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دوكانی تووتنی
فێرناندۆ پێسوا

-گەمەی ژیان  و شیعر  و ماسكەكان-
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هەمووشتێك لە شاعیری پرتوگالی فێرناندۆ 
كە  ئەوەنەبێت  تەنها  چاوەڕواندەكرا،  پێسوا 
لــە دیوانە  لــە یەكێك  تــووتــن  ــاوی دوكــانــی  ن
ئــەو  بــاســە  شــایــەنــی  بــنــێــت.  شیعرییەكانی 
ناوەكەشی  چاپكراوەو   1933 ساڵی  دیوانە 
لەدرێژترین  و قەشەنگترین چامەی ناو دیوانە 

شیعریەكە وەرگیراوە.
قــەســیــدەیــە  ئـــەو  پــێــســوا   1928 ــی  ســاڵ
لەڕۆژنامەی  ساڵدا  هەمان  لە  دەنووسێت  و 
پێنچ  هەڵبەتە  دەكــاتــەوە.  بــاوی  )برسنسا(دا 
دیدا،  كۆمەڵە شێعرێكی  لەگەڵ  و  دواتر  ساڵ 
چارەكە  ــۆ  واب دەكـــات.  چاپیان  بەرگێكدا  لە 
سەدەیەك دەچێت، پێسوا لە ناوەندە شیعری 
 و ئەدەبیەكانی دنیادا، بەشێوەیەكی بەرفراوان 
شاعیرێك  وەك  و  ــردوە  ــ ــ دەرك نــێــوبــانــگــی 
نا،  ئاسایی  شاعیرێكی  وەك  بەاڵم  ناسراوە، 
لە سەیر و سەمەرەترین  یەكێك  بەڵكو وەك 

ئەو شاعیرانەی لەسەدەی بیستەمدا ژیاون.
ــەش  ــەری ــر و ســەم ــێــگــومــان ئـــەو ســەی ب
لەشیعرەكانییەوە سەرچاوە ناگرێت )شیعرێك 
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كە پۆلێن ناكرێت(، ئەگەرچی زیاتر و زۆرتر 
پەیوەندی  بەڵكو  نزیكە،  سوریالیزمەوە  لە 
كارەكتەرە  ئەو  هەیە،  خۆیەوە  بەكارەكتەری 
سەیر و عەنتیكەیەی، وەها دیارە وەك ئەوەی 
و  خۆیدا بووبێت  لەسۆراخی  بــەردەوامــی  بە 
لەهەوڵی  هەمیشە  گەڕابێت.  خۆیدا  ــەدوای  ب
ناسنامەیەكدابوبێت،  پێهەڵگرتنی  شــوێــن 
ناسنامەیەكی  یان  ڕاستەقینە،  ناسنامەیەكی 

خواستە. 
ــدا و  لـــەگـــەڵ خــۆی پــێــســوا  ــەوەی  ــ ئـ وەك 
ئەو  ــەردەوام  بـ لەشیعرەكانیدا،  بەتایبەتیش 
من  دەبێت  ئاخۆ  كێم؟  من  بكات:  پرسیارە 
مــەزنــدەی  زەحــمــەتــە  زۆر  بێگومان  كێبم؟. 
ئەوەبكەین كە پێسوا زانیبێتی چۆن چۆنی لە 
ئەو  وەاڵمــی  ژیانیدا،  لە  یاخود  شیعرەكانیدا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ــەاڵم  ب ــەوە،  ــ دەدات پرسیارە 
تایبەت  و  شتێكی  دەبێتە  چــۆن  زانیویەتی 
پەنهان   شوناسە  شاعیری  دەبێتە  دیاریكراو، 
لە هەر سیفەتێكی  زیاد  نادیارەكان. ڕەنگە  و 
بــەســەردا بسەپێت،  ئـــەوەی  ــڕ  ــڕاوپ پ دیــكــە، 
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ئەو  لەژێر  دەكرێت  تەنها  تەنها و  بەوپێیەی 
تایتڵەدا پۆلێن بكرێت.

ئێمە گەربێتو بمانەوێت سەربوردەی پێسوا 
ژیانیشدا  لــەگــەڵ  هــەروەهــا  و  شیعر  لــەگــەڵ 
ــدا كــۆی  ــەك ــاكــە وشــەی ــە ت ــەوە و ل ــن چــڕكــەی
ئەو  دەمامكی  كەم  زیادو  بێ   ئەوا  بكەینەوە، 

وشەیە دەبێت. 
پێسوا بۆخۆی پیاوێكی شەرمن  و پەرتەوازە 
ڕەنگە  بــەردەوامــی.  بە  خەیاڵڕۆشتووبووە،  و 
لەبەرئەوەی  هــەروەهــا  هــۆكــارەو  ئــەو  لەبەر 
تێدابووە،  گەورەشی  گەمەكارێكی  ڕەهەندی 
ئەستەم بووە سەردەمەكەی لێی تێبگات. بۆیە 
وای بەچاك زانیوە لەڕێی دەیان دەمامك  و ناوی 
خوازراو  و ئەو كارەكتەرانەی خۆی دروستی 
دەكردن  و بەناویانەوە شیعر و نووسینەكانی 

باودەكردەوە، خۆی بە دنیا بناسێنێت. 
بــەاڵم خۆ ئەو هــەربــەوەوە دانــەدەكــەوت، 
بۆهەریەك  تایبەتی  ژیاننامەی  دەهات  بەڵكو 
ــرد و  ــ ــت دەكـ ــ ــتـــەرانـــەی دروسـ ــارەكـ لـــەو كـ
ــی ڕۆژی  ــاوەنـ خـ ــردە  ــ ــ دەك ــی  ــان ــەی ــەك ــەری ه
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ــردن  و  ــوون  و هــەروەهــا ڕۆژی م لــەدایــك ب
وەك  دەنــووســیــیــەوە.  لەدنیادەرچونیانیشی 
ئەوەی ئەوانە كارەكتەرگەلێكی ڕاستەقینەبن  و 

هەر بەڕاستی ژیان بكەن. 
كاتێك  ــەوە،  ــان ــەالم ب سەیرنابێت  ــرەوە  ــێ ل
لەهەوڵی  پرتوگالیانەی  توێژەرە  لەو  یەكێك 
ئەوەدابوە مێژووی ژیانی پێسوا بنوسێتەوە و 
بەرهەمەكانی كۆبكاتەوە، پێمان بڵێت: )مەحاڵە 
گوایە  ئەوەبكات  پڕكێشی  لێكۆڵیارێك  هیچ 
تەواوی بەرهەمەكانی پێسوای بێ  كەم  و كوڕی 
كۆكردۆتەوە، ئەو بەرهەمانەی لە چەندین گۆڤار  
و ڕۆژنامە و دەستنووسدا هەن  و دەیان ناوی 
ئەوەش،  ســەرەڕای  بەاڵم  لەسەرە(،  جیاجیان 
و  شیعر  ئــەو  لەسەر  حوكم  تەنها  گــەر  ئێمە 
خۆیەوەن  پێسوا  بەناوی  كە  بدەین  تێكستانە 
 و دەدرێتەپاڵ ئەو، ئەوا دەتوانین بەشاعیرێكی 

گەورە و مەزنی بدەینە قەڵەم.
ــەو دۆخــــــی دابـــەشـــبـــون و  ــ ئـــەڵـــبـــەتـــە ئـ
شیزۆفرینیایەی ئەوی تێدابووە، درێژكراوەی 
ــوون  و شــیــزۆفــریــنــیــای  ــ ــەرت بـ ــ ــی پـ ــ دۆخـ
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نەهامەتیەكانی  و  بەدبەختی   سەردەمەكەمانە. 
ــارەیـــی  ــاچـ ــیـ ــواش، بــــێ  دودڵــــــــی سـ ــســ ــ ــێ ــ پ
ڕۆژگارەكەمانە. لەم كۆنتێكستەدا ڕەنگە دیوانە 
شیعری دوكانی تووتن  و چامەسەرەكییەكەی 
لە  گوزارشت  شێوە  بەچاكترین  دیوانە،  ئەو 
بوون  و ژیان  و نێگەرانییەكانی، ئەو كارەكتەرە 

شیعرییە بكات.
لە دوكانی تووتندا، پێسوا لەڕێی دۆخی سێ  
كارەكتەری جیاجیا و سێ  دەمامكی جیاوازە، 
خۆی نمایش دەكات  و لەڕێی ئەوانەوە پرسیار 
لە شوناسی تایبەتی خۆی دەكات. بەدرێژایی 
پێسوا  دیكە،  چامەیەكی  چەند  چامەیەو  ئەو 
ئەوەدەدات  هەوڵی  خەنیمەوە،  ئەوسێ   لەڕێی 

دەستی بەناسنامەی خۆی ڕابگات.
ئەدگاری  هەرتەنها  لەوێدا  شاعیر  ئەڵبەت 
ئــەوكــارەكــتــەرانــەمــان بــۆ وێــنــانــاكــات، بەڵكو 
نــاویــشــیــان پــێــدەبــەخــشــێــت: ئــەلــبــرتــۆ كــایــرۆ 
و  ئەلفارۆدیكامپۆس   و  ــس   ــاردۆڕەی ــك ڕی  و 
لــەدوای  جــار  كارەكتەرانەشەوە  ئــەو  لەڕێی 
فراوانتر  و  قوڵتر  زۆر  بەشێوەیەكی  جــار، 
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بیری  دەكـــات.  خــۆی  لەناسنامەی  پرسیار 
دواجــار  لە  جــار  دەبێت  كە  ناچێت  ئەوەشی 
ــەردەم  ــەب ل واتـــە  سەنگینتربێت،  و  ئــۆغــرتــر 
هەركارەكتەرێكیاندا زیاتر و زۆرتر دەستە و 

سانتربێت.
ئەوسێ  كارەكتەرە بۆخۆیان یەك كەسن، 
بــوون. سەرەتا  دابــەش  پەرت  و  بەاڵم پەرت 
سەربەخۆی  تایبەتی  و  ژیانی  هەرەیەكەیان 
لەگەمەیەكی  و  دواتــر  كەچی  دەژیــن.  خۆیان 
ژێربەژێردا دێت، هەموویان لەیەك چوارچێوەدا 
كۆدەكاتەوە. بەجۆرێكیان لێدەكات هەموویان 
لەیەك كاتدا لەشێوازی یاریەكدا، یان لە فۆرمی 
كارەكتەرە  تیایدا،  كە  كوبیزمدابن  تابلۆیەكی 

سەرەكییەكە، لە سێ  ڕەهەندەوە وێناكرابێت.
بە  تایبەتی  ڕۆڵێكی  و  دێت   شاعیر  دواتــر 
هەر كارەكتەرێك دەبەخشێت لە قەسیدەیەكدا. 
ئەلبرتۆ  بە  مێگەل(  )شوانی  ئەركی  نمونە  بۆ 
ڕیكاردۆ  ئاغای  دەیكاتە  دەسپێرێت  و  كاریۆ 
و  نەخۆش   كارەكتەرێكی  وەك  كە  ڕەییس، 
ئەو  سۆناتایانەی  ئەو  دەدات.  نیشانی  الواز 
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دەدەن  پێسوا  بە  ئــەوە  بــواری  دەیاننوسێت، 
پاك  و  بگاتە  ڕێژێت  و  هەڵی  لەناخیدایە  چی 
بێگەردیەكی تەواو ڕۆمانتیكیانە. ئەمە یەكێكە 
پێسواناسان  لــە  زۆرێـــك  بــۆچــونــانــەی  لــەو 

تەئكیدی لێدەكەنەوە. 
سێیەم كارەكتەر كە ئەلفارۆ دی كامبۆسە، 
عەتا  پێ   دیاركراوی  ڕون  و  ژیانێكی  پێسوا 
ساڵی  ئۆكتۆبەری  پانزەی  ڕۆژی  و  دەكــات 
دوای  لەدایكبوونی.  ڕۆژی  دەكــاتــە   1890
ــی لــە گالسكۆ  ــای ــەوەی ئــەنــدازیــاریــی دەری ئـ
خۆرهەاڵتی  واڵتــانــی  ســەردانــی  دەخوێنێت، 
بەتەمبەڵی  و  لــەوێــشــەوە،  ــات  و  دەكـ دوور 
كە  ئــەوە  دەگــەڕێــتــەوە.  زۆرەوە  بێزارییەكی 
دەڵێت: )من دەڕۆم بۆئەوەی ئەفیون پەیداكەم، 

ئەو ئەفیونەی شەرەفی خۆرهەاڵتە(.
كارەكتەری دی كامبۆس تەواو پێچەوانەی 
بــەتــایــبــەت  ــە،  ــكــەی دی كــارەكــتــەرەكــەی  دوو 
نووسینەكانی  نمونە  بۆ  نوسینەوە.  لــەڕووی 
و  گــوڕ  و  گــەرم   جــار  هەندێک  كامبۆس  دی 
ســەردەبــات  جــاریــش،  هەندێک   و  پڕتاسەیە 
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ــی و بـــاس لەشتە  ــیـ ــۆ وەســفــكــردنــی دەرەكـ ب
بەگرنگترین  ــەوەش  ئـ دەكـــات و  ڕۆژانـــەكـــان 
بێزارییەكی  ئەژماردەكرێت  و  ئەو  خەسڵەتی 
زۆر بەوشەكانییەوە دیارە. هەربۆیە هەمیشە 
گوزارشتێكی  خــۆی،  لــە  كــردنــی  گــوزارشــت 

پوچگەرا و نائارام  و پڕ لە ڕاڕاییە.
ــی ئـــەمـــە تـــەعـــبـــیـــركـــردن نــەبــێــت  ــێ ــڵ ــۆب ت
نەبوبێت،  هەوڵێك  خــۆی و  پێسوا  لــەخــودی 
دەربــارەی شوناسی خۆی  وەاڵمی  بۆئەوەی 
دەسگیربێت؟ ئێمە لەمە دڵنیانین، چونكە پێسوا 
وەها سەیری دی كامبۆس دەكات وەك ئەوەی 
پێكەوە،  بێت  دیكە  دووكارەكتەری  هەڵگری 
ئەوانیش كارەكتەری سەردار و كۆیلەیە. نەك 
بۆخاتری  بەڵكو  بەیەكەوە،  گونجاندنیان  بۆ 
هێنانە ئارای كارەكتەری سێیەم. وەك ئەوەی 
ئەندێشەیی،  بەشێوەیەكی  لەشیعردا  لێرەداو 
تێز و  بین:  بینیی دیالەكتیكی هیگڵی  شایەدی 

ئەنتی تێز و سەنتێز.
لەئاست ئەو وێنە سێ  ڕەهەندییەی پێسوا لە 
چامەی دوكانی توتندا و لەتەواوی قەسیدەكانی 
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دیكەی ئەو دیوانەدا بۆخۆیی دروست دەكات، 
شاعیرێك  ژیاننامەی  لە  باس  چیتر  دەتوانین 
پاڵ  داویەتیە  خۆی  لــەوەی  جیاوازە  بكەین، 

كارەكتەرە خەنیمەكانی؟ 
ڕاســتــیــەكــەی تـــوێـــژەران  و ڕەخــنــەگــران 
لەڕێی  تــاتــوانــیــان  ویــســت،  زۆریـــان  كاتێكی 
بگات  وێنەیەك  بە  دەستیان  نوسینەكانییەوە 
كە دواجار كەم تازۆر، لەوێنە ڕاستەقینەكەی 
وێنەیەش  ئــەو  بێت.  نزیك  خــۆیــەوە  پێسوا 
پێمان دەڵێت: )ساڵی 1888 لە لیشبۆن لەدایك 
بووەو هەرلەوێشدا دوای چل  و حەوت ساڵ 

1935 كۆچی دوایی كردوە.(
 بەاڵم قۆناغی منداڵی لە باشووری ئەفریقیا 
باوكی  مردنی  دوای  چونکە  بــەســەردەبــات، 
دایكی شوو دەكاتەوە و ڕوودەكەنە ئەو واڵتە. 
ئەدەبی  بازرگانی  و  )داربــن(  لەشاری  لەوێ  
فێری  بەچاكی  زۆر  دەخوێنێت   و  ئینگلیزی 
تەمەنی  لە  و  دواتــر  دەبێت.  ئینگلیزی  زمانی 

حەڤدە ساڵیدا، دەگەڕێتەوە بۆ پرتوگال. 
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و  كار  چەندین  دێنێت   و  خوێندن  لە  واز 
دواجــار  تا  دەكــاتــەوە،  تاقی  جیاجیا  پیشەی 
وەرگێڕ  وەك  بازرگانیدا  كۆمپانیایەكی  لە 
فەلسەفە  و  شیعر  ــواری  ــەب ل ــت.  ــەزرێـ دادەمـ
دەكــات  بەنووسین  دەســت  خــودانــاســیــدا،  و 
پرتوگالی  زمانی  بۆسەر  دەقێكیش  چەند   و 
وەردەگـــێـــڕێـــت. ئـــەمـــەش زیـــاتـــر دەیــخــاتــە 
شوناسی  لــە  پــرســیــاركــردن  سەركەڵكەڵەی 
ڕاستەقینەی خۆی  و ناچاركردنی بە پەنابردن 

بۆ دەمامك پۆشین.
هــاوكــات ئــەوە هــانــیــدەدات بــۆ نووسینی 
تێكست گەلێكی بێشومار، بەاڵم لەهەمان كاتدا 
كە  دەكــات  قوڵ  شیزۆفرینیایەكی  بە  هەست 
نزیكی دەكاتەوە لە شێت بوون. بە تایبەت ئەو 
هاتۆتەپێش  جولەكەیەك  وەک  خۆی  كاتانەی 
پشكنیندا  دادگــاكــانــی  لە ســەردەمــی  کە  چــاو 
دواییان  هەستەی  ئــەم  ڕەنگە  ــت.  ســزادەدرێ
چامەیەك   1917 ســاڵــی  لــە  وایلێكردبێت، 
بنووسێت  و بانگەشە بۆ سەرهەڵدانی فاشیزم 

بكات لە پرتوگالدا.
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 لەو كاتە بەدواوە لە نووسین ناوەستێت  
بەرهەمەكانی  لە  هەندێک   خۆی  بەپارەی  و 
نێوبانگ  و  شـــۆڕەت   هەڵبەتە  دەكـــات.  چــاپ 
دوادەكەوێت،  كەمێك  جیهاندا  لە  پەیداكردنی 
بەاڵم دواجار هەوادارێكی زۆری بۆ پەیدادەبێت 
 و دەست دەكەن بەخوێندنەوە و تاوتوێكردنی 
بەرهەمەكانی. یان لە ڕۆژنامە و چاپكراوەكاندا 
دەكەونە سۆراخی ئەو تێكستانەی، بەچەندین 

ناوی جیاجیای خواستراوەوە نوسیونی. 
ژیان  و نوسین بەالی  فێرناندۆ پێسواوە، 

یەك یاری بوون.



19وشە  و وێنە

یاداشتەکانی
فرانتس کافکا

-ملمالنێ لەگەڵ نەخۆشی و تەنهایی و ئەدەب-دا
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دوای  بەاڵم  وەدەرنراین،  لەبەهەشت  ئێمە 
وەدەرنرانمان بەهەشت وێران نەبوو. لێرەوە 
بەجۆرێك  ــە  ــردن دەرك ــەو  ئ بڵێین  دەتــوانــیــن 
گەر  چونكە  بـــوو،  دەرفــەتــێــك  ــەجــۆرەكــان  ل
درەنگ  ئەوا  وەدەرنەنراینایە،  بماینایەتەوەو 

یان زوو بەهەشت وێران دەبوو.
نووسیوە  دەســـتـــەواژانـــەی  ئــەم  ئـــەوەی 
ئۆگەستین،  قەشە  وەك  تیۆلۆژیستێكە  نــە 
وێنەی  لە  ئیماندارە  وجــودی  بیریارێكی  نە 
وەك  شانۆنامەنووسێكە  نە  مارسێل،  گابرێل 
تێكڕای كارەكانی دەربارەی  ژان ژیرۆدۆ كە 
پرسی ئیمانە. نەخێر زۆر بە سادەیی خاوەنی 
ئەو قسانە، فرانتس كافكای گەورە نووسەری 
نووسیویەتی  ئەڵمانی  بــەزمــانــی  كــە  چیكیە 
و  دادگایی  وەك  گەلێكی  بەرهەم  خاوەنی  و 

بەدگۆڕان و شورای چینە(.
هاتووە،  تێدا  قسانەی  ئەو  تێكستەی  ئەو 
كافكا  كە  نییە  ڕۆمانانەدا  لەو  یەكێك  لەهیچ 
لە سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا نووسیونی 
سەدەیەی  ئەو  تازەگەری  كارانەشی  بەو  و 
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زۆری  زۆربــەی  ئەگەرچی  نیشانكرد.  دەست 
ئەو كارانە تا خۆی لە ژیاندا مابوو، ڕوناكیان 
كافكا  قسانە،  ئەو  باونەكرانەوە.  و  نەبینی 
لەدەفتەری بیرەوەریەكانیدا نووسیویەتییەوە و 
لەدوای مردنیشی بە دوو قۆناغ باوكراوەتەوە. 
ساڵی 1937 یەكەم جار چاپدەكرێت و پاشان 
چاپی  سەرلەنوێ   1950 ساڵی  برود  ماكس 
پوختەی  ئــەوە  كە  ڕایدەگەیەنێت  دەكــاتــەوەو 

بیرەوەریەكانییەتی.
زۆرێك لە توێژەران پێیانوایە یاداشتەکان، 
ئەوەی  بۆ  بدات  یارمەتیمان  ئامڕازێكە  تاكە 
ئەگەر  بگەین.  تێ  كافكا  ئەدەبی  لە  بەقوڵی 
تێكستە ئەدەبیەكانی كەم تا زۆر قورس بن بۆ 
تیگەیشتن و هەوڵێكی لێنەبڕاوانەش هەبووبێت 
بۆئەوەی ئەدەبی ئەو لە چوارچێوەی ڕەخنەی 
یاداشتەکانی  ئەوا  پۆلێن بكرێت،  كۆمەاڵیەتیدا 
وامــان  بگرە  و  چــوارچــێــوەیــەوە  ئــەو  ناچێتە 
و  ــودی  وجـ ــەواو  تـ تێگەیشتنێكی  لــێــدەكــات، 
كافكا  مەزنەكانی  بەرهەمە  بۆ  فەردانیمان 

هەبێت.
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بە  دەســـت  یەكەمجار  بــۆ   1910 ســاڵــی 
و  دەكــات  خۆی  یاداشتەكانی  نووسینەوەی 
ئەو كاتەش لە تەمەنی بیست و حەوت ساڵیدا 
لە  دەیەوێت  كە  قۆناغەدایە  لەو  واتە  دەبێت، 

جیهانی ئەدەبدا شوێن پێی خۆی بكاتەوە.
لەسەر  تەمەنی  ساڵەكانی  ــادوا  تـ كافكا 
و  بوە  ــەردەوام  ب یاداشتەكانی  نووسینەوەی 
ڕەش  زۆر  الپەڕەگەلێكی  وایكردوە،  ئەمەش 
ئەوەیە  سەرنجە  جێی  ئەوەی  بەاڵم  بكاتەوە، 
كە یەكبینە، لەسەر نووسینەوەی ڕۆژانەكانی 
بەردەوام نەبوە، چونكە جاری وا هەبوە بەبێ 
هیچ هۆكارێك چەند مانگێك قەرەی نەكەوتوە، 
بەاڵم دواتر و بەبێ هیچ پاساوێك گەڕاوەتەوە 

سەری و دەستی بە نووسین كردووەتەوە.
هیچ  بە  كافكا  پێیەی  بــەو  باسە  شایەنی 
شێوەیەك باسی لەو دابڕان و گەڕانەوە سەر 
ئەمە  نەكردوە،  بیرەوەرییەكانی  نووسینەی 
لێكۆڵیاران كردوە گومان  لە  لە هەندێک  وای 
لەوە بكەن كە ماكس برود بە ئارەزووی خۆی، 
چەندین الپەڕەی لەڕۆژانەكانی كافكا الدابێت 
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نەیویستبێت و خەڵكانێك ئاگاداری ئەو شتانە 
هیچ  نیەو  ئەوتۆی  بایەخێكی  ئەمە  بەاڵم  بن، 
لە بەهای ئەو دۆكیومێنتە سەیر و سەمەرەیە 

كەم ناكاتەوە. 
سەرسوڕهێنەرە،  كافكا  ژیــانــی  ڕۆژانـــە 
لەبەرئەوەی باسی زۆر شتی تێدا دەكات. بەبێ 
ئەوەی پێكیانەوە گرێ بدات، بەاڵم خوێنەریك 
ئاگاداری ژیان و ئەدەبی كافكا بێت، ئەوا بۆ 
شتە  ئــەو  لەنێوان  ڕایەڵێك  دەتوانێت  خــۆی 
زۆرانەدا بدۆزێتەوە كە ئەو لەو كتێبەدا باسیان 
یاداشتەکانییەوە  خوێندنەوەی  لەڕێی  دەكات. 
ئەو خوێنەرە بۆی دەردەكەوێت ئەوەی كافكا 
ئەو  سروشتی  تەواوكردنێكی  دەیڵێت،  لەوێدا 
شتانەیە كە لەبەرهەمە ئەدەبیەكانیدا بێدەنگی 

لێكراوە.
ــەڕەی  الپـ ــدی  ــ زەوەنـ و  زۆر  ســـەربـــاری 
هەمەجۆری  و  دەوڵەمەندیی  و  یاداشتەكانی 
بابەتەكانی و هەر چەندە تۆماری ڕۆژبەڕۆژی 
سەفەر  و  تێبینی  و  بیركردنەوە  و  جموجوڵ 
یەكێك  بۆ  بــەاڵم  تێدایە،  ئەویندارییەكانی  و 
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بۆی  بیخوێنێتەوە،  هێمنی  بــە  و  وردی  بــە 
لە  كتێبەكە  بە گشتی كۆی  كە  دەردەكــەوێــت 
دەوری سێ تەوەری سەرەكی دەسوڕێتەوە، 
ئەوانیش بریتین لە: )ملمالنێ لەگەڵ نەخۆشی 
و پەرۆشی زۆری بۆ تەندروستییەكی باش و 
تەنهایی  لەگەڵ  ملمالنێ  تەندروست،  ژیانێكی 
بە هاوسەرگیری  و زگورتێتی و حەز كردن 
ئەمە  دواجاریش-كە  دروستكردن،  خێزان  و 
هەموان  بــەڕای  بەڵكو  برودنا،  ماكس  بــەڕای 
گروپی  لەگەڵ  بوە  ملمالنێی   - گرنگترینیانە 
بــەوان  پــراگــدا- كە خــۆی ســەر  جولەكەكانی 
باوكیدا،  لەگەڵ  ملمالنێی  بەتایبەتیش  و  بوە- 
ئەو  نوێنەرایەتی  ئەوەوە  بەالی  باوكەی  ئەو 
ئەوەیە  گروپەی دەكرد، بەاڵم ئەوەی سەیرە 
لە یاداشتەکانی، ئەم بەشە كە پێدەچێت كافكا 

نەینووسیبێت، بزرەو نابینرێت!(.
كافكا،  یاداشتنامەیەی  ئــەو  هــەرحــاڵ  بــە 
ــەو بــابــەتــە نــەگــۆڕانــەدا  لــەژێــر كــاریــگــەری ئ
نوسراوە كە بەدەستیانەوە گرفتار بوە، وەك 
ترس لە نەخۆشی و تەنهایی و كینە و دڵڕەقی 
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باوك و كەس و كاری. ئەوانەش هەرچۆنێک 
ئێمە  و  نین  تــازە  شتگەلێكی  خۆیان  بۆ  بێت 
بابەتی  ناواخنی  بنەڕەتدا  لە  ئەوانە  دەزانین، 
لە  ئــەگــەر  پێكدەهێنن.  كافكا  ڕۆمــانــەكــانــی 
ناو  كارەكتەری  بە  شتانە  ئەو  تێكستەكانیدا 
ئەوا  درابێت،  ڕۆمانەكانیەوە گرێ  و  چیرۆك 
لە یاداشتەکانی ڕاستەوخۆ و بێ هیچ كەین و 

بەینێك پەیوەستن بە كافكا خۆیەوە.
ئێمە دەزانین كافكا نەخۆشی سیلی هەبوە، 
بەژیانی  كۆتایی  دواجـــار  نەخۆشییەی  ئــەو 
دێنێت، بەاڵم خۆی پێیوابوە ئەوە لە ڕۆمانەكانی 
كە  دیــارە  بیرەوەریەكانیشیدا  لە  هەروەها  و 
سایكۆلۆژییە،  نەخۆشییەكەی  ڕەگوڕیشەی 

نەك فیسیۆلۆژی بێت.
بەهانەیەك  ئەوەوە  بەالی  نەخۆشی  بگرە 
لە هاوسەرگیری، چونكە  بۆ خۆدزینەوە  بوە 
دەترسا گەر ژن بێنێت منداڵەكەیان دوچاری 
كاتیشدا  هــەمــان  لــە  ــەاڵم  ب بێت،  پەتایە  ئــەو 
بە  ناتوانێت  کــردوە،  بەوە  ــەردەوام هەستی  ب
تەنها و بێ هاوسەر بژی. هەروەها دەشیزانی 
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پەیوەندییان  كە  هۆكارگەلێك  لەبەر  ناتوانێت 
كەسدا  هیچ  لــەگــەڵ  نییە،  بــەنــەخــۆشــیــیــەوە 

هەڵبكات.
پێمان  یــاداشــتــەكــانــی  وەك  و  بــەمــجــۆرە 
دەڵێت: )پەیوەندی لەگەڵ خانمێكدا دەبەستێت، 
دەبێت.  دروســت  لەنێوانیاندا  كێشە  پاشان 
پاشان  دێڵێت،  جێی  و  لێدەكات  هــەڕەشــەی 
سەر لەنوێ دەگەڕێتەوە بۆالی، بەاڵم جارێكی 
دیاریكراوی  بە  ئەمەش  تێكدەچنەوە(.  دی 
سەروەختێك ڕوودەدات كە خەریكی نووسینی 
)دادگایی و ئۆردوگای سزا( دەبێت. بۆ هەموو 
ئــەوانــەش بــەداخــە، بـــەاڵم بــۆ ســاڵــی دواتــر 
و  دێنێت  بەدەست  گرنگ  ئەدەبی  خەاڵتێكی 
خەم و ناخۆشییەكانی بیردەباتەوە و هەندێک 

بەختەوەری لە یاداشتەکانیدا بەدی دەكرێت.
دەگــۆڕێــت.  ــارودۆخــەكــە  ب  1916 ســاڵــی 
كۆتایی  هاوسەرگیرییەكەی  دیكە  جارێكی 
بە  توشبوونی  نیشانەكانی  چونكە  پێدێنیت، 
پراگ  لە  دەدات.  دیــاری  لێی  سیل  نەخۆشی 
و  حــەوانــگــە  لــەنــێــوان  و  ــێــت  دەب نیشتەجێ 
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ئەو  ڕەنگە  دەبێت.  هاتوچۆدا  لە  كلینكیەكاندا 
زیاتر  یاداشتەکانیدا  ــە  ڕۆژانـ لــە  ــەی  ــەڕان الپ
خەمناك و مایەی دڵتەنگی بن، ئەوانەی بن كە 
باسی ژیانی خۆیمان لەو حەوانگە و كلینكیانەدا 
ئومێد  لەنیوان  بۆ دەكات، ژیانێك هەڵواسراو 
و نائومێدیدا. الپەڕە گەلێكی زۆر هەن باس لە 
كافكاوە،  بەالی  پێدەچێت  و  دەكەن  نەخۆشی 

نەخۆشی زۆر لە مەرگ تۆقێنەرتر بێت.
كــەمــاوە،  ژیــانــی  كــەمــەی  ــەو چەند ساڵە  ئ
لە ساڵی 1924  بەو جــۆرە بەسەر دەبــات و 
گیان دەسپێرێت. هەڵبەتە بەر لە كۆچی دوایی، 
نۆرەیەكی دیكە لە پەیوەندی و ئەڵقەگۆڕینەوە 
پێدەكاتەوە.  دەســت  دا  دایمانت  دۆرا  لەگەڵ 
لــە چــارەســەرگــەیــەكــدا  بــاســە كافكا  شــایــەنــی 
سەردەنێتەوە كە زۆر لە ڤیەنناوە دوور نەبوە. 
دەفــتــەری یــادەوەریــیــەكــانــیــشــی هــەمــوو ئەو 
ناهەمواریانە بەسەر دەكاتەوە و باسیان دەكات.
بە  لـــەوانـــەی  ــک  ــدێ هــەن وەك  تــەنــانــەت 
ــن دەڵــێــن:  ــك ــكــا وە خــەری ژیــانــنــامــەی كــاف
سایكۆلۆژییەكانی  كاردانەوە  )یاداشتەكانی، 
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تەواوی ئەو ڕووداوانەمان بۆ تۆمار دەكات(. 
ــا  ــار وەه ــەی كــافــكــا هــەنــدێــک جـ ــای ــان ــەو م بـ
دەنووسێت، وەك ئەوەی دەرونشیكار بێت و 
بكۆڵێتەوە.  لێی  چاودێری نەخۆشێك بكات و 
یاداشتەکان،  ڕۆژانــە  ئەوەیە  گرنگتر  لــەوەش 
ڕۆحی  لەبوونی  باس  ئەو  كە  شوێنەیە  ئەو 

خۆی و پەیوەندی بە ئیمانەوە دەكات.
ئەوەتا لە یەكێك لە چاپتەرە قەشەنگەكانی 
یاداشتەكانیدا، زۆر بە ڕونی و ڕەوانی دەڵێت: 
بەاڵم  ببینین،  پێی  بــۆئــەوەی  هەیە  )چــاومــان 
ئــەوا تــەواوی  بــۆئــەوەی خــوداوەنــد بناسین، 
كەینونەی خۆمان هەیە تا ئەو پرۆسەیەی پێ 
پێداگیریەش  ئەم  هەر  ڕەنگە  بدەین(.  ئەنجام 
بێت وا لە یاداشتەکانی بكات، ببێتە جۆرێك لە 
قسەكردن دەربارەی بێزاری ژیان و ئومێدی 
ئــەوەی  بۆ  دێــت،  كۆتایدا  لە  كە  قوتاربوون 

هەموو شت ڕوناك بكاتەوە.
تەنها   ،1924-1883 كافكا  فرانتس 
چل و یەك ساڵ ژیاو ژیانیشی لە ترس و 
دڵەڕاوكەیەكی بەردەوامدا بردەسەر، بەاڵم 
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ئەمە ڕێگر نەبوو لەوەی لەڕێی تێكستەكانیەوە 
ئەو تێكستانەی سەرەتا هیچ سەركەوتنێكیان 
بەدەست نەهێناو تا لە ژیانیشدا مابوو، كەمێكی 
ئەدەبی  پایەیەكی  بــاوكــرایــەوە،  لێ  كەمیان 
ناكەین  زیادەڕۆیی  بنێت.  بونیاد  بەرز  ئاست 
گەر بڵێین كارەكانی ئەو بوونە مایەی ئەوەی، 
نوێگەری سەدەی بیستەم لە بواری ئەدەبیاتدا، 

ڕێگای خۆی دیاری بكات. 
لە  ــن،  ــوان دەت ئێمەش  خوێنەرانی  هەنوكە 
تێكستانە  ئــەو  زۆری  بەشێكی  خوێندنەوەی 
بن،  بەهرەمەند  تێكستەكەش  خــاوەن  ژیانی  و 
ئەویش لەڕێی ئەو وەرگێڕانە تایبەت و ناوازانەی 
ئیبراهیم وەتفی ئەنجامی داون. ئیبراهیم وەتفی 
ئەدیبێكی سورییە و لە واڵتی ئەڵەمانیا دەژی 
كافكا  ئــەدەبــی  ئــەوەیــە  خەریكی  سااڵنێكە  و 
وەربگێڕێتە سەر زمانی عەرەبی، ئەو كارەش 
بەكۆمەڵێك شرۆڤەكاری و پەراوێز بۆ نووسین 
و نووسینی ڕەخنەییەوە ئەنجام دەدات. ئەمەش 
وایكردوە، كافكا بهێنێتەوە ناو كایەی ئەدەبی و 

وەك ئەوەی زیندو بێت و لەناوماندا بژی.
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مۆتەكەی ئەقڵ

ژیاننامەیەكی دیكەی فرانتس كافكا
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لــەنــووســەرانــی  ڕەنــگــە هیچ نــووســەرێــك 
سەدەی بیستەم، بەڕادەی نووسەری چیكی- 
ژیاننامەی  كافكا،  فرانتس  زمــان-  ئەڵەمان 
كە  مــرۆڤــەی  ئــەو  نەنوسرابێت.  لــەبــارەیــەوە 
تــامــرد كــەس نــەیــدەنــاســی  و بــەشــی زۆری 
لە  دەرچــونــی  لەدنیا  دوای  بەرهەمەكانیشی 
بینی،  ڕوناكیان  و  باوكرانەوە   1924 ساڵی 
بایەخی  بۆتە شوێن  ڕابردودا،  لەپەنجا ساڵی 
ــەدەب. بە  ــ ــەگــران  و مــێــژوونــوســانــی ئ ڕەخــن
كتێب   ســەدان  بە  كافكا  كتێبخانەی  جۆرێك 
لەوەشدا  و  تێدایە  لێكۆڵینەوەی  هــەزاران  و 
كەمێكی كەمی نووسەرانی سەدەی بیستەمی 
تۆماس  برێخت  و  بێرتۆڵد  وەك  لێدەرچێت، 
مان بۆ)رێكەوت ئەو دوانەش ئەڵەمانی زمانن(، 

كەس نیە شان لەشانی بدات.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەر هەست دەكەیت، 
نووسین دەربارەی خوێندنەوەی سەرلەنوێی 
دەست  ناتوانین  و  پێویستە   كارێكی  کافکا 
جــۆرە  لـــەو  پێویستییەكی  بــیــن.  ــەرداری  ــ بـ
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خوێنەری كافكا هەرچی جارێك لە خوێندنەوەی 
تێكستێکی بێتەوە، هەستی پێدەكات. 

