ الی خۆی  ژنانی  دەچوو، سەرنجی  بوگارت(  )هەمفری  لە  شیرنبوونی 

رادەكێشا. سەرەڕای ئەمانە لە بیست سااڵندا بەپەلە لەگەڵ ژنێكی سەرسەری 

و بێخەیاڵ، بەاڵم لەبەرداڵن بە ناوی سیمون هایە11 زەماوەندیكرد. دایكی 

سیمۆن كە پزیشكێكی سەركەوتووی چاو بوو، خەرجی ئەو ژن و مێردەی 

دابین دەكرد، بەو هیوایەی كامۆ بتوانێ  سیمون لە گیرۆدەبوون )بە مادە 

هۆشبەرەكان( رزگار بكات، بەاڵم كامۆ نەیتوانی.
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 كامۆ كاتێ  زانیی سیمون لەبەری وەرگرتنی مادەی هۆشبەردا، لەگەڵ 

لێی جیابووە. كامۆ بۆ جارێكی دی زەماوەندی كرد.  دكتۆرێك دەخەوێ  

ژنی دووەمی، فرانسین فەور12 مامۆستای بیركاری و خەڵكی ئۆران13 بوو. 

فرانسینیش جوان، بەاڵم لە نێو خۆیدا بوو. ساڵی )1945( دوانەیەكی بوو: 

كاترین و ژان. فرانسین ئەگەرچی ئەوكات لە كامۆ جیا نەبووە، بەاڵم لە 

خەیانەتە هەمیشەیی و ئاشكراكانی كامۆ ئازاری دەدیت.

لە سەرەتاكانی دەیەی 1930دا كامۆ لێوڕێژبوو لە توانست، بۆ رۆژنامەی 

ئالجێر رێپوبلیكن 14ی دەنوسی. رۆمانێك و چەند وتارو شانۆیی نوسی. 

گروپێكی شانۆیی پێكهێناو بوو بە ئەندامی حزبی كۆمۆنیست. ئەندامبوونی 

لە حزبی كۆمۆنیستدا زۆری نەخایاند. حزبەكەی ساڵی )1937( ئەوی لەبەر 

پشتیوانی كردنی لە رادیكاڵەكانی عەرەب بۆ بەدەستهێنانی مافە كۆمەاڵیەتی 

و مەدەنییەكان، دەركرد، بەاڵم لە نوسیندا لە سەرەتای رێدا بوو. یەكەم 

رۆمانی، مردنی خۆش 15 هێندە رێكوپێك نەبوو كە بۆ چاپ بشێت، بەاڵم 

بەشێك لە وتارەكانی ساڵی )1937( لە ژێر سەردێڕی پشت و روو 16 و 

كۆمەڵێكی دی لە )1939( بە ناوی رابواردن 17 باڵوكردەوە. 

كامۆ  بوو.  جیهانیی  دووەمی  شەڕی  دەسپێكی  ساڵی   )1939( ساڵی 

هەوڵیدا لە سوپادا ناونوسی بكات، بەاڵم لەبەر نەخۆشییەكەی وەرنەگیرا. لە 

بەهاری ساڵی )1940( سوپای ئەڵمان بە سەر فەرەنسادا سەركەوت. كەمیك 

دواتر ئالجێر ریپۆبلیكنی لیبراڵ قەدەغەكراو كامۆ بێ  ئیش كەوت. هاوڕێكەی 

پاری  رۆژنامەی  الپەڕەكانی  گردوكۆكردنی  ئیشی  پاریس  لە  پیا18  پاسكااڵ 

سۆیر19 ی بۆ دۆزییەوە. لە )1942(دا رۆمانی نامۆ20ی باڵوكردەوە، پاشان 

لە )1943( بەشێك لە وتارەكانی كە پەیوەندییان بەو رۆمانەوە هەبوو بەنێوی 

ئوستوورەی سیسوفوس 21 چاپكرد. لەبەر ئەوەی وەك نوسەر ناسرا توانی 



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 48

لە الی باڵوكەرەوە نوێیەكەی بە نێوی گالیمار ئیشی پێداچوونەوەش بكات. 

كامۆ هەتا كۆتایی تەمەنی لەگەڵ گالیمار بەردەوام بوو. كامۆ لە هەموو 

شتێكی نازییەكان بێزار بوو. لە نەژاد پەرستییەكەیان، دژە جولەكەبوونیان، 

تۆتالیتاریزمەكەیان، لە مرۆڤ كوشتنیان كە بە سوك و ئاسانیی دەیانكرد. لە 

)1943( تێكەاڵوی تەڤگەڕی بەرگریی فەڕەنسا بوو و پاش ماوەیەك بوو بە 

سەرنوسەری رۆژنامەی ژێر زەمینیی كومبا22. لە )1944-1945(دوو شانۆیی 

بەهێزی نوسی و بردینە سەر شانۆ: خراپ تێگەیشتن 23 و كالیگوال 24. 

لەم سەردەمەدا لەگەڵ ژان پۆل سارترو سیمۆن دوبوار و باقیی ئەندامانی 

گروپی ئەوان بوو بە هاوڕێ . ئەزمونی بەشداربوونی لە ناوەندی روناكبیری 

پاریسی، بۆ كەسێكی وەكو كامۆ كە لە هەژاری و نەخوێندەواریدا پەروەردە 

ببوو، سەرخۆشی و تاڕادەیەك سامناك بوو. 

ناوی كامۆ  یەكەم جار  بۆ  نازییەكاندا،  داگیركارییەكانی  لە سەردەمی 

فەرەنسی  وشەی  وادی��ارە  ئەگەرچی  گرێدرا،  ئیگزیستەنسیالیزمەوە  بە 

ئیگزیستەنسیالیست بۆ یەكەمجار فەیلسوفێكی كاسۆلیك بە ناوی گابریەل 

مارسێاڵ 25 دایڕشت، بەاڵم دەتوانین هەتا سورێن كییەر كگۆری دەمارگرژی 

ئەندێشەی فەلسەفەیەكی داڕێژراو لەسەر پرسەكانی  پرۆتستانی، بە دوای 

بوونی مرۆڤ و هەڵبژاردن و رەسەنایەتیی دا بچین. كامۆ هۆگری پرسەكانی 

ئیگزیستەنسیال بوو و زۆر لەژێر كاریگەریی ئەو دوو بیرمەندەدا بوو، كە 

شوێنەواریان لەسەر پێكهاتنی ئیگزیستەنسیالیزمدا بەجێهێشت، واتە فیۆدۆر 

لەوە  هەمیشە  كامۆ  ئەمانە  سەرەڕای  نیچە.  فریدریش  و  دۆستۆیۆفسكی 

ئەوە  لەبەر  لەسەرەتادا  ئیگزیستەنسیالیست.  بڵێ   خۆی  بە  كە  دەترسا، 

دەترسا كە پێی وابوو ئیگزیستەنسیالیزم و بازدانی ئیمانی یەك شتن، پاشان 

وای دەزانی كە ئیگزیستەنسیالیزم هەمان فەلسەفەی ژان پەول سارترە. 
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كامۆ  بۆ  بەردەنگ  گەلێ   جیهانیی،  دووەمی  شەڕی  تەواوبوونی  بە 

بنیاتنانەوەی  لە  كە  هەبوو  ئەوەی  بەختی  هەروەها  بوون،  دەستەبەر 

فەرەنسادا بەشداریی بكات. ئەو چوار ساڵی رەبەق هەوڵیدا هەتا ئەو وانە 

ئەخالقی و سیاسیانەی لە خەبات بە دژی سەرەڕۆیی نازییەكان فێریان ببوو، 

لە وتارەكانی سەرنوسەری و لە چەند نامەیەكی بۆ هاوڕێیەكی ئەڵمانی 26 

و لە نۆ قوربانی، نۆ جەلالد 27، لە رۆمانی دووەمی بە ناوی تاعون 28 و 

لە شانۆیی گەمارۆی شار29 دا بڵێتەوە.

نێوان  رێككەوتنەی  ئەو  لەسەر  كاریگەریی  سارد  شەڕی   )1948( لە 

 30 عادیلەكان  شانۆیی  لە  كامۆ  دانا.  جیهانی  دووەمی  شەڕی  لە  واڵتان 

)1949( و لە نامیلكەی مرۆڤی سەربزێو 31 )1951(دا پەرژایە سەر پرسی 

سەرهەڵدان و شۆڕش و ستەمكاریی، كامۆ دەیكوت مەترسیی ماركسیزم و 

لە مەترسیی سەرمایەداریی رۆژئاوایی بۆ سەر  یەكێتی سۆڤیەت جیدیترن 

ئازادی و شان و شكۆ و بەختەوەریی مرۆڤیی. لەم سەردەمەدا سارتەر تەواو 

بە پێچەوانەی كامۆ بوو. پاش ئاڵوگۆڕكردنی چەند نامەی توندی راشكاوانە، 

نێوانیان تێكچوو. كامۆ پیشتر لە پاسكاڵ دوور كەوتبووە. پاسكاڵ پیایەكی 

كە لە شارڵ دۆگۆل و حزبی ناتریستی ئەو بەرگریی دەكرد.

ئەم  باڵوكردەوە.   32 هاوین  بەناوی  وتارێكی  )1954(چەند  لە  كامۆ 

عەشقی  دەربڕی  بەاڵم  نوسراون،  جۆراوجۆردا  لەكاتی  ئەگەرچی  وتارانە 

ئەم  بەداخەوە هەماهەنگیی  ئەو.  كامۆن بۆ جەزائیرو رۆحی مەدیترانەی 

رۆحە لە چڕژان نزیك بوو. لە ئۆكتۆبری )1954( رێكخراوێكی شۆڕشگێڕ 

جەزائیریە  سەر  كردە  )FLN(هێرشی  نەتەوەیی  رزگاریی  بەرەی  ناوی  بە 

ئەوروپییەكان. )1955(چەكدارە فەرەنسییەكان بۆ وەاڵمدانەوە بە كوشتاری 

زۆر  “بەرپرسیارێتی گشتی” خوێنی  سیاسەتی  بەپێی  و  )FLN(هێرشیانكرد 



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 50

بێتاوانیشیان رشت، لە ماوەی شەڕی جەزائیردا فەرەنسەییەكان بۆ زاڵكردنی 

ترس و تۆقاندن و بەدەستهێنانی زانیاریی دیلەكانیان ئەشكەنجە دەدا. 

سارترو بنەماڵەكەی الی سەرهەڵداوانی )FLN(یان گرت كە دەیانویست 

بوو  كامۆ  ناوەندەدا(  بكەن.[لەم  رزگار  فەرەنسییەكان  چنگی  لە  جەزائیر 

خۆجێیی  جەزائیری  ملیۆن  هەشت  كە  نژادپەرستی  لە  كەرتەوە.  دوو  بە 

)FLN( كردبوو بە شارۆمەندی دەرەجە دوو بێزار بوو، بەاڵم توندوتیژیی

رزگاریی  كە  پێیوابوو  لەقەڵەمدەداو  نەشیاوی  بە  دەكرد،  شەرمەزار  یشی 

لە  زیاتر  ئاوارەبوونی  هۆی  ببێتە  )FLN(رەنگە  دەستی  لەسەر  جەزائیر 

ملیۆنێك جەزائیری ناعەرەب لەوانە بنەماڵەی خۆی. دەیوت من بڕوام بە 

 Todd,( عەداڵەت هەیە، بەاڵم بەر لە عەداڵەت بەرگریی لە دایكم دەكەم

378(. ئەو بۆ گەیشتن بە ئاشتییەكی مەدەنیی خەباتی دەكرد. پێی لەسەر 

خۆبەڕێوەبەریی جەزائیر لە فیدراسیۆنێكی فەرەنسەیی داگرت و چوو بۆ 

الیەن  هەردوو  كاتێ   بكات.  دەستەبەر  بۆخۆی  پشتیوان  هەتا  جەزائیر، 

روانگەكانی ئەویان بەدوور زانی، بۆ ماوەی دوو ساڵ بێدەنگیی هەڵبژارد. 

لە ساڵی )1962(دا جەزائیر بە سەربەخۆیی تەواو گەیشت، بەاڵم زۆربەی 

جەماوەری ئەوروپایی ئەو واڵتە لەترسانە رایانكرد بۆ باشوری فەرەنسا.

ساڵی )1956( كامۆ سێیەمین رۆمانی بە نێوی رووخان 33 باڵوكردەوە. 

شێوازو پەیامی ئەم رۆمانە زۆر جیاوازتر لە هەموو ئەو بەرهەمانە بوو، 

كە كامۆ پێشتر نووسیبوونی. لە ناو ئەو رەخنانەی كە لەسەر ئەم رۆمانە 

نوسراون، هەم رەخنەی ئەرێنی و رێزدانان بۆ بەرهەم هەبوو و هەمیش 

رەخنەی نەرێنی و رەتكەرەوە، بەاڵم كتێبەكە زۆر چاك فرۆشرا، لە شەش 

لێفرۆشرا. ساڵی دواتر كامۆ كۆمەڵەیەكی  )126500(دانەی  یەكەمدا  مانگی 

و   34 ئاسمانی  و  نزمی  نێوی  بە  چیرۆكەكانی  كورتە  لە  رێزی  جێگەی 
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وتارێكی دژ بە سزای ئیعدام لە ژێر سەردێڕی رامانێك سەبارەت بە گیوتین 

35 باڵوكردەوە، لە )1957( خەاڵتی نۆبێل لە ئەدەبیات بە كامۆ بەخشرا. 

ئەم خەاڵتە دەبوو بۆ كامۆ ببێتە نیشانەی سەركەوتن و شادی بكات، بەاڵم 

لەوە  ئەو  كرد.  لێ  رەش  دڵخۆشییەی  و  شادمانی  ئەم  زۆر  نیگەرانییەكی 

نیگەران بوو، نەكو بە ناهەق ئەم خەاڵتەی پێدرابێ  و بەردەوام دەیوتەوە 

كە دەبوو خەاڵتەكە بە ئاندرێ  ماڵرۆ بدەن. 

ئەو نیگەران بوو لە خەمۆكی و دەستبردنی فرانسین بۆ خۆكوژیی، 

هەروەها خراپبوونی باری تەندروستیی خۆی. ئەو نیگەران بوو لە شێوانی 

توانستەكەی  و  فەرەنسی  رووناكبیرانی  لە  دابڕانی  و  تۆران  لە  جەزائیر، 

بۆ داهێنانی بەرهەمی چاك، لە چل و سێ  سااڵندا دەترسا، كە باشترین 

ساڵەكانی تەمەنی تێپەڕ كردبێ ، بەهەواڵنێرێكی وت وەرگرتنی خەاڵتی نۆبێل 

 .)Todd, 381( وایلێكردم لەناكاو هەست بە پیربوون بكەم

داڕشتنەوەو  ژیانیدا،  سەرانسەری  لە  كامۆ  دڵخۆشییەكانی  لە  یەكێك 

هەمان  لە  كامۆ  ب��وو،  دیكە  نوسەرانی  بەرهەمی  شانۆی  سەر  بردنە 

سەرەتاكانی كارو لە ساڵی )1936(دا شانۆییەكی لە رووی رۆمانی ماڵرۆ بە 

ناوی رۆژەكانی گرژیی 36 نوسی و بردییە سەر شانۆ، لە كۆتاییەكانیشدا 

نوسی  فاكنێر  راهیبە37 ی  بۆ  لە رووی شینگێڕیی  )1956( شانۆییەكی  لە 

و بردییە سەر شانۆ. لە )1959(شدا شانۆییەكی بە پێی دەستبەسەركراوان  

38ی دۆستۆیۆفسكی نوسی و بردییە سەر شانۆ. ئەو لە فكری ئەوە دابوو 

كە دەساڵی رەبەق تەرخان بكات بۆ شانۆ، بەاڵم زیاترین هیوای بە رۆمانی 

ژیانەكەی واتە مرۆڤی یەكەم بوو.

