پرۆژەی ( )100نامیلكەی فەلسەفی
دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
سەرپەرشتیاری پرۆژە
ئەنوەر حسێن (بازگر)
ستافی پرۆژە:

د.لوقامن رەئوف  -سابیر عەبدوڵاڵ  -سەروەت تۆفیق  -ئارام مەحمود
باوان عومەر  -سەرهەنگ عەبدولرەحامن  -زریان محەمەد

2015

بەرگی یەکەم

پرۆژەی ( )100نامیلكەی فەلسەفی

ئاشنابوون بە
ئەلبێر كامۆ
وەرگێڕانی
كۆمەڵێك نووسەر

2015

خاوەن ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا
لێپرسراوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

وەرگێڕانی :كۆمەڵێك نووسەر
تایپ :كەیوان عومەر  -كاوان عەبدولرەحامن  -نیاز کەمال  -نیاز جەمال
دیزاین:ئاکام شەمسەدینی
چاپ :چاپخانەی دلێر
تیراژ 1000 :دانە
ساڵی چاپ2015 :
نرخ 1500 :دینار
شوێنی چاپ :سلێامنی  -كوردستان
نۆبەتی چاپ :چاپی یەكەم
لەباڵوکراوەکانی :دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

www.ideafoundation.co
info@ideafoundation.co
idea@ideafoundation.co
www.facebook.com/dezgai.idea

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
زنجیرە ()66

نامەكەی ئەلبێر كامۆ،
ێ ئەڵمانیەكەی
بۆ هاوڕ 
ئەلبێر كامۆ
لە فارسییەوە :مستەفا زاهیدی

5

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

تێبینی :ئەم نامەیە یەكێكە لەو چوار نامەیەی ،كە ئەلبێر كامۆ
بۆ هاوڕێیەكی ئەڵمانی خۆی نوسیوە ،لەم چوار نامەیەدا كامۆ باس لە
جیاوازیی دوو روانگەی ئەڵمانی و فەرەنسی دەكات ،بۆ شەڕو بەتایبەت
شەڕی دووەمی جیهانی و ئەو سەردەمەی كە فەرەنسا لەالیەن ئەڵمانیاوە
داگیركراوەو دواتر فەرەنسییەكان توانیان خۆیان رزگاربكەن.
مرۆڤ لەناو ناچێت زۆر باشە ،بەاڵم با ئێمە لە كاتی بەرخوداندا
بمرین ،ئەگەر چارەنوسی ئێمە لەناوچوونە وەها هەڵسوكەوت نەكەین،
مەگەر دادپەروەری بەڕێوە دەچیت.
ئۆبێرمەن ،نامەی 90
ئێستا سەردەمی شكستی ئێوە هاتووە ،من لە شارێكەوە نامەت بۆ
دەنوسم كەلە هەموو دونیادا ناودارە و هەموان بە باشە ناوی دەبن و خۆی
ئامادە دەكات بەوەی بە بەرچاوی ئێوەوە جەژنی ئازادی بگێڕێت ،مرۆڤ
لەم شارەدا دەزانێت كارەكان بێ دژواری و ناخۆشی ناڕۆنە پێش و ئەوەی
كە دەبێت سەرەتا شەوی تار تێپەڕ بكات ،شەوێكی تارتر لەو سەردەمەی
چوارساڵ لەوە پێش بە هاتنی ئێوە دەستی پێكرد.
من لە شارێكەوە نامەت بۆ دەنوسم كە هیچ شتێكی نییە ،شارێك بێ
روناكایی و گەرما ،شارێك كە برسییەتی بەسەریدا داسەپاوە ،بەاڵم هێشتا
سەری دانەنواندوەو ملكەچ نییە ،بەمزوانە لێرە گڕێك هەڵدەستێت كە
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ئێوە ناتوانن بیری لێبكەنەوە ،ئەگەر بەخت یارمان بێت ،رەنگە بكرێت
یەكتر ببینینەوەو رووبەڕووی یەكتر بوەستینەوە .ئەودەم رەنگە بتوانین بە
ئاگاداربوون لەو مەترسییەی لەبەردەماندایە ،دژ بە یەك جەنگ بكەین،
من زۆر باش لە هاندەرەكانی تۆ تێدەگەم و تۆش دەتوانیت بزانیت چییە
هاندەری من بۆ ئەم جەنگە.
ئەم شەوانەی جواڵی هاوكات هەم سوك ئارامەو هەم قورس .ئەم
شەوە لەسەر چۆمی «سێن»و لە ناو دارەكاندا سوك و ئارامە ،بەاڵم لەسەر
رۆح و دەروونی ئەو كەسانە قورسایی دەكات ،كە چاوەڕوانی بەرەبەیانن
كە دەیناسن.
من چاوەڕوانم و بیر لە تۆ دەكەمەوە ،شتێكیتر هەیە كە پێت بڵێم و
ئەمە دوایین شتە .دەمەوێت پێت بڵێم چۆنە من و تۆ كە ئەوەندە وەك
یەك دەچووین ،ئێستا بووین بە دوژمنی یەكتر .ئەوەی كە چۆن توانیبووم
لەگەڵ تۆدا بم ،بۆچی ئەمڕۆ هیچ خاڵێكی هاوبەش لە نێوان من و تۆدا
نییە.
من و تۆ هەردووكمان ماوەیەكی زۆر لەسەر ئەو باوەڕە بووین،
هیچ هاندەرێكی بەرز لەم دونیایەدا بوونی نییە ،كەوایە فریو دراوین.
من بە ئێستاشەوە تا رادەیەك لەسەر ئەو باوەڕەم ،بەاڵم بە كۆمەڵێك
دەرەنجام گەیشتووم جیاواز لەو شتەی تۆ قسەی لەسەر دەكەیت .ئێوە لە
چەند ساڵ لەوە پێشەوە هەوڵتانداوە ئەم دەرەنجامانە بخەنە ناو رەوتی
مێژووییەوە .مەبەستم ئەوەیە ئەگەر من بەڕاست شێوەی بیركردنەوەی تۆم
قبوڵ كردبايە ،كەوایە ئەمڕۆ شێوەی هەڵسوكەوتی ئێوەم بە باش دەزانی و
پەسەندم دەكرد .ئەم بابەتە ئەوەندە گرنگ و جیدییە كە من ئەبێ لە دڵی
ئەم شەوە هاوینییەدا ،كە ئێمە زۆر دڵمان پێی خۆشەو هیوابەخشە بۆمان و
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ئێوە لێی دەترسن ،خۆم رابگرم و سنورەكانی خۆم دیاری بكەم.
تۆ هیچكات لەسەر ئەو باوەڕە نەبووی ئەم دونیایە مانایەكی هەیە،
هەربۆیە بەو باوەڕە گەیشتوی كە هەموو شت یەكسانەو چاكەو خراپە
بەپێی خواستی كەسەكان پێناسە بكەیت .تۆ رازی بووی بەوەی لە نەبوونی
بەها مرۆیی و خواوەندییەكاندا هیچ بەهایەك نییە ،جگە لەو بەهایانەی
لە دونیای ئاژەڵەكاندا زاڵە ،واتە توندوتیژی و لێهاتویی .تۆ بەو ئەنجامە
گەیشتی مرۆڤ بێ بەهایەو هیچ گرنگییەكی نییە ،دەكرێت رۆحی لە ناو
ببیەن و لە شێتانەترین سەردەمە مێژووییەكاندا تەنها كەڵكەڵەی تاكەكان
بەسەرهاتی هێزو تەنها ئەخالقیاتی ئەو فەتح و داگیركارییانەی كە دەیكات.
من كە لەسەر ئەو باوەڕە بووم وەك تۆ بیر دەكەمەوە لە راستییدا هۆیەكم
نەبوو كە لەبەرامبەریدا دایبنێم ،مەگەر عەشقێكی گەرمو گوڕ بۆ راستی و
ت و پڕ لە باری
حەقیقەت كە سەرەنجام ئەویشم وەك عاشق بوونێكی كو 
عەقڵییەوە بە نادروستم زانی.
جیاوازی بابەتەكە لە چیدایە؟ تۆ بێ هیچ بیركردنەوەیەك و بەشێوەیەكی
رووكەشیانە ،بێ هیوایی و نا ئومێدیت وەرگرت و دەستت لە هیوا بەردا،
ئەو شتەی كە هیچ كات الی من رووی نەدا .تۆ بەڕادەیەك ملكەچی ئەو
زوڵم و زۆرانە بووی ،كە بەسەر ژیانی ئێمەدا زاڵە ،بڕیارتدا خۆشت ئەم
ناعەدالەتی و زوڵم و زۆرانە زیاتر بكەیت ،ئەمە لە حاڵێكدا من الم وایە
مرۆڤ دەبێت رێز لە عەدالەت بگرێت و دژ بە ناعەدالەتی خەبات بكات
و بەختەوەری بخوڵقێنێت ،بۆئەوەی دژ بە چارەڕەشی دونیا بوەستێتەوە،
تۆ بێ هیوایت و بێ هیوایی خۆتت كرد بەمەستی و سەرخۆشی ،بە
گەورەكردنەوەو گۆڕانی بە بنەمایەكی گشتی خۆت لێی رزگار كرد.
تۆ خوازیاری ئەوە بووی مرۆڤ لە ناو ببەیت و دژ بە مرۆڤ شەڕ
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بكەیت ،بۆ ئەوەی نەهمەتییەكانی زیاتر بێت .من ئامادە نەبووم ئەم جۆرە
بێ هیوایی و نا ئومێدییە ،هەروەها دونیایەكی وەها پڕ لە عەزاب و ئازار
وەربگرم .تەنها شتێك كە من دەمویست ئەوە بوو مرۆڤەكان جارێكی تر
یەكگرتوو بن ،بۆ ئەوەی دژ بە چارەنوسی شێواوی خۆیان بجەنگن.
وەك دەزانیت ئێمە شتی جیاواز لە بنەمای گشتییەكە فێربووین ،بە
تێپەڕبوونی كات تۆ دەستبەرداری هەموو ئەو شتانە بووی ،كە دەكرێت بە
گەشبینی ناوی ببەین و بەوە گەیشتی زۆر ئاسانترە( ،یان هیچ جیاوازییەك
ناكات) كەسێك بە جێگای تۆ یان بە جێگای بە ملیۆن كەس ئەڵمانی
بیربكاتەوە .لەو رووەوە كە ئێوە لە جەنگ دژ بە بەهەشت ماندو ببوون،
كەوایە ئارامشتان لە گەڕانێكی بێ وچاندا بینی كە لەو گەڕانەدا ئەركی ئێوە
ئەوەیە رۆحی مرۆڤەكان وێران بكات و دونیا بەرەو وێرانی ببات .ئەوەی
راستی بێت ئێوە زوڵم و زۆرتان پەسەندكرد و خۆتان كرد بە خوداكانەوە.
لۆژیكی ئێوە تەواو روون و ئاشكرایە.
من بە پێچەوانەوە عەدالەتم هەڵبژارد ،بۆ ئەوەی بتوانم بەرامبەر
بە جیهان وەفادار بمێنمەوە .من ئێستاش لە سەر ئەو باوەڕەم هیچ ماناو
چەمكێكی بەرز لەم دونیایەدا بوونی نییە ،بەاڵم ئەوە دەزانم شتێك هەیە
لەم دونیایە كە مانایە هەیە و ئەو شتە مرۆڤە ،لەبەرئەوەی مرۆڤ تەنها
بوونەوەرێكە خوازیاری مانایە .لەم دونیایەدا النیكەم راستییەك بوونی
هەیەو ئەو راستییەش مرۆڤەو ئەركی ئێمە ئەوەیە مرۆڤ دژ بە خودی
چارەنوس بوەستێتەوەو خوازیاری بەدی هاتنی حەقیقەت بێت.
تەنها هۆكار بۆ بوونی دونیا مرۆڤە ،ئەگەر مرۆڤ بیەوێت وێناو
مانایەك كە دەربارەی ژیان هەیە بپارێزێت ،ئەبێ مرۆڤ بپارێزێت .تۆ بە
پێكەنین و سوكایەتییەوە دەپرسیت :پاراستنی مرۆڤ چ مانایەكی هەیە؟ من
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بە هەموو توانامەوە هاوار دەكەم :واتە خەسار نەگەیاندن بە مرۆڤ و لە
بەرامبەردا دەرفەت دان بە عەدالەت ،لەبەرئەوەی ئەوە تەنها مرۆڤە لە
عەدالەت تێدەگات.
لەبەرئەمەیە ئێمە خەباتدەكەین .لەبەرئەوەی ئێمە ناچار بووین لەو
رێگایەی نەماندەویست پێیدا بڕۆین شوێن ئێوە بكەوین .هەمان ئەو رێگایەی
سەرەنجام شكستمان خوارد تێییدا ،لەبەرئەوەی بێ هیوایی و نائومێدی ئێوە
هێزی ئێوە بوو .بێ هیوایی و نائۆمێدی هێزێكی زۆر و نەگۆڕی هەیە،
راستەقینەو رەسەنە ،لە خۆی دڵنیاییەو بێ رەحم و كەمتەرخەمە بەرامبەر
بە ئەنجامی ئەو كارانەی دەیكات ،ئەمە ئەو شتە بوو ئێمەی تێكشكاند ،لە
حاڵێكدا ئێمە دوو دڵ بووین و هێشتا وێنایەك لە بەختەوەرییمان لەبەردەم
خۆماندا دەبینی .ئێمە لەسەر ئەو باوەڕە بووین بەختەوەری گەورەترین
سەركەوتنە ،سەركەوتن بەسەر چارەنوسێكدا كە بە سەرماندا سەپابوو،
تەنانەت لەسەردەمی شكستیشدا ئەم حەزە زۆرە ،ئەم هەست بە كەم بوون
وازی لێ نەهێناین.
بەاڵم ئەوەی پێویست بوو ئێوە كردتان و ئێمە كەوتینە بن و قواڵییەكانی
مێژووەوە ،بۆ ماوەی پێنج ساڵ لە فێنكایی ئێواراندا نەماندەتوانی گوێ لە
چریكەی باڵندەكان بگرین .خۆدانە دەستەوەی بێ هیوایی و نا ئومێدی
بوو بە شتێكی ناچاری .لەو رووەوە هەر چركەیەك لە ژیان كاریگەری
وێنای مەرگ هێنەری لەگەڵدا بوو ،ئێمە بە گشتی لێی دور كەوتینەوە،
بۆ ماوەی پێنج ساڵ زەوی هیچ بەرە بەیانێكی بێ ترس لەمەرگ ،هیچ
ئێوارەیەكی بێ زیندانەكان ،هیچ نیوەشەوێكی بێ قەتڵ و عامی و كوشتنی
بە كۆمەڵ بە خۆوە نەبینی ،بەڵێ ئێمە ناچار بووین شوێن ئێوە بكەوین،
بەاڵم كاری دژواری ئێمە لەوێوە دەستیپێكرد كە بە السایی لە ئێوە هاتینە
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ناو جەنگەوە ،بێ ئەوەی بەختەوەریمان لە بیركردبێت .سەرەڕای هات
و هاوارو توندوتیژی هەوڵماندا بیرەوەری دەریایەكی شاد و هیوابەخش،
تەپۆڵكەی لە بیرنەكراو و پێكەنینی روخسارێكی خۆشەویست و ئازیز لە
هەست و دەرونی خۆماندا بپارێزین .لەبەرئەوەی هەركات ئەم چەكە لە
دەستبدەین ،ئێمەش وەك مردویەك دەبین و هیچ تر .ئێستا زۆر باش
دەزانین بەكارهێنانی چەكە رووتەكان بۆ بەرگری لە بەختەوەری چەندەی
كات پێویستەو چەندە خوێنی دەوێت.
ئێمە ناچار بووین وەك ئێوە بیربكەینەوەو قبوڵمانكرد ،تا رادەیەك وەك
ئێوە بین .ئێوە جۆرێك پاڵەوانی لێڵ و ناڕوونتان هەڵبژارد ،لەبەرئەوەی لە
دونیایەكدا كە مانای خۆی لە دەستداوە ئەمە تەنها بەهایەكە بوونی هەیە.
ئێوە ئەم جۆرە پاڵەوانییەتان بۆ خۆتان هەڵبژارد ،بۆ ئێمەشتان هەڵبژارد.
ئێمە بۆئەوەی نەمرین ناچار بووین ،وەك ئێوە هەڵسوكەوت بكەین ،بەاڵم
دواتر بەوەمان زانی سەركەوتنی ئێمە لەوەدایە ئامانجمان هەبێت .ئێستا كە
سەرجەم ئەم بەسەرهاتە روو لە كۆتاییە ،دەتوانین بڵێین ئەو شتەی ئێمە
فێربووین ئەوەیە قارەمانی و پاڵەوانی شتێكی ناڕوونە ،كە دەربارەی قسە
دەكەین .ئەوەی كە زۆر دژوارتر و ئاڵۆزترە ،بەختەوەرییە.
ئێستا دەبێت هەموو شتت بۆ روونبووبێتەوە .تۆ دەزانیت ئێمەش
دوژمنین .تۆ الیەنگرو پشتیوانی زوڵم و زۆریت و من لە هیچ شتێك
لەم دونیایە بە قەد زوڵم و زۆر بێزار نیم .ئێستا هۆكاری ئەو شتەی كە
سەردەمانێك جۆرێك حەز و هەستی خێرابوو بە المەوە دەزانم .لەو ترس
و دەڵەڕاوكەیەی كە لە ماوەی ئەم چوارساڵدا بە سەر ئێمەتاندا سەپاند،
عەقڵ و شعوری تۆ بە هەمان رادەی غەریزەو هەستی تۆ بەشدار بووە،
هەر بۆیە من بە تەواوی تۆ سەركۆنە دەكەم و شەرمەزارت دەكەم .بەالی
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منەوە تۆ پێشتر مردوی ،بەاڵم هاوكات كە من دادوەری دەكەم دەربارەی
هەڵسوكەوتی ترسێنەری تۆ ،دەبێت لە بیرم بێت ئێوەو ئێمە لە گۆشە
گیرییەكی وەك یەكەوە دەستمانپێكرد و توشی جۆرێك تراژیدیای وشیارانە
بووین .سەرەڕای دژایەتی خۆتان ،هێشتا بە مرۆڤ بانگتاندەكەم .ئەگەر
ئێمە بمانەوێت بە خۆمان وەفادار بمێنینەوە دەبێ بە پێچەوانەی ئێوە،
رێز لە هەموو ئەو شتانە بگرین لە دەروونی مرۆڤدایە .ماوەیەكی زۆر
بارودۆخەكە لە بەختی ئێوەدا بوو لەبەرئەوەی زۆر ئاسانتر لە ئێمە مرۆڤ
بكوژن .تا كۆتایی زەمەن ئەم سەرێتییە لەالیەن ئەو كەسانەوە كەڵكی
لێوەردەگیردرێت كە وەك ئێوەن ،بەاڵم تا كۆتایی زەمەن ئێمە كە وەك ئێوە
نین ،شاهیدی دەدەین مرۆڤ سەرەڕای هەموو هەڵەو كەم و كوڕییەكانی
شایستەی بوونەو بێ تاوانە.
ئێمە لە كۆتایی ئەم جەنگەو لە ناو جەرگەی ئەم شارەدا كە بووە
بە جەهەنم دەژین .سەرەڕای هەموو ئەو ئازارانەی چەشتومانە ،سەرەڕای
هەموو كوژراوەكان ،سەرەڕای هەموو جەستە لەت و پەت كراوەكان و
گوندە پڕ لە هەتیو بێ سەرپەرەشتەكان دەتوانین بڵێین راست لەو ساتەدا
بێ هیچ بەزەییەك ئێمە لە ناو دەبەین هیچ رق و بێزارییەكمان لە دڵدا
نییە ،بەرامبەر بە ئێوە .تەنانەت ئەگەر سبەی ئێمەش وەك زۆر كەسی تر
ناچاربین رووبەڕووی مەرگ ببینەوە ،هێشتا هیچ رق و بێزارییەكمان لە
ئێوە نییە ،ناتوانین دڵنیابین بەوەی لەو كاتەدا ئێمە ناترسین ،بەاڵم هیچ رق
و بێزارییەكمان لە دڵدا نییە ،بەرامبەر ئێوە .ئێمە لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی
كەلە دونیا دەتوانین لێیان بێزار بین ،رێك كەوتوین .ئێمە دەمانەوێت بێ
ئەوەی خەسار بە رۆحی ئێوە بگەیەنین ،ئێوە لە ناو ببەین.
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وەك چۆن دەبینی ،دەتوانن ئەو سەرتربوونەی بەرامبەر بە ئێمە هەتان
بوو هەر بمێنێتەوەو هەتان بێت ،بەاڵم ئەم سەرتربوونە دەبێت بەهۆی
سەركەوتنی ئێمە .ئەم سەركەوتنەیە وادەكات ئەم شەوە بێ كەڵكەڵە بێت
بۆم .هێزی ئێمە لەوەدایە ئێمەش وەك ئێوە بیر لە جەوهەری بوون
دەكەینەوە ،بەاڵم نكۆڵی لەو نەهامەتییە ناكەین ،كە بەسەر ئێمەدا هاتووە،
لە هەمانكاتدا ئامانجی مرۆڤایەتیمان لە كۆتایی كارەساتی وشیارانەدا
پاراستوەو ئەم ئامانجە بوێرییەكی ماندو نەناسانەمان پێدەبەخشێت ،بۆئەوەی
باوەڕمان بە لە دایكبوونی دوبارە بێت.
بەدڵنیاییەوە تۆمەتی ئێمە دژ بەبوون و هەبوون بەم شێوەیە سوكتر
نابێتەوە .بەهایەكی زۆر كە ئێمە بۆ ئەم وشیارییەمانداوە ،ئەوەندە قورسە
وا دەردەكەوێت دۆخی بێ هیواكەری ئێمە هەر بەردەوام بێت .سەدان
هەزار كوژراو لە بەرەبەیاندا ،دیوارە ترسناك و تۆقێنەرەكانی زیندان،
ئەوروپایەك كەلە خۆڵەكەی بۆنی تەرمی بە ملیۆن كوڕو كچی كوژراوی ئەو
خاكە هەڵدەستێت .هەموو ئەمانە پێویست بوو ،بۆئەوەی ئێمە دوو یان سێ
خاڵی زۆر كەم بایەخ بە دەست بێنین ،ئەو خااڵنەی رەنگە هیچ بەهایەكیان
نەبێت مەگەر یارمەتی دان بە ژمارەیەكی كەم لە ناو ئێمەدا بۆ ئەوەی
گەورەتر و بەرچاوتر گیانی بەخت بكات .بەڵێ ئەمە دەتوانێت ببێتە هۆی
بێ هیوایی و دڵشكاویی مرۆڤەكان ،بەاڵم ئێمە دەبێ بیسەلمێنین شایستەی
ئەم هەموو نا عەدالەتییە نین .ئەمە ئەركێكە ئێمە بە ئەستۆمان گرتووەو
سبەی دەست پێدەكات .لەم شەوەی ئەوروپادا كە شنەیەكی هاوینی دێت
بە ملیۆن مرۆڤی چەكدارو بێ چەك خۆیان بە جەنگ ئامادە دەكەن.
بەرەبەیان نزیكەو كاتی شكستی ئێوە نزیكە .من دەزانم بەهەشت
كەمتەرخەم بوو بەرامبەر بە سەركەوتنە ترسینەرو تۆقێنەرەكانی ئێوەو
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كەمتەر خەمیش دەبێت بەرامبەر بە لەناوبردن و وێرانی تەواوی ئێوە ،بەاڵم
ئەمڕۆش من هیچ چاوەڕوانییەكم لە بەهەشت نییە ،بەاڵم ئێمە النیكەم
بۆ رزگاری مرۆڤ لە تەنهایی هەوڵدەدەین ،ئەو مرۆڤەی ئێوە هەوڵدەدەن
پلەو پێگەكەی دابەزێنن ،ئێوە باوەڕ بە جۆری مرۆڤایەتیتان بێ بەهاكرد و
هەزاران كەس لە ئێوە لە تەنیاییدا دەمرن .ئێستا دەتوانم ماڵئاوایت لەگەڵ
بكەم.