ڕەنگە هۆكاری سەرەكی ئەوەش ئەوەبێت 
هەیەو  تەلیسمی  پــڕ  ئــاڵــۆز  و  ئەدەبێكی  كــە 
دەبێت،  بەكەسانێك  پێویستیان  خــوێــنــەران 
ڕۆشن  بۆ  ئــەویــان  تایبەتی  هەلومەرجی  تا 
بكاتەوە و تێبگەن كافكا چۆن چۆنی بەرهەم 
گەلێكی وەك )بەدگۆڕان  و كۆشك  و شواری 
چینی( نووسیوە. بۆ ڕۆشنكردنەوەی ئەوەش، 
پێویست دەكات ژیانی ئەومان لەگەڵ تێكستە 

نوسراوەكاندا، لەبەرچاوبێت.
كافكا  بـــوارەدا،  لــەو  بڵێین  بتوانین  ڕەنگە 
حاڵەتێكی ناوازەیە، چونكە لەئێستا و ڕابردوشدا 
هەڵدەكەوێت،  ئەدەبدا  مێژووی  لە  بەدەگمەن 
بێت  پەیوەست  نووسەرێك،  ئــازاری  و  ژیان  
ئەو كارەكتەرانەوە  بەڕەفتار و هەڵسوكەوتی 

كە لەتێكستەكانیدا دەیانخوڵقێنێت.
 هەڵبەتە ئەمە وامان لێناكات بڵێین )گریگۆر 
سامسا لە بەدگۆڕان  و كاف لە دۆزدا(، جگە 
لە كافكا خۆی كەسێكی دیكە نین، بەڵكو تەنها 
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لە  بتوانین  ئەستەمە  بڵێین،  لێدەكەن  وامــان 
حاڵی  كاف  سامسا  و  گریگۆر  ئەنگێزەكانی 
ژیانی  وردەكــاری  لە  قوڵبوونەوە  بەبێ   ببین، 
ساتانەی  ئان  و  ئەو  بەتایبەت  خۆیدا،  كافكا 

ئەم، یان ئەو بەرهەمی تێدا نوسیووە.
لێرەوە بێ  هیچ كورتكردنەوەیەك دەتوانین 
بڵێین كافكا لەهەر نووسەرێكی دیكەی جیهان 
تایبەتیەكانی  و خەمە  وابەستەی خود  زیاتر، 
زیاتر  لەنوسیندا  هــەرچــەنــدە  بـــووە.  خــۆی 
سەروكاری لەگەڵ خودی خۆیدا هەبوە، وەلێ  
لەگەڵ ئەوەشدا توانایەكی بێ  هاوتای هەبوە، 
پەناكانی سەردەمەكەی  و  و  پێچ   بە  تا درك 
مــۆرالــی  و  كۆمەاڵیەتی  و  گۆڕانكارییە  ئــەو 
ئەزمونی  و  ڕویــانــداوە  كە  بكات  سیاسییانە 

كردون.
 ئەگەر جیمس جۆیس  و مارسێل پرۆست، 
لەسەر ئاستی فۆرم  و داڕشتن  و ستایل، ڕۆمانی 
مۆدێرنیان هێنابێتە ئاراوە و كارەكتەرەكانیان 
بۆ  بیرگسۆنییەكەی  و  هایدیگەریی   )بەمانا 
زەمەن( هەماهەنگیان لەگەڵ زەمەندا کردبێت، 
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مۆدێرنە  توانی  چەندوچون-  بێ   كافكا-  ئەوا 
ڕۆماندا  نووسینی  فەزای  و  بابەت   ئاستی  لە 

چێ  بكات. 
كافكا یەكێك بوو لەو قەڵەمانەی پێشبینی 
)پــەیــوەنــدی  وەك:  دیــــــاردەی  ــن  ــدی ــەچــەن ب
یاسا  هەژموونی  و  كەس   تاكە  بە  دەســەاڵت 
ئەو  ئــازاری  وجــودی  و  بیرۆكراسییەت  و  و 
لتێكەوتوە، کردبوو(  تەونە گەورەیەی مرۆڤ 
پلەبەندی  و  ئامێر  ڕۆژگارێكدا  لەسەردەم  و 
وەزیفی  و ملكەچكردنی  خۆبەخۆی مرۆڤ، بۆ 
هێزگەلێك كە ڕاوی دەنێت. بێ  ئەوەی بزانێ  
بۆچی  و لە پێناوی چیدا وای پێدەکرێت. وەك 

ئەوەی بوونەوەرێكی ئەبستراكت بێت.
 بەجۆرێك لە جۆرەكان،  كافكا بەشێوازی 
ــەواوی  ــ ــە ت ــۆی ــوو. ب ــ ــەرێــك ب ــامــب ــەی خـــۆی پ
گــوزارشــت  بــۆ  بــوو  تــەرخــان  نووسینەكانی 
كردن لە پێشبینییە تراژیدی  و ناهەموارەكانی، 

بۆ داهاتووی مرۆڤایەتی. 
لە  كتێبێك  ــەر  هـ ــەســە  ب هــێــنــدە  ئــەمــڕۆ 
بە ژمارە زۆرنییە،  كتێبەكانی بخوێنینەوە كە 
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تابزانین  نەژیا!،  زۆر  كافكا  بەداخەوە  چونكە 
چۆن ئەو هەر لە زووەوە باسی لەو دیاردانە 
كردوە كە لە نیوەی دوەمی سەدەی بیستەمدا 
ــان دەخــەنــە ژێر  بــەزەقــی دەردەكــــەون  و ژی

ڕکێفی خۆیانەوە. 
بە  پێویستمان  جــارێــك  هــەمــوو  كــە  ئێمە 
دەبێت،  كافكا  نوێی  ژیاننامەی  خوێندنەوەی 
بارودۆخە  تا بەو هەلومەرج  و  ئەوەیە  لەبەر 
دەردەدار  داخراو  و  گەنجە  ئەو  كە  ئاشنابین 
والــێــدەكــەن  كـــەرە،  پێشبینی  و  غەمگین   و 
نووسینەكانی،  توێشوی  بكاتە  ئەوانە  هەموو 
ئەو نووسینانەی هەموو مەرجێكی نووسینی 

مەزنیان تێدایە.
ــەگــەرچــی بـــاس لە  ــەم مــەرجــیــشــی ئ ــەك ی
ــێ  بـــەدوورە  ــات، وەل ــرۆڤ دەكـ تــراژیــدیــای م
ئەو  ئــەدەبــی  و  پەیامێك   و  ــژدە  م لەهەموو 
هەرگیز، ملكەچی دەسەاڵتی پەیام  و ئایدیایەكی 
تــرە لە  ئـــەوەش یەكێكی  نــەبــوە.  دیــاریــكــراو 

تایبەتمەندی  و خەسڵەتی ئەدەبی ئەو.
كافكاو  ــی  ــەدەب ئ تــایــبــەتــمــەنــدیــانــەی  ئـــەو 
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دنیابینییە  نــێــوان  كــۆنــكــرێــتــی  پــەیــوەنــدی 
تایبەتییەكانی  و گوزارشت كردنی لەو شتانە، 
و  بەڕەفتار  پەیوەندی  و  ژیان   ڕەوتی  لەگەڵ 
سەرەكیەكانییەوە،  كارەكتەرە  هەڵسوكەوتی 
نوسانی  ژیاننامە  بەسەر  هەرگیز  شتگەلێكن 
كافكادا تێنەپەڕیوون، هەر لە ماكس برودەوە تا 
مارت ڕۆبێر و.. هتد.. ئەوانە هەموویان لەسەر 
قوڵبوونەتەوە،  تیایدا  وەستاون  و  ئەوشتانە 
ئەوەیە، زۆربەی  دیارە  بەزەقی  ئەوەی  بەاڵم 
كافكا وەهانووسراون، وەک  ژیاننامانەی  ئەو 
ویستبێتیان  وەهــا  نووسەرەكانیان  ئــەوەی 
بـــــەزۆردارەكـــــی، كــافــكــا لـــەبـــەر ڕۆشــنــایــی 
و  ڕەفتار  بخوێننەوەو  تێكستەكانیدا  ژیانی 
هەڵسوكەوتی  و  بەڕەفتار  هەڵسوكەوتەكانی، 

كارەكتەرە سەرەكیەكانییەوە ببەستنەوە.
زۆری  زۆربـــــــــــەی  مــــانــــایــــەی  بــــــەو 
ــا، بـــــەردەوام  ــك ــاف ــی ك ــووســەكــان ــامــەن ــن ــان ژی
ڕۆشنایی  لەبەر  ــەوەی  ئ لەسەر  ســوربــوون 
خۆی  ژیانی  لە  باس  كارەكتەرەكانیدا،  ژیانی 
ــۆڕاوە بۆ  ئــەوان وەرگ بكەن. واتە كافكا الی 
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و  ژیان   لە  خاڵی  ئەبستراكتی  بوونەوەرێكی 
دابڕاو لە ڕەوتی ژیانی ڕۆژانە.

ــە كـــە زۆربــــەی  ــەی ــەی ــن ــەو وێ ــ ئـــــەوەش ئ
ــكــا- كە  ــامــەی كــاف ــن ــان ــی ژی ــووســان ــژوون ــێ م
سەرلەبەریان الیەنگری زایۆنیزمی سیاسین-، 
داوە.  گــرێ  جــولــەكــەوە  كافكای  وێــنــەی  بــە 
كافكایەك دوای گۆمڕابوون تۆبەدەكات  و هەر 
داوای  لەوانەی  بووە  یەكێك  لەسەرەتاشەوە، 

دروستكردنی دەوڵەتی جولەكەی كردوە.
جێی داخـــە چــەنــد نــووســەرێــكــی عــەرەب 
ــوون و لە  ــ بـــەم وێــنــەیــەی كــافــكــاوە چــەلــب ب
بۆ  تێكستەكانیدا،  الپەڕەیەكی  وشەو  هەموو 
دەگەڕێن.  مەسەلەیە  ئەو  ڕاستی  سەلماندنی 
دەبێت  دەسگیر  بەئاسانی  ــەوەش  ئ هەڵبەت 
ــەو ســوك  و ســانــایــیــەش دەكــرێــت،  ــەرب  و ه
دەستمان بەپێچەوانەكەشی ڕابگات! بەمجۆرەو 
بەشێوەیەكی شێلگیرانە، كافكا بوو بەو جولەكە 

دەمارگیرەی پێویستە بسوتێنرێت.
دەستوبرد  هــەروا  نامانەوێت  لێرەدا  ئێمە 
بنێین،  وەالوەی  و  ڕەتكەینەوە  وێنەیەیە  ئەو 
بەاڵم تەنها دەمانەوێت ئاماژە بەوە بدەین كە 
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ژیانی كافكای نووسەر، ناكرێت كورتبكرێتەوە 
بۆ هەندێک  باس  و دەستەواژەی ئایدیۆلۆژی  
و سیاسی و بە یەكجاری، ئەوە وەك چەسپێك 

لە بەرهەمەكانی بدرێت.
پاوڵ  ئەرنست  كە  ژیاننامەی  ئەو  ڕەنگە 
یان  كافكا،  فرانتس  بــەنــاوی  نووسیویەتی، 
لە  فەرەنسییەكەی  چاپە  عــەقــڵ و  مۆتەكەی 
 280 قــەبــارەی  بە  لوسوی  وەشانی  خانەی 
الپەڕەی گەورە دەرچوە، چاكترین بەڵگەیەك 

بێت بۆ سەلماندنی ڕاستی قسەكانمان.
الیەنگیری  پـــاوڵ  ئــەرنــســت  ــدە  هــەرچــەن
زایۆنیزمی پێوە دیارە، هەرئەوەش وایلێكردوە 
ژیاننامەیەكی نوێ  دەربارەی تیودۆر هێرتزلی 
لە  بەاڵم  بنووسێت!،  زایۆنیزم  دامەزرێنەری 
و  بەش   بەدرێژایی  دەبینین  ئەقڵدا  مۆتەكەی 
بۆ  هەوڵەكانی  هەموو  کتێبەکە،  الپەڕەكانی 
بوونەوە  نزیك  پەیوەندی  ئەو  خستنەڕووی 
هەر  نەك  کە  بەردەوامەیە  دوركەوتنەوە  و 
لە نێوان كافكا و زایۆنیزم، بەڵكو تەنانەت لە 

نێوان كافكا و جولەكایەتیشدا هەبوو.
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دڵەڕاوكێ، یان یەقین؟ 
لەڕەگ  و ڕیشە  نییە كافكا  هەڵبەت شتێك 
جولەكەییەكەی داببڕێت، چونكە ئەوە بەڕوون 
هەڵسوكەوتیدا،  و  كــارەكــتــەر  لــە  ڕەوانـــی   و 
ــاری كــارەكــتــەرەكــانــیــدا  ــتـ ــە ڕەفـ ــا ل ــەروەهـ هـ
فرانتس  ئەدەبی  لە  هەرچی  ڕەنــگــیــداوەتــەوە. 
تێڕوانینی  بە  دەكرێت  دواجــار  هەیە،  كافكادا 
نــاودێــری بكەین كە  بــۆ دنــیــا  جــولــەكــایــەتــی 
بریتییە لە: )چەمكی تێئاوارەبوونی هەمیشەیی 
دۆنكیشۆتییەتی   گـــەمـــارۆدراوی  و  گرێی   و 
ــەردەم  ــەب و ســـەردانـــەوانـــدن  و چــەمــانــەوە ل
گەردەلولەكاندا تا ئەوكاتەی تێپەڕدەبێت، لەگەڵ 
ــردن  و  ب وێــڵ  گرێی  و  چەوساندنەوە  گرێی 

دەربەدەری بەردەوام...(.
بــەدرێــژایــی مــێــژوو، هــەمــوو ئــەو گرێیانە 
دروســــــت بـــــوون  و بـــونـــەتـــە بــەشــێــك لە 
لە  گەربێتو  ئێمە  جیهان.  بۆ  جولەكە  دنیابینی 
هەروەها  و  وردبینەوە  كافكا  كارەكتەرەكانی 
بە  بــدەیــن،  یاداشتەكانی  و  نامە  لــە  ســەرنــج 
ئاسانی دەستمان بە كاریگەری زەق  و زۆپی 

ئەو گرێیانە دەگات.
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پاوڵ  ئەرنست  كتێبەكەی  بڵێین  دەكرێت 
دەربارەی كافكا، لەبنەڕەتدا لەسەر ئەو گرێ   و 
نوقسانیانە چێ  بوە. ئەگەرچی پاوڵ ئەو گرێ 
ڕەهەندی  بە  گرێدەداتەوە  کوڕیانە  و  کەم  و 
بەبۆچونی  كافكادا.  كارەكتەری  لە  ناخودئاگا، 
ئەرنست پاوڵ كافكا لە قواڵیی نەستیدا، سەر 
و مڕ جولەكە بووە، بەاڵم هاوکات خوا خوای 
ــارەزووی  ئـ بێت.  نەجاتی  حاڵەتە  لــەو  ــوە،  ب
زۆری بۆ دەربازبوون لەو دۆخە وەك پاوڵ 

لە كتێبەكەیدا باسی دەكات، بەسێ  جۆر بوە:
ــەر  ه ــە  كـ كـــافـــكـــا-  زۆری  ــەزی  ــ حـ  1-
جیابوونەوە  بۆ  بــوە-  لەگەڵیدا  لەمنداڵییەوە 
دەبێتە ڕق  دواتر  كە  ئارەزوویەك  باوكی،  لە 
 و دوژمنایەتی  و پاساوی ئەوەش ئەوەیە كە 
لە  ڕقی  تەمەنییەوە،  سەرەتای  لە  هەر  كافكا 

هەموو دەسەاڵتێك بووەتەوە.
-2 هەڵوێستی دژ بەجولەكایەتی، ئەوەش 
لەو تیر و توانجانەدا دەردەكەوێت كە ئاڕاستەی 
تایبەت  بە  كــردوە،  خوێندنگەی  هاوپۆلەكانی 
ئــەوانــەیــان كــە پــەرۆشــی ئایینی یــەهــودی  و 
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دوای ئەوەش ئاقاری زایۆنیزم بوون. هەڵبەت 
هــەروامــایــەوە.  ژیانی  تــادواڕۆژەكــانــی  كافكا 
هێندە بەسە كە نامە بەناوبانگەكەی بۆ باوكی 
هەستە  دوو  ئــەو  لەبوونی  تــا  بخوێنینەوە، 
دوژمنكارانە  )هەستی  دڵنیابین:  لەناخیدا  قوڵە 
بەرامبەر باوك  و هەستی بەڕق  و بێزاریش لە 

هاوئایینەكانی(.
-3 دواجار هەڵوێستی كافكا سەردەمەكەی  
كلۆجێك  بەهیچ  ئــەو  بەگشتی.  لــەمــرۆڤ  و 
پیاوێكی كۆمەاڵیەتی نەبوو، هەرگیز نەشیتوانی 
ئاغربێت.  ڕوخۆش  و  كەسێك  هیچ  بەرامبەر 
پەیوەندی  كچانەشی  بەو  بەرامبەر  تەنانەت 

ئەڤینداری لەگەڵیاندا هەبوو.

لەم وێنەیەدا چی دەبینین؟
بێگومان وێنەی پیاوێك دەبینین، مل نادات 
 و بەگژ هەموو دەسەاڵتێكدا دەچێتەوە و دژی 
ئایدیۆلۆژیای  بە  ئایدیۆلۆژیایەكە،  هەموو 
پێمان  پاوڵ  ئەرنست  ئەوەتا  زایۆنیزمیشەوە. 
نەیتوانی  هەرگیز  ئایدیۆلۆژیایە  )ئەو  دەڵێت: 
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دابنێت ،  لەسەر  كاریگەری  زۆر  بۆماوەیەكی 
ئەگەرچی زۆربەی زۆری خزمان  و هاوڕێیانی 
باوەڕیان پێی هەبوو.. تەنانەت بەهۆی ئەوەی 
ــرد،  دەك زایۆنیزمی  ئایدیۆلۆژیای  القرتێی 
چەندین كەسی لە دەست داو چەندین دۆست  

و هاوڕێی لێی زویربوون(.
لەگەڵ ئەوەشدا و تەنانەت ئەم هەڵوێستەشی 
هی ئەوە نییە بڵێین، کافکا بەدرێژایی تەمەنی 
ــووە و هــەر بــەوجــۆرە مــاوەتــەوە.  ــەروابـ هـ
مرۆڤێكی  وەك  هــونــەرمــەنــدێــك  وەك  ئــەو 
ڕاستەقینەش، بەدرێژایی ژیانی زیاتر پرسیاری 
وروژانــدوە، نەك لە سۆراخی دەسگیربوونی 
تاوتوێی  سەروەختێك  بۆیە  وەاڵمدابووبێت. 
ئەدەبیەكانی  تێكستە  دڵدارییەكانی  و  نامە 
ــت  كـــە چــۆن  ــێ ــن ــێ ــان وڕدەم ــمـ دەكـــەیـــن، واقـ
دڵنیایی،  و  یەقین   گەشتبێتە  جارێك  هەموو 
كشاوەتەوە و دەست بەرداری ئەو شتە بوە. 
لەنێو ئەوانەشدا، یەقینی بەمانەوە لەدەرەوەی 
زایــۆنــیــزم  و لــــەدەرەوەی ڕەوتـــی ڕۆژانـــەی 

باوەڕداری یەهودیدا.
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و  بەدور  پاوڵ  ئەرنست  شتەیە  ئەو  ئەمە 
كافكا  و  دەكات   باسی  كتێبەكەیدا  لە  درێژیی 
لەو تەمەنە كورتەی ژیانیدا وەها وێنادەكات، 
وەك ئەوەی هەمیشە لەنێوان پرسیار و یەقین، 
یان لەنێوان ئارەزوویەكی شكست خواردو بۆ 
ئینتیما بۆ شتێك  و دواتریش خۆدزینەوە لە هەر 

جۆرە ئینتیمایەك، لە بگرەو بەردەدابووبێت. 
ڕۆمـــان  و  خــوێــنــدنــەوەی  پێمانوایە  ئێمە 
و  نامە  لەگەڵ  بەشێنەیی،  كافكا  چیرۆكەكانی 
یاداشتەكانیدا و لەبەر ڕۆشنایی ئەم كتێبە نوێیە 
دەربارەی ژیانی، بەسە بۆ ئەوەی لەهەڵوێستی 
ویستویانە  هەمیشە  كە  دورمانخاتەوە  ئەوانە 
زایۆنیزم،  دژە  یــان  بووبن،  زایۆنیزم  ئیدی 
بــەرگــی زایــۆنــیــزم بــكــەن بــە بـــەری كافكادا. 
نووسەرێكی  لێدەكات  وامــان  لــەبــەرامــبــەردا 
نیگەرانی تێداببینین كە ڕاستگۆیانە گوزارشتی 
لە ئێش  و ئازارەكانی سەدەی بیستەم كردوە.

كافكا  لكاندنی  ئەوەیە:  پرسیارەكە  دواجار 
بە یەهودییەت  و زایۆنیزمەوە بەو چڕ و پڕییە، 

لە كوێوە سەرچاوە دەگرێت؟.



45وشە  و وێنە

بــرودە  ماكس  ئــەوە  هەموو  ســەرچــاوەی 
هاوڕێیی  هەروەها  زایۆنیستەو  كەسێكی  كە 
ــی،  ــردن م دوای  ــشــە  ــەوی ئ هـــەر  ــەو  ــای ــك ــاف ك
ــی بـــۆ بـــاودەكـــاتـــەوە. بـــرۆد  ــان ــەرهــەمــەك ب
ــەرەو  ب و  جێدێڵێت   ــا  ــەوروپ ئ ســەروەخــتــێــك 
نیشتەجێ  ــەوێ   ل دەكـــات  و  كــۆچ  فەلەستین 
دیارییەك  پێویستە  دەكــات  هەست  دەبــێــت، 
پێشكەش بە زایۆنیزم بكات و ئەویش كافكاش 
سینییەك  لەسەر  بەاڵم  دیارییە،  ئەو  دەكاتە 
وشەی درۆ ئەو كارە دەكات، ڕەنگە ئەوەش 

یەكێك بێت لە تراژیدیا گەورەكانی كافكا.
لەهەوڵی  تــەمــەنــی  بــەهــەمــوو  كــە  ئــەوێــك 
ئەوەدابوو، لەباوكی بەتایبەتی  و لە كەسوكاری 
لە  لەپراگ  كەمرد  كەچی  جیابێتەوە،  بەگشتی 
ناشتیان.  باوكیدا  دایــك  و  لەنێوان  گۆڕێكدا 
لەالیەكی دیكەوە ئەوێك كە بەدرێژایی ژیانی 
بەرامبەر هەموو ئایدیۆلۆژیایەك بەدگومان  و 
خۆیدا  لەگەڵ  برود  ماكس  دوورەپەرێزبوو، 
زۆر  بەشێوەیەکی  تا  فەلەستین،  بۆ  ــردی  ب

كاڵفامانە بیكاتە زایۆنیزم.
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كافكا  ئەوەهاتووە،  كاتی  ئێمە  بەبۆچونی 
لەوشتانە قوتاركەین  و لەو پێچ  و پەنایانە دەری 
بێنین  و بیگەڕێنینەوە بۆ پێگە ڕاستەقینەكەی 
خۆی. پێگەی ڕاستەقینەی وەك ئەدبێكی ئازاد 
و تایبەت، كەئیشی  تەنها گوزارشت كردن بوو 
لەئێش  و ئازاری مرۆڤ مرۆڤ بەگشتی. ئیدی 

ئەو مرۆڤە جولەكەبێت، یان غەیرە جولەكە.
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دادگایی فرانتس كافكا

-بۆچی یۆزیف كاف بەرخود ناكات؟-



ئیبراهیم ئەلعەریس 48

ــەری گــــەورەی  ــنـ ــێـ ــك دەرهـ ــێ ــت ســەروەخ
دوورخرابووەوە  كە  ویڵز  ئۆرسۆن  ئەمریكی 
نمایشكرد و  دادگــایــی  فیلمی  ئـــەوروپـــا،  بــۆ 
فیلمەكەش لەڕۆمانی دادگایی فرانتس كافكاوە 
ئامادەكرابوو، چەندین گفتوگۆی ڕۆژنامەوانی 
دەیانویست،  تێكڕاشیان  ســازكــراو  لەگەڵدا 
بزانن  بەرهەمەوە  ئەو  لەبارەی  ئەو  بۆچونی 
و  جیاجیا  لێكدانەوەی  چەندین  هەڵگری  كە 

بۆچونی فیكری دژبەیەك بوو.
لەچاوپێكەوتنێكدا  لەڕۆژنامەنوسان  یەكێك 
لێی دەپرسێت: )لەم فیلمەدا وادەردەكەوێت وەك 
ئاڕاستەی  توند  ڕەخنەیەكی  بتەوێت  ئــەوەی 
لەالیەن  بكەیت،  دەسەاڵت  بەكارهێنانی  خراپ 
ــن. لـــەوەش زیاتر  ئــەوانــەی خـــاوەن دەســەاڵت
تۆپێت وایە مسیۆكاف وەك ئەوەی لەفیلمەكەدا 
ــەكــەی  ڕۆڵ بركنز  ئەنتۆنی  ــــت و  ــەوێ ــ دەردەك
بــێــت(؟.  پرۆمسیۆسێك  بــەرجــەســتــەدەكــات، 
)كافیش  دەڵێت:  لەوەاڵمدا  ویڵزیش  ئۆرسۆن 
بەشێكی  پێموایە  بۆیە  بیرۆكراسیە،  بۆخۆی 

گەورەی گوناهەكە بەئەستۆی خۆیەتی(.
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دەپرسێت:  لێی  ڕۆژنامەنووسەكە  كاتێك 
لەوەاڵمدا  گوناهبارە؟(.  كاف  پێتوایە  )بۆچی 
ــی دەڵــێــت:  ــ ــۆرســۆن ویــڵــز بـــەڕون  و ڕەوان ئ
)چونكە ئەویش سەر بەشتێكە كە نوێنەرایەتی 
خراپەكاری دەكات  و ئەو شتەش بەشێك لەو 
پێكدێنێت. ڕاستە ئێمە ناتوانین بڵێین تاوانێكی 
دەیداتە  دەسەاڵت  بەوەی  گوناهبارە  كردوەو 
پاڵی، بەاڵم هەرچۆنێك بێت ئەویش تاوانبارەو 
دەست  و  گوناهبارەو  كۆمەڵگەیەكی  بە  سەر 
پەنجەی لەگەڵ ئەو كۆمەڵگەیەدا نەرم كردوە. 
الفی  نامەوێت  لــێــرەدا  مــن  بێت  هەرچۆنێك 
تاوتوێكردنی  لە  شارەزاییم  كە  لێبدەم  ئەوە 
ــە، بــۆیــە تەنها  بــەرهــەمــەكــانــی كــافــكــادا هــەی

گوزارشت لە بۆچونی تایبەتی خۆم دەكەم(.
ــوو  ــ ــاف دەبـ ــ ــف كـ ــ ــۆزی ــ بــــــەاڵم داخــــــۆ ی
بەرخوردبكات؟، ڕۆژنامە نوسەكە لە ئۆرسۆن 
دەڵێت:  لــەوەاڵمــدا  ئەویش  دەپرسێت و  ویڵز 
)بەڵێ . ئەو هیچ بەرخوردێك ناكات، لەكاتێكدا 
دەبوو بەرگری لەخۆی بكات  و دەستەوستان 
ڕانەوەستێت . لەگەڵ ئەوەشدا من لەفیلمەكەمدا 
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الیەنگیری كەس ناكەم، نە كاف  و نە نەیارەكانی، 
بەاڵم دەزانم بەدرێژایی كات ئەو هاریكارییان 
دەكات. لە كتێبەكەی كافكاشدا هەروا دەكات. 
پێداوە،  ئــەوەم  ڕێگەی  لەفیلمەكەدا  لێرەوەیە 
دواجار بەگژ جەلالدەكان  و ئەوانەدا بچێتەوە 

كە دادگایی دەكەن  و بەتاوانباری دەزانن(.
هەرچەندە ڕۆمانی دادگایی بە بەناوبانگترین 
ڕۆمانی فرانتس كافكا دادەنرێت  و یەكێكیشە 
لــەژیــانــدامــابــوو  تــا  بــەرهــەمــانــەی كافكا  ــەو  ل
بەر  ساڵ  چەندین  ئەگەرچی  نەكرد،  تــەواوی 
لەدنیا دەرچونی دەستی بەنووسینی كردبوو.

ــدا،  ــەوەی ــوون ــاوب ــەگــەڵ ب دادگــایــی هــەر ل
ــەی ســەرســامــكــردنــی خــوێــنــەران و  ــای ــووەم ب
زمانەكانی  سەر  وەریاندەگێڕایە  ئەوانەشی 
وەرگێڕدراوەتە  جار  نمونە چەندین  بۆ  دیكە. 
وەرگێڕێكیش  هــەر  فەرەنسی و  زمانی  ســەر 
ئــەوەی پێش خۆی، مافی  بــاوەڕەدابــووە  لەو 
تەواوەتی بەتێكستەكە نەداوە بەوەی هەڵگری 

ڕەهەندێكی تەنز ئامێز و كۆمیدییە.
ئەوەی سەیرە لێرەدا ئەوەیە، ئەم تێكستەی 



51وشە  و وێنە

تــراژیــدیــەكــانــی  تێكستە  ــەرە  لــەه بــەیــەكــێــك 
ئەژماردەكرێت  بیستەم  سەدەی  سەرەتاكانی 
لە  باسی  بەقوڵی  بەرهەمانەی  لەو  یەكێكە   و 
لە  كــردوە  مرۆڤ  تراژیدیانەی  چارەنووسی 
لەگەڵ  بەاڵم  بیرۆكراسیدا،  دەسەاڵتی  سایەی 
و  تەنزئامێزە  كۆمیدی  بەرهەمێكی  ئەوەشدا 
دەبوو هەمیشە خوێنەرانی بهێنایەتە پێكەنین.

ژیاننامەنووسەكانی كافكا باس لەوەدەكەن، 
سەروەختێك لەساڵی 1914وە تا بەراییەكانی 
ساڵی 1917 خەریكی نووسینەوەی نەسكەكانی 
بینیوە  لەوە  بوە، زۆر چێژی  بەرهەمەی  ئەو 
هاوڕێكانی  بــۆ  نووسیونی  نەسكانەی  ئــەو 
هێندە  خوێندنەوەشیدا،  لەكاتی  و  بخوێنێتەوە 
بەماجەراو بەسەرهاتی پاڵەوانەكەی پێكەنیوە، 

سکی ژانی کردوە.
ــۆڕ و  ــەو كـ ــادەی ئـ ــامـ ــەی ئـ ــەوانـ لــەنــێــو ئـ
كە  ــوە  ب بـــرود  مــاكــس  بـــوون،  مەجلیسانەی 
شوێن  فەلەستین  و  ڕودەكـــاتـــە  زوو  هــەر 
لەو  دەكــەوێــت.  خۆی  زایۆنیزمانەی  خەونی 
كافكا  فرانتس  بەرهەمەكانی  سەفەرەشیدا 
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مردنیشی  لــــەدوای  دەبــــات و  خـــۆی  ــەگــەڵ  ل
پێوەدەكات.  بازرگانیان  دەكــاتــەوەو  باویان 
تێكستەكانی  دەســـكـــاری  ــش  جــاری ــدێ   ــەن ه
تا  بۆزیادكردووە،  شتیشی  هەندێ   كــردووەو 
لەگەڵ ئایدیاكانی خۆیدا بگونجێت. دادگایییش 
یەكەمین  بگرە  بووەو  بەرهەمانەدا  ئەو  لەنێو 
بەرهەمێكە لەساڵی 1925 واتە ساڵێك دوای 

لە دنیادەرچونی كافكا، باوی كردبێتەوە.
بۆیەكی  ڕەنـــگ  و  ــەشــی  ــەوەك ــردن ــاوك ب
تراژیدیانەی پێوەدیاربوو، بەجۆرێك ڕەهەندە 
کۆمیدییە ڕەشەكەی كافكایزمی شاردبووەوە. 
وەلێ  ئەو ڕۆمانە وەكی ئەوەی لەمڕۆدا پێی 
ئاشناین  و بەوجۆرەی ئۆرسون ویڵز ئامادەی 
كــردووە، جارێكی دی چۆتەوە سەر لۆژیكی 
دارەكــەی.  مەبەست  كۆمیدیا  و  تەنز  كافكا و 
پێی  ئێمە  لــەمــڕۆدا  ئـــەوەی  وەك  دادگــایــی 
ئەو  بۆكراوە،  وەرگێڕانی  چەندین  و  ئاشناین  
بەو  وابوو  ویستی  خۆی  كافكا  كە  ڕۆمانەیە 
جۆرەبێت. هەرچەندە حەزی نەدەكرد هەرگیز 

چاپ بكرێت  و باوبێتەوە.
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 هـــەروەهـــا حــــەزی نـــەدەكـــرد زۆرێـــك 
چاپبكرێن.  ببینن  و  ڕوناكی  لەبەرهەمەكانی  
باوكرایەوەو  دادگایی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
دانسقەكانی  و  دیار  لەتێكستە  بەیەكێك  بوو 
تایبەتی  بەستایلی  ڕۆمانێك  مۆدێرن.  ئەدەبی 
خۆی، بەگژ مۆدێرنەیەكدا دەچێتەوە كە مرۆڤ 

نامۆدەكات  و لە مرۆڤ بوونی دەخات.
ئەڵبەتە ڕۆمانی دادگایی دەربارەی یۆزیف 
كافە. یۆزیڤ كافیش فەرمانبەرێكی بیرۆكراسیە 
ــەورەی  ــ لــە كــۆمــپــانــیــایــایــەكــداو خــواســتــی گ
ئەوەیە، ژیانێكی ڕۆتینی ئاسایی لەناو خزم  و 
بەژمارە كەمدا بگوزەرێنێ. ژیانی  دۆستانێكی 
شتێكی وای تێدانابێت شایەنی باس بێت، تا ئەو 
ڕۆژەی لەخەو بەخەبەردێت  و دەبینێت پیاوانی 
دەسەاڵت، دەیانەوێت دەسگیری بكەن  و بیدەنە 

دادگاو لەسێدارەی بدەن.

بەاڵم لەپای چی  و ئەو تاوانە چییە كە كردویەتی؟
ــت  و  ــێ ــردەب ــی ــی دەســگ ــك ــێ نـــەخـــۆی وەاڵم
نــە ئــەوانــەشــی هــاتــون بــۆ دەســگــیــركــردنــی، 
كاریان  هاتون  ئەوانەی  دەزانن.  هۆكارەكەی 
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ســەروخــۆیــان  فەرمانەكانی  ــە،  ــەوەی ئ تەنها 
جێبەجێ  بكەن  و لە ڕەفتار و هەڵسوكەوتەكانی 
ــی لە  ــەشـ ــەو دادوەرانـ بــكــۆڵــنــەوە. تــەنــانــەت ئ
لــەســێــدارەدانــی بەسەردا  بــڕیــاری  دواجـــاردا 

دەدەن، بەتەواوەتی نازانن تاوانەكەی چییە.
وایــە  پێیان  تــوێــژەرێــك  چەند  هــەرچــەنــدە 
گەربهاتبایە كافكا ئەو ڕۆمانەی تەواوبكردایە، 
دەشیا پێمان بڵێت تۆمەتەكەی یۆزێف چی بوە، 
بەاڵم واقیع پێمان دەڵێت نووسەرەكەی شتێكی 
بابەتەكە  كرۆكی  ئــەوا  گەرنا  نەكرد،  وەهــای 
بەهەدەردەچوو، چونكە نەكاف  و نەئەوانەشی 
هەوڵی دەسگیركردنی كاف دەدەن  و نە ئێمەش، 
چییە  تــاوانــە  گوناهو  ئــەو  هەقیقەتی  نــازانــن 
دیكەی  بەرهەمەكانی  تێكڕای  كردویەتی.  كە 
بووە  لەژیاندا  تاخۆی  زۆربــەیــان  كافكاش- 

چاپنەكراون-، ئەو گریمانەیە دەسەلمێنێت.
شایەنی باسە زۆرێك لە لێكۆڵیاران پێیانوایە 
دادگایی بەوجۆرەی كە هەیە، بەرهەمێكی بێ  
تا هەتایە هەرنەگاتە  كەموكوڕییە، یان ڕەنگە 

ئاستی بەرهەمێكی بێكەم  و كوڕی.
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 كەوابێت  ڕۆمانی دادگایی باسی چی دەكات؟
بەهانەهێنانەوە-  لە  بــاس  زۆربەئاسانی 
دەكات،  بوون خۆی-  پاساوی خودی  یاخود 
دنیا  لــەو  بەهانەیە  مەحاڵی  دەربـــارەی  یــان 
كە  دنیایەك  دەژیــن،  تیایدا  ئەنگوستەچاوەی 
بەدەست  و پەنجەی خۆمان دروستمان كردوە.
ئۆرسۆن  لە  بەتەواوەتی  دەتوانین  لێرەوە 
بۆخۆی  )كـــاف  كــەدەڵــێــت:  ببین  حــاڵــی  ویــڵــز 
بێت.  سەرەكیش  تاوانباری  ڕەنگە  تاوانبارەو 
نــاكــات،  ــەرخــود  ب ــەوەی  ــەرئ ــەب ل تەنها  نــەك 
تادوا چركەساتەكانیش هەر هاوكاریی  بەڵكو 
كە چاودێریی  ئــەوانــەدەكــات  دادوەرەكـــان  و 
تەنانەت هێندە بەجۆش  و خرۆش  و  دەكەن. 
دەكــات،  ئەوانە  هــاوكــاری  گەرمانەوە  خوێن 
ــت. یان  ــەســەردێ ــتــەوە كــەچــی ب بــیــری دەچــێ
چارەنوسە  لــەو  خــۆی  ئەوەدابێت،  لەفیكری 
دەســەاڵت  پیاوانی  كە  بكات  قوتار  نــادیــارە 
ــەن، بــێ  ئـــەوەی ئــەوانــە  ــ بـــەرەو ئــەوێــی دەب
ئەوكارەیان  دەربــارەی  هیچ  بتوانن  خۆشیان 

بڵێن و هیچی لەبارەوە بزانن(.
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پێدا  كافی  یۆزیف  پرسی  ئــاقــارەی  ئــەو 
تــێــدەپــەڕێــت، هـــەر لـــەخـــاوەن مــاڵــەكــەیــەوە 
ــزەر و كــەشــیــش  و  ــ ــارێ ــ پ بـــۆ هـــاوســـێ   و 
تر  كارەكتەرانەی  ئەو  هەموو  و  نیگاركێش  
لە  نییە جگە  هیچ  هاتوون،  لەڕۆمانەكەدا  كە 
كۆمەڵگەیەی  ئەو  بەگشتی.  كۆمەڵگە  وێنەی 
دواجار دەبێتە مەڵبەندی تاوانگەلێك كە كەس 
وەک  كۆمەڵگە  پێنازانێت.  ســەرچــاوەكــەی 
قوربانی،  و  جــەالد  هاتوچۆی  سەرزەمینی 
لە  هیچ  كــەس  قوربانیانەی  و  جــەالد  ــەو  ئ

بارەیانەوە نازانێت . 
لەگرنگترین  ــارودی  گـ ڕۆجــێ   جارێكیان 
دەربـــارەی  بالضفاف(،  )واقعیة  كتێبەكانیدا 
كافكا نووسیویەتی: )گەورەیی كافكا لەوەدایە 
زانیویەتی چۆن جیهانێكی میتۆلۆژی بخوڵقێنێت  
كە هیچ جیاوازییەكی لەگەڵ جیهانی هەقیقیدا 
نەبێت. كافكا لەڕێی بەكارهێنانی كەرەستەكانی 
یاساگەلێكی  بە  ئاوێتە  بەاڵم  دنیایەمان-،  ئەم 
دروســت  فانتازی  جیهانێكی  تــوانــی  دیــكــە-، 

بكات(.
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كتومت  ــارۆدی  گـ قسانەی  ئــەم  بێگومان 
بەسەر دادگاییدا دەچەسپێت، چونكە ئاشكرایە 
ڕاستەوخۆ،  فانتازیا  و  واقیع   ئاوێتەكردنی 
دەمانباتەوە ناوجەرگەی سەردەمە نوێیەكان.