كامۆ بەو سەرقەڵەمانەیەی كە وەریدەگرت و بەو پارەی خەاڵتی نۆبێل 

دەوڵەمەند بوو. بەدوای ئاپارتمانێكی گەورەتر لە پاریسدا دەگەڕا. خانویەكی 
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هاوینەهەواری بەردینی جوانی لە پروانس بۆ بنەماڵەكەی كڕی.

ماڵێكی  لە  كات  زۆربەی  كامۆ  دانماركیی  گەنجی  ئەڤینداری  می39 

پاریس  غەڵبەغەڵبی  لە  بەدوور  كامۆ  بوو.  نزیكانە  لەو  هاوینەهەوار هەر 

دەرفەتی زیاتری هەبوو، كە درێژە بە رۆمانی مرۆڤی یەكەم بدا. پێی وابوو 

ئەمە دەبێتە باشترین رۆمانی و پێشكەشی كرد بە دایكی. پێشكەشییەكی 

بەم جۆرە نوسیبوو: پێشكەش بە تۆ كە قەت ناتوانی ئەم كتێبە بخوێنییەوە 

ئاشكرای  ئاماژەیەكی  هیچ  الپەڕەییە   )144( دەستنووسە  ئەم   .)FM,3(

فەلسەفیی تێدا نییە، بەاڵم نیشانەی روانگەی نوێی كامۆیە بۆ پەروەردەی 

ئەخالقیی. بۆ نموونە: لە شوێنێكی كتێبەكەدا دەنووسێ ، لە منداڵیدا زۆرم 

هەوڵدا لە جیاوازیی نێوان راست و هەڵە )هەق و ناهەق( تێبگەم، بەاڵم 

كەس نەبوو پێوەرێكم پێبدا و ئێستا كە گشت شتێ  لێم رادەكات تێدەگەم 

كە پێویستیم بە كەسێكە كە رێ  نیشاندەرم بێ ، سزام بدا، هانم بدا، نەك 

باوكمم  من  قائیمبوونەكەی،  و  قورس  بەهۆی  بەڵكو  بەهێزبوونی،  لەبەر 

.)FM,36(  دەوێ

لە سێیەمی ژانڤیەی )1960( كامۆ لەگەڵ میشێل و ژانین و گالیمار و ئان 

ی كچیان و سەگە ماڵیەكەیان هاوینەهەوارەكەیان بەرەو پاریس بەجێهێشت. 

رۆژی دواتر میشێل لە كاتی لێخوڕینی ماشێندا لەجادە هەڵدێردراو بە دوو 

درەختدا درا و پوكاوە. كامۆ دەستبەجێ  مرد. میشێلیش چەند رۆژ دواتر 

مرد. ژانین و ئان هیچیان لێنەهات. سەگەكەش بزر بوو. كامۆ هەمیشە بە 

هاوڕێكانی وتبوو هیچ شتێك ناخۆشتر لە مردنی منداڵێك و قۆڕتر لە مردن 

بە هۆی رووداوی ماشێن نییە، كاتێ  هەواڵی مردنی كامۆ بە دایكی درا، 

.)Todd, 414( نەگریا. هەر ئەوندەی وت: زۆر گەنج بوو

چەند رۆژ پاش مەرگی كامۆ سارتەر شینگێڕییەكی پڕهەست و سۆزی 
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نوسی و بە كوژانەوەی دەنگێكی ئاشكرای ناو ژیانی بێ ناوەڕۆكی دڵڕەقانە 

زنجیرەیەكی  ئەمڕۆژینی  میراتگری  ئەو  نوسی:  كامۆدا  ستایشی  لە  و  دانا 

درێژ لەو ئەخالق خوازانە بوو كە رەنگبێ  هەڵگری رەسەنترین شتەكان بێ  

لە ئەدەبیاتی فەرەنسە )Sartre, 1965, 110-111(. كامۆی بە ئەخالقخواز 

و  ڤۆلتێر  و  پاسكاڵ  و  مونتەینی  وەكو  كەسانێكی  ریزی  لە  دانانی  و  دانا 

ئەوانی دی جێی خۆیەتی. كامۆ لەوەدا بلیمەت و رەسەن بوو كە دەیتوانی 

بە لێزانی ئەندێشە فەلسەفییەكان بچپێنێتە ناو فۆرمە ئەدەبییەكان و بەم 

شێوەیە شعوری ئەخالقیی خوێنەرەكانی وەخەبەر دێنێ . ئەم لێزانییە زیاتر 

ئوستورەی سیسوفوس  وتارەكانیدا وەكو  لە  بەشێك  لە  لە سێ  رۆمانی و 

وەبەرچاو دەكەوێ . بەرهەمەكانی دیكەی ئا بەم جۆرە سەركەوتوو نەبوون. 

كامۆ جاروبارە نەیدەتوانی ئەندێشە فەلسەفییەكانی خۆی بەپێی تێگەیشتنی 

ئاراستەكردنیان  دەرەقەتی  یان  دەردەب��ڕێ ،  پەیوەندیدار  پرسەكانی  لە 

بەشێوەیەكی ئەدەبیی نەدەهات. 

كامۆ زۆر جاران فەیلسوف بوونی خۆی رەتدەكردەوە. رەخنەگرانیش 

قسەی ئەویان قبوڵكردووە، بەاڵم رەتكردنەوەی كامۆ بەپێی جیاوازیی لە 

شێوازدا بوو، نەك جیاوازیی لە بابەتدا. بۆ فرانسین دەنوسێ : من بڕوایەكم 

نییە، بەو ئەندێشانەی كە لە ماوەی مشتومڕ یان جیاوازیی بڕوا دەردەبڕدرێ . 

من فەیلسوف نیم، بۆ من بیركردنەوە بەسەرهاتێكی ناخیە كە پێدەگات، یان 

.)Todd, 280( ئەوەی مرۆڤ ئازار دەدا، یان بێهۆشی دەكات

كامۆ پێی خۆش بوو كە بیرە فەلسەفییەكەی لە ناخی ئەزمونكراویدا 

بێتە دەرێ  و لە محەكی بینین و هەستی ئەخالقیی بدرێ  هەتا پتەو و تۆكمە 

بێ . ئەو گومانی لە عەقڵی رەهاو ئازادو بەسیستم كردنی فەلسەفیی هەبوو. 

بەدوای فەلسەفەكاریی بە شێوەك بوو كە لەگەڵ گفتوگۆی مرۆڤی بسازێ  و 
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بە سەرقاڵیی ئایینەوە گرێ  بدرێ  و بتوانێ  بەبێ  كەڵك وەرگرتن لە زاراوە 

تەكنیكییەكان بوترێتەوە.

ژێدەر

فلسفەی كامو، ریچارد كەمبیر، مجموعەی نام اوران فرهنگ، چاپی 

دووەم 1387.
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ئەلبێر كامۆ و سەرقاڵیەكانی 
»مرۆڤی یەكەم«

عەلی رەزا زیحەق

لە فارسییەوە: ناسر حەقپەرەست
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چاوگێرانێكی كورت بە رۆمانی »مرۆڤی یەكەم«ی ئالبێر كامۆ

پێداچوونەوەی  دەرفەتی  كات  هیچ  كامۆ،  یەكەم«ی  »پیاوی  رۆمانی 

نەبووەو وەرگێردراوی فارسییەكەی بە ناوی »مرۆڤی یەكەم« لە چاپدراوە، 

دوا بەرهەمی شێوە چیرۆكی كامۆیە. سەرچاوەكەی دەستنوسێكی بە پەلەی 

ئاماژەگەلێك  لە هێماو  پر  لە دووتوێی دەفتەرێكدا، بەاڵم  144 الپەڕەییە 

كە تەنیا كامۆ خۆی دەیتوانی لێیان تێبگات و دەبوو لە داڕشتنەوەیدا خۆی 

بەسەریەوە بوایە، كە مەرگ ئەو دەرفەتەی پێنەدا.

»مرۆڤی یەكەم«یش وەك بوویەكی بێگانە، زمانێكی چەند رەهەندی 

هەیەو بە مانا گەلێكی وەك »نهێلیزم« و »بێ ناوەڕۆكی بوون« ئاوێتەیە. 

بە  كامۆ  فەلسەفەی  پەتی  روانگەی  و  وێژەیی  لێهاتوویی  كە  بەرهەمێك 

چەند بەشێكیەوە دیارە. بەسەرهاتەكانی ئەو رۆمانەش هەر وەك »بێگانە«و 

»تاعون« لە جەزائیرو بە تایبەت لە جەزائیر روودەدەن. واڵتێك كە لەالیەن 

فەرانساوە داگیركرابوو و كامۆش بەشی زۆری تەمەنی لەوێ بەسەربرد.

لە »مرۆڤی یەكەم«دا هەتاوی گەرم، هەژاری لەرادەبەدەرو مرۆڤگەلێك 

قارەمانی  گرتووە.  دژواری  و  رەنج  بە  خوویان  كە  دەك��ەون،  بەرچاو 

بەسەرهاتەكە«ژاك كورمێری«یە كە بەم چەشنە لە دایك دەبێت: » بەالی 

نەخۆشەكەوە شتێكی بێشكڵی خوێناویان بینی كە بە جۆرێك لە جێی خۆی 

دەجواڵیەوە«، لە دایكێكی نیوە نابیست و باوكێك كە لە یەتیمخانەدا گەورە 
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دكتۆردا دەچێت،  بە شوێن  باوكی  كاتێ  كە  كوێرەدێیەكە  زادەی  و  بووە 

دكتۆر پێی دەڵێت ئاخر ئێرەش بوو بە شوێنی مناڵ خستنەوە«.  شەوێكی 

پاییزی 1913 و لە موڵكێكی ئەوقافی دا لە نزیك دێیەكی دوورە دەست و 

چكۆلەو دوور لە جەزائیرە ... . 

تێپەر  ساڵێك  چل  دایكبووە.  لە  تێیدا  خۆی  كامۆ  كە  ساڵێكە   1913

دەبێت و رۆژێك هەر ئەو مناڵە كە هیچ دیمەنێكی باوكی لە زەیندا نییە، 

لە پاش یەك ساڵەیی« ئاگرێكی جیهانی قوتی داوە، بێجگەلە بیرەوەرییەكی 

خەیااڵوی چیتر نەماوە، وەك باڵەكانی پەپولەیەك كە لە گرگرتنی دارستاندا 

كاتێك كە دەیەوێ  پاش چەندین ساڵ  لە  دایكی  لەسەرتكای  دەسوتێت«. 

بچێت بۆ جەزائیر، بۆ سەردانی كە لە ئەنجامی سەردانی گۆڕستانێك لە 

ناشتنی  شوێنی  »پالكی  سۆراخی  دەژیا،  لەوێ  بوو  دەمێك  كە  فەرانسە 

مردووەكانی شەڕی 1914 دەگرێت. بە ساردوسڕی دەڕوانێتە بەردی سەر 

تێپەڕبێت، كە دەبینێ باوكی لەو گەنجتر بووە.  گۆڕی باوكی و دەیەوێ 

خۆی لە 29 ساڵەیی دا كە هەموو تەمەنی باوكی بووە دەبینێتەوەو ئەوەی 

دێتەوە یاد كە لەو كاتدا گەلێك پر ئازاو شلك بووە و لە پڕدا دڵی پێی 

بۆ  دواداچونی  بە  بۆ جەزائیرە،  لە سەفەرەكەیدا  بڕیاردەدات  و  دەسوتێ 

نەناسراو  شوێنێكی  بەرەو  بەخشیوەو  پێ  ژیانی  كە  »پیاوێك  بكات  ژیانی 

لەوبەری دەریا دەچێت و دەمرێت« بزانێ چۆن كەسێك بووە. 

مرۆڤێك كە »تەركەشی خومپارە شەق دەخاتە سەری و لە ناو كوشتارگا 

و نەخۆشخانەی بریندارەكان، بە چاوانێكەوە كە ئیتر توانای دیتنیان نییە، 

بە خەتێكی شەقلی پەقلی بۆ هاوسەرەكەی نوسیبوو«: بریندار بووم شتێكی 

لە  ئەو پشت  مردبوو«.  رۆژ  پاش چەند  لە   ... نییە، هاوسەرەكەت.  وا 

گۆڕەكە دەكات، تا كۆتایی رۆمانەكە لەگەڵ خۆیدا دەمانباتەوە سەردەمی 
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منداڵی و الوێتی خۆی و دەمانگەیەنێتەوە ئێستایەك كە دایكی چارەڕەشی، 

جەزائیرە  لە  نییە،  خۆش  پێی  خۆشەو  بەختییەكەیدا  بێ  لەگەڵ  هەروا 

ژاك«  »خاڵو  براكەی  لەسەرباریی  ئاگاداری  پێشوو  وەك  دووركەوێتەوە. 

دەكات، كە دژوار دەبستێ و هەر دووكیشیان پیرو تەنیا كەوتونەتەوە. ژاك 

لەوەی كە بەهرەی تەمەنی لە دونیا زیاتر لە باوكی بووە، دەپەشێوێ و 

بۆشاییەكی سامناك دەروونی دەهەژێنێ. پێ بەپێی خۆی دەمانباتە قواڵیی 

هەستە مرۆڤیەكان، بەاڵم یادەوەرییەكان تاڵ و تاریكن و هەرچی زیاتر بە 

شوێن زەمانی تێپەڕ بوودا دەگەڕێت، كەمتر دەیدۆزێتەوە. ... رادەهێنێت 

كە یادگەیەك هەیە، كە لە دڵ دایەو دەڵێن لە هەموان باوەرپێكراوترە، 

بەاڵم كارو ئازار دڵیش دەپروكێنێت و لە ژێر باری هیالكیدا هەموو شتێك لە 

بیر دەباتەوە. تەنیا دەوڵەمەندەكان دەتوانن كاتی لە دەستچوو بگێرنەوە بۆ 

هەژارەكان و تەنیا هێماگەلێكی ناروون بەرەو رارەوی مەرگ لە پاش خۆی 

بە جێدێڵێت، بۆ ئەوەی كە تاقەت بێنن نابێ زۆر سۆراخی رابردوو بكەن، 

بەڵكو دەبێت بە ژیانی رۆژانەی خۆیانەوە سەرقاڵبن.« دایكی و خاڵی هیچ 

بیرەوەرییەكیان نەبوو، تەنیا ئەوە نەبێت كە دەیانزانی زۆر لەو دەچوو. 

سۆراخی مامۆستای سەرەتایی خۆی »بێرنار« دەكات، كە باوكی لە شەردا 

دیبووی ئەویش هەر ئەوەندەی دەزانی كەسێكی كەم قسە بووە.

 ژاك دەڕوانێتە جێگە پێیەكانی داگیركاری و هەزارانی وەك باوكی 

لەمەوبەرەوە  ساڵ  سەد  لە  و  نەناسراون  خۆشیان  منداڵی  و  ماڵ  بۆ  كە 

وەجبە وەجبە هێنراونەتە جەزائیر و شارگەلێكی ناپایەداریان وێنەكێشانەوە. 

یەكەمینی ئەو مرۆڤانەی كە دەبوایە وەك ئەو بێ باوك و دەسبەتاڵ گەورە 

بووتە  ئەوانە  هەموو  بەرهەمی  هێشتووە...  لەسەر خشت جێ  بوونایە، 

بە  نیشتمان  ئیمان. ئەو فەرانسەویانەی كە هیچ كات  بێریشە و  ژیانێكی 
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الیانەوە مانایەكی نەبوو. نیشتمان بوونێكی گرنگ بوو كە ئەركگەلێكی بە 

شوێنەوە بوو. هەندێك كات خەڵك پشتیان پێدەبەست و هەندێك كاتیش 

ئەو بە خەڵك.

