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پێشەكی وەرگێڕی كوردی: 
هەروەها  باسیانلێدەكرێت،  جیاواز  زۆر  بۆچوونی  دوو  نامانەدا  لەم 

بابەتی سەرەكی ئەم نامانە باسكردنە لە جەنگ. جەنگی دوو واڵت ئەڵمانیاو 

لەم  دەبینین  جیاواز  بۆچوونی  ئایدیاو  دوو  رووبەڕووبوونەوەی  فەرانسا. 

و  بەگەورەیی  بەرامبەر  بەواڵت،  بەرامبەر  جەنگ،  بە  بەرامبەر  نامانەدا 

خۆشەویستی واڵت و... . بەشێوەیەك)خود( و )ئەویتر( لەم نامانەدا بەزەقی 

دروستبوونی  جەنگ،  سەرەكی  هۆكارێكی  كە  بەوەشبێت  رەنگە  دیارە، 

هەمان خود و ئەویترە. نامەی یەكەم لە ژمارەی 2یRevue Libre دا،ساڵی 

1943 چاپ وباڵو بۆتەوە. 

  Cahiers de la Liberation نامەی دووهەم لە ژمارە سێی باڵوكراوەی

چاپ و باڵوبۆتەوە. نامەی سێهەم و چوارەم دوای كۆتایی هاتنی جەنگ لە 

Revue Libreباڵوبۆتەوە. لەراستییدا كامۆ لەم نامانەدا باس لە دوو ئایدیا 

دەكات »ئایدیای داگیركەر« بە نوێنەرایەتی »ئەڵمانیا«و ئایدیای بەرگریكار 

)فەرەنسا(. باس لە دوو خەونی جیاواز دەكات، ئەو خەونەی كە بیر لە 

گشتگیربوون دەكاتەوەو ئەیەوێت پرەنسیپی خوازراوی خۆی بەزەبری گوللە 

ژیانی  پێكەوە  و  ئاشتی  كە  یەكیتر  ئایدیا  داسەپێنێت.  ئەوروپادا  بەسەر 

مەبەستە، لە هەمانكاتدا ئامادە نییە ملكەچی پرەنسیپی خوازراوی ئەڵمانیا 

بێت. 
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كامۆ بەردەوام لەم نامانەدا باس لە مەترسی سیاسەتی شەڕخوازی دەكات، 

ئەوەی كە كلتوری جەنگخوازی دەتوانێت دوای خۆی چی بەجێبێڵێت بەوێنا 

جەنگی  لەسەردەمی  كە  نامانەی  ئەو  ناوەڕۆكی  خۆی  كامۆ  دەكێشێت. 

دووهەمی جیهانی و بۆ رۆژنامەكانی بزوتنەوەی بەرگریكاری نوسیوە بەم 

شێوەیە كورت دەكاتەوە: »ئەم دوو جۆرە روانینەیە كە من و تۆ رووبەڕووی 

یەكتردەكاتەوە، نەك دوو واڵت. تانانەت ئەگەرچی ئەم دوو واڵتە توانیان 

یەكتر  رووبەڕووی  دوژمنكارانە  روانینی  جۆر  دوو  مێژووییدا  ساتێكی  لە 

نییە،  من  قسەی  لەراستییدا  كە  دەكەمەوە  دوبارە  رستەیەك  بكەنەوە. 

ئەویش ئەمەیە:« من ئەوەندە واڵتەكەی خۆمم خۆش دەوێت، كە ناتوانم 

نەتەوەپەرەست و ناسیۆناڵیست بم.« 

لەكاتی  بووە  كامۆ  وتاردانی  كە  سەردەمەكەی«  »هونەرمەندو  وتاری 

وەرگرتنی خەاڵتی نۆبێلی ئەدەبیات، دەرخەری روانگەی كامۆیە دەربارەی 

خۆی  ئەوەی  بێ  هونەرمەند  الیوایە  كامۆ  دەربەست.  هونەری  هونەرو 

بیەوێت ناچارە بەشداری كایە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان بكات، سەردەمی 

ئەوە بەسەرچووە كە خۆی لەكێشە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان بدزێتەوەو 

بەدوور بێت لەو كێشانە. وتارو رۆمانەكانی ئەلبێركامۆ )1960-1913( زیاتر 

و  روون  زۆر  بەشێوەیەكی  كە  دیارە  پێوە  ئێگزێستانسیالیستی  روانینێكی 

ئاشكرا، نوسراوەكانی پێشكەش دەكات. 

دووهەمی  جەنگی  سەردەمی  نوسەرانی  گەورەترین  لە  یەكێكە  كامۆ 

جیهانی و ساڵی 1957 خەاڵتی نۆبێلی ئەدەبیاتی پێبەخشراو سێ ساڵ دواتر 

شانۆ  سەرقاڵی  »بۆچی  وتاری  لەدەستدا.  گیانی  هاتوچۆدا  رووداوێكی  لە 

دەبم«و »ئەو رۆژەی كامۆ رۆیشت.« لەناو كتێبە فارسییەكەیدا نییە، بەڵكو 

لەماڵپەڕە ئەنتەرنێتییەكان وەرمگرتووە، بەاڵم لەبەرئەوەی پێوەندیدارە بە 
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بابەتەكەوە لەناو ئەم كتێبەدا جێم كردۆتەوە. 

و  »هونەرمەند  شێوەی  بەهەمان  دەبم؟«  شانۆ  سەرقاڵی  وتاری»بۆچی 

بەتایبەت  سەردەمەكەی« دەرخەری روانگەی »كامۆ«یە دەربارەی هونەرو 

هونەری شانۆ.  ئەو نوسینە كورتەش كە »دووبۆڤار«دەربارەی مەرگی »كامۆ 

نوسیویەتی دەربڕی پێوەندی دووبۆڤارو هاوژیانەكەی سارتەر، لەگەڵ كامۆ 

كە بەتایبەت سااڵنی مانەوەی لە پاریس و سااڵنی جەنگی دووهەمی جیهانی 

دووبۆڤاری  سارتەرو  سەردانی  زۆر  كامۆ  و  یەكتربوون  باشی  هاوڕێی   3

و  ژیان  بەناوی  هێناوە  وتارێكم  كتێبەدا  ئەم  كۆتایی  بەشی  لە  دەك��رد، 

بەرهەمەكانی كامۆ لە نوسینی »ریچار كمبر« كە خەشایار دەیهەمی كردوویە 

بە فارسی و لە كتێبی »فەلسەفەی كامۆ« وەرمگرتووە. 

بەڵكو  بەرزەوە،  دۆخێكی  بكەوێتە  كە  نییە،  لەوەدا  مرۆڤ  گەورەیی 

لەوەدایە هاوكات بێ وەستان بكەوێتە هەردوو دۆخەوە.

پاسكال

وەرگێڕانی ئەم كتێبە پێشكەشە بە دایكم، كە هەرگیز ناتوانێت

 ئەم كتێبە بخوێنێتەوە.
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نامەی یەكەم
تۆ وتت: ناكرێت نرخێك بۆ گەورەیی واڵتەكەم دیاری بكرێت، هەر 

شتێك یارمەتیدەر بێت بۆ گەورەیی واڵتەكەم، باش و بەكەڵكە، لەدونیایەكدا 

كە ئیتر هیچ شتێك مانای نییە، ئەوانەی وەك ئێمە ئەڵمانییە گەنجەكان ئەو 

بەختەیان هەیە لە چارەنوسی واڵتەكەی خۆیاندا، مانایەك بدۆزنەوە ئەبێ 

هەموو شت بكەن بە قوربانی«

ئەو كات من تۆم خۆشدەویست، بەاڵم هەر ئەو كاتیش پێم راگەیاندی 

لەگەڵ ئەو بۆچوونەتدا نیم. پێم وتی:«نە، من ناتوانم بەوە رازیبم مرۆڤ 

بەوە رازی بێت هەمووان، خۆیان بەپێی ئەو ئامانجەی ئەو خەباتی بۆ دەكات 

بگۆڕن، لەگەڵ ئەو ئامانجەدا خۆیان بگونجێنن. هەندێ كار هەن بۆ لێبوردن 

ناشێن. من حەز ئەكەم هەم واڵتەكەمم خۆش بوێت و هەم عەدالەتیش. 

تایبەت  بە  ناخوازم.  ئاوات  بە  واڵتەكەم  بۆ  گەورەتییەك  هیچ جۆرە  من 

گەورەتییەك كە لەرێگای خوێن رشتنەوە بەدەستبێت، یان بە درۆ دروست 

بكرێت. ئارەزووم ئەوەیە واڵتەكەم لە رێگای زیندوو راگرتنی عەدالەتەوە، 

زیندوو بمێنێتەوە.« تۆ پێت وتم:« تۆ واڵتەكەتت خۆش ناوێت.«

ئێستا پێنج ساڵ لەو رۆژە تێدەپەڕێت و ئێستا زۆر لە یەكتر دوورین. 

دەمەوێت ئەم خاڵەت پێ بڵێم لە ماوەی ئەم ساڵە دوورو درێژانەدا )كە بۆ 
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تۆ زۆر كورت و خێرا گوزەرا( تەنانەت رۆژێكیش نەبووە وشەكانت هەر 

كە  ئەمڕۆ  ناوێت!«  واڵتەكەتت خۆش  »تۆ  نەچن.  و  نەیەن  مێشكمدا  لە 

بیرلەو قسە دەكەمەوە چما شتێك لە قوڕگمدا گیری كردووەو دەیگوشێت، 

بخاتەڕوو،  خۆشەویستەكەی  ناعەداڵەتییەكانی  نەكات  حەز  مرۆڤ  ئەگەر 

نەبێت  خۆشەویستەكەی  لە  ئەوەی  چاوەڕوانی  ئینسان  بێت  بڕیار  ئەگەر 

خۆی  خۆشەویستەكەی،  بۆ  هەیەتی  عاشق  كە  وێناكان  جوانترین  بەپێی 

من  بڵێم  دەتوانم  بخاتەڕوو،  تواناكانی  و  هەڵسەنگێنێت  بگونجێنێت، 

واڵتەكەمم خۆش نەویستووە. پێنج ساڵ لەوە پێش زۆربوون ئەوانەی وەك 

من بیریان دەكردەوە، بەاڵم ژمارەیەكیان بە ناچار كەوتنە بەر دوانزە لولە 

چەكی چارەنوس سازی ئەڵمانییەكان، كە وەك دوانزە چاوی رەش دەچوون. 

مەبەستم ئەوەیە بڵێم تەنانەت ئەو دەرفەتەش لەبەردەستدا هەبوو كە سەد 

كەڕەت گیانت بكەیت بە قوربانی بۆ واڵتەكەت، ئەم واڵتانەی كە لە روانگەی 

تۆوە عاشقی واڵتەكەیان نەبوون، زۆر شتی زیاتر لەوەی تۆ دەتویست بۆ 

ئەوەی  لەبەر  واڵتەكەیان،  قوربانی  بە  كردیان  ئەوان  بكەیت،  واڵتەكەتی 

ئەوان سەرەتا ناچاربوون لە جەنگی دژ بە خۆیان سەركەوتوو بن. ئەمەیە 

قسە  گەورەی  جۆرە  دوو  دەربارەی  لێرەدا  من  بەاڵم  ئەوان،  قارەمانێتی 

دەكەم، دەربارەی جۆرێك پاڕادۆكس كە ئەركی منە شی بكەمەوە بۆت، 

ئەگەر دەرفەت هەبێت ئێمە بەزووترین كات یەكتر دەبینینەوە، بەاڵم ئەو 

كات هاوڕێیەتی نێوان ئێمە تەواو بووە.

 تۆ پڕیت لە شكەست و بێ هیوایی و شەرم ناكەیت لەسەركەوتنەكانی 

كە  واڵتەكەت  هێزانەی  ئەو  بۆ  بەداخەوەی  پێچەوانەوە  بە  راب��ردووت، 

لەناوچوون. ئەمڕۆكە من هێشتا لەبیركردنەوەمدا نزیكم لە تۆ بەدڵنیاییەوە 

دوژمنی تۆم، بەاڵم هێشتا تا رادەیەك هاوڕێی تۆم، لەبەرئەوەی هەرچی 
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بیری لێدەكەمەوە باوەڕم پێتە. سبەی رۆژ هەموو ئەم شتانە كۆتایی دێت. 

هەموو ئەو شتانەی سەركەوتنی ئێوە نەیتوانی ئەنجامی بدات، شكستی ئێوە 

كەمتەرخەمی،  بپەرژینە سەر چەمكی  بەرلەوەی  بەاڵم  دەكات،  جێبەجێی 

دەمەوێت وێنایەك لە واڵتەكەی خۆمت بۆ روون بكەمەوە، ئەو شتەی نە 

جەنگ و نە ئاشتی هیچ كامیان فێریان نەكردیت.

من دەمەوێت دەستبەجێ دەربارەی ئەوەی ئەمە چ جۆرە گەورەتییەكە 

دەبێت بەهۆی جوڵەی ئێمە قسە بكە، بەاڵم هیچ جیاوازییەك لەوەدا نییە، 

ئێوە  كە  بوێرییەی  ئەو  دەكەین،  بوێرییەك  جۆرە  چ  ستایشی  ئێمە  بڵێم 

نیتانە، لەبەر ئەوەی بەروخانی ئەوانیتر پێشكەوتن كارێكی گەورە نییە، ئەو 

كاتەی مرۆڤ هەموو دەم دەست لەسەر چەك و ئامادەیە.

 ئەو كاتەی ئەم كارە زۆر سروشتی تر و عادیتر لە بیركردنەوە دەردەكەوێت، 

ئەزانێت  وشیارییەوە  پەری  بەو  مرۆڤ  كاتەی  ئەو  ترەوە  لەالیەكی  بەاڵم 

هەڵبژاردنی  بنەمایە،  بێ  و  پوچ  شتێكی  توندوتیژی  و  رق  ماهییەتی  كە 

چاوی سوك  بە  مرۆڤ  حاڵێكدا  لە  گەورەیە،  كارێكی  مەرگ  ئەشكەنجەو 

تەماشای جەنگ دەكات، خەباتكردن كارێكی گەورەیە. خۆی ئامادە بكات 

بەوەی هەموو شت لەدەستبدات لەحاڵێكدا هێشتا چاوەڕوانی بەختەوەرییە، 

بەرەو رووخان و لەناوچوون هەنگاونان لە حاڵێكدا تێڕوانینێكی گەورەترو 

بەرباڵوتری بۆ شارستانییەتی مرۆڤایەتی هەیە، لەو رووەوە كارەكەی ئێمە 

و  گلەیی  بێ هیچ  دەبێت  ئێمە  ئەوەی  لەبەر  ئێوەیە،  كاری  لە  گەورەتر 

گازندەیەك بە تەواوەتی بەرپرسایەتی خۆمان بگرینە ئەستۆ.  ئێوە پێویستتان 

بەوە نەبوو زاڵبن بەسەر شعورو هەستتدا، ئێمە دوو دوژمنی جیاوازمان 

هەبووە. سەركەوتن بە چەك و چۆڵ بەس نییە، بۆ ئێمە لە حاڵێكدا بۆ 

ئێوە كە هیچ پێویستییەكتان بەوە نەبوو بەسەر دەروون و هەستی خۆتاندا 
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زاڵبن،بەس بوو.

بۆ  هەبوو،  خۆڕاگری  و  لەخۆبردوویی  بە  زۆرمان  پێویستییەكی  ئێمە 

ئەوەی نەكەوینە داوی ئەو دڵەڕاوكە فریودەرانەوە كە دەیویست ئێمەش 

جۆرێك  دەم  هەموو  ئێمەدا  دەروونی  لە  ئەوەی  لەبەر  بین،  ئێوە  وەك 

هاندەر هەیە كە بەرەو غەریزەمان رادەكێشێت، بەرەو جۆرێك بێ مباالتی 

بەرامبەر بە بیركردنەوە، بەرەو پیداهەڵدانی لێهاتوویی و كاریگەر بوونمان 

ببات. ئێمە سەرەنجام ماندو و دڵشكاو دەبین، لەوەی كە ناتوانین بە هەموو 

ئەو شتانە بگەین كە دەبوایە بگەین.

 عەقڵ بە توانج و تانەكانی وامان لێدەكات هەست بە شەرم بكەین، 

لە  دەبینینەوە،  هەوسارپساودا  دۆخێكی  لە  خۆمان  جارجار  چۆن  وەك 

وەها دۆخێكدا زۆر ئاسانە، بەبێ ئەوەی پێویست بە چكۆلەترین هەوڵدان 

كەرەوە  ئارام  دەرمانی  ئەم شتە  بۆ  بەاڵم  دەگەین،  بە حەقيقەت  بكات، 

باشترە. ئێوە لەوێن و ئەو دۆخەمان پێ نیشان ئەدەن، ئەوكات ئێمە هەم 

دیسان هەڵدەستینەوە، ئەگەر من لەسەر ئەو باوەڕە بام مێژوو چارەنوسێكە 

لەپێشدا دیاری كراوە، بە دڵنیاییەوە لەسەر ئەو باوەڕە بووم، ئێوە كە دیل 

و كۆیلەی عەقڵن، بۆ تەمبێ كردنی ئێمە بەرامبەر بە ئێمە وەستاونەتەوە. 

ئەوكات ئێمە لەباری دەروونیییەوە خۆمان دەگرتەوەو زۆر رازیتر دەبووین.

خۆماندا  بوونی  دوودڵ  بەسەر  بین  زاڵ  ناچارین  هێشتا  ئێمە  بەاڵم 

ئێمە  باوەڕەن  ئەو  لەسەر  ئێوە  ئەزانم  بووە. من  بەوەی كە سەركەوتوو 

دووین لە سەركەوتن، بەاڵم ئێوە لە هەڵەدان، بابەتەكە زۆر ئاسانە، بەو 

لەگەڵ ئەوەی وەریدەگرین و قبوڵی دەگەین  ئێمە هاوكات  شێوەیەی كە 

گومانیشمان لێی هەیە. باوەڕمان بە سەركەوتن قارەمان بوونی خۆمان هەیە 

لەبەر ئەوە دە سەدە لە مێژوو هەموو شتێك دەربارەی مرۆڤی شەریف و 
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نەجیبمان دەخاتە بەردەست. گومانمان لە قارەمان بوون هەیە، لەبەرئەوەی 

توانایەكی  كە  ئەوەی  كردووین  فێری  بیركردنەوە  و  وشیاری  سەدە  دە 

سروشتیت هەبێت سەركەوتنێكی گەورەیە. ئێمە بەرلەوەی بتوانین خۆمان 

ئێمە  هەربۆیە  بدۆزینەوە.  خۆمان  ناچارین  سەرەتا  بدەین،  ئێوە  نیشانی 

شەلەشەل بە دوای هەموو ئەوروپا كەوتین، ئەو كاتەی كە پێویست بوو 

بە خێرایی باوەڕی بە درۆ و دەلەسەكان بكات، ئەمە لە حاڵێكدابوو ئێمە 

لە الیەكیترەوە كاتی خۆمان بۆ گەڕان بەدوای حەقيقەتدا تەرخانكرد بوو. 

هەربۆیە ئەو كاتەی ئێوە هێرشتان كردە سەر ئێمە، ئێمە شكەستمان خوارد، 

ئەو كاتە ئێمە سەرقاڵی ئەوە بووین لە رۆح و دەروونی خۆماندا بەبڕیارێكی 

تەواو بگەین كە ئاخۆ ئێمە راست دەكەین، یان نە.

ئێمە ناچاربووین بە سەر تێڕوانینی خۆمان لە بارەی مرۆڤ و چارەنوسی 

ئاشتیانەی مرۆڤەوە زاڵبین، بە سەر ئەو باوەڕەدا زاڵبین كە سەركەوتن لە 

بە  گەیاندنێك  خەسار  هەرجۆرە  لەبەرئەوەی  نییە،  باش  جەنگێكدا  هیچ 

ماڵئاوایی  هاوكات  بووین  ناچار  ئێمە  ناكرێتەوە.  قەرەبوو  شتێكە  مرۆڤ 

بكەین لەگەڵ زانست و توانایی خۆمان هیواكانمان، هەروەها هاندەرمان بۆ 

عەشقمان، بۆ جەنگ یان بێزاریمان لە جەنگ. دەمەوێت شتێك بڵێم الموایە 

شتێك  لەبەرئەوەی  ئاسانە،  بۆت  تێگەیشتنی  و  تێدەگەیت  لێی  باشتر  تۆ 

لەزەینی مندایە و تۆش هاوڕا بووی لەگەڵم و ئەو شتەش بریتیە لەوە كە 

ئێمە ناچاربووین بدەین بە پێش هەستی قوڵمان و قواڵیی خۆشەویستیمانەوە.

ئێستا ئەم كارە ئەنجامدراوە. ئێمە ناچاربووین رێگایەكی دوورتر بپێوین. 

هەربۆیە ئێمە دەرنگتر بە مەنزڵ گەییوین، لە رێگا دوورەدایە حەقيقەت 

بەسەر وریابوون و هاوڕێیەتی بە سەر هەستدا زاڵ ئەبێت. ئەم رێگا دوورو 

درێژە پاسەوانی لە عەداڵەت دەكات و حەقێقەت بە تەنیشیانەوە دادەنێت 
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بۆ ئەوەی پرسیار لە خۆیان بكەن. ئێمە نرخێكی زۆرمان داوە بۆ ئەوەی 

ئەم رێگا دوورە بپێوین. ئێمە نرخی ئەم شتەمان بەسوكایەتی پێكردن و 

بێدەنگەكردن داوە، بە تاڵی چێشتن زیندانی بوون، ئێعدامی بەرەبەیانان، 

بێبەری بوونەكان، لە یەكتر دابڕانەكان، برسیەتی هەموو رۆژە، مندااڵنی 

باریكەلەوە برسی و بێ هێزو زیاتر لە هەمووان بە سوكایەتی كردن بە 

بوو  پێویست  كارانە  ئەم  بەاڵم  گەیشتووین،  شتە  بەم  ئینسانیمان  پێگەی 

بزانین  بەوەی  هەبوو  درێژە  دوورو  ماوە  بەم  پێویستمان  ئێمە  بكرێت. 

بدەین  ئیزن  دەمانتوانی  ئێمە  ئاخۆ  بكوژین،  هەبوو  ئەوەمان  مافی  ئێمە 

جیهاندا  لە  خراپتر  هەیە  كە  لەوەی  وێرانكەرە  ماڵ  ترسێنەرو  بەاڵ  ئەم 

باڵوبێتەوە؟ ئەمە كاتی لە دەست چوو و كاتی دوبارە بەدەستهێنانەوەیە، 

سەردەمی ئەوە بەسە رازی بین بەوەی شكستمان خواردووە، ئەو دوو دڵی 

دەوونیانەی، كە ئێمە بە خوێنی خۆمان نرخەكەیمان داوە ئێستا ئەو مافە 

بە ئێمە فەرەنساییەكان ئەدات كە لەسەر ئەو باوەڕە بین ئێمە بە دەستی 

خاوێن دێینە ناو جەنگەوە- ئەوەندە خاوێن پاك وەك دەستی قوربانییەكان 

و باوەڕدارەكان- بە دەستی خاوێنیشەوە لەم جەنگە دەڕۆینە دەرەوە، بەاڵم 

ئەمجارە خاوێن، وێڕای سەركەوتنێكی گەورە دژ بە نادادپەروەری، هەروەها 

دژ بەخۆشمان. ئێمە سەردەكەوین و ئێوە هیچ بیانوویەكتان نییە، بەوەی 

بە چاوی سوك سەیری ئەم سەركەوتنەمان بكەن و بیبەنە ژێر پرسیارەوە، 

بەهۆی  سەردەكەوین،  ئەمڕۆمانەوەیە  شكستەی  ئەم  بەهۆی  راست  ئێمە 

لێكردوین  وای  كە  لەسەرخۆمانەوە  و  ئارام  درێژە  دوورو  سەفەرە  ئەم 

هاندەرەكانی خۆمان بناسین، بە یارمەتی ئەو ئازارانەی كە بە دڵنیاییەوە 

زاڵمانە بوون، بەاڵم ئێمە لێیانەوە شت فێربووین، سەردەكەوین.
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ئێمە هەموو ئەو شتانەمان دۆزیوەتەوە، كە وەك نهێنییەك لە پشت 

هەر سەركەوتنێكەوە شاراوەیە، ئەگەر ئەم نهێنی و رازە لەدەستنەدەین، 

شمشێردا  بەرامبەر  لە  رۆح  فێربووین  ئێمە  سەردەكەوین.  دڵنیاییەوە  بە 

شتانەوە هەندێ  ئەو  پێچەوانەی هەموو  بە  بەدەستناهێنێت،  هیچ شتێك 

جار بیرمان لێدەكردەوە، بەاڵم رۆح و شمشێر ئەگەر یەكبگرن بەدڵنیاییەوە 

هەڵگیراوە،  )خود(  لەبەر  تەنها  كە  سەردەكەون  شمشێرەدا  ئەو  بەسەر 

شمشێر  بۆ  دەستمان  لەگەڵە  رۆحمان  زانیمان  كە  ئێستا  ئێمە  هەربۆیە 

بردووە. سەرەتا ناچار بووین مەرگی مرۆڤەكان بەچاو ببینین و هەست بە 

مەترسی مەرگی خۆشمان بكەین، ناچاربووین ببینین كرێكارانی فەرەنسا، 

دااڵنەكانی  لە  هاندەدەن،  بوێربوون  بە  هاوسەنگەرەكانیان  حاڵێكدا  لە 

زیندانەوە بەرەو وتنی مەرگ دەبرین، بۆئەوەی ناچار بین بەسەر رۆحی 

خۆماندا زاڵ بین، ناچاربووین ئەشكەنجەی جەستەیی قبوڵ بكەین، ئەمە 

تەنها ئەو بەهاو نرخەیە، بۆ ئەو شتەی كە بەراستی خاوەنییەتی، بیدات، 

ئێمە بەهاو قوربانییەكی زۆرمان داوەو لەمە بەدوا زیاتری دەدەین، بەاڵم 

باوەڕی خۆمان، هاندەری خۆمان، هەستی خۆمان بۆ عەدالەت رادەگرین، 

بە دڵنیاییەوە ئێوە شكست دەخۆن.

هەڵگری  لەخۆیدا  راستی  نەبووم  ب��اوەڕە  ئەو  لەسەر  كات  هیچ  من 

هێزێكەو هێزێك بەرهەمدەهێنێت، بەاڵم تا ئێستا ئەوە بەسە بەوە بگەم لە 

دۆخی یەكساندا راستی بە سەر درۆدا زاڵ ئەبێت. ئێمە ئێستا گەیشتووین 

بەم دۆخە هەستیارەی هاوسەنگی دوو هێز، بۆ دڵنیابوون لەم دوو هێزەیە 

شتێك  بۆ  ئێمە  بكەم  ئەوە  ئیدیعای  لەوەدایە  من  دەدەین.  هەوڵ  ئێمە 

خەبات دەكەین، كە بە قەد خودی مرۆڤایەتی گرنگە. ئێمە بۆ جیاوازی 

توندوتیژی،  هێزو  نێوان  جیاوازی  سۆفیگەری،  و  گیانبازی  لەنێوان  دانان 
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جیاوازی نێوان هێزو زاڵم بوون خەبات دەكەین، تەنانەت لەوە ناسكترو 

وردتر، بۆ جیاوازی نێوان راستی و ناڕاستی جیاوازی نێوان ئەو مرۆڤەی ئێمە 

باوەڕمان پێیەتی و ئەو خودا درۆینانەی ئێوە دەیپەرستن خەبات دەكەین.

ئەمە ئەو شتەیە كە دەمویست پێتبڵێم، نە لە شوێنێكی بەرزەوە، بەڵكو 

دەمویست  بوو  شتە  ئەو  ئەمە  جەنگدا.  مەیدانی  جەرگەی  لە  دروست 

لەوەاڵمی ئەو قسەیەی تۆ »تۆ واڵتەكەتت خۆش ناوێت« پێتبڵێم، ئەو شتەی 

كە هێشتا ئازارم ئەدات، بەاڵم من دەمەوێت قسەكەی خۆم بەروونی بڵێم. 

من الموایە فەرەنسا هێزو دەسەاڵتی خۆی لە دەست داوە، بۆ ماوەیەك 

پێویستە سەبر بكات، شۆڕشێكی وشیارانە بۆ بە دەست هێنانەوەی ئابروی لە 

دەست چوومان، ئەو شتەی كە هیچ كلتورێك ناتوانێت بێ ئەوە سەركەوتوو 

بێت، بەاڵم الموایە ئەو هاندەرەی كە فەرەنسا لەبەر ئەوانە هەموو ئەو 

بێگەردە. هەربۆیە هێشتا هیوام هەیە و  شتانەی لە دەستداوە خاوێن و 

هیوابڕاو نیم. مەبەستی من لە نوسینی ئەم نامەیە ئەمەیە. ئەو كەسەی 

بەپارێزەوە  لەبەرئەوەی  بۆی،  بووی  بەداخەوە  پێشت  لەوە  پێنج ساڵ  تۆ 

قسەی دەكرد لە واڵتەكەی خۆی، هەمان ئەو كەسەیە ئەمڕۆ دەیەوێت بە 

تۆ و هەموو مرۆڤەكانی هاوتەمەنمان لە ئەروپاو جیهان بڵێت:« من سەر 

بە  دان  ستایشە، هەروەها  رێزو  كە سەبركردنیان جێگای  نەتەوەیەكم  بە 

هەڵەو كەم و كوڕییەكاندا دەنێن و ئیزن نادات ئەو ئارامانەی كە هەموو 

شكۆمەندییەكەی دەگرێتەوە لەدەست بچێت.

 ئەو ئارمانەی كە جەماوەری خەڵكەكەی هەموو دەم و رێبەرەكانیشی 

هەندێ جار دەیانەوێت بە شێوەی ئاشكرا دەریببڕن. من سەر بە نەتەوەیەكم 

بیرەوەری سەرجەم  كردنەوەی  زیندو  بە  دەستكرد  پێش  لەوە  ساڵ  چوار 

ئامادە  بەهێز خۆی  ئارام و  وێرانەكانەوە  لەناو  ئەوەی كە  مێژووەكەی و 
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كردووە سەرلەنوێ مێژووەكەی بنوسێتەوەو ئەوەی كە لە یارییەكدا بێ هیوا 

بە سەركەوتن، بەختی خۆی تاقی بكاتەوە. وەها واڵتێك بە عەشقی ناسك 

و قوڵێكەوە كە من هەمە، شیاوی ئەوەیە عاشقی بیت.

من الموایە هەوڵدان و خەباتكردن بۆ وەها واڵتێك پڕبایەخە، لەبەرئەوەی 

ئەو واڵتەی شیاوی عەشقێكی قوڵە. من الموایە واڵتەكەی تۆ، هیچ عەشقێكی 

لە منداڵەكانیەوە پێ نەگەیشتووە، جگەلەو عەشقەی شیاویەتی، عەشقێكی 

كوێر. نەتەوەیەك بەم جۆرە عەشقە بە راستی ناگات... هەر ئەم عەشقەیە 

ئێوە بەالرێدا دەبات. لەو شكەستەدا كە تادێت لێی نزیك تر دەبنەوە چی 

دەكەن؟ ئێوەیەك كە زۆر پێشتر، ئەو كاتەی گەورەترین سەركەوتنەكانتان 

بە دەستەوە بوو شكست خواردو بوون.«

ژوئیەی 1943
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نامەی دووهەم

كە  ساڵ  پێنج  دوای  بووم.  دڵنیا  زۆر  دەنوسیتی  بۆ  نامەم  كە  پێشتر 

پەيوەندیمان پێكەوە نەبوو بۆم شیكردیتەوە، كە بۆچی ئێمە بەهێزترین، 

بەهۆی ئەو رێگا دوورو درێژەوە، كە ئێمە بڕیومانە بۆ ئەوەی بە روونی لە 

هاندەری خۆمان تێ بگەین، بەهۆی رامان و قوڵبوونەوەیەك كە هەڵقواڵوی 

نیگەرانی و دڵەڕاوكەكانی ئێمە بوو دەربارەی ئەوەی ئێمە لەسەر حەقین یان 

نە، بەهۆی ئەو حەزو ویستە بەردەوامەوە كە هەمان بوو، بۆئەوەی هەموو 

ئازیزن هاوئاهەنگ بن، بەاڵم دواتر دەگەڕێینەوە  ئەو شتانەی بەالمانەوە 

سەر ئەم شتانە. من پێشتر پێم وتبوی بۆ بڕینی ئەم رێگا دوورو درێژە ئێمە 

چ بەهایەكی گەورەمان داوە، لەترسی ئەوەی نەوەك كارێكی ناردوە ئەنجام 

بدەین شێواوی و ئاڵۆزیمان قبوڵكرد، بەاڵم لە هەمانكاتدا ئەم رێگا دوورو 

درێژەیە ئەمڕۆكە بووە بەهۆی بەهێزبوونی ئێمە و هەر بەم هۆیەوەیە ئێمە 

لەسەركەوتن نزیكین. بەڵێ من ئەو كاتەی باسی ئەم شتانەم دەكرد زۆر 

دڵنیابووم  و هیچ شتێكم نەسڕییەوە، تەنانەت یەك بین نوسیم و قەڵەمم 

لەسەر كاغەز هەڵنەگرت، بە دەر لەمەش كاتی ئەوەم هەبوو بیر لەو شتانە 

بكەمەوە.
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 شەوانە كە مرۆڤ لەناو بیركردنەوەكانیدا نوقم ئەبێت، بیرم لەم شتانە 

رۆح  و  شارەكان  سەر  بە  تاریكییەك  شەوانە  تەواو  ساڵی  سێ  ك��ردەوە. 

لە  تەواو  كردبوو. سێ ساڵی  ئێوە دروستتان  كە  زاڵبوو،  ئێمەدا  گیانی  و 

تاریكی شەواندا، ئێمە بە نهێنی لەگەڵ بیركردنەوەكانی خۆمان دەستەویەخە 

دەتوانم  ئێستا  ئێوەدا.  بەرامبەر  لە  بە چەكێك  بووە  ئەمڕۆكە  كە  بووین 

باس لە وشیاری و تێگەیشتن بكەم، لەبەرئەوەی ئێمە ئەمڕۆ بە دڵنیاییەوە 

شت  هەموو  لێكداوەتەوەو  شتێكمان  هەموو  كە  گەیشتووین  شتێك  بە 

روون و ئاشكرایە، ئەو شوێنەی تێگەیشتن و وشیاری و بوێری و نەترسی 

سادە  و  رووكەشانە  زۆر  كە  تۆوە  بەالی  یەكتر.  دەستی  داوەتە  دەستیان 

باست لە تێگەیشتن و وشیاری دەكرد، بە دڵنیاییەوە جێگای سەرسوڕمانە 

كوتوپڕ  تێگەیشتنێكی  و  وشیاری  مێژوویدا،  دۆخی  لەگەڵ  پەيوەند  لە  كە 

دەركەوێت. لێرەدا جارێكی تر روودەكەمە تۆ. 