فرانتس كافكا 1883-1924 زۆر نەژیا تا 
بەچاوی خۆی ببینێت، چۆن ترس  و دنیابینییە 
بوونە  بیستەمدا،  لەسەدەی  تراژیدییەكانی  پڕ 
واقیع  و خەڵكی ئەزمونیان كرد. ئەو هێندە ژیا 
تا لەو واقیعە سەیرەدا، بەرهەم گەلێكی نوسی 
 و ئــەو بــەرهــەمــانــەش بــوون بــەســەرچــاوەی 
و  نووسەران   لە  زۆر  زۆرێكی  بۆ  نووسین، 

مێژوونووسان.
ئەو جولەكە ئەڵمانی زمانەی لەپراگ لەدایك 
بوو، زانی چۆن ژیانی خۆی دەكاتە ڕۆمانێكی 
بێشومارەكانی   ئــازارە  لەڕێی  ئەویش  مــەزن. 
خۆی و لەڕێی تەرێزكردن لەباوك  و نەتەوە و 
شكست   و  نووسین   و  ئەڤینداری   پەیوەندییە 
و نائومێدییە زۆر و زەوەندەكانییەوە. هەموو 
كە  گەلێك  تێكست  بوونە سەرچاوەی  ئەوانە 
كەمی  كەمێكی  مابوو  لەژیاندا  تاخۆی  كافكا 



ئیبراهیم ئەلعەریس 58

دۆز،  گوند،  )پزیشكی  وەك  باوكردنەوە،  لێ  
بەد گۆڕان ، وڵگەی سزا(. بەاڵم بەرهەمەكانی 
دیكەی وەك )ئەمریكا  و كۆشك  و... هتد(، ئەوا 
لەدوای مردنی باوكرانەوە و ڕوناكیان بینی.
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بەڕموزنبوونی فرانتس كافكا

- لە كوشتنی كوڕەوە بۆ دڵڕەقی زمانە -
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بۆ  نامە  بەناوبانگەكەی  تێكستە  ئــەگــەر 
بەرهەمی  بەسوێتریین  پڕماناترین  و  بــاوك، 
فرانتس  زمــان  ئەڵمانی  چیكی-  ــووســەری  ن
كــافــكــابــێــت، ئـــەوا ڕۆمــانــی بــەڕمــوزنــبــوونــی 
بەجۆرێك لە جۆرەكان و لە هەندێک  ڕووەوە، 
سەروكاری لەگەڵ ئەونامەیەدا هەیە، یان النی 
كەم كۆمەكی ئەوەمان پێدەكات بۆئەوەی لەو 
پەیوەندییە ئاڵۆزە تێبگەین كە نووسەر لەگەڵ 
پەیوەندی  لەڕێی  كردبوو،  دروستی  جیهاندا 
یان  ڕقهەڵگرتن،  لەڕێی  یاخود  باوكییەوە  بە 
ترس لە باوكی، بەوپێیەی ئەو باعیسی هەموو 
بەاڵم  بــوو،  نەهامەتییەكانی  و  ــەری   دەردەسـ
ئەو  بەڕموزنبووندا،  لە  باوك  ئەوەشدا  لەگەڵ 
باوكدا  بۆ  نامە  لە  كە  نییە  سێنترالییەی  پێگە 
قارەمانی  و  ڕۆمانەكە  هەرچەندە   هەیەتی. 
ڕۆمانەكەش، لەسەردەستی باوك کۆتایی دێت.
ــەو بــەرهــەمــە  ــوون یــەكــێــكــە لـ ــب ــوزن ــەڕم ب
باوی  ژیانی خۆیدا  لەماوەی  كافكا  كەمانەی 
كردووەتەوە، ئەمەش مانای وایە ئەو تێكستە 
هەمان چارەنوسی ڕەشی ئەو كارانەی دیکەی 
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نەبووە كە کافکا لەدوای  خۆی جێیهێشت  و 
ڕوناكییان  هاوڕێیەوە  بــرودی  ماكس  لەڕێی 
و  فەلەستین   برود زۆر زوو ڕودەكاتە  بینی. 
بەڕموزنبون  خاوەنی  میراتی  خۆشیدا  لەگەڵ 
دەبات و بەویست  و ئارەزووی خۆی، دەكەوێتە 
ــەو جــۆرەشــی حــەزی  بــاوكــردنــەوەیــان  و ب
بارگاویان  بۆدەكات و  لێكدانەوەیان  پێیەتی، 
دەكات بەماناگەلێك كە لەگەڵ دنیابینی خۆیدا 

یەك بگرنەوە.
ئەم دۆخەش بەردەوام دەبێت، تائەوكاتەی 
كافكا ناسە ڕاستەقینەكان دەردەكەون و وێنەكە 
كارەكانی  بۆ  لێكدانەوە  فرە  دەبێتەوەو  ڕون 
دەكرێت. لێرەوە ئیدی پرسیاری داهێنەرانە و 
زیندوو، شوێن بە دۆگما كرچ  و كاڵەكان لەق 
دەكەن  و وێنەگەلێكی دیكەی كافكا دەبینین كە 
وێنەیەی  ئەو  سەر  ناچنەوە  نزیك،  و  دوور 

ماكس برود بۆی دروست كردبوو.
بەڕموزنبون،  ڕۆمــانــی  بێت  هەرچۆنێك 
بــرود  ــی زۆری مــاكــس  ــوەردان ــێ ت ــەدەســت  ل
بەرهەمێك  وەك  هەربۆیە  ــەوە.  ــای دوورم بە 
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لەجیهانی  گــوزارشــت  كــە  تــەمــاشــادەكــرێــت 
ڕۆماننوسینی سەیر و سەخت  و تاكانەیی ئەو 
جیهانێك  زۆرترسناك.  ئاستێكی  تا  دەكــات، 
كــافــكــا لــەبــەرهــەمــەكــانــیــدا خــۆڵــقــانــدبــونــی  و 
دەیویست لەڕێی ئەوەوە، هەڵوێستی خۆی لە 
دنیا و خێزان  و ڕۆژگار و هەموو ئەو پرس 
 و باسانەی تر بەیان بكات كە تەمەنی كورتی 
خۆی، لەژێرباری قورسی ئەوانەدا بەڕێكرد. 

بڵێین  ــت  ــ ــرێ ــ دەك ســــەروبــــەنــــدەدا  لــــەم 
دیكەی،  بەرهەمێكی  لەهەر  زیاد  بەڕموزنبون 
دوورە  زۆر  دەكات  و  دنیایە  لەو  گوزارشت 
لەو حوكم  و شرۆڤەكاریانەی ماكس برود كە 
هێندەی نەمابوو، فرانتس كافكا بكەنە یەكێك 
لە ئااڵهەڵگرە سەرسەختەكانی هزری زایۆنی.

ئەوەی ڕاستی بێت هەرچی لە بەڕموزنبوندا 
ــایــدیــایــەیــە. هــەرچــەنــدە  ئ ــەو  ئـ ــە، دژی  ــەی ه
ڕۆمانەكە خۆی تاسەر ئێسقان، یەهودیانەیەو 
جولەكەبونی  لەڕێی  تەنها  لێشی  تێگەیشتن 
كافكاوە مەیسەر دەبێت، بەاڵم كێشەكە لێرەدا 
گران،  بارێكی  و  زیندان   وەك  كافكا  ئەوەیە 



63وشە  و وێنە

ئەمە  ــردوە.  ك خۆیی  جولەكەبوونی  سەیری 
ویستویەتی  هەمیشە  برود  ماكس  كاتێكدا  لە 
جۆرە تەماهییەك، لە نێوان جولەكایەتی كافكا 

و ئازادیی ئەودا دروست بكات.
هەڵبەتە ئێمە نامانەوێت وا بەسەرپێی باس 
لەم پرسە بكەین، چونكە ئاشكرایە ئەو تێکستە  
تا ئێستا، هەزاران هەزار الپەڕەی بەنووسەران  
و لێكۆڵیاران ڕەشكردووەتەوە و هەر لەسەر 
ئەو پرسەش، مشتومڕی تووند دروست بوە. 
دەبێت  لەوبارەیەوە،  قسەكردنێک  هەر  بۆیە 
زۆربە وریاییەوە بێت و وەک بۆچونێك لە نێو 

چەندین بۆچونی تردا سەیربكرێت.
و  كار  سەرجەم  بۆ  قسەیە  ئەم  بێگومان 
گەر  ئەستەمە-  و  ڕاستە  كافكا  بەرهەمەكانی 
دواقــســەیــان  بتوانرێت  مــەحــاڵــە-،  نەشڵێین 
ئەو  و  كوێ    لە  ئەمە  ئیتر  بكرێت.  لــەبــارەوە 

حوكمە بنجبڕانەی ماكس برود لەكوێ ؟
كافكا ڕۆمانی بەڕموزنبونی  لەساڵی 1916 
باوكردەوە، واتە لەقۆناغی پڕكاری  و ئەوجی 
ئەوەیەكەمین  باوكردەوە.  ئەوەی  داهێنانیدا 
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كاری گرنگیشی بوو كە لەو تەمەنەدا بەچاپی 
سێ   ســی  و  لــەوكــاتــەدا  تەمەنیشی  گەیاندو 
سااڵن بوو. بێ  ئەوەی بزانێت كە تەنها هەشت 
ساڵی دیكە دەژی  و ماڵئاوایی لە دنیا دەکات.

وەك زۆربەی زۆری ڕۆمانەكانی دیكەی، 
شانۆی ڕووداوەكانی ناو بەڕموزنبوون دنیای 
توێژی ناوەندی بۆرژوازییەتی چیكۆسلۆڤاكیایە 
كە دنیای گروهێكی بەژمارەكەمی جولەكەكانی 

ئەوێیەو كافكا خۆشی سەربەوان بوو.
كافكا زۆرباش ئەو توێژ و گروهەی دەناسی 
دەیویست  ــەو  ئ كــە  شتێكیش  گرنگترین   و 
توێژەكەی  ئایەخی  لە  گــوزارشــت  ئــەوەبــوو، 
ــەیــان  ڕۆژان ژیــانــی  درشــتــی  و  ورد  بكات  و 
لەڕێیەوە  شــێــوازەی  ئــەو  ڕاستە  بخاتەڕوو. 
كافكا بەسەر هاتی گریگۆر سامسای پاڵەوانی 
شێوازێكی  بۆدەگێڕێتەوە  بەڕموزنبونمان 
ڕیالیزمانەیە، وەلێ دواجار  ڕۆمانەكە بەگشتی 

چیرۆكێكی تەواو فانتازی  و ڕەمزییە.
دێت،  سامسادا  گریگۆر  بەسەر  ئــەوەی  چونكە 
یاخود  لۆژیكدایە،  یاساكانی  لـــەدەرەوەی  دۆخێكە 
بەبۆچونی گەورە كافكا ناسان  دۆخێكی بان- واقیعە.
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دەبێت ئەو گریگۆر سامسایە كێ  بێت؟
بــوونــی  پـــوچ  مــایــە  دەســتــگــێــڕێــكــە دوای 
خانەوادەكەیانی  بەخێوكردنی  ئەركی  باوكی، 
ئەمڕۆ هەست  تا  کەچی  دەکەوێتەسەر شان. 
توانیویەتی  چونكە  دەكــات،  بەختەوەری  بە 
كەمانچەیەك بۆ خوشكەكەی بكڕێت كە عاشقی 
میوزیكە، تا كەمانچە بژەنێت. هەروەها پارەی 
تابتوانێت  دەستەبەركردوە،  بۆ  پێویستیشی 
هەقدەستی ئەوانەی پێبدات كەوانەی میوزیكی 

پێدەڵێن.
ئــەوەی  شەوێكی  دوای  ڕۆژێكیان   بــەاڵم 
ترسناكی مۆتەكاوی بەڕێ  دەكات، دەمەوبەیان 
بەئاگادێت و دەبینێت سەر و سەكوتی گۆڕاوە 
ئەو  ئەوەی  بێ   گەورە.  قالۆنچەیەكی  بۆتە  و 
بەد گۆڕانە، هیچ لە میهرەبانی  و نەرم  و نیانی 

ناخی كەم بكات.
ــەر و  ــەو سـ ــات ئـ ــ ــگــۆر هــەســت دەكـ گــری
ــەی ئـــەوەی  ســەكــوتــە نــوێــیــەی، دەبــێــتــە مــای
بكەن و  لــێ  تــەرێــزی  چــــواردەوری  كەسانی 
دڵییان پێی تێكەڵ بێت. بۆیە ناچار بەترسێكی 



ئیبراهیم ئەلعەریس 66

بێشومارەوە، خۆی دەخزێنێتە ژێر چرپاكەی و 
لەوەبەدوا حەزناكات كەس بیبینێ . 

لەو دۆخە تازەیەدا كەس دڵی پێیناسوتێت 
لە  نــاداتــێــت ، جگە    و كــەس ڕویــەكــی خۆشی 
پێدادێتەوە  بەزەیی  كە  خزمەتكارەكەیان  ژنە 
دەكــات.  لەگەڵدا  مامەڵەی  مرۆڤێك  وەك  و 
بۆدێنێت   سێوی  توێكڵە  پیرەژنە  ئەو  ڕۆژانــە 
تابیخوات  و هەموو جارێكیش مكوڕە لەسەر 
ئەوەی بیدوێنێت   و قسەی لەگەڵدا بكات، وەك 
ئەوەی هیچ ڕووی نەدابێت  و هیچ نەبووبێت. 
هەرچەندە گریگۆر سامسا بەو دۆخە تازەیە 
ڕازی دەبێت  و دەیەوێت بەو جۆرە هەڵبكات، 

وەلێ  لە ژوورەكەی ناچێتەدەرەوە.
ــاوازی كــەمــانــچــەیــەك  ــ ــ تـــا ڕۆژێـــكـــیـــان ئ
ژورەكــەشــی  ــای  ــ دەرگ و  دەكـــات   پەلكێشی 
دەكات،  بەدی  ڕوناكییەك  كراوەیەو  كەمێك 
لەم سەروبەندەدا هەوڵدەدات خۆی بگەیەنێتە 
لێیدانیشتوون.  ــەوادەكــەی  خــان هــۆڵــەی  ــەو  ئ
كەس   دەبینێت   ــەوێ ،  ئ دەگــاتــە  هێندەی  هــەر 
سامێكیان  و  تــرس   چ  بەبینینی  كــارەكــەی  و 
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لێنیشتوە. لەوێدا باوكی بەتوڕەییەكی زۆرەوە 
هێزیەتی،  بەهەرچی  لێناكات  و  دوی  و  سێ   
لەپشتی  سێوەكەش  تێدەگرێت  و  سێوێكی 

دەچەقێت.
و  پەناگەكەی   دەگــەڕێــتــەوە  بەكۆمەكۆم   
تەندروستی  بــاری  ڕۆژ،  ــەدوای  ل ڕۆژ  ئیدی 
بێ   دادەوشێت   و  بەدەنی  دەدات  و  لەخراپی 
ئەوەی كەس پێی بزانێت سەردەنێتەوە.. جگە لە 
پیرەژنە خزمەتكارەكە كە لەبەردەم پاشماوەی 
الشەكەیدا لەژێر لێوەوە خورتەیەك دەكات  و 
دەڵێت: )ئەی ئاژەڵە بەدبەختەكە، ئیدی تەوا و 

ئازار و نەهامەتیەكانت كۆتاییان هات..(..
ڕۆمــانــەو  كــورتــە  كافكا  بــەڕمــوزنــبــوونــی 
ئــەو  ڕودەدەن.  بــەخــێــرایــی  ــی  ڕوداوەكــــانــ
ڕووداوانە لەڕوانگەی گریگۆر سامسا خۆیەوە 
ئەزمون دەكەین  و وەك خوێنەرانیش، ئەستەمە 

بتوانین لەگەڵیدا هاوسۆز و هاوخەم نەبین.
ئاشكرایە كافكا ویستویەتی لەو نۆڤلێتەدا، 
گوزارشت لە پلیشانەوە و وێرانبوونی مرۆڤ 
ــێ هاوكات  ــاردا بــكــات. وەل ــ ــەردەم ڕۆژگ ــەب ل
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مرۆڤ  بدات،  پیشان  ئەوەشمان  ویستویەتی 
دڵڕەقی  بــەردەم  لە  بوونەوەرێك  وەك  چۆن 

ژیانی خێزانیدا هەال هەال دەبێت.
لێرەوە كاری ڕێكەوت نییە كافكا وادەكات 
یان  خۆی،  ڕۆمانەكەی  سەرەكی  كارەكتەری 
ئەوی دیەكەی، باوكی كۆتایی بەژیانی بێنێت 
  و بەهۆی ئەوەوە گیان لەدەست بدات، چونكە 
هەركەس نامە بۆ باوك بخوێنێتەوە، دەتوانێت 

پێشبینی كۆتاییەكی لەو جۆرە بكات.
پایتەختی  پراگی  لەشاری  كافكا  فرانتس 
لەنێوان  لەدایكبوە،  ئەوسا  چیكۆسلۆڤاكیای 
لە  پـــڕ  ژیــانــێــكــی   1924-1883 ســـااڵنـــی 
گوزەراندوە،  نەخۆشی  و  دەرد  و  دڵەڕاوكێ   
چەندین  لــەوەی،  نەبوە  ڕێگر  ــەوەش  ئ بــەاڵم 
ئەو  كــۆی  هەبێت  و  ئــەڤــیــنــداری  پــەیــوەنــدی 
كە  ئاشكرابوون  نامانەدا  لەو  پەیوەندییانەش 
بۆ  خانمانەش  ئەو  و  خانمانە  ئەو  بۆ  كافكا 

ئەویان ناردوە.
لەژیاندا مابوو چەند بەرهەمێكی گرنگی  تا 
لەدنیادەرچونیشی  دوای  گــەیــانــدوو،  بەچاپ 
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كە  بـــاوكـــرانـــەوە  ــەی  ــك دی گەلێكی  بـــەرهـــەم 
گرنگترینیان ئەمانەن: )دادگایی، ئەمریكا، شورای 

مەزنی چین، ڕێوڕەسمی زەماوەند لە گوند(.
ــواری  لــێــكــۆڵــیــاران  و مــێــژوونــوســانــی بـ
مۆدێرنە  گرنگی  وەك سەرچاوەیەكی  ئەدەب 
و  بەرهەم   ئەو  سەیری  بیستەمدا،  لەسەدەی 

نوسینانە دەكەن.

ڕێوڕەسمی زەماوەند لە گوند
ــران  ــەگ زۆرێــــك لــە تـــوێـــژەران  و ڕەخــن
لە  یەكێك  بە  كافكا(،  فرانتس  )یاداشتەكانی 
ئەدەبییەكانی  دیكۆمێنتە  گرنگترین  هــەرە 
ئەو  بەبێ   چونكە  دادەنێنن،  بیستەم  ســەدەی 
یاداشتانە زۆر ئەستەمە بتوانین، لەجیهانی ئەو 
نووسەرە حاڵی ببین كە لە سەردەمی خۆیدا 
دیاردەیەكی ناوازەبوو، وەك چۆن لەكێشانی 
وێنەی مرۆڤی سەدەی بیستەمدا سەر مەشق 

بوو. 
ئەمە لەكاتێكدا هێشتا مرۆڤی ئەو سەدەیە 
ــە لــەكــاتــێــكــدا بــوو  ــ ــوو. وات ــب ــەوت ــەك ــارن ــەدی ب



ئیبراهیم ئەلعەریس 70

بیرۆكراسییەت  و شێوازەكانی سەركوتكردنی 
ــوازی مـــۆدێـــرن  و ئــایــدیــاگــەلــی  ــخـ ــەاڵتـ دەسـ
و  مــرۆڤ   پەراوێزخستنی  تــێــئــاوارەبــوون  و 
جیهانی  ناو  نەهاتبوە  هەواڵگری،  دەزگاكانی 

هزر و ئەدەبەوە.
یاداشتەكانی كافكا   بێگومان بەهێندگرتنی 
لەالیەن توێژەر و ڕەخنەگرانەوە، نەهەڵەیە و 
خوێندنەوەی  چونكە  تێدایە،  زیادەڕۆیشی  نە 
شێلگیرانە،  و  ورد  بەشێوەیەكی  یاداشتەكانی 
تێكستە  تــــــەواوی  ــی  ــاشــخــان پ ــت  ــێـ ــوانـ دەتـ

ئەدەبیەكانمان بەردەست بخات.
پڕكێشی  هیچ  بێ   ئەوەشدا و  لەگەڵ  بەاڵم 
تێكڕای  لــەنــێــو  بڵێین،  ــن  ــی ــوان دەت كــردنــێــك 
لــەڕووی  كە  هەیە  بەرهەمێك  تێكستەكانیدا 
كەمترنییە  یاداشتەكان  لە  هیچی  گرنگییەوە 
ئاشنابوونی  خواستی  كە  كەسێك  هەر  بۆ  و 
بەجیهانە سەیر و سەمەرەكەی كافكا هەبێت، 
دەتوانێت  بیكاتە سەرچاوەیەك  و لێیەوە نەك 
بەڵكو  تێبگات،  نوسینەكانی  لەپاشخانی  هەر 
دەستی بەقواڵییەكانیش بگات  و پەی بەنهێنی 
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تێكستەكانی بەرێت. ئەو بەرهەمەشی كتێبێكە 
بەناوی )ڕێوڕەسمی زەماوەند لە گوند (و وەك 
دیكەی،  بەرهەمەكانی  و  كار  زۆربەی زۆری 
بەردەستی  چاپكراوەو  لەدنیادەرچونی  دوای 

خوێنەران كەوتوە.
تەنانەت خۆشی ئەو ناونیشانەی دانەناوەو 
چونكە  نـــەبـــووە،  ئێستای  شــێــوەیــەی  بـــەو 
كتێبێكە  ــد،  گــون ــە  ل زەمـــاوەنـــد  ڕێــوڕەســمــی 
بەرهەمی دەستی ماكس برودە )ماكس برود 
چاپكردنی  سەرپەرشتیاری  كافكا و  هاوڕێی 

كۆی  بەرهەمەكانییەتی(.
گەنجیدا  لەتەمەنێكی  كافكا  دەمـــەی  ئــەو 
ماڵئاوای لەژیانكرد، ماكس برود یەك لەدوای 
یەك دەستی بە چاپكردنی بەرهەمەكانی كرد 
و ئەركی پێشەكی  و پەراوێز بۆ نووسینیشی 
لە  جاریش  هەندێک   تەنانەت  ئەستۆ.  گرتە 
قاڵبی ئایدیۆلۆژی دەدان، بەجۆرێك زۆرێك لە 

لێكۆڵیارانی تووشی شۆک و حەپەسان كرد.
لێرەدا ئەوەی گرنگە ئەوەیە ڕێوڕەسمی زەماوەند 
سەربەخۆیەو  تایبەت  و  كتێبێكی  ئێستا  گوند،  لە 
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لە  تێگەیشتن  بــۆ  سەرەكیش  بەسەرچاوەیەكی 
لەو  ئەژماردەكرێت.  كافكا  فرانتس  بەرهەمەكانی 
ساڵی  كە  تێدایە  بەناوبانگەی  نامە  ئــەو  كتێبەدا 
١٩١٩ نووسیویەتی  و بەنیازبوە بینێرێت بۆ باوكی، 
بەاڵم تا لە ژیاندا دەبێت، ئەو كارە ناكات  و نامەكە 

بەشوێن مەبەستی خۆی ناگات.
نووسەكانیدا  دەســـت  لەنێو  هــەر  بــۆیــە   
برود  ماكس  دەست  ئەوكاتەی  تا  دەمێنێتەوە، 
دەكەوێت  لەوە  لەوكاتەشەوە  ئیتر  دەكەوێت. 
تەنها نامەیەك بێت  و كوڕێك ویستبێتی بینێرێت 
ئەدەبی  دیكۆمێنتێكی  دەبێتە  بەڵكو  بۆباوكی، 
كە  تێكستێك  چاكترین  دەبێتە  یاخود  دانسقە. 
ژیانی  لــەبــارەی  بیستەم،  ســەدەی  ئەدیبێكی 

خۆیەوە نووسیبێتی.
ڕادەیــەی،  ئەو  دەگاتە  نامەیە  ئەو  گرنگی 
بەنووسینەوەی ژیاننامەی  ئەوانەی  سەرجەم 
برود  ماكس  لە  هەر  بــوون  خەریك  كافكاوە 
و  داڤید  كلۆد  بوێڵ  و  ئەرنست  تا  خــۆیــەوە 
بیاترۆ چیتاتی  و مارت ڕۆبێر، وەك تێكستێكی 

سەرەكی پشت بەو نامەیە ببەستن.
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وەك  كافكا  لــەوەدایــە،  نامەیە  ئەو  گرنگی 
مەبەستی  بە  نەینووسیوە  ئەدەبی  تێكستێكی 
هەر  كە  دەقێك  وەك  بەڵكو  باوكردنەوەی، 
باوكی.  بــۆ  بینێرێت  ویستویەتی  بەڕاستی 
بكات  باس  بۆ  نێوانیانی  پەیوەندی  بۆئەوەی 
 و ئەو ئازارو دەرد و مەینەتیانەشی بەرچاو 

بخات كە ئەو سەبەبكاری بوە.
 هـــاوكـــات هــەنــدێــک  شــتــی دیــكــەشــی بۆ 
ئایینی  ــە  ب ــدی  ــوەن ــەی پ وەك  ــەوە،  ــات ــك ــب ڕون
جولەكەوە )ئەو ئایینەی پێی پەروەردەكراوە( 
 و سەروكاری لەگەڵ شاری پراگدا- كە زێدی 
لە دایك بوون  و مەڵبەندی ژیان  و گوزەرانی 
بووە-و )پەیوەندی بە ئەدەب  و نوسینیشەوە(  
تاكە سەبووریی  و  بەودنیایە،  تێكەڵ  بوونی 

سەرچاوەی خۆشبەختی بوە.
نامە ڕاستگۆ و ڕاستەقینەدا- النیكەم  لەو 
هەرچی  كافكا  نووسەرەكەیەوە-،  لەڕوانگەی 
مەبەستی بوەو ویستویەتی باسیكردوە  و ئەو 
بابەتانەشی دەستنیشانكردوە كە دەبنە ماكی 
لەداهاتوودا.  ئەو  نووسینی  دنیای  سەرەكی 
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دواتــردا  لە  نووسینی  ڕەوتــی  باسە  شایەنی 
هەموو  پراكتیزەكردنی  وابـــوو،  ــەوە  ئ وەك 

ئەوشتانە بێت كەلەو نامەیەدا هاتبوون.
لەبنەڕەتدا  نامەیە  ئەو  هەرچەندە  لێرەوە 
بگاتە دەستی  دەقێكی نووسراوە و بۆئەوەیە 
باوك، بەاڵم ماكس برود وای بەچاك دەزانێت  
كەدواتر  كافكادا-  دیكەی  نامەكانی  لەگەڵ 
چاپیان  و  سەربەخۆ  بەكتێبێكی  دەیــانــكــات 
ئەم  لەدوتوێی  بەڵكو  باوناكاتەوە،  دەكــات-، 
گوند(،  لــە  ــد  ــاوەن زەم )ڕێــوڕەســمــی  كتێبەدا 
بەوپێیەی دەقێكی بایۆگرافییە باوی دەكاتەوە. 
ماكس برود پێیوایە كافكا لەمانگی تشرینی 
دەمانەی  ئەو  چاپكردوە،  نامەكەی  دووەمــدا 
هیمیا.  ــۆ  ب ــە  ل ــووە  بـ شلسین  لــەشــاری  كــە 
ــردوەو پــاشــان بــەدەســت  ــ بــەڕۆنــیــۆ چــاپــی ك
لێهێناوە و  وازی  دواتریش  كردوەو  هەڵەچنی 
بیری چۆتەوە.. وەك ئەوەی زیاتر مەبەستی 

نووسینی بوبێت نەك ناردنی.
هەروەها ماكس برود لەدرێژەی قسەكانیدا 
دەڵێت: )نامە بۆ باوك لە چل  و چوار الپەڕە 
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پێكدێت  و هەر الپــەڕەی سی  و چــوار دێڕە. 
بەسپێتی  بەشی زۆری  پێنج  الپــەڕەی چل  و 
نادیار،  هۆكارێكی  لەبەر  لەوێدا  جێهێڵراوە و 
نیوە  لەكاتێكدا  وەستاوە،  نووسین  لە  كافكا 
ڕستەیەكی تەواو كردوە. پاشان  و بەرلەوەی 
نامەكەی تەواوبكات، بەدەست  و خەتی خۆی 

دووالپەڕەو نیوەی دیكەی نووسیوە(.
بۆ  نامە  پێیوابوە،  بــرود  ماكس  كــەواتــە 
نامەو  دەرەوەی  دەكــەوێــتــە  كارێكە  بـــاوك 
پاڵ  دەیخاتە  هەربۆیە  كافكا،  نامەكارییەكانی 
بــاری سەرنجانەی  و  الپــەڕە  تێكست  و  ئــەو 
دیكە كە كتێبی ڕێوڕەسمی زەماوەند لە گوند 
پێكدێنن. ئەو كتێبە كامەیەو ئەو ناونیشانەشی 

لە چییەوە هاتوە؟ 
لەچیرۆكێكی  نــاونــیــشــانــەكــەی  یـــەكـــەم، 
درێژەوە هاتوە كە كافكا لەتەمەنی هەرزەكاریدا 
دەقی  یەكەم  ئەوەش  پێدەچێت  نووسیویەتی. 
نوسراوی ئەو بێت  و دەستنووسەكەشی الی 
نێوان  لە  دەقەی  ئەو  ڕەنگە  پاراستوە.  خۆی 

سااڵنی 1908 و 1909 نووسی بێت.
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تەنانەت ئەگەر ئەوە یەكەمین تێكستێكیش 
بێتی، چونكە  نووسی  ژیانیدا  لە  كافكا  نەبێت 
ئەوە  برودیش  ماكس  و  دەكرێت   وامەزەندە 
پشتڕاستدەكاتەوە كە كافكا بەر لەو چیرۆكەی 
ڕێوڕەسمی زەماوەند لەگوند، چەندین چیرۆك 
 و بابەتی کورتی دیكەی نووسیوە، بەاڵم هەموو 
ئەوانەی فەوتاندوە. بۆیە لەڕووی مێژوییەوە 
ئەو چیرۆكە درێژەی دەبێتە تایتڵی كتێبێكی  و 
بەیەكەمین بەرهەمی ئەویش حساب دەكرێت.

 ئەڵبەت لە كتێبەكەشدا ئەو چیرۆکە وەک 
كتێبە  ئــەو  بــەاڵم  ــراوە،  ــ دان بــابــەت  یەكەمین 
هەر تەنها ئەو چیرۆكە درێژە نییە و چەندین 
لــەخــۆدەگــرێــت  و  دیــكــە  جیاجیای  تێكستی 
چاپنەكراون   لەژیاندابوە،  كافكا  تا  هیچیشیان 
تێكڕایان  تێكستەكان  نەبینیوە.  ڕۆشناییان  و 
ڕۆژانەییەكانی  تێڕامانە  و  سەرنج   لە  بریتین 
ناونیشانێكیان  ئەوەی هیچ  بەبێ   بەاڵم  كافكا، 

لەسەردابنێت .
یان  تێكستانە،  لەو  هەندێک  باسە  شایەنی 
بە تەواونەكراوی جێهێڵراون یاخود هەڵەچنی 
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تێدایە،  ــان  واشــی تێكستی  بـــەاڵم  نـــەكـــراون، 
بۆ  دەروازەیــەكــە  چاكترین  و  بێكەموكوڕییە 
قۆناغە  لە  كافكا،  ئایدیاكانی  بە  ئاشنابوون 

جیاجیاكانی ژیانیدا.
تێدایە،  گەلێكی  ــەرەگــراف  پ كتێبەدا  لــەو 
لەبارەیانەوە  و  چاو  دێنەپێش  سەیر  نەختێ  
لەوێ   لێرەو  )ئــەوانــەم  دەڵــێــت:  ــرود  ب ماكس 
لەسەر چەند الپەڕەیەكی پەرشوباو كە هیچ 
لەگەڵ  دۆزیوەتەوە..  نابەستێتەوە،  پێكیانەوە 
كافكا  كە  هەمەجۆر  دەستەواژەیەكی  چەند 
دەستی  خوێندنەوەوە،  لەڕێی  لەوێ   و  لێرەو 

پێیان ڕاگەیشتوە(.
لێكچەرەشی  ــەو  ئ بـــرود  ماكس  جگەلەوانە 
تێهەڵكێشی كتێبەكە كردوە كە كافكا لە ساڵی 1912، 
بە ناونیشانی وتارێك دەربارەی زمانی )یەدیش( 
ویستویەتی  لێكچەرەشدا  لەو  كــردوە.  پێشكەش 
هەندێک  لە شاعیرە جولەكەكانی سەردەمی خۆی- 
لەوانەی بەزمانی یەدیش شیعریان نووسیوە-، بە 
ئامادەبوانی كۆڕەكەی بناسێنێت، بەاڵم سەیرترین 
شتێك لەو كتێبەدا، دەستنووسی ڕۆمانێكە بەناوی 
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ڕیچارد و ساموئێل  و هەرگیز تەواوناكرێت. ماكس 
برود لەبارەی ئەو ڕۆمانەوە دەڵێت: )لەگەڵ كافكا 
بە هاوبەشی كارمان لەو ڕۆمانەدا دەكرد(، بەاڵم 

تەواوی ناكەن.
كتێبەدا،  لەو  گشتی  بەشێوەیەكی  كەواتە 
تێكستی  و  ــنـــووس   ــتـ دەسـ ــن  ــدی ــەن چ ئــێــمــە 
گرنگی  لــەبــەردەســتــدایــە.  ــان  ــراوم ــەك ــەواون ت
لەوەدایە، پاشخانی هەندێک   ئەوانەش  هەموو 
لەبەرهەم  و نووسینەكانی كافكامان بۆ دیاری 
دەكات  و بەوەش تێدەگەین، ساڵ لەدوای ساڵ 
نووسینەكانی چ ئاڕاستەیەكیان گرتووەتەبەرو 
ئەو ئایدیا و بابەتانەشی لەكوێوە دەستگیربوە.
ــر و پــشــودرێــژەكــانــی كافكا  خــوێــنــەرە ژی
دەتوانن لەدوتوێی كتێبی ڕێوڕەسمی زەماوەند 
نهێنی  و كۆدی  لە  بە زۆرێــك  پەی  گوند،  لە 
شاراوەی ڕۆمان  و چیرۆكە مەزنەكانی بەرن. 
بەتایبەت ئەمە لەو پەرەگرافە زۆر كورتانەوە 
گشتی  ناونیشانێكی  كــە  دەبــێــت  دەستگیر 
و  ئـــازار  گوناهو  ــارەی  ــ دەرب تێڕامان  هــەیــە. 
ئومێدو ڕاستە ڕێگا ، شەست الپەڕەی كتێبەكە 
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پێكدێنێت  و زنجیرەیەكە لەنۆبەش  و النیكەمی 
خۆی  كافكا  كــە  پێكدێت  پــەرەگــراف  لــەســەد 

پۆلێنی كردون  و ڕێكی خستوون.
ــوەی  ــەشــێ ــە ل ــدا- كـ ــیـ ــرافـ ــەرەگـ لـــــەدوا پـ
ئەنجامگیریدایە- و ئەو ئومێدەمان نیشاندەدات 
لەو قۆناغەدا پاڵنەری كافكا بوە بۆ نووسین، 
بچیتەدەرێ .  مــاڵ  لە  نییە  )پێویست  دەڵــێــت: 
دانیشە  خــۆت  مێزەكەی  كورسی  و  لەسەر 
ــرە. تــەنــانــەت دەشــتــوانــی گوێ   ــ و گــوێ ڕادێ
چاوەڕێش  نا  بــە،  چاوەڕێیە  تەنها  نەگریت. 
ــاو ســـەر و مــڕ،  ــ ــە. بــەشــێــوەیــەكــی ڕەه ــەب م
خۆی  جیهان  ئــەوكــات  بــە.  تەنها  بێدەنگ  و 
دێتە بەردەستت، بۆئەوەی بتوانی ماسكەكەی 
چاری  جگەلەوە  دنیا  البــدەیــت.  ڕوو  لەسەر 
و  بێ  چەند  وابكات  و  هەردەبێت  نییەو  تری 

چون لەبەردەمتا سەرنەوی بكات(.
بەدڵنیاییەوە فرانتس كافكا 1924-1883، 
بەو بڕواو قەناعەتەوە كاری كردووەو  بێگومان 
دەسپێكی  خاڵی  گرنگترین  ئەویش،  كاركردنی 

مۆدێرنەی ئەدەبی بوو لەسەدەی بیستەمدا.
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ئایین  بە  چیكۆسلۆڤاكیابوو،  خەڵكی  كافكا 
جولەكە بوو. لەپراگ لەدایك بووەو سەرجەم 
نووسیوە.  ئەڵەمانی  بەزمانی  تێكستەكانی 
بەنەخۆشی  دواجــار  ژیــاو  كــورت  تەمەنێكی 
سیل كۆچی دوایكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەو 
ژیانە كورت  و كەم خایەنەدا توانی، هەندێک  
لە قوڵترین  و گرنگترین بەرهەمە ئەدەبییەكانی 

سەردەمی خۆی بنووسێت.
 زۆربەی زۆری كارەكانی هەتا ئەمڕۆش، 
بەزیندوێتی  و بەنوێگەری ماونەتەوە. لەڕیزی 
ــارە نــەمــرانــەشــیــدا ڕۆمــانــی  ــەوك پــێــشــەوەی ئ
ــە چــەنــدیــن جار  ــان دادگــایــی دێـــت. ئــەو ڕۆم
دوا  كە  عەرەبی  سەرزمانی  وەرگێڕدراوەتە 
وەرگێڕان  و باشترینیشیان ئەوەیانە ئیبراهیم 
وەتــفــی نــووســەری كــۆچــكــردوی ســوری كە 

نیشتەجێی واڵتی ئەڵمانیابوو وەریگێڕاوە.
تەرجەمەكردنی  بە  هەر  وەتفی  ئیبراهیم 
ڕۆمانەكەوە دانەكەوتوە، بەڵكو دۆسێیەكیشی 
ــارەی ڕۆمـــانـــەكـــە و نـــووســـەرەكـــەی  ــ ــ دەربـ
ئەوەش  دەبێت.  الپەڕە  سەدان  و  وەرگێڕاوە 
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دانسقەیەی  و  گــرنــگ   ــڕۆژە  پـ ــەو  ل بەشێكە 
سااڵنێك خەریكی بوو، بەمەبەستی وەرگێڕان 
 و چاپكردنی كۆ بەرهەمەكانی فرانتس كافكا. 
جگە لە دادگایی كافكا بەرهەمگەلێكی ناوازەی 
دیكەشی هەیە، وەك: )كۆشك، شورای مەزنی 

چین  و ئەمریكا  و بەڕموزنبوون  و..... هتد(.

