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وەک  بـووم،  لەدایـک  بەهەشـتەوە  تامەزرۆیـی  و  تاسـە  بـە 
منداڵێـک بـۆ قێزەونیـی بـوون گریـام، هەسـتم دەکـرد، لەنێـو 
خـزم و کەسـوکار و کۆمەڵگـەدا، بێگانـەم. هـەر لـە سـەردەمی 
منداڵییمـەوە بـە دوای خـودای خۆمـدا گـەڕام، بـەاڵم شـەیتانم 
دۆزییـەوە. مـن لـە گەنجیمـدا خاچـی مەسـیحم لـە کـۆڵ نـا و 
حاشام لە خودایەک کرد، کە قایلمەندە بەوەی ببێتە کەڵەگای 

کۆیلەگەلێـک، کـە دەسـتی جەلالدەکانیـان مـاچ دەکـەن.

ئاوگوست سترێندبێرگ
لە کتێبی »دۆزەخ« ەوە  
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دەروازەیەک
تا ئێستا چەندین جار کارم لەسەر ژیان و بەرهەمەکانی نووسەری 
گـەورەی سـویدی )ئاوگسـت سـتریندبێرگ( ١٨٤٩-١٩١٢ بـە کـوردی و 
بـە سـویدی کـردووە. یەکـەم بەرکەوتنەکانیشـم لەگـەڵ ئـەم نووسـەرە، 
دەگەڕێتەوە بۆ هەشـتاکانی سـەدەی ڕابردوو، کە لە پەیمانگای هونەرە 
جوانەکانی بەغدا قوتابی بووم و ڕۆژانە کارمان لەسـەر شـانۆنامەکانی 

دەکرد.

و  ژیـان  بـە  زیاتـر  نووسـەرەیە،  ئـەم  زێـدی  کـە  سـویدیش،  لـە 
بەرهەمەکانـی ئاشـنابووم، فێربوونـی زمانـی سـویدی ئـەو دەرگایەی بۆ 
کردمـەوە، کـە ڕاسـتەوخۆ بەرهەمەکانـی بـەو زمانە بخوێنمـەوە، کە پێی 

نووسـراون.

و  فەرهەنگـی  ژیانـی  گرینگـی  و  گـەورە  قۆناغێکـی  سـتریندبێرگ 
ڕۆشنبیری و ئەدەبیی سویدە و هیچ کەسێک ناتوانێت لە دەرەوەی ئەم 
ژینگەیـە و واڵتـی سـویدەوە و لـە دەرەوەی ئـەو فەرهەنگە سـویدییەوە، 

بـە تـەواوی لـە کەسـایەتی سـتریندبێرگ و لـە ئەدەبەکـەی تـێ بـگات.

نووسـەری بـە ئەزموونـی سـویدی و سـتریندبێرگناس )یـان میـرداڵ( 
دەڵێت: »لە سـوید سـتریندبێرگ گرینگییەکی تایبەتی بۆ ئێمە هەیە، ئەو 
بـۆ ئێمـە تەنهـا نووسـەرێک نییـە، ئـەو ژیانێکـە، هەروەهـا ئەویـش هـەر 

وای دەخواسـت. ئـەو خـودی خـۆی لـە ئێمـەدا نووسـیوە.«
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سـتریندبێرگ بەشـێکە لـە سـیمبۆلە نەتەوەییەکانـی واڵتـی سـوید و 
سـویدییەکان، وەک مینیومێنتێکـی نەتەوایەتـی مامەڵـەی لەگـەڵ دەکـەن 
و ڕێـز لـەو کولتـوورە دەوڵەمەنـدە دەگـرن، کـە ئـەم نووسـەرە لـە دوای 

خـۆی بەجێـی هێشـتووە.

ستریندبێرگ یەکجار فرەبەرهەم بووە و هەموو فۆرم و شێوازەکانی 
نووسـین: ڕۆمـان، شـیعر، کورتەچیـرۆک، نۆڤێلـت، شـانۆنامە، پەخشـان، 
ڕیپۆرتاژ، سەفەرنامە، گوتار، ڕەخنەی هونەری و ئەدەبی و لێکۆڵینەوەی 
مێژوویـی تاقیکردۆتـەوە. هەروەهـا دەسـەاڵتێکی ئەفسـووناویی بەسـەر 
زمانـەوە هەبـووە، وا لـە زمـان و وشـە و دەسـتەواژەکان دەکات و بـە 
شـێوەیەک بەکاریـان دەهێنێـت، وه ک تـازە بـن و هەرگیـز لەوەوبـەر، نـە 
لـە ئێسـتا و نـە لـە ڕابـردوودا بـەو شـێوەیە بەکارنەهێنرابن. بە نووسـین 
و داهێنانەکانـی توانیویەتـی زمانـی سـویدی و درامـا و شـانۆی جیهانـی 
نـوێ بکاتـەوە و لەسـەر ئاسـتی جیهـان، چەنـدان دەرگا و هەلومەرجـی 
تـر و جـودا بـە ڕووی ئـەدەب و هونـەردا بکاتـەوە. تـا ئێسـتایش کـۆی 

بەرهەمەکانـی لـە ٧٢ بەرگـدا و نامەکانیشـی لـە ٢٢ بەرگـدا چاپکـراون.

هیـچ نووسـەرێکی سـویدی هێنـدەی سـتریندبێرگ لـە نووسـینەکانیدا 
نەژیـاوە، هیـچ کەسـێکیش هێنـدەی ئـەو بـۆ نووسـینەکانی نەژیـاوە و 
هەرگیز حەزی بە دونیای نهێنیئامێز و شـاردنەوەی شـتگەل نەکردووە 
و وەک نووسـەریش کاری ئەوە بووە پەردە لەسـەر نهێنییەکانی خۆی 

و کەسـانی تـر و کۆمەڵگـە هەڵبماڵێـت.

تریندبێـرگ بـەردەوام لەگـەڵ خۆی، دەوروبەرەکەی و کۆمەڵگەیشـدا 
کردۆتـەوە،  بیـری  تـر  شـێوازی  بـە  بـووە،  دابڕانـدا  و  کێشـە  لـە 
نووسـیویەتی و بـە فۆرمـی جۆراوجـۆر بەرهەمـی تـری خوڵقانـدووە. 
شـوێنێک  هیـچ  لـە  بـووە،  نائـارام  و  گـەڕۆک  کەسـێکی  سـتریندبێرگ 
هەسـتی بـە ئاسـوودەیی نەکـردووە و بـە بەردەوامـی هەمـوو شـتەکانی 



دانا ڕەئووف

١٣

هاوڕێکانـی،  بیروبۆچوونەکانـی،  ڕاسـتییەکان،  خۆیـەوە:  دوای  لـە 
ژنەکانی، منداڵەکانی، ناونیشـانەکانی، شـار و واڵتەکانی بەجێهێشـتووە. 
ئـەم گەڕۆکییەیـش بەشـێک بـووە لـە بەرهەمەکانـی، هەمـوو وێسـتگەی 
شـەمەنەفەرەکان، ژووری کرێگرتـە، هوتێـل، موتێـل، ژووری سـاکاری 
گونـدەکان، شـارە گـەورەکان و واڵتـان، تەنهـا لـە ڕووی جوگرافییـەوە 
شـوێنانە،  ئـەو  بەڵکـو  ئـەو،  گوزەرانـی  جێگـەی  بـۆ  نەبـوون  شـوێنێک 
بەپێـی ڕەوشـی ئـەو ڕۆژگارەی خـۆی و بەپێـی بارودۆخـەکان بوونەتـە 
لـە کارەکانیـدا ڕەنگیـان داوەتـەوە. هەمـوو  شـیعر، وێنـە و سـمبوڵ و 
بەرهەمەکانـی  کـۆی  خۆیـن،  ژیانـی  ڕەنگدانـەوەی  بەرهەمەکانیشـی 

لـە بیۆگرافیایەکـی گشـتگر و گـەورەی ژیانـی. بریتیـن 

نووسـەری سـویدی )ئولـۆف الگەرکرانـس( کـە یەکێـک لـە چڕتریـن 
سـتریندبێرگ  بەرهەمەکانـی  و  ژیـان  لەسـەر  کتێبەکانـی  باشـترین  و 
نووسـیوە، دەڵێـت: ›‹نووسـینی بیۆگرافیـای سـتریندبێرگ، کـە تەنهـا ٦٣ 
سـاڵ ژیـاوە، وەک ئـەوە وایـە بیۆگرافیـای کەسـێک بنووسـیت، کـە ٦٣٠ 

سـاڵ ژیابێـت.‹‹

ژیـان و  بـواری  کـە زوربـەی پسـپۆڕەکانی  ئەوەیشـە،  لەبـەر  هـەر 
شـیکردنەوەی بەرهەمەکانی سـتریندبێرگ، ئەوەیان دووپات کردۆتەوە، 
کـە تەنهـا یـەک سـتریندبێرگ نییـە، بەڵکـو چەنـدان سـتریندبێرگ هـەن و 
هـەر هەمووشـیان لەگـەڵ یەکتریـدا لـە شـەڕدا بـوون، لـە ملمالنێیەکـی 
سـەختی سـۆز و عەقڵدا بوون. سـتریندبێرگ، خۆی، زۆر جار ئاماژەی 
بـۆ ئـەوە کـردووە، کـە )ئـەوان لـەو بڕوایـەدا بـوون مـن بـە بێدەنگیـی 
یـان بـە پیسـی دەکـوژن، بـەاڵم مـن ناتوانـم بمـرم، لەبـەر ئـەوەی مـن وا 
لەدایـک بـووم، کـە بژیـم و سـەرکەوتن بەدەسـت بێنم.( یان لە شـوێنێکی 
تـردا دەڵێـت: )مـن بـۆ ئـەوە نانووسـم، کـە پێـی دەگوترێـت شـیعر، مـن 

دەنووسـم بـۆ ئـەوەی بـە شـەڕ بێـم.(
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ئـەم نووسـەرە هەمیشـە بەگومـان و دوودڵ بـووە، گومـان جـۆرە 
پرنسـیپێک بـووە لـە ژیانیـدا، گومـان لـە هەمـوو شـتێک و لـە هەمـوو 
لـە خـودی  کەسـێک، ئەمەیـش بنەمایەکـی پتـەوی گومـان و دوودڵییـە 
خـۆی. شـەڕی ژن و پیـاو، یەکێـک لـە بابەتـە سـەرەکی و گرینگەکانـی 
ئەدەبـی سـتریندبێرگ پێـک دەهێنێـت. ئەمەیـش شـتێکی ئاسـاییە، چونکـە 
سـتریندبێرگ لـە زوربـەی ڕۆمـان و چیـرۆک و شـانۆنامەکانیدا، وێنـەی 
ژن و پیـاوی لـە ڕووبەڕووبوونـەوەدا کێشـاوە و هەمیشـە ژن و پیـاو 

لەگـەڵ یەکتـری لـە شـەڕدا بـوون.

ئـەم نووسـەرە تەنانـەت بـە ژنەکانیشـی نامـۆ بـووە، لـە ژیانیـدا سـێ 
لەگـەڵ  نـە  نەبـووە،  دڵنیـا  و  ئـارام  هەرگیـز  بـەاڵم  هێنـاوە،  ژنـی  جـار 
ژنەکانـی و نـە لەگـەڵ هیـچ ژن و کەسـێکی تـردا. ئەو هـەر بە تەنها دژی 
ئافـرەت نەبـووە، بەڵکـو دژی خـۆی و هەمـوو کەسـێکی تریـش بـووە، 

چونکـە مرۆڤێکـی نامـۆ و ناتەبـا و جیـاواز بـووە.

کولتـووری  و  ئـەدەب  گرینگـی  الیەنێکـی  تەنهـا  نووسـەرە  ئـەم 
سـویدیی نییـە، بەڵکـو بەشـێکە لـە تەوژمـە هونەری و فیکـری و تەنانەت 
سیاسـییەکانی ئەو دەمەی ئەوروپا و بە هۆشـیارییەوە مامەڵەی لەگەڵ 
کـردوون و لەناویانـدا و لەگەڵیانـدا ژیـاوە. زۆربـەی ژیانیشـی، کـە لـە 
دەرەوەی واڵت بـە تایبەتـی لـە فەڕەنسـا، سویسـرا، دانیمـارک و ئەڵمانیا 

دەباتـە سـەر، ئـەو هەلومەرجـە ئەوروپییـەی بـۆ دەخوڵقێنـن.

لەگـەڵ  ئـەوە  لەبـەر  بـووە،  نامـۆ  و  تەنیـا  کەسـێکی  سـتریندبێرگ 
ئەدەبەکەشـیدا،  لـە  تەنیاییـە  ئـەم  بێگومـان  نەکـردووە.  هەڵـی  کـەس 
کارەکتـەرە  زۆری  بەشـێکی  لـە  و  کەسـایەتی  هەڵسـوکەوتی  لـە 
هیـچ  )بـاوک(  کارەکتـەری  داوەتـەوە:  ڕەنگیـان  بەرجەسـتەکراوەکانیدا 
کەسـێک نییـە، جگـە لـە دوژمنەکانـی، کـە بتوانێـت دوو قسـەیان لەگـەڵ 
بـکات. )خاتـوو ژولیـا( چەنـدە بـە باوکـی نامۆیـە، هێندەیـش بـە جـان و 
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کریسـتین، ئەمـە جگـە لـە کارەکتـەری سـەرەکیی )دۆزەخ( کـە لـە دۆزەخ 
و زیندەخەونێکـی ترسـناکدا، بـە تەنیـا و دوور لـە هەمـوو دونیـا دەژی.

تەنیاییەکـی  و  ژیـان  نامۆیـی  بەسـەر  بـوون  زاڵ  بـۆ  سـتریندبێرگ 
شـانۆ،  کۆمبارسـی  مامۆسـتایی،  کـردووە:  کارێکـی  هەمـوو  ڕەهـادا، 
کۆمەڵگـە،  ڕەخنەگـری  کتێبخانـە،  کارمەنـدی  ڕۆژنامەنووسـی، 
دامەزرێنـەری  وێنەگـر،  وێنەکێـش،  دروسـتکەر،  ئاڵتـون  کیمیاگـەر، 
شـانۆ و بەڕێوەبـەری شـانۆ و شـانۆکار، بێگومـان لـە سـەروو هەمـوو 

نووسـین. کاری  ئەمانەیشـەوە 

کەسیش لە خۆی باشتر باسی ژیان و بیۆگرافیای خۆی نەکردووە. 
ڕوانگـەی  لـە  جۆراوجـۆرەوە،  بۆچوونـی  و  دیـد  لـە  ژیانـی  هەمـوو 
پەیوەندییەکانی و گەشـت و ناکۆکییەکانیەوە لە بەرهەمەکانیدا ڕەنگیان 

داوەتـەوە و بوونەتـە شـیعر و ئـەدەب.

ئـەم نووسـەرە لـە سـاڵەکانی کۆتایـی تەمەنیـدا، لـە هەمـوو کاتێـک 
زیاتـر بیـری لـە پەیوەندییەکانـی نێـوان شـیعر و ژیـان کردۆتـەوە. لـە 
شـیعردا ژیـاوە و ژیانـی کـردووە بە شـیعرێکی بەرز، بە شـانۆنامەیەکی 
خەونئامێـز و لـە ژیانێکـی ئەندێشـەئامێزەوە بـە ڕاڕەوەکانـی ئەدەبێکـی 
تژی لە ژیانی کەسێکی بێپەروادا گەڕاوە. ستریندبێرگ تا دوا ڕۆژەکانی 
ژیانـی، بـە بەردەوامییـەوە لـە دوودڵییـدا ژیـاوە و ئـەم پرسـیارانەی لـە 
خـۆی کـردووە: مـن لـە کوێـم؟ چـۆن هاتـووم بـۆ ئێـرە؟ ئێسـتا مـن بووم 
بەردەوامـە گەردوونییەیـدا  لـەو گەڕانـە  بـەاڵم  بکـەم؟  بـە چـی و چـی 
نەیدەتوانـی لـە خاڵێکـدا بگیرسـێتەوە یـان لـە تەنها دونیایەکـدا بژی، هەر 
لەبـەر ئەوەیشـە لـە کۆتاییـدا دەگاتـە مەسـیحییەت و بڕوایەکـی قووڵـی 

دینـی، تەنهـا بـڕوا ئـەوی گەیاندۆتـە خاڵـە ناکۆتاکانـی ڕۆح.

هیـوادارم ئـەم کتێبـەی منیـش بـە شـێوەیەک لـە شـێوەکان وەاڵمـی 
و  تێگەیشـتن  بـۆ  لەبـاری  زەمینەیەکـی  و  دابێتـەوە  پرسـیارانەی  ئـەو 
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لێکۆڵینـەوەی زیاتـری ژیـان و بەرهەمەکانـی ئـەم نووسـەرە گەورەیـە 
کردبێـت. خـۆش 

دانا ڕەئووف
١٠/ ٥ / ٢٠١٣ ستۆکهۆڵم  



١٧

بەشی یەکەم

منداڵی و سەرەتاکانی ژیان
یوهـان ئاوگوسـت سـتریندبێرگ لـە ڕۆژی بیسـت و دووی مانگـی 
یەکـی سـاڵی ١٨٤٩، لـە ناوچـەی )ڕیدەرهۆڵمـن( لـە شـاری سـتۆکهۆڵم 
لـە دایـک بـووە. باوکـی )کارل ئۆسـکار( ١٨١١ – ١٨٨٢ بـە کاروبـاری 
نۆرلیـن(  ئێلێۆنـۆرا  )ئولریـکا  دایکیشـی  بـووە،  خەریـک  بازرگانییـەوە 
١٨٢٣– ١٨٦٢، ئافرەتێکـی کەنیـزەک و بەردەسـت بـووە لـەالی باوکـی. 
بنەماڵـەی سـتریندبێرگ، لـە باوکیـەوە خەڵکـی ناوچـەی )نۆرالنـد( واتـە 
باکـووری سـوید بـوون، باپیـری )زەکەرییـاس سـتریندبێرگ(، لـە سـاڵی 
١٧٥٨ لـە خێزانێکـی کەشیشـی دەستڕۆیشـتوو لـە دایـک بـووە، باوکـی 
زوو  هـەر  سـتریندبێرگ  باپیـری  دەبێـت،  )یمتالنـد(  ناوچـەی  قەشـەی 

ناوچەکـەی خۆیـان بەجـێ دەهێڵێـت و ڕوو دەکاتـە سـتۆکهۆڵم. 

باپیـری سـتریندبێرگ کەسـایەتییەکی گاریگـەر و بەهێـزی هەبـووە 
و بـە ئاسـانی کاری کردۆتـە سـەر خەڵـک و بـە هەنـگاوی پتـەو و خێـرا 
دەسـت  بـە  سـەربازی  پلەوپایـەی  سـتۆکهۆڵم  لـە  پێشـەوە.  چووەتـە 
دەهێنێـت، لـە هەمـان کاتـدا ڕێکخراوێکـی گەنجـان بـۆ سـەما و مۆسـیقا 
و شـانۆ دادەمەزرێنێـت و چەنـد شـانۆنامەیەکیش بـۆ ئـەو ڕێکخـراوە 

دەنووسـێت.
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هەڵمییـەوە،  کەشـتیی  کاروبـاری  و  بازرگانـی  بـە  بنەماڵەیـە  ئـەم 
کـە تـازە هاتبـووە سـوید خەریـک بـوون. باوکـی سـتریندبێرگ ، کارل 
ئۆسـکار لـە بـاوک و براکانیـەوە ئـەم پیشـەیەی بـۆ دەمێنێتـەوە، وەک 

دەکات. بازرگانیـی  کاری  کەشـتییانە  ئـەو  کارمەندێکـی 

هاوڕێکانیـدا  لەگـەڵ  دواتـر  باوکیـدا،  لەگـەڵ  سـەرەتا  سـتریندبێرگ 
بـە هاوینـان بـە کەشـتیی هەڵمیـی سـەردانی دوورگەکانـی دەوروبـەری 
و  سـەرنجی  جێـگای  بوونەتـە  گەشـتانەیش  ئـەم  دەکات،  سـتۆکهۆڵم 
هـەر لـەم ڕێگایەشـەوە لـە سروشـت نزیـک بۆتـەوە، لێـی ڕامـاوە، لێـی 
کۆڵیوەتـەوە و خۆشەویسـتیی سروشـت و دەریـای ال دروسـت بـووە، 
ڕەنگیـان  بەرهەمەکانیـدا  زۆربـەی  لـە  ژیانـی  درێژایـی  بـە  ئەمەیـش 

داوەتـەوە. 

هاوینـی دوورگـەکان، دەنگـی کەشـتییە هەڵمییـەکان، شـەپۆلی زەریـا 
و دوورگە و دارسـتانەکان، بۆ سـتریندبێرگ دەبنە هێماگەلی مناڵییەکی 
بێگـەرد، دەسـپێکی ژیـان لـە سروشـتێکی دەسـتلێنەدراو و تێڕامانێکـی 
ئەبـەدی. کارل ئۆسـکاری باوکـی، پەیوەندییەکـی دڵـداری لەگـەڵ ئولریکا 
ئێلێۆنۆرا نۆرلین هەبووە و بەرلەوەی لە ساڵی ١٨٤٧ دا هاوسەرگیری 
بکەن، دوو منداڵی لێی بووە: ئاکسل و ئۆسکار. دوای ئەوان ئاوگوست، 
ئولـوۆف و ئەمجـا سـێ کچـی تـر، ئاننـا، ئەلیزابێـت و ئێلیۆنـۆرا لـە دایـک 

دەبن. 

مۆسـیقاییان  بەهـرەی  سـتریندبێرگ  براکانـی  و  خوشـک  هەمـوو 
هەبووە و هونەری مۆسـیقا شـتێکی هاوبەشـی ژیانی ئەم خێزانە بووە. 
ئێلێۆنۆرا پیانۆی ژەنیوە. ئاننا و ئۆسـکار کەمانچەژەن و ئاکسـل چەلۆ، 
ئاکسـل لـە بەرەنجامـدا دەبێتـە هونەرمەندێکـی مۆسـیقی ددانپێدانـراو و 

مۆسـیقایش دەبێتـە پیشـەی سـەرەکیی ژیـان و گوزەرانـی.

ستریندبێرگ لە شیعر و بەرهەمە سەرەتاییەکانیدا، باسی شەوچەرە 
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لێرەیشـەوە  هـەر  دەکات،  بنەماڵەکەیـان  نـاو  شـەوانی  مۆسـیقای  و 
ئـارەزووی بـۆ مۆسـیقا پـەرە دەسـێنێت و لەنێـو بەرهەمەکانیـدا ڕەنـگ 
دەداتـەوە. بێتهۆڤـن و شـۆپان دەبنـە دوو کۆمپۆسـتیۆر و مۆسـیقاری 
گـەورە و نزیـک لـە ڕۆحـی سـتریندبێرگ-ەوە، کـە بـەردەوام گوێیـان لێ 

دەگرێـت.

باوکی سـتریندبێرگ لە سـاڵی ١٨٥٣ دا زیانێکی زۆر لە کار و باری 
بازرگانییەکانیـدا دەکات و بـەم هۆیەیشـەوە نابـووت دەبێـت، ئەمەیـش 
دەبێتـە هـۆی دروسـتبوونی چەندیـن کێشـەی ئابـووری و کۆمەاڵیەتـی 
و کاریگەرییەکـی خراپیـش بەسـەر ڕەوتـی ژیانـی ئـەو بنەماڵەیـەوە جـێ 

دێڵێت. 

لـە سـاڵی ١٨٧٥ دا، دوای ئـەوەی بـاری گـوزەران و بازرگانییەکەیان 
کاتـەدا  لـەم  ئـا  باوکـی  خـۆی،  پێشـووی  دۆخـی  بـۆ  دەگەڕێتـەوە 
کاروکاسـپییەکەیان بە )ئۆسـکار( ی کوڕی دەسـپێرێت، ئەمەیش دەبێتە 
هۆی سـەرەتای ناکۆکییەک لەنێوان سـتریندبێرگ و باوکی، کە هەرگیز 

ڕەوتـی ئاسـایی و سروشـتی خـۆی وەرناگرێتـەوە.

سـتریندبێرگ بـە درێژایـی ژیانـی لەگـەڵ باوکیـدا ناکـۆک و دژ دەبێت 
و پەیوەندییەکانـی نێوانیـان پەیوەنـدی بـاوک و کـوڕ لەخـۆ ناگـرن. هـەر 
لەسـەر زمانی کارەکتەری )نەناسـراو( لە شـانۆنامەی )بەرەو دیمەشـق( 
دا، کە کارێکی چڕی بیوگرافییە و لە سـاڵی ١٨٩٨ دا بەشـی یەکەمی لە 
پاریـس نووسـیوە، ئـەوە دووپـات دەکاتـەوە، کـە یەکێـک لـە گوناهەکانـی 
ئەوەیـە ئامـادەی بەخاکسـپاردنی باوکـی نەبـووە، بـەاڵم بـە پێچەوانـەوە 
دایکـی زۆر خۆشویسـتووە و پەیوەندییەکـی رۆحیـی گـەرم و پـر لـە 

سـۆز و خۆشەویسـتی لـە نێوانیانـدا هەبـووە.

دایکـی سـتریندبێرگ لـە چینێکـی هـەژاردا گـەورە بـووە، باوکـی بـە 
کاروبـاری بەرگدروونـەوە خەریـک بـووە و جگـە لـە ئولریـکا ئێلێۆنـۆرا، 
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پـازدە منداڵـی تـری هەبـووە، پێنجیـان هـەر بـە منداڵـی مـردوون. دایک و 
باوکی ستریندبێرگ بڕوایەکی قووڵ و پتەویان بە مەسیحییەت هەبووە، 
منداڵەکانیـان فێـری ئـەوە کردبوو نوێژ بکەن، هەموو یەکشـەمووانێکیش 
سـەردانی کڵێسـایان کـردووە، هـەر لێـرەوە، لـە سـەرەتاکانی تەمەنیەوە، 
پـەروەردە  مەسـیحییەت  بیروبـاوەڕی  و  ئایینییـەکان  دابونەریتـە  بـە 
دەکرێـت. سـتریندبێرگ لـە کڵێسـای )ڕیدەرهۆڵمـن( بە پادشـاکانی سـوید 
بـە  پادشـای سـویدی  لـەم کڵێسـایەدا سـێ  بـۆ نموونـە  ئاشـنا دەبێـت، 
خـاک سـپێردراون: گوسـتاڤ ئادۆڵفـی دووەم و کارلـی دوانزەیـەم، کـە 
لـە بەرەکانـی شـەڕدا کـوژراون، هـاوکات گوسـتاڤی سـێیەم، کـە ئەویـش 

لەنـاو خانووبـەرەی ئۆپێـرادا لـە سـتۆکهۆڵم دەکوژرێـت.

لـە  کـردووە،  کڵێسـایەی  ئـەم  سـەردانی  زۆرجـار  سـتریندبێرگ 
گـۆڕی ئـەم پادشـایانە وردبۆتـەوە و بیـری لـە ژیـان و پەیوەندییـەکان 
لـە سـێ  پادشـایە  ئـەم سـێ  ژیانـی  دواتـر  کردۆتـەوە،  دەسـەاڵتیان  و 

دەنووسـێت. جیـاوازدا  و  نـاوەزە  شـانۆنامەی 

ستریندبێرگ هەر لە منداڵییەوە کەسێکی شەرمن و گۆشەگیر بووە، 
ئاکسـلی بـرای گوتویەتـی: ›‹سـتریندبێرگ بـە منداڵـی، بـۆ ئـەوەی کـەس 
سـەیری نـەکات، چووەتـە نـاو کەنتۆرەکانـەوە و بـە دزییـەوە دەرپێکـەی 
ئـەوە  بـۆ  ئاماژەیـان  قوتابخانەیشـی  ژێـرەوەی گۆڕیـوە.‹‹ هاوڕێکانـی 
کـردووە، کـە کەسـێکی هێمـن بـووە و هەرگیـز نەبۆتـە جێگای سـەرنجی 
قەرەباڵغیـی  بـە  حـەزی  ژیانیـدا  هەمـوو  لـە  ئەوەیشـدا،  لەگـەڵ  کـەس. 
بـن،  لـە دەوری  ببینێـت و خەڵـک  بـووە خەڵـک  پێـی خـۆش  کـردووە، 
لـەم ڕووەوە خـۆی گوتویەتـی: ›‹بـۆ دەوڵەمەندکردنـی ڕۆح و ژیانێکـی 
ئـازاد، تێکەاڵوبوونـی خەڵـک هـەر زۆر گرینگـە، تـا زیاتر خەڵک ببینیت و 
قسـەیان لەگـەڵ بکەیـت، زیاتـر دید و بۆچوونـت دەبێت و ئەزموونەکانی 

ژیانـت دەوڵەمەندتـر دەبـن.‹‹
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هیچ نووسـەرێکی باکووری ئەوروپا، هێندەی سـتریندبێرگ شـادمان 
و بەختیـار نەبـووە بـەوەی، کـە لەسـەر مێـزی خـواردن و خواردنـەوە 
لەگـەڵ هاوڕێکانـی دابنیشـێت، بـەاڵم هەمیشـە شـتێکی بچـووک، پەیڤێکی 
داوە.  تێـک  میزاجـی  و  کـردووە  بێـزاری  جیـاواز  دانیشـتنێکی  البـەال، 
بێگومـان لـە نووسـینەکانیدا بـە وردی ئامـاژەی بـۆ ئـەوە کـردووە، کـە 
هەمیشـە شـتێک لـەم دانیشـتنانەدا هەڕەشـەی لـەو سـاتە پـڕ لـە خۆشـی 

و بەختیارییانـە کـردووە.

سـتریندبێرگ هەر لە سـەرەتاکانی ژیانیەوە، لە هەر شـتێک نیگەران 
لـە هـەر کەسـێک تـووڕە بوایـە یـان تووشـی هـەر ناکۆکییـەک  بوایـە، 
ببوایـە، گوتویەتـی: )خـۆم دەکـوژم و کۆتایـی بـە ژیانـم دەهێنـم.( ئـەم 
جـۆرە  بـە  دەبێـت  نووسـەرەدا،  ئـەم  فەرهەنگـی  لـە  دەسـتەواژەیەیش، 
)کاردانەوە و تووڕەبوونێکی بەهێز(. ›‹خۆم دەکوژم‹‹ دەبێتە هێمایەک 
بـۆ سـتریندبێرگ کـە سـاڵ بـە سـاڵ وەک مـرۆڤ، لـە دونیـای فەنتازیاوە 
تەنهـا  لـە جیهانـی شـیعر و نووسـینەکانیدا دەژی،  نزیـک دەبێتـەوە و 
ڕووداوێکـی بچـووک، خەوشـێک یـان خەونێکـی ناخـۆش بـەس بـووە بۆ 

ئـەوەی مـەرگ لـە نزیکـەوە ببینێـت.

لەوانەیـە بیرکردنـەوە لـە خۆکوشـتن بـۆ ئـەو، بـە ڕاسـتی تەقەالیـەک 
بووبێـت بـۆ خۆکوشـتن، بـەاڵم هەمـوو پسـپۆڕ و شـارەزایانی بـواری 
لـەالی  خۆکوشـتن  کـە  کـردووە،  ئـەوە  بـۆ  ئاماژەیـان  سـتریندبێرگ 
و  میتافـۆر  جـۆرە  و  ناگەیەنێـت  خۆکوشـتن  مانـای  سـتریندبێرگ، 
گوزارشتێک بووە لە ڕەوشی ژیانی خۆی، لە بێزاری، لە تووڕەبوونێکی 

بـەردەوام و لـە نزیکـەوە بینینـی مـەرگ و هەسـتکردن بـە مـردن.

یەکێـک لـە گەورەتریـن کارەسـات و ڕووداوەکانـی ژیانـی خێزانـی و 
خانەوادەکـەی، نەخۆشـیی دایکـی و مردنـە کتوپڕەکـەی دەبێـت. ئولریـکا 
نۆرلین-ی دایکی لە بیسـتی مانگی مارتی سـاڵی ١٨٦٢ دا بە نەخۆشـی 
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کۆچـی دوایـی کـردووە. سـتریندبێرگ لەو دەمەدا تەمەنی تەنها سـیازدە 
و  پـەژارە  و  ڕاچڵەکیـن  تووشـی  دایکـی  مردنـی  بـە  و  دەبێـت  سـااڵن 
ئازارێکـی زۆر دەبێـت و بـە قووڵـی خـەم دایدەگرێـت، بـە شـێوەیەک تـا 

دوا سـاتەکانی تەمەنیشـی هـەر بیـری لـە دایکـی کردۆتـەوە.



٢٣

بەشی دووەم

ستریندبێرگی نووسەر

سـتریندبێرگ لـە پاییـزی سـاڵی ١٨٦٧ لـە زانکـۆی ئۆپسـاال دەسـت 
دەکات بـە خوێندنـی زانسـتی دەرمـان، بـەاڵم لەسـەر خوێنـدن بـەردەوام 
نابێـت و دەگەڕێتـەوە بـۆ سـتۆکهۆڵم تـا لـە شـانۆی پادشـایەتی ببێـت 
بـە ئەکتـەر. وەک ئەکتـەر بـو ڕۆڵـی زۆر بچـووک و الوەکـی لـە چەنـد 
شـانۆگەرییەکدا بەشـداری دەکات، بـەاڵم ئـەو بەهـرە هونەرییـەی نابێـت 
تا ببێتە ئەکتەر، خۆیشـی هەسـت بە بێبەهرەیی خۆی لە بواری نواندندا 
دەکات، لەبەر ئەوە هەر زوو لە کار و پیشەی ئەکتەریی دەکشێتەوە و 

لەبریـی ئـەوە هـەوڵ دەدات دەقـی شـانۆیی بنووسـێت. 

سـتریندبێرگ لـە ڕۆمانـی )کـوڕی کارەکـەر( کـە بیۆگرافیـای ژیانـی 
خۆیەتـی و بریتییـە لـە دوو بەشـی گـەورە، کـە لەنێوان سـااڵنی ١٨٤٩ – 
١٨٦٧ دا نووسـیویەتی، باسـی ئـەم ڕووداوەی کـردووە و بـەم شـێوەیە 
داوای  پادشـایەتی  شـانۆی  »لـە  دەگێڕێتـەوە:  یادەوەرییانـەی  ئـەو 
ئـەوەم کـرد، یەکێـک لـە ڕۆڵـە سـەرەکییەکانم بدەنـێ و وەک ئەکتەریـش 
دامبمەزرێنـن.« بـەاڵم ئـەو داوایـەی جێبەجـی ناکرێـت و لەبریـی ئـەوە 
پێـی دەڵێـن، کـە بچێـت هونـەری نوانـدن بخوێنێـت و دوایـی بگەڕێتـەوە.
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دڵـی  بـە  دەکات،  نائومێدیـی  تووشـی  سـتریندبێرگ  وەاڵمـە  ئـەم 
شـکاو و پـڕ لـە گریانـەوە دەگەڕێتـەوە بـۆ ماڵـەوە، چەنـد ڕۆژێـک دواتـر 
شـانۆنامەیەکی کۆمیـدی لـە دوو بەشـدا دەنووسـێت. ئـەم شـانۆنامەیە، 
وەک کاردانەوەیەکی ئەو ڕووداوەی شـانۆی پادشـایەتی دەنووسـێت و 

هەمـوو شـانۆنامەکەیش بـە چـوار ڕۆژ تـەواو دەکات.

لەنێـوان سـااڵنی ١٨٧٠ – ١٨٧٢ لـە زانکـۆی ئۆپسـاال، سـەرلەنوێ 
لـە سـتۆکهۆڵم  بـەاڵم کاتەکانـی زیاتـر  بـە خوێنـدن،  دەسـت دەکاتـەوە 

تاقیکردنـەوەی )التیـن( دەردەچێـت. لـە  بەسـەر دەبـات و تەنهـا 

سـتریندبێرگ هەوڵ دەدات لە ئۆپسـاال زمانەکانی باکوور، ئێسـتێتیکا 
و زمانـە مۆدێرنـەکان بخوێنێـت، بـەاڵم سـەرکەوتنێکی ئەوتـۆ بە دەسـت 
بـۆ  دەگەڕێتـەوە  تـەواوی  بـە  و  دەهێڵێـت  بەجـێ  ئۆپسـاال  و  ناهێنێـت 
سـتۆکهۆڵم. ئەمەیـش کێشـەکانی لەگـەڵ باوکـی زیاتـر قـووڵ دەکاتـەوە.

و  ناهێنێـت  بەدەسـت  بڕوانامەیـەک  هیـچ  سـتریندبێرگ  هەرچەنـدە 
ناتوانێـت خوێندنـی زانکـۆ تـەواو بـکات، بـەاڵم هـەر لـەم قۆناخـەدا فـۆرم 
و سـتایلێکی تایبـەت بـە خـۆی دەدۆزێتـەوە، زمانێکـی شـیعری بـەکار 
لـه م  ببێتـه  نووسـه ر. هـه ر  ئـه وه  ده دات  دەهێنێـت و خۆیشـی بڕیـاری 
ده مه یشـدا ده سـت ده کات به  نووسـینی نامه .  له  سـه ره تاوه ، که  ده زانێت 
ده یه وێـت ببێـت بـه  نووسـه ر و لـه  جیهانـی ئـه ده ب و هونـه ردا ده ژی، بـه  
بـه م شـێوه یه یش  و  نامه نووسـین  بـه   ده کات  ده سـت  گـه وره   خه تێکـی 
هه مـوو  لـه   نامه نـووس  سـه یرترین  و  گه وره تریـن  لـه   یه کێـک  ده بێتـه  

جیهانیـدا. ئه ده بـی 

یه کێـک لـه  نامـه  به راییه کانـی، کـه  لـه  ونبـوون ڕزگاری بـووه  و لـە 
ئەرشـیفەکەی سـتریندبێرگ دا پارێزراوە، ده گه ڕێته وه  بۆ سـاڵی ١٨٥٨، 
کـه  لـه  ته مه نـی نـۆ سـاڵیدا، لـه  یه کێک له  گه شـته کانی پشـووی هاویندا بۆ 
ماڵـه وه ی نووسـیوه .  نامه کانیـش لـه  ڕووی کـورت و درێـژی، ناوه ڕۆک 
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و تۆنـی نووسـینه کانیانە وه  جیاوازییـان هه یـه  و زۆربه یـان بـه  زمانێکـی 
ئه ده بی نووسـراون.

سـتریندبێرگ لـه  به شـێکی زۆری ژیانیـدا، به تایبه تـی له نێـوان ته مه نی 
ئامۆزایه کیـدا  له گـه ڵ  نامـه ی  سـاڵیدا،  په نجـا  و  سـاڵی  یـه ک  و  بیسـت 
به رده وامـی  بـه   و  گۆڕیوه تـه وه   سـتریندبێرگ(  ئۆسـکار  )یوهـان 
سـه باره ت بـه  هه مـوو شـتێک، گـه وره  و بچـووک دوواوه :  که  بۆ هه موو 
شـتێک ڕاده کات، کـه  لـه الی دایکـی گریـاوه  یـان بـۆ هه ندێـک شـت خـۆی 
هه ڵکێشـاوه ، چۆتـه  دونیـای فه نتازیـاوه ، لـه  خه ڵـک تـووڕه  بـووه ، پالنـی 
خۆکوشـتنی دانـاوه ، باسـی عیشـقی  خـۆی کـردووه  و شـه ڕی له گـه ڵ 
دونیـای ئافـره ت کـردووه ... هتـد.  هـه ر لـه م نامانـه دا بـه  وردی پـه رده  
له سـه ر هه مـوو خاڵـه  الواز و به هێزه کانـی ژیانـی هه ڵده ماڵێـت و باسـی 
شـته  تایبه تمه نده کانـی ده کات و بـه  تـه واوی خـۆی لـه  بـه رده م ئاوێنـه ی 
ژیانـی  شـوێنپێی  ده توانیـن  نامانـه وه   لـه م  ده کاتـه وه .  ڕووت  ژیانـدا 
سـتریندبێرگ بکه ویـن، هه ندێـک جـار سـه عات بـه  سـه عات و لـه  هه مـوو 
چه شـن و جۆرێـک و بـۆ هه مـوو که سـێک نامـه ی نووسـیوه ، نامه کانـی 
چ لـه  ڕووی چۆنیه تـی و چ لـه  ڕووی چەندایەتیشـەوە  جێـگای سـه رنجن 
و به شـێکی گرینگـی ژیانـی سـتریندبێرگ ده خه نـه  ژێـر تیشـکی سـه رنج 
و لێکۆڵینـه وەوە . یه کێـک لـه  هـۆکاره  سـه ره کییه کانی سـتریندبێرگ-یش، 
کـه  بـه م شـێوه  به ربـاوه  بـە بەردەوامـی نامـه ی نووسـیوه ، ده گه ڕێتـه وه  
بـۆ ئـه وه ی، ئـه م نووسـه ره  که سـێکی که مـدوو و شـه رمن بـووه  و بـۆ 
ئـه و، نامه نووسـین ئامرازێکـی گرینگـی په یوه ندیکـردن بـووه  بـه  دونیـای 

ده ره وه .  

سـتریندبێرگ لـه  نامه کانیـدا چـی تـر ئـه و که سـه  شـه رمنه  نه بـووه  و 
بووه ته  پاڵه وانێکی ڕامنه کراو و سـڵی له  هیچ که سـێک و لە هیچ شـتێک 
نه کردۆتـه وه  و هیـچ شـتێک به ربه سـت نه بـووه  لـه  به رده میـدا، ئه مـه  جگه  
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لـه وه ی نامه نووسـین بـۆ ئـه و په یامێـک بـووه  و ویسـتوویه تی ئامانجێـک 
بپێکێـت. هه روه هـا سـتریندبێرگ به شـێکی درێـژی ژیانـی لـه  ده ره وه ی 
واڵت، لـه  ئه ڵمانیـا، فه ڕه نسـا، سویسـرا، دانیمـارک به سـه ربردووه  و لـه  
په یوه ندییه کانیـدا له گـه ڵ سـوید، بـه  نامه نووسـین بـه رده وام بـووه . هـه ر 
خۆیشـی به رپرسـیاری یه که مـی بـاو کردنـه وه ی به رهه مه کانـی بـووه  و 
لـه  په یوه ندییەکـی به رده وامـدا بـووه  له گـه ڵ ڕۆژنامـه ، گۆڤـار، ڕیژیسـۆر، 
ئه کتـه ر، دەسـتگای چاپه مه نـی و وه رگێڕه کانیـدا، ئـه م په یوه ندییانه یـش 
لـه  ڕێـگای نامه کانیـه وه  بـووه . دیـارە نامەکانیشـی به  ڕاشـکاوی و دڵێکی 
کراوه وه  نووسیوه . به  بێ هیچ سا نسۆرێک باسی شته  تایبه تمه نده کانی 
دەکات، چ لـه  ڕووی ده روونییـه وه بووبێـت  یـان لـه  ڕووی داراییـەوە، 
یـان لـە ڕووی په یوه ندییـه  ئیرۆتیکییه کانـی و بیروبۆچوونـه  ڕادیـکاڵ و 
سیاسـییه کانییه وه  بووبێت. ئه و نامانه یش، که  له  سـاڵی ١٨٨٠ به  دواوه  
نووسـیونی، مه ودایه کـی فراوانیـان له خـۆ گرتـووه ، نامـه کان درێژتـر و 
هه مه الیه نن و به وپه ڕی ئاگاییه وه  نووسـراون. زۆر جار گرانه  بزانرێت 
مه به سـتی لـه  چ شـتێکه ، شـیعره  یـان کارەکتـه ری به رهه مـه  ئه ده بـی و 
بـۆ  ئامـاژه ی  گرینگـه   لێـره دا  ئـه وه ی  بـه اڵم  ده دوێـن.  شـانۆییه کانیه تی 
بکرێـت ئه وه یـه ، کـه  سـتریندبێرگ لـه م نامانـه دا چـی نووسـیبێت و بـۆ 
کێـی ناردبێـت، مـرۆڤ ڕووبـه ڕووی زمانێکـی شـیعری و ئه ده بیـی بـااڵ 

ده بێته وه .

شانۆ و ده ستپێکی گرینگ

مانگـی  سـیی  لـه   سـتریندبێرگ،  به راییه کانـی  شـانۆنامه   لـه   یه کێـک 
نـۆی سـاڵی ١٨٧٠ دا، کـه  ته مه نـی ته نهـا بیسـت و یـه ک سـااڵن ده بێـت، 
له سـه ر شـانۆی پادشـایه تی پێشـکه ش ده کرێـت. ئـه م نه مایشـە  ده بێتـه  
ده چێتـه   نـاوی  یه که مجـار  بـۆ  ئـەودا؛  ژیانـی  لـه   گـه وره   ڕووداوێکـی 
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شـانۆنامه که ی  ڕۆژنامـه کان  و  پادشـایه تییه وه   شـانۆی  ڕێپۆرتـواری 
خـۆی  له گـه ڵ  مامه ڵـه   شانۆنامه نووسـیش  وه ک  و  هه ڵده سـه نگێنن 
ده کـه ن. هه رچه نـده  ڕه خنه گـره کان هێـرش ده که نـه  سـه ر ده قه کـه ، بـه اڵم 
سـتریندبێرگ بـه م شـانۆنامه یه  یه کـه م هه وڵه کانـی بـه  فه رمیـی بوونـی 
خـۆی، وه ک نووسـه رێک ده خاتـه  ڕوو، بـه  تایبه تـی شـانۆنامه که ی لـه و 
شـانۆیه دا نه مایـش ده کرێـت، کـه  چه نـد سـاڵێک له وه وبـه ر ته نهـا وه ک 
گرینگـی  هێنـده   ئـه وه   له بـه ر  کردبـوو.  له گـه ڵ  مامه ڵه یـان  کۆمبارسـێک 

نـادات بـه  ڕه خنـه کان و باکـی بـه  قسـەی ڕه خنه گـره کان نابێـت.

سـتریندبێرگ دوای سـاڵێک، وه ک شـانۆنامه نووس ده گه ڕێتـه وه  بـۆ 
شـانۆی پاشـایه تی؛ له  ١٦ ی مانگی ده ی سـاڵی ١٨٧١ دا شـانۆنامه یه کی 
تـری کورتـی یـه ک په رده یـی، بـه  نێـوی )لـه  ڕۆم( پێشـکه ش ده کرێتـه وه . 
پانزه یـه م(  کارڵـی  )شـا  به ڕێکـه وت  نه مایشـه دا،  ئـه و  ڕۆژی  یه کـه م  لـه  
لـه وێ ئامـادە ده بێـت، نه مایشـه که   پادشـای ئـەو کاتـەی واڵتـی سـوید 
سـه رنجی ڕاده کێشـێت، له بـه ر ئـه وە، وه ک پاداشـتێک و هاندانێکـی ئـه و 

نووسـه ره  گه نجـه،   دووسـه د کرۆنـی پـێ دەبەخشـێت.

لـه  هه مـان سـاڵدا، وه ک ڕۆژنامه نـووس و دواتریـش  سـتریندبێرگ 
و  ئه ده بـی  ناوه نـده   لـه   زیاتـر  و  ده بێـت  کار  بـه   ده سـت  مامۆسـتا 
هونه رییه کانـدا ده ناسـرێت. هـه ر لـه م سـااڵنه دا، یه کـه م کۆمه ڵـه  چیرۆکـی 
و  ده کات  ئۆپسـاالی  ژیانـی  به رجه سـته ی  کـه   ده کاتـه وه ،  بـاو  خـۆی 
هـه ر  هه روه هـا  ده ده نـه وه ،  ڕه نـگ  ڕووداوه کانیـدا  لـه   ئۆپسـاال  شـاری 
لـه   ده نووسـێت،  کۆمه اڵیه تییه کانـی  ڕه خنـه   ئۆپسـاالوه   مۆتیڤه کانـی  لـه  
ئه ده بێکـی  بنه ماکانـی  و  ده که وێتـه وه  دوور  ڕۆمانتیکییـه کان  شـێوازه  

ده نێـت. واقیعـی ڕۆ 



ئاوگوست سرتیندبێرگ

٢٨

ئوستاد ئولۆف

بـۆ  هاوڕێیه کیـدا  له گـه ڵ چه نـد  هاوینـی سـاڵی ١٨٧٢  سـتریندبێرگ 
گەشـت و گـوزار ده چـن بـۆ دوورگـه ی شـیمن، کـه  ده که وێتـه  باکـووری 
دوورگه یـه ی  ئـه و  سـتریندبێرگ  سـتۆکهۆڵمه وه .   شـاری  خۆرئـاوای 
زۆر خـۆش ویسـتووەو چه نـد جارێکـی تـر لـه  ته مه نـی گه نجێتیـدا، وه ک 

میوانـی هاوینـه  سـه ردانی کـردووه  و تیـا ماوەتـەوە.

لـه م دوورگه یـه دا، له گـه ڵ هاوڕێکانـی و له نـاو سروشـته  جوانه که یـدا، 
مانگـی  و  شـه ش  مانگـی  سـه ره تای  له نێـوان  کـورت؛  ماوه یه کـی  بـه  
هه شـتدا، شـانۆنامه ی )ئوسـتاد ئولـۆف( ده نووسـێت. سـتریندبێرگ لـەو 
کاتـەدا، کـە ئـەو شـانۆنامەیە دەنووسـێت ته مه نـی ته نهـا بیسـت و سـێ 
سـااڵن بـووه ، ئه مه یـش سـه ره تای ئاماژه کانـی بلیمه تیـی ئـه م نووسـه ره  
و  ئاینیـی  شـانۆنامه یه کی  ئولـۆف،  ئوسـتاد  ده کات.  ئاشـکرا  گه وره یـه  
زمانێکـی  شـانۆیی،  قووڵـی  دیدێکـی  چـڕ،  ناوه ڕۆکێکـی  لـه   مێژووییـه ، 
پەیوه ندییەکـی  زینـدوو،  و  بەهێـز  کارەکتـه ری  وێناکردنـی  سـاکار، 
میکانیزمـی نێـوان کارەکتـه ره کان، ئه تمۆسـفێر، ڕۆنانێکی درامیی پته و و 
خوێندنه وه یه کـی نوێـی مێـژوودا، به رجه سـته ی دیدێکـی ڕیفۆرمخوازانـه  
ده کات. لـه  ڕووی ته کنیکیشـه وه ، دەقەکـە لـه  کۆمه ڵـه  دیمه نێکـی کـورت 
و سـانا پێـک هاتـووه . سـتریندبێرگ لـه و ته مه نه یـدا سـوودێکی زۆری لـه  
مێـژووی  ته کنیکـی شـانۆییه  مێژووییه کانـی شه کسـپیر وه رگرتـووه  و 
لـه  زه مه نێکـی نـوێ و لـه  دیدێکـی تـره وه  ڕاڤـه  کـردووه. شـانۆنامه که یش 
پیتـری(ی  )ئـوالوس  که سـایه تیی  باسـی  کاتۆلیکیـدا  ژینگه یه کـی  لـه  
قه شـه  ده کات؛ ئـه م قه شـه یه  گه نجێکـی ئیمانـداری سـویدی بـووه ، بـه اڵم 
ئه زموونێکـی زۆری لـه  کار و پێشـه ی قه شـه ییدا نه بـووه  و لـه  هه ندێـک 
لـه  گه مه کانـی نێـوان کڵێسـا و ده سـه اڵت نه گه یشـتووه . له گـه ڵ ئه وه یشـدا 
چه ندیـن ڕیفـۆرم ده کات و گه ره کـی بـووه  سـه رکردایه تیی ته وژمێکـی 
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ڕادیـکاڵ و پـڕ لـه  گۆڕانـکاری لـه  کۆمه ڵگەی سـویدیدا به رپـا بکات. به اڵم 
ئـه م قه شـه  گه نجـه  لـه  هه مـوو کار و پالنه کانیـدا سـه رکه وتوو نابێـت، 
لـه  پێـش هه مـوو شـتێکه وه  ده گه ڕێتـه وه  بـۆ ملکه چـی  هۆکاره که یشـی، 
ئـه م سـه رکرده  ڕادیکاڵـه  گه نجـه  بـۆ به شـێکی زۆر لـه  یاسـاکانی ده وڵه ت 
و هێـزی ده سـه اڵت. ئـوالوس پێتـری لـه  زه مه نـی )گوسـتاڤ ڤاسـا( دا 
ژیـاوه ، گوسـتاڤ ڤاسـایش پادشـایه کی بـه  ده سـه اڵت و به هێـز بـووه ، 
له بـه ر ئـه وه  ئـوالوس پێتـری نه یتوانیـوه  بـه  هیـچ شـێوه یه ک دژایەتـی و 

ملمالنێـی دەسـەاڵتە بەهێزەکـەی ئـه م پادشـایه  بـکات. 

شـانۆی  لـه   به شـێک  ده بنـه   شـانۆنامەیەدا،  لـەم  کڵێسـاکان  هۆڵـی 
دووره وه   لـه   جـار  هه ندێـک  کڵێسـایانه یش  ئـه و  زه نگـی  ڕووداوه کان، 
ده بیسـترێن، ئەمەیـش وه ک ئاماژه یـه ک بـۆ ڕۆڵ و ده سـه اڵتی بەهێـزی 

کلێسـا.

ئـه م ده قـه ی سـتریندبێرگ، له سـه ر ئاسـتێکی تـر و لـه  چه ندیـن پالندا، 
دینـی، هه روه هـا  باسـی ده سـه اڵت، ده سـه اڵتی سیاسـیی و ده سـه اڵتی 
کێشـه ی نێوان ئه م دوو ده سـه اڵته یش ده کات. ده سـه اڵته  ئاسـمانییه کان 
بـە ده سـه اڵتی سیاسـیی سـه ر زه وی و نـاو کۆمه ڵگـە بـه راورد ده کات، 
کۆیـان ده کاتـه وه ، لێکیـان جیـا ده کاته وه ، ڕووبـه ڕووی یه کیان ده کاته وه  
و  ده سـه اڵت  به کارهێنانـی  ترسـناکه کانی  مه سـه له   بـه   ئاماژه یـش  و 

ده سـه اڵتی دینـی ده کات.

لـه م شـانۆنامه یه دا چه ندیـن وێنـه ، دیـدی جیاواز و هه سـت و سـۆزی 
نووسـه رێکی گه نـج، پێکداده چـن و به رکه وتنێکـی ڕاسـته وخۆیان له گـه ڵ 
لـه   کۆتاییـدا  لـه   به رکه وتنه یـش،  و  پێکداچـوون  ئـه م  هه یـه .   یه کتـردا 
هێڵێکی لۆژیکی سـتراکتوری دراماکه دا کۆده بنه وه  و دیده  گشـتگره که ی 

شـانۆنامه که  پێـک ده هێنێـت.

سـتریندبێرگ، لـه  هه مـوو دیمه نێکـی ئـه م ده قه یـدا، وه ک نووسـه رێکی 
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گه نـج ده یه وێـت پێشـبڕکێ له گـه ڵ نووسـه ره  گه وره کانـی دونیـا بـکات، 
و  دەهێنێـت  بەدەسـت  گـەورە  سـەرکەوتنێکی  پێشبڕکێیەیشـدا  لـەم 

تەکانێکـی بەهێزیـش بـە ڕەوتـی شـانۆی سـویدی دەدات. 

سـتریندبێرگ وێنه یه کـی بێخه وشـی خـۆی لـه  )ئوسـتاد ئولـۆف( دا 
به رجه سـته  ده کات، بـه  تایبه تـی لـه  ڕوانگـه ی ئـه وه وه ، کـه  ئولـۆف لـه  
کـه   ئیسـرائیل،  ڕزگارکردنـی  مه سـه له کانی  لـه   فراوانـه وه ،  دیدگایه کـی 
مه سـه له یه کی ناوه نـده  لـه  کولتـووری ئه وروپیـدا، هێماگه لـی مرۆڤایه تـی، 
که سـایه تیی  بێگومـان  ڕاسـتی،  بیروبـاوه ڕی  هه ڵگرانـی  پێغه مبـه ره کان، 
لـه م  دراماکـه ،  ئازارهه ڵگره کانـه .  ڕێگاپێشـانده ری  کـه   )مه سـیح(یش، 
ده روازانـه وه  جگـه  لـه وه ی جـۆره  بیروباوه ڕێکـی دینـی له خـۆ ده گرێـت، 
لـه  هه مـان کاتـدا تێڕوانینێکـی گه ردوونـی بـۆ شـته کانیش ده خاتـه  ڕوو.

شـانۆنامه ی )ئوسـتاد ئولـۆف( بـه  شۆڕشـێکی هونـه ری لـه  پرۆسـه ی 
نووسـین و شـانۆی سـویدی داده نرێت و خاڵێکی وه رچه رخانی گرینگ 
و بنه ڕه تییـه . درامـا و شـانۆی سـویدی بـه ر لـه  )ئوسـتاد ئولـۆف( لـه  
و  مێژوویـی  تراجیدیـای  و  مێژوویـی  ڕۆمانتیکـی،  درامـای  ڕه وتێکـی 
کۆمیدیـدا ده سـوڕایه وه  و مۆرکـی شـانۆیه کی درامـای خێزانـی و خێزانه  
بۆرژوازییه کانـی له خـۆ گرتبـوو. بـه اڵم سـتریندبێرگ به م شـانۆنامه یه ی، 
سـتراکتور و بنه ماکانـی درامـا و شـانۆی سـویدی ڕۆنایـه وه ، ته کنیکـی 
له گـه ڵ  کـردن  مامه ڵـه   کارەکتـه ر و  درامـی،  دیالـۆگ، ڕۆنانـی  نوانـدن، 
تـر.  ئاسـتێکی  گه یانـده   سـویدی  شـانۆی  درامییه کانـدا،  ناوه رۆکـه  
ده کات،  تـه واو  هه شـتدا  مانگـی  لـه   شـانۆنامه که ی  کـه   سـتریندبێرگ، 
یه که وڕاسـت ده ینێرێـت بـۆ شـانۆی پادشـایه تی، بـه اڵم )ئوسـتاد ئولۆف( 
لـه و شـانۆیه  هیـچ گرینگییه کـی پـێ نادرێـت و بـێ ئـەوەی بیخوێننـەوە، 

ڕەتـی دەکەنـەوە و ده ینێرنـه وه  بـۆ سـتریندبێرگ.

شـانۆنامه   ئـه م  ڕووی  بـه   ده نێـت  ده سـت  پادشـایه تی  شـانۆی  کـه  



دانا ڕەئووف
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گه وره یـه وه ، سـتریندبێرگ سـه رله نوێ ده گه ڕێتـه وه  سـه ر شـانۆنامه که  
ده کاتـه وه ،  چڕتـر  دیمه نـه کان  داڕشـتنه وه ی:  بـه   ده کاتـه وه   ده سـت  و 
کارەکتـه ره  سـه ره کییه کان، بـه  تایبه تیـش )ئوسـتاد ئولـۆف( و )ئـه الوس 
پێوەدانگـە  بـە  دەیانبەسـتێتەوە  و  ده کاتـه وه   ڕوون  زیاتـر  پێتـری(، 
کڵێسـا   له نێـوان  سیاسـییه که یش  ملمالنـێ  و  دەقەکـەوە  درامییەکـەی 
دراماکـه وه .  بنه مـا گشـتییه که ی  بـه   ده به سـتێته وه   پادشـادا  و کۆشـکی 
بـه و  ده کات،  شـانۆنامه کەیدا   لـه   گۆڕانکارییانـه   ئـه م  سـتریندبێرگ 
هیوایـه ی کارمەندانـی شـانۆی پادشـایه تی ئاوڕێکـی تـری لـێ بده نـه وه ، 
بـه اڵم سـەرلەنوێ به بـێ ئـه وه ی سـه یری ده قه کـه  بکـه ن، ده ینێرنـه وه  بـۆ 

سـتریندبێرگ.

لـه  سـاڵی ١٨٧٤ یشـدا )شـانۆیه کی نـوێ( ده کرێتـه وه ، سـتریندبێرگ 
ئـه م  کردنـه وه ی  بۆنـه ی  بـه   ئولـۆف(  )ئوسـتاد  ده بێـت  هیوایـه   بـه و 
دوانـزه ی سـاڵی  مانگـی  لـه   ئـه وه ،  له بـه ر  بکرێـت،  نه مایـش  شـانۆیه وه  
١٨٧٤ دا ده ینێرێـت بـۆ ئـه م شـانۆ نوێیـه ، بـه اڵم ئـەم شـانۆیەیش، هـه ر 

ده گه ڕێنێتـەوە.  بـۆی  ڕۆژێـک  چه نـد  دوای 

ئـه م  نه مایشـکردنی  بـۆ  سـتریندبێرگ،  هه وڵه کانـی  هه مـوو  له گـه ڵ 
شـانۆنامه یه ، بـه اڵم ئوسـتاد ئولـۆف تـا ده  سـاڵ له سـه ر هیـچ شـانۆیه ک 

پێشـکه ش ناکرێـت.

شـاره زایانی بواری لێکۆڵینه وه ی ژیان و به رهه مه کانی سـتریندبێرگ 
ئه وه یـان دووپـات کردۆتـه وه ، کـه  هه مـوو ژیانـی ئـه م نووسـه ره  له نێوان 
سااڵنی ١٨٧٢ – ١٨٧٧ دا به شێک بووه  له  شانۆنامه ی )ئوستاد ئولۆف(، 
سـتریندبێرگ و ئوسـتاد ئولـۆف وه ک دووانـە و دوو بـرای بـه  سـکێک 
له دایـک بـوو وا بـوون. یه کێکیـان لـه  خوێـن و گۆشـت و ئه ویتریشـیان 
به رجه سـته یه کی شـیعری، سـێبه رێک کـە لـه  واقیـع و ڕه نگدانه وه یه کـی 

ئه ندێشـه ئامێز پێکهاتـووه .
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سـتریندبێرگ لـه م سـااڵنه دا بـاری دارایـی و گوزه رانـی ژیانـی ئاڵـۆز 
ده بێـت، خاوەنقـەرزەکان ڕێـگای پـێ ده گرن، هه ر له بـه ر ئه م هۆکاره یش 
لـه   یه کێـک  لـه   ماوه یـه ک  بـۆ  و  ڕاده کات  دا   ١٨٧٣ سـاڵی  پاییـزی  لـه  
شـانۆکانی شـاری یۆتۆبـۆری، وه ک کۆمبـارس بـه  مووچه یه کـی کـه م 
کار ده کات و خـۆی دەشـارێتەوە. هـه ر لـه  سـاڵی ١٨٧٣ دا، لـه  کاتێکـدا 
خاوه نقـه رزه کان ڕاوی ده نێـن و خۆیشـی لـه  رووداوه کانـی شـانۆنامه ی 
)ئوسـتاد ئولـۆف(دا ده ژی، بابه تێـک لـه  ڕۆژنامـه ی )داگسـنیهێته ر( بـاو 
ده کاتـه وه ، ئـه م بابه تـه  پێشـوازییه کی گه رمـی لـێ ده کردێـت. زمانه کـه ی، 
ناوه ڕۆکـی بابه ته کـه  و سـتایلی نووسـینه که ی بـۆ ده سـته ی نووسـه رانی 
ئـه و ڕۆژنامه یـه  نـوێ ده بێـت. له بـه ر ئـه وه ، لـه  مانگـی دوانـزه ی هه مـان 
تونـد  گوتـاره   به هـۆی  بـەاڵم  داده مه زرێـت،  ڕۆژنامه یـه دا  لـه و  سـاڵدا، 
سـه ره تا  نابێـت،  بـه رده وام  ڕۆژنامه یه یـش  لـه م  گاڵته ئامێزه کانیـه وه ،  و 
ده یانه وێـت گوتاره کانـی سا نسـور بکـه ن، ئەمەیـش بـێ ئه نجـام ده بێـت و 

هـه ر پـاش ماوه یـه ک ده ری ده کـه ن.

