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سەرسامم بە ناونیشانی ئەم كتێبە،
دوای ئەوەی خوێندمەوە كەوتمە
پرسیاركردن :تۆ بڵێیت زەمەن بۆنوبەرامەی
هەبێت؟ مەبەستم زەمەنی بەسەرچووە،
ئەو زەمەنه لە تەمەنمان دزرا ،ئێمە بەبێ
ئەوەی بەخۆمان بزانین گەورەبووین.
ئاخۆ كێ غەدری لێكردووین؟ ئەوە كێیە
پیالن لە دژمان دادەڕێژێت؟ مەبەستم ئەو
زەمەنەیە كە بەبێ ویستی خۆمان لەنێو
پەنجەكانمانەوە ڕادەكات .ئەو زەمەنەی لە
خۆشەویستەكانمان ،لە خۆمان ،لە بوونمان
دووردەخاتەوە.
دانەری ئەم كتێبە ئەدیب و بیرمەند
«جان دۆرمیسۆن»ە ،ئەم بیرمەندە خاوەنی
ئەو كتێبە ناسراوانەیە كە لە فەڕەنسادا بە
سەدان هەزار دانەیان لێدەفرۆشرێت .ئەو
ئەندامی ئەكادیمیای فەڕەنسایەو یەكێكە
لە گەورە تیۆرنووسەكانی ڕاستڕەوی
میانڕەوی فەڕەنسی ،كە مەیلیان بەالی
دیگۆلییەكاندا نییە .ئەم كتێبە بریتییە
لە كۆكردنەوەی وتارە ڕۆشنبیرییەكانی كە
لە میانەی چارەكە سەدەی ڕابردوودا ،لە
ڕۆژنامەكانی فەڕەنسادا باڵویكردوونەتەوە.
لێرەوە ناونیشانی كتێبەكە دێت (دواجار
تەنها ڕۆشنبیریی دەمێنێتەوە) ،كتێبەكە
بریتییە لە یادكردنەوەیەكی خەمبارانە بۆ
زەمەنی بەسەرچوو ،بۆ تەمەنی ڕابردوو،
بەاڵم وتارە سیاسییەكانی البردووەو
نەیخستوونەتە دووتوێی كتێبەكەوە،
بەو پێودانگەی دواجار تەنها ڕۆشنبیریی
دەمێنێتەوە ،هەرچی وتارە سیاسییەكانە
ئەوا پەیوەستە بە كات و ساتی
خۆیەوە و لەگەڵ (با)دا دەڕوات.
«جان دۆرمیسۆن» لەم كتێبەدا
قسەو باس دەربارەی بەشێكی زۆری
ئەو ئەدیب و فەیلەسوفانە دەكات
كە لە نزیكەوە ناسیونی ،وەك
ڕیمۆن ئارۆن كە لە ڕۆژنامەی
مامۆستای
(ئەلفیگارۆ)
بووە ،جان پۆل سارتەر كە
سەركردەی بەرە دژەكە
بووە ،فیلیپ سۆلیرز،
میشێل فۆكۆ ،ئەلبێرت
كامۆ ،فرانسوا مۆریاك،
فێرنان برۆدێل ،جۆرج
دیموزیل و دەیان
ناوداری دیكە .لە
هەندێجاردا تێبینی
ئەوە دەكەین ئەم
بریتییە
كتێبە
ڕانانێكی
لە
بۆ
گشتیی
ئەو كتێبانەی
« جا ن

د ۆ ر میسۆ ن »
خو ێند و و نییە تە و ەو
سەرسامبووە پێیان .نووسەر ئەو
ڕانانانەی لە پاشكۆ ئەدەبییە هەفتانەكەی
ڕۆژنامەی ئەلفیگارۆ كە ڕۆژانی پێنجشەممە
دەرچووە ،باڵوكردووەتەوە .ئەو پاشكۆیە
لەگەڵ پاشكۆی ڕۆژنامەی لۆمۆندو لەگەڵ
پاشكۆی ڕۆژنامەی لیبراسیۆن گرنگترین
پاشكۆی ئەدەبییە.