ده رباره ی ڕۆمانی خاتوو داالوای
داالوای(  )خــاتــوو  ڕۆمــانــی  كه سێك  هــه ر 
ڤێرجینا وۆڵف بخوێنێته وه  و پێشتریش ڕۆمانی 
)یۆلیۆ سیسی( جیمس جۆیسی خوێندبێته وه ، 
به ئاسانی بۆی ده رده كه وێت كه  خاتوو داالوای 
ڕۆمانه كه ی  بۆ  ژنانه یه   ڕاسته وخۆ  وه اڵمێكی 
بڵێین  ده كــرێــت  به ساده ییش  ــه روا  ه جۆیس. 
كه   به كارهێناوه   ستایله ی  ئه و  هه مان  وۆڵف 
ئیشی  به ناوبانه گه كه یدا  ڕۆمــانــه   له   جۆیس 
پێكردوه ، بۆئه وه ی ڕۆژێك له ژیانی قاره مانی 
ڕۆمانه كه ی كالریساداالوای پێشكه ش بكات كه  
هاوتای ئه و ڕۆژه یه ، جۆیس دەربارەی ژیانی 

ڕۆژێكی قاره مانی ڕۆمانه كه ی نیشانیده دات. 
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بۆ زانین یه كێك له جیاوازییه  سه ره كییه كانی 
خاتوو  كه   له وه دایه   ڕۆمانه ،  دوو  ئه و  نێوان 
ڕووده ده ن،  له  له نده ن  ڕووداوه كانی  داالوای 
به اڵم ڕووداوه كانی یۆلیۆسیس له شاری دبڵنه . 
له ڕۆمانه كه ی  ڕه هــا  ڕۆڵــی  دبڵن  هه رچه نده  
جۆیسدا ده گێڕێت، به اڵم له ڕۆمانه كه ی وۆڵفدا 
له نده ن ته نها چوارچێوه یه كی تایبه تی پێكدێنێت 
ژیــانــی  وایـــه  ڕه نـــگـــدانـــه وه ی  ئـــه وه   و وه ك 
جه نگی  یه كه م  له دوای  بێت،  به ریتانیا  هه موو 

جیهانییه وه . 
ــی ئــه و دوو شــاره  له  هه ر  جــیــاوازی ڕۆڵ
لێ  ڕاستیه مان  ئه و  نابێت  ڕۆمانه كه دا،  دوو 
بشارێته وه  كه  هه ر دوو كاره كه ، سه ربه هه مان 
گێرانه وه ی لۆژیكی ئاقاری هۆشن كه  جۆیس 
له  به كارهێنانی له ڕۆماننووسی دا سه رمه شق 
بــوو، بــه اڵم وۆڵــف ته نها بــه كــاربــه ری بــوو. 

بێگومان له  هه موو بەرهەمەكانیشدانا. 
هۆش  ئــاقــاری  ئــامــاده گــی  باسه   شایه نی 
ده بینرێت  به خه ستی  به رهه مه كه دا،  له هه ردوو 
نه توانرێت  لــه وه ی،  ڕێگربووه   هه رئه وه ش  و 
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دووجار  به اڵم  سینه مایی،  دووكــاری  بكرێنه  
)خاتوو  هەوڵدراوه   جیاواز،  به دوو ستایلی  و 
سینه مایی.  به رهه مێكی  بكرێته   داالوای( 
جارێكیان خاتوو مارلین گۆریسی دەرهێنه ری 
دانــیــمــاریــكــی بــه خــتــی خـــۆی تــاقــیــكــرده وه  و 
ڕۆمانه كه ی كرده  فیملێكی سینه مایی و ڤانیسا 
بــه اڵم  بینی،  تێدا  ــی ســه ره كــی  ڕۆڵ ڕدگــریــف 
گـــه وره ی  شكستێكی  ــاره   ــه وك ئ ســه ره نــجــام 

خوارد. 
ستیڤن  به ریتانی  ده رهێنه ری  دووه مــجــار 
داڵدری خۆی له قه ره ی ئه و كاره دا. ئه وه  بوو 
له   به سوودوەرگرتن  هاوكات  له ڕۆمانه كه و 
به شێك له  ژیانی ڤێرجینا وۆڵف خۆی، فیلمێكی 
خاتوو  ڕۆڵــی  ستریپ  میریل  دروســتــكــردو 
كاره ی  ئه م  ده بینی.  تێدا  هاوچه رخی  داالوای 
دواییان له كاری یه كه م سەركەوتووترو شوێن 
ڕه زامه ندی بینه ران بوو. هه رچه نده  به رده وام 
ئه و پرسیاره  ده كرا كه  ئاخۆ، ئه و فیلمه  شتێكی 
ڕۆمانه   و  وۆڵــف  ڤێرجینا  له سه ر  ئه وتۆمان 

مه زنه كه ی پێده ڵێن؟
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خاتوو  ســه یــری  ــا  وه ه ده كــرێــت  به گشتی 
گــه وره تــریــن  ــه وه ی  ئـ وه ك  بكه ین،  داالوای 
بێت   ڤێرجیناوۆڵف   بەرهەمی  گرنگترین  و 
نووسیبێتی.  ڕۆماندا  و  چیرۆك  له بواری  كه  
ــه  به  ــەم ڕۆمــان هــه رچــه نــد بــەراوردكــردنــی ئ
 یۆلیۆسیس له به رژه وه ندیدا نییه ، به اڵم به  یه كێك 
له  گرنگترین ئه و ڕۆمانانه  ئەژماردەكرێت كه 
 له  نیوه ی یه كه می سه ده ی بیسته مدا چاپكراوه . 
كــاره ش  ئــه م  قورسایی  و  هێز  بێگومان 
له وه دایه  كه  ناكرێت، له  هیچ كارێكی هونه ری 
كارێكی  بۆ  بگۆڕدرێت  و  به كاربهێنرێت  تردا 
كه   ده گه یه نێت  ئه وه   ئه مه ش  دیكه .  هونه ری 
)خاتو داالوای( كورت ناكرێته وه ، چونكه  له و 
ڕۆمانانه  نییه  باس  له ڕوداوگه لێكی دیاریكراو 

بكات. 
ئه ویش  یۆلیۆسیس،  وه ك  لـــه مـــڕووه وه  
سه روكاری له گه ڵ چه مكی به سه رچوونی كات 
و ڕۆژه كانی ژیاندا هه یه.  كه  مه نگ و وه ستاو 
دێته  پێش چاو و شتێكی تایبه تی و ناوازه ی 
تێدا ڕونـــادات. واتــه  ڕووداوێــكــی درامــی تێدا 
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ڕوونادات كه  له  هه لومه رجی ئاساییدا، ده بێته  
بابه تێك بۆ ڕۆمانێكی ئاسایی.

گــه وره   داالوایـــدا شتی  خاتو  له  ڕۆمــانــی 
كه ره نگه   نه بێت  یه كتربینین  له   ڕونادات، جگه  
له گه ڵ  بێته وه ،  دووبـــاره   و  ڕوبــدات  ڕۆژانــه  
بیركردنه وه ی خاتو داالوای خۆی له و شتانه ی 
هــه روه هــا  و  ڕووده ده ن  ده وری  لــه چــوار 
ــه وه  لــه  چـــاره نـــووســـی ئـــه وانـــه ی،  ــردن ــرك ــی ب

ده یانناسێت و ئاشنایه تی له گه ڵیاندا هه یه . 
له گه ڵ  ڕۆمانه كه ،  بــوو  ئاسایی  پێیه   بــه م 
ده ســتــی  داالوای  كــالریــســا  قــاره مــانــه كــه یــدا 
پێبكردایه ، كاتێك دەمه وبه یان له  ماڵه كه ی دێته  
بكات.  ئاسایی  پیاسه یه كی  ئــه وه ی  بۆ  ده رێ 
پیاسه كردنه كه ی،  به درێژایی  ئه و  مادامه كی 
ــه  خـــۆی بـــۆ ســـازدانـــی  ــ ــه وه دای ــ لــه هــه وڵــی ئ
ئاهه نگێك ئاماده بكات كه  ژماره یه ك له دۆست 

و ناسیاوه كانی ئاماده ی بن. 
ــه ی  ــ ــانـ ــ ڤـــێـــرجـــیـــنـــا وۆڵــــــــف ئــــــه م ڕۆمـ
به سوودوه رگرتن له دو كورته  چیرۆكی خۆی 
داالوای  خاتو  به ناوی  یه كه میانی  نووسیوه . 
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له بۆند ستریتی باوكرده وه ، به اڵم دوه میان كه 
 به ناوی سه ره ك وه زیرانه وه  بوو، بۆی ته واو 
نه كرا. واته  وۆڵف ئه و دو چیرۆكه  له  ڕۆمانێکدا 
بەوە  دەست  ڕۆمانه كه   ده كــات.  به یه ك  تێكه ڵ 
پێده كات خاتو داالوای گوڵ ده كڕێت، بۆ ئه وه ی 
بینێرێت بۆ هاوڕێ نیگار كێشه كه ی كه  ناوی 
خراپه .  زۆر  ته ندروستی  باری  سبتیمۆسه  و  
بكوژێت،  خۆی  وایلێده كات  ئه مه ش  دواجــار 
ئه و خۆكوشتنه ی له ڕێی ڕۆمانه كه وه  ده زانین. 
ــی ئــه نــجــامــدانــی  ــه وڵ ــش ه ــیـ خــاتــو داالوایـ
ئه و  له  هه مان  به خۆهه ڵدانی  داوه ،  ئەوکارەی 
په نجه ره وه  كه  سبتیمۆس خۆی لێ فڕێداوه ته   
سبتیمۆس  هــه وڵــه كــه ی  هه ڵبه ت  خــــوارەوە. 
سه رده گرێت و ئه وه ی وۆڵف شكست دێنێت. 
ئه وه ی ڕاستی بێت ئه مه  ته نها به راوردێك نییه  
ڕۆمانه كه   به درێژایی  به ڵكو  به رهه مه دا،  له و 
مرۆڤ  له بارودۆخی  كه  باس  وۆڵف  ڤێرجینا 
ده كات و به تایبه تیش باس له  بارودۆخی ژنان 
ده كات، ئه و پرسه  له ڕێی به راوردكردنی نێوان 

دو كارئه كته ره وه  ئه نجام ده دات.
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نووسه ری  خانمه   ــه ی  ــه راوردكــردن ب ئــه و 
ئه نجامدانی،  لــه ســه ر  ــووره   سـ ــه   ڕۆمــان ــه م  ئ
ــه وه  ده یــكــات كــارەكــتــه ره  ژنــه كــه  به رامبه ر  ب
و  نــه خــۆش  هونه رمه ندێكی  كــاره كــتــه ری  بــه  
هۆمۆسێكسواڵ دابنێت و ئه و هونه رمه نده ش 
كۆتایی  دواجــار  و  بێت  بێده سه اڵت  و  الواز 
به ژیانی خۆی بێنێت. ئه م به رامبه ركێیه  بواری 
ڕۆمانه كه ی  تا  ڕه خساند،  وۆڵــف  بۆ  ئــه وه ی 
ــه وره  و  ــ ــه ره  گ ــه  هـ ــان ــه  ڕۆم بــکــاتــه  یــه كــێــك ل

قووڵه كانی فێمێنستی له  سه ده ی بیسته مدا. 
خوێنه ران،  دواجـــار  بڵێین  ده توانین  یــان 
بیركردنه وه ی قاره مانی ڕۆمانه كه و ئه و ئاقاری 
ده گمه نه ی  ڕۆژه   ئــه و  بــه درێــژایــی  ئاگاییه ی 
هاوشانی ده بێت، ده توانێت هه ندێ له  گرنگترین 
له و  كه   بخاته ڕوو  كێشانه   ئه و  ئاڵۆزترین  و 
ســه رده م و ڕۆژگــاره دا له ئاره دا بوه . هه ر له  
و  كۆڵۆنیالیزم  پرسی  بۆ  ژنــانــه وه   كێشه ی  
پرسی گۆڕانی هه موو شت و هه موو به هایه ک  
ــه  مه سه له   ل ــك  ــ ــه  زۆرێ ــات ــاده گ ت بــۆشــمــه ك، 
سیاسییه كان. مه سه له  سیاسییه كان الی وۆڵف 
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زه قتر ده رده كه وێت، وه ك الی جیمس جۆیس. 
پشت  ئه دیب   ئــه م  هــه ردو  باسه   شایه نی 
ئه ستوور به كاره كانیان، وه ها باسده كرێن كه  
له بواری  مۆدێرنه ن  سه رمه شقی  هه ردوكیان 
بیسته مدا.  له سه ده ی  ڕۆماننووسین  ئه ده بی 
تــوێــژه ران  و  ڕەخــنــەگــران  مۆدێرنه یه ی  ئــه و 
ڕۆمان  ئه وه یه   مه رجی  یەکه مین  پێیانوابوو 
نه ك وه ك  بكات،  ئه زموون  ژیان وه ك خۆی 
ئه وه ی عه قڵی نووسه ر خۆی وێنای ده كات و 

ده یبینێت. 
ئــه و ژیــانــه ی بــه درێــژایــی ڕۆژێــك له خاتو 
به ڵكو  نییه ،  ئه و  ڕۆژه   ده یبینن هه ر  داالوایــدا 
نیشانده دات.  پێشتریشمان  ڕۆژەكانی  ژیانی 
واته  ئه وه مان پێده ڵێت كه  چۆن خاتو داالوای 
مه به سته ش  ــه م  ئ بــۆ  ڕۆژه .  ــه م  ب گه یشتوه  
ــردوی خاتو  ــ ڕۆمــانــه كــه  بـــه یـــاده وه ری و ڕاب
ــا خــۆی له  ــه روه ه ــت و ه داالوایــــدا ڕۆده چــێ
ده دات  پێشبینییه كانیشی  و  بۆچوون   قه ره ی 

كه  له  ساته كانی داهاتودا ڕووده ده ن.
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ڤێر جینا وۆڵف 1882-1941 كه  شانزه  
داالوای  خــاتــو  ــه وه ی  ــوون ــاوب ب دوای  ســاڵ 
به خۆكۆشتن ماڵئاوایی له  ژیان ده كات، توانی 
له ڕێی ئه و ڕۆمانه یه وه  وێنه ی به ریتانیای دوای 
جه نگی جیهانیمان بۆ بكێشێت و گۆڕانكارییه  
واڵته مان  ئــه و  كۆمه اڵیه تییه كانی  و  مۆراڵی 
له ساڵی  ــه ی  ــان ڕۆم ــه و  ئ وۆڵـــف  نیشانبدات. 
1925 نووسیوه  و له وكاته شدا له ناوجه رگه ی 
له نده ندا  هه را و زه نای ژیانی ئه ده بی شاری 
 دەی گوزه راند. هاوسه ره كه ی ئه ندامی گروپی 
سیاسییه وه ،  لـــه ڕووی  كه   بــوو  بلۆمبزبێری 
سۆسیالیستی و له ڕووی ئه ده بیشه وه  مه یلێكی 

نوێخوازانه یان هه بوو. 
ــی خــاتــو داالوای  ــان بــاســه  ڕۆم شــایــه نــی 
یه ك  گــه وره ی  كــاری  ز نجیره یه ك  ده سپێكی 
قۆناغه دا،  له و  بوو  ڤێرجینا وۆڵف  به دوایه كی 
غرفـة  اورالنــدو،   ،1927 المنارة   )نمو  له وانه  
الفـصول  بین   ،1931 االمواج   ،1929 خاصة  
له كورته   به رهه م  چه ندین  1941(. سه ره ڕای 
)یومیات  به ناوی  بیره وه رییه كانی  و  چیرۆك 
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ده توانێت  خوێنه ر  له بیره وه رییه كاندا  كاتبە(. 
ورده كاری شێت بوونه كه ی ببینێت، ئه و شێت 

بوونه ی دواجار به ره و خۆكوشتنی ده بات.
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كاتێك شاعیران دەمرن

-دەربارەی ئەلیكسەندەر پوشكین  و شارل بۆدلێر-
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فەرەنسی  نووسەری  هەردوو  نییە  شتێك 
لیڤی  ــری  هــن ــارد  ــرن ــێ ب بــیــســۆن  و  ــاتــریــك  پ
ــەوە بۆ  ــان ــەری ــە كــارەكــت كــۆبــكــاتــەوە. هـــەر ل
پێگەیان  بۆ  سیاسییانەوە  لەپێگەی  ئاكاریان، 
وەك دو نووسەر. لە دید و تێڕوانینیانەوە بۆ 
دنیا، تابۆچونیان سەبارەت بە سوبێكت. وەك 
ئەوی  پێچەوانەی  تەواو  هەریەكەیان  ئەوەی 

دیكەیان بن.
یـــەك  وەك  ــە  ــ ــ دوانـ ــەو  ــ ئـ ــدە  ــ ــەن ــەرچــ ــ ه
بەشێوەیەكی ئیستیفزازی، مامەڵە لەگەڵ ژیانی 
نموونە  بۆ  دەكـــەن.  فەرەنسیدا  كەلتووریی 
ڕەخنەی  لەوەناكاتەوە،  كۆ  بیسۆن  پاتریك 
ڕاستڕەودا  لیڤیگارۆی  ڕۆژنامەی  لە  ئەدەبی 
بنووسێت  و هاوكات لە ڕۆژنامەی ئۆمانیتێش 
فەرەنسایە،  كۆمۆنستی  پارتی  ڕۆژنامەی  كە 
باوبكاتەوە.  وتار  سیاسی  چاودێرێكی  وەك 
شایەنی باسە بیسۆن لە هەڵبژاردنەكاندا دەنگ 
لە  بێت  ئەندام  ئــەوەی  بێ   دەدات،  پارتە  بەو 
ڕیزەكانیداو تەنانەت لە ئەندام  و الیەنگرانیشی، 

زیاتر دڵگەرمانە پەرۆشی ئەو پارتەیە.
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ــكــەوە بــێــرنــارد هــنــری لیڤی،  لــەالیــەكــی دی
لیبرالیزم  و  و  پێشكەوتن   لە  باس  بـــەردەوام 
كەچی  دەكات،  ڕەگەزپەرستی  بەگژاچونەوەی 
ــەرم لـــەوەش نــاكــات الیــەنــگــری خــۆی بۆ  شـ
زایۆنیزم  و دەوڵەتی ئیسرائیل  و دژایەتیكردنی 
هەیە  عەرەبەوە  بە  پەیوەندی  شتێك  هەرچی 

بەئاشکرا ڕابگەیەنێت.
بەیەكە،  ناكۆك  و  دژ  نــووســەرە  دو  ئــەم 
ــەوە.  ــردۆت ــاوك ب كتێبیان  دو  كــاتــدا  لــەیــەك 
ڕۆمان  چوارچێوەیەكی  لە  كتێبەكەش  هەردو 
ئامێزدا، باس لەیەك بابەت دەكەن كەئەویش 
هەریەكەیان  دەستبەجێش  شاعیرە.  مەرگی 
كاندیدە بۆ ئەوەی، یەكێك لە خەاڵتە ئەدەبییە 

سەرەكییەكانی فەرەنسا بۆخۆی بەرێت.
لــەبــەردەم  خۆیان  هەریەكەیان  تەنانەت 
ئەوی دیكەیاندا بینییەوە، سەروەختێك بێرنارد 
بیفۆی خاوەنی بەناوبانگترین بەرنامەی ئەدەبی 
لەبەرنامەكانیدا  لە بەرنامەیەك  لە فەرەنسادا، 
ــەســەر مــێــزێــك كــۆیــكــردنــەوە و ئــەوانــیــش  ل
ناوبەناو سەیری یەكتریان دەكرد و لە هەوڵی 

ئەوەدابوون شۆخی بەیەكتری بكەن. 
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نووسین،  لە  بەرگریكردن  بۆ  لەڕاستیدا 
مشتومڕێكی توندیان كرد. هەرچەندە بەگشتی 
لیڤی  هنری  بێرنارد  الیەنگری  زیاتر  میدیا 
لەبەرئەوەی  بیسۆنە،  پاتریك  دژی  دەكات  و 
بیسۆن بەئاشكرا الیەنگیری پارتی كۆمۆنیست 
دەكات. بیسۆن لەو دیبەیتەدا بەرخوردی كرد 
جۆرێك  سەرەتا  هەرچەندە  خۆڕاگربوو،  و 
و  دواتر  بەاڵم  پێوەدیاربوو،  ناهەوسەنگی  لە 
بەتێپەڕوبوونی كاتی بەرنامەكە، توانی داكۆكی 

زیاتر لە بابەتی كتێبەكەی بكات. 
بەچاكی  تەرخانكرابوو  بــۆی  ئــەوكــاتــەی 
قۆستییەوە و تیایدا باسی لە كتێبەكەی  و بابەت  
و كارەكتەرە سەرەكییەكەی كرد، ئەوەشی زۆر 
لە ناخەوە و بەشێوەیەكی ئەبستراكت ئەنجامدا، 
ــرد  دەك هەستیان  ــی  ــەڕوون ب بــیــنــەران  بـــەاڵم 
لیڤی وەك پیشەی هەمیشەیی،  بێرنارد هنری 
لە  كە  ئەڤینیانە  خود  بەزمانێكی  هــەوڵــدەدات 

كەس شاراوەنییە، باسی خۆی بكات.
كتێبەی  ئەو  قسەبكەین،  ڕونتر  بۆئەوەی 
بەردەستی خوێنەرانی خست  بیسۆن  پاتریك 
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یەكێك لەو ڕۆماننوسە گەنجانەی لەم سااڵنەی 
دوایدا، زۆرترین جەماوەری هەیەو خوێنەرێكی 
ڕۆمانئامێزەو  نیوەی  پەیدابووە،  بۆ  زۆری 
مەرگی شاعیری  باسی  بەڵگەنامەییەو  نیوەی 
گەورەی ڕوسی ئەلیكساندەر پۆشكین دەكات 

 و بەناوی پەیكەری سەركردەوەیە.
كتێبەكەی بێرنارد هنری لیڤیش دەربارەی 
ــارل بــۆدلــێــری  ــكــەیــە كــە شــ شــاعــیــرێــكــی دی
فەرەنسییەو باس لە مردنەكە دەكات، بەناوی 
هـــەردو  ــێــر.  بــۆدل ــی شـــارل  ــانـ دوای ڕۆژەكـ
مەرگی  كە  دەكــەن  بابەتێك  لە  باس  كتێبەكە 
سەركەوتوبوون  نووسەر  هەردو  و  شاعیرە 
ــاس لە  لــە هــەڵــبــژاردەكــەیــانــداو زانــیــویــانــە، ب
كتێبەكەیانداو  لــە  دەكـــەن  كــارەكــتــەرێــك  چ 
كارەكتەری ئەو شاعیرەش چەندێ  لە الیەنی 

دەروونی  و فیكری خۆیانەوە نزیكە. 
ڕوسییە  ئەدەبی  عاشقی  بیسۆن  پاتریك 
لە  قارەمانێتییەی،  هەستی  بەو  سەرسامە  و 
ژیانیشی  دواساتەكانی  تا  و  هەبوە  پۆشكیندا 
بێرنارد  لەبەرامبەردا  نەبوە.  دەستبەرداری 
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هنری لیڤی كارەكتەرێكە، پڕە لەخود ئەڤینی  و 
خود پەسەندی  و تەنانەت هەندێك بە بۆدلێری 
ــەر ئەو  ــەن، گ ــ ــی خــۆیــی نـــاوی دەب ســەردەم

كتێبەشی لەبارەی بۆدلێرەوە نەنووسیبایە.
بوشكین  بیسۆن  كــە  سەیرنییە  ــرەوە  ــێ ل
هەڵبژێرێت   و بێرنارد هنری لیڤیش لەسەر بۆدلێر 
ئەو  نێوان  بەراوردكردنی  هەڵبەت  بنووسێت. 
دوانە هەر لێرەدا تەواونابێت. بۆنمونە گەر پاتریك 
بیسۆن لەڕێی بەسەرهاتی مەرگی پۆشكینەوە، 
ڕۆمانێكی ڕاستەقینەی پێشكەشكردبین )دواتر 
دەگەڕێینەوە سەری(، ئەوا بێرنارد هنری لیڤی 
خستوین  بــەردەســت  جــیــاوازتــری  تێكستێكی 
تایبەتی(.  خەسڵەتی  هەندێ   هەڵگری  )دەقێك 
چونكە  نزیكە،  لەوڕێنەكارییەوە  دواجار  وەلێ  
نووسەرەكەی خۆی لەگەڵ كارەكتەری شارل 
بۆدلێردا دەكات بە یەك، بەتایبەت لەدوا ساڵی 
لە  پەلوپۆكەوتنی  لــە  لەساتی  ــە  وات ژیــانــیــدا. 
برۆكسل،  لە  بەلجیكاو چارەكردنی سەرەتایی 
تامردنی بەساڵێك دوای ئەوە لە نۆڕینگەكەی 

دكتۆر دوڤال لە پاریس. 
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هــنــری لــیــڤــی بـــەجـــۆرێـــك ڕۆمـــانـــەكـــەی 
داڕشتووە، لەهەندێ  شوێندا بەڕاناوی كەسی 
كەسی  ڕانــاوی  بە  جاریش  هەندێک   دوەم  و 
یەكەم باسی بۆدلێر دەكات . ناوێكی سەیر و 
گونجاویش بۆ ئەو شوێنە هەڵدەبژێرێت كە لە 
سەروەختی خراپ بوونی باری تەندروستیدا 
شوێنەكەش  بۆبراوە  بۆدلێری  برۆكسل،  لە 
ناودەنێت- ئاوێنە گەورەكە-. خوێنەر باخۆی 
بۆ  بایەخێكی  چ  ئــاوێــنــە،  كــە  بـــدات  ســەرنــج 
وەك  هاوچەرخی  ئەڤینی  خود  نووسەرێكی 

بێرنارد هنری لیڤی هەیە.
شارل  وڕێنەكانی  بڵێین  دەتوانین  لێرەوە 
بــۆدلــێــر لـــەدوا ڕۆژەكـــانـــی ژیــانــیــدا- لەڕێی 
وڕێنەی  گیانەاڵكانییەوە-،  و  گۆڕینەوە  نامە 
فەیلەسوفێكی وەك بێرنارد هنری لیڤییە، بەاڵم 
بەدوراییەكی زۆرەوە. لەگەڵ ئەوەدا و تەنانەت 
گەر حەزیشمان بەچارەی هنری لیڤیش نەبێت، 
بەاڵم خوێندنەوەی ئەو تێكستە چێژ بەخشە  و 
بڕێكی زۆری دەقەكەش، لەسەر دەستنووسە 

تایبەتی  و نامەكانی بۆدلێر بوونیادنراوە. 
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بەدرێژایی  نامانەی  و  دەستنووس   ئــەو 
ــگــیــرابــوون  و  ــی، هــەڵ ــ ــەواوەت ــ ــی ت ــەك ســەدەی
ئەوكاتە  تا  نەدەگەیشت.  پێیان  دەستی  كەس 
)جیرار(  وەك  نەناسراوی  نەدیو  و  كەسێكی 
بێرنارد  كتێبەكەی  ســەرەكــی  كارەكتەرێكی 
ــات  و  ــ ــری لــیــڤــیــیــە، دەســـتـــی پــێــیــان دەگـ ــن ه
ئەم كەسە چۆن  نازانین  ئێمە  كۆیاندەكاتەوە. 
زۆر  توانیویەتی،  و  گەیشتوە  بەوانە  دەستی 

زیرەكانە سوودیان لێ  ببینێت .
تێدا  كتێبەكەی  بیسۆن  پاتریك  ئەوساڵەی 
ئەریك  تــونــدی  ڕكابەرییەكی  بـــاوكـــردەوە، 
خەاڵتەكەی  ئەویش  دواجــار  كردو  ئۆرسینای 
بردەوە. هەرچەندە لەڕوی میدیاوە ئەو توانایەی 
بێرنارد هنری لیڤی نییە، تا ڕەواج بۆ كارەكانی 
)پەیكەری  ڕۆمــانــی  هــەرحــاڵ  بــە  پەیدابكات. 
بەمانای  ڕاستەقینەیە  ڕۆمانێكی  ســەركــردە(، 
ڕۆماننووسینی  لۆژیكی  و  وشەكە  پڕاوپڕی 
تایبەتی تێدایە و بە سایکۆلۆژیای کارەکتەرەکانی 
بەژیانی  سایكۆلۆژی  قوڵبوونەوەی  ئاشنایە. 

كارەكتەرەكانیدا هەیە..
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بیسۆن وەك هنری لیڤی ڕۆمانەكەی لەدوا 
مەرگی  لە  )واتــە  پێدەكات  دەســت  ڕوداوەوە 
جیاوازییەكەیان  بەاڵم  شاعیرەكەوە(،  خودی 
لــەدەســتــنــووس  و  ئـــەوەی بیسۆن  ــە  ــەوەدای ل
ژیانی  لــە  بەڵكو  پــێــنــاكــات،  دەســـت  ــەوە  ــام ن
خۆیەوە و لە ڕوداوەكانەوە دەست پێدەكات. 
ــە جــۆرەكــان  ــەی بــەجــۆرێــك ل ــ ــ ئـــەو ڕوداوان
پوشكین  كــوژرانــی  )ڕوداوی  ئاشناین:  پێی 
فەرەنسی،  خانەدانێكی  لەگەڵ  بەشمشێربازی 
بۆ بەرگریكردن لە ناوبانگی هاوسەرەكەی كە 
بووەتە بنێشتەخۆشەی دەمی خەڵك  و خوای 

شارەكەی(. 
بیسۆندا  كتێبەكەی  لە  بەخشە  چێژ  ئــەوە 
ئەوەیە، وەك نووسەرێك هەر دڵسۆزە بۆچین 
بەشێوەیەكی  ئەگەرچی  خۆی،  توێژەكەی   و 
ــت، چــونــكــە هــەر  ــێ كــاریــكــاتــێــریــســتــانــەش ب
لەسەرەتای تێكستەكەیەوە دەبینین لە هەوڵی 
ئەوەدایە، ڕوداوەكانمان لەڕوانگەی خزمەتكارە 
بۆ  پۆشكینەوە  ئەلیكساندەر  تایبەتەكەی 
بەوكارەشی،  و  نیكیتایە  ناوی  كە  بگێڕێتەوە 
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بیسۆن وادەكات هەم خۆی  و هەم ئێمەش چێژ 
ببینین  ڕوداوەكـــان  ماجەرای  كە  لەوەببینین 
وەرگرین.  هەڵوێست  نیكتیاوە  لەڕوانگەی   و 
تەنانەت بەچاوی سۆز و بەزەییەوە لەو ڕق  و 
كینەیەش بڕوانی كە ئەو خزمەتكارە، دەرهەق 
بە هاوسەرەكەی پوشكین هەیەتی  و پێیوایە، 
لەبن  هاتوە،  مامۆستاكەیدا  بەسەر  هەرچی 

سەری ئەودایەو ئەو سەبەبكارییەتی.
بەدرێژایی 360 الپەڕەی ڕۆمانی )پەیكەری 
سەركردە(، پاتریك بیسۆن ژیانی ئەلیكساندەر 
پوشكین بەسەردەكاتەوە، بەاڵم لە كۆتاییەوە 
بەڕۆژی كوشتنەكەی دەست  بەرەو سەرەتا. 
پێدەكات و پێ  بەپێ  لەگەڵ گیان دەرچونەكەیدا 
لەشمشێربازیەكەدا  ئــەوەی  پــاش  دەڕوات، 
برینداردەبێت . گوێ  بۆقسەكانی شل دەكات  و 
بەوردی دیقەت دەدات  و ژورەكان تەی دەكات  
هــەوڵــدەدات،  و  دەچێت   قسەكاندا  ــەدوای  ب و 

لەپاشخانی ڕوداوەكان تێبگات.
ئــەوشــتــانــە  لــــەتــــەواوی  ئـــــەوەی  دوای 
تا  دواوە  بــۆ  دەمــانــگــێــڕێــتــەوە  دڵــنــیــادەبــێــت، 
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لەگەڵماندا ئەو هەلومەرج  و ڕوداوانە تاوتوێ  
كــردە  پوشكینیان  ئەلیكساندەر  كــە  بــكــات 
ئەو  ئەگەرچی  ڕوسیا  شاعیری  گەورەترین 
لەتەمەنێكیشدا مرد كە هێشتا سی  و هەشت 

ساڵی تەواونەكردبوو.
بێگومان پاتریك بیسۆن ژیانی پوشكینمان  
ــۆ دەگـــێـــڕێـــتـــەوەو  ــەوە بـ ــ ــۆی ــای خــ ــدگـ ــەدیـ لـ
لەگەڵ  زۆری  جــیــاوازی  گــێــڕانــەوەكــەشــی، 
بارەیەوە  لە  كە  فەرمیەدانییە  ژیاننامە  ئــەو 
نووسراون، بەاڵم ئەوەی جیاوازە ئەوەیە، ئەو 
دێت لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانكاریانەدا باسی 
دەکات کە واڵتێکی وەک ڕوسیا، لەسەرەتاکانی 

سەدەی نۆزدەهەمدا پێیدا تێدەپەڕی.
هــەروەهــا گــۆڕانــكــاری كــۆمــەاڵیــەتــی ئەو 
بواری  چۆن  كە  دەدات  نیشان  سەردەمەمان 
ڕەخساندوە، تا شاعیرێكی بەهەرەمەندی وەك 
قەیسەری  بەگژ  بكات،  ئــەوە  زاتــی  پوشكین 
ڕوســـدا بــچــێــتــەوە. لــە بــەرامــبــەریــشــدا وەك 
شتێكی زۆر ئاسایی، سەیری دورخستنەوەی 
پەڕی  ئەو  بۆ  قەیسەرەوە،  لەالیەن  پوشكین 

سنوورەكانی باشووری واڵت بكات.
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ئەوانەمان  هەموو  كتێبەكەیدا  لە  بیسۆن 
شاعیرە  ئەو  بەكارەكتەری  و  دەكات   بۆباس 
یەكەم،  بەپلەی  كە  دەبێت  مەزنەش سەرسام 
پوشكین  نالەباربووە.  و  بزێو  كارەكتەرێكی 
دوای ئەوەی نیكۆاڵی یەكەم لێیخۆش دەبێت  
بەگژ  پێشتر  ــەوەی،  ل لێدەكات  چاوپۆشی  و 
و  چۆتەوە  یەكەمدا  ئەلیكساندەری  قەیسەر 
بەاڵم  مۆسكۆ،  بۆ  بگەڕێتەوە  پێدەدات  ڕێی 
وەك جاری جاران  و بێ  ئەوەی شەش ساڵی 
بێت،  تێدا گۆڕیی  تاراوگە هیچی  لە  مانەوەی 
لەجاران  زیــاد  و  نالەباری   دەداتـــەوە  دەســت 

لەخۆباییانە ڕەفتار دەكات . 
بەپەیوەندیە  بەشەنگ  و شۆخی خۆیەوەو 
لەگەڵ ژناندا دەنازێت  و هەروەها  زۆرەكانی 
وێــردی  بــووبــووە  كــە  بەشیعرەكانیشییەوە 
تر  ئەوەندەی  ئەمانە  خوێنەران.  سەرزمانی 
ــەوەش بەرپەرچی  لــوت بــەرزیــان كــردبــوو، ب
هەڵوێستێكی  كە  دەدایەوە  ڕەخنەگرانەی  ئەو 

دوژمنكارانەیان لێوەرگرتبوو.
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 شەوانە بە بەردەوامی، لە مەیخانەو ماڵی 
دۆســت  و  دەكـــردەوەو  ڕۆژی  لەشفرۆشاندا 
ئەوانە  ــوو.  ــەدەورب ل زۆریــشــی  هاوڕێیانێكی 
ئایكۆنەیەك  كــردبــوویــانــە  و  دەیــانــپــەرســت  
كــۆزۆلــۆفــی  نیكتیا  وەك  بـــەاڵم  ــان،  خــۆی بــۆ 
بۆمانی  كتێبەدا  لەو  تایبەتییەكەی  خزمەتكارە 
باس دەكات، هەموو ئەوشتانە لەچركەساتێكی 
كە  بەتایبەت  ــت.  دێ كۆتایی  ــانــەدا  ســەرەڕۆی
دەبێتە هاوسەری خاتو ناتالیا نیكۆالیفنا. ناتالیا 
حیسابەكەی  و  حــەد  بێ   جوانییە  ســـەرەڕای 
ئەوق  كەسێكی  هەموو  ئــەوەی  سەرباری   و 
كردبوو، نەیتوانی ئەو خزمەتكارە كە بیسۆن 
والێبکات  ــەكــەی،  ڕۆمــان كلیلی  كردویەتییە 