بووبێت، جێگای  رازی  دەروونی خۆیدا  لە رۆح و  كە مرۆڤ  ئەوەی 

بابەتە كە  ئەم  لە رستەكانی دواتردا دەپەرژمە سەر  نییە،  شادی خولقێن 

مەبەستی بابەتەكە ئەو شتەیە كە بۆت دەنوسم، بەاڵم سەرەتا دەمەوێت 

چەند خاڵێك روون بكەمەوە. ئەو خااڵنەی كە دەگەڕێتەوە بۆ بیرەوەری 

تەنها  دەمەوێت  دەكرێت  ئەو شوێنەی  تا  ئێمە،  هاوڕێیەتی  و  تۆ  لە  من 

بۆ هێشتنەوەی هاوڕێیەتییەك  بدەم كە مرۆڤ دەتوانێت،  ئەنجام  كارێك 

كە خەریكە لە ناو دەچێت بیكات. دەمەوێت روونی بكەمەوە هاوڕێیەتی 

ئێمە بۆچی دەگەڕێتەوەو ئێمە بۆچی هاوڕێ بووین. من پێشتر وەاڵمی ئەم 

ئیدیعاو تەشەرەی تۆ )تۆ واڵتەكەتت خۆش ناوێ(م داوەتەوە. بیرەوەری ئەو 

وتەیە وازم لێ ناهێنێت. ئەمڕۆ دەمەوێت تەنها وەاڵمی ئەو پێكەنینە تاقەت 

پڕوكێنەی تۆ بدەمەوە ئەو كاتەی وشەی )توانا(ت بیست. تۆ وتت:«فەرەنسا 
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سەرەڕای هەموو تواناییەكانی نكۆڵی لە خۆی دەكات. زاناو بیرمەندەكانی 

ئێوە شك و گومان، یان گەڕانی گوماناوی بە دوای حەقیقەتیان پێ باشترەوە، 

لە  بەرزتر  ئەڵمان،  پێگەی  ئێمە  بكەیتەوە.  لێ  بیری  چۆن  بەندە  بەوە 

حەقیقەت و بە دوور لە هەرجۆرە گومان و دوودڵییەك دەبینین.«

ئەگەر  وتوومە،  پێشتریش  من  بەاڵم  بوو،  راست  ئەمە  بەدڵنیاییەوە 

بۆ  دەوێت،  عەداڵەتمان  واڵتەكەمان  لە  ئێمە  دەردەكەوێت  وا  جارجارە 

بین  واڵتەكەمان  عاشقی  كاتێك  تەنها  دەمانویست  ئێمە  دەگەڕایەوە  ئەوە 

كە الیەنگری عەداڵەت بێت، وەك چۆن هەركاتێك الیەنگری حەقیقەت و 

هیوا بووە خوازیاری ئەوە بووین عاشقی واڵتەكەمان بین، كە وایە ئێمە 

جیاوازیمان زۆر بوو، لەگەڵ ئێوە.

لە  بوو  خۆش  بەوە  دڵتان  ئێوە  هەبوو.  ویستمان  و  داخوازی  ئێمە   

واڵتەكەتان خزمەت بە دەسەاڵت دەكەن، ئەمە لە حاڵێكدایە ئێمە خەونمان 

بە حەقیقەت و راستییەوە دەبینی لە واڵتەكەمان. بەالی ئێوەوە سیاسەت 

لەسەر واقیعەكانی كۆمەڵگا دادەڕێژراو ئەوە بەس بوو، بۆ ئێوە. لە حاڵێكدا 

لە  هەبوو  ناڕوونمان  مانایەكی  وێناو  گ��ەورەدا،  سەرگەردانییە  لەو  ئێمە 

سیاسیەتی جێگای رێز، ئەو شتەی كە ئەمڕۆكە پێی دەگەینەوە. ئەو كاتەی 

ئەڵێم »ئێمە« مەبەستم رێبەرانی ئێمە نییە، بەاڵم ئەمە شتێكی گرنگ نییە، 

كە بمانەوێت دەربارەی قسە بكەین.

جارێكی تر لێرەدا دەبینم پێدەكەنیت پێم. تۆ هەمیشە بەگومان بووی 

بەرامبەر بە وشەكان. منیش هەروا بووم، بەاڵم من زیاتر لە خۆم بەگومان 

بووم. تۆ هەوڵت ئەدا من بەرەو هەمان رێگا ببەیت كە خۆت گرتبووتە 

و  خۆی  لەخولقانی  دەكات،  شەرم  توانایی  و  هۆش  رێگاییەی  ئەو  بەر، 

ئەو كاتەش من نەم دەتوانی ئەو رێگایەی تۆ بگرمە بەر، بەاڵم ئەمڕۆكە 
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دەمەوێت وەاڵمێكی روونتر پێ بدەمەوە. تۆ پرسیارت كرد حەقیقەت چییە؟ 

زۆر باشە، بەاڵم النیكەم ئێمە دەزانین درۆ چییە. درۆ ئەو شتەیە ئێمە لە 

ئێوەوە فێربووین. رۆح و گیان چییە؟ ئێمە بەرامبەرەكەی دەناسین، واتە 

مەرگ. مرۆڤ چییە؟ بەاڵم لێرەدا بەرامبەرت دەوەستمەوە، لەبەر ئەوەی 

ئێمە دەیناسین. مرۆڤ هەمان ئەو هێزەیە كە سەرەنجام دیكتاتۆرەكان و 

خولقێنەران لەناو دەبات.

 مرۆڤ هێزی ئەوەی هەیە شتە روون و ئاشكراكان بناسێت. ئەركی 

مرۆڤانە شتێك روون و ئاشكرایەو ئێمە ئەبێت پاسەوانی لێبكەین و بیپارێزین. 

ئێمەو  ئاڵۆزی  بۆ  دەگەڕێتەوە  گەیشتووین  پێی  ئێستا  ئێمە  دڵنیاییەی  ئەو 

چارەنوسی واڵتەكەمان، ئەگەر هیچ شتێك مانای نەبا، ئەو كات ئێوە لەسەر 

حەق بوون و راست بوون، بەاڵم شتێك هەیە كە هێشتا مانایەكی هەیە.

ئێمەو  بكەمەوە، هەربۆیە  بەردەوام دووپاتی  ناتوانم  بەدڵنیاییەوە من 

ئێوە زۆر جیاوازین لە یەكتر. ئێمە تێگەیشتنێكمان هەبوو لە واڵتەكەمان كە 

دەمان خستە ناو گەورەتییەكانی ترەوە، گەورەتیگەلێكی وەك: هاوڕێیەتی، 

ئەم  ویژدان.  و  عەداڵەت  بۆ  تێكۆشان  و  بیركردن  بەختەوەری،  مرۆڤ، 

كارە بوو بەهۆی ئەوەی ئێمە بەرامبەر بە واڵتەكەمان بە ترسەوە هەنگاو 

هەڵبگرین و شتەكان بە ئاسانی قبوڵ نەكەین. بەمەشەوە ئەوە ئێمە بووین 

واڵتەكەمان  بۆ  كۆیلەمان  ئێمە  راستماندەكرد.  و  سەركەوتین  سەرەنجام 

دروستنەكرد، ئێمە لەبەر واڵتەكەمان ئەوەی دەبوایە بیڵێین وتمان و هیچ 

دوو دڵ نەبووین لەو بارەوە. ئێمە بە تاقەت و سەبرەوە هەڵسوكەوتمان 

كرد بۆ ئەوەی بتوانین بە روونی هەموو شتێك ببینین، لەناو ئەو هەمووە 

بەوە  كە  دەكرد،  شادی  و  خۆشی  بە  هەستمان  بەدبەختییەدا،  و  رەنج  

بگەین كە توانیومانە، هاوكات بە هەموو ئەو شتانە بگەین كە خەباتمان 
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كە  مرۆڤەوە  الیەنانەی  ئەو  بەهەموو  ئێوە  پێچەوانەوەی  بە  دەكرد،  بۆ 

ئەوەی  لەبەر  بێمانایە،  ئێوە  لەخۆ  دەكرد،  نییە، خەباتتان  بە واڵت  سەر 

رێكخراوەكەتان و پلە زنجیرەی رێكخراوەكەتان شتێكی رێكوپێك و بێ هەڵە 

نییە، هەروەها بەهاكانیشتان لەم پەيوەنديەدا ناگونجێت. تەنها دڵ نییە، 

كە لە الیەن ئێوەوە خیانەتی پێكراوە. عەقڵ و شعور تۆڵە دەستێنێتەوە. 

ئەو  قەرەبووی  ئێوە  نەتانداوە.  دەیەوێت،  عەقڵ  كە  بەهایەی  ئەو  ئێوە 

باجە سەنگینەی كە رۆشنبینی دەیەوێت، نەتانداوە. من دەتوانم لە قواڵیی 

شكستی خۆمانەوە پێتان بڵێم هەر ئەمانە بوون بەهۆی شكستی ئێوە.

با لە بەرامبەردا ئەم رووداوە بگێڕمەوە، لە زیندانێكەوە لە شوێنێك لە 

فەرەنسا كە من دەیناسم، رۆژێك بەیانی زوو سەربازە چەكدارەكان یازدە 

فەرەنسای بە ترۆمبیلێك دەبەن بۆ گۆڕستان، بۆ ئەوەی لەوێ تیربارانیان 

بكەن. لەم یازدە كەسە تەنها پێنج، یان شەش كەسیان كارێكیان كردووە، 

كە شیاوی ئەم سزا گەورەیە بێت: خوێندنەوەی راگەیاندنێك، بەشداریكردن 

لە كۆبوونەوەیەك و زیاتر لە هەموان نافەرمانی. ئەمانە بێدەنگ و بێجوڵە 

دایگرتوون، ترسێكی  دڵنیاییەوە ترس  بە  دانیشتوون،  ترۆمبیلەكەدا  ناو  لە 

ئاسایی و رۆژانە، ئەگەر بكرێت بەو شێوەیە ناوی ببرێت. ئەو ترسەی كە بە 

ئاوێتەبوون لەگەڵ تارماییەك لە نەناسراوەكاندا هەموو مرۆڤێك دەگرێتەوە، 

ئەو ترسەی بوێری خۆی لەگەڵيدا دەگونجێنێت. زیندانییەكانی تر هیچیان 

نەكردووە. زانینی ئەوەی كە بەهۆی هەڵەیەیەك، یان لێك تێنەگەیشتنێك 

دەكوژرێن، یان دەبن بە قوربانی جۆرێك كەمتەرخەمی و بێ مبااڵتی، ئەو 

ساتە دەكات بە ساتێكی ئازاردەرو دژوار بۆیان.

الوان  تازە  سیمای  روخسارو  لەگەڵدایە  ساڵەشیان  شازدە  كوڕێكی   

ئەناسیت و ئیتر پێویست ناكات دەربارەی ئەو شتە قسەت بۆ بكەم ئەم 
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بێ  ئەو  دۆڕاندبێت،  خۆی  كە  نێچێرێكە  وەك  ترسدا  بەرامبەر  لە  كوڕە 

ئەوەی هەست بە شەرم بكات لەوەی كە دەترسێت-وەها بە سوكایەتییەوە 

پێمەكەنە- ددانەكانی لە تەقەیان دەهات و دەلەرزی، بەاڵم ئێوە قەشەیەكی 

مەیدانی جەنگتان الی دانابوو ئەركی ئەوە بوو لەم ساتە ترسینەدا سوكنایی 

پێبدات. 

بكرێت  ئيعدام  بڕیارە  مرۆڤەی  ئەو  بۆ  بڵێم  ئەوە  دەتوانم  الموایە 

نییە،  مانایەكی  هیچ  مەرگ  پاش  ژیانی  دەرب��ارەی  گفتو گۆ  و  قسەكردن 

وێناكردنی ئەوەی گۆڕە بە كۆمەڵەكان كۆتایی هەموو شتێك نییە، بۆ ئەوان 

زۆر دژوارە: زیندانییەكان لە ناو ترۆمبیلەكەدا متەقیان لێوە نایەت.

 قەشەكە روو دەكاتە كوڕە منداڵەكە كە لە وچێكدا كزۆڵەی كردووە، 

قەشەكە  لە  تر  لەوانی  زیاتر  كوڕەكە  دڵنیاییەوە  بە  ئەداتەوەو  دڵنەوایی 

دەگات و گوێ ئەداتە قسەكانی. ئەو بەوپەڕی راستگۆییەوە گوێی داوەتە 

دژوارترین  لە  دەكات،  چرۆ  دڵیدا  لە  هیوا  تر  جارێكی  قەشەو  قسەكانی 

بێدەنگی زاڵ دەبێت هەندێ جار ئەوە  ساتەكانی ترس و دڵەڕاوكەدا كە 

چارەسەر  كێشەكان  هەموو  قەشەیە  ئەم  بكات:  قسەیەك  كەسێك  بەسە 

دەكات و هەموو شتێك چارەسەر دەبێت. كوڕە دەستدەكات بە قسەكردن:« 

من هیچم نەكردوە.« قەشە دەڵێت:«بەڵێ، بەاڵم ئیتر ئەمە ئەو شتە نییە، 

بمریت.«  بەباشی  بكەیت  ئامادە  خۆت  ئەبێ  تۆ  دەكەین،  لەسەر  قسەی 

»تێگەیشتن لەو شتەی من دەیڵێم دژوار نییە.« »من هاوڕێی تۆم و رەنگە 

لێت تێبگەم، بەاڵم درەنگە. 

من وەك خودا لە تەنیشتم. دەبینیت زۆر ئاسان تەواو ئەبێت.« كوڕە 

گەنجەكە رووی وەردەگێڕێت. قەشە باسی خودا دەكات. ئەو كوڕە باوەڕی 

بە  شتێك  هیچ  حاڵەدا  لەو  كەوایە  هەیە،  باوەڕی  بەڵێ  هەیە؟  بە خودا 
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بەراورد لەگەڵ ئەو ئەنجامەی چاوەڕێی دەكات گرنگی نییە، بەاڵم ئەو هەر 

لەم ئارامشە دەترسێت. قەشەی مەیدانی جەنگ ئەم رستەیە دەڵێتەوە:«من 

هاوڕێی تۆم.«

زیندانییەكانی تر بێدەنگن. قەشە دەبی بیری الی ئەوانیش بێت. قەشە 

خۆی لە كۆمەڵی بێدەنگی ئەوان نزیك دەكاتەوە، بۆ ساتێك پشت دەكاتە 

جووڵەی  دەنگی  پێش و  دەڕواتە  ئارامی  بە  ترۆمبیلەكە  بچوكەكە.  كوڕە 

تایەكانی لە سەر ئەو جادەیەی كە بە شەونم تەڕبووە، دەبیسترێت. ئەو وێنا 

بێزاركەرە بێنابەرچاوی خۆت: بۆنی بەیانیانی لەشی پیاوان، ئەو دیمەنەی 

ساتەی  ئەو  وەك  دەنگێك  پێدەكات.  هەستی  بەاڵم  نایبینێت،  مرۆڤ  كە 

مرۆڤ زین و بەرگی ئەسپێك دەبەستێت دەبیسترێت، دەنگی جیكەجیكی 

خێمەی  ژێر  دەچێتە  ئارامی  بە  بچوكەكە  كوڕە  دەبیسترێت.  باڵندەكان 

ترۆمبیلەكە. لەوێ  درزێكی باریك لەنێوان خێمەكەو چوارچێوەی ترۆمبیلەكەدا 

تر  كەسەكەی  هەڵبێت.  لەوێوە  دەتوانێت  بیەوێت  ئەگەر  دەدۆزێتەوە، 

پشتی لەوەو سەربازەكان لە كورسییەكەی پێشەوەی ترۆمبیلەكە ئاگایان لە 

پێشەوەیە بۆ ئەوەی لەو بەرەبەیانە زووەدا رێگاكە ون نەكەن. ئیتر بیری 

لێناكاتەوە، خێمەكە الدەدات، لە درزە باریكەكەوە خۆی دەدزێتەوەو باز 

خێراكانی  هەنگاوە  دەنگی  تەنها  نابیسترێت،  كەوتنەكەی  دەنگی  دەدات. 

لەسەر جادەكەو ئیتر هیچ. ئەو لە دەرەوە لە چۆڵەوانییەكدایە كە دەنگی 

جوڵەی  دەنگی  بەاڵم  دەخنكێنێت،  لەخۆیدا  هەڵهاتن  كاتی  هەنگاوەكانی 

خێمەكە ، هەروەها هەوای فێنكی بەرەبەیان كە دێتە ناو تڕۆمبیلەكەوە وا 

دەكات قەشەو زیندانییەكان بە هەڵهاتنەكەی بزانن. قەشە بۆ ساتێك چاو 

لە زیندانییەكان دەكات و ئەوان بێدەنگ چاوی لێدەكەن. لەم ساتەدا پیاوی 

ئەبێت  چییە،  ئێرە  بۆ  هاتنی  كە هۆی  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  خودا، 
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بڕیاربدات كە لە كامە الیەنە، بكوژەكان یان قوربانییەكان، بەاڵم ئەو پێشتر 

بەمست داویە لە چوارچێوەی ئەو ترۆمبیلە، كە ئەو و هاوڕیگاكانی تێدایە. 

ترۆمبیلەكەوەو  ناو  دێنە  لێدەدرێت. دوو سەرباز  كردنەوە  ئاگادار  زەنگی 

چاودێری زیندانییەكان دەكەن. دوو سەربازی تر هەڵدێن و بە هەڵهاتن لەو 

بڕێك  قیری جادەكە  لەسەر  قەشە  دەكەونەوە.  لەوان دوور  چۆڵەوانییەدا 

لەوالی ترۆمبیلەكەوە وەستاوەو چاویان لێدەكات، كە لە ناو ئەو مژە تۆخەدا 

تەنها  پیاوەكان  ترۆمبیلەكەدا  ناو  لە  بەدوای كوڕەكە دەكەون،  هەڵدێن و 

گوێیان لە دەنگی بەشوێن كەوتن، هاوارە كپەكان، دەنگی فیشەك و دواتر 

تا دێ نزیك دەبنەوەو سەرەنجام  بێدەنگی دەبێت، دواتر ئەو دەنگانەی 

دەنگی هەنگاوە ئارامەكان.

 كوڕەكە دەگەڕێننەوە بۆ ناو ترۆمبیلەكە. فیشەك لێی نەداوە بەپێوە 

دەوەستێت، لە حاڵێكدا مژێكی تۆخ چواردەوری داوە، كوت و پڕ ترس بە 

سەریدا زاڵ بوو و تەسلیم بوو. پاسەوانەكان بە جێگەی ئەوەی بیدەنە بەر 

بۆ ناو ماشێنەكە، زیاتر دەیانكێشا بە شوێن خۆیاندا. بڕێكیان لێدا، بەاڵم 

نەك زۆر. بەشە گرنگەكەی هێشتا مابوو. كوڕە منداڵەكە نە ئەوە بوو چاو 

لە قەشە بكات نەك لە كەسی تر. 

دانیشتووە.  شۆفێرەكەوە  لەالی  ترۆمبیلەكەو  پێشەوەی  چۆتە  قەشە 

سەربازێك جێگاكەی دەگرێتەوە. كوڕەكە فڕێدەدرێتە سوچێكی ترۆمبیلەكە، 

درزی  لەنێوان  كە  جادەكە  دەبڕێتە  چاو  هەمدیسان  ئەو  ناگری.  بەاڵم 

بەیانی خۆر هەڵدێت. من  دیارە.  ترۆمبیلەكەوە  بن  ترۆمبیلەكەو  خێمەی 

باشتر  بەاڵم  روویداوە،  ئیتر چی  بزانی  ئەتوانی  ئاسان  زۆر  تۆ  دەتناسم، 

وایە بزانیت كێ ئەم رووداوەی بۆم گێڕایەوە. قەشەیەكی فەرەنسای. ئەو 

وتی:« من كە بیرلەكاری ئەو پیاوە دەكەمەوە شەرم دەكەم و كە بیرلەوە 
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بخاتە  خۆی  خودای  نابێت  ئامادە  فەرەنسای  قەشەیەكی  هیچ  دەكەمەوە 

خزمەت تاوانبارانێكی وەهاوە خۆشحاڵ ئەبم.« راستی دەكرد. ئەو قەشەیەی 

مەیدانی جەنگ)قەشەی یەكەم( راست وەك تۆ بیری دەكردەوە.

 ئەو بیری دەكردەوە زۆر عادی و ئاساییە تەنانەت باوەڕەكانی خۆی 

بخاتە خزمەت واڵتەكەیانەوە. خودی خوداكانیش لەالیەن ئێوەوە جۆشدراون 

و مۆبیلیزە كراون. ئەوان لەگەڵ ئێوەن، وەك چۆن تۆ دەیڵێیت، بەاڵم نەك 

بە ویستی خۆیان، بەڵكو بە زۆر. ئێوە ئیتر ناتوانن بە ئاشكرا ببینن، لەبەر 

ئەوەی لە شادی خۆشیدا نوقم بوون. ئێستا لەم خەباتەدا ئێوە دەستتان بە 

سەرچاوەیەك دەگات كە رق و بێزاریی بۆتان هێناوە. ئێوە زیاتر گرنگی بە 

چەك و شاكارە گەورەكان دەدەن لەبری گرنگیدان بە ئامانج و ئارمانەكان، 

بەمەستی شوێنكەوتنی باوەڕەكانتان، بە شێوەیەكی دەمارگرژانە هەموو شت 

تێكد دەدەن.

كوڕێكی  كوشتنی  پێدەكەین.  دەست  گومانكردنەوە  و  عەقڵ  لە  ئێمە 

تازەالو بەس بوو ئێمە تووڕەیی بخەینە الی عەقڵ و لێرە بەدواوە ئێمە 

دوو هێزین بەرامبەر بە هێزێك. دەمەوێت دەربارەی توڕەیی قسە بكەم.

لەبیرتە؟ دوای ئەوەی من سەرم سوڕما بەهۆی هەڵچوونی یەكێك لە 

باش  زۆر  وتت:«  مندا  سەرسوڕمانەكەی  بەرامبەر  لە  دەسەاڵتدارەكانەوە، 

باش  تایبەتمەندییەكی  لە  فەرەنساییەكان  كە  تێناگەی  لەوە  تۆ  بەاڵم  بوو، 

بێبەرین، ئەویش توڕەییە.«، بەاڵم بەوجۆرە نییە، فەرەنساییەكان ئەو كاتەی 

باس لە تایبەتمەندی باش دەكرێت، زۆر بە گومانەوە چاو لە شتەكان دەكەن. 

ئەوان هەركات پێویست بێت خۆیان دەگونجێنن. ئەم كارە دەبێت بەهۆی 

توڕەییەكی بەهێزو بێدەنگ، ئەو شتەی كە ئێوە تا ئێستا تەنانەت دەستتان 

نەكردووە بە ناسینی. بەكورتی بەمجۆرە توڕەییەوە، ئەو جۆرە توڕەییەی 
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لە  وتوومە  چۆن  وەك  لەبەرئەوەی  بكەم،  قسە  دەمەوێت  دەیناسم،  كە 

هەست و دەروونی مرۆڤەكاندا دڵنیابوون و ئەرخایەن بوون بە خۆشییەوە 

چیمان  درێ��ژەدا  دوورو  رێگا  لەم  ئەزانین  باش  زۆر  ئێمە  نییە،  یەكێك 

لەدەستداوە، ئێمە زۆر باش ئەزانین چ بەهایەكمان داوە بۆ ئەم شادی و 

حەزە دژوارو ناخۆشەمان، ئەو شادی ئەوەی كە لەم خەباتەدا، لەگەڵ خۆمان 

رێككەوتبێتین. هۆكاری ئەوەی لەم خەباتەدا، بە هەمان رادەی دڵنیابوون 

و هیواداربوون، رەنج و ناخۆشیشی لەگەڵدایە. ئەوەیە ئێمە بەرامبەر بەم 

بابەتە كە شتێكە دروست نابێتەوە زۆر هەستیارین. ئێمە زۆر دڵنیا نەبووین 

نە  لەگەڵتان جەنگ بكەین.  نەبووین دەبێت  دڵنیا  لە جەنگ كردن. زۆر 

بەكۆمەڵ و دژوارو  ناوخۆیی هەڵبژارد، خەباتێكی  ئێمەی جەنگی  تەوەی 

 درێژخایەن، لەخۆبردوویی و گیانبازییەك كە بە هیچ تەفسیرێك هاتە بەرباس.

 نەتەوەیی ئێمە لە سەر ویستی خۆی و بە حەزی خۆی دەستیكرد بە جەنگ، 

نەك بە ویستی واڵتێكی بێ مێشك و ترسنۆك. نەتەوەی ئێمە لە جەنگدا 

خۆی دۆزییەوەو هەوڵدەدات بە تێگەیشتنێكی دروست لە خۆی بگات و 

باوەڕی بە خۆی هەبێت، بەاڵم ئەم نەتەوە بۆ ئەم شكۆ و گەورەییەی كە 

دەیویست، دەبوایە شتێكی گەورەی لە دەستدابا. تەنانەت لەم ڕوەشەوە 

بەخۆیاندا  ئەوەن  شایستەی  ئێوە  نەتەوەی  لە  زیاتر  زۆر  ئێمە  نەتەوەی 

هەڵبدەن و پەسنی خۆیان بكەن، لەبەرئەوەی ئەمە باشتر رۆڵەكانییەتی لە 

خوێندا دەگەوزێن، ئەمە دڵتەزێنترین پەرچەكرداری منە. خاڵێكی پۆزەتیڤ 

لێرەدا هەیە، كە لە جەنگدا زۆر گاڵتەجاڕە، مەرگ بەشێوەی كوت و پڕ 

لەشوێنە جیاوازەكان روودەدات. 

لەم جەنگەی كە ئێمە هەڵمانبژاردووە، بوێری و لەخۆبردوویی خۆی 

رۆژێك  هەموو  ئێمەیە  دەروونی  و  گیان  بێگەردترین  ئەمە  دەردەخ��ات. 
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گوللە باران دەكرێت. گەمژەیی ئێوە شتێك نییە، پێش بینی نەكرێت.

 ئێوە هیچ كات لەو شتە نەگەیشتوون كە مرۆڤ دەبێت هەڵیبژێرێت، 

بەاڵم ئەو شتەی كە دەبێ وێرانی بكات زۆر باش ئەناسن.

ئێمە ئەڵێین بۆ رۆح و دەروونی خۆمان هەستاوین و خەبات دەكەین، 

ئەم شتەش ئەزانین رۆح و دەروون، ئەگەر بكەوێتە بەر هێرشی هێزێكی 

التان  ئێوە  ترە.  هێزێكی  بە  باوەڕمان  ئێمە  دەمرێت.  وێرانگەر،  تەواو 

بێدەنگەی  كە  دونیایەدا  لەو  ئێمە  راستەقینەی  روخساری  ئەتوانن  وایە 

هەڵبژاردووەو چاوی خۆی نوقاندووە، بە ناشیرین نیشان بدەن.

 ئەو روخسارەی كە جارجارە بە گوللەكان دەیبێژن، بەاڵم ئێوە ئاگاتان 

لەو سەبرو بەردەوامیەتە نییە، كە وادەكات لە فەرەنسا بەوەی تێپەڕینی 

ئەم  دەوەستێتەوە.  دژوارییەكان  بە  بەرامبەر  و  دەگرێت  لەبەرچاو  كات 

هیوایەكی كەمە لە بێ هیواییەدا كە لەساتە دژوارەكاندا پشت و پەنامانەو 

ورەمان پێدەبەخشێت. هاوڕێ و دۆستەكانی ئێمە سەبریان زۆر زۆرترە لە 

بكوژو جەالدەكان و زۆر زیاترن لە فیشەكەكان. وەك دەبینیت بەدڵنیاییەوە 

فەرانساییەكانیش دەتوانن توڕەبن و ئەو تایبەتمەندییەشیان هەیە.

دێسەمبەری 1943
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نامەی سێهەم

تا ئێرە من دەربارەی واڵتەكەم قسەم كردوە. رەنگە لە سەرەتادا الت 

لە  دەرببڕم،  خۆم  بۆچوونی  جیاواز  شێوەیەكی  بە  دەمەوێت  وابووبێت 

راستییدا هیچ بەو شێوەیە نییە، بەڵكو لەبەر ئەوەیە ئیتر وشەكان بەالی من 

و تۆوە مانایەكی وەك یەكیان نییە، زمانی من و تۆ لەگەڵ یەكتر جیاوازە.

دەگرنە  خۆبردوویانە  لە  كردەوەو  ئەو  رەنگی  دەم  هەموو  وشەكان 

خۆیان كە سەرچاوەی دروستبوونیانن. وشەی »سەرزەمینی باوكی« بەالی 

ئێوەوە واتای خوێن و نەبینینی راستییەكانی هەیە كە وادەكات، تا هەتایە 

بەالی منەوە بێگانە بێت. ئێمە مانایەكی وشیارانەترمان بۆ ئەم وشە هەیە، 

وشیارانە بوون دەربارەی بوێرییەكی زۆرو بەرپرسایەتی هەڵگرتن، كەوادەكات 

یاریدەدەری مرۆڤ بێت، بۆئەوەی بە ویستەكانی بگات. سەرەنجام تۆ بەوە 

بیر   1939 ساڵی  وەك  ئێستاش  من  نەگۆڕیوە.  خۆم  رای  من  گەیشتووی 

دەكەمەوە. 

ئەوەی ئێستا دانی پێدا دەنێم، رەنگە زیاتر ئەم ئیدیعایەی من بخاتەڕوو. 

خزمەتی  لە  بێدەنگ  شێلگیرانەو  بەشێوەیەكی  ماوەیەی  ئەو  درێژایی  بە 

واڵتەكەماندا بووین، هیچ كات ئەو وێناو هیوایەی هەموو كات دەربارەی 

ساڵە  پێنج  راستییدا  لە  نەكردەوە،  دوور  خۆمان  لە  بوو  هەمان  ئەوروپا 
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بە  خۆتان  ئێوە  ئەوەیە  لەبەر  ئەمە  بەاڵم  نەوتووە،  هیچمان  دەرب��ارەی 

ئێمەو  لێرەشدا  كردووە.  قسەتان  بارەوە  لەو  ئاشكراتر  بەرزترو  دەنگی 

ئێوە زمانمان جیایە. ئەوروپای ئێمە ئەوروپای ئێوە نییە، بەاڵم بەرلەوەی 

كەمەوە  دڵنیات  النیكەم  دەمەوێت  ئێمە چییە  ئەوروپای  بكەم  لەوە  باس 

لە ناو هاندەرەكانمان بۆ خەبات دژ بە ئێوە) هەمان ئەو هاندەرانەی كە 

ئەمە  قەد  بە  هیچیان  رەنگە  ئێوەدا(  سەر  بە  سەركەوتن  بۆ  پێویستمانە 

كاریگەرییان نەبووبێت و قورساییان نەبێت، ئەویش ئاگاداربوونە لەوەی كە 

جەستەی واڵتەكەی ئێمە جگەلەوەی بریندار بووە، جگەلەوەی هەستیارترین 

لە جوانترین  كراوین  بێبەریش  بەڵكو  بینیووە،  خاڵی هەبوونمان خەساری 

وێناكانی خۆمان، لەبەر ئەوەی ئێوە وێناكانی ئێمەتان بەشێوەیەكی ناشیرین 

و گاڵتەجاڕانە نیشانی دونیا داوە. ئەوەی كە مرۆڤ ببینێت ئەو شتەی كە 

لە هەموو شت  نیشان دەدرێت  بەشێوەیەكی درۆیینەو خراپ  عاشقییەتی 

دژوارتر و ناخۆشترە. ئێوە ناوەرۆكێكی قێزەون و ناشیرینتان بۆ ئەورووپا 

هەڵبژاردووە، ئەو ئەورووپاییەی لە باشترینەكانی ئێمەتان سەندۆتەوە. ئێمە 

هەیە،  عەشقدایە  لە  جوانەی  و  ئارام  هێزە  ئەو  هەموو  بە  پێویستمان 

بۆئەوەی ئەو وێنایە لە ئێمەدا گەنج و بەهێز بەژیانی خۆی درێژەبدات، 

كۆیلەی  ئەرتەشی  كاتەوەی  لەو  ئیتر  ئەوروپایی  خەسڵەتی  ئێمە  كەوایە 

ئێوەی بەكاری دەبات بەكار نابەین. ئێمە لەبەرئەوە ئەم خەسڵەتە بەكار 

نابەین، بۆئەوەی بتوانین ناوەڕۆكی بەالڕێدا نەبراو و رەسەنەكەی كە هێشتا 

بۆتم  ئێستا  كە  ناوەڕۆك  هەمان  بپارێزین،  خۆمان  بۆ  زیندووە  ئێمە  الی 

شیكردەوە.

لەوەدایە  جیاوازییەكە  بەاڵم  دەكەن،  قسە  ئەوروپا  دەربارەی  ئێوەش 

بە  خۆمان  ئێمە  حاڵێكدا  لە  سەرمایەیە،  و  مڵك  ئێوەوە  بەالی  ئەوروپا 
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بەم  لەدەستبدەن  ئەفەریقا  ئێوە  بەرلەوەی  دەزانین.  ئەوروپا  لە  بەشێك 

شێوەیە قسەتان نەدەكرد. ئەمە جۆری دروستی عاشقێتی نییە، ئەم پارچە 

خاكە كە ئاسەواری سەدەیەك لەدوای یەكەكانی پێوەیە بەالی ئێوەوە تەنها 

حەشارگەیەكی نەخوازراوە، لە حاڵێكدا ئەم خاكە بەالی ئێمەوە هەموو دەم 

لە بەرزترین ئاستی هیواو و پشت و پەنادا بووە. وروژان و حەزی كتوپڕو 

كە هیچ  ئەمە هەستێكە  توڕەییە.  و  رق  دەرەنجامی  ئێوە  لەرادەبەدەری 

تێبگەیت  لەوە  دەتوانی  تۆ  كەوایە  نابەخشێت،  كەس  بە هیچ  شانازییەك 

ئەو كەسەی شیاوی خەسڵەتی ئەوروپایی بوونە هیچ حەزێكی نییە، بۆ ئەم 

هەستە)هەستەی ئێوە(.

