
99 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

)کاپیتان میکالیس()کاپیتان میکالیس())١١((ی ی 
ڕۆمانی کازانتزاکیس کێ ڕۆمانی کازانتزاکیس کێ 

بوو؟بوو؟

هیوا شەمسی بورهان هیوا شەمسی بورهان 
)فڕەنسا()فڕەنسا(

ــاعیری  ــەر و ش ــاعیری ( نووس ــەر و ش ــس)22( نووس ــۆس کازانتزاکی ــس)نیک ــۆس کازانتزاکی نیک
مــەزن و بەناوبانگــی یۆنانــی ســاڵی مــەزن و بەناوبانگــی یۆنانــی ســاڵی ١٨٨٣١٨٨٣ لــە  لــە 
هێراکلیــۆن)هێراکلیــۆن)٣٣( پایتەختــی دوورگــەی کرێــت لەدایک ( پایتەختــی دوورگــەی کرێــت لەدایک 
نیــری  لەژێــر  کرێــت  دوورگــەی  ئــەودەم  نیــری بــوو.  لەژێــر  کرێــت  دوورگــەی  ئــەودەم  بــوو. 
زوڵمــی  و  عوســمانی  ئیمپراتۆریــی  زوڵمــی کۆیلەیەتیــی  و  عوســمانی  ئیمپراتۆریــی  کۆیلەیەتیــی 
تورکــەکان بــوو. بــە گشــتی ئەگــەر لــە یۆنانییــەک تورکــەکان بــوو. بــە گشــتی ئەگــەر لــە یۆنانییــەک 
ــن  ــە، دەڵێ ــەوان چیی ــۆ ئ ــس ب ــن کازانتزاکی ــن بپرس ــە، دەڵێ ــەوان چیی ــۆ ئ ــس ب ــن کازانتزاکی بپرس

»ڤیکتــۆر هوگــۆی ئێمەیــە«.»ڤیکتــۆر هوگــۆی ئێمەیــە«.
ئــەو نووســەری چەنــدان ڕۆمانــی زۆر بەناوبانگــی ئــەو نووســەری چەنــدان ڕۆمانــی زۆر بەناوبانگــی 
ئەدەبیاتــی دنیایــه کــە دواتــر فیلمیشــیان لــێ ئەدەبیاتــی دنیایــه کــە دواتــر فیلمیشــیان لــێ 
ــن  ــا(، )دوایی ــی زۆرب ــراوە وەک: )ئالێکس ــاز ک ــن س ــا(، )دوایی ــی زۆرب ــراوە وەک: )ئالێکس ــاز ک س
ــە  ــارە ل ــە وەسوەســەی مەســیح( و )مەســیحی دووب ــارە ل وەسوەســەی مەســیح( و )مەســیحی دووب
خاچــدراو(. لــەم وتــارەدا مــن دەمــەوێ باســی خاچــدراو(. لــەم وتــارەدا مــن دەمــەوێ باســی 
یەکێــک لــە ڕۆمانەکانــی دیکــەی بکــەم کــە لــە یەکێــک لــە ڕۆمانەکانــی دیکــەی بکــەم کــە لــە 
ــە  ــرد، ب ــەواوی ک ــە دا ت ــرد، ب ــەواوی ک ــاری ســاڵی ١٩٥٠١٩٥٠دا ت ــی ئای ــاری ســاڵی مانگ ــی ئای مانگ

نــاوی )کاپیتــان میکالیــس()نــاوی )کاپیتــان میکالیــس()٥٥(.(.
چیڕۆکــی ئــەو ڕۆمانــە باســی ســاڵی چیڕۆکــی ئــەو ڕۆمانــە باســی ســاڵی ١٨٨٩١٨٨٩ی ی 
ــەری  ــی دەوروب ــۆن و ناوچەکان ــە هێراکلی ــی ل ــەری زایین ــی دەوروب ــۆن و ناوچەکان ــە هێراکلی ــی ل زایین
دەکات کــە دیســان بــە هــۆی ڕووداوێکــەوە خەڵکــی دەکات کــە دیســان بــە هــۆی ڕووداوێکــەوە خەڵکــی 
ژێردەســت و مــاڵ داگیرکــراوی کرێــت دژی تــورکان ژێردەســت و مــاڵ داگیرکــراوی کرێــت دژی تــورکان 
هەڵدەســتنە ســەرپێ و یەکێــک لــە کاپیتانــەکان بــە هەڵدەســتنە ســەرپێ و یەکێــک لــە کاپیتانــەکان بــە 
نــاوی میکالیــس، تەنانــەت دوای هاتنی ســەربازێکی نــاوی میکالیــس، تەنانــەت دوای هاتنی ســەربازێکی 
ئەماننامــەی  ڕاگەیاندنــی  ئیســتەنبوڵ و  لــە  ئەماننامــەی زۆر  ڕاگەیاندنــی  ئیســتەنبوڵ و  لــە  زۆر 
پاشــای کرێــت، بڕیــار دەدا چــەک دانەنێتــەوە و تــا پاشــای کرێــت، بڕیــار دەدا چــەک دانەنێتــەوە و تــا 