سەرچاوە:
نامەهایی بە یك دوست المانی
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ئەلبێر كامۆو خەاڵتی نۆبڵ
وەرگێڕانی :زەینەب یوسفی
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خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیات یەكێكە لە پێنج خەاڵتەكانی نۆبڵ و هەموو
ساڵێك پێشكەش بەنوسەرێك دەكرێت ،بەوتەی ئاڵفرێد نۆبڵ خەاڵتی نۆبڵ
بەو نوسەرە دەدرێت كە بەرهەمەكەی( ،تایبەتیترین بەرهەمەم بێت لەباری
هەستیو ئامانجوازانەوە) .
مەبەست لە بەرهەمیش ،كۆمەڵی لەنوسینەكانی نوسەرە بەگشتی،
هەرچەند لەوانەیە ،كە بۆ وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵ ،لە نیگای لیژنەی
نۆبڵەوە ،یەكێك لە كتێبەكانی نوسەر ،رەچاوبكرێ
ئەكادیمیای سویدیی نوسەری سەركەوتوو هەڵدەبژێرێت و لە سەرەتای
مانگی ئۆكتۆبەردا ،نوسەری هەڵبژاردە بەخەڵكی دنیا دەناسێنێت و
هەوڵەكەش ڕادەگەیەنێت.
بەخشینی خەاڵتەكانی نۆبڵ بە نوسەرە سەركەوتووەكان دنیا لەهەر
پێنج قاڕەكەكانی زەویندا ،لە ساڵی ( )1901ئەوە دەستیپێكردو هەر لەم
ساڵەدا( ،سولی برودوم) خەڵكی واڵتی فەڕەنسا ،ئەم خەاڵتەی لەالیەن
ئەكادیمیای نۆبڵەوە وەرگرت ،یەكێكی تریش لەو نوسەرانە كە توانی خەاڵتی
نۆبڵ بەدەست بێنێت ،ئەلبێر كامۆ بوو.
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ئەلبێر كامۆ
ئەلبێر كامۆ لە حەوتی نۆڤەمبەری ( )1913لە گوندێكی بچوك لەواڵتی
جەزائیردا لەدایكبووە .باوكی لوسیەن كامۆى ساڵێك پاش لە دایكبوونی
ئەلبێر لە شەڕی مارن لە یەكەمین شەڕی جیهانیدا كوژرا ،لە پاش مردنی
باوكی كامۆو دایكی كە لە بنەڕەتدا خەڵكی واڵتی ئسپانیا بوون ،كۆچیان
كرد بۆ خانوی دایە گەورەی ئەلبێر لە شارێكی جەزائیردا بوون .بنەماڵەی
كامۆ لەو خەڵكانەبوون كە بۆ وەرگرتنی زەوی و كشتوكاڵ ،بۆ ئەو واڵتە
كۆچیان كردبوو.
سەردەمی منداڵیەتی كامۆ لە بارودۆخی ژیانێكی هەژارانەی تایبەت
بەچینی كرێكاراندا بەسەرچوو ،مامۆستای پۆلەكانی خوێندنی سەرەتایی
كامۆی بچوك ،ڕۆڵێكی باشی لە ژیانی ئەو دەمەی كامۆدا گێڕا.
كاردانەوەی هەبوونی مامۆستا لە ژیانە پڕ لە نەگبەتیەكەی كامۆداو
پشتیوانیەكانی ئەو لە كامۆی منداڵ و هەست ناسكدا ،وای لە منداڵە كرد كە
ئەو توانی درێژە بە خوێندن بدات و خوێندنی قوتابخانەی بەئاكام گەیاند.
كامۆ لە درێژەی ساڵەكانی بیست و هەشتدا ،هەتاكو ( )1930لەتیمی
فوتباڵی زانكۆی جەزائیردا یاری كرد ،بەاڵم بە دەركەوتنی نەخۆشی سیل لە
كامۆدا ،وازی لەفوتباڵ هێنا ،ببوو بە تەماشاگەرێكی ئاسایی فوتباڵ.
لە ساڵی ()1934دا بوو بە ئەندامی حزبی كۆمۆنیست و لەوێ ببوو
بە بەرپرسی هێزی پڕۆلتاریای عەرەب ،هەرچەند دواتر لە ساڵی (،)1936
لەگەڵ حزبی كۆمۆنیست كەوتە بازنەی ناكۆكیەوەو حزبیش ئەوی وەكو
الیەنگرێكی ترۆتیسكیستیەكان لە حزب دەركرد.
كامۆ لە ساڵی ( )1935الیسێنسی فەلسەفەی وەرگرت ،لە ()1938دا
وەكو ڕۆژنامەوانێك لە ڕۆژنامەی(جەزائیری كۆماریخواز) دەست بەكاربوو.
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هەموو بابەتێكی لە گۆشەنیگای یەكەم كەسەوە دەنوسی ،واتە بۆ نوسین
لە ڕۆژنامەدا شێوازێكی خوڵقاند ،كە تا ئەو كاتە لە واڵتدا باس نەكرابوو،
لە()1939دا كۆمەڵە وتارێكی باڵوكردەوە بەناوى (فەقیری لە قەبیلە)دا.
لە ساڵی ()1934دا ،لەگەڵ (سیمۆن های) پەیوەندی خێزانی بەست و
ژنی هێنا .هەر لەسەرەتای ژیانی خێزانیانەوە ،كامۆ تێگەیشت كە سیمۆن
فێری وەشاندنی مۆرفینە ،پاش یەك ساڵ بەبۆنەی خیانەتی سیمۆنەوە ،لە
یەك جیابوونەوە ،لە ()1940دا لەگەڵ (فرانسیس فور)دا ببونە ژن و مێرد.
دووهەمین شەڕی جیهانی خەریك بوو دەست پێ بكات.
كامۆ لەسەرداخوازی خۆی ویستی لەشەڕدا بەشداریبكات ،بەاڵم بەبۆنەی
نەخۆشی سیلەكەیەوە لێیان قبوڵ نەكرد ،ئەو لەو كاتەدا سەرنوسەری
ڕۆژنامەی ئێوارەی كۆماری بوو ،كە لەژانویەی ساڵی ( ،)1940فەرمانگەی
چاودێری ،ڕۆژنامەكەی داخست و ئیدی نەیانهێشت ئیش بكەن.
لە مارسی هەر ئەو ساڵەدا بوو ،كە پارێزگاری شاری ئەلجەزیرە ئەلبێر
كامۆی وەكو» مەترسییەكی نەتەوەیی»لە بۆ واڵت ،بە خەڵك ناساندو
پێشنیاری كرد ،كە ئەلبێرت كامۆ لە شار دەربكرێت ،كامۆ زۆر زوو لەوێیەوە
بۆ پاریس ڕۆیشت.
لە پاریس ئیشی خۆی لە رۆژنامەی ئێوارەی پاریسدا دەست پێكردو
دواتریش بەبۆنەی دوری كردن لەسوپای نازیزم ،لەگەڵ كارمەندەكانی
ڕۆژنامەدا لەپێشدا ڕۆیشتنە شاری كلرمۆن فران و دواتریش بەرەو شاری
بۆردۆن كۆچیان كرد.
لە ( ،)1944ئەلبێر كامۆ ڕۆمانی (بیانی) و كۆمەڵە وتارە فەلسەفیەكەی
خۆی بەناوی(ئەفسانەی سیزیۆف)لە چاپداو باڵویكردەوە ،هەروەها
شانۆنامەی (كالیگۆال)ی لە ساڵی ()1943دا بەچاپی گەیاند.
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كامۆ لەم شانۆ نامەیەدا زەحمەتێكی زۆری كێشا؟ لە ( )1943كامۆ
كتێبێكی دیكەی نوسی بەناوی (ئەو نامانە ،بۆ هاوڕێیەكی ئەڵمانی) ،كە بە
دزیەوە لە چاپیدا.
چاالكیيەكانی ئەلبێر كامۆ دژ بە نازیزم و ئاكامی شەڕ
لە ن��ۆزدەی دیسەمبەری ()1941دا ،كامۆ شاهیدی لە سێدارەدانی
(گابریل پری) بوو ،كە بەوتەی خۆی ڕوودانی ئەو كارەساتە ببووە هۆی
دروست بوونی ڕق و قینێكی زۆر بەرانبەر بە نازیزم لە ئەڵمانیدا.
ئەو لە ()1942دا بووە ئەندامی ڕێكخراوێكی فەڕەنساوی بەناوی (شەڕ)
و بە یارمەتی ئەندامەكانی تری ڕێكخراوە كە لە ()1943دا ،بەشێوازی
شاراوە دەستی بەكاری ئیشی ڕۆژنامەوانی كردەوە .هەر لەم ڕێكخراوەدا
لەگەڵ ( ژان پۆل سارتەر) ئاشنا بوو ،بەاڵم ڕۆژێك كە ژمارەیەك لە ڕۆژنامە
نهێنیەكەیان پێ بوو دەستگیركرا.
پاش ساڵەكانی شەڕ ،كامۆ تێكەڵی گروپی سارتەرو سیمۆن دیبۆڤوار
بوو ،ئەوان بەردەوام لەكافەی فلۆرو پاركی سن ژرمەن یەكتریان دەدی و
كۆدەبوونەوە .
ڕۆمانی (تاعون)ی لە ساڵی ( )1947لە چاپدا ،كە لەو سەردەمەدا
بوو بە پڕفرۆشترین كتێبی ساڵ .دیسان هەر لەم ساڵەدا ،لە ڕۆژنامەی
شەڕدەستی كشاو بەریدا.
شانۆنامەی (عادلەكان)ی لە ( )1949باڵوكردەوە لە ساڵی پەنجاو دودا،
پاش ئەوەی كە كەسێك ،بابەتێكی دژ بە كامۆ لە ڕۆژنامەكەی سارتەردا ،كە
خودی سارتەریش سەرنوسەری بوو باڵوكردەوە ،ناكۆكیيەكانی كامۆو سارتەر
دەستی پێكردو نێوانیان وەكو جاران نەماو لەیەك تێكچوون.
پاش ئەوەی كە سازمانی میللی ئەندامیەتی ئیسپانیای بەسەرۆكایەتی
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ژەنڕاڵ فرانكۆ قبوڵكرد ،كامۆ لە سازمانی یۆنسكۆش هاتە دەرێ و ئەویشی
بەردا ،ئەو لەدەگمەنترین كەسایەتیەكانی چەپ بوو ،كەشكاندی هێزی
كرێكارانی ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵتیی پێ قبوڵ نەبوو.
چاالكیەكانی بۆ واڵتی جەزائیر
كامۆ تا ئاكامی ژیانی خۆی دژ بەپرۆژەی سەربەخۆیی جەزائیرو
دەركردنی فەڕەنسييەكان لەوێدا وەستا بوو ،بەاڵم هیچ كات دژ بە مافی
موسڵمانەكانی ئەوێ ڕانەوەستاوە ،بەڵكو یارمەتیشی دەدان.
لە 1956دا كامۆ بوو بە بەڕێوەبەری كۆبونەوەییەكی گشتی لە
جەزائیردا ،بەاڵم دیسان دژ بەو ڕاوەستان و هەر دوو تەرەفی گفتوگۆكە،
واتە بەشی چەپی فەرەنساویەكانی جەزائیرو موسڵمانەكان ،نەیان هێشت
ئیشەكەی بەڕێوەببات.
كامۆ لە كۆتای وتارێكدا كە نوسی هەوڵیدا لە جۆرێك فیدڕاڵیزمەوە
بدوێت كە كۆمەڵی فەرهەنگەكانی جەزائیر ،لە خۆدا كۆبكاتەوە .مۆدێلێك
لەسەر مۆدێل و سیستمی واڵتی سویس ،كە دیسان ئەویش تێكچوو نەیان
هێشت كارەكەی بەڕێوە بڕوات.
لەوكاتانەوە ئیدی كامۆ دەستبەكاری خولقاندنی بەرهەمە ئەدەبیەكانی
بوو .دەیان كورتە چیرۆكی لەبارەی جەزائیرەوە باڵوكردەوە ،هەروەها
خۆی سەرقاڵی ئیشی شانۆیش كرد .دوو شانۆی بردەسەر سەكۆی شانۆ كە
لە شانۆنامەكانی (لەپرسەی ڕاهێبەدا) ویلیام فۆگنێر( ،جن لێ دراوەكان)
فیۆدۆر داستایوسكی ،وەرگیرداربوون و خەڵك زۆر حەزیان لێكرد .
(سقوت) ،یان (داكەوتن)ی لە ساڵی ()1939دا نوسی.
لەساڵی ( )1957بە بۆنەی ڕۆمانی (بیانی) خەاڵتی نۆبڵی وەرگرت.
ئەو دووهەمین نوسەرێك بوو ،كە لەو تەمەنەداو لە سەردەمی
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گەنجایەتیدا ،خەاڵتی نۆبڵی پێی بەخشرا.
كاتێك كامۆ مرد
پاش نیوە رۆژی چواری ژانویە ( ،)1960لە بیس و چوار كیلۆمەتری
شاری سانس لە گەورە ڕێیانێكدا،
لە پەراوێزی گوندی پتیویل ،لە نزیكەی مۆنتەرۆ ،ماشینێكی فاسێڵ-
وڵگا ،لە جادەكە توڕدەدرێتە دەرێ و دەكوترێتە پیرەدارێكداو ورد دەبێت
بەیەكدا .ئەلبێر كامۆ لەپشتەوەی ماشێنەكەدا دانيشتبوو ،ئەو لەگەڵ
هاوڕێیەكەی (میشێل گالیمار)هاوسەفەربوو.
پرۆفایل
ئەلبێر كامۆ ڕۆماننوس فەیلەسوف .لە دایكبووی 7 :نۆڤبیری 1913ی
شاری مۆندی ،واڵتی جەزائیر .مردن:
نەتەوە :جەزائیری  -فەڕەنسی.
بەرهەمە سەركەوتووەكانی :بیانی و سقوت (كەوت)
وتەی بەناوبانگی( :بەردەوام بۆ دور بڕوانەو لەدوردا بیربكەرەوە،
لەوەدایە كە حەقیقەت دەیدۆزیتەوە) .
سەرچاوەكان:
سایتە ئینتێرنێتیەكان.
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 100ساڵەی
لە دایكبوونی ئەلبێر كامۆ
لە فارسییەوە :ئایدیا
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فەرەنسا سەدەمین ساڵڕۆژی لە دایكبوونی نوسەرێك دەكاتەوە ،كە
لە تەمەنی  44ساڵیدا خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیات وەردەگرێت ،لە  47ساڵیدا
كۆچی دوایی دەكات .ئەلبێركامۆ كە ئەمڕۆ كە بە یەكێك لە كاریگەرترین
نوسەرانی سەدەی بیستەم دەناسرێت.
ئەلبێركامۆ دوور لە خاكی فەرەنساو لە خێزانێكی هەژارو بەشمەینەت
هاتووەتە دنیاوە .ئەو كە ئەمڕۆ بە یەكێك لە سیما درەوشاوەكانی ئەدەبیاتی
فەرەنسا لە قەڵەم دەدرێ��ت ،لە موعجیزە دەچێت .ئەلبێركامۆ لە 7ی
نۆڤەمبەری  1913دا لە گوندێكی نزیك شاری عەنابەی ئەمڕۆ لە باكوری
خۆرهەاڵتی جەزائیر ،هاتە دنیاوە .ڕەچەڵەكی باوكی دەگەڕێتەوە بۆ باشوری
فەرەنسا ،كە هەر لەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگی جیهانی یەكەمدا ()1914
نێردرا بۆ بەرەی جەنگ و هەر لە سەرەتای دەستبەكاربوونی كارەكەی
لەجەنگدا گیانی لە دەستداو لە فەرەنسا بە خاك سپێردرا .كامۆ تەمەنی 14
ساڵ بوو ،كە بۆ یەكەمین جار لەسەر گۆڕی باوكی ڕاوەستا.
دایكی كامۆ ئیسپانی بوو لە دوورگەی (مینۆركا)وە ،بۆ جەزائیر كۆچی
دوایی كردبوو ،ژنێكی كەم دوو نەخوێندەوار كە بە وتەی كامۆ( ،تەنیا
 450وشەی دەزانی ،ئەویش ئەگەر قسەی بكردایە) ،لە دوای كۆچی دوایی
هاوسەرەكەی هەژاری زیاتر باڵی بەسەردا كێشان .ژنێكی بێ نەوا هەردوو
مناڵەكەی ئەلبێرو براگەورەكەی هەڵگرت ،لەگەڵ خۆیدا بردنی بۆ جەزیرەو
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الی نەنكە نەخۆشەكەیان لە گەڕەكێكی هەژارنشین گیرسانەوە.
كامۆ تەبعێكی پڕجۆش و خرۆشی هەبوو هەوڵیدەدا كەم و كوڕییەكانی
ژیانی بە گاڵتەو گەپ و وەرزش پڕبكاتەوە ،هەموو رۆژێك لەبەر خۆرەتاوی
گەرمدا بەدوای تۆپی پێدا ڕایدەكرد .ئاوهەوای هەوری گەرمای هاوین،
هەرەمی هەتاو ،خاكی گەرمی بیابان ،بۆنی جەستەی سوتاو و عارەقاوی
رۆدەچ��ووە جەستەو گیانییەوەو پاشانیش رۆدەچ��ووە ناو سەرجەم كارە
ئەدەبییەكانیەوە.
گۆشەی چۆڵی كتێبخانەی جەزیرە بۆ كامۆ زیاتر شوێنی پشودانێكی
چۆڵ و ئارام بوو كە هەندێكجار لەو گەڕەكە قەرەباڵغ و پیسە هەڵدەهات
و پەنای بۆ ئەوێ دەبرد .لە قوتابخانەی دواناوەندیدا مامۆستایەكی دڵسۆزو
ڕێكوپێكی هەبوو كە هەستی بە تواناو لێهاتوییەكانی كردو چاوی ئەوی بە
دنیای ئەدەبیاتدا كردەوە.
كامۆ لە ساڵی 1931دا لە زانكۆی جەزیرە دەستی بە خوێندنی فەلسەفە
كردو بە جدییەوە سەرقاڵی خوێندنەوەی ئەدەبیات بوو بەتایبەتی دەقە
شانۆییەكان .هاوكات وەكو هاوكاریكردنی گروپە شانۆییەكانی خوێندكارانی
زانكۆ دەستیكرد بە نوسینی دەقی شانۆیی و كارەكانی بردە سەر تەختەی
شانۆ .چەند بەشێك زیاتر وانەی نەخوێندبوو ،كە بەهۆی توشبوونی بە
نەخۆشیی سیل نەیتوانی درێژە بە خوێندن بدات .ئەو ئومێدەشی بۆ كاری
مامۆستایەتی بەمەبەستی یارمەتیدانی بژێوی خێزانەكەی ،بە باچوو.
خەونی ئازادی:
لەسەردەمانێكدا كە زۆربەی روناكبیران ،سۆسیالیزمیان بە تاكە ڕێگەی
رزگاریی مرۆڤایەتی دەزانی ،ئەلبێر كامۆ لە ساڵی 1934دا پەیوەندی كرد بە
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حیزبی كۆمۆنیستەوە كە پەیڕەوی لە رێنماییەكانی (كمینترن) دەكرد ،بەاڵم
ئەو هەر زوو ماهیەتی ڕاستەقینەی رژێمی ستالینی ناسی و پشتی كردە
(یەكێتیی سۆڤیەت) ،كە بە (قەاڵی پێشكەوتن و سەركەوتن) ناو دەبراو
لە ناوەندە حیزبیەكاندا كەوتە رەخنەگرتن لە ستالین( .هاوڕێكانی) ئەویان
بە الیەنگریكردنی بیروڕاكانی تروتسكی تاوانبار كرد .كامۆ پەیوەندیكرد
بە ڕەوتی نەیارانی كۆمۆنیستەكانەوە واتە (حیزبی خەڵكی جەزائیر) ،كە
پێكهاتەیەك بوو بە بەرنامەی سۆسیالیستییەوەو كامۆش ئەو هێزەی بە
نزیكتر لە خەڵكی زەحمەتكێش دەبینیەوە.
كەڵكەڵەی (دادپەروەری) لە یەكەمین بەرهەمە ئەدەبییەكانی كامۆدا
خۆی دەردەخات .دیارترین سیمبولی نادادوەری لە ژیانی ڕەنجی دۆمە
عەرەبەكانی جەزائیردا دەبینیەوە .زۆربەیان بێبەش و ستەم دیدە كە بەهۆی
داگیركەرانەوە بوبوونە (هاواڵتیی پلە دوو) .كامۆ لە سااڵنی  1937تا  1939لە
رۆژنامەی سۆسیالیستی (ئالژر رپوبلیكن) (جەزائیری كۆماریخواز) دەربارەی
ژیانی پڕ ڕەنج و میحنەتی جوتیارانی عەرەب هەندێ ڕاپۆرتی باڵوكردەوە،
كە زۆر كاریگەرو وروژێنەر بوون.
لەمەیدانی خەباتدا:
كاتێ كە جەنگی جیهانیی دووەم هەڵگیرسا ،ئەلبێر كامۆ تازە لە
ئاوران (یان وەهران ،لە باكوری خۆرئاوای جەزائیر) بوو بە مامۆستا و
لەگەڵ فرانسین فۆر ،مامۆستای ماتماتیكدا ،ژیانی هاوسەریی پێكهێنابوو،
بەاڵم ئامانجی ئەو چوونە ناو دنیای ئەدەبیات بوو .لە ساڵی 1942دا لە
سەفەرێكدا بۆ پاریس توانی كارێكی وەكو هەڵەبڕی لە دەزگای پەخش و
باڵوكردنەوەی گالیمار پەیدا بكات.
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هەر لەو قۆناغەدا بوو كە كامۆ بوو بە ئەندامی تەشكیالتی نهێنی
كە دژی داگیركەرانی نازی دەجەنگان .ڕێكخراوی (كومبا) (خەبات)
گروپێك بوو لە چەپڕەوانی سەربەخۆی حیزبی كۆمۆنیست كە هاوكاریی
(ڕاپەرینی بەرگری)یان بە ڕێبەرایەتیی ژەنەراڵ دوگل دەكرد .كامۆ وتاری
بۆ باڵوكراوەی ژێر زەمینی گروپەكە دەنوسی ،لە ساڵی 1943دا بووە
سەرنوسەری باڵوكراوەكە.
لە كۆتاییەكانی سەردەمانی داگیركردندا ،كامۆ كە بەهۆی هاوكاریكردن
لەگەڵ (راپەڕینی بەرگری)دا پاسپۆرتی ساختەی هەبوو ،لە سەفەرێكی پڕ
مەترسیدا توانی بچێتە الی هاوسەرەكەی لە ئاوران .هەر لەو هەلومەرجەدا
بوو ،كە دەستیكرد بەنوسینی یەكێك لە باشترین ڕۆمانەكانی خۆی( :تاعون)
كە ڕەگی ژیاننامەكەی ئاشكرایەو لە دوای جەنگ و لە ساڵی 1947دا
باڵوبۆوە.
پەیوەندیكردن بە ئێگزیستانسیالیزم:
ئەلبێر كامۆ لەساڵی  1942كە هێشتا تەمەنی نەگەیشتبووە  30ساڵ،
دوو بەرهەمی گرنگی باڵوكردەوە كە وەك دوو پایەی پتەوی نوسینە
فەلسەفی و بەرهەمە پڕ بایەخەكانی دێنە ئەژمار :نامیلكە (ئەفسانەی
سیزیف) و ڕۆمانی (بێگانە) .ئەم دوو بەرهەمە لە دوو قاڵبی ئەدەبی جیاواز
لە ناوەڕۆكدا پەیوەندیی ئۆرگانیكیان هەیە :بنەمای هاوبەشیان بێ هودەیی
ڕەهای (بوون) و بێ دەنگی ناچارییانەیە.
ئەلبێر كامۆ بەم دوو بەرهەمەی بەشێوەیەكی سروشتی چووە پاڵ
ئێگزیستانسیالیزم ،ئەو بزاڤە فەلسەفیە بەرزەی رۆژگار كە باڵی بەسەر
داهێنانە هونەری و ئەدەبییەكاندا كێشابوو .كاتێ كە ڕۆمانی (بێگانە) لە
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پاریسی داگیركراودا باڵوكرایەوە ،ژان پۆل سارتەر كە ناودارترین قسەكەری
ئێگزیستانسیالیزم بوو ،بەبێ پچڕان لە وتارێكدا كەوتە ستایشكردنی كتێبی
نوسەرێكی الو .دۆستایەتییەكی گەرم لە نێوان كامۆ و سارتەردا دروست بوو.
دەوترێت كە هاوڕێیەتی نێوانیان لە سەرەتادا بە مقۆمقۆ دەستیپێكردوە.
كامۆ هەمیشە بە سارتەری دەوت كە وابەستەیە بە كۆمۆنیزمی روسیاو
ناتوانێت هزری خۆی لە قاڵبە ئایدۆلۆژییەكان دەرباز بكات.
هاوڕێیەتیان بەتایبەتی لە دوای جەنگ و لەگەڵ درز تێكەوتنی نێوان
بەرەی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا ساردیی تێكەوت .سارتەرو یارە هاوڕێیەكەی
سیمۆن دی بوڤوار بەدیدگایەكی (بەرپرسیارانەوە) ڕووی��ان دەك��ردە
بەرژەوەندییە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكان ،لەكاتێكدا كامۆ دژی بونیادی
هەموو جۆرە دەسەاڵتێك بوو.
پوچی سەكۆیەك بۆ شۆڕش:
ئەلبێر كامۆ لە (ئەفسانەی سیزیف)دا دیدگای فەلسەفیی خۆی بە
شێوازێكی سادەو ڕوون دەربڕیوە .ئەو دەڵێت كە ژیان خۆی لە خۆیدا
كارێكی بێهودە یاخود (پوچ)ە و ناتوانرێت هیچ مانایەكی بۆ بدۆزرێتەوە.
بە بڕوای كامۆ بێ هودەیی ئاوێتەیە ،لەگەڵ روانینی بێ ماناو دوبارەی
ژیان :مەبەست لەم هاتن و چوونە هەرگیز ڕوون نییە ،كامۆ ئەم گوزەرانە
عەبەسە لەڕێی چارەنوسی ئازاربەخشی سیزیف (سیسیفۆس) ئەفسانەی
یۆنانەوە باس دەكات:
زیۆس ،خودای مەزن ،توڕە بوو لە نافەرمانییەكانی سیزیف ،ئەوی
مەحكوم كردبوو بەوەی كە گاشەبەردێك تا سەر لوتكەی شاخەكە بەرێتە
سەرەوە ،بەاڵم گاشەبەردەكە هەموو جارێك لە نزیك لوتكەكەدا گلۆر
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دەبوەوەو سیزیف ناچاربوو جارێكی تر بەزەحمەت بیباتەوە سەرەوە و
بیگەیەنێتەوە سەر لوتكەكە .دوبارەبوونەوەی كاری بێهودەو پوچ گەورەترین
ئەشكەنجە بوو كە خودایان ناساندبوویان.
ڕۆمانی بچوكی (بێگانە)ش گێڕانەوەیەكی زی��ن��دووە ،لە(پێگەی
مرۆڤایەتی) :لە ژیانی بێهودە و پوچدا ،هەموو هەنگاوێك تەنانەت كوشتن
و تاوان ،ماناو مەفهومی خۆی لەدەست دەدات ،لە بێهودەیی خودادا ئەم
(ڕوانینە بەتاڵە) ناتوانێت ڕەهایی بەدەست بهێنێ.
ب��ەاڵم ،بەگومانی كامۆ ،دەتوانرێت ڕەتبكرێتەوە ،یاخود شۆڕش
بكەیت بەسەریدا ،تەنیا بەهۆی شۆڕش و یاخیبوونەوە مرۆڤ دەتوانێت
بە خودئاگایی و ئازادی بگات .ڕوونە كە شۆڕش چارەسەر نییە ،بەاڵم
مرۆڤانەترین كاردانەوەو وەاڵمە ،كاردانەوەو وەاڵمی مرۆڤە كە نایەوێت
بەندەی چارەنوس بێت.
(چارەنوس)( ،شۆڕش) بەسەر ئەودا ،بۆ گەیشتن بە (ئازادی) لە دیدی
فەلسەفەی كامۆوە سێ وتاری بنەڕەتین.
كامۆ بەباڵوكردنەوەی كتێبی (مرۆڤی یاخی) ()1951دیاردەی دەسەاڵت
و فەرمانڕەوایی لە هەموو ڕەهەندە فیكری و الیەنە زانستیەكانەوە
خستەبەر ڕەخنە لێرەوە ڕێگەی ئەو لە ڕەوتی سەرەكیی روناكبیری جیابووە.
روناكبیرانی چەپ ئەویان بە (خیانەت)كردن ،لە بنەما (پیرۆزەكان) وەكو
خەباتی چینایەتی و شۆڕشی كۆمەاڵیەتی تاوانبار كرد.
(مرۆڤی یاخی) بەرهەمی بیركردنەوەو ڕەنگە ڕوانین لە چەمكی
(پوچی)یە كە نزیك دە ساڵ بەر لە پەیامی (ئەفسانەی سیزیف) دەربڕابوو.
(مرۆڤی یاخی) كە هەوساری قورسی چارەنوسی بە ملەوەیە ،بە (شۆڕش)
لە فەرمانی (پوچ) سەرپێچی دەكەن.
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كامۆ بنەمای وەكو (حورمەت و كەرامەتی مرۆیی) بە (بەهای بونیادی)
دەخوێنێتەوە ،ئەو دەگوازێتەوە بۆ پانتایی (بوون)و لەوە بنچینەیەك بۆ
ئەخالق سازدەكات .لەم دیدگایەوە دەبێ كامۆ بە پێشڕەوانی (ئاتەئیسمی
ئەخالقگەرا لە قەڵەم بدرێت.
كامۆ لە پێناسەی (سەركێشی)دا پشت بە خاڵێك دەبەستێت ،كە بۆ
ناسینی دیدگای سیاسی ئەو ڕۆشنە:
(شۆڕش بریتییە لە گۆڕینی ئایدیا بۆ ئەزمونی مێژوویی) لە كاتێكدا
سەركێشی تەنیا بزاڤێكە كە ئەزمونی تاكەكەسی مرۆڤ بۆ ئایدیا دەگۆڕێت).
بە گوزارشتێكی روونتر :شۆڕش بزاوتێكی تاكگەرایەو (مەعنەوی)یە
كە توانا بە مرۆڤ دەدات دەسەاڵتی بەسەر چارەنوسی خویدا بشكێ و بە
بەرپرسیارێتیەوە بیباتە پێش ،لە كاتێكدا شۆڕش سروشتی (سیستەمی) هەیەو
تاك بە پەیڕەوكردنی لە بنەماو چەمكە ئایدۆلۆژیكییەكان ئاراستە دەكات.
بیركردنەوەی ئایدۆلۆژی ڕەتكەرەوەی سەركێشیەو سەرەنجام دەگاتە شۆڕش.
ڕەخنە لە سیستەمی ئایدۆلۆژی:
كامۆ لەمەڕ رەخنەگرتن لە سیستەمی ئایدۆلۆژی دەڵێت ،كە مەرامە
سیاسییەكان بە ناوی (پەیامی مێژوویی)و بەناوی (ئازادی) دێنە ناو مەیدانەوە،
بەاڵم بە زوویی بەسەرهاتی تاكەكان بە فەرامۆشی دەسپێرن .ئەوان بەڵێنیی
دنیایەكی باشترو زیاتر دەدن ،بەاڵم خودی ژیان دەكەنە قوربانی.
ماركسیزم وەكو جیهانبینیی سیستەمی و مێژووگەرا ناتوانێت بەدەربێت
لە رەخنەی كامۆ .بە بیروڕای ئەو ماكسیزمی ڕاستەقینە ژیان دەوستێنێت.
هەموو شتێتێك بۆ ئایندەیەكی دوور بە دنیای دوای (شۆڕش) دەسپێرێت.
كامۆ لە ڕەخنەی ماركسیزمدا بەرهەڵستێك تێڕوانینی لەسەر بونیادە
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ئەخالقییەكان هەیە .ئەو لەبنەڕەتدا (یەكێ بۆ هەموان) و بە قوربانی كردنی
(تاك) لەڕێگەی توێژو كۆمەڵگای ئایندەوە سەركۆنە دەكات ،بە بڕوای كامۆ
تاكی شۆڕشگێڕ بۆ بەرگریكردن لە یەك (مرۆڤایەتی)یەكی پەتی و وەهمی،
ئامادەیە مرۆڤگەلێكی بێ ئەژمار بكاتە قوربانی .ئامانج و هۆكارەكانی
بە سادەیی جێگەی خۆیان دەگۆڕن .مرۆڤێك كە بە پیرۆزی بەخشین بە
شۆڕش ،پاساو بۆ كوشت و كوشتار دێنێتەوە ،سەرەنجام ئەركەكەی خۆی بە
سڕینەوەی مرۆڤەكان كەم دەبێتەوە.
كامۆ كە بە ڕەخنەی سیستەمەكان و دەزگا فیكرییە دەسەاڵتدارەكان
دەستی پێكرد .تاگەیشتە بەرگریكردن لە بونیادە مەدەنییەكان :باوەڕێكی
قوڵ بە مافی مرۆڤ و بەرگری لە بەش خوراوان و ستەملێكراوان .لە
شانۆنامەی (دادوەرەك��ان )1950 ،ئاشكرای دەكات كە هیچ ئامانجێك بۆ
پاساوی توندوتیژی جێگەی قبوڵ نییە ،كامۆ لەسەردەمانی بااڵدەستی
ئامانجە چەپەكان ،ترسی خستە دڵی ڕوناكبیرانەوە كە دڵبەستەی خولیا
ئایدولۆژیكییەكان نەبن .ڕژێمە پاوانخوازەكان بە چەپ و ڕاستەوە ،بە
بەڵێنی بەهەشتە بێ بنەماكان ،لەسەر زەوی دۆزەخی ڕاستەقینە دەخولقێنن.
بڕیاری دام��ەزراوەی نۆبڵ لە ساڵی 1957دا بۆ بەخشینی خەاڵتی
ئەدەبیات ،بۆ نوسەرێك كە بە بیروڕای (نا شۆڕشگێری) ریسوای دنیا ببوو،
دوور لە چاوەڕوانی بوو .لە مەدرەكی خەاڵتەكەدا وترابوو( :ئەم نوسەرە
داهێنانی ئەدەبی ئاوێتە بە ڕوونبینی و هەستكردن بە بەرپرسیاری ،لە
دەربڕینی گرفتە ویژدانییە مرۆییەكان لە رۆژگاری ئێمەدا بەكارهێناوە).
كامۆ تەنیا  44ساڵ بوو ،بۆ ژیان سێ ساڵ زیاتری لە بەردەمدا نەمابوو.
ئەو رۆژی چوارەمی ژەنیڤەری  1960سواری ئۆتۆمبیلێكی بە پەلە بوو ،كە
بردی بۆ سەفەرێكی هەتاهەتایی.
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دواهەمین سەفەری ئەو سەرانسەر پوچ و هیچ بوو :كامۆ رۆژێك بەر
لەسەفەر ،بۆ رۆیشتن لە باشوری فەرەنساوە بۆ پاریس بلیتی شەمەندەفەری
بڕیبوو ،تەنیا بە تكای میشێل گالیماری هاوڕێی بوو كە ڕازی بوو بە
ئۆتۆمبیلەكەی ئەو بچێت بۆ پاریس .لەو پاش نیوەڕۆ بارانییەدا ئۆتۆمبیلەكە
لەسەر قیرەكە خزی و كەوتە دەرەوەی جادەكە .لە چوار سەرنشینی
ئۆتۆمبیلەكە كامۆ دەستبەجێ مردبوو.