ئەو كاتەی ئێوە باسی ئەوروپا دەكەن مەبەستتان پارچە زەوییەكە كە 

پێكهاتووە لە سەربازەكان، مەخزەنی دانەوێڵە، ئەو پیشەسازییانەی بەچۆكدا 

هاتوون و كەسانێكی بیرتیژ كە بوون بە كەرەسەیەك بە دەستی ئێوەوە. 

دەكەن  ئەوروپا  باسی  كاتەی  ئەو  دڵنیام  بەهەرحاڵ  ناكەم؟  راست  ئاخۆ 

ئیزن بە خۆتان ئەدەن درۆكانی خۆتان بتانخەڵەتێنن، تەنانەت لە باشترین 

ژمارەیەك  كە  دوورخەنەوە  خۆتان  لە  بیركردنەوەیە  ئەم  ناتوانن  دۆخدا، 

ئەڵمانیدا  سەرتری  رەگەزی  فەرمانڕەوایی  لەژێر  یەكگرتوو  نەتەوەكانی  لە 

بەرەو داهاتوویەكی یۆتۆپیایی، بەاڵم خوێناویی دەڕۆنە پێش. حەزدەكەم بە 

تەواوی هەست بەو جیاوازییە بكەن. بەالی ئێوەوە ئەوروپا پارچە زەوییەكە 

كە لەالیەن كێو، دەریا، بەربەست )سەد(ە فەراوانەكان، كە پڕن لە كانگاو 

ئەڵمانیا دەوری خۆی  پڕ بەرهەم داپۆشراون، گەمارۆ دراوەو  بە مەزرای 

بەشێوەیەك دەگێڕێت وەك ئەوەی تەنها چارەنوسی ئەڵمانیا گرنگە و بەس، 

بەاڵم بەالی ئێمەوە ئەوروپا پەناگەو سەرزەمینێكی مینۆكی)مەعنەوی(ە كە 

دەدەن،  روو  مرۆییەكان  بەسەرهاتە  سەرسوڕهێنەرترین  سەرزەمینەدا  لەو 
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لە سەدەی پێشترەوە تا ئێستا)مەبەست لەسەدەی نۆزدەیەمەوەیە( ئەوروپا 

پانتایەكی ناوازەو بێوێنە بووە، كە لەوێدا مرۆڤی رۆژئاوایی دژ بە دونیا، 

گەیشتوەتە  ئەمڕۆكە  ك��ردووەو  خەباتی  خۆی  بە  دژ  و  خوداكان  بە  دژ 

شۆڕشگێڕانەترین سەردەمی خۆی. وەك چۆن دەبینی هیچ خاڵێكی هاوبەش 

نییە، لە نێوانماندا. 

ناڕەزایەتی  نیشانەی  بە  من  نەوەك  بەوەی  بترسیت  ناكات  پێویست 

دەربڕین بە تۆ، هەمان رستە ریكالمییە كۆنەكان بەكار ببەم، من ناگەڕێمەوە 

بۆ نەریتی مەسیحی. پرسەكە شتێكی ترە. ئێوە لەم بارەوە زۆرتان قسە 

هەنگاوێكتان  هیچ  و  بوون  رۆم  الیەنگری  دەم  هەموو  ئێوە  ك��ردووە. 

نەناوە بۆ باڵوكردنەوەو بانگەشەی ناوبانگی مەسیح. ئەو ناوبانگەی كە لە 

رۆژێكەوە، بۆ مەسیح دەستی پێكرد كە ماچێك ئەوی نیشاندا بۆ ئەوەی لە 

خاچی بدەن. نەریتی مەسیحییەت تەنها یەكێك لەو نەریتانەیە كە ئەوروپای 

دروستكردووە و من لەو پێگەیەدا نیم بەرامبەر بە تۆ بەرگری لێبكەم، بۆ 

ئەم كارە غەریزەو هاندەرێك پێویستە كە لە رۆحێكی باوەڕدار دایە. زۆر 

باش دەزانیت من ئەو كەسە نیم، بەاڵم ئەو كاتەی الموایە واڵتەكەم بە ناوی 

ئەوروپاوە قسە دەكات، منیش نەریتی خۆمم هەیەو ئەو كاتەی بەرگری 

دەكەین لە واڵتەكەمان بەرگری دەكەین لە هەردوو شت.

ناو  لە  هاوكات  و  گەورەكان  كەسایەتییە  لە  هەندێ   لە  نەریتە  ئەم   

هەڵكەوتەو  گروپی  دوو  من  نەریتی  هەیە.  ماندونەناسیشدا  جەماوەرێكی 

نەریتە  ئەم  بوێرەكان.  گروپی  و  بیرتیژەكان  گروپی  هەڵبژێردراوی هەیە، 

رێبەرانی رۆشنبیر، هەروەها جەماوەری بێ ئەژماری خەڵكی هەیە. تۆ لەم 

بارەوە بڕیار لە سەر ئەوروپا بدە، ئەو ئەوروپایەی سنورەكانی بەرهەمی 

هەڵكەوتەیی ژمارەیەكی كەم لە مرۆڤەكان، هەروەها رۆح و گیانی سەرجەم 
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ئەو كەسانەیە لەو سەرزەمینەدا دەژین، لەگەڵ ئەو دڵۆپە رەنگانەی ئێوە 

لەسەر نەخشە كاتییەكەی خۆتان داتانناوە زۆر جیاوازە.

لەبیرتە رۆژێك كە بێزاربونی منت بە گاڵتە دەگرت وتت:« دۆنكیشۆت 

هیچ هێزێكی نەدەبوو، ئەگەر فاوست دەویست بەسەریدا زاڵ بێت.« ئەو 

كات پێم وتیت نە فاوست، نە دۆنكیشۆت نەیاندەویست هێرش بكەنە سەر 

یەكتر، هونەر بۆ ئەوە دروست بووە شەیتان بێنێتە ئەم دونیاوە.

تۆ زیاتر حەزت لە وێناو فەنتازیای تا رادەیەك زێدەڕۆیانە بوو، هەر 

بۆیە بەم شێوەیە درێژەت پێداو بۆچوونی خۆت دەربڕی:« مرۆڤ ئەبێت 

نەم  كات  ئەو  من  هەڵبژێرێت.«  یەكیان  زیگفریددا  و  هۆملێت  لەنێوان 

دەویست هەڵبژێرم و گرنگتر لە هەموان من ئەو كات لەسەر ئەو باوەڕە 

نەبووم رۆژئاوا لە شوێنێكدایە لە دەرەوەی ئەم هاوسەنگییەی نێوان هێزو 

زانستەوە، بەاڵم تۆ گرنگیت بە زانست نەدەداو تەنها باست لە هێزو قودرەت 

دەكرد. ئەمڕۆكە من باشتر لەوە تێدەگەم و دەزانم تەنانەت فاوستیش، بۆ 

كات  هەندێ  ئەزانین  ئەوە  راستییدا  لە  ئێمە  نەبوو.  كەڵكێكی  هیچ  تۆ 

وشیارییەوە  رووی  لە  هەڵبژاردنەكەمان  ئەگەر  بەاڵم  پێویستە،  هەڵبژاردن 

نائینسانییەو  هەڵبژاردنێكی  هەڵبژاردنە  ئەم  لەوەی  ئاگاداربوون  نەبایە، 

ئەوەی كە بەها مینۆكییەكان جیاناكرێنەوە، ئەو كات هەڵبژاردنی ئێمە لەچاو 

هەڵبژاردنی ئێوە هیچ جیاوازی و گرنگییەكی نەبوو. ئێمە دواتر ئەتوانین 

بیكەن،  نەتانتوانیوە  كات  هیچ  ئێوە  كە  شتەی  ئەو  لێوەربگرین.  كەڵكیان 

وەك چۆن دەبینیت جۆری بیركردنەوەی من بەهەمان شێوەی پێشترە. ئێمە 

مەرگمان بە چاوی خۆمان بینیوە. بەهایەكی زۆرمان داوە بۆئەوەی بتوانین 

وەفادار بین بەم جۆرە بیركردنەوەوە، بۆئەوەی من بەوە بگەم كە بڵێم 

ئەوروپای ئێوە ئەوروپای راستەقینە نییە، لەو ئەوروپای ئێوەدا هیچ شتێك 
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نییە، كە ببێت بەهۆی یەكگرتوویی یان ئیلهام بەخش بێت. ئەوروپای ئێمە 

گەڕانێكی هاوبەشە بەناو شتەكاندا. ناسین و جۆری روانینمان یارمەتیمان 

ئەدات بەرامبەر بە خواستەكانی ئێوە ملكەچ نەكەین.

دوای  كورتدا،  پشوودانێكی  لە  من  كاتێك  پێنادەم.  درێژەی  زۆر  ئیتر 

لە سوچی شەقامێكەوە گوزەر دەكەم  كاتژمێر خەباتی هاوبەش،  چەندین 

دەیناسم.  باشی  بە  كە  دەكەمەوە،  ئەوروپا  سەرجەم  لە  بیر  جار  زۆر 

سەرزەمینێكی شكۆدارە كە لە رەنج و ئازار دروستكراوەو مێژووی هەیە. 

لە  رۆزەكان  گوڵە  دەبینم،  ئایینییەكان  و  مێژوویی  بینا  تر  جاریكی  ئێستا 

زێڕنەكانی»كاراكۆ«،  بچوكە  پیازە  فلۆڕانس،  لە  پەرەستگەكاندا  باخچەی 

»رادشین« و شوێنە مردووەكانی، پەیكەرە تێك شكاوەكانی »پردی چارلز« 

كە لەسەر »وێڵتاوا« دروستكراوە، باخە دڵڕفێن و جوانەكانی »سالتزبۆرگ«. 

سەرجەم گوڵ و بەردو تەپۆڵكەو دیمەنەكان كە مرۆڤ و دونیاو دارە كۆن 

و بینا مێژووییەكانی الیەكەوە داناوە )دەبینم(. سەرجەم ئەم وێنانە كە لە 

یەكتر  تێكەڵی  دەتوێتەوەو  كۆبۆتەوە،  یەك  لەسەر  بیرەوەرییمدا  و  زەین 

دەبێت و فۆڕم و شكڵێكی یەكە دەگرێتەخۆ. ئەمەیە سەرزەمینی راستەقینەی 

باو و باپیرانم. ئەو كاتەی بیر لەوە دەكەمەوە سێبەری تۆ لە چەند ساڵ 

لەوە پێشەوە كەوتووە بەسەر ئەم فۆڕم و شكڵە پڕ لەوزە، لە هەمانكاتدا 

بەشێك  تەنانەت  دێت.  بەناوشانمدا  تەزێك  ئازارچێشتووەدا، هەستدەكەم 

رۆژێك  نەدەكردەوە  بیرم  وا  كات  ئەو  بینیوە.  پێكەوە  شوێنانەمان  لەم 

پێویست دەكات، لە چنگی ئێوەی دەربێنین و ئازادی بكەین. هێشتا هەندێ  

جار روودەدات لەكاتی توڕەیی و هەست بە سوكایەتی پێكردندا بەداخەوەم 

بۆ ئەوەی كە رۆزكان هێشتا لە پەرەستگەی »سێن ماركێز« دەتوانن گوڵ 

بدەن، هێشتا كۆترەكان بەپۆل لەسەر كڵێسەی »سالتزبۆرگ«دا هەڵدەفڕن 
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و دوور دەكەونەوەو هێشتا گوڵە شەمدانییە سورەكان ماندوو نەناسانە لە 

گۆڕستانە بچوكەكان لە »سی لە سیا »گوڵ دەردەدەن، بەاڵم لەو ساتانەدا 

كە راستەقینەن، هەست بە شادی دەكەم، لەبەر ئەوەی ئەم هەموو دیمەن 

هەموو  سەرزەمینە،  ئەم  شوێنی  كۆنترین  كشتوكاڵ  و  كێڵگەی  گوڵ  و  و 

بەهارێك ئەوەمان پێدەڵێن شتێك هەیە كە لە خوێندا ناگەوزێت.

 بەم وێنایە دەمەوێت كۆتایی بە قسەكانی خۆم بێنم. ئەوەی كە الم 

وابێت هەموو رۆژئاوا، هەروەها سی نەتەوەی جیاواز الیەنگری ئێمەن بەس 

نییە بۆم. من هیچ كات ناتوانم بێ ئەم خاكە بژیم، كەوایە دەزانم هەموو 

شتێك لە ئەوروپا، هەم سروشت و هەم رۆح و گیان، بێ هیچ بێزارییەكی 

رادەبەدەر، بەڵكو بە هێزێكی ئارام و روو بە سەركەوتن، پشت لە ئێوە 

دەكەن. ئەو چەكانەی كە رۆح و گیانی ئەوروپایی دەستی پێیان گەیشتووە، 

بۆ ئەوەی دژ بە ئێوە بەكاری بێنێت، هەمان ئەو چەكانەیە كە لەم خاكەدا 

بوونی هەیە، ئەو خاكەی كە هەموو دەم لەبەرهەمەكانیدا و لە شكۆفەكاندا 

جارێكی تر گوڵەكان دەڕوێنەوە.

لەبەر ئەوەی وەك  ئێوەدا سەردەكەوین،  ئێمە لەم شەڕەدا بە سەر   

بەهار ماندوونەناسین.

سەرەنجام دەزانم ئەو كاتەی ئێوە شكستدەخۆن، هێشتا شتەكان كۆتایی 

پێ نەهاتووە. بونیادنانەوەی ئەوروپا ئەركی سبەی رۆژی ئێمەیە. ئەوروپا 

بەاڵم هێشتا هەر  ببینیت،  بە خۆیەوە  بوونەوە  زیندوو  بەردەوام  دەبێت 

ئەوروپایە. هیچ شتێك لە دەست ناچێت. ئێمە بەو شێوەی كە ئەمڕۆ هەین 

عاشقی  ئێمە  واڵتەكەمان،  عاشقی  هاندەرەكانمان،  لە  دڵنیاین  بكەن،  وێنا 

نێوان  لە  هەستیار  هاوسەنگی  لەگەڵ  هاوكات  دانەبڕاوین،  ئەوروپایەكی 

لەخۆبردوویی و چاوەڕوانی بەختەوەریی، لەنێوان گیان و شمشێردا. جارێكیتر 



35 ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

راستییەو  لەبەرئەوەی  دەیڵم،  بیڵێم و  ئەبێ  لەبەرئەوەی  ئەڵێمەوە،  ئەمە 

ئەو راستی پێشكەوتنەی كە من و واڵتەكەم لە سەردەمی هاوڕێیەتییەمانەوە 

جۆرێك  هەڵگری  ئێمە  بەدواوە  لێرە  بدەم،  نیشانت  بینیوە  خۆیەوە  بە 

سەروەرین كە دەبێت بەهۆی لەناوچوونی ئێوەی

ئاپریلی 1944
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نامەی چوارەم

بەرخۆداندا  لەكاتی  ئێمە  با  بەاڵم  باشە،  زۆر  ناوناچێت،  لە  »مرۆڤ 

بمرین، ئەگەر چارەنوسی ئێمە لەناوچوونە، وەها هەڵسوكەوت نەكەین چما 

عەداڵەت بەڕێوە چووە.«

ئۆبێرمەن، نامەی 90

بۆ  نامەت  شارێكەوە  لە  من  هاتووە.  ئێوە  شكستی  سەردەمی  ئێستا 

دەنوسم كە لە هەموو دونیادا ناودارە و هەموان بە باشە ناوی دەبن و خۆی 

ئامادە دەكات بەوەی بە بەرچاوی ئێوەوە جێژنی ئازادی بگێڕێت. مرۆڤ 

لەم شارەدا دەزانێت كارەكان بێ دژواری و ناخۆشی ناڕۆنە پێش  و ئەوەی 

كە دەبێت سەرەتا شەوی تار تێپەڕ بكات، شەوێكی تارتر لەو سەردەمەی 

چوارساڵ لەوە پێش بە هاتنی ئێوە دەستی پێكرد.

 من لە شارێكەوە نامەت بۆ دەنوسم كە هیچ شتێكی نییە، شارێك بێ 

رووناكایی و گەرما، شارێك كە برسییەتی بەسەریدا داسەپاوە، بەاڵم هێشتا 

سەری دانەناوەندوەو ملكەچ نییە، بەم زوانە لێرە گڕێك هەڵدەستێت كە 

ئێوە ناتوانن بیری لێبكەنەوە، ئەگەر بەخت یارمان بێت رەنگە بكرێت یەكتر 

ببینینەوەو رووبەڕووی یەكتر بوەستینەوە. 

ئەوكات رەنگە بتوانین بە ئاگاداربوون لەو مەترسییەی لە بەردەماندایە، 
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دژ بە یەك جەنگ بكەین، من زۆر باش لە هاندەرەكانی تۆ تێدەگەم و تۆش 

دەتوانێت بزانیت چییە هاندەری من بۆ ئەم جەنگە. 

ئەم شەوانەی جوالی هاوكات هەم سوك و ئارامە و هەم قورس. ئەم 

شەوە لە سەر چۆمی »سێن« و لەناو دارەكاندا سوك و ئارامە، بەاڵم لەسەر 

رۆح و دەروونی ئەو كەسانە قورسایی دەكات، كە چاوەڕوانی بەرەبەیانن 

كە دەیناسن.

من چاوەڕوانم و بیر لە تۆ دەكەمەوە، شتێكیتر هەیە كە پێت بڵێم و 

ئەمە دوایین شتە. دەمەوێت پێت بڵێم چۆنە من و تۆ كە ئەوەندە وەك 

یەك دەچووین، ئێستا بووین بە دوژمنی یەكتر. ئەوەی كە چۆن توانیبووم 

لەگەڵ تۆدا بم و بۆچی ئەمڕۆكە هیچ خاڵێكی هاوبەش نییە، لەنێوان من 

و تۆدا.

من و تۆ هەردووكمان ماوەیەكی زۆر لەسەر ئەو باوەڕە بووین هیچ 

هاندەرێكی بەرز لەم دونیایەدا بوونی نییە، كە وایە فریو دراوین. من بە 

ئێستاشەوە تا رادەیەك لەسەر ئەو باوەڕەم، بەاڵم بە كۆمەڵێك دەرەنجام 

گەیشتووم جیاواز لەو شتەی تۆ قسەی لەسەر دەكەیت. ئێوە لەچەند ساڵ 

لەوە پێشەوە هەوڵتانداوە ئەم دەرەنجامانە بخەنە ناو رەوتی مێژووییەوە. 

مەبەستم ئەوەیە ئەگەر من بەڕاست شێوەی بیركردنەوەی تۆم قبوڵ كردبايە، 

پەسەندم  و  دەزانی  باش  بە  ئێوەم  هەڵسوكەوتی  شێوەی  ئەمڕۆ  كەوایە 

دەكرد. ئەم بابەتە ئەوەندە گرنگ و جیدییە كە من ئەبێ لەدڵی ئەم شەوە 

هاوینییەدا، كە ئێمە زۆر دڵمان پێی خۆشەو هیوابەخشە بۆمان و ئێوە لێی 

دەترسن، خۆم رابگرم و سنورەكانی خۆم دیاری بكەم. 

تۆ هیچ كات لەسەر ئەو باوەڕە نەبووی ئەم دونیایە مانایەكی هەیە، 

باوەڕە گەیشتووی كە هەموو شت یەكسانەو چاكەو خراپە  هەربۆیە بەو 
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بەپێی خواستی كەسەكان پێناسە بكەیت. تۆ رازی بووی بەوەی لە نەبوونی 

بەها مرۆیی و خواوەندییەكاندا هیچ بەهایەك نییە، جگە لەو بەهایانەی 

لە دونیای ئاژەڵەكاندا زاڵە، واتە توندوتیژی و لێهاتوویی. تۆ بەو ئەنجامە 

گەیشتی مرۆڤ بێ بەهایەو هیچ گرینگییەكی نییە، دەكرێت رۆحی لە ناو 

تاكەكان  كەڵكەڵەی  تەنها  مێژووییەكاندا  سەردەمە  شێتانەترین  لە  و  ببیەن 

بەسەرهاتی هێزو تەنها ئەخالقیاتی ئەو فەتح و داگیركارییانەی، كە دەیكات. 

من كە لەسەر ئەو باوەڕە بووم وەك تۆ بیردەكەمەوە لە راستییدا هۆیەكەم 

نەبوو كە لەبەرامبەریدا دایبنێم مەگەر عەشقێكی گەرم و گوڕ بۆ راستی 

باری  لە  كتوپڕ  بوونێكی  ئەویشم وەك عاشق  و حەقیقەت كە سەرەنجام 

عەقلییەوە بە نادروستم زانی.

جیاوازی بابەتەكە لە چیدایە؟ تۆ بێ هیچ بیركردنەوەیەك و بە شێوەیەكی 

رووكەشیانە، بێ هیوایی و نائومێدیت وەرگرت و دەستت لە هیوا بەردا، 

ملكەچی  بەرادەیەك  تۆ  نەدا.  رووی  من  الی  كات  هیچ  كە  شتەی  ئەو 

ئەو زوڵم و زۆرانە بووی كە بەسەر ژیانی ئێمەدا زاڵە، بڕیارتدا خۆشت 

ئەم ناعەداڵەت و زوڵم و زۆرانە زیاتر بكەیت، ئەمە لە حاڵێكدا الموایە 

مرۆڤ ئەبێت رێز لە عەداڵەت بگرێت و دژ بە ناعەداڵەتی خەبات بكات، 

بوەستێتەوە.  دونیا  بە چارەڕەشی  دژ  ئەوەی  بۆ  بخولقێنێت.  بەختەوەری 

بە  سەرخۆشی،  و  مەستی  بە  خۆتتكرد  هیوایی  بێ  و  هیوایت  بێ  تۆ 

گەورەكردنەوەو گۆڕانی بە بنەمایەكی گشتی خۆت لێی رزگاركرد.

بە مرۆڤ شەڕ  ببەیت و دژ  لەناو  ئەوە بووی مرۆڤ  تۆ خوازیاری   

بكەیت، بۆ ئەوەی ناهەمەتییەكانی زیاتر بێت. من ئامادە نەبووم ئەم جۆرە 

بێ هیوایی و نائۆمیدییە، هەروەها دونیایەكی وەها پڕ لە عەزاب و ئازار 

وەربگرم. تەنها شتێك كە من دەمویست ئەوە بوو مرۆڤەكان جارێكی تر 
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یەكگرتوو بن، بۆ ئەوەی دژ بە چارەنوسی شێواوی خۆیان بجەنگن.

وەك دەزانیت ئێمە شتی جیاواز لە بنەمایەكی گشتی یەكە فێربووین. بە 

تێپەڕبوونی كات، تۆ دەستبەرداری هەموو ئەو شتانە بووی كە دەكرێت بە 

گەشبینی ناوی ببەین و بەوە گەیشتی زۆر ئاسانترە )یان هیچ جیاوازییەك 

ئەڵمانی  كەس  میلیۆن  بە  جێگای  بە  یان  تۆ  جێگای  بە  كەسێك  ناكات( 

بیربكاتەوە. لەو رووەوە كە ئێوە لە جەنگ دژ بە بەهەشت ماندوو ببوون 

كەوایە ئامانجتان لە گەڕانێكی بێوچاندا بینی، كە لەو گەڕانەدا ئەركی ئێوە 

ئەوەیە رۆحی مرۆڤەكان وێران بكات و دونیا بەرەو وێرانی ببات. ئەوەی 

راستی بێت ئێوە زوڵم و زۆرتان پەسەندكرد و خۆتان كرد بە خوداكانەوە. 

لۆژیكی ئێوە تەواو روون و ئاشكرایە.

بە  بەرامبەر  بتوانم  بۆئەوەی  هەڵبژارد،  عەدالەتم  پێچەوانەوە  بە  من 

ماناو  هیچ  ب��اوەڕەم  ئەو  لەسەر  ئێستاش  من  بمێنمەوە.  وەف��ادار  جیهان 

چەمكێكی بەرز لەم دونیایەدا بوونی نییە، بەاڵم ئەوە دەزانم شتێك هەیە 

لەبەرئەوەی مرۆڤ تەنها  لەم دونیایە كە مانایە هەیەو ئەو شتە مرۆڤە، 

بوونی  راستییەك  النیكەم  دونیایەدا  لەم  مانایە.  خوازیاری  بوونەوەرێكە 

بە خودی  دژ  ئەوەیە مرۆڤ  ئێمە  ئەركی  مرۆڤەو  راستییەش  ئەو  هەیەو 

چارەنوس بوەستێتەوەو خوازیاری بەدی هاتنی حەقیقەت بێت. تەنها هۆكار 

بۆ بوونی دونیا مرۆڤە، ئەگەر مرۆڤ بیەوێت وێناو مانایەك كە دەربارەی 

ژیان هەیە بپارێزێت، ئەبێ مرۆڤ بپارێزێت. تۆ بە پێكەنین و سوكایەتییەوە 

توانامەوە  بە هەموو  مانایەكی هەیە؟ من  پاراستنی مرۆڤ چ  دەپرسیت: 

هاوار دەكەم: واتە خەسار نەگەیاندن بە مرۆڤ و لەبەرامبەردا دەرفەت دان 

بە عەداڵەت، لەبەرئەوەی ئەوە تەنها مرۆڤە لە عەدالەت تێدەگات.
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لەبەر ئەمەیە ئێمە خەبات دەكەین، لەبەرئەوەی ئێمە ناچار بووین 

هەمان  بكەوین.  ئێوە  شوێن  بڕۆین  پێیدا  نەماندەویست  رێگایەی  لەو 

ئەو رێگایەی سەرەنجام شكستمان خوارد تێییدا، لەبەرئەوەی بێ هیوایی 

هێزێكی  نائومێدی  و  هیوایی  بێ  بوو.  ئێوە  هێزی  ئێوە  نائومێدی  و 

زۆر و نەگۆڕێ هەیە، راستەقینەو رەسەنە، لەخۆی دڵنیاییەو بێ رەحم 

ئەو  ئەمە  دەیكات،  كارانەی  ئەو  ئەنجامی  بە  بەرامبەر  و كەمتەرخەمە 

شتە بوو ئێمەی تێك شكاند، لە حاڵێكدا ئێمە دوو دڵ بووین و هێشتا 

وینایەك لە بەختەوەرییمان لە بەردەم خۆماندا دەبینی. ئێمە لەسەر ئەو 

بەسەر  سەركەوتن  سەركەوتنە،  گەورەترین  بەختەوەری  بووین  باوەڕە 

چارەنوسێكدا كە بەسەرماندا داسەپابوو. تەنانەت لەسەردەمی شكستیشدا 

ئەم حەزە زۆرە، ئەم هەست بە كەمبوون وازی لێنەهێناین، بەاڵم ئەوەی 

پێویست بوو ئێوە كردتان و ئێمە كەوتینە بن و قواڵییەكانی مێژووەوە، 

بۆماوەی پێنج ساڵ، لە فێنكایی ئێواراندا نەمان دەتوانی گوێ لە چریكەی 

بە  بوو  نائومێدی  و  هیوایی  بێ  دەستەوەی  خۆدانە  بگرین.  باڵندەكان 

وێنای  كاریگەری  ژیان  لە  لەو رووەوە هەر چركەیەك  ناچاری.  شتێكی 

بۆ  لێی دوور كەوتینەوە،  بە گشتی  ئێمە  بوو،  لەگەڵدا  مەرگ هێنەری 

هیچ  مەرگ،  لە  ترس  بێ  بەرەبەیانێكی  هیچ  زەوی  ساڵ  پێنج  ماوەی 

ئێوارەیەكی بێ زیندانەكان، هیچ نیوەشەوێكی بێ قەتڵ و عامی و كوشتنی 

بە كۆمەڵ بە خۆوە نەبینی. بەڵێ ئێمە ناچار بووین شوێن ئێوە بكەوین، 

بەاڵم كاری دژواری ئێمە لەوێوە دەستی پێكرد كە بە السایی لە ئێوە هاتینە 

ناو جەنگەوە، بێ ئەوەی بەختەوەریمان لە بیركردبێت. سەرەڕای هات 

و هاوارو توندوتیژی هەوڵماندا بیرەوەری دەریایەكی شاد و هیوابەخش، 

تەپۆڵكەی لە بیرنەكراو و پێكەنینی روخسارێكی خۆشەویست و ئازیز لە 
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هەست و دەرونی خۆماندا بپارێزین، لەبەرئەوەی هەركات ئەم چەكە لە 

دەست بدەین ئێمەش وەك مردوویەك دەبین و هیچى تر. ئێستا زۆر 

باش دەزانین بەكارهێنانی چەكە رووتەكان، بۆ بەرگری لە بەختەوەری 

چەندەی كات پێویستەو چەنە خوێنی دەوێت.

ئێمە ناچاربووین وەك ئێوە بیربكەینەوەو قبوڵمان كرد، تا رادەیەك 

هەڵبژارد،  ناڕوونتان  و  لێل  پاڵەوانی  جۆرێك  ئێوە  بین.  ئێوە  وەك 

تەنها  ئەمە  لەدەستداوە  خۆی  مانای  كە  دونیایەكدا  لە  لەبەرئەوەی 

بەهایەكە بوونی هەیە. ئێوە ئەم جۆرە پاڵەوانییەتان بۆ خۆتان هەڵبژارد، 

بۆ ئێمەشتان هەڵبژارد.

 ئێمە بۆئەوەی نەمرین ناچاربووین وەك ئێوە هەڵسوكەوت بكەین، 

بەاڵم دواتر بەوەمان زانی سەركەوتنی ئێمە لەوەدایە ئامانجمان هەبێت. 

ئێستا كە سەرجەم ئەم بەسەرهاتە روو لە كۆتاییە، ئەتوانین بڵێین ئەو 

كە  ناڕوونە  شتێكی  پاڵەوانی  و  قارەمانی  ئەوەیە  فێربووین  ئێمە  شتەی 

دەربارەی قسە دەكەین. ئەوەی كە زۆر دژوارترو ئاڵۆزترە، بەختەوەرییە.

ئێستا ئەبێت هەموو شتت بۆ روون بووبێتەوە. تۆ دەزانیت ئێمەش 

دوژمنین. تۆ الیەنگرو پشتیوانی زوڵم و زۆریت و من لە هیچ شتێك 

بێزار نیم. ئێستا هۆكاری ئەو شتەی  لەم دونیایە بە قەد زوڵم و زۆر 

كە سەردەمانێك جۆرێك حەزو هەستی خێرابوو بە المەوە دەزانم. لەو 

ترس و دڵەڕاوكەیەی كە لەماوەی ئەم چوارساڵدا بەسەر ئێمەتاندا سەپاند، 

عەقڵ و شعوری تۆ بە هەمان رادەی غەریزەو هەستی تۆ بەشدار بووە. 

ئەكەم.  شەرمەزارت  و  دەكەم  سەركۆنە  تۆ  تەواوی  بە  من  بۆیە  هەر 

بەالی منەوە تۆ پێشتر مردووی، بەاڵم هاوكات كە من دادوەری دەكەم 

دەربارەی هەڵسوكەوتی ترسێنەری تۆ، دەبێت لەبیرم بێت ئێوەو ئێمە لە 
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گۆشە گیرییەكی وەك یەكەوە دەستمان پێكرد و توشی جۆرێك تراژیدیای 

بانگتان  مرۆڤ  بە  هێشتا  خۆتان،  دژایەتی  سەرەڕای  بووین.  وشیارانە 

بە  ئەبێ  بمێنینەوە  وەفادار  خۆمان  بە  بمانەوێت  ئێمە  ئەگەر  دەكەم، 

پێچەوانەی ئێوە، رێز لە هەموو ئەو شتانە بگرین لە دەروونی مرۆڤدایە. 

ئێوەدا بوو، لەبەر ئەوەی زۆر  باروودۆخەكە لە بەختی  ماوەیەكی زۆر 

ئاسانتر لە ئێمە مرۆڤ بكوژن. تا كۆتایی زەمەن ئەم سەرێتییە لەالیەن 

ئەو كەسانەوە كەڵكی لێوەر دەگیرێت كە وەك ئێوەن، بەاڵم تا كۆتایی 

سەرەڕای  مرۆڤ  ئەدەین  شاهیدی  نین،  ئێوە  وەك  كە  ئێمە  زەمەن، 

هەموو هەڵەو كەموكوڕییەكانی شایستەی بوونەو بێ تاوانە.

ئێمە لە كۆتایی ئەم جەنگەو لەناو جەرگەی ئەم شارەدا كە بووە، بە 

جەهەنم دەژین. سەرەڕای هەموو ئەو ئازارانەی چێشتوومانە، سەرەڕای 

هەموو كوژراوەكان، سەرەڕای هەموو جەستە لەتوپەت كراوەكان و گوندە 

پڕ لە هەتیو و بێ سەرپەرەستەكان دەتوانین بڵێین راست لەو ساتەدا بێ 

هیچ بەزەییەك ئێمە لەناو دەبەین هیچ رق و بێزارییەكمان لە دڵدا نییە، 

بەرامبەر بە ئێوە. تەنانەت ئەگەر سبەی، ئێمەش وەك زۆر كەسی تر 

ناچار بین رووبەڕووی مەرگ بینەوە هێشتا هیچ رق و بێزارییەكمان لە 

ئێوە نییە، ناتوانین دڵنیابین بەوەی لەو كاتەدا ئێمە ناترسین، بەاڵم هیچ 

رق و بێزارییەكمان لە دڵدا نییە، بەرامبەر ئێوە. ئێمە لە گەڵ هەموو 

ئەو شتانەی كە لە دونیا دەتوانین لێیان بێزار بین، رێك كەوتووین. ئێمە 

ناو  لە  ئێوە  بگەیەنین،  ئێوە  رۆحی  بە  خەسار  ئەوەی  بێ  دەمانەوێت 

ببیەن.

ئێمە  بە  بەرامبەر  سەرتربوونەی  ئەو  دەتوانن  دەبینی،  چۆن  وەك 

هەتانبوو هەر بمێنێتەوە و هەتان بێت، بەاڵم ئەم سەرتربوونە دەبێت 
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بێ  شەوە  ئەم  وادەك��ات  سەركەوتەیە  ئەم  ئێمە.  سەركەوتنی  بەهۆی 

لە  بیر  ئێوە  وەك  ئێمەش  لەوەدایە  ئێمە  هێزی  بۆم.  بێت  كەڵكەڵە 

ناكەین  نەهامەتییە  لەو  نكۆڵی  بەاڵم  دەكەینەوە،  بوون  جەوهەرەی 

لە  مرۆڤایەتیمان  ئامانجی  هەمانكاتدا  لە  هاتووە،  ئێمەدا  بەسەر  كە 

كۆتایی كارەساتی وشیارانەدا پاراستووەو ئەم ئامانجە بوێرییەكی ماندوو 

نەناسانەمان پێدەبەخشێت، بۆئەوەی باوەڕمان بە لە دایكبوونی دوبارە 

بێت. بەدڵنیاییەوە تۆمەتی ئێمە دژ بەبوون و هەبوون بەم شێوەیە سوكتر 

ئەوەندە  داوە  وشیارییەمان  ئەم  بۆ  ئێمە  كە  زۆر  بەهایەكی  نابێتەوە. 