خۆشی بووێت.
بویستایە،  خــۆشــی  چــۆنــی  چـــۆن  ئــاخــر 
لەكاتێكدا هەر ئەوەندە بی بینیایە داوای لێدەكرد، 
وریابێت  و پێی لەو توتكە سەگانە نەكەوێت كە 
بەهەرجێیەكی خانوە پانوپۆڕەكەیدا بڕۆشتایە 

بەشوێنیەوەبوون.
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مرۆڤ  پوشكینی  بیسۆندا،  كتێبەكەی  لە 
دەچێت  ئەقڵدا  بە  جا  سەرەكییە.  كارەكتەری 
غەیری ئەوە، شتێكی دی كارەكتەری سەرەكی 
كۆ  كە  مرۆڤێک  وەک  پوشكین  بــەاڵم  بێت؟، 
لە  و  دەكــات   و سەرەڕۆیی  ناكاتەوە  هیچ  لە 
لەزۆربەی  مرۆڤە  ئەم  بەردەوامدایە.  ڕیسكی 
قارەمانێتی  ڕۆمانەدا،  ئەو  الپەڕەكانی  زۆری 
بۆ پوشكینی شاعیر جێدێڵێت. ئەو شاعیرەی 
پێدەكات  و  كــارەكــانــی  نــاوەكــی  بڵێسەیەكی 
بیسۆن نهێنیەكەیی بۆ هەڵنایەت . ئێمەش وەك 
سەری  تێناگەین  و  نهێنیە  لــەو  خوێنەرانی، 

لێدەرناكەین. 
كتێبەكە،  بەشی  بە  بەش  بەدرێژایی  ئێمە 
فەزایەكی  دەدەیـــن  و  ــان  ــەڕوداوەك ل سەرنج 
ئەزمون  ڕوسیا  ئەو سەردەمەی  تێكچژراوی 
ئەو  خانەدانەكانی  و  كلتوری   ژیانی  دەكەین ، 
ئەفسەر  و  قــەیــســەر  ــەر  ب و  دەبینین   واڵتـــە 
ــۆڵ  و ڕۆحــە  ــۆگ ــان  و گ ــەك و خــانــمــە جــوان
دەبڕین  ڕوبارەكان  دەكەوین  و  مردووەكانی 
ــر و كــۆچــە وەهــمــیــەكــان  ــەف ب  و كــۆشــك  و 
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و  خــەون   تــەنــانــەت،  دەبینین  و  ئیسپانیا  بــۆ 
خزمەتكاردا  نیكتیای  لەگەڵ  نائومێدیەكانیش 
هەر  هێشتا  بەوانەشەوە  کەچی  بەشدەكەین. 
بەناخی پوشكیندا ڕۆبچین  و  لەتواناماندانییە، 

دەستمان بڵێسەی ڕۆحی بگات.
لەگەڵ  هــاوڕابــێــت  بیسۆن  ــەوەی  ئـ وەك 
كە  دەكـــەنـــەوە  ــی  ــات دوپ هەمیشە  ئـــەوانـــەی، 
قورسترین  و گیرترین تەلیسمی بوون، ڕۆحی 
لەوپەڕی  بیسۆن  پێدەچێت  لێرەوە  شاعیرە. 
ڕاستگۆیدابێت لەگەڵ خۆیدا، كاتێك بەردەوام 
ئاستانەی  لــەبــەردەم  زۆرەوە،  بەسامێكی   و 
ڕۆحی پوشكیندا دەوەستێت  و پڕكێشی ناكات. 
ئەوەش تەواو پێچەوانەی ئەوەیە كە بێرنارد 
الپەڕەیەكی  لەهەموو  و  دەیكات  لیڤی  هنری 
كتێبەكەیدا پێیوایە، پەی بەڕۆحی بۆدلێر بردوە 

و دەستی بە قواڵییەكانی ناخی گەیشتوە. 
هەر  ئەویش  ئــەوەیــە،  ڕاستییەكەی  ــەاڵم  ب
ــی ڕۆحـــی بــۆدلــێــردا  ــ ــان ــ ــەردەم دەروازەك ــەبـ لـ
ماوەتەوە و لەوە زیاتر نەچۆتە پێش  و لە نێوان 
مەرگی شاعیر و ڕۆحیدا لێی تێك چوە و تێكەڵ 
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بێرنارد  ئــەوەی  چونكە  ــردون،  ك یەكتری  بە 
و  بەرێت   بۆ  دەستی  زانیوییەتی  لیڤی  هنری 
نەك ڕۆحی.  بوە  بێت، مەرگی شاعیر  داخڵی 
ئەوەش هەمان ئەو شتەیە كە بیسۆن لەگەڵ 

پوشكیندا كردویەتی.  
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ئەلبێر كامۆ لەنێوان

سیاسەت  و نیەت باشیدا
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ساڵی 1960 ڕوداوێكی قەڵبی  ئۆتۆمۆبێل 
كۆتایی بە ژیانی یەكێك لە گەورە نووسەرانی 
ــەو نـــووســـەرە  ــ ــا. ئ ــن ســـــەدەی بــیــســتــەم هــێ
گەورەیەش ئەلبێر كامۆی خاوەنی ئەفسانەی 
سیزف  و مرۆڤی یاخیبوو. سەروەختێك بەو 
ڕووداوە مرد، تەمەنی لە چل  و حەوت ساڵی 
نێوبانگی  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەكردبوو.  تێپەڕی 
بە  یــان  نوسینەكانی  بە  چ  گرتبووە،  دنیای 

هەڵۆێستەكانی یاخود بەكارەكتەری خۆی.
كــامــۆ كـــە خـــەاڵتـــی ئــەدەبــیــاتــی نــۆبــڵــی 
نووسەرە  لەو  بوو  یەكێك  هێنابوو،  بەدەست 
كەمانەی فەرەنسا  بەرهەمەكانیان بەچڕی بۆ 
نمونە  بۆ  تەرجومەكرابوون.  دیكە  زمانەكانی 
هەر لەكۆتایی چلەكانی سەدەی ڕابردووەوە، 
دەیتوانی دەستی  هەموو خوێنەرێكی عەرەب 
بەوەرگێڕانی بەرهەمە مەزنەكانی ئەلبێر كامۆ 
ڕابگات. ئێمە لەمڕۆدا دەتوانین بڵێین كتێبەكانی 
لەسەرچاوە سەرەكیەكانی  بوو  یەكێك  كامۆ، 

پێگەیاندنی ڕۆشنبیرانی نوێی عەرەب.
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لە  و  تاعون   بۆ  سیزفەوە  ئەفسانەی  لە 
بەدحاڵی بوونەوە بۆ نامۆ  و كالیگۆال، خوێنەری 
ــی چــۆن كــامــۆ دەخــوێــنــێــتــەوەو  ــزان ئێمە دەی
ــانــەت گــەر  ــات  و تــەن ــ لــەبــەرهــەمــەکــانــی دەگ
دەكەوێتە  چۆن  دەیزانی  بوایە،  نووسەریش 

ژێركاریگەرییانەوە.
 1913 ساڵی  لەبەرئەوەی  هەر  كامۆ  ئایا 
ــە شــارەكــانــی جــەزائــیــر لــەدایــك  لــەیــەكــێــك ل
بووبوو، ساڵی 1960 وەك پێشتر ئاماژەمان 
گیانی  هاتوچۆ  ــەڕوداوی  ب لەفەرەنسا  پێكرد 
گــەورەبــوو؟  نووسەرێكی  ــوو،  دابـ لــەدەســت 
بەبۆچونی ئێمە ئەلبێركامۆ نووسەرێكی مەزن 
نییە- ئەڵبەت ئەوە شتێكە جێی گومان  بوو- 
ئەو  بۆئەوەی  نەبوو  بەس  هەرئەوە  بــەاڵم   ،
هەموو خوێنەرە بەالی خۆیدا ڕابكێشێت، یان 
وەك هەندێ  پێیانوایە شۆرەت  و نێوبانگی ئەو 
لەساتەوەختێكی  هەبوو،   بــەوەوە  پەیوەندی 
دیاریكراودا هات  و ئایدیا و تێزگەلێكی تایبەتی 
لەگەڵ خۆیدا هێنا كە پرسیار و نیگەرانییەكانی 

ئەو قۆناغە تیایدا ڕەنگیان دابوەوە.
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تەنها  نێوبانگیشی  ــەورەی  و  گـ تەنانەت 
بەرهەم  لە  هەندێ   كە  بەوەوەنییە  پەیوەندی 
پوچگەرایانەیان  خەسڵەتێكی  ئایدیاكانی،   و 
خوێنەرانێكی  بەدڵی  ئەوەش  ڕەنگە  و  هەبوە 
ژیــاوە.  تێدا  ئــەوی  كە  بووبێت  قۆناغە،  ئــەو 
پێویستە  و  نییە  بــەس  ئــەوەنــدە  هــەر  نەخێر 
شتێكی دیكە سەرباری ئەوانە بخەین، ئەویش 
نەك  ــرۆڤ  م وەك  خۆیەتی  كامۆ  توانستی 
وەك نووسەر. ئەو توانی ڕۆحی یاخی بوون 
نۆرم  و  كە  بكات  مومارەسە  لەسەردەمێكدا 
بەهاكان تیایدا بەرەو پوكانەوە دەچون  و نۆرم 
 و بەهای دیكە، سەریان دەردەهێنا و دنیایەكی 
تازە لە دروستبووندا بوو. ئەو دنیا تازەیەش 
پەیامی ئازادی  و دەسپێك  و هەستانەوەی بۆ 
عەیامێك  كە  بوو  پێ   نەتەوانە  میللەت  و  ئەو 

بوو ژێردەستە و داگیركراوبوون.
زەنــا و  هــەرا و  پڕ  قۆناغە  لــەو  كە  كامۆ 
گۆڕانكاریانەدا ژیا، توانی لەبەرهە ئەدەبیەکاندا 
لە  بەاڵم  بكات،  ماناكانی  لەهەندێ   گوزارشت 
سیاسیەكانیدا،  هەڵوێستە  لە  و  فیكری   كتێبە 

زیاتر و زۆرتر تەعبیری لێدەكردن.
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ئەم كتێبەی لەخانەی وەشانی )الرماتانی( 
پاریس چاپكراوەو بەناوی كامۆ  و سیاسەتەوەیە، 
ــەردەم ئــیــشــكــالــیــەتــی  ــ ــەب ــ ــك  و ڕاســــت ل ــ ڕێ
ڕامـــان  ســیــاســەتــەوە  بــەدنــیــای  ئەلبیركامۆ 
توێژینەوە  ئەو  تەواوی  كتێبەدا  لەو  دەگرێت. 
و گفتوگۆیانە دەخوێنینەوە كە لە چوارچێوەی 
ساڵێك  پێشكەشكراون و  نانتێردا  كۆنفرانسی 
لەو  ســازكــراوە.  كتێبەكە  چاپكردنی  لە  بــەر 
كۆنفرانسەدا ژمارەیەكی زۆر لە لێكۆڵیاران  و 
بیرمەندان بەشداربوون  و تێكڕاشیان، ئاشنای 
كامۆ و بەرهەمەكانی بوون. تەوەری سەرەكی 
ــە پــەیــوەنــدی  ــووە ل كــۆنــفــرانــســەكــە بــریــتــی بـ

ئەلبێركامۆ بەسیاسەتەوە.
ئایا ئەلبێركامۆ نووسەرێكی سیاسی بوە؟ 
خاوەنی  لە  كاتێك  لەمجۆرە  پرسیارێكی 
ــت، وەاڵمـــدانـــەوەی  ــرێ ــاعــون( دەك )نــامــۆ  و ت
بەرهەمەكانی  تاوتوێی  بەوەنییە  پێویستی 
بكەین تا هەڵوێستی سیاسی ئەوی پێ  دیاری 
بكەین، یان بزانین هەڵوێستی سیاسی گشتی 
پێشتر  ئــەوەی  نمونە وەك  بۆ  بــوە.  ئەو چی 
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لەوانەیە  یاخود  كردی،  بەلزاك  لەگەڵ  ئەنگڵز 
یەكێك  بەرهەمەكانی  لەگەڵ  لــەمــڕۆدا  ئێمە 
بیستەمی  ســەدەی  گەورەكانی  لەنووسەرە 

وەك تۆماس ماندا بیكەین.
كامۆ بۆخۆی لەجنسی ئەو نووسەرانەبوو 
كە بەدرێژای ژیانی خۆی و بۆ تەنها ساتێكیش 
كەینونە و  لەبون  و  چییە، ڕەهەندی سیاسی 
تێكستەكانیدا غایب نەبوو. ئەو لەو نووسەرانە 
تێكستەكانیدا  لەنێو  بێت  و  بێدەنگ  نــەبــوو 
بكات،  خۆی  هەڵوێستی  لەبۆچون  و  تەعبیر 
بەرز  بەدەنگی  لــەوانــەی  بــوو  یەكێك  بەڵكو 
گەورەترین  بە  بێدەنگییان  دەكردو  هاواریان 
و  جەنگ   كــە  لەدنیایەكدا  دەزانـــی،  تاوانێك 
ناهەقی  و ستەم  و ڕەگەزپەرستی  و زەبر و 
كۆلۆنیالیزم،  تۆتالیتاری  و  دەسەاڵتی  زۆری 

وێرانی كردبوو.
بەاڵم كێشەی گەورە كە لەكاتی قسەكردن 
ئــەوەیــە،  دێتەپێش  ئەلبێركامۆ  ــارەی  ــ دەربـ
هەڵوێستی ئەو لەهەموو ئەو پرسە سیاسیانە، 
خراپەوەبووە.  و  چاكە  لەڕوانگەی  هەمیشە 
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بەجۆرێك ئێمە گەربێتو بەژیان  و بەرهەمەكانی 
واقیعە  بــەو  ئەوانەشمان  بچینەوەو  كــامــۆدا 
لێكردوە،  گوزارشتی  كە  گرێدا  سیاسییەوە 
ئەوا دەگەینە ئەوەی بڵێین كامۆ نووسەرێكی 
مۆراڵی بوە، زیاد لەوەی ئەكتیڤیستێكی سیاسی 
چۆن  دەیزانی  بوە  بیرمەندێك  واتە  بووبێت. 

جیاوازی لەنێوان چاكە و خراپەدا دەكات.
لەبەرەیەكدا  لە سیاسەتدا  لێرەوە زۆرجار 
چاكەیە،  بـــەرەی  پێیوابووە  كــە  ــا  ڕادەوەســت
دەزانــی.  کەبەخراپی  دیكە  بەرەیەكی  ــە  دژب
واتە دەتوانین بڵێین كامۆ هیومانیست بووەو 
بیریارانی  گەورە  ئاستی  دەیگەیەنێتە  ئەوەش 
مۆراڵ. ئەو بیریارانەی هەر لەسەرەتای تەمەنی 
الوێتیەوە بەچڕی دەستی بەخوێندنەوەیانكرد، 
جان  بەڕێنومایی  لەژێرچاودێری  و  بەتایبەت 

گرانێی مامۆستا و هاوڕێی.
سیاسی،  بیرمەندێكی  وەك  كەمجار  بەاڵم 
یان نووسەرێك كەخاوەن پرۆژەیەكی سیاسی 
بێت دەركەوتووە. بەبۆچونی ئێمە هەڵوێستی 
بەناوبانگ  و ناڕۆشنی لەشەڕی ئازادیخوازی 
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ــەودا.  ئ ژیانی  لە  پرسیارە  شوێن  جەزائیر، 
چۆن  دەزانین،  بەڕونی  لەمڕۆدا  ئێمە  چونكە 
جەزائیرییەكان  سەروەختێك  لــەســەرەتــاداو 
لەالیەن  كە  ڕاپەڕین  ستەمە  زوڵــم  و  دژبــەو 
كۆلۆنیالیستەوە  خۆسەپێنەری  دەســەاڵتــی 
ــرا، داكـــۆكـــی لــێــدەكــردن  ــ ــان دەكـ ــەری ــب ــەران ب
لــەدژی  شۆڕشەكەیان  سەروەختێک  کەچی 
شۆڕشی  بۆ  گــۆڕا  ستەمکارییەوە،  و  ــم   زوڵ
سەربەخۆخوازی  و دەیانویست گەلی جەزائیر 
بكەوێتەوە  واڵتەكەیان  بەڕێوەبردنی  جڵەوی 
بەو  بەرامبەر  لەبێدەنگی  جگە  كامۆ  دەســت، 

ڕوداوانە، هەڵوێستێكی دیكەی نەبوو.
كامۆ جیاوازیەكی تەواوەتی، لەنێوان یاخی 
لەوەی  جیاوازی  ــرد.  دەك شۆڕشدا  بــوون  و 
تاكە كەسێك بەگژ زوڵم  و ناهەقیەكدا بچێتەوە، 
ئامانجێكی  بۆخاتری  میللەتێك  ئەوەی  لەگەڵ 
دەكرێت  لــێــرەوە  بكات.  شــۆڕش  دیــاریــكــراو 
بەبیرمەندی پاسیڤی شۆڕش ناوزەدی بكەین. 
واتە هەوڵەكانی هەمیشە تائەوشوێنە بڕی 
كردوە كە الیەنگری ناڕازیی  و مافخوراوان بێت، 
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بەاڵم سەروەختێك ناڕەزایی  و قبووڵنەكردنی 
زوڵم  و زۆر وەرگــۆڕاوە و بۆتە پڕۆژەیەكی 
سیاسی، لەوكاتەدا بێدەنگی لێكردوە و هیچی 

نەوتوە. ئەمەش بۆخۆی جێگەی پرسیارە.
ــاس لە  ــەرچــی كــاتــێــک  بـ ــەاڵم بــۆچــی ه ــ ب
سێ   و  بێ   دەكەین،  ئەلبێركامۆ  سیاسەت  و 
دوو هەڵوێستی ئەو لەشەڕی جەزائیر دێنینەوە 

بەرباس؟
بێگومان ئەوە پرسیارێكی ڕەوایە و شتێكە 
دەزانــیــن  ئێمە  چونكە  نییە،  لــەخــۆڕا  هـــەروا 
لەئاست  هەر  سیاسەت،  لە  كامۆ  هەڵوێستی 
كۆتایی  جەزائیریدا  ڕزگاریخوازیی  شــەڕی 
نایەت  و زۆر پرس  و باسی سیاسی دیكەش 

دەگرێتەوە.
بـــۆ نــمــونــە ئـــەو وەك خـــۆی لـــە هــێــزی 
ــدا، دژ بـــە ئــەڵــمــانــیــای  ــســی ــەرەن بـــەرگـــری ف
تەنانەت  و  جەنگاوە  واڵتــەكــەی  داگیركەری 
بــۆتــە ســـەرنـــووســـەری گــۆڤــاری )كــۆمــبــا (و 
لەمەدگەشقەر دژی سەركوتكردنی جەماوەری 
یەكێك   1949 ساڵی  وەستاوەتەوەو  ناڕازی 
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بووە لەوانەی، واژۆی لەسەر ئەو بەیاننامەیە 
كردوە كە داوای ڕاگرتنی سزای لە سێدارەدانی 

كۆمۆنیستەكانی یۆنانی دەكرد.
ــخــراوی  ــك ــا ســەروەخــتــێــك ڕێ ــ ــەروەه ــ ه
ژەنـــەراڵ  ئیسپانیای  ئەندامێتی  یۆنیسكۆ 
فرانكۆی قبوڵكرد، كامۆ دەستلەكاركێشانەوەی 
 1953 ساڵی  ڕاگەیاند.  ڕێكخراوە  لەو  خۆی 
كرێكارانی  شــۆڕشــی  بــۆ  خــۆی  پشتیوانی 
 1956 ساڵی  ڕاگــەیــانــد.  ــاوا  خــۆرئ بەرلینی 
لەدژی سەركوتكردنی شۆڕشی مەجەڕستان 
لە الیەن هێزەكانی یەكێتی سۆڤێتەوە، دەنگی 

ناڕەزایی هەڵبڕی.
نییەو  هەمووشتێك  ئەمە  لەڕاستیدا  بەاڵم 
ئێمە گەربێتو سەرنج لە ڕەوتی تەواوی ژیانی 
تــەواو  ئاڕاستەیەكی  دەبینین  بــدەیــن،  كامۆ 
بەشێكی  سیاسەت  بگرە  و  بــوە  سیاسیانە 
سەرەكیشی بوە. بەجۆرێك ژیانی كامۆ دەبێت 
بەدو بەشەوە سیاسەت  و نووسین  و جگە لەو 

دوانە، شتێكی دیكە نابینین.
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پوچگەرایی  و كارە كوشندەكان:
دوای  دەڵێت:  پێمان  ئەلبێركامۆ  ژیاننامەی 
فەلسەفە  گرینێ   جان  بەسەرپەرشتی  ئەوەی 
پــەیــوەنــدی   1935 ــی  ــە ســاڵ ل ــێــت ،  ــن دەخــوێ
و  دەكات   فەرەنسییەوە  كۆمۆنیستی  بەپارتی 
دەبێت.  سااڵن  بیستودو  تەمەنی  لەوكاتەشدا 
ساڵی 1933 هاوسەرگیری دەكات  و دوای دو 
ساڵ بەلێكجیابوونەوە كۆتایی دێت. مانەوەی 
لەڕیزەكانی پارتی كۆمۆنیستدا، تەنهایەك ساڵ 
دەخایەنێت  و هەرزو لە ساڵی 1936 وازیان 

لێدێنێت.

بەاڵم بۆچی وازیان لێدێنێت؟
ناچێزیان  زۆر  هەڵوێستی  لــەبــەرئــەوەی 
ــرت و ئــەو  ــ ــە عــەرەبــەكــانــی جــەزائــیــر وەرگـ ل
هــەڵــوێــســتــانــەش بـــەبـــڕوای كـــامـــۆ، هــەمــان 
لە  بــوو  كۆلۆنیالیزم  حكومەتی  هەڵوێستی 
هەڵوێستی سیاسی  یەكەمین  ئەوەش  پاریس. 
بــەدرێــژایــی  و  ــر  ــەدوات ك ــەوبــوو  ئ یاخیانەی 
چارەكەسەدەیەك، لەسەری بەردەوام دەبێت. 
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و  بەسەفەر  هەرهەمووی،  چارەكەسەدەیەك 
بوونەوە خەریك  یاخی  گەڕان  و  نووسین  و 

دەبێت. 
دامەزراندنی  لە  بــەشــداری   1936 ساڵی 
ــەوەی  ــ ئ دوای  دەكـــــــات،  كــــــاردا  ــۆی  ــانـ شـ
ببێتە  بتوانێت  هونەر  ڕەنگە  دەكــات  هەست 
حیزبایەتی  سیاسەتی  سیاسی  ئەلتەرناتیڤێكی 
ســەرەتــای  شانۆییە  تیپە  ــەو  ئ ڕاســتــەوخــۆ. 
شانۆداو  لەبواری  بــوو،  كاركردنی  یەكەمین 
شانۆییەكانی  تێكستە  یەكەمین  هەرلەوكاتەدا 
قۆناغەدا  هەرلەو  هاوكات  دەنووسێت.  خۆی 
هەرچی ئیش هەیە دەیكات، بۆئەوەی بتوانێت 
بژیت  و درێژە بەخوێندن بدات. لەگەڵ شانۆی 
بەچاكی  دەگەڕێت  و  جەزائیر  هەموو  كــاردا 

بەو واڵتە ئاشنا دەبێت. 
لەگەڵ  كاركردنی  لەماوەی  باسە  شایەنی 
لە  هەندێک   دەكاتەوە  بیرلەوە  گروپەدا،  ئەو 
كارە ئەدەبییە گەورەكانی مالرۆ  و ئەندرێ  جید 
و مۆنتر الن  و... هتد، ئامادە بكات بۆ شانۆ. 
ئیتاڵیا و  ئیسپانیا و  دوای جەزائیر سەردانی 
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چیكۆسلۆڤاكیا دەكات  و دیستۆڤسكی  و نیچە 
و شپنگلەر دەخوێنێتەوە. دەست بە نووسینی 
باودەكاتەوە.  زەمــاوەنــد  دەكــات  و  كالیگۆال 
گەاڵڵە  ال  نامۆی  ڕۆمانی  بیرۆكەی  یەكەمین 
ئەفسانەی  نووسینی  لە  بیر  هاوكات  دەبێت. 

سیزف دەكاتەوە . 
و  درێـــژەكـــەی   و  دوور  ــەرە  ســەف دوای 
گرنگییەكی  كامۆ  جەزائیر،  بۆ  ــەوەی  گــەڕان
زۆر بەژیانی خەڵك  و خوای قەبائیل دەدات  و 
لەبارەوە  توێژینەوەیەكی سۆسیۆ- سیاسیان 
فەرمانڕەوای  كــارەی  بەو  بەاڵم  دەنووسێت، 
گشتی جــەزائــیــر لــەخــۆی تـــوڕە دەكـــات، كە 
جەنگی  دوەم  هەاڵیسانی  بـــوو.  فــەرەنــســی 
هێزی  بەڕێزەكانی  پەیوەندیكردنی  و  جیهانی  
فەرمانڕەوایە  ئــەو  توڕەیی  لە  بەرگرییەوە، 
1943 دەگەڕێتەوە  ڕزگاری دەكەن  و ساڵی 

پاریس.
ســەرەكــی  و  بەشێوەیەكی  ســااڵنــەدا  لــەو 
كاریگەر بەشداری هێزی بەرگری دەكات، بەاڵم 
ئەوە وای لێدەكات زیاتر قوڵبێتەوە و پرسیار 
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دەربارەی سود و مانای هەموو شتێك بكات. 
دوای ئەوەو سەروەختێك جەنگ كۆتایی دێت، 
نووسینی شانۆنامە دەكاتە ئامڕازێك بۆئەوەی 
پرسیارگەلێك لە خۆی  و لەوانی دیكەش بكات. 
پرسیاری  لەهەرشتێ   بــەر  پرسیارەكانیشی 
سیاسی بوون. ئەو دەیزانی چی ڕەتدەكاتەوە 
و دەشیزانی مرۆڤ دەبێت لەچی یاخی بێت، 
بەاڵم لەدوای یاخی بوون دیوارێكی گەورە لە 

پرسیار و پێچ  و پەنا دێتە پێشێ .
كامۆ  ژیاننامەی  مێژوونوسی  لیكلیكی  گی 
جیهانیدا  جەنگی  دوەم  )لــەمــاوەی  ــێــت:  دەڵ
ــەوەی نــازیــزم،  ــژداچــوون ــەگ بـــەرخـــودان  و ب
مرۆڤ  پوچگەرایی  ڕەنگە  فێركرد  كامۆیان 

بەرەو كاری كوشندە و ترسناك بەرێت(.
كامۆ دەیزانی پێویستە هەموو بەرخودانێك 
مانایەكی  هیچ  دنیا  گەر  هەبێت.  ئامانجێكی 
ــەم مـــرۆڤ مــانــای هەیە،  نــەبــێــت، خــۆالنــی ك
تاكەبونەوەرە  مــرۆڤ  ئــەو  بــەبــڕوای  چونكە 
هەبێت.  مانای  دەبێت  ئەوەی  لەسەر  سوورە 
لەگەڵ ئەوەشدا پێیوابوو تاكە مانای كەینونەی 
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بزانێت چی ڕەتــدەكــاتــەوە،  لــەوەدایــە  مــرۆڤ 
ــرۆڤ تــەنــهــا بــەوە  ــ ــی م ــوون ــب چــونــكــە مــرۆڤ

دەستەبەر دەبێت كە بتوانێت بڵێت نا.
ئایا ئەم دەرئەنجامە دەمانگەیەنێتە ئەوەی، 
شــەڕی  لــەســەر  ــەو  ئ نــاڕۆشــنــی  هەڵوێستی 
جەنگەی  ئەو  بزانین؟  جەزائیر  سەربەخۆیی 
ئەودا  لەژیانی  تەلیسمێك  گەورەترین  وەك 
تاقیكردنەوەبوو كە  ئەوە گەورەترین  مایەوە. 
لەكاتێكدا  مایەوە،  بەدەستەوستانی  لەئاستیدا 
هەمیشە دەیزانی چۆن ڕووبەڕووی دژوارترین 
بەوتنی  ئەویش  ببێتەوە،  سیاسی  هەڵوێستی 

ئەو نا ناڕەزایەتییە سادە و ساكارە.

 تیرۆری دەوڵەت  و تیرۆری شۆڕشگێڕان
كارەكانی كۆنفرانسی نانتێر كەژمارەیەكی 
زۆر لە نووسەران  و كامۆناسان بەشداربوون 
تیایدا، بۆ ئەوەبوو لەهەموو ڕوویەكەوە باس 
لە پەیوەندی ئەلبێركامۆ بەسیاسەتەوە بكەن، 
دەدەین  بابەتە  بەو  گرنگی  لێرەدا  ئێمە  بەاڵم 
و  جــەزائــیــرە  و جەنگی  كامۆ  بــە  ســەبــارەت 
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ناونیشانی ئەو بابەتەش كە لەو كۆنفرانسەدا 
سەرنجێك  )چەند  بەمجۆرەیە:  پێشكەشكرا 
جەنگی  لەمەڕ  كامۆ  هەڵوێستی  دەربـــارەی 

جەزائیر(. 
)پێدەچێت  دەڵێت:  ڕۆبین  مۆریس  لەوێدا 
هەڵوێست  و  لــەگــەڵ  فــەرەنــســا  گشتی  ڕای 
دەرهـــەق  نــەبــووبــێــت،  كــامــۆدا  بۆچونەكانی 
لەو  شێوەیەكیش  بەهیچ  و  جەزائیر   بەپرسی 
بەو  سەبارەت  نەبووبێت.  حاڵی  هەڵوێستەی 
بەشێوەیەكی  تێگەیشتن  ڕەنــگــە  مەسەلەیە 
باشتر لەژیانی كامۆ، كۆمەكمان پێ بكات تا لە 
ئیلتزامی ئەو بەكێشەی  ڕادەی دەروەستی  و 
وەك:  نموونە  بــۆ  ببین.  حاڵی  جــەزائــیــرەوە 
لە  مــەدەنــی  ئاگربڕی  لیژنەی  دامــەزرانــدنــی 
جەزائیر، هەوڵی بەردەوامی الی دەسەاڵتدارانی 
فەرەنسا لە بەرژەوەندی جەزائیرییەكان، یان 
لەگەڵ  حــوكــمــداربــوون،  فەرەنسیانەی  ــەو  ئ
كــارانــەی  ئــەو  ــی  ــەردەوام ب سەركۆنەكردنی 

سوپای فەرەنسا ئەنجامی دەدان(.
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ڕۆبین  مۆریس  قسەكانیدا  لەدرێژەی  هەر 
تۆڵەسەندنەوە  كــردەوەی  و  كار  )ئەو  دەڵێت: 
دەدراو  ئەنجام  سڤیل  خەڵكانی  لــەدژی  كە 
ــدا،  ــی ــەڵ ــەگ ــدان ل ــێـ ــزاو لـ ــ ــردنـــی سـ ــڕەوكـ ــەیـ پـ
هــەمــوومــان  ئێمە  ــوون  و  ــەب ــەڵ ه تــێــكــڕایــان 
یەكێك  نمونەی  ئەمە  بەرپرسیارین(.  لێیان 
ــاخــۆ دەبــێــت  ــە. ئ ــۆی ــام لــە نــووســیــنــەكــانــی ك
بــەخــراپ  چــەشــنــە،  لــەم  ئیلتیزامێكی  بڵێین 
بەئاستی  زیانی  ــەوداو  ئ بەسەر  شكاوەتەوە 
كامۆیەك  گــەیــانــدوە.  بەرهەڵستكار  كــامــۆی 
لە  یۆنان  و  لە كۆمۆنیستەكانی  پشتگیری  كە 
ئاستی  لە  كــرد،  ئیسپانیا  كۆماریخوازەكانی 

نووسەری كتێبی مرۆڤی یاخیدا بوون؟.
مۆریس  پــرســەی  ئــەم  ئێمە  بــەبــۆچــونــی 
باسیدەكات،  ڕەوانــیــیــە  و  ڕون   بــەم  ڕۆبــیــن 
تەلیسمەیە  و  پرسیار  ئەو  سەرەكی  كرۆكی 
دەربارەی  هەمووشی  بەمێشكمانداو  دێت  كە 

سیاسەتی ئەلبێركامۆیە.
لەشەڕی  كامۆ  هەڵوێستی  ئاشكرایە  وەك 
شەڕی  یەكەمین  كە  جەزائیر  ڕزگاریخوازی 
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شەڕی  لەدوای  ڕاستەقینەیە،  ڕزگاریخوازیی 
داگیركارە  بــە  دژ  فەرەنسییەكان  بــەرگــری 
ــەڕووی  ڕووب زەقــە  شێوە  بەو  ئەڵەمانیاكان، 
نــاڕۆشــن  و  ســەیــر  هەڵوێستێكی  ــتــەوە،  ــێ ب
دەردەكەوێت. بەتایبەت كاتێك شەڕی جەزائیر 
هەندێک   لەپێناو  میللەتێك  كە  شەڕێكەوە  لە 
نەتەوەییدا  ناسنامەی  پاراستنی  و  چاكسازی 
دەیكات( ئەوە بڕوای زۆرێكی زۆری ڕۆشنبیرە 
بۆ  دەگــۆڕێــت  بـــوو(،  فەرەنسا  دڵسافەكانی 
خواستی  ــە  ك ــوازی  وا  ــارخــ ــ ڕزگ شــەڕێــكــی 
دەســەاڵتــی  ــی  ــدن ــەڕان دەرپ دەبێتە  ســەرەكــی 
حوكمڕانییەكی  ــارای  ئ هێنانە  و  داگیركاران  

خۆماڵی لە واڵتدا.
كامۆ  لە  داوا  وایــە  مانای  ئێمە  پرسیارەكەی  ئایا   

ئەكتیڤی  جەزائیریان  ڕۆشنبیری  هەندێک   لە  بكەین، 

ئەوانەیان  بەتایبەت  شۆڕشگێڕتربێت،  فەرەنسی  سیاسی 

كە لەسەرەتادا ئەو ڕەهەندە ڕزگاریخوازەیان لە خەباتی 

شۆڕشی جەزائیریدا نەدەبینی؟
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لەو  پرسیار  تەنها  ئێمە  هەرگیز.  نەخیر، 
ــازادی  ئ لەنێوان  كە  دەكــەیــن  گــەورە  كەلێنە 
ــی كــامــۆ و  ــان ــەك ــن ــووســی ــاون ــووری ن ــســن ــێ ب
سنووردارێتی الیەنگری بۆ شۆڕشی جەزائیر 
گۆڕاو  بوونەوە  لەیاخی  سەروەختێك  هەیە، 

بوو بەشۆڕشی سەرتاسەری.
ئەویش  دەكەین،  جیاوازییە  لەو  پرسیار 
ــاســی لە  ــدی ســی ــ ــەن ــ بــەتــێــگــەیــشــتــن لـــە ڕەه
دوای  ئەمڕۆ  بەگشتی.  ئەلبێركامۆدا  ئەدەبی 
دوایی  كۆچی  بەسەر  نیوسەدە  تێپەڕبوونی 
تادێت نووسین  و  ئەوەی  پاش  ئەلبێركامۆ و 
لێكۆڵینەوە لەبارەیەوە زیاتر  و زۆرتر دەبێت، 
بەتایبەت هەوڵدان بۆشرۆڤەكردنی هەڵوێستە 
سیاسییەكانی، چ بەشێوە ڕاستەوخۆكەی بێت، 
بەهەمەكانیدا  دووتوێی  لە  جــۆرەی  بەو  یان 
كامۆ  ڕادیكاڵییەتی  دەتوانین سنووری  هاتوە، 

و تخوبی خواستی سیاسی ئەو ببینین.
كامۆ وەك حسێن ئایەت ئەحمەد ئاماژەی 
پێدەدات، بەر لەهەرشتێ  كەسێكی فەرەنسییە 
و لە نیەت باشی  و ڕەهەندێكی مرۆگەریانەی 
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سیاسییەكان  لەپرسە  هەڵوێستی  گشتییەوە، 
وەرگرتوە و بایەخی بە مافەكانی مرۆڤ داوە..
كۆلۆنیالیزمی  ســەركــۆنــەی  ــەو  ئ ڕاســتــە 
گەالن  مافی  پێشێلكردنی  لەسەر  و  كــردوە 
بەدەنگ هاتوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا جگە لە 
لە  دیكەی  شتێكی  تۆقاندن،  تیرۆر  و  الیەنی 

شۆڕشدا نەدەبینی.
ــەوەوە گرنگ  و سەرەكی  ــەوەی بــەالی ئ ئ
بوو، خۆ الدان بوو لە جەنگ، بەاڵم وەك حسێن 
بیرچوو  ئــەوەی  )كامۆ  دەڵێت:  ئەحمەد  ئایات 
دەستی  بەرهەمی  شۆڕشگێڕان،  تیرۆری  كە 
تیرۆری دەوڵەتە(. كەچی كامۆ هەرگیز نەیزانی 
چۆن جیاوازی لەنێوان ئەو دوو تیرۆرەدا بكات.
لێرەوە خەباتی گەورەی ئەو، لەو ڕۆژەوە 
تاكۆتایی  ــاردەدات  ــڕی ب كــە  پێدەكات  دەســت 
هەوڵی  ــڕوات  و  ب جەزائیردا  كێشەی  لەگەڵ 
بێوچان بخاتەگەڕ، لەپێناو ڕاگەیاندنی ئاگر بڕ 
لەنێوان شۆڕشگێڕان  و  ئاگربڕ  لەو واڵتەدا.  
دەسەاڵتی كۆلۆنیالستیدا، بەاڵم كامۆ هەرگیز 
نەیوت: ئاگربڕ بۆ خاتری چی  و لەدوای ئاگر 

بڕ چی....
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گەر بەم دەرەنجامە گەیشتین، ئایا دەكرێت 
میمی  ئەلبێر  بۆچونەی  ئەو  لەگەڵ  هاوڕابین 
و  هــزر  لەمێژووی  كامۆ  )ڕاستە  دەڵێت:  كە 
كــردنــدا  بەپرسیارێتی  بــە  هــەســت  مــێــژووی 
شوێنگەی خۆیی هەیە، وەلێ  هەرگیز نەیزانی 
چــۆنــچــۆنــی فــەلــســەفــەی شــتــە مــەحــاڵــەكــان 
دوپاتی  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  ــەاڵم  ب بخوڵقێنێت، 
دەكەمەوە و دەڵێم: كامۆ بەلێهاتویی  و بەهرە 
گەورەكانییەوە، یەكێك بوو لە فیگۆرە دیار و 
شانازییە  و  ئەفریقیا  باكوری  سەرەكییەكانی 
بۆ جەزائیرییەكان، گەربێتو بیگێڕنەوە بۆ ناو 

ترادسیۆنی كولتووریی خۆیان(. 
گێڕانەوەی  پرسی  تەنها  هــەر  پرسە  ئــەم 
پەیوەندی  بەڵكو  نییە،  پێزانین  ئیعتیبار  و 
بەپرسێكی زۆر قوڵترەوە هەیە كە هەڵوێستی 
نووسەرانە لە سیاسەت، ئیدی هەر سیاسەتێك 
پرسی  لەسەر  ئەلبێركامۆ  بەگیرهێنانی  بێت. 
بابەتی  سیاسەت، دەرگایەكی گەورە بەڕووی 
چۆن  كــە  ــەوە  ــات دەك هونەرمەندا  و  داهێنەر 
دەڕوانێتە سیاسەت  و چ هەڵوێستێك وەردەگرێت. 
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هەڵبەتە تێڕوانینی ئەوانەش زۆر تایبەت دەبێت، 
جاڕس  سیاسەتمەداران  بەگشتی  هەرچەندە 

دەكات  و حەزی پێناكەن.
سیاسەت  كــامــۆ  و  كۆنفرانسی  و  كتێب  
باسكردنی  كە  بیردێنێتەوە  ئەوەمان  پرسێكە، 
پەیوەندی نووسەران بەدنیای سیاسەتەوە، بۆتە 
پێداویستیەكی گرنگ  و هەنوكەیی، لەسەردەم  و 
ڕۆژگارێكدا كە خەریكە هیچی بەسەر هیچەوە 

نامێنێت   و شتەكان ئاوەژوودەبنەوە.