سەرچاوە:
-سایتی فارسیی دویچەوێلە.
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ئەلبێرت كامۆ
نوسەرو فەیلەسوفی جەزائیری – فەڕەنسی
لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود
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كامۆ وەك بیریاری بونگەرایی ن��اس��راوە ،هەرچەندە بۆ خۆی
حەزی دەكرد ،وەك مرۆڤ بناسرێت نەك ئەندامی قوتابخانەیەك ،یان
ئایدۆلۆژیایەك .كامۆ مرۆڤی لەال بەرزتر بوو ،وەك لە ئایدیا ساڵی 1957
خەاڵتی نۆبڵی بۆ ئەدەب پێبەخشراوە ،لە ماوەی جەنگی جیهانی یەكەمدا،
باوكی لە جەنگدا دەكوژرێت ،بەمەش سەرەتای هەژاری و ناڕەحەتی ژیانی
دەست پێدەكات و دایكی سەرپەرشتی خێزانەكە دەكات ،ئەم هەژاریەش
وا لە كامۆ دەكات هەموو جۆرە ئیشێك بكات ،لە هەمانكاتیشدا ئاگای لە
خوێندنەكەی دەبێت ،ساڵی  1935زانكۆ تەواو دەكات ،لە ماوەی ژیانیدا
دوجار ژنی هێناوە ،هاوكات لەتافی الوێتشدا گرنگی بەسیاسەت داوەو
پەیوەندی بەچەند پارتێكی سیاسیەوە كردوە ،لەوانە پارتی كۆمۆنیستی
فەرەنساو پارتی گەلی جەزائیری.
لە م��اوەی جەنگی جیهانی دووەم��دا كامۆ پەیوەندی دەك��ات بە
شانەی بەرگری فەرەنسا ،كە ناوی (خەبات) دەبێت و باڵوكراوەیەكیش
هەر بەو ناوە دەردەكەن ،ئەم گروپە دژ بە نازیەكان شەڕ دەكەن ،كامۆ
دەبێتە سەرنوسەری ئەم باڵوكرایەوە لەساڵی  ،1943هەر لەم ڕێگایەشەوە
برادەرایەتی لەگەڵ (جان پۆل سارتەر) پەیدا دەكات ،كامۆ ساڵی  1947واز
لە باڵوكراوەكە دێنێت ،دوای ئەوەی دەبێتە ڕۆژنامەیەكی بازرگانی .كامۆ
دژی بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی بوو ،كە لە هێرۆشیما بەكارهات ،لە
پەنجاكانی سەدەی رابردودا ،كامۆ خۆی بۆ بواری مافی مرۆڤ تەرخان كرد،
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بەاڵم لە ساڵی 1952دا دەستی لە كاری یونسكۆ كێشایەوە ،دوای ئەوەی
نەتەوە یەكگرتووەكان ،ئیسپانیای وەك ئەندام قبوڵكرد ،بەرابەرایەتی ژەنراڵ
(فڕانكۆ) .كامۆ لە ساڵی  1960كۆچی دوایی كرد ،بە ڕووداوی ئۆتۆمبێل.
بیری كامۆ لەسەر پوچگەرایی:
كامۆ لە كارەكانیدا دوا لیزمە پێشكەش بە خوێنەرانی دەكات :شادی
و خەمباری ،تاریكی و رووناكی ،ژیان و مردن .كامۆ بەالیەوە گرنگ بوو،
كە چۆن ئەزمونی پوچی بكەین و لەگەڵیدا بژین .پێویستە ژیانمان مانایەكی
هەبێت ،كە ئێمە نرخی بۆ دادەنێین ،ئەگەر قبوڵی بكەین ژیان ب ێ مانایەو
هیچ نرخێكی نییە ،ئایا خۆمان بكوژین؟! بە بۆچوونی كامۆ كاری هاوبەش
و هاوكاری و سۆڵیدارێتی وەاڵمن بۆ پوچی ژیان.
«ئەگەر شتێك نەبێت مانای هەبێت ،ئەوا تۆ ڕاستدەكەیت ،بەاڵم
ئێستاش هەندێك شت هەن ،كە مانایان هەیە ».نامەی دووەم ،بۆ هاوڕێی
ئەڵمانی دیسەمبەری .1943
هەندێك لەكارەكانی
 نامۆ تاعون یاخی بوون بەهەڵە تێگەیشتنبەرگری ،یاخی بوون ،مردنسەرچاوە:
Wikipedia, the free encyclopedia
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شانۆیی بەدحاڵی بوونی
كامۆ و فەلسەفەی پوچگەرایی
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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شانۆیی بەدحاڵی بوون كە ناوەكەی بە زمانی فەڕەنسی بریتیە لە
( ،)Le Malentenduلە ساڵی 1943دا لە فەڕەنسای داگيركراودا لەالیەن
ئەلبێرت كامۆوە نوسراوە و ئەم شانۆییە جەخت دەكاتەوە لە سەر بیرۆكەی
پوچگەرایی.
پیاوێك كە بۆ چەندین ساڵ لە دەرەوەی واڵت ژیاوە دەگەڕێتەوە ،بۆ
نیشتمانی خۆی و دەبینێت خوشكەكەی و دایكە بێوەژنەكەی ژیانی خۆیان
بە گرتنی  .....و كوشتنیان دابین دەكەن.
پوختەی بیرۆكەكە
بەشی یەكەم :هۆڵی پێشوازی ژوورێكی بچوكی دانیشن.
كات :كاتی نیوەڕۆ
مارساو دایكی پێكەوە لەگەڵ پیاوێكی پیری بێ دەنگدا هۆتێلێك
بەڕێوە دەبەن كە تیایدا گەشتیارە دەوڵەمەندو تەنیاكان سەردەبڕن .مارسا
دەیەوێت پارەی تەواوی دەستبكەوێت ،تا بچێت لە نزیك دەریا بژی،
دایكیشی ماندوبووە لە كوشتن.
جان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ماڵەی  20ساڵ لەمەوبەر بەجێی هێشتووە.
ئەو بیستویەتی كە باوكی مردووە و پارەكەی بۆ دایكی بەجێهێشتووە .ئەو
پێشبینی كرد كە وەكو «كوڕە وونبووەكەی ناو ئینجیل» پێشوازی لێ بكرێت،
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بەاڵم دایكی ئەو ناناسێتەوە .ماریای خێزانی جان دەڵێت كەسێكی سادە
بەسادەیی خۆی دەناسێنێت ،بەاڵم بەنیازە لە دەرەوە چاودێری خێزانەكەی
بكات و بزانێت لە ڕاستیدا ئەوا چیان پێویستە تا دڵخۆشیان بكات.
ماریا بە نابەدڵییەوە ڕازی دەبێت ،كە ئەو لەوێ بۆ ماوەی یەك شەو
بەجێبهێڵێت .جان بەناوێكی ناڕاستەوە ناوی خۆی تۆمار دەكات .مارسا زۆر
خوێن ساردەو وەاڵمدانەوەی پرسیاری تاكە كەسی ڕەتدەكاتەوە .كاتێ جان
ئاماژە دەكات بە مەبەستی سەردانەكەی و پرسیار لە دایكی دەكات ئایا
ئەو كوڕێكی هەیە ،دایكی وەاڵمی ناداتەوە ،بەاڵم لە مارسا دەپاڕێتەوە كە
جان نەكوژێت.
بەشی دووەم :ژووری نوستن ،كات ئێوارەیە
مارسا تۆزێك ڕووەو الی جان گەرم دەبێت ،بەاڵم كاتێ جان حەزی لێ
دەكات ،مارسا ساتە هاوبەشەكان ڕەتدەكاتەوە و بڕیار دەدات بیكوژێت.
ئەو كوپێك چای ژەهراوی بۆ دەهێنێت .دایكی هەوڵدەدات كوپە چاكە
بگەڕێنێتەوە ،بەاڵم كات زۆر درەنگە .جان هەوڵدەدان هەستەكانی خۆی
بۆ دەربڕێت ،بەاڵم دایكی بەشێوەیەكی سارد وەاڵمی دەدات��ەوە .كاتێ
جان خەوی لێدەكەوێت ،مارسا پارەكەی دەبات ،لەگەڵ دایكیدا ئامادەكاری
دەكەن جان فڕێ بدەنە ناو ڕوبارەكەوە.
بەشی سێیەم :ژووی پێشوازی ،كات بەیانی
ئەو بەیانیيە مارسا دڵی خۆشە ،بەاڵم دایكی تۆزی هەست بە شەكەتی
دەكات .پیاوە پیرەكە پاسپۆرە فڕێدراوەكەی جان دەدۆزێتەوەو ئەوان بەبێ
هەست بۆیان دەردەكەوێت چیان ك��ردووە؟ دایك بڕیار دەدات ،بەبێ
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گوێدانە ناڕەزایەتیەكانی مارسا خۆی لە ئاوەكەدا بخنكێنێت .مارسا بە
توڕەیی و تەنیایی بەجێدەمێنێت.
ماریا دەگاتە ئەوێ و بۆ مێردەكەی دەگەڕێت .مارسا سەرەتا دەڵێت ئەو
ڕۆیشتووە ،بەاڵم دواتر ئیعتراف دەكات ئەوان بۆ پارەكەی ژەهرخواردیان
كردووە و فڕێیان داوەتەوە ناو ڕوبارەكەوە ،دەڵێت ئەوە «تەنها بەدحاڵی
بوونێكی بچوك بوو» كە وای لێكرد براكەی خۆی بكوژێت.
ماریا نیگەران و نا ئومێدە .مارسا بە خوێن ساردییەوە ئەو حاڵەتە
بەراورد دەكات بە هەمان حاڵەتی لەدەستدانی دایكی .دواتر كاتێ مارسا
درك دەكات بەوەی ئەو تەنیایە ،خۆی دەكوژێت .ئەو بە ماریا دەڵێت كە
لە خودا بپاڕێتەوە بیكات بە بەرد یان خۆیشی بكوژێت ،دواتریش ماڵەكە
بەجێ دەهێڵێت.
ماریا نزا بۆ بەزەیی دەكات و پیاوە پیرەكە دەردەكەوێت .ماریا داوای
یارمەتی دەكات ،بەاڵم ئەو ڕاستەوخۆ ڕەتیدەكاتەوە.
سەرچاوە
كامۆ شانۆیی بەدحاڵی بوونی لە ساڵی  1943 - 1942دا ،لە «Le
 »Chambon-sur-Lignonلە فەڕەنسای ژێر داگیركاری نازییەكاندا
نوسیو,ە .شانۆییەكە لە بنەڕەتدا دەبوایە ناوی « »Budejoviceبوایە بە
ناوی شارێكی واڵتی چیكۆسلۆڤاكیاوە كە كامۆ لەوێ لە میانەی گەشتێكی
ئەوروپیدا لەگەڵ یەكەمین خێزانیدا لە ساڵی  1936دا ماوەتەوە)2( .
كامۆ لەم شانۆییەدا هەوڵدەدات بەشێوەیەكی زۆر تایبەتی ڕەوشی
مرۆڤ وەكو ئەوەی خۆی لە بارودۆخە ناهەموارەكانی سااڵنی 1943-1942
( )2دا بینویەتی دەربخات .ئەم شانۆییە چەند ڕەهەندێكی ژیانی كامۆ
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دەردەخات :ئەو جەزائیری بەجێ هێشتبوو ،كە ئەو زۆر بە قوڵی پەیوەستی
ئەو واڵتە بووە ،ژنی دووەمی و هاوڕێكانی لەوێ بەجێهێشتبوو ،ئەو
نەخۆشی سیل پەرێشان و خەفەتباری كردبوو ،هەروەها وەكو كاراكتەرێكی
پڕوپاگەندەچی بۆ بەرگریی فەڕەنسییەكان ( )2لە دژی نازییەكان لەژێر
هەڕەشەی كوشتندا بوو .كامۆ جارێك ئەم شانۆییەی وەكو «ئەو شانۆییەی
كە زۆر زۆر لە من دەچێت» وەسفكردووە)1( .
بیرۆكەی شانۆیی بەدحاڵی بوون هاوشێوەی ئەو بابەتەی ناو ڕۆژنامەكە
كە پاڵەوانی ڕۆمانی (نامۆ)ی كامۆ لە ساڵی  1942لەژێر دۆشەكی ژووری
زیندانەكەیدا دەیدۆزێتەوە :ئەو بابەتە بریتیيە لە چیرۆكی پیاوێك كە لە
هەندەران دەوڵەمەند دەبێت و دەگەڕێتەوە بۆ نیشتیمانی خۆی و ماڵەكەی
خۆی لە گوندەكەی خۆی كە لەوێ دایكی و خوشكەكەی ئوتێلێكیان هەیە.
پیاوەكە ناسنامەی خۆی ئاشكرا ناكات (بۆئەوەی دواتر بیكات بە سەپرایزێك
بۆیان) ،وەكو میوانێك ژوورێك بە كرێ دەگرێت .لەبەرئەوەی ئەم پیاوە
دەوڵەمەندە ،دایكی و خوشكەكەی لەكاتی نوستندا سەری دەبڕن.
هەروەها بیرۆكەی ئەم شانۆییە پێچەوانە كردنەوەیەكی گاڵتە
جاڕییانەیە ،بۆ بیرۆكەی كالسیكی ناسینەوەی براكە لە شانۆییە دێرینەكانی
(ئیلێكترا) و چیرۆكی كوڕە دەستباڵوەكەی ناو ئینجیل.
ستایل
شانۆیی بەدحاڵی بوونی «لە بیرۆكەو دروستكردنی كەسایەتیەكانی زۆر
توندەو لە میزاجدا خنكێنەرە)2( ».
كامۆ بە ئەنقەست جۆرێك لە كاریگەریی گوتاری ڕازاوە و ڕوون و نا
گشتی داهێناوە ،هەروەكو لە تراژیدیایەكی كالسیكدا )2( .لەڕێگای پێویستی
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نوسین لە كاتێكدا هێشتا لەژێر داگیركاریدا بووە ،شانۆییەكە بڕە خوازەو
ژمارەیەكی زۆر هێما و شێوازی نوسینی شانۆ لەالی كامۆ نزیك دەبێتەوە
لە تژاژیدیای یۆنانی ،لە ستایلە یۆنانیەكەدا هەر كاراكتەرێك مشتومڕ لەسەر
كردارەكانی خۆی دەكات ئیتر ئایا كاری باشە بێت یان خراپە .بەم شێوەیە
كامۆ دەتوانێت بیرۆكەكانی خۆی لەسەر بێ تاوانی و خەفەت و تاوان و
خیانەت و سزادان ،دەستپاكی و بێ دەنگی بخاتە ڕوو ،هەموو ئەمانە
لەوەی پێی دەوترێت مشتومڕی بوونگەرایی پێكەوە كۆدەكاتەوە.
هەرچەندە مشتومڕەكانی كامۆ زۆر چڕو خێران شانۆییەكە بەخاوی
دەجوڵێت لەكاتێكدا شانۆییەكە دەگۆڕێت ،بۆ ئەوەی زیاتر لە لێكۆڵینەوەیەك
بچێت نەك درامایەكی رێكخراو)3( .
ئەم شانۆییە لە هەموو كارەكانی دیكەی كامۆ شاعیرانەترە كە بۆ
نمایشكردن نوسرابێت ،بەاڵم دەتوانین بڵێین هەمیشە قسەكان و هەڵوێستەكان
بە تەواوی یەكانگیر دەبنەوەو هارمۆنییان تێدایە)4( .
كاراكتەرەكان « بەهەڕەمەكی و بەبێ ئاگایی خۆیان چەندین بیرۆكەی
تەمومژاوی دەردەب���ڕن» ،بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بیرۆكەی فەلسەفی
دەردەبڕن .شانۆیی بەدحاڵی بوون «ئەوەندە بەچڕی پڕكراوە لە بیرۆكەی
تەمومژاوی و نادیار و چەندین ئاستی چەندبارەی مانا كە لە كاریكاتێر نزیك
دەبێتەوە ،ڕاستیەك كە ڕەنگە شكستی نزیكی ڕێژەیی ئەم شانۆییە وەكو
تراژیدییەك ڕوندەكاتەوە)5( ».
بیرۆكەكان
بیرۆكەی كامۆ بریتیيە لە «فریادڕەسێكی سەرنەكەوتوو» كە شكست
دەهێنێ لەبەرئەوەی نەبوونی توانای قسەكردن بە زمانێكی ڕوون بۆ ئەو
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كەسانەی كە ڕزگاریان دەكات)5( ».
ئەم شانۆییە «تێكشكاندنی لەناوبەری خێزانێك كە ناتوانن لەگەڵ یەكدا
پەیوەندی بگرن دەردەخات )6( ».جان گوێ نادات بە قسەی ژنەكەی (ماریا)
كاتێ ئامۆژگاریی دەكات بە ڕوونی خۆی بناسێنێت .خوشكەكەی (مارسا) هیچ
شتێك قبوڵناكات بێجگە لە پەیوەندیكردنێكی نا تایبەتی و نا تاكە كەسی .دایك
زۆر شەكەتە و ناتوانێت وەاڵمی ئاماژەكانی جان بداتەوە.
شانۆییەكە دژیەكییەك لە نێوان خۆشەویستی جان و ژنەكەی لەگەڵ
نەبوونی خۆشەویستی لەالیەن خوشكەكەی و دایكیيەوە دروست دەكات.
خۆكوشتنی دایك كاتێ هەست بە تاوانەكەی دەكات ،مارسا لە خۆشەویستی
دایك بێ بەش دەكات كە ئەویش پێویستی پێیەتی ،هەروەها ماریاش لە
خواستی بۆ خۆشەویستی خودایی مەحروم دەبێت.
«یەكێك لە ه��ەرە گرنگترین بیرۆكەكان بریتیيە لە مەحاڵبوونی
بەدەستهێنانی بەختەوەریی )2( ».سەرەڕای سەركەوتنی هاوسەرگیرییەكەی،
جان ناتوانێت لە هەندەران بەختیار بێت ،بەاڵم خۆزگە دەخوازێت بگەڕێتەوە
بۆ ناو خێزانەكەی و پێكەوە شادومان بن ،هەروەها مارسا بە تاسەوەیە لە
شوێنێكی دیكە بێت ،دایك زۆر پێویستی بە ئاشتی هەیە ،بەاڵم هەموو ئەم
ئارەزووانە لە مردندا دەبینرێنەوە.
بەدحاڵیبوونەكان و نەبوونی تێگەیشتن كە بەربەستە لەبەردەم ئەم
ئارەزووانەدا ،فەلسەفەی پوچەگەرایی كامۆ ڕوندەكەنەوە .ئەم سەختیانە شانۆكە
دروستدەكەن :هەڵبژاردنی جان بۆ شاردنەوەی ناسنامەی خۆی ،سووربوونی
مارسا لەسەر نەریتە گشتییەكان و دوور لە پەیوەندییە تاكە كەسییەكان ،خراپ
لێكدانەوەی مارسا بۆ سوربوونی جان لەسەر مانەوە ،وەاڵمی شڵەژاوانەی ماریا
بۆ ئیعتیرافە ساردەكەی مارسا ،بێ باكی پیاوە پیرەكە.
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كاتێ كامۆ لە ساڵی  1958دا پێداچونەوەیەكی كرد بۆ شانۆییەكە،
ئەو چوار ڕووداوی زۆر كورتی زیادكرد یان گۆڕانكاری تێدا كرد ،بۆ
ئەوەی گۆڕانكاری بكات لە بێ باكی پیاوە پیرەكەدا تا بەجۆرێك كەسێكی
خراپتر دەربكەوێت ،بۆ نمونە ئەو سەرنجی مارسا بەالڕێدا دەبات كاتێ
ئەو نزیكە چێكی پاسپۆرتەكەی جان بكاتەوە .كامۆ هەوڵیداوە «كاریگەریی
تاریكی مێتافیزیكی نەگۆڕاو چڕتربكاتەوە ،كە لە دوا بڕگەی شەرمهێنەری
شانۆییەكەدا»:هیچ كەس!» خۆی دەبینێتەوە)2( .
شانۆگەرییەكە دوژمنایەتیەك بۆ ئاین دەردەبڕێت ،بەاڵم هەروەها
نیگەرانیەكی بەهێز لەخۆ دەگرێت لەگەڵ بیروباوەڕە ئاینیەكاندا ،بە تایبەتی
نمونەی (كوڕە وونبووەكەی) ناو ئینجیل« .كامۆ هەرگیز خۆی دانەبڕاندووە،
لە وتوێژكردن لەگەڵ بیرمەندە مەسیحیەكاندا ،بەاڵم پەیوەندییەكی بارگرژی
هەبووە ،لەگەڵ ئاینی مەسیحیەتدا)7( ».
گەڕانەوەی جان لە خۆشبەختی ژیان لە ئەفریقاوە بۆ ماڵێك كە تیایدا
سەردەبڕێت ،خۆزگەی مارسا بەوەی لە كەنار دەریادا لەبەر تیشكی خۆر
بێت ،ڕەنگدانەوەی دژیەكیەكە لە نێوان باكوری ئەوروپاو ناوچەی دەریای
ناوەڕاست ،كە ئیلهامبەخشی هەموو كارەكانی كامۆیە)2( .
شتێكی زۆر سەرنجڕاكێشە كە بیرۆكەیەكی زۆر هاوشێوەی ئەوەی كامۆ
لەالیەن ڕیستۆ كرلی ،شانۆنوسی مەسەدۆنی ،لە شانۆییەكەیدا (پارە مردنە)
كە لە ساڵی  1938دا نوسراوە ،باس كراوە)8( .
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فەلسەفەی ئەم شانۆییە
«دیمەن و داهاتووەكە تاریك و تەمومژاوییە» بەم شێوەیە كامۆ لە
زاری یەكێك لە كاراكتەرەكانی ناو شانۆییەكەوە بیروباوەڕی پوچگەرایی
خۆی دەردەبڕێت بەوەی «ئەم دنیایەی لەسەر دەژین هیچ مانایەكی نیيە».
( )3شانۆیی بەدحاڵی بوون جەخت دەكاتەوە لەسەر ئایدیای كامۆ بۆ
پوچگەرایی .كرۆكی ئەم بیرۆكەیە ئەوەیە ئارەزووی مرۆڤ هەتا هەتایە لە
ملمالنێدایە ،لەگەڵ جیهانێكدا كە هەڕەمەكیيەو نالۆژیكیيەو نادادپەروەرییە.
بیرۆكەیەكی سەرەكی ئەم شانۆگەرییە ئەوەیە ژیان جیاوازی ناكات ،لە
نێوان ئەوانەی ڕێگایەكی «خراپ» دەگرن ،لەگەڵ ئەوانەی ڕێگایەكی «باش»
دەگرن .لەدیدی كامۆوە دونیا بە شێوەیەكی یەكسان دڕندەو بێ بەزەییە،
بۆ بێ تاوان و تاوانبارو ئەمەش بریتیيە لە پوچگەرایی بوون)1( .
لە شانۆیی «ئەفسانەی سیزیف»دا كامۆ «پوچگەرایی» وەكو ئەو
هەستەی كە بەشێوەیەكی ڕادیكاڵی و توندڕەوانە لە دونیا جودا ببێتەوەو
بەوشێوەیە بۆ هەردوو ئەوانی دی و خودی خۆشت ببێتە بێگانەیەك.
هەستی ئەوەی بەبەردەوامی لە حاڵەتێكی غوربەت و دەربەدەریدا بژیت ،نا
ئومێدییەكی قوڵ یان بێ متمانەیی لەناو ئەفسانەكان و سیستمە جیهانیەكانی
بیركردنەوەدا بەرهەمدەهێنێت ،كە گوایە ئەمانە ماناو مەبەست دەبەخشن
بە بوون ،بەاڵم لە ڕاستیدا لە بەهای بوون كەم دەكاتەوەو تەنانەت مانای
بوون ڕەت دەكاتەوە)9( .
هەرچەندە لەالیەن ژمارەیەك لە ڕەخنەگرانەوە ئەم شانۆییە وەكو
كارێكی تەمومژاوی و ڕەشبینی تەماشادەكرێت ،بەاڵم كامۆ «بەدحاڵی بوون»
بە كارێكی ڕەشبینگەرا لەقەڵەم نادات .ئەو دەڵێت »:كاتێ تراژیدییەكە
تەواو دەبێت ،شتێكی ناڕاست دەبێت گەر وا بیربكرێتەوە ئەم شانۆییە
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پاساو دەهێنێتەوە بۆ تەسلیم بوون بە قەدەر ،بە پێچەوانەوە ئەم شانۆییە
بۆ ڕاپەڕین و تەنانەت ڕەنگە ئاكارێك بۆ دڵسۆزی لە خۆگرتبێت.
( )1ئەم شانۆییە ئاماژەیەكی ناڕاستەوخۆیە كە هەموو شتێك ڕووی
نەدەدا ،ئەگەر جان ئەوەی ئەنجامبدایە كە ژنەكەی لێی پاڕایەوە ئەنجامی
بدات ،یان ئەگەر مارسا وەاڵمی پرسیارە تایبەتیەكانی جان-ی بدایەوە ،یان
ئەگەر دایك كوڕەكەی بهاتایەوە یادی كاتێ پرسیاری كوڕەكەی لێ كرا)2( .
خێزانەكە لەڕێگای «شكست هێنان لە هەستكردن بەوەی بەهاكان لە دابڕندا
گەشەناكەن ،بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی دەدۆزرێنەوە)6( .
كامۆ خ��ودی خۆی تێبینی كردبوو كە ئەو خۆی شانۆییەكەی بە
سەرنەكەوتوو لە قەڵەم دەدا لەبەر ئەو هۆكارە سادەیەی كە هەر یەكێك
ئەو چاوی پێ كەوتووە پرسیاری لێ دەكەن مەبەستی چی بووە ،ئەگەر
ئەوان پێویستیان بوو پرسیار بكەن ،ئەوا خودی شانۆییەكە ڕوون نيیە ،ئەو
سەركەوتوو نەبووە وەكو شانۆ نوسێك)10( .
مێژووی نمایشكردن
(بەدحاڵیبوون) بۆ یەكەمجار لەسەر تەختەی شانۆی (Théâtre de
 )Mathurinsلە  24ی ئابی  1944دا نمایشكراو مارسیل هیراند كاری
دەرهێنانی بۆ شانۆییەكە كرد ،هەروەها ڕۆڵی ج��ان-ی تێدا بینی و
نمایشكردنەكە هاوكات بوو لەگەڵ ڕزگاركرنی پاریسدا )2( .نمایشكردنی
شانۆییەكە دوو وەرزی كورتی خایاند و هیچ كامیان سەركەوتوو نەبوون.
ئەوە یەكەمین شانۆیی كامۆ بوو نمایش بكرێت ،هەرچەندە شانۆیی (كالی
گۆال) دوو ساڵ پێشتر نووسرابوو.
جەماوەری خەڵكی فەڕەنسا لەساڵی  1945دا بەباشی ئامادە نەكرابوو
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كە مێتافۆڕێكی وەها چەند ڕەهەندی ئاماژەیەكی ناڕاستەوخۆی فەلسەفی لە
نائامادەگی قەناعەتی لۆژیكی و ڕیالیزمی سایكۆلۆژیدا لە ئامێز بگرێت ،بە
كورتی وا هەست دەكرا شانۆییەكە بە دەرەرە لە لۆژیك .تۆنی تراژیدی و
زمانی ئەدەبی بەرزو دەربڕینە شاعیرانەكەی ئەم شانۆییە هیچ قەرەبوویەمی
تێدا نەبوو بۆ ئەو جەماوەرەی كە سور بوو لەسەر بیستنی -بە تایبەتی لەو
ڕۆژگارانەدا لەسەر دەربڕینی ڕوون و بیری وورد)4( .
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ئەفسانەی سیزیف ،وتارێكی ئەفسانەییە كە لەالیەن ئەلبێر كامۆوە
نوسراوە .ئەم وتارە لە  119الپەڕە پێكدێت و سەرەتا لە ساڵی 1942دا
بە زمانی فەڕەنسی بەناوی ( )Le Mythe de Sisypheباڵوكرایەوە ،ساڵی
 1955لەالیەن یوستین ئۆبرین (( Justin O›Brienوەرگێڕدرا ،بۆ سەر زمانی
ئینگلیزی.
لە وتارەكەیدا كامۆ فەلسەفەی خۆی لەبارەی عەبەسییەت ((پوچگەرایی))
دەخاتەڕوو واتا :گەڕانی بێهودەی مرۆڤ بۆ مانا ،یەكێتی و ڕوونی لە
ڕووی جیهانێكی پەرتەوازە بەبێ هەبوونی خوداو ڕاستیەو بەها نەمرەكاندا.
ئایا درككردن بە پوچگەرایی پێویستی بە خۆكوشتن هەیە؟ كامۆ لە وەاڵمدا
دەڵێت« :نەخێر ئەوە پێویستی بە ڕاپەڕین و شۆڕشە» .ئەو دواتر چەند
شێوازێك بۆ ژیانی پوچگەرایی دەستنیشاندەكات.
چاپتەری كۆتایی وتاری پووچگەرایی ،ژیانی مرۆڤ بەراورد دەكات بە
حاڵەتی سیزیف ،ئەو كەسایەتیەكی ئەفسانەی یۆنانیيە ،كە بە هەمیشەیی
نەفرەتی لێكراوەو س��زادراوە بەوەی هەمان ئەركی بێمانای هەڵگرتنی
بەردێك بۆ سەر شاخێك دوبارە دەكاتەوەو دواتر بەردەكە جارێكی تر دێتە
خوارەوەو سیزیفیش بۆ هەمیشەیی ئەم كارە دوبارە دەكاتەوە .وتارەكە
بەم وشانە كۆتایی دێت »:خەبات لە خودی خۆیدا بەسە بۆ پڕكردنی دڵی
مرۆڤێك و پێویستە مرۆڤ سیزیف بە خۆشبەخت وێنا بكات».
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ئەم ك��ارەی كامۆ پەیوەندییەكی هەیە بە كارەكانی دیكەیەوە لە
فەلسەفەی پوچگەرایی وەكو ڕۆمانی نامۆكە ساڵی ( ،)1942هەروەها
شانۆییەكانی بەدحاڵیبوون ساڵی ( ،)1942كالیگوال ساڵی ( ،)1944وە بە
تایبەتی وتاری یاخیبووە كە ساڵی (.)1951
ئەم وتارەی كامۆ كە لەچوارچێوەی كتێبێكدا كۆكراوەتەوە ،پێشكەشی
پاسكاڵ پیا ،كراوەو لە چوار بەش و پاشكۆیەكدا ڕێكخراوە.
بەشی  :1پرۆسەیەكی بیركردنەوەی لۆژیكی بێ مانایی
كامۆ ئەركی وەاڵم��دان��ەوەی ئ��ەوەی ئەو بە تاكە پرسیاری گرنگی
فەلسەفەی لە قەڵەمدەدات ،لە ئەستۆ دەگرێت ئەویش ئەوەیە :ئایا
درككردن بەبێ مانایی و بێ نرخی ئەم ژیانە ،وەكو ئەنجامێكی لۆژییكی
پێویستی بە خۆكوشتنە؟
كامۆ بە وەسفكردنی هەلومەرجی بێ مانایی دەس��ت پێدەكات:
زۆربەی ژیانی ئێمە لەسەر هیواخواستن بۆ سبەی بنیاتنراوە ،بەاڵم بەیانی
زیاتر بەرەو الی مردنمان دەبات و سبەی كۆتا دوژمنە ،خەڵك دەژین
وەكو ئەوەی دڵنیا نەبن كە دەمرن ،ئەم جیهانە ئەگەر لە ڕۆمانسییەتە
باوەكەی دابماڵدرێت ،ئەوا شوێنێكی نامۆو بێگانەو نامرۆڤانەیە ،زانیاری
ڕاست ئەستەمەو عەقاڵنیەت و زانست ناتوانن ئەم جیهانە ڕوون بكەنەوەو
چیرۆكەكانیان دواجار لە بیرۆدۆزی ڕووت و بێ ماناو خوازەدا كۆتایی دێت.
«لەوساتەی بێ مانایی هەست پێ دەكرێت ،ئەوە دەبێتە هەستێك كە لە
هەموو شتێك نا ئومێدكەرو ئازار بەخشتر دەبێت».
ئەوە نە جیهانەو نە نەمرۆڤە كە بێ مانان ،بەڵكو بێ مانایی ئەو كاتە
دەردەكەوێت كاتێ پێویستی مرۆڤ بۆ تێگەیشتن ڕووبەڕووی نالۆژیكی و
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ناعەقاڵنییەتی ئەم جیهانە دەبێتەوە ،كاتێ «هەست و تاسەی من بۆ ڕەهایی
و بۆ یەكێتی» ڕووب��ەڕووی «بچوككردنەوەی ئەم جیهانە بۆ پرنسیپێكی
عەقاڵنی و لۆژیكیی» دەبێتەوە.
ئەو دواتر وەسفی ژمارەیەك لە فەلسەفەكانی (هایدیگەر ،جاسپێرز،
