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نڤیسین و دانوستاندکار: ئەسعەد جبوری

وەرگێران ژ عەرەبی: سەفین زێباری

دانوستاندنەک دگەل 
هۆزانڤانێ فەرەنسی 

لویس ئەراگون

پشتی کو ئەم گەهشتینە جهێ دەستنیشانکری 
بۆ دانوستاندنا خوە، هەر ئێکسەر مە دیت عەورەکێ 
خوە د پەنجەرەیا ژۆرا روونشتنامە وەرکر و ل سەر 

وێ کورسیا ڤاال ئەوا ب رەخ مەڤە روونشت.
تشتێن ل سەر  ئەو  خــوارا وی عــەوری  هاتنە 
پێکهاتبوون ژ گوالس، شووشە،  وێ مێزەیێ کو 
شوکوالت، کەفچک و سێنیک و کێرک ژ جهێ 
پیچەک  شەرابێ  شووشەیێن  ژبلی  نەلڤین،  خوە 

لەرزین و پاشی ئێکسەر ئارامبوون.
چاڤەرێبوون،  و  سەرسورمانی  و  مەندەهوشی 
راوەستیان  بێی  سینەمایی  فلمەکێ  هــەروەکــی 
دەربازبوون  بەرچاڤان. چەند چرکەیەک  کەڤتییە 
و ئەو عەورێ سور هێدی هێدی بەالڤبوو دا کو 
دیمەنێ هۆزانڤانێ فەرەنسی لویس ئاراگونی نیشا 

مە بدەت.
ب ئەڤێ چەندێ ژی نەئارامییا مە نەما ژبەر 
کو ئەم گەلەک مەندەهۆش بووین ب دیتنا وان 
دگەل  تێکهەلبوویی  و  سەیر  و  خەیالی  دیمەنێن 
سەحرێ، ئەو دیمەنێن خەیالی یێن هاتینە ئاڤاکرن 

ل سەر هۆزانەکا پێکهاتی ژ رامان و مێژوویێ.
مە  بۆ  خــوە  دەستێ  و  کەنی  کــرە  ئاراگونی 

درێژکر بۆ سالڤێ و گۆت:
هــەوە هندەک شــەراب ژ وی  "ئــەز هیڤیدارم 

عەردێ کەڤن بۆ من ئینابیت."
بەری ئەو گۆە ژ بەرسڤا مە ببیت، هونەرمەندا 
مسری جویس مەنسور کو قەمیسەکێ شین یێ 
بێ قوپچک لبەربوو بەرەڤ مەڤە هات، پێکەکێ 
روونشت و گۆت:  بوو،  دا  شامپانیایێ د دەستی 
کو  مــن  گۆتییە  و  مــن  گەهشتە  "پــەیــامــەک 
ئەڤ گەنگەشە  ڤێرەبم،  ل  ئەز  فەرە  یا  گەلەک 
نابیت بهێتە ژ دەستدان." ل وی دەمی مە بخێرهاتنا 
وێ کر و بەری دانوستاندن رووبدەت مە پرسیارەک 

ئاراستەی لویس ئاراگونی کر:
پ/ئەرێراستەکوهۆزانڤاندگەلدروست

بوونائەردیپەیدابوویەبەرێزئاراگون؟
هــۆزان ژ  لوژیک هوسایە،  بەلێ درســت  ب/ 
گرانترین کانزایانە کو بوویە ئەگەرێ ژ دایکبوونا 

مرۆڤاتییێ.
پ/یانکوچەوابەریژدایکبوونامرۆڤان؟
ببۆچووناتەکێلسەرویعەردیهۆزان

دنڤیسین؟
ب/ب ملیۆنان بوونەوەرێن زیندی بەری مرۆڤان 
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وی  ل  نڤیسینە  هــۆزان  و  بووینە  ئاکنجی  عــەردی  ل 
بەرهەمئیناینە،  هۆنەری  گیانێن  گەلەک  وان  دەمی، 
ب  هۆزانڤانان  چێکرنا  ئەگەرێ  بووینە  زوو  هەر  کو 
رووخسارێن خوە یێن رۆمانسی و ڤاال ژ نەخۆشی و ئێشان 

