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جێــی  باوکــی  ســاڵێک  پێــش  منداڵــەی  ئــەو 
هێشــت، مەرگــی ئــەو “گەورەتریــن دووبەختــی بوو. 
نەدەبــوو لەبیــری بکــەم”. بــەم ئاوایــە لــە کتێبــی 
ــت  ــری ناچێ ــا بی ــت، هەروەه ــەکان(دا دەدوێ )پەیڤ
ــکات،  ــە بەناوبانگەکــەی ب ــد و گوت ــە فرۆی گاڵتــە ب
منداڵــی چارەنووســی تــاک دەستنیشــان دەکات، 
ئــەو منداڵێکــی شــەرمن بــوو، دایکیشــی مکــوڕ بــوو 
لەســەر ئــەوەی جلــی کچانــە لەبــەر بــکات، لــێ ئــەو 
ــی  ــاوەن کاریگەری ــەو خ ــوو: “ئ ــری ب ــری باپی هۆگ

ــە لەســەر پێگەیشــتنم”. گەورەی
لــە یەکێــک لــە جوانترین کتێبەکانیــدا )پەیڤەکان(، 
ســارتر پێناســەی منداڵیــی خــۆی دەکات: “ئــەو 
و  دەکــەن  دروســتی  گــەورەکان  بــووم  دڕندەیــە 

زۆریــش پەشــیمانن”. 
لــەم کتێبــەی نــاوی نــاوە بیــرەوەری، ســارتر ژیانــی 
وەک بەشــەکانی کتێبەکــە، دەکات بــە دوو بەشــی 
بنچینەییــەوە، یەکــەم بــە ناوونیشــانی )خوێندنــەوە(، 
یەکەمــی  الپەڕەکانــی  لــە  )نووســین(،  دووەمیــش 
ــە  ــۆن ل ــەوە چ ــک دەدات ــان لێ ــدا بۆم بیرەوەرییەکەی
ــب دەورەدراوە،  ــە کتێ ــەوە ب ــدا خــۆی بینیوەت منداڵی
دەیانخوێنێتــەوە ڕەنگــە لێشــیان تــێ نەگات: “دەســتم 
بــە ژیانــم کــرد، وەک چــۆن لــە نێــو کتێبــدا کۆتایــی 
پــێ دەهێنــم، لــە ژوورەکــەی باپیرمــدا لــە هــەر کونــج 
و کەلەبەرێکــدا کتێبێکــی لــێ بــوو. قەدەغەبــوو یەکێک 
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ــن هێشــتا  ــەو دەم م ــت، ئ ــەی بکەوێ ــی ژوورەک توخن
ــای  ــری بەه ــەاڵم فێ ــووم، ب ــەوە نەبووب ــری خوێندن فێ
ڕیزکــراوم  لووســی  بــەردی  بووبــووم. وەک  کتێــب 
دەبینــی، جــا ئیــدی بــە ســتوونی ڕیزکرابــن، یــان بــە 
الری. لەســەر ڕەفەکانــی کتێبخانەکــە خرابوونــە ســەر 
یــەک، یــان زۆر بــە نــازداری و جوانــی دوور لــە یەکتــر 
ــەوەی  ــووم ب ــووڵ دای گرتب ــتێکی ق ــوون، هەس دانراب

ــدە”.  ــوەی بەن ــان پێ گەشەســەندنی خانەوادەکەم
بــە  کچــان  گاڵتەپێکردنــی  ســۆنگەی  لــە 
ــا:  ــازار ژی ــڕ ئ ــی پ ناشــیرینییەکەی، هەرزەکارییەک
“لــە هەرزەکاریمــدا بەدەســت ناشــیرینییەکەمەوە 
گرفتاربــووم، ئەمــەش وای لــێ کــردم ئــازار بکێشــم، 
ــەوە  ــە ئ ــەم، چونک ــازاد بک ــۆم ئ ــەواو خ ــوو ت دەب
الوازییــە. دەبێــت هــەر کەســە و هێــزی خــۆی 
دەڵێــت:  میرلۆپۆنتــی  بــە  ڕۆژێکیــان  بزانێــت”. 
جەســتەم  تایبەتمەندییەکانــی  بــە  “نەمتوانــی 
ســەرنجی ئافرەتــان ببــەم، بــەاڵم بــە وشــە فریــوم 

دان”.