پادشـایه تی  کتێبخانـه ی  لـه   دا   ١٨٧٤ سـاڵی  لـه   سـتریندبێرگ 
گوزه رانـی  گرانـی  بـاری  ده که وێـت،  ده سـت  کاری  سـتۆکهۆڵم  لـه  
بـاش ده بێـت و قەرزەکانـی دەداتـەوە. هـه ر  بـۆ ماوه یـه ک  هه ندێـک و 
لـه م کتێبخانه یه شـدا، ئـه و هه لـه ی بـۆ ده ڕه خسـێت لـه  مێـژووی سـوید 
بکۆڵێتـه وه  و ئـەم کتێبخانەیـە ده روازه یه کـی تـری بـه  ڕووی ئـه ده ب و 

ده کاتـه وه . بـۆ  ئه ده بییه کانـدا  سـه رچاوه  



٣٣

به شی سێیه م

سه ره تای عیشقێکی گه وره  و ناوبانگێکی ئه ده بی
سـتریندبێرگ لـه  مانگـی پێنجـی سـاڵی ١٨٧٥ لـه  ڕێـگای یه کێـک لـه  
هـاوڕێ کچه کانیـه وه ، ئافره تێکـی سـویدی/ فینله نـدی ده ناسـێت، کـه  ژنـی 
ئه فسـه رێکی پایه بـه رزی سـوپای ئه وکاتـه ی سـوید ده بێـت. ئـه م خێزانـه ، 
هه وادارانـی  ژنـی  ئێسـن-ی  فـۆن  سـیری  و  فرانگێـل  گوسـتاف  کارل 
شـانۆ ده بـن، هـه ر لـه م ڕێگایه یشـه وه  بـه  تـه واوی خـۆی لێیـان نزیـک 
ده کاتـه وه . لـه  پاییـزی سـاڵی ١٨٧٥ دا ئـه م په یوه ندییـه  قـووڵ ده بێتـه وه . 
ئـەم نووسـەرە هه مـوو ڕۆژێـک سـه ردانی ئـه م ماڵـه  ده کات و ده بێتـه  
ڕاوێژکارێکـی شـانۆیی ئـه م خێزانـه ، بەتایبه تیش که  خاتوو )سـیری فۆن 
ئێسـن( خه ونی نواندن و شـانۆی ده بێت، ده یه وێت وەک ئەکتەر له سـه ر 
ناسـراو  سـه ربازێکی  ژنـی  ئـه وه ی  له بـه ر  بـه اڵم  ده ربکه وێـت،  شـانۆ 
ده دات،  هانـی  سـتریندبێرگ  دی.   نه هاتۆتـه   بـۆ  خه ونـه ی  ئـه و  بـووه ، 
بنووسـێت و له بریی ئه کته ر ببێته  نووسـه ر و ئاماده یی خۆیشـی پیشـان 
دەدات بـۆ هه مـوو یارمه تییـه ک لـه م بـواره دا. لـه م نێوانـه دا سـتریندبێرگ 
و سـیری ڕۆژ بـه  ڕۆژ لـه  یه کتـری نزیـک ده بنـه وه ، په یوه ندییه که یـان 
په ره ده سـێنێت، لـه  هـاوڕێ و ڕاوێـژکاره وه  ده چێـت بـۆ په یوه ندییه کـی 
و  جیابێتـەوە  کـه   دە دات،  هانـی  زیاتـر  و سـتریندبێرگ  خۆشه ویسـتی 

ده سـتبه رداری مێرده کـه ی بێـت.
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سـیری خـۆی لـه  بارودۆخێکـی ئاڵـۆزدا ده بینێتـه وه ، لـه  سـه رێکه وه  
دوور  مێرده کـه ی  لـه   ده کات  هه سـت  و  ده بێـت  سـتریندبێرگ  عاشـقی 
بـه  هه مـوو  بنه ماڵه کـه ی،  لـه  هه مـان کاتـدا مێرده کـه ی و  ده که وێتـه وه ، 
شێوه یه ک دژی ئه وه ن، که  سیری بچێته  سه ر شانۆ و ببێت به  ئه کته ر.
ئـەم  له گـه ڵ  تـازه   هاوسـه رگیرییه کی  و  مێرده کـه ی  لـه   وازهێنـان 
ده توانێـت  پێده به خشـێت،  تـه واوی  گەنجـە، سه ربه سـتییه کی  نووسـەرە 

ببێـت بـه  ئه کتـه ر و زیاتـر لـه  شـانۆکانه وه  نزیـک ببێتـه وه .
لـه   دە دات  هانـی  ده نووسـێت،  سـیری  بـۆ  نامه یـه ک  سـتریندبێرگ 
پـێ  تـری  ژیانێکـی  په یمانـی  کاتـدا  هه مـان  لـه   جیابێتـه وه ،  مێرده کـه ی 
ده به خشـێت: “خۆشه ویسـته که م، ئێـوه  لـه و بڕوایـه دان، کـه  بیرێکـی فـره  
تیژتـان نییـه  ]...[ منیـش ئـه و مێشـکه  گه وره یه م نییه - بـه اڵم ئاگر، ئاگری 
مـن گه وره تریـن ئاگـره  لـه  سـویددا، گـه ر ئێـوه  ده تانه وێـت ئـه وا ئاگـر 
بـه ر دە ده مـه  ئـه و هێالنـه  بێکه ڵکـه !  ئێـوه  خاوه نـی ئـه و ئاگـره ن، ئه مـه  
ئـه و بڵێسـه ی ئاگره یـه  کـه  ئێـوه ی تووشـی نائارامـی کـردووه  و ئازارتان 
دەدات، کـه  چه ندیـن سـاڵ خـۆی لـه  ژێـر پشـکۆکانیدا حه شـار داوه  و 
چه ندیـن گـه وج و شـێتی نه فره تـی هه وڵـی کوژاندنه وه یـان داوه  -  وه ره ! 
خه ونـه  مه زنه کـه ی خۆتـان بهێننـه  دی!  بـۆ ئـه وه ی ببـن بـه  ئه کته ر-  من 
شـانۆیه کی تایبه تیتـان بـۆ دروسـت ده کـه م – له گـه ڵ ئێـوه  ده ور ده بینـم 
بـه   گـه وره   گوناهێکـی  ئێـوه    – ده وێـت  ئێـوه م خـۆش  و  ده نووسـم  و 
ویژدانتانه وه یـه !  ئێـوه  ویسـتوتانه  بیرێکـی فـره  تیژتـان پـێ ببه خشـرێت، 
بـه اڵم ناوێـرن ببنـه  شـه هیدێک ]...[ ئـه وه ی بڕیـارت بـۆ داوه  جێبه جێـی 
بکـه  و ببـه  بـه  ئه کته رێکـی گـه وره  یـان بـه  نووسـه ر!  ]...[ ئێـوه  لـه وه  
ده ترسـن ببنـه  هاوسـه ری مـن – لـه  که سـایه تیی مـن ده ترسـن – ئـا، 
که واتـه  ئێـوه  ئـه وه  نازانـن، کـه  مـن گۆچانـی ئه فسـووناویم هه یـه ، کـه  
ده ریـاکان ده کێشـێت بـه  چیـا به ردینه کانـدا، کـه  مـن ده توانـم شـیعر لـه  

دونیایه کـی پیسـدا، گـه ر پێویسـت بـکات ده ربهێنـم.”



دانا ڕەئووف

٣٥

سـیری فـۆن ئێسـن لـه  مێردەکـەی جیادەبێتـەوە و لـە سـیی مانگـی 
دوانـزه ی سـاڵی ١٨٧٧ دا هاوسـه رگیری لەگـەڵ سـتریندبێرگ ده کات. 
دا  )ئه فسـانه کان(  ڕۆمانـی  لـه   دواتـر  سـاڵ  چه ندیـن  سـتریندبێرگ، 
پیسـه   ژیانـه   ئاماده کـرد  خـۆم  زسـتان،  “یه کشـه ممه یه کی  ده نووسـێت: 
گه نجێتییه کـه م وه الوه  بنێـم و هاوسـه رگیری له گـه ڵ ئـه و ژنـه  بکـه م کـه  
خۆشـم دە وێـت.” هـه ر لـه و ڕۆمانـه دا، ئامـاژه ی بـۆ ئه وه یـش کـردووه ، 
کـه  ڕۆژی دوایـی هه سـتێکی نامـۆ دایگرتـووه  و چووه تـه  قاوه خانه یه کـی 
بچووکـی ژێرزه مینێکـه وه  و لـه وێ بـه  ته نیـا نانـی به یانیـی خـواردووه .
ئـه م هاوسـه رگیرییه ی نێـوان سـتریندبێرگ و سـیری بـێ گیروگرفـت 
نابێـت، هه رچه نـده  سـیری به ختیارییه کـی گـه وره  و خۆشه ویسـتییه کی 
قـووڵ بـه  سـتریندبێرگ ده به خشـێت؛ لـه  هه مـان کاتـدا ئازارێکـی تـاڵ و 
ژیانێکـی دۆزه خئاسـایش، چیرۆکـی ژیانی ئـه م دوو مرۆڤه  پێک ده هێنن. 
ئـه م ژیانـه  پـر لـه  کێشـه یه یش بـه  چه ندیـن قۆناغـدا تێپه ڕیـوه ، هـه ر بـۆ 
نموونـه  بـه  ماوه یەکـی کـورت دوای زه ماوه نده که یـان منداڵێکیـان ده بێت، 
ئه م منداڵه  به ر له  هاوسـه رگیرییه که یان، له  سـه ره تای په یوه ندییه که یاندا 
دروسـت ده بێـت. ئـه م دوو هاوسـه ره  گه نجـه  بـه  فه رمـی ئـه م منداڵـه ، کـه  
ئـه و  نۆبـه ره  و به رهه مـی ئه وینه که یـان ده بێـت، ڕه ت ده که نـه وه ، هـه ر 
رۆژه ی لـه  دایـک ده بێـت بەنهێنـی ده یـده ن بـه  مامانێک و له  کۆڵ خۆیانی 
ده که نـه وه . دوای دوو ڕۆژ ئـه و منداڵـه  ده مرێـت، له بـه ر ئه وه ی مامانه که  
نـان و ئـاوی تـه واوی ناداتـێ، وه رگرتنـی منداڵه که یـش لـه  الیـه ن ئـه و 
مامانـه وه ، هـه ر بـۆ ئـه وه  بـووه ، کـه  بـه  زووتریـن کات ئـه و منداڵـه  لـه  

دونیـادا نه مێنێـت.
لـه وه ی  بـه ر  کوڕەکەیـەوە،  پێچەوانـەی  بـە  سـتریندبێرگ  باوکـی 
بـه اڵم  ده بێـت،  لـێ  کـوڕی  دوو  بـکات،  دایکـی  له گـه ڵ  هاوسـه رگیری 
هه رگیـز ئـه و دوو کـوڕه  لـه  باوکایه تیـی خـۆی بـێ بـه ش نـاکات و بـه  
خـۆی. کـوڕی  بـه   ده یانـکات  تـری  منداڵه کانـی  هه مـوو  وه ک  فه رمـی، 
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لـه م کرده وه یـه ی خۆیـان خـۆش  تـا دوا ڕۆژه کانـی ژیانـی  سـیری 
کـردووه   باسـی  قێـزه ون  نامرۆڤانـه  و  بـه  کردارێکـی  نابێـت، هه میشـه  
و ویژدانـی پـاك نه بۆتـه وه  و بـه  شـێوه یه کی گشـتی و ڕاسـته وخۆیش 
تاوانبـار  قێزه ونـه   ڕه فتـاره   ئـه و  یه که مـی  تاوانبـاری  بـه   سـتریندبێرگ 

کـردووه .

ده کات،  سـتریندبێرگ  له گـه ڵ  هاوسـه رگیری  ئـه وه ی  دوای  سـیری 
یه کێـک لـه  خه ونه کانـی دێتـه  دی و بـۆ ماوه یـه ک لـه  شـانۆی پادشـایه تی 

لـه  سـتۆکهۆڵم ده بێتـه  ئه کتـه ر.

سـتریندبێرگ، لـه  کاتێکـدا کێشـه کانی له گـه ڵ سـیری لـه  هه ڵکشـاندا 
ده بێت، سـه رله نوێ کار له شـانۆنامەی  )ئوسـتاد ئولۆف( دا ده کات ، به و 
هیوایـه ی له سـه ر شـانۆکان پێشـکه ش بکرێـت، لـه  یه کێـک لـه  نامه کانیـدا، 
که  له  مانگی پێنجی ساڵی ١٨٧٦ بۆ سیری نووسیوه  و ده ڵێت: “ئوستاد 
ئولۆف ته واو بوو، من ئیتر له  هیچ شـتێک ناترسـم.”  به اڵم شـانۆنامه ی 
بەردەوامانـه ی  ده سـتکارییە  ئـه و  هه مـوو  له گـه ڵ  ئولـۆف(  )ئوسـتاد 
سـتریندبێرگ لـه  ده قه که یـدا ده یـکات، سـه رله نوێ له  شـانۆی پادشـایه تی 
پشـت گـوێ ده خرێـت ، ئه میـش وا لـه  سـتریندبێرگ ده کات، بـۆ ماوه یـه ک 
لـه  نووسـینی ده قـی شـانۆنامه  دوور بکه وێتـه وه  و بیـر لـه  شـێوازه کانی 
تـری نووسـین، بـه  تایبه تـی کورته چیـرۆک، په خشـان، شـیعر و ڕۆمـان 

بکاته وه .

هه روه هـا سـتریندبێرگ بیـر لـه وه  ده کاته وه ، کـه  گۆڤارێکی تایبه ت به  
خۆی ده ربکات و به م شـێوه یه یش پێویسـتی به وه  نه بێت نووسـینه کانی 
له  شوێنی تر باو بکاته وه . له  مانگی نۆی ساڵی ١٨٧٦ دا یه که م ژماره ی 
ئـه و گۆڤـاره  بـاو ده کرێتـه وه ، بـه اڵم ته نهـا ئـه و ژماره یـه  ده رده چێـت و 
ناتوانێت به رده وام بێت. سـتریندبێرگ به  وه سـتانی ئه م گۆڤاره ، سـیری 
تاوانبار ده کات و ئاماژه  بۆ ئه وه  ده کات، که  سـیری هۆکاری وه سـتانی 
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گۆڤاره کـه ی بـووه ، به بـێ ئـه وه ی بتوانێـت ده ستنیشـانی ئـه و هۆکارانـه  
بـکات. کـه  گۆڤاره که یـش ده وه سـتێت، بـه  ته نهـا سـه فه رێکی کـورت بـۆ 
پاریـس ده کات. کـه  ده گه ڕێتـه وه  زنجیره گوتارێـک سـه باره ت بـه  پاریس، 
لـه  مانگـی یانـزه  و دوانـزه دا لـه  رۆژنامـه ی داگسـنیهێته ر بـاو ده کاته وه . 
خـۆی  ڕووبه ڕووبوونه وه کانـی  یه کـه م  گوتارانه یـدا  لـه م  سـتریندبێرگ 
ئه مـه   بـاس ده کات،  ئیمپرۆشـیونیزم  )دەربڕینخـوازی(  له گـه ڵ ڕێبـازی 
جگـه  لـه وه ی باسـی ئـه و شـانۆنا مانه یش ده کات، کـه  له سـه ر شـانۆکانی 

پاریـس، به تایبه تـی شـانۆی )ئۆدیـۆن( ده یانبینێـت.

 هـه ر دوای ئـه م سـه فه ره ی پاریـس، ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـه ر خوێنـدن 
لـه  ئۆپسـاال و کۆمه ڵه چیرۆکـی )ده فـر و جۆگـه ره ش( ده نووسـێت، ئـه م 
ده سـتگای  لـه   دا،   ١٨٧٧ سـاڵی  دوانـزه ی  مانگـی  لـه   کۆمه ڵه چیرۆکـه  
چیرۆکانـه دا  لـه م  سـتریندبێرگ  ده کرێتـه وه .  بـاو  بۆنیـەر  ئه لبێـرت 
توانایه کـی بـێ سـنووری خـۆی لـه  نووسـینی په خشـان و به کارهێنانـی 

بـه کار ده هێنێـت. زمانـی سـویدیدا 

و  سـتریندبێرگ  نێـوان  کێشـه کانی  و  هاوسـه رگیری  گرفته کانـی 
سـیری گه وره تـر ده بـن. ژیانێکـی ئاڵـۆزی پـر لـه  کێشـه  و شـه ڕ دەبێتـە 
به رامبـه ر  ئه سـتووری  ڕقێکـی  سـتریندبێرگ  ڕۆژانـه .   دیارده یه کـی 
ده یه وێـت  شـێوه یه ک  هه مـوو  بـه   و  ده بێـت  دروسـت  ال  لـه   سـیری 
لـه   لـه  یه کێـک  لـه  سـاڵی ١٨٩٠ دا،  برینـداری بـکات، هـه ر بـۆ نموونـه  
نامه کانیـدا، کـه  بـۆ هاوڕێیه کـی خـۆی نـاردووه ، ده ڵێـت: “شـه وێک دوای 
گەڕانـەوە لـە مه یخانـه ، چـووم بـۆ الی چه نـد سـۆزانییه ک، لـه  هه مـان 
ماڵـدا کـه  له وه وبـه ر زه ماوه نـدی مـن و سـیری تیـا کرابـوو.”  ئه مه یـش 
جـۆره  له زه تێـک بـووه  بـۆ سـتریندبێرگ، بـۆ ئه وه ی یه کێک لـه  جوانترین 
تـه واوی  بـه   و  بـکات  ناشـرین  سـیری  له گـه ڵ  خـۆی  یاده وه رییه کانـی 

بیشـێوێنێت.  
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کێشـه   و  خێزانـی  ژیانـی  ئاڵـۆزه ی  بارودۆخـه   ئـه م  له گـه ڵ 
ده روونییه کانیـدا، سـتریندبێرگ له سـه ر نووسـین بـه رده وام ده بێـت، لـه  
هه مـان کاتـدا بـاری ئاڵـۆزی داراییەکـەی تووشـی قه رزارییه کـی زۆری 

دەکات.

که سـێک  هه مـوو  لـه   قـه رزی  بـووه ،  هـه ژار  هه میشـه   سـتریندبێرگ 
هه روه هـا  بـوون،  بـه  دوایـه وه   هەمیشـە  خاوه نقـه رزه کان  و  کـردووه  
هه مـوو بانکه کانـی سـویدیش نـاوی ده خه نـه  لیسـتی ڕه شـه وه .  له  سـاڵی 
١٨٧٩ دا، ئـه م بارودۆخـه  هـه ر زۆر ئاڵـۆز ده بێـت. هـەر لەبـەر ئـەوە، 
بفرۆشـێت،  سـیریش  که لوپه له کانـی  و  ئاڵتـون  ته نانـه ت  ده بێـت  ناچـار 
هه ندێکیشـیان بخاتـه  ڕه هنـه وه  بـۆ ئـه وه ی پاره یـان پـێ وه ربگرێـت. لـه  
ئه نجامـدا هێنـده  قـه رزار بـووه ، کـه  چیـی تـر نه یتوانیـوه  بچێتـه  ده ره وه ، 
بێـت،  ڕزگاری  خاوەنقـەرزەکان  لەدەسـت  ئـەوەی  بـۆ  ئـەوە،  لەبـەر 

ڕاگه یانـدووه . خـۆی  بوونـی  نابـووت  بانگه شـه ی 

ژووری سوور

سـتریندبێرگ ئـه م ڕه وش و بارودۆخـه ، بـه  بـاو کردنـه وه ی ڕۆمانی 
کردنـه وه ی  بـاو  ده گۆڕێـت.   ڕۆژێکـدا  و  شـه و  لـه   سـوور(  )ژووری 
ده کات،  ده سـته به ر  بـۆ  گـه وره ی  ئه ده بـی  ناوبانگێکـی  ڕۆمانـه   ئـه م 
سـه رمایه یه کی باشـی ده سـت ده که وێـت و ڕۆمانه که یـش بـه  شـێوه یه کی 
چاوه ڕواننه کـراو لـه  بازاڕه کانـدا ده فرۆشـرێت.  ئه مه یـش بـه  شـێوه یه کی 
بـۆ  خـۆی  ده توانێـت  و  ده کات  ڕزگاری  قه رزەکانـی  ده سـت  لـه   کاتـی 

نووسـین ته رخـان بـکات.  

)ژووری سـوور( که  له ژێر کاریگه ریی سـتایلی نووسـه ری ئینگلیزی 
ڕه خنه یه کـی  کۆمیـدی،  شـێوه یه کی  بـه   نووسـراوه ،  دا  دیکنـز(  )چارلـز 
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توندوتیـژی کۆمه اڵیه تییـه  و تـا ئاسـتێکی بـه رز، دیـارده  ناهه مواره کانـی 
کۆمـەڵ، لـه  هه مـوو ڕووەکانیـه وه  ده خاتـه  ڕوو. خـودی خۆیشـی وه ک 
کارەکتـه ری سـه ره کیی ڕۆمانه کـه ، ده بێتـه  مۆدێلێـک و خاوه نقـه رزه کان 

هه میشـه  بـه  دوایـدا ڕاده کـه ن.

)ژووری سوور( ده بێته  جێگای گفتوگۆیه کی درێژ و سه رنجڕاکێش، 
ئه م ڕۆمانه  ته نها سـه رکه وتنێکی ئه ده بی گه وره  نابێت بۆ سـتریندبێرگ، 
وه رچه رخانێکـی  و  بێسـنوور  نوێکردنه وه یه کـی  و  تێپه ڕانـدن  به ڵکـو 

گرینـگ بـووه  لـه  هه مـوو ئه ده بـی سـویدیدا.

جـاره   یه کـه م  ئه مـه   کـه   ده کـه ن،  ئـه وه   بـۆ  ئامـاژه   ڕه خنه گـره کان 
و  ده بیسـترێت  سروشـتی  ده نگێکـی  سـویدیدا،  ئه ده بـی  مێـژووی  لـه  
به تایبه تـی  هه موومـان تووشـی جـۆره  خورپـه  و داچڵه کینێـک ده کات، 
ئێمـه  هه موومـان هـه ر له سـه ر ده نگـه  به رزه کـه ی شـیعرێکی ناسروشـتی 
و ڕۆمانتیکـی ڕاهاتوویـن. ڕۆمانـی )ژووری سـوور( ده رگایه کـی تـری 
سـه ر  ده چێتـه   سـتریندبێرگ  کـرده وه ،  سـویدیدا  ئه ده بـی  ڕووی  بـه  
شـه قامه کان، له نـاو ده سـته ی نووسـه رانی ڕۆژنامه کانـه وه ، لـه  قاوه خانـه  
و مه یخانه  و کۆاڵن و گه له رییه کانه وه ، دێته  ده ره وه  و زمانێکی تایبه ت 

لـه و شـوێنانه وه ، له گـه ڵ خـۆی ده هێنێـت.

)ژووری سـوور( هه مـوو ده رگاکان بـۆ سـتریندبێرگ ده کاتـه وه ؛ هه ر 
بـه  ماوه یه کـی کـه م دوای بـاو بوونـه وه ی ڕۆمانـی )ژووری سـوور(، 
چه نـد کۆمه ڵه چیـرۆک و دیوانـی شـیعر بـاو ده کاته وه ، ئه م سـه رکه وتنه  
)ئوسـتاد  تایبه تیـش  بـه   شـانۆنامه کانی،  بـۆ  ڕێـگا  گه وره یـه   ئه ده بییـه  

ئولۆف(یـش، کـه  ده  سـاڵ له وه وبـه ر نووسـی بـووی ده کاتـه وه .

سـتریندبێرگ سـه رله نوێ شـانۆنامه ی )ئوسـتاد ئولۆف( ده نێرێت بۆ 
)شـانۆی نـوێ( و ئه مجـاره  بـه  چاوێکـی تره وه  شـانۆنامه که  ده خوێننه وه  
و یه کسـه ر ئـه و بڕیاره یـش ده ده ن، کـه  )ئوسـتاد ئولـۆف( نه مایش بکه ن.  
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)شـانۆی نـوێ( لـه  سـیی مانگـی دوانـزه ی سـاڵی ١٨٨١ دا، شـانۆنامه ی 
ده کـه ن،  پێشـکه س  گـه وره وه   سـه رکه وتنێکی  بـه   ئولـۆف(  )ئوسـتاد 
سـتریندبێرگ خـۆی له بـه ر شـپرزه یی ناوێرێت ئاماده ی شـه وی یه که می 
نه مایشـه که  بێـت و لـه  ماڵـه وه  چاوه ڕوانـی ئه نجامه کـه ی و کاردانـه وه ی 

بینـه ران ده کات.

سـتریندبێرگ ده  سـاڵ چاوه ڕوانی پێشکه شکردنی ئه م شانۆنامه یه ی 
ده کات، زۆربـه ی شـانۆکان، ته نانـه ت )شـانۆی نـوێ( بـه  نه خێـر وه اڵمـی 
دەدەنـەوە ، دوای ئـه و هه مـوو چاوەڕوانییـه ، ده قـی شـانۆنامه ی )ئوسـتاد 
ئولـۆف( بـه  سـه رکه وتنێکی گـه وره وه  نه مایـش ده کرێـت، ڕه خنه گـره کان 
گـه وره   نووسـه رێکی  وه ک  و سـتریندبێرگ  ده کـه ن  کاره کـه   ستایشـی 

ڕێـزی لـێ ده گیرێت.

سـه رکه وتنی ئـه م ده قـه  ڕیفۆرمخـوازه ، کـه  سـتریندبێرگ لـه  ته مه نـی 
دواڕۆژی  بـۆ  ده بێـت  یه كالکـه ره وه   شـتێکی  نووسـیبووی،  الوێتیـدا 
هونـه ری و ڕه وتـی نووسـینی ئـه م نووسـه ره ، بـه  تایبه تیـش لـه  بـواری 

شـانۆدا.

ئـه م سـه رکه وتنه  ئه ده بـی و هونه رییانـه  چه نـده  ده روازه یه کـی وااڵ 
بـۆ سـتریندبێرگ ده که نـه وه ، هێنده یـش کێشـه کانی له گـه ڵ کۆمه ڵگـە و 
دامـوده زگا و شـانۆکان و کەسـایه تییه  ئه ده بـی و هونه رییه کانـی تـردا 
ئاڵـۆز ده کات.  بۆیـە، هه سـت بـه  دژایه تیکـردن دە کات، دوژمنێکـی زۆر 
بـۆ خـۆی په یـدا ده کات و ژیانـی ده خاتـه  نێـو چه قـی چه ندیـن کێشـه  و 

قـووڵ و هه مه چه شـنه وه . ملمالنێـی 

ئـه م سـه رکه وتنه  ئه ده بـی و هونه رییانـه  هانـی سـتریندبێرگ  ده دەن 
ته رخـان  نووسـین  بـۆ  خـۆی  زیاتـر  بکاتـه وه ،  بیـر  تـر  بـه  شـێوه یه کی 
بـکات و لـه  دیـد و بۆچوونێکـی تـری بـااڵ و فراوانـه وه  لـه  خـۆی و ڕۆڵـی 
خـۆی لـه  کۆمه ڵگـەدا بڕوانێـت. هەروەهـا بۆ یه کالکردنـه وه ی ئه و ڕۆڵه ی 
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خـۆی، لـه  مانگـی هه شـتی سـاڵی ١٨٨٢ دا واز لـه  کاروبـاری کتێبخانـه ی 
پادشـایه تی ده هێنێـت و ده سـت لـه و  کاره ی ده کێشـێته وه  و بـه  تـه واوی 

هه مـوو ژیانـی بـۆ نووسـین ته رخـان ده کات.

ئـەم نووسـەرە لـه  نێـوان سـااڵنی ١٨٨٠- ١٨٨٢ دا کتێبێـک بـه  نـاوی 
و  ڕۆژنامه کانـدا  لـه   گوتـار  زنجیـره   بـه   سـه ره تا  کـۆن(  )سـتۆکهۆلمی 
لـه و سـه رده مه دا  هـه ر  کتێبـه   ئـه م  ده کاتـه وه ،  بـاو  کتێبێـک  بـه   دواتـر 
ده بێتـه  شـاکارێکی کالسـیکی و خوێنه رێکـی زۆری ده بێـت و لـه  مـاوەی 

سـاڵێکدا دووجـار چـاپ ده کرێتـه وه .

سـتریندبێرگ لـه  پـاڵ ئـه م کتێبه یـدا و هـه ر لـه  نێوان سـااڵنی ١٨٨١ – 
١٨٨٢ دا به رهه مێکی گه وره  به  ناوی )گه لی سـوید(، که  لێکۆڵینه وه یه که  
بـه م  ده کات.  تـه واو  سـوید،  فه رهه نگـی  و  کولتـوور  مێـژووی  لـه  
به رهه مه یـش داب و نه ریتـه  میللییـه کان، کولتـوور و فه رهه نگـی سـوید، 
مێـژووی نووسـین و ئه ده بـی سـویدی شـیده کاته وه  و له ژێـر تیشـکی 

بۆچـوون و دیدێکـی تـازه  و ڕادیکاڵـه وه  ده یانخاتـه ڕوو.

ئـه م کتێبـه ، کـه  بـه  شـاکارێکی پێشـڕه و لـه  نووسـینه وه ی مێـژووی 
گه لـی سـویدیدا هەژمـار دەکرێـت، ده که وێتـه  بـه ر ڕه خنه یه کـی تونـدی 
کەسـانی ئەکادیمـی و پسـپۆره کانی بـواری مێـژووه وه .  سـتریندبێرگ 
مێـژووی  الپه ڕه یـه ،  هـه زار  لـه   زیاتـر  کـه   گه وره یـەدا ،  کتێبـه   لـەم 
خه ڵکـی سـوید، نـه ک پادشـاکانی، لـه  دیدێکـی سیاسـیی ڕادیکاڵیزمـه وه  
و  پادشـایه تی  سیسـته می  لـه   توندیـش  ڕه خنه یه کـی  و  ده نووسـێته وه  
بنه ماڵـه ی پادشـاکانی سـوید ده گرێـت. هه روه هـا ڕه خنـه  لـه  نووسـه ره  
دیاره کانـی ئـه و سـه رده مه یش ده گرێـت، کـه  ته نهـا خۆیـان بـه  مێـژووی 
پادشـاکانه وه  خه ریـک کـردووه  و مێـژووی ئـه و گه له یـان له بیر کردووه ، 

کـه  پادشـاکانی دروسـت کـردووه .

سـتریندبێرگ هه سـتی ده کـرد، بـه م کتێبـه ی هه مـوو گه لـی سـویدی 
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کـردووه  بـه  دوژمنـی خـۆی. لـه  نامه یه کـدا بـۆ یه کێـک لـه  هاوڕێکانـی، 
نووسـیویه تی: “خـۆم بـه  ته نهـا لـه م دۆزه خه ی کردوومه ته وه  وه سـتاوم. 
ته نهـا که سـێکیش نییـه ، کـه  نه یه وێـت مـن لـه م ئاگـره دا نه سـووتێنێت! له و 
بڕوایـه دام، بـه  هه ڵـه  لـه  گه له کـه ی خـۆم گه یشـتووم – ئه مانـه  کۆمه ڵـه  
که سـێکی گێـل و نه فـام و کۆنخـوازن و ته نانـەت چه نـد که سـێکیش نییـه  

له گـه ڵ مـن هـاوڕا بێـت.”

هـه ر لـه م کاتانه یشـدا و له سـه ر داوای )شـانۆی نوێ(یـش سـێ ده قـی 
شـانۆنامه ی تـر: نهێنـی ئاهه نگه کـه ، ژنه کـه ی ئاغـای بێنگـت و سـه فه ره  
به خته وه ره کـه ی پێـر ده نووسـێت، کـه  ڕاسـته وخۆ له سـه ر ئـه م شـانۆیه  

پێشـکه ش ده کرێـن.

جیـاوازه ،  تـری  ده قه کانـی  لـه   کـه   پێـر(  به خته وه ره کـه ی  )سـه فه ره  
وه ک  )پێـر(  فه نتازیایـه .  لـه   پـڕ  سه رگوزشته ئاسـای  شـانۆنامه یه کی 
پاڵه وانێـک لـه  تـاوه ری کڵێسـایه کدا، له گـه ڵ باوکـه  پیـر و له رزۆکه کـه ی 
به رزاییـه وه   بـه   تاوه ره کـه وه ،  له سـه ر  پاڵه وانـه   ئـه م  ده بێـت.  گـه وره  
تابلـۆ  ئـه م  “سـه یری  ده ڵێـت:  له بـه ر خۆیـه وه   و  ده کات  سـه یری شـار 
پاڵه وانـه   ئـه م  ژیـان.”   نـاوه   لـێ  ناویـان  مـرۆڤ  کـه   شـه ڕانگێزه ی، 
هه سـتێکی به هێـزی نامۆبوونـی به رامبـه ر ئـه و شـاره  و خـودی خـۆی 
که سـایه تییه کی  له الیـه ن  داخوازییه کانـی  )پێـر(  کارەکتـەری  ده بێـت. 
بـه  یارمه تیـی  بـه  ئاسـانی و  وه همـی سه رگوزشـته کانه وه  دێتـه  دی و 
ئـه و لـه  بارودۆخـی ئـه م کارەکتـه ره وه  ده چێتـه  ئـه وی تریانـه وە. ده بێتـه  
خه لیفـه ی واڵتێکـی ڕۆژهه اڵتـی و هه سـت بـه  هێـز و ده سـه اڵتێکی به هێـز 
ده کات، یـان ده بێتـە که سـێکی ڕیفۆرمخـواز و هه ڵگـری ڕاسـتییه کان و 
پیاوێکـی گـه وره ، لـه  شـارێکدا، کـه  وێنه یه کـی کاریکاتێـری سـتۆکهۆڵمه . 
ئـه م کارەکتـه ره  هه سـت بـه  هێـزی سروشـت و خۆشه ویسـتی ده کات، 
هـه ر وه ک )پێـر گینـت(ی هێنریـک ئیبسـن سـه فه رێکی ئه فسـووناوی بـه  
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دونیـادا ده کات و ده قه که یـش لـه و سـتایله ی شـانۆنامه که ی ئیبسـنه وه  
نزیکـه .

هه موو شـانۆنامه که  له  جیهانێکی فه نتازیئامێزدا، وه ک سه رگوزشـته  
دێرینه کان ده سوڕێته وه ، به  یارمه تیی فیگوره  داستانییه کان، دیمه نه کان 
لـه  ژینگه یه کـی ئـارام و ئه تمۆسـفیرێکی پـڕ لـه  خۆشـیدا گۆڕانکارییـان 
لـه  گه مه یەکـی  یارمه تیـی جیهانێکـی وه همـی  بـه   )پێـر(  به سـه ردا دێـت. 
ئه مه یـش  جیـاوازه وه ،  جیهانـی  چه نـدان  ده خزێنێتـه   خـۆی  سـیحریدا 

هێماگه لێکـی ئاشـکرای که سـایه تیی سـتریندبێرگ خۆیه تـی.
هـه ر لـه م کاته یشـدا، کـه  ده رگای شـانۆکان بـۆ دەقـە شـانۆییەکانی 
ستریندبێرگ ده کرێنه وه  و به رهه مه  ئه ده بییه کانی ناوبانگی بۆ به ده ست 
ده هێنن، سـیری ژنی، کاره که ی له  شـانۆی پادشـایه تی له ده سـت دە دات 
و سـتریندبێرگ ناچـار ده بێـت، له نـاو هـاوڕێ شـانۆکاره کانیدا هه وڵـی 

دۆزینـه وه ی کاری بـۆ بـدات.
بـه  سـاڵدا،  هه مـان  هاوینـی  لـه   و  کاتـدا  هه مـان  لـه   سـتریندبێرگ، 
 ماوه یه کـی کـورت ڕۆمانـی )مه مله که تـی نـوێ(، وه ک وه اڵمدانه وه یـه ک 
بـۆ ڕه خنـه  و شـه ڕی نێوەنـده  ئه ده بییه کـه  ده نووسـێت. ئـه م ڕۆمانـه  لـه  

مانگـی هه شـتی سـاڵی ١٨٨٢ دا ده نێرێـت بـۆ بـاو کردنـه وه .
)مه مله که تـی نـوێ( لـه  ده  بـه ش پێـک هاتـووه  و لـه  ژێـر  کاریگـه ری 
)مـارک توه یـن و چارلـز دیکنـز( نووسـراوه  و ڕیتمێکـی خێـرای هه یـه  و 
ڕه خنه یه کـی توندوتیـژی کۆمه اڵیه تـی له خـۆ ده گرێت و به  توندی هێرش 
بنه مـا و سـترا کتۆره  سیاسـی، کۆمه اڵیه تـی، کولتـووری  ده کاتـه  سـه ر 
و ڕۆشـنبیرییه که ی سـوید و چینـی ده سـه اڵتی سـویدی لـه  وێنه یه کـی 

گاڵته ئامێـز و کاریکاتۆریـدا ده خاتـه  ڕوو.
ئه و ستایله  ساتیرییه ی له  ڕۆمانی )ژووری سوور( دا به کارهاتووه ، 
مـه ودا کۆمه اڵیه تـی  ده بێتـه وه ،  قـووڵ  زیاتـر  دا  نـوێ(  )مه مله که تـی  لـه  
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و سیاسـی و ده روونییه کانـی فراوانتـر ده بێـت و لـه  زۆر ڕوویشـه وه  
زمانێکـی زبرتـر و توندوتیژتـر به کارهاتـووه .

ترادیشـونێک  گاڵتەئامێـز ده کاتـه   ته نزێکـی  بنه ماکانـی  سـتریندبێرگ 
کۆمه اڵیه تـی  ڕه خنـه ی  لـه   بـه  تایبه تـی  نووسـینه کانیدا،  لـه   زۆرجـار  و 
بـه کاری  و  سـه ری  ده گه ڕێتـه وه   سـویدیدا  ده سـه اڵتی  سـتراکتوری  و 
ده هێنێـت. کـه  )مه مله که تـی نـوێ( لـه  مانگـی نـۆی سـاڵی ١٨٨٢ دا بـاو 
ده کرێتـه وه ، وه ک بومه له رزه یـه ک ناوه نـده  سیاسـی و ڕۆشـنبیرییه که ی 
هه مـوو ڕۆژنامـه کان  ده له رزێنێـت.   ده مـه ی کۆمه ڵگـەی سـویدی  ئـه و 
بـه اڵم  سـتریندبێرگ،  نوێیـه ی  مه مله که تـه   ئـه م  سـه ر  ده که نـه   هێـرش 
کـه  قسـه ی  ده که نـه وه ،  ئـەوە دووپـات  کـه س و ڕۆژنامه یـش  هه ندێـک 
هه ندێـک  ناڕه زاییه کانـدا،  ده نگـه   له نـاو  و  ڕه قـه   هـه ر  هه میشـه   ڕاسـت 

ده رده کـه ون. به رگریکـردن  و  پشـتگیری  ده نگـی 

سـتریندبێرگ لـه  مانگـی ده ی سـاڵی ١٨٨٢ دا بـه  بـاو کردنـه وه ی 
کۆمه ڵه چیرۆکێـک و له سـه ر ئاسـتێکی بـه رزی هونـه ری وه اڵمـی هه مـوو 
دیوانێکـی  بـه   یشـدا  سـاڵی ١٨٨٣  لـه   دەداتـه وه ،  ڕه خنـه کان  و  هێـرش 
شـیعر بـه  نـاوی )شـیعره کان(، هێنـده ی تـر بارودۆخه کـه  ئاڵـۆز ده کات. 
ئـه م دیوانـه  شـیعرییه ی لـه  به رگێکـی میتۆلۆژیـدا نووسـیوه ، دیدگایه کـی 
وێنـه ی  لـه   خـۆی  و  ده گرێـت  له خـۆ  شۆڕشـگێڕانه   و  ئاینده خـوازی 
خواوه نده کانـی میتۆلۆژیـای باکـووری ئه وروپـادا به رجه سـته  کـردووه . 
کـه  ئـه م دیوانـه  شـیعره  ده نووسـێت، بڕیـاری ئه وه یـش دەدات لـه  سـوید 

بچێتـه  ده ره وه  و ژیانـی تاراوگـه  بـۆ خـۆی هه ڵبژێرێـت.
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به شی چواره م

سه فه ر و ژیانی تاراوگه 
سـتریندبێرگ لـه  مانگیـو نـۆی سـاڵی ١٨٨٣ بـه  شـه مه نده فه ر، له گـه ڵ 
و  سـااڵن  سـێ  کارینـی  کچه که یـان،  هـه ردوو  و  سـیری  خێزانه کـه ی: 
ده که ونـه   فه ڕه نسـا  بـه ره و  سـتۆکهۆڵمه وه   لـه   سـااڵن،  دوو  گرێتـه ی 
لـه   )بۆنیەر(یـش  کردنـه وه ی  بـاو  و  چـاپ  ده سـتگای  هەروەهـا  ڕێ. 
ڕێکه وتنێکـدا، کـە سـتریندبێرگ دیوانـه  شـیعرێکیان بـۆ بنووسـێت ٣٥٠٠ 

فرانکـی بـۆ ئـه م سـه فه ره  پـێ دە ده ن.

سـیری، که  دووگیان ده بێت به م سـه فه ره  خۆشـحاڵ نابێت، ئه وه یش 
ده زانێـت ئـه م سـه فه ره  بـۆ ئـه و مانـای ژیانێکـی ته نهایـی و له بارچوونـی 
ته نانـه ت  و  سـتریندبێرگ-یش  پالنه کانـی  ده گه یه نێـت.  ئـه و  هیواکانـی 
لـه   زسـتان  وه رزی  ته نهـا  سـتریندبێرگ  کـه   بـووه ،  وا  خێزانه که یشـی 
فه ره نسـا بمێنێته وه ، سـیری و منداڵه کان بگه ڕێنه وه  و سـیری له  سـوید 
لـه   خانووبه ره یه کـی  مه به سـته یش  ئـه م  بـۆ  ببێـت،  سـێیه میانی  منداڵـی 
دوورگـه ی )شـیمن( بـه  کـرێ گرتبـوو، بـه اڵم ئـه م پالنـه  بـه م شـێوه یه  
نابێـت و ئـه م خێزانـه هه رگیـز جارێکی تر ناگەڕێنه وه  بۆ ئه و دوورگه یه .

سـه ره تای  ده بێتـه   خۆیشـی  سـتریندبێرگ  بـۆ  سـه فه ره   ئـه م 
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سـه فه رێکی  لـه   سـاڵ  پانـزه   تـا  و  درێژخایـه ن  دوورکه وتنه وه یه کـی 
ده بێـت. دژواردا  تاراوگەیەکـی  و  دوورودرێـژ  به رده وامـی 

پایته ختـه   سـه ردانی  و  خه ڵـک  تێکه اڵوبوونـی  و  تاراوگـه   ژیانـی 
گرینگـه  کولتوورییه کانـی ئه وروپـا، یارمه تیـی سـتریندبێرگ ده ده ن، کـه  
بیـر بکاتـه وه  و وه ک هونه رمه ندێکـی سه ربه سـت، مامه ڵـه   بـه  ئـازادی 
له گـه ڵ خـۆی و کاره کانـی و ده وروبه ره کـه ی بـکات. بـه اڵم خه ونه کانـی 
لـه  سـاڵی  کـورت،  نه مایشـکی  ئه کتـه ر، دوای چه نـد  ببێتـه   کـه   سـیری، 

١٨٨٨ دا، لـه  دانیمـارک کۆتاییـان پێدێـت.

بـه   بچـووک  شـارێکی  لـه   سـه ره تا  خێزانه کـه ی،  و  سـتریندبێرگ  
پاریسـه وه  جێگیـر ده بـن،  لـه  ڕۆژهه اڵتـی  نـاوی )گرێـز(، چه نـد میلێـک 
هه رچه نـده  لـه م شـاره  بچووکـه دا زۆر نامێننـه وه ، بـه اڵم ده بێتـه  وێسـتگە 
و  ده گه ڕێتـه وه   هه میشـه   و  سـتریندبێرگ  بـۆ  گرینـگ  شـوێنێکی  و 
ڕۆمانـی  به تایبه تـی  نووسـینه کانی،  لـه   به شـێک  ده کات.  سـه ردانی 
)کـوڕی کاره کـه ر( لـەو شـارە ده نووسـێت، هـه ر له وێشـەوە  نامه کانـی بۆ 
سـوید و واڵتانـی ئه وروپـا ده نێرێـت. دوای چه نـد مانگێـک ده گوێزنـه وه  
و  ده بێـت  هونه رمه نـده کان  و  نووسـه ر  تێکـه اڵوی  لـه وێ  پاریـس،  بـۆ 
دێـن،  گرفـت  تووشـی کۆمه ڵێـک  پاریـس  لـه   وێنه کێشـانیش.  ده که وێتـه  
ئابوورییه کـی  بـاری  و  ده ڕوات  ته واوبـوون  بـه ره و  سـه رمایه کەیان 
)سـه فه ره   شـانۆنامه ی  ده قـی  بـه اڵم  ده کات،  لـێ  هه ڕه شـه یان  خـراپ 
به خته وه ره کـه ی پێـر( ڕزگاریـان ده کات. ئـه م شـانۆنامه یه  لـه  بیسـت و 
دووی مانگـی دوانـزه ی سـاڵی ١٨٨٤ دا بـه  سـه رکه وتنێکی جه مـاوه ری 
خـۆی  بـۆ  بـاش  داراییه کـی  ئه مه یـش  ده کرێـت،  نه مایـش  گـه وره وه  
بـۆ  هه لەیـان   ئـه و  پاره یه یـش  ئـه م  ده کات.  ده سـته به ر  خێزانه کـه ی  و 
ده ڕه خسـێنێت، کـه  له گـه ڵ خێزانه کـه ی فه ڕه نسـا به جـێ بهێڵـن و بـه ره و 
سویسـرا بکه ونـه  ڕێ. دارسـتان و شـاخ و داخ و سروشـته  جوانه کـه ی 
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سـتریندبێرگ- دەروونـی  به سـه ر  گـه وره ی  کاریگه رییه کـی  سویسـرا، 
گه شـته وه ،  ئـه م  ده سـتپێکی  لـه   هـه ر  کاریگه رییـه ش  ئـه م  ده بێـت،  ه وه  
لـه   لـه  شـه مه نده فه ره که دا بـه  ڕێـگای سویسـراوه  ده رده که وێـت، کاتـێ 
سـه رنجی  سروشـته   ئـه و  جوانـی  شـه مه نده فه ره که وه   په نجه ره کانـی 
ڕاده کێشـێت و لـه  یه کێـک لـه  نامه کانیـدا نووسـیویه تی: “ژنه کـه م ده سـتی 
کرد به  گریان، منیش هه ر وه ک سـمۆره  به  ڕاره وی شـه مه نده فه ره که دا 
ڕام ده کـرد، بـۆ ئـه وه ی لـه  هه مـوو په نجه ره کانـی ئه مبـەر و ئه وبـه ره وه ، 

لـه  یـه ک کاتـدا سـه یری ده ره وه  بکـه م.”

جـۆره   ئارامییـه ک،  جـۆره   بـه   هه سـتی  سویسـرا  لـه   سـتریندبێرگ 
ئازادییـه ک و خـودی خـۆی، وه ک نووسـه رێک کـردووه ، کـه  لـه  نزیـک 

ژیـاوه . ئه وروپـاوه   گه وره کانـی  کولتوورییـه   ناوه نـده  

سـتریندبێرگ له  سـه ره تای ئه م سـه فه رانه یدا، به  شـێوه یه کی گشـتگر 
و قووڵ، ته نگژه  و کێشه کانی خۆی وه ک شاعیرێک،  که  به  ویستی خۆی 
ژیانـی دیسـپۆرای هه ڵبـژاردووه ، ده خاتـه  ڕوو. لـه م گێـژاوه دا دیوانێکـی 
)بـه ده م خه ونـی شـه وگاره کانه وه ( ده نووسـێت،  نـاوی  بـه   تـری شـیعر 
شـیعره کانی ئـه م دیوانـه  بریتیـن لـه  کۆمه ڵـه  شـه وێک، شـاعیر لـه  هـه ر 
یه کێـک لـه م شـه وانه / شـیعرانه دا، وه ک باڵنـده ی که نـاری دەریـاکان، لـه  
تاراوگـه وه ، بـه  سـه فه ری ئه ندێشـه  و ڕۆحێکـی بێـداره وه  ده گه ڕێتـه وه  
بـۆ سـوید. لـه و خه ونانه یـدا بـه  به رزاییـه وه  به سـه ر شـاره وه  ده وه سـتێت 
کارەکتـه ری  وه ک  شه وه یشـی،  هـه ر  ده ڕوانێـت،  لێـی  ڕامانـه وە  بـه   و 
)پێـر( لـه  شـانۆنامه ی )سـه فه ره  به خته وه ره کـه ی پێـر(، به سـه ر به رزایـی 
سـه ربانه   کڵێسـاکان،  به رزه کانـی  تـاوه ره   نموونـه   بـۆ  شـوێنێکه وه ، 
پادشـایه تییه وه   کتێبخانـەی  یـان  نه ته وایه تـی  مۆزه خانـه ی  به رزه کانـی 
ده نیشـێته وه ، شـه وێکیش ته رخان ده کات بۆ سـه ردانی ئه و گۆڕستانه ی، 

کـه  دایکـی تیـا بـه  خـاک سـپێردراوه .
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ستریندبێرگ له  سویسرا، جگه  له  به رهه می ئه ده بی، کۆمه ڵێک گوتار 
ده نووسـێت، که  له  سـوید به  زنجیره  باویان ده کاته وه . له م گوتارانه دا، 
لـه  ڕوانگـه ی دیـد و بیروبۆچوونێکـی سیاسـیی و کۆمه اڵیه تییه وه  ڕاڤه ی 
ڕووداوه  چاوەڕوانکـراو و نه کـراوه کان ده کات، ئامۆژگارییه کانـی تۆمار 

ده کات و چاره نووسـی هه موو جیهان، له م گوتارانه دا کۆده کاته وه .

لـه  سـاڵی ١٨٨٤ دا، ئـه م گوتارانـه  کۆده کاتـه وه  بۆ ئـه وه ی له  کتێبێکدا 
بـاو بکرێنـه وه ، لـه  هه مـان کاتـدا لـه  نامه یەکـدا، بـۆ ده سـتگای )بۆنیـەر( 
بـۆ  کلیلێکـن  گوتارانـه   “ئـه م  ده نووسـێت:  ده کـه ن،  چـاپ  کتێبه کـه   کـه  
کردنه وه ی هه موو ژیانی من، وه ک نووسه رێک و له  ساڵی ١٨٧٢ ــه وە  

بیریـان لـێ ده که مـه وه  و له گه ڵیانـدا ژیـاوم.”

نـاوی  بـه   تـر  نامیلکه یه کـی  بـه  ماوه یه کـی کـه م  سـتریندبێرگ، هـه ر 
نامیلکه یـه دا  لـه و  ده کاتـه وه ،  بـاو  ــه وه   بێئومێدێـک(  )یاداشـته کانی 
ئـه و  لـه  کۆمه ڵگـە مۆدێرنه کانـدا سـه ره تای  “دابه شـکردنی کار  ده ڵێـت: 
شـه ڕه یه ، کـه  یه خـه ی مـرۆڤ ده گرێـت. ئێمـه  له الیـه ن میـر و سـەر کرده  
و قه شـه  و بلیمه ته کانـه وه  به ڕێـوه  ده برێیـن، بـۆ ئه وه ی دیموکراسـییه کی 
ڕاسـته قینه یش دروسـت بکه ین، ده بێت هه موو هاوواڵتییه ک خۆی ببێت 

بـه  جه نـگاوه ر، پیـاوی ده وڵـه ت، قه شـه  و شـاعیر.”

سیری و چیرۆکه کانی )ژنومێردایەتی( و شه ڕی دژ به  ئافره ت

لـه   ئافره تـان  لـه  سـاڵه کانی ١٨٨٤ ه وه  ته وژمێکـی به هێـزی ده نگـی 
لـە  بابـه ت  ده رده کـه ون،  ئه وروپـادا  باکـووری  واڵتانـی  کۆمه ڵگەکانـی 
بـارەی سـێکس و جه سـته ی ئافـره ت و ڕۆڵـی ئافـره ت لـه  کۆمه ڵگـەدا، بـه  

شـێوه یه کی ئاشـکرا و چڕتـر بـاو ده بنـه وه .

شـانۆنامه ی )ماڵـی بووکه ڵـه (ی شانۆنامه نووسـی نه رویـژی )هنریـک  
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ئـه م  بـۆ  ده بێـت  گـه وره   ڕێگاخۆشـکه رێکی   ١٩٠٦  -١٨٢٨ ئیبسـن( 
ته وژمـه . سـتریندبێرگ-یش لـه  سـوید، بـه  هه مـوو شـێوه یه ک دژی ئـه م 

ده بێـت. ئافره تـان  ئافره تـان و ڕۆڵـی  جوواڵنه وه یـه  و 

سـتریندبێرگ له م سـااڵنه دا، له  دیدی ژیانی هاوسـه رگیریی خۆیه وه ، 
دوژمنـی  وه ک  ده کات،  ئافره تـان  بزووتنه وه کانـی  هه مـوو  بـۆ  ئامـاژه  
خۆی سـه یریان ده کات و زمانێکی زبر و توندوتیژیان به رامبه ر به  کار 
ده هێنێـت. سـتریندبێرگ سـه ره تا )سـیری( ژنـی وه ک هێماگه لێـک بـۆ ئه م 
هێرشـه  توندوتیـژ و زمانـه  زبـره  بـه  کار ده هێنێـت، بـه  دڵێکـی پیسـه وه ، 

بـێ ئـارام و بـێ سـره وت ته ماشـایان ده کات.

سـیری ده بێته  ئه و شـه یتانه ی، که  سـتریندبێرگ ده یه وێت به رد بارانی 
بکات، ئابڕووی به رێت و هه ر له  ڕێگای سیریشـه وه  نه فره تی پر له  ڕق 
و کینـه  و دوژمنکارانـه ی خـۆی ده کاتـه  هه مـوو نه ژادی ئافره ت. سـیری، 
لـه م قۆناغـه ی ژیانیـدا ده بێتـه  مۆدێلێکیـش بـۆ به رهه مه کانـی و ڕۆڵێکـی 
گرینـگ لـه  ژیانـی سـتریندبێرگی نووسـه ردا ده بینێـت، ده بێتـه  هاوبه شـی 
درامایـه ی سـتریندبێرگ  ئـه و  نهێنـی خـودی  و  ڕاز  لـه   پـڕ  گه مه یه کـی 
تیایـدا ده ژیـا. گـه ر )نـورا( لـه  شـانۆنامه ی )ماڵـی بووکه ڵـه ( دا، واز لـه  
مـاڵ و منـداڵ ده هێنێـت و وه ک ناڕه زاییـه ک ده چێتـه  ده ره وه  و ده رگای 
ماڵه که یـان بـه  تونـدی بـه دوای خۆیـدا ده دات بـه  یه کـدا، ئـه وا )سـیری( 
لـه  الی سـتریندبێرگ ده بێتـه  )نـورا( یه کـی به نـد و ڕووبـه ڕووی هه مـوو 

جـۆره  سـووکایه تیپێکردن و سـه رکۆنه کردنێک ده بێتـه وه .

 ١٨٨٧ سـاڵی  لـه   سـتریندبێرگ  کـه   )باوک(یـش،  شـانۆنامه ی 
ده ینووسـێت، یه کـه م ته قـه الی ئـه و درامایه یـه : ژن ده بێتـه  که سـێکی بـێ 
سـیما، پیاویـش ئـه و که سـه یه ، کـه  بـه  پیالنه کانـی ئافـره ت له ناوده چێـت. 
بـه اڵم سـه ره تای ئـه م ناکۆکییانـه  و دیـد و تێڕوانینـی خـۆی به رامبـه ر بـه  

ده کاتـه وه . بـاو  )ژنومێردایەتـی(  چیرۆکه کانـی  لـه   ئافـره ت، 
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ژنومێردایەتی و کۆتایی سه ره تای شه ڕێکی درێژخایه ن 

چیرۆکه کانـی  یه که مـی  به شـی  دا،   ١٨٨٤ پاییـزی  لـه   سـتریندبێرگ 
)ژنومێردایەتی( باو ده کاته وه . ئه م چیرۆکانه  به  شـێوازێکی گه مه ئامێز 
و زمانێکی شـیعری و دیدێکی وااڵوه ، که  له وه وبه ر له  ئه ده بی سـویدیدا 

بـه و شـێوه یه  نه نووسـرابێت، ده خاتـه  بازاڕه کانـه وه .

سـتریندبێرگ لـه م کتێبه یـدا، کـه  دوانـزه  چیرۆکـی ژن و ژنخـوازی 
و هاوسـه رگیرین، بـه  زمانێکـی ڕاسـته وخۆ و ئـازاد و بـه  شـێوه یه کی 
ئاشـکرا باسـی جووتبوونـی ژن و پیـاو، ده سـتپه ڕ و هه ندێـک گرفـت و 
مه سـه له ی تـری سێکسـی نـاو خێـزان ده کات. ئه مانەیـش بـۆ ئـه و کاتـه ی 
سـوید تابـوو بـوون و بـۆ هیـچ که سـێک نه بـووه ، ڕێسـا و یاسـا ئایینـی 
و کۆمه اڵیه تـی و مۆڕاڵییـه کان، بینـراو و نه بینـراوه کان ببه زێنێـت. هـه ر 
له به رئـه وه  بـاو کردنـه وه ی ئـه و چیرۆکانـه  گیروگرفـت و کێشـه یه کی 
زۆر بـۆ سـتریندبێرگ ده نێنـه وه .  مانگـی ده ی سـاڵی ١٨٨٤، بـه  بڕیـاری 
یاسـاکانی  پێشـێلکردنی  تاوانـی  بـه   کاتـه ،  ئـه و  ناوخـۆی  وه زیـری 
و  کۆمه ڵگـە  سـه ر  هێرشـکردنه   و  دژایه تیکـردن  چاپه مه نـی(،  )ئازادیـی 
بنه مـا ته قلیدییه کانـی خێـزان و پەیوەندییەکانـی ژن و پیـاو، کتێبه کـه  لـه  

دادگا. بـه   ده ده ن  بازاڕه کانـدا کۆده که نـه وه  و سـتریندبێرگ-یش 

لـه   هه ندێـک  بـه   کـه  پشـت  ناوخـۆ،  وه زیـری  بڕیاره کـه ی 
په ره گرافه کانـی یاسـای چاپه مه نیـی ئه وکاتـه  ده به سـتێت، بـه  تایبه تیـش 
)کفـر و سـووکایه تیکردن بـه  خـودا و به هـا دینییـه  پیـرۆزه کان( به سـه ر 
سـه ر  بگاتـه   پۆلیـس  لـه وه ی  بـه ر  بـه اڵم  ده سـه پێنن.  سـتریندبێرگ-دا 
لـه   و  ده فرۆشـرێت  کتێبـه   ئـه و  نوسـخە کانی  هه مـوو  کتێبخانـه کان، 
مـاوه ی شـه و و ڕۆژێکـدا ئـه و مه سـه له یه  ده بێتـه  ڕووداوێکـی گـه وره  
و به سـه ر زمانـی هه مـوو که سـێکه وه  ده بێـت. قه ده غه کردنـی ئـه و کتێبـه  
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ده بێتـه  باسـی نـاو ڕۆشـنبیران، گۆڤـار و ڕۆژنامـه کان، هونه رمه نـد و 
ئاسـاییش. خه ڵکـی  و  خوێنـه ر  ته نانـه ت  سیاسـه تمه داره کان، 

هاوسـه رگیری  و  خێـزان  مه سـه له کانی  ڕوانگـه ی  لـه   سـتریندبێرگ 
شـێوه یه کی  بـه   و  وریاییـه وه   به وپـه ڕی  ئافره تـه وه ،  که سـایه تیی  و 
ناڕاسـته وخۆ، هێرش ده کاته  سـه ر دین و بنه ما ئابوورییه کانی کۆمه ڵگە 
و دەسـەاڵت و واڵتیش. نه یاره کانی سـتریندبێرگ ئه م هه له  ده قۆزنه وه ، 
وه ک خاڵێکـی بێهێـزی سـتریندبێرگ ده یبینـن و چه ندیـن بڕگه ی یاسـایی 
دەدۆزنـەوە  تـا سـتریندبێرگ-ی پـێ تاوانبـار بکـه ن و له و ڕێگایه یشـه وه  

بتوانـن سـنوورێکی بـۆ دابنێـن.

بـه اڵم  ده ژیـا،  سویسـرا  لـه   کاتـه دا  لـه م  سـتریندبێرگ  هه رچه نـده  
کتێبه که ی ده درێته  دادگا، دادگایش داوای ئه وه  ده کات، که  ستریندبێرگ 
ده بێت خۆی له  دادگا ئاماده بێت و به رگری له  خۆی بکات. له  سه ره تادا 
سـتریندبێرگ بـه  هیـج شـێوه یه ک نایەوێـت ئامـاده  بێـت و بگه ڕێتـه وه  بـۆ 
سـوید، له بریـی ئـه وه  گوتارێکـی به رگـری ده نووسـێت، بـه م شـێوه یه یش 
بـه رده م  ده خاتـه   کردۆتـه وه ،  بـاو  کتێبه کـه ی  کـه   )بۆنیـەر(،  ده زگای 

ته نگه ژه یه کـی یاسـایی و داراییشـه وه .