هەندێكیشیان تەنیا ئەوەندەیان دەزانی كە باوكیان لە رێگای نیشتماندا 

مردووە. نەوەیەك كە تەنیا هەتاو، هەژاری و دەریایان دەناسی و هەمیشەش 

وەك  ناروونی  گەلێكی  وەهم  هێرشی  ناو  لە  بوو،  بێكۆتایی  الیانەوە  بە 

مەرگی نەناسراودا دەژیان. یان ڕەنگە شەڕ. سەردەمێك لە ژیان كە ئەگەر 

تەنانەت نەشمرێ دەبێ دەست و قاچ و... زۆر شتی تر لە دەست بدەی.

چووبووە  بۆرسەوە  رێگای  لە  كاتەش  ئەو  تەنانەت  كە  ژاك  بۆ   

میزو  بۆنی  گەرماو  لە  بێجگە  یەكەمدا  پلەی  لە  پشوەكانیش  دواناوەندی، 

دا  ناخی  تاریكی  لە  نەبوو.  تری  مانایەكی  گەرمەكاندا  شەقامە  لە  قیر 

بیری لە ئیشتیایەك بە ژیان دەكردەوە. ئیشتیایەك كە تا بەمرۆش بوونی 

قەرزاری ئەو بوو، بەاڵم دیسانیش، واهیمەی هەبوو و دەیویست ڕاكات. 

»شوێنێك كە نە كەسی لێ پیر بێت، نە بمرێ. لە جیاتی ئەوەی كە جوانی 

ماندگار بێت، ژیان هەمیشە رامنەبوو پر جوش بێت، ئاوا شوێنێكیش بوونی 

نەبوو. ژیان تێپەڕدەبوو، بێ ئەوەی كە بتوانێ شتێك گل دەیتەوە.  بە 

چەشنێك كە تەنانەت دەرفەتی پێداچوونەوە و رێكوپێك كردنی ئەم رۆمانە 

دەگمەنەی بە خودی كامۆش نەدا.

»ئالبێركامۆ« لە ساڵی 1957 خەاڵتی نۆبێلی وێژەیی بەهۆی خوڵقاندنی 

بەرهەم گەلێك كە تێیاندا كێشە دەروونییەكانی مرۆڤی سەردەمی خستبووە 

بەرچاو وەرگرت، لە كتێبی مرۆڤی یەكەم »یشدا كە لە ماوەی سێ ساڵی 

كۆتایی ژیانیدا نوسیویەتی، بە هەمان شێوە مرۆڤگەراو عەوداڵی عەدالەتە.

كامۆ لە بەرهەمەكانیدا لەسەر ئەو بڕوایەیە كە دەكرێ »بوونی« لە هەر 
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ماناو ئامانجێك خاڵی بزانی و درێژە بە ژیانیش بدەیت. »مرۆڤی یەكەم« 

رەنگە بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ، بەرهەمێكە واقعگەرایانەو نۆستالژیك كە 

مەرگ  ئەودا،  ناخوداگای  لە  دەڵێی  كامۆیە.  ژیانی  لە  بەشێك  ئاوێتەی 

بوونێكی دەمدەمی هەیە و دەیویست لە ناو كەسایەتییەكانی ئەم رۆمانەدا، 

گوزەرێكی بە رابردوودا كردبێت.

 پیاوی یەكەم )مرۆڤی یەكەم(یش وەك قارەمانی كتێبی »بێگانە»، سەر 

لێشێواوێكی حەیرانە، لە مابەینی چاكەو خراپەدا وەك پیاوەكانی سەرەتای 

كتێبی »تاعوون« بە هەموو پوچییەوە،  خۆراگری دەزانێت، چونكە ژیان 

تایبەتمەندی و عادەتی هەر مرۆڤێكە.
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مەرگ و پوچگەرایی
 لە رۆمانی )نامۆ( ی ئەلبێركامۆدا

Alan Gullette

 لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود
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لە رۆمانی نامۆدا ئەلبێر كامۆ فەلسەفەی پوچگەرایی خۆی دەردەبڕێت. 

رۆمانەكە گێڕانەوەیكی تاكەكەسیيە بۆ ژیانی میرسۆل )پاڵەوانی رۆمانەكە( 

لە كاتی مردنی دایكیيەوە، تا كاتی لە سێدارەدانی بەهۆی كوشتنی كەسێكی 

عەرەبەوە. ناوەڕۆكی سەرەكی رۆمانەكە بریتيیە لەوەی كە گرنگی ژیانی 

مرۆڤ كاتێك دەردەكەوێت، كە رووبەڕووی  لە ناوچوون، یاخود مردن، 

گۆڕانكاری  میرسۆل  ناخی  رۆمانەكە  رووداوەكانی  بەدرێژایی  دەبێتەوە. 

كاریگەری  گریمانەی مردن  پێیوایە چاوەڕوانی  كامۆ  لێرەوە  بەسەردادێت، 

لەسەر تێگەیشتنی كەسێك هەیە بۆ ژیان.

رۆمانەكە لە مردنی دایكی میرسۆلەوە دەست پێدەكات، لەكاتێكدا ئەو 

بەشداری لە پرسەكەدا دەكات زۆر گرنگی بەتەرمی دایكی نادات، بەڵكو لە 

جیاتی ئەوە بیر لەوە دەكاتەوە، ئەشێ  چ كاریگەریەكی لەسەر رزینی تەرمی 

مرۆڤ هەیە. ئەمە ئەوە دەردەخات كە میرسۆل بە هیچ شێوەیەك كاریگەر 

نەبووە بە مردنی دایكی، هیچ شتێك لە ژیانی ئەو نەگۆڕاوە، بەواتایەكی 

دی مردنی دایكی، هیچ گرنگیەكی بۆ ئەو نییە.             

بۆ  دەگرێت،  دراوسێكانی  لە  یەكێك  كاتێك  دیكەدا،  رووداوێكی  لە 

سەگەكەی كە تازە مردووە، میرسۆل دایكی بیردەكەوێتەوە، بەاڵم لەبری 

ئەوەی بیر لە دایكی بكاتەوە، دەچێت دەخەوێت.

دەبن،  دەریا  كەناری  لەسەر  هاوڕێكانی  لە  دوو  و  میرسۆل  كاتێك 

لەگەڵ دوو كەسی عەرەبدا رووبەڕوو دەبێتەوە )كە بێزاری بۆ یەكێك لە 



63 ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

دەكاتەوە  لەوە  بیر  پێیەو  دەمانچەی  میرسۆل  دروستكردووە(.  هاوڕێكانی 

كە بیتەقێنێت، یاخود نەی تەقێنێت، هەر هەمان شتە. لە ناوبردنی ژیانی 

لەئەنجامدا  نییە،  گەردوون  یان  ژیان،  خودی  لەسەر  كاریگەری  كەسێك 

میرسۆل یەكێك لە عەرەبەكان دەكوژێت )وەك بەرگری لە خۆكردنێك(، 

بەاڵم ئەو هیچ پەشیمانییەك دەرنابڕێت، لە كاتێكدا ئاشكرایە بەند دەكرێت 

و لە سێدارە دەدرێت. ئەو پێیوایە “ روویدا روویدا”، دواتر ئاماژە بەوە 

دەكات، كە ئەو زیاتر لە ئێستا، یاخود داهاتوویەكی نزیكەوە سەرقاڵە، زیاتر 

لەوەی بیر لە رابردوو بكاتەوە. 

بەواتای ئەوەی میرسۆل بە ئاگایە لە هەموو هەوڵە بێهودەكان بۆ رێگە 

گرتن لە مردن، بەاڵم ئەم ئاگاییە ئەوەندە بەتین نییە، ببێتە خود ئاگایی 

و بەهیچ بەشێوەیەك كاردانەوەی نابێت لەسەر مەرگی خۆی. بە دڵنیایەوە 

لەوەی  لە مەرگی خودی مرۆڤەكە خۆی.  تەواو جیاوازە  مەرگی كەسێك 

یەكەمیاندا تۆ جارێكی دیكە ئەو كەسە نابینیتەوە، بەاڵم لەوەی دووەمیاندا 

مرۆڤەكە زۆر بە ئاگایە )هەموو شتێك كۆتایی دێت، تەواو( وەك ئەوەی 

فیلمێكی تەلەفزیۆنی تەواو دەبێت، كاتێك سویچی كارەباكە دەكوژێنینەوە. 

بۆ  مردن  پوچگەرا.  یەكسانییەكی  دەكات،  یەكسان  مردن هەموو شتەكان 

بكات.  لەگەڵدا  مامەڵەی  ناتوانێت  دانایی  و  عەقڵ  چونكە  پوچە،  خۆی 

تێگەیشتن لە مردن شتێكی ناعەقالنییە، بەاڵم بوونیشی هەیە، واتای مردن 

لە هەر  ژیانی كەسێكدا كە  راستێتی  لە  بەڵكو  نادۆزرێتەوە،  ماناكەیدا  لە 

چركە ساتێكدا رووبەڕووی لە ناوچوون و كۆتایهاتن دەبێتەوە.

پێش ئەوەی مێرسول دادگایی بكرێت، كاتەكانی خۆی بە خەوتن و 

بیركردنەوەی  لەگەڵ  دەبات،  سەر  بە  رۆژنامەكان  چیرۆكی  خوێندنەوەی 

ئەوەمان  پەیوەندیە  ئەم  پێكهاتەكانییەوە.  هەموو  بە  ماڵەكەی  ژووری  لە 
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پێدەڵێت كە میرسۆل هەستیارو بە ئاگایە. ئەم هەستیاری و بەئاگاییەمان بۆ 

دەردەكەوێت، كاتێك بە تەواوی وەسفی جوانی سروشتی كەنار دەریاو ئاوی 

سازگارو سێبەرو شمشاڵ و مەلەكردن و خۆشەویستی لەگەڵ ماریاو كاتەكانی 

ئێوارە دەكات. تەنانەت دەڵێت ئەگەر ناچار بكرێت لە ناو درەختێكی كلۆردا 

ژیان بەسەر ببات، ئەوا سەیری ئاسمان دەكات بۆ بینینی هەور و باڵندەكان.

دوای دادگاییكردنەكە )كە بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەردەچێت(، چی 

تر یادگارییەكانیمان نیشان نادات. سەرەتا بیر لەوە دەكاتەوە هەڵبێت.ئەو 

ناتوانێت لەگەڵ حاڵەتی لەسێدارەدانەكەدا بگونجێت.

دادگایی  فەڕەنسی  دادگایەكی  بۆ  تاوانبارە؟  بۆ  لەوەی  بیردەكاتەوە 

)8(ی  كاتژمێر  دادگ��ا  بڕیاری  چینی؟بۆچی  داگایەكی  نەوەكو  دەك��ات، 

هەوڵی  لە  واز  ئەوەی  دوایی  بەیانی؟  نەوەك)5(ی  خوێندرایەوە،  بەیانی 

دێت  بەرەبەیان  ئەوانیش:  دادێت  بیری  بە  دوو شت  دەهێنێت،  هەاڵتن 

و پاسەوانەكان دەیبەنە بەردەم پەتی قەنارەو لە سێدارە دەدرێت، یاخود 

لەم  مێشكی  بۆئەوەی  بكرێت،  ئازاد  و  سزاكەی  لە  ببەخشرێت  لەوانەیە 

بیركردنەوانە بە دوور بێت، بیر لە ئاسمان دەكاتەوە، یاخود گوێ  لە ترپەی 

دڵی دەگرێت، بەاڵم گۆڕانی رووناكی تێپەڕبوونی كات و بەرەبەیانی بەبیردا 

دەهێنێتەوە )كە كاتی لە سێدارەدانەكەیەتی(.

لەوە  بیر  میرسۆل  حەتمییە،  مردنەكەی  كە  دڵنیایە  ئەوەی  لەگەڵ 

دەكاتەوە سود لەو كاتانەی پێش مردنی وەربگرێت، بەو هیوایەی هەلی 

ئازادبوونی هەبێت و بتوانێت چەند ساڵێكی دیكە بژیت. ئێستا ئەو بەهای 

هەرساتێكی پێش مردن دەزانێت، چونكە لە مردندا هیچ شتێك گرنگ نییە، 

لە مردندا دەردەكەوێت. زۆربەی خەڵكی  تەنها  ژیان  بەها، گرنگی  مانا، 

ئەم راستیە نازانن، بەاڵم هیوای ژیانێكی زیاتر چێژێكی خۆش بە میرسۆل 
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دەبەخشێت.

بیركردنەوە لە مردن وا لە مرۆڤ دەكات، ئاگاداری ژیانی خۆی بێت 

 وبەهای بزانێت. زانینی ژیانی مرۆڤ كە رۆژێك دێت، كۆتایی دێت وا لە 

مرۆڤ دەكات واز لەو كارانە بهێنێت كە گریمانەن بۆ نەمانی مردن، بە 

واتایەكی دی هەموو چاالكیەكی مرۆڤ پوچە، ئازادی راستەقینە بریتیە لە 

ئاگاداربوون لە ژیان وەك خۆی بەتەواوەتی، بە خۆشی و ئازارەكانییەوە 

بەئومێد و ناڕەحەتیەكانییەوە.

 سەرچاوە:

 ئینتەرنێت 
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هەڵچوون دژ بە پوچیبوون
عەلی ئەمینی نەجەفی

لە فارسیەوە: حوسێن فەرەجی
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ئەلبێر كامۆ نوسەری فەرەنسی چواری ژانوییەی )1960( لە رووداوێكی 

ماناو  ئەو هیچ  لە دەستدا. مەرگی  گیانی  باشوری فەرەنسا  لە  هاتوچۆدا 

لۆژیكێكی تێدا نەبوو و تەواو »پوچ« بوو. كامۆ هێشتا گەنج و لێوان لێو 

لە ژیان بوو، حەزی لە لێخوڕینی ئۆتۆمبێل نەبوو،  تەنانەت رۆژی پێش 

پێداگری  لەسەر  تەنیا  بوو،  كڕی  پاریسی  شەمەدەفەری  بلیتی  رووداوەكە 

هاوڕێكەی میشێل گالیمار بوو، كە رازی بوو بە ئۆتۆمبێل بچێت بۆ پاریس. 

لەو دوانیوەڕۆ بارانییە، ئۆتۆمبێلەكە لە جادەكە الیداو، وەرگەڕاو كامۆ مرد.

ناوی  بە  خۆی  رۆمانی  باشترین  رەنگە  و  دوایین  لە  كامۆ  ئەلبێر 

»یەكەمین مرۆڤ«، كە )35( ساڵ پاش مەرگی باڵوكرایەوە، سەرگوزەشتی 

بژیت.  ئازادی خۆی  ئیرادەی  بە  تەنیا  بڕیاریداوە  كە  دەگێڕێتەوە  پیاوێك 

لەم گێڕانەوە ئاماژەییەدا باس لە گوتەزای »هەڵچوون«، بەسەرهاتی خودی 

ئەلبێر كامۆی بە روونی خستوەتە ڕوو. 

سەرتاسەری ژیانی كامۆ، بە یەك مانا ملمالنێ  لەگەڵ»جەبری چارەنوس« 

بوو، بۆ دەستەبەركردنی ئازادی. ئەو لە »ئەفسانەی سیزێف« دەنوسێت: 

»هیچ چارەنووسێك نییە، كە نەكرێ  بە سەریدا زاڵ نەبیت و نەیخەیتە ژێر 

ركێفی خۆتەوە.«
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منداڵی باشور

لە خێزانێكی هەژار   )1913( نۆڤەمبەری ساڵی  )7(ی  لە  كامۆ  ئەلبێر 

لە جەزائیر چاوی بە ژین پشكوت. یازدە مانگان بوو كە باوكی لە جەنگی 

جیهانی یەكەم )1914( كوژرا. دایكی ژنێكی نەخوێندەواری بە رەچەڵەك 

ئیسپانیایی بوو كە بە چەرمەسەری و رۆژ رەشی منداڵەكانی خۆی گەورە 

كرد.