شێستۆڤ ،كێركیگارد ،هوسێرڵ) دەكات ،كە هەوڵدەدەن وەسفی هەستی
«پوچگەرایی» بكەن .كامۆ بانگەشەی ئەوە دەكات هەموو ئەم فەیلەسوفانە
«خۆكوشتنی فەلسەفی» دەكەن ئەویش بەهۆی گەیشتن بە چەند ئەنجامێك
كە پێچەوانەو دژن ،لەگەڵ هەڵوێستی بنەڕەتی پوچگەراییدا ،ئیدی
بەوازهێنان بێ لە عەقڵ و وەرچەرخان بێت بۆ الی خودا ،هەروەكو لە
حاڵەتی شێستۆڤ و كێركیگارد-دا ،یان بە پیرۆز ڕاگرتن و بەرز ڕاگرتنی
عەقڵ و دواجار گەیشتن بەشێوازە ڕۆحيیە گەردوونیەكان و خودایەكی
هەست پێ نەكراو ،وەكو لە حاڵەتی هوسێرڵ-دا.
ب��ەالی كامۆوە ئ��ەوەی دەیەوێت پوچگەرایی بەشێوەیەكی جدی
وەربگرێت و تا ئاكامە كۆتاییەكانی پەیڕەوی لێ بكات ،ئەم «بازدان و
گۆڕانكارییە كتوپڕانە» قەناعەت پێ هێنەر نین .وەرگرتنی عەبەسییەت
بەشێوەیەكی جدی ،واتا ئیعترافكردن بە دژییەكی نێوان ئارەزووی ژیریی
مرۆڤ و نالۆژیكی جیهان .دواتر پێویستە خۆكوشتنیش ڕەتبكرێتەوە :بەبێ
مرۆڤ عەبەسییەت ناتوانێت بوونی هەبێت .پێویستە لەگەڵ ئەم دژیەكییەدا
ژیان بگوزەرێت ،ژیریی و سنورەكانی بەبێ هیوای ناڕاست پێویستە ددانی
پێدا بنرێت ،بەاڵم هەرگیز ناتوانرێت عەبەسییەت قبوڵ بكرێت :عەبەسییەت
پێویستی بە ڕووبەڕوبوونەوە و شۆڕشی بەردەوام هەیە ،لە كاتێكدا پرسی
ئازادی مرۆڤ بە مانا مێتافیزیكیەكەی بەالی مرۆڤی عەبەسییەوە جێگای
بایەخ نيیە ،ئەو بە مانایەكی زۆر كۆنكریتی ئازادی بەدەست دەهێنێت:
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ئەو چیدی پەیوەست نيیە ،بە هیوای ئایندەیەكی باشتر یان نەمریی ،بەبێ
بوونی پێویستیەك بۆ بەدواداچوون بۆ ئامانجەكانی ژیان یان دروستكردنی
مانا ،مرۆڤی عەبەسی «چێژ لە ئازادییەك وەردەگرێت كە پەیوەستە بە یاسا
گشتیەكانەوە».
لە ئامێزگرتنی پوچگەرایی پێویستی بە لە ئامێزگرتنی هەموو ئەو شتانە
هەیە كە جیهانی نالۆژیكی پێویستە بیبەخشێت .بەبێ بوونی مانا لە ژیاندا،
هیچ پێوەرو تەرازوییەك بۆ بەهاكا بوونی نیيە« ،ئەوەی حسابی بۆ دەكرێت
و گرنگە باشترین ژیان نيیە ،بەڵكو زۆر ژیانە».
بەم شێوەیە ،كامۆ لە ئیعترافكرنی تەواو بە پوچگەرایی دەگات بە سێ
دەرئەنجام :شۆڕش ،ئازادیی ،هەست و سۆز.
بەشی دووەم :مرۆڤی عەبەسی
پێویستە مرۆڤی عەبەسی چۆن بژی؟ ئاشكرایە پێویست بە هیچ
یاسایەكی ئیتیكی ناكات یان جێبەجێ ناكرێت ،چونكە هەموویان لەسەر
هێزو دەسەاڵتە بااڵكان یان پاساوەكان بنیاتنراون.
«دەستپاكی پێویستی بە هیچ یاسایەك نیيە ( ».هەموو شتێك ڕێگا
پێدراوە) بریتی نیيە لە تەقینەوەیەكی بەهاناوەچوون یان خۆشی ،بەڵكو
زیاتر ددان پێدانانێكی تاڵە بە ڕاستیەكدا».
كامۆ دواتر بەردەوام دەبیت لە پێشكەش كردنی چەند نمونەیەك لە
ژیانی پوچگەرایی .ئەو بە(دۆن جوان) ،فریودەری بەردەوام كە بە تەواوی
لە ژیانی سۆزداریدا دەژی ،دەستپێدەكات« .هیچ خۆشەویستیەكی پیرۆز
نيیە ،بەاڵم تەنها ئەو خۆشەویستیە هەیە كە خۆی وەكو كورت خایەن و
هەاڵوێردراو دەناسێنێت».
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نمونەی دواتر بریتیيە لە ئەكتەر كە ژیانی كورت خایەت بۆ ناوبانگی
كورت خایەن نمایش دەك��ات« .ئەكتەر ئەوە نمایش دەك��ات ،كە تا چ
ڕادەیەك خۆنمایش كردن مرۆڤ دروست دەكات« ».لەو سێ كاتژمێرەدا
ئەكتەرەكە گەشتێك دەكات بەناو ئەو ڕێگایەی كە كۆتاییەكەی مردنەو
مرۆڤی بینەر تەمەنێكی پێ دەچێت هەتا پیادەی دەكات».
نمونەی سێیەمی كامۆ دەربارەی مرۆڤی پوچگەرا بریتیيە لە جەنگاوەری
سەركەوتوو ،ئەو شەڕكەرەی كە دەستبەرداری هەموو بەڵێنەكانی نەمریی
دەبێتەوە ،بۆ ئەوەی بە تەواوی كاریگەریی هەبێت لە مێژووی مرۆڤایەتیدا.
ئەو لەجیاتی بیركردنەوە كردار هەڵدەبژێرێت ،ئاگادارە بەو ڕاستییەی كە
هیچ شتێك ناتوانێت بەردەوام بێت و هیچ سەركەوتنێك كۆتا سەركەوتن
نیيە.
بەشی سێیەم :دروستكردنی پوچگەرایی
لێرەدا كامۆ لێكۆڵینەوە دەك��ات لە دروستكەری پوچگەرایی یان
هونەرمەند ،لەبەرئەوەی ڕونكردنەوە مەحاڵە ،هونەری پوچگەرایی
سنورداركراوە بۆ وەسفێك لە دەیان هەزار ئەزمون لە ژیاندا« .ئەگەر جیهان
پاك و ڕوون و بێ خەوش بوایە ،ئەوا هونەر بوونی نەدەبوو».
دروستكردنی پوچگەرایی ،بەدڵنیاییەوە ،هەروەها پێویستە بە دوور
بێت لە بڕیاردان بە گوێرەی هیوا ،یان تەنانەت تێكەڵكردنی كەمترین
سێبەری هیوا.
كامۆ دوات��ر لەژێر ئەم ڕووناكیەدا لێكۆڵینەوە دەك��ات لە كارێكی
دیستۆفیسكی بە تایبەتی ڕۆژانەی نووسەرێك ،شێتەكە ،و برایانی كارامازۆڤ.
هەموو ئەم كارانە لە هەڵوێست و پێگەی پوچگەراوە دەستپێدەكات ،دوو
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كاری سەرەتایان لێكۆڵینەوە دەكات لەبیری خۆكوژی فەلسەفی ،بەاڵم
ڕۆژانەی نوسەرێك و كۆتا ڕۆمانی ،برایانی كارامازۆڤ ،لە كۆتاییدا ڕێگایەك
بۆ هیواو باوەڕ دەدۆزنەوەو بەوەش شكست دەهێنن لەوەی دروستكردنی
كاری ڕاستەقینەی پوچگەرایی بن.
بەشی چوارەم :ئەفسانەی سیزیف
كامۆ لەكۆتابەشدا تیشك دەخاتە سەر ئەفسانەی سیزیف كە دژایەتی
خوداوەندەكانی یۆنانییەكانی كرد و مردنی زنجیركرد بەشێوەیەك هیچ
مرۆڤێك پێویستی نەدەكرد بمرێت .كاتێ دواجار مردن ڕزگاركراو كاتێ
مردنی خودی سیزیف هات ،ئەو فێڵێكی داهێنا كە لەو ڕێگایەوە لە
دۆزەخ هەاڵت و خۆی ڕزگاركرد ،بەاڵم لە كۆتایدا سیزیف دەستگیركرا،
خوداوەندەكان بڕیاریاندا سزاكەی بۆ هەمیشەیی بێت.
سزاكەی سیزیف ئەوە بوو پێویست بوو بەردێگی گەورە بۆ سەر لوتكەی
شاخێك سەربخات ،هەر كە گەیشتە سەر لوتكەی چیاكە ،بەردەكە جارێكی
تر دەهاتە خوارەوەو بەوەش دەبوایە سیزیف جارێكی تر دەستبكاتەوە بە
ئیشەكەی خۆی و بۆ هەمیشە بەم شێوەیە سزا بدرێت .كامۆ سیزیف بە
پاڵەوانێكی عەبەسی دەبینێ كە بە تەواوترین شێوە ژیان دەگوزەرێنێت ،ڕقی
لە مردنەو بەوەش نەفرینی لێكراوە بە ئەركێكی پوچ.
كامۆ چەوساندنەوەی بێ كۆتایی و بێهودەی سیزیف وەكو خوازە
(مێتافۆر)ێك بۆ ژیانی مۆدێرن كە بەسەر دەبرێت لە ئیشی پوچدا لە
كارگەكان و ئۆفیسەكاندا ،بەكاردەهێنێت« .كرێكاری ئەمڕۆ هەموو ڕۆژێك
لە ژیانیدا ،لە هەمانكاردا كاردەكات .ئەم چارەنوسە هیچی تر نیيە ،جگە لە
پوچگەرایی ،بەاڵم ئەمە شتێكی تراژیدییە تەنها لە ساتە دەگمەنەكاندا كاتێ
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شتەكە دەبێت بەوەی بە ئاگاییەوە ئەنجام دەدرێت».
كامۆ شەیدای بیروباوەڕەكانی سیزیفە ،كاتێك ب��ەرەو خ��وارەوەی
شاخەكە دەڕوات تاكو دەست بكاتەوە بە ڕۆیشتن بۆسەر شاخەكە .ئەمەش
ساتە تراژیدیە ڕاستەقینەكەیە ،كاتێك پاڵەوانەكە ئاگادار دەبێتەوە لە ڕەوشی
بەدبەختی خۆی .ئەو هیوای نییە ،بەاڵم «هیچ چارەنوسێك نییە ،كە ڕق
بەسەریدا زاڵ نەبێت» .بە ئیعترافكردن بەوەی ڕاستی بەسەر چارەنوسدا
سەردەكەوێت ،سیزیف هەروەكو مرۆڤی عەبەسی ،بەردەوام دەبێت.
كامۆ پێیوایە كاتێك سیزیف ددان دەنێت بە پوچگەرایی ئەركەكەیی و
دڵنیابوون لە چارەنوسی خۆی ،ئەو ئازاد بووە لە درككردن بە پوچگەرایی
هەڵوێست و ڕەوشەكەی خۆی و گەیشتن بە حاڵەتێك لە ڕازیبوون و
پەسەندكردن ،بە ڕازیبوون بە هەبوونی لێكچوونێك لە نێوان ئۆدیپس،
پاڵەوانێكی دیكەی نەفرەت لێكراوی ئەفسانەی یۆنانی ،كامۆ لە دەرئەنجامدا
دەڵێت« :لە ڕاستیدا هەموو باشن ،كە مرۆڤ پێویستە سیزیف وەكو
مرۆڤێكی كامەران وێنا بكات».
پاشكۆ:
وتارەكە پاشكۆیەك بە ناونیشانی «هیواو پوچگەرایی لە كارەكانی
فرانس كافكا»دا لەخۆ دەگرێت ،لە كاتێكدا كامۆ ددان دەنێت بەوەی
كارەكەی كافكا ،وەكو وەسفێكی دەگمەن وایە بۆ حاڵەتی پوچگەرایی ،ئەو
پێیوایە كە كافكا شكستی هێناوە لەوەی نوسەرێكی عەبەسی بێـت ،چونكە
كارەكەی تروسكەیەك لە هیوا لەخۆ دەگرێت.
سەرچاوە:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Myth_of_Sisyphus
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«كەوتنی» كامۆ
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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جین باپتیست كاڵمێنس دادوەرێكی تۆبەكارەو خزمەتگوزارییەكانی
پێشكەش بە چەند كەسانێكی هەڵبژاردە دەك��ات ،لەوانەی سەردانی
ئۆفیسەكەی دەك��ەن ،ب��اڕی ش��اری مەكسیكۆ سیتی ،لەسەر شۆستەی
بەندەری شاری ئەمستردام .بریگرتەكانی نایەن بۆ شاری مەكسیكۆ سیتی
بۆ دەستكەوتنی خزمەتگوزارییەكانی ،ئەو متمانەی خۆی دەبەخشێت بەو
كەسانەی هەڵی دەبژێرێت.
بەاڵم دادوەرێكی تۆبەكار چیە؟ ئەمە زۆر ئاڵۆزە تەنانەت بەشێوەیەكی
ئەنقەست تۆزێ ناڕوونە ،تۆزێك دژیەكە .دادوەرێكی تۆبەكار پەیوەندی
هەیە بە هەردوو ناوەڕۆك و فۆرمەوە.
ئەوە وەكو جۆرێكە لە تێكەڵكردنی «ڕەخنەگرە گەورەكە»ی دیستۆفسكی
و «سوپەرمانەكە» ی نیتچەو «بوونگەرایی» الی هایدگەرو سارتەر.
سەراپای كتێبەكە بریتیيە لەشێوازی گێڕانەوە لە زاری كەسی یەكەم و
كاڵمێنس تاكە قسەكەرە .كتێبەكە بریتیە لە مۆنۆلۆگ (لە بەرخۆوە دوان)
ێكی ماوە پێنج ڕۆژی بۆ دواترین -.....دواترین چی؟ قوربانی؟ بریگرتە؟
خوێندكار؟ تۆبەكار؟ هاندەر؟ دەستپێكەر؟ ئەوە زیاتر پشت دەبەستێت بە
دەرئەنجامەكە نەك پرۆسەكە.
بە هەمانشێوە كاڵمێنس-ی دادوەری تۆبەكار سەرەتا چیرۆكی خودی
خۆی و گوڵبژێرێك لە ژیانی خۆی بۆ ڕونكردنەوەی چەند شتێك -گەڕانی
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بە دوای مانادا ،پرۆسەی قەیرانی ژیانی ئەو ،هەڵكشان و داكشانی (بە
ئ��ارەزووی خۆت هەڵیبژێرە) لە ژیانی ڕۆژان��ەوە هەتا ڕۆڵی دادوەرێكی
تۆبەكار دەگێڕێتەوە.
كاڵمێنس پارێزەرێكی تاوانبارو پارێزەرێكی باش بوو .ئەو بە وریاییەوە
ئەو بریگرتانەی خۆی ،كە چەندین هۆكاری باش لەبەردەستدان كە وای لێ
دەكات باوەڕ بكات ئەوانە تاوانبارن بە تاوانی كوشتن ،هەڵدەبژارد.
ئەو دوات��ر لێهاتوویی خۆی و بەربەست و كەلێنە یاساییەكانی
هەڵدەبژارد ،بۆ ئەوەی كوشتنەكان بسڕێتەوە و تاوانبارەكان ئازادبكات .ئەو
بەپێی زۆربەی ستانداردە مرۆڤایەتیەكان كەسێكی سەركەوتوو و دەوڵەمەند،
بەڕێز (ئەگەریش تۆزێك بە نامۆ تەماشا بكرێت) ڕۆشنبیر ،خۆش مەشرەب،
پیاوێكی زۆر سەركەوتوو لەنێوان ژناندا لە هەموو ئاست و چینەكاندا تەماشا
دەكرا .دواتر ئەو دەستدەكات بە بیستنی پێكەنین چەند دەنگێك بە قاقا و
جۆرێك لە پێكەنینی گاڵتەجاڕی ،بەاڵم هێشتا ناتوانرێ هیچ كەسێك لەنزیكی
ببینرێت .ئەو تەنانەت دەستی كردبوو بە دروستكردنی ئەم پێكەنینە ،بۆ
پرسیاركردن تەنانەت لەناو ناخی خودی خۆیدا.
شەوێكیان ڕووداوێكی چارەنوسساز ڕویدا كاتێ ئەو بە درێژایی پردێك
لە ناو شاری پاریسدا پیاسەی دەكرد .دوای ئەوەی بەالی ئافرەتێكدا تێپەڕی
ئەو گوێی لێبوو ئافرەتەكە خۆی هەڵدایە ناو ڕوباری سینەوە ،لە كاتێكدا
ئەو ڕاڕابوو لە ڕزگاركردنی و بیری لەوە دەكردەوە ،ئەو بەردەوام بوو
لە پیاسەكردن .ئەو تەنانەت چەند ڕۆژێك دواتریش خۆی لە ڕۆژنامە
خوێندنەوە دورخستەوە ،بۆئەوەی ئەنجامەكە بزانێت.
پێكەنینە سەیرەكەو هەست بە تاوان كردن لەبارەی ئافرەتەكەوە وای
لێكرد سەراپای ژیانی بخاتە ژێر پرسیارەوە.
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ئەو شتە سەرەكیەی ئەو فێری بوو بریتی بوو لەوەی كە بە پێچەوانەی
یاسا یان تۆپی پێ ،یان تێنسەوە ژیان لە خودی خۆیدا هیچ یاسایەكی نیيە،
بەوەش بێ تاوانی تەواو هیچ مانایەكی نیيە ،بۆ وەستانی پێكەنینەكەو
هەستكردنەكەی بە تاوان ،ئەو سەرەتا دەبوو ئەم جیهانە پڕ ئازادییە لە ئامێز
بگرێت ،بۆئەوەی ماناو بێ دەنگی و ئاشتی بۆ ژیانی خۆی بگێڕێتەوە ،ئەو
پێویست بوو ببێتە دادوەرێكی تۆبەكار بۆ كەسانی تر ،بۆ ئەو مەبەستەش
لە شاری مەكسیكۆ سیتی دەستبەكاربوو.
من بۆم دەركەوت ئەم ڕۆمانە بەشێوەیەكی زیرەكانە نوسراوە.بەشێكی
گرنگی پەیامە فەلسەفیەكەی ئەم ڕۆمانە بریتیيە لەوەی زانیاری مرۆڤ
لەسەر هەردوو مانای ژیان و سروشتی «باشە» دوورترە لە هەر زانیارییەكی
وردی م��رۆڤ .بگرە زۆر ڕێگای تێدەچێت ،كەسی ڕۆشنبیر لە دیدی
كاڵمێنس كامۆوە دەبێت دژیەك و نا دڵنیاو نیگەران  ،لەگەڵ مەترسی
هەڵەكردندا.
ئەوە وەكو شتێكی سەخت سەیردەكرێت و ڕەنگە ببێتەهۆی ئەوەی
میكانیزمی هەاڵتن لەو بەشەی ئێمەی مرۆڤی سادەدا بۆ دڵنیایی بگۆڕێت.
كاڵمێنس نمونەیەكی زیندووی ئەمەیە .سااڵنی سەرەتای ژیانی چەند
هەوڵێكی جدی بوون ،بۆ ئەوەی ژیانێكی پڕ مانای ڕوون و یاسا ڕەها
بژی ،بەاڵم لە ناوەڕاستی تەمەنیدا دەستیكرد بە دروستكردنی گومان
لەسەر زانستی بوون و ڕەشبینی ئاكاری .بژاردەكانی ئەو ڕەنگدانەوەی
ئەو نیگەرانی و غوربەتەیە كە ئەو دواتر لە بیرۆكەكەیدا خستیەڕوو و ئەم
كردارانەش زۆرجار دژیەك و مەتەڵئامێزن لە ڕاستیدا ئاماژەیەكە بۆ یەكگرتن
ڕووەو نائومێدییەكەی ئەو.
لە شیكارییەكی جین پۆڵ سارتەردا ،بۆ ئەم ڕۆمانە ئەو پێیوایە ئەمە
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باشترین ڕۆمانی كامۆیە ،ئەو مشتومڕی ئەوەیەتی كە لەڕاستیدا كاڵمێنس
بریتیە لە كامۆ ،ڕۆمانەكە بریتیە لەوەی كە من لەسەرەوە باسمكرد و بریتيیە
لە «ئیعترافی» تایبەتی كامۆ ،بۆ ئەو جیهانەی ئەو كێیەو كارەكەی باسی
چی ئەكات.
من هیچ هەڵسەنگاندنێكم نیيە ،لەبارەی ئەم ئەگەرەی سارتەرەوە.
بەاڵم النیكەم ئەم ڕۆمانە وا دەردەكەوێت تەبایە لەگەڵ هەوڵەكانی كامۆ
بۆ متمانەو میسداقییەتی تاكە كەسی و هاندەری ئەو بۆ هاوبەشی پێكردنی
ئەم بۆچوونە لەگەڵ كەسانی دیكەدا.
بەدرێژایی ڕۆمانەكە چەند شوێن و دیمەن و بۆچوونێكی تێدایە كە
زۆر سەرنجڕاكێش و دەوڵەمەندن و لە خوارەوە كۆمێنت لەسەر چەند
دانەیەكیان دەنوسم:
بە بۆچوونی كاڵمێنس مرۆڤ دوو هاندەری سەرەكی هەیە:
• ڕووەو شتەكانی بیركردنەوە.
• ڕووەو هەست و سۆز بە تایبەتی سێكس.
ئەو دوو هاندەرە پێكەوە بەشێوەیەكی گونجاو وەسف و پێناسەی
مرۆڤایەتی دەكەن.
« هەمیشە وادیارە بەالی منەوە كە هاواڵتیەكانمان دوو هەستیان هەیە:
بیرۆكەكان و سێكس كردن...تاكە ڕستەیەك بەسە بۆ پیاوی هاوچەرخ :ئەو
جووت بوو و ڕۆژنامەكەی خوێندەوە».
وێنایەكی ناو ڕۆمانەكە زۆر سەرنجی ڕاكێشام كە كاڵمێنس بەكاری
دەهێنێت ،بۆ ئەوەی چۆن كۆمەڵگا بە بێدەنگی و بەردەوامی و بەتوندی
ئازادی تاكی مرۆڤ دەدزن .ئەو ئەم پرۆسەیە دەشوبهێنێت بەو گازە
بچوكانەی ماسییەكی ڕەتكراوە لە قوربانیەكی دەگرێت.
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بەدڵنیاییەوە باسی ئەو هەزاران ماسییە بچوكانەی ناو ڕوبارەكانی
بەرازیلت بیستووە كە هێرش دەكەنە سەر مەلەوانێكی كەمتەرخەم و بە
گازە بچوكەكانیان لە ماوەی چەند خولەكێكدا دەیخۆن و تەنها ئێسكەكانی
دەهێڵنەوە؟ زۆرباشە ئەوە شێوازی ڕێكخستنی ئەوانە ».ئایا تۆ ژیانێكی
پاكی باشت دەوێت؟ هەروەكو هەموو كەسانی تر؟» تۆ بەدڵنیاییەوە دەڵێی
بەڵێ .چۆن كەسێك دەڵێت نەخێر؟ چاكە تۆش لەپەڕوپۆ دەخرێیت .ئەوە
سەرنجێك ئەوە كارێك ،خێزانێك ،چاالكی ڕێكخراوی كات بەسەربردن».
ماسییە بچوكەكە ڕاستەوخۆ هێرش دەكاتە سەر گۆشتەكەو بەدڵنیاییەوە هەتا
سەر ئێسقان ناوەستێتەوە ،بەاڵم من نادادپەروەرم .من پێویست نەبوو بڵێم
ڕێكخراوەی ئەوان وایە .دواجار ئەوە سیستمی پێكهاتەكەی ئێمە وایە:
پرسیارەكە ئەوەیە كێ ئەوی تر دەخوات».
بەشێك لە ڕۆڵی دادوەری تۆبەكار بریتیيە لە تەحەداكردنی خەڵكانی
ئامانجی خۆی بۆ گۆڕینی ژیانیان ڕووەو ئەوەی كە بوونگەرایی ناوی دەنێت
ڕاستگۆیی .بەشێك لەوە بریتی دەبێت لەوەی ڕاستگۆ بیت سەبارەت پەیوەندی
نێوان كەسەكان .كاڵمێنس مشتومڕی ئەوەیەتی لەكاتێكدا مرۆڤ بەشێوەیەكی
فەرمی كۆیالیەتی قەدەغەكردووە(النیكەم لە ڕۆژئاوا) ،ئەوەی لە ئەنجامدا
ئێمە كردمان بریتیيە لە گۆڕینی فۆرمی كۆیالیەتی و ڕوپۆشكردنیەتی بە
هەندێك بەفر كە پێكهاتەی كێكەكە لەژێرییەوە دەشارێتەوە.
ئەو تەنانەت ددان دەنێت بەوەی بوونی كۆیالیەتی ،بەاڵم ناونەهێنانی
بەو شێوەیەو تەنانەت نكۆڵی لێكردن و پیرۆزبایی كردن لە خۆمان بۆ ئەم
پێشكەوتنە «سودبەخشە» .ئەمەش دوو دەرئەنجامی لێدەكەوێتەوە:
 .1ئەوە ویژدانی «خاوەن»ی كۆیلەكان ئاسودە دەكات و دڵنەواییان
دەكات.
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 .2زۆرجار گێژاوی نەبوونی كۆیالیەتی ،تەنانەت بەشێوەیەكی گشتی،
لەالیەن كۆیلەكان خۆیانەوە لەناو خۆیاندا باس دەكرێت ،النیكەم هەندێك
لەهەستی هیوای «درۆ» ،یان پێ دەبەخشێت.
دواتر ،تەنها لەنێوان خۆمانداو واباشترە بە بزەیەكەوە باسی بكەین،
ناتوانرێت خۆمانی لێ البدەین و هەردەبێت ببێت ،بەاڵم پێویستە ئیعترافی
پێ نەكەین .ئایا وا باشتر نيیە كە هەر كەسێك ناتوانێت كۆیلەی نەبێت
ناویان لێ بنێت مرۆڤی ئازاد؟ بۆ ئەوەی وەكو بنەمایەك دەست پێ بكەین
و دووەمیش بەرەو نائومێدییان نەبەین .ئێمە قەرزاری ئەو قەرەبوكردنەوەی
ئەوانین ،وا نيیە؟ بەوشێوەیە ئەوان ب��ەردەوام دەبن لەوەی پێبكەنن و
ئێمەش درێژە دەدەین بە نیازپاكی خۆمان».
سارتەر بانگەشەی ئ��ەوەی ك��ردووە ئەم ڕۆمانە لێكۆڵینەوەیەكی
زیرەكانەی دی��اردەو ڕووداوەكانی مرۆڤەو بە تایبەتی ددان پێدانانێكی
ڕاستەقینەی كامۆیە .لەو ڕوەوە ئەو پاسیجەی خوارەوە شیاوی ئەوەیە
بەهەند وربگیرێت:
«دوای توێژینەوەیەكی دوورو درێژ لەسەر خۆم ،هەرچەندە ڕەنگە
وانەبێت ،من سەرەكیترین فێڵی مرۆڤم دەرخست .دواتر بۆم دەركەوت،
وەكو دەرئەنجامێكی ڕۆچوون و لێكۆڵینەوە لە ناو یادەوەریم دا ،كە سادەیی
و خۆبەزل نەزانین یارمەتیدام بگەشێمەوە ،سەربكەوم و چاكە یارمەتی
دام ستەم بكەم .من ڕاهاتم بەشێوازی ئاشتیانە شەڕ بەرپابكەم ،لە كۆتایدا
لەڕێگای هۆكاری بابەتیانەو شێوازی بێ الیەنانە ،هەرچی شتێك ویستم
بەدەستبهێنم ،بۆ نمونە من هەرگیز گلەیم نەكردووە یادی ڕۆژی لەدایك
بوونم پشتگوێ خراوە ،تەنانەت سەبارەت بە پشتگوێ خستنی ئەم بابەتە
لەالیەن خۆمەوە خەڵك توشی سەرسوڕمان و تاڕادەیەك تامەزرۆیی بوون،
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بەاڵم هۆكاری گوێ پێنەدانەكەم تەنانەت زیاتر ژیرانەتر بوو :من خۆزگەم
دەخواست بیربچمەوە ،بۆئەوەی بتوانم گلەیی لە خۆم بكەم .چەند ڕۆژێك
پێش ئەو ڕۆژە بەناوبانگە (كە من زۆر باش دەمزانی ئەو رۆژە چی ڕۆژێكە)
من لە ئامادەباشیدا بووم و پەرۆش بووم نەهێڵم هیچ شتێك ڕوونەدات
كە ڕەنگە سەرنج و یادەوەری ئەوانەی لەسەر بێ ئاگایی ئەوان من حسابی
خۆمم كردبوو (ئایا جارێكیان ئەوەندە دوور ڕۆیشتم بەوەی تێڕابمێنم لە
بەهەڵەدابردنی ڕۆژژمێری هاوڕێیەكم؟) جارێكیان تەنیاییەكەم بە تەواوی
سەلما ،توانیم تەسلیمی ئەفسونی بەزەیی پێداهاتنەوەیەكی پیاوانە بە خودی
خۆمدا ببم.
من ئەم تێبینیانە بە سێ الپەڕەی نزكی كۆتایی كتێبەكە دادەخەم كە
تیایدا گریمانەیەكی ڕەخنەگرانەو بارگرژییەك چارەسەركرا.
ئەزمونی تاوان كە لە ڕێگای ڕۆڵ و ڕێنمایی دادوەری تۆبەكاری ناو
ڕۆمانەكەوە پێی گەیشتم ،بریتیە لە ڕێگای ئازادی و ڕاستی ،لە هەمانكاتدا
ئەم مەتەڵە بۆ من هەیە ،لەبەرئەوەی كەسێكی دیكە دادوەری تۆبەكار
ڕابەرایەتی كەسانی دیكە دەكات ،بۆ ئەم ڕاستی بوونە ئایا كەسەكە ئیتر
نێر بێت ،یان مێ دەگات بە ئازادی خۆی .یان ئایا كەسەكە دەبێتە كۆیلەی
كاڵمێنس /كامۆ /بوونگەراكان؟
من بەدرێژایی  36ساڵ لە وتنەوەی فەلسەفە من لەگەڵ ئەم بابەتەدا
زۆرانبازیم گرتووە .من هەرگیز خۆم وەكو دادوەرێك ،یان تۆبەكارێك
وەسف ناكەم (لە هەر جیهانێكی تایبەتیدا ،تەنانەت لەوانە وتنەوەشدا)،
بەاڵم بەدڵنیاییەوە من لە دڵی خۆمدا هەردووكیان بووم ،هەروەكو كاڵمێنس
من دەمویست تەحەدای كەسانی دیك بكەم و بگرە لەبەری ئەوەی
«دانانی دوكانێك» لە شاری مەكسیكۆ سیتی ،یان وەكو قەشەیەكی پاریش
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(ناوچەیەك كە قەشەیەك خزمەتی تێدا دەكات) من شوێنی ڕوودانی تاوانی
ژووری پۆلێكم هەڵبژارد ،ڕەنگە تەنانەت ئێستاش لە خانەنشینیدا ،ئەم فەزا
ئەلكترۆنیيەی وێب سایتەكەم ،بەاڵم ئایا دادوەرێكی تۆبەكار ئیلهام بەخشی
چی دەبێت ،یان چی بەرهەم دەهێنێت؟ ئازادی و ڕاستی لە ئەوی تردا،
یان لە كۆیالیەتی زیرەكانەی ئەوەی كاڵمێنس باسی لێوە دەكات؟
پاسیجە تەحەدا ئامێزەكەی كامۆ ئەمەی خوارەوەیە:
هەرگیز هیچ پاساوێك بۆ هیچ كەسێك نیيە ،سەرەتا ئەوە پرنسیپی
منە .من نكۆڵی دەكەم لە نپازپاكی ،هەڵەی بەڕێز ،كردەوەی هەڵەشە،
بارودۆخی سوككردنی سزا لەسەر تاوانباران ،لەگەڵ مندا هیچ بەخشینێك لە
تاوان ،بەزەیی نیيە ،بە سادەیی هەموو شتێك كۆدەكرێتەوە :دواتر »:شتی
زۆری دیكەش دێت :تۆ كەسێكی خراپەكار ،شەهوانی ،درۆزنێكی زگماك،
هۆمۆسێكسواڵیت ،هونەرمەندێكیت ،هتد ».تەنها وەكو ئەوە .هەروەكو بێ
هەستێك ،لە فەلسەفەدا هەروەكو لە سیاسەتدا.
من لەگەڵ هەر بیردۆزێكدام كە ڕەتی دەكاتەوە بێ تاوانی ببەخشێت
بە مرۆڤ ،لەگەڵ هەر پراكتیكێكدا كە وەكو تاوانبار مامەڵەی لەگەڵدا بكات.
تۆ من لە زۆر گرانبەهاو پشتیوانێكی ڕوناكبیری كۆیالیەتیدا دەبینیتەوە.
بەبێ كۆیالیەتی ،لەڕاستیدا ،هیچ چارەسەرێكی كۆتایی لەئارادانيیە .من
هەر زوو دركم بەمە كرد .جارێكیان ،من هەمیشە باسی ئازادیم دەكرد:
ڕاهاتبووم ئازادیم لەسەر نانی بەیانیم باڵودەكردەوە ،ڕاهاتبووم بە درێژایی
ڕۆژ ئازادیم دەجوییەوە ،لەناو كەسانی تردا بەخۆشییەوە هەناسەكەم بۆنی
ئازادیی لێدەهات .بەو كلیلی وشەیە (ئ��ازادی) من بە دەستێكی پۆاڵین
دەكێشم بەسەر هەر كەسێكدا دژایەتیم بكات ،من ئازادیم بەكارهێنا تا
خزمەت بە ئارەزوو و دەسەاڵتم بكات.
63