ئێمیل یان ده رباره ی په روه رده 
به ناوبانگه كه ی  كتێبه   جیهانیدا  لــه هــزری 
مایسته ر،  فیلهلم  ــه روه رده ی  ــ پ گۆته   یۆهان 
و  گرنگ  پــه روه رده یــیــه   كتێبه   لــه و  به یه كێك 
له ئه وروپادا  كه   ده كرێت  ئه ژمار  سه ره كییانه  
ئه م كتێبه ،  بانگی  نێو  نابێت  ده رچــووه، به اڵم 
له بواری  كتێبێكمان  سه رمه شقانه ی  پێگه ی 
له نووسینی ژان  بیربه رێته وه  كه   پــه روه رده دا 
ژاک ڕۆسۆیه . ئێمیلی ڕۆسۆ به سی ساڵ زیاتر 

به ر له كتێبه كه ی گۆته  نووسراوه .
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ــرێـــت لـــه و  ــاكـ ــی بـــێـــت نـ ــ ــت ئـــــــه وه ی ڕاســ
نێوانیان  له لێكچوونی  بــاس  چــوارچــێــوه یــه دا 
پـــــه روه رده دا،  فــه لــســه فــه ی  لــه بــواری  بكه ین 
هه رچه نده  چه ندین خاڵی هاوبه ش له نێوان ئه و 
دو كتێبه دا هه یه . كتێبـی ئێمیل یان ده رباره ی 
ده چێته وه  سه ر  ڕاســت  و  ڕێــك  ــه روه ر ده ،  ــ پ
فه لسه فه ی ڕۆسۆ به گشتی، ئه و فه لسه فه یه ی 
بوو  به رده وامه   پرسیاره   ئه و  ناوه ڕۆكه كه ی 
ده توانێت  چۆن  )مــرۆڤ  ده ڵێت:  ده یكردو  كه  
نه بێت،  خۆی  پاكێتی  و  باشی  ده ستبه رداری 
لــه كــاتــێــكــدا كــۆمــه ڵــگــه  بــــــه رده وام خــه ریــكــی 

شێواندنییه تی؟(.
به و  په یوه ندی  ڕۆســۆ  فه لسه فه یه ی  ئــه م 
ناكۆكییه ی نێوان سروشت و كۆمه ڵگه وه  هه یه ، 
ده ستبه رداری  كۆمه ڵگه   پێیوایه   ئه و  چونكه  
سروشت و مرۆڤ و گه ردون نابێت. ئه مه ش 
واده كات هه میشه  ئه و پرسیاره  گرنگه  بكه ین، 
ده رباره ی چۆنیه تی پێكه وه  گونجاندنی نێوان 
خراپه كارییه كانی  و  سروشت  ڕه سه نایه تی 

كۆمه ڵگه .
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ئه و هیپیانه ی له سه ده ی بیسته مدا الیه نگری 
سروشتییه كه ی  ڕێبازه   و  ڕۆســۆ  بۆ  خۆیان 
ڕاگه یاند، هه ڵهاتنیان له كۆمه ڵگه وه  بۆ سروشت 
ئه م جۆره   به اڵم ڕۆسۆ  به چاره سه ر ده زانی، 
نه ده بینی،  عه مه لی  به كارێكی  چــاره ســه ره ی 
له به رئه وه ی گونجاو نییه  كۆمه ڵگه  له پێناو ئه و 

گه ڕانه وه یه دا بۆ سروشت فه رامۆش بكه ین.
كۆمه ڵگه   مــه حــاڵــه   كـــاری  پێیه شی  بـــه و 
سه ر  بگه ڕێته وه   كه   بكرێت  چاك  به جۆرێك 
سروشتی ئه سڵی خۆی، ئه وا به بۆچوونی ئه و 
بنه ڕه تی  شته ی  ئه و  بگه ڕێینه وه  سه ر  ده بێت 
و سه ره كییه  واته  بگه ڕێینه وه  الی په روه رده . 
ده ستی  له منداڵییه وه   كه هه ر  پــه روه رده یــه ك 
ئاوێزان  له گه ڵ سروشتدا  تا  مرۆڤ ده گرێت، 
كه   بووه ستێته وه   شتانه   ــه و  ئ دژی  و  بێت 

كۆمه ڵگه  له م بواره دا داوای لێده كات.
بۆ تاوتوێكردن و شرۆڤه ی هه موو ئه مانه ، 
به ڵكو  بنووسێت،  تیۆری  كتێبێكی  نه هات  ئەو 
به م  ئامێز.  ڕۆمان  ستایلێكی  برده به ر  په نای 
فێركردن،  به ڕۆمانێكی  ئێمیل  ده كرێت  پێیه ش 

یان په روه رده یی بده ینه  قه ڵه م.
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ــۆری  ــی ــه دا بــه شــێــوه یــه كــی ت ــب ــێ ــت ـــه م ك لـ
منداڵێكی  گه شه كردنی  و  پــــه روه رده   ورد، 
بۆخۆی  ڕۆســۆ  ئێمیله و  كه   ده بینین  بچكۆله  
لــه ڕۆمــانــه كــه دا، ســه رپــه رشــتــی و چــاودێــری 
بۆ  ده یبات  سه ره تا  ده كــات.  په روه رده كردنی 
چونكه   بێت،  نزیك  لــه ســروشــتــه وه   تــا  الدێ 
شار  له خه ڵكی  الدێ  خه ڵكی  ئەو  به بۆچوونی 
به دترین  ته نها  ئێمیل  ــاردا  لــه  شـ بــاشــتــرن. 
هه ڵسوكه وتی، جه سته یی و فیكری فێرده بێت.

ــجــی ســه ره كــی  ــامــان بــــه الی ڕۆســــــۆوه  ئ
بكات  ئه وه   فێری  منداڵ  له وه دایه ،  پــه روه رده  
چۆن بژی. ئه مه ش فێرنابێت ئه گه ر چاودێر و 
ڕێبه رێكی نه بێت و به رده وام ڕێگای ڕاست و 
دروستی نیشان نه دات. ڕۆمانی ئێمیلیش چییه  

جگه  له باسكردنی گه یشتن به و ڕاسته ڕێیانه  
ــه ش و  ــ كــتــێــبــه كــه  پــێــكــهــاتــوه  لـــه  پــێــنــج ب
له  پێشه كییه كه دا نووسه ر پێمان  پێشه كییه ك، 
و  كــه  ئامانج  ئـــه وه ی  دوای  هه ڵبه ت  ده ڵــێــت 
ئامڕازه كانمان به رده ست ده خات، قۆناغه كانی 

په روه رده ی ئێمیل سێ به شه .
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به رده وام  ساڵی  دوانزه   ته مه نی  تا  یه كه م: 
ده بێت. له م قۆناغه دا منداڵ درك به زۆر شت 
ناكات و ناتوانێت سه ر له  هه ندێک مه سه له ی 
له و  مــرۆڤ  به كورتییه كه ی  ده ربــكــات،  ئاڵۆز 
بــوونــه وه رێــكــه  ژیانی  تــه مــه نــیــدا،  قــۆنــاغــه ی 

ئاژه اڵنه  ده ژی.
ده ست  ساڵییه وه   لــه دوانــزه   دوه م:  قۆناغی  
پێده كات تا شانزه  ساڵی، ئه مه ش ئه و ته مه نه یه  
تێیدا گه شه  ده كات و خه سڵه ته كانی  ئه قڵ  كه  

داهاتووی وه رده گرێت.
ته مه نی  له گه ڵ  كه   ئه وه یه   سێیه م:  قۆناغی 
تیایدا  منداڵ  و  ده ستپێده كات  ساڵیدا  شانزه  

گه شه ده كات و به ره و كامڵی ده چێت.
قــۆنــاغــه دا  ســێ  بــه م  ئێمیل  كتێبه دا  لــه و 
كچێك  قـــۆنـــاغـــدا  ــن  ــ ــه دوای ــ ل ــا  تـ ده ڕوات، 
له گه ڵ  ژیانی  و  كه سایه تی  كه   ده دۆزێــتــه وه  
له كتێبه که  دا  ده گونجێت.  ژیانیدا  و  كه سایه تی 
پــه روه رده ی  به   گرنگی  ته نها  ڕۆسۆ  ده بینین 
كوڕان ده دات، له به رئه وه ی سۆفی ئه و كچه ی 
خۆی  به كامڵی  له گه ڵیدا  ده یدۆزێته وه و  ئێمیل 
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ده گات، بۆ ئه و هیچ گرنگییه كی ئه وتۆی نییه و 
ئاماده گی ئه و ته نها له دواین قۆناغدایه .

ڕێی  پــه روه رده یــه ی  كتێبه كه   ئه و  هه موو 
ببێته  ژنێكی  پێده دات، ئه وه یه  ئه و کچه  بێت و 
لــێــره دا  ئـــه وه ی  ئێمێل.  گــوێــڕایــه ڵــی  و  بــاش 
و  كۆمه ڵه   ئــه و  ئــه وه یــه،    سه رسوڕمانه   جێی 
ڕێكخراوانه ی داكۆكی له  ماف و ئازادی ژنان 
دوه می  له نیوه ی  ئه وانه ی  به تایبه ت  ده كــه ن، 
سه ده ی بیسته مه وه  ده ستیانكرد به  په الماردانی 
و  هێگڵ  وه ك  فه یله سوفانی  و  ــووســه ران  ن
شكسپیر به هۆی مه یلی نێرخوازیانه وه ، وه كی 
له سه ر  نه دایه وه ،  له  ڕۆسۆ  ئاوڕیان  پێویست 
جیاوازییه ی  و  جیاكاریی  هه ڵوێستی  ــه و  ئ
ڕه گــه زدا  هــه ردو  له نێوان  که   بکه ن  دادگــایــی 

كردویه تی! 
له و  ڕۆســۆ  ئه وه یه   گرنگه   لێره دا  ئــه وه ی 
له مه ڕ  خــۆی  فه لسه فی  ــدگــای  دی كتێبه یدا، 
په روه رده  خستۆته ڕوو، دیدگایه ك كه  هه رگیز 
گشتی  به شێوه یه كی  فه لسه فییه كه ی  له دیدگا 
به ته نها  ئه سته مه   پێیه    بــه م  جــیــانــابــێــتــه وه . 
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سه یر  په روه رده یی  ڕێبه ڕێكی  وه ك  كتێبه كه  
باوك  ئه وه  نووسراوه،   بۆ  وابزانین  بكه ین و 
و دایك چۆن به چاكی منداڵه كانیان په روه رده  
خه سڵه تی  و  له وه تێده په ڕێنێت  نه خێر  ده كه ن. 
له   ناڕازییه ،  و  كه  یاخی  وه رده گرێت  ده قێك 
هه لومه رجی كۆمه ڵگه  و هه موو ئه وانه ی تێیدا 

خاوه ن بڕیار و ده ست ڕۆیشتوون.
لێره وه  سه یر نه بوو  كتێبه كه  له  فه ره نسا و 
له شاری ژنێف )مه ڵبه ندی له دایكبوونی ڕۆسۆ 
و شوێنی یه كه مین چاپی كتێبه كه  ساڵی 1762(، 
له ده ستاوده ستكردنی  ڕێ  و  بكرێت  قه ده غه  
بــگــیــرێــت. هــه مــان ســـاڵ چــاپــی هــۆڵــه نــدی و 

ئینگلیزییه كه شی باوبووه وه .
و  سانسۆر  ــه و  ئ بــه هــۆی  باسه   شایه نی 
فرۆشترین  به پڕ  بوو  ئێمیل  قه ده غه كردنه وه ، 
سه رده مانه دا.  ئه و  له ئه وروپای  فیكر  كتێبـی 
ــی شــۆڕشــی  ــن ــه وت ــات لـــه گـــه ڵ ســه رك ــا وكـ هـ
سیستمی  به سه رچاوه ی  بــوو  فه ره نسیشدا، 
فه ره نسی  كه شۆڕشگێڕانی  پــه روه رده   نوێی 

كاریان پێده كرد.
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وه كی باسمانكرد، ڕۆسۆ كتێبه كه ی به سه ر 
یه كه م  نه سكی  به شكردوه ، سێ  نه سكدا  پێنج 
بۆ ئێمیله  كه  هێشتا منداڵه  و چواره م به شی بۆ 
ئێمیلی كامڵه.  واته  له و به شه دا وه ك مرۆڤێك 
سه یر ده كرێت كه  ئه زموونی په روه رده ییه كی 
سروشتی كردوه  و ئه و شتانه  ده كات كه  فێریان 
سۆفی،  بۆ  ته رخانه   پێنجه میش  به شی  بــوه . 
و  هاوسه ری  ده بێته   لــه دواجــاردا  كچه ی  ئه و 

كه یبانوی ماڵی ئێمێل.
یه كه مه وه ،  به شی  سه ره تای  له الپه ڕه كانی 
ــه و لــه و  ــه وه  كــه  ئـ ــت ــاشــارێ ــۆ لــێــمــان ن ڕۆســ
كــتــێــبــه یــدا، هـــه ر بــه تــه نــهــا بـــاس لــه كــرۆكــی 
فه لسه فه  ڕادیكاڵییه كه ی ناكات، به ڵكو چۆنێتی 
تا  ده كــات،  دیــاری  منداڵیش  په روه رده كردنی 
وای لێبكات چاره نووسی له گه ڵ فه لسه فه كه یدا 
یه ك بێته وه . ئه وه شمان بۆ ڕوونده كاته وه  كه  
هه وڵی سه ره كی كتێبه كه ی ئه وه یه ، شێوازێك 
نێوان  ناكۆكییه كی  تابتوانێت  ــتــه وه   بــدۆزێ
پێ  كۆمه اڵیه تی  ژیانی  و  مــرۆڤ  سروشتی 

چاره سه ر بكات.
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و  كتێبه كه یه   ده سپێكی  په ره گرافه ی  ئه و 
شۆره تی  ڕۆسۆیه ،  بوێرانه ی  فیكری  هه وڵی 
زۆر پــه یــداكــرد و ده نــگــدانــه وه ی گــه وره شــی 
به چاكی  شتێك  )هــه مــوو  كــه ده ڵــێــت:  هــه بــوو 
پێده گات، به اڵم هه مووشتێك  له ناو سروشتدا 
مرۆڤ  به دجۆرده بێت.  مرۆڤدا  ده ستی  له ژێر 
مه زنی  ڕێزی  چونكه   وه رده گـــۆڕێ،  شته كان 
شێوه یه دا  له و  هیچی  ده گرێت.  به دجۆری  و 
ناوێت كه  سروشت دروستی كردوه ، ته نانه ت 

مرۆڤیشی وه ك خۆی ناوێت(.
ــێــده كــات دوای  ــه ر ئــه مــه شــه  ڕۆســـۆ وال ه
كــه مــێــك بــڵــێــت: )دواجـــــار كــۆمــه ڵــگــه  ده بــێــت 
له نێوان دروستكردنی مرۆڤ یاخود هاواڵتیدا 
كۆمه ڵگه   له   ئه وه ی  گله یی  به اڵم  هه ڵبژێرێت(، 
له   مرۆڤ  ئه وه یه،   خه مێكی  هه موو  كه   هه یه  
داشێك  بیكاته   و  داماڵێت  خــۆی  سروشتی 
لێره دا  كۆمه اڵیه تیدا.  گرێبه ستی  گه مه ی  له ناو 
به هه مان  كه   بیردێنێته وه   كتێبه كه یمان  ناوی 
ناوه وه یه  و به چه ند مانگێكی كه م پێش ئێمیل 

باوبووه وه .
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ڕۆسۆ،  جاك  جان  له ژیانی   1762 ساڵ 
ته مه نی  لــه وكــاتــه دا  ــوو.  ب به برشت  ساڵێكی 
له ژنێڤ   1712 ساڵی  له   گه یشتبووه  په نجا. 
له فه ره نسا   1778 له ساڵی  و  دنــیــاوه   دێته  
به رهه می  ــه ردوو  هـ ــات.  ده كـ دوایـــی  كۆچی 
)ئێمیل و په یمانی كۆمه اڵیه تی(، له ناوه ڕاستی 
ــه وره ی ژیــانــی ئــه و  ــ ــانــی گـ ــن ــاغــی داهــێ قــۆن
بیریاره دا دێن كه  به هه تیوی و نه داری گه وره  
بوو، به اڵم زانی چۆن چۆنی ئه و وێڵگه ردی و 
ده ردی سه ریانه ، ده كاته  شتێكی پۆزه تیڤ و 
بیریاران و  له گه وره   یه كێك  ده یكاته   ئه وه ش 
هه روه ها  مرۆڤایه تی.  مێژووی  فه یله سوفانی 
ده بێته  یه كێك له ڕابه رانی فیكر كه  زه مینه یان 

بۆ شۆڕشی فه ره نسی خۆشكرد.
دیدوبۆچوونه كانی  ئێستاش  هه تا  هاوكات 
ئه وه ی  دوای  هه یه ،  ئاماده گییان  و  زیندوون 
فه یله سوفانی  له سه ر  جیاجیایان  كاریگه ری 
وه ك: )كانت و هیگڵ و ئۆگست كۆنت و...هتد( 
و ڕۆمان  فیكری  كتێبه   هه روه ها  به جێهێشت. 
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ڕۆڵێكی  بێپه رده كانی،  پێدانانه   دان  و  ئامێز 
ــه وه ی  ــن ــزووت ــدانــی ب ــان لــه ســه رهــه ڵ ــه وره یـ گـ
ڕۆمانتیكیدا بینی، له  هزری سیاسی و ڕۆمان 

و ئه ده بدا به شێوه یه كی گشتی.
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ژان ژاك ڕۆسۆ

وەك نەیارێكی سەرسەختی هونەری نواندن
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و  تیست  دۆگما  ئــەو  شەرعی  باوكی  ئێوە  بــەبــڕوای 
دەكــەن،  هونەر  هەندێک   دژایەتی  كە  كێن  دەمارگیرانە 
بەتایبەتیش هونەری شانۆ و نواندن؟ ستالینە، هتلەرە، 
سەردەمانی  تــونــدڕەوەكــانــی  تـــەواوی  یاخود  ژێــدانــۆفــە، 

پێشووتر و ساتەوەختی ئێستامانن؟
ــەو جـــۆرە  ــ ــە بـــاوكـــی ئ ــەوانـ هــیــچ یــەكــێــك لـ
باوكی شەرعی  نیین،  توندڕۆیی  و  لەدەمارگیری 
ئەو  ناچێت،  بەئەقڵدا  كــە  كەسێكە  ــوارە  بـ ــەو  ئ
قارەمانی  ڕۆســـۆی  ڕۆســۆیــە.  ژاك  ژان  كەسە 
هەاڵیسانی  مایەی  بــوە  كە  ڕۆشنگەری  هــزری 
شۆڕشی فەرەنسی و یەكێك لە بەشدارانی دانانی 
ئینسكلۆپیدیای بەناوبانگ و داكۆكیكار لە میوزیك..
لە  بــەجــۆرێــك  ڕۆســۆیــە،  ژاك  ژان  ئــەو 
جۆرەكان دژی نواندن بوه و ڕەنگە زەحمەت 
سەدەیەك  بەچەند  بزانین.  هۆكارەكەی  بێت 
ئەو، ئەفالتۆنیش بەجۆرێك لەجۆرەكان  پێش 
هۆكاری  زانینی  ڕەنــگــە  بـــووە،  شیعر  دژی 

ئەوەش هەر زەحمەت بێت. 
ــەی بــەشــرۆڤــەكــردنــی  ــەوانـ ــەرچــی ئـ ــەگ ئ
ئەفالتۆنیەته وە سەرقاڵن، هەوڵی تاوتوێكردنی 
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بەستن  بەپشت  ئەویش  بابەتەیانداوە.  ئــەو 
و  ڕستە  لەناو  شتانەی  ئەو  بەخوێندنەوەی 
پەرەگرافەكانی كتێبی كۆماردا خۆیان مەاڵس 
ــەوا لەو  ئ ــەاڵم ســەبــارەت بــەڕۆســۆ،  داوە. ب
بوارەدا هەڵوێستی زۆر زەق و زۆپی هەیەو 
بەناوبانگیشی  گۆڕینەوەیەكی  نامە  هەروەها 
هەیە كــە ســەبــارەت بــە هــونــەری نــوانــدن و 

شانۆیە، له گه ڵ داالمپێری هاوڕێیدا.
ئەو نامانە بەشێكن لەكتێبێكی ژان ژاك ڕۆسۆ، 
نمایش( هونەری  دەربـــارەی  )پەیامێك  بەناوی 
و ساڵی 1758باوكراوەتەوە. بەبڕوای زۆرێك 
لەتوێژەران و مێژونووسان ئەو نامانە گرنگییەكی 
تاوتوێكردن و هەڵسەنگاندنی  بۆ  زۆریان هەیە، 

هەڵوێستی مۆراڵی و سیاسی ژان ژاك ڕۆسۆ.
لەگەڵ  گۆڕینەوانەش  نامە  ئەو  چیرۆكی 
وتارێكی داالمپێردا دەست پێدەكات كە تیایدا 
ستایشی  ئەنسیكلۆپیدی،  بیریارێكی  وەك 
هەڵوێستی پیاوانی ئایینی پرۆتستانت مەزهەب 
دەكات لەشاری ژنیڤ، بەهۆی ئەوەی لەڕووی 
فیكرییەوە كراوەن و بڕوایان بەئازادی بیروڕا 
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هەیەو ئەوەش وایكردوە، هەوڵبدەن شانۆیەك 
لە شاری ژنێڤدا دروست بكەن. ئەو كارە بۆ 
خۆی دژ بەهەڵوێستی تیۆلۆژیستەكان بوو كە 
لە سەردەمانی كۆنەوە، دژ بە كۆمیدیا بوون 
و وەك هونەرێكی ئەهریمەنی لێیان دەڕوانی.

ئــــــــەوەدا ڕۆســــــۆ وەك  ــەر  ــ ــب ــ ــەرام ــ ــەب ــ ل
داالمپێر  قسەكانی  له ئاست  پەرچەكردارێك 
دێتە دەنگ و خاوەنی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی، 
ــگــەی فــیــكــری و  ــەســۆن ــدن ل ــوانـ ــەری نـ ــونـ هـ
مۆراڵییەوە ڕەخنەباران دەكات. ڕەخنەكانیشی 
بەشێوەیەكی تایبەت ئاڕاستەی كۆمیدیا دەکات 
هەن  كۆمیدی  بەرهەمی  هەندێک   پێیوایە،  و 
هانی كاری چاكەو بیركردنەوەی نوێ  دەدەن، 
بەاڵم دەبێت ئەوەش بزانین كە زۆربەی زۆری 
كارە كۆمیدیەكان بەو جۆرە نین و كاریگەری 
بینەران و جەماوەر جێدێڵن،  لەسەر  نێگەتیڤ 
چونكە زۆرێك لەو كارە كۆمیدیانە وێنەیەكی 
بینەران  شێواو و بێسەروبەری ژیان پیشانی 
ده ده ن و هانیان دەدەن بەو جۆرە ژیان بكەن، 
نابێت  و  مەترسییە  شوێن  خۆی  بۆ  ئــەوەش 

شتی وا نیشانی بینەران بدەین. 
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)دواجــار  دەڵێت:  و  دەنێت  بــەوەدا  دان  ڕۆســۆ  لەوێدا 
ئاوێنەی  هــەروەهــا  كۆمەڵگایەو  تـــەواوی  ئاوێنەی  شانۆ 
بەوە  ڕێگە  دەكرێت  ئایا  دەپرسێت:  بۆیە  شارستانیەتیشە. 
بده ین بینەران خۆیان لە ئاوێنەیەكی لێڵ و ناقۆاڵدا ببینن؟ 
یاخود شارستانیەتەكەیان بەشێوەیەكی ناشایستە وێنا بكەن 

و ئەوەش بەرەو خراپەكاری و بەد ڕەفتاریان به رێت(؟
خۆش  و  ســادە  بــیــنــەران  پێیوایە  ڕۆســۆ 
شانۆگەریانە  جــۆرە  ئەو  دیمەنی  و  ــاوەڕن  ب
گەورەیان  كاریگەری  واتە  دەكــەن،  داگیریان 
لەسەر ناخود ئاگای بینەران دەبێت و دەبێتە 

بەشێك لە سروشت و خەسڵەتی مرۆڤەكان.
ــەوەی  ــەرئـ ــەبـ ــەر شـــانـــۆ لـ ــەسـ نـــوانـــدن لـ
دەدوێنێت،  بینەران  ئاگای  ناخود  ڕاستەوخۆ 
بۆیه  نیشاندانی هەڵوێستە ئاوەژوەكانی ژیان، 
ڕێك و ڕاست لە مێشكی بینەراندا دەچەسپێت 
نەویستێك  بــەڵــگــە  وەك  بــیــنــەرەش  ئـــەو  و 

مامەڵەی لەگەڵدا دەكات.
لێره وه  ڕۆسۆ پێیوایە هەڕەشە و مەترسی 
بــەو جــۆرە خەیاڵپا و شتە  ئــەوەیــە  گــەورە 
بكەن  پڕ  مرۆڤەكان  ئاگای  ناخود  ناقواڵیانە، 



ئیبراهیم ئەلعەریس 144

و ئەو شتانەش سەرچاوەكانیان سەرتەختەی 
ئەوا  كــات،  پێویست  گەر  بۆیە  بن.  شانۆكان 

دەبێت خودی شانۆ یاساغ بكرێت.
بكەین  ــەوەش  ــ ل بـــاس  پێویستە  لـــێـــرەدا 
ــە دژ بـــەهـــەوڵ و  ئـــەم گـــوتـــارەی ڕۆســـۆ ك
کۆششه کانی  و  داالمپێرەو-هەوڵ  تەقەالكانی 
بەهەڵوێستی  ئەستورە  پشت  داالمپێریش-، 
پیاوانی  لــە  هــەنــدێــک   پــێــشــكــەوتــوخــوازانــەی 
لەگەڵ  لەجۆرەكان  بەجۆرێك  ڕەنگە  ئایینی، 
لــەبــواری  بەتایبەت  كاڵڤنیزمدا  سەختگیری 
سیاسەت و مۆراڵدا، بگونجێت و شاری ژنێڤیش 

لەو سەردەمەدا قەاڵی سەختی كاڵڤنیزم بوە.
پــەالمــاردانــەدا،  و  هێرش  ئــەو  لەبەرامبەر 
داالمپێر ناچار دەبێت پڕكێشی بكات و وەاڵمی 
توندی ڕۆسۆ بداتەوە. بەتایبەت دوای ئەوەی 
ئایینی دەكات و  پیاوانی  لە  سەردانی هەندی 
هەورەها سەردانی ڤۆلتێریش دەكات. ئەڵبەتە 
لەگەڵ  ڤولتێر،  بیروبۆچونەكانی  لەوبارەیەوە 
بیروبۆچونەكانی ڕۆسۆدا تەواو ناكۆك و دژ 

بەیەك بوون.



145وشە  و وێنە

هەر بۆیە لەو مەسەلەیەدا، ڤۆلتێر پشتیوانی 
ئەڵبەتە  ئەو.  الیەنگری  بووە  كردو  لەداالمپێر 
دەداتە  زیاتر  ورەی  ڤۆلتێر  هەڵوێستەی  ئەو 
لەپیاوانی  زیاتر  لێدەكات،  وای  و  داالمپێر 
بەئاشكرا  و  بێتەوە  نزیك  ڕۆشنگەر  ئایینی 
دەرچــووە  لەوە  ئەو  هەوڵی  كە  ڕایبگەیەنێت 
تەنها خەمی نواندن و شانۆ بێت، بەڵكو خەمی 
ئەو بۆتە پشتگیری كردنی ئەوانەی لەهەوڵی 
ژنێڤدا  وەك  لــەشــارێــكــی  مـــۆراڵ  ــەوەدان،  ــ ئـ

ئازادكەن و بەربەستەكانی بەردەمی ڕاماڵن.
ــە،  ــەوەی ــەوەی جــێــی ســەرنــجــە لــێــرەدا ئ ــ ئ
سەروەختێك ڕۆسۆ لەنامە دوور و درێژەكەیدا 
دەیەوێت نمونەی هەندێ  لەو شانۆنامانە نیشان 
بدات كە بەمەترسی دەبینێت، بێ دودڵی باس 
نمونە  بۆ  دەكــات.  ڤۆلتێر  بەرهەمی  لەچەندین 
و  )محەمەد  شانۆگەری  سەر  دەكــات  هێرش 
هەنگاوێكی  وەك  ئەمەش  زائیر(،  شانۆگەری 
سەغڵەتكردنی هاورێكەی لەهزری ڕۆشنگەریدا.
ڤۆلتێردا،  بــەرهــەمــەی  دوو  ئــەو  ــەپــاڵ  ل  
هێرشیش دەكاتە سەر بەرهەمەكانی ڕاسین و 
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مۆلێرو  بەرهەمەكانی  بەتایبەتیش  و  كۆرنای 
بــەتــونــدی ســەركــۆنــەیــان دەكـــات و دەڵــێــت: 
)بەرهەمەكانی مۆلێر، زۆرجار وامان لێدەكەن 

گاڵتە بە هەموو ڕێز و فەزیلەتێك بكەین(.
بەبۆچونی ڕۆسۆ تەواوی ئەو شانۆنامانە 
لەبەرئەوەی  مەترسین،  و  هــەڕەشــە  مایەی 
ڕۆحی هاواڵتیان پیس دەكەن و مێشكیان تێك 
دەدەن. لێرەوە كۆ لەوە ناكاتەوە گوتارەكەی 
ژنێڤ  شــاری  ــی  الوان ئاڕاستەی  ڕاستەوخۆ 
شانۆ  نەهێڵن  بــكــات،  لــێ  داوایــــان  و  بــكــات 
لەشارەكەیاندا بكرێتەوە و ڕێگری لەوانە بكەن 

كە بیر لەشتێكی وادەكەنەوە. 
كردنەوەی شانۆیەكی  ئەو  بەبڕوای  چونكە 
یەكجارەكی  پایەماڵكردنی  ــە  وات جـــۆرە،  لــەو 
بۆ كۆمەڵە  ڕۆحانیەت و گۆڕینی هاواڵتیانیشە 
لیبۆكێك، بەدەست ئەكتەر و شانۆكارانەوەو بەو 
جۆرەش دەتوانن گەمەیان پێ بكەن و هاوکات 
لەخشتە  بەئاسانی  هاواڵتیانیش  و  كۆمەڵگە 
بەرن. واتە دەسەاڵتداران ئەكتەر و شانۆكاران 
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هاواڵتیانیان  بــۆئــەوەی  ئــامــرازێــك،  دەكــەنــە 
لەخشتە بەرن و بتوانن بە ئاسانی كۆنترۆڵیان 

بكەن. 
بێگومان ئەو شتانەی ڕۆسۆ لەو پەیامەیدا 
دەیانوسێت و باسیان دەكات، زۆر ترسناكن.. 
لەڕووی  ئەوەیە،  تێیدا  شتێكیش  ترسناكترین 
هەروەها  و  بەجێن  زۆر  قسەكانی  مۆراڵیەوە 
لەو سەردەم و  نووسەرێكە  سەرچاوەكەشی 
مەعنەوی  و  فیكری  ڕۆژگــارەدا، دەسەاڵتێكی 
گەورەی هەبووەو ئەوەش وایكردوە قسەكانی 
شوێن باوەڕ بن و بەئاسانی بەسەند بكرێن. 

تیغێكی  دەبـــوونـــە  قــســەكــانــی  هـــەروەهـــا 
بەكاریان  مۆرالیستەكان  لــەالیــەك  دودەم، 
دەهێنا بۆئەوەی هونەرەكان لە كەم و كوڕی 
دیكەوە  لەالیەكی  بكەنەوە،  پاكژ  ئاستنزمی  و 
كۆنەپەرستەكان سوودیان لێدەبینی بۆئەوەی 

دژایەتی هونەری پێ بكەن.
ڕۆســۆ1712- ژاك  ژان  پێدەچێت  بــەاڵم 
1778، گوێی بەوە نەدابێت كە ڕەنگە قسەكانی 
بەكاربهێنرێت  الیەنەوە  ئەو  یان  ئەم  لەالیەن 
بۆ  كــارە  ئەو  چونكە  ببینرێت،  لێ  ســودی  و 
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ئەو جەنگێكی فیكری بوه،  جەنگێك كە دەبوو 
بێت.  هەرچییەك  دەرەنجامەكەی  ئیتر  بیكات، 
بۆگەنجانی  كە  نامەیەیەیدا  لەو  لەبەرئەوەیە 
شاری ژنێڤی دەنێرێت دەڵێت: )نابێت ڕێگە بدەن 
بە كەسانێك بەناوی داهاتویەكی پرشنگدارەوه ، 
داهاتویەك  لیبستێنن،  كۆمەاڵیەتیەكانتان  مافە 
كە دواجار درۆ و دەلەسەیەكە و هیچی تر(. 