مــردن دژی تــورکان بوەســتێ.مــردن دژی تــورکان بوەســتێ.
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دوورگــەی کرێــت کــە خەڵکێکــی ئۆرتۆدۆکــس و دوورگــەی کرێــت کــە خەڵکێکــی ئۆرتۆدۆکــس و 
ــە  ــا، چــوار ســەدە کەوتن ــێ دەژی ــی ل ــی زمان ــە یۆنان ــا، چــوار ســەدە کەوتن ــێ دەژی ــی ل ــی زمان یۆنان
ژێر دەســەاڵتی عوســمانییان و لە ســەدەی نۆزدەدا ژێر دەســەاڵتی عوســمانییان و لە ســەدەی نۆزدەدا 
چەنــدان جــار لــە ســاڵەکانی چەنــدان جــار لــە ســاڵەکانی ١٨2١١٨2١، ، ١٨٤١١٨٤١، ، ١٨٦٦١٨٦٦، ، 
١٨٧٨١٨٧٨، ، ١٨٨٩١٨٨٩ ڕاپەڕینیــان کــرد. نووســەر چیڕۆکــی  ڕاپەڕینیــان کــرد. نووســەر چیڕۆکــی 
ڕۆمانەکــە  دەباتــەوه ســاڵی ڕۆمانەکــە  دەباتــەوه ســاڵی ١٨٨٩١٨٨٩ کــە ئــەودەم  کــە ئــەودەم 
ــووە و ویســتوویەتی  ــا شــەش ســاڵی ب ــووە و ویســتوویەتی خــۆی تەنی ــا شــەش ســاڵی ب خــۆی تەنی
منداڵیــی  بیرەوەرییەکانــی  زیندووکردنــەوەی  منداڵیــی بــە  بیرەوەرییەکانــی  زیندووکردنــەوەی  بــە 
خــۆی، هــاوار و دابونەریتــی خەڵکــی کرێــت بەرێتــە خــۆی، هــاوار و دابونەریتــی خەڵکــی کرێــت بەرێتــە 
لەوەشــدا  بەڕاســتیش  جیهانــی.  ئەدەبــی  لەوەشــدا نێــو  بەڕاســتیش  جیهانــی.  ئەدەبــی  نێــو 
ســەرکەوتوو بــووه و یادگارێکــی هەرمانــی لــە زێــد ســەرکەوتوو بــووه و یادگارێکــی هەرمانــی لــە زێــد 