ــەوە  ــوار لەبارەی دوای ســااڵنێک ســیمۆن دی بۆڤ
ــە”.  ــکەوتی ژیانم ــن دەس ــەو گەورەتری ــت: “ئ دەڵێ
ئــەو بچووکتریــن کــەس بــوو لە نێو ئەوانــەی چوونە 
پێشــەوە بــۆ بەدەســتهێنانی بڕوانامــەی فەلســەفە، 
ــان دا،  ــیار گەمارۆی ــە پرس ــتاکان ب ــک مامۆس کاتێ
ــۆخیی  ــەوە ش ــە پەنجەرەک ــاکردن ل ــەدەم تەماش ب
لەگــەڵ دەکــردن: “دەتوانــم وتووێــژ لەگەڵ نیتشــەدا 
بکــەم و فێــری بکــەم چــۆن بکرێــت مــرۆڤ بــە 
ــبینییەکەی  ــت”، پێش ــازاد بێ ــۆی ئ ــی خ هەڵبژاردن
بــەدی دێــت و دەبێتــە ناودارتریــن فەیلەســووفی 
ــدەی  ــی دی هێن ــچ بیرمەندێک ســەدەی بیســت. هی
ــی  ــەری و هەمەڕەنگ ــزی کاریگ ــگ و هێ ــەو ناوبان ئ
لــە نووســیندا پێکــەوە کۆنەبوونەتــەوە. بوونگەرایی 
بــووە ســیمایەک لــە ســیماکانی ســەدەی نــوێ، لــە 
کتێبــەوە دزەی کــرد بــۆ قاوەخانــەکان و شاشــەی 
ســینەما و یانــە شــەوانەییەکان، فەلســەفەکەی بــە 
شــێوەیەک تەشــەنەی کــرد، دۆســتانی مارکــس 
ــاوەن  ــی خ ــر پێ ــە ژێ ــەڕە ل ــرا ب ــوون کاب وای بۆچ
ســەرمایە ڕادەکێشــێت، ئەمــە وای لــە ڕۆژێ گارۆدی 
کــرد دوای دەرچوونــی کتێبــە قەبەکــەی ســارتر 
ــێت: “وا  ــی( بنووس ــی دیالەکتیک ــەی لۆژیک )ڕەخن
ــت دژ  ــەک دەچێ ــە ئالنگاریی ــە ل ــەم کتێب ــارە ئ دی
بــە هەڵوێســتی مارکســیزم لــە فەلســەفەکانی تــر”. 
ــارتریان خســتە  ــەی س ــەو کتێبان ــک ل ــڕای گەلێ وێ
خانــەی فەیلەســووفی بوونگەراییــەوە، لــێ هــەر 
ئــەم بــوو زەحمەتتریــن کتێبــی لــە فەلســەفەدا 
نووســی )بــوون و نەبــوون(، ئــەو ڕەتــی دەکاتــەوە 
فەیلەســووف بێــت، تــا دوا ســاتی ژیانیشــی خــۆی 
ــە  ــە بیرۆک ــی، بوونگەراییشــی ب ــد دەزان ــە بیرمەن ب
دادەنــا وەک لــە دوا کتێبیــدا )ڕەخنــە لــە لۆژیکــی 
دیالەکتیکــی( ســەبارەت بــە مارکســیزم پێمــان 
میانــەی  لــە  و  وەســتاوە  چــۆن  ڕادەگەیەنێــت 
بوونگەراییــەوە دووبــارە دەژێتــەوە. ســارتر پێشــتر 
)هەڵوێســتەکان(  کتێبەکانیــدا  زنجیــرەی  لــە 

سارتر
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کتێبێکــی بــە ناوونیشــانی )ماتریالیــزم و شــۆڕش( 
دەرکــرد، زنجیرەی )هەڵوێســتەکان( بــە وەرگێڕاوی 
ــاوی کــردەوە،  ــەرگ )دار اآلداب( ب ــەوت ب ــە ح ب
ئــەم بەشــە لــە وەرگێڕانــی یەکێــک لــە بەرچاوتریــن 
ــدا  ــە نیشــتمانی عەرەبی ــتاکانی فەلســەفە ل مامۆس
ــەو  ــوو. تێیــدا باســی ئ ــدی” ب ــاح ئەلدی “عەبدولفەت
گرتووەتــەوە،  مارکســیزمی  دەکات  مەترســییە 
ــا  ــی هــزری، هەروەه ــاوی دەنێــت تەمبەڵی ــەوی ن ئ
لــەوە  جەخــت  خاوەنانــی  گوتەزایەیــە  بــەو  دژ 
ــدی  ــووە، ئی ــڵ ب ــەواو کام ــەوە مارکســیزم ت دەکەن
شــتێکی تــازە نەمــاوە بدۆزرێتــەوە، وای دەبینێــت 
هــزر دۆخێکــی جــوواڵوە، جێگیریــی قبــووڵ نــاکات، 
هەروەهــا مارکســیزم کاتێــک تووشــی جێگیــری 