كامۆ لە بواری فەلسەفەدا وانەی دەخوێند، بەاڵم بە هۆی تووشبوونی 

بە نەخۆشی سیل، نەیتوانی درێژە بە خوێندن بدات. لە هاوكاری لەگەڵ 

گروپەكانی شانۆی خوێندكاری، دەستیدایە شانۆنامە نوسی.

دابینكردنی  بۆ  دەی��ەی)1940(،  سەرەتاكانی  جەنگ  میانەی  لە  كامۆ 

بژیوی ژیانی، چوو بۆ فەرەنساو سەرەنجام لەپاریس نیشتەجێبوو. هۆگری بۆ 

باشور، عەشق بە خۆرو تیشك و زەوی گەرم، بۆ هەمیشە لە گیانی ئەودا 

مایەوەو تینی بە چاالكییە ئەدەبییەكانی ئەو دەبەخشی.

لەكاتی داگیركردنی فەرەنسا، ئەلبێر كامۆ بوو بە ئەندامی یەكێك لە 

گروپەكانی »بزوتنەوەی بەرەنگاری« بەناوی »كۆمبا«. ئەم گروپە پێكهاتبوو 

لە چەپە سەربەخۆكان لە حزبی كۆمۆنیستی فەرەنسا. ساڵێك دواتر كامۆ 

بوو بە سەرنوسەری باڵوكراوەی ژێرزەمینی ئەم گروپە.

 )30( نەگەیشتبووە  تەمەنی  كە هێشتا   )1942( ساڵی  لە  كامۆ  ئەلبێر 

ساڵی دوو بەرهەمی گرنگی باڵوكردەوە، دوو كۆڵەكەی پتەوی بۆ نوسینە 

فەلسەفی و بەرهەمە ئەدەبییەكانی ئەو. نامیلكەی »ئەفسانەی سێزێف« و 

رۆمانی »نامۆ«.
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پوچی بنەڕەتی ژیانە

كامۆ لە »ئەفسانەی سێزێف« فەلسەفەی خۆی بە دەربڕینێكی سادە 

و راشكاو دەڵێتەوە. كتێبەكە بەم رستەیەوە دەستپێدەكات: »تەنیا پرسێكی 

كە  پرسیارێك  گرنگترین  خۆكوژی.  پرسی  هەیە:  بوونی  فەلسەفی  جیدی 

فەلسەفە دەبێت وەاڵمی بداتەوە ئەمەیە، كە ئایا ژیان بەهای ژیانی هەیە، 

یان نا.«

ئەلبێر كامۆ بەڵگەی دەهێنیتەوە كە ژیان خۆ بەخۆ رووداوێكی پوچەو 

داتاشینی هەر مانایەك بۆی، چ زەمینی و چ لە جیهانی میتافیزیك، درۆو 

بێ كاریگەرە.  تەواو  مرۆڤ  ژیری  و  هۆش  بەرامبەر  لە  قۆڕەبوون  قسەی 

بەبڕوای كامۆ: »پوچی لە قواڵی رووبەڕووبوونەوەی هاواری مرۆڤ، لەگەڵ 

خامۆشی تاریكی جیهان لە دایك دەبێت.«

ئەلبێر كامۆ پوچی، یان بێهوودەیی بوون لە چاو رەوتی بێمانایی و 

دوبارە بوونەوەی بەردەومی ژیان دەزانێت: مەبەست لەم هاتن و چوونە، 

چارەنوسی  یارمەتی  بە  خۆی  فەلسەفەی  كامۆ  نابێتەوە.  روون  هەرگیز 

سێزێفیان  خواكان  وەسفدەكات:  یۆنانیدا  ئۆستورەكانی  لە  سێزێف  ژاناوی 

بەوە مەحكومكرد، كە كاشەبەردێكی قورس بەرێتە سەر لوتكەی كێوێك، 

بەاڵم گاشە بەردەكە قورسەكە هەموو جارێك لە سەر كێوەكەوە تالر دەبووە 

خوارەوە و سێزێف ناچار جارێكتر دەیبردەوە سەرێ  و ئەم كارە بێ ئەنجام 

و دەرهێنەی تا ئەبەد دوپات دەكردەوە.

مرۆڤی سەركەش

»هەڵچوون«  بە  تەنیا  مرۆڤ  كە  بڕوایەیە  ئەو  سەر  لە  كامۆ  ئەلبێر 

دەتوانێت بەرەنگاری پوچی ببێتەوە. ئەو وتە بەناوبانگەكەی ديكارتی ئاوا 
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لێكرد: »هەڵدەچم كەواتە هەم.«

»پوچی  ناتوانێت  شتێك  هیچ  كە  دەنێت،  بەوەدا  دان  كامۆ  ئەلبێر 

بنەڕەتی بوون« چارەسەر بكات، بەاڵم رەنگە بتوانرێت لە ئێش و ئازارەكەی 

كەمێك كەم بكرێتەوە.

لە ئەندێشەی كامۆدا مرۆڤ بە هەڵچوون دەگاتە ئازادی و هۆشیاری. 

ئازادییەكانی خۆی دلێرانە وەردەگرێتەوە و سنوردارییەكانی خۆی قبوڵدەكات. 

دەوترێت كە هەڵچوونی كامۆ وەاڵمدانەوەیەكی فەلسەفی نییە، بەڵكو تەنیا 

رێنماییەكی ئەخالقییە.

كامۆ لەو بڕوایەدایە كە دەبێت بە مەیلێكی فراوانەوە بەرەو ژیان باوەش 

لێوەربگریت و دلێرانە بەگژ ناشیرینی و نگریسییەكانیدا  بكرێتەوە، چێژی 

بچینەوە.

كامۆ بەباڵوكردنەوەی نامیلكەی »مرۆڤی سەركەش« لە ساڵی )1951( 

رێی خۆی لە هاوڕێ  كۆنەكانی خۆیان لە رێبازی ئێگزیستانسیالیزم جیاكردەوە. 

ئەو بەرێنماییە ئیدئۆلۆژیكەكان بەد گومان بوو. بەڵێنی »سبەینێیەكی باشتر«ی 

بە فریوكاری و درۆی سیاسەتمەدارەكان دەزانی.

سیاسەت  و  ئەخالق  ئەو  بۆ  نەبوو،  »بەژەوەندی«  بە  باوەڕی  كامۆ 

بە  هۆشداری  ئەو  چەپ،  ئارمانەكانی  زاڵبوونی  سەردەمی  لە  یەكبوون، 

هیوای  بێ  دەگاتە  تەنیا  »ئیدئۆلۆژیك«ەكان  خەونە  كە  دەدا  رووناكبیران 

تا  بگرە  چەپەكانەوە  ه��ەرە  لە  فرەخوازەكان  سیستمە  ب��وون.  مات  و 

زەوی  گۆی  لەسەر  وەهمی،  بەهەشتی  وادەی  دانی  بە  راستەكان،  هەرە 

جەهەنەمێكی راستەقینە بەرپا دەكەن.
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بنبەستی دۆخی مرۆیی

چیرۆكی »نامۆ« گێڕانەوەی »پوچی خۆیی« و بنبەستی »دۆخی مرۆی« 

لە چوارچێوەی چیرۆكەكە: ژیانێكی بێهوودە تەنیا دەتوانێت بگاتە ئەنجامی 

كوشتنێكی بێهوودە.

سەربازی،  دەسەاڵتی  تێگەیشتن،  خراپ  كالیگۆال،  شانۆنامەكانی  بە 

بە  بوو  كامۆ  ئەلبێر  خوارەوە،  كەوتنە  و  تاعون  رۆمانەكانی  و  راستەكان 

یەكێك لە نوسەرە گەورەكانی ئەدەبیاتی فەرەنسا.

كامۆ لە ساڵی )1957( خەاڵتی نۆبێلی ئەدەبیاتی پێبەخشرا، لە )44( 

ساڵی دا ئەو گەنجترین نوسەرێكە كە ئەم خەاڵتە دەكاتە هی خۆی.
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ئەلبێر كامۆ،ئەفسانەی سیزیف
وتە نامۆكانی كامۆ

وەرگێڕانی: ئازاد بەرزنجی
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* ویستویەتی دەربارەی هەستكردن بە پوچی بدوێت.

* پوچی )یان ئەبسێرد( الی كامۆ بریتییە لەو دژوازییەی لە ئەنجامی 

بەریەككەوتنی هۆشی مرۆڤ و گێتییەوە پەیدا دەبێت، كاتێك مرۆڤ پرسیار 

لە گێتی دەكات و گێتیش بێدەنگ و بێ وەاڵمە.

* بەاڵم ئەم پێناسەی پووچییە لە مانا گشتییەكەیدا. ئەگینا هەستكردن 

بۆیە  هەر  مانایە.  بە  ژیان  كە  بیرۆكەیەوەی  بەو  وابەستەیە  پوچی  بە 

دەتوانین بڵێین كە ئەم كتێبە پەیجۆرییە لەسەر ماناداری و بێمانایی ژیان.

* ئەم ژیانەش بە بۆچوونی كامۆ سێ خەسڵەت دەگرێتەخۆ: یاخیبوون، 

ئازادی، جۆش و خرۆش بۆ ژیان.

* دواجار كامۆ مرۆڤی هاوچەرخ بە »سیزیف« دەشوبهێنێت.

و  دەیكەیت  كە  كارێك  ئازاری  لە  نییە،  سەختتر  ئازارێك  هیچ   *

بێهودەیە.

چارەسەر  خۆكوشتن  كێشەی  هەوڵدەدات  سیزیف«  »ئەسفانەی   *  

چارەسەر  كوشتن  كێشەی  هەوڵدەات  یاخی«  »مرۆڤی  چۆن  وەك  بكات، 

بكات.

و  ژیان  بۆ  سانا  بانگەشەیەكی  لە  بریتییە،  سیزیف«  »ئەفسانەی   *

داهێنان، تەنانەت لە ناو جەرگەی بیابانیشدا.

* سەرەتای بیركردنەوە، سەرەتای فەوتانە.
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* ئێمە ئەگەر ئەو كەلێنە تێپەڕینین كە لە نێوان ئارەزوو تێركردنیدا 

هەیە، ئەوا هاوڕای »پارمێنیدس« دەبین لە راستیبوونی یەكتادا.

* نامۆ دەبم بەرامبەر بە خۆم و بەرامبەر بە دونیاش.هیچ چەكێكیش 

شك نابەم جگەلە هزرێك كە لەو ساتەدا كە خۆی دەسەلمێنێت.

* لەوكاتەوەی زەردەشت هاواری كرد: »بە ڕێكەوت عەقڵ كۆنترین 

جوامێرییە لە جیهاندا. لە سەروو ئیرادەی عەقڵەوە.

* ئەم جیهانە جیهانێكە قابیلی وەسفكردن نییە، دژواری و ناكۆكی و 

نیگەرانی، بێ توانایی بەسەریدا زاڵە.

سەرسەختە،  هەیە  »بێدەنگی  دەنوسێت:  كە  مرۆڤەی  ئ��ەو   *

ئەو  بەڵكو  دەبەستێت،  زمان  كە  نییە  ئەوە  بێدەنگییش  سەرسەختترین 

بێدەنگییە كە دێتە گۆ«

ئەنجامەكانی  كە  دەردەكەوێت  كاتێك  پوچی  مانای  جۆرە،  بەم   *

ئەم جۆرە ئەنجامگیرییە لەگەڵ ئەو واقیعە لۆجیكییەدا بەراورد بكەین، كە 

مرۆڤ دەیەوێ بەرقەراری بكات.

لەو  یەكێك  هیچ  لە  )جیابوونەوەیە(،  تەاڵقە  بنەڕەتدا  لە  پوچی   *

رەگەزانەشدا نییە، كە بە یەكتری بەراورد دەكرێن.

)ئەخالقی(  مۆڕاڵ  تەواو  راستییەكی  پێدەچێ  كە  راستییەك هەیە   *

حەقیقەتەكانی  دەست  نێچیری  هەمیشە  مرۆڤ  كە  ئەوەیە  ئەویش  بێت. 

خۆیەتی.

بووندا  هاوسەنگی  حاڵەتی  لە  تەنها  بە  پوچی  كە  دەزانین  ئێمە   *

دەردەكەوێ، واتە لەبەراوردا نەك لە الیەنەكانی بەراوردكردنەكەدا.

* »كەسی باوەڕدار سەركەوتنی خۆی لە شكستدا دەبینێتەوە«.

گوناح  دۆخی  حەقیقەت،  نەك  دۆخە  نائومێدی  روانگەیەوە،  لە   *
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خۆی، لەبەرئەوەی گوناح ئەو شتەیە كە مرۆڤ لە خودا دوور دەخاتەوە. 

ئەبسێرد، كە دۆخی میتافیزیكیی مرۆڤی هۆشیارە، بەرەو خودامان نابات.

* خودایە بپارێزن، عەقڵی مرۆیی نەفی دەكەن.

بەڵكو   بكات،  راڤە  جیهان  نایەوێ  دیاردەناسی  دی،  واتایەكی  بە   *

دەیەوێ وەسفی ئەزمونی راستەقینە بكات.

* مرۆڤی ئەبسێرد لە پنتێكی رێگای ژیانیدا رووبەڕووی هەڵفڕیوان 

دەبێتەوە.

بێ  پێغەمبەری  تەنانەت  پێغەمبەرو،  هەم  و  ئایین  هەم  مێژوو   *

خوداشی تیایە.

* ئاخۆ مرۆڤ دەتوانێ بەبێ هانا بۆ بردن بژی.

بە  زیندوێتی،  بە  ئەبسێرد(  )یان  پوچی  هێشتنەوەی  واتە  ژیان   *

بە  لێی.  تێڕامان  واتە  شتێك،  هەموو  پێش  پوچییش،  راگرتنی  زیندوێتی 

پێچەوانەی »یۆریدیس«ەوە، پوچی كاتێ دەمرێت كە رووی لێ وەردەگێڕین. 

یاخیبوون یەكێكە لە هەڵوێستە فەلسەفییە توندو تۆكمە تەنیاكان.

* خۆكوشتن ئەنجامێكی لۆجیكیی یاخیبوون نییە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، 

خۆكوشتنیش وەكو بازدان، بریتییە لە قبوڵكردن و رازیبوونێكی توندڕەوانە، 

چونكە مرۆڤ وای دەبینێ، كە لە خۆكوشتندا هەموو شتێك كۆتایی دێت. 

تیایدا دواڕۆژی خۆی دەبینێت ئەو دواڕۆژە دزێوە دانسقەیەو بە هەڵەداوان 

بەرەو رووی دەڕوات.

* هیچ دیمەنێك نییە، جوانتر لە دیمەنی ئاوەز لە ملمالنێیدا لەگەڵ 

واقیعێكدا كە لە سەرو خۆیەوەیەتی.

* شتێكیش نییە، هاوتای دیمەنی مەزنایەتی )یان كبریا(ی مرۆڤ بێت. 

هەر هەوڵێكیش بۆ كەمكردنەوە لە پایەی ئەو مەزنایەتییە.
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بوونی  پاشەڕۆژ  دەكاتەوە:  روون  بۆ  شتێكم  ئەبسێرد  لەمڕووەوە   *

نییە، ئیتر لێرە بەدواوە ئەمە دەبێتە هۆكاری ئازادیی ناوەوەم.