و خەڵکــی خــۆی بەجــێ هێشــتووە.و خەڵکــی خــۆی بەجــێ هێشــتووە.
کەســایەتیی ســەرەکی ئــەو ڕۆمانــە کەســێکە بــە کەســایەتیی ســەرەکی ئــەو ڕۆمانــە کەســێکە بــە 
ــر  ــاوی کاپیتــان میکالیــس کــە پیاوێکــی زۆر بوێ ــر ن ــاوی کاپیتــان میکالیــس کــە پیاوێکــی زۆر بوێ ن
ــی  ــۆ وی ڕزگاری ــووە و ب ــرس و قســەلەڕوو ب ــی و نەت ــۆ وی ڕزگاری ــووە و ب ــرس و قســەلەڕوو ب و نەت
ــن  ــی گرینگتری ــە کۆیالیەت ــیحییان ل ــت و مەس ــن کرێ ــی گرینگتری ــە کۆیالیەت ــیحییان ل ــت و مەس کرێ
بابەتــی ژیانــە، تەنانــەت لــە ژن و منــداڵ و خوشــک بابەتــی ژیانــە، تەنانــەت لــە ژن و منــداڵ و خوشــک 
ــەخت و  ــی زۆر سەرس ــرە. پیاوێک ــراش گرینگت ــەخت و و ب ــی زۆر سەرس ــرە. پیاوێک ــراش گرینگت و ب
ئازایــە کــە ئامادەیــە هەمــوو شــت لەپێنــاو ئازادیــی ئازایــە کــە ئامادەیــە هەمــوو شــت لەپێنــاو ئازادیــی 
فیــدا  دەزانــێ،  خــۆی  دایکــی  بــە  کــە  فیــدا کرێــت  دەزانــێ،  خــۆی  دایکــی  بــە  کــە  کرێــت 
بــکات. دواتــر زانیــم  کازانتزاکیــس بــۆ خوڵقاندنــی بــکات. دواتــر زانیــم  کازانتزاکیــس بــۆ خوڵقاندنــی 
خــۆی  باوکــی  لــە  کەڵکــی  کەســایەتییە  خــۆی ئــەو  باوکــی  لــە  کەڵکــی  کەســایەتییە  ئــەو 
وەرگرتــووە کــە پیاوێکــی ســەختگیر و کرێتییەکــی وەرگرتــووە کــە پیاوێکــی ســەختگیر و کرێتییەکــی 
ــە  ــک ل ــەت هێندێ ــووە، تەنان ــە زۆر نیشــتمانپەروەر ب ــک ل ــەت هێندێ ــووە، تەنان زۆر نیشــتمانپەروەر ب
ــە  ــە ل ــس ک ــان میکالی ــەکانی کاپیت ــۆگ و قس ــە دیال ــە ل ــس ک ــان میکالی ــەکانی کاپیت ــۆگ و قس دیال
ــی  ــەوە، قســەی خــودی باب ــی ڕۆمانەکــەدا دەیانگێڕێت ــەوە، قســەی خــودی باب ڕۆمانەکــەدا دەیانگێڕێت
خــۆی بــووە و لــە بابەتــی )ڕاپــۆرت بــۆ یۆنانییەک(خــۆی بــووە و لــە بابەتــی )ڕاپــۆرت بــۆ یۆنانییەک(
))٦٦(دا، جــوان گێڕاوێتــی کــه چۆناوچــۆن  باوکــی لــە (دا، جــوان گێڕاوێتــی کــه چۆناوچــۆن  باوکــی لــە 
شۆڕشــی شۆڕشــی ١٨٨٩١٨٨٩ی کرێتــدا بەشــدار بــووە و چــی بــە ی کرێتــدا بەشــدار بــووە و چــی بــە 

ــووە. ــۆی گوت ــی خ ــووە.ژن و منداڵەکان ــۆی گوت ــی خ ژن و منداڵەکان
یەکێــک لەتایبەتمەندییەکانــی کاپیتــان میکالیــس یەکێــک لەتایبەتمەندییەکانــی کاپیتــان میکالیــس 
و کاپیتانــه)و کاپیتانــه)٧٧(  ســەختگیرەکانی دیکــەی کرێــت (  ســەختگیرەکانی دیکــەی کرێــت 
ــە  ــا ب ــت تەنی ــوو کرێ ــان واب ــە پێی ــووە ک ــەوە ب ــە ئ ــا ب ــت تەنی ــوو کرێ ــان واب ــە پێی ــووە ک ــەوە ب ئ