قورسە وا دەردەكەوێت دۆخی بێ هیواكەری ئێمە هەر بەردەوام بێت. 

تۆقێنەرەكانی  و  ترسناك  دیوارە  بەرەبەیاندا،  لە  كوژراو  هەزار  سەدان 

زیندان، ئەوروپایەك كە لە خۆڵەكەی بۆنی تەرمی بە میلیۆن كوڕو كچی 

كوژراوی ئەو خاكە هەڵدەستێت. هەموو ئەمانە پێویست بوو بۆئەوەی 

ئێمە دوو یان سێ خاڵی زۆر كەم بایەخ بە دەست بێنین، ئەو خااڵنەی 

كەم  ژمارەیەكی  بە  یارمەتیدان  مەگەر  نەبێت،  بەهایەكیان  هیچ  رەنگە 

بەڵێ  بكات.  گیانی بەخت  بەرچاوتر  بۆ ئەوەی گەورەترو  ئێمەدا  لەناو 

ئەمە دەتوانێت ببێت بەهۆی بێ هیوایی و دڵشكاویی مرۆڤەكان، بەاڵم 

ئێمە دەبێ بیسەلمێنین شایستەی ئەم هەمووە ناعەداڵەتییە نین. 

ئەمە ئەركێكە ئێمە بە ئەستۆمان گرتووەو سبەی دەست پێدەكات. لەم 

شەوەی ئەوروپادا كە شنەیەكی هاوینی دێت بە میلیۆن مرۆڤی چەكدارو 

بێ چەك خۆیان بە جەنگ ئامادە دەكەن. 

نزیكە. من دەزانم بەهەشت  ئێوە  كاتی شكستی  نزیكەو  بەرەبەیان 

ئێوەو  تۆقێنەرەكانی  ترسینەرو  بە سەركەوتنە  بەرامبەر  بوو  كەمتەرخەم 

كەمتەر خەمیش ئەبێت بەرامبەر بە لەناو بردن و وێرانی تەواوی ئێوە، 
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ئێمە  بەاڵم  نییە،  بەهەشت  لە  ئەمڕۆش من هیچ چاوەڕوانییەكم  بەاڵم 

النیكەم بۆ رزگاری مرۆڤ لە تەنهایی هەوڵدەدەین، ئەو مرۆڤەی ئێوە 

هەوڵدەدەن پلەو پێگەكەی دابەزێنن. ئێوە باوەڕ بە جۆری مرۆڤایەتیتان 

بێ بەهاكردو هەزاران كەس لە ئێوە لە تەنیاییدا دەمرن. ئێستا دەتوانم 

ماڵئاواییت لە گەڵ بكەم.

جوالی 1944
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»هونەرمەند و سەردەمەكەی«
خولقان بە مەترسیەوە. 

دانایەكی رۆژهەاڵتی بەردەوام لە نزاكانیدا داوای لە خوداوەند دەكرد 

بەاڵم  بیبەخشێت،  پڕكێشمەكێش  سەردەمی  لە  ژیان  لە  و  بكات  لوتف 

لەبەرئەوەی ئێمە دانانین، خوداوەندی مەزن بەخششێكی لەم جۆرەی بە 

ئێمە رەوا نەدیوەو ئێمە لەسەردەمی پڕكێشمەكێشدا دەژین، بە هەرحاڵ 

ئەم سەردەمەی ئێمە قبوڵی ناكات لە ئێمە بەوەی گرنگی بەم شتە نەدەین. 

نوسەرانی ئەمڕۆ ئەمە دەزانن، ئەگەر قسە بكەن دەكەونە بەر هێرش و 

رەخنە، ئەگەریش سەریان دابخەن و بێدەنگ بمێننەوە، بەتاوانی بێدەنگی 

سەرزەنشت دەكرێن. 

لە میانەی ئەم هەراوزەنایەدا، نوسەر ئیدی ناتوانێت كەمتەرخەم بێت 

و سەرقاڵی حەزە تایبەتەكانی خۆی بێت. تا هەنوكە بە رەوتی مێژوودا، 

هەموو دەم دەكرا كەمتەرخەم بیت. ئەو كەسەی كە جیاواز بیری دەكردەوە 

ئەمڕۆ هەموو  بكات.  دەربارەی شتیتر قسە  یان  بێت،  بێدەنگ  دەیتوانی 

شتێك گۆڕاوە، تەنانەت بێدەنگییش مانایەكی سامناكی بەخۆوە گرتووە.

ئەو كاتەی هونەرمەند ئامادە نابێت شتێك هەڵبژێرێت، ئەم هەڵنەبژاردنە 

یان  دەدرێت،  سزا  ئەوەیە  یان  هۆیەوە  بەم  هەڵبژاردنەو  جۆرێك  خۆی 
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ناچارە  نەیەوێت  و  بیەوێت  هونەرمەند  دەك��ەن.  لێ  خۆشانەی  دەست 

خزمەت بكات. من الموایە وشەی »ناچار« لەم پەيوەنديەدا زۆر دروسترە 

لە وشەی »دەربەست«، لە راستیدا بۆ هونەرمەند پابەندبوونی خۆویستانە 

لەئارادا نییە، بەڵكو دەبێ  بڵێین جۆرێك ئەركی ناچاری لە ئارادایە. هەر 

بووەو  خۆی  سەردەمی  كۆیلەتی  پاپۆڕی  سواری  ئەمڕۆكە  هونەرمەندێك 

تەنانەت  ببینێتەوە  پاپۆرەدا  ئەم  لەناو  ئەبێ خۆی  ئەو   . لێدەدات  سەوڵ 

ئەگەر الیوایە ئەم پاپۆڕە بۆنی تیژی رابردووی لێدێت و كۆیلەكان سەرقاڵی 

سەوڵ لێدانن و جگەلەمەش رەوت و رێگا پاپۆڕەكە بەروونی دیاری نەكراوە 

ئێمە راست لە ناوەڕاستی دەریاكەداین. هونەرمەند وەك ئەوانی دی، دەبێ  

ژیان  بە  بكەوێتەوەو درێژە  لە مەرگ دوور  بدات  لێبدات، هەوڵ  سەوڵ 

ئەفراندن بدات. 

بۆچی  تێبگەم  لەوە  دەتوانم  من  نییە،  ئاسان  كارە  ئەم  لەڕاستیدا 

هونەرمەند لە حەسرەتی ئاسایشی پێشتری خۆیدایە. ئەم گۆڕانە تا رادەیەك 

بێ رەحمانەو دڵڕەقانەیە، لە راستییدا هەموو دەم قوربانی و شیری برسی 

لە گۆڕەپانی شانۆی مێژوودا بوونیان بووە، لە راستییدا هەموو دەم قوربانی 

شێری برسی لە گۆڕەپانی شانۆیی مێژوودا بوونیان بووە. یەكەمیان رێك و 

قيت دەوەستێت و ئامانج لەوەدا دەبینێت كە ببێت بە هەرمان و هەمیشەیی 

ئێستا  تا  بەاڵم  دەبێتەوە،  ئارام  كاڵ  گۆشتی  خواردنی  بە  دووهەمیان  و 

هونەرمەند لە پەراوێزدا بووە.

 ئەو بۆ دڵی خۆی ئاوازی خوێندوە، یان لە باشترین حاڵەتدا بۆ ئیلهام 

بەخشین و هاندانی قوربانی و ناچاركردنی شێر بەوەی كە لەبیری بكات 

برسییەتی، بەاڵم ئەمڕۆ هونەرمەند لە ناوەڕاستی گۆڕەپانەكەدایە. كەواتە 

دەنگیشی وەك جاران نییە، دەنگی ئەلەرزێت و دوودڵە.
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بە ئاسانی ئەتوانین بڵێین هونەرمەند بەوەی كە هەموو دەم هەست 

بكات ئەبێت ئەركێك ئەنجام بدات و ئەركێكی لە ئەستۆیە، هەندێ شت 

لەدەست ئەدات. بەر لە هەر شتێك ئەو ئازادییەی خواوەند ئاسایەی لە 

دەست ئەدات كە لە بەرهەمەكانی مۆتزارتدا دەبیندرێت. هەربەم شێوەیە 

دەشكێن  تێك  كتوپڕ  و  رۆحن  بێ  ئاڵۆزو  ئێمە  هونەرییەكانی  بەرهەمە 

شێوەكاری  زیاتر  داهێنەر،  نوسەری  لەچاو  زۆرترە  هەواڵنێرمان  ئێمە  و 

ساكارو مەشقكاری نیگاركێش دەبینین نەك نیگاركێشێكی وە »سێزان«، كتێبە 

»جەنگو  وەك  نوسراوەگەلێكی  جێگانی  پۆلیسییەكان  چیرۆكە  وروژێنەرو 

ئاشتی« و »پەرەستگەی یارما«ی گرتۆتەوە. هەڵبەت مرۆڤ هەموو دەتوانێت 

ئەم رەوتە لە روانگەی كاڵی مرۆڤگەراییەوە لێك بداتەوە، سەرەنجا ببێت 

بەو شتەی »ستیپان ترۆپیمۆیچ« لە)چیرۆكی( داگیركراودا دەیەوێت ببێت. 

ئابڕوچوونێكی تەواو، هەروەها دەكرێك وەك كەسایەتی ئەم چیرۆكە كە 

هەندێجار وەك هاواڵتێك هێرشی نیشتمانپەروەرانەی مالیخولیایی هەبوو، 

بەاڵم ئەم مالیخولیا هیچ كات واقع ناگۆڕێت. كەوایە الموایە باشترە گرنگی 

بدەین بە سەردەمی خۆمان لەبەر ئەوەی ئەم سەردەمە ئەم شتەی لێمان 

دەوێت. ئەبێ بێ هیچ دوودڵییەك ئەوە قبوڵ بكەین سەردەمی مامۆستا 

پۆشەكان  جوان  هەڵكەوتە  و  سنگ  لەسەر  گوڵ  هونەرمەندە  بەڕێزەكان، 

 و بێ كردەكان بەسەر چووە. خولقان لەم سەردەمەی ئێمەدا خولقانە لە 

هەلومەرجێكی پڕمەترسیداردا.

 نوسین و باڵوكردنەوە بەردەوام كردەیەكە و ئەم كردەیە ئەبێت، بەهۆی 

ناگوزەرێت.  هەڵەیەك  هیچ  لە  كە  سەردەمێكدا  لە  هەست  هەڵخراندنی 

نە،  یان  بۆ هونەر  مەترسیدارە  ئەمكارە  نییە،  ئەوە  گرنگ  پرسی  كەوایە 

پرسی گرنگ بۆ هەموو ئەو كەسانەی كە ناتوانن بێ هونەرو ئەوەی هونەر 
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تایبەتی خولقان سەرەڕای هەموو  ئازادی  هەڵگرییەتی بژین ئەوەیە چۆنە 

ئەم ئایدۆلۆژیا فرەچەشنانە )ئەم هەمووە كەنیسەیە، ئەم هەمووە تەنهایی( 

هەر بوونی هەیە. 

دەسەاڵتەكان  و  دەوڵ��ەت  بوترێت  كە  نییە،  بەس  هەرئەوە  لێرەدا 

بەداسەپاندنی زۆر هەڕەشەن لەسەر هونەر، ئەگەر وابوایە چارەسەركردنی 

ئەم كێشەیە بەڕاستی ئاسان بوو، یان ئەوەیە هونەرمەند خەبات دەكات، بۆ 

هونەرەكەی یان ئەوەیە خۆی ئەدات بە دەستەوەو واز دەهێنێت. 

خودی  ناخی  و  دەروون  لە  جەنگە  ئەم  دەردەك��ەوێ��ت  كاتەی  ئەو 

هونەرمەندا سەرهەڵدەدات ئەو كاتەیە پرسەكە ئاڵۆزترو پڕكێشەتر ئەبێت. 

ئەم  زۆری  نمونەی  ئێمە  كۆمەڵگاكەی  شتەی  ئەو  هونەر،  لە  بێزاربوون 

زۆری  كاریگەری  هەربۆیە  ك��ردووە،  نمایشی  بینیوەو  خۆیەوە  بە  شتەی 

لێدەكەوێتەوەو لەالیەن خودی هونەرمەندەوە زیندوو دەهێڵدرێتەوە. گومان 

و دوودڵی ئەو هونەرمەندانەی بەر لە ئێمە دەژیان گرێ درابۆوە بە توانایی 

پێویستی  بۆ  ئەمڕۆ،  هونەرمەندانی  دوودڵیی  و  گومان  لێهاتوویانەوە.  و 

هونەرەكەیان دەگەڕێتەوەو دواجار بۆ بوونیان. 

ئەمساڵ واتە ساڵی 1957، »راسین« شەرمی دەكرد لەوەی كە »بێرنیس«ی 

نووسیوەو بە جێگەی ئەوە هەوڵی نەدا بەرگری بكات، لە نامەی سەرئاوەڵ 

لە »نانت«. بەژێر پرسیاربردنی هونەر لەالیەن هونەرمەندەكانەوە كۆمەڵێك 

لە  باشانە  بەڕاست  هۆكارە  ئەو  دەتوانین  تەنها  هەیە،  جیاوازی  هۆكاری 

بەرچاو بگرین كە هونەرمەند بەو هۆكارانە مشتومڕ دەكات دەبارەی هونەر. 

ئەم مشتومڕانە ئەو كاتە گونجاوەو دەتوانین لێیان تێبگەین كە هونەرمەندی 

ئەمڕۆ هەست بكات درۆدەكات، یان قسەی بێمانا دەكات، لەبەر ئەوەی 

ئەو كەمتەرخەمە بەرامبەر بە ئازارو نەهامەتییە مێژووییەكان. تایبەتمەندی 
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هەموو  س��ەرەڕای  دەبینین  جەماوەر  ئەوەیە  ئێمە  هەستیاری  سەردەمی 

نەهامەتییەكانیان بە دژواری رێگای خۆیان دەكەنەوە. ئێستا ئێمە لە چییەتی 

بوونی جەماوەر دەگەین، لە حاڵێكدا پێشتر هەوڵماندەدا فەرامۆشیان بكەین. 

ئەوەی ئێمە وشیارتر بووینەتەوە بەو هۆیەوە نییە، چینی سەرتری ئێمە یان 

هەر شتێكی تر بە پلەیەكی بەرزتر گەیشتووە. نە وا نییەو مەترسن، بەڵكو 

لەبەر ئەوەیە جەماوەر بەهێزبوون و وریابن فەرامۆش نەكرێن.

لەبەرئەوەی  گرنگترن،  هەندێكیان  هەیە،  تریش  هۆكاری  هەندێ 

هەرچی  ئەنجامەكە  بەاڵم  هێشتووە،  بەجێ  خۆی  ئەركەكەی  هونەرمەند 

بێت، ئامانجەكە هەر یەكە. تۆقاندن و بەرگرتن بە داهێنانی ئازاد لەرێگای 

هێرشكردن بۆ سەر ئەو بنەمایانەی كە سەرچاوەی باوەڕو ئیمانی داهێنەرن 

بە خۆی. ئێمێرسۆن زۆر باش وتویەتی:« سەردانەواندنی مرۆڤ بەرامبەر 

ئیمانە«.  باوەڕو  شێوەی  كامڵترین  و  رەسەنترین  هەڵكەوتەییەكەی،  بە 

تا ئەو كاتەی  نۆزدەیەمدا دەڵێت:«  ئەمەریكایی لە سەدەی  نوسەرێكیتری 

مرۆڤ باوەڕ بەخۆبوونی بپارێزێت، هەموو شت بەپێی ویستی ئەو دەچێتە 

پێش، دەسەاڵت، كۆمەڵگا، تەنانەت هەتاو، مانگ و ئەستێرەكان، هەموو 

هونەرمەند  مردووە.  وادیارە  ئەمڕۆكە  سەیرە  بینییە  گەش  ئەم  ئەمانە.« 

زۆربەی كات بەرامبەر بەخۆی و بەرامبەر بەو ئیمتیازو خاڵە پۆزەتیڤیانەی 

هەر  لە  بەر  دەبێت  هونەرمەند  دەكات.  شەرم  بە  هەیەتی، هەست  كە 

شتێك وەاڵمی ئەم پرسیارە بداتەوە: هونەرمەند جوانكارییەكی فریودەرە؟



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 50

  1 

یەكەم وەاڵمێكی سەرڕاستانە كە بكرێ  بدرێتەوە ئەمەیە: هونەر دەكرێت 

جوانكارییەكی فریودەرانە بێت. هەر بەوشێوەیەی كە دەزانین هەمیشەو لە 

هەموو جێگەیەك، دەتوانرێت لەسەر رووی كەشتی بەندەكان دابنیشیت و 

گۆرانی بڵێیت، لە حاڵێكدا مەحكومەكان لە نهۆمی خوارەوەی كەشتییەكە 

قوربانییەكەی  خەریكە  شێر  كاتێك  شەكەتن.  ماندوو  و  لێدەدەن  سەوڵ 

چ��واردەوری  بێخەیاڵی  تەماشاچییانی  گفتوگۆی  دەكرێت  لەتوپەتدەكات، 

گۆڕەپانەكە تۆمار بكرێت. زۆر سەختە مرۆڤ دژی هونەرێك بوەستێتەوە 

كە لە رابردوودا هێندە دەگمەن بووە، بەاڵم بارودۆخ گۆڕاوە و مەحكومان 

و قوربانییەكان لەسەر رووی زەوی زۆر زۆر زیادی كردووە. لە هەمبەر 

ئەم هەموو رەنج و ئازارەدا، هونەر ئەگەر بیەوێت هەروا جوانكاری بێت، 

درۆش دەبێت.

لەگەڵ  خۆی  ئەگەر  هونەر  بكات؟  چی  باسی  دەتوانێت  هونەر  باشە 

خواستەكانی زۆربەی كۆمەڵگای ئێمە بگونجێنێت، دەبێت بەسەرگەرمییەكی 

ئەگەر  رەتبكاتەوە،  كۆمەڵگەیە  ئەم  كوێرانەش  ئەگەر  بەها،  بێ  بێماناو 

هونەر  ئەوكات  ببات،  خۆی  خەونەكانی  بۆ  پەنا  بدات  بڕیار  هونەرمەند 

شتێك جگەلە رەتكردنەوەو نكۆڵیكردن دەرنابڕێت. بەم شێوەیە ئێمە یاخود 

كە  كەسانێك  یان  دەكەن،  سەرگەرممان  كە  كەسانێكدا  بەرهەمی  لەگەڵ 

سەروكارمان  باردا،  هەردوو  لە  رووبەڕوودەبینەوە،  دەنوسنەوە  رێزمان 

لەگەڵ هونەرێكدا دەبێت دابڕاو لە واقیعی زیندوو.

تەنانەت  كە  دەژی��ن  لەكۆمەڵگەیەكدا  ئێمە  سەدەیە  یەك  نزیكەی   

كۆمەڵگەی پارەش نییە، »ئەو كۆمەڵگایەی لەوێدا زێڕو پارە دەبێت بەهۆی 

وروژانی هەوەسە نەفسانییەكان«، بەڵكو كۆمەڵگایەكی بە كۆمەڵێك هێمان 
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مامەڵەچییەكان  كۆمەڵگای  پارە.  بۆ  ئینتزاعییەوە  و  دەرهەست  سمبۆلی 

ئەكرێت بە كۆمەڵگایەك پێناسە بكەین، كە لەوێدا كەرەستەو شتە مادییەكان 

لەناو دەچن و كۆمەڵێك هێماو رەمز جێگایان دەگرنەوە.

 ئەو كاتەی چینی دەسەاڵتدار سەرمایەكەی خۆی نەك بە دۆنمە زەوییەكان 

یان شێشمە زێڕەكان، بەڵكو بە كۆمەڵێك رەقەم و ژمارە هەڵدەسەنگێنێت، 

كە دەرخەری ژمارەیەكی دیاریكراوی دانوستان و ئاڵوگۆڕی پارەیە، خۆی 

ئەزمونكراوەكانیدا  كاروبارە  ناو  لە  خۆفریودان  جۆرێك  بە  دەكات  ناچار 

بنەمای  لەسەر  كە  كۆمەڵگەیەك  خولقاندووە.  خۆی  بۆ  دونیایەی  ئەو  و 

هێماو ئاماژەكان بێت لە راستییدا كۆمەڵگایەكی بۆرژوازی ساختەكراوە كە 

مرۆڤدا  جەستەیی  واقعی  لەگەڵ  كۆمەڵگایەدا  لەو  دەستكرد  بەشێوەیەكی 

مامەڵە دەكرێت. ئەوكات ئیتر سەیر نییە، ئەم كۆمەڵگایە جۆرێك هێماو 

هەڵبژێرێت،  ئایین  جۆرێك  وەك  فەرمی  ئەخالقی  دیاریكراوی  ئاماژەی 

لەسەر  هەم  یەكسانی  و  ئازادی  وەك  وشەگەلێكی  نییە،  سەیر  هەروەها 

بەاڵم  پەرەستگەكان،  دیواری  لەسەر  هەم  و  بنوسن  زیندانەكان  دیواری 

كەڵكی نابەجێ لە وشەكان ئەنجامی خراپی دەبێت، كە لە سەردەمی ئێمەدا 

ئەم شتە روودەدات، وەك كەڵك وەرگرتن لە وشەی »ئازادی«. 

مرۆڤە زەین جوانەكان )من هەموو دەم لەسەر ئەو باوەڕە بووم دوو 

جۆر هۆشمەندی بوونی هەیە، هۆشمەندی زرینگانە و هۆشمەندی گەمژانە( 

پێشكەوتنی  بەردەم  لە  لەمپەرێكە  تەنها  ئازادی  فێردەكەن  شتەمان  ئەم 

راستەقینەدا و بەس. ئەم گەمژێتییە توانیویەتی جێگایەك بۆخۆی بكاتەوە، 

لەبەرئەوەی كۆمەڵگای بەرخۆر بۆ سەدان ساڵ توانیویەتی ئازادی تەنها بۆ 

ئازادی  مەبەستی خۆی بەكار ببات و زیاتر وەك جۆرێك ماف چاوی لە 

كردووە نەك ئەرك و بەرپرسایەتی و تەنانەت لەمە بەوالتریش رۆشتوون 
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و زۆرجار تا ئەو شوێنەی توانایان بووە جۆرێك ئازادی یۆتۆپیاییان خستۆتە 

خزمەت زوڵم و زۆرەوە. ئیتر بۆسەیرە ئەگەر پێویستی كۆمەڵگای بەرخۆر 

بە  ببێت،  ئازادییەوە  خزمەت  بكەوێتە  ئەوەی  لەبری  هونەر  بێت  ئەوە 

بابەتێكی سادە یان ئاكارێكی بێ ئەنجام، یان سەرقاڵكەر.

كۆمەڵگایەك كە دابونەریتی نوێ هەڵدەبژێرێت،كە كەڵكەڵەكەی پرسە 

كۆمەڵێك  دەكات،  نیگەرانی  كەمتر  دەروونییەكانی  غەمە  ئابورییەكانەو 

چیرۆكنوس بەرهەم دەهێنێت كە بە بێهودەترین جۆری هونەرەكان لە دونیادا 

رازی و دڵخۆشە. ئۆسكار وایلد بەرلەوەی بكەوێتە زیندان دەیوت:«خراپترین 

خوی نائەخالقی، دوو رووییە.« ئەو كاتە ئەو بیری لەخۆی دەكردەوە.

هونەریان  بیستەمدا  س��ەدەی  سەرەتای  ئ��ەوروپ��ای  لە  كە  ئەوانەی 

هیچ  كردبوو  قبوڵیان  هونەرمەند(  نەموتووە  هێشتا  دەهێنا)من  بەرهەم 

بوو  بەوە  پێویستی  بوون  بەرپرس  نەبێت.  شان  لەسەر  بەرپرسایەتییەكان 

كە ئەوان بەراست لە كۆمەڵگە داببڕێن)ئەوانەی كە بەراست لە كۆمەڵگا 

دابڕابوون بریتی بوون لە )رامبۆ، نیچە، سترین بێرگ و ئێمە دەزانین چ 

بەهایەكیاندا بۆ ئەم كارەیان(. لەم سەردەمەدایە تیۆری »هونەر بۆ هونەر« 

نابەرپرس  نیشاندانی  جۆرێك  تەنها  تیۆرییە  ئەم  دەكاتەوە  خۆی  جێگای 

بوونە. 

هونەر بۆ هونەر، تەنها سەرقاڵی هونەرمەندێكە كەلە راستییدا هونەری 

دەستكردی پێویستی كۆمەڵگایەكی دەستكردو ناحەقیقیە. وەها تیۆرییەكی 

دەبێت  یان  كۆمەڵگا،  لە  تایبەتە  گروپێكی  بە  سەر  ئەوەیە  یان  هونەری 

و  خۆدرخستنەكان  تەنها  لەوێدا  كە  چوارچێوەدار،  تەواو  هونەرێكی  بە 

واقیع،  لەناوچوونی  بەهۆی  دەبێت  كە  درێت  دەبین  دەرهەستییەكان 

بەم شێوە بەشێك لەم بەرهەمانە سەرنجی كۆمەڵێك كەس بۆالی خۆیان 
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رادەكێشن لە حاڵێكدا بەشێكی زۆریان كرچ و كاڵ و توندوتیژن و ئەبن، 

كۆمەڵگاوە  لە دەرەوەی  كەسانیتر. سەرەنجام هونەر  لەناوچوونی  بەهۆی 

شكڵ دەگرێت و لە رەگە زیندووەكانی خۆی دادەبڕێت. بەرەبەرە تەنانەت 

ناودارترین هونەرمەند تەنها دەمێنێتەوە، یان تەنانەت لە ناو نەتەوەكەی 

خۆشیدا نەناسراو دەمێنێتەوە، مەگەر لە رێگای رۆژنامەكان یان رادیۆوە بە 

شێوەیەك بناسێندرێت. هونەر هەرچەن تایبەتیتر بێتەوە خەڵكیتر كردنەوەی 

ژمارەیەك  دەكەن  تەنها هەست  شێوەیە  بەم  كەس  میلیۆن  بە  دژوارترە. 

بۆ وێنە دەزانن  ناودارەكانی دونیا دەناسن و ئەوەی كە  لە هونەرمەندە 

فاڵنە هونەرمەند سەیرە بە خێو دەكات، یان ئەوەی كە هیچ كات ژیانی 

زیاترین  ئەمڕۆكە  نەخایاندووە.  مانگی  شەش  لە  زیاتر  هاوسەرێتییەكی 

ناوبانگ لە دوو رێگاوە بە دەست دێت، یان ئەوەی زۆر بێزراو بێت ئەو 

ئەوەی  بێ  بكرێت،  وەسف  و  بێت  خۆشەویست  زۆر  ئەوەی  یان  كەسە 

بەرهەمەكانی بخوێندرێتەوە، هەر هونەرمەندێك كە حەز دەكات ناوبانگ 

پەیدا بكات ئەبێ� ئەوە بزانێ� ئەوە ئەو نییە ناوبانگ پەیدا دەكات، بەڵكو 

كەسێكی ترە كە ناوەكەی ئەوی هەڵگرتووە، ئەوكەسەی كە سەرەنجام خۆی 

هونەرمەندی  رۆژێك  رەنگە  و  دەكات  رزگار  هونەرمەندەكە  دەست  لە 

راستەقینە لە دەروونی خۆیدا بكوژێت، كەوایە سەیر نییە دەكرێت بڵێین 

ئەوروپای  بیستەمی  و  نۆزدەیەم  سەدەی  گرنگەكانی  بەرهەمە  سەرجەم 

تیجاری، بۆ وێنە لە ئەدەبدا، بە ناڕەزایەتی بە كۆمەڵگای سەردەمی خۆی 

خولقاوە. دەكرێت بە دڵنیاییەوە ئەو شتە بڵێین تا شۆڕشی فەرەنسا زۆربەی 

ئەدەبێك  واتە  بوون،  هاورا  زیاتر  ئەخولقان  ئەدەبیانەی  بەرهەمە  ئەو 

پێچەوانەوە لەگەڵ  ناڕازی بن بە دۆخی هەبوو، لە الیەكەوە بە  نەبوون 

ئەوەی چینی مامناوەند وەك بەرهەمی شۆڕش سەرهەڵدەدات ئەدەبێكی 
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شۆڕشی سەرهەڵدەدات و گەشە دەستێنێت. بەها فەرمییەكان، بۆ وێنە لە 

فەرەنسادا، لە الیەن ئەوانەی كە پێبەند بوون بە بەها شۆڕشییەكانەوە، لە 

كە  ئەوانەشەوە  لەالیەن  تەنانەت  لێكرا.  پشتی  رامبۆ،  تا  رۆمانتیكەكانەوە 

بارەوە  لەم  لێكرا،  پشتی  ئەرەستۆكراتییەكانەوە  بەها  بە  پابەندبوون  زۆر 

ڤیگنی)Vigny( و بەلزاك نمونەی باشن. هەم خەڵك و هەم خانەدان و 

كۆمەڵگای  بە  دژ  دەچن،  شارستانییەتێك  هەر  وەك  كە  ئەرستۆكراتەكان 

دەستكرد و ناواقعی سەردەمی خۆیان دەوەستنەوەو شۆڕش دەكەن، بەاڵم 

ئەم بیركردنەوە وشك و بێڕۆح بووە، لەبەرئەوەی بۆ ماوەیەكی زۆر بێ 

هیچ جۆرە پرسیار كردنێك وەریان گرتبوو و بەالیانەوە پەسەند بوو، كەوایە 

بەنۆبەی خۆی دەستكرد و رووكەشانە بوو و دەبوو بەهۆی دروستبوونی 

جۆرێكی تر لە بێ باوەڕی. ناوەڕۆك ئەو شیعرە ناوازانەی لە كۆمەڵگایەكدا 

كە لەسەر بنەمای تیجاری و بازرگانی داڕێژراوە)چاتێرتۆن نوسراوەی ڤیگنی 

باشترین نمونەی ئەم جۆرە شیعرانەیە( گریمانەیەكی لە پێشدا دیاریكراوە 

گەورە،  هونەرمەندێكی  بە  ببێت  ناتوانێت  مرۆڤ  دەكات  لەوە  باس  كە 

مەگەر ئەوەی كە بە پێچەوانەی شەپۆلی زاڵی كۆمەڵگا مەلە بكات، جا ئەو 

كۆمەڵگا چۆن دەبێت با ببێت. وتنی ئەوەی كە هونەرمەندێكی راستەقینە 

پارە  و  بازرگانی  لەسەربنەمای  كە  كۆمەڵگایەك هەڵبكات  لەگەڵ  ناتوانێت 

دامەزراوە لە سەرەتا دروستە، بەاڵم یاسایەكی گشتی و نەگۆر نییە، ئەو 

ئەنجامەی كە هونەرمەند ناتوانێت ببێت بە هونەرمەند مەگەر ئەوەی كە 

بە گشتی دژ بە هەموو شت بێت، ئەنجامێكی هەڵەیە. هەربۆیە زۆربەی 

هونەرمەندەكانی ئێمە هەوڵیان ئەوەیە جیاوازبن و ئەگەر وا نەبن لە خۆیان 

رازی نابن و جۆرێك عەزابی ویژدان ئەیانگرێت. ئەوان هەوڵیان ئەوەیە 

كەوایە  وەرنەگیردرێن،  جۆرێك  بە  هەم  و  بكرێن  ستایش  هەم  هاوكات 
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وەرنەگرتن  و  ستایشكردن  ئەمڕۆدا  كەمتەرخەمی  و  ماندوو  كۆمەڵگای  لە 

هەندێ جار روو دەدات. رۆشنبیری سەردەمی ئێمە هەموو هەوڵی خۆی 

دەدات بەوەی كە گەورەتر خۆی نیشان بدات، بەاڵم هونەرمەندی ئەمڕۆیی 

لە رێگای نەفیكردنی هەموو شتێكەوە، تەنانەت گرێدراوێتی هونەرییەوە، 

ئەم وێنا هەڵەیە پەیدا دەكات، كە خولقێنەری یاسای تایبەتی خۆیەتی و 

دەتوانێت  وایە  الی  هاوكات  دادەنێت.  خودا  جێگای  بە  خۆی  سەرەنجام 

كۆمەڵگا  لە  دووركەوتنەوە  بە  بەاڵم  بخولقێنێت،  بە خۆی  تایبەت  واقعی 

تەنها بەرهەمی یاسادارو دەرهەست دەخولقێنێت. ئەم بەرهەمانە بەرهەمی 

هونەری  بەهرەیەی  و  ناوەرۆك  لە  بەدوورە  و  تاقیكردنەوەن   و  ئەزمون 

نێوان  لە  بە كورتی  گرتنە،  پەيوەندی  راستەقینە هەیەتی و مەبەستەكەی 

بەرهەمە تەكنیكی و دەرهەستەكانی ئەمڕۆیی و بەرهەمی كەسانێكی وەك 

تیۆلستۆی یان مولێر بە هەمان رادە جیاوازی هەیە وەك لە نێوان بەرهەمی 

خاكدا  لەناو  كە  بەرهەمێك  بەرهەمی  نادیارو  و  خۆڕسك  چەكەرەیەكی 

دروست دەبێت.
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بەم شێوەیە هونەر دەكرێت جوانیكارییەكی خەلەتێنەر بێت. سەیر نییە 

لەوە بەدوا خەڵك خوازیاری رامان بن، بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ راستی. 