ــت.  ــتوو دەبێ ــەوە چەقبەس ــت، ئ دەبێ
کۆمۆنیســتەکان  حزبــە  دەبینێــت  وای  ســارتر 
پشــتیان لــە مارکســیزم کــردووە، چونکــە مارکســیزم 
یــان  نەگرتــووە،  قاڵبــی  ســەرهەڵدانیدا  لەگــەڵ 
چەقــی نەبەســتووە، بەڵکــوو لــە لێکدانــەوەی دیاردە 
مرۆیــی و کۆمەاڵیەتییــەکان و مێــژوو ســەرکەوتوو 
بــوو، بەپێــی قســەی ئــەو مارکســییەکان دەکۆشــن 
ســارتر  بکەنــەوە.  ڕەت  پێشــکەوتنێک  هەمــوو 
دەپرســێت ئــەم چەقبەســتوویيیە هزرییــە مانــای 
چییــە؟ دەگاتــە ئەنجــام و دەڵێــت: “مارکســییەکان 
ســەرلەبەیانی ســاڵی ١٩٥٦ز بۆیــان ئاشــکرا بــوو 
هەرگیــز مارکســی نەبوونــە، بەڵکــوو تەنیــا ســتالینی 
بــوون”، هەروەهــا دەبینیــن هێرشــی گــەورە دەکاتــە 
ســەر هــزری ســتالین، دەڵێــت، گەمــەی بــە هزرێکــی 
بــااڵی وەک بیــری مارکســیزم کــردووە، ئیــدی کتێبــە 
بەناوبانگەکــەی )تارمایــی ســتالین( دەردەکات. لــەم 
کتێبــەدا دەکۆشــێت لەســەر کولتــووری مارکــس 
شــەڕی مارکســییەکان بــکات، ئــەو بــڕوای وایــە 
بــوو،  بــەردەوام  و  دەرکــەوت  بۆیــە  بوونگەرایــی 
تووشــی  مارکســیزمیان  مارکســییەکان  چونکــە 

ــرد. ــتن ک چەقبەس

ــەڵ  ــدا لەگ ــە گفتوگۆیەکی ــارتر ل ــەیرە س ــەوی س ئ
عەبدولمونعیــم  )موجاهیــد  کرانســتۆن  مۆریــس 
ــە بانگەشــەکارانی فەلســەفەی  ــک ل ــد، یەکێ موجاهی
کردوویەتــی  عەرەبیــدا  جیهانــی  لــە  بوونگەرایــی 
کتێبــی  ١٩٢٥ز  ســاڵی  دەڵێــت:  عەرەبــی(  بــە 
ــێ  ــی ل ــەوە و هیچ ــی خوێندووەت ــەرمایەی مارکس س
دایــەوە،  هەوڵــی  ســاڵێک  دوای  تێنەگەیشــتووە، 
چونکــە ئــەوەی بەالیــەوە مەبەســت بــوو خوێندنەوەی 

مارکــس نەبــوو، بەڵکــوو لــێ تێگەیشــتنی بــوو.
لــە شــانۆنامەی )دانیشــتنێکی نهێنــی(دا ســارتر 
لــە زمانــی )گارسیان(ـــەوە دەڵێــت: “ژیانــی خــۆم 
ــی خــۆی  خســتە بەردەســتیان”. ســارتر هــەر ژیان
ــەفە و  ــی فەلس ــت خوێنەران ــتووەتە بەردەس نەخس
شــەیدایانی ئــەدەب، بگــرە جیهانێکــی بەرفرەوانــی 
لە وشــە و هزر و شــەڕی سیاســی بۆ جێ هێشــتن، 
ــەدا.  ــاوی بیرۆک ــات لەپێن ــر خەب ــەش گرینگت لەوان
ئــەوە نییــە گوتوویەتــی: “هــەر بیرۆکەیەکــی ڕاســت 