وردوخاش  لەكاتێكدا  كە  رەسەنە،  دەستی  دوو  خاوەنی  مەرگیش   *

دەكات، ئازادییش دەبەخشێت.

بریتین لە:  * بەم جۆرە من سێ ئەنجام لە پوچی وەردەگ��رم، كە 

یاخیبوونم، ئازادیم، جۆشوخرۆشم.

* مرۆڤی ئەبسێرد ئەو مرۆڤەیە، كە هیچ بۆ جاویدانی )یان ئەبەدییەت( 

ناكات، بەبێ ئەوەی رەتیشی بكاتەوە.

تیایدا  زیاتر هێزی پوچی  بكات،  زیاتر خۆشەویستی  * مرۆڤ چەند 

گەشە دەسێنێت.

* خەسڵەتی دیاری مرۆڤی ئەبسێرد باوەڕهێنانە بە مانای قوڵی شتەكان.

* مرۆڤی ئەبسێرد مرۆڤێكە لە زەمان جیانابێتەوە.

ناو  دەخزێنێتەوە  خۆی  یاخود  دەجوڵێت،  خێرا  زۆر  یان  ویژدان   *

خودی مرۆڤ.

ئەو  كە  پێدەكات،  دەست  شوێنەوە  لەو  ئەبسێرد  مرۆڤی  رێگای   *

رێگاكەی كۆتایی پێ دەهێنێت.

لەو  گوزارشت  دەیەوێ  كە  دەڕوات  بەوە  مرۆڤ  تەمەنی  نیوەی   *

لە  بەهەڵەداچوون،  لە  هەروەها  دەریانببڕێت،  دەیەوێ  كە  بكات  شتانە 

بێدەنگیشدا.

لە  * لە كۆتایی ژیاندا مرۆڤ بۆی دەردەكەوێ كە سااڵنێكی زۆری 

پێناوی دڵنیابووندا لە تاقە راستییەك خەرجكردووە.

* مرۆڤبوونی مرۆڤ لەو شتانەدایە كە نایەڵێت زیاتر لەو شتانەی كە 

دەیانڵێت.
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* لەبەرئەوەی من حەز بە یەقین دەكەم. سەبارەت بە مێژوو، یەقینم 

هەیە. چۆن دەتوانم نكوڵی لە بوونی هێزێك بكەم كە وردوخاشم دەكات؟

* من كە لە ئەبەدییەت بێبەشم، دەمەوێ لەگەڵ زەمەندا بم.

یەك  تەنها  بە  بەاڵم  دڵخوازبووە،  شتێكی  هەمیشە  سەركەوتن   *

سەركەوتن هەیە و ئەویش ئەبەدییە. ئەوەش ئەو سەركەوتنەیە كە هەرگیز 

نابیت بە نسیبم.

گەر  كۆتاییەتی.  تاقە  ئ��ەوەش  خۆیەتی.  كۆتایی  مرۆڤ  بەڵێ،   *

ویستیشی ببێت بە شتێك، ئەوا لەم ژیانەدا دەتوانێ ئەوە بكات.

* من بایەخ بەو حەقیقەتانە دەدەم كە هەستیان پێ دەكەم و بەریان 

دەكەوم. ناشتوانم لێیان جیاببمەوە.

ناو ناخت بەرەو  ئازیزەكەی  نەرمونیان و  بتەوێ بچوك و  تا  تۆ   *

بەركەماڵی بەریت، هەرگیز شایستەی هیچ تایبەتمەندییەك نیت نە لەسەر 

مەڕی  بە  حاڵەتدا، هەر  باشترین  لە  ئەوكاتیش،  ئاسمان.  لە  نە  و  زەوی 

دەمێنیتەوە،

* بەرزترین پلەی شادیی ئەبسێرد، داهێنانە.

* بیركردنەوە، بەر لە هەموو شتێك، واتە خولقاندن، )یان داهێنان(

ی دونیایەك.

* لەناو دڵی مرۆڤدا گەلێ ئومێدی سەرسەخت خۆیان حەشار داوە، 

زۆربەی كاتیش مرۆڤە بەشخوراو و بێ دەرەتانەكان، دواجار پەنا بۆ وەهم 

دەبەن.

كالسیك  هەستیارێتیی  لە  مۆدێرنیش  هەستیارێتیی  كە  ئ��ەوەی   *

ئەخالقییەكان  مەسەلە  لەسەر  دووەمیان  ئەمەی  كە  ئەوەیە  جیادەكاتەوە 

دامەزراوە، بەاڵم یەكەمیان لەسەر مەسەلە میتافیزیكییەكان دامەزراوە.
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* بەوپێیەی خۆم داواكارو خۆم داواكراوم، خۆم داوەرو خۆم تاوانبارم، 

بۆیە ئەم سروشتە لەگەڵ خۆمدا مەحكوم دەكەم، ئەم سروشتەی كە بێ 

هیچ شەرمێك منی هێناوەتە بوونەوە تا ئازارو ئەشكەنجە بكێشم.

* خەسڵەتی خواوەندێتیی من سەربەخۆبوونە.

* »ئەگەر خواوەند نەبێت، كەواتە من خواوەندم« بوون بە خواوەند 

واتە ئازادبوون لەسەر زەوی و خزمەت نەكردنی بوونەوەرێكی جاویدان. 

لەو  بەڵگەنەویستەكان  هەموو  ئەنجامگیریی  واتە  هەمووشيانەوە،  لەسەرو 

هەموو  ئەوا  هەبێت،  خواوەند  ئەگەر  چونكە  ئازاربەخشە،  ئازادبوونە 

شتێك بەندە بەوەوەو ئێمە ناتوانین لە ئاست ئیرادەی ئەودا هیچ شتێك 

بكەین، بەاڵم ئەگەر نەبێت ئەوا هەموو شتەكان بەندن بە خۆمانەوە، بەالی 

كیریلۆڤیشەوە، هەروەكو نیتچە، كوشتنی خەواوەند واتە مرۆڤ خۆی بێت ، 

واتە ئەو ژیانە جاویدانە لە سەر زەوی بهێنێتە دی كە ئینجیل باسی دەكات.

* »هەموو شتێك باشە«و »هەموو شتێك رێگەپێدراوە«و »هیچ شتێك 

رقبزوێن نییە«، ئەمانە كۆمەڵێك حوكمی ئەبسێردییانەن.

* مرۆڤ لە پێناوی بەختەوەریدا، دەستبەرداری خواوەندێتیی خۆی 

دەبێت.

لەو  چونكە  بوو،  زەنگ  بەزەبرو  بێباوەڕاندا  لەگەڵ  بۆیە  كڵێسا   *

بڕوایەدا بوو كە هیچ دوژمنێك نییە، لە مناڵی گومڕا خراپتر بێت.

* هیچ نهێنییەكی پەنهان لە داهێنانی مرۆییدا نییە، ئەوە ئیرادەیە كە 

ئەم پەرجووە ئەنجامدەدات.

ئامانجێكی  پاراستنی هۆشیاری، هیچ  ئیرادەی مرۆیی، جگەلە  * كە 

تری نەبووە، بەاڵم ئەمەش بەبێ دیسپلین نایەتە دی.

زاڵبوون،  بەسەرخۆدا  رۆژان��ە،  كۆششی  بە  پێویستی  داهێنان   *
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خەماڵندنی وردی سنورەكانی حەقیقەت، پێودانگ، هێز هەیە.

ماتومەولولی  دەشێ  دەبێت،  قایمتر  بەختەوەری،  هاواری  كاتێ   *

لەدڵی مرۆڤدا سەرهەڵبدات.

* هەندێجار هەستكردن بە پوچی لە بەختەوەرییەوە سەرهەڵدەدات.

*مرۆڤ زۆر حەز دەكات ئەو شتەی دەبێتە مایەی بەدبەختی، ناوی 

بنێت چارەنوس.

*مرۆڤ دەبێت خۆی بەو شتانەوە خەریك بكات، كە وای لێدەكەن 

هەست بكات بوونەوەرێكی زیندووە.

هەروەها  مەرگ،  بە  ئێمە  هۆشیاریی  نێوان  ملمالنێی  لە  *ئەبسێرد 

ئارەزومانەوە بۆ ژیان دێتە ئاراوە. 
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تەرمی كامۆ دەگوازرێتەوە
کەیوان عومەر
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هەڵگری  و  رۆماننوس  مردنی  بەسەر  ساڵ  پەنجا  تێپەڕبوونی  دوای 

سەركۆزی  نیكۆال  فەرەنسا  ئێستای  سەرۆكی  كامۆ،  ئەلبێر  نۆبڵ  خەاڵتی 

بانتیۆن  بۆ  بگوازێتەوە  تەرمەكەی  شایستەدا،  رەسمێكی  لەرێو  دەیەوێت 

گۆڕستانی )پیاوە گەورەكان( لە پاریس.

 ئەلبێر كامۆ كە نزیكەی سی كتێبی جۆراوجۆری لە بوارەكانی رۆمان، 

دەقی شانۆیی، فیكر نوسیوەو چاپ و باڵوكردۆتەوەو یەكەمین بەرهەمیشی 

رۆمانانی )الغریب – نامۆ( بووە، كە لە ساڵی )1942( چاپ و باڵوكراوەتەوە، 

بۆ ئەوساتە ئەم رۆمانە پڕ فرۆشترین كتێبی گیرڤان بووە لە فەرنسا.

واڵتی  لە   )1913( ساڵی  دووەم��ی  تشرینی  لەمانگی  كامۆ  ئەلبێر   

جەزائیرو لە ئامێزی لەخێزانێكی هەژار نشیندا لەدایكبووە، باوكی لە مانگی 

ئۆكتۆبەری ساڵی )1914( لە جەنگی جیهانی یەكەمدا كوژراوە، دایكی كە 

هیچ خوێندەواریيەكی نەبووە كاری پاكەرەوەی دەكرد، ئەم نوسەرە لە ساڵی 

)1957( خەاڵتی نۆبڵی پێ بەخشراوە لە )4(ی كانونی دووەمی ساڵی )1960( 

لە تەمەنی )46( ساڵیدا بەڕوداوی ئۆتۆمبێل گیانی لەدەستداوە، لە ئێستادا 

نیكۆالی  نێژاوە  پڕۆفانس  لەناوچەی  ماران(  )لور  لەگۆڕستانی  تەرمەكەی 

ساركۆزی دەیەوێت لە بۆنەیەكی تایبەت و لەرێورەسمێكدا تەرمەكەی دوای 

پەنجا ساڵ بگوازرێتەوە، بۆ گۆڕستانی )بانتیون( ئارامگەی گەورە نوسەرانی 

وەك دكتۆر هۆگۆ، ژان ژانك، رۆسۆ، ئەمیل زۆالیا.
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كامۆی  كاترین  پرێس  فرانس  ئاژانسی  بۆ  وتەیەكدا  لە  بۆنەیەوە  بەم 

كچی رایگەیاند )ئەو دەیوت، دەیەوێت دەنگی ئەو كەسانەبێت، كەدەنگیان 

نییە، یاخود دەنگی چەوساوەكان بێت(. جێگەی ئاماژەیە كە ئەلبێر كامۆ لەو 

كەسایەتیانە بووە، كە بەرگری لە ئازادیی گەالن و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی 

كردووە و وەك نوسەرێكی وجودی ناسراوە.

 لە ساڵی )1942(دا كەلە شاری پاریس نیشتەجێ دەبێت،  پەیوەندی 

خوازەكان  بەرگری  نهێنیی  رۆژنامەیەكی  كە  )كومبا(  رۆژنامەی  بە  دەكات 

رۆژنامە  لەو  كە  دەنوسی  سەروتارانەی  ئەو  سەرجەم  كاتانەدا  لەو  بوو، 

نهێنییەدا باڵودەبوونەوە هەر لەهەمان ساڵدا، جگەلە كاری سیاسی كتێبێكی 

ئەدەبی نوسی بەناونیشانی ئەفسانەی سیزیف.

 شۆڕشی جەزائیرو دامركاندنەوەی شۆڕشەكە كاریگەری دەروونی قوڵی 

لەسەر كامۆ بەجێهێشت، بەشێوەیەك كە ماوەی چەند ساڵێك بەتەنیا دەژیاو 

زۆر بەكەمی تێكەڵ بەكەسانی تر دەبوو، هەڵوێستی كامۆ بەرامبەر شۆڕشی 

جەزائیر كە بەواڵتی یەك ملیۆن شەهید ناسراوە، ناكۆكی دەخاتە نێوان خۆی 

و ژان پۆڵ سارتەرەوە، كە پێشتر بەرگرییان لە شۆڕشی سۆسیالیزمی دەكرد، 

ئەم هەڵوێستەش بەئاشكرا لە كتێبی )الرجل المتمرد- پیاوە یاخییەكە( كە 

لەساڵی )1952( دەینوسێ  و باڵودەكرێتەوە ناكۆكیيەكان زیاتر قوڵدەكاتەوە.

 كامۆ بەر لەمردنی سەرقاڵی نوسینی رۆمانی )الرجل االول- یەكەمین 

پیاو( دەبێت، كە كارێكە ژیاننامەی خۆی دەگێڕێتەوە، دواجار ئەم رۆمانە 

ساڵی )1994( چاپ و باڵوكرایەوە، بۆ چەندین زمان وەرگێڕدراوە.     

سەرچاوە: 

پاشكۆی ئەدەب و هونەری كوردستانی نوێ 



83 ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

ئەلبێرت كامۆ: مرۆڤی یاخی
ریچارد كامبەر

لەفارسیەوە: ئەكرەمی میهرداد
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 1951 لەساڵی  و  تاعون  رۆمانی  دوای  ساڵ  چ��وار  یاخی،  مرۆڤی 

باڵوكرایەوە. لەدوای نامەی )میتافیزیكی مەسیحی و فەلسەفەی  نیوئەفالتۆنی( 

ئیدی كامۆ دەستی نەبرد بۆ نووسینی  لێكۆڵینەوەی فەلسەفی لەسەر بنەمای 

تائەم  شیكردنەوە مێژوویەكان. یەكێك لەو هۆكارانەی كە كامۆی هەژاند 

جیهانیدا  لەسیاسەتی  كە  بوون  رووداوانە  و  گۆڕان  ئەو  بنووسێت.  كتێبە 

پەیدابوون. ئەو )هاوپەیمانیەی( نێوان بەریتانیا، فەڕەنسا و ئەمریكا لەگەڵ 

یەكێتی سۆڤیەتی كۆتایی جەنگی جیهانی دووەم، لەدەورانی  دوای جەنگدا 

)هاوپەیمانی(  و  سۆڤیەت  بلۆكی  نێوان  ساردی  جەنگی  بەرەو  بەخێرایی 

فراوانتری رۆژئاوا ملی نا. مەستی سەركەوتن بەسەر ئەڵمان و ژاپۆن زۆر 

بەبۆمبی  سێیەم.  جیهانی  جەنگی  لە  هەراسانی  و  بەترس  گۆڕا  بەخێرایی 

ئەتۆمی و  هێرشەكانی سۆڤیەت بەرەو خۆرئاوا. لەساڵی 1948 سۆڤیەت 

رێگاكانی بەرلینی خۆرئاوای بەست و كودەتای كۆمۆنیستی لە چیكۆسلۆفاكی 

سازدا. ئەمریكا بەهۆی پردی ئاسمانییەوە توانی داخرانی بەرلینی خۆرئاوا 

پوچەڵ بكاتەوە، بەهۆی پرۆژەی مارشاڵەوە هاوكاری زۆری گەیاندە ئەوروپای 

پیرۆزی  تاقیكردەوە،  ئەتۆمی  بۆمبی  یەكەمین  لە 1949 سۆڤیەت  خۆرئاوا 

سەركەوتنی كۆمۆنیزمی بەسەر هێزە ناسیۆنالیستەكانی چین جەژن گرت. 