ئازایەتــی و قوربانیــدان و لوولــەی تفەنــگ  ڕزگار ئازایەتــی و قوربانیــدان و لوولــەی تفەنــگ  ڕزگار 
دەکرێــت و ئەگــەر کوڕێکی کرێتــی وەدووی خوێندن دەکرێــت و ئەگــەر کوڕێکی کرێتــی وەدووی خوێندن 
کــەوێ و بــۆ نموونــە ببێتــە مامۆســتای قوتابخانــە، کــەوێ و بــۆ نموونــە ببێتــە مامۆســتای قوتابخانــە، 
ــکات.  ــێ شــەڕ ب ــە ترســنۆکە و ناتوان ــەوە چونک ــکات. ئ ــێ شــەڕ ب ــە ترســنۆکە و ناتوان ــەوە چونک ئ
ــا باوکــی خــودی کازانتزاکیــس وای  ــم ئای ــا باوکــی خــودی کازانتزاکیــس وای مــن نازان ــم ئای مــن نازان
بیــر کردووەتــەوە، یــان نــا، بــەاڵم کوڕەکــەی بــوو بیــر کردووەتــەوە، یــان نــا، بــەاڵم کوڕەکــەی بــوو 
بــە گەورەتریــن شــەڕکەری زێدەکــەی و ئــەوەی بــە گەورەتریــن شــەڕکەری زێدەکــەی و ئــەوەی 
ئــەو بــۆ ناســینی کرێــت لــە ئەوروپــا و دنیــادا ئــەو بــۆ ناســینی کرێــت لــە ئەوروپــا و دنیــادا 
کــردی، هیــچ کاپیتانێــک نەیتوانــی بیــکات. بــە کــردی، هیــچ کاپیتانێــک نەیتوانــی بیــکات. بــە 
ــوو  ــس ب ــوو ( کازانتزاکی ــس ب ــی ســتاڤروو()٨٨( کازانتزاکی ــی )نیک ــی ســتاڤروو()قەول ــی )نیک قەول
بــە »مامۆســتایەکی شــەڕڤان« بــۆ زێــدی خــۆی و بــە »مامۆســتایەکی شــەڕڤان« بــۆ زێــدی خــۆی و 
ــە قازانجــی کرێــت و خەڵکەکــەی  ــەو شــتە زۆر ب ــە قازانجــی کرێــت و خەڵکەکــەی ئ ــەو شــتە زۆر ب ئ
تــەواو بــوو. لــە یەکێــک لــە نامەکانــی کازانتزاکیــس تــەواو بــوو. لــە یەکێــک لــە نامەکانــی کازانتزاکیــس 
کــە ســاڵی کــە ســاڵی ١٩٤٩١٩٤٩ بــۆ هەڤاڵێکــی خــۆی )پاندێلیــس  بــۆ هەڤاڵێکــی خــۆی )پاندێلیــس 
پرێڤێالکیــس()پرێڤێالکیــس()٩٩( نووســیویەتی، دەڵێــت: »مــن ( نووســیویەتی، دەڵێــت: »مــن 
چوومەتــە نێــو قوواڵیــی کاپیتــان میکالیــس. هــەوڵ چوومەتــە نێــو قوواڵیــی کاپیتــان میکالیــس. هــەوڵ 
دەدەم هێراکلیۆنــی منداڵیــی خــۆم زینــدوو کەمەوە. دەدەم هێراکلیۆنــی منداڵیــی خــۆم زینــدوو کەمەوە. 
بەڕاســتی خۆشــە و پــڕە لــە هەســت و نەســت، بەڕاســتی خۆشــە و پــڕە لــە هەســت و نەســت، 