و دراماتیکا ب ژان.
پ/عەردیچپێدڤیبهۆزانێهەیە؟

ب/ چونکی هۆزان وەکی گۆرگێ کەهی یە بەری 
کو  ئــەوا  دەستپێکییە  یا  برۆسکێ  خەلەکەیا  شەڤێ، 
لەزکری دا کو زمانێ هەڤبەش د ناڤبەرا ئاڤێ و ئاخێدا 

دروستبکەت.
پ/ئەڤوێنەیێفانتازینەیێقەناعەتپێکریە

رێزدارئاراگون؟
ب/ گەلەک یا پێدڤی نینە هۆزان یا قەناعەتپێکری 
بیت، ل دووڤ وێ چەندێ کو بزاڤێ دکەت حالەتەکێ 
جێگیر دروستبکەت بۆ وی لۆژیکێ ل سەر کەتواری 
هەی. ب هەرحال هۆزانڤان شەیتانەکێ تەجریبیە، ئەو 
خودانێ نەڕینەکێ یە کو رادبیت ب ئاڤاکرنا هندەک 
ب  گرێدایە  نەیێ  وی  ئەرکێ  کو  یــان  نــوو،  جوانیێن 
لۆژیکی ب تنێ، بەلکی بەردەوامیدانە ب نەپێگیریکرن 
جــەربــانــدی  پــرۆژەیــێــن  ــەرکــو  ژب جێگیر،  رێسایێن  ب 

تایبەتمەندییا خودانێن دیاردەیێن سەحری یێن ڤەکریە.
پ/لدەستپێکێهۆزانیامێبوو.ئەرێتوژی

دگەلهزرەکاهوسایرێزدارئاراگون؟
ب/بەلێ ئەز ژی یێ دگەل ئەڤێ هزرا جەهنەمی، 
ژ  یا  مێیاتی  هــۆزان ب  باوەرییێ کو  وێ  ل  یێ  ئەز 
دایک بووی ژ پەراسیا ژنەکا سەحرکەر. پاشی دیگەر 
بوویە و کریە نێر ئەو ژی ب گڤاشتن و بندەستکرن و 
کارێن ڤاال یێن گرێدایی ب وی هزرا کو بۆ پاراستنا 
شەرەفا ژنێ هاتینە دانان. ئەڤ چەندە د کەڤندا هاتییە 
کرن، ل دەمێ کو هۆزان هاتییە قەدەغەکرن بچیتە د 
ژۆرێن نڤستنێدا و بەژدارییێ د هوورگریێن ئەڤینییێ و 
پرۆسەیا سێکسی و دەرێخستنا نیازێن کوور و ڤەشارتیدا 

بکەت.
پ/وتولسەرکیژعەردیژدایکبووییرێزدار

ئاراگون؟
ب/ئەز یێ ل سەر هێال ناڤەراست ژ دایکبوویم. 

پ/ئەوهێللکیڤەیە؟لفەرەنسا؟

ب/د ئاشێ هۆزانا سریالیدا. 
فەرەنسیڤە هــۆزانــا ب ئاشی پەیوەندییا پ/

چیە؟
ژبلی  سوریالی  کو  دکــەم  تەخمین  هوسا  ئــەز  ب/
ئەدەبیە،  بزاڤەکا هونەری و  نە قوتابخانە و نەژی  کو 
بەلکو پەتایەکە بەربوویە هۆزانێ، یان ژی شوفەلەکە 
بۆ پاکژکرنا سەردێرێن هۆزانێ ژ بەرمایکان و ژەهرێ 
ب لۆژیکێ رەڤینێ. ب تنێ سوریالییێ شیانێن راکرنا 
هێال ناڤەراست ژ جهێ وێ یێ نەدرست ل سەر نەخشەیێ 
جیهانی راکەت و ببەتە سەر جادەیێ، یان نڤینان یان ژی 
سەر کراسێ ئیلیزایێ ئەوێ ب زێرێ شەهوەتان هاتییە 

نەخشاندن.
پ/ئەرێژراستاتوگەلەکیێدلخوەشیچونکی
تودناڤدلوڤانیاساروتارییائەورۆپادادەرکەڤتی
وهاتییەسەرهێالخوەیاسرۆشتیئەواهەڤسەنگ
وتەدەستبیاریێنخوەیێنسەحریکریلسەر