ئەوان لەگەڵ ئەوەی دوبارە هەڵوێستەیان كرد نكۆڵی دەكەن لەوەی مافی 

ئەوەیان هەیە تەنها بن و لە خەڵوەتدا بن. ئەم تەنهاییە بۆ هونەرمەند نەك 

الیەنێكی خەون ئامێز، بەڵكو الیەنی بابەتیانەی هەبێت، بابەتێكی راستەقینە 

كە بوونی هەیەو هەموان لەگەڵیدا دەژین. ئەوان دڵنیابوون لەسەر ئەوەی 

»هونەر بۆ هونەر« نە لە هەڵبژاردنی بابەت و نە لەستایلێكدایە كە خەڵك 

لێی تێدەگەن و وەها هونەرێك هیچ كات دەربڕی حەقیقەتی خودی ئەوان 

زۆرینەی خەڵك  دەربارەی  و  زۆرینەی  بۆ  دەكرد  نییە. هەربۆیە حەزیان 

قسە بكات، ئەگەر ئەو دەربڕی دەرد و ئازاری هەمووان بێت و بە زمانی 

خەڵكانی رەشۆكی قسە بكات هەمووان لێی تێدەگەن، كەوایە باوەڕی رەها 

لەگەڵ  بگرێت  پێوەندی  تەواو  شێوەیەكی  بە  كە  ئەوەیە  پاداشتەكەی  بە 

مرۆڤەكان.

بە  بگرێت  پەيوەندی  لەوەی  بوون  سەركەوتوو  واتە  تەواو،  كەماڵی 

جیهانەوە، لە راستییدا ئەمە خواستی هەر هونەرمەندێكی گەورەیە. ئەگەر 

كەسێك هەیە كە مافی تەنهایی و خەڵوەتی نییە، ئەو كەسە هونەرمەندە. 

ئەو شتەی كە بەپێی پێش داوەرییەكان باو نییە.

 هونەر ناتوانێت مۆنۆلۆگ بێت. ئەوكاتەی تەنهاترین و نەناسراوترین 

هونەرمەند روو دەكاتە بەرەی داهاتوو و رووی دەمی لەوانە بەتەواوەتی 

قواڵیی و ئاستی كاریگەری دانانی هونەرەكەی خۆی دەخاتەروو. ئەو كاتەی 

دەزانێت ناتوانێت لەگەڵ خەڵكانی نابیست و شێواوی سەردەمەكەی خۆیدا 

بۆ ئەوەی  بەرەی داهاتوو، بەاڵم  لەگەڵ  دیالۆگ بكات دەكەوێتە گفتوگۆ 
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بكرێت لەگەڵ هەمووان، بۆ هەمووان قسە بكرێت پێویستە دەربارەی شتێك 

قسە بكرێت كە هەمووان دەیزانن و واقعی هاوبەشی نێوان هەموومانە. 

ئەو شتەی دەبێت بەهۆی یەكگرتوویی هەموومان دەریاییە، بارانە، پێویستی 

ئێمەیە، حەزو خولیای ئێمەیە، خەباتی ئێمەیە دژ بەمەرگ. ئێمە ئەو شتەی 

كە پێكەوە دەیبینین، لەو شتەیدا كە پێكەوە ئازار دەچێژین بە دەستیانەوە 

بەاڵم  جیاوازە،  یەك  لەگەڵ  مرۆڤەكان  خەونی  یەكە.  وەك  هەمووان  بۆ 

لە  ریالیزمی  هەوڵدانی  كەوایە  یەكە.  وەك  هەموومان  بۆ  جیهان  واقعی 

پەيوەند لەگەڵ گەڕانی هونەریانەدا شتێكی تەواو دروستە.

كەوایە دەبێت ریالیست بین، یان بە دەربڕینێكیتر دەبێ هەوڵ بدەین 

ئەگەر دەتوانین واقیعگەرا و ریالیست بین، لەبەر ئەوەی دڵنیا نین لەوەی 

جیهان مانایەكی هەبێت، دیارنییە ریالیست بوون لە هونەردا، ئەگەر ویستی 

ئێمە بێت، بكرێت رووبدات، ئەگەر باوەڕمان بە راگەیاندنی ناتۆرالیستەكان 

دوبارە  لەسەر  جەختیان  ئەوان  بزانین  ئەبێ  هەبێت،  نۆزدەیەم  سەدەی 

خولقاندنەوەی وردبینانەی واقیع دەكرد. كەوایە ریالیست بون لە هونەردا 

هەمان ئەو دەورو نەخشەی هەیە كە وێنەگرتن چ شتێك دەخولقێنێتەوەو 

تەواو  خولقاندنەوەی  وێنەكانیش  باشترین  تەنانەت  ئاخر  ؟  چییە؟  واقیع 

وەفادارانە نین، هێشتا ریالیستی تەواو نین، بۆ نمونە چ شتێك لە جیهاندا 

لە  باشتر  بین  ئومێدەوار  دەتوانین  چۆن  و  مرۆڤ  ژیانی  لە  ترە  واقیعی 

هەلومەرجێكدا  چ  لە  بەاڵم  بكەین؟  تۆمار  ژیانە  ئەم  ریالیستی  فیلمێكی 

دروستكردنی فیلمێكی وا لواوە؟ لە هەلومەرجێكی تەواو خەیاڵیدا. دەبێت 

وای دابنێین كامێرایەكی خەیاڵی شەو و رۆژ لەسەر ئەم مرۆڤە زووم كراوە 

و بەردەوام جوڵە بە جوڵەی تۆمار دەكات. ئەسڵەن نیشاندانی وەها فیلمێك 

تەمەنێك درێژە دەكێشێت و تەنها كەسانێكیش تەماشای دەكەن، كە ئامادەبن 
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تایبەت  دیكە  كەسێكی  ژیانی  وردەكارییەكانی  تەماشاكردنی  بۆ  تەمەنیان 

بكەن. تازە بەم شێوەیەش وەها فیلمێكی لە وێنا بەدەر دیسان ریالیستی 

نابێت  سنوردار  كەسێك  ژیانی  واقیعی  كە  سادەیە  هۆكارە  بەم  نابێت، 

بەو شوێنەی ئەو بەڕێكەوت تێیدایە. واقیعی ژیانی ئەو لە ژیانی ئەوانی 

دیكەشدا هەیە كە ژیانی ئەو دروست ئەكەن هەم ژیانی ئەوانەی كە ئەو 

خۆشی ئەوێن دەبێت وێنە بگیرێت و هەم ژیانی كەسانی نەناسراو، گرنگ 

نەبینراوی  هاوڕێی  مامۆستاكان،  پاسەوانەكان،  هاواڵتییەكان،  گرنگ،  نا  و 

ئاینییەكان،  دیكتاتۆرەكان، چاكسازە  و  دیپلۆماتەكان  كارگەكان،  و  كانەكان 

ئەو هونەرمەندانەی ئەفسانە گەلێك دروست دەكەن كە كاریگەریی لەسەر 

ژیانمان دادەنێن. بەكورتی، جۆرەها نمونەی ئەو بارودۆخە بێ ڕكابەرەی 

فیلمی  یەك  تەنها  كەواتە  فەرمانڕەوایە.  شتەكاندا  ترین  ئاسایی  بەسەر 

ریالیستی دەتوانێت بوونی هەبێت، فیلمێك كە كامێرای نەبینراو بەردەوام 

هونەمەندی  تاقانە  كەواتە  دەدات،  ئێمەی  نیشانی  جیهان  پەردەی  لەسەر 

ریالیست هەمان خودایە. كەواتە هیچ هونەرمەندێك بۆ واقیع وەفادار نییە.

هەر لەم روەوە، ئەو هونەرمەندانەی كۆمەڵگەی بۆرژوایی و هونەرە 

دەبێ  قسە  دەكەنەوە  ئەوە  لەسەر  دەكەنەوەو جەخت  وێنەییەكەی رەت 

لەسەر واقیع بكرێت و نەوەك شتێكی دیكە، بەڵێ ، دەكەونە ناو سزایەكی بە 

ئازارەوەو دەبێ  ریالیستی كار بكەن، بەاڵم ناتوانن دەیانەوێت هونەرەكەیان 

بكەنە شوێنكەوتەی واقیع، بەاڵم ناتوانرێت وەسفی واقیع بكرێت، مەگەر 

هونەری  داهێنانخوازی  شوێن  واقیع  كە  هەڵبژاردنێكەوە  بە  بەدەستگرتن 

دەخات. بەرهەمە جوان و تراژیكەكانی یەكەمین ساڵەكانی شۆڕشی روسیا 

بە روونی ئەم عەزابە هونەرییە نیشان دەدەن. ئەوەی روسیا لەگەڵ بلۆك 

یەكەمین  و  ئایزنشتاین  یەسەنین،  و  كۆفسكی  مایا  مەزن،  پاستەرناكی  و 
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ئەزمونگەیەكی  كرد،  ئێمەی  پێشكەشی  ئاسن  و  چیمەنتۆ  رۆماننوسەكانی 

ئ��اوس،  نائارامی  جۆرێك  ن��اوەڕۆك��ەك��ان،  و  ف��ۆرم  لە  ب��وو  درەوش���اوە 

جۆشوخرۆشێكی هەوسار پچڕاو بۆ گەڕان و دۆزینەوە، بەاڵم پێویست بوو 

كە  ئەوەی  لەگەڵ  بین  ریالیزم  دەكرێت  بڵێین چۆن  و  وەربگرین  ئەنجام 

ریالیزمی تەواو نامومكینە. لەم بوارەشدا، وەك بوارەكانی دیكە، دیكتاتۆریەت 

یەكسەر چووە سەر ئەسڵی مەبەستەكە. بەڕای دیكتاتۆریەت، ریالیزم سەرەتا 

پێویست، پاشان مومكین بوو، بەاڵم بەو مەرجەی سۆسیالیستی بووایە.

 مانای ئەم فەرمانە چییە؟ وەها فەرمانێك بە كردەوەو بە راشكاوی 

دانپێدانانێكە بەوەی كە ناتوانرێت بێ  دەستدانە هەڵبژاردن، واقیع دروست 

فۆرمالیزە  نۆزدەهەمدا  لە سەدەی  بەوشێوەیەی  ریالیزم  تیۆری  بكرێتەوەو 

كراوە رەتدەكاتەوە، كەواتە تەنها شتێك كە پێویستە دۆزینەوەی بنەمایەكە 

بۆ هەڵبژاردن كە شێوە بە جیهان دەدات و وەها بنەمایەك نەوەك لەو 

دێت  دوات��ر  كە  واقیعییەتەدا  لەو  بەڵكو  دەیناسین،  ئێمە  كە  واقیعەدا 

دەدۆزرێتەوە. بەكورتی لە ئایندەدا بۆ دروستكردنەوەی ئەوەی هەیە، دەبێ  

ئامانجی  دیكە  گوزارەیەكی  بە  بكێشرێت،  وێنە  دێت  دواتر  كە  ئەوەش 

راستەقینەی ریالیزمی سۆسیالیستی بە وردی شتێكە هێشتا هیچ واقیعییەتێكی 

نییە، پارادۆكسێكی تاڕادەیەك جوانە، بەاڵم دەی هەرئەم زاراوەی ریالیزمی 

سۆسیالیستییەش خۆی دژوازیئامێز بوو، لە كاتێكدا واقیع تەواو سۆسیالیستی 

نییە، ریالیزمی سۆسیالیستی چۆن مومكینە؟ بۆنمونە واقیع نە لە رابردوودا 

سادەیە:  وەاڵمەكەی  ئێستادا.  كاتی  لە  بەگشتیش  نە  بووەو  سۆسیالیستی 

دەبێ  لە واقیعی ئەمڕۆ یان دوێنێ  شتێك هەڵبژێرین كە موژدە دەری شاری 

ئایندەو لە راژەی دەودابێت. كەواتە لە الیەكەوە، دەبێت هەر  نمونەیی 

الیەنێك لە واقیع كە سۆسیالیستی نەبێت رەتبكەینەوەو لەالیەكی دیكەوە، 
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ئەوشتەی كە سۆسیالیستییە، یان دواتر دەبێت بە سۆسیالیستی بەرزڕابگرین. 

باش و  پاڵەوانە  بە  پڕوپاگەندە،  بە هونەری  ناچار، دەگەین  بە  پێیە  بەم 

خراپەكانییەوە، بە گوزارەیەكی دیكە، ئەدەبیاتێكی ئاڕاستەكار كە رێك بە 

لە  بەدوورە،  زیندوو  دژوارو  واقیعی  لە  فۆرمالیستی  هونەری  ئەندازەی 

نەبێت سۆسیالیستی  ریالیستی  كە  ئەندازە  بەهەمان  ئەم هونەرە  كۆتاییدا 

دەبێت.

بەم پێیە ئەمجۆرە جوانیناسییە كە ئەیویست ریالیستی بێت، دەگۆڕێت 

بە ئایدیایەكی نوێ  كە بۆ هونەرمەندی راستەقینە، وەك ئایدیای بۆرژوایی 

نەزۆكە. واقیع بە مكوڕی هەرچی زیاتر لە پلەی بەرزتردا قەرار دەگرێت 

تەنها بۆئەوەی ئامادەتر دوور فڕێبدرێت.

بەكرێ  دوای  و  دەگیرێت  بەكرێ  دەكرێت.  هیچ  رادەستی  هونەر   

گیرانیش دەگۆڕێت بۆ كۆیلە. تەنها ئەو كەسانەی دەست لە وەسفی واقیع 

هەڵدەگرن بە ریالیست ناودەبرێن و رێزیان لێدەگیرێت. بە پشتگیری هەمان 

ناو  دەكرێن.  سانسۆر  دی  ئەوانی  ناودەبرێن،  ریالیست  بە  كەسانەی  ئەو 

نەخوێندنەوەی  بە  بوو  یەكسان  بۆرژوازیدا  كۆمەڵگەی  لە  كە  ناوبانگ  و 

بەرهەمی ناودارەكان یان تێنەگەیشتنیان، لە كۆمەڵگەی تۆتالیتاردا یەكسان 

دەبێت بە نەخوێندنەوەی بەرهەمی ئەوانی دیكە. دیسان هونەری راستەقینە 

دەشێوێندرێت، یان رادەگیرێت و هەمان ئەو كەسانەی بە جۆشوخرۆشەوە 

پەیوەندییە  هەرئەم  هەمواندا  لەگەڵ  بوون  گرتن  پەیوەندی  خوازیاری 

نامومكین دەكەن. 

لە هەمبەر وەها شكستێكدا، سادەترین كار ئەمەیە كە قەبوڵی بكەین 

ئەم ریالیزمە بە زراراوە سۆسیالیستییە پەیوەندییەكی ئەوتۆی لەگەڵ هونەری 

بااڵ نییە، ئەسڵەن شۆڕشگێڕەكان بۆ راژەی بەرژەوەندییەكانی شۆڕش دەبێت 
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بەدوای جوانناسییەكی دیكەدا بگەڕێن، بەاڵم هەموان دەزانین بەرگریكارانی 

دەرەوەی  لە  دەڵێن  پێمان  بەرز  دەنگی  بە  ریالیزمی سۆسیالیستی  تیۆری 

ئەم تیۆرییە هیچ هونەرێك مومكین نییە بوونی هەبێت. تەواوی كاتەكان 

هەرئەمە بە دەنگی بەرز دەڵێنەوە، بەاڵم من باوەڕی قوڵم بەوە هەیە كە 

ئەنجامە  بەم  دڵیانەوە  لەناخی  نییە،  لەم جۆرە  بەشتێكی  باوەڕیان  ئەوان 

بەهاكانی  شوێنكەوتەی  بكرێنە  دەبێ   هونەرییەكان  بەها  كە  گەیشتوون 

باسەكە زۆر سادەتر  بوتایە،  راشكاوی  بە  ئەمەیان  ئەگەر  كردەی شۆڕش، 

دەبوویەوە. بۆنمونە دەكرا رێز لەم چاوپۆشییە گەورەیە بگیرێت لەالیەن 

ئەو كەسانەوەی لە دژوازی نێوان مەینەتی هەموان و ئەو تایبەتمەندییانەی 

هەندێكجار بەر هونەرمەندان دەكەوێت بەڕاستی ئازار دەچێژن و بەهەرحاڵ 

رەتیدەكەنەوە ئەو مەودا تەحەمولنەكراوەی نێوان كەسانێك كە لەژێر نیری 

هەژاریدا دەژین و ئەو كەسانەی كاروباریان زیاتر خۆدەرخستنە. بەڵێ  بەم 

شێوەیە، دەكرا لە خەم وخولیای ئەمانە تێبگەین، دەكرا جۆرێك دیالۆگیان 

لەگەڵدا دەستپێبكەین، دەكرا بۆ نمونە بەوان بڵێین سەركوتكردنی ئازادیی 

ئەفراندن رەنگە رێگەیەكی دروست نەبێت، بۆ سەركەوتن بەسەر كۆیلەییداو 

ئەوپەڕی  دی،  بهێننە  هەموان  بۆ  رادەربڕین  ئازادیی  نەیانتوانیوە  مادام 

بەڵێ   لە كۆمەڵێكی كەمیش بسەننەوە.  رادەربڕین  توانای  بێ عەقڵییە كە 

دووانەی  برای  كە  بكات  قەبوڵ  خاڵە  ئەم  دەبێت  سۆسیالیستی  ریالیزمی 

ریالیزمی سیاسییە. 

هونەر دەكاتە قوربانی ئامانجێك كە لەگەڵ هونەر بێگانەیە، بەاڵم لە 

لە  وەختێك  بااڵتردایە.  پلەیەكی  لە  دەڵێی  بەهاكاندا  پلەبەندی  زنجیرەی 

ئایندەیەكی نادیاردا دادپەروەریی بەرقەرار بوو، هونەر دیسان دەگەشێتەوە. 

بەم پێیە رێسای زێڕینی عەقڵی هاوچەرخ لە قەڵمڕەوی هونەردا بەكار دێت، 
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هێلكەوڕۆن  ناكرێت  هێلكەكان  شكاندنی  بەبێ   دەڵێت  كە  رێسایەی  ئەو 

نابێت  چەند وچون  بێ   تەندروستی  عەقڵێكی  وەها  بەاڵم  دروستبكرێت، 

باش شكاندنی هەزاران  دروستكردنی هێلكەوڕۆنێكی  بۆ  بكات،  گومڕامان 

هێلكەش بەس نییە، بەڕای من بەهای كاری چێشتلێنەر نابێت لە ژمارەی 

سەردەمی  هونەرییەكانی  چێشتلێنەرە  ئەگەر  ببینرێت،  شكاوەكاندا  هێلكە 

ئێمە زیاتر لەوەی مەبەستیان بووە سەبەتە هێلكەكان سەرەو نگون بكەن، 

هێلكەوڕۆنی شارستانییەت رەنگە ئیدی هیچ كات باش دەرنەچێت و هونەر 

رەنگە هیچ كات نەگەشێتەوە. بەربەرییەت هەرگیز بەلەزو كاتی نییە، هیچ 

كات لە ناوچەیەكی تایبەتدا سنوردار نابێت و ئۆتۆماتیكی بە سروشتی خۆی 

لە قەڵەمڕەوی هونەرەوە بۆ قەڵەمڕەوی ئەخالق ئەگوێزرێتەوە. ئەوكات لە 

ئازارو خوێنی مرۆڤەكان جۆرەها ئەدەبیاتی نزم بەرهەم دێت؛ چاپەمەنییە 

هەمیشە ئاست نزمەكان، ئەو پۆرترێتانەی لە وێنە ئەچن، نمایشنامەی بێتام 

كە تیایاندا نەفرەت لە جێگەی ئایین دادەنیشێت، بەم شێوەیە كاری هونەر 

بەرەو گەشبینی زۆرەملێیی دەڕوات كە ئیدی خراپترین جۆری جوانكارییەو 

پێكەنیناویترین جۆری درۆ.

كە  فراوانە  بابەتێكی  ئەوەندە  مرۆڤ  رەنجی  سەرسوڕمانە؟  جێگەی 

رەنگە هیچ كەس نەتوانێت دەستی لێبدات، مەگەر كەسێك بە هەستارێتی 

رەنج  ئازارو  خودی  دەیتوانی  دەستەكانی  بە  ئەڵێن  كە  كیتس)7(،  جان 

رامكراو  ئەدەبیاتی  كە  دەبێتەوە  روونتر  كاتێك  بابەتەكە  هەستپێبكات. 

بكاتەوە.  كەم  رەنجە  ئازارو  ئەم  فەرمییەكان  مەرهەمدانانە  بە  دەیەوێت 

درۆی هونەر بۆ هونەر وای نیشاندەدا لە خراپە بێئاگایەو هەر لەمڕووەوە 

لەگەڵ  ریالیستی  درۆی  بەاڵم  دەكرد،  قبوڵ  بێئاگاییەی  ئەم  بەرپرسیارێتی 

زۆریش  رادەگەیەنێت،  مرۆڤ  هەنوكەی  بەدبەختی  ڕێگەیەك  بە  ئەوەی 
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بەهرەی  لەبەرئەوەی  بەدبەختییە خراپ كەڵك وەردەگرێت،  لەم  بەجدی 

لێوەر دەگرێت تا رێز لە جۆرێك خۆشبەختی ئایندە بگرێت كە كەس شتێك 

لەبارەیەوە نازانێت، هەر لەم ڕووەوە ئایندە بیانوویەك دەبێت، بۆ جۆرەها 

فریوكاری. 

ئەم دووجۆرە جوانیناسییە كە ماوەیەكی زۆرە دژایەتی یەك دەكەن، 

واتە یەكێكیان رەتكردنەوەی تەواوی ژیانی واقیعی رێگە پێدەدات و ئەوی 

دیش بانگەشەی رەتكردنەوەی هەرشتێك دەكات كە ژیانی واقیعی نەبێت، 

لە  واقیع،  لە  دوور  تەواو  بەیەكدەگەن،  خاڵدا  لەیەك  بەڵێ  هەردووكیان 

لەبنەڕەتدا  راست  ئەكادیمیزمی  هونەردا.  لەسەركوتی  تاقانەداو  درۆیەكی 

ئەكادیمیزمی  كە  دەكات  مەینەتییە  و  بەدبەختی  ئەو  بوونی  لە  نكۆلی 

لیوەردەگرێت. لە هەردوو حاڵەتدا، بە  چەپ بە هۆكاری دیكە بەهرەی 

رەتكردنەوەی هونەر، بە دبەختی و زەبوونی تەنها توندتر دەبێتەوە.



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 64

3  

دەبێت بگەینە ئەو ئەنجامەی ئەم دەربڕینە ناڕاستە لە زاتی هونەردایە؟ 

بەپێچەوانەوە، من دەڵێم ئەم تێڕوانینانەی قسەم لەبارەوە كردن، تەنها بەم 

هۆكارە ناڕاستن كە پەیوەندییەكی ئەوتۆیان بە هونەرەوە نییە، باشە كەواتە 

هونەر چییە؟ بەدڵنیاییەوە شتێكی سادە نییە، لەنێوان هاواری ئەم هەموو 

خەڵكەدا كە دەیانەوێت هەموو شتێك سادە بكەنەوە، دۆزینەوەی وەاڵم 

قورستر دەبێت، لەالیەكەوە چاوەڕێن كەسی بلیمەت شكۆدار و گۆشەنشین 

بێت، لەالیەكی دیكەوە چاوەڕێی ئەوەن هاوشێوەی هەمووان بێت. بەاڵم 

ئەفسوس واقیعییەت ئاڵۆزترە لەم قسانە. 

هەمووان  لە  »بلیمەت  كردووە:  قسەیەی  ئەم  رستەیەكدا  لە  بەلزاك 

واقیعیەت  بەبێ   ئاوایە  ناچێت.« هونەر  بلیمەت  لە  دەچێت، بەاڵم كەس 

بێمانایە، بەاڵم واقیعییەتیش بێ  ئەو بێمانایە. ئەسڵەن چۆن دەكرێت هونەر 

شوێنكەوتەی واقیع بێت؟ هونەرمەند هەڵبەتە بابەتی خۆی هەڵدەبژێرێت، 

بەاڵم بابەتەكەش ئەو هەڵدەبژێرێت.

هونەر بە گوزارەیەك، شۆڕشێكە لە دژی هەموو شتێكی زوو تێپەڕو 

دیكە  شێوەیەكی  ئەوەیە  ئامانجی  تەنها  رووەوە  لەم  جیهاندا.  لە  ناتەواو 

ببەخشێت بە واقیعێك، كە لە هەمانكاتدا ناچارە بیپارێزێت لەبەرئەوەی هەروا 

سەرچاوەی هەستی هونەرییە. لەم بارەیەوە ئێمە هەموومان ریالیستین، لە 

هەمانكاتدا هیچ كەسیش ریالیست نییە، هونەر نە رەتكردنەوەی تەواوی 

شتێكە كە هەیە، نە قەبوڵكردنی تەواوەتی ئەو شتەشە. هەم رەتكردنەوەیەو 

هەم قەبوڵكردن، هەر بەم هۆیە جۆرێك لێكپچڕانە كە بەردەوام دوبارە 

دەبێتەوە.

 هونەرمەند هەمیشە لە وەها حاڵەتێكی دووفاقیدا ئەژی: ناتوانێت واقیع 
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رەتبكاتەوە، لە هەمانكاتدا بەردەوام ناچارە لەالیەنە هەمیشە ناتەواوەكانی 

واقیعدا پرسیار بكات، بۆ كێشانی تابلۆی سروشتی بێ  گیان دەبێت لەنێوان 

بوونی  الیەنە  دوو  هاوسەنگی  و  رووبەڕووبوونەوە  سێودا  و  نیگاركێش 

هەبێت. شێوەكان بەبێ  سێبەرو رووناكییەكانی دونیا شتێك نین، بەاڵم بە 

نۆرەی خۆیان شتێك دەخەنە سەر ئەم سێبەرو رووناكییانە. دونیای واقیعی 

كە بە درەوشانەوەی خۆی جەستەو قەبارەكان بەرجەستە دەكات و خۆیشی 

لەوانەوە رۆشناییەكی دیكە وەردەگرێت كە كاریگەری دەكاتە سەر رووناكی 

هونەرمەندو  لەنێوان  جێگەیەكدایە  لە  بااڵ  شێوازی  رووەوە  لەم  ئاسمان. 

بابەتەكەیدا.

پێویست ناكات بڵێم هونەر دەبێت لە واقیع هەڵبێت، یان رادەستی بێت، 

بەڵكو دەبێت ببینین بە وردی چەندێك لە واقیع وەك قورسایی هاوسەنگی 

بخرێتە ناو باڵۆنی بەرهەمی هونەرییەوە تا نە لەنێوان هەورەكاندا ون ببێت و 

نە لەبەر زۆریی سەنگینی بەسەر زەویدا بەكێش بكرێت. هەر هونەرمەندێك 

ئەم بابەتە بە گونجان لەگەڵ توانا و لێهاتوویی خۆیدا حەل دەكات. هەرچی 

شۆڕشی هونەرمەند لە دژی واقیعی جیهان زیاتر بێت، قورسایی واقیع بۆ 

هاوسەنگ كردنی ئەم شۆڕشە دەتوانێت قورستر بێت، بەاڵم ئەم قورساییە 

هیچ كات ناتوانێت پێویستی هونەرمەند بە خەڵوەت لە ناو بەرێت. باشترین 

بەرهەمەكان، وەك بەرهەمی تراژیدی نوسانی یۆنانی، ملویل، تۆڵستۆی و 

مولیر، بەردەوام ئەو بەرهەمانەن كە جۆرێك هاوسەنگی لەنێوان واقیع و 

رەتكردنەوەی مرۆیی ئەم واقیعە بەرقەراردەكەن، بەشێوەیەك كە واقیع و 

خودی  تایبەتمەندی  كە  بێوەستاندا،  بازرەقەیەكی  لە  واقیع  رەتكردنەوەی 

یەكدی  ئەوە،  مەرزەكانی  دڵگەرمكارترین  و  بەخشترین  شادی  لە  ژیان 

كە  دەردەكەوێت  نوێ   دونیایەكی  جارجارە  شێوەیە  بەم  بەرزدەكەنەوە. 
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گشتە،  بەاڵم  بەشە  دونیایە،  هەمان  بەاڵم  رۆژانە،  ژیانی  لەگەڵ  جیاوازە 

لێوانلێو لە نادڵنیایی بێگەردانە كە بە هێزو خرۆشی بلیمەتی چەند سەعاتێك 

دەدرەوشێتەوە. 

شتێكە-  هەموو  دونیا  هیچەو  دونیا  نییە،  ئەو  بەاڵم  خۆیەتی  خودی 

ئەمە هاواری دژوازو ماندونەناسانەی هەموو هونەرمەندێكی راستەقینەیە، 

هاوارێك كە ئەو بەچاوی هەمیشە كراوەوە لەسەر پێ  رادەگرێت و هەندێك 

جاریش بۆ هەموو ئەم خەوتوانەی ئەم دونیایە وێنەیەكی تیژتێپەڕ، بەاڵم 

پێداگر لە واقیع ئاشكرا دەكات، كە ئێمە دەیناسین بێئەوەی هیچ كات لە 

بوونی بەئاگا بین.

روو  لەسەردەمەكەی  دەتوانێت  نە  هونەرمەند  شێوەیە  بەم  هەر 

وەربگێڕێت و نە دەتوانێت لە نێویدا ون ببێت، ئەگەر روو وەربگێڕێت، لە 

بۆشاییدا قسە دەكات، بە پێچەوانەوە تا كاتێك سەردەمەكەی بكاتە بابەتی 

كارەكەی، خەریكە بوونی خۆی وەك بكەر دەسەلمێنێت و ناتوانێت یەكسەر 

ئەو  لەهەمان  هونەرمەند  دیكە  گوزارەیەكی  بە  بێت،  سەردەم  رادەستی 

ساتەدا كە بڕیاڕدەدات لە چارەنوسی هەمواندا بەشداربێت، رێك لەو ساتەدا 

خەریكە لەسەر تاكێتی خۆی جەخت دەكاتەوە.

هونەرمەند  هەڵبێت.  دووفاقییە  بارودۆخە  لەم  ناتوانێت  هونەرمەند   

چ  دەكات،  تامی  یان  دەیبینێت  خۆی  كە  وەردەگرێت  مێژوو  لە  شتێك 

راستەوخۆ و چ نا راستەوخۆ، بە گوزارەیەكی دیكە رووداوە هەنووكەییەكان 

نەوەك  دەك��ات،  ئەزمون  و  دەبینێت  زیندوون  ئەمڕۆ  كە  كەسانێك  و 

پەیوەندی ئەم رووداوە هەنووكەییانە لەگەڵ ئایندەیەكدا كە لەبەردەم نیگای 

بە  هاوچەرخەوە  مرۆڤی  لەبارەی  داوەریكردن  نییە،  زیندوو  هونەرمەندا 

نوێنەرایەتی مرۆڤێك كە هێشتا نەهاتووە، كاری پەیامبەرانە، بەاڵم هونەرمەند 
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لەبارەی ئەو ئەفسانانەوەی كە ئەخرێنە بەردەمی تەنها لەسەر بنەمای ئەو 

كاریگەرییانەی ئەم ئەفسانانە لەسەر مرۆڤە زیندووەكان دایدەنێن دەتوانێت 

بەها دیاری بكات. پەیامبەران، چ ئایینی چ سیاسی، دەتوانن بە رەهایی 

داوەریی بكەن و بەو شێوەیەی دەزانین، لەم كارەدا دریغی ناكەن، بەاڵم 

هونەرمەند ناتوانێت ئەگەر بەرەهایی داوەریی بكات، بەدڵی خۆی واقیع 

بەسەر باش و خراپدا بەش دەكات و دەكەوێتە نێو گێژاوی میلۆدرامەوە، 

بكات،  فەرمانڕەوایی  یان  دابنێت،  یاسا  نییە  ئەمە  هونەر  ئامانجی  بەاڵم 

بەڵكو بەپێچەوانەوە ئامانجی بە پلەی یەك ئەمەیە تێبگات. هەڵبەتە دوای 

بەرهەمێكی  هیچ  بەاڵم  ئەكات،  فەرمانڕەواییش  جار  هەندێك  تێگەیشتن 

هونەری هیچ كات لەسەر بنەمای رق  و نەفرەت بینا نەكراوە، لەبەرئەوەی 

هونەرمەند لە كۆتایی ئەو رێگەیەدا كە بە هێواشی پیایدا دەڕوات، هیچ 

مەحكوم ناكات، بەڵكو تۆمەت الدەبات. دادوەر نییە، پارێزەرە، بەرگریكاری 

راستیدا  لە  هەیە،  گیانیان  ئەوەی  لەبەر  زیندووەكانە،  بوونەوەرە  هەموو 

برەوپێدەری عەشقە بە دراوسێ ، نەوك عەشق بە نامۆیەكی دورە دەست، 

دەكات،  وێران  هاوچەرخ  مرۆڤدۆستی  بنەمای  عەشقە  جۆرە  ئەم  چونكە 

بەشێوەیەك كە دواجار دەگۆڕێت بۆ روونكردنەوەی بابەتی دادگەكان، لە 

بنەڕەتدا بەرهەمی بەرجەستەی هونەری هەموو دادوەرەكان چەك دەكات. 

هونەرمەند بەبەرهەمەكەی هەم رێز لە نمونەی بااڵی مرۆڤ دەگرێت هەم 

لەبەرامبەر خراپترین تاوانباراندا سەری رێز دادەنەوێنێت.

 ئۆسكار وایڵد كە لە زیندان بوو نوسیبووی: »تەنانەت چارەڕەشێكیش 

سیمبولیكی  پەیوەندییەكی  كە  نییە  تەنیشتمەوە  لە  شوومەدا  شوێنە  لەم 

هەماهەنگە  ژیانە  رازی  ئەم  بەڵێ ،  نەبێت.«  ژیاندا  رازی  بنەمای  لەگەڵ 

لەگەڵ رازی هونەردا.
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بازرگانیدا  لەكۆمەڵگەی  نوسەرانەی  ئەو  دواییدا،  ساڵی  سەدوپەنجا  لە 

بەجۆرێك  دەتوانن  واب��ووە  پێیان  ئاوارتەیەك،  چەند  جگەلە  ژی��اون، 

نابەرپرسیارێتی بە خێرو خۆشی بژین. هەڵبەتە ئەژیان، بەاڵم لە تەنیاییدا 

دەمردن، هەر بەوشێوەیەی لە تەنیاییدا ژیابوون. ئێمەی نوسەرانی سەدەی 

بزانین  دەبێ   پێچەوانەوە  بە  بمێنینەوە،  تەنیاییدا  لە  ئیدی  نابێت  بیستەم 

ناتوانین لە بەدبەختی گشتی هەڵبێین و تاقانە كاری شیاوی ئێمە )ئەگەر 

قسەی  توانامانەوە  بەوپەڕی  كە  ئەمەیە  هەبێت(  بوونی  شیاو  كارێكی 

كەسانێك بكەین كە ئێستاو هەر لەم چركەساتەدا خەریكن ئازار دەچێژن، 

بە چاوپۆشین لە شانازییەكانی رابردوو و ئایندەی واڵتەكان خراپتر بوونی 

بەتایبەت ئەمڕۆ، جوانی  تەنانەت ئەمڕۆ و  نییە، هەر لەم رووەوەیە كە 

ناتوانێت لەراژەی هیچ پارتێكدا بێت. چ لە درێژماوە و چ لە كورتماوەدا. 