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

من لەناو جێگای نوستندا ئازادیم چرپاند بەگوێی هاوڕێ نوستووەكانمدا
و ئەوەش یارمەتی دام لە خەویان هەڵبستێنم .من بە هێواشی ئازادی
دەجوڵێنم..تچك! تچك! من هەست بە وروژان��دن دەك��ەم و هەموو
هەستێكی هەڵسەنگاندنی گرنگی شتەكان لەدەست دەدەم .دواجار من لە
هەندێك بۆنەدا هەندێ بەكارهێنانی بابەتیانەی دیكەی ئازادی بەكاردەهێنم
و تەنانەت تەنها وێنای نەفامی من بكە یەك دوو جار بەرگریم لە ئازادی
كرد بەبێ ئەوەی ئەوەندە دوور بڕۆم لە پێناویدا بمرم ،بەاڵم هەرچۆنێك
بوو چەند ڕیسكێكی كەمم ئەنجامدا .پێویستە بۆ ئەو كردەوە هەڵەشانە لێم
ببوردرێت ،من نەمدەزانی چی دەكەم .من نەمدەزانی كە ئازادی خەاڵتێك
یان ڕازاندنەوەیەك نیيە ،كە لەگەڵ شامپانیادا ئاهەنگی بۆ بگێڕدرێت،
هەروەها خەاڵتێكیش نیيە ،سندوقێك لە خواردنی بەتام كە وات لێبكات
هەردوو شەویلگت بلێسیتەوە .ئۆ نەخێر بە پێچەوانەوە ئازادیی پێشبڕكێیەكی
درێژخایەنی تەواو تەنیا و ماندوكەرە .بەبێ شامپانیا ،بەبێ ئەو هاوڕێیانەی
كە پەرداخەكانیان بۆت بەرزدەكەنەوە كاتێ بە خۆشەویستیەوە تەماشات
دەكەن ،بە تەنیا لە ژوورێكی دوژمنكارانەدا ،بە تەنیا لەناو قەفەزی بەندیدا
لە پێش دادوەرەكاندا ،بە تەنیایت بۆ بڕیاردان لەبەردەم كەسێكدا یان
لەبەردەم بڕیاری كەسانی دیكەدا ،لە كۆتایی هەموو شتێكدا ئازادی بریتیيە
لە بڕیاری دادگا ،لەبەرئەوە هەڵگرتنی ئازادیی زۆر قورس و سەختە ،بە
تایبەتی كاتێ تۆ خەریكە بە تایەك دەكەویت ،یان لە كێشەدایت یان كەست
خۆش ناوێت.
ئاخۆشەویستم ،بۆهەر كەسێك كە بە تەنیایە بەبێ خوداو بەبێ
فەرمانڕەواو سەركردەیەك ،قورسایی ڕۆژگار سەخت و ناخۆشە.
لێرەوە پێویستە كەسێك سەركردەیەك ،خوا بۆخۆی هەڵبژێرێت پێش
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ئەوەی باوی نەمێنێت ،لەپاڵ ئەوەشدا وشەی ئازادی مانای خۆی وون
كردووە ،ئازادیی ئەو نرخەی نیيە كە كەسی بۆ بخەیتە ترس و تۆقاندن
و كێشەو شۆكەوە.
ڕۆمانی كەوتن لە نوسینی :ئەلبێرت كامۆ
ناونیشانی ڕۆمانە بە زمانی فەڕەنسیLa Chute :
ژمارەی الپەڕەكان 147 :الپەڕە
وەرگێڕانی لە فەڕەنسیەوە بۆ ئینگلیزی :یوستین ئۆبرێن – ساڵی 1956
لە نیویۆرك ،لە چاپخانەی  Vintageلە چاپ دراوە.
كۆمێنت و شرۆڤەی :بۆب كۆربێت ساڵی 2003
ئیمەیڵcorbetre@webster.edu :