به هانـه ی  بۆنیـەر،  دەزگای  بـۆ  نامه یه کـدا  لـه   سـتریندبێرگ 
نه گه ڕانـه وه ی بـۆ ئـه وه  ده گه ڕێنێتـه وه، کـه  ئه مـه  مه سـه له یه کی گرینگـه  
و په یوه نـدی بـه  ئازادیـی ڕاده ربڕیـن و مافـی بـاو کردنـه وه وه  هه یـه : 
ناکرێـت  کـه   “ئـه م مه سـه له یه ی مـن زۆر گه وره یـه !  هێنـده  گه وره یـه ، 
ته نهـا به سـه ر شـانی منـه وه  بێـت، چونکـه  ئه مـه  مه سـه له یه که  په یوه نـدی 
بـه  ئاینده مانـه وه  هه یـه ، ئه مه یـش لـه  ده ره وه ی ده سـه اڵتی مندایـه .” دادگا 
بـەم گوتـارە قایـل نابێـت و سـوور دەبێـت لەسـەر ئامادەبوونـی خۆی لە 
بـەردەم دادگادا، نەیارەکانیشـی مەسـەلەکە دژی سـتریندبێرگ بـە کار 

دەهێنـن و پشـێوییەکی گـەورە هەمـوو سـتۆکهۆڵم دەگرێتـەوە. 
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بـۆ  بچێـت  خـۆی  ده بێـت  ناچـار  بۆنیـەر  ده سـتگای  به ڕێوه بـه ری 
بـۆ  بگه ڕێنـه وه   پێکـه وه   و  بـکات  قایـل  سـتریندبێرگ  لـه وێ  سویسـرا، 
سـتۆکهۆڵم، تـا له به رده مـی دادگادا به رگـری لـه  خـۆی و لـە کتێبه کـه ی 

بـکات.

ده گه ڕێمه وه 

سـتۆکهۆڵم،  سـه نته ری  ده گاتـه   شـه مه نده فه ر  بـه   سـتریندبێرگ  کـە 
کۆبوونه وه یه کـی  لـه   ڕادیکاڵـه کان،  گه نجـه   لـه   کـه س  هـه زار  لـه   زیاتـر 
جەماوەریـی گـه وره دا، پێشـوازییه کی گه رمـی لـێ ده کـه ن. هـه ر له گـه ڵ 
بـۆ  کـه س  هه زاره هـا  بـه   شـه مه نده فه ره که وه ،  ده رگای  لـه   ده رکه وتنـی 
بـه  ئاسـماندا هه ڵـده ده ن و به یـه ک ده نـگ  به خێرهاتنـه وه  شـه پقه کانیان 

هـاوار ده کـه ن.

یه کێک له  ڕۆژنامه کان، دوای باسـکردنی ئه م پێشـوازییه  شـکۆمه نده  
و بـاو کردنـه وه ی ڕپۆرتاژه کانیـان له سـه ر گه ڕانـه وه ی سـتریندبێرگ، 
نووسـیویه تی: “ئـه م ڕۆژه  هه رگیـز لـه و مێـژووه  نوێیـه ی سـویده وه ، کـه  
له م سـاته وه  ده سـت پێ ده کات، له بیر ناچێته وه .” سـتریندبێرگ سـاوی 
شـه مه نده فه ره که وه ،  ده رگای  لـه   هـه ر  و  کـردووه   جه ماوه ره کـه ی  لـه  
کـه  خه ریکـه   “زۆر شـادمانم،  گوتویه تـی:  و  کردۆتـه  خه ڵکه کـه   ڕووی 
بتوانیـن هـه وا هه ڵمژیـن. کـه  من سـه فه رم کرد، له م واڵتـه دا نه مانده توانی 
هه ناسـه  بده یـن. مـن سوپاسـی ئـه م پێشـوازییه ی ئێـوه  ده کـه م، هه روه ها 
ئه وه یشـتان بـۆ دووبـاره  ده که مـه وه ، کـه  هه ر شـتێک ڕوو بـدات، من واز 

لـه  په یامـی خـۆم ناهێنـم.”

قەدەغەکردنـی  و  سـتریندبێرگ  له گـه ل  مامه ڵه کـردن  شـێوه یه   بـه م 
کتێبەکـەی، خوێنـەر و جەماوەرێکـی گـەورەی بـۆ کۆدەکاتـەوە، خەڵکـی 
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دەیانەوێـت، بـە هـەر شـێوەیەک بـووە، کتێبەکەیـان دەسـت بکەوێـت و 
بیخوێننـەوە، لەبـەر ئـەوە نرخەکـەی چەندیـن قـات بـەرز دەبێتـەوە، لـە 
بـازاڕی ڕەشـدا دەفرۆشـرێت و ئـەم دەسـت و ئـەو دەسـت دەکات. هـەر 
بـە بۆنـەی گەڕانـەوەی سـتریندبێرگ و بـۆ پشـتگیریکردن لـه  قه ڵـه م و 
ئـه م نووسـه ره ، هه مـوو شـانۆکان ده قـه  شـانۆییه کانی  هه ڵوێسـته کانی 
ده که نـه   ڕوو  لێشـاو  بـه   بینـه ران  ده کـه ن.  پێشـکه ش  سـتریندبێرگ 
شـانۆکان و بـه  شـێوه ئاهه نگێکی میللیـی و گوتارخوێندنـه وه ، به رگـری 
دادگا  بریاره کـه ی  به رامبـه ر  ناڕه زایـی  و  ده کـه ن  نووسـەرەکەیان  لـه  

ده رده بـڕن.

سـتریندبێرگ لـه  دادگا به رگرییه کـی به هێـز لـه  خـۆی ده کات و بـه  
خـوا  بـه   بێڕێـزی  کـه   دەداتـه وه ،  ئـه وه   به رپه رچـی  شـێوه یه ک  هه مـوو 
کردبێـت، بـۆ ئـه م مه به سـته یش شـیعر و نووسـینه کانی خـۆی بـه  کار 
ده هێنێت و نموونه یان لێ ده هێنێته وه  و بۆشـیان ڕاڤه  ده کات. دادگایش 
ئـه و  ناوخـۆی  وه زیـری  یه کـه م  گوشـارەوه ؛  چه ندیـن  ژێـر  ده که وێتـه  
کاتـه  و ئـه و که سـانه ی لـه  بـه ره ی ئـه ودا ده بـن و ده یانه وێـت بـه  هـه ر 
شـێوه یه ک بـووه  سـتریندبێرگ بـه  سـزای خـۆی بـگات، دووه م هه ندێـک 
ئـه م  دژی  بنه ڕه تـه وه   لـه   هـه ر  تونـدی  بـه   کـه   له وسیاسـه تمه دارانه ی، 
دادگاییکردنـه  ده بـن و به رگـری لـه  سـتریندبێرگ ده کـه ن، سێیه میشـیان 
ئـه و جه مـاوه ره  گه وره یـه ی، دژی ئـه م دادگایـه  له سـه ر شـه قامه کان و 

بـه رده رگای دادگاکـه دا کـۆ ده بنـه وه .

دواجـار، دادگا ناچـار ده بێـت سـتریندبێرگ لـه  هه موو ئەو تۆمەتانەی 
خرابوونـە پاڵییـەوە، ئـازاد بـکات. کـه  سـتریندبێرگ لـه  ده رگای دادگاکـه  
ئـه م  به سـه ر  خۆپیشـاندانێکدا  لـه   کـه س  هه زاره هـا  ده ره وه ،  دێتـه  
بـۆ دووپـات ده که نـه وه .  نووسـه ره دا هه ڵـدەدەن و پشـتگیری خۆیانـی 
سـتریندبێرگ، ڕاسـته وخۆ قسـه  بـۆ جه ماوه رەکـە  ده کات و ده ڵێـت: “مـن 



ئاوگوست سرتیندبێرگ

٥٤

سوپاسـی ئـه م پشـتگیری و پیاهه ڵدانه تـان ده کـه م، بـه اڵم مـن ئه مـه  وه ک 
پشـتگیری و پیاهه ڵدانێـک بـۆ خـۆم نازانـم، بەڵکـو بـە دەربڕینـی هەسـتی 
بەختیـاری دەزانـم بـۆ ئـه و سـه رکه وتنه ی، کـه  بیـری ئـازاد و وشـه ی 
ئـازاد به ده سـتی هێنـاوه .”  بـه اڵم ئـه و بارودۆخـه  گـرژه  کولتـووری و 
ئه ده بییـه  دژ بـه  سـتریندبێرگ هـه ر ده مێنێتـه وه ، مه سـه له که یش ده بێتـه  

پارتییـه  سیاسـییه کانیش.  نێـوان  مه سـه له یه کی سیاسـیی و کێشـه ی 

گه شتی خه یاڵستان

دوایـی  بـۆ ڕۆژی  هـه ر  و  نامێنێتـەوە  لـە سـتۆکهۆڵم  سـتریندبێرگ 
ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سویسـرا، ڕاسـته وخۆیش لـه  شـێوازی نامه نووسـیندا، 
هه روه هـا  و  دادگاییکردنه کـه ی  و  سـه فه ره   ئـه م  له سـه ر  ڕاپۆرتێـک 
له سـەر  پـێ  تـر  هێنـده ی  ڕاپۆرته یـدا  لـه م  ده نووسـێت.  کتێبه که یـش 
هه ڵوێسـتی خـۆی سـه باره ت بـه  ئافـره ت، ژینگـه ی کولتـووری سـوید، 
دوژمنه کانـی و ئـه و نـه وه  گه نجـه  ڕادیکاڵـه ی، کـه  خه ریکـه  هاوسـه نگیی 
هێـز و کێشـه کان ده گـۆڕن، داده گرێـت. ڕاپۆرته کـه  هـه ر زوو فۆرمـی 
ــه وه   )گه شـتی خه یاڵسـتان(  نـاوی  بـه   نووسـەر  کتێبێـک وه رده گرێـت، 
“ماڵئـاوا  پێده هێنێـت:  کۆتایـی  شـێوه یه یش  بـه م  و  ده کاتـه وه   بـاوی 
سـوید! لـه  ئه وروپـا ڕه شـه بایه کی تونـد هه ڵـده کات، بـۆ ئـه وه ی هێـزی 
شـه پۆله کان ببنـه  وانه یـه ک بـۆ باکـوور، بـه اڵم ئێسـتا بـا و بۆرانیشـه !  

ده کـه ن.” بومه لـه رزه   بـۆ  ئامـاژه   بارۆمه تره کانیـش 

ئـه م  دەکات،  ئـەوە  لەسـەر  کار  ده گه ڕێتـه وه ،  کـه   سـتریندبێرگ 
چیرۆکانـه  بـه  فه ره نسـی بـاو بکرێنه وه ، ئه م هه واڵنه یشـی سـه رده گرێت 
و چیرۆکه کانـی )ژنومێردایەتـی( لـه  سـاڵی ١٨٨٥ دا بـه  زمانی فه ڕه نسـی 
له  الیه ن ده سـتگایەکی سویسـرییه وه  و به  یارمه تیی مادی سـتریندبێرگ 
خـۆی بـاو ده کرێتـه وه .  چاپـه  فه ڕه نسـییه که  ڕه واجـی زۆر ده بێـت، لـه  
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بـڕه   ئـه و  و سـتریندبێرگ،  ده فرۆشـرێت  فه ڕه نسـایش  لـه   و  سویسـرا 
پاره یه ی دەسـت دەکەوێتەوە، کە له  پرۆژه که دا داینابوو .  سـتریندبێرگ 
لـه  سـاڵی ١٨٨٦ دا به رگـی دووه مـی )ژن و مێردایەتـی( بـاو ده کاتـه وه ، 
لـه م به شـه یاندا ڕه شـبینتره  و بـه  تـه واوی دژی ئافـرەت و سـیری ژنـی 
نووسـراوه . لـه  چیرۆکه کانـی ئـه م به رگـه دا ئافـرەت بـووه  بـه  دوژمنێکـی 
دێوه زمـه ، قێـزه وه ن و ده بێـت بـه  هه موو شـێوه یه ک دژی بووه سـتیته وه . 
له م به شـه دا، زیاتر به  ئاشـکرا هێرش ده کاته  سـه ر سـیری ژنی و وه ک 
که سـێکی بێبەهـرە، به دمه سـت، دایکێکـی بێکه ڵـک و خـراپ و که سـێکی 

بێبـاک و بێپـه روا له گـه ڵ مێرده کـه ی، باسـی ده کات.

کـه   بـاوه ڕه ی،  ئـه و  ده گاتـه   سـیری  دواوه ،  بـه   سـاڵی١٨٨٦  لـه  
ده روونـی  نه خۆشـیی  چه ندیـن  تووشـی  و  بـووه   شـێت  سـتریندبێرگ 
ده داتـه وه :  بـه وه   سـیری  وتانـه ی  ئـه م  وه اڵمـی  سـتریندبێرگ  هاتـووه ، 
“سـیری ده یه وێـت مـن بـه وه  تاوانبـار بـکات، کـه  شـێت بـووم، به مه یـش 
ده یه وێـت بمخاتـه  نه خۆشـخانه ی ده روونـی و لـه  شـێتخانه کاندا تونـدم 
بکات.”  ئه مه یش ڕێک و ڕاست شانۆنامه ی )باوک( ـه، که  ستریندبێرگ 
خـۆی پاڵه وانـی سـه ره کیی شـانۆنامه که ی خۆیه تـی. شـانۆنامه ی )باوک( 
له سـه ر بنه ماکانـی موتیڤـی ئیره یـی و شـه ڕی ژن و پیـاو نووسـراوه ، 
ئه مه یـش سـتریندبێرگی لـه و گومـان و تاوانانـه  پـاک نه کردۆتـه وه ، کـه  
بـه و  ئه گـەر خـۆی  پێچه وانـه وه ،  بـه   بـوون،  مێشـکیدا  لـه   دژی سـیری 
خۆیـدا  هاوسـه رگیرییه ی  دژوارانـه ی  کێشـه   و  ده روونـی  قه یرانـه  
شـانۆنامه ی  لـه   )کاپتـن(  کارەکتـه ری  نه یده توانـی  هه رگیـز  تێنه په ڕیبـا ، 

بنووسـێت. دا  )بـاوک( 
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کاپتن و شه ڕێکی دۆڕاو

ــه و  )بـاوک(  تراجیدیـای  سـه ره کیی  کارەکتـه ری  کـه   کاپتـن، 
ژیانـی  تـری  الپه ڕه یه کـی  نووسـراوه ،  ناتورالیـزم  شـێوازێکی  بـه  
هاوسـه رگیریی سـتریندبێرگ و سـیری لـه  ئاسـتێکی بـااڵی کێشـه کاندا 
به رجه سـته  ده کات. کاپتـن لـه  پـه رده ی یه که مـدا، وه ک هێمایه کـی زه بـر 
ئه سپسـوارییەوه   جزمـەی  و  سـه ربازی  جلوبه رگـی  بـه   ده سـه اڵت،  و 
ده رده که وێـت، بـه اڵم لـه  دوا دیمه نـدا وه ک که سـێکی بێهێـز، شـێت و بـێ 

چاره نووسـه وه . به ده سـت  ده دات  خـۆی  به زیـو  و  وویسـت 
کاروبـاری  ده ره وه ی  لـه   به ڵکـو  نییـه ،  ئه فسـه ر  هـه ر  کاپتـن 
سه ربازیشـه وه ، وه ک ئه ماتۆرێـک خه ریکـی تاقیکردنـه وه ی زانسـتی و 
لێکۆڵینـه وه ی زانسـته  سروشـتییه کانه . ئـه م کاپتنـه  کچێکـی هه یـه ، نـاوی 
)بێرتـا( یـه  و، ژنه که یشـی )الورا( ی نـاوه ؛ الورا ئافره تێکـی به هێـزه  و 
الیه نێکـی کێشـه  و ملمالنێکانـی ئـه م تراجیدیایه یـه . کێشـه  و ملمالنێیه کـی 
بـۆ نموونـه  الورا ده یه وێـت،  له نێـوان کاپتـن و الورادا هه یـه ،  سـه خت 
کچه که یـان )بێرتـا(، ببێـت بـه  وێنه کێـش و لـه و بـواره دا خوێنـدن تـه واو 
بکات و بڕوانامه ی هونه ری وێنه کێشـان به ده سـت بهێنێت، به اڵم کاپتنی 
باوکـی نایه وێـت و ئـه و بڕیاره یشـی بـه  تاکه الیه نـی داوه ، کـه  کچه کـه ی 
ببێـت بـه  مامۆسـتا. الورا ده یه وێـت کچه که یـان سـه ر بـه  چینێکـی بـەرز 
پێچەوانـەوە  بـە  کاپتـن  پایەکانـی کۆمەڵگـەدا سـەربکەوێت،  بـە  بێـت و 
دەیەوێـت )بێرتـا( کەسـێکی ئاسـایی بێـت، شـوو بـکات و وەچـە بخاتـەوە 
و منداڵەکانـی پـەروەردە بـکات. لـە ئەنجامـی ئـەم دوو بۆچوونەیشـەوە، 
کێشەیەکی گەورە لەنێوان ئەم ژن و مێردەدا دروست دەبێت و هەموو 
چارەنووسسـاز  مەترسـییەکی  ڕووبـەڕووی  هاوسـەرگیرییەکەیان 
دەبێتـەوە. کێشـەیەک لەسـەر ژیـان و مـەرگ بـە شـێوەیەکی چـڕ و بەبێ 
لـەم  کاپتـن دەیەوێـت  پـێ دەکات.  نەرمینواندنێـک دەسـت  هیـچ جـۆرە 
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مەسـەلەیەدا، حسـاب بـۆ قسـەی ئـەو، وەک باوکێـک، بکرێـت، الورایـش 
هەموو چەکێک بە کار دەهێنێت بۆ ئەوەی بەسـەر ئیرادەی مێردەکەیدا 

سـەربکەوێت.

الورا شـەڕێکی تونـدی دەروونـی لەگـەڵ کاپتـن دەکات، گومانـی لە ال 
دروسـت دەکات، کـە ئـەو باوکـی )بێرتـا(ی کچیان نییە.

کاپتن، کە پیاوەتی ئەو دەخرێتە ژێر گومان و پرسیار و مەترسییەوە، 
لـەم شـەڕەدا هۆشـی خـۆی لەدەسـت دەدات و لـە بارودۆخێکـی گرانـی 
دەروونیـدا، چرایـەک بـە داگیرسـاوی دەگرێتـە الورای ژنـی، بەمەیـش 
شـەڕەکە دەدۆڕێنێـت. لـە دیمەنـی کۆتاییـدا، بـە بەڵگە و ڕێنمایی پزیشـک 
و یارمەتیـی دایەنـە پیرەکـەی، کـە تـا ئەو کاتەیش لەگەڵیان دەژی، کاپتن 
بەنـد دەکـەن و لـە کراسـێکی تایبەتمەنـدی فەقیانەدرێـژی شـێتخانەکاندا، 

قۆڵبەسـتی دەکەن.

سـتریندبێرگ  ئاشـکرای  و  بەهێـز  هێمایەکـی  کاپتـن،  کارەکتـەری 
خۆیەتـی، ئـەو کێشـە گـەورە ئاڵـۆزەی، کـە لـە خـودی سـتریندبێرگدایە، 
کێشـەی نێـوان پیـاو و ژن، لەنێـوان ئـەو حـەزەی کـە دەیەوێـت بەسـەر 
نەژادی ژندا سەربکەوێت یان بە تەواوی ملکەچی بێت، لەم شانۆنامەیەدا 
ڕەنـگ دەداتـەوە. هەروەهـا سـتریندبێرگ لەم شـانۆنامەیەدا دەگەڕێتەوە 
بـۆ سـەر شەکسـپیر و لـە شـانۆنامەی )بازرگانـی ڤێنیسـیا( وە، کاپتـن 
دەبەسـتێتەوە بـە کارەکتـەری )شـایلۆک( ــەوە و مەودایەکـی تری قووڵ 
و مرۆڤایەتـی پـێ دەبەخشـێت. کاپتـن لـە سـاتێکدا دەبێـت بـە شـایلۆک و 
مەنەلۆگـە بەناوبانگەکـەی ئـەو، کـە وەک جوولەکەیـەک ئـەو مافـەی نییە 
بـژی، دەبێتـە ڕەگـەزی پیـاو و پیـاو بەرامبـەر بـە ژن ڕووبـەڕووی ئـەو 
مەترسـییە دەبێتـەوە، کـە شـایلۆکی جوولەکـە ڕووبـەڕووی بووەتـەوە.

کاپتـن لـە پـەردەی دووەمـدا، وەک شـایلۆکی جوولەکـە دەڵێت: “ئا، با 
پیاویـش بـم، دەگریـم. بـۆ پیـاو چـاوی نییـە؟ پیـاو دەسـتی نییـە، ئەندامـی 
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لـەش، ڕۆح، حـەز، جۆشـی نییـە؟  بـە هەمـان خـواردن ناژیـێ، بـە هەمان 
چـەک برینـدار نابـێ، وەک ئافـرەت بـە هەمـان هاویـن و زسـتان گەرمـا 
لـێ  خوێنمـان  تێڕاکـەن،  نووکێکمـان  سـەرە  گـەر  نابـێ؟   سـەرمای  و 
نایـەت؟  گـەر ختوکەمـان بـدەن پێناکەنین؟  گەر دەرمانخواردمان بکەن، 
نامریـن؟ بۆچـی پیاوێـک بـۆی نییـە ناڕەزایی دەرببڕێ، سـەربازێک بۆی 

نییـە بگری؟”

وەک لەوەوبـەر ئامـاژەم بـۆ کـردووە، سـتریندبێرگ لـەم مەنەلۆگـەی 
شـایلۆکدا، وشـەی )جوولەکـە( دەگۆڕێـت، لەبریـی ئـەوە، وشـەی )پیـاو( 
بـەم گۆڕانکارییـە سـاکارە و  بەکاردەهێنێـت.  سـتریندبێرگ دەیەوێـت 
وەرگرتنـی ئـەم دیمەنـە لـە شەکسـپیرەوە، مەودایەکـی تـر، لـە دەرەوەی 
چەمکەکانـی زەمەنـەوە بـەم کارەکتـەرە ببەخشـێت، لـە هەمـان کاتـدا، کە 
بـە هیـچ شـێوەیەک شـیکردنەوەی لـە مەدارەکانـی نـەژاد و ئایینـەوە بـۆ 

نەکرێت.

ستریندبێرگ گرینگییەکی زۆری داوە بە دراماتۆرگی و چڕکردنەوەی 
ملمالنـێ و کێشـە جیـاوازەکان، چڕکردنـەوەی ئـەو ملمالنێیـەی، کـە لـە 

خـودی پاڵەوانەکاندایە.

بـاو کردنـەوەی  بـۆ دەزگای چـاپ و  نامەیەکـدا،  لـە  سـتریندبێرگ 
)بۆنیـەر( سـەبارەت بـە شـانۆنامەی )بـاوک( دەڵێـت: “شـانۆگەریی باوک 
دەگرێـت.  لەخـۆ  نامـۆ  مۆرکێکـی  سـەردەمە،  درامایەکـی  بەرجەسـتەی 
نامۆیـە لەبـەر ئـەوەی ملمالنـێ لەنێـوان گیاندایـە نـەک پاڵـەوان، لەبـەر 
تـا  فەڕەنسـا  ئەدیبەکانـی  نـەک خەنجـەر.  بیروبـاوەڕە  ئـەوەی جەنگـی 

ئێسـتا دەگەڕێـن بـۆ شـێوازێکی دروسـت، بـەاڵم مـن دۆزیمـەوە.”

ئـەم شـانۆنامەیە، لەگـەڵ شـانۆنامەی )خاتـوو ژولیـا( دا بوونـە دوو 
ناتورالیـزم،  ڕێبـازی  پراکتیزەکردنـی  بـۆ  لەبەرچـاو  و  گرینـگ  دەقـی 
و  گشـتی  بـە  ئەوروپـا  لـە  ناتورالیـزم  بزووتنـەوەی  شـوێنپێهەڵگرانی 
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سـەرکردە  ئـەو  سـتریندبێرگ  وابـوو  بڕوایـان  تایبەتـی،  بـە  فەڕەنسـا 
گەیشـت.  کـە  نوێیەیـە، 

سویسـراوە  لـە  دەبێتـەوە،  خـراپ  ئابـووری  بـاری  سـتریندبێرگ 
)گرێـز(  شـارۆچکەی  لـە  سـەرلەنوێ  و  فەرەنسـا  بـۆ  دەگوێزنـەوە 
پەیوەندییەکانـی  دەگرێـت.  کـرێ  بـە  سـاڵێك  مـاوەی  بـۆ  خانوویـەک 
بـە سـیری ژنیـەوە باشـتر نابێـت، بەڵکـو ئاڵۆزییـەکان دەبنـە کۆمەڵێـك 
دیمەنـی چیرۆکەکانـی )ژنومێردایەتـی( و لـە ژیانـی ڕۆژانەیانـدا، لەنێـو 
نائارامی، بەدحاڵیبوون، دڵپیسـی، سـەرکۆنەکردن و تەنانەت ئەشـکەنجە 

دەبنـەوە. بەرجەسـتە  لێدانیشـدا  و 

کوڕی کارەکەر

و  کێشـە  لـە  پـڕ  ژیانـە  ئـەم  لەگـەڵ   ١٨٨٦ سـاڵی  لـە  سـتریندبێرگ 
لـە  یەکێـک  و  دەچێتـەوە  خۆیـدا  ژیانـی  بەسـەرلەبەری  ناخۆشـەیدا، 

دەنووسـێت. کارەکـەر(  )کـوڕی  ڕۆمانـی  کتێبەکانـی،  گەورەتریـن 

سـتریندبێرگ لـەم تەمەنەیـدا، دوای ئـەوەی هـەردوو بەرگـی کتێبـی 
)ژنومێردایەتـی( بـاو دەکاتـەوە، هەسـت بـەوە دەکات، کـە کاتـی ئـەوە 
بنووسـێت،  خـۆی  بیرەوەرییەکانـی  و  ژیانـی  بیوگرافیـای  هاتـووە 
لـە  سـوودی  نووسـینەکانیدا  لـە  هەمیشـە  نووسـەرە  ئـەم  هەرچەنـدە 
ژیـان و ئەزموونـی خـۆی وەرگرتـووە و ژیانـی بـە هەمـوو هەڵکشـان 
و داکشـانێکەوە سـەرچاوەیەکی گرینـگ و ڕاسـتەوخۆی نووسـینەکانی 
بـووە، بـەاڵم )کـوڕی کارەکـەر( دەبێـت بە سـەرەتای بیۆگرافیایەکی ورد 

و دەوڵەمەنـدی ژیانـی ئـەم نووسـەرە.

شـێوەیەک  بەهـەر  دەبێـت  کـە  دەکات،  بـەوە  هەسـت  سـتریندبێرگ 
بەرهەمەیـدا  لـەم  بـەاڵم  بـکات،  ڕزگار  ڕابـوردووی  لـە  خـۆی  بـووە، 
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دەگەڕێتـەوە بـۆ سـەر ڕابـوردووی ژیانـی، بـۆ ئـەوەی سـەرلەنوێ و لـە 
ئێسـتادا بتوانێـت بەشـێوەیەکی تـر دەسـتی پـێ بکاتـەوە. گەڕانـەوە بـۆ 
ڕابـردوو بـۆ سـتریندبێرگ، هەنگاوێکـی گرینگـە بـۆ ڕزگار بـوون لـەو 

ڕابـردووە و دەسـتپێکی نوێـی ژیـان. 

سـتریندبێرگ تەمەنـی تەنهـا ٣٧ سـاڵ دەبێـت، کـە بەشـی یەکـەم و 
دووەمـی ئـەم ڕۆمانـە، لـە بەهـار و سـەرەتای هاوینـدا دەنووسـێت و 
ڕووداوەکانی دەستپێکی ژیانی، وەک کوڕی کارەکەرێک لەخۆ دەگرێت؛ 
پاڵەوانـی سـەرەکیی ڕۆمانەکەیـش نـاوی )یوهـان( ــە، یوهانیـش نـاوی 
یەکـەم و ڕاسـتەوخۆی سـتریندبێرگ خۆیەتـی. لـە دوو بەشـی یەکەمـدا 
باسـی سـەردەمی منداڵی تا سـاڵەکانی ١٨٧٢ دەکات و بەرجەسـتەیەکی 
لـەو  خـۆی  ژیانـی  ناوەکییەکانـی  و  دەرەکـی  سـاتە  ئاشـکرای  و  ورد 
زانکـۆ  خوێندنـی  لـە  واز  سـااڵنەدا  لـەم  تایبەتـی  بـە  دەکات،  سـااڵنەدا 
دەهێنێـت و لـە شـاری ئۆپسـاالوە دەگەڕێتـەوە بـۆ سـتۆکهۆڵم. هەروەها 
دەوڵەمەنـدی  وێنەیەکـی  ڕۆمانەیـدا،  لـەم  توانیویەتـی  سـتریندبێرگ 
گۆڕانـکاری و بەرەوپێشـەوەچوونەکانی کۆمەڵگـەی سـویدی لـە دوای 
ناوەڕاسـتی سـاڵەکانی ١٨٠٠ ــەکانەوە بخاتـە ڕوو، ئەمـە جگـە لـە ژیـان 
و گوزەرانـی خەڵکـی سـتۆکهۆڵم، سـتراکتوری شـارەکە، گونـد و شـار 
و شـارۆچکەکانی دەوروبـەری سـتۆکهۆڵم: جیاوازییـەکان، بارودۆخـە 
هاوچەشـنەکان، ئاسـتی گـوزەران و بنەمـا کۆمەاڵیەتـی و سیاسـییەکەی 
ئـەو  ژیانـی  وردی  پۆترێتێکـی  کاتـدا  هەمـان  لـە  ڕوو.  بخاتـە  سـوید 
کەسـانەی لـە نزیکیـەوە ژیـاون، لـە دیدێکی شـیکاری و سـایکۆلۆژییەوە، 
هەندێـک جـار بـە شـێوازێکی ڕەخنەئامێـزی تونـد و بێبەزەییانە، بە بنەما 

و سـتراکتور و بونیـادی ڕووداوەکانـی ڕۆمانەکـەوە، دەخاتـە ڕوو.

دوای نووسـینی بەشـی یەکـەم و دووەمـی ئـەم ڕۆمانـە، فەڕەنسـا 
و شـارۆچکەی )گرێـز( بەجـێ دەهێڵـن و دەگەڕێنـەوە بـۆ سویسـرا. لـە 
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ئـەم دوو  بـەاڵم  دەنووسـێت،  و چـوارەم  بەشـی سـێیەم  سویسـرایش 
بەشـەیان لە سـاڵی ١٩٠٩، دوای سـەرلەنوێ ئامادەکردن و پیاچوونەوە 
و کارتێداکـردن، بـەر لـە مردنـی خۆی بە چەند سـاڵێک باو کراونەتەوە. 
ئـەوەی جێـگای ئاماژەیـە، کـە بەشـی یەکەم و دووەمی ئـەم بیرەوەریانە 
بـاو دەکرێنـەوە، سەنسـور دەکرێـت و هەندێـک لـە بەشـەکانی الدەبـەن. 
بەرهەمەکانـی  کـۆی  لەگـەڵ  کارەکـەر(  )کـوڕی  ١٩٨٩دا  سـاڵی  لـە 
سـتریندبێرگ، بـە تـەواوی و بەبـێ البـردن و سەنسـور بـاو دەکرێتەوە. 

سـتریندبێرگ لـە بەشـی سـێیەمدا، باسـی ژیانـی هـەرزەکاری خـۆی 
کـە  چوارەمیشـی،  بەشـی  دەکات،  ١٨٧٥دا   –  ١٨٧٢ سـااڵنی  لەنێـوان 
سـتریندبێرگ بـە )مێـژووی نووسـینی بەرهەمەکانمـە، ڕەخنەی خۆمە لە 
دراماکانـم( ئامـاژەی بـۆ کـردووە، بـە شـێوەیەکی دۆکیومێنتـاری باسـی 
کەسـایەتیی خـۆی و بەرهەمەکانـی، هـەر لـە ڕۆمانـی )ژووری سـوور( 
ــەوە تا دەگاتە دوا بەشی )کوڕی کارەکەر( دەکات. هەرچەندە ڕۆمانی 
)کـوڕی کارەکـەر( لەسـەر بنەمـا دکیۆمێنتارییەکانی ژیانی سـتریندبێرگ 
ژیـاوە،  تیـادا  کـە  دەوروبـەرەی،  و  ژینگـە  ئـەو  و  بیرەوەرییەکانـی  و 
بـە هەمـوو وردەکارییەکانیـەوە،  بـە شـێوەیەکی چـڕ و  نووسـراون و 
ژیانـی ئـەم نووسـەرە، لـە قۆناغـە جیاوازەکانـدا دەگێرێتەوە، نەفەسـێکی 
بـااڵی  زمانێکـی  گێڕانـەوە و  بـە  تایبـەت  تەکنیکـی  و  قووڵـی هونـەری 

ئەدەبـی و شـیعری لەخـۆ دەگرێـت.

سـتریندبێرگ لـە )کـوڕی کارەکـەر(دا ژیانی تێکـەڵ بە دید و هزرێکی 
ڕوانگەیەیشـەوە  لـەو  هـەر  و  کـردووە  داهێنـان  و  فەنتازیـا  لـە  تـژی 
سـەبارەت بـە کۆمەڵگـە، دەوروبـەر و ئـەو سـەردەمەی تیـا ژیـاوە، بـە 
شـێوەیەکی هونـەری دەدوێـت، بەمەیـش تەکنیـک و فۆرمێکـی نوێـی بـۆ 
گێڕانـەوەی )بیـرەوەری( لـە ئەدەبـی هاوچەرخـی سـویدیدا خوڵقانـدووە. 





٦٣

بەشی پێنجەم

باوک، خاتوو ژولیا و سەرەتایەکی نوێ لە دانیمارک

ڕۆمانـی  چوارەمـی  و  سـێیەم  بەشـی  ئـەوەی  دوای  سـتریندبێرگ، 
)کـوڕی کارەکـەر( لـە سویسـرا دەنووسـێت، ماڵ و منـداڵ دەپێچێتەوە و 
لـە سویسـراوە دەڕۆن بـۆ ئەڵمانیـا. لـە ئەڵمانیـاوە بـە تەنهـا سـەفەرێکی 
خێرا دەکات بۆ نەمسا و لەوێوە دەڕوات بۆ کۆپنهاگن، لە مانگی شەشی 

سـاڵی ١٨٨٧ یشـەوە دەگەڕێتـەوە بـۆ ئەڵمانیـا، بـۆ الی خێزانەکـەی.

و  سـتریندبێرگ  هاوسـەرگیری  ژیانـی   ١٨٨٧ سـاڵی  هاوینـی 
پەیوەندییەکانـی، لەسـەر هەمـوو ئاسـتەکان بـە سـیری-یەوە بـە تەواوی 
تێـک دەچێـت، بـاری دەروونیشـی لـە خراپتریـن دۆخـدا دەبێـت و بـاری 
ئابووریی هەموو خێزانەکەیش دەگاتە سـەر ئاسـتیی سـفر. لەم دۆخەی 
ژیانی ڕۆژانەیدا، ڕۆمانی )دانیشتوانانی ئێمسئوێ(، کە دەبێتە یەکێک لە 
ڕۆمانـە هـەرە خۆشەویسـت و بەرباوەکانـی لەناو خەڵکدا، دەنووسـێت. 
خاتـوو )فلـود( پاڵەوانـی سـەرەکیی ئـەم ڕۆمانـە، بێوەژنێکـی دەوڵەمەنـد، 
قەشـەنگەکانی  دوورگـە  کـۆ  لـە  یەکێکـە  کـە  هێمسـیۆ،  دوورگـەی  لـە 
سـتۆکهۆڵم، دەژی. لەبـەر ئـەوەی )گوسـتن(ی کوڕی خاتـوو )فلود( هەر 
بـە ڕاوەماسـی و ڕاوەوە خەریکـە، کێڵگـە و بـاخ و باخاتەکەیـان  وشـک 
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دەکات، خاتـوو )فلود(یـش ناچـار دەبێت جووتیارێک بە ناوی )کاڵسـۆن( 
ــەوە ڕابگرێـت تـا کاروبارەکانیـان بـۆ بەڕێوەبەرێـت.

ئەم )کاڵسـۆن( ــە، کەسـێکی لەبلەبان، شـارەزا، ئازا و بە دەسـتوبرد 
دەبێت، بە ماوەیەکی کەم باخ و باخاتەکەی خاتوو )فلود( دەبووژێنێتەوە، 
پەیوەندییەکـی پـڕ لـە ڕاز و نهێنـی لەگـەڵ کچانـی دوورگەکە دەبەسـتێت 
و خاتـوو )فلود(یـش دەسـتەمۆ دەکات و دوایـش بـە ئاسـانی لەخشـتەی 
دەکات.  لەگـەڵ  هاوسـەرگیری  سـەروەتەکەی،  تەماعـی  بـە  و  دەبـات 
خەڵکـی  و  بنەماڵەکـەی  و  )فلـود(  خاتـوو  ژیانـی  سیسـتەمی  کاڵسـۆن 
دوورگەکەیـش تێـک دەدات، سـەرەتا بـە مەرگـی فلـود و دواتریـش بـە 

مەرگـی کاڵسـۆن خـۆی کۆتایـی دێـت.

سـتریندبێرگ بـە زمانێکـی شـیعری بـااڵ، کۆمیدیـا و تراجیدیا تێکەاڵو 
دەکات، وێنەیەکـی بـەرزی دانیشـتوانی ئـەو دوورگەیـە و وەرزەکانـی 
سـاڵ، جـەژن و بۆنـە میللییـەکان و پەیوەندییەکانـی خەڵکـی، ئیرەیـی، 
دڵپیسی، داوێنپیسی، خیانەت، دڵداری، میوانداری، ئاهەنگ و بەدمەستی 
نێـوان ژن و پیاویـش  و شـەرابخواردنەوە، هەروەهـا پەیوەندییەکانـی 

دەخاتـە ڕوو.

وەرزی زسـتان و گرانیـی بـاری ژیانـی ئـەم دوورگەیەیـش دەبێتـە 
هێمـا و بەشـێکی گرینـگ و یەکالکـەرەوەی ڕووداوەکانی بەشـی کۆتایی 
ئەم ڕۆمانە و چارەنووسـی خاتوو )فلود( و )کاڵسـۆن( خۆیشـی. خاتوو 
)فلود( کارەکتەرێکی فرە ڕەهەند و فرە مەودایە. ستریندبێرگ بەوپەڕی 
تـر  لـە کارەکتەرەکانـی  بونیـادی کارەکتەرەکـەی چنیـوە و  وریاییـەوە 
جیـای کردۆتـەوە، بـۆ نموونـە ئـەم کارەکتـەرە لە یەک کاتـدا کارەکتەری 
)میدیـا( ی گرێکیـی و )ئۆتێلـۆ( ی شەکسپیریشـە، میدیایـە لەو ڕووەوەی 
کاڵسـۆن  دەکات  هەسـت  کـە  هەیـە،  کاڵسـۆن  بـۆ  گـەورەی  عیشـقێکی 
خیانەتـی لـێ دەکات و پەیوەنـدی بـە ژنـی تـرەوە هەیـە، دەیەوێـت بـە 
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دڵپیسییەکەیشـی،  و  ئیرەیـی  بکاتـەوە،  لـێ  تۆڵـەی  شـێوەیەک  هەمـوو 
وێنـەی ئۆتێلۆیەکـی میللـی و نوێـی کۆمەڵگـەی سـویدییە.

سـتریندبێرگ ئـەم ڕۆمانـە بـۆ ئـەوە دەنووسـێت، تـا بتوانێـت هەندێک 
پارەی دەست بکەوێت، لە هەمان کاتدا بەو هیوایەی ناو و ناوبانگی خۆی 
لـە سـوید بـە دەسـت بێنێتـەوە، بـە تایبەتـی دوای باو کردنەوەی بەشـی 
دووەمـی چیرۆکەکانـی )ژنومێردایەتـی(، خوێنەرەکانـی لێـی دەتەکێنەوە، 
وەک کەسـێکی توندوتیـژ و بێبەزەیـی و دژ بـە ئافـرەت ئامـاژەی بـۆ 
دەکرێـت. دەزگای چـاپ و بـاو کردنـەوەی )بۆنیـەر(، کـە بەرهەمەکانـی 
سـتریندبێرگ-ی بـاو دەکـردەوە، نایەوێـت چیـی تـر بەرهەمەکانـی باو 
بکاتەوە، بەاڵم ڕۆمانی )دانیشـتوانانی ئێمسـئوێ( سـەرکەوتنێکی گەورە 
بەدەسـت دەهێنێـت و هەندێـک لـە ڕەخنەگـرەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن، 
کـە ئـەم ڕۆمانـە باشـترین شـاکاری سـتریندبێرگ-ە، کـە تاکـو ئێسـتا 

نووسیبێتی. 
سـتریندبێرگ لـە مانگـی یانـزەی سـاڵی ١٨٨٧ دا، کتوپـڕ بڕیار دەدات 
بگوێزنـەوە بـۆ دانیمـارک، یەکێـک لە هۆکارە سـەرەکییەکانی ئەم بڕیارە 
کتوپڕەیـش، ئـەوە دەبێـت، کـە شـانۆنامەی )بـاوک( بـۆ یەکـەم جـار لـە ) 

گازینـۆ شـانۆ( لـە کۆپنهاگـن پێشـکەش دەکرێت.
گازینـۆ شـانۆ، کـە لەوەوپێـش چەنـد بەرهەمێکـی تریـان پێشـکەش 
هونـەری  ئاسـتی  )بـاوک(،  نەمایشـکردنی  بـە  دەیانویسـت  کردبـوو، 
شـانۆکەیان بـەرز بکەنـەوە، لـە هەمـان کاتـدا سـتریندبێرگ بـە شـانۆی 

بناسـێنن. ئـەو واڵتـە  بینەرانـی  و  دانیمارکـی 
دوا پرۆڤـەی شـانۆنامەی )بـاوک(، بـەر لـە شـەوی یەکەمـی نەمایـش، 
یانـزەدا  مانگـی  ناوەڕاسـتی  لـە  خـۆی،  سـتریندبێرگ  ئامادەبوونـی  بـە 
پێشـکەش دەکرێـت.  نەمایشـەکە کاریگەرییەکـی گـەورە دەکاتـە سـەر 
هەسـت و هۆشـی سـتریندبێرگ، هەسـت بـە ناڕەحەتـی و هەڵچوونێکـی 

دەروونـی و بێـزاری و ئـازاری ویـژدان دەکات.
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سـتریندبێرگ، بۆ یەکەم جار لەم نەمایشـەدا، بە شـێوەیەکی کردەیی 
و لەسـەر شـانۆ سـەیری ئـەو دیمەنانـە دەکات، کـە لـە ژیانـی خۆیـدا 
ڕوویـان داوە، گوێـی لـەو دیالۆگانـە دەبێـت، کـە لـە ژیانـی ڕۆژانـە و 
هاوسەرگیریی خۆیەوە سەرچاوەیان گرتووە و خۆی و سیری لەسەر 
شانۆ و لە دوورەوە و لە شەڕێکی سەختدا دەبینێت. نەمایشەکە دەبێتە 
سـەرلەنوێ زیندووکردنـەوەی ژیانێکـی پڕ لە کێشـە، هاوسـەرگیرییەکی 
ناهەمـوار، خۆشەویسـتییەکی لێوانلێـو و پـڕ لـە قیـن و دەروونێکی ڕەش 

و نەخـۆش.

لـە  هـاوڕێ  یەکێـک  بـۆ  نامەیـەک  نەمایشـەکە،  دوای  سـتریندبێرگ 
نووسـەرەکانی دەنووسـێت، باسـی خـەون، مـەرگ و ژیـان دەکات: “وا 
هەسـت دەکـەم بـە دەم خـەوەوە دەڕۆم؛ وەکـو ئـەوەی شـیعر و ژیـان 
تێکـەاڵوی یەکتـر بووبـن. مـن چیـی تـر نازانم )باوک( شـیعرە یـان ژیانی 
مـن؛ بـەاڵم لـە هـەر کات و چرکەسـاتێکدا بێـت لەمـە هـەر دەگـەم، کـە 
لەوەیش گەیشتم بە تەواوی بە هۆی شێت بوون یان ئازاری ویژدان و 
بیر لە خۆکوشـتنەوە، دەڕوخێم. بە هۆی زۆریی شـیعرەوە ژیانم بووە 
بە سـێبەری خەیاڵ؛ من لەو بڕوایەدا نیم، کە بەسـەر زەویدا دەڕۆم، لە 
ئەتمۆسـفێرێکدا دەسـوڕێمەوە، کـە هیـچ کێشـێکی نییە، بەاڵم لـە تاریکیدا 
دەکەومـە  ئـەوا  تاریکییـەوە،  ئـەم  بێتـە  ڕووناکیـش  ئەگـەر  بـووە.  بـزر 
خوارەوە و تێک دەشـکێم!” سـتریندبێرگ چەندین جار دووپاتی ئەوەی 
کردۆتـەوە، کـە ئـەو بۆیـە هێنـدە فـرە بەرهەمـە، چونکـە شـیعر و واقیـع، 
خـەون و فەنتازیـا تێکـەاڵو دەکات، هەمـوو شـتێک بۆ ئەو کراوەیە، وەک 
نووسـەرێک ئـازادە. ئەمەیـش بـۆ ئـەو، ئـەوەی گەیانـدووە، کـە ژیانـی 
خـۆی و ئـەو کەسانەیشـی لـە نزیـک ئـەوەوە و لەگـەڵ ئەو ژیـاون، بکاتە 

قوربانـی و لـە بەرهەمەکانیـدا بیانـکات بـە شـیعر و بەکاریـان بهێنێـت.

دەهێنێـت،  بەدەسـت  سـەرکەوتن  )بـاوک(  نەمایشـی  دانیمـارک  لـە 
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ڕەخنەگـرەکان لـە دوو الیەنـەوە، نەمایشـەکە/ دەقەکـە هەڵدەسـەنگێنن 
ژیانـی سـتریندبێرگ/ سـیری- بـە  دەیبەسـتنەوە  لـە زۆر  ڕووەوە  و 
یەوە و سـتریندبێرگ ڕووبەڕووی حەقیقەتێکی تاڵی ژیانی خۆی، وەک 
نووسـەرێک لـە بەرهەمەکانیـدا و بەرهەمێـک لە ژیانی خۆیدا، دەکەنەوە. 
هەندێک لە دیمەنەکانی نەمایشەکەیش، ترس لە الی بینەران، بەتایبەتی 
ئـەو بینـەرە نەریتگەرانـەی، کـە هەڵسـوکەوتی کاپتنیـان بـەالوە قێزەوەن 

بـووە، دروسـت دەکات. 

بداتـە  گـوێ  ئـەوەی  بەبـێ  )بـاوک(،  نەمایشـی  دوای  سـتریندبێرگ 
خێزانەکـەی، زۆربـەی کاتەکانـی لـە قاوەخانـە، مەیخانـە و نـاو هـاوڕێ 
نوێیەکانیدا دەباتە سـەر. ئەمەیش کار دەکاتە سـەر باری ئابوورییان و 
ناچـار دەبـن، ئـەو هوتێلـەی لێی دابەزیبـوون، چۆڵ بکەن و لە دەرەوەی 

شـار، بچنـە خانوویەکـی گـەورەی هاوینـەوە و بـە کولەمەرگـی بژیـن.

گوتاری بەرگریلەخۆکردنی شێتێک

بـۆ  داهاتـە  ئـەو  ئێمسـئوێ(،  )دانیشـتوانانی  ڕۆمانـی  لـە سـەرەتادا، 
سـتریندبێرگ دابین ناکات، کە سـتریندبێرگ خەونی پێوە دەبینی، لەبەر 
پەیـدا  پـارە  بکاتـەوە و  بـاو  تـازە  ئـەوە دەبێـت بنووسـێت، بەرهەمـی 

بـکات.

کـە  شـێتێک(،  بەرگریلەخۆکردنـی  )گوتـاری  ڕۆمانـی  نێوانـەدا،  لـەم 
لەوەوبـەر لـە فەڕەنسـا دەسـتی بـە نووسـینی کردبـوو، تـەواو دەکات. 
دەنووسـێت،  فەڕەنسـی  بـە  شـێتێک(  بەرگریلەخۆکردنـی  )گوتـاری 
هەندێـک لـە بۆچوونـەکان، ئاماژەیـان بۆ ئەوە کردووە، کە سـتریندبێرگ 
هەڵبـژاردووە،  ڕۆمانـە  ئـەم  نووسـینی  بـۆ  فەڕەنسـیی  زمانـی  بۆیـە 
تـا بتوانێـت  ئـەو دەروازەیـەی بـۆ کردۆتـەوە  چونکـە زمانێکـی بێگانـە 
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باسـی مەسـەلە خودگـەرا و تایبەتمەندییەکانـی ژیانـی خـۆی بـکات، بـەو 
شـێوەیەیش بوارێکـی دەروونـی لەنێـوان خـودی خـۆی، ئەوی نووسـەر، 
لەالیەکـی  بێگانەیـەدا،  زمانـە  ئـەو  و  ڕۆمانەکـە  ناوەڕۆکـی  و  لەالیـەک 

تـرەوە دروسـت بـکات.

ئـەو  بۆیـە  کـە  کردۆتـەوە،  دووپـات  ئـەوەی  سـتریندبێرگ  بـەاڵم 
ڕۆمانەی بە زمانی فەڕەنسی نووسیوە، تا هەستی سیری ژنی بریندار 
نـەکات. هەندێـک لـە ڕەخنەگـرە سـویدییەکان بۆچوونێکـی تریـان هەیە و 
زیاتـر لـەو بڕوایـەدان، کـە سـتریندبێرگ هـەر لە سـەرەتاوە، ئـەو پالنەی 
هەبووە بە فەڕەنسـی بنووسـێت، بۆ ئەوەی کەسـایەتییەکی کولتووری، 
لـە نێوەنـدە فەڕەنسـییەکەدا بـۆ خۆی بەدەسـت بهێنێت، بەم شـێوەیەیش 
ناوبانگی سـنوورەکانی سـوید ببەزێنێت و پێگەیەکی ئەوروپی بۆ خۆی 

مسـۆگەر بکات.

بـۆ  سـنوورێک  ڕۆمانەیـدا  لـەم  داوە،  هەوڵـی  سـتریندبێرگ 
پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ سیری دابنێت، گەڕاوە بە دوای وردەکاری 
و بەڵگـەی داوێنپیسـی و پەردەهەڵماڵیـن لەسـەر تاوانـە مۆراڵییەکانـی 
سـیری، نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـو لـەم کتێبەیدا تەنها هـەر پەردە لە ڕووی 
خـۆی و سـیری و گرفتەکانیـان هەڵناماڵێـت، بەڵکـو ژیانـی مێردەکـەی 
پێشـووی سـیری )کارڵ گوسـتاف فرانگێـل( و بنەماڵەکەیشـیان دەبێتـە 
بەشـێک لەم ڕۆمانە و هێرشـیان دەکرێتە سـەر.  ئەمە جگە لەوەی لەم 
ڕۆمانەیدا، بە ڕوونی قینی پڕ لە ژەهری خۆی بەسەر ڕەگەزی ئافرەتدا 
دەڕێژێـت و داوای ئـەوە دەکات، کـە هەمـوو مافـە کۆمەاڵیەتییـەکان لـە 

ئافـرەت زەوت بکرێـت.  

سـتریندبێرگ ئافـرەت بـە نیمچـە مەیمـوون و زینـدەوەری بێبایـەخ 
بـەراورد دەکات: سـیانزە جـار لـە سـاڵێکدا بـە هـۆی کاتەکانـی سـوڕی 
لـە دەسـتدانی  تـەواوی  بـە  خوێنـەوە، شـێت و نەخـۆش و شـەڕانگیز، 
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هـۆش لـە کاتـی سـکپڕی و زاوزێدا، بێ بەرپرسـیاری لـە هەموو ژیانیدا، 
خۆیـان  ئـەوەی  بـێ  دڕنـدە،  ئاژەڵێکـی  تاوانبـار،  نـەژاد  بـە  گوناهبـار، 
هەسـتی پـێ بکـەن. هەروەهـا سـتریندبێرگ، بەم شـێوەیە باسـی سـیری، 
کـە لـەم ڕۆمانـەدا نـاوی )ماریا(ی لێ نـاوە دەکات: “ئاگرەکەی دەروونی 
نـاو  ده چێتـه   و  دەڕوات  چـوون  گەییـن  بـەرەو  تەمەنـی  کوژاوەتـەوە، 
سـااڵنه وه ! ئـەو ڕۆژە چ کارەسـاتێک بـوو، کـە ددانـی پێشـەوەی کـەوت! 
ماریـای بەسـتەزمان!  دەگـری و تونـد خۆیـم پێـوە دەنووسـێنێت، داوام 
لێ دەکات لە خۆشەویسـتیی ئەو نەکەوم!  تەمەنی بەسـەر چووە، قژی 
کاڵ بۆتـەوە، مەمکەکانـی وەک شـەپۆلی دوای باوبـۆران داکەوتـوون، 
قادرمـەکان بـۆ قاچـە بچووکەکانـی دەبێتـە هـۆی ماندووبـوون و سـنگی 

بـە هەمـان هێـز و شـێوەی جـاران کار ناکـەن.”

)گوتاری بەرگریلەخۆکردنی شێتێک( لەگەڵ هەموو توندوتیژییەکاندا، 
وزەی  و  دەکات  خۆشەویسـتی  باسـی  کـە  دادەنرێـت،  ڕۆمانێـک  بـە 
خۆشەویسـتی  وەرگرتـووە،  خۆشەویسـتییەوە  بەرزەکانـی  ئاسـتە  لـە 

سـتراکتور و ئەتمۆسـفێری ڕووداوەکانـی پێکهێنـاوە.

بـە  ڕۆمانـە  ئـەم  کـە  کۆکـن،  ئـەوە  لەسـەر  ڕەخنەگـرەکان  هەمـوو 
ئەدەبـی  لـە  دادەنرێـت  خۆشەویسـتی  گەورەکانـی  ڕۆمانـە  لـە  یەکێـک 
سـویدیدا، چەنـدە سـتریندبێرگ بـە شـێوەیەکی سـارد و بـێ هەسـت و 
هـۆش، پەیوەندییەکانـی خـۆی لەگەڵ سـیری یـەکال کردۆتەوە، هێندەیش 
شـیکاری قووڵـی سـایکۆلۆژی چـڕ و وردە. لەگـەڵ ئەوەیشـدا، کـە ئـەم 
ڕۆمانـەی بـە یەکێـک لـە کارە ترسـناکەکانی هەژمـار دەکرێـت، بـەاڵم بـە 
هەمـان شـێوەیش بـە یەکێـک لـە ڕۆمانـە ناتەبـا و جیـاواز و گرینگـەکان 

لـە ئەدەبـی ئەوروپیشـدا ئامـاژەی بـۆ دەکرێـت.

سـتریندبێرگ لـە دانیمـارک، بـە ماوەیەکـی کـەم و لـە مانگـی سـێی 
سـاڵی ١٨٨٨دا بـە تـەواوی لـەم ڕۆمانـە دەبێتـەوە، بێگومـان خۆیشـی 



ئاوگوست سرتیندبێرگ

٧٠

هەسـتی بـە زمانـە زبـر و قەڵەمـە توندوتیژ و هێرشـە چـڕ و بەهێزەکانی 
کـردووە، لەبـەر ئـەوە نەیویسـتووە بـاوی بکاتـەوە و لـە چەندین نامەدا 
بنەماڵەکەیانـدا  ئەرشـیفی  لـە  دەبێـت  کـە  کـردووە،  ئـەوە  بـۆ  ئامـاژەی 
بمێنێتـەوە و هەرگیـز بـە سـویدی بـاو نەکرێتـەوە. دواجـار ڕۆمانەکـە 
بـۆ یەکەمجـار لـە سـاڵی ١٩١٤دا وەرگێڕدراوەتـە سـەر زمانـی سـویدی 
و لـە سـاڵی ١٩٧٦یشـدا، بـۆ یەکەمجـار بـە شـێوەیەکی تەواو بە سـویدی 

بـاو کراوەتـەوە.
هەرچەنـدە ڕۆمانەکـە بـە فەڕەنسـی نووسـراوە و سـتریندبێرگ بـە 
هەموو شـێوەیەک هەوڵی داوە تا خۆی لە ژیاندا بێت، بە سـویدی باو 
نەکرێتەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا ئەو گفتوگۆ گەرم و چڕ و دوورودرێژەی 
لە سـوید خوڵقاندووە. بەاڵم سـتریندبێرگ پێویسـتی بە پارەیش بووە و 
بـاو کردنـەوەی ڕۆمانەکەیـش لەگـەڵ هەمـوو شـتێکدا بـڕە پارەیەکی بۆ 
دابین کردووە. لەگەڵ هەموو ئەمانەیشـدا، هەرگیز پەشـیمان نەبووە لە 
نووسینی ئەم ڕۆمانە و لە یەکێک لە نامەکانیدا دەڵێت: “یان ئەوەتا ئەم 
ڕۆمانـە بنووسـم یـان بمـرم، منیـش نامەوێـت بمرم، بەاڵم تووشـی ئازار 
دەبـم، کـە دەبینـم هەندێـک کـەس بـەم ڕۆمانـە برینـدار دەبـن، ئەمەیـش 

لەبـەر ئـەوە نـا، کـە ئـەوان بـێ گوناهـن، بەڵکو لەبەر ئـەوەی مرۆڤن.”
سـتریندبێرگ لـە هەمـان کاتـدا لەبریـی ئـەوە کار بـۆ ئـەوە دەکات 
شـانۆنامەی )بـاوک( بـە فەڕەنسـی بـاو بکرێتـەوە، لەسـەر شـانۆکانی 
پاریـس نەمایـش بکرێـت و شـەڕی پێگـەی هونـەری خـۆی بەرێتـەوە. 
بەرگریلەخۆکردنـی  )گوتـاری  ڕۆمانـی  تەواوکردنـی  دوای  هەروەهـا، 
و  خـۆی  ژیانـی  گوزەرانـی  دابینکردنـی  بـۆ  ڕاسـتەوخۆ  شـیتێک(، 
ڕۆن(  دوورگـەی  ڕۆمانسـییەکەی  )زەنگلێـدەرە  چیرۆکـی  خێزانەکـەی، 
دەنووسێت و دەینێرێت بۆ دەزگای بۆنیەر. بەم شێوەیە ئەم نووسەرە، 
نووسـین  و  بیرکردنـەوە  لـە  مادییەکانـدا  و  دەروونـی  تەنگـەژە  لەنێـو 

هەبـووە.  کردنـەوەی  بـاو  ئەڵتەرناتیڤـی  هەمیشـە  و  ناکەوێـت 
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خاتوو ژولیا

سـه رله نوێ   ١٨٨٨ سـاڵی  هاوینـی  ده بێـت  ناچـار  سـتریندبێرگ 
ژوورێـک  چه نـد  و  کۆده کاتـه وه   منداڵه کانـی  و  سـیری  بگوێزێتـه وه ، 
لـه  کۆشـکێک لـه  دوورگه یه کـی ده ره وه ی شـاری کۆپنهاگـن، بـه  نـاوی 

ده گرێـت. هـه رزان  نرخێکـی  بـه    ــه وه ،  )سکوڤلیسـت( 

ئاژه ڵـدا  له نـاو  ژیانـی  کـه   بـووه ،  ئافره تێـک  کۆشـکه ،  ئـه م  خاوه نـی 
بردۆتـه  سـه ر و لـه  باخچـه ی ئـه م کۆشـکه دا، هه مـوو جـۆره  باڵنـده  و 
ئاژه ڵێـک: سـه گ، که روێشـک، قـه ل، کۆتـر، مریشـک، که ڵه شـێر و بیسـت 

و دوو مـه ڕی بـه  خێـو کـردووە.

کۆشـکه که یش خانووبه ره یه کـی گـه وره ی کـۆن و داڕووخـاو بـووه  و 
ئـه و ئاژه اڵنـه  بـه  ئـاره زووی خۆیـان ته راتێنیـان تێـدا کـردووه ؛ پیاوێک و 
خوشـکه  گه نجه کـه ی، کـه  الی ئـه و ئافره تـه  کاریـان کردووه ، له  به شـێکی 
لـه  نامه کانـی  لـه  هه ندێـک  ئـه م کۆشـکه دا ژیـاون.  سـتریندبێرگ  تـری 
ئـه و ده مه یـدا، باسـی ئـه م کۆشـکه ، ئاژه ڵـه کان، پیسـیی شـوێنه که  و ئـه و 

پشـێوییه ی ئـه م کۆشـکه ی داگیـر کـردووه ، کـردووه . 

خوشـکی پیاوه که  ته مه نی ته نها شـانزه  سـااڵن ده بێت، سـتریندبێرگ 
به به رچاوی سـیری ژنیه وه ، په یوه ندییه کی خۆشه ویسـتیی کاتیی له گه ڵ 
لـه  ژووره  چۆڵه کانـی ئـه م که الوه یـەدا،  لـه  یه کێـک  دروسـت ده کات و 

ده سـتی بـۆ ده بـات و چه نـد جارێـک سێکسـی له گـه ڵ ده کات.

ئه مه یـش چه ندیـن کێشـه  بـۆ سـتریندبێرگ دروسـت ده کات، لەوانـە  
بـرای ئـه م کچـه ، کـه  که سـێکی شـه ڕانی و به دمه سـته ، ئـه م مه سـه له یه  
ده قۆزێتـه وه  تـا پـاره  لـه  سـتریندبێرگ بکێشـێته وه ، کـه  بۆیشـی ناچێتـه  
سـه ر ده که وێتـه  بـاو کردنـه وه ی پڕوپاگه نـده  و ناوزڕانی سـتریندبێرگ، 
بـۆ نموونـە کـه  خوشـکه که ی سـکی پـڕه  و سـتریندبێرگ القـه ی کچێکـی 
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شـانزه  سـااڵنی کـردووه . شـه ڕ و ئـاژاوه  دروسـت ده بێـت، بـرای کچه که  
خێزانه کـه ی  و  سـتریندبێرگ  ده رده هێنێـت،  سـتریندبێرگ  لـه   ده مانچـه  
ناچـار ده بـن لـه  سـه ره تای مانگـی نـۆدا، کۆشـکه که  چـۆڵ بکـه ن و به ره و 

کۆپنهاگـن هه ڵبێـن.