کازانتزاکیسکازانتزاکیس
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بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا پــڕه لــە بەرپرســایەتی! بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا پــڕه لــە بەرپرســایەتی! 
هــەزاران ســیمای قوربانــی و کــوژراو دێنــە نێــو هــەزاران ســیمای قوربانــی و کــوژراو دێنــە نێــو 
لــە هەتــاودا  لــە هەتــاودا زەینــم و داوای جێیەکــی بچــووک  زەینــم و داوای جێیەکــی بچــووک 
دەکــەن، لــە دێڕێــک، یــان دوو دێــڕ، تەنانــەت لــە دەکــەن، لــە دێڕێــک، یــان دوو دێــڕ، تەنانــەت لــە 
وشــەیەکدا ! ئــەوان دەزانــن ئــەوە تەنیــا شانســیانە وشــەیەکدا ! ئــەوان دەزانــن ئــەوە تەنیــا شانســیانە 
تــا زینــدوو بنــەوە و ]دنیــا بیانناســێت[؛ بەڕاســتی تــا زینــدوو بنــەوە و ]دنیــا بیانناســێت[؛ بەڕاســتی 
ئایــا کەســی تــر هەیــە لەبارەیانــەوە بنووســێت؟«ئایــا کەســی تــر هەیــە لەبارەیانــەوە بنووســێت؟«
بــە  کازانتزاکیــس  ئــەوەی  وایــە  پێــم  بــە منیــش  کازانتزاکیــس  ئــەوەی  وایــە  پێــم  منیــش 
ــان و  ــچ کاپیت ــردی، هی ــە ک ــەو ڕۆمان ــینی ئ ــان و نووس ــچ کاپیت ــردی، هی ــە ک ــەو ڕۆمان ــینی ئ نووس
شــەڕکەرێکی کرێتــی نەیتوانــی بــۆ ناســاندنی ڕەنــج شــەڕکەرێکی کرێتــی نەیتوانــی بــۆ ناســاندنی ڕەنــج 
و خوێندانــی گەلــی کرێــت بیــکات. خەڵکــی کرێــت و خوێندانــی گەلــی کرێــت بیــکات. خەڵکــی کرێــت 
لــە ســەدەی لــە ســەدەی ١٩١٩دا زیاتــر لــە پێنــج جــار ڕاپەڕیــن و دا زیاتــر لــە پێنــج جــار ڕاپەڕیــن و 
هــەر جــارەی یۆنــان بــە هۆی هــەژاری و کێشــەکانی هــەر جــارەی یۆنــان بــە هۆی هــەژاری و کێشــەکانی 
ناوخــۆوە نەیتوانی ســوپا و یارمەتییــان بۆ بنێرێت، ناوخــۆوە نەیتوانی ســوپا و یارمەتییــان بۆ بنێرێت، 
واڵتــە زلهێزەکانــی ئەوروپــاش )فەڕەنســا، بریتانیــا واڵتــە زلهێزەکانــی ئەوروپــاش )فەڕەنســا، بریتانیــا 
و ڕووســیا( بــە هــۆی هەبوونــی بەرژەوەندییــان و ڕووســیا( بــە هــۆی هەبوونــی بەرژەوەندییــان 
ــە چارەســەریی  ــان ل ــەڵ عوســمانییەکان، خۆی ــە چارەســەریی دەگ ــان ل ــەڵ عوســمانییەکان، خۆی دەگ
کێشــەی کرێــت دەپاراســت، بۆیــە هــەر جــارە کێشــەی کرێــت دەپاراســت، بۆیــە هــەر جــارە 
ــۆ  ــی ســوپایەک ب ــە ناردن ــۆ ســوڵتانی ئیســتەنبوڵ ب ــی ســوپایەک ب ــە ناردن ســوڵتانی ئیســتەنبوڵ ب
کرێــت یارمەتــی پاشــای ئەوێی دەدا تا شۆڕشــەکان کرێــت یارمەتــی پاشــای ئەوێی دەدا تا شۆڕشــەکان 
تێــک بشــکێنێ، بــەاڵم قەڵەمــی بەتــوان و ســەواد تێــک بشــکێنێ، بــەاڵم قەڵەمــی بەتــوان و ســەواد 
و زانایــی کازانتزاکیــس بــوو بــەو ســەردارە کــە و زانایــی کازانتزاکیــس بــوو بــەو ســەردارە کــە 
نــاو و یــادی ئــەو هەمــوو شــەهید و خەباتگێــڕەی نــاو و یــادی ئــەو هەمــوو شــەهید و خەباتگێــڕەی 
ــادا،  ــژووی دنی ــە ئاســمانی مێ ــە ل ــا هەتای ــۆ هەت ــادا، ب ــژووی دنی ــە ئاســمانی مێ ــە ل ــا هەتای ــۆ هەت ب

هەڵوا ســی.هەڵوا ســی.
منــی کــوردی بــێ دەســەاڵت و چەوســاوە لــە منــی کــوردی بــێ دەســەاڵت و چەوســاوە لــە 
خوێندنــەوەی ئــەو ڕۆمانــە یەکجــار چێــژم وەرگــرت خوێندنــەوەی ئــەو ڕۆمانــە یەکجــار چێــژم وەرگــرت 
و کــە دەســتم دایــە، یــەک پشــوو ڕایکێشــام و و کــە دەســتم دایــە، یــەک پشــوو ڕایکێشــام و 
ــک  ــووم. یەکێ ــر ب ــێ فێ ــی ل ــتی جوان ــەک ش ــک دنیای ــووم. یەکێ ــر ب ــێ فێ ــی ل ــتی جوان ــەک ش دنیای
بەشــی  مــن،  بــۆ  بەشــەکانی  جوانتریــن  بەشــی لــە  مــن،  بــۆ  بەشــەکانی  جوانتریــن  لــە 
١٣١٣ی ڕۆمانەکــە بــوو کاتێــک یەکێــک لــە کۆنــە ی ڕۆمانەکــە بــوو کاتێــک یەکێــک لــە کۆنــە 
کاپیتانەکانــی کرێــت کــە دەبێتــە باوکــی قارەمانــی کاپیتانەکانــی کرێــت کــە دەبێتــە باوکــی قارەمانــی 
چیــڕۆک و نــاوی کاپیتــان )ســیفاکاس()چیــڕۆک و نــاوی کاپیتــان )ســیفاکاس()١٠١٠( دەبــێ ( دەبــێ 