بۆ نموونە دانەر سەبارەت بە
كتێبەكەی فیلیپ سولێر (جەنگی چێژ-
حرب الزوق) دەڵێت( :سولێر لە ڕیزەكەیدا
یەكەمە .لەبەر هۆكارێكی زۆر سادە،
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دەكرێت لە هەمو هەڵەو كەموكوڕییەكانی
خۆشببین ،ئەویش ئەوەیە تابڵێی ئەدەبی
خۆشویستووە .دەتوانی سولێر بە هەموو
تۆمەتێك تۆمەتبار بكەیت ،تەنها ئەوە
نەبێت ڕقی لە ئەدەب ،بەشیعر و بە
پەخشانییەوە نییە .ئەو لەم سەردەمەماندا
یەكێكە لەوانەی چێژێكی گەورە لە ئەدەب
وەردەگرێت .سولێر ،هەرچەندە سەر بە
نەوەی قوتابییەكانی منە ،بەاڵم من زۆر
سەرسامم پێی .سولێر ،لە كتێبەكەیدا بە
تواناو شارەزاییەكی گەورەوە قسەوباس
دەربارەی ئەدیبە مەزنەكانی فەڕەنسا و
جیهان دەكات ،ئەو خاڵی بەهێز و الوازیی
هەر ئەدیبێك دەزانێت و دەستنیشانی
دەكات .خۆشە بیروڕاكانی لەسەر ڤۆڵتێر،
یان شاتوبریان ،یاخود ئارنست هیمنگوای
یان ڕامبۆ یاخود سلیین ...هتد بخوێنینەوە.
هەوادارانی سولێر لەوەدا سەرزەنشتیان
كردووە كە زۆر ئەمالو ئەوال دەكات .كاتێ
شەپۆلی چەپڕەوی پەڕگیر لەسەر شێوەی
ماوتیسۆنگ زاڵبوو ،ئەو كەسێكی ماوی
بوو .كاتێ شەپۆلی ڕاستڕەوەكان زاڵبوو،
ئەو بووە ڕاستڕەوێك ،بگرە بووە یەكێك
لەوانەی پاپا و ڤاتیكانی خۆشدەویست.
ئاخر چۆن چەپڕەوێكی پەڕگیر دەبێتە
كاسۆلیكێكی پاپایی؟)
بەاڵم ئایا زۆرێك لە ڕۆشنبیرانی
شۆڕشی
دوای
عەرەب،
خومەینی ،لە هەڵوێستە
چەپڕەوەكەی پێشووتریان
هەڵنەگەڕانەوەو نەبوونە
فێند ە مینیتا لیست ؟
لێرەوە سولێر بە
گۆڕانی ئەو باهۆزی
ئا ید یۆ لۆ ژ ییە ی
پاریسدا
بەسەر
ئەویش
هەڵدەكات،
دەگۆڕێت .وەلێ وەك پێموتن
خۆشەویستی ئەو بۆ ئەدەب،
چاوپۆشیی لە هەموو شتەكانی دیكەی
دەكات .ئەو دەزانێت چۆنو بە چ شێوەیەك
ڤۆڵتێر بخوێنێتەوەو پێی سەرسامبێت.
دەزانێت چۆن چێژی لێوەرگرێت ،كە
هیچ كەسێك ناتوانێت وەك ئەو چێژی
لێوەرگرێت .بەهای شیعرەكانی
ڕامبۆ ،یان ڕۆمانەكانی
هیمنگو ا ی
دەزانێت،
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سەبارەت بە
ڕیمۆن ئارۆن
ئاوا
شتێكی
دەڵێت :یەكێكە
بیرمەندە
لە
گە و ر ە كا نی
سە ر د ە مە كە ما ن ،
چەندین ساڵ هاودەمی
بووم ،ئەویش ئەو كاتە
بوو كە لە ڕۆژنامەی
یاریدەدەری
ئەلفیگارۆ
بووم .شتگەلێكی زۆر لە
زانستەكەی و ڕێنماییەكانی فێربووم .ئەو
خاوەنی كتێبە قەبەكانە لەسەر كۆمەڵناسی
ئەڵمانی و فەلسەفەی مێژوو .ئەو
هەرچەندە نەیاری كۆمۆنیست و یەكێتیی
سۆڤییەت بوو ،كەچی لەگەڵ ئەوەشدا زۆر
سەرسام بوو بە كارل ماركس .بە درێژایی
هەموو ژیانی گفتوگۆی لەگەڵ ماركسدا
كردووە ،ئەوەش لە ڕێگەی خوێندنەوەو

ڕاڤەكردن و قسەكردن
لەسەر كتێبەكانییەوە
هەرچەندە
بوو.