سەرچاوە:
http://www2.webster.edu/~corbetre/personal/reading/camus-fall.
html
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خوێندنەوەیەك بۆ
«یاخی» كامۆ
شۆن میللەر
لە ئینگلیزییەوە :دانا تەیب مەنمی
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بەشی یەكەم :مرۆڤی یاخی
یاخی بوون چی دەگەیەنێت؟ بۆ ئەوەی بژین واتا بوونمان بەهایەكی
پۆزەتیڤی هەبێت .یاخی بوون واتا ئێمە شتێك لە كۆمەڵگای مرۆییدا
بەرزدەنرخێنین .بەم شێوەیە كەسی یاخی هەمیشە بەڕەوشتە ،بەاڵم داكشانەكە
ئەوەیە ئەم بەهایانە «دەدرێن» .ئەم كتێبە باسی سیاسەت و ئەخالق دەكات.
كەسێك دەبێت بە فەلسەفەی كامۆ ئاشنا بێت ،بۆ ئەوەی لەم كتێبە تێبگات.
ئەوە یاخیبوونێكی مێتافیزیكیە ئەمە شۆڕش نیيە ،شۆڕشەكان پالنیان
بۆ دادەڕێژرێت .یاخی هیچ پالنێكی نيیە ،ئەو تەنها ڕەفتاردەكات .وا
هەستدەكرێت ئەم كتێبەی كامۆ بەردەوامیدانە بە كتێبی «ئەفسانەی سیزیف».
لێرەدا ئەو بە كورتی باسی یاخی بوون دەكات ،لەبەرئەوەی یاخی تەنها
ڕەفتار دەكات ،ئەو بە چ ئاراستەیەكدا دەجوڵێت؟ وێنای بكە ئەگەر ئەگەر
هیچ ماناو مەبەستێك نەبوایە .دواتر چی؟ خۆكوشتن؟ كوشتن؟ نهێلیزم؟ كامۆ
لەگەڵ یاخیبووندایە .بۆچی ئەوە وایە؟ چونكە گەردوون و خودی ژیان خۆی
هیچ و بێ مانایە .ئایا ئەتوانین ئەمە بسەلمێنین؟ نەخێر ،بەاڵم هێشتا من
ئەتوانم كاری لەسەر بكەم و پیشانی بدەم بۆچی ئەوە بیروباوەڕی «ڕاستە».
چۆن ئەمە جێبەجێبكەم؟ بە یاخیبوون هەموو بیروباوەڕەكان وەكو ئەو وایە
هەموو بیروباوەڕەكان و بیرۆكەكان ،وەكو یاخی بوونێك دەستپێدەكەن و
بەسەختی هەوڵدەدەن ،بۆ ئەوەی بناسرێن ،بەاڵم هیچ هۆكارێك لە پشت
ئەمەوە نیيە.
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هیچ بنەمایەكی حساب بۆ كراو لەئارادا نیيە ،ئەوە هەوڵێكی كوێرانەیە،
بۆیە مرۆڤی یاخی ،تەنها دەتوانێت لەناو خودی خۆیدا هۆكارەكان بدۆزێتەوە،
نەك لە جیهانی دەرەوەی خۆی .ئەوە بریتیيە لەو هەستەكەی كە «من
ڕاستم» هێڵێكی سنوری دروستدەكات ،كە بەزاندنی ئەم سنورە بریتیيە
لە «نەخێر» و تابۆیەك .بەبێ دەنگی مانەوە یەكسانە بە لە دەستدانی
ئەم سنورە .تێبینی بكە ئەوە تەحەمول كردنی نیيە ،بەڵكو لە ڕاستیدا
لەدەستدانیەتی .كامۆ دەڵێت »:لەگەڵ یاخی بووندا هۆشیاری لەدایك
دەبێت» (الپەڕە  ،)15لەگەڵ ئەم یاخی بوونەدا ئەو بەهایە وەردەگرێت
(هەرچەندە ئەو بەهایە سەرچاوەكەی ناخی خۆیەتی)و بۆی دەژی .ڕەنگە
بۆشی بمرێت ،لەگەڵ یاخی بووندا.
ئەوە گۆڕانكارییەكە لە وەسفكردنەوە بۆ ئاسایی بوونەوە پێش ئەوەی
ڕەوشت هەبێت ،یاخی بوون هەیە .پێش ئەوەی سیاسەت هەبێت ،یاخیبوون
هەیە .پێش ئەوەی بەها هەبێت ،یاخی بوون هەیە .مرۆڤی یاخی شتێك
دەدۆزێتەوە بینرخێنێت تا ئەو شتە بەنرخ بێت ،لەبەرئەمە پێش ئەوەی
ميتافیزیكا هەبێت ،یاخی بوون هەیە .ئایا دەكرێت لە جیهانێكی بێ مانادا
بەها بدۆزرێتەوە؟ ئەوەش ئەو شتەیە كە یاخی دەیەوێت ئاشكرای بكات.
بەو هۆیەوە لە ئەفسانەی سیزیفدا ،وتارەكەی بەوە دەستپێدەكات كە تەنها
یەك كێشەی ڕاستەقینەی فەلسەفی لەئارادایە ،ئەویش بریتیيە لە خۆكوشتن،
لەگەڵ ئەم بەهایانەدا یاخی ئەوەندە بە قوڵی بایەخ بە ئەم بەهایانە
دەدات ،بە توندی دەیان چەسپێنێت كە ئەو باوەڕی وایە ئەم بەهایانە ئێستا
لە كەسێتی خۆی گرنگترە ،لەبەرئەوە ئەو بۆ ئەم بەهایانە شەڕ دەكات،
چونكە ئەو پێیوایە ئەم بەهایانە لە خۆی گرنگترن ،بەاڵم یەك شت هەیە
پێویستە تۆ قبوڵی بكەیت :هیچ سروشتێكی مرۆیی بوونی نیيە ،ئەگەر
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سروشتێكی مرۆیی هەبوایە ،تۆ نەتدەتوانی یاخی ببیت ،هەروەكو كامۆ
دەڵێت »:شرۆڤەكردنی یاخیبوون النیكەم ئەو گومانەی لێدەكەوێتەوە ،كە بە
پێچەوانەی بیردۆزە باوەكانی فیكرەوە ،سروشتی مرۆڤ بە دڵنياییەوە بوونی
هەیە ،هەروەكو یۆنانیەكان باوەڕیان وابوو .بۆچی یاخیبوون بكرێت ،ئەگەر
هیچ شتێكی هەمیشەیی لە كەسێكدا بوونی نەبێت كە شایستەی پاراستن
بێت؟» (الپەڕە )16
ئێمە لە ڕێگای یاخی بوونەوە یەكدەگرین .كامۆ دەڵێت »:بۆ ئەوەی
هەبین ،پێویستە مرۆڤ یاخی ببێت» و «من یاخی دەبم كەواتە ئێمە هەین»
(الپەڕە  .)22ئەمە ڕق وكینە نیيە .ڕق هەڵگرتن و ناڕەزایی دەربڕین
شتێكی خاوە .یاخیبوونەكان خێراو پێشبینی نەكراون .كەسی ڕقهەڵگر ڕقی
خۆی دەخواتەوە .كەسی یاخی ئایدیاكانی خۆی بەسەر كەسانی دیكەدا
دەسەپێنێت ،بەم شێوەیە یاخیبوونەكان زۆر لە ڕق هەڵگرتن و ناڕەزایی
دەربڕین گەورەترن.
یاخی وادەكات خەڵك سەبارەت بە ئازادیی خۆیان هۆشیارببنەوە.
سارتەر هەڵەبوو .ئاگاداربوون لە ئازادیی خۆت ئ��ازاد ناكات ،یاخی
واتلێدەكات درك بەوە بكەیت كە تۆ ئازادیت.
بەشی دوو یاخیبوونی مێتافیزیكی
یاخیبوونی ميتافیزیكی چیە؟ هەروەكو كۆیلە لە دژی كۆیلە یاخی
دەبێت ،چونكە كۆیلە لەدژی كۆت و بەندەكانی ڕەوشەكە ڕادەپەڕێت،
مرۆڤی یاخی مێتافیزیكی هەمان شت دەكات .ئەو لە دژی دروستكردنی
گ��ەردوون ،ئەو ڕەوشەی كە ئەو خۆی تێدا دەدۆزێتەوە یاخی دەبێت.
مرۆڤی یاخی مێتافیزیكی هەمیشە كەسێكی بێ ب��اوەڕە .تەنیا بیر لە
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یاخیبووانی پێشتر بكەرەوە ،بۆ نمونە (باوكانی دامەزرێنەر لەدژی كۆمەڵگای
تەقلیدی ئینگلیزی ڕاپەڕین ،عیسا لەدژی كۆمەڵگای جولەكە ڕۆمانی ڕاپەڕی،
ماركس لە دژی كۆمەڵگای سەرمایەداری ڕاپ��ەڕی) ،بەاڵم ئەوان بەناوی
یاساو سیستمەوە بێ باوەڕی دەكەن .لەڕێگای یاخی بوونەوە ،تۆ لە دژی
ڕۆحیەتەكانی (مێتافیزیكای) كەلتور دەوەستیتەوە ،لە یۆنانی كۆندا ئەوانە
چارەنوسیان وابوو بمرن.
ئێپیكیورەس (ئەبیگۆر) ،فەیلەسوفی كۆنی یۆنانن یاخی دەبێت و دەڵێت
«كەواتە باشە ،با چێژ لە ژیان وەربگرین ».لە ڕێگای بێ باوەڕبوونەوە تۆ
هەوڵ دەدەیت خوداوەندێكی دیكە بدۆزیتەوە ،لەسەردەمە هاوچەرخەكاندا
باشترین یاخی بریتیيە ل��ە( .)Marquis de Sadeدوای ئەو كامۆ قسە
لەسەر یاخیبووەكان دەكات لە هونەرو شیعردا ،بەاڵم لەڕاستیدا من بەوە
ئاشنا نیم ،بەاڵم شتێك كە ئەو باسیدەكات بریتیيە لە یاخیبوونی ئیڤان لە
ڕۆمانی برایانی كارامازۆڤی دیستۆفسكیدا .ئیڤان لە سادەگەراییەكی ئاكاریدا
«خودا» ڕەتدەكاتەوە .ئەو دەیەوێت «خودا» خودا دادگایی بكات .ئەوە
یاخیبوونێكی ڕاستە! دواتر نیتچە لەدژی گشت نەتەوەی مەسیحیەت یاخی
دەبێت .نیتچە تەماشایەكی بێ مانایی جیهان دەكات و جەخت لە بێ مانایی
جیهان دەكاتەوە .بەالی نیتچەوە تەنها مرۆڤ دەتوانێت مانای تایبەتی
خۆی دەدۆزێتەوە ئەویش بە جەختكردنەوە (دڵنیابوونەوە لە ڕاستی) بێ
ماناییەكانی جیهان ،بۆئەوەی بە شێوەیەكی ڕاستەقینە ئازاد بین ،پێویستە
خۆمان لە مەبەست ڕزگار بكەین ،واتا كۆتایی ئامانج و مەبەست ئەوەی
لە فەلسەفەی یۆنانی كۆندا بە زاراوەی ( )telosناسراوە ،لەگەڵ ئەوەشدا
یاخیبوونێكی نیتچەگەرا ئەوەندە دوور ناڕوات :دونیانەویستی نیتچەگەرا،
كە بە ئیعترافكردن بە مردن دەستپێدەكات ،بە پێناسەكردنێك بۆ قەدەر
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كۆتایی دێت.
نیتچە لەسەر ڕێگای ڕاس��ت دەستپێدەكات و ب��ەوەی لە شوێنی
(خودا) مرۆڤ دادەنێت ،بەاڵم هەموو ئەوەی ئەو ئەنجامی دەدات تەنها
بریتیە لەوەی ئەو لە جێگای خودا قەدەر دادەنێت .ئەوە ئەو شتەیە كە
یۆنانیەكان ئەنجامیاندا ،بەاڵم ئەوە یاخیبوونێكی ڕاستەقینە نیيە ،بەسادەیی
ئەوە بریتیيە لە نۆستالژیا (هەبوونی سۆز بۆ ڕابردوو) ،بەاڵم نیتچە خراپە
ڕەتناكاتەوە .ئەو پێی وایە ئەوە بەشێكە لە سێركی مرۆڤ .ئەوە شتێكە بۆ
دووركەوتنەوە ،بەاڵمهەروەها شێوە چارەسەرێكە.
بەالی ماركسەوە،پێویستە سروشت دووربخرێتەوەو ببەزێنرێت بۆ
ئەوەی گوێڕایەڵی مێژوو بكرێت ،بەالی نیتچەوە دەبێت گوێڕایەڵی سروشت
بكرێت بۆ ئەوەی مێژوو بەالوە بنرێت .ئەوەش بریتيیە لە جیاوازی نێوان
مەسیحیەكان و یۆنانیەكان.
لە هونەردا ،سوریالیست بریتیە لە كەسی یاخی بەهۆی دۆزینەوەی
چارەسەرێك بۆ خەم و نیگەرانیەكی بێ كۆتایی( .من هونەرمەندێك نیم،
بۆیە دڵنیانیم كامۆ چی دەڵێت .سوریالیزم لە چی خەم و نیگەرانیەكی بێ
كۆتایی هەڵدێت؟)
كۆنەپەرستەكان سودیان لە تراژیدیای بوون وەرگرتووە ،بۆ ڕەتكردنەوەی
شۆڕش ،بە واتایەكی تر بۆ پاراستنی هەڵوێستێكی مێژوویی .ماركسیەكان
سودیان لەمە وەرگرتووە بۆ پاساوهێنانەوە بۆ شۆڕش .هەردووال تراژیدیای
مرۆڤ بەكاردەهێنن ،بۆ گەشەپێدانی ئامانجە پراگماتیكیەكان (كردارییەكان)
ی خۆیان.
دوژمنی سوریالیزم بریتیە لە عەقاڵنیەت .كەسی یاخی لە هونەردا
دووردەكەوێتەوە لە كانت.
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لە مێژوودا هەوڵێكی شێتانە هەیە ،بۆ دۆزینەوەی سیستم و ڕێكخستن
لە مێژوودا .شۆپنهاوەر بەسەر هیگڵدا یاخی بوونی ك��ردووە .ئەمەش
دەمانبات بۆ بەشی سێیەم.
بەشی سێیەم :یاخیبوونی مێژوویی
لەم خاڵەدا ،كامۆ دەیەوێت شیكارییەكی دوورو درێژتر بكات
بۆ یاخیبووەكان لە مێژوودا ،لە هەمانكاتیشدا دەیەوێت جیاوازی نێوان
یاخیبوونەكان و شۆڕشەكان دەربخات .من دەمەوێت ئاماژە بكەم بەوەی
كە ئەگەر كەسێك پێداچوونەوەیەكی فەلسەفی سادە بۆ كامۆ بكات ،ئەوا
ڕەنگە ئەم بەشە بپەڕێنن ،چونكە زۆر دورو درێ��ژە ،بەاڵم ئەو چەند
شتێكی سەرنجڕاكێش لە بارەی شۆڕشەكانەوە باسدەكات .من ئاشنابووم بە
زۆربەی ئەم بابەتە ،بەاڵم بەجدی هەوڵمدا بۆ شیكردنەوەی ئەوەی كامۆ
چی دەڵێت.
لە مێژوودا هاندەرو ئامانجی پشت گشت شۆڕشەكان بریتیيە لە
ئازادیی ،ئەگەر ئازادیی نەبوایە ئەوا دادپەروەریی هەرگیز نەدەهاتە بەرهەم،
بەاڵم جیاوازی نێوان مرۆڤی یاخی و مرۆڤی شۆڕشگێڕ ئەوەیە مرۆڤی
یاخی هەمیشە بۆ بەدەستهێنانی ئازادیی یاخی دەبێت و بەرگریی دەكات.
مرۆڤی شۆڕشگێر ڕەنگە ئازادیی هەڵپەسێرێت ،بۆئەوەی داوای دادپەروەریی
بكات ،بەاڵم شۆڕشەكان دەرئەنجامێكی لۆژیكی یاخیبوونە مێتافیزیكیەكانە.
لەڕێگای یاخیبوونە مێتافیزیكیەكانەوە ،مردنی «خوداوەند» ڕاستە .بۆیە چی
دەمێنێتەوە؟ مێژوو.مێژوو دەبێتە كلیلی داواكردنی ئازادیی .مانای ئەمەش
ڕەنگە تەنها گۆڕینی حكومەت و فەرمانڕەوا بێت.
هەر گۆڕانكارییەك لە سیاسەتەكانی حكومەتەكاندا شۆڕشێك نیيە ،ئەوە
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چاكسازییە ،بەاڵم دواتر جیاوازی نێوان یاخێبوونێك و شۆڕشێك چیە؟ لەو
بارەیەوە كامۆ دەڵێت »:یاخیبوون ،بە سروشت ،لە ڕادەو مەودادا سنوردارە.
یاخیبوون هیچی تر نيیە ،بێجگە لە ڕاگەیاندنێكی پێكەوەگرێنەدراو بە
پێچەوانەوە ،شۆڕش لە كێڵگەی بیروباوەڕەكانەوە سەرهەڵدەدات» (الپەڕە
.)106
مرۆڤی شۆڕشگێڕ بیروباوەڕەكان دەخاتە ناو مێژوەوە ،لە كاتێكدا یاخی
بریتیيە لە ئەزمونكردنی تاكەكەسی بیروباوەڕەكان.
بەاڵم ،لە كاتێكدا شۆڕشەكان كردارەكان دەخەنە قاڵبی بیروباوەڕەوە،
بۆئەوەی جیهان لەگەڵ هەندێك چوارچێوەی تیۆریدا بگونجێت ،ئەوان لەم
پرۆسەیەدا مرۆڤەكان و پرنسیپەكان دەكوژن .یاخیبووەكان تەنها مرۆڤەكان
دەكوژن .حكومەتە شۆڕشگێڕییەكان چەند ئەرك و پابەندبوونێكیان هەیە كە
حكومەتی جەنگ بن .بەمشێوەیە شۆڕشێكی تەواو بە حكومەتێكی دیكتاتۆری
كۆتایی دێت .لێرەدا مرۆڤ وەكو گرنگترین دروستكراوی جیهان بۆ ناو
دیمەنەكە دەگەڕێتەوە .ئەوەش تاكە ڕێگایە بۆ ڕزگاركردنی مرۆڤایەتی« .
زۆربەی شۆڕشەكان لە كوشتنەوە قاڵبیان وەرگرتووە و ڕەسەنایەتی خۆیان لە
كوشتنەوە وەردەگرن» (الپەڕە  .)108كۆیلەكان لەدژی ئاغاكانیان ڕادەپەڕن.
زۆرانبازەكان بەهەمان شێوە شەڕیان كردووە.
ئەمە بۆچوونی «مافی یەكسان» ی هێنایە ناو كایەی بیركردنەوەی
ڕۆمانیەكانەوە ،بەاڵم بۆئەوەی ئەم شۆڕشە كاربكات ،بۆ ئەوەی ئەم هزرە
خۆی ڕابگرێت ،پێویستە سەربكەوێت بەسەرو جێگای پرنسیپێكی كۆنتر
بگرێتەوە .ئەو پرنسیپە كۆنانە چین كە پێویستە بگۆڕدرێن؟ پادشایەتی
پێویستە بڕوخێندرێت .بەم شێوەیەش گرێبەستی كۆمەاڵیەتی نوێ لە دایكبوو.
ڕۆسۆ ئەو بیرۆكە دەهێنێتە ئاراوە كە خەڵك ،نەك پادشاكان ،دەتوانن
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فەرمانڕەوایی بكەن ،پێش ڕۆسۆ خودا پادشاكانی دروستكردبوو كە ئەوانیش
لەدەرئەنجامدا خەڵكیان دروستكرد .لەگەڵ ڕۆیشتنی پادشادا ،دەسەاڵت
بەشێوەیەكی هەڕەمەكی دەستاودەستی پێ ناكرێت ،بەڵكو تاڕادەیەك
دەسەاڵت لە ڕەزامەندی خەڵكەوە دێت .ئێستا دەسەاڵت زیاتر ئامانجێكی
ئاسایی هەیە وەك لەوەی سنورێكی دیاریكراوی نەبێت ،بەاڵم لەگەڵ
ئەمەدا وادەكات ئیتر خودا پێویست نەبێت .خواستی خەڵك جێگای خودا و
بەرنامەكانی دەگرنەوە .لێرەوە لە سەدەی بیستەمدا ویستی مرۆڤ جێگای
دەسەاڵتی ئاینی گرتەوە .ئەمەش لەچەند بیرمەندێكی وەكو هیگڵ ،ماركس،
نیتچەوە سەرچاوە دەگرێت ،لەگەڵ تیرۆریزمی تاكدا هەنا ئەو ڕادەیەی
هەنگاوەكان لۆژیكی بن ،هەموو شتێك ڕاست و پەسەندكراوە .ئەوەش
خۆپەرستیەكی عەقاڵنی بوو كە لەناو (زایتاجێستەكانی) سااڵنی  1850و 60
كاندا باڵوبۆیەوە(.بە ڕاشكاوی ئەمە ئەو شوێنەیەیە كە من هەندێك تیایدا
وون بووم ،چونكە كامۆ بڕێكی زۆر زانیاری مێژوویی دەهێنێتە بەرباس،
كە من هیچ باكگراوندێك لەبارەیانەوە نیە ،ناشزانم چۆن ئەو زانیارییانە
پەیوەندییان هەیە بە یاخیبوون و شۆڕشەكانەوە.
لەبەرئەوەی مێژوو بەشێوەیەكی سەرەكی چیرۆكی شۆڕشەكانە،
شۆڕشەكان تاكە كەسی و تایبەتی نین .ئەوان ئەبستكراكتن و بەرەو دوور لە
داهاتوو دەڕوانن .شۆڕشگێڕەكان كاتیان نیيە ،بۆ خۆشەویستی و هاوڕێكان.
لەڕاستیدا توندوتیژی ل��ەدژی هەركەسێكە كەلە خزمەتی بیرۆكەیەكی
ئەبستراكدابێت .ئەم بیرۆكانە دەگۆڕین بەشێویەك لە مرۆڤایەتی بەرزتر بن.
لە ڕاستیدا شۆڕشەكان مافەكان دوادەخەن ،چونكە شۆڕش بریتیيە لە بەهای
بااڵ .هەنوكە تەنها ئەركەكان هەن ،بەاڵم لەبەرئەوەی پێشبینی كردنی مێژوو
شتێكی سەختە ،یاخیبوونەكان كێشەیەكیان هەیە ئەویش بریتیيە لە ئەگەر
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لە جیاتی وردی و ڕێك و پێكی ،بەهەر حاڵ یاخی دروستكەری بەهاكانە.
بەهۆی مۆسولینی و هیتلەرەوە تۆقاندنی ناعەقاڵنی بووە قۆناغی دواتر
لە مێژوودا .ئەوان لە جیاتی عەقڵ ناعەقاڵنیان ،وەكو باشترین سەرمایە
دەبینی .ئەوان لەسەر ئەم مەرجانە دەوڵەتیان دامەزراند:
هەموو شتێك بێ مانایەو مێژوو لە ڕێگای هێزەوە دەنوسرێتەوە.
ئەوەش بریتیيە لە ڕەوشتەكانی چەتەكان ،بەاڵم ئەم قۆناغەش مرد.
بەاڵم ترس و تۆقاندنێكی هەیە ،كە ئەمەیان تەواو عەقاڵنیيە .چەند
پێشبینی بوونە بابەتی باوەڕهێنان ،لەمەیاندا چیدی هەستی پێشبینی
كردن نابینرێت ،چونكە پێشبینی كردن كورتخایەنەو دەتوانرێت كۆنتڕۆڵ
بكرێن .بەاڵم تەنەبوئەكان درێژخایەنن و حەتمەن ڕوودەدەن ،لە هەمووش
گرنگتر ئەوان بەڵگەیان ناوێت .ئەوان ئەتوانرێت كۆنتڕۆڵ بكرێن ،ئەگەر
پێشبینیەكان شكست بهێنن ،ڕوئیاكان تاكە هیوان .ئەم ڕوئیایانە بریتین لە
قۆناغەكانی چۆنێتی كاركردنی مێژوو ،ڕۆحی ماركسە كە مۆدێل و پێشەنگی
ئەم قۆناغەیە.
ڕوئیاكەی ئ��ەو شۆڕشگێڕانەشە :س��ەرم��ای��ەداری بریتيیە ل��ەدوا
قۆناغی بەرهەمهێنانی ئابوری كە تیایدا دیالێكتیك(گفتوگۆی لۆژیكی)
هەڵدەوەشێنرێتەوە هەتا خاڵێك تا ئیتر ئابوری نامێنێت .كاتێ ئەوە
ڕوودەدات ،ئەو مێژووەی ئێمە دەیزانین ،بە سانایی دەبێتەوە بۆ قۆناغی
پێش مێژوو .هەموو مێژوو ،هەموو ڕاستی دیالێكتیك و ئابورییە .ئێستا مێژوو
سەركەتووە ،چونكە بۆتە جێگرەوەیەك بۆ عەقڵ -وەكو ئیلهامبەخشێك.
تاكە شت كە بەنرخە بریتیيە لە هەر شتێك كە پشتیوانی سیستمەكە،
ئەم داهاتووە تایبەتە ،دەكات .هەر یۆتۆپیایەك (بەشێوەیەكی ئۆتۆماتیكی
دیكتاتۆریانەو ناچاركەرو دیستۆپیایە (شوێنێك كە خراپترین شتی لێ بێت).
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بۆچی ڕوئیاكانی ماركس شكستیانهێنا؟ هۆكاری ئەوە بریتيیە لەوەی
ئەو زانستی نەبوون ،ئەگەر وا بونایە ،ئەوا تەنها دەتوانن وەسفی ڕابردوو
بكەن .داهاتوو وەكو ئەگەرێك دەمێنێتەوە .ئەمە ئەو شوێنەیە كە من
لەگەڵ كامۆدا هاوڕانیم.
زانست بەدڵنیاییەوە هەوڵدەدات پێشبینی داهاتوو بكات ،لە ڕاستیدا
ئەوە ئامانجی زانستە كە دەیەوێت پێشبینی ئەنجامەكان بكات .بەدڵنیاییەوە
زانست لە ناو دونیای ئەگەرو ئیحتیمالدایە .هەرچۆنێك بێت ئەگەرەكان
دوو جۆرن و هەندێكیان چانسی ڕوودانی بەرزترە و هەندێكیان چامسێكی
نزمتریان هەیە بۆ ڕوودان .ڕەنگ ماركسییەكان پێشبینیەكی خراپیان
كردبێت ،بەاڵم هەموو هەوڵێكیان خستۆتەگەڕ بۆ ئەوەی ئەوەندەی دەتوانن
زانستی بن ،بەاڵم كامۆ ڕاستە كە دەڵێت ماركس هەوڵیداوە بۆ دروستكردنی
ئەو ڕوئیایانەی كە لە دونیای زانست دەردەچ��ن ،ئەگەر ئایدیاكانی
ماركس بەڕاستی زانستی بونایە ،ئەوا دەبوایە هەرگیز ڕوئیای دروست
نەكردایە ،بەاڵم بەم شێوەیە مرۆڤ دەبێتە كاراكتەرێكی تەنیا لە مێژوودا
بەبێ هەبوونی هیچ كاریگەرییەك لەسەر ئەم دەرئەنجامە چارەنوسسازە.
بەم شێوەیە ماركسیەكان پێویست بوو زانستی خۆیان دابهێنن لە ڕێگای
دانانی جۆرێك لە گریمانە لە جێگای حەتمییەت ،بەاڵم بەو شێوەیە ئەوان
دەبوایە لەو كاتە بەدواوە نكۆڵیان بكردایە لە هەر پێشكەوتنێكی زانستی.
ئەوان دەبوایە نكۆڵیان بكردایە لە هەر پێشكەوتنێكی زانستی بۆئەوەی ئەم
پرنسیپە ماركسیانە بمێننەوە.
لەبەرئەوە دیالێكتیكی ماركسی هیچ نیيە ،بێجگە لە نهێلیزمی
ڕوپۆشكراو .تاكە ئامانجی بزوتنەوەی ماركسییەت بریتیە لە نكۆڵی كردن لە
هەموو شتێك بێجگە لە خۆی ،بەاڵم ئەم ئامانجە هەڕەمەكی و ترسناكە.
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ئەی كەواتە ئامانجەكە چیيە؟ ئامانجەكە ئەوەیە هەژمون و كۆنتڕۆڵی
تەواوی هەبێت .ئەوە زۆر بەڕوونی لەڕێگای وتە ماركسییەكەی خۆیانەوە
ڕونكراوەتەوە »:دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بۆ دامركاندنەوەی چینی بۆرژوا بۆ
هێنانەئارای سۆسیالیزمی هۆكارەكانی بەرهەمهێنان .دوای ئەوەی دەوڵەت
كەواتە دیكتاتۆریەت دەچێتەوەیەك .هەتا دەگەینە «بۆ هەر كەسێك
بەگوێرەی پێداویستیەكانی خۆی »،دەوڵەت بەردەوام دەبێت ،بەاڵم كەی
ئەمە ڕوودەدات .وەاڵمەكە هەمیشە ئەوە بووە» كەس نازانێت» ،كەواتە
هەر ڕوئیایەكی ماركسی ئازادییەكان دوور دەخاتەوە ،لەڕاستیدا هیچ
بەڵێنێك نەهاتۆتە ئاراوە كە ئەم دیكتاتۆریەتە لە داهاتوودا كۆتایی دێت.
بەاڵم یاخی دەتوانێت ڕەتیبكاتەوە ،بۆ هەلومەرجە مێژووییەكان بچوك
بكرێتەوە ،ئەگەر بەم شێوەیە بێت ،ئەوا یاخی تەئكیددەكاتەوە لە هەبوونی
جۆرێكی دیكەی سروشتی مرۆڤ ،شتێك كە ڕەتیدەكاتەوە بە بابەتی بكرێت،
بە بچووك كردنەوەی هەموو شتێك بۆ هەلو مەرجە مێژووییەكان ،تاك لەم
سیستمە كۆمەاڵیەتیەدا وون دەبێت.
بەم شێوەیە شۆڕش ئەوەی لە ڕەمزەكانی دەسەاڵتی ئاینی دەكوژێت
و نهێلیزمی مێژوویی دەهێنێتە كایەوە .هەڵبژاردنی مێژوو بریتیيە لە
هەڵبژاردنی نهێلیزم ،بەاڵم مێژوو هیچ هیوایەك نابەخشێت ،چونكە یان
ئەوەتا تۆ لەگەڵ مێژوودای (بەوەی بە بابەتی دەكرێت و دەبێتە ئامرازێك
لە هەلومەرجە مێژووییەكاندا ،بەمەش تۆ بەشێك دەبێت لە سیستمە
ستەمكارەكە) ،یان یاخی دەبێت (لەم حاڵەتەیاندا تۆ بریتیت لە شێتێك.
بەم شێوەیە یان ئەوەتا هێزێكی پۆلیست هەیە ،یان شێتێتی .لەم سیستمە
كۆمەاڵیەتیەدا هیچ بەهایەك نیيە .بۆیە مێژوو ناتوانێت ببێتە سەرچاوەی
بەهاكان.
77