و خۆیشــی بــە الوەتــی زۆر ئــازا و نەتــرس بــووە، و خۆیشــی بــە الوەتــی زۆر ئــازا و نەتــرس بــووە، 
لــە دوایەمیــن چرکەســاتەکانی ژیانیــدا لەبــن دار  لــە دوایەمیــن چرکەســاتەکانی ژیانیــدا لەبــن دار  
چەنــد  لەگــەڵ  ماڵــی  حەوشــەی  لــە  چەنــد لیمۆیــەک  لەگــەڵ  ماڵــی  حەوشــەی  لــە  لیمۆیــەک 
کاپیتانــی دیکــە دادەنیشــێت و پێیــان دەڵێــت: کاپیتانــی دیکــە دادەنیشــێت و پێیــان دەڵێــت: 
»مــن ئــەوە خەریکــە دەمــرم، ئێســتا نەوەکانیشــم »مــن ئــەوە خەریکــە دەمــرم، ئێســتا نەوەکانیشــم 
وەک خــۆم لــە ســاڵی وەک خــۆم لــە ســاڵی ١٨2١١٨2١دا بــۆ کرێــت چەکیــان دا بــۆ کرێــت چەکیــان 
لێتــان بپرســم هــەر  لێتــان بپرســم هــەر هەڵگرتــووە، پێــم خۆشــە  هەڵگرتــووە، پێــم خۆشــە 
کامتــان چیتــان بــۆ ڕزگاریــی کرێــت کــردووە؟ چۆن کامتــان چیتــان بــۆ ڕزگاریــی کرێــت کــردووە؟ چۆن 
ــان  ــۆ هەڵەت ــەوە؟ ئاخ ــک دەدەن ــان لێ ــی خۆت ــان ژیان ــۆ هەڵەت ــەوە؟ ئاخ ــک دەدەن ــان لێ ــی خۆت ژیان
کــردووە، یــان لەســەر ڕێــی ڕاســتی بــوون؟ تــو خوا کــردووە، یــان لەســەر ڕێــی ڕاســتی بــوون؟ تــو خوا 
بــۆم بــاس کــەن، مــن خەریکــە دنیــا بەجــێ دێڵــم، بــۆم بــاس کــەن، مــن خەریکــە دنیــا بەجــێ دێڵــم، 
دەمــەوێ کــە چــاوم بەســەر دنیــادا بەســت، هەمــوو دەمــەوێ کــە چــاوم بەســەر دنیــادا بەســت، هەمــوو 
شــتەکان بزانــم ...« ئیتــر دیالــۆگ و وتووێــژی شــتەکان بزانــم ...« ئیتــر دیالــۆگ و وتووێــژی 
کاپیتــان ســیفاکاس دەگــەڵ ســێ میوانەکــەی کــە کاپیتــان ســیفاکاس دەگــەڵ ســێ میوانەکــەی کــە 
ئەوانیــش لــە جەنگــەی ئاگربــاران و شۆڕشــدان، ئەوانیــش لــە جەنگــەی ئاگربــاران و شۆڕشــدان، 
ترۆپکــی جوانیــی قەڵــەم و ڕوانگــەی کازانتزاکیســە ترۆپکــی جوانیــی قەڵــەم و ڕوانگــەی کازانتزاکیســە 
ســەبارەت  بــە ژیــان، ڕزگاری و ئــەو خەباتــەی ســەبارەت  بــە ژیــان، ڕزگاری و ئــەو خەباتــەی 