ســەرکەوتنە”؟
* * *

ســێزدە ســااڵن بــوو کاتێــک وایزانــی کەوتووەتــە 
ــەری  ــۆزای دلب ــی ئام ــتییەوە. ژاک داوی خۆشەویس
خۆیەتــی، کــە بەهــۆی ئــەوەوە چــووە نــاو جیهانــی 
ئەدەبــەوە، بــۆ ماوەی ســێزدە ســاڵ ژاک لــە ژیانیدا 
ــی  ــە )یاداشــتەکانی کیژێک ــوو، ل ــەم ب ــاوی یەک پی
ژیانــی  بــۆ  نەخشــەیەکی  دەنووســێت،  مەنــد(دا 
داهاتــووی دانــا، شــوو بــە ژاک دەکات و بڕوانامــەی 
پرۆفیســۆری بەدەســت دەهێنێــت: “بــە لێڵی باســی 
ــی.  ــم دەزان خۆشەویســتیم دەکــرد، ئاخــر نرخەکەی
مــن زۆر ئەقانیــم، گەلێــک داواکارم لەســەر بــوون، 
بــەالی منــەوە ژاک داخوازیکــەری کەســێنیی خــۆم 
چیڕۆکــی  لــەو  ســاڵ  ســێ  دوای  بــەاڵم  بــوو”، 
ــت  ــکرا دەبێ ــۆی ئاش ــە، ب ــتییە خەیاڵیی خۆشەویس
ژاکــی پســمامی هاوســەرگیریی لەگــەڵ ئافرەتێکــی 
دیــدا دەکات. “ئــەودەم دڵنیابــووم کــەس ناتوانێــت 
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بــە تــەواوی بەرپرســیارم بێــت، کــەس بــە تــەواوی 
نامناســێت، یــان خۆشــی ناوێــم، مــن تەنیــا خۆمــم 

هەیــە”.
لــەم نێــوەدا لــە ناوەڕاســتی ســاڵی ١٩٢٨ز دا، 
ــەی  ــە کتێبخان ــت. ل ــدا دەردەکەوێ ــە ژیانی ــارتر ل س
ــارەی  ــی لەب ــەڕەی کتێبێک ــتبوو پ ــتمانی دانیش نیش
هایدیگــەرەوە هەڵدەدایــەوە، تێبینی هاتنــەژوورەوەی 
کــرد، چــاوی لێــی بــوو پاڵتۆکــەی داکەند و دانیشــت، 
تــا بــە بێدەنگــی کار بــکات، کاتێــک وەختــی فراویــن 
هــات، بینــی ڕابــوو کتێبەکانــی لــە دوای خۆیــەوە جێ 
هێشــت، بەخدێــی خــۆی دی بۆڤــوار ســەندەویچێکی 

لــە کافتیریــای کتێبخانەکــە خــوارد. 
ســارتر بزەیەکــی پەنهانــی تــێ گــرت و جێــی 
چــون  دابنیشــێت،  تەنیشــتییەوە  لــە  کــردەوە 
پالنــی بــۆ ئــەم یەکتربینینــە دانابێــت، کــە تــا 
کۆتایــی تەمــەن بــەردەوام دەبێــت. پێکــەوە باســی 
هایدیگەریــان کــرد. دوای چەنــد ڕۆژێــک ســارتر 
داگیــری کــرد و بیــر و هۆشــی بــرد. دی بۆڤــوار بــۆ 
ــێزدە  ــێت: “س ــەی دەنووس ــکە نزیکەک دەستەخوش
ڕۆژە ئــەم کــوڕە الوە دەناســم، بیــری بــردووم، وای 
ــم دەکات، تــەواو  ــێ هاتــووە پێشــبینی کردارەکان ل
داگیــری کــردووم. زەینــم ئاتاجــی ئامادەبوونیەتــی 
ــان و  ــم، گوم ــەو هەڵدەچ ــۆزی ئ ــەر س ــە بەراب و ل
پشــێوی و خۆشــی. دەمەوێــت ناچــارم بــکات ببمــە 