وێهێالناڤەراست؟
ڤەهاندنا  د  سەحری  کــارەکــێ  بۆ  هــەبــوون  چ  ب/
هۆزانێدا نینە ل دەرڤەی جیهانا وان گیانێن بەرچاڤ یێن 
گرێدایی وان زمانێن دڤێن ل جهێن تژی عەور و غوبار و 

تژی ژ چەک و داخوازکەرێن هۆزانێ بمینن.
پ/ئەرێتوژوانکەسانیئەوێندژیئاژاوەیێ

دناڤهۆزانێدا؟
ب/ ئەز باوەرناکەم ئەو چەندە یا درست بیت. چونکی 
ئاژاوەیا مەژیان حبرەکێ ئەسلی یە کو نڤیسین تامێ 

ژێ وەردگریت.
پ/ئەڤینی،جهێئەڤینییێلدەڤئاراگونیل
بای دگەل ئەوا دایە دوالڤاهەوای دوێ کیڤەیە؟

دفریتیانژیلسەرهێلێنئاسنی؟
ب/یا باشتر بۆ من هەلبژرادنا دوویێ یە، چونکی 
وێ  ناڤێ  شەمەندەفرەکێ  بن  کەڤتیمە  الشەیەکم  ئەز 

ئیلیزایە.
هەیە شکەستی هەستێ ئــەڤ تــە بۆچی پ/

بەرامبەرئیلیزایێ؟
د  ئــامــاژەیــەکــە  بەلکو  نینە  شکەستن  ئــەڤــە  ب/ 
ناڤبەرا دوو شەهوەتاندا د وی ئامانێ ئاشنانەبوویی ب 

ئەڤینییێ.
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کامیرێن ب کار زێدەرووییە نە ما ئــەرێ پ/
وێنەگرتناهەستانبهێتەکرن؟

ب/ئەز و ئیلیزا وەکی فیلمەکێ سینەمایی بووین 
ل  مەلەڤانیان  ب  و  سۆتن  دهێنە  حەسرەتەکێ  بۆ  کو 
ئەو  حالەتاندا  هەموو  د  لێ  دفرن.  دەریایێ  بانێ  سەر 
کاسێتا سینەماتیکی دەلیڤەیێ ددەتە تەماشەڤانی کو 
ب هووری بوویەرێن قوناغەکا مێژوویا مرۆڤی یا تژی 

ئەڤینی ببینیت.
ئەقلێ سەر ل کاریگەرییێ پتر ژڤان کیژ پ/

هۆزانڤانیدکەت،ئەڤینییانهۆزان؟
ب/بێگومان ئەڤینی.

پ/ئەرێژبەرهندێیەچونکیوەکیئەفیۆنێ
یە؟رێزدارلویسئاراگۆن

ئـــەردی دگــەل ژیایم  ئــەز ل ســەر  ئــەو عەشقا  ب/ 
تێکوەربوویی،  پێلەکا  وەکی  بوو،  تایبەت  یا  گەلەک 

وەکی وێ ئاخا هەموو جۆرێن گوالن تێدا شین دبن.
پ/ئەرێژبەرهندێبووچونکیئەوئەڤینییە
بــەرژەوەنــدی، ب ئەڤینیەکا ب هەژمارتن هاتبوو

وەکیکوهندەکڤێگۆتگۆتکێدبێژن؟
ناڤ  د  بەلکو  بوو،  ژنەک  تنێ  نە ب  ئیلیزا  ب/ 
تژی  و  ــەرخــوەدان  ب ژ  تــژی  مێژوویەکا  ــدا  وێ مەژیێ 
ئەو  جوانییێ،  و  ئـــازادی  دەربـــارەی  مــەزن  بابەتێن  ژ 
نڤیسەرەکا ب رەچەلەک رووسی بوو یا نێزیکە ژ خێزانا 

کو  ژنە  یەکەم  ئەو  مایکۆڤسکی،  مــەزن  هۆزانڤانێ 
خەالتێ "گۆنکۆر" یێ ئەدەبی یێ بلند بدەستڤە ئینای 
ل ساال 1945 ل فەرەنسا، ئەگەر زەاللتر بێژم، ئیلیزا سێ 