ڕیمۆن ئارۆن
سە ر سا م

ببێتە ئەندام لە ئەكادیمیای فەڕەنسیدا.
جان دورمیسۆن ،لە بەشێكی دیكەی
كتێبەكەیدا سەبارەت بە سارتەر شتێكی
ئاوا دەڵێت :بە درێژایی نزیكەی چل ساڵ
وەك ئیمپراتۆرێكی پرشنگدار ،دەستی
بەسەر گۆڕەپانی ڕۆشنبیریی فەڕەنسیدا
گرتبوو .هەژموونێكی ڕەهای بەسەر تەواوی
ڕۆشنبیرانی دی��ك��ەدا ه��ەب��ووە ،ئ��ەوەی
ملكەچی نەبوایە ،دەیپلیشاندەوە.
ئ��ەم��ەب��وو ب��ەس��ەر ئەلبێرت
كامۆ-ی بەستەزماندا هات،
دوای ئ��ەوەی ناكۆك
ب��وو لەگەڵیدا،
ڕی����س����وای
ك����رد.

سارتەر لەو كات و ساتەدا هەستی كرد
زەویی لەژێر پێیدا دەهەژێتو عەرشەكەی
دەستیكردووە بە لەرزین و لەقبوون.
بۆیە بەخێرایی هێرشی كردە سەر
كتێبەكەو خاوەنی كتێبەكەو بە دوایەمین
مەتەرێزی بۆرجوازییەت دژ بە ماركس
تۆمەتباری كرد ،بەاڵم ئەم هێرشە هیچ
سوودێكی نەبوو .فۆكۆ توانی بەوپەڕی
لێهاتوویی و سەنگینییەوە بچێتە شوێنی
ئەو .بەم شێوەیە بونیادگەریی وەك
فەلسەفەیەكی هەژموونگەرا چووە شوێنی
فەلسەفەی وجودییەت .ئەمە لە كۆتایی
شەستەكانی سەدەی ڕابردوودا ڕوویدا.
وەلێ دوژمنایەتی نێوان ئەم دووانە،
لەبەر هۆكارێكی سادە ،نەگەیشتە ئاستی
دوژمنایەتی نێوان ڕیمۆن ئارۆنو سارتەر،
كە بریتییە لەوەی فۆكۆ-ش سەر بە بەرەی
چەپ بوو .لەبەر ئەوە ئاشتبوونەوە ،بگرە
پێكەوە چەند كارێكی سیاسیی هاوبەشیان
ئەنجامدا ،بۆ نموونە لەگەڵ جان جینیە،
هەرسێكیان پێكەوە خۆپیشاندانیان
بۆ بەرژەوەندیی كرێكارە بیانییەكانی
فەڕەنسا ئەنجامدا .زۆربەی ئەو كرێكارە
بیانییانە عەرەب ،یان مەغریبی ،یاخود
موسڵمان ،یان ڕەشپێستە ئەفریقییەكان
بوون .ئاشكرایە سارتەر جان جێنیەی زۆر
خۆشویستووە ،بەڕادەیەك خۆشیویستووە
نازناوی( :قەدیس جێنیە)ی لێناوەو
كتێبێكی گەورەی لەسەر نووسیوە ،بەاڵم
هەندێ ناوەندی ڕۆشنبیریی فەڕەنسی
زایۆنیزمخواز ،بەهۆی هەڵوێستەكانی
لە پاڵپشتیكردنی كێشەی فەڵەستین،
دژایەتی جان جێنیەیان دەكرد.
دواتر جان دورمیسۆن لە بەشێكی
دیكەدا دەڵێت :سەرەڕای هەموو ئەو
ڕەخنانەی كە دەكرێت ئاراستەی سارتەر
بكرێن ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەو لە سەدەی
بیستەمدا وەك پایەدارێكی گەورەی ئەدەب
و فیكر دەمێنێتەوە .هۆكاری هەژموونی
سارتەر بەسەر هەموو ڕۆشنبیرانی دیكەدا،
ئەوەیە سارتەر توانیویەتی لەیەككاتداو
لە چەندین بواردا داهێنەربێت :لە بورای
فەلسەفە ،ڕۆمان ،ڕەخنەی ئەدەبیی،
شانۆ ،بگرە تەنانەت لە بواری
ڕۆژنامەگەریی و سینەماشدا.