ئاسانی  بــە  ڕۆســـۆ  قسانەی  ــەم  ئ ڕەنــگــە 
بێت  سەیر  بەالیەوە  خوێنەر  و  نەچێت  قوت 
دا،  ئێمیل  كتێبی  لــە  نــووســەرێــك  چــۆن  كــە 
داوای نوێكردنەوەی سستمی پەروەردەكردن 
لە  باس  دەقەكانیشیدا  لە  لەزۆرێك  و  دەكات 
سۆزداری و حاڵەتی ویژدانی دەكات، هەروەها 
و  دەق  ــان  دەی و  كۆمەاڵیەتی  گرێبەستی  لە 
نوسینی دیكەیدا داكۆكی لە پێشكەوتن دەكات..
دانپێدانەكانی  بوێرانە  ئــەوانــەش  ســـەرەڕای 
ــە لە  ــەوە، دانــپــێــدانــانــێــك ك ــت ــوســێ خـــۆی دەن
تازە و ڕەگەزی نوێی  ئەدەبدا كەناڵی  بواری 
هێنایە ئارا و جۆرێكی دی لە هزری مۆراڵی 
بەردەست خستین، كەچی دێت و بەو جۆرە 

باس لە هونەری نواندن و شانۆ دەكات؟
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شانۆنامەی ڕەشپێستەكانی
ژان ژینیە

- دادگایكردنی پیاوی سپی  و دیدگا 
ڕەگەزپەرستانەكەی-
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بۆ خوێنەرانی عەرەب بەشێوەیەكی گشتی 
 و خەباتگێڕانی شۆڕشی فەلەستینی لەچارەكی 
و  نێو  بەتایبەتی،  بیستەمدا  ســەدەی  كۆتایی 
نێوبانگی نووسەری فەرەنسایی ژان ژینیە كە 
چەند ساڵێكە لەژیاندا نەماوە، پەیوەست بووە 
دیكەی  نووسەرێكی  لەهەر  زیــاد  بـــەوەوەی 
كردوە.  فەلەستینی  لەكێشەی  داكۆكی  جیهان 
نووسەری  لــەزۆر  دەشزانین  وەك  تەنانەت 

عەرەبیش زیاتر، پەرۆشی ئەو دۆزە بوە.
باس  الــعــاشــق(دا،  )االسیر  لەكتێبی  ژینیە 
لەئۆردوگای  دەكات  خۆی  ژیانی  لەئەزمونی 
فــەلــەســتــیــنــیــەكــانــدا. كــتــێــبــەكــەی خــەمــخــۆری 
ڕێزگرتنە  نشینەكان  و  پەراوێز  بۆ  نیشاندانە 
بەبڕوای  ئەو شۆڕشگێڕانەی  لەشۆڕشگێڕان، 
ــەزی  ئــەو خوێی ســـەرزەوی  و كــرۆكــی ڕەگ

مرۆڤایەتین.
دیكۆمێنتێكی  كــردە  تێكستەی  ئــەو  ژینیە 
و  سەبرا  عامەكەی  قەتڵ  و  لەمەڕ  قەشەنگ، 
و  قەتڵ   ئابڕوبردنی  مایەی  بــووە  و  شاتێال 
بوون.  تاوانەكە  بكەری  ئەوانەشی  عامەكەو 
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ئیسرائیل   كۆنەكردنی  سەر  بۆ  تێكستە  ئەو 
دەیان  وتارو  لەهەزاران  بەكرێگیراوەكانی،  و 
كتێب گرنگتر بوو. بەاڵم بۆ خوێنەرانی دیكە 
لەنووسەرێكی  جگە  فەرەنسی،  ژینیەی  ژان 
ڕەفتار سەیرو بەدبەخت كە وەك وێڵگەردێك 
بەتەنهایی  دواتــریــش  و  گــوزەرانــدویــیــەتــی  
ناوەتەوە،  سەری  پەڕپوتدا  لەمیوانخانەیەكی 

شتێكی دیكە ناگەیەنێت .
ئەو  ژینیە،  لەڕاستیدا  بێت  هەرچۆنێك 
بەرهەمەكانی  تــێــكــڕای  كــە  ــوو  ب ــووســەره   ن
پــەراوێــز  خــواســی  و  بــاس   بــۆ  تەرخانكردبو 
كەوتوەكان و كەسانی بێدەسەاڵت  و چەوساوە 
پێیە  بەم  بن.  جێیەك  لەهەر  مەینەت  بەش  و 
ئەو  لەڕاستیدا  دەینووسی-  كە  هەردەقێك 
تەنها  ڕەنگە  نەنووسی-،  زۆری  بەرهەمێكی 
ساڵدا  پەنجا  ــەمــاوەی  ل ســەرەكــی  دەقــی  دە 
نووسی بێت، باسی لەسكانداڵەكانی دەسەاڵت  

و كۆمەڵگە دەكرد.
شایەنی باسە ژینیە شانۆنامە و ڕۆمان  و 
نووسیوە  دیكەی  گەلێكی  تێكست  چیرۆك  و 
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ــە بــایــۆگــرافــیــاوە نــزیــك بـــوون،  ــر ل ــات كــە زی
هەرچەندە ئەو بەشێوەیەكی پڕاوپڕ ژیاننامەی 
ــەی نوسین  و  ــەوان ئ نــەنــوســیــوەتــەوە.  خــۆی 
پێیانوایە،  كـــردوە  ــارەوە  ــەب ل لێكۆڵینەوەیان 
تێكڕای ئەو بەرهەمانەی نووسیونی بە گشتی 
لەو  لەهەریەك  چونكە  خۆیەتی،  ژیاننامەی 
تێكستانەدا شتێك لەژیان  و بەسەرهاتی خۆیی 

تێدایە.
ژینیە هە ڕ لەسەرەتای ژیانیەوە، زیندانی 
ده کرێت و ژیانێكی دژوار بەڕێ  دەكات، بۆیە 
لەكونجی  یاخود  بوبێت  شەقامەكان  لەسەر 
هــەژاران  و  لــەدز  داكۆكی  هەمیشە  زینداندا، 
كردوەو ڕەفتار و كارو كردەوەكانیانی پاساو 
الیەنگری  بەبەردەوامی  هەروەها  داوەتــەوە. 
خواپێداوەكان   لەدژی  كردوە  خزمەتكارەكانی 
خزمەتكارەكاندا  لــەشــانــۆگــەری  ــەوەش  ئـ و 

ڕەنگی داوەتەوە.
سینەمایی  كـــاری  وەك  خــزمــەتــكــارەكــان 
ــۆش،  ــه ســەرشــان ــودی لـــێـــوەرگـــیـــراوەو ل ســ
ــی جــیــاجــیــا نــمــایــشــكــراوە.  ــان بــەچــەنــدیــن زم
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ــشــدا  ــی ــان ــەردەك ــەی پ ــام ــۆن ــەشــان ــات ل ــاوكـ هـ
لەدژی  جەزائیریە،  شۆڕشگێڕانی  الیەنگری 
ــســاو ئـــەو كــارەشــی  ــەرەن دەســـەاڵتـــدارانـــی ف
ــەی تــوڕە  ــەك ڕاســتــڕەوە پــەڕگــیــرەكــانــی واڵت

دەكات.
سەروەختێك ئەو شانۆگەریە بۆ یەكەمجار 
لەسەر شانۆی )ئۆدیۆنی( شاری پاریس نمایش 
دەكرێت که  هێشتا فەرەنسای ڕەگەزپەرست، 
ــی  ــی واڵت ــدان ــەدەســت لــەشــۆكــی شــكــســت  و ل
ڕاستڕەوە  ئەمەش  هەڵنەستابووەوە.  جەزائیر 

پەڕگیرەكانی فەرەنسای سەرشێت كرد.
دواتریش ژینیە گەیاندیە ئەوەی الیەنگری 
ــی بـــــەورە ڕەشــەكــانــی  ــۆڕشـ ــۆ شـ ــۆی بـ خــ
بوو  ئەوە  پێش  ئەوەش  ڕابگەیەنێت،  ئەمریكا 
پشتیوانی  فەلەستینیەكان  و  دۆستی  ببێتە 
لەو  بەهیچ  گــوێ   بكات  و  لەشۆڕشەكەیان 
ــەن فــەرەنــســاو  ــەالی ـــەدات كــە ل فــشــارانــەش ن

ئیسرائیلەوە ڕووبەڕووی دەبووەوە.
نووسەرێك چۆن گوێ بەو فشارانە دەدات 
كە یەكێك لەشانۆگەریەكانی پەردەكان – ئەو 
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لە  باسی  شۆڕشدا،  لەگەرمەی  شانۆگەریەی 
شۆڕشی جەزائیری دەكرد-، توانیبێتی تەواوی 
پاریس بهەژێنێت   و شەقامەكانی بهێنێتە جۆش 
لەكاتی نمایشكردنیدا. بەشێوەیەكی گشتی ژان 
هەروەها  و  هونەری   و  فیكری   لەڕوی  ژینیە 
ژیانی ڕۆژانەشییەوە، كەسێكی سەر بەگۆبەن  
و دوژمنێكی ڕاستەقینەی كۆمەڵگەی دووڕ و 

درۆزن بوە.
ئاماژەی  پێویستە  سەیرەو  لێرەدا  ئەوەی 
پێبدەین ئەوەیە، ژینیە وەك ڕۆشنبیرانی دیكە 
تادواتر  نەهاتبوو  بۆرژوازییەوە  لەنێوەندێكی 
واز لەو چینە بهێنێت ، بەڵكو لەڕیزی خەڵكانێكی 
گــەورەبــووبــوو.  دا  مەینەت  بــەش  و  هـــەژار 
و  ڕاپـــۆرت   بەپێی  لەمنداڵییەوەو  هــەر  بۆیە 
تۆمارەكانی پۆلیس، بەهۆی دزی  و سەرپێچی 
زیندانی  جــار  چەندین  یاساكانەوە،  كردنی 

كراوە.
نوسینەوەی  لەڕێی  پاشان  بەوهۆیەوەو 
تەواوی ئەو شتانەوە، توانی سەرنجی ناوەندی 
ڕۆشنبیریی فەرەنسی بەالی خۆیدا ڕابكێشێت. 
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پۆڵ  ژان  وەك  كەسێكی  ئــاســتــەی  ئــەو  تــا 
ئەو  دەنوسێت و  لەبارەوە  كتێبێكی  سارتەر، 
تێكستەكانی  لەناوازەترین  بەیەكێك  كتێبەش 
كە  دەكرێت  ئەژمار  نووسەران  بایۆگرافیای 
بێت.  نوسرا  بیستەمدا  ســەدەی  لەفەرەنسای 
بەتایبەت ئەو كتێبە سەردەمانێك باوبووەوە، 

هێشتا نووسەرەكەی لەژیاندا مابوو.
ژان ژینیە پەرۆشی زۆر كێشە و مەسەلە 
ــەرۆشــی بــۆ پـــەراوێـــزخـــراو و  ــوو. وەك پ بـ
و  بێدەسەاڵت   كەسانی  پێستەكان  و  ڕەش 
لەناوەڕاستی  سەروەختێك  فەلەستینیەكان. 
دوایی  كۆچی  ــردودا  ڕاب ســەدەی  هەشتاكانی 
ــات، وەســـیـــەت دەكــــات  و دەخـــوازێـــت  ــ دەكـ
لەكیشوەری ئەفریقاو لەواڵتی مەغریب بەخاك 
داواكاریەشی وەك خۆی  ئەو  و  بسپێردرێت  

جێبەجێ  دەكرێت.
و  مەینەت   لەبەش  داكۆكی  ژینیە  راستە 
داكۆكیكردنێكی  بــەاڵم  دەكـــرد،  مــافــخــوراوان 
كوێرانەو بێقەید و مەرج نەبوو. بۆیە هەندێ  جار 
لەالیەن ئەوانەوە كە داكۆكی لێدەكردن ـ وەك 
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فەلەستینی  و جەزائیری  و پەراوێزكەوتەكانی 
دیكەوە، لەسەر هەندێ  هەڵوێست  و ڕەفتاری 
لەپشتگیری  ــوو  ــارب دی وەهــا  ــەتــدا  لــەڕواڵ كــە 
كردن  و بەرگریكردن لێیان سارد بووبێتەوە، 
ڕووبــەڕووی ڕەخنە و گازندە بۆته وه ، بەاڵم 
هیچ شتێک لەوانە جاڕسی نەدەكرد و لەدڵی 

نەدەگرت. 
یــەكــێــك لـــەو بــەرهــەمــانــەی شــایــســتــەی 
پێست  شانۆگەری  لەسەركردنە،  هەڵوەستە 
یەكەمجار  بۆ  شانۆگەرییەی  ئەو  ڕەشەكانە. 
ــەرا و  ــ ــراو ه ــ پــێــشــكــەش ك لــەســاڵــی 1959 
زەنایەكی زۆری نایەوە. لەبەر ئەوەی بابەتی 
سەرەكی شانۆگەریەكە باس لە ڕەگەزپەرستی 
دەكات  و ئەو باسەش لەو سەردەمەدا، كەم تا 

زۆر قسەكردن لەبارەیەوە یاساغ بوو.
ڕەگەزپەرستی  وابوو  پێیان  ئەوروپیەكان 
شتێكە  ئــەوە  نییەو  ئــەوانــدا  لەكۆمەڵگەكانی 
بەاڵم  هەیە،  بوونی  لەئەفریقادا  و  لەئەمریكا 
شانۆگەرییەوە  ئەو  لەڕێی  و  دێت   ژینیە  ژان 
پێمان دەڵێت: )ئەی چۆنە بڵێین ڕەگەزپەرستی 
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لەشانۆگەری  دەژی؟(.  لەناوماندا  لێرەیەو 
نییە،  دیاریكراو  ڕوداوێكی  ڕەشەكاندا  پێست 
ئەوەی هەیە بریتییە لە دادگایكردنی دنیابینی 

پیاوی سپی بۆ خەڵكانی پێست ڕەش. 
هیواخوازبووە  ــەردەوام  ــ ب ژینیە  لــێــرەوە 
پێست  ئەكتەرە  لــەالیــەن  شانۆگەریەی  ئــەو 
ــت، بـــەاڵم  ــرێ ــك ڕەشـــەكـــانـــەوە پــێــشــكــەش ب
بن،  پێستەكان  سپی  بینەرانی  و  ئامادەبوان  
ئەوان  ئەوانن  و  سەرەكی  مەبەستی  چونكە 

زیاتر پەیوەندییان بەو پرسەوە هەیە.
ئەم  لــەســەر  هەیە  ژینیە  ژان  قسەیەكی 
شــانــۆگــەریــەی كــە دەڵــێــت: )حــەزدەكــەم لەو 
دەكرێت،  نمایش  تێدا  شانۆگەریەكەی  هۆڵەی 
لەناو ئامادەبوواندا هەر هیچ نەبێت یەك كەسی 
سپی پێستی تێدا بێت و ئەو كەسەش فۆكسی 
شانۆگەرییە  ئەو  تێبگات،  لەوە  بێت و  لەسەر 

بۆئه و نمایش دەكرێت(.
كێشەكانی  ڕەشپێستەكان  پێیوایە  ژینیە 
ــەوەی  ــ ــان دەزانــــــــن  و ئـــــاگـــــادارن لـ ــ ــۆی خــ
ــژوو،  ــێ ــاداو بـــە درێـــژایـــی م ــســت ــێ ــەئ چـــۆن ل
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بۆیە  سەركوتدەكرێن.  و  دەچەوسێنرێنەوە 
پێویستیان بەوە نییە نووسەرێكی سپی پێست 
بێت  و لەو دۆخە بەئاگایان بێنێت، بەاڵم سپی 
بە  و  هۆشیاری   بــەو  پێویستیان  پێستەكان 

ئاگاهێنانەوەیە هەیە.
ئەم قسانەی ژینیە بۆ نوسینەكانی دیكەشی 
دەربارەی فەلەستینیەكان هەر ڕاستە، چونكە 
نوسینانەی  ئـــەو  فەلەستینیەكان  ــۆ  ب ئـــەو 
نەنوسیوە، بەڵكو بۆ خۆرئاوا و ئیسرائیلیەكانی 
ــوە. شــانــۆگــەریــەكــەشــی دەربــــارەی  ــووســی ن
نییە،  جەزائیرییەكان  بۆ  جەزائیر،  شۆڕشی 
بەڵكو ئەوە فەرەنسیەكانن پێویستیان پێیەتی  و 
لەپێناو سەرنج ڕاكێشان  و هۆشیاركردنەوەی 
مەبەستە  ــەوەی  ئ هتد.  ــوســراوەو...  ن ئــەوانــدا 
ــی  ــەهــۆڵ ــەو ئــــەو نــــەیــــارەش ل ــەیـ ــارەكـ ــەیـ نـ
نمایشەكەدایە، كەواتە بۆ نابێت ئەویش ڕۆڵی 

خۆی بگێڕێت؟
ئەكتەرە  ڕەشپێستەكاندا  لەشانۆگەری   
تابتوانن  دەبەستن،  دەمامك  پێست ڕەشەكان 
بــەو  ــەاڵم  بـ ببینن،  پێستەكان  ســپــی  ــی  ڕۆڵـ
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مەرجەی لەڕێی دەمامكەكانەوە ئەوە دیار بێت 
پێستن.  ڕەش  كەسانێكی  لەئەسڵدا  ئەوان  كە 
ڕەشــێــك ماسكی فــەرمــانــڕەوا دەپــۆشــێــت  و 
ڕەشێكی دیكە ماسكی شا ژن دەكاتە سەری و 
دادوەرو...  قــەشــەو  دەمــامــكــی  تــر  یەكێكی 
پێویستە  نمایشەكەدا  لەساتەوەختێكی  هتد. 
بینەرە  ئــەو  بەجۆرێك  بــكــەون،  ماسكەكان 
بینینی  ئــامــادەی  لەهۆڵەكەدا  پێستەی  سپی 
شانۆگەریەكەیە، توشی شۆك بێت  و ڕێك  و 

ڕاست خۆی ببینێت.
ــەوەو  ــن ــەی ــارەی دەك ــ جــارێــكــی دیــكــە دوبـ
نیە  ئــەوە  مەسەلەكە  ژینیە  ژان  )بۆ  دەڵێین: 
لەخۆرئاواوە نووسەرێكی سپی پێست بێت  و 
ئێوە چەوساوەو بەش  بڵێت:  بەچەوساوەكان 
مەینەتن، ئەوان ئەوە باش دەزانن، بەاڵم ئەوەی 
پێویستی بەهۆشیاری  و ئاگاداركردنەوە هەیە، 
ئێمەین كە خێر و بێراتی نەتەوەكانی دیكەی 
ڕەگەزپەرستیمان  بـــردو  ــااڵن  ــەت ب دنــیــامــان 
خەڵكانی  واڵتی  سەر  كوتایە  هەڵمان  داهێناو 
دەربەدەر  واڵتانەمان  ئەو  دانیشتوانی  دی  و 
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كردو كردمانن بەئاوارە و پەناهەندە(.
هۆشیارە،  شتانە  ــەم  ب بــۆیــە  ژینیە  ژان 
زیندانی  دەكــات  و  دزی  كاتێك خۆی  چونكە 
ــزی پـــەراوێـــز  ــەڕیـ ــت  و هــەمــیــشــە لـ ــرێـ دەكـ
كەوتەكانی كۆمەڵگەدا دەبێت، دەتوانێت خۆی 
بخاتە ناو پێست و بەرگی مرۆڤێكی ڕەشپێست 
تەنانەت  فەلەستینی  و  جــەزائــیــری  و  یــان 
بڕوانە  نمونەیەك  وەك  خزمەتكارێكیشەوە. 
یەكێكە  كە  خزمەتكارەكان-   – شانۆنامەی 
لەشانۆنامە بەناوبانگەكان و زیاتر سەروكاری 

لەگەڵ كۆمەڵگەی فەرەنسیدایە.
ژیــنــیــە ئـــەو وەرگـــۆڕانـــە بـــەردەوامـــەی، 
سەرشانی  بەئەركی  و  نووسەر  بــەقــەدەری 

خۆی دەزانی.



161وشە  و وێنە

چەتەكانی نیویۆركی مارتن 
سكۆر سیزی

- ئەوە چەورە و چەقۆکێشه كان
بوون ئەمریكایان دروستكرد-
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دەســت  بەچیرۆكێك  فیلمەكە  ســەرەتــای 
كوڕێك  ڕوبــدات:  ڕۆژانــە  ڕەنگە  كە  پێدەكات 
باوكی  بــەرچــاویــەوە  بە  منداڵیدا،  لەتەمەنی 
دەكوژرێت. هەنوكە ئه و کوڕه  گەنجەو شانزە 
یەك  مەراقی  تەنها  ڕوداوە،  ئەو  دوای  ساڵ 
شتی هەیە، ئەویش ئەوەیە تۆڵە لە بكوژەكەی 

باوكی بكاتەوە.
گەنجە  ئــەو  چــۆن  دەبینین  فیلمەكەدا  لــە 
كاتی  بەشێوەیەكی  ساڵە،  هەموو  ئەو  دوای 
بۆ  تــازە  باوكێكی  دەكاتە  باوكی  بكوژەكەی 
خــۆی. هــەمــوو ئـــەوەش بــۆ خــاتــری ئــەوەی، 
دەرفەت بێنێت  و تۆڵەی خوێنی ڕژاوی باوكی 
بكاتەوە. لەنێوان ئەو دوو كارەكتەرەدا، ژنێك 
و شارێك هەیە. شارێك كە بریتییە لە تەواوی 
دنیاو دنیا لەدەرەوەی ئەو شارەدا بوونی نییە.. 
دەتوانین چیرۆكی فیلمی چەتەكانی نیویۆرك 

لەو پەرەگرافەدا كورت بكەینەوە.
و  مانا  و  جــەوهــەر  پوختەی  ــەوە  ئ بڵێی  تــۆ  ــەاڵم  ب

دەاللەتەكانی ئەو فیلمە بێت؟
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نەخێر هەرگیز... فیلمی چەتەكانی نیویۆرك، 
مارتن سكورسیزی دروستی كردوە... فیلمێكە 
و  سكۆرسیزی  مارتن  نیویۆركی  ــارەی  دەرب
ڤۆلێرە  ساموێل  نە  سكۆرسیزی،  دەشزانین 
ڕوداو  ــەوەوە  ئ بــەالی  فۆردیشه .  جۆن  نە  و 
ڕۆح  وێنای  بتوانێت  كە  گرنگە  ئاستە  ئەو  تا 
بكێشێت  و گوزارشتی لـێ  بكات، ئەتمۆسفیری 
فیلمەكەش گرنگی لەوەدایە، توانای وتنی ئەو 

شتانەی هەبێت كە مێژو بەیانیان ناكات.
ڕاستە چەتەكانی نیویۆرك فیلمێكی مێژوییەو 
سكۆرسیزی  كە  وەرگــیــراوە  لەڕۆمانێكەوە 
سەروكاری لەگەڵیدا نییەو ئەوەش ڕاستە كە 
ئەوەمان  كۆمەكی  فیلمەكە،  كەڤەری  ڕەنگە 
پێبكات و پێمان بڵێت: ئەمریكا لەسەر شەقامدا 
لەوانە  یەك  هیچ  بێگومان  بەاڵم  بوە،  لەدایك 
فیلمێكی  وەك  كە  لێناكەن  ئەوەمان  ڕێگیری 
سەرومڕ سكۆرسیزیانە لێی بڕوانین... فیلمێک 
)تاكسی درایڤەر و برینسازی ناسری و دواین 
وەسوەسەكانی مەسیحی( تێدا دەبینین. جەژن  
ژیانی  و  نیویۆرك   بچوكەكانی  كەرنەڤاڵە  و 

پەنهان  و ناوەكی ئەو شارەی تێدایە.
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دەكەین،  بەوە  هەست  فیلمەكەدا  لەبینینی 
ئەو خەڵكانەی لەسەر شاشەكەی بەردەمماندا 
نــاوخــۆی  بــەژیــانــی  خەڵكانێكن  دەیانبینین، 
نییە  گرنگ  بۆیان  و  سەرقاڵن   شارەكەیانەوە 
دیكە  دنیایەكی  دەرەوەی خۆیاندا  لە  تابزانن، 
و  ژیان   سەرقاڵی  شارە  ئەو  خەڵكانی  هەیە. 
دەگوزەرێنن  و  ڕۆژەكانیان  خۆیانن،  تەنهایی 
بەهیچ كلۆجێك دەربایسی مێژوی گەورە نین، 
بەاڵم سكۆرسیزی دێت بۆئەوەی پێمان بڵێت: 
)ئەوان لەناو كوچەو ڕێ  و بانەكانی خۆیاندا، 
وایانكرد  دروســتــكــردو  گــەورەیــان  مــێــژوی 
شەقامەكانی شارەكەیان ببێتە النكی دروست 

بوونی ئەمریكا(.
لەفیلمەكەی سكۆرسیزیدا سێ  كارەكتەری 
سەرەكی هەن: )ئەمستردام ڤالۆن – كەلیوناردۆ 
دی كابریۆ ڕۆڵی دەبینێت، جینی – كامیرۆن 
دیاز-، بیلی قەساب- دانیال دەی لویس-.(. ئەم 
لەڕوبەڕوبونەوە  لەفیلمەكەدا،  سێ  كارەكتەرە 

و بەریەككەوتنی بەردەوامدان.
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بەشێوازیی  ئەڤیندارانە  بەریەككەوتنی   
پەرچیەكان  هەرچی  و  چــەورەو  ئەوینداری 
یاخود  جینیدا،  ڤالۆن  و  ئەمستردام  لەنێوان 
لەنێوان  كوشندە  تــونــدو  بەریەككەوتنێكی 
ــەمــســتــردام  و بــیــلــیــدا. ئــەڵــبــەتــە لــەهــەنــدێ   ئ
دوانـــە،  ئـــەو  ــوان  ــێ ن ملمالنێی  چــركــەســاتــدا 
ملمالنێیەكی باوك  و فرزەندانە وەك درۆزنە 

ئۆدیبیەتێك وەردەگرێت.
لەو سێ  كەسە دوانیان بەتەواوەتی لەمێژودا 
دەسڕێنەوە، بەاڵم سێهەمیان كە بیلی قەسابە، 
تاوانبار  ئەو  ئەمریكایە.  ئەو  ئایندەیەو  ئەو 
دەكــات...  دروســت  مێژوو  كە  پیاوكوژەیە  و 
لێكۆڵینەوەكانیدا،  لــەبــواری  ماركس  دەبــوو 
لەدروستكردنی  تاوانبارانی  و  پیاوكوژ  ڕۆڵی 

سیاسەت  و ئابوریدا بۆ دیاری بكردینایە.
لەفیلمی  مانا  بازنەی  گاف  گاف  بەمجۆرە 
بـــەرفـــراوان دەبێت   نــیــویــۆركــدا،  چــەتــەكــانــی 
دەمانبات.  خــۆیــدا  لــەگــەڵ  دیمەنەكانیشی  و 
لەدیمەنەكانی سەرەتادا وێنەی باوك دەبینین 
مەكینەكەی  بەموسی  تراشكردنەو  خەریكی 



ئیبراهیم ئەلعەریس 166

دەستی خۆی دەبڕێت و هێندە نابات، دەكەوێتە 
خەڵكە  نێوان  شــەڕی  كێشەی  و  گێرمە  نــاو 
ئیرلەندیەكان  ئەوێ   و كۆچبەرە  ڕەسەنەكەی 

 و لەوێدا بەدەستی بیلی قەساب دەكوژرێت. 
ئەو پیاوی ئاشتەوای  و برایەتیەو بیلییش 
ئەوێیە.  ــەكــەی  ڕەســەن خەڵكە  ســـەركـــردەی 
لولە تۆپەكانی دەوڵەت دەبینین  دواتر وێنەی 
ئەو  دەكوتێت  و  الیان  هەردو  چۆنچۆنی،  كە 
یەكالیی  خۆی  بەشێوازی  مالمنێیە  و  كێشە 
بۆ  پاشخانێكە  ملمالنێیە  ئەم  بەاڵم  دەكاتەوە، 
ئاستێكی  لەسەر  دیكە،  ملمالنێیەكی  ڕەگەزی 

زۆر شەخسی  و تایبەتی.
برینێكی  وەك  ڤالۆن  ئەمستردام  هەڵبەتە 
لەیادەوەریدا  كــوژراوی  باوكی  وێنەی  قــوڵ، 
بیلییەوە  ــەن  ــەالی ل ــت  ــێ دەزان و  هــەڵــدەگــرێــت  
بەهۆی  ئەوەش  پێش  كــراوە،  خوێن  خەڵتانی 
تراش كردنەوە خۆی خوێناوی دەكات... ئیتر 

ئەو دو برینە دەبنە هاوڕێی هەمیشەیی.
نــایــەت  ــەو  ئـ ــاڵ  ــەاڵم دوای شــانــزە سـ ــ ب
بــدات  پــێ   درێـــژە  كۆمەاڵیەتی  ملمالنێیەكی 
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ئەگەرچی پێ  كۆڵی ئەوەش بێت، بەڵكو دێت  و 
دەست بەشەڕی تایبەتی خۆی دەكات لەدژی 
بیلی. بۆئەوەی لەو شەڕەشدا سەربكەوێت  و 
براوەبێت، چاری نییە تەنها دەبێت خۆی بكات 
بەناو دار و دەستەكەی بیلیداو پشت  و پەنای 

بێت، تا كاتی گونجاوی خۆی دێت.
ــەڕاز و  ــەوەی لـ ــەدواوە و بــەبــێ  ئـ ــ لــێــرە ب
تازە  باوكێكی  دەبێتە  بیلی  بێت،  حاڵی  نیازی 
لەناو  خــۆمــان  ئێمە  ئــیــدی  ئــەمــســتــردام.  بــۆ 
جەرگەی سینەمای سكۆرسیزیدا دەبینینەوەو 
بۆماوەیەكی كورت وا هەست دەكەین، سەیری 
ئەمجارەیان  كــە  دەكــەیــن  كــاوبــۆی  فیلمێكی 

ڕوداوەكانی لەناو شاردا ڕوودەدەن.
چونكە لەو ئان  و ساتانەدا، نیویۆرك دەبێتە 
شەقامەكانی  كارەكتەرەو  دو  ئەو  مەنزڵگای 
خیانەت   لەگەڵ  ئەوانەو  دنیای  شــارەش،  ئەو 
و قوربانیدان  و بێنەو بەردەی ناخی خۆیاندا، 
خۆی  تایبەتی  ناسنامەی  لــە  هــەریــەكــەیــان 

دەگەڕێت.
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لەئاست ئەم ملمالنێ  زۆر توندوتیژ و  ئایا 
ڕەنگدانەوەی  ئەوە  بڵێین  دەشێت  خوێناویەدا، 
یاخود درێژكراوەی جەنگی ناوخۆی ئەمریكایە؟ 
یان ئەو ڕەخنانە لەجێی خۆیاندان كە ڕەخنەگران 
ــێــن:  ــەن و دەڵ ــ ــەی ســكــۆرســیــزی دەكـ ــاڕاســت ئ

)لەفیلمەكەیدا هندیە سورەكانی تێدا نییە؟(.
بێگومان سكۆرسیزی بێئاگا نییە لە پاشخانی 
كارەكتەرەكانی  ناو  شەخسیەی  ملمالنێ   ئەو 
دەیــەوێــت،  ڕەوانـــی  ــەڕون  و  بـ و  فیلمەكەی  
هەلومەرجە  ئەو  جەرگەی  ناو  بۆ  بمانباتەوە 
وایــانــكــرد،  یــەكــانــەی  ــەدوای  لـ یــەك  مێژوییە 
كەمایەتیەكان و  بۆ  البورێك  ببێتە  نیویۆرك 

ببێتە مۆدیلێكی بچوككراوەی ئەمریكا خۆی.
ــدان، لــەو  ــ ــەوێ ــ ــە و نــیــیــە ل ــەی هـــەرچـــی ه
ئاسیایەكان،  )ئــەوروپــایــیــەكــان،  شــــارەدان: 
بەجۆرێك  هــەمــوویــان  ڕەشـــەكـــان..(.  پێست 
ملمالنێیانەدا  و  كێشە  لـــەو  جـــۆرەكـــان  ــە  ل
بەشدارن  و هەموشیان چەورە و چەقۆكێشن 
وەك  دەزانن و  ڕەوا  بەشتێكی  توندوتیژی،   و 

ئەركێك سەیری دەكەن.
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تایبەتی  بەڕێگای  دەیــانــەوێــت  هەمویان 
بەاڵم  بێنن،  بــەدی  ئەمریكی  خەونی  خۆیان 
خەونە  ئــەو  بەدیهێنانی  نایانەوێت  هەرگیز 
لەیەك چوارچێوەی نەتەوەیدا بێت. سەرباری 
فیلمەكەوە  لـــەبـــارەی  شــتــانــەی  ئـــەو  هــەمــو 
سكۆرسیزی  بڵێین  دەتــوانــیــن  نـــووســـراون، 
ئەمریكا  كە  بــدات  نیشان  ئــەوەمــان  نایەوێت 
چۆن لەسەر شەقامەكاندا لەدایك بوە، چونكە 
ئەوە مەسەلەیەكە گریفیس لە )لەدایك بوونی 
پێویستمان  و  کــردۆتــەوە  بەسەری  نــەتــەوە( 
بەدوبارەكردنەوەی نییە. هاوكات دەیان فیلمی 
لە  ڕیپۆرتاژی  و دیكۆمێنتەری هەن كە باس 
ئازادكردنی  و  ناوخۆ  و جەنگی  كاوبۆییەكان  

كۆیلەكان دەكەن.
شتێكی  فیلمەدا  لــەم  سكۆرسیزی  خەمی 
دیكەیە، خەمی سەرەكی ئەو نیویۆركە. بەالی 
جیاوازتر  شتێكی  نیویۆرك  هەمیشە  ئــەوەوە 
تێكستەی  ــەو  ئ جــیــهــان.  و  ئەمریكا  لــە  ــوە  ب
ساڵ  سی  دروســتــكــراوە،  لەسەر  فیلمەكەی 
باس  و  دەیخوێنێتەوە  سكۆرسیزی  پێشتر 
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هەناوی  لە  دەكات،  نیویۆرك  لەدروستبوونی 
كێشمەكێش  و ملمالنێی نێوان كەمینەكانیدا. 

پێدەدات  گرنگی  سكۆرسیزییش  ــەوەی  ئ
ئەو كێشە و ملمالنێیانە  ئەوەیە، چۆن چۆنی 
تێكەڵ بە سیاسەت  و گەندەڵی  و پالنگێڕی  و 
چاو و ڕاوی كارەكتەرە سیاسییەكان دەبن  و 
بەبڕوای ئەویش ئەم تێكەڵ بوون  و پەیوەندییە، 
دەمێنێتەوە.  هــەرواش  بــەردەوامــەو  تائێستا 
لەبەرئەوەی سروشتی شاری نیویۆرك وایە.

ــە  ــن بـــەدرێـــژایـــی ســی دان ــیـ ــی دەزانـ ــ وەك
دەبینی  بــەوەوە  خەونی  سكۆرسیزی  ســاڵ، 
بكات.  دروســت  نیویۆرك  چەتەكانی  فیلمی 
لەسەروەختی تەواوكردنی تاكسی درایڤەرەوە 
ــن وەســوەســەكــانــی  ــ ــا دروســتــكــردنــی دوای ت
مەسیح، خەریكی هێنانەدی ئەو خەونەی بوو.

هاواڵتیەكی  سكۆرسیزی  باسە  شایەنی 
ئیتاڵیە.  بەبنەچەش  نیویۆركیەو  ســەرومــڕ 
تەواو  درایڤەر  تاكسی  فیلمی  ئەوەی  لەدوای 
دەكات  و شەیدای كارەكتەری تراڤیس دەبێت، 
دەبــن و  دروســت  لەمێشكیدا  گەلێك  پرسیار 
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و  نیویۆرك   دەربــارەی  پرسیاری سەرەكیش 
لێی  شــارەی  ئەو  كە  جادوەیە  و  سیحر  ئەو 

دەكات.
فیلمەكانی  زۆری  بەشێكی  دەزانین  ئێمە 
وەاڵمـــدانـــەوەی  بــۆ  هەوڵێكن  ســكــۆرســیــزی، 
بەر  ساڵێك  چەند  ئەگەرچی  پرسیارە...  ئەو 
)سن  فیلمی  لەڕێی  و  نیویۆرك  چەتەكانی  لە 
ئەو  لۆژیكی  وەاڵمێكی  دەیویست  البرا           ءة(وە، 
فیلمە  ــەو  ئ بـــەاڵم  دەسگیربێت،  پــرســیــارەی 
ئەویش  نــەبــوو،  ســەركــەوتــوو  لەئەركەكەیدا 
ــەكــی ئــۆرســتــۆكــراتــی  ــەی ــن ــەوەی وێ ــەرئـ ــەبـ لـ
ــرانـــەی دەربـــــــــارەی نــیــویــۆرك  ــیـ ــبـ ــنـ ڕۆشـ
جیاواز  تەواو  وایكرد،  ئەوەش  پێشكەشكردو 
بێت لە )كوڕە باشەكان و تاكسی درایڤەر و 

شەقامە پۆخڵەكان(.
بەوەیە،  پێویستی  كە  تێگەیشت  لــێــرەوە 
ــۆ بــنــەچــە و ڕەگــوریــشــەكــان.  بــگــەڕێــتــەوە ب
ــەن نــەبــێــت خــۆی  ــم ــەدەگ ــدە ئـــەو ب ــەرچــەن ه
لەقەرەی مێژوو نەداوە و ئەو ڕۆمانەش دەبێتە 
ڕۆمانەكە  ئەوكاتەی  ئــەوە.  بۆ  دەسوێژێك 
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دەتوانێت  تێكستە  ئەم  تێدەگات  دەخوێنێتەوە، 
بیگەڕێنێتەوە بۆ ئەو سەرەتایانە. بەاڵم بەهۆی 
هەلومەرجی  هێنان  و  بەرهەم  هەلومەرجی 
كۆتایی  تــا  پــرۆژەیــە  ئــەو  خــۆیــەوە،  تایبەتی 

سەدەی بیستەم دوا دەكەوێت.
لەهەموو ڕوویەكەوە چەتەكانی نیویۆرك، 
تایبەتەكانی  و  نــــاوازە  لەفیلمە  بــەیــەكــێــك 
فیلمە  ــەو  ئ ــت.  ــرێ دەك ــەژمــار  ئ سكۆرسیزی 
هەرچەندە پڕیەتی لەتوندوتیژی  و كێشمەكێش 
پەیوەستە  ئـــەوەی،  ســـەرەڕای  ملمالنێ   و   و 
نیشانیدەدات  و  نیویۆركەوە  بەمێژوی شاری 
برین  و  كەمینەكان   ئەمریكا  وەك  شارە  ئەو 
 و كێشە و ملمالنێ  بچوكەكان، لەپاڵ گەندەڵی  
لەگەڵ  تێكەڵكردنی سیاسەتمەداران  و دەست 
دروستیان  مافیاكاندا  دواتریش  و  چەتەكان  

كردوە.
دواتــر  ئــەوانــەشــدا،  هەموو  لەگەڵ  بــەاڵم   
بـــۆمـــان دەردەكــــەوێــــت كـــە فــیــلــمــەكــە زۆر 
شەخسی  و تایبەتەو كارەكتەری سەرەكیشی، 
ــەری تــاكــســی درایـــڤـــەر و دوایـــن  ــەكــارەكــت ب
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ــت... ئــەو  ــ ــێ وەســـوەســـەكـــانـــی مــەســیــح دەچــ
كارەكتەرانەی سەرقاڵی شەڕە زۆر تایبەتی  و 
و  لەجەنجاڵی   بەدور  خۆیانن،  شەخسیەكانی 

هەرا و زەنای دنیای دەرەوە.
لــێــرەوەو لــەم گــۆشــەنــیــگــایــەوە دەكــرێــت 
گەورەو  فیلمێكی  وەك  نیویۆرك،  چەتەكانی 
داستانئامێز  فیلمێكی  بكەین.  سەیر  سەرەكی 
بەشێوازە برێختیەكەی. ئەم فیلمە دوای چەند 
هێدی، چووە  هێدی  لەنمایشكردنی  و  ساڵێك 
سینەمای  مێژوی  فیلمەكانی  باشترین  لیستی 

جیهانی.
لــەوەدا  سەرەكیشی  ڕۆڵــی  ئــەوەی  ئەڵبەتە 
سكۆرسیزی  داستانئامێزی  ستایلی  هەبوو، 
ــوازی مــامــەڵــەكــردنــی لەگەڵ  بـــوو، لــەپــاڵ شــێ
ئەكتەرەكاندا. ئەو ئەكتەرانەی هیچمان لەبارەی 
ــەم فیلمەدا  ل نـــەدەزانـــی، كــەچــی  مــێــژویــانــەوە 
سكۆرسیزی دەیانکاتە خاوەنی مێژوو. هاوكات 
میوزیك  و ڕێتمی خاو و خلیچك  و گەرموگوڕی 
وا  مــاوەكــەی،  درێــژی  ســەربــاری  فیلمەكەش 

دەكات لەبەردەم كارێكی ناوازەدا بین.
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ئێمە دوای ئەم بەرهەمه  ئەو پرسیارەمان 
لەخۆمانكرد كە دەبێت سكۆرسیزی لەداهاتودا 
وەاڵمی  بۆ  چاوەڕوانیمان  ئەڵبەتە  بڵێت؟  چی 
ئەو پرسیارە زۆری نەخایاندو لە فڕۆكەواندا 
كە لەسەر ژیانی هەوارد هیوزە، وەاڵمەكەمان 
ــەوارد هــیــوز فـــڕۆكـــەوان  و  ــ ده ســگــیــربــوو. ه
بەرهەم هێنەرێكی سینەمایەو ئەویش بۆ خۆی 

ئەفسانەیەكی ئەمریكاییه ..
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سەیرانێك لەقەراغ ڕێگەی

برایانی سترۆ گاتسكی
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سۆڤێت،  یەكێتی  ڕەخنەگرانی  ئەگەرچی 
ئەو كاتەی ئەندرێ تاركۆفسكی دواین فیلمی 
بەرهەمهێناو  ڕوسیادا  لە  )ستالكەری(  خۆی 
ــەرەو واڵتــانــی  ــ ــەوەی ســـەری خـــۆی ب ــەرلـ بـ
زۆری  ستایشێكی  هــەڵــگــرێــت،  ــی  ــەوروپـ ئـ
نە  بەاڵم  هەڵیاندا،  بەبااڵیا  و  كرد  كارەكەیان 
هێرش  لەدەست  خاوەنەكەشی،  نە  فیلمەكەو 
قوتاریان  واڵت  دەســەاڵتــدارانــی  پەالماری  و 