ــۆی بکــرێ. ــێ ب ــۆی بکــرێ.دەب ــێ ب دەب
ئەگەرچــی  کازانتزاکیــس  کــە  بڵێــم  ئەگەرچــی ئــەوەش  کازانتزاکیــس  کــە  بڵێــم  ئــەوەش 
هەمیشــە پیاوێکــی بــه  بــڕوا و کرێتــی مایــەوه،  هەمیشــە پیاوێکــی بــه  بــڕوا و کرێتــی مایــەوه،  
و  هەبــوو  ئــازای  قەڵەمێکــی  چونکــە  و بــەاڵم  هەبــوو  ئــازای  قەڵەمێکــی  چونکــە  بــەاڵم 
ــن  ــی خــۆی لەســەر دی ــەوەی تێڕوانین ــن نەدەترســا ل ــی خــۆی لەســەر دی ــەوەی تێڕوانین نەدەترســا ل
بــاس بــکات، مەتڕانەکانــی کڵێســەی ئۆرتۆدۆکســی بــاس بــکات، مەتڕانەکانــی کڵێســەی ئۆرتۆدۆکســی 
ــە ســاڵی  ــان خۆشــیان نەدەویســت و کاتێــک ل ــە ســاڵی یۆن ــان خۆشــیان نەدەویســت و کاتێــک ل یۆن
١٩٥٧١٩٥٧دا لــە ئەڵمانیــا کۆچــی دوایــی کــرد، داوایــان دا لــە ئەڵمانیــا کۆچــی دوایــی کــرد، داوایــان 
لــە خەڵــک کردبــوو نەچنــە سەرەخۆشــییەکەی؛ لــە خەڵــک کردبــوو نەچنــە سەرەخۆشــییەکەی؛ 
کەچــی خەڵکــی بەئەمەگــی یۆنــان و دوورگــەی کەچــی خەڵکــی بەئەمەگــی یۆنــان و دوورگــەی 
کرێــت بــە ملیۆنــان هاتنــە ســەر جــادە و لــە کرێــت بــە ملیۆنــان هاتنــە ســەر جــادە و لــە 
کڵێســەکان دوعایــان بــۆ ئارامشــی ڕوحی ئــەو پیاوە کڵێســەکان دوعایــان بــۆ ئارامشــی ڕوحی ئــەو پیاوە 
مەزنــە دەکــرد. تەرمەکەیــان بــردەوە زێــدی خــۆی مەزنــە دەکــرد. تەرمەکەیــان بــردەوە زێــدی خــۆی 
ــی  ــە بورجەکان ــک ل ــە الی یەکێ ــوێنێک ل ــە ش ــی و ل ــە بورجەکان ــک ل ــە الی یەکێ ــوێنێک ل ــە ش و ل
لەســەر  ناشــتیان.  هێراکلیــۆن  شــاری  لەســەر قــەاڵی  ناشــتیان.  هێراکلیــۆن  شــاری  قــەاڵی 
کێلــی مەزارەکــەی قســەیەکی خــۆی نووســراوە: کێلــی مەزارەکــەی قســەیەکی خــۆی نووســراوە: 
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»ئــارەزووی هیــچ ناکــەم، لــە هیــچ ناترســێم، مــن »ئــارەزووی هیــچ ناکــەم، لــە هیــچ ناترســێم، مــن 
مرۆڤێکــی ئــازادم.« مرۆڤێکــی ئــازادم.« 

ڕوحی گەورەی نوقمی ڕەحمەت و شادی بێ.ڕوحی گەورەی نوقمی ڕەحمەت و شادی بێ.

تێبینییەکان:تێبینییەکان:
(1) Capétan Michalis(1) Capétan Michalis
(2) Nikos Kazantzakis(2) Nikos Kazantzakis
(3) Héraklion(3) Héraklion