سـتریندبێرگ لـه م هاوینـه دا، کـه  لـه م کۆشـکه دا ده ژی، بـه  وردی لـه  
هه ڵسـوکه وتی ئه و خانمه  و پیاو و خوشـکه که ی ده ڕوانێت و شـیکاریی 
له نـاو  داڕووخـاوه دا،  کۆشـکه   لـه و  هه روه هـا  ده کات،  بـۆ  ده روونییـان 
ئـاژه ڵ و خـۆڵ و خاشـاک و باڵنـده  و ده وروبه رێکـی پیـس و کۆمه ڵێـک 
کێشـه  له دوانه هاتووه کانـی له گـه ڵ سـیری ژنـی، القه کردنـی ئافره تێکـی 
گه نجـی شـانزه  سـاڵ، کـه  ده بێتـه  سـه ردێڕی ڕۆژنامـه  دانیمارکییـه کان، 
شـه ڕی براکه ی و ئه و په یوه ندییه  شاراوه یه یشـی، که  له نێوان خاتوونی 
)خاتـوو  شـانۆنامه ی  هه بـووه ،  کچه کـه دا  بـرای  و  کۆشـکه که   خـاوه ن 

ژولیا( ده نووسـێت.

له وێـدا  که سـانه ی  ئـه و  ده ده ن،  ڕوو  کۆشـکه دا  لـه و  شـتانه ی  ئـه و 
پێگـه ی  و  له نێوانیاندایـه   په یوه ندییانـه ی  ئـه و  کێشـه کانیان،  و  ده ژیـن 
که سـایه تییه کان، بـه  شـێوه یه کی ناڕاسـته وخۆ لـه م شـانۆنامه یه دا ڕه نـگ 
دە ده نه وه .  شـانۆنامه که یش له سـه ر ئه و پرنسـیپه  نوێیه ی سـتریندبێرگ، 
ده نووسـێت.   داده ڕێژێـت،  قۆناغـه ی  ئـه و  شـانۆنامه کانی  بـۆ  کـه  
لـه : هه مـوو ڕووداوه کانـی شـانۆنامه که ،  بـوون  بریتـی  پرنسـیپه کانیش 
به بـێ گۆڕانکاریـی دیکـۆر، دیمـه ن و پـه رده ، له  مـاوه ی چه ندکاتژمێرێکدا 
نموونـه ،  بـۆ  بگرێـت.  لەخـۆ  کارەکته رێکیـش  چه نـد  ته نهـا  و  ڕووبـدات 
لـه  خاتـوو ژولیـادا، مه تبه خـی کۆشـکه که  ده بێـت بـه  شـوێنی ڕووداوی 
شـانۆنامه که ، ته نهـا سـێ کارەکته ریـش، خاتـوو ژولیـا، یـان و کریسـتین 

ده کـه ن. به رجه سـته   ڕۆڵـه کان 

سـتریندبێرگ هـه ر لـه م ماوه یـه دا و به پێـی ئـه و پرنسـیپه  هونه رییه ی، 
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کـه پێشـتر ئاماژه مـان بـۆ کـردووه ، جگـه  لـه  شـانۆنامه ی خاتـوو ژولیـا، 
شـانۆنامه ی خاوه نقـه رز، به هێزترینیـان، سـموم و پاریـا ده نووسـێت.

خاتوو ژولیا و گه مه ی ده سه اڵت

کـه  شـانۆنامه که  لـه  ئێـواره ی جه ژنـی )چلـه ی هاویـن( دا ده سـت پـێ 
ده کات، خاتـوو ژولیـا خاوه نـی ده سـه اڵته ، شـاژنی سـه ر شـانۆیه ، ئـه و 
)یـان( یشـه وه ، له ژێـر ده سـت و  بـه   بڕیـار ده دات و هه مـوو شـته کان 
پێـی ئـه ودان.  داوا لـه  )یـان( ده کات سـه مای له گـه ڵ بـکات، پێکـه وه  بچنـه  
ده ره وه ، شـه راب بخۆنـه وه ، پێاوه کانـی مـاچ بـکات و هانیشـی دە دات، 
کـه  ده ستپێشـخه ریی گه مه یه کـی ئیرۆتیکـی له گه ڵـدا بـکات. خاتـوو ژولیـا 
و  ده بێـت  ئاڵـۆز  گه مه کـه   ده کات،  ڕه فتـار  ناشایسـتانه   شـێوه یه کی  بـه  
ڕووداوه کان چه نـد ڕێچکه یه کـی جیـاواز له خـۆ ده گـرن تـا ده گه نـه  ئـه و 
ده کات.  ژولیـا  خاتـوو  بـۆ  ئامـاژه   )سـۆزانییه ک(  وه ک  )یـان(  ئاسـته ی 
ڕووداوه کانـی شـانۆنامه که یش ده گه نـه  ئاسـتێکی کاره ساتئاسـا و )یـان( 
لـه  هه مـوو ئـه و به ڵێـن و په یمانانـه ی بـه  خاتـوو ژولیای دابوو، په شـیمان 
ده بێتـه وه ، له بریـی ئـه وه  سـه رکۆنه ی ده کات و بـه  چاوێکـی سـووک تێـی 
ده ڕوانێـت. لـه  ئه نجامـدا خاتـوو ژولیـا، بـه  هاندانـی )یـان(، کۆتایـی بـه  

ژیانـی خـۆی ده هێنێـت.

مه سـه له ی  ڕه گـه ز،  شـه ڕی  شـانۆنامه یه دا،  لـه م  سـتریندبێرگ 
چـڕ  سێکسـییه کان  ئـاره زووه   و  خۆشه ویسـتی  ده سـه اڵت،  چینایه تـی، 
ده کاتـه وه  و له ودیـو په یوه ندییه کانـه وه ، سروشـته  ئاڵـۆز و هه مه چه شـن 

بـۆ شـی ده کاتـه وه . و جوداکـه ی مرۆڤمـان 

لـه  چه قـی ڕووداوه کاندایـه ،  لـه م شـه ڕه  چـڕه دا،  گه مـه ی ده سـه اڵت 
هه مـوو په یوه ندییـه کان لـه  بنه ماکانـی چه مکـی ده سـه اڵت و میکانیزمێکی 
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فـره  ڕه هه نـدی ده سـه اڵته وه  کار ده کـه ن: خاتـوو ژولیـا کچـی کۆنتێکـی 
ده وڵه مه نـد و پایه بـه رزه ، لـه  ڕێـگای ده سـه اڵتی باوکیـه وه ، خـاوه ن پێگـه  

و ده سـه اڵته  و گه مـه  بـه  که سـایه تیی )یـان( ی خزمه تـکار ده کات.

و  به ئه زمـوون  که سـێکی  بـه اڵم  خزمه تـکاره ،  هه رچه نـده   )یـان( 
تێگه یشـتووه ، لـه م ڕێگایه یشـه وه  ده سـه اڵتی ڕه گـه زی )نێرینـه (ی خـۆی 
بـه  کار ده هێنێـت، تـا گـه ر بـۆ سـاتێکیش بـووه ، لـه  ئاسـتی ده سـه اڵتێکی 
ڕه هـادا، بـه  تایبه تـی به رامبـه ر بـه  خاتـوو ژولیـا خـۆی ده ربخـات. بـه اڵم، 
کـه  سـێبه ری )کۆنـت( لـه  ده ره وه ی ڕووداوه کانـه وه ، وه ک تارماییه کـی 
ترسـناک ده رده که وێـت، تـه رازووی گه مـه ی ده سـه اڵتیش چ له  الی )یان( 
بـه  خزمه تـکاره   )یـان( ده بێتـه وه   لـه الی خاتـوو ژولیـا ده گۆڕێـت.  و چ 
ده دۆڕێنێـت.  گه مه کـه   ژولیـا  خاتـوو  بـه اڵم  ملکه چه کـه ،  و  گوێڕایـه ڵ 
سـتریندبێرگ شـه ڕی ڕه گـه زه کان، بـه  شـێوه یه کی گشـتی ده به سـتێته وه  
بـه  چه مکـی ده سـه اڵته وه ، خاتـوو ژولیـا له بـه ر ئـه وه ی سـه ر بـه  ڕه گه زی 
شـه ڕه که   بـه اڵم  بـه رزه ،  کۆمه اڵیه تیشـی  پایـه ی  هه رچه نـده   ئافره تـه ، 
ده دۆڕێنێت و له سه ر پێشنیاری )یان(، کۆتایی به  ژیانی خۆی ده هێنێت.

شـانۆنامه ی )خاتـوو ژولیـا( هـه ر وه ک )بـاوک( به شـێکه  لـه  پرۆگرامه  
ناتورالیستییه که ی ستریندبێرگ بۆ شانۆ؛ چڕکردنه وه ی دیدی شه ڕێکی 
تونـدی بیروبـاوه ڕه ، نـه ک خه نجـه ر، ملمالنێـی گیانـه  نـه ک پاڵـه وان، وه ک 
خۆی ئاماژه ی بۆ کردووه . هاوکات ئەم دەقانەی ستریندبێرگ: )باوک(، 
)خاتـوو ژولیـا( و )خاوه نقـه رز( پێگـەی سـتریندبێرگ دەگەیەنێتـە ئاسـتی 
شانۆنووسـانی جیهان، لە هەر سـێ دەقەکەیشـدا پەیوەندییەکانی نێوان 

پیاو/ژن مەسـەلەی سەرەکین. 

کـه   ده نووسـێت،  گوتارێـک  شانۆنامه که یشـدا،  له گـه ڵ  سـتریندبێرگ 
ده بێتـه  ده روازه  و پێشـه کی بـۆ خاتـوو ژولیـا، لـه و پێشـه کییه دا، بنه مـا 
ده کاتـه وه .   ڕوون  ناتورالیسـتیی  شـانۆیه کی  بـااڵی  نموونه یه کـی  و 
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بـۆ  بـووە مانیفێسـتێکی گرینـگ  نـەک تەنهـا  گوتاره کـه ی سـتریندبێرگ 
بزووتنـه وه ی شـانۆ و ئه ده بـی ناتورالیـزم لـه  هه مـوو ئه وروپـادا، به ڵکـو 
بـووه  دۆکیومێنتێکـی گرینـگ لـه  مێـژووی شـانۆی هاوچه رخـی جیهانـدا.

تـازه  بـۆ  لـه و گوتـاره دا ده ڵێـت: “/.../ هێشـتا فۆرمـی  سـتریندبێرگ 
فۆرمـه   تـازه کان  ناوه ڕۆکـه   بۆیـه   نه دۆزراوه تـه وه ،  تـازه   ناوه ڕۆکـی 
کۆنه کانیـان شـکاندووه . مـن لـه م شـانۆنامه یه دا، هه وڵـم نـه داوه  شـتێکی 
تازه  بکه م، له به ر ئه وه ی، ئه مه  شتێکی مه حاڵه . به اڵم هه وڵی تازه گه ریم 
لـه  فۆرمه کـه دا داوە، به پێـی ئـه و داخوازییانـه ی، کـه  بـه  بۆچوونـی مـن، 
نـه وه ی نـوێ بـۆ فۆرمـی ئـه م هونـه ره  هه یانـه.’’  ]...[ نه خشـه  و پالنـی 
شـانۆنامه که  تۆکمـه  و به هێـزه  و لـه  ڕاسـتیدا، تایبه تـه  بـه  دوو کـه س، 
مـن هـه ر خـۆم بـه م دوو که سـه وه  به سـتۆته وه ، ته نهـا یـه ک کارەکتـه ری 

الوه کیشـم تێـوه  گالنـدووه ، کـه  چێشـتلێنە ره که یه .” 

ئـه وه ی جێـگای ئاماژه پێکردنـه  ئه وه یـه ، کـه  )خاتـوو ژولیـا( له  سـوید، 
بـه  شـێوه یه کی به هێـز به ربه ره کانـی ده کرێـت، سانسـۆری شـانۆ ڕێـگا 
چینایه تییـه کان،  مه سـه له   نـادات:  شـانۆنامه یه   ئـه م  نه مایشـکردنی  بـه  
سێکسـوالیتی، په یوه نـدی پیـاو و ژن، بـۆ زیاتـر لـه  په نجـا سـاڵ ڕێگـه  
لـه  نه مایشـکردنی خاتـوو ژولیـا ده گـرن. ده قه که یـش له الیـه ن دەزگای 
ده کـرده وه ،  بـاو  سـتریندبێرگی  به رهه مه کانـی  زۆربـه ی  کـه   بۆنیـەر، 
هـه ر  ناکاتـه وه .  بـاو  )خاتـوو ژولیـا(  )بـاوک( و  هـه ردوو شـانۆنامه ی 
لـه  مانگـی سـێی سـاڵی ١٨٨٧  بـه  تایبه تـی  لـه  پاریـس،  لـه م قۆناغـه دا، 
شـانۆی  ئه نتـوان(  )ئه ندریـه   فەڕەنسـی  شـانۆکاری  و  ریژیسـۆر  دا، 
ئـه و  هیوایـه ی  بـه و  دامه زراندبـوو،  ی   Theatre Libre سه ربه سـت 
ته وژمـه  نوێیـه ی شـانۆی ناتورالیـزم، کـه  لـه  پاریـس سـه ری هه ڵدابـوو 
بکاتـه  بنه مایه کـی هونـه ری و زۆال، تۆڵسـتۆی، ئیبسـن، هاوبتمـان... هتـد 

بـکات. پێشـکه ش 
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ئـه م  چاالکییه کانـی  ئـاگاداری  سـه ره تاوه   هه رلـه   سـتریندبێرگ 
ته قـه ال  و  ده نووسـێت  ئه نتـوان  ئه ندریـه   بـۆ  نامـه   ده بێـت،  شـانۆیه  
ناتورالیسـتییە کانی خـۆی بـۆ بـاس ده کات. ئه ندریـه  ئه نتـوان ئاماده یـی 
خـۆی بـۆ ده رده بڕێـت، کـه  شـانۆنامه ی )بـاوک( لـه  پاریـس پێشـکه ش 
بـکات، بـه اڵم له بریـی ئـه وه  شـانۆنامه ی )تارماییـه کان(ی هێنریک ئیبسـن 
ئـه وه  هـه وڵ  له بریـی  نابێـت،  بـێ هیـوا  نه مایـش ده کـه ن. سـتریندبێرگ 
دەدات خاتـوو ژولیـا و خاوه نقـه رز، کـه  هه ردووکیـان وه رگێڕدرابوونـه  
سـه ر زمانـی فه ڕه نسـی، له سـه ر شـانۆی سه ربه سـت نه مایـش بکرێـن.

چاوه ڕوانیـی  ڕەحمەتـی  بـه ده م  و  ڕه وشـه   لـه م  سـتریندبێرگ 
بـه  تایبـه ت  دامه زراندنـی شـانۆیه کی  نه مایشـکردنی شـانۆنامه کانیه وه ، 
دەزانێـت. چارەسـەر  ته نهـا  بـه   دەقەکانـی  نەمایشـکردنی  بـۆ   خـۆی، 

ستریندبێرگ و نیچە

له  مانگی یانزه ی ساڵی ١٨٨٨ دا، که  ستریندبێرگ بیر له  دامه زراندنی 
شـانۆیه کی تایبـه ت بـه  خـۆی ده کاته وه ، هه ندێک لـه  کتێبه کانی فریدریش 
نیچـه  ١٨٨٤- ١٩٠٠ ده خوێنێتـه وه ، ئـه و کتێبانـه  ده بنـه  جێـگای سـه رنج 
و گرینگیپێدانـی و سـەرلەنوێ بـه  بایه خـه وه  ده یانخوێنێتـەوە و بـه  دوای 

دیـد و بیروبۆچوونه کانـی نیچـه، به تایبـه ت )مرۆڤـی بـااڵ ( دا ده گه ڕێت.

هـاوڕێ  لـه   هه ندێـک  ڕێـگای  لـه   و  کۆپنهاگـن  لـه   سـتریندبێرگ 
دانیمارکییه کانیه وه ، نیچه  ده ناسێت، له  مانگی یانزه ی ساڵی ١٨٨٨ یشدا 
ده که ونـه  په یوه ندیکـردن، نامـه  ده گۆڕنـه وه  و کتێـب بـۆ یه کتـری ده نێرن.  
هه ر له م سـاڵه دا، له سـه ر داوای نیچه،  په یوه ندی و نامه گۆڕینه وه کانیان 
چڕ و فراوانتر ده که نه وه . نیچه  به  گه رمی ستایشی شانۆنامه ی )باوک( 
ده کات، کـه  ئـه و بـه  زمانی فه ڕه نسـی خوێندبوویه وه ، ئه م په یوه ندییه یش 
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بـۆ سـتریندبێرگ گرینـگ ده بێـت و بـه  بایه خـه وه  بـه ره و ڕووی ده چێـت.  
سـتریندبێرگ  خـۆی لـه  چه مکـی )مرۆڤـی بـااڵ ( ی نیچـه دا ده بینێتـه وه  
و لـه و چه مکـه  فه لسـه فییه وه  لـه  پێگـه ی خـۆی  ده ڕوانێـت و هه ندێـک لـه  
چه مکـه  فه لسـه فییه کانی نیچه -یـش لـه  به رهه مه کانیـدا ڕه نـگ ده دەنـه وه .

ستریندبێرگ و شانۆیه کی ئه زموونگه ری

مۆدێلێکـی  دا، وه ک  یانـزه ی سـاڵی ١٨٨٨  مانگـی  لـه   سـتریندبێرگ 
شـانۆیه کی  ئه نتـوان،  ئه ندریـه   سه ربه سـته که ی  شـانۆ  بچووکـی 
ئه زموونگـه ری ئه سـکه نده ناڤی لـه  دانیمارک داده مه زرێنێت، ئه م شـانۆیه  
ئـه م  نـاوزه د ده کرێـت.  )ته قـه ال شـانۆییه کانی سـتریندبێرگ(  بـه   دواتـر 
شـانۆ ئه زموونگه رییـه ی سـتریندبێرگ ته مه نـی زۆر نابێـت، بـه اڵم لـه و 
ته مه نـه  کورتـه ی ژیانیـدا، چه ندیـن چاالکـی چـڕ و ته قه الی شـانۆییان، به  

یارمه تـی و هاریکاریـی سـیری ژنـی ده بێـت.
سـتریندبێرگ لـه  سـه ره تای مانگـی یانـزه  و مانگـی دوانـزه دا، هه وڵـی 
په یداکردنـی سپۆنسـه ر و پشـتگیری دارایـی ده دات، چه نـد ئه کته رێـک لـه  
خـۆی کـۆ ده کاتـه وه  و بـه  دوای ده قـی شـانۆیی گونجـاودا ده گه ڕێـت و 
نامـه  بـۆ دۆسـت و دوژمـن ده نێرێـت و داوای یارمه تییـان لـێ ده کات. 
هه روه هـا لـه  ڕۆژنامه کانـدا، دیـد و مانیفێسـتی هونـه ری شـانۆکه ی بـاو 
ده کاتـه وه  و بانگه شـه ی ئـه وه  ده کات، کـه  شـانۆکه ی ئاماده یـه ، هه مـوو 
ده قێکـی شـانۆیی، بـه  تایبه تـی ئـه و ده قانـه ی باسـی ئه مـڕۆ ده کـه ن، درێژ 

نیـن و پێویسـتیان بـه  گرووپێکـی گـه وره  نییـه ، پێشـکه ش بکـه ن.
)سـیری(ی ژنـی، کـه  ژیانـی هاوسـه رگیرییان له  جاران باشـتر نابێت، 
ده دات، سـتریندبێرگ- یارمه تیـی سـتریندبێرگ  بـه  هه مـوو شـێوه یه ک 
یـش په نـا بـۆ سـیری ده بـات، کـه  وه ک ئه کته ریـش لـه  شـانۆکه یدا کار 
یه کـه م  ده خه نـه   به هێزترینیـان(  و  خاوه نقـه رز  ژولیـا،  )خاتـوو  بـکات. 
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ڕێپۆرتـواری شـانۆکه یانه وه  و ڕاسـته وخۆیش ده سـت ده کـه ن بـه  پرۆڤه  
لـه  شـانۆنامه ی خاتـوو ژولیـا دا.

چانسـێکی  بـه   و  ده بێـت  دڵخـۆش  زۆر  پرۆژه یـه   بـه م  سـیری 
گـه وره ی ده زانێـت، کـه  وه ک ئه کتـه ر سـه رله نوێ بگه ڕێتـه وه  بـۆ سـه ر 
شـانۆکان. دامه زراندنـی ئـه م شـانۆیه  و خه ونـی پـرۆژه  و بیرکردنـه وه  
لـه  نه مایشـکردنی خاتـوو ژولیـا، په یوه ندییه کانـی نێـوان سـتریندبێرگ و 
سیری هەندێک هێدی ده کاته وه  و ژیانی هاوسه رگیرییان بۆ ماوه یه کی 
تـر ڕزگار ده کات. هه رچه نـده  سـتریندبێرگ لـه  سـه ره تای دامه زراندنـی 
ئـه م شـانۆیه دا، باسـی ئـه وه ی کردبـوو، کـه  چه نـد شانۆنامه نووسـێک لـه  
خـۆی کۆده کاتـه وه ، تـا شـانۆنامه کانیان پێشـکه ش بکرێـت و گفتوگـۆی 
خـۆی  قسـه یه ی  لـه م   ١٨٨٩ سـاڵی  سـه ره تای  بـه اڵم  بکـه ن،  هونـه ری 
پاشـگه ز ده بێتـه وه  و پـێ له سـه ر ئـه وه  داده گرێـت، کـه  ئه م شـانۆیه  ته نها 

ده قه کانـی خـۆی پێشـکه ش ده کات.

سـتریندبێرگ له  پاییزی هه مان سـاڵدا، به ر له  کردنه وه ی شـانۆکه ی، 
هـه ردوو شـانۆنامه ی خاتـوو ژولیـا و خاوه نقه رز، کـه  پێکه وه  له  هاوینی 
ساڵی ڕابوردوو له  کۆشکه که  نووسیبوونی، له  دوو کتێبدا چاپ ده کات. 
ڕه خنه گـره  سـویدی و دانیمارکییه کانیـش هێرشـێکی به هێـز و توندوتیـژ 
ده که نـه  سـه ر شـانۆنامه ی خاتـوو ژولیـا، ڕه خنـه کان زیاتـر نـاوه ڕۆک 
و  ده سـه اڵت  و  چینایه تـی  مه سـه له ی  ده گرنـه وه ،  ده قه کـه   زمانـی  و 
پەیوەندییەکانی نێوان ژن و پیاو، به و شێوه یه ی ستریندبێرگ له  خاتوو 

ژولیـادا باسـی کردبـوو، بـۆ ئـه و ڕۆژگاره ی ئـه و واڵتانـه  نه ده گونجان.

سـتریندبێرگ ده یه وێـت له بـه ر ئـه م هۆکارانـه  و وه ک وه اڵمێکیـش بـۆ 
ڕه خنه گره کان، دەرگای شـانۆکه ی به  نه مایشـی )خاتوو ژولیا( بکاته وه ، 
ئـه وه  پێشـانی ڕه خنه گره کانـی بـدات ئـه وان هه ڵـه ن و ئـه و ده قێکی کراوه  

و سـه رده مییانەی نووسیوه .
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ده ده ن  بڕیـار  ماندووبـوون،  و  دوورودرێـژ  پرۆڤه یه کـی  دوای 
شـانۆنامه ی خاتـوو ژولیـا لـه  سـه ره تای مانگـی سـێی سـاڵی ١٨٨٩ لـه 
 کۆپنهاگن پێشکه ش بکرێت.  ڕۆژێک به ر له  شه وی یه که می نه مایشه که ، 
لـه  گه رمـه ی دوا پرۆڤه کانـدا، پۆلیـس بـه  بڕیـاری قه ده غه کردنـی خاتـوو 
ئه مه یـش  ده وه سـتێت،  پرۆڤه کانیـان  و  شـانۆکه وه   دێنـه   ژولیـاوه  
کاره سـاتێکی گه وره  ده بێت، چ بۆ سـتریندبێرگ و چ بۆ )سـیری(ی ژنی.

سانسـۆر ئـه و ده قـه ی بـه  شـیاو نەده زانـی، که  له سـه ر شـانۆ نه مایش 
بکرێـت و له گـه ڵ هه مـوو ته قه الکانـی سـیری، کـه  ته نانـه ت هانا ده بات بۆ 
وه زیـری ناوخـۆی دانیمـارک، دوا پرۆڤه کانـی نه مایشـه که  ڕاده گیرێـت و 

هه رگیـز ناگاتـه  شـه وی یه که مـی نه مایش.

سـتریندبێرگ نایەوێـت کـۆڵ بـدات و هـه روا بـه  ئاسـانی خـۆی بـدات 
بـه  ده سـته وه ، له بـه ر ئـه وه  خێـرا بڕیـار ده دات، لـە بـری خاتـوو ژولیـا 
شـانۆنامه ی پاریا، که  تازه  نووسـیبووی، له گه ڵ به هێزترینیان پێشـکه ش 

بکرێت.

پاریا، ئه لته رناتیف یان ته قه الی خۆڕزگارکردن

بـه   سـتریندبێرگ  په رده ییـه ،  یـه ک  کورتـی  شـانۆنامه یه کی  )پاریـا( 
ده سـتکارییه وه  له  چیرۆکێکی )ئووال هانسسـۆن( ــه وه  ئاماده ی کردووه  
و دوو کارەکتـه ر: میسـته ر X “ئێکـس” ئارکیۆلۆگـه ، میسـته ر  Y”وای” 
ڕێبوارێکـه  و لـه  ئه مه ریـکاوه  هاتـووه ، له خـۆ ده گرێـت، هه ردووکیشـیان 

ته مه نـه وه . چوونه تـه  

لـه  ده سـتپێکی شـانۆنامه که وه ، هـه ردوو کارەکته ره کـه  بـه  هێمنـی و 
له سـه رخۆ ده که ونـه  گفتوگـۆ، بـه اڵم هێـدی هێـدی ڕیتمـی ئـه و گفتوگۆیـه  

بـه ره و  هه ڵچـوون و گرژییه کـی تـه واو ده چێـت.
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بانکێـک  لـه   پاره قه رزکـردن  مه به سـتی  بـه   ئێکـس،  کارەکتـه ری 
سـاخته یه یدا  کاره   ئـه و  ئه نجامـی  لـه   کـردووه ،  سـاخته ی  ئیمزایه کـی 
هه ڵدێـت بـۆ ئه مه ریـکا و لـه وێ خـۆی ده شـارێته وه ، کاره کتـه ری وای- 
ئێکـس  کاره کتـه ری  کوشـتووه .  پیاوێکـی  الوێتیـدا  ته مه نـی  لـه   یـش، 
هه ڕه شـه  له  وای ده کات، په رده  له سـەر تاوانه کەی هه ڵماڵێت، به اڵم ئه و 
خۆیشـی تاوانبـاره . له نێـوان دیالـۆگ و گفتوگۆی ئـه م دوو کاره کته ره دا، 
گه لـێ بیرۆکـه ی گرینـگ سـه باره ت بـه  چه مکه کانـی تـاوان، سـزا، ئاکار و 

ڕوو. ده خرێنـە  مرۆڤایه تـی  به هـای 

و  فه لسـه فه   کاریگه ریـی  ده قه یـدا،  لـه م  تـه واوی  بـه   سـتریندبێرگ 
تێڕوانینه  فکرییه کانی )فریدریش نیچه ( و بیرۆکه ی مرۆڤی سـوپه رمانی 
پێوه  دیاره ، گفتوگۆی ئه و دوو مرۆڤه  ده بێته  کێشه یه کی ئاشکرای دوو 
تاوانبـار، لـه  هه مـان کاتـدا تاوانبارکـردن، سـووکایه تیکردن به  یه کتری و 
دۆزینـه وه ی ئاڵتـون و زۆر شـتی تـر. ده قه کـه ، خوێندنه وه یه کـی گرینگـی 
تـاوان، ده روونناسـی،  بیرۆکـه ی  بـۆ ده سـته به رکردنی  سـتریندبێرگ-ه  
یاسـاکانی پزیشـکیی دادپـه روه ری لـه  الیـه ک و بیرۆکـه ی هاوکێشـه ی 

مرۆڤـه  به هێـزه کان به رامبـه ر بێهێـزه کان، له الیه کـی دیکـه وه .

مه سـه له ی هێـز ده بێتـه  پرۆسـه یه کی گرینگـی گرفتـه  سـه ره کییه کان، 
هـه ر دوو کارەکته ره که یـش ده بنـه  ئامرازێکـی دوو فاقـی ئـه و کێشـه یه : 
هێـز  گرینگـی  ئامرازێکـی  وه ک  ده سـه اڵت  ده سـه اڵت،  و  هێـز  کێشـه ی 

ده بێتـه  هێماگه لێکـی دیاریکـراو.

ده سـه اڵتی  وه اڵمـی  شـانۆنامه یه ی،  بـه م  ده یویسـت  سـتریندبێرگ 
شـانۆ  دادگای  ڕووبـه ڕووی  و  بـکات  تاوانباریـان  بداتـه وه ،  سانسـۆر 

بکاتـه وه . خۆیانـی  بچووکه کـه ی 

)پاریـا( لـه  نـۆی مانگـی سـێی سـاڵی ١٨٨٩ دا نه مایـش ده کرێـت و 
گـه وره   سـه رکه وتنێکی  سـتریندبێرگ،  ئه زموونگه رییه کـه ی  شـانۆ  بـۆ 
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به ده سـت ده هێنێت.  به اڵم شـانۆنامه ی )به هێزترینیان( ئه و سـه رکه وتنه  
به ده سـت ناهێنێـت، سـیری کـه  ڕۆڵـی سـه ره کیی شـانۆنامه که  ده بینێـت، 
فریـای ئـەوە ناکه وێـت، دوای پرۆڤه کانـی خاتـوو ژولیـا، بەچـڕی کار لـه  
ڕۆڵه که یـدا بـکات و تیـا قـووڵ ببێتـەوە و بـه  باشـی خـۆی ئامـاده  بـکات.  

ڕه خنه گره کانیـش توندوتیـژ و بێبه زه یـی ده بـن.
و  شـانۆیه   ئـه م  دامه زراندنـی  هـۆی  بـه   سـتریندبێرگ  هه رچه نـده  
بـه اڵم  ده کات،  مـادی  زۆری  زه ره رێکـی  ژولیـاوه ،  خاتـوو  ڕاگرتنـی  
پێشکه شـکردنه وه ی  سـه رله نوێ  بـۆ  ده بێـت  بـه رده وام  هه وڵه کانـی  لـه  
خاتوو ژولیا. دواتر له  ناوه ڕاسـتی مانگی سـێدا، بڕیاری ئه وه  ده درێت، 
کـه  خاتـوو ژولیـا بـۆ خوێندکاره کانـی کۆپنهاگن، له  یانه یه کـی قوتابییانی 
زانکـۆی کۆپنهاگـن، له ژێـر چاودێرییه کـی به هێـزی سانسـۆر و پۆلیسـدا، 
بـۆ بینه رێکـی هه ڵبـژارده  پێشـکه ش بکرێـت. ئـه م هه وڵه یـش بـۆ سـیری 
هـه ر بـه  کاره سـات ده که وێتـه وه ؛ سـتریندبێرگ سـیری تاوانبـار ده کات، 
کـه  په یوه ندییه کـی دڵـداری له گـه ڵ ئـه و ئه کتـه ره ی، ڕۆڵـی )یـان( ده بینێـت 

هه یـه  و ده ستیشـیان تێکـه اڵو کـردووه . 
بنه مایه کـی  هیـچ  کـه   سـیری،  داوێنپیسـیی  مه سـه له ی  سـه رله نوێ 
ڕاسـتی نییه ، سـه ر هه ڵده داته وه ، پرۆسـه ی چیرۆکەکانی )ژنومێردایەتی( 
دووبـاره  ده بێتـه وه  و سـیری ده که وێتـه وه  بـه ر نه فره تـی پـر لـه  ژه هـر و 

گومانـی سـتریندبێرگ.  
دوای ئه وه  شانۆکه ی ستریندبێرگ داده خرێت، خۆیشی به  قه رزێکی 
و  نابێتـه وه   جێـگای  دانیمـارک  لـه   تـر  چیـی  ده کات،  هه سـت  زۆرەوە  
پێویسـته  بـه ره و شـوێنێکی تـر هه ڵبێـت، ئه مـه  جگـه  لـه وه ی ڕۆژنامه کانی 
دانیمارکیـش لـه  هێرشـکردنه  سـه ر ئـه م نووسـه ره  ناکـه ون و بـەردەوام 

دەبن. 
له  هه ژده ی مانگی سـێدا، له  نامه یه کدا بۆ ئاکسـلی برای ده نووسـێت: 
“ئه م هه موو وزه یه م له م سـاڵه دا به کارهێناوه ! دانیشـتوانانی ئێمسـئوێ، 
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پاریـا، سـموم و چوارسـه د نامـه م نووسـیوه ، شـانۆنامه کانم بـۆ شـانۆ 
ده رهێنـاون  و سـیمینارێکم سـه باره ت بـه  درامـای مۆدێـرن نووسـیوه ، 
ده مه ته قێکردن، یارمه تیی ترسنۆکه کان بۆ ئه وه ی بێنه  گۆ، پرۆڤه کردن، 
ڕینماییکـردن، هه مـووی لـه  یه کـی مانگـی جەنیوەرییـەوە !  بـه  خۆراییش، 
ئیتـر لـه وه  زیاتـر ناتوانـم!  له گـه ڵ ئه وه یشـدا هیـج نه فرەتییـە ک نایه وێـت 

یارمه تیـم بدات؟”

هـه ر دوای چه نـد سـاڵێک، شـانۆنامه ی )خاتـوو ژولیـا( سـه رکه وتنه  
ئه سـکه نده ناڤیاوه   و  سـوید  واڵتـی  ده ره وه ی  لـه   نێونه ته وه ییه کانـی 
به ده سـت ده هێنێـت: بـۆ یه که مجـار، لـه  سـاڵی ١٨٩٢ لـه  به رلیـن، له  سـاڵی 
شـانۆ سه ربه سـته که ی  لـه   ئه نتـوان  ئه ندریـه   پاریـس،  لـه   یشـدا   ١٨٩٣

ده کات. نه مایشـی  خـۆی 
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بەشی شەشەم

گەڕانەوەیەکی کاتی، جیابوونەوە و سەرلەنوێ 
هاوسەرگیریکردن

سـتریندبێرگ، لـە مانگـی چـواری سـاڵی ١٨٨٩ دا، دوای شـەش سـاڵ 
لـە دەرەوەی واڵت، لـە کۆپنهاگنـەوە دەگەڕێتـەوە بـۆ سـوید و لـە یەکێک 
لـە هوتێلەکانـی شـاری مالموێـدا دادەبەزێـت. بەاڵم سـیری و منداڵەکانی، 
دوو کـچ و کوڕێـک لـە دانیمـارک دەمێننـەوە. هـەر لـە شـاری مالمیـۆ 
لیندبێـرگ،  ئاوگوسـت  دێرینەکانـی،  هـاوڕێ  هونەرمەنـدە  لـە  یەکێـک 
ئەکتەر و ڕیژیسـۆری شـانۆیی دەبینێت و لەسـەر ئامادەکردنی ڕۆمانی 

)دانیشـتوانانی ئێمسـئوێ( بـۆ شـانۆ ڕێـک دەکـەون.

سـتریندبێرگ ناتوانێـت زۆر لـە مالمیـۆ بمێنێتـەوە، هـەر لـە کۆتایـی 
هەمـان مانگـدا، دەگەڕێتـەوە بـۆ سـتۆکهۆڵم، لـە ستۆکهۆڵمیشـەوە خـۆی 
دەگەیەنێتـە دوورگـەی )سـاندهامن(. لـەم دوورگەیـەدا، یادەوەرییەکانـی 
چەنـد سـاڵەی، بـە تایبەتـی لەگـەڵ سـیری و ڕۆژانـی پـڕ لـە ئەڤیـن و 
هەمـوو  بـە  و  نامەنووسـین  دەکەوێتـە  دەیوروژێنێـت،  خۆشەویسـتی 
شـێوەیەک دەیەوێـت سـیری بگاتـە الی. لـە یەکێـک لـە نامەکانیـدا دەڵێت: 
“سـیری من پارچە پارچە دەمرم – لەگەڵ ئەوەیشـدا ناتوانم ڕقم لە تۆ 
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بێـت!  بـۆ ماوەیـەک لەمەوبـەر منـت نەکوشـت، ڕزگارم ببوایـە لە هەموو 
ئازارێـک! لەگـەڵ منداڵـەکان وەرن بـۆ ئێـرە، لێم گـەڕێ با جارێکی تریش 
و  دوورگەیـە  ئـەو  ژیانـی  و  تەنهایـی  بژیـم...”  بەختیاریـدا  وەهمـی  لـە 
یادەوەرییـەکان، هەسـتێکی بەتینـی خۆشەویسـتی، یادەوەرییەکـی گـەرم 
و حەزێکـی بـێ وێنـەی بـۆ سـیری لـە ال زینـدوو دەکاتـەوە، هەسـت بـە 
گوناهــ و ئـازاری ویـژدان و پەرۆشـییەکی بـێ پایـان دەکات. هـەر بۆیـە 
لـەو نامانـەدا، کـە یـەک لـە دوای یـەک بـۆ سـیری دەنێرێـت، ئـەوەی بـۆ 
دووپـات کردۆتـەوە، ئەگـەر: “لەگـەڵ منداڵـەکان بگەڕێیتـەوە بـۆ سـوید و 
بێـن بـۆ الی مـن، ئـەوە ژیانێکـی خۆش، لەو سـاتانە و لـە چاوتروکانێکدا 
دەژیـن.”  کـە سـیری و منداڵەکانیـش دەگەڕێنـەوە بـۆ سـوید و خۆیـان 
دەگەیەننـە دوورگـەی )سـاندهامن(، هـەر پـاش چەنـد ڕۆژێـک دۆزەخـی 
دەخاتـەوە  سـیری  و  سـتریندبێرگ  بـۆ  دەرگاکانـی  مێردایەتـی،  و  ژن 
سـەر پشـت. )کاریـن( کچـی سـتریندبێرگ، لـە یەکێک لـە نامەکانیدا، ئەوە 
دەگێڕێتـەوە، کـە چـۆن سـتریندبێرگ، لـەم دوورگەیـەدا شـێتگیر بـووە و 
دەمانچـەی لـە )سـیری(ی دایکـی دەرهێنـاوە: “سـیری چـاوی بڕیبـووە 
چاوی سـتریندبێرگ و گوتی، بمکوژە! بەاڵم سـتریندبێرگ دەمانچەکەی 
خسـتەوە گیرفانی و گوتی: نەخێر، تۆ شـایەنی گوللەیەکیش نیت.”  ئەم 
ژیانە تراجیدیایە هەر بەردەوام دەبێت، سیری و منداڵەکان دەگەڕێنەوە 

بـۆ سـتۆکهۆڵم، سـتریندبێرگیش بـە تەنهـا دەمێنێتـەوە.

سـتریندبێرگ نەیدەتوانـی بـێ ئافـرەت بـژی، بـەاڵم لەگـەڵ سروشـتی 
کـە  دەهـات،  پێـک  ئافرەتانەیـش  ئـەو  لەگـەڵ  هـەر  نەدەگونجـان؛  ئـەو 
نەیاندەتوانـی دەسـتبەرداری ژیانـی تایبەتـی خۆیـان بـن و لەسـەر بنەمـا 
ئایدیالییـەکان، وەک ئـەو خەونـی پێـوە دەبینـی، خێزانـی بـۆ ببـەن بـە 

ڕێـوە.

سـەر  تـا  ئافرەتێـک،  هیـچ  لەگـەڵ  هۆکارانەیـش،  ئـەو  لەبـەر  هـەر 



دانا ڕەئووف

٨٥

نەدەمایـەوە، یـان ئـەو پشـتی تـێ دەکـردن و وازی دەهێنـا، یاخود ئەوان 
ماڵئاوایـی هەتـا هەتاییـان لـێ دەکـرد.

کـە دەگەڕێتـەوە، هەسـت بـەو گۆڕانکارییانـە دەکات، کـە لـە مـاوەی 
ئـەو چەنـد سـاڵەدا، بەسـەر کۆمەڵگـەی سـویددا هاتـووە. ئێسـتا ئـەو بـۆ 
واڵتی سـویدێکی دەوڵەمەند گەڕاوەتەوە و ئەو سـویدە هەژارە نییە، کە 
بـەر لـە شـەش سـاڵ بەجێـی هێشـتبوو. سـوید هەنـگاوی خێـرای بـەرەو 
کۆمەڵگەیەکـی پیشەسـازیی دەنـا، ئەمەیـش بەسـەر بژێـوی و ڕەوتـی 

گوزەرانـی ژیانـی خەڵکـی و دارایـی واڵتـەوە بـە ئاشـکرا دیـار دەبێـت.

دوورگەیـەی  لـەو  ژیانیـدا،  قۆناغـەی  ئـەم  لەسـەرەتای  هـەر 
دەمانچـە لـە سـیری دەردەهێنێـت، دەسـت دەکات بـە نووسـینی شـیعر، 
پـاڵ  لـە  دەدەنـەوە.  ڕەنـگ  گۆڕانکارییانـە  ئـەو  شیعرەکانیشـیدا  لـە 
شیعرەکانیشـدا، دەسـت دەکات بـە نووسـینی چەنـد ڕۆمانێکیـش، وەک 
نووسـەری  ڕووبـەڕووی  دەیەوێـت  دەکات،  بـۆ  ئامـاژەی  خۆیشـی 
فەڕەنسـی )فیکتـۆر هیوگـۆ( بووەسـتێتەوە و شـان بـدات لـە شـانی ئـەو.

بەرهەمەکانـی  گرینگتریـن  دوورگەگـەل(،  ئەوسـەری  )لـە  ڕۆمانـی 
ژیانـی  لـە  ڕۆمانـە  ئـەم  سـتریندبێرگ-ن.  نووسـینی  قۆناغـەی  ئـەم 
خـۆی، لـە گەشـتەکانیەوە، لـە تێڕوانینەکانیـەوە بـۆ سروشـت و دیـن، لـە 
بەراوردکارییەکانیـەوە لەگـەڵ نووسـەرە گەورەکانـی ئـەو سـەردەمەی 
ئەوروپـا و لـە شـەڕەکانیەوە لەگـەڵ ئافرەتـدا، سـەرچاوەیان گرتـووە. 
ئەکسـل، پاڵەوانـی ڕۆمانەکـە، هێزێکـی گـەورەی لـە سـەروو تواناکانـی 
مرۆڤـی ئاسـایی و سروشـتەوە هەیـە، دەتوانێـت پێشـبینی ڕووداوەکان 

بـکات و لەودیـو سـنوورەکانی واقیعـەوە شـتەکان ببینێـت.

تـری،  ڕۆمانەکانـی  زۆربـەی  وەک  ڕۆمانەیـدا،  لـەم  سـتریندبێرگ 
لـە  دەکات،  تێکـەاڵو  ئاسـتەکان  هەمـوو  لەسـەر  کۆمیدیـا،  و  تراجیدیـا 
هەندێک ڕوویشـەوە سـیمایەکی ئاهەنگئامێز لەخۆ دەگرێت و بنەماکانی 
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ئۆپێرایەکـی تراجیـدی/ کۆمیـدی دەبەخشـێت بـە ڕووداو و کارەکتـەر و 
ئەتمۆسـفێری گشـتی ڕۆمانەکـە.

کـە کار لـە نووسـینی ئـەم ڕۆمانەیـدا دەکات، لـە سـتۆکهۆڵم و لـە 
شـانۆی پادشـایەتی، خەریکی خۆ ئامادەکردن دەبن بۆ پێشکەشـکردنی 

شـانۆنامەی )ئوسـتاد ئولـۆف(.

ئەم نەمایشـەی شـانۆی پادشـایەتی، سـەرکەوتنێکی گەورە بەدەست 
دەهێنێـت، سـتریندبێرگ و هـەردوو کچەکـەی )کاریـن و گرێتـە( ئامادەی 
)ئوسـتاد  پێشکەشـکردنی  دوای  دەبـن.  نەمایشـەکە  یەکەمـی  شـەوی 
ئولـۆف(، لەسـەر داوای بینـەران، سـتریندبێرگ دەچێتـە سـەر تەختـەی 
تاجەگوڵێکـی  و  دەداتـەوە  بینـەران  چەپڵەڕێزانـی  وەاڵمـی  و  شـانۆ 
تێکـڕای ڕۆژنامـەکان و  لـە سـەری دەنێـن. ڕۆژی دوایـی،  گەورەیـش 
ڕەخنەگـرە دیارەکانـی ئـەو دەمـە، بـە نەمایشـەکەدا هەڵـدەدەن و ئامـاژە 
بـۆ بەهێزیـی دەقەکـە و توانـای نووسـەر، وەک شانۆنامەنووسـێکی بـێ 

وێنـە، دەکـەن.

دەکەوێتـە  هاوینـەدا، شانبه شـانی شـیعر و ڕۆمانەکانـی،  لـەم  هـەر 
ناتورالیسـتییەکەی  دیـدە  بـە  و  )بەلـزاک(  بەرهەمەکانـی  خوێندنـەوەی 
ناتورالیـزم  تێڕوانینێکـی  فەلسـەفەی  ئـەو نووسـەرە سەرسـام دەبێـت؛ 
و بنەمـا هونـەری و فیکرییەکانـی بەلـزاک بـە شـێوەیەک لـە شـێوەکان، 
هەروەهـا  دەدەنـەوە،  ڕەنـگ  ژیانیـدا  قۆناغـەی  ئـەو  ڕۆمانەکانـی  لـە 
سـتریندبێرگ و بەلـزاک دەبنـە دوو هاوڕێـی نزیکیـش. بەلـزاک یەکێکـە 
لـەو کەسـە کەمانـەی، کـە ئاسـتی هاوڕێیەتییەکـەی، لەگەڵ سـتریندبێرگ 
هـەر بەرەوپێشـەوە دەڕوات و ئـەو پەیوەندییـەی نێوانیـان هەرگیـز تێـک 

ناچێـت.
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گەشتێک بەناو سروشتی سوید و دەستبەرداربوون لە سیری 

سـتریندبێرگ هەمیشـە بیـری لـە سروشـتی سـوید کردۆتـەوە، کـە لـە 
تاراوگه یـش ژیـاوه ، ته نهـا شـتێک کـه  یـادی کردبێـت، سروشـتی دڵفرێـن 
و جوانی سـوید بووه ، ژیان له  دوورگه کان، وەرزه کانی سـاڵ، گه شـتی 
له به رهه مه کانیـدا،  ده ریـاکان  و  دارسـتان  دیمه نـی  و  هه ڵمـی  پاپـۆڕی 
سـوید  گه لـی  زۆرجـار  هه روه هـا  هه بـووه .  به رده وامیـان  ئاماده ییه کـی 
و ئـه و خه ڵکـه ی لـه و سروشـته دا ژیـاون، لـه  په یوه ندییه کـی دینامیکـی و 
بـزۆزدا، هـزری ئـه م نووسـه ره یان داگیـر کـردووه ، چه نـدان جـار بیـری 
له  سروشـت و خه ڵکی سـوید کردۆته وه  و ویسـتویه تی له  سروشـته وه ، 
خه ڵکه کـه ی  باسـی  دوورگه کانـه وه   و  ڕووبـار  و  دارسـتان  و  چیـا  لـه  
کـه   بکاتـه وه .  کـۆ  گـه وره دا  لـه  شـاکارێکی  و خه ڵـک  بـکات، سروشـت 
ده شـگه ڕێته وه  بۆ سـوید، ئه م هه له ی بۆ ده ڕه خسـێت، بۆ ئه م مه به سـته ، 
لـه   بۆنیـەر،  کردنـه وه ی  بـاو  ده زگای  یارمه تیـی  بـه   لـه  سـاڵی ١٨٩٠، 
ڕێپۆرتاژێکـدا  شـێوازی  لـه   هونـه ری  گه شـتێکی  سـویده وه   باکـووری 
ده سـت پـێ ده کات: هـه ر شـه وه ی لـه  شـوێنێک ده مێنێتـه وه ، بـه  به لـه م و 
شـه مه نده فه ر و هه ندێـک جـار بـه  پیاده یـش ده گه ڕێـت، وێنـه  ده گرێـت 
و ڕاپـۆرت ده نووسـێت، باسـی خه ڵکـی سـوید و سروشـت و شـار و 
شـارۆچکە و گونـدەکان ده کات. لـه م شـار بـۆ ئـه و شـار، لـه و هه رێـم بـۆ 

ئـه و هه رێـم و لـه م دوورگه یـه وه  بـۆ ئـه وی تریـان.

خه ڵکـی  نێـوان  هاوبه شـه کانی  خاڵـه   ده یه وێـت  سـتریندبێرگ 
وەرزەکانـی  بـه   بـه  سروشـته وه ،  مـرۆڤ  په یوه ندییه کانـی  بدۆزێتـه وه ، 
سـاڵه وه  و ته نانـه ت بـه  ئاژه ڵه کانیشـه وه  شـی بکاتـه وه  و خوێندنـه وه ی 
خۆیـان بـۆ بـکات. لـه  یه کێـک لـه  نامه کانـی ئه م گه شـته یدا، نووسـیویه تی: 
“مانـدوو، پیـس، ته نهـا، بـێ پـاره  و هـه ژار. جله کانـی بـه رم، بـه  ئاره قـەی 

ڕزیـوون.” جه سـته م 
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بـه م  لـه  سـتۆکهۆڵم، دواتریـش ده سـتکردن  مانـه وه ی سـتریندبێرگ 
گه شـته ی به  نێو سروشـتی سـویددا، هێنده ی تر له  سـیری و منداڵه کانی 
دوور ده خاتـه وه  و لـه  نامه یه کـدا، بـه ر لـه وه ی لـه و گه شـته ی بگه ڕێته وه ، 
کـه  بـۆ سـیری نـاردووه ، ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه،  که  ئـه و “له مه ودوا 

ده یه وێـت بـه  ته نهـا بـژی و بـا ئـه وان مشـوری خۆیـان بخـۆن.”

جـاران  لـه   زیاتـر  ژنـی  سـیری  و  سـتریندبێرگ  په یوه ندییه کانـی 
ئاڵـۆز ده بـن، ده که ونـه  سـه رکۆنه  و تاوانبارکردنـی یه کتـری و نەمـان و 
ونکردنـی هه مـوو شـتێکی جـوان و یاده وه رییه کـی شـیرین لـه  نێوانیانـدا. 
لـه  کۆتاییه کانـی سـاڵی ١٨٩٠ ــه وه  هاوسـه رگیرییه که یان، بـه  تـه واوی 
ده ڕوات.  یه کجاره کـی  جیابوونه وه یه کـی  و  کۆتایـی  قۆناغـی  بـه ره و 
سـتریندبێرگ ده یه وێـت بـه  هه مـوو شـێوه یه ک، لـه  به رده مـی خه ڵکـی و 
کڵێسـا و یاسایشـدا، سـیری بشـکێنێت، تاوانبـاری بـکات و خـۆی وه ک 
قوربانییه ک پیشـان بدات. سـتریندبێرگ لەم سـەرکۆنەکردنەی سیری دا 
سـەرکەوتن بەدەسـت دەهێنێت، بۆ نموونە قه شـه کانی کڵێسـا الیه نگیری 
سـتریندبێرگ ده کـه ن و بـه  هـه ردوو ال، سـیری لـه  گۆشـه یه کی ته سـکی 
مـوراڵ و هاوسـه رگیری و ته نانـه ت دینیشـدا، گیـر ده کـه ن و هه مـوو 

تاوانـه کان ده خه نـه  ملـی ئـه و.  

کێشـه   هه مـوو  سـه رده مه دا  لـه و  کـه   که نیسـه ،  بڕیـاری  دوای 
کۆمه اڵیه تییه کان، به ر له  یاسـا له  کڵێسـه  گیرسـاونەتەوە و هەر لەوێش 
یـه کال کراونه تـه وه ، تـه اڵق و جیابوونـه وه ی سـیری و سـتریندبێرگ لـه  
بـه  هه مـوو  بـۆ دادگا. هه رچه نـده  سـیری  سـاڵی ١٨٩١ دا ده نێردرێـت 
شـێوه یه ک هـه وڵ ده دات ڕه وشـه که  هێـور بکاتـه وه ، داوای لێبـوردن لـه  
سـتریندبێرگ ده کات و هه ندێک له  هه ڵه  و گوناهه کان ده خاته  ئه سـتۆی 
الیه نگیـری  شـێوه یه ک  هه مـوو  بـه   کڵێسـا  هـه روه ک  دادگایـش،  خـۆی. 
ده سـه اڵتی  هه مـوو  و  نـاکات  درێخـی  ئەویـش  ده کات،  سـتریندبێرگ 



دانا ڕەئووف

٨٩

پیاوسـاالری، ناوبانـگ و که سـایه تیی خـۆی، چ لـه  کڵێسـا و چ لـه  دادگا 
ده دات  ئه وه یـش  هه وڵـی  ته نانـه ت  نادروسـت،  به ڵگـه ی  به کارده هێنێـت، 
بەڵگـەی چەواشـەکاری ئامـادە بـکات و شـاهێدی درۆزن  کۆبکاتـه وه .

لـە مانگـی سـێی سـاڵی ١٨٩١ دا، به پێـی بڕیـاری دادگا، سـیری فـۆن 
ئێسـن و ئاوگۆسـت سـتریندبێرگ لـه  یه کتـری جیاده کرێنـه وه ؛ منداڵـه کان 
مانگانـه   نه فه قـه ،  وه ک  که میـش  پارەیه کـی  بـڕه   سـیری،  ده که ونـه  الی 
دوای  سـتریندبێرگ  ده بڕدرێتـه وه .  منداڵـه کان  بـۆ  سـتریندبێرگ  لـه  
جیابوونه وه یـش ده یه وێـت کێشـه  بـۆ سـیری بنێتـه وه ، بـۆ نموونـه  هـه وڵ 
ده دات بڕیـاری دادگا فه رامـۆش بـکات و منداڵه کانیـان لـه  سـیری بـکات 

و جیایـان بکاتـه وه .

بۆ ئه وه ی ئه م مه به سته یشـی بۆ بچێته  سـه ر، چه ندین تاوان ده خاته  
تێکه اڵوکـردن  ده سـت  به دمه سـتی،  به دڕه وشـتی،  له وانـه   سـیری،  پـاڵ 
بـۆ منداڵـه کان.  تـردا و په روه رده کردنێکـی نادروسـت  ئافره تـی  له گـه ڵ 
سـتریندبێرگ خـۆی، وه ک باوکێـک هیـچ گرینگـی بـه  منداڵه کانـی نـادات، 
لـێ  خـۆی  و  نـادات  بۆیـان،  ده یبڕێتـه وه   دادگا  پاره یه یشـی  بـڕه   ئـه و 

ده دزێتـه وه  و هه مـوو شـتێک پشـت گـوێ ده خـات.

به ڵگـه   دادگا، سـیری چه ندیـن  ده که وێتـه وه   مه سـه له که   سـه رله نوێ 
دژی به ڵگه کانـی سـتریندبێرگ کۆده کاتـه وه ، خه ڵکانێـک لـه  دادگا پشـتی 
ده گـرن، کـه  ڕۆژی دادگایـش نزیـک ده بێته وه ، سـتریندبێرگ واڵت به جێ 
ده هێڵێـت، بـه  پاپـۆڕ لـه  نه رویـژ و لـه  ڕێگای له نده نه وه  خـۆی ده گه یه نێته  
پاریـس. بـه اڵم زۆر نامێنێتـه وه ، ده گه ڕێتـه وه  و خۆی لـه  کۆدوورگه کانی 
ده ورو بـه ری سـتۆکهۆڵم ده شـارێته وه  و به مه یـش هه مـوو داواکانـی لـه  
دادگا ده دۆڕێنێـت. بـه م شـێوه یه یش پـه رده ی ژیانی هاوسـه رگیری پڕ له  
کێشـه ی سـیری و سـتریندبێرگ، به  یه کجاره کی داده درێته وه  و کۆتایی 

پێ دێت. 
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سـتریندبێرگ دوای جیابوونـه وه ی لـه  سـیری، هێنـده ی تـر تووشـی 
گومان و دوودڵی و بڕوانه بوون به  هه موو شـتێک ده بێت و له نێو خه م 
و تاریکییه کـی ڕه هـادا ده ژی، له گـه ڵ ئه وه یشـدا ده که وێتـه  لێکۆڵینـه وه ی 
زانسـته  سروشـتییه کان، هه روه هـا بـه  ماوه یه کـی که م چه نـدان به رهه می 
ئه ده بی و شانۆنامه  ده نووسێت، بۆ نموونه  له  ساڵی ١٨٩١ و له  ماوه ی 
نـۆ مانگـدا، حـه وت شـانۆنامه  )یه کـه م وریاکردنـه وه ، له بـه رده م مه رگـدا، 
خۆشه ویسـتی دایـک، تاقمێـک( و ... هتـد ده نووسـێت، که  هه ر هه موویان 
به  شـێوه یه ک له  شـێوه کان باسـی دابڕان و جیابوونه وه  ده که ن. یه کێک 
لـه و شـانۆنامه  کورتانـه ی، کـه  لـه  سـاڵی ١٨٩٢ دا، دوای جیابوونـه وه ی 
له  سـیری ده ینووسـێت، شـانۆنامه ی )یاریکردن به  ئاگر( ــه .  ئه م ده قه ، 
کـه  سـتریندبێرگ بـه  کۆمیدیایه کـی یه کپه رده یـی ئامـاژه ی بـۆ کـردووه ، 
په یوه ندییه کانیه تـی.  و  خـۆی  ژیانـی  ڕاسـته وخۆی  ڕه نگدانه وه یه کـی 
هه رچه نـده  سـتریندبێرگ شـانۆنامه که ی بـه  کۆمیدیـا نـاوزه د کـردووه ، 
بنه مـای  لـه   ڕووه وه ،  چه ندیـن  لـه   و  ڕه شـه   کۆمیدیایه کـی  بـه اڵم 
ئه زموونـی ژیانـی خۆیـه وه ، باسـی ڕه وش و په یوه ندییه کانـی نێـوان ژن 
و پیـاو ده کات: وێنه کێشـێکی گه نـج و ژنه کـه ی لـه  یه کێـک لـه  خانـووه  
ئـه م  لـه  هاوڕێکانـی  هاوینه کانـی دورگه یه کـدا ده ژیـن، ڕۆژێـک یه کێـک 
وێنه کێشـه  سـه ردانیان ده کات، گه مه یه کـی ئیرۆتیکـی ده سـت پـێ ده کات 
په یوه ندییه کـی  میوانه که یـان،  و  وێنه کێشـه که   ژنـی  نابـات  هێنده یـش  و 
لـه   خۆشه ویسـتی ده سـت پـێ ده کـه ن.  هه روه هـا سـتریندبێرگ، جگـه  
شـانۆنامه،  شـیعر و نۆڤڵێت و کورته چیرۆک ده نووسـێت و هه سـت به و 
بۆشـاییه  گه وره یـه  ده کات، کـه  منداڵه کانـی لـه  دوای خۆیانـه وه  به جێیـان 

هێشتووه .  
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ستریندبێرگ-ی وێنه کێش و وه همی ژیانێکی تر

چه نـد  و  وێنه کێشـان  ده که وێتـه   سـاڵه دا  لـه م  هـه ر  سـتریندبێرگ 
تابلۆیـه ک دروسـت ده کات، بـه و نیـازه ی بیانفرۆشـێت و هه ندێـک بـاری 
گرانـی ئابووریـی خـۆی ببوژێنێتـه وه ، بـه اڵم تابلۆکانـی هیـچ ڕه واجێکیان 
نابێـت و ئـه و پاره یـه ی، کـه  بـە فرۆشـتنی تابلۆکانییـەوە خه ونـی پێـوه  
ده بینـی، ده سـت ناکه وێـت. وێنه کێشـان هـەر لـە زووەوە به هـا و ڕۆڵێکـی 
لـه   کاره یشـی  ئـه م  هه بـووه ،  سـتریندبێرگدا  ژیانـی  لـه   تایبه تمه نـدی 
نووسـینه کانیدا ڕه نگیـان داوه تـه وه  و زۆرجـار وێنـه ی ئـه و جیهانـه  پـڕ 
لـه  هه ڵچوونـه ی نـاوه وه ی ده روونـی خـۆی کێشـاوه ، جیهانێـک له نێـوان 
ئاسمان و ده ریاچه  گه وره کاندا له  پێکداچوونێکی چڕ و پڕ لە کێشەدان. 
سـتریندبێرگ بـه  وێنه کێشـان و لـه  تابلۆکانیـه وه  وه همێکـی بـۆ ژیانێکـی 
تـر و په یوه ندییه کـی جـودا بـه  سروشـته وه  خوڵقانـدووه ، وه همی ژیان و 
خه ونـی واقیـع و دوورکه وتنـه وه  لـه  په یوه ندییـه  مرۆڤایه تییـه کان بـه ره و 

وێنه کێشـانیان ده بـات.

تابلۆکانی سـتریندبێرگ به سـه ر سـێ قۆناغدا دابه ش ده کرێن، یه که م 
قۆنـاغ لـه  ته مه نـی الویـدا، به تایبه تیـش لـه  سـااڵنی ١٨٧٠، تابلۆکانـی ئـه م 
قۆناغـی  بـووه ،  و خۆئاماده کـردن  به راییـن  هه نگاوێکـی  زیاتـر  قۆناغـه  
دووه مـی ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـه ره تای سـااڵنی ١٨٩٠، بـه  تایبه تیش سـاڵی 
خـۆی  تایبه تمه نـدی  سـتایلی  سـیری،  لـه   جیابوونـه وه ی  دوای   ،١٨٩٢
ده دۆزێتـه وه ، دوا قۆناغیـش لـه  سـاڵی ١٩٠٠ ــه وه  ده سـت پـێ ده کات. 
لـه  تێکـڕای تابلۆکانیـدا ده ریـا، ئاسـمان، کازیـوه ی به ره به یـان و که نـاری 
ده ریاکان مۆتیڤێکی گرینگی سروشـتن؛ سروشـت شـێوازێکی میتۆلۆژی 
له خـۆ ده گرێـت و لـه  چیرۆکه کانـی خوڵقاندنـی گـه ردوون و ئاسـته کانی 

دۆزه خ و لـه  دونیایه کـی ئه ندێشـه  و وه همـه وه  نزیـک ده بێتـه وه .
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سـتریندبێرگ ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه : “لـه  کاتـی پشـووه کانمدا، 
کـه  هیـچ ناکـه م، وێنـه  ده کێشـم. بـۆ ئـه وه ی تابلۆیەکیـش دروسـت بکـه م، 
بتوانـم  بـه  شـێوه یه ک  یـان گـه وره  هه ڵده بژێـرم،  خامێکـی مامناوه نـدی 
تابلۆکـه  بـه  دوو یـان سـێ کاتژمێـر تـه واو بکـه م، هـه ر هێنـده ی ئیلهامـم 

هه بێـت.”