ــت”. ــرس دامبگرێ ــتەقینە و ت ــێکی ڕاس کەس
* * *

لــەو دەمــەدا ســارتر لــە ئەنارشیســتییەوە نزیکتــر 
بــوو وەک لــەوەی شۆڕشــگێڕ بێــت، کۆمەڵگــەی 
وەک شــتێکی قێــزەون دەبینــی. لــە کافتیریــای 
بــۆ  خــۆی  دیــدی  بۆڤــوار  دی  کتێبخانەکــەدا 
ژیــان دەربــڕی، کــە بــە فرەڕەهەنــدی ناوبــرد، 
ــژەی  ــە کی ــەوە ل ــەدەم گوێگرتن فەیلەســووفی الو ب
ــۆی  ــەوەی خ ــا خوێندن ــاکار” دەکۆش ــادە و س “س
بخاتــە بەرچــاو، خەنییــەوە. چەنــد ســەعاتێکی 

ــدا  ــە بەرابەری ــۆی ل ــتی خ ــە شکس ــی ب ــرد دان نەب
نــا. بــۆی دەرکــەوت زۆربــەی بەهانــە و بیرۆکەکانــی 
ئــەوەم کــرد دڵنیــا نیــم  شــێوابوون: “تێبینــی 
ــەوەی  ــەت ل ــەوە، تەنان ــێ دەکەم ــری ل ــەوەی بی ل

بیردەکەمــەوە”.
ــوار  ــارتر و دی بۆڤ ــەدا س ــاوەی دوو حەفت ــە م ل
بــە دەگمــەن لــە یەکتــر جیادەبوونــەوە، لەوکاتــەدا 
دی  بیانخوێنێتــەوە.  دەدا  پــێ  کتێبــی  ســارتر 
بۆڤــوار لــە یاداشــتەکانیدا نووســیویەتی: “جیهانــە 
ــدی  ــی دەوڵەمەن ــاو جیهان ــە چ ــن ل ــەی م بچووکەک

ــوو”.  ــگ ب ــد تەن ــارترەوە چەن س
دی بۆڤــوار لــە جیهانێکــەوە هــات ئافرەتــی تێــدا 
کۆتوبەنــد کرابــوو، ئافرەتــان و پیــاوان لــە دوو 
جیهانــی تــەواو جیــاواز نیشــتەجێ بــوون. چاویــان 
بچێــت،  کڵێســا  بــۆ  ڕۆژانــە  بــوو  ئافــرەت  لــە 
ــە دابنیشــێت،  ــە قاوەخان ــا ل ــە تەنی ــی ب نەیدەتوان
هەندێــک کات دی بۆڤــوار یاخیبوونی لە دابونەریتی 
کــردووە،  وەســف  پەرجــوو  وەک  خانەوادەکــەی 
ــۆ  ــازادی ب ــتی و ئ ــرد خۆشەویس ــەوە ک ــی ب دەرک

ــەن. ــاج بەدەســت نای ــێ ب ــە ب ــرەت ب ئاف
نمرەکانــی  ١٩٢٩دا  ســاڵی  تەمــووزی  لــە 
ــە  ــدکار ل ــەک خوێن ــت و ی ــوون. بیس ــۆ دەرچ زانک
بــوو،  پێشــبڕکێیان  کۆتاییــدا  تاقیکردنەوەکانــی 
ســێزدەیان دەرچــوون. پلــەی یەکــەم ژان پــۆل 
ــیمۆن دی  ــەو س ــا، دوای ئ ــتی هێن ــارتر بەدەس س
بۆڤــوار، ئــەوەش کارێکــی ئاوارتــە بــوو، یەکەم جار 
بــوو کیژێــک بەرزتریــن نمــرەی فەلســەفە بەدەســت 
بهێنێــت. لــە تەمەنــی بیســت و یــەک ســاڵیدا 
بــوو، بەمــەش کــەم تەمەنتریــن خوێنــدکار بــوو لــە 
ــی  ــە تاقیکردنەوەکان مێــژووی زانکــۆی فڕەنســیدا ل
کۆتایــی ســاڵدا دەرچێــت، میتــودی فەلســەفەی 
ــەی  ــی لیژن ــرد، ئەندامان ــەواو ک ــاڵ ت ــێ س ــە س ب
ــە  ــەبارەت ب ــدا س ــو خۆیان ــە نێ ــەوەکان ل تاقیکردن
ــان دی  ــارتر، ی ــە س ــەم ب ــی یەک بەخشــینی خەاڵت
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بۆڤــوار، گەلێــک مشــتومڕیان کــرد، لــێ لــە کۆتاییدا 
بڕیاریــان دا بیدەنــە ســارتر.