ئازادیی  و  رەنج  جگەلە  بێت،  شتێكدا  هیچ  راژەی  لە  ناتوانێت  جوانیی 

مرۆڤەكان. هونەرمەندی پابەند بەراستی كەسێكە سەربەخۆ كار بكات. بەم 

شێوەیە وانەیەك كە لە جوانیی وەردەگرێت، ئەگەر دروست وانە وەربگرێت 

وانەی خۆپەرستی نییە، بەڵكو وانەی برایەتی گیانی بە گیانییە. بەم تێڕوانینە 

جوانیی هیچ كات كەسی نەكردۆتە كۆیلە.

 هەزار ساڵە هەموو رۆژ و هەموو ساتێك جوانیی بۆتە هۆكاری ئارام 

بۆ  هەندێكی  جارجارەش  و  مرۆڤ  میلیۆنان  كۆیلەیی  ئازاری  بوونەوەی 

گەورەیی  رەنگە  كۆتاییدا  لە  رزگاركردووە،  كۆیلەیی  ئازاری  لە  هەمیشە 

ئ��ازاردا  و  جوانی  نێوان  لە  ب��ەردەوام  كێشمەكێشەدا  لەم  هەر  هونەر 

لەنێوان خەڵوەتی  ئەفراندندا،  و شێتیی  مرۆڤەكان  نێوان عەشقی  لە  بێت 

تەحەمولنەكراو و جەنجاڵی تاقەتپڕوكێن، لەنێوان رەتكردنەوەو قەبوڵكردندا 

سەرگەرمی  یەكێكیان  پێشەوە،  دەچێتە  هەڵدێرگەدا  دوو  لەنێوان  هونەر 
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رێیەدا  باریكە  لەم  پڕوپاگەندە.  زەناو  هەراو  دی  ئەوی  و  سەرسوكی  و 

پێشەوە، هەر هەنگاوێك دەینێت  تیایدا دەچێتە  كە هونەرمەندی گەورە 

جۆرێك رووداوەو جۆرێك ریسك كردنە، بەاڵم ئازادی هونەر لەم ریسك 

زاهیدانە  دیسپلینێكی  لە  زیاتر  دژوارەو  ئازادی  ئایا  بەس.  و  كردنەدایە 

دەچێت؟ كام هونەرمەند نكۆلی لەمە دەكات و كام هونەرمەند پڕكێشی 

ئازادییە  ئەم  بێوچانە؟  ئەركێكی  بەجێهێنانی وەها  بڵێت شایستەی  دەكات 

كاردانەوەی  كە  شێوازێك  هەیە،  زەین  جەستەو  تەندروستی  بە  پێویستی 

هەموو  وەك  ئارامگرانە.  رووبەڕووبوونەوەی  جۆرێك  بێت،  رۆح  هێزی 

ئازادییەش ریسك كردنی بەردەوامە، سەركێشییەكی بێ  ئازادییەكان، ئەم 

خۆیان  كردنە  ریسك  لەم  ئەمڕۆ  كەسانێك  هۆیەوە  بەم  هەر  و  كۆتایی 

توندوتۆڵەكانی  خواستە  و  ئ��ازادی  لە  بەوجۆرەی  هەر  دەگ��رن.  ب��ەدوور 

النیكەم  و  بن  رازی  كۆیلەیەتییەك  هەرجۆرە  بە  تا  بەدووردەگرن  خۆیان 

بە ئاسایشی رۆحی بگەن، ئەگەر هونەر جۆرێك سەركێشی نییە، كەواتە 

چییە و چ ئاڕاستەیەكی هەیە؟ نا هونەرمەندی ئازادیش وەك مرۆڤی ئازاد 

ئەهلی ئاسایش نییە، هونەرمەندی ئازاد كەسێكە بەهەوڵ و تێكۆشانی زۆر 

سیستمی خۆی بەدیدەهێنێت. هەرچەند خۆی پێداگری دەكات. ئەندریە ژێد 

قسەیەكی هەیە  من هەمیشە هاوڕابووم لەگەڵیدا. هەرچەندە دەكرێت بە 

ئاسانی هۆكاری بەدحاڵی بوون بێت. وتویەتی: »هونەر بە گیروداو زیندووە 

و بە ئازادی ئەمرێت.« راستە. نابێت والێكبدرێتەوە كە دەتوانین هونەر رام 

بكەین. هونەر تەنها بەو گیروداوانەی خۆی بۆخۆی دروست دەكات ئەژی. 

بەهەر گیروداوێكی دیكە دەمرێت. بە پێچەوانەوە، ئەگەر گیروداو بۆخۆی 

ئازادترین هونەر و  دانەنێت ئەكەوێتە وڕێنە و دەبێتە دیلی تارماییەكان. 

سەركێشترین هونەر بەم شێوەیە، كالسیكترین هونەر دەبێت. سەرئەنجامی 
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گەورەترین هەوڵەكان دەبێت. تا كاتێك كۆمەڵگە و هونەرمەندەكانی ئەم 

هەوڵە دورو درێژو ئازادانەیە بە گیان نەكڕن، تا كاتێك لە ئاسوودەیی و 

سەرگەرمی و شوێنكەوتن و هاوشێوەیی كۆمەڵدا جێگەیان خۆشكردبێ ، تا 

كاتێك سەرقاڵی گەمەی هونەر بۆ هونەربن، یان ئەو رێكارانەی لەبارەی 

هونەری ریالیستییەوە دەردەچن، بەڵێ  تا كاتێك ئەم هەل ومەرجە بەرقەرار 

بێت، هونەرمەندان دووچاری پوچگەرایی و نەزۆكی دەبن. سەرئەنجامی 

ئەم قسەیە ئەمەیە ئەمڕۆكە لەدایكبوونەوەی دوبارە پەیوەندی بە ئازایەتی 

و ویستی ئێمەوە هەیە، بۆ بە روونی و راشكاوی قسەكردن.

بەڵێ ، دوربارە ژیاندنەوە لە دەستی هەموو ئێمەدایە، ئەگەر بڕیار بێت 

رۆژئاوا ئەو »دژە ئەسكەندەرانە« بخولقێنێت بۆئەوەی »گرێی گۆردیۆن« ی 

شارستانییەت دوبارە گرێبدەنەوە كە بە شمشێری ئەو پچڕێندراوە، ئەمكارە 

لە ئەستۆی ئێمەیە، بۆ ئەمكارە دەبێت جۆرەها مەترسی و دژوارییەكانی 

ئازادی بە گیان بكڕین. پێویست ناكات بزانین ئایا بەڕۆیشتن بەرەو رووی 

دادپەروەریی دەتوانین ئازادی بپارێزین یان نا. پێویستە بزانین بەبێ  ئازادی 

بەهیچ شتێك ناگەین و هەم دادپەروەریی ئایندە لەدەست دەدەین و هەم 

دەكات.  رزگار  گۆشەگیری  لە  مرۆڤەكان  ئازادییە  تەنها  رابردوو.  جوانیی 

كۆیلەیی تەنها بەسەر كۆی گۆشەگیرییەكاندا دەبێتە فەرمانڕەوا.

بكەم،  پێناسەی  هەوڵمدا  كە  ئازادەوە،  زاتی  هەمان  بەهۆی  هونەر   

و  جودایی  ستەمكاری  كاتێكدا  لە  دەكات،  دروست  پەیوەندی  و  یەكێتی 

نییە، كە هەر شێوەیەك لەستەم  دووبەرەكییە، كەواتە جێگەی سەرسامی 

كە  نییە  سەرسامی  جێگەی  دەزانێت.  خۆی  ئاشكرای  دوژمنی  بە  هونەر 

هونەرمەندان و رۆشنبیران یەكەمین قوربانییەكانی ستەمكارییە مۆدێرنەكانن. 

چ ستەمكارییەكانی راست و چ ستەمكارییەكانی چەپ. ستەمكاران دەزانن 
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لەكاری هونەریدا جۆرێك هێزی رەهایی بەخش هەیە تەنها بۆ كەسانێك 

كە رێزی لێناگرن پڕ رازو نهێنی دێتە بەرچاو. هەر بەرهەمێكی هونەری، 

سیمای مرۆڤ جێگەی ستایش ترو تەژی تر دەكات و تەواوی رازی هونەر 

هەر ئەمەیە، بە هەزاران ئۆردوگای كارو زیندانی تاكەكەسیش ناتوانێت ئەم 

لەبەرچاوان بشارێتەوە،  پلەوپایەو رێزی مرۆڤ  گەواهی سەرسوڕهێنەرەی 

بەشێوەیەكی  دەتوانین، هەرچەندە  بڵێین  ئەگەر  بەم هۆیەوە درۆیە  هەر 

كاتیش، كەلتورێك رابگرین تا رێگە بۆ كەلتورێكی دیكە بكەینەوە. گەواهی 

هەناسەدان  راناگیرێت.  ئەو  گەورەیی  و  رەنج  لەسەر  مرۆڤ  توندوتۆڵی 

ناتوانین و نابێت هیچ  نییە، ئێمە  راناگیرێت. هیچ كەلتورێك بێ  میرات 

بەرهەمەكانی  رەتبكەینەوە.  رۆژئاوا  میراتی  و  خۆ  میراتی  لە  گۆشەیەك 

ئایندە، هەرچییەك بن، هەر ئەم رەمز وڕازەیان لەخۆیاندا هەڵگرتووە، لە 

كااڵی دلێری و ئازادی، پەروەردەی بوێری هەزاران هونەرمەندی هەموو 

زمانەكان و هەموو نەتەوەكانن، بەڵێ  ستەمكاری مۆدێرن حەقیەتی بڵێت 

بە  دیسان  بكات  خۆی  پیشەیی  كاری  تەنها  ئەگەر  تەنانەت  هونەرمەند، 

دوژمنی خەڵك دێتە ئەژمار، بەاڵم ستەمكاریی، بە هەمان وتەی خۆی لە 

بارەی هونەرمەندەوە خەریكە رێز لە وێنەیەكی مرۆڤ دەگرێت كە هەرگیز 

هیچ شتێك نەیتوانیوە تێكیبشكێنێت.

كۆتایی قسەكان سادەیە. دەڵێم لە هەناوی رق  و هەراوزەنای مێژووماندا 

»وەرن با شاد بین« بەڵێ  وەرن با شاد بین، لەبەرئەوەی مەرگی ئەوروپای 

درۆزن و خۆشگوزەرانیخواز دەبینین، لەگەڵ حەقیقەتێكی پەتیدا رووبەڕووین. 

وەرن مرۆڤگەلێكی شاد بین، لەبەرئەوەی فریوێكی درێژخایەن ئاشكرا بووەو 

بە روونی دەبینین چ شتێك هەڕەشەمان لێدەكات. وەرن هونەرمەندانێكی 

شاد بین، لەبەرئەوەی لەخەو رابووین و لە نەبیستن هاتووینەتە دەرەوەو 
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ئێستا ناچارین لەبەرامبەر بێنەوایی و زیندان و خوێنڕشتندا چاو بكەینەوە، 

ئەگەر لە ئاست وەها دیمەنێكدا بتوانین یادەوەریی رۆژگارو سیماكان زیندوو 

زەبوونەكان  بتوانین  جیهاندا  جوانیی  ئاست  لە  ئەگەر  هەروەها  رابگرین، 

و  دەسەاڵت  وردە  وردە  رۆژئاوا  شارستانییەتی  ئەوكات  نەكەین،  یاد  لە 

وشەو  سادەترین  تەنانەت  كاتێك  دەهێنێتەوە.  بەدەست  سەروەریی خۆی 

گوزارشتەكان بەهایەك بە ئەندازەی ئازادی و خوێن پەیدادەكەن، هونەرمەند 

بەكاربهێنێت.  گوزارشتەكان  پارێزەوە وشەو  بە  گیروداو  بە  فێربێت  دەبێ  

ریسك مرۆڤەكان كالسیك مەشرەب دەكات، بەاڵم مەزنییش دواجار رەگی 

لە مەترسیدایە.

بۆ  حەسرەتی  چووە.  بەسەر  بەرپرسیار  نا  هونەرمەندانی  سەردەمی 

دەخۆین، لەبەرئەوەی بیری چركەساتە خۆش و زووتێپەڕەكانمان دەكەین، 

بەاڵم دەبێت قەبوڵی بكەین ئەم ئەزمونە بە سەختی لە هەمانكاتدا كۆمەكی 

بەختمان دەكات بۆ دەستخستنی دەسەاڵت و رێزو دەبێت بچینە نێو ئەم 

نەبەردەوە. ئازادی هونەر هێندە ئەرزشی نییە، ئەگەر ئامانجەكەی تەنها 

دابینكردنی ئاسایشی هونەرمەند بێت، بۆ رەگداكوتینی ئەرزش یان فەزیلەت 

لە كۆمەڵگەدا، جار جارە پێویست دەكات بەهاكەی بدەین، ئەگەر ئازادی 

رابگیرێت.  دەبێ   فرۆشتنیشی  و  كڕین  ئیدی  كەواتە  بووە،  مەترسیدار 

كەوتنی  لە  ئەمڕۆكە  كەسانەی  ئەو  لەگەڵ  هاوڕابم  ناتوانم  من  بۆنمونە 

مەعریفە و حیكمەت سكااڵیانە. بە ڕواڵەت لەسەر حەقن، بەاڵم لە راستیدا 

مەعریفەو حیكمەت كاتێك زیاتر روو لە كەوتن و داڕمان بوو كە پێویستی 

بە هیچ ریسككردنێك نەبوو و تەنها لە ناو دەستی چەند زاناو لێكۆڵەرێكی 

بووبوون،  نقووم  كتێبەكانیاندا  نێوان  لە  كە  بوو  مرۆڤایەتییەكاندا  زانستە 

واقیعییەكاندا  ریسكە  لەگەڵ  ناچارە  حیكمەت  مەعریفەو  ئەمڕۆكە  بەاڵم 
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جێگە  لەسەر  دیكە  جارێكی  كە  هەیە،  شانسەشی  ئەم  رووبەڕووبێتەوە 

هەستێتەوەو رێز بۆخۆی بگەڕێنێتەوە.

ئەڵێن نیچە دوای پچڕانی پەیوەندی لەگەڵ لوسالومە، لە قۆناغی تەواوی 

تەنیاییدا تێكشكاو،  لە هەمانكاتدا پڕجۆش وخرۆش بۆ ئەو كارە مەزنەی 

لە بەردەمیدا بوو و دەبوو بێ  یارمەتی هیچ كەسێك ئەنجامی بدات، بەڵێ  

هەر لەم قۆناغەدا شەوان بەسەر ئەو كێوانەدا كە بەسەر دوورگەی جێنوا 

دەیانڕوانی پیاسەی دەكرد، بە گەاڵو لقی درەختەكان ئاگری دەكردەوە و 

تەماشای سوتانی ئەم گەاڵو لقانەی دەكرد.

 من زۆرجار كەوتومەتە بیری ئەم ئاگرانە و بۆ تاقیكردنەوەی مرۆڤەكان 

و بەرهەمەكانیان هەندێكجار مرۆڤەكان و بەرهەمەكانیانم لە بەرامبەر ئەم 

ئاگرانەدا وێنا كردووە، بەڵێ  سەردەمی ئێمە یەكێكە لەم ئاگرانە كە تینی 

تەحەمولنەكراوی بە دڵنیاییەوە زۆرێك لە بەرهەمەكان دەكاتە خۆڵەمێش! 

تەماشایان  و  دەرئەچن  سەالمەتی  بە  ئەمێننەوە  بەرهەمانەی  ئەو  بەاڵم 

ئەو خۆشی  بدەینە دەست  گیروداوێك خۆمان  بێ  هیچ  دەتوانن  ئەكەین 

وشادییە بااڵیەی عەقاڵ كە ناومان لێناوە »ستایش«.

دەكرێت وەك من ئارەزوو بكەن بڵێسەكانی ئەم ئاگرە هێواشتر بێت، 

ئارامی و دەستبەتاڵییەك لە ئارادا بێت، دەرفەتێك بۆ تێڕامان، بەاڵم رەنگە 

هیچ ئارامییەك بۆ هونەرمەند نەبێت، جگە لەو ئارامییەی لە گەرماو تینی 

خەباتدا بەدوایدا دەگەڕێت.

 ئیمرسۆن جوانی دەوت: »هەر دیوارێك دەرگایەكە«. كەواتە با لە هیچ 

جێگەیەك بەدوای دەرگاو رێگەی دەرچووندا نەگەڕێین لەسەر ئەو دیوارە 

نەبێت كە لەبەرامبەریدا دەژین. وەرن ئارامی و دەستبەتاڵی لەو شوێنەدا 

كە هەیە بۆی بگەڕێین، لە ناو جەرگەی خەباتدا، لەبەرئەوەی بەڕای من 
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بە  كۆتایی  رایە  ئەم  دەربڕینی  بە  لێرەدایە.  هەر  دەستبەتاڵی  و  ئارامی 

قسەكانم دەهێنم. وتویانە بیرۆكە گەورەكان بە نەرمی فڕینی كۆترەكان دێنە 

ناو دونیاوە. بەم شێوەیە رەنگە ئەگەر گوێ  رادێرین لەنێوان هاتوهاواری 

ئیمپراتۆری و نەتەوەكاندا، دەنگی ناسكی باڵەكان ببیستین و جۆشوخرۆشی 

لە  ئومێدە  ئەم  دەڵێن  هەندێك  جیابكەینەوە.  ئومێد  و  ژیان  سازگاری 

نەتەوەیەكدایە و هەندێكیش دەڵێن لە تاقەكەسێكدا. من زیاتر لەو باوەڕەدام 

ئەم ئومێدە دانە دانەی میلیۆنان مرۆڤ هەڵدەنێت و گیانیان پێدەبەخشێت 

و پەروەردەیان دەكات، تا كارو بەرهەمەكانیان هەموو رۆژێك سنورەكان 

بسڕێتەوەو بێهودەترین زناكەكانی مێژوو رەتكاتەوە، كەواتە دەدرەوشێتەوە 

ئەو حەقیقەتەی بەردەوام لەمەترسیدایەو تاك تاكی مرۆڤەكان لەسەر بناغەی 

رەنج و شادییەكانی خۆیان بە پایەداری بۆ هەمووانی دەهێڵنەوە.
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دوا وتەی وەرگێڕی سویدی

بۆ یەكەم جار كە چەند نامەیەك بۆ هاوڕێیەكی ئەڵمانی وەك كتێب 

چاپ كرا، لە الپەڕەی سەرەتاییدا هاتووە، پێشكەش بە »رێنە لینۆد«، لینۆد 

نوسەرو شاعیرو هاوڕێی نزیكی كامۆ بوو، كامۆ ماوەیەك الی ئەو ژنەكەی 

جیاوازبوون.  یەك  لەگەڵ  زۆر  كامۆ  و  لینۆد  نوسەر  وەك  ژیا.  لیۆن  لە 

لینۆد زیاتر »غەزەڵ«ی دەنوسی و خۆی دەیوت لە »ئەفسانەی سیزێف« 

سەر دەرناهێنێت، لەبەرئەوەی زانیاری دەربارەی فەلسەفە زۆر كەم بوو، 

ئەندامی  باوەڕدار بوو. ئەم دوو كەسە دوو  لینۆد كاسۆلیكێكی  جگەلەوە 

چاالكی بزوتنەوەی »بەرەنگاری« بوون. لینۆد، ماوەیەك بەر لە ئازاد بوونی 

پاریس، لە هێرشێكی بەرباڵوی پۆلیس دژ بە بزوتنەوەی بەرەنگاری لە ساڵی 

1944 كوژرا. 

كامۆش دەیویست بڕواتە بەرەی جەنگەوە، بەاڵم لەبەرئەوەی نەخۆشی 

چاالكی  كامۆ  بكات.  كارە  ئەم  پێنەدا  ئیزنیان  هەبوو  نەفەسی  تەنگە 

»ئەلبێرت  بەناو  تەزویریان  ناسنامەی  بەڵگەو  بوو  بەرەنگاری  بزوتنەوەی 

بەرەنگاریشدا دەینوسی.  بزوتنەوەی  لە رۆژنامەكانی  بۆ درستكرد،  مەتە« 

لەم رۆژنامانەدا بوو دوو نامەی یەكەمی چاپ بوو، بەاڵم نامەی سێهەم و 

چوارەم بۆ یەكەمجار دوای جەنگ چاپ و باڵوكرایەوە. چەند ساڵ دوای 
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چاپی یەكەم لە ساڵی 1946دا دەقی نامەكان بە وەرگێڕانی ئیتاڵیایی چاپ 

بوو، ئەو كات وتارێكی نوسەری لەگەڵدا بوو. وەك پێشەكی لەو كاتە بە 

دواوە ئەو پێشەكییە لەگەڵ دەقی نامەكاندا چاپ و باڵودەبێتەوە،

لە سااڵنی جەنگدا كامۆ لە چەند شوێنی جیاواز لە جەزائیر و فەرەنسا 

مایەوە، بەهۆی نەخۆشی تەنگەنەفەسیییەوە لە گوندەكان و لە دەرەوەی 

شار دەمایەوە، لە لیۆن و پاریس وەك هەواڵنێرو لە جەزائیر وەك مامۆستای 

گرێبەست خەریكی كاركردن بوو، لە فەرەنسا هاوكات لەگەڵ ئەوەی وەك 

هەواڵنێر كاری دەكرد كارمەندی چاپ و باڵوكردنەوەی »گالیمار«بوو، گالیمار 

هەمان ئەو دامەزراوەی باڵوكردنەوە بوو كە زۆربەی كتێبەكانی كامۆی چاپ 

كرد. هاوكات كاری نوسینی دەكرد و لەوانە كتێبی »تاعون«ی نوسی، لە 

سەردەمی جەنگدا لە لیۆن لەگەڵ »فرانسیس فور« ژیانی هاوسەری پێكهێنا، 

بۆوە.  زۆر  لەمپەری  رووب��ەڕووی  كە  هاوسەرییەی  ژیانی  و  زەواج  ئەو 

ئەوان ناچاربوون بۆ ماوەیەكی زۆر بەهۆی جەنگەوە دوور لە یەكتر بژین، 

لەسەردەمی جەنگدا كامۆ لە پاریس لەگەڵ سارتەرو هاوژیانەكەی سیمۆن 

دووبۆڤار هاتوچۆی دەكرد. 

ئەوكاتەی كامۆ ساڵی 1957 خەاڵتی نۆبێلی بردەوە زۆركەس بە تایبەت 

لە فەرەنسا، سەریان سوڕما كە بۆچی سارتەر بەر لە كامۆ ئەم خەاڵتەی 

و  )كامۆ  نوسەرە  دوو  ئەو  بوون  گەنج  ئەوكات  ئەوانەی  پێنەبەخشراوە. 

سارتەر(، یان زۆر بەالوە گرنگ بوو. گەنجەكانی دەیەی 1950 لە سوید بە 

تاسەیەكی زۆروە بەرهەماكی ئەم دوو نوسەرەیان دەخوێندەوە. قوتابییەكی 

حەڤدە ساڵەی دواناوەندی ساڵی 1958 لە رۆژنامەی ئەدەبی قوتابخانەكەیاندا 

بۆ  تەنها  نوسراوەكانی  وتویەتی  كامۆ  دەرب��ارەی  كەسێك  نوسیبووی:« 

سەردەمی ئێمە سەرنجڕاكێشە. من بەپێچەوانەوە لەسەر ئەو باوەڕەم ئەم 
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بابەتی رۆژ، لەبەرئەوەی باس لە  نوسراوانە، بۆ ماوەیەكی زۆر دەبن بە 

كێشە هاوبەش و گرنگەكانی مرۆڤایەتی دەكات. ئەو كێشانەی كە هەموو 

دەم بوونیان دەبێت.« ئەو گەنجانەی وتاردانەكەی ئەویان لەژێر سەردێڕی 

»هونەرمەند و سەردەمەكەی« لەهۆڵی كۆبوونەوەی زانكۆی ئۆپساال لە 14ی 

لێبوو، بە دڵنیاییەوە الیان وابوو كامۆ نوسەرێكە  دێسەمبەری 1957 گوێ 

تایبەت بە خودی ئەوان.

كارین لۆفگرێن.
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بۆچی سەرقاڵی شانۆدەبم؟

پرسیوەو  لە خۆم  پرسیارەم  ئەم  زۆرجار  دەبم؟  شانۆ  بۆچی سەرقاڵی 

تەنها وەاڵمێك كە بۆ ئەم پرسیارە هەم بوو ئەوەندە سواو كۆنە كە توشی 

سەرسوڕمانتان دەكات. بۆیە سەرقاڵی شانۆم، لەبەرئەوەی جیهانی شانۆ و 

سەر سێنی شانۆ شوێنێكە، كە من تێیدا هەست بە بەختەوەری دەكەم، بەاڵم 

ئەگەر بە ویژدانەوە بڕوانینە ئەم بیركردنەوە ئەوەندەش كە دیارە كۆن  و 

سواو نییە، بەهۆی ئەوەی كە دەیانەوێ نكۆڵی لە بەختەوەر بوونيان بكەن 

بە رواڵەت ئەوەیە كە لەودا جۆرێك فێڵ  و تەڵە دەبینن، كە جێگای شەرمە.

نوسینی  لە  نوسراوە  جار  هەندێ  كۆكن!  هاوڕاو  هەموان  بارەوە  لەم 

كۆمەڵێك نوسەر، دەبینین كە باس لەوە دەكەن كەسانێك وازیان لە هەموو 

چاالكییەكی كۆمەاڵیەتی هێناوەو پەنایان بردۆتە ژیانی تایبەتی خۆیان، ئەگەر 

هەڵە نەبم لەم »وازهێنان« و »پەنابردن«ەدا جۆرێ سوكایەتی شاراوەیە. 

تەواوكەری  ئەم دووشتە  لەبەرئەوەی  زانین،  بەگەمژە  كردن  و  سوكایەتی 

و  تایبەتی  ژیانی  لە  هەاڵتن  بۆ  كە  دەناسم  كەس  زۆر  من  یەكترن،بەاڵم 

تاكەكەس پەنا دەبەنە بەر ژیانی كۆمەاڵیەتی. 

بەو  ئەمە  توشی شكست هاتوون:  كە  كەسانێكن  بەزۆری  كالیگۆالكان 

بووم؟  كوێ  لە  بێبەرین.  خۆشەویستی  سۆزو  لە  ئەوانە  كە  دێت  مانایە 
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ئەمڕۆكە وەك چۆن  زۆرباشە  دەكرد.  بەختەوەری قسەم  دەربارەی  بەڵێ 

نابێت دان بەتاوانی كەسەكان دابنرێت، نابێ دان بە بەختەوەریشدا بنرێت. 

گەمژانە، هەر لەخۆڕا بێ ئەوەی لە ئەنجامی كارەكە بترسن، لەخۆڕا مەڵێن 

»من بەختەوەرم.«، لەگەڵ ئەوەی ئەم شتەتان دركاند لەسەرلێوی بەبزەی 

كەسانی دەورووبەری خۆتان، مەحكوم بوونی خۆتان دەبینن. پێت دەڵێن: 

هەتیووەكانی  لە  بكەین،  چی  بفەرموون  بەاڵم  بەختەوەریت،  تۆ  »بەڕێز 

كەشمیرو ئەو گولە پەراوێز خراوانەی كە بەختەوەرنین؟«بەڵێ، بەڕای تۆ 

دەبێ چیبكەین؟ وەك چۆن هاوڕێمان ئۆژن یۆنسكۆ دەڵێت: »چۆن دەكرێ 

لە شەڕی ئەم چەشنە ژیانە رزگارمان بێت؟« بێگومان دەست بەجێ خەم 

داتان دەگرێت.

بە هەموو ئەمانەوە من لە سەر ئەو باوەڕم دەبێت بەهێزو بەختەوەربین، 

كە  ڕەشەی  چارە  ئەو  بدەین.  ڕەشەكان  چارە  یارمەتی  بتوانین  بۆئەوەی 

بدات.  كەس  یارمەتی  ناتوانێت  داداوە  چۆكی  خۆیدا  ژیانی  باری  لەژێر 

بە پێچەوانەوە ئەوكەسەیكە بەسەر خۆیو ژیانی خۆیدا زاڵە دەتوانێت بە 

تەواوی یارمەتیدەر بێت ، بەڕاست یارمەتی ئەوانیتر بدات. پیاوێك دەناسم 

ژنەكەی خۆش نەدەویست، لەم رووەوە زۆر نیگەران بوو.

سەرەنجام رۆژێك بڕیاریدا لە رووی بەزەییەوە، ژیانی خۆی تەرخانی 

بوو  ژنەكەیەوە  بەالی  ژیان  دواوە  بە  رۆژە  لەو  بەاڵم  بكات،  ژنەكەی 

بەشتێكی تاقەت پڕوكین و جەهەنەمی. تێدەگەن لەخۆبردوویی پیاوەكە بە 

شێوەیەكی تەواو نەبووە. ئەمڕۆكە كەسانێكی زۆری لەم چەشنە هەن كە 

ژیانی خۆیان تەرخان دەكەن، بۆ ئەو مرۆڤایەتییەی كە زۆر خۆشیان ناوێت. 

ئەم عاشقە رەزیالنە، ژیانی هاوسەرێتییان بۆ رۆژانی تاریكی ژیانە نەك رۆژە 

روون و هەتاوییەكان.
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كەوایە بە سەر سوڕمانەوە دەبینین جیهان رووخسارێكی جوانی نییە، 

نوسەر  كەسێك  بۆ  تایبەت  بە  بەختەوەرم،  ابوترێت  جیهانەد  لەم  دژوارە 

دۆخەوە،  ئەم  ژێركاریگەری  بكەومە  ناهێڵم  خۆم  من  مەشەوە  بە  بێت، 

رێز لە بەختەوەری و بەختەوەرەكان دەگرم و هەمووكات هەوڵ دەدەم، 

پاراستنی تەندروستی دەروونی خۆم هەوڵ بدەم، لە شوێنێك بم كە  بۆ 

ژوانگەی بە ختەوەرییە، واتە شانۆ.

بۆ  ئەوە  یان  ئەمە  تر،  بەختەوەرییەكانی  بەپێچەوانەی  مەشەوە  بە 

زیاتر لە 20 ساڵە لەژیانی مندا ماوەتەوەو تەنانەت ئەگەر بشمەوێ ناتوانم 

وازی لێبێنم. ساڵی 1936 گروپێكی بچوكم سازكرد، لە هۆڵێكی بچوك لە 

شاری جەزائیرەدا چەن شانۆ نامەیەكم بردە سەر سێن، لە كارەكانی مالرۆ، 

پاریس  ئانتوانی  هۆڵی  لە  دواتر  ساڵ   23 وهتاد.  وئاشیل  دۆستۆیۆفسكی 

»جنۆكە  رۆمانی  بەپێی  كە  شانۆ  سەرتەختەی  ببەمە  شانۆنامەیەك  توانیم 

لێدراوەكان« ی دۆستۆیۆفسكی دامڕشت بوو.

وەفادار  هەمووە  بەم  دەمێنێت  سوور  سەرم  خۆشم  كە  رووەوە  لەو 

مانەوەم بەشانۆ، زۆرجار هۆی ئەم شتەم لەخۆم پرسییوە، كە دەكرێ وەك 

دەكرێ  هۆكارەكە  بكرێت.  تەماشای  نوقسانییەك  وەك  یان  گەورەتییەك 

بگەڕێتەوە بۆ دوو شت، یەكەم یان خوو خەدەی خۆم و ئەوی تر، یان 

تایبەتمەندی شانۆ.

یەكەم هۆ كە زۆر بەرچاو نییە، ئەوەیە كە من بەسەرقاڵبوونم بە شانۆ 

هەڵدێم.  جیهانە  لەو  دەكەومەوەو  دوور  نوسین  ماندوكەری  جیهانی  لە 

»سەرئێشە  دەڵێم  كەپێی  هەڵدێم  لەشتێك  نوسیندا  لە  هەرشتێك  لە  بەر 

گەمژانەكان«. گریمان ئێوە ناوتان فێرناندل یان بریژیتباردۆ، یان عەلیخان 

یان النیكەم پۆلڤالێرییە. لە هەموو ئەم نمونانەدا ناویخۆتان لە رۆژنامەكاندا 
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دەبینن و هەر كەناوتان باڵوبۆوە سەرئێشەكان دەست پێدەكەن. 

لە  زۆر  بەشێكی  بدەیتەوە.  وەاڵم  دەبێ  پەیتاپەیتا  كردنی  بانگهێشت 

ژیانیوەرى تەرخان دەبێت بەوەی كە بەر لەدەست چوونی كاتتان بگرن، 

بەم شێوە نیوەیەك لە ژیانی ئێوە تەرخان دەبێت بۆ »نا« وتن بەشێوەی 

جۆراوجۆر. ئەمە كارێكی گەمژانە نییە؟ بە دڵنیایەوە گەمژانەیە. بەم شێوەیە 

ئێمە بەهۆی غورورەوە لەالیەن خودی غورور، لە خۆرازی بوونەوە تەمبێ 

دەكرێین.

دەگرن،  شانۆ  كاری  لە  رێز  گەیشتووم هەمووان  بەوە  بەمەشەوە من 

تەنانەت ئەگەر كارێكیش بێت كە لەخۆرازی بوون و غوروری تێدا بێت. 

تەنها بەسە بڵێی خەریكی پرۆڤەم، ئیتر هەموو شت بە كەیفی ئێوە دەبێت، 

درێژایی  بە  وتتان  دەكەم-  فێڵ  من  فێڵیشتانكرد-وەك چۆن  هاتو  ئەگەر 

لە  خۆتان  ئەوكات  پرۆڤەم،  و  راهێنان  خەریكی  شەو  لە  بەشێك  رۆژو 

بەهەشتدا دەبیننەوە.