وێنه کێشـاندا  لـه   تایبه تمه نـدی  شـێوازێکی  و  سـتایل  سـتریندبێرگ 
ئه زموونگه رییه کانـه وه   و  ئه بسـتراکت  ڕێبـازه   و  میتـۆد  لـه   هه بـووه ، 
سـه رده مه که ی  له پێـش  زۆر  ڕووه وه   هه ندێـک  لـه   بۆتـه وه .  نزیـک 
خۆیشـیه وه  بـووه ، بـۆ نموونـه  گه چـی تێکـه اڵوی ڕه نگـه کان کـردووه  تـا 
مه ودایه کـی قـووڵ و لـه  هه مـان کاتـدا سـتراکتورێکی به رفـراوان له خـۆ 
بگرێـت، هه روه هـا بـه  ئاگـر ڕه نگه کانـی سـووتاندووه  و ڕه نگـی تـری لـێ 

بێـت. به هێزتـر  زیاتـر و  کاریگه رییـان  ئـه وه ی  بـۆ  دروسـتکردووه ، 

منـداڵ،  و  مـاڵ  لـه   جیابوونـه وه   بێپاره یـی،  ده روونـی،  بارودۆخـی 
چینـه   و  هـاوڕێ  له گـه ڵ  ناکۆکـی  هونـه ری،  دابڕانـی  بـه   هه سـتکردن 
ڕۆشـنبیره که ی سـوید، وا لـه  سـتریندبێرگ ده کـه ن، سـه رله نوێ بیـر لـه  

بکاتـه وه . به جێهێشـتن  سـوید  و  سـه فه ر 

ده ژیـا،  به رلیـن  لـه   کاتـه دا  لـه و  کـه   )ئـووال هانسسـۆن(ی هاوڕێـی، 
نامه یه کـی بـۆ ده نووسـێت و هانـی ده دات بـه ره و به رلیـن بکه وێتـه  ڕێ، 
به تایبه تـی ئـه وه  بیـری سـتریندبێرگ ده خاتـه وه ، کـه  ئـه و لـه  ئه ڵمانیـا نـاو 
و ناوبانگێکـی گه وره یـه ، هانسسـۆن لـە نامەکەیـدا دەڵێـت: “ئه گـه ر تـۆ 
بێیـت بـۆ ئێـره ، بـه  چه پڵه ڕێـزان پێشـوازیت لـێ ده کرێـت، تـۆ لێـره  زیاتـر 
شـانس و الیه نگرانت هه ن، که  به  هیچ شـێوه یه ک هه سـتی پێ ناکرێت.”

سـتریندبێرگ سـه رباری هه مـوو کێشـه  ده روونییـه کان، بێده رامه تـی 
نه ده کـران، هه روه هـا  پێشـکه ش  لـه  سـوید  دابـڕان، شانۆییه کانیشـی  و 
له گـه ڵ ناوه نـده  کولتـووری و ڕۆشـنبیرییه که ی ئـه و سـه رده مه ی سـوید، 
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لـه  ناکۆکییه کـی بەردەوامـی به هێـزی هه مه الیه نـدا ده بێت. ئه مه یش کاری 
کردبـووه  سـه ر ڕه واجـی به رهه مه کانـی و لـه  بازاڕه کاندا نه ده فرۆشـران. 
ئه مانـه  هه موویـان سـتریندبێرگ-یان تووشـی بێهیوایـی کردبـوو، له بـه ر 
ئـه وه  زوو ده گاتـه  بڕیـاری کۆتایـی و پشـت ده کاتـه  واڵت و سـه رله نوێ 

سـوید بـەرەو تاراوگـە به جـێ ده هێڵێتەوە.

سـتۆکهۆڵمه وه ،  لـه   دا   ١٨٩٢ سـاڵی  نـۆی  مانگـی  لـه   سـتریندبێرگ 
گرانـه   بـاره   و  پـه ژاره   دوودڵییه کـه ی،  تەنیاییەکـەی،  نائارامییه کـه ی، 
ڕێ.  ده که وێتـه   ئه ڵمانیـا  بـه ره و  و  ده بـات  خـۆی  له گـه ڵ  داراییه کـه ی 
بـە  بووبـوو  بـوو،  ڕێنیسانسـدا  قۆناغـی  لـه   لـه و سـه رده مه دا،  ئه ڵمانیـا 
پایته ختێکـی کولتـووری و واڵتێکـی جیهانـی، مه سـه له  و دیـده  فەرهەنگی 
و کولتورییـه کان، بایه خێکـی بـێ هاوتایـان ده بێـت و بـه  چـاوی ڕێـزه وه  
ئه ڵمانیایـش. ده ره وه ی  هونه رییه کانـی  و  ڕۆشـنبیری  توانـا  ده ڕواننـه  

به شـیکی زۆر له  نووسـه ر و هونه رمه نده کانی ئه وروپای ڕۆژهه اڵت 
و واڵتانـی باکـووری ئه وروپـا لـه  ئه ڵمانیـا ده ژیـان. لـه م کاتـه دا، به شـێک 
لـه  شـانۆنامه کانی سـتریندبێرگ وه رگێردرابوونـه  سـه ر ئه ڵمانـی، بـاوک 
و خاتـوو ژولیـا لـە به رلیـن و شـاره کانی تری ئه ڵمانیـا نه مایش کرابوون 

و دەکران. 

به رلین

لـه وه   بیـر  ده بێـت،  جێگیـر  به رلیـن  لـه   سـه ره تادا  لـه   سـتریندبێرگ 
سـه رکه وتوو  پالنه کانـی  بکاتـه وه ،  فۆتۆگرافـی  گه له رییه کـی  ده کاتـه وه  
نابـن، ئـه و سـویدییانه یش کـە لـه وێ ده ژیـن، سـه ره تا ده بنـه  هـاوڕێ و 
پاش ماوه یه کیش به  دوژمن و جێگا به  خۆی ناگرێت و ته نها له  ماوه ی 
شـه ش مانگـدا چـوار جـار مـاڵ ده گوێزێتـه وه . دواجـار سـتریندبێرگ، لـه  
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به ده سـت  سـه رکه وتن  چه ندیـن  به رلیـن،  لـه   دا   ١٨٩٢ سـاڵی  زسـتانی 
ده هێنێـت، گوتـار لـه  گۆڤـار و ڕۆژنامه کانـدا بـاو ده کاته وه ، شـانۆنامه ی 
ده کرێـت.   نه مایـش  گـه وره وه   سـه رکه وتنێکی  بـه   )خاوه نقـه رز( 
)خاوه نقـه رز( نزیکـه  لـه  سـتراکتور و ژینگه  و ئه تمۆسـفێری شـانۆنامه ی 
)باوک( ـه وه  و ستریندبێرگ، که  هاوینی ساڵی ١٨٨٨ له گه ڵ شانۆنامه ی 
)خاتـوو ژولیـا( ده ینووسـێت، به شـێک بـووه  لـه  پرۆگرامـه  نوێیه کـه ی بـۆ 

شـانۆیه کی ڕیالیـزم و ناتورالیزمـی.

بـه رز  چه کێـک  هیـچ  ئـه وه ی  به بـێ  پیاوێـک  شـانۆنامه یه دا،  لـه م 
بکاتـه وه ، مێـردی ژنـه  کۆنه کـه ی ده کوژێـت. ڕووداوه کانـی شـانۆنامه که ، 
لـه  هاویـن و لـه  یه کێـک لـه  دوورگه کانـی سـویددا ڕوو ده دات: ژن و 
خانوویه کـی  لـه   تێـکال  و  ئادۆڵـف  هونه رمه نـد،  به ختیـاری  مێردێکـی 
مێـردی  کـه   گوسـتاڤ،  له پـڕ  ده ژیـن،  هاوینـه دا  کرێگرتـه ی  سـاکاری 
پێشـووی تێـکال بـووه ، هـه ر وه ک قارچـک هەڵدەتۆقێـت دێـت بـۆ الیـان.  
گوسـتاڤ بـۆ ئـه وه  هاتـووه پەیوەنـدی  ئـه م ژن و مێـرده  به ختیـارە تێـک 
بـدات و  لـه  یه کتـر جیـا بکاتـه وه . گوسـتاڤ گیرۆده ی تۆڵه سـه ندنه وه یه  و 
ده یه وێـت بـه  هـه ر شـێوه یه ک بـووه  زیـان بـه  تێـکال بگه یه نێـت، تێکدانـی 

ئامانجه کانـی. لـه   یه کێکـه   هاوسه رگیرییه کەیشـی 

ئـه م کارەکتـه ره  دیدێکـی پـڕ لـه  قیـن و شـه ڕخوازانه ی به رامبـه ر بـه  
ئافـره ت هه یـه ، بـه  بـڕوای ئـه و ئافـره ت ته نهـا )قوڕێکـی(  بـێ فۆرمـی 
ژێـر ده سـتی پیـاوه ، تـا بـه و شـێوه یه ی ده یه وێـت په یکه رێکـی جوانـی و 
خۆشـی بـۆ خـۆی لـێ دروسـت بـکات.  هه روه ها ده قه که  پڕه  له  هێرشـی 
گرۆتێکسـانه  بـۆ سـه ر نـه ژادی ئافـره ت و گاڵته کـردن بـه  چه مکه کانـی 

یه کسـانی نێـوان پیـاو و ژن.

ڕه خنه گـره   ده بێـت،  زۆری  کاریگه رییه کـی  شـانۆنامه یه ،  ئـه م 
بینه رانیـش به وپـه ڕی  بـه  ستایشـه وه  سـه یری ده کـه ن و  ئه ڵمانییـه کان 
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هێـزه وه  ئامێـزی بـۆ ده که نـه وه . ئـەو هۆکارانه یـش، که  ئه م شـانۆگه رییه ، 
زمانـی  لـه  سـه رکه وتنه کانی سـتریندبێرگ:  یه کێـک  ده کاتـه   به رلیـن  لـه  
ده قه کـه ، کێشـه  چـڕه  پـڕ لـه  ڕووداوه کانـی نێـوان ئـه و سـێ کارەکتـه ره ، 
ئـه م  به سـتنه وه ی  و  دڵپیسـی  ئیره یـی،  هاوسـه رگیری،  مه سـه له کانی 
مۆتیڤانه یـش بـه  کارەکتـه ره کان و بەرجەسـتەکردنی لـه  ڕووداوه کانـی 
و  گشـتگر  دیدێکـی  لـه   سـتریندبێرگ  هه روه هـا  شـانۆنامه که دا. 
مه ودایه کـی قووڵـی فراوانـی بنه مـا سـه ره کییه کانی ده روونـی مرۆڤـه وه ، 
کـردوون،  بـۆ  و شـیکردنه وه ی سـایکۆلۆژی  ڕۆنـاون   کارەکته ره کانـی 
له بـه ر  هـه ر  کاتێـک  نابـن.  و  شـوێن  هیـچ  پابەنـدی   کـه  شـێوه یه ک  بـه  
خۆیـان  ئه ڵمانیـا  لـه   شـانۆنامه یه   ئـه م  بینه ره کانـی  هۆکارانه یـش  ئـه م 
کـه   زمانـه ی،  لـه و  ته نانـه ت  و  کارەکته ره کانـدا  لـه   ڕووداوه کانـدا،  لـه  

دەدۆزنـه وه . ده دوێـن،  پێـی  کارەکته ره کانیـش 

شـه وی  یه کـه م  لـه   شـێرین(  )ئێمیـل  نـاوی  بـه   ئه ڵمانـی  گه نجێکـی 
نه مایشـی )خاوه نقـه رز(دا ئامـاده  ده بێـت، ئـه م گه نجـه  زمانـی سـویدی 
بـاش ده زانێـت و وه رگێڕیـش بووه ، نه مایشـه که  هێنـده  کاری تێ ده کات، 
کـه  لـه نمایشـەکە دێتـه  ده ره وه  بڕیـار ده دات، هه مـوو ژیانـی خـۆی بـۆ 
وه رگێڕانی شانۆنامه کانی ستریندبێرگ ته رخان بکات. ئێمیل شێرین به  
په رۆشـه وه  ده که وێتـه  وه رگێڕانـی شـانۆنامه کانی و هه روه هـا ده شـبێته  

زمانحاڵـی ئـه م نووسـه ره  لـه  ئه ڵمانیـا.

لـه  هه مـان کاتـدا، کـه  شـانۆنامه ی )خاوه نقـه رز( لـه  به رلیـن نه مایـش 
ده کرا، خاتوو ژولیا له  پاریس، به م شـێوه یه یش سـتریندبێرگ له  ڕێگای 
لـه   شـانۆنامه کانی،  و  نێونه ته وه یـی  ناوێکـی  ده بێتـه   شـانۆنامه کانیه وه  

پایته ختـه  گه وره کانـی ئه وروپـادا نه مایـش ده کرێـن.

دابیـن  خـۆی  بـۆ  بـاش  گوزه رانێکـی  به رلیـن  لـه   نووسـەرە  ئـەم 
ده کات و بـه  شـاری دووه مـی له دایکبوونـی خـۆی ده زانێـت: به یانیـان لـه  
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باخچه کانـدا پیاسـه  ده کات، نیـوه ڕوان ده نووسـێت، بـه  شـه ویش دوای 
پرۆڤـه ی شـانۆکان، لـه  باڕه کانـدا داده نیشـێت و خـۆی مه سـت ده کات. 
یه کێـک لـه  بـاڕه  گرینگه کانـی ئـه و ده مـه ی به رلیـن ده کاتـه  ماڵـی خـۆی، 
لـه وێ هاوڕێکانـی ده بینێـت، لـه وێ ده نووسـێت، ده خوێنێتـه وه ، ئافـره ت 

ڕاده په ڕێنێـت. کاروباره کانـی  و  ده بینێـت 

مۆنـک،  ئێـدوارد  نه رویـژی  وێنه کێشـێکی  له گـه ڵ  به رلیـن،  لـه  
نووسـه ری فینله نـدی ئه دۆڵـف پـاوڵ، پزیشـکێکی ئه ڵمانـی کارڵ لودڤیـگ 
شـالیش، نووسـه ر و مۆسـیقاژه نێکی پۆلۆنـی پزریبسـێزکی، شـاعیری 
ئه ڵمانی ریشـارد دێمه ل و چه ند نووسـه ر و هونه رمه ندێکی وێنه کێشـی 
تـری نه رویـژی و دانیمارکـی، لـه و بـاڕه دا بـه  به رده وامـی کۆبوونه تـه وه . 
هـه ر  ده بێـت،  که متـر  سـتریندبێرگ  لـه   ته مه نیـان  هه موویـان  ئه مانـه  
له بـه ر ئه وه یشـه ، کـه  سـتریندبێرگ بـه  مامۆسـتا و ڕێنیشـانده ری خۆیان 
دەزانـن ، خۆیشـی هـه ر بـه و شـێوه یه  ڕه فتـاری کردووه .  ئـه م گرووپه  به  
شـێوه یه ک لـه  شـێوه کان کاریگه رییـان به سـه ر سـتریندبێرگه وه  ده بێـت، 
ئێـدوارد مونـک وێنه یه کـی به ناوبانگـی سـتریندبێرگ ده کێشـێت، ئه وانـی 
تر له  بیره وه ری، نووسـین و نامه  و کتێبه کانیاندا باسـی سـتریندبێرگ-
یان به  باشی و به  خراپی کردووه، خۆشه ویستی و ڕێزی بۆ ده رده بڕن 

و هه روه هـا ڕق و قینێکـی زۆریـش.

سـتریندبێرگ  لـه م قۆناغـه ی ته مه نیـدا، به رهه مـی تـازه ی که م ده بێت، 
دڵدارییه کانـی،  په یوه ندییـه   و  خه ڵـک  تێکه اڵوبوونـی  بـاڕه کان،  ژیانـی 
هه مـوو کاته کانـی ده بـه ن و هه سـت بـه  په رشـوباویی ده کات و زیاتـر 
له سـه ر به رهه مه کانـی پێشـووی ده ژی، بـره و بـه  پێگـه  و ناوبانگـی خۆی 

ده دات و په یوه نـدی تـازه  دروسـت ده کات.

، ژنانـی به رلیـن  ئافـره ت ده گاتـه  به رلیـن  ناوبانگـی، وه ک دوژمنـی 
ئه مـه  بـه  جـۆره  لـه زه ت و کونجکۆڵـی و پەیجۆرییەکـه وه  سـه یر ده کـه ن 
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و ده یانه وێـت لێـی نزیـک ببنـه وه . سـتریندبێرگیش بـێ دڵـی خـۆی نـاکات 
و په یوه نـدی له گـه ڵ چه نـد ئافره تێـک ده به سـتێت، په یوه ندییـه کان کاتـی 
ده بـەن و ده یه وێـت ته نهـا ئـاره زووه  سێکسـییه کانی دامرکێنێتـه وه ، بـه  
په یوه نـدی  چه نـده   ئافـره ت،  نـه ژادی  ناداتـه   گـوێ  شـێوه یه کیش  هیـچ 
تـر،  ئافره تانـی  له گـه ڵ  ئافره تـی ئه ڵمانـی ده به سـتێت، هێنده یـش  له گـه ڵ 
کـه  بـه  هـه ر هۆیـه ک بـووه  بـه  ته نهـا یـان له گـه ڵ مێرده کانیـان لـه  به رلیـن 

ژیاون.

ستریندبێرگ و فریدا ئوول

لـه   یه کێـک  لـه   دا،   ١٨٩٢ سـاڵی  یه کـی  مانگـی  لـه   سـتریندبێرگ، 
بیسـت  ته مـه ن  ئوو لـی  فریـدا  وێژه ییه کانـدا،  کـۆڕه   و  ئه ده بـی  سـاڵۆنه  
سـااڵن ده بینێـت، لـه  مانگـی دووی هه مـان سـاڵدا په یوه ندییه کـی به تینـی 

ده بێـت. دروسـت  نێوانیانـدا  لـه   خۆشه ویسـتی 
و  دیـار  خانه وا دەیە کـی  نه مسـایه ،  واڵتـی  خه ڵکـی  ئـوول،  فریـدا 
ده ستڕۆیشـتوو بـوون، لـه  بنه ماڵه یه کـی ده وڵه مه ند و له  خانووبه ره یه کی 
پـڕ لـه  که نیـزه ک و به رده سـتدا گـه وره  بـووه ، باوکـی پلـه  و پایه یه کـی 
دیـاری کولتـووری و سیاسـی هەبـووە. باوکـی فریـدا خاوه نـی یه کێـک 
میدیایـی  دامـودەزگای  و  ڤێننـا  ده مـه ی  ئـه و  گرینگه کانـی  لـه  ڕۆژنامـه  
هەبـووە، فریدایشـی لـه و ژینگـه  کولتوورییـه دا، بـه  شـێوه یه کی مۆدێـردن 
پـه روه رده  کـردووە.  فریـدا جگـه  لـه  نه مسـا، لـه  فه ڕه نسـا و به ریتانیـاش 
خرابـووه  بـه ر خوێنـدن و که سـایه تییه کی به هێـزی هەبـووە، هـه ر له بـه ر 
ئه وه یش وه ک وه رگێڕ، ڕه خنه گری شانۆیی، ڕۆژنامه نووس و په یامنێر 
 Wiener Zeitung ڕۆژنامـه ی  بـۆ  باوکـی  ڕاسـپارده ی  له سـه ر  و 
سـتریندبێرگ-ی  ڕێگایه یشـه وه   لـه و  هـه ر  کـردووه ،  کاری  به رلیـن  لـه  
پیـاوان کـردووە و  ئـازاد، مامه ڵـەی  له گـه ڵ  ناسـیوە و وه ک که سـێکی 

باکـی بـه  هیـج نەبـووە.
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چه نـد  ڕۆشـنبیرییه که ی  ناوه نـده   و  کولتـووری  ژیانـی  لـه   فریـدا، 
واڵتێکـدا ناسـرابوو، بووبـووه  ئافره تێكـی کۆسـمۆپۆلیتیکی کولتـووری 
و بـه  سه ربه سـتی له نێـوان نه مسـا، به رلیـن، پاریـس و له نده نـدا کاری 

کـردووه  و گـه ڕاوه  و چه ندیـن زمانـی زانیـوه .

سـتریندبێرگ، هه مـوو ئـه و سـیفه تانه ی، کـه  لـه  ئافره تـدا ده یوویسـت، 
لـه  فریـدا دا ده دۆزێتـه وه : که سـێکی ئـازاد، سـه ربه خۆ، هونه رمه نـد و لـه  
پێـش هه مـوو شتێکیشـه وه ، ئافره تێکـی شـۆخ و بـه  ئه ته کێـت بـووه . فریدا 
سـتریندبێرگ  و  خـۆی  نێـوان  په یوه ندییه کـه ی  له سـه ر  کتێبێـک  دواتـر 
ده نووسـێت، لـه و کتێبـه دا ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه ، کـه  ئـه و هه میشـه  

ده ستپێشـخه ری هه مـوو شـته کان بـووه .

سـتریندبێرگ چه نـده  حـه زی بـه  باوه شـی ئافـره ت کـردووه ، چه نـده  
به بـێ ئافـره ت نه یتوانیـوه  بـژی، هێنده یـش دڵـی پیـس بـووه  و لـه  هه مـان  
کاتـدا که سـێکی شـه رمن بـووه ، ئه مه یـش وای لێکـردووه ، کـه  له گـه ڵ هیچ 
ئافره تێـک هـه ڵ نـه کات.  ئیره یـی و دڵپیسـی، سـتریندبێرگی گیـرۆده ی 
شـه ڕێکی درێژخایـه ن له گـه ڵ خـۆی و له گه ڵ ئافـره ت و ده وروبه ره که ی 

و تەنانـەت لەگـەڵ کۆمەڵگەیـش کـردووه .

کـراوه دا  په یوه ندییه کـی  لـه   سـتریندبێرگ  له گـه ڵ  فریـدا  هه رچه نـده  
خه ڵکـی  لـه   خۆیـان  ده کـه ن،  هاوسـه رگیری  نهێنـی  بـه   بـه اڵم  بـووه ، 
پـێ  بـه رده رگای  تـر  ئافره تـی  هه ندێـک  سـتریندبێرگیش  ده شـارنه وه ، 
ده گـرن. ئـه م بارودۆخه یـش ده بێتـه  سـه ره تای شـه ڕێکی تـری پـر له  ژان 

و ئـازار، چ بـۆ سـتریندبێرگ خـۆی و چ بـۆ فریـدا.

یه کێـک لـه  ڕۆژنامـه کان بـه و نهێنییه  ده زانێـت، وه ک هه واڵێکی گرینگ 
بـاوی ده کاتـه وه  و سـتریندبێرگ و فریـدا ده بنـه  جێـگای بـاس و قسـه  و 
قسـه ڵۆکی خه ڵکـی.  فریـدا ناچـار ده بێـت په یوه نـدی بـه  باوکیـه وه  بـکات 
نـاو  کـه   فریـدا،  خانه واده کـه ی  هه مـوو  وه ربگرێـت،  لـێ  ڕه زامه نـدی  و 
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په یوه نـدی  لـه م  نائارامـی  بـه   بیسـتبوو،  ناوبانگـی سـتریندبێرگ-یان  و 
دا،   ١٨٩٣ سـاڵی  چـواری  مانگـی  لـه   ده ڕوانـی.  هاوسـه رگیرییه یان  و 
سـتریندبێرگ و فریـدا بـه  شـێوه یه کی فه رمـی ده بنـه  هاوسـه ری یه کتری. 

له  مانگی هه نگوینییه وه  بۆ له نده ن

سـتریندبێرگ و فریـدا، لـه  بیسـتی مانگـی پێنجـدا، هـه ر دوو هه فتـه  
فریـدا  له نـده ن.  بـۆ  ده چـن  هه نگوینییـان،  مانگـی  و  زه ماوه نـد  دوای 
به رهه مه کانـی  کردنـه وه ی  بـاو  یارمه تیـی  به ریتانیـا  لـه   ده دات  هـه وڵ 
سـتریندبێرگ بدات و شـانۆنامه کانی پێشـکه ش بکرێت. بۆ ئه م مه به سـته  
بـه   ده کات  په یوه نـدی  سـه ره تا  گـه ڕ،  ده خاتـه   په یوه ندییه کانـی  هه مـوو 
هونه رمه ندێکـی شـانۆکاره وه ، بـه  نـاوی )تۆمـاس گریـن( کـه  لـه  شـانۆ ی  
The Independent Theatre کار ده کات، تـا شـانۆنامه ی )بـاوک( 
پێشـکه ش بکـه ن، لـه  هه مـان کاتـدا په یوه ندیـش ده کات بـه  ده زگای )ولیام 

هینمـان( ــه وه  بـۆ بـاو کردنـه وه ی به رهه مه کانـی بـه  ئینگلیـزی.

سـتریندبێرگ  نابێـت،  سـه رکه وتوو  هێنـده   له نـده ن  سـه فه ره ی  ئـه م 
زمانـی ئینگلیـزی نازانێـت و هه میشـه  ناچـار ده بێـت فریـدا قسـه ی بـۆ 
کـه   لـه وه ی،  جگـه   ئه مـه   وه ربگێڕێـت.  بـۆ  ئه وانیشـی  قسـه ی  و  بـکات 
هه روه هـا  ده ژی،  پەشـێودا  و  خـراپ  ده روونـی  له بارێکـی  خۆیشـی 
ناوبانگـه ی  پێگـه  و  ئـه و  نه ناسـراویش ده بێـت و  له نـده ن که سـێکی  لـه  
پاریـس و به رلینـی نابێـت. هـه ر لـه  سـه ره تاوه  شـته کان بـه  پێچه وانـه وه  
جێـگای  ده بێتـه   فریـدا  زیاتـر  کردنه وه کـه   بـاو  دەزگای  ده که ونـه وه ، 
سـه رنجیان و ده یانه وێـت له گـه ڵ ئـه و مامه ڵـه  بکـه ن، هه روایـش ده بێـت، 
په یوه ندییه کـی هاوڕێیانـه  و پێکه وه کارکـردن له نێـوان فریـدا و ده زگای 
ناوبـراودا دروسـت ده بێـت. سـتریندبێرگ دوای چه نـد ڕۆژێـک بـه  ته نهـا 
ده گه ڕێتـه وه  و فریـدا لـه  له نـده ن ده مێنێتـه وه . لـه  له نده نـه وه  نامه یـه ک بـۆ 
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سـتریندبێرگ ده نووسـێت و ده ڵێـت: “...مـن تـۆم خـۆش ده وێـت! ئێسـتا 
ده توانـم بـه  ڕاشـکاوی ئـه وه ت پـێ بڵێـم. مـن نه مده زانـی که سـێکی وه ک 
تۆ بوونی هه یه ... و دواتر من تۆ ده بینم، له  نزیکه وه  ده تناسـم، هه ندێک 
جـار تـووڕه  ده بـم، هه ندێـک جاریـش هه سـت ده کـه م، کـه  به ختیـار نیـم. 
زیاتـر و زیاتـر خۆشـم ویسـتیت، تـۆم بـه  هه مـوو گیانـم خـۆش ده وێـت، 
بـه  هه مـوو هه سـته کانم، تـۆم بـه  شـێوه یه کی شـێتانه  خـۆش ده وێـت...”

زه نگی نائارامی

سـتریندبێرگ، فریـدا ئـوول ئـاگادار ده کاتـه وه ، کـه  نایه وێـت بـه  هیـچ 
بخوێنێتـه وه .  شـێتێک(  بەرگریلەخۆکردنـی  )گوتـاری  ڕۆمانـی  جۆرێـک 
وه ک له وه وبـه ر ئاماژه مـان بـۆ کـرد، ئـه م ڕۆمانـه  له سـه ر په یوه ندییه  چڕ 
و ئاڵۆزه کانـی ژیانـی خـۆی و سـیری، ژنـی یه که مـی ڕۆنـراوه  و له وێـدا 
ئـه وه  به ڵکـو ڕه فتـاره   نـه ک هـه ر  هه مـوو نهێنییه کانـی خراونه تـه  ڕوو، 
توندوتیژه کانـی سـتریندبێرگ و قسـه  ڕه ق و کێشـه  قـووڵ و تێڕوانینـه  
ئافره تـان،  نـه ژادی  هه مـوو  بـه   و  سـیری  بـه   به رامبـه ر  خراپه کانـی 
بـه   په یمـان  فریـدا، هه رچه نـده   بـه اڵم  داوه تـه وه .  کتێبـه دا ڕه نگیـان  لـه م 
سـتریندبێرگ ده دات، کـه  ئـه و کتێبـه  نه خوێنێته وه ، کەچـی ده یخوێنێته وه . 
به مه یـش په یمانه کـه ی ده شـکێنێت. )گوتاری به رگریلەخۆکردنی شـێتێک( 
فریـدا تووشـی تـرس و خورپـه  و نائارامـی و دڵه ڕاوکـێ ده کات، هه سـت 
به و چاره نووسـه  ده کات و ده گاته  ئه و باوەڕەی، که  سـتریندبێرگ ڕقی 
لـه  هه مـوو شـتێک و لـه  هه مـوو که سـێکه ، هاوڕێکانـی، ژنه کـه ی، خـۆی 
و ته نانـه ت منداڵه کانیشـی. فریـدا ده زانێـت لـه  هـه ر سـاتێکدا بێـت، دره نگ 
یـان زوو بارانـی هـه وری پـڕ لـه  قینـی سـتریندبێرگ به سـه ر ئه میشـدا 
ده بارێـت و بـه  هه مـان شـێوه ی سـیری واز له میـش ده هێنێـت. هه مـوو 
شـتێک لـه  ته مومژێکـی نادیـاردا ده سـووڕێته وه ، خۆشه ویسـتی له بـری 
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ئـه وه ی شـتێکی جـوان بێـت، وه همێکـی پـڕ لـه  بـێ وه فایـی و ناپاکییـه  و 
نایه ڵێـت بـه  ئارامـی بـژی. ژیانـی فریـدا له گـه ڵ سـتریندبێرگ لـه  ژیانـی 
سـیری باشـتر نابێـت، دۆزه خـی ژن و مێردایه تـی، کێشـه ی ژن و پیـاو، 

سـه رله نوێ وه ک بازنه یه کـی بـێ هـوده  لـه  سـوڕانه وه دا ده بێـت.

هاوسـه رگیرییه دا،  ئـه و  به سـه ر  سـاڵێک  چه نـد  دوای  سـتریندبێرگ 
سـاڵی  لـه   شـته کان،  هه مـوو  به جێهێشـتنی  و  دوورکه وتنـه وه   دوای 
١٨٩٨ دا، ڕۆمانـی )دێـر( ده نووسـێت، ئـه م ڕۆمانه یشـی ته رخـان ده کات 
به شـێک  وه ک  ڕۆمانه یـدا،  لـه م  فریـدا.  و  خـۆی  په یوه ندییه کانـی  بـۆ 
و  خـۆی  هاوسـه رگیریی  ژیانـی  وێنـای  کـه   تـری،  به رهه مه کانـی  لـه  
که سـایه تیی سـیری کـردووه ، بـه  تایبه تیش )گوتـاری به رگریلەخۆکردنی 

شـێتێک(، فریـدا ده بێتـه  قوربانـی و هێرشـی ده کرێتـه  سـه ر.

ئه وه یـه   ڕاڤه کردنـه ،  و  ئاوڕلێدانـه وه   و  ئامـاژه   جێـگای  ئـه وه ی 
دا،  شـێتێک(  به رگریلەخۆکردنـی  )گوتـاری  ڕۆمانـی  لـه   سـتریندبێرگ 
ــه و  )ئاکسـل(  نـاوی  که سـایه تیی خۆیه تـی  کـه   سـه ره کی،  کارەکتـه ری 
سـیریش )ماریـا(، بـه  هه مـان شـێوه  پاڵه وانه کانـی ڕۆمانـی )دێـر( یـش 
تێکـه اڵوی  فریـدا  ژیانـی  شـێوه یه   بـه م  یـه .  ماریـا(  و  )ئاکسـل  ناویـان 
ژیانـی سـیری بـووه ، سـیری لـه  فریـدا دا زینـدوو ده بێتـه وه  و ژیانـی 
کێشـه یه کی  و  هاوسـه رگیری  ترسـناکی  گه مه یه کـی  لـه   هه ردووکیـان، 

داوه تـه وه . ڕه نگیـان  پیـاودا،  و  ژن  نێـوان  ئه بـه دی 

سـتریندبێرگ هه مـوو ژیانـی، ژنه کانـی و په یوه ندییه کانـی بـه  دونیـای 
ده ره وه، ده کاتـه  شـیعرێکی هێماگـه ل و ئـه و که سـانه ی، کـه  بـه  ته نیشـت 
ئـه وه وه  ده ژیـان، لـه  ژیانـی خۆیـدا، لـه  نووسـینه کانیدا چه نـده  لـه  چه قـدا 

بـوون، هێنده یـش لـه  په راوێـزدا.

سـتریندبێرگ، هـه ر لـه م سـااڵنه دا به شـێکی ژیانی ته رخـان ده کات بۆ 
تاقیکردنـه وه ی زانیـاری، لێکۆڵینـه وه ی کیمیایـی و مه سـه له  زانیارییـه کان 
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دەبنـە جێـگای سـەرنجی.  هەر لەبەر ئەوەیشـە، کە پـرۆژه  ئه ده بییه کانی 
و  ده که وێتـه وه   دوور  نووسـین  لـه   ماوه یـه ک  بـۆ  ده خـات،  پشـتگوێ 
لێکۆڵینه وه یه کـی زانیـاری و  ئـه وه  ده که وێتـه  نووسـینی چه نـد  له بریـی 

شـیکردنه وه ی توخمه کانـی کاربـۆن و گۆگـرد.

سـتریندبێرگ له پاڵ لێکۆڵینه وه  زانسـتی و تاقیکردنه وه  کیماییه کانیدا، 
ڕۆمانـی )گوتـاری به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک( لـه  مانگـی نـۆی سـاڵی 

١٨٩٢ دا بـه  زمانـی ئه ڵمانـی بـاو ده کاتـه وه .

بـاو کردنـه وه ی ئـه و ڕۆمانه یـش چه ندیـن کێشـه  و گرفتـی گـه وره ی 
بـۆ ده نێتـه وه ، بـۆ نموونـه  کتێبه کـه  قه ده غـه  ده کرێـت و لـه  کتێبخانه کانـدا 
بـاو  و  پروپاگه نـده   تاوانـی  بـه   خۆیشـی  هه روه هـا  کۆده کرێتـه وه ، 

ئه ڵمانـی. بـه  دادگایه کـی  به دڕه وشـتی، ده درێـت  کردنـه وه ی 

ئه ڵمانـی،  تـری  دادگایه کـی  دا،   ١٨٩٥ سـاڵی  لـه   دواتـر،  سـاڵ  دوو 
ئـازاد  به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک(  )گوتـاری  سـتریندبێرگ و ڕۆمانـی 
ده کات، بـه اڵم چاپـی کتێبه کـه  هـه ر به  ده ستبه سـه رداگیراوی ده مێنێته وه .

له  مانگی ده ی ساڵی ١٨٩٢، هه ر دوا به دوای قه ده غه کردنی )گوتاری 
دادگاکان،  بـۆ  به رگریلەخۆکردنـی شـێتێك( و ڕاکێشـانی سـتریندبێرگ 
فریدایـش بـۆی ده رده که وێـت سـکی پـڕه . ئه م ڕووداوه  بـه  ته واوی فریدا 
شـپرزه  ده کات، تووشـی په شـێوی و دڵه ڕاوکه  ده بێت و کێشـه  و شه ڕی 
ببـات،  له بـار  سـکه که ی  ده یه وێـت  ترۆپـک.  فریـدا  ده گاتـه   نێوانیشـیان 
سـتریندبێرگ هیـچ گـوێ بـه  مه سـه له که  نادات و لـه و باڵەخانەیه ی، که  له  
به رلیـن تیـا ده ژیـان، جیـا ده بنـه وه . فریـدا لـه  په رچه کردارێکـی به هێـزدا، 

به رلیـن به جـێ ده هێڵێـت و ده گه ڕێتـه وه  بـۆ ڤێننـا، بـۆ ماڵـی باوکـی.

زانسـتییه که ی  کتێبـه   لـه وێ  )برویـن(،  بـۆ  ده چێـت  سـتریندبێرگ 
)ئەنتیباربـاروس( کـه  ته رخانـی کردبـوو بـۆ سروشتناسـی و کیمیاگه ری 
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و ڕه خنه گرتـن لـه  تێزه کانـی دارویـن و هیـگڵ، ده نووسـێت. دوای ئـه وه ، 
لـه  مانگـی یانـزه دا، پـاش قه یـران و شـه ڕ و ئاژاوه یه کی بـه رده وام له گه ڵ 
فریـدا، پێکـه وه  ده چـن بـۆ ماڵـی باپیـره  و داپیـره ی فریدا، که  لـه  گوندێکی 
بچووکـی ناوچـه ی دۆرنـاخ ده ژیـان. ئـه م گونـده  ده که وێتـه  ناوچه یه کـی 

دڵڕفێـن و نزیـک ده ریـای دانـووب.

ماڵه  باپیرانی فریدا چه ند خانوویه کیان له م گونده دا ده بێت، سـه ره تا 
گه وره کـه دا،  خانووبـه ره   تایبه تـی  به شـێکی  لـه   فریـدا،  و  سـتریندبێرگ 
له گـه ڵ باپیـره  و داپیره یـدا ده ژیـن، دواتـر ده گوێزنـه وه  بـۆ نـاو یه کێک له  

خانـووه  بچووکه کانـی نـاو کێڵگـه کان .

سـتریندبێرگ بـۆ مـاوه ی چه نـد مانگێـک لـه م گونـده دا ده ژی، هه ندێک 
وێنه کێشـان  نامه نووسـین و  و  ده بێتـه وه ، خه ریکـی خوێندنـه وه   هێـور 
ده بێـت. لـه  سـاڵی ١٨٩٤ یشـدا، کتێبـه  زانسـتییه که ی )ئانتیباربـاروس( لـه  
به رلیـن بـه  زمانـی ئه ڵمانـی بـاو ده کرێتـه وه . بـاو کردنـه وه ی ئـه م کتێبه  
ئه مه یـش  ده هێڵێـت،  به جـێ  خۆیـه وه   دوای  لـه   ترسـناک  بێده نگییه کـی 

هێنـده ی تـر سـتریندبێرگ شـێتگیر ده کات.

لـە سـتریندبێرگ  )ئانتیباربـاروس(، وا  بـه   ئـه م بێده نگییـه  به رامبـه ر 
ده کات بـه دوای دۆزینـه وه ی ڕێـگای تـردا بگه ڕێـت تـا به رهه مه کانـی بـه  
ئه ڵمانـی بـاو بکاتـه وه . بـۆ ئـه م مه به سـته  لـه  مانگـی پێنجـدا نامه یـه ک 
بـۆ )کاریـن(، کچـه  گه وره کـه ی ده نووسـێت و داوای لـێ ده کات بێـت لـه  
نه مسـا و لـه  ناوچـه ی دۆرنـاخ له گـه ڵ ئـه و و فریدا دا بژی. سـتریندبێرگ 
لێـره  فریـدا فێـری  ئـه وه  بـۆ کارینـی کچـی ڕوون ده کاتـه وه ، کـه  بێـت 
زمانـی سـویدی بـکات، تـا بتوانێـت به رهه مه کانـی بـۆ وه ربگێڕێتـه  سـه ر 
پـاره  و  کـه   دە دات،  کاریـن  بـه   په یمـان  ئه ڵمانـی، سـتریندبێرگ  زمانـی 
ده کات،  فێـری زمانـی سـویدی  ئـه وه ی ژنه کـه ی  پاداشـتی  لـه   دیـاری، 
بداتـێ. کاریـن بـه  تونـدی وه اڵمـی ئه م نامه یه ی باوکـی ده داته وه ، که  ئه و 
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بـه  هیـچ شـێوه یه ک لـه  دایکـی جیـا نابێتـه وه ، هه روه هـا کاریـن ئـه وه ش 
بیـری باوکـی ده خاتـه وه ، کـه  ئـه و تاکـو ئێسـتا هیـچ پاره یه کـی بـۆ ئـه وان 
نه ناردووه ، هیچ شـتێکی له  ژیانی ئه وان نه خسـتۆته  ئه سـتۆی خۆی، نه  
نامـه ی بـۆ نووسـیوون، نـه  سـه ردانی کـردوون، نـه  پـاره ی بـۆ نـاردوون 
و بـه  تـه واوی ئه وانـی له بیـر کـردووه . که چـی ئێسـتا ده ته وێـت پـاره  و 
دیاریـم بده یتـێ بـۆ ئـه وه ی ژنه کـه ت فێـری سـویدی بکـه م!  کاریـن لـه  
کۆتایـی نامه که یـدا بـه  باوکـی ده ڵێـت: “تـۆ که سـێکیت، کـه  هیـچ شـه رم 

ناکه یـت.”

شێشتین و نزیکبوونه وه  له  کۆتایی

دا   ١٨٩٤ سـاڵی  پێنجـی  مانگـی  ی   ٢٦ لـه   سـتریندبێرگ،  و  فریـدا 
کچێکیـان ده بێـت و نـاوی ده نێـن )شێشـتین(.  سـتریندبێرگ، لـه  ترسـی 
دابـڕان و دوورکه وتنـه وه ، به هه رحـاڵ لـه  سـه ره تادا، خـۆی دووره په رێـز 

ده گرێـت لـه  شێشـتین-ی کچیـان و نایه وێـت هۆگـری بێـت.

فریـدا  له گـه ڵ  هاوسـه رگیری  ژیانـی  ده زانێـت  بـاش  سـتریندبێرگ 
تـا سـه ر نابێـت و لێکجیابوونـه وه  و دابـڕان ته نهـا چاره سـه ر و ته نهـا 
ڕێگایـه . هـه ر ئـه و هاوینـه  و دوای له دایکبوونـی شێشـتین، سـتریندبێرگ 
ناگونجێـن،  فریـدا  له گـه ڵ  ده بێتـه وه :  کێشـه   چه ندیـن  ڕووبـه ڕووی 
خه مۆکـی  بـه   هه سـت  فریـدا  ده بێـت،  بـه رده وام  ده مه قاڵـێ  و  شـه ڕ 
ده کات، هه روه هـا شـیری نابێـت، لەبـەر ئـەوە ناتوانێـت شـیر بـدات بـه  
شێشـتین، منـداڵ ده گـری و ژنـان کۆده بنـه وه  و که سـێک ده دۆزنـه وه ، 
کتێبـه   ئه مانه یـش،  هه مـوو  سـه رباری  شێشـتین.  بـه   بـدات  شـیر  کـه  
تازه کـه ی )ئانتیباربـاروس( بـه  تـه واوی پشـت گـوێ ده خرێـت، ته نانـه ت 
له سـه ر  دادگا  بیفرۆشـن،  و  وەریبگـرن  نایانه وێـت  کتێبخانه کانیـش 
کتێبـی )گوتـاری به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک( چاوه ڕوانـی ده کات، کچـه  
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گه وره که یشـی بـه  شـێوه یه کی توندوتیـژ نامـه ی بـۆ ده نووسـێت. هه مـوو 
ئـه م شـتانه  وا لـه  سـتریندبێرگ ده کـه ن، کـه  بیـر لـه  ڕاکـردن بکاتـه وه ، 
بـه  تـه واوی واز لـه  فریـدا بهێنێـت و بـه ره و پاریـس بکه وێتـه  ڕێ، بـه و 
لـه   هێنابـوون،  به ده سـتی  به رلیـن  لـه   سـه رکه وتنانه ی  ئـه و  هیوایـه ی 
پاریـس دووباره یـان بکاتـه وه . سـتریندبێرگ، بـه ر لـه وه ی بـه ره و پاریـس 
مانگـی  یه کـی  و  بیسـت  لـه   ده کات:  خـۆش  بـۆ  ڕێـگای  ڕێ،  بکه وێتـه  
شه شـی ١٨٩٤ دا، شـانۆنامه ی )خاوه نقه رز( له  پاریس، له سـه ر شـانۆی 
Theatre Oeuvre بـه  سـه رکه وتنێکی گـه وره وه  نه مایـش ده کرێـت، 
هه روه هـا له گـه ڵ ده زگاکانـی چـاپ و بـاو کردنـه وه  فه ڕه نسـییه کاندا، بۆ 
 چاپکردنـی ڕۆمانەکانـی )ژووری سـوور، لـه  ئه وسـه ری دوورگه گـه ل و 
گوتـاری به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک( ڕێـک ده که وێـت.  لـه  هه مـان کاتـدا 
چه ندیـن گوتـار بـه  فه ڕه نسـی ده نووسـێت، کـه  پاییـزی هه مـان سـاڵ، بـه  

زنجیـره  لـه  ڕۆژنامه کانـی پاریسـدا بـاو ده کرێنـه وه .

به جـێ  دۆرنـاخ  ناوچـه ی  و  نه مسـا  به رلـه وه ی  سـتریندبێرگ، 
بهێڵێـت، جیهانێکـی یۆتۆپـی بـۆ خـۆی ده خوڵقێنێـت، خـه ون و خه یـاڵ، 
لـه   لـه و دونیایـه دا خـۆی  تێکـه اڵو ده کات؛  ئه ندێشـه  و وه هـم  واقیـع و 
ده کات،  ده ربـاز  نزیکه کانـی  که سـه   لـه   بـه  تایبه تـی  که سـێک،  هه مـوو 
ده که وێتـه   و  به یـه ک  ده کات  سروشـتییه کان  زانسـته   و  فه لسـه فه  
سـه باره ت  کتێـب  چه ندیـن  هه روه هـا،  ئاڵتـون.  دروسـتکردنی  هه وڵـی 
بـه  بـودا و بودیـزم ده خوێنێتـه وه  و ده که وێتـه  لێکۆڵینـه وه ی ئایینـی و 
فه لسـه فه ی دیـن لـه  بودیزمـدا، لـه  مه سـیح ڕاده مێنێت و خۆی به  مه سـیح 
ئـارام ده سـووڕێته وه .  بەبـێ  لـه  پشـێوییه کی خودگه راییـدا  ده زانێـت و 
تـر  ڕێچکه یه کـی  و  دێـت  به سـه ردا  گۆڕانکارییـان  بیروبۆچوونه کانـی 
لەخـۆ ده گـرن، ڕێچکه یـه ک کـه  لـه  سـه روو وزه  و تواناکانـی مرۆڤـه وه ن 

و خـۆی بـه  شـتێکی تـر لـه  سـه روو مرۆڤـه وه  ده زانێـت.
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هه روه هـا لـه  کاتێکـدا سـتریندبێرگ خـۆی بـۆ سـه فه ره که ی پاریـس 
فریـدا  له گـه ڵ  نیگه رانییه کانـی زیاتـر ده بـن، کێشـه کانی  ئامـاده  ده کات، 
دوژمنـی  بـه   ده بـن  ده بنـه وه ،  ئاشـت  ده کـه ن،  شـه ڕ  ده سـێنێت،  پـه ره  

ده بـن. خـۆش  له یه کتـری  و  یه کتـری 

لـه  ئه نجامـدا فریـدا بـه  کچـه  شـیره خۆره که یه وه ، ماڵه کـه ی بـۆ چـۆڵ 
ده کات و بـه  ته نیـا لـه  خانوویه کـی تـردا ده ژی. داپیـره  و باپیره یشـی بـه  
بارودۆخه کـه  بێـزار ده بـن، سـتریندبێرگ-یش هـه ر لـه  دونیـای خۆیـدا 

ده ژی و گـوێ بـه  ده وره به ره کـه ی نـادات.

لـه   ڕۆیشـتنه که ی  دا  )دێـر(  ڕۆمانـی  لـه   دواتـر  سـتریندبێرگ، 
دۆرناخـه وه  بـۆ پاریـس بـاس ده کات، دووپاتـی ده کاتـه وه ، کـه  هه سـتی 
کچه که یـان  و  فریـدا  بـه   به رامبـه ر  به هێـز  و  به تیـن  په یوه ندییه کـی  بـه  
کۆتایـی  بڕیـاری  بـه اڵم  الیـان،  بـۆ  بگه ڕێتـه وه   ویسـتوویه تی  کـردووه ، 
داوه  و ددانـی بـه  خۆیـدا گرتـووه ، ده ڕوات  بـێ ئـه وه ی ئـاوڕ بداتـه وه .
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به شی حه وته م

دۆزه خی ژیان و ڕۆمانی دۆزه خ

پاریس، ده روازه یه ک بۆ دۆزه خێکی ده روونی

سـتریندبێرگ له  مانگی هه شـتی سـاڵی ١٨٩٤ دا فریدا و شێشـتین له  
دۆرنـاخ، به بـێ ئـه وه ی ئاوڕیان لێ بداتـه وه ، له نێو کۆمه ڵێک گیروگرفتدا، 
به ته نهـا به جـێ ده هێڵێـت و ده چێـت بـۆ پاریـس.  هـه ر کـه  ده گاته  پاریس، 
پێشـانگایه ک بـۆ ئـه و تابلۆیانـه  ده کاتـه وه ، کـه  لـه  دۆرنـاخ کێشـابوونی، 
هه روه هـا ده سـتیش ده کاتـه وه  بـه  وێنه کێشـان، مۆتیڤه کانـی دۆرنـاخ و 
سروشـتی جوانـی نه مسـا، تێکـه اڵوی ژینگـه ی پاریـس و دونیـا ڕه ش و 

شـپرزه که ی نـاوه وه ی خـۆی ده بن.

سـتریندبێرگ لـه  پاریـس، هـه ر زوو هه سـت بـه  ته نیایـی و ئـازاری 
ویژدان و بۆشـاییه کی گه وره  ده کات و ده سـت به  نامه نووسـین ده کات 
بـۆ فریـدا، لـه  نامه کانیـدا بـه  وردی باسـی چۆنیه تیـی گوزه رانـی ژیانـی 
خـۆی؛ بـۆ نموونـه  نرخـی ئـه و شـتانه ی ده یانکڕێـت، ئـه و خانـووەی تێیدا 
ده ژی، بـۆ به رچایـی و نانـی نیـوه ڕۆ چـی ده خـوات و په یوه نـدی بـه  چ 
که سـێکه وه  هه یـه  و کـێ ده بینێـت و لـه  کـێ خۆی  دەدزێتـه وه ، بۆ ده کات. 
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هـه ر لـه م نامانه یشـدا ئامـاژه  بـۆ ئـه وه  ده کات، که  ئـه و چه نده  یادی فریدا 
و منداڵه کەیـان ده کات، کـه  ئـه وان ته نهـا هیـوای ئـه ون و به بـێ ئـه وان 
ناتوانێـت بـژی. هه روه هـا لـه  نامه کانیـدا هانـی فریدایـش دەدات، کـه  بێـت 
بـۆ الی ئـه و بـۆ پاریـس و پێکـه وه  ژیانێکـی پڕ له  به هره  و داهێنان بژین.

)شێشـتین(  به بـێ  و  ته نهـا  بـه   نـۆدا،  مانگـی  ناوه ڕاسـتی  لـه   فریـدا 
ده گاتـه  پاریـس و نزیکـه ی مانگێـک ده مێنێتـه وه  و ئه مه یـش دوا پێکـه وه 
گـوزەران و  ژیانـی ئـه م خێزانـه  ده بێـت. سـتریندبێرگ هـه ر زوو هه سـت 
ده کات، فریـدا جـۆره  په یوه ندییه کـی جیـاواز له گـه ڵ هاوڕێکانیـدا ده کات، 
ئه مه یـش بـۆ ئـه و ده بێتـه  مایـه ی بێـزاری و ناڕه حه تـی، له به ر ئـه وه  فریدا 

بڕیـار دە دات بگه ڕێتـه وه  بـۆ نه مسـا. 

پاریـس  شـه قامه کانی  لـه   یه کێـک  له سـه ر  بێدەرەتانـە،  مرۆڤـە  ئـەم 
ئـه وه   و  نه مسـا  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه   فریـدا  ده کات،  فریـدا  لـه   ماڵئاوایـی 
دواماڵئاوایـی نێوانیـان ده بێـت و چیـی تـر جارێکـی تـر یه کتـر نابیننـه وه . 
لـه  یه کێـک لـه و دوانامانه یشـدا، کـه  بـۆ فریـدای نووسـیوه ، ده ڵێـت: “ئـه م 
زسـتانه  سـه خته  به سـه ر چـوو.  به هـاره ... و هاوینیـش تێده په ڕێـت، بـۆ 
ئـه وه ی زسـتانێکی تـر بێـت.  ژیـان چ گێلییه کـه !  هه روه هـا ئێمه یـش؟”

سـتریندبێرگ ئـه و ژیانـه ی لـه  پاریـس ده سـتی پـێ کردبـوو، جێـگای 
هیـچ که سـێکی تـری تیـا نه ده بـووه وه ، به تایبه تیـش ئافـره ت، پالنه کانـی 

زۆر بـوون و ده یویسـت لـه  ته نهاییه کـی ڕه هـادا بـژی. 

دوای ئه وه ی فریدا له سه ر ئه و شه قامه  به جێ ده هێڵێت، ده گه ڕێته وه  
جگـه   هوتێلـه دا  لـه م   ،Américains  Hotel des هوتێله کـه ی  بـۆ 
هاوڕێـی  ده بنـه   ئه مانـه   ده ژیـن،  نه رویـژی  مێردێکـی  و  ژن  خـۆی،  لـه  
به تایبه تـی  دەده ن،  یارمه تیـی  ڕوویه کـه وه   هه مـوو  لـه   و  سـتریندبێرگ 
پاریـس  ده یویسـت  سـتریندبێرگ  تابلۆکانیـه وه .   فرۆشـتنی  ڕووی  لـه  
لـه  ڕووی زانسـت و ئه ده بـه وه  بخاتـه  ژێـر ڕکێفـی خۆیـه وه ، پـه ره  بـه  
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ڕۆژنامـه   و  گۆڤـار  لـه   نووسـین  بـدات،  زانسـتییە کانی  تاقیکردنـه وه  
گرینگه کانـدا بـاو بکاتـه وه ، ده زگا گـه وره کان کتێبه کانـی بـۆ چـاپ بکـه ن 

بکرێـن. نه مایـش  پاریـس  شـانۆکانی  له سـه ر  و شانۆنامه کانیشـی 

پشـێوییه کانی  له نێـو  و  سـه فه ره که یدا  ده سـتپێکی  لـه   سـتریندبێرگ 
ژیانـی و نیگه رانییه کانیـدا، چه ندیـن سـه رکه وتنی گـه وره  لـه م پایته ختـه  
لـه   به تایبه تیـش  ده هێنێـت،  به ده سـت  ئه وروپـا  کولتـووری  گرینگـه ی 
و  هونه رمه نـد  وه ک  زیاتـر  دا   ١٨٩٥ و   ١٨٩٤ سـااڵنی  ده وروبـه ری 

ده ناسـرێت.  پاریـس  لـە  گـه وره   نووسـه رێکی 

شانۆیه کی نوێ لە پاریس و سه رکه وتنه کانی ستریندبێرگ

Aurélien Lugné- شـانۆکارێکی ئـه و ده مـه ی پاریـس، که  نـاوی
Poe   دەبێت، شانۆی  del’Oevre Theatre داده مه زرێنێت، ئه م 
شـانۆیه  لـه  سـیمبولیزمه کانه وه  نزیـک ده بێـت و ده یانه وێـت شـانۆیه کی 
شـانۆیه   ئـه م  بخوڵقێنـن.  فه ڕه نسـیدا  شـانۆی  بزووتنـه وه ی  لـه   جـودا 
لـه  مانگـی شه شـی سـاڵی ١٨٩٤ دا،  لـه  یه کـه م کاره  شـانۆییه کانیدا و 
کـه    Poe-Lugné ده کـه ن.  نه مایـش  )خاوه نقـه رز(  شـانۆنامه ی 
ڕیژیسـۆر و دامه زرێنـه ری ئـه م شـانۆیه  ده بێـت، که سـێکی ئه نارکیسـت 
ده بێـت و زیاتـر بـه  شـێوازێکی سـیمبولی کار ده کات و شـته  نهێنیئامێـز 
و غه یبییـه کان سـه رنجیان ڕاکێشـاوه . ئه مه یـش لـه  کار و پرۆژه کانیـدا 
بـۆ  ده بێـت  گـه وره   سـه رکه وتنێکی  )خاوه نقـه رز(  داوه تـه وه .   ڕه نگیـان 
سـتریندبێرگ وه ک نووسـه ر و هەروەهـا بـۆ ئـه م ڕیژیسـۆره  الوه یـش. 

هه روه هـا سـتریندبێرگ، له گـه ڵ سـه رکه وتنه کانی ئـه م شـانۆنامه یه  و 
لـه  زسـتانی ١٨٩٤ دا، زنجیـره  گوتارێـک بـه  فه ڕه نسـی لـه  پاریـس بـاو 
بـەر  ده خاتـه   بابه تـی جۆراوجـۆر  گوتارانـه دا چه ندیـن  لـه م  ده کاتـه وه ، 
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بـاس و گفتوگـۆ ، بـۆ نموونـه  کیمیاگـه ری، فیزیـک، فه لسـه فه ، کاریگه ریـی 
و  سـوید  په یوه ندییه کانـی  وێنه گرتنـه وه ،  هونـه ری  به سـه ر  ڕووناکـی 
فه ڕه نسـا لـه  دیدێکـی مێژووییـه وه ... هتـد. ئـه م گوتارانه یـش وێنـه ی فـره  

کولتـووری و ئاسـتی ڕۆشـنبیریی ئـه م نووسـه ره  پێشـان دە ده ن.

شـانۆی del’Oevre Theatre  له  مانگی دوانزه ی سـاڵی ١٨٩٥ 
دا، بـه  نه مایشـکردنی شـانۆنامه ی )بـاوک( سـه رکه وتنێکی گـه ورەی تـر  

بـۆ شـانۆکه یان و بـۆ سـتریندبێرگ تۆمـار ده کـه ن.

Poe-Lugné   وه ک ڕیژیسـۆری شـانۆنامه که ، پێگه یه کـی به هێـز 
بـه  کارەکتـه ری )کاپتـن( ده به خشـێت، بـۆ نموونـه  لـه  کۆتاییـدا، له بریـی 
ئـه وه ی ببێتـه  قوربانـی و بکه وێتـه  ته ڵـه ی )الورا(ی ژنیـه وه ، هه ڵده سـێته  
لـه  ده رگا سـه ره کییه که وه  ده چێتـه  ده ره وه .  شـانۆنامه ی  سـه ر پـێ و 
لـه   بینـه ران  سـتریندبێرگ،  بـۆ  گـه وره   سـه رکه وتنێکی  ده بێتـه   )بـاوک( 
پۆزه تیڤیـان  به هێـزی  په رچه کردارێکـی  نه مایشـه که دا  یه که مـی  شـه وی 
که رنه ڤاڵـی شـانۆ  بـه   ڕه خنه گره کانیـش  و  ڕۆژنامـه   هه مـوو  و  ده بێـت 

ئامـاژه ی بـۆ ده کـه ن.

له  مانگی یه کی ساڵی ١٨٩٥ یشدا، ڕۆمانی )گوتاری به رگریلەخۆکردنی 
شـێتێک( بـۆ یه که مجـار بـه  فه ڕه نسـی بـاو ده بێتـه وه ، لـه  هه مـان کاتـدا 
لـه  حه وتـی مانگـی یه کـی سـاڵی ١٨٩٥ یشـه وه ، ئـه و زنجیـره  گوتـاره ی 
سـه باره ت بـه  ئافـره ت باویـان ده کاتـه وه ، ده بێتـه  جێـگای گفتوگۆیه کـی 
گـه وره ی هه مـوو الپـه ڕه  کولتوورییه کانـی ڕۆژنامـه کان. سـتریندبێرگ 
سـه رله نوێ لـه م گوتارانه یـدا دیـد و بۆچوونـه  تایبه تمه نده کانـی خـۆی، 
سـه باره ت بـه  ئافـره ت بـاو ده کاتـه وه ، ئـه م بۆچوونانه یـش لـه  شـارێکی 
له بـه ر  هـه ر  ده بـن،  نامـۆ  هه ندێـک  پاریسـدا  وه ک  کۆسـمۆپۆله تیکی 

ئه وه یـش ئـه و هه ڵایـه  ده نێتـه وه .

شـانۆنامه ی )خاتـوو ژولیـا( بـه  پێچه وانـه ی نه مایـش و شـانۆنامه ی 
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بینـه ران  ده بێـت،  جۆراوجـۆری  کاردانـه وه ی  پاریـس  لـه   )باوک(ــه وه ، 
مامه ڵـه ی )یـان( له گـه ڵ ژولیـا- یـان بـه  الوه  په سـه ند نابێـت و گاڵتـه ی 
پـێ ده کـه ن، ڕه خنه گـره کان ده بـن بـه  دوو به شـه وه ، هه ندێکیـان ئـەوە 
دووپـات ده که نـه وه ، کـه  هیـچ حاڵیبوونێـک لـه م ده قـه دا نییـه ، هه ندێکـی 
تریـش وه ک شـاکارێکی گـه وره  و بـێ وێنه  ئامـاژه ی بۆ ده که ن. هه ندێک 
لـه  ڕه خنه گـر و پسـپۆر و شـاره زایانی شـانۆ، لـه  ده روازه کانـی ڕێبـازی 
ناتورالیزمـه وه  ده ڕواننـه  ده قه کـه  و هـه ر لـه م ڕووه یشـه وه  بـه  مۆدێلێکـی 

گرینـگ و سـه رکه وتووی ئـه و ڕێبـازه ی داده نێـن.