یاداشــتەکانیدا  دەفتــەری  لــە   ١٩٣٠ ســاڵی 
ــەوە وا  ــە میانەیان ــێت ل ــی دەنووس ــک تێبین هەندێ
دەردەکەوێــت گرفتــاری پشــێویی ســۆزداری بــووە: 
“ناتوانــم لەگــەڵ ژیانــدا ئاشــت ببمــەوە، ئەگــەر 
ئامانجێکــم لــە ژیانــدا نەبێــت، ســارتر بە شــێوەیەک 
قســانم لەگەڵــدا دەکات وەک ئــەوەی قســە بــۆ 
کیژۆڵەیــەک بــکات. شــکۆم لەدەســت دا، ئەمــەش 
ــوو شــتێکم لەدەســت دا”. ــت هەم ــەوە دەگەیەنێ ئ
ــراوە.  ــێ ک ــوونی ل ــوت ئەفس ــدا دەتگ ــە بەرایی ل
پیــاوە  ئەوینــی  کەوتووەتــە  نەدەکــرد  بــڕوای 
ــدا  ــو هاوەڵەکانی ــە نێ ــەوی ل ــەرکەوتووەکەوە، ئ س
لــە  بۆڵەبۆڵــی  مەیلــی  بــوو،  درەوشــاوەترین 
ــەر  ــوو، ه ــەکانی نەب ــە پیس ــۆ و جل ــاری نام ڕەفت
لــە ســەرەتای پێوەندییەکەیانــەوە هەوڵێکــی زۆری 
لــە دیــدی ســارترەوە ببینێــت،  دا تــا کارەکان 
ئەمــەش لــە ســۆنگەی هەســتکردنییەوە بــەوەی بــە 
هەمــوو شــتێک قەرزاریەتــی، هەروەهــا بــەو هۆیــەی 
قەناعەتــی وابــوو ئــەم پتــر خۆشــی دەوێــت. هەموو 
شــتەکان پیالنیــان بــۆ داڕێــژرا، تــا بکەوێتــە داوی 
تێگەیشــتنی ئــەو بــۆ ئەشــق، دەبینیــن پاش بیســت 
ســاڵ لــە کتێبــی )ڕەگەزەکــەی دی، یــان ڕەگــەزی 
دووەم(دا  بەشــێک تەرخــان دەکات دەربــارەی ئــەو 
ئافرەتــەی وادەبینێــت خۆشەویســتیی ڕزگاربوونــە: 
چاوانــی  بــە  دەکۆشــێت  ئاشــق  “ئافرەتــی 
ئــەو  ئــەو کتێبانــە بخوێنێتــەوە  ببینێــت،  ئــەو 
دەیانخوێنێتــەوە، ئــەو وێنــە و موزیکانــەی بەدڵــن 
ئــەو بەگەنیــان دەکات، تەنیــا بایــەخ بــەو دیمەنانــە 
دەدات شانبەشــانی دەیانبینێــت، بــەو هزرانــەی 
و  نەیــاری  و  هاوەڵــی  هەڵدەقوڵێــن،  لێیــەوە 
بۆچوونەکانــی لــە خــۆ دەگرێــت، کاتێک پرســیار لە 
خــۆی دەکات هــەوڵ دەدات گوێــی لــە وەاڵمەکانــی 
ئــەو بێــت. ئەوپــەڕی شــادمانی ئافرەتــی ئەوینــدار 

خــۆی  لــە  بەشــێک  وەک  دلبەرەکــەی  ئەوەیــە 
لێــی بڕوانێــت، کاتێــک دەڵێــت “ئێمــە”، مانــای 
ئەوەیــە لەگەڵیــدا یەکــی گرتــووە و هەڵــی کــردووە، 
ــە خەڵکانــی  ــە و پێگــەی دەکات و ل بەشــداری پای
تــری ال بااڵتــرە، هەرگیزیــش لــەوە مانــدوو نابێــت 
ــەم “ئێمــە” دڵخۆشــکەرە بڵێتــەوە.  ــەدەر ئ لەڕادەب