لەم رووەوە شانۆ، هۆڵی شانۆ عیبادەتگەو پەرەستگەی منە، لە تەنیشت 

بێدەنگییەك  دەبیندرێ،  ئارامش  و  بێدەنگی  شانۆدا  هۆڵی  دیوارەكانی 

لە  گروپێك  پەرەستگەدا،  ئەم  ناو  لە  دەرەوە،  توڕەی  جیهانی  لە  جیاواز 

كرێكارەكان، كە كارەكەیان كارێكی مەعنەوی و مینۆكییە، لەسەرقاڵییەكانی 

ئەم سەدە دابڕاون، خۆیان تەرخانی بیركردنەوە دەكەن، ئەوان ئامانجێكیان 

هەیەو خۆیان بۆ رێوڕەسمێكی مەعنەوی ئامادە دەكەن، كە دەبێت شەوێك 

بۆیەكەم جاری ئەم رێورەسمە بەڕێوە بچێت.

زۆر باشە، با باس لەم پاسەوانانی مەعنەوییەتە بكەین، واتە ئەو كەسانەی 

كە سەرقاڵی شانۆن. پێتان سەیر نییە، پێیان دەڵێم پاسەوانانی مەعنەوییەت؟ 

رەنگە چەند گۆڤاریكی تایبەت و پرۆفێشناڵ، نازانم كامەیان، یارمەتیتان بدەن 



ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 82

لەم روانگەدا كە ئەو كەسانەی كاری شانۆ دەكەن كەسانێكن، كە درەنگ 

وتەیە  ئەم  بەوتنی  دڵنیاییەوە  لەژنەكەیان جیادەبنەوە،بە  دەخەون و زوو 

بێ  هیواتان دەكەم، لەبەرئەوەی لە شانۆدا جیابوونەوە كەمترە لە رستن  

و چنین، كشتوكاڵ ، رۆژنامەنوسی، بەاڵم ئەوكاتەی لەناو هونەرمەندەكاندا 

روودەدات زۆرتر باسی لێوە دەكرێت. واتە خەڵك زیاتر دەیانەوێ ئاگاداری 

خاوەن  دەوڵەمەندو  فاڵنە  نەك  هونەرمەندبن،  »سارابێڕنارد«ی  ژیانی 

كۆمپانیا. دەكرێ لەم شتە بگەین، بەاڵم شانۆ پێویستی بە جۆرێ بەهێزی 

جەستەو خۆڕاگرتنی دەروونی هەیە. 

كە  لەبەرئەوەی  نە  گرنگە،  زۆر  لەش  ل��ەودا  كە  پیشەیەكە  ئەمە 

بەشێوەیەكی شێتانە بەكاری دەبەن، یان زیاتر لە شوێنەكانی تر شێتێتی، یان 

تێدا دەبیندرێ، بەڵكو ناچارن لەش لە چوارچێوەكەی خۆیدا راگرن، واتە 

رێز لە لەش بگرن.

 شانۆكارەكان كەسانێكن كە گەورەییان تێدا دەبیندرێ، رەنگە بووبێت 

بە بەشێكی جیانەكراوەی ئەوان. ئەوەی دەمەوێ بیڵێم ئەوەیە من گروپێكی 

شانۆم زۆر زیاتر لە رووناكبیرەكان، كە هاوڕێكانی منن خۆشدەوێ، جا ئەم 

گروپە گەورەی تێدابێت، یان نە.

دژوارە،  ویستینیان  كە خۆش  رووناكبیران  كە  نییە،  ئەوە  لەبەر  ئەمە 

بۆ  نازانم  رووناكبیرەكاندا  لەناو  من  بەڵكو  خۆشدەوێ،  یەكتریان  زۆركەم 

وەك ئەوەی یەكێك لە یاساكانی خێڵەكەم شكاندبێت، هەموو كات جۆرێك 

دووركەوتنەوە دەبینم. بەپێچەوانەوە لە شانۆدا هەموو كات هەست دەكەم 

یان  بوون،  بە سروشتی  تر هەست  واتایەكی  بە  یان  كەسێكی سروشتیم، 

لەگەڵ  كارێكی هاوبەشە  ناخۆشییەكان  ناكەم، خۆشی  و  نەبوون  سروشتی 

هاوكارەكان، ئەمە بەالی منەوە واتە هاوڕێیەتی و دۆستایەتی كە هەموو 
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كات یەكێك بووە، لە خۆشییەكانی ژیانی من.

هاوڕێیەك  چەن  بەهاوكاری  كە  دەستدا  لە  خۆشییەم  ئەم  كاتێك 

گروپێكمان سازكردو رۆژنامەیەكمان دامەزران و ئەوكاتە بەدەستم هێناوە 

كە پەرژامە سەرشانۆو دەستمكرد بەكاری شانۆ.

ئەمە لە بەرچاو بگرن: كاری نوسەر لە تەنيایدایە، دادوەری كردنیش 

دەربارەی خۆی  تەنهاییدا  لە  نوسەر  تایبەت  بە  تەنهاییدایە،  لە  دەربارەی 

قەزاوەت و دادوەری دەكات و ئەمە شتێكیباش نییە، كارێكی باش نییە، 

ئەگەر نوسەر بەشێوەی سروشتی گەشە بكات، ساتێك دێتە پێش بۆی كە 

پێویستی بە مرۆڤەكان و كۆمەڵی مرۆڤەكان هەیە.

ئەم دەربڕینە مانای ئەوە دەدات كە نوسەر دەبێت زیاتر پابەند بێت 

 . سیاسەت  و  كۆمەڵەكان  كۆڕو  هاوسەرێتی،  ژیانی  كۆمەڵێك شت.   بە 

تەنهایی  كارانە  بەم  بڵێین  دەتوانین  ناگۆڕێت.  شتێك  هیچ  شتانەش  ئەم 

ناڕەوێتەوە، چونكە نیگەرانی نەبوونی تەنهایین.  دەیانەوێ بەشداری كۆڕو 

كۆمەڵەكان بكەن و كۆنسێرڤاتیش نەبن، بە روو هێنانە سیاسەت دەیانەوێ 

كاریگەربن و كەسانی تر، لەبەر ئەوان بڕۆنە بەرەكانی جەنگ، بەو مەرجەی 

ئەو مافە بۆ نوسەران بەرەوا بزانرێت كە باش نییە، ئەوان بچنە جەنگ. 

لێم وەرگرن ئەمڕۆكە كاری هونەرمەندەكان كارێكی ئاسان نییە، بە هەرحاڵ 

سەرجەم ئەو هاوكاری كردنانەی من پێویستم پێیەتی، هەموو ئەو پێویستی 

و بەرتەسكییانەی كە هەر مرۆڤێك و هەر دڵێك پێویستی پێیەتی، لەشانۆدا 

دەبینم، لە تەنيایدا هونەرمەند دەسەاڵتدارە، بەاڵم لەسەر كورسی خاڵی، لە 

شانۆدا هونەرمەند ناتوانێت دەسەاڵتدار بێت.

ترەوە.  ئەوانی  بە  دراوەت��ەوە  گرێ  بدات  ئەنجامی  دەیەوێ  ئەوەی 

پێویستی  هونەرمەند  شانۆكارو  هەیەو  شانۆكار  بە  پێویستی  دەرهێنەر 
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بێ  بەشێوەیەكی  ئەگەر  كردنە،  هاوكاری  و  پێویستی  ئەم  بەدەرهێنەر. 

هاوڕێتییەكی  بونیاتنانی  بەهۆی  دەبێت  بێت،  غرورەوە  لە  دوور  فیزانەو 

یەكترەوە  بە  دراوینەتەوە  گرێ  هەموومان  شانۆ(  )لەسەر  لێرەدا  رۆژانە 

ئەمە  ئاخۆ  بدەین.  دەست  لە  خۆمان  سەربەخۆیی  و  ئازادی  ئەوەی  بێ 

گەاڵڵەیەك نییە، بۆ كۆمەڵگایەكی دڵخواز لە داهاتوودا؟ 

هەر  لە  تاكێك  هەر  وەك  هونەرمەندەكان،  نەكەوینەوە،  دوور  زۆر 

كە  هەیە  الیەنیان  هەندێ  كرێكارەكان،  لەوانە  مرۆڤایەتی،  كۆمەڵگایەكی 

نیگەران كەرە.

بە تایبەت ئەگەر هات و خەڵك زۆریان خوش بوێن، بەاڵم ئەگەر ئەم 

الیەنە بێ هیواكەر ئەگەربوونی ببێت، بە زۆری دوای تەواو بوونی شانۆكە 

شانۆ  گروپەكانی  كە شكست،  دەڵێن  باوەڕەوە  ئەو  بەهەمان  روودەدات، 

لەناو دەبات و سەركەوتن بەرزیان دەكاتەوە. هەرچەن ئەمە شتێكی راست 

و دروست نییە، ئەوەی دەبێ بەهۆی لە ناوچوونی گروپەكان كۆتایی هاتن 

لەبەرئەوەی گروپێكی  پرۆڤەدا كۆیان دەكاتەوە،  لەكاتی  بەو هیوایەیە كە 

شانۆ پێكەوە كۆدەكاتەوە نزیكبوونی ئامانجەكانەو ئەوەی كە هەر كەسێكی 

كۆمەڵە  بزوتنەوەو  و  حزب  بكات.  خۆبردوویی  لە  ئامادەیە  گروپەكە 

ئاینییەكانیش كەسەكان كۆ دەكاتەوە، بەاڵم ئەمان بينين ئەمانە لە شەوی 

دواتردا تەواو دەبێت و لەناو دەچێت، بە پێچەوانەوە لە شانۆدا، بەرهەمی 

كار، تاڵ یان شیرین، لە شەوێكدا دەچنرێتەوەو كۆدەكرێتەوە، كە زۆر پێشتر 

دیاری كراوە، كاركردنی هەر رۆژێكیش ئەو شەوە نزیك دەكاتەوە.

رووداوێكی هاوبەش مەترسی كردنێك كە هەموان دەیزانن و كۆمەڵێك 

ژن و پیاو دەخولقێنێت، كە هەموان لە یەك ئامانج دەگەن و هیچ شتێك 

نییە، لەو شەوە جوانتر بیت كە هەموان چاوەڕێی بوون و سەرەنجام ئەو 
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كاتە دیاری كراو بەڵێندراوە دەگات.

گروپی ئەو بیناسازو شێوەكارانەی كە لەسەردەمی رێنسانسدا بە كۆمەڵ 

كاریان دەكرد، دەبێت خۆشی و ئەو كەسانەیان ناسیبێت كە خەریكی كاری 

شانۆ  حاڵێكدا  لە  دەمێننەوە،  بیناكان  كە  بڵێین  ئەوە  دەبێ  بەاڵم  شانۆن، 

بوونی دەرهێنەر  لەم روەوە خۆشەویست  تەواو دەبێت،  شتێكە كە زوو 

دەمێنێتەوە، كە ئەویش دەبێت رۆژێك بمرێت.

من تەنها لە وەرزشە بەكۆمەڵەكان، لە سەردەمی گەنجیدا، ئەم هەستی 

هێزو هیوایەم بینییوە كە لەكاتی پرۆڤەدا هەیە.  ئەوەی راستی بێت ئەو 

خوو خەدەی كە من هەمە لەكاتی یاری دوو گۆڵی و لەكاتی پرۆڤەی شانۆدا، 

كە لەراستییدا دوو زانكۆی گەورەن، بۆ من كە زۆر شتیان لێ فێربووم، 

بەاڵم لەبەر ئەوەی دەمەوێ باس لە ئەزمونی تاكەكەسی خۆم بكەم، دەبێ 

نەكەومەوە  دوور  كۆمەڵگا  لە  ئەوەی  بەهۆی  بوو  شانۆ  كە  بڵێم  ئەوەش 

كە زۆر جار وەك مەترسییەك رێ بە نوسەرەكان دەگرێت،  وەك چۆن 

لە كاتی رۆژنامەنوسیدا، كاری چنینی الپەڕەكان لە چاپخانە پێ باشتر بوو 

لە نوسینی ئەو ئامۆژگارییانەی پێدەڵێن سەروتار، لە شانۆشدا حەز دەكەم 

بەرهەم لەناو كۆمەڵێ شپرزی دیكۆرو شتەكاندا رەگ داكوتابێت. نازانم كێ 

وتویەتی دەرهێنەری باش ئەو كەسەیە كێشی دیكۆرەكانی بەدەستی خۆی 

تاقیكردبێتەوە. ئەمە یاسایەكی گرنگە لە هونەردا. من پیشەیەكم خۆشدەوێت 

فاڵنە  چراو  فاڵنە  جێگای  شانۆكەدا،  مرۆڤەكانی  زەینی  ناسینی  لەگەڵ  كە 

گوڵدان، زبربوونیفاڵنە قوماش و قورسی فیسارە سندوق تاقیكەمەوە.

ئەو كاتەی »جنۆكە لێدراوەكان«ی دۆستۆیۆفسكیم پیشان دەدات، لەگەڵ 

بكرێت،  دروست  راستەقینە  دیكۆری  دەبێ  كە  رێكەوتین  دیكۆراتۆرەكەدا 

بۆئەوەی شانۆكە هێدی هێدی بەرەو قوناغێكی سەرتر بڕوات كە زۆر كەمتر 
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رەگی لە مادەدا هەیە و دیكۆرەكە دەبێت سوك بێت.  بەم شێوەیە شانۆكە 

بەشێوەیەكی ناواقعی بوون وناڕاست بوون كۆتایی دەهات كە خۆی بەشێك 

بوو لە واقع، ئاخۆ ئەمە پێناسەی هونەر نییە؟ نەك واقعی تەواو، نە خەیاڵ 

و فەنتازیای تەواو، بەڵكو فەنتازیایەك لەسەر بنەمای واقع.

ئەمانە ئەو هۆكارانەن كە وادەكەن روو بهێنمە شانۆ و لەو میوانیانە 

خۆم دوور بگرم كە دەبن بەهۆی هەدەر چوونی كاتم. ئەمانە هۆكارەكانی 

منن وەك تاكێك لە مرۆڤایەتی، بەاڵم وەك هونەرمەند كۆمەڵێك هۆكاری 

ترم هەیە، كە جیاوازن لەم هۆكارانە.
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ئەو رۆژەی كە كامۆش رۆیشت
ن: سمیۆن دووبۆڤار

ژیانی  لە  بااڵنوێنە  ئاوێنەیەكی  دووبۆڤار  سیمۆن  بیرەوەریییەكانی 

هونەری-ئەدەبی فەرەنساو بەشێكی زۆر لە هەڵكەوتەكانی جیهانی ئەدەب 

و هونەر دەگرێتەوە.

دوانیوەڕۆیەكی مانگی ژانيوەرى لە ماڵی سارتەر تەنها بووم، تەلەفۆن 

زەنگی لێدا. »النزمەن«پێی وتم، »كامۆ« بەهۆی روداوی ئۆتۆمبیل مردووە، 

لە  داوی��ە  سەیارەكەیان  دەگ��ەڕان��ەوە،  باشورەوە  لە  هاوڕێیەكی  لەگەڵ 

قوڕگم  داخست.  تەلەفۆنەكەم  مردووە.  كامۆ  دەستبەجێ  و  دارچنارێك 

نزیك  زۆر  ئەو  ناگریم، خۆ  بەخۆمم وت  گرتبوو،  لەرزەم  لێوە  گیرابوو، 

نەبوو لێم.

سەر  دەیڕوانییە  كە  وەستابووم  پەنجەرەكە  تەنیشت  لە  بەپێەوە 

»سەنزێرمەندێپرە«. نەدەم توانی خۆم راگرم و نە دەمتوانی لەخەمدا نوقم 

لە  لەگەڵ »بووست«باسمان  بەدرێژایی شەو  نیگەرانبوو و  بم. سارتەریش 

كامۆ كرد. بەر لە خەو حەبی«بالدنال«م خوارد. لەو كاتەوەی سارتەر چاك 

ببۆوە ئیتر ئەم دەرمانەم نەدەخوارد. دەبوو بخەوتبام، بەاڵم نەم دەتوانی 

بخەوم. جلەكانمم كردە بەرم و چوومە دەرەوەو خەریكی پیاسەكردن بووم. 
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ئەم  بۆ  نەبووم  پەنجا ساڵە،بەداخەوە  پیاوە  ئەو  بۆ  نەبووم  بەداخەوە 

راستگۆ ناعادلە، كە تەواو بە گومان بوو لە فەرەنساو ئەمە شتێكی شاراوە 

بوو لە دەروونییدا. بە داخەوە بووم بۆ گەنجێكی پڕ هیواو بەرزەفڕ كە 

شێتی ژیان، چێژەكانی، سەركەوتنەكانی، هاوڕێیەتی، هاوكاری، عەشق  و 

بەختەوەری بوو. دوێنی بەالی ئەوەوە زیاتر لەپێرێ بەراست دەرنەدەكەوت.

كامۆ بەو شێوەی پێم خۆشبوو لە دڵی تاریكی شەودا دەردەكەوت. یەك 

سات دەردەكەوت  و ساتێكی تر، بەشێوەیەكی دڵتەزێن لەناو دەچوو. ئەو 

كاتەی پیاوێك دەمرێت، منداڵی، مێرمنداڵی، گەنجێتی لەگەڵیدا دەمرێت. 

هەموو  كەس بۆ ئەوشتەی كە بەالیەوە ئازیز بووە دەمرێت.

هەژارەكان  خانەوالنە  بێ  درگاكاندا،  الی  لە  دەباری،  سارد  بارانێكی 

لەسەرما كزۆڵەیان كردبوو خەوتبوون. هەموو شت ئازاری دەدام. 

ئەم هەژارییە، ئەم چارە ڕەشییەی ئەم شارە، جیهانی ژیان و مەرگ.

كە هەستام الم وابوو، ئیتر ئەم بەیانییە نابینێت.

جاری یەكەم نەبوو ئەم شتەم لەبەر خۆمەوە دەوت، بەاڵم هەموو جارێك 

سيناریۆ)فیلمنامە(  دەربارەی  لەبیرمە  و  »كایات«هات   بوو.  یەكەم  جاری 

لەبری  كامۆ  گفتوگۆیەك دەچوو.  تەنها وەك  ئەم قسەكردنە  قسەمانكرد. 

ئەوەی جیهان بەجێبێڵێت، بەهۆی رووداوێكەوە كەبۆی هاتبووە پێش ببوو 

بەچەقی جیهان و من ئیتر تەنها بەچاوی قوچاوەوە دەیبینم.

من  لێنەبوو  شتێكی  هیچ  كە  شوێنەی  ئەو  هەڵهاتبووم،  الی  بەرەو 

گەمژانەو نیگەران باسم لەو شتانە دەكرد كە هێشتا بوونیان هەبوو، ئەمە 

لەحاڵێكدا بوو كەخۆم لەوانەدا ئیتر هیچ بوونێكم نەبوو. بە درێژایی رۆژ 

بەودیوی  وەتالمەوە. هەستم  چاوەڕواننەكراوە  ئەگەرو  بێ  ئەزمونێكی  بە 

نەبوو نیخۆم دەكرد. 
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ئەو شەوە پێوە بووم بڕۆم بۆ تەماشای »هاوشاریكین«. بەر لەكاتی دیاری 

كراو گەیشتمە سینەماو لە كافەیەكی تەنیشت سینەماكەدا لەشەقامی ئۆپێرا 

دانیشتم. خەڵك بێ لەبەرچاوگرتنی مانشێتی الپەڕەی یەكەم و ئەو رەسمەی 

لەژنێك دەكردەوە كە  بیرم  كە كوێری دەكردم رۆژنامەیان دەخوێندەوە. 

كامۆی خۆشت دەویست، هەروەها بیرم لەو ئازارە دەكردەوە ئەو كاتەی 

رەسمی كامۆ لەسەر رۆژنامەكان لەسەر شەقامەكان دەبینێت. 

ئەو كامۆیەی كەوا دیاربوو ئەوەندەی هی ئەو ژنەیە هی هەموانیشە. 

بەاڵم ئیتر ئەو كامۆیە زیندوو نییە، كە پێچەوانەی ئەم شتە بەژنە بڵێت.

الم  س��ەردەدا  مرۆڤەكانیان  هیوایی  بی  بانگەوازی  كە  شەیپوورەكان 

وابوو زۆر دەستكردن. »میشێل گالیمار«بەتوندی بریندار ببوو. گالیمار لە 

جێژنەكانی 1944 و 1945 لەگەڵمان بوو. میشێلیش مرد. »گیان«، »كامۆ«، 

»میشێل«. زنجیرەی مەرگەكان دەستی پێ كردبوو، تا دەگاتە مەرگی خودی 

من كە دەرەنگ یان زوو دەگات هەر درێژەی دەبێت
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ژیان و بەرهەمەكانی ئەلبێر كامۆ

ئەلبێر كامۆ هەشتی نۆڤەمبری 1913 لە مۆندۆوی  جەزائیر لە دایكبوو. 

كارگەیەكی  لە  ببوو،  نوسین  و  خوێندن  فێری  بۆخۆی  كە  باوكی  لوسینی 

دایكی  سینتزی  ئەلەن  كاترین  دەكرد  كرێكاری  كردندا  دروست  شەراب 

نەخوێندەوار بوو، لە قسەكردن و بیستندا كێشەی بوو.

ئەوروپیانە  ه��ەژارە  بنەماڵە  لەو  هەردوویان  كامۆ  باوكی  و  دایك   

بوون، كە بەهیوای بینینی رۆشناییەك لە ژیانیاندا لە ئەوروپاوە هاتبوون 

بۆ جەزائیر. بنەماڵەی باوكی خەڵكی فەڕەنسا بوون و بنەماڵەی دایكی لە 

سپانیاوە هاتبوون و خەڵكی دووڕگەی مینۆركا بوون. هەشت مانگ پاش 

لە دایكبوونی ئەلبێر، باوكی برا بۆ بەجێهێنانی خزمەتی سەربازی لەشەڕی 

یەكەمی جیهانی. بەو یۆنیفۆڕمە سورو شینەی یەكەی یەكەمی زواوەكانەوە، 

زۆر ئاسان كەوتە بەر گوللەی رەشاشە ئەڵمانیيەكان.

بوو و  بریندار  پارچەی هاوەن  بە  لە شەڕی مارن  سێپتەمبەری 1914 

پاش چەند هەفتە لە ژیاندا نەما. سەرجەم ئەو شتانەی ئەلبێر سەبارەت بە 

باوكی دەیزانی، ئەو چیرۆكانە بوو كە لە ماڵەوە دەیان گێڕاوە. منداڵیی 

كامۆ لە جەزائیر ئاوێتەیەك بوو لە هەژاری زۆرو خۆشی و چێژی سادە. 

لەگەڵ دایك، برا، دایەگەورە و دوو خاڵۆی لە ئاپارتمانێكی سێ  ژووریی 
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بچوكدا ژیانیان بەسەر دەبرد.

توالێتی  دانەیەك  ئاو. چەن  بۆری  نە  بوو  كارەبای  نە  ئاپارتمانەكەیان 

توركی* تێدابوو. كونێك لەسەر چاڵەكە هەمیشە بۆگەن بوو. دایكی كارەكەر 

بوو. كاروباری ماڵ و بنەماڵە لەسەر دەستی دایەگەورەی بەڕێوەدەبرا، كە 

ئەویش نەخوێندەوار بوو، بۆ ئەدەب كردن و بارهێنانی منداڵەكان كەڵكی 

لە قامچی وەردەگرت.

لە  چێژی  و  دەك��رد  ستایش  دایكی  ئەلبێر  ئەمانەشەوە  هەموو  بە 

هاوڕێیەتی و هاودڵی لەگەڵ براو دوو خاڵۆكەی وەردەگرت. عاشقی قەراغ 

دەریا و هەتاو بوو. حەزی لە یاری لەگەڵ منااڵنی گەڕەكی بلكور، دراوسێی 

نا  ژیاننامەیی  رۆمانی  بەرهەمیدا  دوا  لە  كامۆ  بوو.  عەرەب،  گەڕەكێكی 

تەواوی »یەكەم مرۆڤ« جەخت لەسەرسەری بوونی روانینی بنەماڵەی بۆ 

دین دەكاتەوە. گەرچی بنەماڵەی كامۆ بە ناو كاتۆلیك بوون، بەاڵم هاتوچۆی 

قەشەكانیان نەدەكرد و باسی خوایان نەدەكرد »كاتۆلیك بوونیان لە چەن 

بۆنەی وەكو ... بابتیزم )لە ئاوكێشان(، شێوی خواوەندی، زەماوەندو... و 

 )FM،165( »رێو رەسمی ناشتندا كورت دەبۆوە

لە  یەكێك  گێڕا،  كامۆدا  ژیانی  لە  گرنگی  هەرە  دەورێكی  ئ��ەوەی 

مامۆستاكانی قوتابخانە سەرەتاییەكەی بوو بە ناوی لوویی جێرمەن. جێرمەن 

بە تواناكانی كامۆی زانی و دایەگەورەی رازی كرد رێگەی پێبدات وانەی 

تایبەت بە كچەزاكەی بڵێتەوە، تاكو بتوانێ  لە تاقیكاری بورسی خوێندندا 

بەشداری بكات. دایەگەورەی ئیزنیدا و ئەلبێر لەو تاقیكارییە سەركەوتنی 

بەدەستهێنا و توانی بە جێگەی ئەوەی وەكو براكەی بچێتە سەركار، بڕوات 

بۆ دواناوەندی.
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مامۆستایەكی  هەبوو،  دیكەی  مامۆستایەكی  دواناوەندیدا  لە  كامۆ 

فەلسەفەی گەشبیر بە ناوی ژان گرۆنیە، لەنێوان ئەو هەموو كتێبەی كامۆ 

لە خولی دواناوەندیدا خوێندیەوە، زیاتر لە دووان لەو كتێبانە چێژی بینی، 

دووڕگەكانی ژان كرۆنيیە و چارەنوسی مرۆڤی ئاندرە مالڕۆ. 

كامۆ ساڵی 1959 نوسی، دورگەكان بە بیرهێنانەوەی »رازەكان... شتە 

پیرۆزەكان ... و سروشتی بە كۆتای مرۆڤ« نەبوونی ئامۆژەی ئایینی بۆ 

) LCE،328(.قەرەبوو كردمەوە

كامۆ وەكو تر لە دوورگەكانەوە فێری ئەوە بوو كە چۆنە كە دەكرێ  

بە وەسفكردنی شتەكان و رووداوە بەرهەستەكان، ئەندێشە فەلسەفیيەكان 

گەاڵڵە بكرێت.

ئەم  سیلە،  نەخۆشینی  گیرۆدەی  زانیان  دواناوەدیدا  ساڵی  یەكەم  لە   

نەخۆشینە سەرتاسەری ژیانی ئازاریدا. ئەودەم هێشتا ئانتی بیۆتیك نەدۆزرا 

بوويەوە، بەاڵم دەرمانە باوەكان سییەكانی، لە هێرشە فەلەجكەرەكانی ئەو 

نەخۆشینە رزگاری كرد.

فەلسەفەدا  لە  و  جەزائیر  زانكۆی  خوێندكاری  بە  بوو   1933 كامۆ   

بەكالۆریۆسی تەواوكرد. ناوی تێزەكەی میتافیزیكی مەسیحی و فەلسەفەی 

تێئو ئەفاڵتونی بوو. هەرچەن پلەیەكی زۆر بااڵی لە خولی بەكارلۆریۆس 

وەرنەگرت بوو، بەاڵم ئیزنی پێدرا كە لە خولی دكتورا )ئاگركاسیۆن( درێژە 

بە خوێندن بدات و بەڵگەنامەی مامۆستایەتی فەلسەفە وەربگرێت. ساڵی 

1938 داخوازیی كامۆ بۆ بەدەسهێنانی كاری مامۆستایەتی فەلسەفە لەالیەن 

ئیدارەی پزیشكی جەزائیرەوە رەتكرایەوە. 

دەوەڵەت نەیدەویست لە داهاتوودا بە ئەرستۆ بكرێت. دەواو دەرمانی 

و  جوان  بەرگی  و  ناسكبوون، جل  و  بەخۆیی  بڕوا  ئاوێتەی  نەخۆشیيەك 
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سیمای رازاوەو دڵنشین )لە هەمفری بووگارت دەچوو(، ببووە هۆی ئەوەی 

الی ژنان زۆر خۆشەویست بێت، بە هەموو ئەمانەوە لە 20 ساڵەییدا بە 

پەلە لەگەڵ ژنێكی سوك و بێ  خەیاڵ و خوێن شیرین بە ناوی »سیمۆن 

ئایە«  زەماوەندی كرد. 

دڵكراوەیی  بە  بوو،  سەركەوتوو  چاوی  پزیشكێكی  كە  سیمۆن  دایكی 

یارمەتی  كامۆ  هیوایەی  بەو  دەك��رد،  دابین  جوتەی  ئەو  ژیانی  خەرجی 

سیمۆن بدات كە واز لە بەكارهێنانی مادە سڕكەرەكان بێنێت، بەاڵم كامۆ 

نەیتوانی. كامۆ كاتێ  كە زانی سیمۆن لەبەر وەرگرتنی مادەی سڕكەر، لەگەڵ 

پزیشكێكدا پەيوەندی سێسكی هەیە، لێی جیابۆوە.

 كامۆ دیسان زەماوەندی كردەوە. ژنی دووهەمی، فرانسیس فۆڕ ی 

مامۆستای ماتماتیك و خەڵكی ئوران بوو. فرانسیسیش جوان بوو، بەاڵم 

دەروون گەرا بوو.

 كاترین و ژان ئەو دوو منداڵە دووانە بوون كە ساڵی 1945 لە فرانسیس 

بوون. هەرچەن فرانسیس هەرگیز كامۆی بەجێنەهێشت و لێی جیانەبۆوە، 

بەاڵم خیانەتی هەمیشەیی و ئاشكرای كامۆ زۆر ئازاری دەدا. 

ناوەڕاستەكانی دەهەی 1930 كامۆ لێوان لێوبوو لە وزە. رۆژنامەگەری 

دەكرد بۆ ئەلجەر رپۆبللیكن . رۆمانێك و چەن وتارو شانۆنامەی نوسی. 

ماوەی  كۆمۆنیست.  حزبی  ئەندامی  بە  بوو  پێكهێنا  شانۆكاریی  گروپێكی 

ئەندامێتیی لە حزبی كۆمۆنیستدا كورت بوو.

 ساڵی 1937 یزب بەهۆی پشتیوانی كردینی لە رادیكاڵە عەربەكان بۆ 

وەرگرتنی مافی كۆمەاڵیەتی و مەدەنی دەریكرد، بەاڵم كە كاری نوسیندا، 

هێشتا لە سەرەتای رێگەدا بوو. یەكەم رۆمانی )واتە( مەرگی خۆش  هێند 

یەكگرتوو و یەك دەست نەبوو، كە شیاوی چاپكردن بێت. 
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ساڵی 1939 ساڵی دەسپێكی شەڕی دووهەمی جیهانیش بوو. كامۆ هەوڵیدا 

نەخۆشینەكەی وەرنەگیرا.  لەبەر  بەاڵم  بكات،  ناونوس  ئەرتەشدا خۆی  لە 

بەهاری 1940 ئەرتەشی ئەڵمانى، فەڕەنسای بەزاند. پاش ماوەیەكی كورت 

ئالجەررپۆبلیكی لیبڕال داخراو كامۆ بێكار بوو. پاسكاڵ پیایی هاوڕێی، لە 

پاریس كارێكی بۆ دۆزییەوە دیزاینەری رۆژنامەی پاری سوار.

 كامۆ ساڵی 1942 رۆمانێكی گرنگی باڵوكردەوە، »بێگانە«و دوابەدوای 

ئەویش لە 1943دا كۆمەڵ وتارێكی بە ناوەڕۆكی سەر بەبابەتی رۆمانەكە. 

ئۆستورەی سیسوفوس .

كە  رەخسا  بۆ  دەرفەتەشی  ئەو  دەرك��رد  نێوبانگی  نوسەر  وەكو  كە 

خۆی  بۆ  پێداچوونەوەش  پیشەی  گالیمار،  واتە  تازەكەی  باڵوكەرەوە  الی 

وەربگرێت. كامۆ تا كۆتایی ژیانی بە هاوكاری خۆی لەگەڵ گالیمار درێژەیدا. 

كامۆ رقی لە هەموو شتێكی نازییەكان بوو، لە رەگەز پەرەستی و دژە 

جولەكەیەتیان، لە تۆتالیتاریزمیان، لە مرۆڤ كوژییە سەرەڕۆیانەكەیان. ساڵی 

1943 چووە جەرگەی بزوتنەوەی خۆراگری فەڕەنسا و ماوەیەك دواتر بوو 

بە سەرنوسەری رۆژنامەی ژێرزەمینی كۆمبا . 1944 بۆ 1945 دوو شانۆنامەی 

بەهێزی نووسی و بردیانیە سەر شانۆ. »لێك تێنەگەیشتن«  و »كالیگووال«. 

بۆڤارو  دی  سیمۆن  سارتەرو  پۆل  ژان  هاوڕێی  بە  بوو  سەروبەندەدا  لەم 

دیكەی ئەندامانی بەرەكەی ئەوان. ئەزمونی ئامادەیی كە ناوەندی شانۆی 

رۆشنبیریی پاریسی بۆ كەسێكی وەكو كامۆ كەلە هەژاری و نەخوێندەواریدا 

پەروەردە كرا بوو، شادی هێنەرو تارادەیەك ترسێنەر بوو.

 سەردەمی داگیركاری نازییەكان بوو، كە یەكەم جار ناوی كامۆ بەسترا بە 

ئیگزیستانسیالزمەوە هەرچەن وا دیارە وشەی فەڕەنسایی »ئێگزیستانسیالیزم« 

لەسەر دەستی فەیلەسوفێكی كاتۆلیك، )واتە( كابریل مارسل، تەزویر كراوە، 
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بەاڵم دەكرێ  ئەندێشەیەكی فەلسەفیی پەیوەست بە پرسی هەستی مرۆڤ، 

رادیكاڵ  پڕۆتستاینی  كگۆری«  كیر  تاكو »سۆرن  رەسەنایەتی  و  هەڵبژاردن 

پێشوێن بكرێت. 

كامۆ ئێجگار حەزی لە پرسەكانی ئیگزیستانسل بوو، بە زۆریش لە ژێر 

كاریگەری ئەو دوو بیرمەندەدا بوو، كە لەشێوە هەڵگریی ئێگزیستانسیالیزمدا 

كامۆ  بەاڵم  نیچە،  فردریش  و  دۆستۆیۆنسی  فێودۆر  بوو:  نواند  دەوریان 

سەرەتاكان  دابنێت.  ئێگزیستانسیالیزم  بە  خۆی  لەوەی  دەترسا  هەمیشە 

لەبەرئەوە دەترسا كە الی وابوو ئێگزیستانسیالیزم و »قەڵەمبازی ئیمانی« 

یەكێك بوون، پاشان لەبەر ئەو هۆكارەی كە پێی وابوو ئێگزیستانسیالیزم 

شەڕی  هاتنی  كۆتایی  لەگەڵ  بوو،  سارتەر  پۆل  ژان  فەلسەفەی  هەمان 

دووهەمی جیهانی كامۆ هەم لە جیهاندا خوێنەری بۆ خۆی دۆزی بووە و 

هەم شانس ودەرفەتێك بۆ بەشداری لە نۆژەن كردنەوەی فەڕەنسادا.