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

كامۆ زۆر بە باشی بەم شێوەیە ئەو مەسەلەیە دەردەبڕێت:
«شۆڕشی تەواو ،لەڕاستیدا كار لەسەر گریمانەی لە قاڵبدانی سروشتی
مرۆڤ ،ئەگەری بچوك كردنەوەی بۆ حاڵەتی هێزێكی مێژوویی دەكات،
بەاڵم یاخیبوون لە مرۆڤدا ،بریتيیە لە ڕەتكردنەوەی ئەوەی وەكو ئامرازێك
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ،بۆ چەند هەلومەرجێكی مێژوویی سادە بچوك
بكرێتەوە ، ...بەاڵم مرۆڤ بە یاخیبوون لە بەرامبەردا سنورێك بۆ مێژوو
دادەنێت ،لەم سنورەدا بەڵێنی بەهایەك لە دایك دەبێت (ال .)250
لە ڕاستیدا شۆڕشەكان وادەكەن مرۆڤ لە پێناو مێژوودا سەركوت
بكرێت ،لەالیەكی دیكەوە یاخی ڕەتیدەكاتەوە ،وەكو ئامرازێكی بێ گیان
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت .لەم حاڵەتەدا یاخی یاخی نابێت لەپێناوی مێژوودا،
بەڵكو لە دژی مێژوو یاخی دەبێت.
مرۆڤی یاخی یەكێتی دەوێت ،مرۆڤی شۆڕشگێڕ داوای سەراپاگیری
دەكات .لەمەوە دەتوانین چی فێرببین؟ یاخیبوونی مێژوویی بریتیيە لە
پرۆسەیەكی (هەموو كەس بەپێی بیروباوەڕی خۆی بژی) ،بۆ ئەوەی بەها
دروست بكات .باشترین كەسیش كە بتوانێت ئەمە ئەنجامبدات بریتیيە
لە هونەرمەند .بۆ كۆتایی پێهێنانی ئەم بەشە ،وا باشترە بوار بە كامۆ
بدەین تەواوی بكات« :لە ڕاستیدا یاخیبوون دەڵێت زۆر ڕاشكاوانەتر كە
شۆڕش پێویستە هەوڵبدات ڕۆڵێكی هەبێت ،نەك لەبەرئەوەی لە ڕۆژگارێكی
داهاتوودا بێتەبوون و بچوك بكرێتەوە بۆ خۆبەدەستەوەدان ،بەڵكو
پەیوەست بێت بەو بوونە شاراوەیەی كە پێشتر ڕونكراوەتەوە لە كرداری
زیندووبوونەوەدا .ئەم یاسایە نە فەرمیەو نە كەمترە لە مێژوو ،ئەوە
دەتوانرێت بە لێكۆڵینەوە لە حاڵەتە خاوێنەكەی ،لە دروستكردنی هونەریدا
وەسف بكرێت.
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پێش ئەنجامی شتێكی لەو جۆرە ،با تەنها تێبینی بكەین ئەم وتانەی
یاخی بوونی مێتافیزیكی بكەین «من یاخی دەبم ،كەواتە ئێمە هەین» و
«ئێمە بە تەنهاین» ،لە ملمالنێی یاخیبوون لەگەڵ مێژوودا ئەوە فێردەبین
كە لەجیاتی كوشتن و مردن لەپێناوی بەرهەمهێنانی ئەو بوونەی كە ئێمە وا
نین ،لە پێناوی دروستكردنی ئەوەی خۆمان چۆنین پێویستە (هەموو كەس
بەپێی بیروباوەڕی خۆی بژی)( .الپەڕە .)252

سەرچاوە:
Shaun Miller›s Ideas
Book Review: The Rebel by Albert Camus, Part III:
Historical Rebellion
http://shaunmiller.wordpress.com/201011/05//book-reviewthe-rebel-by-albert-camus-part-iii-historical-rebellion/
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تاعونی ئەلبێر كامۆ
ئیبراهیم ئەلعەریس
لەعەرەبییەوە :ئاوات محەمەد
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ئەگەر الیەنی فەلسەفی لە رۆمانی تاعونی ئەلبێر كامۆ وەربگرین،
لەوكاتەی دەیخوێنینەوە هەست دەكەین ئێمە لەبەردەم رۆمانێكی ئەندێشەی
زانستیداین ،یان باشترە بڵێین لە بەردەم جۆرێك لە رۆمانی ئەندێشەی
زانستی ،سیما گشتیەكانی ئەو تۆقیەنەیە كە دەیخاتەوە ،بەڵكو مەسەلەیەكی
بەئینسافانە وامان لێدەكات تێبینی ئەوە بكەین ،وەك فیلمێكی ئەندێشەی
زانستی وایە ،لەشێوەی كارەساتباری ،كە رۆمانی تاعون رووداوەكانی خۆی
لەسەرتاوە لێوەرگرتووە ،ئەو سەرەتایەی پەیوەستە بەژمارەیەكی ئێجگار
زۆری جرج ،وەك ئەوەی بیانەوێت شارەكە داگیر بكەن ،ئەمەش لەالپەڕە
یەكەمینەكانی رۆمانەكەوە دەردەكەوێت ،لەگەڵ سەرەتای مردنی ژمارەیەكی
زۆری خەڵكی شارەكە لەناو شەقامەكاندا ،بەب ێ ئەوەی سەرەتا كەس هۆكارە
ئاشكراكانی ئەم مردنە بەكۆمەڵە بزانێت.
دیارە لەگەڵ ئەم سەرەتا تۆقێنەرەدا ،كۆاڵنەكانی ئەم فیلمە ئەندێشەی
ق و پۆی لێدەبێتەوە ،لەو كوچەیەی نوسەری فەرەنسی بەناوبانگ
زانستییە ل 
بیبڕێت ،ئێمە دەزانین ئەلبێر كامۆ لەنوسەرانی ئەندێشەی زانستی نەبووە،
هەروەها خەمی ئەو گێڕانەوەی چیرۆكی جرجەكانو هەموو شتەكانی تری
ئەو شارە نەبووە ،بەڵكو سەرنج زۆر لەوە دوورتر دەدات ،بەدیاریكراوەی
بۆ كرۆكی سیاسی ،فەلسەفی سیاسی لەو الیەنەی پەیوەستە بەجەوهەری
رۆمانەكەوە ،لە تێڕوانینی كامۆ بۆ ئەو بەرگریەی بەرگریكاران لە فەرەنسا
لەدژی نازییەكان ئەنجامیان دەدا ،لەالیەنی فەلسەفییەوە كامۆ هەوڵیداوە
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لەم رۆمانەدا بەپێی ئەو شیكردنەوانەی بۆ ئەم رۆمانە كراوە ،كارێكی
ئەدەبی دراماتیكی پێشكەش بكات ،جۆرێك لەبیركردنەوەی بوونگەریانەی
تێدا بەرجەستە بكات ،كە لەو تافەدا باو بووە.
مەبەستمان لەو تافە ،سااڵنی كۆتایی جەنگی جیهانی دووەمە ،بۆ
زانیاری تاعون لە یەكەمجار لەساڵی ()1947دا باڵوبووەوە ،واتە دوای كۆتایی
هاتنی جەنگ و رزگاربوونی فەرەنسا لە دەستی نازییەكان گومانی تێدا
نییە ،ئەو زەمەنە زەمەنی پێداچوونەوەی زۆرێك لە بوارەكانو بیروڕاكان
بووە ،هەروەها زەمەنی سەرەتای باڵوبوونەوەی فكری بوونگەری بووە،
ئەویش لەناو ناوەندی رۆشنبیرە دیموكراتە فەرەنسیەكاندا ،وەك چۆن
لەناوەندە میللیەكاندا ،ئەویش لە دژی زۆرێك لە خەیاراتی فكری و سیاسی
لەوسای فەرەنسادا ،هەروەها لە زۆرێك لە ناوچەكانی تری جیهان ،كە تازە
دەرێ و پڕبوون لەدڵەڕاوك ێ و پرسیار ،ئەوكات
لەجەنگی جیهانی هاتبوونە 
ناچارە لەناویاندا هەڵبژێرێت ،یان بەرەو رووی ببێتەوە ،لێرەوە ژیانەوەی
هەمەجۆری چەپگەریانە لەفكری بوونگەریدا دەركەوت ،ئەویش لەسەر
دەستی كامۆ ،وەك چۆن لەسەر دەستی سارتەرو دۆبۆڤوارو چەندەهای تر.
بەم شێوەیە رۆمانی تاعون وەك كارێكی ئەدەبی بوونگەری رەمزی
هاتە بوون ،هەر لە سەرەتاوە مەسەلەی هەقیقەتی هەڵوێستی فەرەنسیيەكان
لەبەرمبەر داگیركاری نازیدا چارەسەردەكات ،ئەم داگیركاریشەش داگیركردنی
ئەو شارە نییە ،كە رووداوەكانی تێدا روو دەدات ،تاعون لەالیەن جرجەكانەوە
تەنها خواستەیەكە ،لەم الیەنەوە رەخنەگرانو لێكۆڵەرەوان بەهەڵەدا
نەچوون ،كەبەمانایەك لەماناكان كافكایان بینی ،لێرەدا لەسەر هەمان رەوتی
رۆمانی نووسەری گەورەی بەر لەخۆی (بوونگەرییەك بەر لەبوونگەری)
فرانز كافكا دەڕوات بەڕێوە ،بەتایبەتی لەسەر شێوەی رۆمانی دادگا ،لەوەی
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وێنای نەهامەتی تاك لەبەردەم دەسەاڵتدا دەكات (یان هێزی بەكۆمەڵ)،
ت
ت و بەدوای دەكەوێ 
بەب ێ ئەوەی هیچ تاوانێكی هەبێت ،تۆمەتباری دەكا 
و دادگایی دەكات ،ئەم شیكردنەوەیە زۆرجار بەبیری خوێنەرانی كافكادا
نەهاتووە ،ئەویش لەبەرئەوەی هیچ بەرگرییەك نانوێنێتو وای لێدەكات،
(لەگەڵ جەالدەكەی لەناو ئەو نەهامەتییەدا بژی ،ئەویش بەشێوەیەكی
نەگەتیفانە) ،لەوانەیە خاڵی هەرە دیاری لێكچوونی نێوان كارەكەی كامۆ و
كافكا ،بریتی بێت لەوەی ئەو حوكمەی لە تاكەوە دەردەچێت مانای هەمە
جۆری هەیە ،كەوای لێدەكات ببێتە بەشێكی بنەڕەتی لەو مەرجە مرۆییەی
لەزەمەنی نوێدا هەیە.
ئەو شارەی رووداوەكانی رۆمانی تاعونی تێدا رووئ��ەدات ،شاری
وەهرانی جەزائیرییە ،ئەو شارەی ئەلبێر كامۆی تێدا لەدایكبووە ،وەك
وتمان رۆمانەكە بەو هەزارەها جرجە دەست پێ دەكات ،كە لە كۆاڵن
و زێرابەكاندا دەست بەتەراتێن دەكەن ،یەكەمجار بەدزیەوە دەردەكەون،
بەاڵم كاتێك شارەكە پڕ دەبێت ،لە مردوو بەئاشكرا دێنە دەرێ.
رۆژنامە ناوخۆییەكان دەست دەكەن بەباڵوكردنەوەی رووداوەكان ،لە
شارەكەدا خەڵك توشی هستریایەكی بە كۆمەڵ دەبێت ،كاتێك دەسەاڵت
دەیەوێت كارێك بكاتو فەرمان دەردەكات كە خەڵكی شارەكە جرجەكان
كۆبكەنەوەو لە چاڵێكدا بیانسوتێنن ،لەو كاتەی دەسەاڵت ئەم فەرمانە
دەردەكات ،نەیدەزانی كەكردەی بەدواكەوت ن و كۆكردنەوەی جرجەكان
دەبێتە هۆی زیاتر باڵوبوونەوەی پەتای تاعونی كوشندە لەناو سەرجەم
شارەكەدا ،لەشاری پزیشكەكە ،دواتر دەزانین كەسایەتیەكی سەنتەری ناو
رۆمانەكەیە ،ناوی دكتۆر ریۆیە ئەو پزیشكە زۆر بەخۆشی دەژی ،ئەویش
لەشوقەیەكدا لەشەقامێكی كەشخەدا ،رۆژێك بەهۆی تایەكی زۆر بەرزەوە،
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پاسەوانی بیناكە دەمرێت،یەكسەر ریۆ راوێژ بەدكتۆر كاسێلی هاوڕێی
دەكات ،بەیەكەوە ئەوە دەدۆزنەوە هۆكاری مردنی دەرگاوانەكە تاعون
بووە ،كە هەر هەمان تاعون وەك پەتایەكی مەرگاوی لەناو ئەو شارە
باڵوبووەتەوە ،لەحاڵێكدا ئەم دۆزینەوەیەی ئەم دوو هاوڕێیە دەبێتە یەكەم
ئاماژە ،ئەگەرچی رووداوە بەراییەكان هەمووی ئاماژەن بۆ پەتاكە ،كە لەو
شارە باڵوبووەتەوە.
لێرەوە ئەم دوو پزیشكە لەگەڵ گەورە بەرپرسانو هاوەڵەكانیانداو
بەرپرسە حكومیەكاندا دانیشتن دەك��ەن ،ب��ەاڵم كۆبوونەوەكە هیچ
دەرئەنجامێكی نابێت ،ئێستاش هەر لەو باوەڕەدان ئەوەی بەتاعون مردووە
تەنها یەك كەسە واتە دەرگاوانەكە ،بەاڵم هێندە نابات ژمارەی مردووەكان
بەخێرایی زیاد دەكات ،كە دوایی دڵنیا دەبن پەتایەكی كوشندە باڵوبووەتەوە،
لێرەدا دەسەاڵت هیچی بۆ نامێنێتەوە ،هەر ئەوەندە نەبێت خۆی بداتە
ت و گەمارۆی شارەكە دەدات،
دەست ئەمری واقع و دان بەحاڵەتەكەدا بنێ 
هاتنە ناوەوەو چوونە دەرەوەی لێ قەدەغە دەكات ،شورایەكی ئەمنی
توندی بەدەوردا دەكێشێت ،هەروەها كۆمەڵێك بنەمای تەندروستی توندیش
دەسەپێنێت ،كە هەر كەس لەو شارەدا بژی ئەبێت پەیڕەوی لێبكات.
ئیدی لەو ساتەوە رۆمانەكە دەبێتە جۆرێك لە كێشمەكێشی هەمەجۆر
لەنێوان هاواڵتیانو دەسەاڵتی سیاسیو شارەوانیو دەسەاڵتی تەندروستی،
هەر گروپێك هەوڵدەدات ئەوەی لەسەر شانە ئەنجامی بدات ،بەاڵم هەموو
ئەوانەی روو دەدەن لەسوریالیەتەوە نزیكن وەك لەواقع ،ئەوەی یەكەمجار
ئەمە دەسەپێنێت ئەوەیە خەڵكەكە( ،هەروەها بەرپرسانیش) لەناو ئەو شارەدا
وەك دیلیان لێدێت ،تاعون دەبێتە هۆی گۆڕینی سیمای پەیوەندییەكانو
سیمای شارو خەڵكەكەشی دەگۆڕێت ،ئەمە تەنها نەخۆشیەكی كوشندە نییەو
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بەس ،بەڵكو هۆكارێكی كارایە بۆ گۆڕینی هزرەكان بەشێوەیەكی ریشەیی،
لەبەر رۆشنایی ئەم گۆڕانكارییەدا ،هەقیقەتی هزریو مۆركی كەسەكانو
جەوهەری پەیوەندییەكانمان بۆ دەردەكەوێت ،لەنێوان ئەوانەی دەیانەوێت
نەخشە بۆ راك��ردن لەشارە بكێشن ،تاكو لەپاریس بەژنەكەی بگاتەوە
دەربەست نییە ،بەوەی نەخۆشیەكەی هەڵگرتووە یان نا ،قەشەكە سود لەم
رووداوە ببینێت تاكو بڕوا بەخەڵك بهێنێت كە تاعون هیچ نییە ،جگە لە
توڕەیی خوا بەسەر مرۆڤەكانەوە ،تاوانكار سامانێكی زۆر لەتۆقینی خەڵكەوە
كەڵەكە دەكات ،بەاڵم هەندێك سات هەیە هەموو واز لە بەرژەوەندی
تایبەتی خۆیان دەهێنن ،تاكو یارمەتی یەكتر بدەن.
لێرەدا رۆشنە ئەلبێر كامۆ ( )1960-1913رۆمانێكی نوسی لە چیرۆكی
تاعون ئەوالتر چوو ،لەسەر رووداوێكی نوسی لە شاری وەهران روودەدات،
لێرەدا وەك خواستەیەك بەكاری هێنا ،هەروەها لێرەدا وەك زینەكردن
بەكاری نەهێناوە ،ئەبێت رۆمانی داداگای كافكامان لە یەكەم الپەڕەكانەوە
لەسەر زمانی ریۆی پزیشك لەبیر بێت.
هەروەها بەڕێكەوت نییە ،لەراستی رۆمانەكەدا ناوی رۆمانێكی تری
كامۆ بێت ،كە ئەویش رۆمانی نامۆیە ،دكتۆرێك دەیگێڕێتەوە كە پیاوێك
لەسەر كەناری دەریا گولەیەكی بەبێ هۆ پێوەناوە ،لەم دوو ئاماژە رۆشنەوە
تێدەگەین كامۆ ویستویەتی سەرنج بێهودەیی مەرجی مرۆیی بگرێت،
هەروەها لەو رەهەندە بوونگەرییەی لە فكرو ئەدەبەكەیدا رەنگی دابووەوە،
كامۆ خاوەنی خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئەدەب ،كە ساڵی ( )1957وەری گرت ،بە
رۆمان و كتێبە فەلسەفییەكانی ناسراوەتەوە ،هەروەها ژمارەیەكی زۆریش
شانۆنامەی نوسیوە ،ئەمە جگەلە چەندەها وتاری سیاسی كەسەبارەت
بەكێشەی جەزائیر دەینوسی ،هەمیشە جۆرێك لەبەدحاڵیبوونی هەبووە،
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ولەالیەن لێكۆڵیارانەوە چارەسەری بۆ كراوە ،لە گرنگترین كارەكانی كامۆ
(مردنی بەختیار)( ،نسكۆ)( ،یەكەم پیاو) (كە پاش مردنی بەچەند دەیەیەك
باڵوكرایەوە) ،شانۆنامەكانی وەك (كالیگۆال)( ،بەدحاڵیبوون)( ،سۆزانییە
بەڕێزەكە)و چەندەهای تریش.
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گەڕاندنەوەی چەمكی
مرۆڤایەتی ،بۆ مرۆڤ بوون
تیرۆرو تۆقاندن لە روانگەی كامۆوە
ئامادەكردنی :لوقمان رەئوف
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ژیاننامە
ئەلبێر كامۆ لە ( )1913/11/7لە شاری (ژرعان) لەجەزائیر لەسەروبەندی
داگیركردنی فەرەنسیيەكاندا ،لە خێزانێكی فەرەنسی نيشتەجێی جەزائیر
لەدایكبووە ،دایكی بە رەگەز دەگەڕێتەوە سەر ئیسپانیەكان و باوكیشی
لەسەردەمی شەڕی جیهانی یەكەمدا ،كۆچی دوایكردووە ،كامۆش لە ساڵی
( )1960بەروداوی ئۆتۆمبێل كۆچی دوایی دەكات.
كامۆ لە بارودۆخێكی خراپ لە نێوان هەژاری و نەداریدا دەژیا،
ئەمەش وایكرد لە سەردەمی خوێندكاریدا دوو ساڵ پەنا بۆ كاری دەستی
ئاسان ببات ،لەگەڵ ئەوەی لەكاتی خوێندنیدا لەجەزائیر توشی نەخۆشی
سیل دەبێت ،ئەمەش كار لە چاالكی وەرزشی و خوێندنی دەكات ،دواتر
لە ساڵی ( )1949نەخۆشی سیلی تێدا دەردەكەوێتەوە ،ئەمەش وایكرد دوو
ساڵ لەژێر چاودێری و لە نەخۆشخانە بیهێڵنەوە ،لەساڵی ()1950دا لە
فەلسەفەدا خەاڵت وەردەگرێت و ساڵی دواتریشی دەستیدایە لێكۆڵینەوە
بەناوبانگەكەی كە بەناوی (ئەفاڵتونیەتی نوێ)یەو خەاڵتی نۆبڵی لە ساڵی
( )1957پێوەرگرت ،ئەم كتێبەش بچوكترین كتێبە كە خەاڵتی پێوەرگیرا
بێت لە دوای (رووبارد كبلنغ) :نەك بەهۆی كتێبی (داڕماو) كەساڵی پێشتر
باڵوكرایەوە ،بەڵكو بەهۆی ئەو وتارانەی كەدەینوسی ن و رەخنەی لەیاسای
سیداردان دەگرت.
كامۆ لەساڵی ( )1936بەشداری چاالكی شیوعیەت لەجەزائیر دەكات،
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داوای سەربەخۆیی دەكات ،ئەمەش نەبووە مایەی سەرنجڕاكێشانی هاوڕێكانی
لەحزبی شیوعی فەرەنسیدا.
لەگەڵ ئەوەی كامۆ لەكایە جیاوازەكانی وەك شانۆ و رۆژنامەگەری
كاریكردووە
كارە ئەدەبیەكان
لە سەرەتاكانی شەڕی جیهانی یەكەمدا بانگی ئاشتی دەكرد ،بەاڵم
دواترو ئەو كاتانەی كەنازیەكان (گابربیل بێری) یان لەسێدارەدا ،بیروڕای
گۆڕا بۆ بەڕەنگاربوونەوە لەدژی داگیركاری نازیەكانو چووە ریزی شانەی
(هەوڵدان) وەك نوسەر كاری بۆ رۆژنامەی (هەوڵدان ،كفاح) ،واتە هەمان
ناوی شانەكە بكات.
لە ساڵی ( )1942چوو بۆ بۆردۆ ،لەم ساڵەشدا یەكەم كتێبی نوسینی
خۆی تەواوكرد بە ناوی (كامۆو ئەفسانەی سیزیف) ،لەساڵی ()1943دا
فەیلەسوفی ناسراو (جان پۆل سارتەر)ی ناسی لەكاتی كردنەوەی شانۆگەری
(الژباب) كە لەم دواییانەدا نوسیبووی ،لێرەوە هاوڕێیەتێكی قوڵ و بەهێز
لەنێوانیاندا دروستبوو ،بەمەش كاریگەری بیریان لەسەر یەكتری هەبوو.
لەكۆتایشدا بوو بە سەرنوسەری رۆژنامەی (هەوڵدان/الكفاح) ،پاشانیش
ئاڕاستەی كاركردنی شۆڕشگێڕی گۆڕی ،بوو بە رۆژنامەیەكی بارزگانی و
لەساڵی ( )1947وازی لێهێنا ،بەاڵم ب��ەردەوام لە چوارچێوەی سارتەردا
كاری دەكرد ،دواتر بە گەشتێك چوو بۆ ئەمەریكاو هەندێ وانەی لەسەر
بوونگەرایی وت��ەوە ،لەگەڵ ئەوەی خۆی چەپ بوو ،بەاڵم لەئەنجامی
رەخنەكانی لەسەر ستالین ،الیەنگرێكی زۆری لەخۆی كۆكردەوە ،بەاڵم
دواجار خۆی بەگۆشەگیری هێشتەوە ،تاخۆشی لە سارتەر دوورخستەوە.
لەساڵی( )1951كتێبی (التمرد)ی باڵوكردەوە ،تێیدا شیكارێكی فەلسەفی
89