* * *
ســیمۆن دی بۆڤــوار لــە خانەوادەیەکی دەوڵەمەند 
لەدایــک بــووە، باوکــە شــەیدای شــانۆ و ئــەدەب و 
شــتی نایابی گرانبەها بوو، دایکەش ســەر بە چینی 
ــی  ــوو لەســەر پەروەردەکردن ــوڕ ب ــان و مک خانەدان
ــە  ــە. ل ــێوەیەکی زۆر کۆنەپارێزان ــە ش ــی ب کچەکان
ڕۆمانەکەیــدا )یاداشــتەکانی کیژێکــی مەنــد( پێمــان 
دەڵێــت: هەمیشــە دەکۆشــا کێشــە دروســت بــکات، 
بــۆ ئــەوەی لــە دەســەاڵتی دایکــی هەڵگەڕێتــەوە و 
لــە نێــوان خــۆی و خۆیــدا لــە ڕێگــەی هەاڵتــن دوور 
لــە ماڵــەوە دەگــەڕا، هەروەهــا لــە بــەردەم ئەوانــەی 
دەیانناســی، یــان نایانناســی، بــە ئاشــکرا ناحەزیــی 
خــۆی بــۆ هەمــوو ئەوانــە دەردەبــڕی پابەنــدی 
خێزانــن: “لــە بیســت ســاڵیدا، وام دەزانــی دەبێــت 
لــە دەرەوەی کۆمەڵگــە بژیــم، بــە قســە چــەپ و بــە 

ڕەفتاریــش ڕاســتڕۆ بــووم”.
ــە  ــژە هەڤاڵ ــارتر و کی ــدا، س ــااڵنی بەرایی ــە س ل
بــەو ڕووداوە سیاســییە  بایەخیــان  بچووکەکــەی 
گەورانــە نــەدەدا کــە لــەو دەمــەدا دنیایــان هەژانــد، 
وەک هەڵکشــانی نازیــزم لــە ئەڵمانیــا، فاشــیزم لــە 
ــە ئیســپانیا  ــەی ل ــە ناوخۆیی ــەو جەنگ ــا و ئ ئیتاڵی
هەڵگیرســا، فەلســەفە هەمــوو کاتــی بردبــوون. 
ئاواتــی هــەر یەکێکیان نووســینی کاری دژەباو بوو، 
هەروەهــا بیــری باوهەڵتەکێــن. ســارتر لەونکاتــەدا 
دوو کاری پێشــکەش کــرد کــە بایەخــی ڕەخنەگــران 
و خوێنەرانیــان بــۆ خۆیــان ڕاکێشــا، ئەوانیــش 
ڕۆمانــی )ڕشــانەوە( و کۆچیڕۆکــی )دیــوار( بــوون. 
ــتانەکینێ  ــوو هێش ــوار ب ــیمۆن دی بۆڤ ــی س هەرچ
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ــن  ــان دووەمی ــوو، پاش ــی دەرنەچووب ــچ کتێبێک هی
جەنگــی جیهانــی هەڵگیرســا، ســارتر بــۆ خزمەتــی 
کــرا.  بانــگ  جەنــگ  بەرەکانــی  بــۆ  ســەربازی 
هەرچــی کیــژەی هاوەڵــی بــوو، بــەردەوام بــوو لــە 
وتنــەوەی وانــەی فەلســەفە لــە پەیمانگەکانــدا، 
ســااڵنی چلەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو لووتکــەی 
بەرهەمهێنانــی ئەدەبــی و فەلســەفی دی بۆڤواریــان 
بەخــۆوە بینــی، هــەر لــە یەکەمیــن ڕۆمانەکانییــەوە 
)یاداشــتەکانی کیژێکــی مەنــد( تــا دەرچوونــی 
کتێبــە پــڕ بایەخەکــەی )ڕەگەزەکــەی دی( ســاڵی 
لــە کاتــی خۆیــدا هەرایەکــی  ١٩٤١ز، کتێبەکــە 
گــەورەی لــە فڕەنســا و دەرەوەیــدا نایــەوە، زۆر 
ــدا  ــە نێویان ــە نووســەران ڕەخنەیــان لــێ گــرت، ل ل
میرلۆپۆنتــی هاوەڵــی نزیکــی، ئەوەی لە داشــۆرینی 
نووســیبووی: “کتێبێکــە بــێ شــەرمی و ســەرپێچیی 
ڕەوشــتی گشــتی و بــێ ئابڕوویــی ئاشــکرای لــە 
ــە  ــی کۆمۆنیســتی فڕەنســی ب ــووە”، حزب ــۆ گرت خ
“ڕیســوایی بــۆ ئافرەتــی کرێــکار”ی دانــا، کڵێســاش 
لــە ڕۆمــا حەرامــی کــرد، بــەاڵم ســیمۆن دی بۆڤــوار 
لــە بەرانبــەر هەمــوو ئــەم ڕەخنانــەدا خۆڕاگــر بــوو، 
چونکــە ســوور بــوو لەســەر خوڵقاندنــی هۆشــیاریی 
نوێــی ڕۆشــنبیری لــە دۆزی ئافرەتــدا. ڕەوشــی 
کۆمەاڵیەتــی،  مێژوویــی،  الیەنــی  لــە  ئافرەتــی 
بیســتدا  ســەدەی  لــە  ڕۆشــنبیریی  و  دەروونــی 
خســتبووە بەرچــاو. ئــەودەم ئافــرەت بەدەســت 
ــە  ــە ل ــوو ک ــار ب ــەوە گرفت ــاندنەوەی پیاوان چەوس
ــەریاندا  ــۆزدارییانەوە بەس ــەاڵتی س ــۆنگەی دەس س
ــی  ــۆ هێمایەک ــاکارەوە ب ــادە و س ــی س ــە مرۆڤێک ل