ئەمریكاش لەبەرامبەردا پەیمانی ناتۆی لەساڵی 1951 پێكهێنا. لەساڵی  1950 

جەنگی سارد گۆڕا بۆ جەنگی گەرم و كۆریای باكووری كۆمۆنیست هێرشی 

بۆ كۆریای باشوور كرد. ئەمریكییەكان بەبێ دواكەوتن )لە ئامادەنەبوونی 
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سۆڤیەت( پشتیوانی لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان وەرگرت، 

هەتا  دەركرد،  باشوور  لەكۆریای  باكوریان  كۆریای  هێزەكانی  هاوپەیمانان 

سنورەكانی چین پاشەكشەیان كرد، هەر بۆیەش چینەكان جواڵن بۆئەوەی 

بچنە شەڕەوە. لە ئەمەریكا سەرەتای  جەنگی سارد بوو بەهۆی راگەیاندنی 

سیاسەتێكی  لەهەر  داكۆكیكردنیش  كۆمۆنیزم،  لەدژی  سیاسەت  و  خەبات 

سارد  جەنگی  سەرەتای  لەفەڕەنسا،  دژوار.  زۆر  كارێكی  كردە  چەپی 

و  سیاسەت  لەنێوان  دوژمنانە  توندو  دەستەبەندی  هۆكاری  زەمینەو  بووە 

ئایدیۆلۆژیەكاندا. لەساڵی 1951 لەهەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی فەڕەنسا 

لەنێوان شەش حزبی سیاسیدا  یەكسان  تاڕادەیەك  )پەرلەمان( كورسییەكان 

دابەشبوو.
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سەرمایەداری  لەبەرامبەر  هاوڕێیانیان  زۆربەی  و  دیبۆڤوار  سارتەر، 

بلۆكی خۆرئاوا الیەنی كۆمۆنیستەكانیان گرت، هەرچەند ئەوان بێ هەواڵ 

كاری  ئۆردوگاكانی  و  سیاسی  ئیعدامی  پاكتاوكردن،  لە  نەبوون  زانیاری  و 

زۆرەملێ  لە سۆڤیەت، بەاڵم دەیانوت خۆرئاوا ئەم شتانەی زیاد لەپێویست 

كارانەدا  لەم  توندڕەوی  كە  وایكردووە  ئەوان  پروپاگەندەی  زلكردووە، 

نێونەتەوەیی  كەمۆمنیزمی  بەوەهێنا،  باوەڕیان  سەرەئەنجام  و  دەربكەون 

تەنها بزاڤێكە، كەبتوانێ داكۆكی لەبەرەژەوەندی كرێكاران و جوتیاران بكات 

لەسەرانسەری دونیادا. كامۆ نەیار بوو لەگەڵ سارتەر و دۆستانی بەبڕوای 

ئەو زۆرداریی مەرگباری رژێمە كۆمۆنیستیەكان شایانی پشتیوانی نەبوو، ئەو 

دەیوت لەنێوان دوو خراپەكارییدا، بلۆكی خۆرئاوا خراپەیەكی كەمترە. ئەو 

كە خۆی منداڵی خێزانێكی چینی كرێكار و ئەندامی جارانی پارتی كۆمۆنیست 

بوو، هەروەكو جاران پابەندبوو بەئامانجی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی، بەاڵم  

بڕوای بەوەش بوو كە كۆمەڵگە سەرەڕای دادی كۆمەاڵیەتی دەبێت لە رێگای 

ئازادی كەسێتی و سیاسیشدا تێبكۆشێت. ئەو بێزاربوو لەوەی كە روناكبیرانی 

كرێكار  چینی  هانی  دۆستانی  و  سارتەر  وەكو  )بورژوا(  ناوەڕاست  چینی 

دەدەن، كە ئازادییەكانیان بكەنە قوربانی پابەندبوونیان بە دیسپلینی حزبی 

كۆمۆنیست. ئەو بڕوای بەوە نەبوو كە رووناكبیرانی خێزانی دەوڵەمەند و 

بڕوانامەكان، كە هەژاری و نەخوێندەوارییان بەگۆشت و پێست  خاوەن  

و  كرێكاران  لە  داكۆكی  بتوانن  هەلومەرجێكدابن  لە  نەكردەوە،  ئەزموون 
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هەژاران بكەن. لە زەمینەی ئابووریدا كامۆ چاوی لەسەندیكای كرێكارییە 

شۆڕشگێڕەكان بڕیبوو، كە ئیلهام بەخشن و لەسیاسەتیشدا لەجیاتی ناكۆكی 

خۆرهەاڵت و خۆرئاوا، چاوی لەباكوور و باشوور بوو )واڵتانی دەوڵەمەندو 

و  سیاسی  لیبرالیزمی  ئاوێتەكردنی  كاریگەریی  لەژێر  سەخت  زۆر  هەژار( 

داكۆكی  بەشانازییەوە  بوو،  ئەسكەندەناڤیدا  واڵتانی  ئابووریی  سۆسیالیزمی 

تایبەتەمەندییانەی، كە  ئەو  ئاسانگیری  لەمیانڕەوی، خاكی بوون و  دەكرد 

بەبڕوای خۆی رەنگدانەوەی رۆحی مەدیترانەییان بوو.

زۆری  هەرە  بەشی  كە  بوو،  الپەڕە  چەند  سێسەدو  یاخی  مرۆڤی 

دەربارەی پرس و زەمینەكانی یاخیبوون و شۆڕشی فكری و  سیاسی بوو 

لێكۆڵینەوەكانی  لە هەندێك  نانووسم و  لەمبارەیەوە زۆر  لەخۆرائاوا. من 

لێكۆڵینەوەی  بەناوی  سپرنیتزم  دێڤید  نووسینی  بەتایبەتی  دی��ك��ەدا، 

رەخنەگرانەوە دەربارەی كامۆ 1988 كورتەیەك لەمبارەوە نوسراوە، بەاڵم 

و  راكێشن  سەرنج  و  رۆشن  كامۆدا  لەلێكۆڵینەوەكەی  بابەتانە  ئەم  خودی 

ئاسانترە كامۆ لەم كتێبەدا وەكو بەرهەمەكانی دیكەی، وای بەباش زانیوە 

لێكۆڵینەوەی  و  باس  نەك  بكات  پەیوەندارەكان  دیاریكراو  پرسە  كەباسی 

لێكدابڕاو.

لە پێشەكی مرۆڤی یاخیدا كامۆ بە پەیگیری و وردبینی هەوڵی خۆیداوە، 

شكستی  لەكۆتایدا  و  هەڵبسەنگێنێ  پوچی  ئەخالقی  سازبوونی  شێوە  كە 

بەڵگە  دوو  باسی  شكستە  ئەم  بۆ  بكات.  پەسەند  هەواڵنەدا  لەم  خۆشی 

دەكات: یەكەمیان ئەوەی كە ئەخالقی پوچی لەزەمینەی كوشتندا بەناكۆكی 

دەگات. دووەم: ئەوەی كە ئەخالقی پوچی ئەو پشتی بەستوەو بەزانینی 

هەستی پووچی و هەستی نائومێدی، كە تایبەتمەندی سەردەمی نێوان دوو 

جەنگی جیهانی بوو، نەك پرسێكی گشتی بێت بۆ هەموو مرۆڤایەتی.
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ئەگەرچی كامۆ لەوەدا سەركەتوو نەبوو، كە ناكۆكی لۆجیكی دەربارەی 

كوشتن نیشان بدات، بەاڵم شێوەیەك نەسازانی دەروونی خستەڕوو لەنێوان 

هەوڵی مرۆڤی هیچباوەڕ بۆ سەلماندنی ژیانی خۆی، ئەو قەرزەی كەدەبێت 

بەرامبەر خەڵكی دیكە نیشانی بدات. ئەم نەسازانە لەم باوەڕەوەیە: لەالیەك، 

ئەخالقی پووچی دەبێتە هۆی ئەوەی كوشتن ببێتە كارێكی گشتی.. ئەگەر 

هیچ  و  دەكرێت  شت  هەموو  بۆیە  نەبێت..  مانایەكی  هیچ  شتێك  هیچ 

)یاخی،  نەتاوانبار  نەلەسەر هەقن و  بكوژەكان  نابێت...  گرنگی  شتێكیش 

راستیدا  لە  پوچی  لۆجیكی  كۆتایی  ئاكامی  دیكەش:  لەالیەكی  بەاڵم  ل5( 

پرسیاری  رووبەرووبوونەوەی  پەسەندكردنی  و  خۆكوژییە  رەوكردنەوەی 

مرۆڤ و بێ وەاڵمی جیهانە، بەاڵم ئاشكرایە كە هیچ باوەڕان سەرەنجام 

بڕوا بەوە دەكەن، كە ژیانی مرۆیی تاكانە خێر و چاكەی پێویستە، چونكە 

تەنها ژیانە كە ئەم رووبەرووبوونەوەیە مەیسەر دەكات . مرۆڤی یاخی ل6.

رەخنەیەكی  پووچی  لەئەخالقی  رەخنە  بۆ  كامۆ  دووەم��ی  بەڵگەی 

دەرەكییە، ئەو دەیگوت زانینی هەستیاری بۆ پووچی و هەستی نائومێدی 

كە  لەوەی  ترە  تایبەتی  لەوە  زۆر  هەستیاری  زانینی  كە  لەوەپەیدابوە، 

بونیادی گونجاوبێت بۆ ئەوەی رێساكانی كار فەراهەم بكات، واتا ئەخالقی 

پووچی پرسێكی كەسایەتیە نەك رێسایەكی گشتی. بۆیەش دەڵێت: ئەمانە 

بیركردنەوەی روناكبیرانەی سەردەمێكی تایبەتین لە مێژووی ئەوروپا )تاوانی 

لەسەر  كارەكان  گشتی  رێسای  دەخوازێت،  مێژووی  تەواوی  سەردەمێكی 

بنەمای هەستی نائومێدی پەیدا بێ یان بەیان بكرێت( ل9. جەنگی جیهانی 

خستە  خۆكوژیی  كە  نەفی   سەردەمی  سەرهەڵدانی  هۆی  بووە  یەكەم 

میدانەوە. جەنگی جیهانی دووەم بەرەو سەردەمی ئایدیۆلۆژیاكان رۆیشت 

هەقمانە  نازانین  كە  تائەوكاتەی  تەنانەت  پێشنیازكرد.  كوشتنی  پرسی  كە 
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بهێڵین خەڵك  پەسەندبكەین كە  ئەوە  یان  نا،  یان  بكوژین  كەسانی دیكە 

و  سەرسام  ئەوەی  ل4  یاخی  مرۆڤی  نازانین.  هیچیان  نا،  یان  بكوژرێت 

تایبەتی و سەردەمیانەی  ئاشكرای   ئەوەیە كەكامۆ دیدگای  تانەیە  شایانی 

یاخیبوون  گرفتاری چەمكی  پووچی دەخاتەالوە، سەرئەنجام دەبێت خۆی 

بكات. راستە كە یاخیبوون بەپێچەوانەی پووچی وتەیەكی وەسفیە بۆ كاری 

تایبەتی نیە، بەاڵم لەهەمانكاتدا هەم  مرۆیی، كە ماناو گرنگی فەلسەفی 

بتوانێ خاڵی دەستپێكردن بێت  لەوەی، كە  تەنگدامانترە  فراوانتر و هەم 

گشتی  بونیادێكی  هیچ  چونكە  فراوانترە،  ئەخالقی.  گەڕانی  پرسیارو  بۆ 

بۆ دادوەری لەوەی كە یاخیبوون راستە یان تاوان بەرهەمدێنێت. ئەوەی 

یان  تاكتیك  بیانوەكان،  ئامانج،  دەكاتە  تاوانبار  یان  مافڕەوا  یاخیبوون  كە 

پەیامەكانن، نەك ئەوەی كە تەنها یاخیبوونە تەنگ مەوداترە، چونكە تیرۆرو 

ئایدیۆلۆژیك بەهەمان شێوە كە لەالیەن دەسەاڵتێكی جێگیرەوە  كوشتاری 

هەروەها  بێت،  شۆڕشگێڕانەش  جۆشی  بەرهەمی  دەتوانێ  دەبێت،  پەیدا 

بۆ  بكات  فراوان  ناتوانێ كرانەوەیەكی  بۆیە كەم مەودایە، چونكە  دیسان 

ئەوەی هەموو كەسایەتییە ئەدەبی و فەلسەفییەكان لەناو دڵی خۆیدا جێگا 

بەرەو  كامۆ  بۆچی  كردوون.  باسی  یاخیدا  مرۆڤی  لە  كامۆ  كە  بكاتەوە، 

یەكەم،  بێت  بەڵگە  سێ  لەبەر  لەوانەیە  دا؟  ئاڕاستەی  یاخیبوون  چەمكی 

بەرامبەر  بپارێزێ  و  پەیدابكات  پۆزەتیڤ  شتێكی  دەیخواست  كە  ئەوەی 

هەوڵی پێشبینی كۆلۆجیكی پووچی نەیتوانی وەاڵم بە پرسی كوشتن بدات، 

بەاڵم یاخیبوونی قارەمانی پووچ باوەڕی كردە خاڵی دەستپێكی پۆزەتیڤ. 

دووەم، كامۆ لە نهێلیزمی ئەخالقی واتە ئەوەی، كە هیچ بەهایەكی ئەخالقی 

بابەتی بوونی نییە رووی وەرگێڕا، بەبەشداریی لە سەرهەڵدانی بەرگریی 

فەڕەنسا پەیبر و بەگرنگی و كاریگەری هاوپشتی. ئەو بەئەزموون دەیزانی 
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كە یاخیبوون لەدژی ستەم مانای چییە. سێیەم، هاتەسەر ئەو باوەڕەی كە 

دەبێت ئاكامی گشتی چەمكی ئەخالقی لەچوارچێوەی دراماتیكیدا بخاتەڕوو. 

مرۆڤی  كتێبی  بۆیە  فێربوو،  مامۆستای  گرۆنیەی  ژان  لە  وانەیە  ئەم  ئەو 

یاخییشی پێشكەش بە مامۆستاكەی كرد.

یاخیبوون چییە؟ لەبەشی یەكەمدا كامۆ یاخیبوون بەملنەدان بەهەژموون 

هەموو  كە  كۆیلەیەی  ئەو  دەكات.  پێناسە  تازەكان  بەها  بەڕاستزانینی  و 

تەمەنی تەنها فەرمانی جێبەجێكردووە، لەپڕ بەو ئەنجامە دەگات كە چیدی 

تەنها  یاخیبوون  پرسی  بەاڵم  ل13  بكات.  فەرمانەكان  پەیڕەوی  ناتوانێ 

ئەمەنییە كە بخوازێ مل نەدات بەفەرمانە تازەكان، چونكە دەتوانێ ئەم 

كارە بەدرۆ یان فێڵ ئەنجام بدات. ئیدی ئەو لەخودی پەیڕەوكردنی فەرمان 

لێی  نابێت  كە  دادەنێت،  خۆی  بۆ  سنوورێك  یاخیبوونەش  بەم  و  بێزارە 

تێپەڕێت، ئەم سنووردانانە لەخودی خۆیدا بەهایەكی ئەخالقی بنەماو هەق 

و مافێك بەرهەم دێنێت. كۆیلە بەم یاخیبوونە دەیەوێت بڵێت هەندێك كار 

هەن، كە تەنانەت كۆیلەكانیش ناتوانن پەسندی بكەن، یان لەوەش سەرەكیتر 

ئەوەیە كە خودی بەندایەتی تاوانە و ئیدی مل بەكۆیلەبوون نادەین. ئەم 

كەسانی  لەگەڵ  هاوپشتی  بۆ  بونیاندێكە  ئەخالقییە  مافە  و  بنەما  و  بەها 

دیكەش، چونكە ئەو كۆیلەیەی كە دەڵێت: نابێت فەرمان بەهیچ بەندەیەك 

بكرێت، كە واز لە مناڵەكانی بهێنێت. یا )نابێت هیچ مرۆڤێك كۆیلە بێت( 

رەوشی  لە  كە  دەكات  پەیدا  ئەوانەدا  هەموو  لەگەڵ  هاوبەش  ئامانجی 

ئەودان، سەرەنجام ئامانجی هاوبەش لەگەڵ هەموو مرۆڤدا  بەرهەمدێنێت. 