سارتەر هەر خۆی بە
تەنها نەتەوەیەك
بوو .فەڕەنسا
لە
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بو و ە
بە
بلیمە تیە كە ی
كەچی
ماركس،
سەبارەت بە ماركس
دەنووسێت :ڕێگەی دا بەوانی
دیكە لەسەر زمانی ئەو و بە ناوی
ئەوەوە هەموو شتێك بڵێن .دروست
وەك ئەوەی بەسەر نیتچە و فرۆیددا
هات .ماركسییەكان دەتوانن شتێك و
پێچەوانەكەشی بە ناوی ماركسەوە بڵێن.
دواتر جان دورمیسۆن ،لەسەر قسەكانی
بەردەوام دەبێتو دەڵێت :ڕیمۆن ئارۆن لە
دوا ڕۆژەكانی ژیانیدا پێیڕاگەیاندم حەز
دەكات بچێتە ئەكادیمیای فەڕەنسییەوە.
گەورەكانی
كەسایەتییە
ئاشكرایە
فەڕەنسا حەزدەكەن كۆتایی ژیانیان لەو
ئەكادیمیایەدا بەسەربەرن .ڕیمۆن ئارۆن
پێی وتم :بڕۆ بزانە بارودۆخەكە چۆنەو
سوسەیەكم بۆ بكەو بزانە لەوێ تاچەند
بەختم هەیە لە وەرگرتنی كورسییەكی
نەمریی .ئاشكرایە هەر ئەندامێكی
تازە پێویستە لەالیەن ئەندامانی
ئەكادیمیاكەوە وەربگیرێت .هەندێجار
لەپێناو جیاكردنەوەو دەستنیشانكردنی
كاندیدەكاندا ،پێویست دەكات چەند
خولێكی هەڵبژاردن ئەنجامبدرێت .دوای
ئەوەی جان دورمیسۆن ڕۆشت بۆ ئەوێ
و پرسیاری لە ئەكادیمیەكان كرد و
بارودۆخەكەی هەڵسەنگاند ،گەڕایەوەو
بە ڕیمۆن ئارۆن-ی وت :هیچ بەختت
نییە بۆ سەركەوتن ،چونكە پێنج كۆمەڵە
لەوێ هەیە كە سەرجەمیان دژی تۆن:
واتە هەمو ئەكادیمیا دژی تۆن! نەیارانی
سامییەت دژی تۆن ،چونكە تۆ جولەكەی.
جوولەكە دژی تۆیە چونكە تۆ وەك
پێویست جولەكە نیت! دیگۆلییەكان دژی
تۆن چونكە تۆ گەرچی دیگۆلی بوویت،
بەاڵم تۆ هەندێجار ڕەخنەت لێگرتووە.
نەیارانی دیگۆلییەكانیش دژی تۆن ،چونكە
تۆ دیگۆلی بوویت و لە میانەی جەنگی
دووەمی جیهانیدا لە لەندەن ،پەیوەندیت بە
جەنەراڵ دیگۆلەوە كردووە .ڕیمۆن ئاراۆن
پێی دەڵێت :ئەی باشە كۆمەڵەی پێنجەم
كێیە كە دژی من بووە؟ جان دورمیسۆن
وەاڵمی دەداتەوە :هەموو ئەندامەكانی
دیكەی ئەكادیمیا كە ماونەتەوە ،چونكە
دەزانن تۆ زۆر لەوان زیرەكتری .لێرەوە
من ئامۆژگاریت دەكەم خۆت كاندید مەكە.