))٤٤( ( CrèteCrète: بە ئینگلیزی پێی دەڵێن کرێتا.: بە ئینگلیزی پێی دەڵێن کرێتا.
))٥٥( ئــەو ڕۆمانــە بە زمانی فەڕەنســی بە ناوونیشــانی ( ئــەو ڕۆمانــە بە زمانی فەڕەنســی بە ناوونیشــانی 
)ئــازادی و مــەرگ( وەرگێــڕدراوە و چــاپ بــووە. ئەمــە )ئــازادی و مــەرگ( وەرگێــڕدراوە و چــاپ بــووە. ئەمــە 
لــە  کازانتزاکیــس  خــودی  کــە  بــوو  لــە ناوونیشــانێک  کازانتزاکیــس  خــودی  کــە  بــوو  ناوونیشــانێک 
ــە  ــوو و ویســتبووی ب ــەی داناب ــۆ ڕۆمانەک ــە ســەرەتادا ب ــوو و ویســتبووی ب ــەی داناب ــۆ ڕۆمانەک ســەرەتادا ب
فەڕەنســی بینووســێ، بــەاڵم دواتــر بــۆی زەحمــەت بــوو فەڕەنســی بینووســێ، بــەاڵم دواتــر بــۆی زەحمــەت بــوو 
بــە زمانێــک بێجگــە لــە زمانــی دایکــی بینووســێ، بۆیــە بــە زمانێــک بێجگــە لــە زمانــی دایکــی بینووســێ، بۆیــە 
ڕەشنووســی ســەرەتایی فــڕێ دا و بــە یۆنانــی قۆڵــی ڕەشنووســی ســەرەتایی فــڕێ دا و بــە یۆنانــی قۆڵــی 
لــە  نووســینەوەی هەڵماڵــی و ناوونیشــانەکەی کــرد لــە  نووســینەوەی هەڵماڵــی و ناوونیشــانەکەی کــرد 
ــۆ نووســەر لەباتــی  ــە کاپیتــان میکالیــس. ئــەوەی ب ــۆ نووســەر لەباتــی ب ــە کاپیتــان میکالیــس. ئــەوەی ب ب
و  )ئــازادی  نووســیبووی  مــەرگ(  یــان  و )ئــازادی،  )ئــازادی  نووســیبووی  مــەرگ(  یــان  )ئــازادی، 
مــەرگ(، ئــەوەش خــۆی هــۆکار و نەقڵێکــی لــە پشــتە.مــەرگ(، ئــەوەش خــۆی هــۆکار و نەقڵێکــی لــە پشــتە.
بەرهەمــەی  ئــەم  بەرهەمــەی :  ئــەم   :Rapport au GrecoRapport au Greco  ) )٦٦((
کازانتزاکیــس ئۆتۆبیۆگرافییــە و زۆر الیەنــی ژیانــی کازانتزاکیــس ئۆتۆبیۆگرافییــە و زۆر الیەنــی ژیانــی 

دەخــات. وەدەر  دەخــات.خــۆی  وەدەر  خــۆی 
))٧٧( کاپیتــان لەفزێــک بــوو کــە لــە کرێــت بــە ( کاپیتــان لەفزێــک بــوو کــە لــە کرێــت بــە 
پیــاوی ئــازا و بەمشــووریان دەگــوت، چونکــە زۆرتــری پیــاوی ئــازا و بەمشــووریان دەگــوت، چونکــە زۆرتــری 
ئــەو پیاوانــەی دەچوونــە ســەفەر و دەریایــان دەناســی، ئــەو پیاوانــەی دەچوونــە ســەفەر و دەریایــان دەناســی، 

ــوون. ــازا و دلێــر ب ــوون.ئ ــازا و دلێــر ب ئ

))٨٨( ( Niki StavrouNiki Stavrou: نووســەرێکی دیکــەی یۆنانــی : نووســەرێکی دیکــەی یۆنانــی 
جوانــی  وتارێکــی  بــووە.  کازانتزاکیــس  هەڤاڵــی  جوانــی و  وتارێکــی  بــووە.  کازانتزاکیــس  هەڤاڵــی  و 
لــە ئاخــری ڕۆمانەکــەدا نووســیوە بــە ناوونیشــانی لــە ئاخــری ڕۆمانەکــەدا نووســیوە بــە ناوونیشــانی 

)نیکــۆس کازانتزاکیــس، مامۆســتای شــەڕڤان(.)نیکــۆس کازانتزاکیــس، مامۆســتای شــەڕڤان(.
هەڤاڵێکــی  هەڤاڵێکــی :   :Pandelis PrevelakisPandelis Prevelakis  ) )٩٩((
کازانتزاکیــس بــووە و لــە باشــووری فەڕەنســا دەژیــا.کازانتزاکیــس بــووە و لــە باشــووری فەڕەنســا دەژیــا.

(10) Capétan Sifakas.(10) Capétan Sifakas.