نەبوو.
فــیــلــمــەكــە لــەیــەكــێــتــی ســۆڤــێــتــدا كــەخــۆی 
بەرهەمی هێنابوو، قەدەغەكرا و خاوەنەكەشی 
و  بینینی ژن  و  ــەكــەی  واڵت بــۆ  لــەگــەڕانــەوە 
لــەبــەرامــبــەردا  بــەاڵم  بێبەشكرا.  منداڵەكەی 
كە  فیلمەكە  ســەرەكــی  ــی  دەق ئــەوەیــە  سەیر 
برایانی  ڕێگەی  قــەراغ  لە  سەیرانێك  ڕۆمانی 
نەكراو  سانسۆر  هەرگیز  سترۆگاتسكی-یە، 
ــە یــەكــێــك لە  بــگــرە بــەشــێــوەیــەكــی فــەرمــی ب
سەرچاوەكانی ئەدەبی خەیاڵی زانستی ڕوسی 
لەكاتی باوبونەوەیەوە لەساڵی  ئەژماردەكرا، 

1972 بۆ یەكەم جار.
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دەی كەواتە ئەو پارادۆكسە لەكوێوە دێت؟ 
تاركۆفسكی  كاركردنی  لەستایلی  بێگومان 
ستایلی  بەتایبەتی  دەگرێت.  سەرچاوە  یەوە 
دیكەی  كەسانی  ــووســراوی  ن ــی  دەق ئـــەوەی 
بەرهەم  بۆ  دەیگۆڕین  پاشان  دەقۆستەوەو 
گەلێك، تەعبیر لەو خەم و خولیایانە بكەن كە 
خۆی دەیویست بیان وروژێنێت و لە بەرچاوی 

بینەرانی بخات.
ڤێرا  سۆڤێتی  ڕەخنەگری  خانمە  لێرەوە 
وتــویــەتــی:  كــە  ــەچــووە  ن بــەهــەڵــەدا  شیتۆڤا، 
)فیلمەكە كتومت و دیڕ بەدێڕ پابەندی كتێبەكە 
چاویان  تەنها  فیلمەكە  كاستی  چونكە  نەبوە، 
بــەنــاوی  بـــووە  ڕۆمــانــەكــە  بەشێكی  لــەســەر 
زۆنەوە.( تەنانەت زۆرێك لەوانەی لەسەر ئەم 
)لە  دەڵێن:  نوسیووە،  تاركۆفسكییان  فیلمەی 

ڕۆمانێكەوە وەرگیراوە بەناوی زۆنەوە(.
ڕۆمــانــە  الی  بگەڕێینەوە  ــرەدا  ــێ ل چــاكــە  وا 
ــانـــەی لــەالیــەن  ســەرەكــیــەكــە خـــۆی، ئـــەو ڕۆمـ
لێكراو  گەرمی  پێشوازی  ڕوســەوە  خوێنەرانی 
ئەمەش بە پێچەوانەی فیلمەكەوە بوو كە لە یەكێتی 
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بەدەست  گەورەی  سەركەوتنێكی  هیچ  سۆڤێتدا، 
نەهێنا. ئەگەرچی لەزۆربەی زۆری واڵتانی دنیادا، 

بینەرانێكی زۆر پێی سەرسام بوون.
و  بەقەشەنگترین  ســتــالــكــەر  ئــاشــكــرایــە 
ئەژمار  تاركۆفسكی  فیلەكانی  بەهێزترین 
لەوە  جەخت  دەبێت  هەمیشە  بەاڵم  دەكرێت، 
بكەینەوە كە ڕۆمانەكە جیاوازە لە فیلمەكە و 
دەردەكەوێت  وا  شوێندا  هەندێک  لە  تەنانەت 

كە پەیوەندیەكی ئەوتۆ لەنێوانیاندا نەبێت.
لـــەڕۆمـــانـــەكـــەدا كـــارەكـــتـــەری ســەرەكــی 
ئەو  و  شكێن  یاسا  واتە  ستالكەر  ستالكەرە، 
كەسەیە بە بەردەوامی دەچێتە ئەو ناوچانەی 
ئەو شتە سەیر  بــەدوای  گــەڕان  بۆ  یاساغن، 
لەوێدا  فــەزا  بوونەوەرەكانی  عەنتیكانەی  و 
جێیدێڵن و ئەمیش دێت ئەو شتانە دەدۆزێتەوەو 

پاشان دەیانفرۆشێتەوە.
مامەڵە  قۆڵبڕەو  دزێكی  ستالكەر  كەواتە 
لەگەڵ كەسانێكی جامبازدا دەكات كە بەچاكی 
ــاســن، ئــەم  ــن ــیــش دەی ــەوان دەیــانــنــاســێــت و ئ
بەو  پەیوەندی  جۆرێك  هیچ  بە  كارەكتەرە 
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و  دەیبینین  فیلمەكەدا  لە  كە  نییە  ڕێــبــەرەوە 
گەیاندنی  خەریكی  درامی  زۆر  بەشێوەیەكی 
ئەوانەی  یاساغەی،  ناوچە  ئەو  بۆ  خەڵكانێكە 
مەترسی  ڕوبـــەڕووی  ڕەنگە  تێدەخەن  پێی 
مردن ببنەوە، یان گەر لە مردن دەرباز بوون 

دووچاری گرتن و سزادان بێن. 
فلیمەكە  نــاو  ستالكەری  ئــەوانــەی  كــەواتــە 
تەواو  خەڵكانێكن  دەكــات،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 
بێئومێد بوون لەژیان و هیچ مانایەك لەژیاندا 
نابینن. بۆ ئەوان ئەو ناوچەیە دەبێتە جۆرێك 
لە سەبوری و سەوزبوونەوەی ئومێدەكانیان، 
دەتوانن  ئەوێ،  بگەنە  گەر  وایە  پێیان  چونكە 
ئاواتێك بخەنە دڵیانەوەو ئاواتەكەشیان دێتەدی.
دو  ــەردەم  ــەبـ لـ ئێمە  ئــاشــكــرایــە  لــێــره وه  
بەرهەمی جیاوازداین. ئەو جیاوازیەش ئاستی 
لەو  سانسۆرمان  دەسەاڵتی  كاردانەوەكانی 
واڵتەدا، بەرامبەر بەڕۆمانەكە و بەفیلمەكە بۆ 
دەردەخات، بەاڵم سەرباری ئەو جیاوازییەش، 
جیهانیەی  نێوبانگە  ئـــەو  بڵێین  ــیــن  ــوان دەت
ستالكەری تاركۆفسكی بەدەستیهێنا، نێوبانگی 
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و  ئاركادی  ڕۆمانەكە  نووسەری  هــەردو  بۆ 
بۆریس سترۆگاتسكی لەجیهاندا پەیدا كرد. 

ــووســەران پــێــیــانــوابــوو ئەو  ــەن هــەنــدێــک ل
و  یاخین  واڵت  لەدەسەاڵتدارنی  برایە  دوو 
بەاڵم  نووسی،  گەلێكیان  شت  بارەیەوە  لەو 
ئەوانە  لەڕاستیدا  دەركــەوت  بۆیان  هــەرزوو 
لەالیەن دەسەاڵتدارانی فەرمی سۆڤێتەوە له لە 
و دایەن دەكرێن و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش 
دیاریترین  پێیەی  بەو  پێوەدەكەن.  شانازیان 
خەیاڵی-زانستی  قوتابخانەی  لە  دوكەسێكن 
زۆری  ــەی  زۆربـ كــە  بەتایبەتیش  سۆڤێتیدا 
بەرهەمەكانی ئەو دوانە، هەڵگری ڕەهەندێكی 

وەعزئامێز و مۆراڵییە. 
ئەو  تێبینی  فیلمەكە  بینەرانی  هەڵبەتە 
الیەنە ناكەن، چونكە تاركۆفسكی ڕەهەندێكی 
ڕەنگە  داوە-كــــە  بەفیلمەكەی  میتافیزیكی 
بەاڵم  بێت-،  سیاسیش  ڕووەوە  لەهەندێک 
كارەكە الی ئەو دو برا ئەدیبەو لە دووتۆیی 
ــی ڕســـك و  ــەدەب ــەزای ئ ــ ــە ف ڕۆمـــانـــەكـــەدا، ل
بەشێوەیەكی  و  دەخــولــێــتــەوە  ســەركــێــشــدا 
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بەڕێتمێكی  واتە  دێت.  كۆتایی  پۆزەتیڤانەش 
مۆراڵی قوفڵی دەدەن.

نەك  سترۆگاتسكی  بــرایــانــی  لەڕاستیدا 
تــەنــهــا هـــەر بــەڕۆمــانــەكــانــیــان، بــەڵــكــو بە 
كارێكیان  تیۆریزەكانیشیان  و  بیروبۆچوون 
ــی واڵت لــەخــۆیــان و  ــداران كــردبــوو دەســەاڵت
ئــەوان  چونكە  بــن.  ڕازی  لەئەدەبەكەشیان 
هەمیشە جەختیان لەوە كردۆتەوە كە پێویستە 
كارەكانیان  سەرەكی  كارەكتەری  و  قارەمان 
ــارا بــێــت لــە ڕووی  ــ ــاالك و ك كــەســێــكــی چــ
مرۆڤ  و  ئایدیۆلۆژیست  و  كۆمەاڵیەتییەوە 
ڕۆشنایی  چۆنچۆنی،  بزانێت  و  بێت  دۆســت 
دەخاتە سەر كۆمەڵگەكەی و چـــۆن هاوشان 
بااڵكانی  و  بــەرز  نمونە  لەگەڵ  تەریبی  بە  و 

ئـــەو كۆمەڵگەیەدا هەنگاودەنێت.
ئایدیۆلۆژی ئەدەبەكەشیان بەوە  ڕوانگەی 
ئەنگێزەی  بە  دژ  كە  كردبوو  نیشان  دەســت 
وردە  ئەقڵییەتی  و  فاشیزم  و  میلیتارییەت 
بەخەیاڵی-زانستیش  سەبارەت  بۆرژوازییەتە. 
لەجیهانی نوێدا، پێیان وابوو دەبێت ڕۆڵی ئەو 
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وێنەوە  لەرێگەی  لــەوەی  بێت  بریتی  ئەدەبە 
كێشە گشتییەكانی سەردەمەكەمان نیشان بدات 
كە سەردەمی ملمالنێ ئایدیۆلۆژیە بێئامان و 
ئەو  و  حەتمییەكان  كۆمەاڵیەتییە  گۆڕانكاریە 
جیهان  تەكنۆلۆژیانەیە،  و  زانستی  شۆڕشە 

بەخۆیەوە دەیبینێت.
ئێمە گەر بێت و سەیرانێك لە قەراغ ڕێگە 
بخوێنینەوە، بەبێ ئەوەی بیر لە فیلمی ستالكەر 
ڕۆمــانــەدا  ئــەو  لــەنــاوەڕۆكــی  ئــەوا  بكەینەوە، 
بەجۆرێك  دەبینین.  ڕەهــەنــدانــە  ئــەو  هەموو 
ئــەو  نـــووســـەرە  ئـــەو دوو  ــدەكــەیــن  هــەســت
بابەتێكی  چوارچێوەی  لە  بیروبۆچونانەیان، 

ئەدەبیدا دەخەنە ڕوو.
سەرەتا  ڕێگە  لــەقــەراغ  سەیرانێك  ئەگەر 
پاشان  و  دەركردبێت  ناوبانگی  ڕوســیــادا  لە 
ئەو  دەرەوە  واڵتانی  لە  ستالكەرەوە  بەهۆی 
نێوبانگەی دەسگیر بووبێت، ئەوا ناوی ئاركادی 
و بۆریس سترۆ گاتسكی لە 1959، دوو ناوی 
ئەدەبی  ڕابــەری  ڕێگەی  كاتێك  ناسراوبوون. 
یان  ئیڤرمۆڤ  ئیڤان  سۆڤێتی  خەیاڵی-زانستی 
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گرتەبەر و دوو یەكەمین كاری خۆیان بەناوی 
)شاری هەورە ئاڵەكان و لەدەرەوە( باوكردەوە.
هەڵبەتە ئەم دو كارەیان و كارەكانی دیكەی 
دواتریشیان سەركەوتنیان بە دەستهێنا، بەاڵم 
سەركەوتنێكی سنووردار. نێوبانگی گەورەیان 
بوو.  دەسگیر   1970 لەساڵی  تەنها  لەواڵتدا، 
كاتێك ئاسمانگەڕی سۆڤێتی گۆرگی گرچیكۆ 
ناو  بــۆ  گەشتەكانیدا  لەكاتی  كــە  ڕایگەیاند 
بەرهەمەكانی  لە  هەندێک  ئاسمان،  بۆشایی 
بۆ  ــدا  خــۆی ــەگــەڵ  ل سترۆگاتسكی  بــرایــانــی 

خوێندنەوە بردوە.
ئاخۆ دەبێت سەیر بێت بەالمانەوە گەر بزانین 
ئەو دوو برایە، لەماوەی چەند ساڵێكی كەمی 
لێدوانەدا، نزیكەی بیست ڕۆمان و  ئەو  دوای 
كۆمەڵە چیرۆكیان باوكردەوە؟ ئەگەرچی ئەو 
دوو نووسەره  دوای ئەوه  بەرهەم گەلێكی زۆر 
ڕۆمانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  باودەكەنەوە، 
و  بەهێزترین  بە  ڕێگە،  ــەراغ  ق لە  سەیرانێك 
ئەویش  دادەنرێت.  بەرهەمیان  بەناوبانگترین 
ئەو  قــارەمــانــی  خەسڵەتەكانی  ــەبــەرئــەوەی  ل
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ڕۆمانە، تەواو جیاوازە لە خەسڵەت و ئەدگاری 
پاڵەوانی ڕۆمانەكانی دیكە.

ڕۆمانەكە،  وەك  ستالكەر  كۆتایی  ڕاستە   
مەزنە،  و  مـــۆراڵی  و  پۆزەتیڤ  كۆتاییەكی 
بەاڵم ئەوەش تەنها بەهۆی ئەو گــــــۆڕانكارییە 
بەسەر  كە  دەبێت  دەسگیر  جـــــه وهه رییه وه  
لەو  كارەكتەرە سەرەكیەكەدا دێت. گۆڕانێكی 
جۆرە الی پاڵەوانەكانی ئەوان و لە كارەكانی 
ئەگەرچی  دەبینین.  دەگــمــەن  بــە  دیكەیاندا، 
زۆربەیان بە بەرده وامی لەو پەڕی دودڵی و 

نیگەرانی و پرسیاری بێبڕانەوەدان. 
نەك  بگۆڕن،  دەیانەوێت  قارەمانانە  ئــەو 
خۆیان بگۆڕێن. كاتێكیش دەست بەو پرۆسەیە 
یان  دەگــۆڕن.  باشتر  بەرەو  دەكەن، هەمیشە 
النیكەم خواستی ئەوەیان هــەیە، وەكو ئەوەی 
ببێتە  مرۆڤ  )ئەستەمە  ڕۆمانی  قارەمانی  لە 

خوا( ساڵی 1964 ڕوودەدات.
ــدا پــرســیــارەكــە ئــەوەیــە: )ئــاخــۆ بۆ  ــەوێ ل
یان  دەبــێــت،  چەوتییەكان،  ڕاســتــكــردنــەوەی 
نابێت دەست وەربدەینە كاروباری كەلتوور و 
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شارستانییەتێكی دیكە؟ ئایا دەبێت، یان نابێت 
دەست لەكاروباری كۆمەڵگەیەك وەربدەین كە 
دەسەاڵتدارێكی سەربازی شێت حوكمڕانییه تی 
و دەیەوێت ئەو كۆمەڵگەیە به ره و ناسیۆنال-
سەربەسەدەكانی  كە  به رێت  سۆسیالیزمێك 
ــەی لــەم ڕۆمــانــەدا  ــە؟(. ئــەو وەاڵمـ ــاوەڕاســت ن
دەڵێت:  پێمان  و  بەڵێیە  دەبێت،  دەسگیرمان 

دەستێوەردان پێویستە.
لێرەدا دەبێت سەرنج بۆ ئەوە ڕابكێشین که  
بەرپرسانی بواری ئەدەبیاتی یەكێتی سۆڤێت، 
لە ئان و ساتی دەستێوەردان لە چیكۆسلۆڤاكیا 
و پاشانیش لەپۆڵەندا و ئەفغانستان، بە سەدان 

هەزار دانەیان لەو كتێبە چاپكرده وە.
جێگە  ــرەو  ــ ــەی ســ زۆر  ئــــــەوەی  بـــــەاڵم 
تاركۆفسكی  ئەندرێ  بۆچی  ئەوەیە،  پرسیارە 
حەفتاكانی  دووەمـــی  لەنیوەی  كــاتــەداو  لــەو 
و  توند  لەملمالنێیەكی  كە  بیستەمدا  ســەدەی 
واڵتەكەیدا،  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  بێئاماندایە 
گوێرایەڵەكانی  زۆر  لەڕۆمانە  یەكێك  و  دێت 
هەڵدەبژێرێت،  واڵت  ڕەسمی  ئایدۆلۆژیای 
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بۆئەوەی بیكاتە سیناریۆی یەكێك لەیاخیترین 
فیلمەكانی لە دەسەاڵتداری یەكێتی سۆڤێت و 
پێچەوانەی دیدگای فەرمی واڵتەكەی، بۆچونی 
خۆی لەسەر بابەتگەلێكی وەك: )قارەمانێتی و 

میتافیزیكا و چاكە و ئایین بخاتە ڕوو؟(.
 چونكە ستالكەری تاركۆفسكی زۆر بەتوندی 

و بەزبری، هەڵگری هەموو ئەو شتانەیە.
ــەهــەر حـــاڵ جــارێــكــیــان ڕەخــنــەگــرێــك كە  ب
لەنێوان فیلم و ڕۆمانەكەدا كردبوو،  بەراوردی 
پرسیارەكەش  وروژاندبوو.  گرنگی  پرسیارێكی 
سترۆگاتسكی  برایانی  ئەدەبی  )ئاخۆ  ئەوەیە: 
ئــازادی  تــەواو  فەزایەكی  لە  دەبــوو، گەر  چۆن 
ئەو  تــا  ئێمەو  بــه بــۆچــونــی  بـــوایـــە؟(.  فیكریدا 
بیست  ئــەم  بەدرێژایی  بین،  ئــاگــادار  شوێنەی 
پرسیارە  ئــەم  وەاڵمێكی  هیچ  ڕابـــردوە،  ساڵی 
نەدراوەتەوە. واتە بەدرێژایی ئەو ماوەیەی وەك 
بەاڵم  بااڵدەستە،  تێدا  ڕەهای  ئــازادی  دەزانین، 
بۆ  ئەستەمە  جــۆرە  لەو  ئازادیەكی  دەشزانین 
بزانن  سترۆگاتسكی،  برایانی  وەك  ئەدیبانێكی 
چی پێدەكەن و چۆن مامەڵەی لە تەكدا دەكەن.
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راشۆمۆنی كۆرۆساوا
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لەمردنی،  ســاڵ  چەندین  دوای  تائێستاو 
سینەمای  ئیمپراتۆری  هەر  چــوون  بێچەندو 
سینەمادا  لــەبــواری  سەروەختێك  ژاپۆنییە. 
كەسێك  ــە  ــەت ــم زەح ئــیــمــپــراتــیــۆر،  ــن  ــی ــێ دەڵ
و  بەشرۆڤە  پێویستی  ئەوە  پێیوابێت  هەبێت 
ناساندن  تەنانەت  یان  زیاتر  ڕونكردنەوەی 
هونەرمەندە  ئــەو  كاتێك  بەتایبەت  هەبێت. 
ناوی  ئیمپراتۆریەیەوە  نازناوە  بەو  مەزنە، 

دەهێنرێت. 
ــی هــونــەری  ــ ــەواداران ــ النــیــكــەمــی لــەنــێــو ه
لەجیهانی  ئیمپراتۆر  كــەدەڵــێــیــت  حــەوتــەمــدا 
ــە مــەبــەســتــت ئەكیرۆ  مــانــای وایـ ســیــنــەمــادا، 
لەتەمەنی  و   1998 لە ساڵی  كە  كۆرۆساوایە 
ــەوەی  ئ ــاش  پ مـــرد.  ساڵیدا  هــەشــت  هەشتاو 
سینەمای  جیهانی  ــاوازانـــەی  نـ بــەئــامــادەگــی 
هەژاند. بەتایبەتی بەو فیلمە زۆر و زەوەندانەی 
كەقەڵەمبازێكی گەورەی بەسینەمای ژاپۆنی داو 
بووە مایەی ئەوەی سنوری واڵتەكەی ببڕێت، 
ئاڵۆز  ژاپۆنیە  ناوە  وایكرد سەیرترین  ئەمەش 
و بەگرێ و گواڵەكان، بناسرێن و باس بكرێن.
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نیو سەدە بەر لەئێستاو كاتێك بۆیەكەمین 
ڕاشۆمۆن  فیلمی  ڤینیسیا  لەڤیستڤاڵی  جــار 
نمایشكرا، سەركەوتنێكی وای بەدەستهێنا كە 
بوو بە بەشێكی سەرەكی لەمێژووی هونەری 
حەوتەم و هەروەها بوو بە بەشێك لە مێژووی 
ئەوكاتە  تا  بەاڵم  هونەرە،  ئەو  ڤیستڤاڵەكانی 
كەس هیچی دەربارەی دەرهێنەری ئەو فیلمەو 
نەدەزانی.  خۆیشی  ژاپۆنی  سینەمای  خودی 
ئەو  دەربـــارەی  هیچی  كــەس  تەنانەت  بگرە 
لەگەڵ  كاریان  و  كەسەر  نەدەزانی  شتانەش 

كەلتووری ژاپۆنیدا هەبوو. 
ــۆن  ڕاشـــۆمـ لـــەپـــڕێـــكـــدا   1951 ســـاڵـــی 
نمایشدەكرێت، ئەو فیلمەی كۆرۆساوا ساڵێك 
بەرلەوە بەرهەمی هێنا بوو. بەبینینی عاشقانی 
لەبەر  تەنها  نەك  دەبــن،  وڕمــاو  واق  سینەما 
سەیر و سەمەرەیی فیلمەكەو بابەتی فیلمەكە، 
هەروەها نەك لەبەرئەوەی ئەوان لەسەردەمی 
ئەمریكا  لـــەدەرەوەی  فیلمانەی  بەو  پەیبردن 
سینەمایی  جیهانێكی  دەهاتن،  ئــەوروپــاوە  و 
دیكەیان دۆزیبێتەوە. نەخێر وا قوڕمانەكەیان 
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بــەوەوە  پەیوەندی  تیایبەتی  شێوەیەكی  بە 
هەموویانەوە،  بــەالی  راشــۆمــۆن  كە  هەبوو 
هێنانیەوە،  بەرهەم  شێوازی  ماناو  ــەڕووی  ل

تەواو مۆدێرن بوو. 
ــێــی دەوتـــــن لـــەژاپـــۆنـــدا،  ــوو پ ــ فــیــلــمــێــك ب
دەرهێنەرێكی مەزن هەیە و كۆ لە ئەزمونگەری 
لە  چ  و  لــەفــۆرم  )چ  نــاكــاتــەوە  ڕیسككردن  و 
كە  بكاتەوە  لەوە  ئەوەی سڵ  بەبێ  ناوەڕكدا(، 
كارەكانی وەك خۆیان نەگەن و بەدحاڵی بوون 
دروست بكەن. لەو مێژووە بەدواوە سینەماكاران 
و پاشان توێژێكی بااڵ لە جەماوەرێكی پان و 
پۆڕ، بەناوی كۆرۆساوا و هەروەها بەفیلمەكانی 
لەگەڵ  پەنجەیان  و  دەســت  و  دەبــوون  ئاشنا 

فەزای سینەمای ژاپۆنیدا نەرم دەكرد. 
ــان دەردەكـــەوێـــت،  ــۆی ئــەمــانــە دواجــــار ب
مەزندەیان  كە  ژاپۆنیەنییە  ئــەو  كــۆرۆســاوا 
كردوە و تێدەگەن ئەو هونەرمەندە لە واڵتەكەی 
ئەوروپی- خۆرئاوایی  كەسێكی  خۆیدا، وەك 
سەیركراوە و لەبەرئەوەش، هەمیشە بەسارد 
و سڕییەكەوە پێشوازی لەبەرهەمەكانی كراوە. 
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لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت لێرەدا بەگابین لەوەی 
فیلمەكانی  لەهەموو  خــۆی،  بۆ  ڕاشۆمۆن  كە 
بەرهەم  لــەڕووی  ژاپۆنیترە.  كۆرۆساوا  دیكە 
ئــەودا،  فیلمەكانی  لیستی  لەنێو  هێنانییەوە 
راشۆمۆن  لە  بەر  بەرهەمییەتی.  دوانزەهەمین 
و لەگەڵ كۆتایی هاتنی جەنگی دوەمی جیهانیدا، 
بەرهەم  فیلم  لە  زۆر  ژمارەیەكی  كۆرۆساوا 
دەگــەڕێــنــەوە  سینەماكاران،  دواتـــر  و  دێنێت 

سەریان و بینەران ئاشنا دەبن پێیان. 
فیلمە  ئەو  بڵێین  وا دەكات  ئەوەی  ئەڵبەتە 
ــەوەوە هەیە  ــ ــەواو ژاپــۆنــیــیــە، پــەیــوەنــدی ب تـ
لەو  یەكێك  ئــەدەبــی  لەبەرهەمی  لەبنەڕەتدا 
ــەورە نــووســەرانــە وەرگـــیـــراوە كــەســەر و  گـ
هەبووەو  ژاپۆنیدا  كەلەپووری  لەگەڵ  كاریان 
بگرە  گاوایە.  ئاكاتا  ڕیۆنۆسۆكا  ئەوکەسەش 
ئەونووسەرەوە  تێكستی  لەدوو  بڵێین  دەبێت 
ــراوە. ڕەنــگــە ئــەو نــوێــگــەریــیــەش كە  ــیـ وەرگـ

بەفیلمەكەوە دیار بووە، بۆ ئەمە بگەڕێتەوە. 
ڕاشۆمۆن  ڤیستیڤاڵەدا،  لەو  ئەوەیە  گرنگ 
ــەورەی  ــ ــرد و خــەاڵتــی گ ــك ــەوق ــنــەرانــی ئ ــی ب
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ڤیستیڤاڵەكەشی وەرگرت. بەمجۆرە و لەماوەی 
میزۆگۆشی  لەگەڵ  كۆرۆساوا  ساڵێكدا  چەند 
سێ  لە  یەكێك  دەبێتە  یۆسیگیرۆئۆزۆدا،  و 
گەورەی سینەماكارەكەی سینەمای كالسیكی 

ژاپۆنی. 
دەتوانین بڵێین كۆرۆساوا زۆر لەو دوانەی 
دیكە، ئەزمونگەر تر بووەو ئەزمونگەرێتیشی 
ــەزووەوە و پێش ڕاشــۆمــۆن دەستی  ــ ل هــەر 
پێكردووە. بەاڵم ئەمە هیچ لەبایەخ و نوێگەری 
نــاكــاتــەوە، بەرهەمێك  بــەرهــەمــەی كــەم  ئــەو 
چیرۆكەوە  لــەدوو  باسمانكرد  پێشتر  وەك 
پێكیانەوە  چــۆن  زانیویەتی  ــگــرتــووەو  وەری
یەكێك  دەیانكاتە سەرچاوەی  و  دەدات  گرێ 

لەبەرهەمە ناوازەكانی خۆی. 
ئاشكرایە بەرهەمەكانی كۆرۆساوا هەمیشە 
بریتی بوە لەفلیمی مێژوویی کەلە كەلەپوورو 
لەشانۆی نوێ و كابۆکییەوە سەرچاوە دەگرن، 
هاوچەرخەكاندا.  كۆمەاڵیەتییە  فیلمە  لەگەڵ 
كۆرۆساوا بەردەوام پێیخۆش بوە دەربارەی 
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خۆی و فیلمەكانی بڵێت: )بەر لە هەموو شت 
من مرۆڤێكی هەست ناسكم و هەرگیز ناتوانم 

خوێن ساردانە لەواقیع بڕوانم(. 
بێگومان كاتێك سەیری ڕاشۆمۆن دەكەین، 
دەردەكـــەوێـــت.  بــۆ  قسەیەمان  ــەو  ئ ڕاســتــی 
نیشانمانی  لەوێدا  واقیعەی  ئــەو  هەرچەندە 
كەسانێكی  بۆ  مێژووییەو  واقیعێكی  دەدات، 
بەچیرۆكەكانی  خــۆرهــەاڵتــی،  ئێمەی  وەك 

هەزارو یەك شەوە دەچێت. 
ڕاشــۆمــۆن  هــاتــەكــانــی  بــەســەر  و  ڕوداو 
دەدەن.  ڕوو  دەیـــەمـــدا  ــەدەی  ســ ــۆنــی  ــەژاپ ل
كەواڵت  ڕوودەدەن  قۆناغەدا  لەو  بەتایبەتی 
و  دەناڵێنێت  ناوخۆییەوە  شــەڕی  بــەدەســت 
حوكمرانە  تێیدا  دەرەبەگێك  و  ناوچەیە  هەر 
و سەرۆك هۆز و میرەكانی جەنگ و چەتەو 
فیلمەكەدا  لەدەسپێكی  دەستن.  بااڵ  ڕێگرەكان 
نزیك  دەبینین،  ئایینی  پیاوێكی  و  بــڕ  دار 
پەرستگایەك دانیشتوون و دەردە دڵ بۆ یەكتر 
نەهامەتی  لەدەست  بێدادیانە  داد و  دەكەن و 

ئەو ڕۆژگارەی دەیگوزەرێنن. 
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ــاشــان قــســەكــانــیــان ســەردەكــێــشــێــت بۆ  پ
ڕویـــداوە.  زۆرنــیــیــە  كەهێندە  بەسەرهاتێك 
بەچوار  و  دەقەومێت  خوێناوی  ڕووداوێــكــی 
شێوەی جیاجیا باسی لێدەكرێت. چوار كەس 
لــە ڕووداوەكـــە  بــاس  لەكاتی دادگــایــیــەكــەدا، 
دەكەن وەك چۆن بینیویانەو ئاگاداری بوون، 

یان لەوانەشە تێیدا بەشدار بوو بن. 
ــەســی نـــاكـــۆك بــەیــەك  ــوار ك ــ ــا چ ــەوەتـ ئـ
بەسەرهاتی  خەریكن  دادوەردا،  ــەبــەردەم  ل
خۆیان دەگێڕنەوە. ڕووداوەكە خۆی پەیوەندی 
كەلەگەڵ  هەیە  سامورایەوە  بەجەنگاوەرێكی 
دەرۆن  دارستانێكدا  بەنێو  هــاوســەرەكــەیــدا 
ترسناك  چەتەیەكی  و  ڕێگر  لــەوكــاتــەدا،  و 
پــەالمــاریــان  مـــارۆ  تــاگــۆ  و درنــــدەی وەك 
لەكاتی  سامۆرای،  كابرای  پێدەچێت  دەدات. 
پەالماردانەكەدا كوژرابێت، بەاڵم بەبێ ئەوەی 
هەقیقەتی ڕووداوەكە وەك خۆی ئاشكربێت. 

ژنە  ئەو  یاخود  كرابێت،  القە  ژنەكە  بڵێی  تۆ  ئایا 
واتە  ڕوویـــداوە؟  ــەوەی  ب بێت  نەبوو  ڕازی  ناراستەوخۆ 
و  كردبێت  تێكەڵ  دەستی  ڕێگرەكەدا  لەگەڵ  لەوانەیە 
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فیتی هەردووكیان بووبێت؟ ئەی مێردەكەی چی؟ تۆ بڵێی 
بەرەنگاری تاگۆمارۆی چەتەی كردبێت، یان هەرئەوەندەی 
بینیویەتی ژنەكەی پەالمار دەدرێت، ئیدی ترسنۆكانە و 
یان  كــــوژاربێت؟  كابرا  بڵێی  تۆ  هەاڵتبێت؟  بێشەرمانە، 

خۆی كوشتبێت، نە بادا حەیای بچێت؟ 
ئەم پرسیارانە و پرسیار گەلێكی هاوشێوەی 
ــەدا دەوروژێـــنـــرێـــن و  ــەك ــی ــای ــە دادگ ــكــە، ل دی
ئەوانە دەكرێتەوە  چەندین جار ڕووبــەرووی 
ــوون. ئایا  ــ ــە شــایــەدحــاڵــی ڕووداوەكــــــە ب ك
گەشتن  بۆ  دەبــن،  پێویست  وەك  وەاڵمەكان 
ــە؟  ــ ڕووداوەكـ جــارەكــی  ــەك  ی هەقیقەتی  بــە 
هەقیقەتی  بگاتە  دەتوانێ  چۆن  دادوەر  بەاڵم 
لەشایەدحاڵەكان  هەریەك  لەكاتێكدا  كۆتایی، 
یاخود لەوانەی بەشدار بوون لەڕووداوەكەدا، 
باسدەكەن  ڕووداوەكـــە  خۆیانەوە  لەدیدگای 
هەقیقەتی  كەمی  بەشێكی  هەریەكەشیان  و 

بەسەرهاتەكە دەگێڕنەوە. 
لــەڕووداوەكــەدابــوون  لــەوانــەی   هەریەك 
-تەنانەت  بوون  بەسەرهاتەكە  شایەدحاڵی  و 
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ڕۆحی كابرای سامۆراش- كەئەویش لەبەردەم 
باس  خۆیان  بەشێوازی  ئامادەبێت،  دادوەردا 
لەڕووداوەكە دەكەن و دەیگێڕنەوە. بێ ئەوەی 
ڕای هیچ یەكێكیان بتوانێت، دەست بخاتە سەر 

هەقیقەتی كۆتایی ڕووداوەكە. 
لەكوێدایەو  هەقیقەتە  ئــەو  كــەواتــە  ئــەی 
هەقیقەت  لێبدات،  ئــەوە  الفــی  دەتوانێت  كێ 
لەبەردەم  داربــڕەی  ئەو  تەنانەت  ئــەوە.  الی 
باس  ــە  ــ ڕووداوەكـ وردەكــــاری  كاهینەكەدا 
بەخۆی  تایبەت  هەقیقەتی  لەراستیدا  دەكات، 
دەگێڕێتەوە، نەك هەقیقەتی ڕووداوەكە. ئەی 
لەیەك  دەبێت  بكەین؟  بەكێ  ــاوەڕ  ب دەبێت 
بەهەموو  و  نەكەین  بــەكــەس  بـــاوەڕ  كــاتــدا 
دەرەنجامەی  ئەو  بكەین. چونكە  كەسێكیشی 
دەگات،  پێی  ئێمەش  لەبری  و  كاهینەكەخۆی 
ئەوەیە مرۆڤ بەسروشتی خۆی بونەوەرێكی 
الوازە. الوازیەكەشی تەنها لەگەیشتن بەیەقین 
و دڵنیایی نییە، بەڵكو لەمامەڵەكردنیدایە لەگەڵ 
ڕووبـــەڕووی  سەروەختێك  یەقینەدا،  ئــەو 

دەبێتەوە. 
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بەمجۆرە خۆمان لەبەردەم ئەو پرسیارەدا 
دەبینینەوە كە ڕێك و ڕاست، دەمانباتەوە سەر 
بۆ  كۆرۆساوا  بــەاڵم  بێراندیللۆ.  جیهانەكەی 
كۆتاییەك  بهێنێ،  بەفیلمەكەی  كۆتایی  ئەوەی 
دەخوڵقێنێ زەحمەتە بتوانین بڵێین ئەوە كۆتایی 

یەكجارەكی و بێ چەند و چونی كارەكەیە.
قسەكانی  لەگێڕانەوەی  داربڕەكە  كاتێك   
منداڵێك  ــانــی  گــری گوێبیستی  دەبـــێـــتـــەوە، 
دەكــەوێــت  گریانەكە  دەنــگــی  شوێن  دەبــێــت. 
دراو  فـــڕێ  منداڵێكی  ــەدا،  ــەك ــان ــەدارســت ل و 
ــەوە. مــنــداڵــەكــە هــەڵــدەگــرێــتــەوەو  ــ ــت ــ دەدۆزێ
ــەوەی  ئ بەبێ  بــكــات.  بەخێوی  بـــڕیـــاردەدات 
وەك پێویست نهێنی ئەو منداڵەنمان بۆ ڕوون 
بەو  پەیوەندی  لەوێدایەو  بۆ  بزانین،  بێتەوەو 
جیاجیانە،  شێوازە  كەبەو  چیە  ڕووداوەوە 

لەبەردەمماندا باسكرا. 
ئەوەیە،  مەسەلەیەدا  لــەم  سەیرە  ئــەوەی 
هەرچی جارێك لەبارەی چیرۆكی ئەو منداڵەوە 
پرسیار لەكۆرۆساوا كرابێت، بزەیەك دەیگرت 
بەبێ ئەوەی وەاڵمێك بداتەوە. ڕاشۆمۆن دوای 
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بەیەكێك  هێنانی،  لەبەرهەم  ئەو هەموو ساڵە 
و  ژاپۆنی  سینەمای  فیلمەكانی  لەجوانترین 
لوتكەی فیلمەكانی ئاكیرۆ كۆرۆساوا 1910-

1998 دادەنرێت.
یش،  )راشــۆمــۆن(  پــاش  و  پێش  ئەڵبەتە   
هــێــنــاوەو  ــەم  ــەره ب ــكــەی  دی فیلمی  چــەنــدیــن 
جیهانیەكاندا  لەناوەندە  زۆریشیان،  زۆربــەی 
ــووە. هەندێ  ــان هــەب ــەوەی گــەورەی ــدان ــگ دەن
ڕان،  )ژیـــان،  ئەمانەن:  دیكەی  لەفیلمەكانی 
ئۆزاال،  دیرسۆ  سامورای،  حەوت  کاگیمۆشا، 
كارەكانی  و  ئەمانە  ــد(.  ــت و...ه ســكــارن  دود 
سینەمای  بــەشــاكــاری  لـــەمـــرۆدا،  دیــكــەشــی 

كالسیكی جیهانی و ژاپۆنی ئەژمار دەكرێن.
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