ژولیـا(  )خاتـوو  تـر  چه شـنێکی  بـه   سمبولیسـته کان  له پـڕ  بـه اڵم 
ده خوێننـه وه ، ئـه م شـانۆنامه یه ، کـه  سـتریندبێرگ وه ک شـانۆنامه یه کی 
ناتورالیست نووسیبووی، له  الی سمبولیستە کان ده بێته  شانۆنامه یه کی 
سـیمبولی و له  بنه ماکانی ته وژمه  سیمبولیسـتییەکانه وه  مامه ڵه ی له گه ڵ 
ده کـه ن. کارەکتـه ری )یـان( ڕاڤـه ی که سـێکی توندوتیـژی بـۆ ده کرێـت، 
چاره نووسـی  بـۆ  هێماگه لێـک  ده بێتـه   ژولیایـش  باڵنده کـه ی  کوشـتنی 
خاتـوو ژولیـا و هه مـوو ژولیاکانـی کۆمه ڵگـەی ئـه و ده مـه ی ئه وروپـا.

هـه ر لـه م ماوه یـه دا، کـه  سـتریندبێرگ لـه  نێوه نـده  کولتوورییه کـه ی 
پاریسدا ده بێته  ناوێکی دیار، ئه میل زۆال له  یه کێک له  چاوپێکه وتنه کانیدا، 
لـه   سـتریندبێرگ  سیمبولیسـته کانه (.  مامۆسـتای  )سـتریندبێرگ  ده ڵێـت 
پاریـس، له گـه ڵ ئـه و هه مـوو چاالکـی و سـه رکه وتنانه یدا، بـه  قۆناغێکـی 
دژواری ژیانـدا ده ڕوات، تووشـی ڕەشـبینی و نه خۆشـی و ئاڵۆزییه کـی 
ده بێـت،  گـران  دینـی  و  بـاوەڕ  قه یرانێکـی  و  ده روونـی و کۆمه اڵیه تـی 
ئـه م ئاڵۆزییه یـش لـه  پاییـزی سـاڵی ١٨٩٤ ــه وه  ده سـت پـێ ده کات و 
تـا هاوینـی سـاڵی ١٨٩٧ درێـژەی ده بێـت. کـه  ڕزگاریشـی ده بێـت لێـی، 
بـه  نووسـینی ڕۆمانـی )دۆزه خ(.  بـه  زمانـی فه ڕه نسـی ده سـت ده کات 
ئـه م ڕۆمانـه  هه ندێـک ته مومژاوییـه  و هه مـوو شـتێک بـۆ خوێنـه ر ڕوون 
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بـه   پیاچوونه وه یه کـه   ڕۆمانه که یـش  هه مـوو  تیایـدا.  نیـن  ئاشـکرا  و 
ژیانـی خۆیـدا، بیۆگرافیـای ژیانێکـی ئاڵـۆزی پـڕ لـه  کێشـه ی ده روونـی و 
دۆزه خـی ئـه و قۆناغه یه تـی، هـه ر لـه م ڕوانگه یه وه ، له  مێـژووی ئه ده ب و 
کولتووری سـویدیدا، ئه و قۆناغه  له  ژیانی سـتریندبێرگ-دا به  )دۆزه خ( 

نـاو ده برێت.

ده ڕوانێـت،  دۆزه خ  ڕۆمانـی  لـه   دۆکیومێنتێـک  وه ک  سـتریندبێرگ، 
دۆزه خێـک سـه باره ت بـه  قه یرانێکـی ڕۆحـی و ده روونـی، کـه  لـه  ته مه نی 

په نجـا سـاڵیدا تووشـی ده بێـت و بـه  تـه واوی په کـی ده خـات.

لـه  دۆزه خـدا سـه رله نوێ ژیـان و گوزه رانـی ده بێتـه وه  سـه رچاوه  و 
به شـێکی  و  به رده وامییه کـه   شـێوه یه یش  بـه م  ڕۆمانه کـه ؛  سـتراکتوری 
تـری ڕۆمانـی )کـوڕی کاره کـه ر و گوتـاری به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک( 
و به رهه مه کانـی تـری ئـه ون.  ورده کارییـه کان لـه م کتێبـه دا، هـه ر وه ک 
بارودۆخـی ڕاسـته قینه ی ژیانـی خۆیه تـی،  تـری ڕووداو و  کتێبه کانـی 
بـه اڵم سـتراکتوره  گشـتگره که  و هێڵـه  گشـتییه که ، وەهـم و خه یاڵـه  و لـه  
دیدێکـی فه لسـه فی و تێڕوانینێکـی دوورمه ودادا دایڕشـتۆته وه . دۆزه خ و 
به رهه مه کانـی تریـش، چه نـده  له سـه ر ژیانـی خـۆی ڕۆنـراون ، هێنده یـش 
ڕه هه ندێکـی  و  مرۆڤایه تـی  ته نکـی  تۆژاڵێکـی  ناوه کـی،  ڕاسـتییه کی 
ئه به دییه کانـی  کێشـه   لـه   گوزارشـت  و  ده گـرن  له خـۆ  قـووڵ  ئه ده بـی 
مـرۆڤ ده کـه ن، هه روه هـا ده بنـه  دۆکیومێنتێکـی مـه ودا فـراوان و چـڕ بۆ 

مرۆڤایه تـی. هه مـوو 

سـتریندبێرگ لـه  ده سـتپێکی یاداشـته کانیدا، کـه  هـه ر لـه م ماوه یـه دا 
دۆخێکـی  بـه ر  که وتـه   “ژیانـم  ده ڵێـت:  ده کات،  نووسـینیان  بـه   ده سـت 
گرانی ئه وتۆ، که  خۆم به  دۆزه خ ئاماژه م بۆ کردووه .  له  ساڵی  ١٨٩٧ 
یشـدا، بـۆ دووپاتکردنه وه یه کـی ئـه و دۆزه خـه ی ژیانـم ڕۆمانـی )دۆزه خ( 
م نووسـی، کـه  بـووه  خاڵێکـی گرینگـی وه رچه رخـان و گۆڕانـکاری لـه  
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سـه رتاپای ژیانمـدا.”  دواتـر ده گه ڕێینـه وه  بـۆ سـه ر ئـه م کتێبـه  و زیاتـر 
لـه  نـاوەڕۆک و  ڕه هه نده کانـی ده دوێیـن.

هه رچه نده  شـانۆنامه ی )باوک( به  سـه رکه وتوویی له سـه ر شانۆکانی 
نه مایـش ده کرێـت، ڕۆمانه کانـی وه رده گێردرێتـه  سـه ر زمانـی  پاریـس 
فه ڕه نسی و به  به رده وامی بابه تی جۆراوجۆر له  گۆڤار و ڕۆژنامه کاندا 
بـاو ده کاتـه وه ، بـه اڵم هاوسـه نگیی ڕۆحـی و بـاری ده روونـی زیاتـر و 
زیاتـر تێـک ده چێـت و قەیران و ته نگژه  ده روونییه که ی ده گاته  ئاسـتێکی 

ترسناک.

سـتریندبێرگ لـه م قۆناغـه ی ژیانیـدا هه سـت ده کات هه میشـه  دوای 
ده کـەون و له ژێـر چاودێریـی که سـانێکی نادیاردایـه ، لـه  هه مـان کاتـدا 
و  خه ڵکـی  ده زانێـت  وا  و  ده ترسـێت  ته نیایـه ،  هـه ژاره ،  نه خۆشـه ، 
بـارودۆخ  ئـه م  هه مـوو  له گـه ڵ  بیکـوژن.  ده یانه وێـت  نادیـاره کان  هێـزه  
تاقیکردنـه وه   بـۆ  خـۆی  کاته کانـی  هه مـوو  ترسـناکانەدا،  پاڵه په سـتۆ  و 
ده کات،  کیمیاییـه کان  مـاده   بـه   یـاری  ده کات،  ته رخـان  زانسـتییه کانی 
کاربـۆن و گۆگـرد به کارده هێنێـت و ده یه وێـت ئاڵتـون دروسـت بـکات، 
گوتـاری زانسـتی سـه باره ت بـه  کیمیاگـه ری ده نووسـێت و لـه  وه همێکـی 
بێسـنووردا ده ژی. ئـه و ئامێرانه یـش کـه  بـۆ تاقیکردنه وه کانـی به کاریـان 
ده هێنێـت، ئامێـری سـاکار و سـه ره تایی بـوون، هه ندێکیـان هـه ر خـۆی 
دروسـتی کردبـوون، ئه مه یـش ده بێتـه  هـۆی سـووتانی هـه ردوو له پـی 
ده سـتی و برینداربوونیـان و بـه  تـه واوی پێسـتی ده سـتی داده ماڵرێـت. 
هه ندێـک لـه و سـویدییانه ی لـه  پاریـس ده ژیـن، فریـای ده کـه ون و پـاره ی 

بـکات. نه خۆشـییه کانی  بتوانێـت چاره سـه ری  تـا  کۆده که نـه وه   بـۆ 

لـه  مانگـی یه کـی سـاڵی ١٨٩٥ دا، لـه  نەخۆشـخانه ی )سـانکت لویـس( 
و  ده بێـت  له ژێـر چاودێریەکـی ورددا  مانگێـک  مـاوه ی  بـۆ  پاریـس  لـه  

ده سـتی بـه  خوێـواو تیمـار ده کـه ن.
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سـتریندبێرگ لـه  ڕۆمانـی دۆزه خـدا، کـه  له مه وپێـش ئاماژه مـان بـۆ 
کـرد، باسـی ئـه وه  ده کات، کـه  بـه  ڕێـگاوه  ده بێـت بـۆ نه خۆشـخانه ، لـه  
ده کڕێـت،  سـپی  کراسـی  دوو  نه خۆشـخانه که وه   نزیـک  لـه   دوکانێـک 
کڕینـی ئـه م کراسـه  سـپییانه یش ده گه ڕێنێتـه وه  بـۆ ئـه وه ی، کـه  ئـه و لـه و 

کاتانـه دا بـه  قووڵـی بیـری لـه  مـه رگ کردۆتـه وه .

ستریندبێرگ-ێکی بێپه روا ناتوانێت به  ئارامی له  نه خۆشخانه که یشدا 
گوتـاری  نووسـینی  ده که وێتـه   به سـتراوه وه   ده سـتی  بـه   بسـره وێت، 
نه خۆشـخانه که   تاقیگـه ی  ده دات  ئه وه یـش  هه وڵـی  و  نامـه   و  زانسـتی 
بـه   ده ره وه ،  ده چێتـه   هه روه هـا  به کاربهێنێـت.  تاقیکردنه وه کانـی  بـۆ 
شـه قامه کاندا پیاسـه  ده کات و لـه  یه کێـک لـه  قاوه خانـه کان داده نیشـێت 
پـاره  کۆکردنه وه کـه  دا  لـه  هه ڵمه تـی  کـه   لـه و که سانه یشـی،  و هه ندێـک 
به شـدار ده بـن، ئـه م ڕه فتـاره ی سـتریندبێرگیان بـه  دڵ نابێـت. نه خـۆش 
ده بێـت لـه  نه خۆشـخانه  بکه وێـت، هـه ژار کـه  پاره ی ده رمانـی نییه ، نابێت 
لـه  قاوه خانـه کان دابنیشـێت، سـتریندبێرگ خـۆی به  )سـواڵکه ر( ده زانێت. 
هۆشـی  و  هه سـت  لـه   کار  به هێـز  شـێوه یه کی  بـه   سـواڵکه ر  وشـه ی 
ده کات، خـۆی بـه  بچـووک دێتـه  به رچـاو و ئەمەیـش لـە نووسـینەکانیدا 

ڕەنـگ ئەداتـەوە.

ئـه و  وێنـای  شـێوه یه   بـه م  دا،  )دۆزه خ(  ڕۆمانـی  لـه   سـتریندبێرگ 
و  زانیـن  سـواڵکه ر  بـه   خـۆ  هه سـتی  ده کات،  بـۆ  دژواره مـان  هه سـته  
بچووکبوونه وه ی خودی خۆی: )کوڕێکی گه نج به  ئاماژه  بۆکردنێکه وه ، 
دراوێـک فـڕێ ده داتـە سـه ر مێزه کـه م، هـه ر وه ک ئـه وه ی مـن تێنه گـه م. 
بێـم.  به شـه ڕ  ناوێـرم  هیـوای مرۆڤایه تیـدا  لـه   ته نهـا  نامۆیـه ک و  وه ک 
هـه ر له وێـدا داده نیشـم و تووڕه یـی چـاوی کوێـر کـردووم و لـه  هه وڵـی 

ئـه وه دام ئـه وه  لێـک بده مـه وه ، کـه  چـی ڕوویـداوه .

ئه و دراوێک ده دات به  من، هه ر وه ک ئەوەی بیدات بە سواڵکه رێک!
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سواڵکه ر!  چه قۆیه ک بوو، که  من ده یکه م به  سنگی خۆمدا.

سواڵکه ر! ئا، له به ر ئه وه ی تۆ شایه نی هیچ شتێک نیت و تۆ....(

دا،  دیمه شـق(  )بـه ره و  سـێینه ی  یه که مـی  به شـی  لـه   هه روه هـا 
کارەکتـه ری  ده گێڕێـت،  گرینـگ  ڕۆڵێکـی  سـواڵکه ر  کارەکته رێکـی 
ئـه م  خۆیه تـی،  سـتریندبێرگ  کـه   )نه ناسـراو(،  شـانۆنامه که   سـه ره کیی 
که سـایه تیی  ئـه و ڕووبـه ڕووی  کـه   ده گات،  لـه وه   ده بینێـت،  سـواڵکه ره  
خـۆی بۆتـه وه . سـتریندبێرگ لـه م باره  ده روونییـه  ئاڵۆز و خراپه دا، کۆڵ 
نـادات و هه مـوو به هـار و هاوینـی سـاڵی ١٨٩٥ خه ریکـی تاقیکردنـه وه  
کیمیاییه کانـی ده بێـت، زۆر جـار به ره نجامـی زانا گـه وره کان ده خاته  ژێر 

پرسـیاره وه  و هه ندێـک جاریـش هێرشـیان ده کاتـه  سـه ر.

و  کیمیاییه کانـی  تاقیکردنـه وه   ده یه وێـت  سـتریندبێرگ 
تێکـه اڵوی  سروشـتییه کان  زانسـته   بـه   سـه باره ت  بیروبۆچوونه کانـی 
شـیعر و به رهه مـه  ئه ده بییه کانـی بـکات و یه که یه کـی ئه ده بیی جیاوازیان 
لـێ دروسـت بـکات، لـه م ڕووه یشـه وه  خـۆی بـه  )شـاعیری کیمیاگـه ر و 

ده کات. بـۆ  ئاماژه یـان  کیمیایـی(  شـیعری 

ئـەم نووسـەرە لـه م قه یرانـه دا، سـه رله نوێ و بـۆ چه ندیـن جـار بیـر 
گفتوگـۆی  ده که وێتـه   و  داده نێـت  بـۆ  پالنـی  ده کاتـه وه ،  لـه   خۆکوشـتن 
ئـه وه وه ، کـه  بـه  چ شـێوه یه ک کۆتایـی بـه  ژیانـی خـۆی بهێنێـت، بـه اڵم 
هه میشـه  لـه م بڕیـاره ی پاشـگه ز ده بێتـه وه  و ڕۆژێکی تـری تاریکی ژیان 
له نێـو دونیایه کـی پـڕ له  پشـێوی و شـێتییه کی تـه واو و بیرکردنه وه یه کی 
قووڵـی دینـی و خودگه راییـدا، بـه  ته نهـا ده باتـه  سـه ر. ئه مه یـش دووپاتـی 
ئـه وه  ده کاتـه وه ، کـه  سـتریندبێرگ لـه و پشـێوییه دا، لـه و بێهیواییـه دا، لـه و 
و  هه بـووه   ژیـان  بـه   بـڕوای  سـه ره وژێره دا،  دونیـا  لـه و  و  ته نهاییـه دا 

خـۆی لـه  مـه رگ دزیوه تـه وه .
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ته نگـژه دا  و  قه یـران  له نـاو  سـه رله نوێ  ئـه و،  برینـداری  ڕۆحـی 
و  کـردووه   دووره کانـی  ئاسـۆ  سـه یری  ئـارام  بـێ  ده بێتـه وه ،  له دایـک 
دوورودرێـژدا  و  قـووڵ  په یڤێکـی  لـه   ئاسـماندا  ئه سـتێره کانی  له گـه ڵ 
بووه . ئه م قۆناغه یشـی ده روازه کان به ره و ڕووی سـتریندبێرگێكی تری 
قه یرانـی دۆزه خ ده کاتـه وه : شـیعر و نووسـینه کانی مه ودایه کـی  دوای 
فراوانتـر له خـۆ ده گـرن، به هایه کـی قـووڵ و دیدێکـی ده وڵه مه نـد، فـۆرم 

ده هێنـن. پێـک  ناوه ڕۆکه کانـی  و 

لـه   ده بینێـت،  لێکچـووه کان  شـته   تـر  شـێوەیەکی  بـه   سـتریندبێرگ 
هه مـان کاتـدا جیاوازییـه کان و زیاتـر بـڕوای بـه  خـۆی و بـه  ئه ندێشـه  
فراوانه کـەی خـۆی ده بێـت.  سروشـت، خـه ون، واقیـع، ئه ندێشـه ، وه هـم، 
تـر  فۆرمـی  ده کات،  تێکـه اڵو  هتـد  شـانۆ...  پڕۆسـه ،  ڕۆمـان،  شـیعر، 
ده کات. به رجه سـته   بـۆ  ترمـان  گه ردوونێکـی  وێنـای  و  ده خوڵقێنێـت 

سـتریندبێرگ، دوای ئه م قۆناغه  زیاتر له  خۆی، له  چوارده وره که ی، 
له  سروشت و له  وشه کانیش نزیک ده بێته وه  و مامه ڵه یه کی مرۆڤانه یان 
له گـه ڵ ده کات و بـه  هه سـتێکی ته ندروسـته وه  سـه یری دونیـا، لـه  ئێسـتا 

و له  ئاینده یشـدا ده کات.

تۆنێکـی  ده دۆزێتـه وه ،  خـودادا  وێنـه ی  لـه   داهێنـان  سـتریندبێرگ 
ئایینـی، هه سـتێکی ڕۆحـی، وه ک یه که یه کـی فه لسـه فی لـه  به رهه مه کانیـدا 
بـه کار ده هێنێـت: خـودا هونه رمه نـده  و لـه  پرۆسـه ی خوڵقاندنـدا دونیـا و 
گه ردوونـی خوڵقانـدووه ، شـیعریش لـه م دونیایـه دا ئاوێنه یه کـی خـودا و 

مـن و دونیـا نادیاره کانـی تیـا ڕه نـگ ده داتـه وه .

هۆتێلی ئۆرفیله  و یاده وه رییه  نهێنیئامێزه کان

بـۆ  ده گوێزێتـه وه   دا   ١٨٩٦ سـاڵی  دووی  مانگـی  لـه   سـتریندبێرگ 
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هوتێلێکـی تـر بـه  نـاوی )هوتێـل ئۆرفیلـه ( Orfila Hotel  ، هـه ر لـه م 
تاقیکردنـه وه   و  خواردنـه وه   سـه ر  ده کاتـه   سـه ر  زیاتـر  ماوه یه یشـدا 
ده ره وه .  ده چێتـە  خـۆی  ژووره کـه ی  لـه   ده گمـه ن  بـه   و  کیمیاییه کانـی 
لـه م هۆتێلـه  کردۆتـه وه ، زۆر جـار  بیـری  ــه وه   لـه  سـاڵی ١٨٩٥  هـه ر 
لـه  ڕۆمانـی )دۆزه خ( یشـدا باسـی  بـه  به رده میـدا پیاسـه ی کـردووه  و 
کـردووه . سـتریندبێرگ ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه ، کـه  هوتێله کـه  لـه  
بـه  دوا به شـی زنجیـره  ڕووداوێـک، کـه  ده سـه اڵتێکی  )دێـر( چـووه  و 

ده کات. نـاوزه د  خسـتووه ،  ڕێکـی  نادیـار  گـه وره ی 

کیمیایـی  گـه وره ی  زانایه کـی  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه   هوتێله که یـش  نـاوی 
بـه ر  )مارتیـۆز ئۆرفیلـه ( کـه  سـتریندبێرگ چه نـد هه فته یـه ک  نـاوی  بـه  
لـه وه ی بگوێزێتـه وه  ئـه م هوتێلـه ، لـه  سـندوقێکی شـیندا، لـه  دوکانێکـی 
لـه   کـه   کیمیاگـه ری،  بـه   کتێبه کانـی سـه باره ت  کتێبفرۆشـه کاندا،  کۆنـی 
سـاڵی ١٨٣٠ دا ده رچووبـوون، ده دۆزێتـه وه . ئـه م کتێبانـه  ده بنه  ئینجیلی 
سـتریندبێرگ بـۆ لێکۆڵینـه وه  کیمیاییه کانـی و هه تـا دوا ڕۆژه کانی ژیانی، 

له گـه ڵ خـۆی ده یانگێڕێـت.

لـه م هوتێلـه دا، زیاتـر لـه  پێنـج مانگ ده مێنێته وه ، هه ر له م هوتێله یشـدا 
قه یـران و ته نگـژه  ده روونییه کـه ی و بـاره  نائارامـه  ڕۆحییەکـه ی خراپتـر 

ده بێت.

هوتێل ئۆرفیله  ده بێته  هێمای ستریندبێرگ-ێکی شێت و په ڕپووت و 
قۆناغـی دۆزه خه کـه ی. هـه ر لـه م کاته یشـدا هه وڵه کانی بۆ دروسـتکردنی 
و  کاربـۆن  و  زیـو  و  ئاسـن  گۆگـرد،  خـۆڵ،  ده کاتـه وه .  چـڕ  ئاڵتـون 
لـه   چه شـنێک  بـه   کیمیاییه کانـی،  تووخمـه   به کارهێنانـی  ئامێره کانـی 
ژووری هوتێله کـه دا که ڵه کـه  کـردووە، کـه  جێـگای خـۆی نه بووه تـه وه  و 
بیـری کردۆتـه وه  ژوورێکـی تـر بـۆ شـته کانی بگرێـت. هـەر لـه م ڕه وشـه  
و لـه م ته نهاییـه دا ده سـت ده کات بـه  نووسـینی یاداشـته کانی و ڕۆژانـه ، 
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بـه  شـێوازی  ڕۆژژمێـر ئـه وه ی هه سـتی پـێ ده کات، ئـه وه ی ده یبینێـت 
و ئـه وه ی نایبینێـت، ئـه و ڕووداوانـه ی لـه  ده وروبـه ری ڕوویانـداوه ، بـه  

وردی تۆمـار ده کات.

لـه  مانگـی پێنـج و شه شـی هه مـان سـاڵه وه  ئه م ڕۆژژمێـره ، کارەکته ر 
و فۆرمـی یاداشـتنامه  لەخـۆ ده گرێـت و نووسـینه وه ی شـته کان چڕتـر و 
فراوانتر ده بن. له  مانگی شه شـی سـاڵی ١٩٠٨ یشـدا، که  سـه رله نوێ به  
ته نگه ژه یه کـی تـری ده روونیـدا ده ڕوات، واز لـه  نووسـینی یاداشـته کانی 

ده هێنێت.

ئـه وه ی جێـگای سـه رنج و تێڕامانـه ، ئه وه یـه  کـه  ئـه م یاداشـتانه  لـه  
له خـۆ  فره ڕه هه ندیـان  و  فره مانـا  و  میتافیزیکـی  فۆرمێکـی  سـه ره تاوه  
فه ڕه نسـی  زمانـی  بـه   سـویدی،  زمانـی  بریـی  لـه   هه روه هـا  گرتـووه ، 
ده یاننووسـێت. بـۆ ئـه م مه به سـته  له ژێـر که ریگه ریـی بیروبۆچوونه کانـی 
نووسـه ری گـه وره ی سـویدی )ئیمانۆئێـل سـوێدنبۆرگ(، کـه  لـه  سـەدەی 
شـازدەدا ژیـاوە ، ده سـت پـێ ده کات، بـه اڵم لـه  سـاڵی ١٩٠٨ دا، بـه  چه نـد 
وشـه  و کورتـە ڕسـته یه کی ڕۆژانـه ی، وه ک )گواسـتمه وه  بـۆ شـه قامی 
یاداشـته گه له   ئـه م  نووسـینی  بـه   کۆتایـی   )٨٥ ژمـاره   درۆتنینگاتانـی 

ده هێنێـت. 

ئه وه ی ئاشـکرایه  سـتریندبێرگ بیرۆکه ی نووسـینی ئه م یاداشـتانه ی 
ناوه ڕاسـتی  لـه   دینـی،  و  خودگه رایـی  ته نگه ژه یه کـی  ئه نجامـی  لـه  
لـه   ته نگه ژه که یـش  بـووه ، خـودی  لـه  الی دروسـت  سـاڵی ١٨٩٠ ه وه ، 
سـاڵی ١٨٩٢ ــه وەوە ، دوای جیابوونـه وه ی لـه  ژنـی یه که مـی )سـیری( 
ئـه وه   ئاڵۆزه یـش  ڕه وشـه   ئـه م  نیشـانه کانی  لـه   یه کێـک  ده رکه وتـووه . 
بـووه ، کـه  سـتریندبێرگ نووسـه رێکی فره به رهـه م بـووه ، بـه اڵم له گـه ڵ 
ده رکه وتنـی ئـه م بارودۆخـه دا چیـی تـر نه یتوانیوه  بنووسـێت.  یه کێک له  
هۆکاره کانیشـی ده گه ڕێتـه وه  بـۆ ئـه وه ی، کـه  ئـه م نووسـه ره  هه سـتی بـه  
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گوناهــ و ئـازار کـردووه ، ئـه م هه سته یشـی هـه ر لـه  منداڵییـه وه  له گه ڵـدا 
قووڵتـر  و  و چڕتـر  زیاتـر  لـه  سـیری  جیابوونـه وه ی  کاتـی  لـه   بـووه ، 

ده بێتـه وه .

و  نامـه   و  شـانۆنامه   و  ڕۆمـان  وه ک  هـه ر  یاداشتاکانیشـی، 
یادوه رییه کانی، وێنه یه کی چڕ و وردی ژیانی خۆی به رجه سته  ده کەن، 
سه رگوزشـته ی هونه رمه ندێکی ڕچه شـکێنمان بۆ ده گێڕنە وه  و زیاتر له  
ورده کارییه کانـی ژیانـی ئـه م نووسـه ره مان نزیـک ده کەنـەوە . هه ر له به ر 
دۆکیۆمێنتێکـی  بـه   ڕوویه کـه وه ،  هه مـوو  لـه   یاداشـتنامه یە،  ئـه م  ئـه وه  
بـێ ڕتـووش و بیۆگرافیایه کـی گشـتگر و ڕاسـته وخۆ و وردی ژیانـی 
سـتریندبێرگ داده نرێـن. هـه ر خۆیشـی بـه  ماوه یەکـی کـورت، بـه ر لـه  
مردنـی باسـی ئـه وه ی کـردووه ، کـه  ئه م یاداشـتنامە پڕ لـه  ڕازونهێنییانه ، 
دوابه شـه کانی ژیـان و بیۆگرافیـای ئـه و پێـک ده هێنـن. خوێنـه ر بـه  هـۆی 
ئـه م یاداشـتگه له وه  زۆر لـه  ژیانـی ڕۆژانـه  و بیرکردنه وه ی نووسـه رێکی 
گـه وره  نزیـک ده بێتـه وه ، ئه مـه  جگه  له وه ی دونیای هه سـت و سـۆزی به  

شـێوه یه کی چـڕ و ڕاسـته قینه ، به بـێ هیـچ ده مامکێـک ده بینێـت.

یاداشـتنامەیە  ئـه م  کـه   بکه مـه وه ،  دووپاتـی  گرینگـه   لێـره دا  ئـه وه ی 
به رهه مێکـی ئه ده بـی خـاوه ن سـتایل و فۆرمـی تایبه تـی خـۆی نییـه  و 
سـتریندبێرگیش به و مه به سـته  نه ینووسـیون ، به  تایبه تیش له  ده سـتپێکی 
نووسـینه وه ی یاداشـته کاندا، به ڵکو زیاتر هه وڵێکی بێشـومار و گه وره ی 
و  خـۆی  خـودی  لـه   تێگه یشـتن  و  نزیکبوونـه وه   بـۆ  نووسـه ره یه   ئـه م 
ده وروبه ره کـه ی. ئـه وه ی لـه و یاداشـتانه دا تۆمارکـراوه ، ته نهـا بـۆ خـۆی 

نووسـیوه  و له سه ره تایشـه وه  مه به سـتی بـاو کردنـه وه ی نه بـووه .

هوتێـل  لـه    ،١٨٩٦ حه وتـی  مانگـی  ناوه ڕاسـتی  لـه   سـتریندبێرگ 
ئۆرفیلـه  ڕاده کات و لـه  نامه یه کیـدا، کـه  دوای ڕاکردنـی بـۆ یه کێـک لـه  
هاوڕێکانی نووسـیوه ، باسـی ئه وه  ده کات، که  که سـێک ویسـتوویه تی له  
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ژووره کـه ی خۆیـدا بیکوژێـت، کـه  لـه  ژووره کـه ی ته نیشـتیه وه گوێـی لـه  
ده نگێکـی پـڕ لـه  ڕاز و نهێنـی بـووه  و پالنیـان بـۆ کوشـتنه که ی دانـاوه .

سـتریندبێرگ سـاڵ و نیوێـک له وه وبـه ر، کـه  بـۆ داگیرکردنـی ژیانـی 
که سـه   لـه   یه کێـک  ده بێتـه   دێـت،  واڵتـه   ئـه م  کولتـووری  و  فەرهەنگـی 
له سـه ر  شـانۆنامه کانی  پاریـس.  دیاره کانـی  نووسـه ره   و  ناسـراو 
شـانۆکان نه مایـش ده کـران، گوتاره کانـی لـه  ڕۆژنامـه  گرینگه کانـدا بـاو 
ده کرانـه وه  و ده بوونـه  جێـگای سـه رنج و گفتوگـۆ، ئێسـتایش به  ته واوی 
له بیـر چۆتـه وه ، خۆیشـی کـه م و زۆر وازی لـه  ئـه ده ب و هونـه ر هێنـاوه ، 
هیـچ شـتێک، نـه  شـانۆنامه  و نـه  هیـچ پـرۆژه  و کارێکـی ئه ده بیـی تـازه ی 
نه نووسـیوه ، بـاری ته ندروسـتیی ناله بـاره  و له سـه ر لێـواری شـێتبوونه  
و لێکۆڵینـه وه  کیمیاییه کانیشـی هیـچ ئه نجامێکیـان به ده سـت نه هێنـاوه  و 

هیـچ ئاڵتونێکیـش به رهـه م نه هاتـووه .

هاوینـی سـاڵی ١٨٩٦ سـه ردانێکی کورتـی شـاری مالمیـۆ و ئیسـتاد، 
له سـه ر  دواتریـش  و  به رلیـن  بـۆ  ده ڕوات  له وێـوه   ده کات،  سـوید  لـه  
داوای دایکـی فریـدا ده چێـت بـۆ ماڵـی خه زورانـی لـه  مۆندسـێ، نزیـک لـه  

سـالزبۆرگ لـه  نه مسـا، تـا ماوه یـه ک له گـه ڵ کچه کـه ی بـژی.

سـتریندبێرگ لـه  گوندێکـی دووره ده سـت، لـه  خانوویه کـی گـه وره ی 
و  ده کات  کچه کـه ی  چاودێریـی  ده ژی،  نه نکـی  و  فریـدا  دایکـی  ماڵـی 
به رهه مه کانـی سـوێدنبۆرگ و کۆمیدیـای خودایـی دانتـێ ده خوێنێتـه وه ، 
ده کات  هه سـت  ده بێـت،  قووڵـدا  ڕامانێکـی  لـه   و  ده چێتـه وه   خۆیـدا  بـه  

بـۆ گه ڕاوه تـه وه  و به هێـزه . ژیانـی 

وه ک  خـۆی،  که سـایه تیی  له سـه ر  کار  شـوێنه دا  لـه م  سـتریندبێرگ 
قوربانییـه ک ده کات، هه روه هـا ئـه و پاییـزه  له گـه ڵ دایکـی فریـدا، نه نکی و 
پووریـی ده ژی، دایکـی فریـدا، )ماریـا ئـوول( ئامـاژه ی بۆ ئـه وه  کردووه ، 
بـووه ،  له سـه رخۆ  و  هێمـن  ماوه یـه   ئـه و  هه رچه نـده   سـتریندبێرگ  کـه  
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بـه اڵم هه ندێـک جـار به  شـێوه یه کی سـه یر و سـه مه ره  ڕه فتـاری کردووه  
و زۆرجـار به وانـی گووتـوه ، کـه  له گـه ڵ تارماییـه  دوژمنـکار و دوژمنـه  

شـه ڕدایه . لـه   سه رسـه خته کانیدا 
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به شی هه شته م

کۆتایی بازنه که  و گه ڕانه وه یه کی یەکجارەکی
سـتریندبێرگ لـه  بیسـت و حه وتـی مانگـی یانـزه ی سـاڵی ١٨٩٦ دا، 
ده چێتـه   به رلیـن-ه وه   لـه   سـوید؛  بـۆ  بگه ڕێتـه وه   ده دات  بڕیـار  کتوپـڕ 
دانیمـارک، ماوه یه کـی کـورت لـه  کۆپنهاگـن ده مێنێتـه وه ، لـه  سـه ره تای 
مانگـی دوانزه یشـدا بـه  تـه واوی ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـوید و لـه  باشـووری 

سـوید و لـه  شـاری )لونـد( جێگیـر ده بێـت.

لـه  شـاری لونـد په یوه نـدی ده کات به  هـاوڕێ کۆنه کانیه وه  و هاوڕێی 
تـازه  په یـدا ده کات و کۆمه ڵـه  گه نجێـک لـه  خۆی کۆ ده کاته وه ، که  هه موو 
شـاره که یش  خه ڵکـی  و  هاوڕێکانـی  ده کـه ن،  سـه یری  مامۆسـتا  وه ک 

ڕێزی ده گرن.
سـاڵه دا  لـه م  ده مێنێتـه وه ،  لونـد  شـاری  لـه   سـاڵێک  سـتریندبێرگ 
تـاوان و  ڤاسـا،  پادشـاکان، گوسـتاڤ  )سه رگوزشـته ی  شـانۆنامه کانی 
تـاوان و ئه دڤێنـت “جه ژنـی قوربـان” و ڕۆمانـی دێـر( ده نووسـێت، لـه  
هه مـان کاتـدا ده که وێتـه  خـۆ ئاماده کـردن و نه خشـه دانان بـۆ نووسـینی 

)دۆزه خ(. ڕۆمانـی 
هه رچه نـده  سـتریندبێرگ بڕیـاری بـه  تـه واوی گه ڕانـه وه ی بـۆ سـوید 
دابـوو، لـه  شـاری لونـد بـه  ئارامـی و به بـێ کێشـه  ده ژیـا، ده ینووسـی 
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هێشـتا  ده کـرد  هه سـتی  بـه اڵم  بـوو،  دەور   لـە  زۆری  که سـانێکی  و 
پارچه یـه ک لـه  ژیانـی لـه  پاریس لێ به جێماوه . ئـه و دۆزه خه ی له  پاریس 
تووشـی بوو، ئه و قه یرانه  دینییه ی به  ته واوی بوونی ئه وی خسـته  ژێر 
گوشـار و پرسـیار و تاقیکردنه وه یه کـی سـەخت و مه حاڵـه وه ، بووبـووه  
ئه زموونێکـی ده وڵه مه نـد و نه ده کـرا پشـتی تـێ بـکات، یـان هـه ر وا بـه  
ئاسـانی لـه  بیـری خـۆی به رێتـه وه . نووسـینی ڕۆمانـی )دۆزه خ( ده بێتـه  
واقیعێکـی هه سـتپێکراو و بڕیارێکـی بـێ پاشـگه زبوونه وه  و پرۆژه یه کـی 

گرینگـی ئه زموونێکـی تـاڵ.

سـتریندبێرگ لـه  سـێی مانگـی پێنجـی سـاڵی ١٨٩٧ دا ده سـت ده کات 
بـه  نووسـینی ڕۆمانـی )دۆزه خ( و لـه  بیسـت و پێنجـی مانگـی شه شـی 
ڕۆمانـی  هـه روه ک  کتێبه یـش،  ئـه م  و  ده کات  تـه واوی  سـاڵدا  هه مـان 
)گوتـاری به رگریلەخۆکردنـی شـێتێک( بـه  زمانی فه ڕه نسـی ده نووسـێت. 
ژیانـی خـۆی: سـتریندبێرگ  بیۆگرافیـای  لـه   تـره   دۆزه خ زنجیره یه کـی 
له سـه ر سـتریندبێرگ ده نووسـێت، بـه اڵم ئـه م دووانـه  هه مـان کـه س نین، 
نووسه ره که یشـی  و  ڕۆژگاره   ده سـتی  قوربانیـی  ڕۆمانه کـه   پاڵه وانـی 

حیکایه تخوانـه . 

سـتریندبێرگ لـه  دۆزه خـدا باسـی که سـایه تییه کی قوربانـی ده کات، 
کـه  هێـزه  نادیـاره کان ڕاوی ده نێـن و لـه  گرژییه کـی بـێ سـنووردا، لـه  
ئـه م که سـایه تییه ش خـودی خۆیه تـی.  دۆزه خـی سـه ر زه مینـدا ده ژی. 
بـه اڵم سـتریندبێرگی نووسـه ر، کـه  دۆزه خ ده نووسـێت ده بێتـه  که سـی 
ده گێڕێتـه وه   تـردا  زه مه نێکـی  لـه   خـۆی  ئه زموونه کانـی  گێـڕه رەوه ، 
ئـه و  ده دات ڕووداوه کانـی  هـه وڵ  ده پێچێتـه وه ،  لـه  خـۆی  هه روه هـا  و 

ڕۆژگاره ی پاریـس بـه  چاوێکـی تـر و لـه  دیدێکـی تـره وه  ببینێـت.  

سـتریندبێرگ لـه  دۆزه خـدا بـه م شـێوه یه  پێناسـه ی خـۆی لـه  که سـی 
له دایـک  به هه شـته وه  تامه زرۆیـی  و  تاسـه   “بـه   ده کات:  قوربانییه کـه دا 
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دەکـرد،  هەسـتم  گریـام،  بـوون  قێزه وه نیـی  بـۆ  منداڵێـک  وه ک  بـووم، 
له نێـو خـزم و که سـوکار و  کۆمه ڵگـه دا، بێگانـه م.  هـه ر لـه  سـه رده می 
منداڵییـه وه  بـه  دوای خـودای خۆمـدا گـه ڕام، بـه اڵم شـه یتانم دۆزییـه وه . 
مـن لـه  گه نجیمـدا خاچـی مه سـیحم لـه  کـۆڵ نـا و حاشـام لـه  خودایـه ک 
ببێتـه  که ڵـه گای کۆیله گه لێـک، کـه  ده سـتی  بـه وه ی  قایلمه نـده   کـرد، کـه  

ده کـه ن.” مـاچ  جه لالده کانیـان 
دۆزه خه که ی سـتریندبێرگ گه شـتی که سـێکی بێ ئارام، نیمچه شـێت، 
خه مـۆک، دابـڕاو، نه خـۆش، دامـاو و مانـدووه  به نێـو دۆزه خێکـی سـه ر 
زه میندا، که ئه تمۆسـفێر و چوارده وره که ی خۆی بۆ خۆی خوڵقاندووه .

دۆزه خ وه ک سـه فه رێک وایـه ، کـه  سـتریندبێرگ خـۆی پێـوه  خه ریـک 
بـه  گوشـار و ته نگـژه  و مه ترسـییه کانی ژیانیـدا ده چێتـه وه ،  ده کات و 
له گـه ڵ  جیهـان  هه مـوو  ده گه ڕێـت،  خۆیـدا  خـودی  به نێـو  مـرۆڤ  کـه  
خۆیـدا ده بـات و هه مـوو شـته کان ده بنـه  چه مکێکـی زینـدوو، ته نانـه ت 

لـه  دۆزه خـدا زینـدوو ده بنـه وه . مردووه کانیـش 
بخوێنرێتـه وه ،  چیرۆکێـک  و  سه رگوزشـته   وه ک  دۆزه خ  ده کرێـت 
کـه  هیـچ پاڵه وانێـک له خـۆ ناگرێـت؛ هـه ر وه ک سه رگوزشـته کان ئـاژه ڵ 
قوچه کـە  بـه رد،  بـه   ده به خشـێت  ئامـاژه کان  ده دوێـن،  باڵنـده کان  و 

بـاڵ. شـه قه ی  ده داتـه   کڵێسـاکان  تـاوه ری  سـه ر  ئاسـنینه که ی 

کارەکته ری دۆزه خ، هه ر وه ک سه رگوزشـته کان که سـێکی په ڕپووت 
و سـواڵکه ره  و هه روه هـا ڕابه رێکـی سه رکه وتوویشـه ، کـه  بـه  ئه زمـوون 
که سـێکی  ده بێتـه   سروشـتییه کاندا،  زانسـته   بـواری  لـه   ته قه الکانـی  و 
نه مـر. هـه ر وه ک خه ونـی منداڵێـک، کـه  پاڵه وانـی چیرۆکـه کان که سـێکی 

بچـووک و به سـته زمانه ، بـه اڵم تاقانه یـه  و لـه  چه قـی جیهاندایـه .
بـه   حیکایه تخوانێکـه وه ،  بـه   قوربانییه کـه   که سـایه تیی  سـتریندبێرگ 
نووسـه ره وه ، کـه  خۆیه تـی ده به سـتێته وه  و هـه ر بـۆ ئـه م مه به سـته یش 
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سـه ر  ده گه ڕێتـه وه   کتێبه که یـدا  ڕووداوی  و  ڕه وش  چه ندیـن  لـه  
یاده وه رییه کانی خۆی، وه ک خۆی لێره دا سـه رله نوێ تۆماریان ده کات، 
سـه فه ری  لـه   به شـێک  ده بنـه   یاداشـته کانی  به شـانه ی  ئـه و  به مه یـش 
قوربانییه کـه  بـۆ دۆزه خ. قوربانییه کـه  ده بێتـه  نووسـه ری ئـه و کتێبانـه ی، 

کـه  سـتریندبێرگ لـه  فه ڕه نسـا و لـه  قۆناغـی دۆزه خـدا نووسـیونی.

کارەکتـه ری  له گـه ڵ  مامه ڵـه   وریاییـه وه   به وپـه ڕی  سـتریندبێرگ 
بـه   به سـتێته وه   ده یشـیان  کـه   ده کات،  گێـڕه رەوه   که سـی  و  قوربانـی 
کـه  که سـی  ده کات؛  ئاشـکرا  خوێنه ره کانـی  بـۆ  دیـده   ئـه و  یه کتریـه وه ، 
قوربانی و که سـی گێڕه ره وه ی کتێبه که ، هه مان که سـه  و ئه و که سـه یش 

خۆیه تـی. سـتریندبێرگ 

که سـایه تی یـان کارەکتـه ری قوربانـی، نـاوه وه ی سـتریندبێرگ، ئـه و 
که سـه یه  لـه  خـۆی و نووسـینه کانی و ژیانـی خـۆی، وه ک نووسـه رێک 
دابـڕاوه ، لـه  هه ڵگه ڕانه وه یه کـی تـه واوی بوونـی خۆیـدا ده ژی و هه سـت 

بـه  ئازارێکـی گـه وره ی ڕۆحـی و ویـژدان ده کات.

ئـه و واقیعـه ی سـتریندبێرگ لـه  دۆزه خـدا باسـی ده کات، له  زه مه نێکی 
ڕه هـادا ون ده بێـت، ئـه و پاڵه وانـه ی لـه م زه مه نـه  ڕه هایه دا ده سـوڕێته وه ، 
ژیانـی  کـه   مـرۆڤ.   ڕه وشـه کانی  به هێـزی  هێماگه لێکـی  ده بێتـه  
قوربانییه کـه ، ڕۆژ بـه  ڕۆژ لـه م دۆزه خـه  و لـه م زه مه نـه  دوور مه ودایه دا 
ده سـووڕێته وه، لـه  شـوێنێکه وه  ده چێـت بـۆ شـوێنێکی تـر: نه خۆشـخانه ، 
هوتێل، له  واڵتێکه وه  بۆ واڵتێکی تر )له  فه ڕه نسـاوه  بۆ سـوید و نه مسـا( 
نماینـده ی  گـه وره ،  پاڵه وانێکـی  ده بێتـه   کاتـه وه   و  ده ره وه ی شـوێن  لـه  

هه مـوو مرۆڤایه تـی و که سـێکی خـاوه ن په یـام.

ئه م پاڵه وانه  به  سـانایی ده توانێت له  ده ره وه ی کات و شـوێندا  بژی، 
له  بنه ما بیۆگرافیاکانی سـتریندبێرگ دابماڵرێت و وێنه ی سـتریندبێرگ-

ێکی ترمان له  کات و شـوێنێکی تردا بۆ وێنا و به رجه سـته  بکات.
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ئـه م گه شـته ی قوربانییه کـه ، گه شـتی ڕاز و نهێنییه کانـی ژیانـه  و پـڕه  
لـه  پڕیشـکه کانی ژیانـی مرۆڤایه تـی، هه مـوو که سـێک بـه  شـێوه یه ک لـه  
شـێوه کان، به شـێک، وێنه یـه ک، ڕه وشـێک لـه م پڕیشـکانه ی به رده که وێـت 

و به شـێک لـه  ژیانـی خـۆی لـه م پڕیشـکانه دا ده دۆزێتـه وه .

سـتریندبێرگ، کـه  لـه  هاوینـی سـاڵی ١٨٩٧ دا لـه  نووسـینی ڕۆمانـی 
)دۆزه خ( ده بێتـه وه ، یه که وڕاسـت ده ینێرێـت بـۆ دەزگاکانـی سـوید، هـەر 
چه ندیـن  ئه ڵمانـی،  و  سـویدی  زمانـی  سـه ر  وه رده گێردرێتـه   خێرایـش 
کردنـه وه ی  بـاو  بـۆ  خـۆ  ده که ونـه   ئه ڵمانیـش  و  فه ڕه نسـی  ده زگای 

ڕۆمانەکـە.

دوا سه فه ری ستریندبێرگ بۆ پاریس

سـتریندبێرگ، لـه  کۆتایـی مانگـی هه شـتی سـاڵی ١٨٩٧ دا، لـه  کاتێکدا 
ڕۆمانـی )دۆزه خ( لـه  سـوید له ژێـر چاپدا ده بێـت، ده گه ڕێته وه  بۆ پاریس. 
دۆزه خ لـه  مانگـی یانـزه ی سـاڵی ١٨٩٧ دا بـاو ده کرێتـه وه ، هاوڕێیه کـی 
لـه   فاڵسـتێت(  )ئۆگیـن  خـۆی،  سـتریندبێرگ  دێرینـی  و  گه نجـی  ژیانـی 
سـتریندبێرگ  سـویدی،  زمانـی  سـه ر  وه ریده گێڕێتـه   فه ڕه نسـییه وه  

له سـه ر ده رده بڕێـت. به وه رگێڕانه کـه دا ده چێتـه وه  و ڕەزامه ندیـی 

گه رمـی  پێشـوازییه کی  ده بێتـه وه ،  بـاو  )دۆزه خ(  ڕۆمانـی  کـه  
خـۆی  دەوری  لـه   زۆر  یەکجـار  خوێنه رێکـی  کتێبه کـه   ده کرێـت،  لـێ 
کۆده کاتـه وه  و لـه  کۆتایـی مانگـی یانزه دا له  بازاڕه کاندا نامێنێت و چاپی 
دووه م له  سـه ره تای مانگی دوانزه دا ده که وێته  بازاڕه وه . سـتریندبێرگ، 
دوای ڕۆمانـی )دۆزه خ( ده سـت ده کات به نووسـینی ڕۆمانـی )ئه فسـانه ( 
و ئه مه یـش به رده وامییـه ک یـان به شـێکی تـر ده بێـت لـه  ڕۆمانی )دۆزه خ( 

و له سـه ر بیـره وه ری و بیۆگرافیـای ژیانـی خـۆی ده ینووسـێت.
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کـه   ده کاتـه وه ،  شـوێنانه   ئـه و  سـه ردانی  پاریـس  لـه   سـتریندبێرگ، 
تێیانـدا ژیـاوه  و بـه و شـه قامانه دا ده گه ڕێـت، کـه  له وه وبـه ر پیاسـه ی پێـدا 
لـه و قاوه خانانـه  داده نیشـێت، کـه  سـاته  دژواره کانـی ژیانـی  کـردوون، 
تێیانـدا بردۆتـه  سـه ر و لـه و فرۆشـگایانه  شـت ده کڕێـت، کـه  بـه  گیرفانـی 
ناخۆشـه کانیدا  بیره وه رییـه   بـه   لـه  جامخانه کانیانـی ڕوانیـوه .  به تاڵـه وه  
لـه   و  تێپه ڕیـوه   پێیـدا  ده کات  گرانـه   قه یرانـه   بـه و  هه سـت  ده چێتـه وه ، 
ده کاتـه وه .   سـه یریان  تـره وه   ڕه هه ندێکـی  لـه   ڕامانـه وه ،  بـه   دووره وه  
دەبینێـت  خۆیـەوە  دەرەوەی  لـە  خـۆی  سـەفەرەیدا  لـەم  سـتریندبێرگ 
و لـەو قەیرانـەی پیاتێپەڕیـوە ڕا دەمێنێـت. لـه م کاتانـه دا، لـه  سـه ره تای 
مانگـی سـێی سـاڵی ١٨٩٨ دا، له مـاوه ی چه نـد ڕۆژێکـدا به شـی یه که مـی 
چـڕی،  بـه   ڕۆژه   ئـه و چه نـد  ده نووسـێت،  دیمه شـق(  )بـه ره و  سـێینه ی 
به بـێ وه سـتان و لـه  ڕه وشـێکی ته ندروسـتدا، ئـه و شـانۆنامه  گەورەیـه  

ده نووسـێت.

سـتریندبێرگ، له  یاداشـته کانیدا، سـه باره ت به  سه ره تاکانی نووسینی 
)بـه ره و دیمه شـق( ده ڵێـت: “ئه مـڕۆ چه ندیـن جـار ده سـتم  شـانۆنامه ی 
فرمێسـکه کانی  نووسـی.”  سـێیه مم  پـه رده ی  کۆتایـی  گریـان،  بـه   کـرد 
سـتریندبێرگ فرمێسـکی قووتاربـوون و ڕزگاری و سـه رفرازی ده بێـت، 
ئـه و  ده روونییه کـه ی،  و  دینـی  قه یرانـه   و  گوشـار  لـه   قووتاربـوون 
دۆزه خـه ی تێیـدا ژیابـوو، لـه  گه ڕانـه وه  و سـه رله نوێ له دایکبوونـه وه  و 

ده سـتکردنه وه  بـه  نووسـین.

دیمـه ن و به شـه کانی، دیالـۆگ و ڕۆنانـی درامـی و کارەکته ره کانـی، 
)بـه ره و  لـه   گرانه کـه ی  و  ئاڵـۆز  چـڕه   فه لسـه فییه   دیـده   و  نـاوه ڕۆک 
خۆیـه وه   ژیانـی  بیۆگرافیـای  لـه   زۆری  به شـێکی  کـه   دا،  دیمه شـق( 
وه رده گرێـت، بـه  ئاسـانی دێـن بـه  ده سـته وه  و به  شـێوه یه کی سروشـتی 

فۆرمـی خـۆی وه رده گرێـت.
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خـواره وه ،  دێنـه   چاوه کانیـدا  بـه   خۆشـی  فرمێسـکی  سـتریندبێرگ 
ڕابـوردوو،  بکاتـه   پشـت  و  بنووسـێت  ده توانێـت  سـه رله نوێ  چونکـه  

داهاتـوو . بڕوانێتـه   پتـه وه وه   بڕوایه کـی  و  بـه   هێـز  هه روه هـا 

لـه  شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق( دا، پاڵه وانـی یه کـه م و که سـایه تیی 
سـه ره کیی ده قه که ، ناوی )نه ناسـراوه ( به  هه مان شـێوه  ئه و که سـه ی، که  
له گـه ڵ ئـه م نه ناسـراوه  ڕووبـه ڕووی یه کتـری ده بنـه وه  و گه شـته که یان 
ده کـه ن، که سـێکی وه ک کارەکتـه ری نه ناسـراو، نەناسـراوه  و بـه  )خانـم( 
ئاماژه ی بۆ ده کات.  هه موو ڕووداوه کانیش به  شـێوه یه کی مەجازی له  
دید و بینینی که سـایه تیی نه ناسـراوه وه  ده بینرێن؛ که سـایه تییه ک دابه ش 
ده بێـت بـۆ چه ندیـن که سـایه تیی تـر، به مه یـش هه ریه که یـان الیه نێـک لـه  
الیه نه کانـی که سـایه تییه  سـه ره کییه که  ده رده خـات، لـه  هه مـان کاتـدا ئـه و 
که سـایه تییه  جیاوازانه یـش پێکـه وه  کێشـه کانی بیـر و هۆشـی نـاوه وه ی 

خوده کـه ، خـودی نه ناسـراو ڕوون ده که نـه وه .

)دۆزه خ(  ڕۆمانـی  پاڵه وانـی  هه مـان  یه که وڕاسـت  نه ناسـراو 
قوربانییه که یـه ، ده رکراوێـک، لـه  هه مـان کاتـدا شـه یتانێکی نه فره تلێکـراو 
یـان ڕزگارکه رێـک، کـه  هه مـوو گه ردوونـی ڕاگرتـووه . هه ندێـک پێیـان 
وایـه ، کـه  شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق( هـه ر ڕۆمانـی )دۆزه خ( ــه  و 
کـراوه  بـه  شـانۆنامه  یـان ڕووکارێکـی تـری ئـه و گه شـته یه  لـه  ده ره وه ی 
و  نه ناسـراو  قوربانـی/  کاره کته ره کـه ،  نـاوه وه ی  بـۆ  ڕووداوه کانـه وه  

دۆزه خـه . لـه و  تـره   قوتاربوونێکـی  و  ده روازه یـه ک  ڕێگاچاره یه کـه ، 

لـه م شـانۆنامه یه دا، سـتریندبێرگ بـه  شـێوه یه کی ئاسـان ژیانـی لـه  
به رجه سـته  کـردووه ، ڕێـگا  لـه  ده قێکـی شـانۆییدا  فۆرمێکـی درامـی و 
وه ربگرێـت.  خـۆی  فۆرمـی  درامه کـه دا  خـودی  لـه   ده دات  خـۆی  بـه  
ڕووداوه کانی شـانۆنامه که یش، هه مان ئه و شـوێنانه ن، که  ڕووداوه کانی 
گۆڕه پانێکـدا،  لـه   سـه ره تا  دەدەن:  ڕوو  تێیانـدا  )دۆزه خ(  ڕۆمانـی 
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نزیـک کڵێسـایه ک، قاوه خانـه ، فه رمانگـه ی پۆسـت، لـه  الی دوکتـۆر، لـه  
ژووری ئوتێله کـه دا، لـه  الی ز ه ریاکـه وه ... هتـد.  هه روه هـا که سـایه تیی 
)نه ناسـراو( لـه  شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق( دا، بـه  هه مـان گۆڕانکاری 
)دۆزه خ(  ڕۆمانـی  قوربانییه کـه ی  هـه روه ک  به ره وپێشـه وه چووندا،  و 

ده ڕوات.

)بـه ره و دیمه شـق( و  لـه  دیـده  سـه ره کییه کانی شـانۆنامه ی  یه کێـک 
خاڵـه  گرینـگ و چه قه کانـی ڕووداوه کان، هـه روه ک له وه وبـه ر ئاماژه مـان 
بـۆ کـردووه ، ئه وه یـه  کـه  که سـی )نه ناسـراو( چه نـد که سـێکه  و هه میشـه  
و  ده رده که وێتـه وه   جیـاوازدا،  و  تـر  که سـایه تیی  و  دابه شـبوون  لـه  

ڕووبـه ڕووی خـۆی و که سـه کانی تریـش ده بێتـه وه .  

سـتریندبێرگ، له  ڕوانگه ی ئه ندێشـه یه کی پڕ له  فه نتازیاوه  ڕووناکی، 
تـا ڕاسـتی و  مۆسـیقا، سـیمبول، خـه ون و شـیعری تێکـه اڵو کـردووه  
ئه به دییـه ت، دوور  بنه مـا گرینگـه  ڕۆحییه کانـی خـودا، مـردن، ژیـان و 
لـه  ڕواڵه تـه  ماددییـه کان به رجه سـته  بـکات و وێنه یه کـی ترسـناکیان لـێ 

پێـک ده هێنێت.

بـۆ  ئاماژه یه کـه   دیمه شـق(،  )بـه ره و  شـانۆنامه که یش  ناونیشـانی 
گه شـته که ی )سـاوڵ( بـه ره و دیمه شـق و بڕواهێنانـی بـه  مه سـیحییه ت؛ 
سـاوڵ لـه  ڕێـگا خه ونێکـی ترسـناک و ناخـۆش ده بینێـت، ئه مه یـش وای 
لـێ ده کات لـه  دژایه تیکردنـی مه سـیحه وه  ببێتـه  الیه نگـری و بـڕوا بێنێـت 

و ببێتـه  مه سـیحی.

سـتریندبێرگ ئـه و ناونیشـانه  لـه  )تـه ورات( ــه وه  وه رده گرێـت، وه ک 
بنه ڕه تـی،  گۆڕانکارییه کـی  و  دینـی  هێمایه کـی  و  گرینـگ  وێنه یه کـی 
)نه ناسـراو(  کاره کتـه ری  ئه فسـووناوییه که ی  گه شـته   به رجه سـته ی 

ده کات.
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بـه   کـه   کـردووه ،  ئـه وه   بـۆ  ئا مـاژه ی  نامه کانیـدا  لـه   سـتریندبێرگ 
نووسـینی شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق( گه یشـتۆته  ئاسـته  قووڵه کانـی 
ئـه م  نووسـینی  سـه رفرازی،  و  ڕۆحـی  قوتاربوونێکـی  و  لێبوورده یـی 
لـه  ژیـان و هیوایه کـی تـر و دونیایه کـی  شـانۆنامه یه  ڕه وشـێکی تـژی 
کراوه  بۆ سـتریندبێرگ ده سـته به ر ده کات.  سـتریندبێرگ له  شـانۆنامه ی 
)به ره و دیمه شـق( دا  سـه رله نوێ ده روازه یه کی نوێ به  ڕووی شـانۆی 
ئه وروپیـدا ده کاتـه وه ، هـه ر چـۆن بـه  شـانۆنامه کانی )بـاوک( و )خاتـوو 
ژولیـا(، ڕێبه رایه تیـی ته وژمێکـی نوێـی لـه  شـانۆی ناتورالیزمـدا کـرد و 
شـانۆی ئه وروپـی بـۆ قۆناغێکـی تـر په ڕانـده وه ، بـه  هه مـان شـێوه  بـه  
شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق(، ئـه و گۆمـه  مه نگـه ی شـانۆی ئه وروپـی 
تێـی که وتبـوو، شـڵه قاند و سـه ره تایه کی پتـه وی بـه  ڕووی شـانۆیه کی 

گوزارشـتئامێز و ئێکسپروشیونیسـت )دەربڕینخـوازی( داکـرده وه .

ئارامـی  بـه   هه سـت  پاریسـیدا  دواسـه فه ره ی  لـه م  سـتریندبێرگ 
ده کات، لـه  ده روازه کانـی شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمەشـق( یشـه وه  ده گاتـه  
بـۆ  په شـیمانییه کی ڕۆحـی و تۆبـه  و گه ڕانـه وه ، ده یه وێـت بگه ڕێتـه وه  
سـوید تـا ئـه و پرۆژانـه ی، کـه  لـه  مێشـکیدا ده سـووڕانه وه ، ڕێکیـان بخات 
و بکه وێته  نووسـینیان، به  تایبه تیش نووسـینی شـانۆنامه  مێژووییه کانی 
بـه   په یوه ندیکـردن  و  شـانۆنامه کانی  نه مایشـکردنی  سه رپه رشـتیی  و 

شـانۆکانه وه .

کتێبه کانـی  ده کرێنـه وه ،  بـۆ  شـانۆکانی  ده رگای  سـویدیش  لـه  
خوێنه رێکـی زۆری لـێ کـۆ ده بنـه وه  و ده زگایـه کان به رهه مه کانـی چـاپ 
و بـاو ده که نـه وه . خۆیشـی دوور ده که وێتـه وه  لـه  ته قـه ال کیمیاییه کانـی 
نووسـینی  ده که وێتـه   ده هێنێـت و  ئاڵتونـدا  بـه  دوای  گـه ڕان  لـه   واز  و 

شـانۆنامه .   گرینگـی  دەقـی  کۆمه ڵێـک 

سـتریندبێرگ، لـه  سـه ره تای مانگـی چـواری سـاڵی ١٨٩٨ دا پاریـس 
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به جێ ده هێڵێت و به  ته واوی ده گه ڕێته وه  بۆ سـوید، سـه ره تا له  شـاری 
لونـد ده مێنێتـه وه ، لـه  مانگـی پێنجیشـدا ڕۆمانه  نوێیه که ی )ئه فسـانه ( باو 

ده کاته وه .

لـه  مانگـی حه وتـی سـاڵی ١٨٩٨ دا، کـه  ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـتۆکهۆڵم، 
ئـه م  کردنـه وه ی  بـاو  ده کاتـه وه ،  بـاو  پاریـس  لـه   )دۆزه خ(  ڕۆمانـی 
ڕۆمانـه  سـه ره تایه کی تـر ده بێـت بـۆ سـتریندبێرگێکی نووسـه ر، بابه تـی 
ڕۆمانه کـه ، ئـه و گۆڕانکارییانـه ی لـه  مۆراڵـی قوربانییه کـدا، لـه  هه سـتی 
خۆبه زلزانییـه وه  بـۆ له خۆپێچانـه وه  و تۆبـه ، له  زۆربه ی کاره کانی تریدا، 
بـه  تایبـه ت، وه ک له وه وبـه ر ئاماژه مـان بـۆ کردووه ، شـانۆنامه ی )به ره و 
دیمه شـق(، دواتریـش ئه دڤێنـت و تـاوان و تـاوان دا دووبـاره  ده بنـه وه .