ــت.  ــوو دەگۆڕێ ــە خواوەندچ ل
ــرەت  ــژووی ئاف ــەر مێ ــێت ئەگ ــوار دەپرس دی بۆڤ
لــە دروســتکردنی پیــاو بێــت، ئایــا ئــەوە دەگەیەنێــت 
ئــەوە ئافــرەت بــوو ڕێگــەی بــە پیــاو دا بیکاتــە 
بــوو  کۆمەڵگــە  ئــەوە  یــان  دووەم؟  ڕەگــەزی 
حوکمــی بەســەردا دا، تــا ببێتــە ڕەگەزێکــی دی؟ 

پاشــکەوتوو و ملکەچــی پیــاوان بێــت؟ ئایــا بــژاردەی 
ــت،  ــازاد بێ ــی ئ ــەوەی باڵندەیەک ــری ئ ــی لەب خۆیەت
دیلــی قەفــەس بێــت؟ درێــژەی دەداتــێ: “ئــەوە 
کۆمەڵگەیــە پشــکداری لــە خوڵقاندنــی وێنــەی تایپــی 
ئافــرەت دەکات بــۆ ئــەوەی ببێتــە مــێ، ملکــەچ بــە 
ــە  ــەوەی ببێت ــۆ ئ ــرد ب ــە دروســتی ک ــاو، کۆمەڵگ پی
ڕەگەزێکــی دی، کەســێتی ســڕییەوە و مرۆڤایەتــی 
پێشــێل کــرد و بــە تێگەیشــتنی ڕەهــا و بــە کەیفــی 
خــۆی مێیینــەی بــە جەســتەیەکی کووتاڵئاســا دانــا. 
ناکرێــت مرۆڤــی ژیــر ژیــان لــە قەفەســدا هەڵبژێرێــت، 
مەگــەر ڕەوشــی ژیــان حوکمــی بەســەردا دابێــت بــە 

ــت”. ــراوی بژێ کۆتوبەندک
١٩٨٦ز  ســاڵی  بۆڤــوار  دی  ســیمۆن  کاتێــک 
ــەری  ــس بادنت ــرد، ئەلیزابێ ــان ک ــە ژی ــی ل ماڵئاوای
فەیلەســووف گوتــی: “ئــەی ئافرەتانــی جیهــان، 
قــەرزداری ســیمۆنن”،  بــە هەمــوو شــت  ئێــوە 
ــی  ــرد هان ــە ک ــەو ئافرەت ــی ل ــەم وشــەیە ماڵئاوای ب
خۆیــان  مافەکانــی  هەمــوو  داوای  دا  ئافرەتانــی 
بکــەن، چونکــە “وێ جیهانێکــی تــرە” و ڕەتــی 

دەکاتــەوە پاشــکۆی جیهانــی پیــاو بێــت.
یاداشــتەکانیدا  دەفتــەری  لــە  بۆڤــوار  دی 
ــن،  ــای م ــوو دنی ــووە هەم ــارتر ب ــێت: “س دەنووس
بەهــۆی ئــەوەوە شۆخوشــەنگتر بووم بە شــێوەیەک 

ــرد”. ــر ک ــۆم لەبی خ
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