هەر ئەمەش بوو ڕوویدا ،بەم جۆرە ڕیمۆن
ئارۆن كۆچی دوایی دەكات ،بەبێ ئەوەی

و ە ك
چ�������������ۆن
دی��گ��ۆڵ سەرۆكی
فەڕەنسا
سیاسەتی
بوو ،ئەوا بە هەمان شێوە
سارتەر-یش سەرۆكی ڕۆشنبیریی
ف��ەڕەن��س��ا ب���وو .س��ارت��ەر تابڵێی
ڕق��ی لە دیگۆل ب��وو ،بە بەكرێگیراوی
سەرمایەداریی و ب��ەرەی خ��ۆرئ��اوا ،كە
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ڕابەرایەتی
دەكرد ،دادەنا .ئاشكرایە سارتەر دەربڕینە
بەناوبانگەكەی خۆی وت :ئەوەی لەگەڵ
حیزبی شوعی ،یان ب��ەرەی سۆشیالیزم
نەبێت سەگە! لێرەوە ڕیمۆن ئ��ارۆن لە
تێڕوانینی س��ارت��ەردا هیچ نەبوو تەنها
سەگێك نەبێت ل��ەالی سەرمایەدارەكان
دەوەڕێت و بەرگرییان لێدەكات .لەوەشدا
زۆر بەهەڵەدا نەچوبوو ،جەنەرال دیگۆل-
یش هەمان تێڕوانی هەبووەو حەزی بە
چارەی ڕیمۆن ئارۆن نەكردووەو متمانەی
پێی نەبووە.
بەاڵم ئەو شتەی جان دورمیسۆن
سەبارەت بە ڕیمۆن ئارۆن لەبیری دەچێت،
ئەوەیە ڕیمۆن ئارۆن جولەكەش بووە.
بەڵگەش بۆ ئەوە ئەو هێرشە توندەی بوو
كە كردییە سەر دیگۆل ،ئەمەش دوای
كۆنگرە ڕۆژنامەوانییە بەناوبانگەكەی
دیگۆل هات ،كە تێیدا ڕەخنەی لە جولەكە
و توندڕەوییە كوێرانەكەی ئیسرائیل و
سیاسەتە تاوانكارییە فراوانخوازییەكەی
گرت .بێگومان هەموو جولەكە نا .جیاوازیی
هەیە لەنێوان جولەكەو زایۆنیزمداو نابێت
هەردووكیان تێكەڵ بەیەك بكەین.
دواتر نووسەری كتێبەكە قسەكانی
دەگوازێتەوە بۆ قسەكردن دەربارەی
ڕكابەرەكەی سارتەر لەسەر عەرشی
فەلسەفەی فەڕەنسی :واتە میشێل فۆكۆو
شتێكی ئاوا دەڵێت :سارتەر لەسەر
عەرشی فیكری فەڕەنسی مایەوە تا ئەو
كاتەی میشێل فۆكۆو كتێبە ناودارەكەی
(وشەكان و شتەكان) دەركەوت .ئیدی

ڕ ۆ ژ گا ر ی
و
ڤۆڵتێر
فیكتۆر هۆگۆ-وە،
كەسایەتییەكی مەزنی
وەك سارتەری بەخۆیەوە
نەبینیبوو ،لەبەر ئەوە دیگۆل ڕازی
نەبوو زیندانیی بكات ،گەرچی سارتەر زۆر
بە توندیی دژی دیگۆل خۆپیشاندانی كردو
قسەی سوكی پێوت ،بگرە شوبهاندی بە
هێتلەر .دیگۆل بە وەزیرەكانی دەڵێت:
نەخێر ،نەخێر كەس ڤۆڵتێر زیندانیی
ناكات! ئەم دەربڕینە وەك پەندی لێهاتووە.
بەاڵم ئەو دەربڕینە چەندە بەڵگەیە
لەسەر مەزنی سارتەر ،بە هەمان شێوەش
بەڵگەیە لەسەر مەزنی دیگۆل ئەگەر
زۆرتریش نەبێت .ئاسان نەبوو بۆ سەرۆكی
فەڕەنسای ئازاد ،كەسێك بێت و لەگەڵ
هێتلەردا بەراوردی بكات ،ئەمە لە كاتێكدایە
دیگۆل هەموو ژیانی خۆی بۆ دژایەتیكردن
و ڕزگاركردنی فەڕەنسا لە چنگی هێتلەر
تەرخان كردبوو .لە ڕاستیدا ،سارتەر بەو
كارەی گەورەترین حەماقەتی سیاسیی لە
ژیانیدا ئەنجامدا ،چونكە هیچ ڕووكارێكی
لێكچوون لەنێوان هێتلەرو شارل دیگۆلدا
نییە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا سارتەر هەر
بە سارتەر دەمێنێتەوە :واتە نەمرێك بۆ
ئەدەبی فەڕەنسا.
سەرچاوە :الشرق االوسط ،الپەڕەی
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