چارێکێن هۆزانێ بەرهەمئیناینە.
پ/کیژژئەڤانپترژیێدیبخورتیخوە
تێکهەلییادیترکریە:کۆمۆنیزمێیانئەڤینییێ؟

ب/ئێکەمجار کۆمۆنیزمێ.
پ/ئەرێئەڤچەندەدهێتەپراکتیکرنلسەر
سەرپێهاتییاهەوەیارۆمانتیکدگەلخوەشتڤییاتە

یائەمریکی)نانسیکۆنار(؟
ب/ئەز باوەرناکەم، هەرچەندە گەلەک جاران تۆزا 
سەر  ل  کاریگەرییێ  ــاران  ج گەلەک  ئایدۆلۆجیایێ 
لێدانێن دلی دکەت ل سەر نڤینان و ددەمێن خواستەکێن 
شەهوەتێدا دگەل الشەیان، ئەڤ چەندە ژی ب شێوەیەکێ 

ژ شێوەیان روودایە.
پ/مەبەستاتەدیداراتەبسودفەبوودگەل

ئیلیزایێلکافێیا)باخچەیێلیلەکان(لپاریسێ؟
ب/بەلێ راستە، هەر زوو ئەز کەڤتمە داڤێن وێ ژنێ 
ئەوا روونشتی د وێ کافێیا بەرنیاسدا کو یا روونشتی 

بوو دگەل کومەکا هۆزانڤان، فیلوسوف و نڤیسکاران.
بێژین ئەگەر بیت ــت دروس یا دێ ــەرێ ئ پ/
ئاراگۆنیعەرەببرێکائەندەلوسوگرانادایێن

ئاشکراکرین؟
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ب/بەلێ راستە و ب رێکا وێ تومارا مێژوویی یا 
مەزن ئەز شیام د ناڤ وێ ئاخا تێکهەلدا ب سوزداری 
بگەریێم  دیناتییێ  درەیا  ئەڤینی و کلتۆری، ل وێ  و 
ئیلیزایێ  ژ  مــن  ــەوا  ئـ

وەرگرتی.
ــەرێ ئ پ/
توئیلیزایێ
وەکــــــــــی
کا لە ڤا کە
هـــۆنـــەری
ــوان ــ ــاج ــ ی
ددانی،ئەوا
کـــوتـــەب
حەزژێکرنا
ب وێ
ــرن، ــراکـ ــکـ ــاشـ ئـ
رەخنەورێزگرتنەکا

بێسنووربوراندی؟
سندوقا  مە  دەمــێ  ب/
مــەزن  خەیالێن  یــا  رەش 
ــەکــری، مــە شیا  ڤ

بکەین  بوونەوەراندا  وان  چاڤخشاندنەکێ ل سەر هەموو 
یێن  کــو  هەتا  ســوریــالــی  و  ــی  دادائـ و  ئــەوێــن کۆبیزم 
دکر  گۆرگان  سەرکێشیا  من  سوسیالیستی.  ریالیزمیا 
ژی  چەندە  ئەو  جیهانێ،  موزەخانەیێن  داگیرکرنا  بۆ 
و  بوو  هۆنەری  یێ  ڤەشارتی  مەژییێ  سەرێخستنا  بۆ 

ڤەگەراندنا وی بۆ هەبوونێ.

د پالدایە تو سوسیالیستی ریالیزما ئەرێ پ/
ل ستالینی پەسندانا و سۆڤیەتێدا ئێکەتیا ناڤ
دەستپێکاسالێنسیهالچەرخێبیستێ.هەرچەندە
رەوشەنبیر گرتنا ژ گرتبوون خوە چاڤێن تە کو
وان ژ گەلەک کۆشتنا هەروەسا و رەخنەگران و
الیێ ژ سیبیریا سەربازگەهێن بۆ وان فرێکرنا و

ویڤە؟
راوەستاندنا  د  نەبوو  کاریگەری  چ  دەبابەیان  ب/ 
وی  ل  دکــرن  رووسیا  ل  وی  کارێن  وان  بۆ  ستالینیدا 
دەمی، پا ئەز دا چەوا بمە ئەو نوشدارێ دشێت مەژییێ 
ستالینی د کلوخکێ وی یێ ئاسنی بینتە دەرێ، د ناڤ 