لەم مانایەدا یاخیبوون دەبێتە مانای هاوپشتی بۆ مرۆڤەكانی دیكە. رینیە 

دیكارت وتبوی )بیردەكەمەوە، بۆیە هەم( كامۆش وتی: یاخی دەبم، بۆیە 

جار  زۆرب��ەی  چونكە  پڕمەترسیە،  كارێكی  یاخیبوون  بەاڵم  ل22،  هەم. 
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سەركوتكەران و ستەمكاران بەبێ بەرگری تەسلیم نابن، بۆیە دەبێت مرۆڤی 

یاخی لەنێوان كوشتن و كوژراوبووندا یەكێك هەڵبژێرێت، كوشتن نكۆڵی 

بكوژرێت،  زۆردارێكیش  تەنانەت  ئەگەر  هاوبەش،  مرۆڤایەتیی  لە  كردنە 

مرۆڤی یاخی ئیدی ناتوانێ لە لۆژیكیدا داكۆكی لە چەمكی فریای مرۆڤایەتی 

بكات، واتە لەو شتەی كە لۆژیكی یاخیبوونیەتی ل281 كوژراوبوونیش مانای 

بنەڕەتییە  پارادۆكسی  ئەمەش  كامۆ،  بەبڕوای  بوونە.  ستەمكار  تەسلیمی 

پەسند  مەرگ  دەبێت  دواوە  بگەڕێنەوە  ئەگەر  یاخیەكان  یاخیبووندا.  لە 

بكەن، ئەگەر بەرەوپێش بڕۆن دەبێت بكوژن. ل281 لەهەردوو بارەكەدا  

یاخیبوون پیس و لەكەدار دەبێت. یەكێك لە رێگاچارە سەرسام و نامۆكانی 

كامۆ ئەوەیە، كە ئەو یاخیانەی كە خەڵك دەكوژن دەبێت خۆیان ئامادەی 

مەرگ بكەن بۆئەوەی هاوپشتی مرۆیی خۆیان نەدۆڕێنن، كامۆ لە شانۆگەری        

دەكاتە  كالیایف  ئیڤان  شۆڕشگێر  شاعیری   1949 ساڵی  دادپ��ەروەران«ی   «

روخساری ئەم بڕوایە.

بۆ  دەگەڕێنێتەوە  كامۆ  میتافیزیكی«  دووەمدا«یاخیبوونی  بەشی  لە 

ریشە ئایینیەكانی ئەندێشەی فەلسەفی. ئەو یاخیبوونی میتافیزیكی بە«بزاڤی 

پێناسە  ئافران«  هەموو  دژی  لە  و  خۆی  ژیانی  دژی  لە  مرۆڤ  ناڕەزایی 

میتافیزیكی  یاخیبوونی  دەڵێت:  دڵنیایی  بە  ئەگەرچی  )ل26(.كامۆ  دەكات 

رووینەداوە،بەاڵم  هەژدە  سەدەی  كۆتایی  پێش  یەكگرتوو  پرسێكی  وەكو 

پێشڕەوانی تا كۆنترین سەردەمەكان، ئەفسانەی پرۆمسیۆس، دەباتەوە. لە 

ئەفسانەكانی یۆناندا، پرۆمسیۆس نیمچە خودا، ئاگر لە خودایانی ئۆڵۆمپ 

ئەم  سزای  لە  م��رۆڤ.  بە  بدات  رووناكی  و  گەرمی  ئ��ەوەی  بۆ  ئ��ەدزێ  

یاخیبوون و هەڵگەڕانەوە لە خواستی بەخشین، زێوسی گەورەی خواوەندان 

ئەو لە قووڵترین شوێنی زەویدا زنجیر دەكات، بازێكیش هەموو رۆژ دێت 
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و لەتێك لە جگەری دەخوات. رەوتی كامۆ لە سیسۆفۆس )سیزیف( بەرەو 

فەرمانی خودایان  لە  پێناوی خۆیدا  لە  مانادارە: سیزیف  پرۆمسیۆس زۆر 

هەڵدەگەڕێتەوە، بەاڵم پرۆمسیۆس لەپێناوی مرۆڤدا.

كامۆ لە مەسیحدا، لە گنۆسییە مەسیحیەكان و لە سانت ئۆگۆستینۆسی 

هەتا  ب��ەاڵم  دەبینێت،  میتافیزیكی  یاخیبوونی  پێشڕەوانی  پیرۆزیشدا 

زاڵبوو،  خۆرئاوادا  ئەندیشەی  بەسەر  مەسیحیەت  كە  سەردەمەی  ئەو 

بوون  رزگار  دەخاتەڕوو:  میتافیزیكی  یاخیبوونی  بۆ  دیكە  ئەڵتەرناتیڤێكی 

لە رێگای رەنج و ئازادیی خواستراوی خودای بێ گوناه. دروست كە لە 

كۆتایی سەدەی هەژدەدا گومانەكان لە خوداییبوونی مەسیحیەت پەیدابوون، 

یاخیبوونی میتافیزیكی پایەی راستەقینەی خۆی بەدەستهێنا. لە ریزی یاخیانی 

میتافیزیكدا كامۆ باسی ئەمانە دەكات: ماركی دوساد،)شەیتان لە بەهەشتی 

بۆدلێر،  كارامازۆف«ی دۆیستۆفیسكی،  »برایانی  لە  ئیڤان  میلتۆن،  وندا(ی 

لۆترێ  ئامون، رامبۆ، كەندرێ  بریتۆن، فەیلەسوفانی ئەڵمانی ماكس شێرنەر 

و نیچە. كامۆ ناوەڕۆكی یاخیبوونی میتافیزیكی بە ناڕەزایی لە دژی خراپە 

و ئازاری نەسەلمێنراو دەناسێت. ئەگەر خودا نەخوازێ  یان نەتوانێ  خراپە 

ئەركە  ئەم  دەبێت  ببات، سەرەنجام  لەناو  ناسەلمێنراو  ئازاری  و  رەنج  و 

رێگا  میتافیزیكی  یاخیبوونی  دەڵێت  كامۆ  بۆیە،  مرۆڤ.  ئەستۆی  بكەوێتە 

دەباتەوە سەر شۆڕش.

لە بەشی سێهەم«یاخیبوونی مێژوویی«كامۆ بەشیكردنەوە و لێكۆڵینەوەی 

پەیوەندی نێوان یاخیبوون و شۆڕش دەگات. دەڵێت«شۆڕش لێدانی دەرزی 

كە  بزاڤێكە،  تەنها  یاخیبوون  ئێستاش  مێژوویی،  ئەزموونی  بە  ئەندێشەیە 

لە ئەزمونەی تاكەوە بەرەو قەڵەمڕەوی ئەندێشە دەچێت«ل26. یاخیبوون 

بەهاكان، هاوپشتی و خواستی یەكبوون زیندوو دەكاتەوە، تا دەگاتە ئەوەی 
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كە شۆڕش دەبێت جیهان وەكو وێنای شۆڕشگێڕان دروست بكاتەوە. مەرجی 

پێویست بۆ یاخیبوون یەكێتی یە، بەاڵم مەرجی پێویستی شۆڕش وێكڕایی 

)تمامیت(ە. وێڕای ئەوەی كە بەشی سێهەم نیوەی كتێبەكەی كامۆیە، بەم 

ژمارەی ئەو شۆڕشانەی لێكۆڵینەوەیان دەكات زۆر كەمن. ئەو لێكۆڵینەوەی 

بۆ شۆڕشی فەڕەنسا )1789-1799، چاالكی شۆڕشگێڕانەی روسیا لە)1820-

1916(،شۆڕشی بەڵشەڤی)1917-1920( و نیوە شۆڕشە فاشیستیەكانی ئەڵمان 

بەتایبەتی  و  نیچە  هیگل،  بیروباوەڕەكانی  هەروەها  ك��ردووە،  ئیتاڵیا  و 

ماركسی باسكردووە. كامۆ لە پاساوی ئەم هەڵبژاردن و لێكۆڵینەوانەدا لەوە 

دڵنیا دەبێت كە«رۆحی راستەقینەی یاخیبوون«پێویستی بە دوو مەرجە كە 

تەنها لە سەردەمی مۆدێرن)دوای 1750( لە كۆمەڵگای خۆرئاوادا پەیدابوون. 

مەرجی یەكەم، یەكسانیی تیۆری نێوان تاكەكانی خەڵك و مەرجی دووەمیش 

كامۆ  بنەمایە،  ئەم  لەسەر  پیرۆز.  پرسی  لە  رەخنەیە  یان  رەتكردنەوە 

ریفۆرمخوازانی  نەتەوەپەرستان،  جوتیاران،  كۆیلەكان،رەعیەت،  یاخیبوونی 

ئایینی و شۆڕشەكانی دەرەوەی جیهانی خۆرئاوا، وەكو شۆڕشی ناتوندوتیژ 

و سەرسامیی گاندی لە هیندستان لە دوای جەنگی دووەمی جیهانی دەخاتە 

الوە. ئەو نەیتوانی لێكۆڵینەوەش بۆ جەنگی ناوخۆی ئەمریكا بكات، تەنها 

بەشێوەیەكی ئاسان خۆی لەمە الداوە و وتویەتی، كە »شۆڕشی 1789 ی 

فەڕەنسا تەواوكردنی دەسكەوتەكانی شۆڕشی ئەمریكا و بەریتانیا بوو«.

بۆچی كامۆ وایكرد؟ پێموایە هۆكاری سەرەكی لەبەر ئەوە بوو، كە 

جیهانی لە پشتی چاویلكەی«بڕوای مەسیحی«خۆی دەبینی و نائاشناش بوو بە 

مێژووی نەتەوەكانی دەرەوەی ئەوروپا، یان لەوانەیە لەبەرئەوە وایكردبێت 

ئایدیۆلۆژییەكانی  پێشداوەرییە  لەگەڵ  بۆچوونەكانی  نموونە و  كە زۆربەی 

لۆژیكی  كە  داهێنەربوو،  رەسەنی  فەیلەسوفێكی  هیگڵ  سازبێت.  هیگڵدا 
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دوای  هۆیەوە  بە  ئەوەی  بۆ  داهێنا  سەنتێز(  تێز،  ئەنتی  دیالەكتیكی)تێز، 

ئەو بیروباوەڕانە بكەوێت، كە لە كەتوار دەكۆڵنەوە. هیگڵ كەتوار)واقیع( 

و مێژوو بەشێوەیەك دەپێچێتەوە، كە ساز بێت لەگەڵ بیروباوەڕەكانی، بۆ 

نموونە ئیسالم دەخاتە دەرەوەی مێژووی ئایین، چونكە لەدوای مەسیحیەت 

دەرەوەی  دەیخاتە  دیالەكتیكی خۆیدا  دەربڕینی  لە  هەربۆیەش  و  هاتووە 

لە  ماركس  ئیلهامدەری  فەرهەنگدا.  مێژووی  لە  پێشكەوتنی رۆحی عەقڵ 

بوو،  هیگڵ  هەر  مێژوو  پێش  لە  روو  دیالەكتیكی  كاروانی  لێكۆڵینەوەی 

ئەگەر چی كامۆ لە مرۆڤی یاخییدا هیگڵ بەسەختی دەخاتە بەر رەخنە، كە 

بڕوای وابوو هەموو گشتی بوونی مێژووی زانیوە، بەاڵم لەوانەیە سەرنجی 

ئەوەی نەدابێت، كە شەیتانی لوتبەرزی هیگڵی لە شێوەی كار و گرنگیدان 

بە وردەكارییەكانیش لە مەیداندایە.

و  ماركسیزم  یاخیدا  مرۆڤی  لە  كامۆ  هێرشی  سەرەكیی  ئامانجی 

كۆمۆنیزمی روسی بوو. بە بڕوای ئەو، ماركسیزم نموونەیەكی زۆر ئاشكرایە 

لەوەی، كە چۆن عەقڵ كاتێك مەبەستی بێت وێكڕایی)تمامیت( بەدەست 

بهێنێت، خۆشی نەفی دەكاتەوە. كۆمۆنیزمی سۆڤیەتی دیسان نموونەیەكی 

ترسناكە لەوەی، كە چۆن رۆحی كراوەی یاخیبوون دەتوانێ  بەرەو مۆتەكەی 

هەموو  لە  و  پەیگیرە  زەمینەیەدا  لەم  كامۆ  بگۆڕێ ت.  خۆی  تۆتالیتاری 

سەردەمێكدا رەخنەگری كاروانی كۆمۆنیزمی شورەوی بوو. بۆیە رەخنەش لە 

ماركس دەگرێت، چونكە مێژووی بە سیستمێكی داخراو ناوبردووە. ماركس 

مێژوو بە پێشكەوتنی ناچاری دەناسێت، كە لە كۆمۆنی سەرەتاییەوە بەرەو 

پێكهاتنی چینی ئابووری و جەنگی چینایەتی دەچێت، بەسەركەوتنی چینی 

تەكنەلۆژیای  پرۆلیتاریا و هێنانەدی كۆمەڵگەی بێ چینی جیهانی خاوەنی 

پێشكەوتوو بە ئاكام دەگات. كامۆ گاڵتەی بەم لێكۆڵینەوەیە دێت و بڕوای 
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دەربارەی  مەسیحی  دیدگای  سازدانەوەی  بۆ  هەوڵێكە  ئەمە  كە  بەوەیە، 

نائایینی و دەنووسێت: »ئەركی پرۆلیتاریا ئەوەیە  مێژوو، بەاڵم بەشێوەی 

كە: بەدەست هێنانی شكۆی تەواوە لە زەلیلی تەواو، ئەمەش تەنها بە رەنج 

مرۆڤدا«ل105. هەڵبەت  بااڵی  لە  مەسیحە  واتە هەمان  و خەیاتی خۆی، 

گاڵتە ناتوانێت جێگای فەلسەفە بگرێتەوە، بەاڵم كامۆ باسی زیاتری هەیە، 

رەخنەی ئەو بۆ ماركس سێ شێوەی سەرەكی هەیە.
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تێكەڵ  شێوازەكانی  كە  ئەوەیە،  ماركس  لە  كامۆ  رەخنەی  یەكەمین 

لیكۆڵینەوەی زانستی بۆ شیكردنەوی  دەكات، بە بڕوای كامۆ، ماركس لە 

رۆشنكردنەوەی  بۆ  دیالەكتیكی  لۆجیكی  لە  سوود  سەرمایەداری  كاركردی 

مێژوو وەردەگرێت و ئەو پێشبینیە بەكاردەهێنێت، كە كۆتایی مێژوو دێت 

)سەرنج بدەن كە مەبەست لە كۆتایی مێژوو كۆتایی دابەشبوونی چینایەتیە، 

نەك ئاخێزیان( هەموو كێشەكان چارە دەبن. كامۆ دەڵێت: ئەگەر بەڕاستی 

مێژوو دیالەكتیكی یە، بۆیە دەبێت ئەم كاروانە دیالەكتیكی یە بەردەوام 

كاتێك  دەكاتەوە.  نەفی  ئەمە  پەیامبەر  و  پێشبین  ماركسی  بەاڵم  بكات، 

پێشبینیەكانی ماركس هەڵەدەبن، ماركس و جێ نشینەكانی زیاتر و زیاترپێ 

دادەگرن لەسەر بەهەشتی سەرزەمینی بەڵێندراو.