تـه واوی  بـه   ئه مانه یشـدا، سـتریندبێرگ خه ونه کانـی  له گـه ڵ هه مـوو 
لـه  پاریـس نایه نـه  دی، هه رچه نـده  له نێـوان سـااڵنی ١٨٩٤ – ١٨٩٥ دا، 
یه کێـک ده بێـت لـه  گرینگتریـن نـاوه  گه وره کانـی دنیـای ئـه ده ب و هونـەر 
و کولتـووری فه ڕه نسـی، بـه اڵم هه رگیـز ناتوانێـت پاریـس بخاتـه  ژێـر 

ڕکێـف و ده سـه اڵتی خۆیـه وه .

سـتریندبێرگ له  مانگی شه شـی سـاڵی ١٨٩٩، دوای چه ندین سـاڵ له  
ژیانـی تاراوگـه  بـه  تـه واوی ده گه ڕێتـه وه  بـۆ شـاری سـتۆکهۆڵم و زێـدی 

خۆی. 

ئـه م نووسـه ره  لـه  سـاڵی ١٨٨٣ ــه وه ، به بـێ وه سـتان لـه  سـه فه ردا 
ده بێـت، لـه م واڵتـه وه  بـۆ ئـه و واڵت، لـه م شـاره وه  بـۆ ئـه و شـار، لـه و 
هه رێمه وه  بۆ ئه و گوند، ئێسـتایش ئه و گه شـته  بازنه ییه  کۆتایی هاتووه  
و ده گه ڕێتـه وه  بـۆ وێسـتگه ی یه کـه م، بـۆ یاده وه رییه کانـی منداڵـی، بـۆ 
الی هـاوڕێ کۆنه کانـی، بـۆ نـاو خوشـک و براکانـی و بـۆ ئـه و ژیانـه ی 

ڕۆژێـک لـه  ڕۆژان لـه  سـتۆکهۆڵم بـه  جێـی هێشـتبوو.
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لـه   یه کێکـه   کـه   )فوریوسـوند(  دوورگـه ی  لـه   سـه ره تاوه ،  لـه  
هاوینـه دا  لـه م  هـه ر  و  ده بێـت  جێگیـر  سـتۆکهۆڵم،  کۆدوورگه کانـی 
هاوینیـش  دوای  ده نووسـێت،  چواره ده یـه م(  )ئێریکـی  شـانۆنامه ی 
ده گوێزێته وه  بۆ ناوجه رگه ی سـتۆکهۆڵم و ده سـت ده کات به  نووسـینی 

دووه م(. ئادۆڵفـی  )گوسـتاڤ  شـانۆنامه ی 

سـتریندبێرگ لـه م قۆناغـه دا، لـه  مێـژووی ڕووداوەکانـی پادشـاکانی 
مێژووییـدا  شـانۆنامه یه کی  زنجیـره   لـه   پادشـاکانی  و  ده ژی  سـویددا 

کـردووه . به رجه سـته  

گه ڕانه وه  بۆ سوید، گه ڕانه وه  بۆ سه ر شانۆکان

شـانۆییە کانی  ده قـه  شـانۆکان  زۆربـه ی   ١٨٩٩ سـاڵی  پاییـزی 
ستریندبێرگ پێشکه ش ده کەن و ده رگای شانۆکان به  ته واوی به  ڕووی 
ئـه م نووسـه ره دا ده خرێتـه  سـه ر پشـت: شـانۆنامه ی )گوسـتاڤ ڤاسـا( 
سـه رکه وتنێکی گـه وره  له سـه ر )شـانۆی سـویدی( بـه  ده سـت ده هێنێـت، 
ڕه خنه گـر و بینـه ران پێشـوازییه کی گه رمـی لـێ ده کـه ن، نه مایشـه که یش 
له  سـاڵی ١٨٩٩ ــه وه  تا سـاڵی ١٩٠٢ به  به رده وامی پێشـکه ش ده کرێت. 
لـه  سـه ره تای  ئێریکـی چوارده یـه م،  ڤاسـا،  دوابـه دوای گوسـتاڤ  هـه ر 
شـانۆی  له سـه ر  تـاوان(  و  )تـاوان  شـانۆنامه ی  یشـدا،   ١٩٩٠ سـاڵی 

پادشـایه تی پێشـکه ش ده کرێـت.

شانۆنامه  مێژووییه کانیشی، دوای گه ڕانه وه ی بۆ سوید، سه رله نوێ 
ده رگای سـه رکه وتنه کان بۆ سـتریندبێرگ ده که نه وه ، بینه ران خۆیان له  
مێـژووی واڵته که یانـدا، لـه  ژیاننامـه ی پادشـاکانیاندا و لـه  ڕووداوه کانـی 
ڕابـردوودا ده دۆزنـەوە، مێـژوو بووبـووە ئاوێنه یـه ک بـۆ ڕه نگدانـه وه ی 

ژیانـی سیاسـی و کۆمه اڵیه تیـی ئـه و ڕۆژگاره ی کۆمەڵگـەی سـوید.
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زۆربـه ی ڕه خنه گـره کان ئاماژه یـان بـۆ ئـه وه  کـردووه ، کـه  لـه  پشـت 
)ئێریکـی  نموونـه   بـۆ  سـتریندبێرگ-ه وه ،  مێژووییه کانـی  که سـایه تییه  
چوارده یه م و گوسـتاڤ ڤاسـا(، پاڵه وانی شـانۆنامه ی )به ره و دیمه شـق( 

“که سـی نه ناسـراو”، کـه  سـتریندبێرگ خۆیه تـی، وه سـتاوه .

داینەمۆیـەک،  و  به هێـز  وزه یه کـی  وه ک  )نه ناسـراو(  کارەکتـه ری 
پێشـه وه   بـه ره و  ڕووداوه کان  ده جوڵێنێـت،  مێژووییـه کان  پاڵه وانـه  
ده بـات، سـتراکتوره کان داده ڕێژێتـه وه ، ئه تمۆسـفێره کان ده خوڵقێنێـت و 

ده کات. وێنـا  کارەکتـه ره کان 

قه یرانه کـه ی  گرێـی  کردنـه وه ی  دیمه شـق(  )بـه ره و  شـانۆنامه ی 
کردنـه وه ی  هه روه هـا  و  ده روونییه کـه ی  دۆزه خـه   و  سـتریندبێرگ 
لـه   که سـه یه   ئـه و  سـزادراوه که یه ،  )نه ناسـراو(  که سـی  ده رگاکانیشـه . 
گه شـتێکدا بـه  ڕێگاوه یـه ، که  هه مـوو دونیا چاوه ڕوانییه تی. سـتریندبێرگ 
سـیفاته کانی که سـێتی لـه م کارەکتـه ره  وه رده گرێتـه وه  و نـاوی ده نێـت 
ئه فسـووناویدا  درێـژی  و  دوور  گه شـتێکی  پانتایـی  لـه   و  )نه ناسـراو( 
کـه س،  چه ندیـن  لـه   تێکه ڵه یه کـه   نه ناسـراو  که سـی  ده یسـووڕێنێته وه : 
به رجه سـته یه کی چـڕ و  لـه  چه نـدان ڕووی جیـاوازی سـتریندبێرگ و 

مرۆڤایه تییـه . مێـژووی  ده وڵه مه نـدی 

سـتریندبێرگ ژنێـک، خانمێـک، کـه  ئه ویـش هیـچ ناوێـک هه ڵناگرێـت و 
لـه  سـیمای ئافره تێـک دابـڕاوه  و ڕووت کراوه ته وه ، ده بێته  هاوسـه فه ری 

که سـی نه ناسراو.

نه ناسـراو  که سـی  شـێوه ی  هه مـان  بـه   )خانمه کـه (  واتـه   ئه ویـش، 
چه ندیـن  به مه یـش  ده کاتـه وه ،  کـۆ  خۆیـدا  لـه   تـر  که سـایه تیی  چه ندیـن 
هه مه چه شـنه ،  خانمـی  و  جیـاواز  هۆشـی  و  هه سـت  په رچه کـردار، 

ده بنـه وه . نه ناسـراو  که سـی  ڕووبـه ڕووی 
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بـۆ  مرۆڤانه مـان  ئـه و  وێنـای  کارەکتـه ره ،  دوو  بـه م  سـتریندبێرگ 
ده کێشـێت، که  له  ده ره وه ی کات و شـوێنه وه ، له  ته قه الیه کی بێوچاندان 

و ئێمـه ی مرۆڤیـش خۆمانـی تێـدا ده بینینـه وه .

شـانۆنامه کانی  یـه ک،  دوای  لـه   یـه ک  شـانۆکان  کاتێکـدا  لـه  
سـتریندبێرگ نه مایـش ده کـه ن، ئه ویـش جگـه  لـه  یاداشـته کانی، به رده وام 
دەقـی شـانۆنامه ی نـوێ ده نووسـێت، لـه  گۆڤـار و ڕۆژنامه کانـدا گوتـار 
و گوتـاری ڕەخنه یـی بـاو ده کاتـه وه .  نـاوی سـتریندبێرگ بـه  هه مـوو 
شـوێنێکه وه  ده بینرێـت و ده خوێنرێتـه وه ، خه ڵکـی سـه ردانی ده کـه ن و 
بـۆ هەڵەبـڕن و  له سـه ر شـه قام و شـوێنه  گشـتییه کان دەسـتی ڕێـزی 

ئامـاژەی بـۆ ده کـه ن.

سـتریندبێرگ سـه رله نوێ خـۆی لـه  سـه رده مێکی تـری بووژانـه وه دا 
ده بینێتـه وه  و بـه رده وام ده نووسـێت.

ناوبانگ و سه ره تای عیشقێکی تر

و  پادشـایه تی  شـانۆی  له سـه ر  سـتریندبێرگ  شـانۆنامه کانی  کـه  
شـانۆکانی تـری سـتۆکهۆڵم نه مایـش ده کرێـن، لـه  هه مـان کاتـدا و لـه  
و  بیسـت  ته مـه ن  گەنجـی  و  جـوان  کچه ئه کته رێکـی  وه    ١٨٩٩ سـاڵی 
دوو سـاڵی، لـه  واڵتـی نه رویـژه وه  دێـت و لـه  شـانۆی پادشـایه تی، وه ک 

ده کات. کار  ئه کتـه ر 

ئـه م ئه کتـه ره ، کـه  نـاوی )هارییـه ت بۆسـه ( ده بێـت، نـاو و ناوبانگـی 
سـتریندبێرگ مه سـتی ده کات، هـه وڵ ده دات لێـی نزیـک بێتـه وه  و به بـێ 
هیـچ دوودڵییـه ک ده یه وێـت په یوه نـدی له گـه ڵ دروسـت بـکات. هارییـه ت 
لـه  شـانۆنامه ی )خه ونـی  )پیـوک(  دا، ڕۆڵـی  به هـاری سـاڵی ١٩٠٠  لـه  
شـانۆی  هه روه هـا  ده بینێـت،  شه کسـپیر  هاویـن(ی  چلـه ی  شـه وێکی 
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پالنـی  شه کسـپیر،  ده قـه ی  ئـه و  شانبه شـانی  )دراماتـن(  پادشـایه تی 
دیمه شـق(  )بـه ره و  شـانۆنامه ی  یه که مـی  به شـی  کـه   ده بێـت،  ئه وه یـان 
پێشـکه ش بکـه ن، له بـه ر ئـه وه  سـتریندبێرگ ناچـار ده کـه ن ئـه و نه مایشـه  
ببینێـت، چونکـه  هارییـه ت پێشـنیار کرابـوو بـۆ ڕۆڵـی خانمه کـه .  ئـه وه ی 
)بـه ره و دیمه شـق(  یه که مـی شـانۆنامه ی  به شـی  کـه   ئاماژه یـه ،  جێـگای 
کـراوه ،  نه مایـش  شـانۆکان  له سـه ر  تـری  به شـه که ی  دوو  لـه   زیاتـر 
هـۆکاری ئه مه یـش ده گه ڕێتـه وه  بـۆ ئـه وه ی به شـی یه کـه م زیاتر شـیاوی 
تێگه یشـتنه  و دوو به شـه که ی تـر لـه  فه لسـه فه ، دیـن و دیدێکـی گرانـی 

بـووه . ون  ته مومژاویـدا 

به هـاری هه مـان سـاڵ، هارییـه ت لـه  شـانۆنامه ی )بـه ره و دیمه شـق( 
ئـه م  لـه و چرکه سـاته وه ،  دا ڕۆڵـی خانمه کـه  ده بینێـت، سـتریندبێرگیش 
دا  هاویـن(  چلـه ی  شـه وێکی  )خه ونـی  نه مایشـی  لـه   گه نجـه   ئه کتـه ره  
ده بینێـت، عاشـقی ده بێـت و حه زێکـی ئیرۆتیکـی، به رامبـه ر بـه م ئه کتـه ره  

گه نجـه  و بـه م خانمـه  شـۆخه  لـه  ال دروسـت ده بێـت.

لـه  کۆتاییه کانـی مانگـی پێنجی هه مان سـاڵدا، بۆ یه که م جار هارییه ت 
سـه ردانی سـتریندبێرگ ده کات بـۆ ماڵـه وه ، تـا باسـی ورده کارییه کانـی 
شـانۆنامه که  بـکات و پێکـه وه  گفتوگـۆی ڕۆڵه که یشـی )خانمه کـه ( بکـه ن.

و  هارییـه ت  خۆشه ویسـتیی  چیرۆکـی  مانگێـک  چه نـد  دوای  هـه ر 
په نجـا  نووسـه رێکی  و  قه شـه نگ  گه نجـی  ئه کته رێکـی  سـتریندبێرگ: 
عیشـقە   ئـه م  خه ونـی  لـه   سـتریندبێرگ  ده کات.   پـێ  ده سـت  سـاڵه  
تازه یه یـدا ده ژی، گه مـه  له گـه ڵ هارییـه ت ده کات، په یمانـی جۆراوجـۆری 
پـێ ده به خشـێت، زیاتـر و زیاتـر یه کتـری ده بینـن و بیـر لـه وه  ده کاتـه وه  

بنووسـێت. بـۆ  جیـاوازی  کارەکتـه ری  شـانۆییه کانیدا،  ده قـه   لـه  

هـه ر لـه  پاییـزی ئه م سـاڵه دا، له کاتێکدا هارییه ت لـه  دراماتن خه ریکی 
مه شـقی شـانۆنامه ی )به ره و دیمه شـق( ده بێت، ستریندبێرگ شانۆنامه ی 
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)جه ژنـی هه ڵسـانه وه ( و هـه ردوو به شـی )سـه مای مـه رگ( ده نووسـێت. 
یه کێکـه   یه که مـی،  به شـی  تایبه تـی  بـه   مـه رگ(  )سـه مای  شـانۆنامه ی 
لـه  شـێوه کان  بـه  شـێوه یه ک  و  گه وره کانـی سـتریندبێرگ  لـه  شـاکاره  
به رده وامییه کی ئه و گه مه ی ده سـه اڵته یه ، که  سـتریندبێرگ له  شـانۆنامه  
ناتورالیسـتییه کانیدا کاری له سـه ر کردبـوو.  بـه اڵم لـه  )سـه مای مـه رگ( 
دا، دوای ئه زموونـی )دۆزه خ( و گه شـته کانی سـتریندبێرگ، ئـه م گه مـه ی 
دۆزه خـی  چه مکه کانـی  لـه   نزیـک  زیاتـر  تـر،  ڕێچکه یه کـی  ده سـه اڵته  
سـه رزه مینه وه  له خـۆ ده گرێـت: هه ڵوه شـاندنه وه ی واقیـع، هه ڵگه ڕانـه وه ، 
هەسـت بەگوناهکردنێکـی پـڕ لـه  گوشـاری دینـی و تۆبـه  و لێبوورده یـی 
و ده سـه اڵتی هێزه  نادیاره کان، سـتراکتور و دیمه ن و ڕۆنانی درامی و 

کارەکتـه ر و ڕووداوه کان پێـک ده هێنێـت.

سـتریندبێرگ بـۆ ئـه م شـانۆنامه یه  سـوودی له  ژیانـی ژنومێردایه تیی 
)ئاننـای خوشـکی و هۆگـۆ ڤـۆن فیلیـپ(ی مێردیـی  وه رگرتـووه  و وه ک 
سـتریندبێرگ  هێنـاون.  بـه کاری  و  کـردوون  لەسـەر  کاری  مۆدێلێـک 
ده یه وێـت لـه م سـه مای مه رگـه دا، باسـی ئـه وه  بـکات، کـه  دۆزه خـی سـه ر 
ئالیـس،  و  ئێـدگار  کۆده بێتـه وه ،  ژنومێردایه تیـدا  په یوه ندیـی  لـه   زه وی 
ئـه م  هێماگه لـی  شـانۆنامه یه ن،  ئـه م  سـه ره کییه کانی  کارەکتـه ره   کـه  
ڕیژیسـۆری  ئـه وه ی  دوای  مـه رگ(  )سـه مای  شـانۆنامەی  دۆزه خـه ن. 
ئه ڵمانـی )ماکـس ڕاینهـارت( لـه  سـاڵی ١٩١٢ دا، لـه  به رلیـن نه مایشـی 
ده کات، ناوبانگێکـی گـه وره ی نێونه ته وه یـی به ده سـت ده هێنێـت و ده بێتـه  
جیهـان  شـانۆکانی  زۆربـه ی  له سـه ر  کـه   شـانۆنامانه ی،  لـه و  یه کێـک 

ده کرێـت.  نه مایـش 

کارەکته ری )ئێلیۆنۆرا(یش، که  یه کێکه  له  که سایه تییه  سه ره کییه کانی 
ئـەم  ئه فسـانه یی هه یـه ؛  بنه مایه کـی  شـانۆنامه ی )جه ژنـی هه ڵسـانه وه (، 
کارەکتەرە به ده م نه خۆشـی ده روونییه وه  گیرۆده یه  و به  شـیعرییه تێکی 
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بااڵ نووسراوه . )ئیلیۆنۆرا( دیوێکی تری قوربانییه که ی ڕۆمانی )دۆزه خ(
ــه ، ژن/ پیـاو لـه  دوورگه کانـی واڵتـی شـێتی و ئاڵـۆزی و گرژییه کانـی 
ده روون و ئـازاری جەسـتە و گیـان، بـه اڵم لـه  سـتراکتورێکی به هێـز و 
ڕیتواڵێکـی دینیـدا به رجه سـته  بـووه . هه ردوو کارەکته ره کـه : قوربانییه که  
لـه  دۆزه خ و ئێلیۆنۆرایـش لـه  جه ژنـی هه ڵسـانه وه دا، لـه  هه وڵـی ئه وه دان 
که سـایه تییه کنیانه وه یه ،  پشـت  لـه   کـه   بدۆزنـه وه ،  نهێنییـه   په یامـه   ئـه و 
ئـه و نهێنییـه  چییـه ، کـه  ئـه م که سـانه  بـه ره و لێواره کانـی شـێتی، گوشـار 
و قه یرانـی ده روونـی و بـۆ دونیـا ڕه شـه کانی پشـت جه سـته  و گیـان  

ده بات؟

سـتریندبێرگ، لـه  شـانۆنامه ی )جه ژنـی هه ڵسـانه وه ( دا، بـه  تـه واوی 
پیـرۆزه کان  کاتـه   دابه شـکردنی  بـه   دینییه کانـه وه ،  ڕیتواڵـه   بـه   پابه نـده  
شـه ممه ی  )پێنـج  جه ژنـه وه   ئـه و  و  مه سـیح  ژیانـی  ڕووداوه کانـی  و 
پیـرۆز، هه ینـی ڕه ش و ئێـواره ی جه ژنـی هه ڵسـانه وه .( ئـه م شـانۆنامه یه  
چه ندیـن ڕه هه نـدی ئه فسـانه یی، بنه مـا ئاڵۆزه کانـی ده روون و پێکهاتـه  
پته وه کانـی ڕۆنانـی کارەکتـه ره کان، بـه  تایبه تیـش کەسـایەتی )ئێلیۆنۆرا( 
فیکـری  ڕه هه ندێکـی  و  قـووڵ  مه ودایه کـی  و  کۆده کاتـه وه   خۆیـدا  لـه  
بـۆ وێناکردنـی  پـێ ده به خشـێت. سـتریندبێرگ  و سـتراکتورێکی دینـی 
کارەکتـه ری )ئێلیۆنـۆرا(، گه ڕاوه تـه وه  بـۆ ژیانـی ڕاسـته قینه  و سـوودی 
لـه  )ئێلێسـابێت(ی خوشـکی خـۆی، کـه  نه خۆشـیی ده روونـی هه بـووه ، 
وه رگرتـووه .  شـانۆنامه ی )جه ژنـی هه ڵسـانه وه ( لـه  دراماتـن نه مایـش 
هارییـه ت  کـه   ده کات،  ئـه وه   پێشـنیاری  خـۆی  سـتریندبێرگ  ده کرێـت، 

ڕۆڵـی )ئێلیۆنـۆرا( ببینێـت.

هارییـه ت لـه  یه کێـک لـه  نامه کانیـدا، کـه  لـەو دەمـەدا بۆ سـتریندبێرگی 
نووسـیوه ، ده ڵێـت:  “لـه  ڕۆڵـه  بچووکـه کان ڕزگارم بکـه ، بـا لـه  عیشـقی 
دراماکانتـا ببمـه  )پریمادۆنـا( یه کـی گـه وره .”  هه رچه نـده  سـتریندبێرگ، 
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تایبـه ت  دا  هه ڵسـانه وه(  )جه ژنـی  شـانۆنامه ی  لـه   )ئێلیۆنـۆرا(ی  ڕۆڵـی 
ده بێـت،  خـۆی  کاریگه ریـی  نامه یـه   ئـه و  بـه اڵم  نووسـیبوو،  ئـه و  بـۆ 
سـتریندبێرگی عاشـق ده یویسـت به  هه موو شـێوه یه ک له گه ڵ هارییه ت، 
لـه  واقیـع و لـه  وه همـدا، لـه  ماڵـه وه  و له سـه ر شـانۆ له گـه ڵ ئـه ودا بـژی.

لـه  سـه ره تای سـاڵی ١٩٠١ دا، لـه  دیدێکـی ڕۆمانسـی و لـه  حه زێکـی 
ده نووسـێت.  سـپی(  قـوو  )وەک  شـانۆنامه ی  هارییه تـه وه ،  بێوێنـه ی 
)مۆریـس  سـیمبولییه که ی  ڕێبـازه   ڕه نگدانه وه یه کـی  شـانۆنامه یه   ئـه م 
ـه ، کـه  سـتریندبێرگ لـه  نزیکـه وه  چاودێریی شـانۆنامه کانی  مه ته رلینـگ(ـ 
ژێـر  که وتبـووه   شـێوه کانیش  لـه   شـێوه یه ک  بـه   هه روه هـا  کردبـوو. 

به لجیکییـه وه . گـه وره   نووسـه ره   ئـه م  کاریگه ریـی 

هارییـه ت-ە  ڕۆمانسـی  وێنه یه کـی  سـپی،  قـووی  شـازاده ی  کچـه  
پاکیزه یـی  بـه   ئامـاژه    کارەکتـه ره وه   ئـه م  ڕێـگای  لـه   سـتریندبێرگ  و 
شـه هوه تی  و  حـه ز  لـه   پـڕ  بـه رزی  وێنه یه کـی  و  ده کات  دڵداره کـه ی 

ده کات. وێنـا  بـۆ  هارییه ت-مـان 

بـۆ نووسـینی ئـه م کچـه  شـازاده یه ، سـوود لـه  پۆرترێتـی کارەکتـه ره  
ئافره ته کانـی شـانۆنامه کانی شه کسـپیر وه رده گرێـت و ڕۆڵه کـه  له سـەر  
چه ندیـن ئاسـت و بـه  چه ندیـن شـێوه : لـه  سه رگوزشـته  کۆنه کانـه وه  بـۆ 
که سـایه تیی  بـۆ  ئه فسـانه ییه کانه وه   لـه  شـازاده ی چیرۆکـه   ده مـه ،  ئـه و 
هارییـه ت، لـه  بنه ما کانـی ڕۆمانـی )دۆزه خ( ــه وه  بـۆ تێڕوانینـه  غه یبییـه  
لـه  هه مـوو ئاسته کانیشـدا، مه ودایه کـی قووڵیـان  میتافیزیکییه کانـه وه  و 
پـێ ده به خشـێت. لـه  هەمـان کاتـدا کار لـه  به شـی سـێیه می شـانۆنامه ی 
)بـه ره و دیمه شـق( دا ده کات، په یوه ندییه کانـی خـۆی و هارییـه ت ده کاتـه  
مۆدێـل و پرسـیار لـه  هارییـه ت ده کات، لـه  ڕوانگـه ی وه اڵمه کانیشـیه وه ، 

هه ندێـک لـه  ڕه وشـی کارەکتـه ره کان دیـاری ده کات.

ستریندبێرگ ده یه وێت بزانێت هارییه ت چ وه اڵمێکی بۆ چاره نووسی 



ئاوگوست سرتیندبێرگ

١٤٠

کارەکتـه ری )نه ناسـراو( هه یـه ؛ پشـت لـه  ژیـان بـکات و بچێتـه  دێرێکـه وه  
بـه  ته نهـا وه ک که شیشـێک بـژی یـان ژیانـی خـۆی ببەسـتێته وه  به  ژیانی 
کارەکتـه ری  نازانێـت  هارییـه ت  بـکات.  هاوسـه رگیری  و  ئافره تێکـه وه  
)نه ناسـراو( سـتریندبێرگ خۆیه تـی، هـه ر له بـه ر ئه وه یشـه  ئـه و وه اڵمـه  
بـۆ ئـەو گرینـگ و یه کالکه ره وه یـه . به شـی سـێیه می شـانۆنامه ی )بـه ره و 
دیمه شـق( ده بێتـه  گه مه یه کـی خۆشه ویسـتی و هه ردووکیـان لـه  پشـت 

په رده کانـی ئـه و شـانۆنامه یه وه  خۆیـان حه شـار دەدەن.

و  خـۆی  هاوسـه رگیریی  ژیانـی  هه مـوو  سـێینه یه دا،  لـه و 
په یوه ندییه کانـی بـه  دونیـای ئافره تـه وه  ده خاتـه  ژێر تێڕوانینێکی گشـتگر 
و سـه راپاگیره وه ، بـۆ نموونـه  ژنـی یه که مـی سـیری فـۆن ئێسـن، ژنـی 
دووه مـی فریـدا ئـوول، بوونه تـه  وێنه یه کـی به رجه سـته کراو و ئامـاده  لـه  
کارەکتـه ری )خانـم( دا، لـه  به شـی سێیه میشـدا زه ماوه نـدی سـتریندبێرگ 

ده کات. داگیـر  دیاریکـراو  پانتاییه کـی  ژنـی سـێیه می  هارییـه ت،  و 

سـتریندبێرگ، کـه  بـه م شـێوه یه  عاشـقی هارییـه ت ده بێـت، بـه  وردی 
ئـه و  ناخۆشـه کانیان،  و  خـۆش  سـاته   نامه کانیـان،  گیروگرفته کانیـان، 
خه وانـه ی بـه وه وه  ده یبینیـن و ته نانـه ت په یوه ندییـه  سێکسییه کانیشـیان 
تۆنێکـی  زمانه کـه ی  ده کات.  تۆمـار  وردی  بـه   یاداشـتگه له که یدا،  لـه  
ئاشـت  غه یبییه کانـدا  و  نادیـار  ده سـه اڵته   له گـه ڵ  ده گرێـت،  له خـۆ  تـر 
ڕووناکـدا  پاشـه ڕۆژێکی  بـه   بـاوه ش  گه وره یـش  حه زێکـی  ده بێتـه وه .  
لـه   هێنده یـش  ده ژیـا،  واقیعـدا  لـه   چه نـده   سـتریندبێرگ  ده کاتـه وه . 
نووسـینه کانیدا، لـه  شـیعر و خه ونه کانیـدا، ئه مه یـش بـه  شـێوه یه کی بـااڵ 
بـه  ته کنیکێکـی بـه رز، زمانێکـی شـیعری و بـه  شـێوازێکی ئه فسـووناوی 

داوه تـه وه . ڕه نگیـان  نووسـینه کانیدا  لـه  
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به شی نۆیه م

خاتوو بۆسه ، کۆرپه یه کی بچووکتان له  من ده وێت

 ستریندبێرگ و هاوسه رگیریی سێیه م

سـتریندبێرگ و هارییه ت بۆسـە له  سـه ره تاکانی مانگی سـێی سـاڵی 
دژه   نووسـه ره   ئـه م  شـێوه یه   بـه م  ده کـه ن،  هاوسـه رگیری  دا   ١٩٠١
ئافره تـه  بـۆ جـاری سـێیه م ژن ده هێنێـت و ژیانـی خۆی ده به سـتێته وه  به  
کچه ئه کته رێکـی گه نجـه وه .  سـتریندبێرگ لـه م قۆناغـه ی ژیانیـدا، واقیـع 
و خـه ون، شـیعر و ژیـان تێکـه اڵو ده کات و له سـه ر شـانۆکانی ژیـان 

ڕۆڵێکـی تـر ده گێڕێـت.

ئـه م  یه که مـی  هه فتـه ی  لـه   هـه ر  بێده ره تانـه ،  نووسـه ره   ئـه م  بـه اڵم 
هاوسـه رگیرییه  نوێیـه دا، هه سـت بـه  بارودۆخێکـی جیـاواز، پاڵه په سـتۆی 
ده روونـی، ڕه وشـێکی غه مگیـن و ته نگه نه فه سـی ده کات و ده یه وێـت لـه  
هه مـوو شـتێک ڕابـکات، لـه  هه مـان کاتـدا ده سـت ده کات بـه  نووسـینی 
شـانۆنامه یه ک سـه باره ت بـه  )کارڵـی دوانزه یـه م(، پادشـایه ک کـه  هه موو 
لـه وه   نـاژی.  ئافـره ت  له گـه ڵ  و  سـه ر  ده باتـه   ئافـره ت  به بـێ  ژیانـی 
دوانزه یـه م  کارڵـی  ژیانـی  له گـه ڵ  بوونـی خـۆی  ده چێـت سـتریندبێرگ 
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بـه راورد بـکات؛ ژیانێـک به بـێ ئافـره ت و لـه  ده ره وه ی په یوه ندییه کانـی 
هاوسـه رگیری و سـۆز و خۆشه ویسـتییه وه .

ئافـره ت،  به بـێ  دوانزه یـه م  کارڵـی  وه ک  نه یده توانـی،  سـتریندبێرگ 
ئه به دییـه ی  شـه ڕه   ئـه و  به بـێ  و  منـداڵ  به بـێ  خۆشه ویسـتی،  به بـێ 
نێـوان ژن و پیـاو بـژی. هەروەهـا چه نـده  لـه م شـانۆنامه یه دا پادشـایه کی 
ته نهامـان بـۆ به رجه سـته  ده کات، هێنده یـش لـه  دیدێکـی دوور لـه  داب و 
نه ریتگەرییـه وه،  پۆرترێتـی پادشـایه کمان بـۆ ده کێشـێت، کـه  لـه  گه مـه ی 
له گـه ڵ  مامه ڵـه   خۆیـه وه   پادشـایی  دەسـەاڵتی  به هێزیـی  و  ده سـه اڵت 
واڵت و ده وروبه ره کـه ی و تەنانـەت ئافره تانیشـدا ده کات. سـتریندبێرگ 
شـانۆنامەی )کارڵـی دوانزەیـەم( لـە مانگـی شەشـی هەمـان سـاڵدا تـەواو 

دەکات.

هارییـه ت بۆسـه، دوای په یوه ندییەکـی چه نـد مانگـی و دروسـتبوونی 
خۆشه ویسـتی و هاوسـه رگیری، به م شـێوه یه  ئه م ڕووداوه  ده گێڕێته وه : 
“ده سـته کانی خسـته  سـه ر شـانم، بـه  قووڵـی چاوه کانـی تێبڕیـم و لێـی 

پرسـیم: خاتـوو بۆسـه  کۆرپه یه کـی بچووکتـان لـه  مـن ده وێـت؟”

منیـش له وپـه ڕی بێئاگایـی و خه واندنـی موگناتیسـیدا، وه اڵمم دایه وه : 
به ڵێ!

به و شێوه یه  بووینه  ماره بڕی یه کتری.”

هه میشـه   هه ڵناکـه ن،  پێکـه وه   بۆسـه   هارییـه ت  و  سـتریندبێرگ 
بـۆ الی  ده گه ڕێنـه وه   و  ده بنـه وه   جیـا  یه کتـری  لـه   ده بێـت،  ناکۆکییـان 
یه کتـری. سـتریندبێرگ لـه  هه مـوو شـتێک دڵ پیـس ده کات، لـه  هه مـوو 
شـتێک بـه  گومـان ده بێـت، لـه  هه مـوو شـتێک ده کۆڵێتـه وه ، لـه  خه ونـدا 
ده کات:  ئاڵـۆز  کێشـه کان  تـر  هێنـده ی  ته مه نیـش  جیاوازیـی  و  ده ژی 
هارییـه ت کچێکـی گه نـج، قه شـه نگ، ئه کتـه ر و چـاوی هه مـوو که سـێکی 
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به ته مه نتـر،  لـه و  بیسـت سـاڵ  ده بێـت، سـتریندبێرگ-یش  بـه  سـه ره وه  
بـه  ئه زمـوون، ناسـراو و لـه  سـه روو هه مـوو ئه مانه یشـه وه ، ئـه و وه ک 
نووسـه ر و وه ک مـرۆڤ که سـێکی ئاڵـۆز بـووه  و هه ڵکـردن له گه ڵیـدا 

نه بـووه . ئاسـان 

ئاسـتێکی  ده گاتـه   دا   ١٩٠١ سـاڵی  پاییـزی  لـه   ڕه وشـه ،  ئـه م 
له نـاو گومـان و  ناتوانێـت  تـر  هارییـه ت بۆسـە چـی  چاوه ڕواننه کـراو، 
به هه ڵه حاڵیبـوون و لێپێچینه وه یه کـی به رده وامـدا بـژی و بـۆ ماوه ی پێنج 
هه فتـه  سـتریندبێرگ بـه  جـێ ده هێڵێـت. هارییـه ت به پێـی نامه یـه ک، کـه  له  
بیسـت و دووی مانگی ئۆگۆسـتی سـاڵی ١٩٠١ دا نووسـیویه تی، ده ڵێت: 
“مـن چیـی تـر ناگه ڕێمـه وه  بـۆ الت.” سـتریندبێرگ-یش لـه  وه اڵمـی ئـه و 
نامه یـه دا ده ڵێـت: “بـه  هیـچ شـێوه یەک ئـه م په یوه ندییـه  خێزانییه مانـم بـۆ 
لێـک نادرێتـه وه ، خۆشـترین و ناشـرینترین سـاته کانی ژیانمـه ، هه ندێـک 
جـار ته نهـا خۆشـه که یان دێتـه  پێشـه وه ، به مه یـش ده گریـم، ده گریـم تـا 

خـه وم لـێ ده که وێـت، بـۆ ئـه وه ی به شـه  ناشـرینه که یم بیربچێتـه وه .”

ئـه و پێنـج هه فته یـه ش، کـه  سـتریندبێرگ بـه  چـل ڕۆژ ئامـاژه ی بـۆ 
ده کات، ده بێتـه  ته نگژیه کـی گـه وره  و قه یرانێکـی قووڵی ده روونی، به پێی 
نامـه  و یاداشـته کانی، گرانتریـن سـاته کانی ژیانـی بـووه  و پسـپۆرانی 
بـواری سـتریندبێرگ بـه  )قه یرانـی سـێپتێمبه ر( ناوزه دیان کـردووه . )چل 
ڕۆژ ئـازار و پـه ژاره ، گرانتریـن سـاته کانی ژیانـم( وه ک سـتریندبێرگ 
خـۆی ئامـاژه ی بـۆ کـردووه .  هه روه ها سـتریندبێرگ ئـه و چل ڕۆژه ، که  
له  ڕاستیدا چل و پێنج ڕۆژ بووه ، ده به ستێته وه  به  ڕووداوه  گه وره کانی 
ئینجیلـه وه :  چیرۆکه کانـی  بـه   و  مه سـیحه وه   ئازاره کانـی  بـه   دونیـاوه ، 
لـه  مـاوه ی چـل سـاڵدا منداڵه کانـی ئیسـرائیل لـه  بیابانه کانـدا ده گه ڕێـن، 
بیابانه کانـدا  لـه   بـه ڕۆژوه وه   زمانـی  بـه   مـاوه ی چـل ڕۆژ  بـۆ  مه سـیح 
ده ژی و شـه یتان لـه  هه وڵـی هه ڵخه ڵه تانـدن و له خشـته بردنیدا ده بێـت. 
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ئـه و چـل شـه و و ڕۆژه  ده بنـه  چه قـی ژیانـی و هه مـوو ڕووداوه کانـی تـر 
ده چنـه  په راوێـزه وه .

هارییـه ت، لـه م کاتـه دا سـکی بـه  دوامنداڵـی سـتریندبێرگ پـڕ ده بێـت، 
ئه مه یـش هێنـده ی تـر مه سـه له که  ئاڵـۆز ده کات، هه مـوو سـوید ڕۆژانـه  
بۆسـە  هارییـه ت  و  سـتریندبێرگ  ژیانـی  چاودێـری  په رۆشـه وه   بـه  
ده کـه ن. سـتریندبێرگ لـه م ته نگـژه  چـل شـه و و ڕۆژییـه دا، لـه م گێـژاوی 
دەروونـی و کێشـه  کۆمه اڵیه تـی و په یوه ندییـه  ئاڵـۆزه دا، تـای نووسـینی 
لـێ دێـت و بـه  به رده وامـی کار له سـه ر چه نـد ده قێکـی شـانۆیی، بابه تـی 
و  شـیعر  ڕۆمـان،  سروشتناسـی،  باسـی  یاداشـتەکانی،  ڕۆژنامه وانـی، 

پەخشـان ده کات و هەروەهـا بـه  سـه دان نامـه  ده نووسـێت.

لـه و  جگـه   بـووه ،  فره به رهـه م  گه لێـک  سـاڵه دا،  لـه م  سـتریندبێرگ 
حـه وت  دەکردنـه وه ،  بـاوی  ڕۆژنامه کانـدا  لـه   بـه رده وام  بابه تانـه ی 
دووه مـی  به شـی  نموونـه :  بـۆ  هـه ر  نووسـیون ،  گـه وره ی  شـانۆنامه ی 
بـه ره و دیمه شـق، کارڵـی چوارده یـه م، به شـی سـێیه می بـه ره و دیمه شـق، 

خه ونه نمایشـێک. و  کریسـتینا 

ده روونـی  بارودۆخـی  بـۆ  ئامـاژه   ڕه خنه گـره کان  زۆربـه ی 
سـتریندبێرگ، به تایبه تـی لـه م قۆناغـه ی ژیانیـدا، بـه م شـێوه یه  ده کـه ن: 
“ئـه و ته نهـا و ته نهـا لـه و کاتانـه دا، بـه  تـه واوی به ختیـار بـووه ، کـه  بـه  

کـردووه .” نائومێـدی  و  پـه ژاره   بـه   هه سـتی  قـووڵ  شـێوه یه کی 

سـتریندبێرگ تا هارییه ت بۆسـە ده گەڕێته وه  بۆ الی، به  به رده وامی 
ده کات  لـێ  داوای  ده گـری،  هه ندێکیانـدا  لـه   ده نووسـێت،  بـۆ  نامـه ی 
بگه ڕێتـه وه  بـۆ الی، وێنه کـه ی مـاچ ده کات، خه مـی گـه وره ی خـۆی بـۆ 
بـاس ده کات و ددان بـه وه دا ده نێـت، کـه  هه رگیـز به بـێ ئـه و ناتوانێـت 
بیـر  ئـه وه ی  و  سـه ر  ده کاتـه   هێرشـی  تریشـیاندا  هه ندێکـی  لـه   بـژی. 
ده خاتـه وه ، کـه  )ئـه و(  ئـه وی دروسـت کـردووه  و به بـێ ئـه و، )ئـه و( هیـج 
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نییـه !  لـه  هه مـان کاتـدا، وه ک هه میشـه  و لـه  هه مـوو قه یرانێکـدا، بیـر 
لـه  خۆکوشـتن ده کاتـه وه  و لـه  یه کێـک لـه  نامه کانیـدا ده ڵێـت: “کۆتایـی 
ژیانـم نزیکـه ، خـۆم کۆتایـی بـه م ژیانـه م ده هێنـم... مـردن چاوه ڕێمـه !” له  
یاداشته کانیشـیدا ده نووسـێت: “هه سـت ده کـه م، کـه  چـۆن ئـه م ئافره تـه  
بـه  جوانتریـن به شـه کانی ڕۆحـی منـه وه  هاتوچـۆ ده کات و بانگهێشـتم 
ده کات بۆ هاوده می و پێکه وه بوون. من هه ست ده که م به  هۆی ئه وه وه  
پیـس بـووم، پیـاوی نامـۆ بـه  تێڕوانینـه  ناپاکه کانیـان ئـه و پیـس ده کـه ن. 
بـه و شـێوه یه  منیـش پیـس ده کـه ن. به هـۆی ئـه م ئافره تـه وه  ڕۆ ده چمـه  
خـواره وه  بـۆ نێـو قـوڕ و چڵپـاو، هه رچه نده  ئێمه  له  یه ک جیابووینه ته وه ، 

بـه اڵم ده نگـی هه میشـه  لـه  دووره وه  لـه  گوێمـدا ده زرنگێتـه وه .”

هـه ر لـه م گێـژاوه دا، بـه  ماوه یه کـی کـورت شـانۆنامه ی )کریسـتینا( 
کچـی شـا گوسـتاڤ ئه دۆڵفـی دووه م ده نووسـێت. ئـه م شـازاده یه  ئاماده  
نابێـت ببێتـه  شـاژنی سـوید و ده سـه اڵت بگرێتـه  ده سـت، دژی هه مـوو 
پرنسـیپه کان ده وه سـتێته وه  و ژیانێکی تر هه ڵده بژێرێت. ئه م شـازاده یه ، 
و  هه بـووه   سـویددا  مێـژووی  لـه   گرینگـی  و  گـه وره   ڕۆڵێکـی  و  پایـه  

بـووه . به هێزیـش  که سـایه تییه کی  خاوه نـی 

ئه م ده قه  شـانۆییه ی سـتریندبێرگ، یه کێکه  له  شـانۆنامه  به هێزه کانی 
و لـه  پشـت کارەکتـه ری کریسـتیناوه ، وێنـای ئافره تـی لـه  چه ندیـن دیـدی 
جیـاوازه وه  کـردووه :  نهێنیئامێـز، بـە ڕاز و نیـاز، فریـوده ر، ترسـناک، 

وزه  و هێزێکـی کاریگـه ر.

سـتریندبێرگ ئـه م شـانۆنامه یه  و کاره کتـه ری کریسـتینا، بـه  تایبه تـی 
بـۆ هارییـه ت بۆسـە ده نووسـێت، تـا لـه م ڕێگایـه وه  کاری تـێ بـکات و 
قایلـی بـکات بگه ڕێتـه وه  بـۆ الی. سـتریندبێرگ، کریسـتینای لـه  هارییه تدا 
بینیـوه ، هه ڵسـوکه وت و جووڵه کانـی، نه بـره و تۆ نـی ده نـگ و نیـگا و 
زه رده خه نـه ی سـه ر لێـوی؛ هارییـه ت هه میشـه  لـه  بیـر و هۆشـیدا ژیـاوه ، 
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به رجه سـته ی  ده قه کانیـدا  لـه   و  کـردووه   گه مـه ی  کارەکته ره کانیـدا  لـه  
کردووه .

دواتـر هارییـه ت، وه ک ئه کتـه ر لـه  ڕۆڵـی کریسـتینادا سـه رکه وتنێکی 
بـەم  دەکـەن،  ستایشـی  ڕەخنەگـرەکان  و  ده هێنێـت  به ده سـت  گـه وره  
شـێوەیەش هه نگاوێکـی گـه وره  لـه  بـواری ئه زموونـی نواندنـدا ده چێتـه  

پێشـه وه .
ڕۆژ  چـل  و  شـه و  چـل  دوای  ده ،  مانگـی  پێنجـی  ڕۆژی  هارییـه ت 
لـه   و  ده سـتبه جێ  سـتریندبێرگ  سـتریندبێرگ.   الی  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه  
هه مان ڕۆژدا ده ست ده کات به  نووسینی شانۆنامه ی )خه ونەنما یشێک( 
شـانۆنامه یه   ئـه و  هه ڵکشـاوه که ی  کۆشـکه   خه ونئامێزه کانـی  وێنـه   و 
ڕۆده نێـت. شـانۆنامه یه ک، کـه  دواتـر سـتریندبێرگ جێگایه کـی گـه وره ی 
له نێـو به رهه مه کانیـدا پـێ ده بخشـێت، وه ک خـۆی ئامـاژه ی بـۆ ده کات، 
لـه  خۆشـترین سـاته کانی ژیانیـدا نووسـیویه تی و بـه  )خۆشه ویسـتترین 

دراماکانـم، کۆرپـه ی ئـازاره  گه وره کـه م( ئامـاژه ی بـۆ کـردووه .
دووپـات  ئـەوەی  جیـاوازدا  بۆنـه ی  و  نامـه   چه ندیـن  لـه   هارییـه ت 
کردۆتـه وه ، کـه  سـتریندبێرگ ڕۆڵـی )ئه گنێـس( کچـی ئینـدرای خواوه نـد، 
ئـه و  بـۆ  تایبەتـی  بـە  شـانۆنامه یه یه ،  ئـه م  سـه ره کیی  کارەکتـه ری  کـه  
نووسـیوه . سـتریندبێرگ خۆیشـی له  دوانزه ی مانگی نۆی سـاڵی ١٩٠١ 
“کۆشـکه   ده ڵێـت:  نامه یـه دا  لـه و  نـاردووه ،  هارییـه ت  بـۆ  نامه یه کـی  دا، 
هه ڵکشـاوه که  ده نووسـم، خه ونه نمایشـێک، کارێکـی گـه وره ، جـوان هـه ر 
وه ک خه ونێـک، بێگومـان ئه مـه  باسـی تـۆ ده کات! ئه گنێـس لـه و کاتـه ی 
تـۆ به نده کـه  لـه  کۆشـکه که  ڕزگار ده که یـت. بـۆم هه یـه  ڕووبه ڕوو باسـی 

بکـه م؟” له گه ڵـدا  ئه مـه ت 
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خه ونه نمایشێک

شـانۆنامەی  گرینگه کانـی  و  سـەره کی  مۆتیڤـه   لـه   یه کێـک 
ئـه م  وئازارچێشـتنە ،  نایه کسـانی  مه سـه له ی  )خه ونه نمایشـێک( 
پیـاوه کان  کارەکتـه ره   الی  به هێـز  شـێوه یه کی  بـه   مه سـه له یه یش 
به رجه سـته  ده بـن، ئـه م کارەکته رانه یـش هه موویـان، بـه  شـێوه یه ک لـه  

خۆیـن.  سـتریندبێرگ  ژیانـی  ئه زموونـی  شـێوه کان 

بـه  چه نـد  ته نهـا  کـه   ئـه م شـانۆنامه یه ،  نووسـینی  بـه   سـتریندبێرگ 
بارودۆخـی  و  ڕه وش  وێنـای  سـه رله نوێ  نووسـیویه تی،  هه فته یـه ک 
و  که سـیاتییه کان  و  فیگـۆر  و  دونیـا  ده کێشـێت.   بـۆ  مرۆڤایه تیمـان 
مرۆڤیـش لـه  خه ونـدا بـه  سه ربه سـتی ده سـووڕێنه وه . شـاعیریش مامەڵه  
له گـه ڵ هه مـوو ئـه م شـتانه ، بـه  هه مـان شـێوه ی خـودا، کـه  به رامبـه ر بـه  

ده کات. هه یه تـی،  دونیـا 

لـه  موتیـڤ و بیرۆکـه  سـه ره کییه کانی  لـه  سـه ره تاوه ، یه کێـک  هـه ر 
شـانۆنامه ی )خه ونه نمایشـێک( له  شـانۆنامه ی )کریسـتینا( دا بە ئاشـکرا 
هـه وادا  لـه   کـە  ده وێـت،  پیـاوه ی خـۆش  ئـه و  ده رده که وێـت؛ کریسـتینا 
له دایـک بـووه  و لـه  هـه وادا ده ژی، هـه ر له بـه ر ئه وه یشـه  سـه خته  له سـه ر 

زه وی و له نـاو خه ڵکـی ئاسـاییدا هه ناسـه  بـدات و بتوانێـت بـژی.

پێناسی ستریندبێرگ بۆ خه ونه نما یشێک

و  دیـد  شـانۆنامه کەدا،  کورتـی  پێشـه کییه کی  لـه   سـتریندبێرگ 
بۆچوونه کانـی خـۆی سـه باره ت بـه  )خه ونه نمایشـێک( و ته کنیکـی خه ون 
ڕوون ده کاتـه وه  و ده ڵێـت: “ده کرێـت هه مـوو شـتێک لـه  خه ونـدا ڕوو 
و  نادیـار  بنه مایه کـی  له سـه ر  نییـه ،  بوونیـان  شـوێن  و  زه مـه ن  بـدات ، 
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تێکه ڵه یـه ک  ده چنێـت:  نـوێ  نه خشـه ی  و  ده ڕێسـێت  وه هـم  واقیعییانـه  
ڕاگـوزاری.   و  ناماقووڵییـه ت  ئـازاد،  هۆنینـه وه ی  ئه زمـوون،  زه یـن،  لـه  
که سـایه تییه کان لـه ت ده بـن، دوو به رابـه ر ده بـن، دووبـاره  ده کرێنـه وه ، 
ده بنـه  هه ڵـم. ده ئاخزێـن، ڕه وان ده ڕۆن، گـرد ده کرێنه وه ، به اڵم ئاگاییه ک 
چاوه ڕێـی هه مـووان ده کات، ئه ویـش ئاگایـی ئـه و که سـه یه  کـه  خه ونه کـه  
ده بینێـت، چونکـه  چ نهێنیگه لێـک، چ ناکۆکییـه ک، چ بیرێکـی ویژدانـی و چ 
یاسایه ک نین. ئه و که سه ی خه ونه که  ده بینێت داوه ری ناکات، ڕاشکاوانه  
نادوێـت، ته نهـا ده گێڕێتـه وه ، بـه وه ی خه ونه کـه  زیاتـر ده ردهێنـه  ، بۆیـه  
که متـر شـادمانانه یه ، تۆنێکـی لـه  خـه م تێدایـه ، له میانـه ی ئـه و چیرۆکـه  
شـتێکی  هه مـوو  له گـه ڵ  هاوده ردییـه   هه ڵگـری  تێکچـووه دا  پارسـه نگ 
زینـدوودا. خـه ون، ڕزگارکـه ر، بـه  زۆری شـه رمهێن وه دیـار ده که وێـت، 
بـه اڵم کاتێـک ئازاره کـه  ده جه ڕێـت، ئیـدی خۆی بێدار ده بێته وه  و که سـی 
ئازارچه شـتوو له گـه ڵ واقیعـدا ئاشـت ده کاتـه وه ، کـه  هـه ر چه ندێـک پڕ له  
پـه ژاره  بێـت، بـه  بـه راورد له گـه ڵ خه ونـه  ئازاراوییه کـه دا، ئـه و په ژاره یـه  

لـه م سـاته دا ده بێتـه  جـۆره  له زه تێـک.”

ئـه م پێشـه کییەیش دووپاتکردنه وه یه کـی ئاشـکرای ئـه م نووسـه ره یه ، 
بـواری  زانیارییه کانـی  لێكۆڵینـه وه   بـه   سـه باره ت  ئاگادارییه کـی  چ  کـه  
ئـه وه   بـۆ  ئامـاژه ی  له وێـدا  لێکدانـه وه ی خـه ون  هه بـووه . سـتریندبێرگ 
لـه  خه ونـدا کات و شـوێن و که سـی خه ونبینیـش  کـردووه ، کـه  چـۆن 

بوونیـان نامێنێـت و هه مـوو سـنوور و یاسـایه ک الده برێـت.

پێچه وانـه ی  بـه   خه ونه نمایشـێک،  شـانۆنامه ی  لـه   سـترنبێرگ 
زۆربـه ی به رهه مه کانـی تـری، هیـچ هێرشـێک ناکاتـه  سـه ر ئافـره ت و لـه  
دژیانـدا ناوه سـتێته وه و بـه  تـه واوی لـه  ئافـره ت خـۆش بـووه  ، هـاوکات 
شـانۆنامه ی )خه ونه نمایشـێک( لـه و ڕقـه  پـاک ده کاتـه وه  و له بریـی ئـه وه  
بووه تـه  الیه نگیـری ئـه وان و نوێنـه ری خـودا و ده نگـی مرۆڤایه تـی لـه  
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پێگـه   و  ڕۆڵ  ئـه و  و  کۆده کاتـه وه   دا  )ئافره تێـک(  ئینـدرا  کاره کتـه ری 
گه وره یـه  ده به خشـێت بـه  ئافـره ت و لـه  ئافره تـدا به رجه سـته ی ده کات.

)ئه گنێـس( گه شـتێکی خواوه نـدی بـه  نـاوه وه  و ده ره وه دا ده کات، لـه  
ئاسـمانه وه ، لـه  باوه شـی هه وره کانـه وه  دێتـه  خـواره وه  بـۆ سـه ر زه وی 
و زۆر بـه  قووڵـی خـۆی ده خزێنێتـه  نێـو ئه زموونه کانـی خۆشه ویسـتی، 
و  ئاشـتبوونه وه   و  ڕێکه وتـن  لێبووردەیـی،  ده سـتلێکبه ردان،  خێـزان، 
ته نانـه ت مه سـه له  کۆمه اڵیه تییـه  جیـاواز و هه مـه  چه شنه کانیشـه وه . لـه  
نـاوه وه  بـۆ  لـه   هه مـان کاتـدا جواڵنـه وه  و ئاڕاسـته یه کی پێچه وانه یـش 
ده ره وه ، لـه م ئاڕاسـته یه وه  )ئه گنێـس( گـه وره  ده بێـت، ده کرێتـه وه  و لـه  
گه وره کـه ،  جیهانـه   ئاوێزانـی  و  ده ره وه   دێتـه   بچووکه که یـه وه   جیهانـه  

گـه ردوون و تێکـه اڵوی مـرۆڤ ده بێـت.

لـه م گه شـته وه  ئه گنێـس لـه  کچـی خودا وه  ده بێته  مرۆڤ و هه سـت به  
ژان و ئازار و خۆشیی و ناخۆشییه کانی مرۆڤ ده کات.

لـه  پیـاوه کان  کارەکتـه ره   هه مـوو  داوه   هه وڵـی  سـتریندبێرگ 
ئافره تێکـدا.  لـه   ئافره ته کانیـش  هه مـوو  و  کۆبکاتـه وه    کاره کته رێکـدا 
دوو  ته نهـا  شـانۆنامه که   هه مـوو  کردۆتـه وه   لـه وه   بیـری  له سـه ره تادا 
کارەکتـه ر، پیاوێـک و ژنێـک له خـۆ بگرێـت، لـه  یه کێـک لـه  ده ستنووسـه  
پیـاو  یـان دوو خانـه دا،  نـاودا  له ژێـر دوو  کۆنه کانیـدا کارەکته ره کانـی 
و ئافـره ت کۆکردووەتـە وه . هـه ر لـه و ده ستنووسـه  کۆنانـه دا پێشـنیازی 
درامـای  نموونـه   بـۆ  نووسـیوه ،  شـانۆنامه که   بـۆ  ناونیشـانی  چه ندیـن 
ڕاره وه کـه ، کۆشـکێکی هه ڵکشـاو، کچـی ئینـدرا، هه روه ها ئه م ناوانه یشـی 
بـۆ دیمه نـه کان نووسـیوه : پاییـز، دوای هاویـن، زسـتان و سـه رله نوێ 

ده گیرسـێته وه . )خه ونه نمایشـێک(  له سـه ر  دوایـی  بـه اڵم  پاییـز، 

سـتریندبێرگ شـانۆنامه که ی له سـه ر سـێ مه سـه له ی گرینگ ڕۆناوە ، 
گشـتی  شـێوه یه کی  بـه   ژیـان  به زه ییـه (  شـایانی  )مـرۆڤ  یه که میـان: 
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له سـه ر زه وی ئـازار و ژانـه ، خوداکانیـش پێویسـته  ئـه م ڕاسـتییه  بزانـن. 
دووه م: خۆشه ویسـتی به سـه ر هه موو شـتێکدا سـه ر ده که وێت، له وانه یه  
خۆشه ویسـتی بتوانێـت ڕێگایـه ک له نێـو ئـه م ئـازار و ژانـه دا بدۆزێتـه وه . 
سێیه میشـیان: هه ڵهێنانـی مه ته ڵـی جیهانـه ، ئـه وه ی لـه  پشـت ئـه و ده رگا 
ئازاره کانـی  بنه مـای  کـه   بکرێـت،  ئاشـکرا  پێویسـته   ئه فسـووناوییه وه 
مرۆڤـی له سـه ر بونیـاد نـراوه ، یـان ماناکانـی ڕێگایـه ک بـۆ کۆتاییهێنـان 

بـه و ده رگایـه وه  به نـده .

بکاتـه وه ،  دووپـات  ئـەوە  شـانۆنامه یه   بـه م  ده یه وێـت  سـتریندبێرگ 
کـه  ژیـان په ژاره یـه .  بنه مـای ئـه م بیرۆکه یه یـش ده گه ڕێتـه وه  بـۆ ئـه و 
سـه رچاوانه ی، ده ڵێـن لـه  ڕووانگـه ی ئـازار و ژانـه وه  ده گه ینـه  دیدێکـی 
ڕوون و ئاشـکرا.  له پشـت گوتـه ی کچه که یشـه وه ، کـه  ده ڵێـت، )مـرۆڤ 
شـایانی به زه ییـه ( هـزر و فه لسـه فه ی شـۆپنهاوه ر خـۆی حه شـارداوه ، 
پاکییـه .  ئاسـته کانی  به رزتریـن  مـرۆڤ،  ئازاره کانـی  به هـای  به تایبه تـی 

سـتریندبێرگ کاریگه ریـی کتێبه کـه ی شـۆپنهاوه ر )دونیـا وه ک ئیـراده  
کتێبه یـش  ئـه و  فه لسـه فییه که ی  بیرۆکـه   بـووه ،  به سـه ره وه   ی  بیـر(  و 
)گرینگـی ئیـراده ی ژیـان زیاتـر بوونێکه  له  ناوه وه یه ، به اڵم له به ر ئه وه ی 
ئـه وه  ته نهـا بـه ره و هه سـتکردن بـه  نه بوونمـان ده بـات، بۆیـه  پێویسـته  
نه فـی ئـه و بوونـه  بکرێـت.(  ئـه م کاریگه رییـه ش ته نهـا لـه  شـانۆنامه ی 
)خه ونه نمایشـێک( دا ڕه نگـی نه داوه تـه وه ، به ڵکـو به ر له  خه ونەنما یشـێک، 
لـه  سـێینه ی )بـه ره و دیمه شـق( و دواتریـش لـه  شـانۆنامه ی )سـۆناتای 

تارمایـی( دا ده بێتـه  ناوه ندێکـی گرینـگ.

لـه   )خه ونه نمایشـێک( شـانۆی شـیعره ، شـیعره   دەقـی  و  شـانۆنامە 
شـانۆدا و فه نتازیایه کـی شـیعری و شـیعرئامێز بنه ماکانـی پێکهێنـاوه : 
)شـیعر چییـه ؟ واقیـع نییـه ، بـه اڵم زیاتـر لـه  واقیـع... خـه ون نییـه ، بـه اڵم 
خه ونێکی بێئاگایه .(  هه روه ک سـتریندبێرگ خۆی ئاماژه ی بۆ کردووه . 
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به ریـن  ده روازه یه کـی  )خه ونه نمایشـێک(  بـه  شـانۆنامه ی  سـتریندبێرگ 
مۆدێرنـی  و  )ئێسپرێشـیونیزم(  دەربڕینخـوازی  شـانۆیه کی  ڕووی  بـه  
ئه وروپیـدا ده کاتـه وه  و شـانۆی ئه وروپـی لـه  قۆناغێکـه وه  ده گوێزێتـه وه  

بـۆ قۆناغێکـی تر.
سـه ره تای  لـه   و  )خه ونه نما یشـێک(  شـانۆنامه ی  نووسـینی  دوای 
ئـه م  ده کرێـت،  نه مایـش  برێـک(  )ئێنـگل  شـانۆنامه ی  دوانـزه دا،  مانگـی 
ده قه یـش یه کێـک نییـه  لـه  کاره  چاکه کانـی سـتریندبێرگ، نه مایشـه که یش 
سـه رکه وتنێکی ئه وتـۆ به ده سـت ناهێنێـت. بـه اڵم سـتریندبێرگ، لـه  مانگی 
دووی سـاڵی ١٩٠٢ دا، سـه رکه وتنێکی گـه وره  بـه  شـانۆنامه ی )کارڵـی 
دوانزه یـه م( لـه  دراماتـن بـۆ ڕه وتی شـانۆی سـویدی به ده سـت ده هێنیت، 
لـه  هه مـان کاتـدا ده سـت ده کات بـه  نووسـینی شـانۆنامه ی )گوسـتاڤی 

سـێیه م( و لـه  ناوه ڕاسـتی مانگـی سـێدا تـه واوی ده کات.
شانۆنامه ی )گوستاڤی سێیه م( یه کێکه  له  کاره  سه رسووڕهێنه ره کانی 
ئه م نووسه ره  و پڕه  له  دیمه ن و ڕووبه ڕووبوونه وه ی چاوه ڕواننه کراو.  
سـتریندبێرگ ڕۆڵێکـی گـه وره  و پرشـنگدار بـه م پادشـایه  ده به خشـێت، 
له نێـو حه زێکـی هه ڵه شـه  و شـەیدابوون بـۆ شـانۆ و هونـه ری نوانـدن 
و پادشـایه کی کولتووریـدا، سـێبه رێکی قووڵـی ژیانـی ئـه م پادشـایه  لـه  
هه ڕه شـه ی کوشـتن، خیانـه ت، پڕوپاگه نـده ی ژیانـی سێکسـی و ته نهاییدا 

به رجه سـته  ده کات.
سـێیه م(  )گوسـتاڤی  شـانۆنامه ی  ته واوکردنـی  بـه   سـتریندبێرگ 
به شـێکی زۆری مێـژووی سـوید و ژیانـی پادشـاکانی ده کاتـه  قۆناغێکـی 
شـانۆنامه   ئـه م  نووسـینی  بـۆ  مێژووییه کانـی.  شـانۆییه   گرینگـی 
لێکۆڵینـه وه ی سـه رچاوه  و  بـه  پشـکنین و  مێژووییانـه  کاتێکـی زۆری 
ڕووداوه  مێژووییه کانـه وه  خه ریـک نه کـردووه ، به ڵکـو زۆر لـه و گرفـت و 
کێشـانه ی، که  له و شـانۆییه  مێژووییانه دا خسـتونییه ته  ڕوو، ڕاسـته وخۆ 
لـه  بـارودۆخ و ڕه وشـی ژیانـی خۆیـه وه  وه ریگرتوون. بـه اڵم له ڕوانگه ی 
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کۆمه ڵێـک چاره سـه ری ڕادیکاڵییـەوە، دیـد و تابلـۆی قووڵـی درامییـه وه ، 
توانیویه تـی چەندیـن کارەکتـه ری ئاشـکرا و به هێـز ڕۆبنێـت.