و  ئەخالقی  وانە  ئەو  هەوڵیدا  تواناوە  بەوپەڕی  رێك  ساڵی  چوار   

سیاسیانەی لە شەڕ لەگەڵ دیكتاتۆریای نازییەكان فێری ببوو لەسەر وتارەكان، 

لە چەن نامە بۆ هاوڕێی ئەڵمانی لە»نۆ قوربانی، نۆ جەلالد«  لە دووهەم 

رۆمانیدا )واتە( تاعون، لە شانۆنامەی »شاربەندان«  بگێڕێتەوە. 

شەڕی  واڵتانی  نێوان  رێكەوتننامەیەی  ئەو  سارد،  شەڕی   1948 ساڵی 

دووهەمی جیهانی خستە ژێر چەتری خۆیەوە. كامۆ لە شانۆنامە عادڵەكان  

و  شۆڕشكردن  پرسی  )1951(دا  سەركەش  مرۆڤی  نامیلكەی  لە   ،)1949(

هەستان و جەبارییەتی خستە بەرباس و لێكدانەوە. كامۆ دەیوت ماركسیزم 

بۆ  رۆژئاوایی  لە سەرمایەداری  مەترسییەكی جدیترن  یەكێتی سۆڤییەت  و 

ئازادی و گەورەیی و بەختەوەری مرۆڤ. هەر لەم كاتەدا سارتەر گەیشتە 

ئەنجامێك راست پێچەوانەی ئەنجامی كامۆ. پاش ئاڵوگۆڕی چەن نامەی تاڵی 
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ئاشكرا، هاوڕێیەتی ئەوان كۆتایی هات. كامۆ پێشتر لە هاورێیەتی )پاسكاڵ 

پیا(ش بێبەری ببوو. ئەو پاسكاڵ پیایەی هەنوكە بەرگری لە شارل دوو گوڵ 

و حزبی سانترسیتی ئەو دەكرد.

كامۆ ساڵی 1954 كۆمەڵەو تاریكی بچوكی بە ناوی هاوین باڵوكردەوە، 

هەرچەن ئەم وتارانە لە كات و ساتی جۆراجۆردا نوسران، بەاڵم دەربڕی 

عەشقی كامۆن بە جەزائیرو رۆحی مەدیتەرانەیی ئەو. بەداخەوە هاوئاهەنگی 

ئەم رۆحە لە تێكشكاندا بوو.

دەری  رزگ��اری  »ب��ەرەی  شۆڕشگێڕانە  رێكخراوێكی   1954 ئۆكتۆبری 

 1955 ساڵی  ئەوروپی.  سەرجەزائیری  كردە  هێرشی   )FLN( نەتەوەیی« 

چەكدارانی فەڕەنسایی دەستیان دایە هێرشی لە هەمبەر كوشت و بڕەكانی 

FLN و بەپێی سیاسەتی »بەرپرسارێتی گشتی« خوێنی گەلێك بێ  گوناحیشیان 

رژاند. لە درێژەی شەڕی جەزائیردا فەڕەنساییەكان بە مەبەستی سازكردنی 

كەش و هەوای ترساوی و بەدەسهێنانی زانیاری، دەستیان دابووە ئەشكەنجەی 

زیندانییەكانیان. سارتەرو بنەماڵەكەی بوونە الیەنگری FLN كە دەیانویست 

جەزائیر لەژێر دەسەاڵتی فەڕەنسا نەمێنێتەوە، بەاڵم كامۆ بوو بە دولەت. 

لە الیەكەوە لەو رەگەز پەرەستییەی، 8 مليۆن جەزائیری بوومی گۆڕا بوو، 

بۆ هاواڵتیانی پلە دوو بێزار بوو، بەاڵم توندوتيژیی FLN یشی مەحكوم و 

ئیدانە دەكرد، بە ناحەز لە قەڵەمی دەدا. دەیزانی كە »رزگاری« جەزائیر 

لەسەر دەستی FLN بێگومان دەركردنی زیاد لە یەك جەزائیریی نا عەرەبی 

لێدەكەوێتەوە لەوانە ئەندامانی بنەماڵەی خۆی. دەیوت: »بڕوام بە عەداڵەت 

 .)TODD  378( دەكەم«  دایكم  لە  بەرگری  عەداڵەت  پێش  بەاڵم  هەیە، 

ئەو بۆ گەیشتن بە ئاشتی مەدەنی خەباتی دەكرد، جەختی لەسەربەخۆیی 

كە  جەزائیر  بۆ  رۆشت  فەڕەنساییدا.  فدراسیۆنێكی  لە  دەكردەوە  جەزائیر 
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الیەنە  دوو  لەو  كام  هیچ  كە  كاتێك  بكات.  دەستەبەر  خۆی  بۆ  پشتیوان 

روانگەكانی ئەویان بە واقیع بینانە وەرنەگرت، دوو ساڵ بێدەنگ بوو. 

ساڵی 1962 جەزائیر بە تەواوی سەربەخۆ بوو، بەاڵم زۆربەی جەماوەری 

ئەوروپی ئەم واڵتە بەهۆی ترسیانەوە هەاڵتن بۆ باشوری فەڕەنسا.

ساڵی 1956 كامۆ »روخان«ی،  وەكو سێهەم رۆمانی خۆی باڵوكردەوە. 

ستایل و پەیامی ئەم رۆمانە لەگەڵ ئەوەی كامۆ پێشتر نوسیبووی جیاوازی 

كرانەوە  رۆمانە  ئەم  رووی  بەرەو  رەخنانەی  ئەو  لەناو  هەبوو،  پڕرەنگی 

هەم رەخنەی پۆزەتیڤ بەرچاو دەكەوت كە بەسەر رۆمانەكەدا هەڵیدا بوو، 

هەم رەخنەی نێگەتیڤ و بەرپەرچدەر، بەاڵم كتێبەكە لە ژمارەیەكی زۆردا 

فرۆشرا. شەش مانگی یەكەم 126500 بەرگی لێ فرۆشرا. ساڵی دوایی كامۆ 

وتارێك  و  مەلەكوت«  و  »دابەزین  ناوی  لەژێر  كورتە  چیرۆكێكی  كۆمەڵە 

دژ بە ئيعدام، وەكو سزادان بەناوی هەندێ  رامان سەبارەت بە گیۆتین ی 

باڵوكردەوە.

ساڵی 1957 خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیات درا بە كامۆ. دەبوايە ئەم خەاڵتە 

بۆ كامۆ ببوایەتە نیشانەی سەركەوتویی و دڵخۆشی بكردابەت، بەاڵم گەلێك 

نیگەرانی هەبوو كە ئەم شادییەی لێڵ و رەش دەكرد. نیگەران بوو نەوەك 

ئەم خەاڵتە بە ناحەق بە ئەو درابێت، بە دەیان جار وتی كە ئەم خەاڵتە 

دەبوایە بدرایە بە ئاندرێ مالرۆ. نیگەرانی خەمۆكی و هەوڵ بۆ خۆكوژیی 

فرانسیس، هەروەها نیگەرانی سەلەمەتی روو لە نەمانی خۆی بوو. نیگەرانی 

فەڕەنساو  دیكەی  رۆشنبیرانی  لە  جیابوونەوەی  شەڕو  جەزائیر،  لە  ئاژاوە 

تواناكانی بۆ خۆلقانەنی بەرهەمی باش بوو. لە چل و سێ  ساڵەییدا دەترسا 

باشترین سااڵنی تەمەنی تێ پەڕاندبێت. بە هەواڵنێرێكی وت: »خەاڵتی نۆبڵ 

.)ToDD 381( »هەستێكی پیری ناكاوی پێبەخشیم
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وەرگرتن  ژیانیدا  سەرتاسەری  لە  كامۆ  خۆشییەكانی  دڵ  لە  یەكێك 

واتە  سەرەتاكان  بوو.  دیكە  نوسەرەكانی  بەرهەمی  سەرشانۆی  بردنە  و 

شانۆنامەیەكی  مالڕۆ  توڕەیی«  »رۆژانی  رۆمانی  بەپێی  كامۆ   1936 ساڵی 

نوسی. كۆتاییەكانیش واتە ساڵی 1956 شانۆنامەیەكی بەپێی پرسەیەك بۆ 

یەك راهیبەی فاكنەری نوسی و بردیە سەر شانۆ. ساڵی 1959 ش بەپێی 

داگیركراوانی داستایۆفسكی شانۆنامەیەكی نوسی. دەیویست دە ساڵ بۆ شانۆ 

تەرخان بكات، بەاڵم زیاترین هیوای بە رۆمانی ژیاننامەی خۆی واتە یەكەم 

مرۆڤ بەستبوو.

نۆبڵ  خەاڵتی  بەپارەی  و  وەریدەگرت  نوسینەی  پاداشتی  بەو  كامۆ 

دەوڵەمەند ببوو. بۆیە هەوڵیدا ئاپارتمانێكی گەورەتر لە پاریس بدۆزێتەوەو 

ماڵێكی هاوینەی بەردینی جوانی لە پرۆڤانس بۆ بنەماڵەكەی كڕی. )مەی، 

لەو  بوو هەر  ماڵێكی هاوینەدا  لە  كات  زۆربەی  كامۆ،  دانماركی  دڵداری 

تاكو  زیاتری هەبوو  پاریس دەرفەتێكی  نائارامی  لە  نزیكیانە(. كامۆ دوور 

درێژە بە نوسینی رۆمانی »یەكەم مرۆڤ« بدات. الی وابوو كە ئەمە دەبێتە 

باشترین رۆمانی و پێشكەشی كرد بە دایكی. پێشكەش نامەكەی وەها بوو: 

»بۆ تۆو كە هەرگیز ناتوانی ئەم كتێبە بخوێنیتەوە«. )FM 3( دەسنوسی 

144 الپەڕەیی هیچ ئاماژەیەكی فەلسەفی ئاشكرای تێدا نیيە، بەاڵم دەربڕی 

ئەخالقیی  بارهاتنی  رووی  لە  كامۆ  فامكردنی  بۆ  تازەیە  رووناكی  هەندێ  

ئەوەوە، بۆ نمونە لە شوێنێكی كتێبەكەدا دەنوسێ : لە منداڵیدا زۆر هەوڵمدا 

بەاڵم هیچ  بكەم،  وناحەق( دەرك  راست و هەڵە )حەق  نێوان  جیاوازی 

كەس پێوەرێكی بە دەستم نەدا. »هەنوكە كە هەموو شتێك لە من هەڵدێ ، 

تەمێنی  بدات،  نیشان  رێگام  كە  بە كەسێك هەیە،  پێویستم  كە  تێدەگەم 

بكات و سزام بدات. هانم بدا نەك بەهۆی هێزو دەسەاڵتییەوە، بەڵكو بە 
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 )FM 36( « مەشروعییەتی، من باوكم دەوێ

كچەكەی  گالیمار،  ژانین  و  میشل  وێڕای  كامۆ   1960 جێنیڤەری  سێی 

ئەوان و سەگەكەیان ماڵە هاوینەییەكەیان، بۆ ماوەی دوو رۆژو بە مەبەستی 

رۆشتین بۆ پاریس بەجێهێشت. رۆژی دوایی كە میشل لێی دەخوڕی، ماشین 

لە رێگا الیداو درا بە دوو دارداو تێكشكا. 

كامۆ دەست بەجێ  مرد. میشل چەن رۆژ دواتر مرد. ژان و ئان هیچیان 

لێ بە سەرنەهات. سەگەكەش ون بوو. كامۆ پێشتر زۆرجار بە هاوڕێكانی 

وتبوو هیچ شتێك ناشرین تر لە مەرگی منداڵ نیيە، هیچ شتێك ساویلكانەتر 

لە مردن بە رووداوی ئۆتۆمبێل نیيە. كاتێ  كە ئەم هەواڵە درا بە دایكی 

كامۆ، كە كوڕەكەی لە ژیاندا نەماوە نەیتوانی بگری. تەنیا وتی: »زۆر الو 

 )TODD 414( .»بوو

چەن رۆژ پاش مردنی كامۆ، سارتەر پرسەنامەیەكی بە هێزو جوانی نوسی 

بەبێ هودەییەكی  ژیاندا  نیوەی  لە  زواڵڵی  دەنگێكی  بوونی  دەنگ  بێ   و 

بێ  بەزەییانە هێنایە ئەژمار و بۆ ستایشكردنی كامۆ نوسی: »ئەو میراتگری 

ئەوڕۆیی ئەو زنجیرە درێژەی ئەو ئەخالقگەرایانە بوو، كە رەنگە رەسەنترین 

.)SARTER 1965-110-111( . شتەكانی ئەدەبیاتی فەڕەنسا هی ئەوان بێت

دانانی كامۆ بە ئەخالق گەراو هاوپلەی كەسانێكی، وەكو مۆنتنی، پاسكاڵ، 

ڤۆڵتەرو كەسانی هاوشێوە بە تەواوی جێی خۆیەتی. توانایی و رەسەنیی 

كامۆ لەوەدا بوو كە دەیتوانی سەركەوتوانە ئەندێشە فەلسەفییەكان بخاتە 

قاڵب و دارێژگەی ئەدەبەوە و بەم چەشنە شعوری ئەخالقی خوێنەرەكانی 

ئەودا،  رۆمانەكەی  سێ   لە  زیاتر  سەركەوتوییە  ئەم  بێنێتەوە.  بەخەبەر 

بەرچاو  سیسۆفوس«  »ئۆستورەی  نمونە  بۆ  وتارەكانیدا  لە  ژمارەیەك  لە 

دەكەوێت. بەرهەمەكانی دیكەی بەم رادە سەركەوتوو نەبوون. هەندێ  جار 
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ئەندێشە فەلسەفییەكانی كامۆ لە گەیشتن لە پرسەكان، یان لێهاتوویی ئەو 

بۆ دەربڕینیان بەشێوەی ئەدەبی تێدەپەڕی.

كامۆ بە زۆری نكۆڵی لەوە دەكرد كە فەیلەسوفەو زۆربەی رەخنەگرانیش 

جیاوازیی  لەبەر  كامۆ  كردنی  نكۆڵی  بەاڵم  هەبوو،  وتەكەی  بە  بڕوایان 

شێوە بوو نەك جیاوازیی بابەت، بۆ فرانسیس دەنوسێ : »من بڕوام بەو 

ئەندێشانەی لە دڕێژەی مشتومڕ، یان خود جیاوازی بیروڕایەك بەیان دەكرێ  

نیيە. من فەیلەسوف نیم. ئەندێشە الی من بەسەرهاتێكی دەروونیيە كە 

خۆی دەگرێ ، یان مرۆڤ ئازار دەدا، یان لە خۆی بێ  ئاگای دەكات« )280 

todd( كامۆ دەیویست رامانە فەلسەفییەكەی لەناخی ئەزمونی زیندووەوە 

بێتەدەرو بدرێ  لە مەحەكی نواڕین و هەستی ئەخالقی، بۆئەوەی سەقام 

بگرێت، بە نیسبەت عەقڵی ئازاد و سیستەم گەرایی فەلسەفی بێ  باوەرو 

رەشبین بوو. ئەو لەو شێوە فۆڕمە فەلسەفییە دەگەڕا، كە لەگەڵ وتووێژی 

مرۆییدا سازگارەو گرێدراوە بە سەرقاڵیی دینەوەو بكرێ  بێ  كەڵك وەرگرتن 

لە زاراوە فەننییەكان بەیان بكرێت. 

سەرچاوە: 

بەشی یەكەمی كتێبی فلسفە كامو  نوسینی: ریچار كمبر 

 وەرگێڕان بۆ فارسی  : خشایار دیهمی
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پەراوێزەكان

KaraKow.1 : یەكێك لە كۆنترین شارەكان و دووهەمین شاری پۆڵەندایە 

بۆ گەورەیی

 - Hradchin : رادشین یان رادكانی. ناوچەیەك كە گەورەترین قەاڵی 

دونیای لە پراگ گرتۆتە خۆ

 Charles Bridge: پردی چارلێز: پردێكی مێژوویی و بە ناوبانگ لەسەر 

چۆمی وێلتا لە پراگ كە سەدەی 14ی زایینی دروستكراوە.

ناوەند  ئەوروپای  لە  مێژوویی  ناوچەیەكی  سیا:  لە  سی   Silesia  -  

هەڵكەوتوو لە پۆڵەندا، هەروەها چەند بەشێكی بچوكی كەوتۆتە كۆماری 

چێك و ئەڵمانیا، ئەم ناوچەیەكان و سەرچاوەی سروشتی زۆر هەیە.

هۆڵی  لە  كە  سەردەمەكەی(  و  »هونەرمەند  ناوی  لەژێر  وتاردان   -  

شانۆی زانكۆی ئۆپساال لە سوید 14ی دێسەمبەری 1957 بەڕێوە چوو.

لە كەشتیدا«  لێدان  كۆتایی سەدەی هەژدەهەم »سەوڵ  تا   -دەزانین 

جۆرێك بووە لە سزادان بەكاری قورس.

 Gordion Knot: گرێی گۆردیۆن: لە ئۆستورە یۆنانییەكاندا گرێیەكە 

بكاتەوە  گرێ  ئەو  كەسەی  ئەو  كەرەكان  بینی  پێش  وتەی  بە  ناكرێتەوە، 

دەبێت بە حاكمی ئاسیاو ئەسكەندەر ئەو گرێیەی بە زەبری شمشێر كردەوە.
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 - Lou Salome

 . Mondovi

  . Lucien

  . Catherine Helene Sintes

  . Minorca

  . Le Premier Homme)The First Man(

  . Louis Germain

  . Jean Gremair

 . Les Iles)Island(

  . La Condition humanine)Mans Fate(

  . Methaphisique Chretienne et Neopolatonisme

  . Simone Hie

  . Franciue Faure

  . Oran

  . Alger republicain

  . La Mort heureuse9A Happy Death(

  . Pascal Pia

  . Paris Pia

  . L etranger 9The Stanger(

  . Le Mythe de Sisyphe)Yhe Myth of Susyphus(

  . Combat

  . Le Malentendu)The Misunderstanding(
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  . Caligula

  .Gabriel Marcel 

 . Letters a un ami allemande )Letters to a German Friend(

  . »Ni Victemes ni bourreaux«

  . La Peste )The Plague(

  . L Etat de siege)State of Siege(

  . Les Jutes )The Just Assassins(

 . L Homme revolte )The Robel(

 . L Ete )Summer(

  . La Chute )The Fall(

  .L Exile et le royaume )Exile and the Kingdom(

  . Reflexions sur laguillotine )»Reflections on the Guillotine«(

 ..Le Temps de mepris )Days of Wrath(

  .Requiem for a Nun

  .The Possessed

  .Mi
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بێگانەیەك بە ناوی ئەلبێركامۆ

» مرۆڤ تەنها بونەوەرێكە كە نایەوێت ئەوە بێت كە هەیە » )ئەلبێر 

كامۆ(

ئەلبێر كامۆ رێكەوتی 7ی نۆڤەمبەری 1913 لەدایكبوو و رۆژی چواری 

جێنیڤەری 1960 ی زایینی ماڵئاوایی لە ژیان كرد. كامۆ نوسەر، فیلسوف، 

رۆژنامەنوسی جەزائیری-فەرەنساوی یەكێكە لە فیلسوفە دیارەكانی سەدەی 

بیستەم و یەكێك لە نوسەر ناودارەكان و خاوەنی كتێبی »بێگانە«یە. 

كامۆ ساڵی 1957 لەبەر«بەرهەمە گرنگە ئەدەبییەكانی كە بەڕوونی باس 

لە ویژدانی مرۆڤایەتی لەم چەرخەدا دەكات« بوو بە براوەی خەاڵتی نۆبڵی 

ئەدەبیات. 

ئێگزیستانسیالیزم،  قوتابخانەی  بیرمەندانی  لە  یەكێكە  كامۆ  هەرچەند 

بەردەوام  بەاڵم  دەناسرێت،  قوتابخانەیە  ئەو  بیرمەندانی  لە  یەكێك  وەك 

ئەم ناولێنانەی رەتكردۆتەوە، لە وتووێژێكدا لە ساڵی 1945 كامۆ بە تەواوی 

ئەوە رەتدەكاتەوە، كە سەر بە قوتابخانەیەكی ئایدۆلۆژیك بێت ، ئەڵێت 

:« نە من ئێگزیستانسیالیست نیم. هەم من و هەم سارتەر بەردەوام پێمان 

سەیرە، كە بۆچی ناومان بەیەكەوە دێنن.« كامۆ لە جەزائیردا لە دایكبوو 

كە لە ژێردەسەاڵتی فەرەنسادا بوو، لە الیەن فەرانسەوە داگیركرابوو، لە 
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نەخۆشی  توشی  كە   1930 ساڵی  تا  تەواوكرد،  خوێندنی  جەزائیر  زانكۆی 

»سیل« بوو گوڵچی تیپی دووگۆڵی زانكۆكەی بوو.

 ساڵی 1949 دوای ئەوەی كامۆ لە بزوتنەوەی »هاواڵتی جیهانی« گری 

دیۆیۆس جیابۆوە، دامەزراوەیەكی نێونەتەوەیی دامەزراند و ئاندرێ برێتۆن 

بە  گروپە،  ئەم  بوو. دروستبوونی  دامەزراوەیە  ئەو  ئەندامانی  لە  یەكێك 

وتەی خودی كامۆ، لەسەر بنەمای »ئیدانە كردن و مەحكوم كردنی هەردوو 

ئایدلۆژیای شكڵ گرت، لە ئەمریكا و یەكێتی سۆڤیەت«بوو. 

كامۆ لە كتێبی »مرۆڤی یاخی«دا دەنوسێت، كە هەموو ژیانی تەرخان 

بە  بڕوای  تەواوەتی  بە  و  نهێلیسم  فەلسەفەی  دژی  خەبات  بۆ  كردووە، 

ئازادی تاكەكەس هەیە.

سەرەتای كاركردن

دەستیكرد  پاریس  لە  ئێواران  رۆژنامەیەكی  لە  سەرەتا  ئەلبێركامۆ 

لەگەڵ  نازییەكان،  ئەرتەشی  لە  دووركەوتنەوە  بۆ  دواتر   ، كاركردن  بە 

كارمەندەكانی تری رۆژنامەكە سەرەتا رۆیشتە شارۆی كلێرمۆن فران ، دواتر 

بۆ شاری بۆردۆ لە رۆژئاوای فەرەنسا.

ساڵی 1942 كامۆ رۆمانی بێگان و كۆمەڵە وتاری فەلسەفی لەژێر ناوی 

ئەفسانەی سیزێفدا باڵوكردەوە. 

ئەم  كامۆ  ب��اڵوك��ردەوە.  و  چاپ   1943 ساڵی  كالیگۆالی  شانۆنامەی 

چۆوە.  پێیدا  نوسیەوەو  جار  چەند   1950 دەیەی  كۆتایی  تا  شانۆنامەیەی 

ساڵی 1943 كامۆ كتێبێكی بە ناوی چەند نامە بۆ هاوڕێیەكی ئەڵمانی چاپ 

و باڵوكردەوە. 

ساڵی 1941 كامۆ بە چاوی خۆی ئیعدامی »گابریل پێری« بینی، كە ئەم 
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ئەوەی هەستی وەستانەوەو شۆڕش  بەهۆی  بوو  وتەی خۆی  بە  رووداوە 

دژ بە نازییەكان لە دەروونیدا سەرهەڵبدات. ساڵی 1942 بوو بە ئەندامی 

تری گروپەكە  ئەندامانی  بە هاوكاری  ئۆكتۆبەری 1943  فەرانساو  بەرگری 

دەستی دایە دەركردن و چاپ و باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی ژێرزەمینی. 

كامۆ لەم گروپی بەرگرییەدا لەگەڵ ژان پۆل سارتەر ئاشنا بوو. كامۆ جارێكیان 

لە حاڵێكدا سەروتاری رۆژنامەی ژێر زەمینی)وەستانەوە(ی بەدەستەوە بوو، 

لە پشكنینێكی گشتی سەرشەقامەكاندا دەستگیركرا.

سارتەرو  پۆل  ژان  تاقمی  بە  پەیوەستبوو  كامۆ  جەنگ  دوای  سااڵنی 

سیمۆن دوبۆڤار، لە قاوەخانەی )فلۆر( لە بۆلڤاری سێن ژێرمەنی پاریس. 

كامۆ دوای جەنگ سەفەرێكی كورتی بۆ واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا كرد و 

لەوێ دەربارەی ئێگزێستانسیالیزم وتاری پێشكەش كرد. 

ساڵی 1947 رۆمانی تاعونی چاپ و باڵوكردەوە، كە ئەوكات یەكێك بوو 

لە پڕ فرۆشترین كتێبەكانی فەرانسا. 

ساڵی 1947 كامۆ رۆژنامەی )وەستانەوە(ی بەجێ هێشت و لەو رۆژنامە 

هاتە دەرەوە.

شانۆنامەی عادڵەكانی لە ساڵی 1949 چاپ و باڵوكردەوەو كتێبی مرۆڤی 

سەركەشی ساڵی 1951 چاپ و باڵوكردەوە. 

سەریهەڵدا  سارتەر  و  كامۆ  نێوان  لە  مڕێك  و  مشت   1952 ساڵی 

دوای ئەوەی وتارێك لە گۆڤارێكدا دەربارەی كامۆ باڵو بۆوە، كە سارتەر 

سەرنوسەری ئەو گۆڤارە بوو. 

لەبەر  هێنا  یۆنسكۆ  رێكخراوی  لەگەڵ  كاركردن  لە  وازی   1952 ساڵی 

ئەوەی نەتەوەیەكگرتووەكان ئەندامیەتی ئیسپانیای بە رێبەری ژێنراڵ فرانكۆ 

قبوڵ كرد بوو. ساڵی 1953 كامۆ یەكێك لەدەگمەن كەسایەتییە چەپەكان 
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رۆژهەاڵت  ئەڵمانیای  لە  كرێكاران  مانگرتنی  تێكشكانی  بە  دژ  كە  بوو، 

هەڵوێستی گرت.

مەرگ

كامۆ لە دوای نیوەڕۆی چواری جێنیڤەری 1960 لە تەمەنی 46 ساڵی، 

بە هۆی رووداوی هاتوچۆوە نزیك »سێن« لە شاری »ویل بلۆیل« گیانی 

بەكار  كە  بینرا  بلیتێكی شەمەندەفەرر  كۆتەكەیدا  گیرفانی  لە  دەستدا،  لە 

نەهێنرا بوو. سەرەتا ئەو بڕیار بوو بە شەمەندەفەر، لەگەڵ هاوسەرەكەی 

پێشنیاری  ساتەكاندا  دوایین  لە  بەاڵم  سەفەر،  بۆ  بڕوات  منداڵەكانیدا  و 

هاوڕێكەی لە چاپ و باڵوكەرەوەی گالیمار قبوڵكرد بەوەی كە بە سەیارەكەی 

ئەو سەفەر بكەن. شۆفێری سەیارەكە و میشێل گالیمار، هاوڕێی نزیكی و 

باڵوكەرەوەی بەرهەمەكانی كامۆ، لەم رووداوەدا گیانیان لە دەست دا.

كتێبەكانی كامۆ

بێگانە )نامۆ(  -1

نامۆ ناوی كتێبێكە كە ساڵی 1942 لە الیەن باڵوكراوەی گالیمارەوە چاپ 

و باڵوكرایەوە. كامۆ لە پێشەكی ئەم رۆمانەدا دەنوسێت :« لەمێژی رۆمانی 

»نامۆ«م لە یەك رستەدا كە الم وا نییە دژی عورف بێت كورت كردۆتەوە: 

مەترسی  نەگری،  دایكیدا  ناشتنی  لە  كەس  هەر  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لە   (

ئەوەی لەسەرە ئییعدامی بكرێت.( تەنها مەبەستم ئەوەیە كە بلێم قارەمانی 

چیرۆك لەو رووەوە مەحكوم بە ئیعدامە كە لەو یارییەدا كە بەڵێنە بەشدار 

بێت بەشداری ناكات. بەم دەربڕینە لەكۆمەڵگای خۆی نامۆیەو دەكەوێتە 

پەراوێزەوە.
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كورتەی چیرۆكەكە.

ئەم كتێبە چیرۆكی پیاوێكی دەرونگەرا بە ناوی »مێرسۆ« دەگێڕێتەوە كە 

كەسێكی كوشتووەو لە زیندان چاوەڕوانی ئەوەیە ئیعدامی بكەن. چیرۆكەكە 

لە دەیەی 1930 لە جەزائیر روویداوە.

چیرۆكەكە بە دوو بەش دابەش دەكرێت. لە بەشی یەكەمدا »مێرسۆ« 

هیچ  هەمانكاتدا  لە  دەك��ات،  بەشداری  دایكیدا  ناشتنی  رەسمی  رێو  لە 

هەستێكی تایبەت لە خۆی دەرنابڕێت. چیرۆكە كە رۆژانی دوایتری ژیانی 

كەسایەتییەكە بەوێنا دەكێشێت.

 مێرسۆ هەست بە هیچ پەیوەندییەك لە باری هەست و سۆزەوە ناكات، 

لەگەڵ كەسانی دەوروبەری خۆی و لەوپەڕی كەمتەرخەمیدا ژیانی بەسەر 

دەبات. مێرسۆ لەوەی كە ژیانی بەبێ گۆڕان بەڕێ دەچێت و دەگوزەرێت 

رازییە، لە بەشتی دووهەمدا دادگایكردنی مێرسۆ دەست پێدەكات. لێرەدا 

كەسایەتی سەرەكی چیرۆكە كە، بۆ یەكەمجار ئەوە دەبینێت كە كەمتەرخەمی 

و گوێ نەدان بە كەسانیتر چ كاریگەرییەكی هەیە لە سەری.

رووخان

رووخان، رۆمانێكە فەلسەفی كە لە زمانی ژان باتیست كلێمانس، كە 

پارێزەر بوو، ئێستا خۆی بە »قازی تۆبەكار« دەزانێت دەگێردرێتەوە. ئەو 

چیرۆكی ژیانی بۆ كەسێكی بێگانە دەگێرێتەوەو دان بە تاوانەكانیدا دەنێت.

كورتەی چیرۆكەكە

ژان باتیست كلێمانس لە رێستۆرانتێك بەناوی »مێكزیكۆ سیتی« لەگەڵ 

دەبێت و  ئاشنا  كتێبەكەیە-  راستییدا خوێنەری  لە  كە  نەناسراو،  كەسێكی 

پارێزەرێكی  كە  دەیگێڕێتەوە  ئەو  دەگێڕێتەوە.   بۆ  خۆی  ژیانی  چیرۆكی 
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پلەیەك بووەو ژیانێكی زۆر سەركەوتووانەی بووە، بەاڵم شەوێك كە لەسەر 

پردێكەوە رەت دەبێت، لە پاریس ژنێك دەبینێت كە بەشێوەیەكی نائاسایی 

لە لێواری پردەكە نزیك بۆتەوە. ژان باتیست كەمتەرخەمانە لەالیەوە رەت 

دەبێت. دوای چەند هەنگاو كە دوور دەكەوێتەوە دەبیستێك كە شتێك 

دەكەوێتە ئاوەكەوە، بەاڵم بە پێچەوانەی هەموو ئەو بەهایانەوە كە باوەڕی 

پێی هەیە هیچ كارێك ناكات. ئەم رووداوە كاریگەری هەیە لەسەر ژیانی 

ئەو وەك پارێزەرێك.

مرۆڤی یەكەم.

مرۆڤی یەكەم یان پیاوی یەكەم، رۆمانی ناتەوای ئەلبێر كامۆ. رۆژی 4 

لە دەستدا،  جێنیڤەری 1960 كە كامۆ بەهۆی رووداوی هاتوچۆوە گیانی 

كامۆ  ئەلبێر  كە  ئۆتۆبیۆگرافییەك  یەكەم،  مرۆڤی  تەواوی  نا  دەستنوسی 

كامۆ   كاترین  كامۆ،  بە جێماوە. كچەكەی  پاش خۆی  دەكرد  لەسەر  كاری 

دواتر دەستنوسەكانی ساڵی 1994 چاپ و باڵوكردەوە. كامۆ هیوادار بوو 

ئەم نوسراوەیە شاكار بێت و هەندێ  لە رەخنەگران لەم رووەوە لەگەڵی 

هاوڕابوون .

چیرۆك.

تا  دایكبوونییەوە،  لە  كاتی  لە    رۆمانەكە دەربارەی ژاك كۆرمێری  

منداڵی  سەردەمی  لە  باس  رۆمانە  ئەم  جەزائیر.  لە  دواناوەندی  قۆناغی 

دوای  بە  گەڕان  دایكی و  بۆ  كوڕێك  قوتابخانەو عەشقی  دەكات، چوونە 

باوكی وون بوویدا، لە هەمانكاتدا ئەم رۆمانە چیرۆكێكە دەربارەی گروپە 

جیاوازەكانی جوگرافیایەكی بەرفراوان لە ئەفریقا. 
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تاعون.

بەرهەمێكی  بە  باڵوكرایەوە،  و  چاپ   1947 ساڵی  كە  تاعون  رۆمانی 

ئێگزێستانسیالیستی دەزانرێت. 

كورتەی چیرۆك.

»ئۆران«  ناوی  بە  جەزائیر  لە  شارێك  لە  رۆمانە  ئەم  رووداوەكانی 

دەناسێنێت  ریۆ  دكتۆر  بە  خۆی  كە  بگێڕەوەوە  زمانی  لە   ، دەدات  روو 

باسكردن و وەسفی خەڵك و شارەكە دەست  دەگێڕدرێتەوە. كتێبەكە بە 

پێدەكات،  دواتر باس لە  زیاتربوونی ژمارەی مشكەكان لەشارو مەرگی 

مرۆڤەكان دەكات.  زۆر كەس الیانوایە رۆمانی تاعون كاریگەری بووە لەسەر 

زۆر نوسەری دوای كامۆ، تەنانەت زۆر كەسیش لەسەر ئەو باوەڕەن رۆمانی 

»كوێری« لە نوسینی ساراماگۆ بەشێوەیەك السایی كردنەوەی هەمان رەوتی 

تاعونە.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید
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18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