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ

بۆ هەڵهاتن و شۆڕشكردەوە ،تێیدا بەڕاشكاوی شیوعیەتی وەالناوە ،ئەمەش
زۆر لەهاوڕێكانی بێزاردەكات ،بووبەهۆی جیابوونەوە تەواوی لەسارتەر،
جگەلەمەش ئەم كتێبە توشی دابڕانێكی خراپو كەئابەی كرد.
كارە فەلسەفیەكان:
گرنگترین كاری فەلسەفی كامۆ بریتی بوو لەبیری عەبەسی ،بیرەكەش
لە پێویستییان بۆ روونیو واتا بەرهەم هێنراوە ،جیهانێك پڕە لە پێشكەوتنی
ب ێ روونیو بێ واتایی ،ئەو بیرەیەكە لە ئەفسانەی سیزیفدا داهێنانی تێدا
كرد ،لەئەنجامی ئەمەشەوە زۆرێك وا كامۆ دەبینن ،كەبوونگەراییە وەك
لەوەی عەبەسی بێت.
لەسااڵنی پەنجاكاندا خۆی بۆكاری مرۆیی تەرخان كرد ،لەساڵی ()1952
دەست لەكاركێشانەوەی خۆی لەپۆستەكەی لەرێكخراوی یونسكۆ راگەیاند،
ئەمەش لەبەرئەوەی نەتەوەیەكگرتووەكان رازی بوو بەوەی كەئسپانیا ببێت
بەئەندام لە نەتەوە یەكگرتووەكان ،لەگەڵ ئەوەی لەژێر حوكمی جەنەڕاڵ
فرانكۆدا بوو ،جگەلەمەش الیەنگری بۆ چەپ ،نەبووە هۆی رێگری لە
رەخنەگرتن لەسۆڤیەت ،ئەویش لەئەنجامی ئەو رێگەیەی كەگرتیەبەر ،لە
راپەڕینی كرێكاری بەرلینی رۆژهەاڵت لە ساڵی ( ،)1953لەهەمانكاتیشدا لە
ساڵی ( )1956رەخنەی لەهەمانكار گرت.
تێڕامانەكانی كامۆ لەسەر تیرۆرو تۆقاندن
لەڕاستیدا خاوەنی (مرۆڤی هەڵهاتوو) ب���ەردەوام لەناوجەگەری
رووداوەكاندا بووەو لەگەڵیاندا ژیاوە .بۆیە بەردەوام لەسەری نوسیون و
زۆرجاریش بۆ فەلسەفەی بیری لێوەرگرتن ،جگەلەمەش هەمان بیركاری
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ك و رۆمان نوسینەكانی كردووە ،كە شەڕو تۆقاندنی
لەسەر كارە چیرۆ 
پێچەوانە كردۆتەوە ،وەك ئەوەی كە جیاوازیان كردبوو لە سەدەی بیستەمدا،
ئەمەش زیاتر لەوتارە سیاسیەكانیدا رەنگی دابوویەوە كە ساڵی ()2002
باڵوكرانەتەوە ،كە باس لە حاڵەتی ناخۆشی جەزائیر دەكات ،پێش رودانی
شەڕی ئازادی تیشرینی دووەمی ( ،)1954یان باسی لە بارودۆخی ئەوروپا
دەكات لە سەردەمی شەڕی جیهانی دووەمدا ،ئەو كاتەی كەلە رۆژنامەی
(كوسب) واتە (شەڕ ،معركە) لە ساڵی ( )1944تاوەكو ( )1947كاری دەكرد،
یاخود لەبارەی هەڵوێستی لەسەر تیرۆرو تۆقاندن لەرێگەی شەڕ دروستكردن
لەنێوان هاواڵتیانی جەزائیرو سوپای فەرەنسا ،ئەم وتارانەی كە لەسەر
تۆقاندنو تیرۆر نوسینی ،زیاتر وەك بیرمەند دەركەوت.
یەكەم وتار كە كامۆ لە رۆژنامەی (كوسبا) نوسی لە بارەی لێدانی
هەردوو شاری (هێرۆشیماو ناكازاكی) یابانی بوون ،كە لە ( )1945/8روویداو
تێیدا دەڵێت( :شێوەیەكی زۆر دڕاندانەی لەناوبردنە ،كە مرۆڤ بە درێژایی
سەدەكان پێگەیشتووە) .
هەروەها بەوە وەسفيكردووە كە (كردارێكی تیرۆركردنی رێكخراوە)
لەدرێژەی وتارەكەیدا دەڵێت( :ئەمە شێوەیەكی نوێ توندوتیژیيە).
لەم بارەیەشەوە دەڵێت( :تیرۆرو تۆقاندن هێزێكی تەكنۆلۆژیو
زانستیەو شارستانیەتی تەكنۆلۆژی گەیشتووەتە ئەوپەڕی پلەی وەحشیگەریو
پێویستە لەسەرمان ،لەئایندەیەكی نزیكدا لەنێوان خۆكوشتنی بەكۆمەڵ و
بەكارهێنانی زیرەكانە ،بۆ دۆزێنەوە زانستیەكان ،یەكێكیان هەڵبژێرین).
لە ئەنجامی كوژرانی ئەو خەڵكە زۆرەی كە لە رووداوەكانی ناكازاكی
و هێرۆشیما ك��ەوت��ەوە ،كامۆ س��ەدەی بیستەم بەسەدەی ترس ناوبردو
دەڵێت(:سەدەی حەڤدە سەدەی بیركاری بوو ،سەدەی هەژدەش سەدەی
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زانستی فیزیایی بوو ،سەدەی نۆزدەهەش سەدەی زانستی بایلۆجی بوو ،بەاڵم
ئەم سەدەی ئێمە ،واتە سەدەی بیستەم سەدەی ترسە).
هەروەها دەڵێت(:شتێك ئێمەی لەناوبردووە ،بەهۆی رووداوەكانی سااڵنی
رابردوو كە تێیدا ژیاوین ،ئەو شتەش متمانەی ئەبەدیە لەمرۆڤدا ،كەبەردەوام
پێتوایە دەتوانی لە مرۆڤی تردا بەدەست بهێنرێت ،لەسەر پەرچەكرداری
مرۆیی ،كاتێك كە بەزمانی مرۆیی لەگەڵ دەدوێین ،زۆریان لە درۆو رقو
كوشتنو ئەشكەنجە بینی ،هەموو جارێكیش زەحمەت بوو قەناعەتی پێبكەین
دەست لەوە هەڵگرێ ،لەبەرئەوەی متمانەیان بەخۆیان هەبوو ،جگەلەمەش
زەحمەتە كائێكی پەتی قەناعەتی پێبكەین ،واتە ئەوەی نوێنەری ئایدۆلۆژیایەكی
دیاریكراوە).
هەروەها بەرپرسیاریەتی ئیرهابی نوێ ئەخاتە ئەستۆی ئایدۆلۆژیای
نوێكانەوە ،كە هەوڵی توندوتیژیدەدەن و لەمبارەیەوە دەنوسێت (ئێمە لەچەقی
توندوتیژیدا دەژین .بۆیە قەناعەتپێكردن لەوانە نییە ببێتە شتێكی دروست،
چونكە مرۆڤ خۆی بەتەواوی تەسلیمی مێژوو كردووە .بۆیە ناتوانێ ئاوڕ لەو
بەشە نوێیەی بداتەوە كە بەشی راستەقینەیە ،كە ئەمەش لەبەردەم جوانی
ژیان و روخسارەكاندا دەستی دەكەوێتەوە هەر مێژووە ،ئێمە لە جیهانی
پەتی دەژین ،جیهانی نوسینگەو ئامێرەكان بیروباوەڕی پڕوپوچ لە نەزەرێیەتی،
ئێمەش لەنێوان ئەو مرۆڤانەی بڕوایان بەوەیە كە لەسەر حەقن دەخنكێین،
ئیتر ئەوە پەیوەندی بە ئامێرو بیرەكانیانەوە هەیە ،بۆئەوەی لەم توندوتیژی و
تۆقینە رزگارمان بێت ،لە سەرمانە بیربكەینەوە ،یان بەپێی بیرمان بجوڵێین،
لەگەڵ ئەوەی تیرۆر رێگە بەبیركردنەوە نادات).
دواب���ەدوای ئ��ەوەی سوپای فەرەنسا لە جەزائیر لەساڵی ()1945
هەزارەها خەڵكیان لەراپەڕینی شاری (ستیف) كوشت ،ئەلبێر كامۆ دەنگی
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سەرلەنوێ بەرزكردەوە لەبەرامبەر ئەم قەسابخانەیەداو لەرۆژنامەی (كوسبا)
دا وتارێكی نووسینی بەناوی (تەنها دادپ��ەروەری دەتوانێ جەزائیر لە رق
وكینە رزگاربكات)،تێیدا دەڵێت( :ژمارەیەكی زۆر بێتاوان كوژراون و وەك
ئەم تاوانەش بەهەر شێوازێك بێت ناكرێت قبوڵ بكرێت ،لەگەڵ ئەوەی
من دەمەوێت بەدادپەروەری وەاڵمی بدەمەوە ،بۆئەوەی لە ئایندەدا لێی
دوركەونەوە).
بێگومان مەسەلەی ئیرهاب لە دەقەكانی كامۆدا ئامادەیە ،بە تایبەتی
لە دوای ئەو بابەتانەی كە لەدوای جەنگی جیهانی دووەمدا نوسراون ،وەك
شانۆگەری (بارودۆخی گەمارۆ  )-1948عادلەكان ()1949و چیرۆكی (تاعون)،
هەروەها لەكارە فەلسەفيیە بەناو بانگەكەیدا (االنسان وتمرد)
لە هەموو ئەمانەشدا جەخت لەسەر ئەوەكراوەتەوە ،كە توندوتیژی
بەتوندوتیژی وەاڵم نادرێتەوە ،چونكە بەم كارە جگەلە ئیرهاب ،هیچی تری
لێناكەوێتەوە ،بەاڵم رەتكردنەوەی رژێمێكی نا دادپ��ەروەو بەرزكردنەوەی
كەرامەتی مرۆڤ ،هەوڵدانە بۆ ئازادی.
هەروەها جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە ،كە هەر كەسێك بكوژرێت بە
بیانووی دژایەتیكردنی تاوان ،لەوانەیە لەئاكامدا بگۆڕت بۆ دیكتاتۆر ،ئەمەش
زیاتر لەشانۆگەری عادلەكاندا دیارەو وێنەی كۆمەڵێك لەشۆڕشگێرە رادیكاڵەكانی
روس دەكەن ،كە پالنێكی كرداریی تیرۆر لەدژی قەیسەر دادەڕێژن ،یەكێك
لە كەسایەتیيە شۆڕشگێڕەكان كەناوی (كالیاییف) دەڵێت( :رازیبووم كە بكوژم،
بۆئەوەی زوڵمو دیكتاتۆری نەهێڵم ،بەاڵم لەپاڵ ئەمەشدا دەڵێم دەترسم
دیكتاتۆریكی تر لە ئایندەدا بنیادبنێم ،ئەگەر ئەمەش روویدا ئەوا من بكوژم،
لەگەڵ ئەوەی دەمەوێت ببمە خۆشەویستی دادپەروەری ،كاتێك ستیڤان هێرشی
بۆ دەبات ،كە یەكێكە لەكارەكتەرەكانی شانۆگەریەكەیە دەڵێت( :ئیرهاب
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شەرعیە) كالیاییف وەاڵمی داتەوەو نەخێر ،مردنم هەڵبژارد بۆ ئەوەی كوشتنی
مرۆڤ سەرنەكەوێت ،هەڵم بژارد بۆ ئەوەی بەری وبێتاوان بم).
كاتێك شەڕی ئازادكردنی جەزائیر روودەدات لە ساڵی ( ،)1954سەرلەنوێ
كامۆ دەستی دایەوە باسی ئیرهابو لەهەندێ لەوتارەكانیدا باس لەكرداری
ئازاردانی وەحشیانە دەك��ات ،كە جەنەراڵە فەرەنسیەكان ل��ەدژی خەڵكی
كردویانەو لەو كاتەدا نوسیویەتی (كرداری تۆڵەسەندنەوە لە دژی خەڵكی و
كاری ئازاردان ،تاوانێكە جگەلە ئیدانەكردن هیچ شتێكی ترمان پێناكرێت ،ئەگەر
ئەم جۆرە شتانە لەنێوانماندا رووبدات ،نابێت ئەمەش ببێتە كارێكی پیشەیی
و دەبێت لەئایندەدا رووبەڕووی ببینەوە ،لە چاوەڕوانی ئەمەشدا لەسەرمانە
هەموو ئەو پیالنانە پوچەڵ بكەینەوە ،كە لەسەر ئەم رێگەیەنو ئەو كاتانەش
كە ئێمە سەرقاڵی ئەمەین ،هەموو یاساو بەهاكان لەسێدارە دەدرێن).
جگەلەمەش كامۆ لەوە بێدەنگ نەبوو ،كەخەڵكی جەزائیر لەدژی هاواڵتییە
فەرەنسیەكانیان دەكرد لەسەردەمی (شەڕی جەزائیری پایتەخت) ،ئەو كاتەی
كۆمەڵێك لەبەرەی ئازادی جەزائیری هێرشیان دەكردە سەر نادی و چایخانەو
كۆگا بازرگانیيەكان كە فەرەنسیەكانی لێبوو ،بەبۆمبو رەشاش ،لەسەر ئەمەش
نوسیویەتی (دادپەوەری هەرچۆنێك بێت ،ئەو دۆزەی پارێزگاری لێدەكەین،
دەبێتەهۆی حەیاچۆن ،بەهۆی ئەو رەشەكوژیەی كە كۆمەڵێك كوێر دەیكەنە
سەرخەڵكی بێتاوان ،لەكاتێكدا بكوژ پێشتر دەزانێت كۆمەڵێك مندااڵو ژن
دەكوژێت).
هەروەها ئەوەی رەتكردەوە كە تیرۆرو توندوتیژی ،بە تیرۆرو توندوتیژی
وەاڵمنادرێتەوە ،چونكە جەزائیری بۆ خەڵكەكەی كردە دۆزەخ ،هەروەها داوای
لەرۆشنبیران كرد بەهەر شێوازێك بێت پاساو بۆ تیرۆرو تۆقاندنو توندوتیژی
نەهێنەوە ،چونكە ئەمجۆرە كارانە لەكۆتاییدا جگەلە سەربڕین و رەشە كوژی لە
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دژی خەڵكی ،هیچ تر بەرهەم ناهێنێت ،جگەلەمەش هێڵی جیاوازی لە نێوان
بكوژو كوژراو تاوانبارو بێتاواندا ناهێڵێت.
سەرچاوە:
الشروق اون الیت «”Terrorism When Comus
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پانۆڕامانی ژیانی كـامـۆ
ئامادەكردن :دڵنیا رەحیم زادە
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«ئەلبێر كامۆ» نوسەری بە تواناو فەیلسوفی بە ناوبانگی فەرەنسی كە
هەروەك «ژان پۆل سارتەر» ،لە رووناكبیرانی مەكتەبی «ئێگزیستانسیالیزم»
دێتە ئەژمار.
ئەو لەساڵی ()1957و لە تەمەنی ( )44ساڵیدا ،بوو بە براوەی خەاڵتی
ئاشتی نۆبێلی ئەدەبی .كامۆ پاش «رودیارد كیپلینگ» ،گەنجترین كە توانی
ئەم خەاڵتە بەرێتەوە« .ئەلبێر كامۆ» لە حەوتی نوڤەمبەری ساڵی  ،1913لە
«موندووی» جەزائیرو لە خێزانێكی فەرەنسی_ئەلجەزائیری چاوی بە ژیان
هەڵهێنا .دایكی بە رەچەڵەك ئیسپانیایی و باوكی «لوسین» لە شەڕی «مارن»
كە لە ساڵی ()1914و لە میانەی جەنگی جیهانی یەكەم روویدا ،كوژراو
هەربۆیە سەردەمی منداڵی «كامۆ» لە هەژارو دەست تەنگیدا تێپەڕی.
لە ساڵی ( )1923كامۆ چووە قوتابخانەو پاش كۆتایی خوێندنی لەهەمان
زانستگای جەزائیر وەرگیرا ،ئەو لە پاڵ خوێندن ،چاالكی وەرزشی زۆری
ئەنجام دەداو گوڵچی تیپی كۆلێژەكەیان بوو ،بەاڵم توشبوونی بە نەخۆشی
سیل لە ساڵی ( ،)1930بەناچار چاالكی وەرزشی و فوتباڵی «كامۆ» كۆتایی
هات .ئەو كە توانایی ئابوری باشی نەبوو ،بە ناچار وانەكانی بەشێوەی
نیوە كات لە زانستگا هەڵبژاردو س ێ رۆژ لە هەفتەدا ئیشی دەكرد تا بژێوی
ژیانی دابین بكات ،لە مامۆستای تایبەتییەوە بگرە تا كار لە دامەزراوەی
ئەستێرە ناسی.
ئەو لە ساڵی ( ،)1935توانی بڕوانامەی بەكایۆریاس لەبواری فەلسەفە
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وەربگرێت و لە مانگی مەی ساڵی ( ،)1936داكۆكی لە ماستەرنامەی خۆی
دەربارەی «پلۆتینۆس» كە ڕێڕەوی رێبازی ئەفاڵتونییە نوێكان بووە كرد.
كامۆ لە هەمان سەردەمی خوێندكاریدا بوو ،بە ئەندامی حزبی
كۆمۆنیستی و هۆی سەرەكی ئەوەشی بە دڕكی دۆخی سیاسی ئیسپانیا
دەزانی ،كە سەرەنجام گەیشتە شەڕی ناوخۆیی ئیسپانیا.
لە ساڵی ( ،)1926حزبی كۆمۆنیستی سەربەخۆی جەزائیر ()PCA
دامەزراو لە وەها دۆخێكدا ،كامۆ هاوكاری سیاسی لەگەڵ حزبی گەلی
جەزائیر ( )Le Parti du Peuple Algerienدەستپێكرد .ئەمە مەسەلەیە
كێشەی زۆری لە نێوان ئەو و رێبەرانی حزبی كۆمۆنیست پێكهێنا.
هەر بەم هۆیە“ ،كامۆ” بەشێوەی فەرمی“ ،ترۆتسكی” خاوەنی
بیرۆكەی كۆمۆنیستی و پشتیوانانی شۆڕشی سەرانسەری جیهانی ناونرا .كە
بە مانای نەفی ئەو لە كۆمۆنیزمی ستالینیستی بوو .ئەو لە ساڵی 1934
لەگەڵ “سیمون های” كە بە مۆرفین موعتاد بوو ،ژیانی هاوسەری پێكەوە
ناو ژیانی هاوبەشیشیان بەهۆی خیانەتی “سیۆن” لە “ئەلبێر” لێكترازا و
گەیشتە جیایی.
كامۆ لە ساڵی ( ،)1935ناوەندی “شانۆی دەرهێنەری” دامەزراند ،كە
تا ساڵی ( )1935بەردەوامبوو .ئەو لە میانەی ساڵەكانی ( 1937تا ،)1939
لە رۆژنامەی سۆسیالیستی “ئالجێر ریپابلیك” كاریكرد و بە نوسینی بابەت
دەربارەی خەڵكانی عەرەب ،كە لە جەزائیر بەسەختی دەژیان ،كارەكەی
خۆی لە دەستداو بەهۆی توشبوونی بە نەخۆشی سیل ،نەیتوانی پەیوەندی
بە سوپای فەرەنسا بكات.
كامۆ لە ساڵی ( )1940لەگەڵ “فرانسیس فار” زەماوەندی كرد و لە
گۆڤاری فەرانسەوی “پاریس_سور” دەستی بە كار كرد .ئەو بە دەستپێكی
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قۆناغی یەكەمی جەنگی جیهانی دووەم كە بە “جەنگی تەلەیفوونی” ناودێر
كرا ،كامۆ هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی هەبوو ،بەاڵم بە بینینی رێوڕەسمی
لە سێدارەدانی “گابریێل پری” لە پاریس ،رایگەیاند كە ئەم رووداوە ،رقی
ئەوی بەرامبەر بە ئەڵمانییەكانی زیادكردووە.
ئەو پاش ئەم رووداوە چوو بۆ “بوردۆ” ،لە هەمان ساڵدا نوسینی
یەكەمین بەرهەمە ئەدەبییەكانی خۆی واتە “نامۆ”و “ئەفسانەی سیسی
فوسی” تەواو كرد.
ئەو لەساڵی ( )1942گەڕایەوە بۆ جەزائیرو لە میانەی جەنگی جیهانی
دووەم ،بە رێكخستنەكانی بەرەنگاری فەرەنسا بەناو “كومبات” پەیوەست
بوو ،باڵوكراوەیەكی نهێنی هەر بەم ناوە باڵودەكردەوە.
ئامانجی سەرەكی ئەم گروپە ،چاالكی دژی حزبی نازی بوو .كامۆ
لە ساڵی ( )1943بوو بە سەرنوسەری باڵوكراوەی رێكخراوی بەرەنگاری
و بە ئ��ازاد بوونی پاریس بە دەستی رێكەوتەكان ،لەسەر بەردەوامی
خەباتی چاپەمەنییەكەی پێداگری كرد و كاتێك كە رۆژنامەی “كومبات” بوو
بەباڵوكراوەیەك بە ئامانجی ئابوری ،دەستی لە كارەكەی (سەرنوسەری)
كێشایەوە.
پاش جەنگ كامۆ بە سەفەر چوو بۆ ئەمەریكا ،كۆمەڵێك وتاربێژی
دەربارەی ئێگزیستانسیالیزمی فەرەنسی ئەنجامدا .ئەو كە خاوەنی بۆچوونی
سیاسی چەپ بوو ،لەگەڵ رەخنەی توند لە سیاسەتەكانی كۆمۆنیزم ،دوژمنی
ئەوانی بەدژی خۆی هەڵخراند ،لە ساڵی ()1949نەخۆشییەكەی ئەو قورستر
بووەو بۆ ماوەی دوو سااڵ لە تەنیاییدا ژیا.
لە ساڵی ( )1951وتاری “راپەڕیو”ی باڵوكردەوە ،كە لێكدانەوەیەكی
فەلسەفی دەربارەی راپەڕین و شۆڕشە .ئەو كە لە دەیەی ()50دا ژیانی
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خۆی بۆ كار مرۆڤدۆستانە تەرخانكردبوو ،لە ساڵی ( )1952دەستی لە
چاالكی لەرێكخراوی یۆنیسكۆ هەڵگرت ،لە ساڵی ( )1953لە زوومرەی ئەو
تاقمە سیاسەتمەدارە چەپەی جیهان بوو ،كە رەخنەی لە سیاسەتی یەكێتی
سۆفییەت لە هەڵسوكەوت لەگەڵ كۆبوونەوە كرێكارییەكان گرت.
“كامۆ” لە  4ژانوییەی ( )1960لە رووداوێكی هاتووچۆدا گیانی لە
دەست دا .ئۆتۆمبێلەكەی ئەوان لە (24كم) شاری “سانس” و لە شاڕێی
() RN 5لە قەراغ گوندێك بە ناوی “پتیویل” نزیك “مۆنتەرۆ” وەرگەڕا.
ئەلبێر كامۆ لە دواوەی ئۆتۆمبێلەكەوە دانیشتبوو و لەم سەفەرەدا وێڕای
خێزانی هاوڕێكەی “میشێل گالیمار” خاوەنی ناوەندی چاپەمەنی “گالیمار”
دەگەڕایەوە بۆ پاریس .كامۆ لەم رووداوەدا هەر لەوێ گیانی لە دەستدا.
ئەو پێش ئەم رووداوە لە شوێنێكدا وتبووی:
“مەرگ بە هۆی رووداوی ئۆتۆمبێلەوە ،گاڵتە جاڕانەترین و بێماناترین
جۆری مەرگە”.

سەرچاوەكان:
 .1ماڵپەڕی ویكیپیدیا (الپەڕەی تایبەت ،بە كامۆ)
 .2ماڵپەڕی سیب گازیدە (الپەڕەی تایبەت ،بە كامۆ)
http://www.arooz.com .3
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

سا ڵی
وەرگێڕ
چاپ

نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

رێباز مستەفا

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014
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ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی
 29گەندەڵی
 30یوتۆپیا
 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
35
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
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فازل حسێن مەال رەحیم

2014

كۆمەڵێك نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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