وێ قەسابخانەیا کو دگۆتنێ ئێکەتییا سۆڤیەتی!
ــەڤچــەنــدەبــۆوێڤــەدگــەریــتکــوتە پ/ئ

زارۆکینیەکاخەمناکبێدایکوباببسەربریە؟
پ/نەخێر، وێ قوناغێ بۆ من چ گرنگی نەبوویە، 
ئەز بۆ دەمێ چەندین ساالن د ناڤ خوەشتڤییێن دایکا 
خوە دا بووم، بێی کو ئەز د ناڤ قوناغێن ترسا ناڤخوەییا 

خوەدا دەربازببم.
پ/ئەوچپالدەربوونکوئاراگونپالدایییێ
یانژی هــۆزان،ژن جێگیربیتپشتیویدەمی،

هێلمامارکسیەتێ؟
ب/ئەگەر تو هەرسێیان د ئامانەکێدا کۆمبکەی، دێ 
گەهییە ئەنجامەکێ، هۆزان هێلمەکا مێیاتییە هەروەکی 
هەرسێ  لێ  ئێکە.  سەر  ل  هێلمەکا  مارکسیەت  چەوا 

هێلم ڤەدگەرن بۆ هزرا هەڤژینی و زارۆکبوونێ.
پ/باشەچەوا؟ئەرێدێشێیڤێتیۆریاسەیر

بۆمەهێشتاروونبکەی؟
بێژم، کا چەوا چ  تشتەکێ گرنگ  ئەز دێ  ب/ 
هۆزانێن زەالل نینن د ناڤ هەموو زمانێن جیهانێدا، هوسا 
ژی چ ژنێن زەالل و زەاللکری د ناڤ هێلمێن ژەهراویدا 
نینن، هەروەسان مارکسیەتا لینینی ژی وەکی وان نەیا 
ڤاالیە ژ پرۆلیتاریا خراپکار. ژبەر هندێ هەرسێ پێدڤی 
گوهۆرینێنە ژ وان شکەڤتێن بەرێ یێن کەڤن، هەروەسا 
خوەشیان  بنەمایێن  دشێن  کرن،  نوو  بهێنە  پەیمانان  ب 
پێشبێخن ل سەر گڤاشتنێن ئایدۆلۆجیان ئەوێن ب چێکرنا 

هزرێن پیرۆز هاتینە راسپاردن.
ب چێببیت چەندە ئەڤ پێدڤییە بۆچی پ/
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بۆچووناتە؟
ب/چونکی لڤینێن ئایدۆلۆجیان د جیهانێدا وەکی 
کو  پشتی  دەستپەرێدا.  کریارا  دەمــێ  ل  تبالنە  لڤینا 
دەولەمەندکرنا ئاسۆیی بۆ دروستکرنا بایۆلۆجی هاتییە 

راگرتن.
ئیلیزایێ پ/رەخنەگرفیلیپفۆرستدبێژیت:
کۆمۆنیزمێ ناڤ بۆ نەکریە ئاراگۆنی بانگەوازا
وەکیگەلەکژدوستودوژمنێنویدبێژن.بەلکو
تەنانەتئیلیزایێنەرەحەتیاخوەژبەلشەفیانو
ستالینیاندیارکربوو،ژبەرڤێچەندێئەوئێکەم
داخوازژفەرەنسیانکریسولجنستینی بوو کەس
خوە حەزژێکرنا وێ ژیدا هندێ سەر د بنیاسن،
بۆگورکیومایاکوفسکینەڤەشارتبوو،ئەرێئەڤ

چەندەراستە؟
رێکەکا  ب  ئــەز  چونکی  بیت،  راســت  دبیت  ب/ 
تایبەت دگەل مارکسیەتێ دژیام، من وەسا بزاڤ دگەل 
کرن هەروەکی تیۆرییەکا ئالۆزە، ب هەمان شێوەیێ کو 
وەکی تابلۆیەکێ یە هەموو رەنگ و ئاالڤان وەردگریت، 
بێی کو ب تنێ رەنگێ سوور یان مەنجەل و چەکوچا 

وەربگریت.
پ/چەوا؟

ب/ دەمێ کو ئەز رابوویم ب تێکهەلکرنا دادائی و 
سوریالییێ دگەل کۆمۆنیزمێ بۆ دروستکرنا پلنگەکێ 
کەهی کو لبەر دەرگەهێ دارستانا هەستان بۆ چاڤدێرییا 
خوەدیکا  وێ  بەر  د  الشەیێن  وان  هەموو  خواستەکێن 