رەخنەی دووەمی كامۆ لە ماركس، رەخنەیە لە دیترمینیزمی ئابووری، 

كامۆ دەڵێت:«دیترمینیزمی پەتی لە خودی خۆیدا وڕێنەیە«چونكە ئەگەر درۆ 

نەبوایە، تەنها یەك دەربڕینی پێویست پەسەند بوو بۆ ئەوەی، كە ئاكامێك 

بەدەستبێنن،  تەواو  حەقیقەتی  كۆتاییدا  لە  و  بگەین  دیكە  ئاكامێكی  بە 

بەاڵم ئەم زنجیرەیە لە ئەنجامەكان هەرگیز كەشف ناكرێن. ئەم بەڵگانەی 

كامۆ الوازن، بەاڵم جارێكی دیكە نیشانمان دەدات، كە ئەو لە ناسین و 

تێگەیشتنی پرسەكانی جەبر)ناچاری( و سەرپشكی)اختیار( بێتوانایە.

ئەخالقیی  ریاكاریی  لە  رەخنەیە  ماركس،  لە  كامۆ  سێهەمی  رەخنەی 
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ئەو. ماركس لەالیەك رەخنە و گاڵتەی دێت بەو كەسانەی، كە دەخوازن 

سەرمەشقی  بكەنە  ئەخالق  بنەماكانی  ئ��اب��ووری،  كەتواری  جیاتی  لە 

كە  ئامانجەی،  ئەو  دەكاتە  چین  بێ  كۆمەڵگای  دیكەش  لەالیەكی  كاریان، 

پاساوی هەموو ئەو هۆكارانە دەدات بۆ هەرچی زووتر بەدیهێنانی. كامۆ 

بخوازین  ئەگەر  نیە،  ئەخالقی  ئامانجی  وەكو  مێژوویی  ئامانجی  دەڵێت: 

بكەین،  خێراتر  ئایندەدا  لە  هەلومەرجێك  یان  رەوشێك  تێپەڕبوونی  كە 

ئەمەش  بێت،  باش  هەلومەرجە  ئەو  دەبێت  كە  بەوەوەیە  پەیوەندی 

لە  نێوان هاواڵتیان  یەكسانی  بایەخانەی سەربەخۆیە.  بنەمای  بە  پێویستی 

لە  یەكسانی  كە  ئەوەی  مەگەر  باش،  كارێكی  نابێتە  چیندا  بێ  كۆمەڵگای 

و  بااڵ  بەهایەكی  مێژوو  »كۆتایی  دەنووسێت:  بێت.  باش  پرسێكی  خۆیدا 

تەواو نیە، بەڵكو بنەمایەكی دڵخوازی هەندێك كەسە، كە لە هەمانكاتدا 

مەترسیداریشە«ل224. كامۆ لەدوای ماركس بە لینین دەگات و ئەو لینین 

بە«فەیلەسوفێكی مایە پووچ«دەزانێت، كە گاڵتەی بە بنەمای ئەخالقی دێ و 

تەنها بڕوای بە »شۆڕش و بەرژەوەندی«ە، ئەگەر چی باسی ستالین ناكات، 

بەاڵم لە دەوڵەتی توتالیتاری دروستكراوی لینین و ستالین پەیگیرانە وێنای 

ناشیرین و خراپ باسدەكات، دڵنیامان دەكاتەوە كە ئەم دەوڵەتە پەیامەكەی 

تەنها كۆیالیەتی، ترس و هەژموونی جیهانییە. كامۆ بەتایبەتی بە زمانی زبر 

رەخنە لە ریاكاریی كۆمۆنیزمی شورەوی دەگرێت و دەنووسێت: »پەرجوی 

ئازادی«. رەهای  دیلكردنی  بۆ  فەرمانە  و  بڕیار  هەمان  هەر  دیالەكتیكی 

لە  ئەوەندە  دەگرێت  رەخنە  كۆمۆنیزم  لە  هێندەی  پرسەشدا  لەم  ل243. 

جەلالدەوەیە  بااڵیی  و  دەسەاڵت  شوێن  بە  نیە.«فاشیزم  رەخنەگر  فاشیزم 

بەدەستی جەلالدان، بەاڵم كۆمۆنیزم بە دەسەاڵت گەیاندنی جەلالدە لەالیەن 

قوربانیانەوە«ل247. وێڕای ئەمانەش كامۆ كۆمۆنیزمی شورەوی زیاتر دەخاتە 
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پۆلیس و  بەهێزی  بەر رەخنە و سەرزەنشتی دەكات، چونكە »دەیەوێت 

دادگا رووكەشەكان و تەكفیزەكانی ئەوە بسەلمێنێت،  كە هیچ مرۆڤایەتییەك 

بوونی نیە«.ل250. كۆمۆنیزمی مرۆڤ بە بەرهەمی  هێزە ئابوورییەكانی 

دەزانێ  و ئەو مامەڵەیە لەگەڵ مرۆڤدا كە ئیدی »سنوور، شایستەیی یان 

جوانیی هاوبەشی نێوان مرۆڤەكان«لە كۆمۆنیزمدا هیچ نرخێكی نیە.

ئەم رەخنەیە گرنگی تایبەتی هەیە، چونكە پێشەكیە بۆ پێشنیازەكانی 

كامۆ پشتیوانی لە ئەخالق و رێگرتنیشە لەوەی، كە یاخیبوون بەرەو خراپە 

لە  وابوو كە  بڕوای  نیوەی دەیەی 1940، كامۆ  و زۆرداری بچێت. هەتا 

جیهانی بێ خودا یان لە نەبوونی سیستمێكی سەروو سروشت كە شایستەیی 

مەگەر  نیە  شتێك  ئەخالق  ئەخالقییەكان،  بەها  بوونی  بابەتی  بە  بدات 

بیروباوەڕ و بۆچوون نەبێت. ئەزموونەكانی ئەو لە سەرهەڵدانی  هەندێ  

بەرگری فەرەنسا كامۆی گەیاندە رەحنەگرتن لە دیدگای نێهلیستی و رێنمایی 

بەرەو بیروباوەڕی ئەخالقی. لەكاتی نووسینی مرۆڤی یاخیدا بوو، كە خۆی 

دیدگای  بۆ سەلماندنی  ئەگەرە جیاوازەكان  ئەوەی هەل و  بۆ  تەرخانكرد 

ئەخالقی هەڵبسەنگێنێت . ئەو پاساوانەی كە كامۆ پێشنیازی دەكردن، ناتەواو 

و شایانی رەخنەن، بەاڵم بیركردنەوەی فەلسەفی هەنگاوێك بردە پێشەوە 

و بونیادێكی بەدەستهێنا بۆ پەیوەندیی نێوان بەها تایبەتەكان، كە هەمیشە 

كامۆ بە سەرسامی باسی دەكردن، لەگەڵ نەخشەكانی ئەو بۆ كاری سیاسی. 

ئەم پاساودانە لەسەر بیروڕای نوێی كامۆ بونیادنرابوون لە زەمینەی سروشتی 

مرۆڤ، پەیوەندی و هاوكارییدا.

ئازادی،  یاخیدا دەڵێت: هەموو مرۆڤێكی خوازیاری  لە مرۆڤی  كامۆ 

شكۆ، جوانی و بەدەستهێنانی یەكێتی یە لە ژیانی خۆیدا، هەروەها دەڵێت كە 

ئەندازە، سنوور و میانڕەوی بنەما بونیادییەكانی سروشتی مرۆڤایەتی)مرۆڤ 
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هەروەكو  مێژوودا،  لە  دەنووسێت:  كتێبەدا  لەو  هەر  مرۆڤن(.  بوونی 

دەروونناسی یاخیبوون پاندۆلێكی بێ نیزامە، كە لە كەوانەیەكی نارێكخراودا 

دەجووڵێتەوە، چونكە دەیەوێت بە راستترین و تەواوترین ریتم بجووڵێتەوە، 

تەوەر دەجوڵێت.  لە دەوری یەك  نیە:  یاخیبوون رەها  نەزمی  بەاڵم بێ 

یاخیبوون لە هەمانكاتدا كە نیشانەی سروشتی هاوبەشی نێوان مرۆڤەكانە، 

سنوور و ئەندازەیەكیش دەخاتە روو، كە سەرچاوەكەشی لە سروشتدایە«.

و  ئ��ەدەن  مەحەك  لە  سیاسی  سیستمەكانی  و  ژیان  شێوەكانی  ل294، 

ئەزمونیان دەكەن، بەاڵم ژمارەیەكی زۆر بچوكتری بەهاكان، كە مرۆڤ بە 

مرۆڤایەتی خۆی دەگەیەنێت، دەكاتە پرسێكی گرنگتر. كاتێك كە تاكەكان - 

لە ژیانی تایبەتی یان لە سیاسەتدا- زۆر لەوە دوور دەكەونەوە كە بەشێكە 

لە پێویستییەكانی سروشتی هاوبەشی مرۆیی، لە ئاكامدا بەهرەكانی ژیانیش 

كەمتر دەكەنەوە. لە پێناوی ئەوەی كە بەهرەی ژیان زیاتر بكەین دەبێت 

ئازادی، شكۆ، جوانی و هەلەكانی ژیان)بەتایبەتی كاتی بێكاری( لە پێناوی 

یەكبووندا زیاتر بكەین، نەك رێگایان لێ بگرین.

دیدگایە،  ئەم  سیاسیەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  پەیامە  نیشاندانی  بۆ  كامۆ 

پەیوەندی و هاوكاری و دەڵێت كلیلی رەفتاری  گرنگی دەدات بە پرسی 

ئەخالقی«دووبارە ناساندنەوەی هەستی هاوبەشە بۆ چارەنووسی هاوبەش 

دڵنیا  لە راستیدا كامۆ ئەوە  لەگەڵ یەك«.ل283.  پەیوەندیی مرۆڤەكان  و 

تێگەیشتنی  لە  بێت  رێگر  كارێك  یان  دامەزراوەیەك  هەر  كە  دەكاتەوە، 

كامۆ،  ژیان.  دژی  دەبێتە  پەیوەندییەكان  لە  بێت  رێگر  و  لەیەك  خەڵك 

لەوانەیە بە هۆی پێشینەی رۆژنامەوانییەوە بووبێت، كە دڵنیایی زیاتر دەكاتە 

سەر ئازادیی دەربڕین، راستگۆیی، زمانی شەفاف. سەبارەت بە یەكسانی لە 

بەرامبەر یاسا، مافە مەدەنییەكان، كاتی زانراوی زیندان و نەهێشتنی سزای 
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مەرگ دڵنیامان دەكاتەوە. لە هەموو شت فراوانتر، رایدەگەیەنێ  كۆمەڵگای 

وەفادار بۆ رۆحی یاخیبوون دەبێت دژایەتی بەندایەتی، درۆ و ترس بكات.

ناتوانێ   كۆمەڵگایەك  هیچ  كە  دەكات،  ئەوەش  باسی  كامۆ  هەڵبەت 

بە تەواوی خراپە لەناو بەرێت.«مندااڵن تەنانەت لە كۆمەڵگا باشەكانیشدا 

هەر ناعادالنە دەمرن. مرۆڤ تەنانەت بە مەزنترین هەوڵیش تەنها دەتوانێ  

كەمكردنەوەی ژمارەی رەنج و ئازار لە جیهاندا بەدەست بهێنێت.«ل303. 

نا  ئەگەر  زۆرداری  لە دژی خراپە و  بۆ خەبات  بین  ئامادە  دەبێت  بۆیە 

ئەم خەباتە بە لە دەستدانی بێ گوناهیشمان بێت. سەرەنجام، سەردەمێك 

نەكوژی  نەتوانێت  یاخیش  بیروباوەڕترین  راست  تەنانەت  كە  پێش  دێتە 

یان هاوبەشی كوشتن نەبێت. لە ئاكامدا تەنها كارێك كە بكرێت ئەوەیە 

كە«هەوڵبدات هەل و ئەگەری كوشتن كەم بكاتەوە، سەرسەختانە زنجیرەكانی 

كوشتن كە بەندیانكردووە بەرەو رووناكی بكێشێت )واتە ئاشكرایان بكات(، 

ئەگەر سەرەنجام خۆشی بكوژێ، یان مەرگ پەسند بكات.«ل243.

خۆكوشتن  بە  دەبێت  پاساودراو  كوشتنی  كە  كامۆ  پیشنیازەی  ئەم 

هەقی بكرێتەوە، لەوانەیە نامۆترین ئەندێشە بێت لە مرۆڤی یاخیدا، بەاڵم 

شایانی تێگەیشتنە. مرۆڤە ئەخالقییەكان هەندێك جار خۆیان لە رەوشێكدا 

دەبینن كە دەبێت لە نێوان دوو خراپەدا، خراپەیەكی كەمتر هەڵببژێرن. 

تەقاندنەوەی  بە  كە  فەڕەنسا،  بەرخودانی  بزاڤی  ئەندامانی  نموونە  بۆ 

شەمەندەفەرەكان بەرامبەر نازییەكان دەجەنگان، هەندێك جار خەڵكی بێ 

ئەو  كە  تێگەیشتنە  شایانی  لەوەدا  پرسە  ئەم  بەاڵم  دەكوشت،  تاوانیشیان 

بزاڤانی شەمەندەفەرەكانیان دەتەقانەوە و سەرەڕای، كە كارێكی ئەخالقییان 

هەستی  گوناه  بێ  خەڵكی  مەرگی  بەاڵم  ئەنجامداوە،  زۆرداری  دژی  لە 

هەستی  لەنێوان  ئەخالق  فەیلەسوفانی  زۆرب��ەی  ك��ردووە.  گوناهبارییان 
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گوناهباری و گوناهكار بوون جیاوازی دەكەن، دەڵێن ئەگەر كاری راست 

كارەكەت  ئاكامەكان  لە  بەشێك  ئەگەر  تەنانەت  نیت،  گوناهبار  بكەیت 

هەستی گوناهی تێدا بێت.

بۆچی كامۆ ئەم جیاوازییەی پەسند نەكرد؟ بەبڕوای من لەبەر دوو بەڵگە. 

یەكەمیان ئەوەی كە كامۆ كاتێك بە پرسی ئەخالقی كوشتن گەیشت لەنێوان 

)ئاكامگەرایان  پێویستیناسانەدا گیری كردبوو.  ئاكامگەرا و  دوو هەڵوێستی 

راستی و دروستی هەر كارێك بەهۆی ئەنجامەكانی ئەو كارەوە دادوەری 

دەكەن، بەاڵم پێویستیناسان بڕوایان وایە، كە هەندێك كار هەمیشە راستن 

یان هەمیشە هەڵەن(. بەشێوەیەكی گشتی كامۆ ئاكامگەرابوو، بەاڵم بێزاریی 

بیروباوەڕە بچێت، كە  لە كوشتن هێندە بەهێز بوو، كە بەرەو ئەو  ئەو 

كوشتن هەمیشە هەڵەیە. دووەم، بڕوا و خەریكبوونی كامۆ بە مەسیحیەت، 

لەو  وای  مردن،  دوای  ژیانی  یان  خودا  بە  بڕوابوونی  مەیلی  بێ  وێڕای 

كردبوو كە پرسە توندەكانی ئەخالق لەسەر بنەمای ئامۆژگاری و كەفارەت 

و تۆبە بناسێت.

سەرچاوە: ریچارد كامبر، فلسفەی كامو، ترجمەی خشایار دیهیمی.

انتشارات طرح نو،چاپ دوم 1378،ل ل 193-175.
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