ئاسووییدا دەربازدبن بۆ رێگریا ئاسیبوون و تاریاتییێ.
پ/ئەرێچهۆزاننڤیسیبوونبەریبمریت؟

ب/بەلێ هۆزانەکا بێ دێم بوو وەکی کو گەهشتییە 
گۆهێن من د ناڤ وێ پاسا نەفەر ژ بنێ وێ دوال ساردا 

دبرن بۆ مۆزەخانا فیردەوس یا تایبەت ب شاهژنان.
پ/توبەحسێکیژموزەخانەیێدکەی؟

جوانییێ  ب  تایبەت  مۆزەخانەیا  بەحسێ  ئەز  ب/
دکەم، ئەو جهێ کو ژنێن گەلەک جوان و تژی سەحر 
و فتنە و سەرنجراکێش کو ل سەر تەختان دروونشتینە ل 
پشت جامەیەکی دەمێ کو ب چاڤێن خوە تەماشەیی وان 
زەالمێن د بەر واندا دەرباز دبن دکەن، ئاگری بەرددەنە 

دلێن وان.

وێ ــە چــووی ئیلیزایێ ــەل دگـ ــو ت ــەرێ ئـ پ/
مۆزەخانەیێ،یانژیتوبتنێچووی؟

ئێدی  ــەی!!  دکــ ئیلیزایێ  کیژ  بەحسێ  تــو  ب/ 
بیردانکامن ئەڤ ناڤە تێدا نەمایە، ئەز چ بهایان نادەمە 
ڤاالهییێ، پشتی کو ئەز ژ هەموو پێکهاتەیێن خوە یێن 

بەرێ هاتیمە ڤاالکرن.
پ/نەیاگرنگە،هەروەکیئەوێنبوریتێگەهەکە
خەلکێ ب تنێ ب تایبەتە یێ ئێدی و ئاخێ ژ
عەردیڤە،لێئەرێتودشێیبێژیەمەئەوبزاڤێن

هۆزانێئەوێنلڤێرەهەینتوواندنیاسی؟
ب/ل ڤێرە چ تشت نینن ژبلی وان بەرزەخێن بەرەڤ 
گەردوونێ هۆزانێ دچن ل دەرڤەی ئەسمانێ چوارێ، یا 
گۆتییە من کو ئەز دێ دگەل گیانەوەرێ )زنکۆ( چم 
دا من ببەتە وێرێ، لێ هەتا کو گیانێ من ژ الشەیێ 

من دهێتە جوداکرن هنگی.
پ/مەبەستاتەئەوەدێالشەیێخوەلجهەکی
گیانەوەرێ وی دگەل خوە گیانێ ب و هێلی بجە

ئەسمانیچی؟
ب/بەلێ، چونکی دەم د ناڤ وی گەردوونێ هۆزانێدا 
ب تنێ یێ ل سەر گیانان و دوور ژ گۆشتێ بوونەوەران 
ئەوێن کو دچن بۆ راهێنانان ل سەر زمانێن نهێنی دکەن 
و خانەیێن خوە یێن میتافیزیکی رێکدئێخن ب ئاالڤێن 

هۆزانێ و کودێن ئەندازیاری یێن ئەلکترۆنی.
پ/مەبەستاتەئەوەکوتوچهۆزاناننانڤیسی
تــەدا دگیانێ بــوون ــوو ن و پــێــداچــوون کــو هەتا

دهێتەکرن؟
هــۆزان  چونکی  هــوســایــە،  ئەسمانان  ل  بەلێ  ب/
پشتبەستنێ ل سەر دیالێکتیکا ئەشقا بنیاتگەری دکەت 

د دەمێ ڤێرەدا.
پ/ئەرێتەدیداردگەلئەندرێبریتۆنیکریە
جهێ ل ئەسمانی سوریالیا کریە هزرکر هــەوە و

مانەڤاخوەیانوودائاڤابکەن؟
هەموو  ئەسمانی  ل  چونکی  جــاران.  چ  نەخێر  ب/ 

تشت سوریالینە.