سـتریندبێرگ بـۆ نووسـینی ئـه م شـانۆنامه  مێژووییانـه ، سـوودێکی 
شه کسـپیر  مێژوییه کانـی  شـانۆییه   ته کنیکـی  و  مێتـود  لـه   زۆری 
وه رگرتـووه ، به تایبه تیـش لـه و ڕووه وه ی، کـه  کارەکتـه ره  مێژووییه کانـی 
ڕۆژانەییەکانـی  کێشـە  و  گرفـت  بەرجەسـتەی  سـاکار  بەشـێوەیەکی 
مێژووییه کانیشـیدا،  شـانۆنامه   له نـاو  کـردووه .  ڕۆژانەیـان   ژیانـی  نـاو 
شـانۆنامه ی )گوسـتاڤ ڤاسـا( به  یه کێک له  باشـترین و پێگەیشـتووترین 

داده نرێـت. شـانۆییه کانی  به رهه مـه  

سـاڵه کانی  له نێـوان  و  بـووه   به هێـز  پادشـایه کی  ڤاسـا  گۆسـتاڤ 
لـه   ئـه م پادشـایه  ده سـه اڵتی  ١٥٢٣ – ١٥٦٠ دا حکومڕانیـی کـردووه ، 
چنگـی کڵێسـاکان ده رهێنـاوه  و توانیویه تـی سـویدیش لـه  ژێر ده سـه اڵتی 

بـکات. دانیمـارک ڕزگار 

ڕووداوه   و  سـنوور  شـانۆنامه یه   ئـه م  نووسـینی  بـۆ  سـتریندبێرگ 
مێژووییه کانـی وه ک خـۆی وه رگرتـووه ، هه ر به و شـێوه یه یش کارەکته ر 
و پاڵه وا نه کانـی ئـه و سـه رده مه ی هێنـاوه ، بـه اڵم بـه  شـێوه یه کی هونه ری 
و تازه  دایڕشـتوونه ته وه ، قۆناغێکی درێژی مێژوویی به  شـێوازێکی چڕ 
لـه  هێـڵ و ڕووداوێکـی شـانۆیی و ڕۆنانێکـی درامـی سـه رکه وتووانه دا 

کۆکردۆته وه .

لـه  بیسـت و پێنجـی مانگـی سێشـدا، سـتریندبێرگ و هارییـه ت بۆسـە 
کچێکیـان ده بێـت و نـاوی ده نێـن )ئاننـا- ماریـا(. بـه  له دایکبوونـی ئاننـا- 
نابێـت،  باشـتر  هارییـه ت  و  سـتریندبێرگ  هاوسـه ریی  ژیانـی  ماریـا، 
ناکۆکییه کانیـان سـه ر هه ڵده دەنـەوە ،  به ڵکـو هـه ر دوای چه نـد مانگێـک 
لـه  یه کتـری جیـا  کێشـه کانیان زۆرتـر و ئاڵۆزتـر ده بـن و سـه رله نوێ 

ده بنـه وه .
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هـه ر لـه م کاتانـه دا، له نێـو ئـه م ته نگـژه  و گێـژاوی ژیانـی ڕۆژانەیـە  دا، 
هاوته مه نێکـی  تـر،  که سـێکی  له گـه ڵ  دڵـداری  په یوه ندییه کـی  هارییـه ت 
خـۆی، کـه  ئه ویـش ئه کتـه ر ده بێت، ده به سـتێت. ئه م مه سـه له یه  به  قووڵی 
سـتریندبێرگ برینـدار ده کات، هه سـت بـه  خیانه تێکـی گـه وره  ده کات و 

هه مـوو دونیـا بـۆ ئـه و ده بێتـه  ژوورێکـی تاریـک و غه مگیـن و ته نهـا.

بـه و سـه رده مه  و  دا، سـه باره ت  لـه  سـاڵی ١٩٣٢  هارییـه ت  دواتـر 
نامه کانـی سـتریندبێرگ گوتویه تـی: “سـتریندبێرگ بـه  ته مـه ن له  من زۆر 
گه وره تـر بـوو، ئـه و ژیانـی خـۆی ژیابـوو، له گـه ڵ شـتگه له کانی ژیانـدا 

تـه واو بووبـوو، بـه اڵم مـن هێشـتا هـه ر ده سـتم پـێ نه کردبـوو.”

سـتریندبێرگ و هارییـه ت بۆسـە لـه  سـاڵی ١٩٠٢ ــه وه  بـه  تـه واوی 
لـه  یه کتـری جیـا ده بنـه وه ، هارییـه ت ماڵه کـه  بـۆ سـتریندبێرگ بـه  جـێ 
دێڵێـت و بـه  ته نهـا ده ژی. سـتریندبێرگ لـه  مانگـی هه شـتی سـاڵی ١٩٠٢، 
لـه  نامه یه کـدا بـه  هارییـه ت ده ڵێـت: “چیـت لـه  مـن ده وێـت؟  تـۆ ئێسـتا 
سه ربه سـتیت، ئـارام و به ختیاریـت، کـه  تـۆ له گـه ڵ منـدا هه سـتت به مانـه  
نه ده کـرد.... ئامێـز بـۆ ئـه و به ختیـاری و دڵخۆشـییه  بکـه ره وه ، کـه  مـن 
پـاك  بـا خه ونه کانـم  بهێنـه   مـن  لـه   واز  بـه اڵم  کردبوویـت،  لێـم زه وت 
بـن. دوای چاره نووسـی خـۆت بکـه وه ، بـه و شـێوه یه ی خـۆت ده ته وێـت، 
بـه اڵم لـه  چاره نووسـی مـن نزیـک مه بـه ره وه ، وه ک ئـه وه ی که سـێکی تـر 

هه ڵیبسـووڕێنێت.”

سـتریندبێرگ و هارییـه ت، لـه  به هـاری سـاڵی ١٩٠٤ دا، بـه  فه رمـی لـه  
یه کتـر جیـا ده بنـه وه ، ئـه م جیابوونه وه یه یش سـتریندبێرگ ده خاته وه  نێو 
ته نیاییه کـی ڕه هـاوه . لـه م ژیانـه  نوێیه یـدا، له نێـو خه مه کانـی و یاده وه ری 
و چاوه ڕوانـی و ژیانێکـی پـڕ لـه  پەشـێویدا، بـه  چـڕی ده سـت ده کاتـه وه  
بـه  نووسـین.  هـه ر لـه م کاتـه دا په خشـانه کانی )تـاک و ته نیـا( و کۆمه ڵـه  
شـیعری )یاریـی وشـه  و ورده  هونـه ر( بـاو ده کاتـه وه  و له سـه ر دوو 
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ڕۆمانیـش، )ژووره  گۆتییـه کان( و )ئـااڵ ڕه شـه کان( دا کار ده کات.

ده زگاکان  ڕووداوه ،  هه مـوو  ئـه م  شانبه شـانی  و  کاتـدا  هه مـان  لـه  
ئامادەکـردن   و  جیاکردنـه وه  به رهه مه کانـی،  کۆکردنـه وه ی  ده که ونـه  
و  نۆڤڵێـت  و  ڕۆمـان  هه مـوو  نموونـه   بـۆ  و سـه رله نوێ چاپکردنیـان، 
چیرۆکه کانـی، کـه  له نێـوان سـااڵنی ١٨٩٩ – ١٩٠٢ دا نووسـراون، لـه  
چه نـد به رگێکـی جیـادا و شانۆنامەکانیشـی، کـە لەنێـوان سـااڵنی ١٩٠٢- 

لـە بەرگێکـی تایبەتمەنـددا بـاو ده کرێنـه وه . ١٩٠٤دا نووسـراون، 

لـه م قۆناغـه دا، ده زگای چاپه مه نـی و چاپخانه کان، وه ک سـتراتیژێکی 
نـوێ، کتێـب بـه  نرخێکـی هـه رزان ده فرۆشـن و لـه م بـازاڕه  نوێیه یشـدا، 
به رهه مه کانـی سـتریندبێرگ ڕه واجێکـی زۆریـان ده بێـت و بـه  هه زاره هـا 
و  حه وتـه م  چاپـی  کتێبه کانـی  لـه   هه ندێـک  ده فرۆشـرێت.  لـێ  دانه یـان 
هه شـته م ده کرێـت، قوتابـی و نه وه یه کـی گه نـج ئـه م کتێبانـه  ده کـڕن و 
ستریندبێرگ له  هه موو کاتێک زیاتر له  خوێنه ره کانیه وه  نزیک ده بێته وه  
و زیاتـر ده چێتـه  نـاو خه ڵکـه وه و دەبێـت بـه  به شـێک لـه  به رهه مه کانـی.
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به شی ده یه م

له  “ئااڵ ڕه شه کان”ـه وه  بۆ “کتێبه  شینه کان”
و  ساتیرێکی کوشنده 

ستریندبێرگ،  دوای جیابوونه وه ی له  هارییه ت بۆسە، له و خانووه ی 
کـه  بـۆ ئـه م ژنـی سـێیه مه ی پێکـه وه ی نابـوو، بـه  ته نیا ده ژیا، بـه و هیوایه  
بوو هارییه ت بگه ڕێته وه  بۆ الی و ژیانێکی تر ده سـت پێبکه نه وه . به اڵم 
ئـه م ئاواتـه ی نایه تـه  دی و لـه و خانـووه  گه وره یـه دا، جگـه  لـه وه ی شـه ڕ 
له گـه ڵ هارییـه ت و کۆمه ڵگـە و خـودی خۆیـدا ده کات، نامـه  ده نێرێـت بـۆ 
هارییـه ت و هه مـوو که سـێکی دوور و نزیـک، هـاوکات بـه  چـڕی و بـه  
به رده وامـی ده سـت ده کات بـه  نووسـین. سـتریندبێرگ سـه رله نوێ لـه م 
ته نیاییـه دا ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـه ر ئـه و شـێوازه  سـاتیرئامێزه ی له وه وبه ر 
لـه  ڕۆمانه کانـی تریـدا، بـۆ نموونـه  )ژووری سـوور، ژنومێردایەتـی و 
کارانه یـدا  لـه و  ئه گـه ر  کردبـوو.  له سـه ر  کاری  دا  نـوێ(  مه مله که تـی 
و  کۆمه اڵیه تییـه کان  بنه مـا  سـه ر  کردبێتـه   ته نزئامێـزی  هێرشـێکی 
لـه م قۆناغـه ی ژیانیـدا بـه  ڕۆمـان و نووسـینه  ژن و ده سـه اڵت، ئـه وا 
و  هونـه ر  و  ئـه ده ب  دونیـای  سـه ر  ده کاتـه   هێـرش  سـاتیرئامێزە کانی 
که سـایەتییە  و  فەرهەنگـی  و  کولتـووری  دامـوده زگا  و  ڕۆژنامه وانـی 
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دیاره کان. ته نانه ت ڕدیکاڵه کانیش له م هێرشـه  ڕاسـته وخۆ و توندوتیژه  
سـاتیرییه ی سـتریندبێرگ ڕزگاریـان نابێـت.

هێـرش  تونـدی  بـه   دا  ڕه شـه کان(  )ئـااڵ  ڕۆمانـی  لـه   سـتریندبێرگ 
ده کاتـه  سـه ر نووسـه رانی ئـه و ده مـه  و بـه  دز و پیاوکـوژ و تاوانبـاری 
دووڕوو و بـێ مـۆراڵ ئاماژه یـان بـۆ ده کات. بـۆ نموونه  )گوسـتاڤ ئه ف 
ئـه و  گه وره کانـی  و  دیـار  نووسـه ره   لـه   ده بێـت  یه کێـک  جه یه رسـتام( 
سـه رده مه ، ده که وێتـه  بـه ر هێرشـێکی توندوتیـژی بێبه زه ییانـه ی ڕۆمانی 

)ئـااڵ ڕه شـه کان(ی سـتریندبێرگ-ەوە. 

که سـایه تیی سـه ره کیی ڕۆمانه کـه ، نووسـه رێکه  و ده بێتـه  وێنه یه کـی 
کاریکاتێری گوسـتاڤ جه یه رسـتام؛ گاڵته  به  که سـایه تیی ئه م نووسـه ره  
ده دات  گه مـارۆی  ڕوویه کـه وه   هه مـوو  لـه   و  ده کات  به رهه مه کانـی  و 
ئـه م نووسـه ره   کـه   ئه وه یـه   ئـه وه ی جێـگای سـه رنجه ،  و ده یشـکێنێت. 
بـه   ئێسـتا  بـه اڵم  بـووه ،  سـتریندبێرگ  نزیکـی  هاوڕێیه کـی  له وه وبـه ر 
ڕکه بـه ری خـۆی ده زانێـت و هێرشـی ده کاتـه  سـه ر. دوای ته واوکردنـی 
ئـه م ڕۆمانـه ، هـه ر زوو ده ینێرێـت بـۆ ده زگای چـاپ و بـاو کردنـه وه ، 
بـه اڵم هیـچ ده زگایـەک لەبـەر زمانـە زبرەکـەی بـاوی ناکاتـه وه  و هـه ر 
بـه  به رده وامـی  ئـه وه   دوای  ده نێرنـه وه .  بـۆ   ده ستنووسـه کەی  زوو 
له نێـوان سـااڵنی ١٩٠٥ و ١٩٠٦ دا هه وڵـی بـاو کردنـه وه ی ئـه م ئـااڵ 
له گـه ڵ ده زگاکانـی ده ره وه ی  ڕه شـانه ی ده دات، هه روه هـا  هه وڵه کانـی 
ئـه م  نابێـت  قایـل  هیـچ شـوێنێک  و  ده بێـت  بێسـوود  واڵتـی سـویدیش 

ڕۆمانـه  بـاو بکاتـه وه .

یه کێـک لـه  هـاوڕێ دێرینه کانـی، دوای خوێندنـه وه ی ده ستنووسـه که ، 
ئامۆژگاریـی سـتریندبێرگ ده کات ئـه م ڕۆمانـه  بـاو نه کاتـه وه ، هه روه ها 
ئـه و هاوڕێیـه ی ئامـاژه  بـۆ ئه وه یـش ده کات، کـه  بـاو کردنـه وه ی )ئـااڵ 
ڕه شـه کان( بـۆ ئـەو، وه ک خۆکـوژی وایـه  و زیانـی زۆرتـره  لـه سـوود. 
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هـه ر  بـه   ده یه وێـت  و  نـادات  گوتانـه   بـه و  گـوێ  سـتریندبێرگ  بـه اڵم 
شـێوه یه ک بـووه  ڕۆمانـی )ئـااڵ ڕه شـه کان( بـاو بکاتـه وه .

ده سـتی  ده گه یشـته   خێـرا  ده ینووسـی،  ئـه وه ی  سـتریندبێرگ 
خوێنه ره کانـی، به رهه مه کانـی زوو چـاپ ده کـران و هـه ر زوویـش بـاو 
نووسـین  به رده وامـی  پرۆسـه یه کی  لـه   هه میشـه   خۆیشـی  ده کرانـه وه ، 
و داهێنانـدا ده بێـت. بـه اڵم ئـه م مه سـه له یه  بـۆ ڕۆمانـی )ئـااڵ ڕه شـه کان( 
هیـچ  کـردووه ،  بـۆ  ئاماژه یشـمان  له وه وبـه ر  وه ک  ناکه وێتـه وه ،  وا 
داموده زگایەکـی چاپەمەنـی نایه وێـت چاپـی بـکات و ده ستنووسـه که  لـه  

ده مێنێتـه وه . مێزه که یـدا  چه کمه جـه ی 

بیتهۆڤن و شه وچه ره ی مۆسیقا

لـه  کاتێکـدا، کـه  سـتریندبێرگ عه وداڵی دۆزینـه وه ی ده زگایەک ده بێت 
بـۆ چـاپ و بـاو کردنـه وه ی ڕۆمانـی )ئااڵ ڕه شـه کان( و تۆڵه کردنه وه  له  
ناوه نـده  ڕۆشـنبیری و ئه ده بـی و کولتوورییه کـه ی سـوید،  بـه  شـه و لـه  

ماڵه وه  کۆنسـێرتی مۆسـیقا ڕێک ده خات.

بـواری  به تواناکانـی  هونه رمه نـده   لـه   گرووپێـک  مه به سـته   ئـه م  بـۆ 
تـا  ده کاتـه وه   کـۆ  ماڵـه وه   لـه   سـتۆکهۆڵم  ده مـه ی  ئـه و  مۆسـیقای 
مۆسـیقای  شـه یدای  سـتریندبێرگ  بژه نـن.  بیتهۆڤـن  سـیمفۆنیاکانی 
کالسـیکی، بـه  تایبه تیـش بیتهۆڤـن ده بێـت و بـه  به رده وامـی گوێـی لـه  
سـیمفۆنیاکانی گرتـووه ، هه ندێـک جـار هـه ر له ژێـر کاریگه ریـی بیتهۆڤندا 
به رهه مه کانـی نووسـیون . ئـه م شـه وه  مۆسـیقییانه یش، کـه  سـتریندبێرگ 
بـه  )پیره مێرده کانـی بیتهۆڤـن( ئامـاژه ی بـۆ ده کـرد، وه ک خۆراکـی ڕۆح 
وابوون بۆ ئه و.  زۆرجار )ئاکسـل( ی برای ئاماده ی ئه م شـه وانه  بووه  
و له سـه ر پیانـۆ دانیشـتووه  و به شـداریی ئـه م ئاهه نگـه  مۆسـیقییانه ی 

کـردووه .
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ناوه نده کـه   لـه   ده یویسـت  ژیانیـدا،  قۆناغـه ی  لـه م  سـتریندبێرگ 
لـه  هـاوڕێ و که سـه   دانه بڕێـت، هـه ر له بـه ر ئه وه یشـه  خه ڵکێکـی زۆر 
نزیکه کانی بۆ ئه م شـه وانه  بانگهێشـت ده کردن، به ده م شـه رابخواردنه وه 
بـه   هه روه هـا،  گرتـووه .  سـیمفۆنیایانه   لـه م  گوێیـان  نانخواردنـه وه ،  و 
پێچه وانـه ی ئـه و نه وه یـه وه ، کـه  لـه  ڕۆمانـی ئـااڵ ڕه شـه کاندا هێرشـیان 
ده کاتـه  سـه ر، لـه  نـه وه  نوێیه کـه  نزیـک ده بێتـه وه  و تێکـه اڵوی نووسـه ره  
چـاوی  بـه   و  ده دات  هانیـان  ده دات،  یارمه تییـان  ده بێـت،  گه نجـه کان 

ده کات. سـه یریان  ڕێـزه وه  

ئـه م شـه وه  مۆسـیقییانه  لـه  ماڵـی سـتریندبێرگ، بـه  تایبه تـی شـه وانی 
شـه مموان هـه ر بـه رده وام ده بێـت و هه ندێـک لـه  سـه رچاوه کان ئامـاژه  
دوا  سـتریندبێرگ،  مردنـی  لـه   بـه ر  مانـگ  دوو  کـه   ده کـه ن،  ئـه وه   بـۆ 

گێـڕاوه . بیتهۆڤنیـان  ئێواره خوانـی 

چاپی یه که می “ئااڵ ڕه شه کان”

دوای سـێ سـاڵ و لـه  سـاڵی ١٩٠٧ دا، ده زگایەکـی بچـووک، کـه  کار 
بـۆ فراوانبوونـی چاپه مه نییەکانیـان و دابه شـکردنی کتێبه  چاپکراوکانیان 
بـه  شـێوه یه کی به ربـاو ده کـه ن، بڕیـار ده ده ن ده سـتبه جێ ڕۆمانـی )ئـااڵ 
ڕه شـه کان( بـاو بکه نـه وه . هه روه هـا خاوه نـی ئـه م دەزگایـە ، خوێنه رێکی 
هه میشـه یی سـتریندبێرگ-یش ده بێـت، هـه ر له بـه ر ئـه وه  چاپکردنـی ئـه و 

ڕۆمانـه  بـه  ئه رکێکـی سه رشـانی خـۆی ده زانێت.

دواجـار، لـه  کۆتایـی مانگـی پێنجـی سـاڵی ١٩٠٧ دا، ڕۆمانـی )ئـااڵ 
ڕه شـه کان( بـاو ده کرێتـه وه  و خوێنه رێکـی زۆر لـه  خـۆی کـۆ ده کاتـه وه  
و له مـاوه ی چه نـد ڕۆژێکـدا لـه  بازاڕه کانـدا نامێنێـت. ده زگای ناوبراویش 
له بـه ر ئـه و هه ڵایـه ی کتێبه کـه  لـه  نێوه نـده  ئه ده بـی و ڕۆشـنبیرییه کاندا 
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ده ینێتـه وه ، بڕیـار ده دات جارێکـی تـر چاپـی نه کاتـه وه . ئه مه یـش ده بێتـه  
هـۆی تووڕه بوونـی سـتریندبێرگ لـه  الیه کـه وه  و لـه  الیه کـی تریشـه وه  
ڕه شـدا،  بـازاڕی  لـه   و  بـکات  ده سـت  ئـه و  و  ده سـت  ئـه م  ڕۆمانه کـه  
)ئـااڵ ڕه شـه کان(  بـاو کردنـه وه ی  بـه رز بفرۆشـرێته وه .   بـه  نرخێکـی 
وه ک  سـتریندبێرگ  به هێـز  شـێوه یه کی  بـه   ده کـرا،  چـاوه ڕوان  وه ک 
نووسـه رێکی گـه وره  و ناسـراو و به ئه زمـوون، برینـدار و له که داریـش 
ده کات. ڕۆژنامـه کان الیه نگیـری ئـه و که سـانه  ده کـه ن، کـه  له  ڕۆمانه که دا 
هێرشـیان کراوه تـه  سـه ر، له بـه ر ئـه وه  ڕۆمانه کـه  ده که وێتـه  بـه ر شـااڵو 
کاتـه ی  ئـه و  ڕۆژنامه کانـی  و  ڕه خنه گـر  بێبه زه ییانـه ی  ڕه خنه یه کـی  و 

سوید.

وه ک له وه وبه ر باسمان کرد، یه کێک له و نووسه رانه ی ستریندبێرگ 
لـه م ڕۆمانـه دا بـه  تونـدی هێرشـی ده کاتـه  سـه ر و بـه  زمانێکـی ته نـز و 
گاڵته ئامێـز و زبـر به رجه سـته ی ده کات، هـاوڕێ دێرینه کـه ی )گوسـتاڤ 
ئـه ف جه یه رسـتام( ده بێـت. هێرشـه کانی سـتریندبێرگ کاریگه رێتییه  کـی 
ڕووی  لـه   تایبه تـی  بـه   ده بێـت،  نووسـه ره وه   ئـه م  به سـه ر  زۆریـان 
ده روونییـه وه  و دوای دوو سـاڵیش به سـه ر بـاو کردنـه وه ی ڕۆما نـی 

)ئـااڵ ڕه شـه کان( دا، له پـڕ کۆچـی دوایـی ده کات و ده مرێـت.

ڕۆمانـی  و  سـتریندبێرگ  سـه رله نوێ  نووسـه ره ،  ئـه م  مردنـی  بـه  
)ئـااڵ ڕه شـه کان( ده که ونـه وه  بـه ر ڕه حمه تـی ڕه خنـه  و ته نانـه ت خه ڵکـی 
ئاسـاییش: بـە پیاوکـوژ ئامـاژە بـۆ سـتریندبێرگ دەکـەن و هـۆی مردنـی 

ئـەو.  ئه سـتۆی  ده خه نـه   )جه یه رسـتام( 

دواجـار سـتریندبێرگ ناچـار ده بێـت ڕوونکردنه وه یه ک سـه باره ت به  
ڕۆمانه کـه ی، وه ک داکۆکییـه ک بنووسـێت، بـه اڵم ئـه م ڕوونکردنه وه یه  تا 

سـتریندبێرگ خـۆی لـه  ژیانـدا ده بێت بـاو ناکرێته وه .
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کتێبه  شینه کان

سـتریندبێرگ له  سـاڵی ١٩٠٦ دا ده سـت ده کات به  نووسـینی یه کێک 
لـه  پـرۆژه  گه وره کانـی، بـه  نـاوی )کتێبـه  شـینه کان( ــه وه .  ئـه م کتێبـه  
بـه  چـڕی و بـه  درێـژی و لـه  چـوار به رگـدا، باسـی ڕه وشـی ئه ده بـی، 
زۆر  لـه   هه روه هـا  ده کات.  ئایینـی  و  زانیـاری  هونـه ری،  کولتـووری، 
و  هونـه ری  که سـایه تییه   زۆربـه ی  سـه ر  بـۆ  هێرشێکیشـه   ڕووه وه ، 
کولتووری و ڕۆشـنبیره کانی ئەو کاتەی سـوید، ئه وه ی له  ڕۆمانی )ئااڵ 
ڕه شـه کان( دا ڕزگاری بووبێـت و بـه ر ته نـز و سـاتیری سـتریندبێرگ 
نەکەوتبێـت، لـه  کتێبـه  شـینه کاندا ڕزگاری نابێـت و بـه ر ده که وێـت.  ئـه م 
کتێبه  شینه  ته نها هێرشکردنه  سه ر ڕۆشنبیرانی سوید و سوید نه بووه ، 
به ڵکو له  بواری زانسـت و زانسـته  سروشـتییه کاندا هێرشـێکی توندیش 
لێکۆڵینـه وه   سیسـته می  و  زانسـت  و  کولتـوور  هه مـوو  سـه ر  ده کاتـه  
زانسـتییه کانی ئه وروپـا. سـتریندبێرگ لـه م کتێبـه دا فـۆرم و سـتایلێکی 
دەکات؛  شـتێک  هه مـوو  له گـه ڵ  مامه ڵـه   و  ده هێنێـت  کار  بـه   جیـاواز 
گـه وره  و بچـووک: تێکسـتی کـورت، بیـره وه ری، ڕه وشـی ژیانی ڕۆژانه ، 
کورته چیـرۆک، په خشـان، ئـاکار و مـۆراڵ، زمـان، زانسـتی سروشـتی، 
ماتماتیـک، ده قـی فه لسـه فه ، دیالـۆگ، وتووێـژ له گـه ڵ )سـوێدنبۆرگ( و 
هه ندێـک جاریـش لـه  بیۆگرافیـا و ژیانـی خۆیـه وه  ده سـت پـێ ده کات. 
ئه مـه  جگـه  لـه وه ی به شـێکی زۆری چـوار به شـه که ی ته رخـان کـردووه  
ئـه م  ده بنـه  الیه نێکـی گرینگـی  ڤاگنـه ر  بیتهۆڤـن و  باسـی مۆسـیقا،  بـۆ 

ئاوڕلێدانه وه یـه .  و  باسـکردن 

سـتریندبێرگ، له م کتێبه دا هێرشـیش ده کاته  سـه ر ئه ستێره ناسـه کان، 
لـە  ئـه وه ی  له بـه ر  زڕه زانسـتی،  بیـری  و  زانستناسـان  کیمیاگـه ره کان، 
لێکۆڵینـه وه  و ئه زموونـه  زانسـتییه کانیان خودایـان پشـتگوێ خسـتووه . 
و  گێچـه ڵ  تووشـی  کتێبه یـه وه   ئـه م  بەهـۆی  ئـه وه ی  بـۆ  هه روه هـا 
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لێپێچینـه وه  و دادگا نه بێتـه وه ، بۆچـوون و هێرشـه کان ئاوێتـەی چه ندیـن 
هێماگـه ل ونهێنیئامێـز و سـیمبوڵ ده کات. لـه  سـه ره تادا ئـه م کتێبـه ، کـه  
لـه  هـه زار و دووسـه د الپـه ڕه  و چـوار بـه ش پێکهاتـووه ، بـه  )سـینتێزێک 
بـه   ده بێـت  ناونیشـانه که ی  دواجـار  بـه اڵم  ده کات،  نـاوزه د  ژیانـم(  لـه  
)کتێبـه  شـینه کان(. ئـه م کتێبـه  گـه وره  شـینه ، لـه  زۆر ڕووه وه  ده روازه  
بـۆ دونیایه کـی تـری نـاوه وه ی مـرۆڤ ده کاتـه وه ، ژیـان ده به سـتێته وه  
تـر.  ژیانێکـی  به هێـزی  سـیمبولێکی  ده بێتـه   مـه رگ  و  مردنـه وه   بـه  
تـری  به رهه مه کانـی  هه مـوو  وه ک  گه وره یـه ،  کتێبـه   ئـه م  سـتریندبێرگ 
بـه  ده سـت نووسـیوه  و لـه  هه مـوو ژیانیـدا هیـچ جـۆره  ئامێرێکـی چاپـی 
لـه   ژیانـی  درێژایـی  بـه   ده سـتوخه تی  نه هێنـاوه .  کار  بـه   نووسـین  بـۆ 
فۆرمێکـی جوانـدا جێگیـر بـووه  و ئاسـان بـووه  بـۆ خوێندنـه وه . جـۆره  
و  و سـۆز  هه سـت  هێـزی  و  نووسـین  سـتایلی  له نێـوان  ناته ریبییـه ک 
هێمـن  شـێوه یه کی  بـه   پیته کانـی  هه یـه ،  بیرکردنه وه یـدا  چۆنیه تـی 
هه ڵگـری ئـه و بورکانـه  به هێـزه ن، کـه  نووسـینه کانی له خـۆ دەگـرن. ئـه و 
شـێواز و فۆرمـه ی لـه  دروسـتکردنی پیـت و وشـه کاندا هـه ن، لـه  کاتـی 
ده سـتوخه تدا  لـه   ئه فسـوونی  هێزێکـی  جـۆره   و  دەبـن  ون  چاپکردنـدا 
هـه ن، کـه  یاده وه ریـی زمـان لـه  چاخـه  جیاوازه کانـدا له خـۆ ده گرێـت و 
بـە چـاپ کـردن نامێنێـت. کـه  سـتریندبێرگ بـه  ده سـتوخه تی خـۆی، بـه  
قه ڵه مه کـه ی ده سـتی و له سـه ر ڕووپـه ری کاغه زێکـی سـپی ده نووسـێت 
و پیت و وشـه کان فۆرمی خۆیان وه رده گرن، ئه زموونی سـتریندبێرگ، 
کـه   دونیایـه ی،  ئـه و  و  ڕابـردووی  و  ئێسـتا  ژیانـی  یاده وه رییه کانـی، 
له وبـه ری وشـه کانیه وه وه سـتاون و بوونیـان هه یـه ، هـه ر وه ک ڕیتـم و 

تۆنـی مۆسـیقا بـه  ته نهایـی له دایـک ده بـن.

و  ڕۆحـی  کردارێکـی  جـۆره   سـتریندبێرگ  بـۆ  به ده ستنووسـین 
بـۆ  بـوون  سـه ره تایه ک  وشـه یه ک  و  پیـت  هه مـوو  بـووه ،  مێتیدیشـن 
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چرپه یـه ک، جه نگێـک، شـه ڕێکی ناوخـۆ، خوێـن و ژیـان بـه  به رکردنیانـدا، 
نووسـینه که . پرۆسـه ی  لـه   بـووه   به شـێک  وشـه یه ک  و  پیـت  هه مـوو 

ستریندبێرگ له  چوار کتێبی شیندا

سـتریندبێرگ، کـه  هه مـوو سـاڵه کانی کۆتایـی ژیانـی بـۆ نووسـینی 
بـه م شـێوه یه  باویـان ده کاتـه وه : به رگـی  ئـه م کتێبـه  ته رخـان ده کات، 
تـازه ی شـین  یه کـه م، کتێبێکـی شـین، ١٩٠٧، به رگـی دووه م، کتێبێکـی 
١٩٠٨، به رگـی سـێیه م، کتێبێکـی شـین ١٩٠٨، به رگـی چـواره م، کتێبێکـی 

تـری شـین ١٩١٢.

بـه  )ئیمانۆئێـل  ئـه م کتێبـه  شـینه  پێشـکه ش ده کات  به شـی یه که مـی 
سـوێدنبۆرگ( که  به  مامۆسـتا و ڕابه ر و ڕێگاپێشـانده ری خۆی ده زانی. 
ئه م زاته  گه وره  سـویدییه  له  سـاڵی ١٦٨٨ له  سـتۆکهۆڵم له  دایک  بووه  
و لـه  سـاڵی ١٧٧٢ لـه  له نـده ن کۆچـی دوایـی کردووه . سـوێدنبۆرگ جگه  
لـه وه ی پسـپۆر و شـاره زایه کی گـه وره ی زانسـته  سروشـتییه کان بـووه ، 
فه یله سـووف و ڕاڤه کارێکـی به توانـای ئینجیـل و سـۆفییه کی مه سـیحیش 
بـووه.  ته رمـی ئـه م زانـا گه وره یـه  لـه  سـاڵی ١٩٠٨ دا ده هێنرێتـه وه  بـۆ 
سـوید و لـه  ڕێوڕه سـمێکی گـه وره  و شـکۆمه نددا، لـه  کڵێسـای شـاری 

ئۆپسـاال بـه  خاک ده سـپێردرێته وه .

سـه ر  بـۆ  گه ڕاوه تـه وه   یه که مه یـدا،  به شـی  لـه م  سـتریندبێرگ 
مه سـه له ی ئافـره ت و ئـەوە دووپـات ده کاته وه ، کـه  ئه و هه رگیز خۆی به  
دوژمنـی ئافـره ت نه زانیـوه ، کـه  ئـه و هه میشـه  ئافره تێکـی خۆشویسـتووه  
و منداڵـی لـه  سـێ ئافـره ت دروسـت کـردووه . بـه اڵم ئـه و به هـا و پێگـه ی 
ئافره تـی لـه  هه مـوو ڕوویه کـه وه  لـه  خـوار پیـاوه وه  دانـاوه  و هه رگیـز 
بـه  چـاوی یه کسـانی سـه یری ژنـی به رامبـه ر بـه  پیـاو نه کـردووه . هـه ر 
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ئیبسـن، دوژمنـه  گه وره کـه ی  لـه م ده روازه یـه وه  هێـرش ده کاتـه  سـه ر 
خـۆی و بـه  تونـدی ڕه خنـه  لـه  شـانۆنامه ی ) ماڵـی بووکه ڵه ( ده گرێت، که  

بووبـووه  سـیمبوڵ بـۆ سه ربه سـتیی ئافـره ت.

لـه الی  شـانۆنامه یه یه ،  ئـه م  سـه ره کیی  کارەکتـه ری  کـه   )نـورا( 
سـتریندبێرگ که سـێکی درۆزنه ، ناڕه سـه نه  و خۆی به  قوربانیی ده سـتی 
پیاو ده زانێت، که  وا نییه . ئه وه ی نورایش ده یکات، جگه  له  ملکه چکردنی 
مێرده کـه ی هیچـی تـر نییـه ، نـورا ده یه وێـت خاوه نده سـه اڵت، سـوڵتان و 
حکومـڕان بێـت، به بـێ ئـه وه ی بـۆ ئـه م کاره  لـه  دایـک  بووبێـت. ئـه و 
وه ک ئافـره ت هیـچ هه سـت و سـۆزێکی نـه  بـۆ مـاڵ و منـداڵ هه یـه  و 
نـه  بـۆ مێرده کـه ی. نـورا دوای ئـه وه ی هه مـوو شـته کان ده شـێوێنێت و 
ماڵه کـه ی تێـک ده دات، لـه  ماڵـه وه ده چێتـه  ده ره وه ، بـه اڵم پرسـیاره که  
ئه وه یـه  )نـورا بـۆ کـوێ ده چێت؟( بێگومان بۆ سـه ر شـه قامه کان، هه موو 

ده روازه کانـی مـاڵ ، ده چنـه وه  سـه ر شـه قامه کان.

لـه  به شـی دووه مـدا، بـه  چـڕی باسـی ئـه و قه یـران و دابـڕان و بـاره  
ده روونییـه  خراپـه ی خـۆی ده کات، به تایبه تـی دوای ئـه وه ی هارییـه ت 
بۆسـە لـه  چـواری مانگـی چـواری سـاڵی ١٩٠٨ دا هاوسـه رگیری له گـه ڵ 
)گونـار فینگـۆر(دا ده کات. هه روه هـا به شـی کۆتایـی و به شـی سـێیه م، 
له ژێـر کاریگه ریـی سـوێدنبۆرگ-دا ته رخـان ده کات بـۆ ژیـان لـه  دوای 

مه رگ.

لـه م به شـه دا وێنـه ی مـه رگ لـه  چه ندیـن ڕه نگـی جوانـی دوورگه یه کدا 
ده کێشـێت، لـه م دوورگه یـه دا ژیـان تـه واو بـووه ، مـرۆڤ لـه  پشـوویه کی 
ئه بـه دی، دوای هه مـوو نه هامه تییه کانـی دونیـا بـه  ئارامـی لـه  ڕه وشـێکی 
تایبه تمه ند و له  ده ره وه ی کات و شـوێنه وه  له  دایک ده بێته وه . هه ر له م 
دوورگـه ی مه رگـه دا، ڕابه رێکـی گـه وره ، مامۆسـتایه کی ڕۆحـی دێـت و 
هه ندێـک شـت بـۆ مـردووه کان ڕوون ده کاتـه وه ، بـۆ نموونـه  بۆچـی ئـه و 
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که سـانه  بوونـه  دایـک و باوکـی ئێمـه  و که سـانێکی تـر نه بـوون، بۆچـی 
بـه و شـێوه یه  ژیانیـان گوزه رانـدووه ، بۆچـی ئـه و کارانه یان کـردووه ، که  
خۆیـان حه زیـان پـێ نه کـردووه  و ناچـار کـراون، بۆچـی که سـانێکی تـر 
ئـه و مافه یـان بـه  خۆیـان داوه  که سـانێکی تـر بچه وسـێننه وه . بـه اڵم هیـچ 
شـتێک ده ربـاره ی نهێنییـه  گه وره کانـی دونیا فێر نابـن، ته نها ئه وه یان بۆ 
دووبـاره  ده کرێتـه وه ، کـه  ئه و زانیارییانه ی له سـه ر زه وی وه ریانگرتووه  

و فێـری بـوون، هه مـووی درۆیـه  و دوورن لـه  ڕاسـتییه وه .

و  ته بـا  شـێوه یه کی  بـه   ده یانه وێـت  دوورگه یـەدا  لـه م  مـردووه کان 
لێبوورده یـی له گـه ڵ ئـه وه ی به سـه رچووه  و تێپه ڕیـوه ، سـه رله نوێ یـه ک 

بگـرن و بـڕوای خـودا بـه  ده سـت بهێننـه وه .

به شـی چواره مـی ئـه م کتێبـه ، کـه  لـه  سـاڵی ١٩١٢ دا، به چه نـد مانگێک 
بـه ر لـه  کۆچـی دوایـی خـۆی بـاو ده کرێتـه وه ، ته نهـا دوانـزه  لێکۆڵینـه وه  

له خـۆ ده گرێت.

ماتماتیکـه ،  ده ربـاره ی  چـواره م  به شـی  لێکۆڵینه وه کانـی  زۆربـه ی 
سـتریندبێرگ لـه م به شـه دا ئامـاژه ی بـۆ ئه وه  کردووه ، کـه  ئه و هه ر زۆر 
کـه م لـه  گوتـار و کتێبـه  زانسـتییه کاندا ئـاوڕی لـه  ماتماتیـک داوه تـه وه ، 

له بـه ر ئـه وه  لێـره دا هه وڵـی داوه  ئـه و که لێنـه  پـڕ بکاتـه وه .

ئـه و  پیاچوونه وه یه کـی  و  کۆکردنـه وه   وه ک  شـینه کان،  کتێبـه  
بوارانه یه ، که  سـتریندبێرگ به  درێژایی ته مه نی کاری له سـه ر کردوون، 
بـواری  لێکۆڵه ره وانـی  و  ڕه خنه گـر  و  پسـپۆڕ  ڕووه یشـه وه   لـه م  هـه ر 
سـتریندبێرگ، بـه  یاداشـتگه لێکی گـه وره  و گشـتگر ئامـاژه ی بـۆ ده کـه ن.  
لـه   ڕامـان  لـه   تـژی  و  هه مه الیه نـه   ئاوڕدانه وه یه کـی  بـه   تـر  هه ندێکـی 
ژیانێکـی لێوانلێـو لـه  به رهـه م، تەنگـەژە و قەیـران، هه ڵکشـان و داکشـان، 
ڕووبەڕووبوونـه وه  و به ره نگاربوونـه وه ی ژیـان و مـه رگ، ناوزه دیـان 
کردووه .  سـتریندبێرگ له م کتێبه وه ، ئه و هه سـته ی له  ال دروسـت بووه  
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و گه یشـتۆته  ئـه و بڕوایـه ی، کـه  ژیـان به ره و کۆتایـی ده ڕوات، هه ر بۆیه  
گوتویه تـی: “هه مـوو ئـه وه ی ده مه وێـت و ده مویسـت بیڵێـم، گوتـم.”

له گه ڵ باو بوونه وه ی ئه م کتێبه  شینانه ی ستریندبێرگ، خوێنه رێکی 
زۆر  لـه  ده وری ئـه م نووسـه ره ، لـه  هه مـوو چیـن و توێژه کانـی کۆمـه ڵ 
ده هێنێـت،  بـه  ده سـت  گـه وره   کتێبه کـه  سـه رکه وتنێکی  ده بنـه وه  و  کـۆ 

هه تـا خۆیشـی لـه  ژیانـدا ده بێـت، بـۆ چه ندیـن جـار چـاپ ده کرێتـه وه .

دوا چیرۆکه کان

سـتریندبێرگ هـه ر لـه  سـاڵی ١٩٠٦ دا، جگـه  لـه  )کتێبـه  شـینه کان(، 
بـه  دوو ڕۆمانـی بچـووک )ئاهه نگـی سـه ربانگرتن( و )قۆچـی قوربانـی( 
کۆتایـی بـه و پرۆسـه ی گێڕانه وه یـه  ده هێنێـت، کـه  بـه  درێژایـی ته مه نـی 

ئه ده بـی خـۆی کاری له سـه ر کردبـوو.

بـه  ڕۆمـان ونووسـینه کانی  بـه راورد  بـه   ئـه م دوو ڕۆمانـه  کورتـه ، 
بـۆ  ئاماژه یه کـن  و  نیـن  ئه وتـۆدا  ئاسـتێکی  لـه   ڕووه وه   زۆر  لـه   تـری 
له ده سـتدانی ده سـه اڵتی ئه ده بـی. له گـه ڵ هه مـوو کـه م و کورتییه کیشـدا، 
سـه رنجه ،  جێـگای  ڕووه وه   زۆر  لـه   سـه ربانگرتن(  )ئاهه نگـی  ڕۆمانـی 
بـۆ  جیـاوازی  و  نـوێ  ته کنیکێکـی  و  سـتایل  سـتریندبێرگ  به تایبه تـی 

گێڕانـه وه ی ئـه م ڕۆمانـه  بـه  کار هێنـاوه .

لـه م ته کنیکه یـدا، ڕێـگای بـه  خـۆی داوه  لـه  ڕووداوه کانـی ئـه و چه نـد 
ئـه م  سـه ره کیی  پاڵه وانـی  بکه وێتـه وه .  ده ر  نوێـدا  سـه ده یه کی  سـاڵه ی 
ڕۆمانـه ، که سـێکی )کۆنسـێرڤاتۆره (، واتـه  ئـه و که سـه ی پیشـەی ئەوەیـە، 
کـە  کاری هونـه ری دێریـن کـۆ ده کاتـه وه  و چـاک و نۆژەنییان ده کاته وه . 
ئه م که سـه  له سـه ره تای ڕۆمانه که وه ، به هۆی ڕووداوێکه وه  له  ماڵه که ی 
سـه ره مه رگدایه .  لـه   و  که وتـووه   جێـگادا  لـه   سـتۆکهۆڵم  لـه   خۆیـدا، 
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نـه   ئـه م که سـایه تییه وه ، هوروژمـی وێنـه  کـه   )الالشـعور(  نائاگایـی  لـه  
ئـه م مرۆڤـه وه   لـه  سـاتەکانی ژیانـی  نـه  کۆتایـی،  سـه ره تایان هه یـه  و 
ئـه م  نـاوه وه ی  مه نه لۆگێکـی  ئه مه یـش  ده رده کـه ون.  و  ده ره وه   دێنـه  
وێنـه ی  چه ندیـن  وه ک  چـڕی  بـه   و  سـه ره مه رگدایه   لـه   کـه   که سـه یه ، 
کـه   مێتـوده ،  هه مـان  ته کنیکه یـش  ئـه م  ده بـن.   به رجه سـته   مه جـازی 
جێمـس جۆیـس لـه  دوابه شـی ڕۆمانـی )یولیسـیس( دا و لـه  مه نه لۆگـه  
به ناوبانگه کـه ی )مۆلـی بلـووم( دا بـه  کاری هێنـاوه .  سـتریندبێرگ لـه  
کۆتایـی ڕۆمانه کـه دا، کـه  ئـه م پاڵه وانـه  ده مرێـت، وێنه یه کـی بـه رزی دوا 
شـاکاره کانی خۆی ده خوڵقێنێت: که ڕۆحی ئه م مرۆڤه  ده رده چێت و له  
مه رگێکـی هه تاهه تاییـدا ون ده بێـت و ده توێتـه وه ، چه ندیـن کاره کتـه ری 
نوێ و که سایه تیی تر، وه ک پریشکی ئه و ڕۆحه  کوژاوه یه ، له و جه سته  
مـردووه وه  دێنـه  ده ره وه . ئه مه یـش پاشـماوه ی ئـه و په رچه کردارانه یه  له  
خـودی نووسـه ره وه  بـاو ده بنـه وه ، یان به رجه سـته یه کی ئه و که سـانه ی 

لـه  ژیانیـدا بیـری لـێ کردوونه تـه وه  و ڕووبه ڕوویـان بۆتـه وه .

له م ڕه وشـه دا و له پڕ، له  ونبوونی پاڵه وانه که دا، له  سـێبه ری مه رگی 
سـاکار  ئافره تێکـی  و  منداڵێـک  زانـا،  پیـری  پیاوێکـی  که سـایه تییه که دا، 
ده رده کـه ون، هـه ر لێره یشـه وه  مـن-ه کان، بـه  تایبه تـی )منـی( نووسـه ر 

بـه ره و هه ڵوه شـان و پارچه پارچه بـوون ده چێـت.

لـه م بـارودۆخ و وێنه یـه دا، ئـه و که سـه ی بـه  منداڵـی لـه  دایـک بـووه  و 
ئێسـتا لـه  سـه فه ری مه رگـدا ده توێته وه ، له  ده مامکێکـدا ده ر ده که وێته وه ، 
ئه و ده مامکه ی خۆمان له  پشتیه وه  حه شار داوه  و ڕۆڵه کانی خۆمانمان 

لـه  ژیانـدا پێ بینیوه .

لـه  دوابه شـه کانی ڕۆمانه که یشـدا، سـتریندبێرگ ئافره تـه  سـاکاره که  
ده بینێـت به نـاو ئـه و ئاوێنه یـه دا ڕه ت ده بێـت، کـه  ڕه نگدانـه وه ی هه مـوو 

ژیـان و ڕووداوه کانـی خۆیه تـی.
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لـەم دوو ڕۆمانـە بچووکـەدا، ژیانـی  بـەم چەشـنە و  سـتریندبێرگ 
دەکات  تێکـەاڵو  واقیـع  و  ئەندێشـە  سـەرلەنوێ  و  کۆدەکاتـەوە  خـۆی 
بـۆ  تـری چـڕ و هێماگەلـی سـەفەری ژیـان و مەرگمـان  و وێنەیەکـی 
دەگێڕێتـەوە. هـەردوو ڕۆمانەکەیـش دەبنـە دەروازەیـەک بـۆ پەڕینـەوە 
و خۆتەرخانکـردن و پیاچوونـەوەی ژیـان و دەسـتکردن بـە نووسـینی 

بـە ڕێگاوەیـە.  ئـەو )مـەرگ(ەی  )کتێبـە شـینەکان( و چاودێریکردنـی 
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به شی یانزه 

شانۆی ئینتیم و خه ونه  دێرینه که ی ستریندبێرگ
لـه  سـه ره تای سـه ده ی نۆزده هه مـه وه ، شـانۆنامه کانی سـتریندبێرگ 
لـه  ئه وروپـا بـه  گشـتی و لـه  ئه ڵمانیـا بـه  تایبه تـی، بـه رده وام، نه مایـش 
پیـر شـانۆنامه  و  بـه   ئاڤانـگارده کان  ئه زموونگـه ری و  ده کـران. شـانۆ 
ده قه کانـی سـتریندبێرگ-ه وه  ده چـوون، بـه  شـێوازی جۆراوجـۆر و لـه  
ڕیژیسـۆره   و  ده کـران  به رجه سـته   هه مه چه شـندا  فۆرمـی  و  تەکنیـک 
ڕیژیسـۆرێکی  نموونـه   بـۆ  ده کـردن.  له گـه ڵ  مامه ڵه یـان  گـه وره کان 
گـەورەی ئـەو دەمـە )ماکـس ڕاینهـارت( یـه ک لـه  دوای یـه ک چه ندیـن 
ڕیـژی خـۆی و  دیـدی  ده کات و  پێشـکه ش  شـانۆنامه ی سـتریندبێرگ 
چۆنیه تیـی کار و دروسـتکردن و کردنـه وه ی شـانۆکانی بـه  ده قه کانـی 

ده کاتـه وه . تاقـی  سـتریندبێرگ 

 Kleines خاتوو ژولیا( له  سـه ره تای سـاڵی ١٩٠٤ له سـه ر شـانۆی(
ده هێنێـت.  ده سـت  بـه   گـه وره   سـه رکه وتنێکی  به رلیـن  لـه    Theater
سـتریندبێرگ سـه ره تا بـه  شـانۆنامه  ناتورالیسـتییه کانی و دواتریـش بـه  
ڕه وتـه  چـڕه  دەربڕینخوازەکانـی )ئێسپرێشیونیسـت( شـانۆکانی ئه ڵمانیـا 
ده خاتـه  ژێـر ڕکێفـی خۆیـه وه .  ئه ڵمانییه کان له  کاره کانی سـتریندبێرگدا، 
بـه  دیدێکـی پتـه وی شـانۆیی و تێڕوانینێکـی قووڵـی ئه زموونگه رییـه وه  
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ڕاڤـه ی شـانۆنامه کانیان ده کـرد و دیالۆگـه  چـڕ و نواندنـه  به هێـزه کان 
ئه زموونگه رییه کانیـان. دیـدە  بنه مایه کـی  ده بوونـه  

شـانۆکانی به رلیـن و شـاره  گه وره کانـی تـری ئه ڵمانیـا، زۆر لـه  پێـش 
پێشـکه ش   سـتریندبێرگیان  تازه کانـی  شـانۆنامه   سـویده وه ،  شـانۆکانی 
ده کـرد و ده نگوبـاس و هه واڵـه  نوێیه کانـی، بـه ر لـه  ڕۆژنامه کانـی سـوید، 
ده بوونـه  مانشـێتی ڕۆژنامـه  و گۆڤاره کانـی ئه ڵمانیـا. ئەڵمانییـەکان لـە 
سـویدییەکان باشـتر لـە دەقەکانـی سـتریندبێرگ دەگەیشـتن و ئـەوەی 
ئەڵمانییـەکان  نەیاندەبینـی،  دەقانـەدا  لـەم  سـویدییەکان  شـانۆکارە 

دەیانبینـی و خوێندنـەوەی خۆشـییان بـۆ ئـەم دەقانـە هەبـوون. 

لە یەک کاتدا )جه ژنی هه ڵسانه وه ( له  فرانکفۆرت و )سه مای مه رگ( 
لـه  کۆڵـن نه مایـش ده کـران، هه روه هـا ئـه م گرووپانـه  بـه  نه مایشـه کانیان 
به  نێو هه موو شـاره  گه وره  و هه رێمه کانی ئه ڵمانیادا، گه شـتی هونه ری 
ده کـه ن. بـەم شـێوەیەیش سـتریندبێرگ ده بێتـه  ئه سـتێره ی هه موو شـانۆ 

گه وره  و بچووکه کانی شـار و شـارۆچه که کانی ئه ڵمانیا.

دوای  سـتریندبێرگ،  بـه   ئه ڵمانیـا  شـانۆکانی  گرینگیدانـه ی  ئـه م 
مردنیشی هه ر به رده وام ده بێت و شانۆکان له  پێشبڕکێی نه مایشکردنی 
شـانۆنامه کانی ئـه م نووسـه ره  سـویدییه دا ده بـن. هـه ر بـۆ نموونه  سـاڵی 
جـار   ١٢٧ تێکـڕا  ئه ڵمانیـا،  شـانۆکانی  شـانۆیی  وه رزی  لـه   و   ١٩١١
شـانۆنامه کانی سـتریندبێرگ پێشـکه ش ده کـه ن، سـاڵی ١٩١٢ ژمـاره ی 
سـاڵی  وه رزه کانـی  جـار،   ٢٨١ ده گاتـه   پێشکه شـکراوه کان  نه مایشـه  
١٩١٥ و ١٩١٦ نزیکه ی ٧٨٩ جار و سـااڵنی ١٩٢٢-١٩٢٣ یش ژماره ی 
پێشکه شـکردنی ده قـه  شـانۆییه کانی سـتریندبێرگ ده گاتـه  ١٠٢٤ جـار.
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کاریگه ریی ئه ڵمانییه کان به سه ر سویده وه 

بێگومـان ئـه و ته وژمـه  به هێـزه  سـتریندبێرگیه  ئه ڵمانییـه ، کاریگـه ری 
به سـه ر سـوید و سویدییەکانیشـه وه  ده بێت و پرسـیار له  الی شـانۆکار 
ده کات.  دروسـت  بینه رانیـش  ته نانـه ت  و  شـانۆکان  بەرپرسـانی  و 
هونه رمه نـده کان ده که ونـه  خۆیـان، ده قه کانـی سـتریندبێرگ ده خوێننـه وه  
و ده که ونه  نه مایشـکردنی شـانۆنامه کانی، ته نانه ت ئه و شـانۆنامه نه یش، 
کـه  تـا ئـه و کاتـه  لـه  بیـر کرابـوون، ده هێنرێنـه وه  پێشـه وه  و سـه رله نوێ 
کاریـان تێـدا ده کـه ن. ڕیژیسـۆرێکی گه نـج بـه  نـاوی )ئاوگوسـت ڤاڵـک( 
لـه  سـاڵی ١٩٠٦ دا بـۆ یه که مجـار شـانۆنامه ی )خاتـوو ژولیـا( له سـه ر 

شـانۆکانی سـوید پێشـکه ش ده کات.

و  ده هێنێـت  ده سـت  بـه   گـه وره   سـه رکه وتنێکی  نه مایشـه   ئـه م 
گروپه که یـش لـه  گه شـتێکی هونـه ری بێوێنـه دا، بـۆ ئـه و ده مـه ی واڵتـی 
سـوید )خاتـوو ژولیـا( لـه  زۆربـه ی شـاره کان نه مایـش ده کـه ن، لـه  دوا 
لـه   شـانۆنامه یه   ئـه م  سـتۆکهۆڵم.  ده گه نـه   گه شـته یاندا  ئـه و  وێسـتگه ی 
سـیانزه ی مانگـی دێسـێمبه ری سـاڵی ١٩٠٦ دا، له سـه ر )شـانۆی گـه ل( 
پێشـکه ش ده کرێـت. سـتریندبێرگ، کـه  هه میشـه  بیـری لـه  دامه زراندنـی 
شـانۆیه کی تایبه تمه نـد بـه  خـۆی ده کـرده وه ، ئـه م هه وڵـه  و سـه رکه وتنی 
ورووژاندنـی  سـه رله نوێ  بـۆ  ده قۆزێتـه وه   ژولیـا(  )خاتـوو  نه مایشـی 
بیرۆکەی دامەزراندنی شانۆیه کی تایبه ت به  خۆی. بۆ ئه م مه به سته یش 

میوانداریـی )ئاوگۆسـت فاڵـک( بـۆ ماڵـی خـۆی ده کات.

ئاوڕدانه وه یه کی مێژوویی له  هه وڵه کانی ستریندبێرگ

سـتریندبێرگ، هه ر له  ده سـتپێکی هه وڵه  شـانۆییه کانیه وه ، خه ونی به  
شـانۆیه کی تایبه ت به  خۆیه وه  بینیووه ، بۆ نموونه  پاییزی سـاڵی ١٨٧٦ 
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لـه  نامەیەکیـدا، کـه  بـۆ ژنـی یه که مـی )سـیری فـۆن ئێسـن( ی نووسـیوه ، 
باسـی گرینگـی شـانۆیه ک بـۆ نه مایشـکردنی ده قه کانـی خۆی ده کات.

و  هونـه ری  ژیانـی  به راییانـه ی  سـاته   لـه م  هـه ر  سـتریندبێرگ 
یـه کال ده بێتـه وه ، کـه  الیه نـه  کرده ییه کـه   بـۆ  ئـه وه ی  ئه ده بـی خۆیـه وه ، 
به سـه ر  گه وره یـان  کاریگه رییه کـی  شـانۆییەکە  پراکتیکییـە  پرۆسـه   و 
هه یـه .  شـانۆییه کانه وه   ده قـه   گه شـه کردنی  و  به ره وپێشـه وه چوون 
لـه م نامه یه یشـدا، کـه  بـۆ سـیری نـاردووه ، ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه  
لـه   به تایبه تـی  هونه رییه کانـی،  توانـا  خـۆی،  بـه   تایبـه ت  شـانۆیه کی 
سـاڵی  لـه   سـتریندبێرگ  ده کات.  به هێزتـر  شـانۆنا مەکانیدا  نووسـینی 
١٨٨٠ دا، بـۆ یه که مجـار هه وڵـی داوه  خانووبه ره یـه ک بـه  کـرێ بگرێـت 
لـه  سـاڵی ١٨٨١ یشـه وه  هه وڵـی  بکاتـه وه ،  تیـا  ئـه وه ی شـانۆیه کی  بـۆ 
کۆکردنـه وه ی خه ڵکـی بـۆ ئـه و مه به سـته  داوه . لـه  پاییـزی سـاڵی ١٨٨٧ 
دا، هه وڵـی داوه  )ئاوگوسـت لیندبێـرگ( کـه  ئه کته رێکـی ناسـراوی ئـه و 
تـا پێکـه وه  شـانۆیه کی گـه ڕۆک دابمه زرێنـن. بـکات  قایـل  بـووه ،  ده مـه  
سـتریندبێرگ، له  یه کێک له  نامه کانیدا که  بۆ لیندبێرگ-ی نووسـیوه ، 
ده ڵێـت: “سـه رله نوێ بونیادنانـەوەی شـانۆ یـان گۆڕانـکاری، خـه ون و 
ناکرێـت،  بـه  مـن  ئـه وه  کارێکـی گرانـه  و  نییـه ، چونکـه   مه به سـتی مـن 

مه به سـت ته نهـا هه وڵێکـه  بـۆ نوێکردنـه وه ی هونـه ری شـانۆ.”
شـێوه   ویسـتوویه تی  دا   ١٨٨٨ سـاڵی  لـه   سـتریندبێرگ  هه روه هـا 
شـانۆ  شـێوازی  له سـه ر  بچـووک،  ی  سه ربه سـت(  )شـانۆیه کی 
ئـه م  بـۆ  دابمه زرێنێـت،  پاریـس  لـه   ئه نتـوان  ئه ندریـه   ناتورالیزمەکـه ی 
مه به سـته  دیدێکـی هونـه ری هه بـووه  و ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه ، کـه  
ئـه م شـانۆیه  پێویسـته  هۆڵێکـی بچووکـی چوارسـه د کورسـی و ته نهـا 

بگرێـت. له خـۆ  ئه کته ریـش  هه شـت 
یه کـه م هه وڵـه  سـه رکه وتووه کانی سـتریندبێرگ، لـه  سـاڵی ١٨٨٨ دا 
ده بێت، که  له  کۆپنهاگنی پایته ختی دانیمارک، شانۆ ئه زموونگه رییه که ی، 
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بـه  یارمه تیـی )سـیری( داده مه زرێنێـت، ئـه م شـانۆیە یش ته مه نـی درێـژ 
نابێـت و ته نهـا دوای سـێ نه مایـش، داده خرێـت. سـه رله نوێ لـه  سـاڵی 
١٨٩١ – ١٨٩٢ دا ده یه وێت له  سـتۆکهۆڵم شـانۆیه ک دابمه زرێنێت، ئه م 
هه وڵه یشـی وەک هەوڵەکانـی تـری سـه رکه وتوو نابێـت. دوای ئـه وه  لـه  
ساڵی ١٨٩٣ دا، که  له  به رلین ده ژی، هه وڵێکی تری له م چه شنه  ده دات، 
ئـه م هه وڵه یشـی نـاگات بـه  هیـچ ئه نجامێـک. له  سـاڵی ١٩٠٥ یشـدا، پالنی 
ئه نـدام  سـێ  ته نهـا  شـانۆیه ک  ده بێـت،  گه ڕۆکـی  بچووکـی  شـانۆیه کی 
و ژنـه  بچووکه که یشـی، هارییـه ت بۆسـە، ببێتـه  ئه سـتێره  و ئه کتـه ری 
شـانۆی  لـه   کاتـه دا  لـه و  کـه   بۆسـە،  هارییـه ت  شـانۆیه .  ئـه م  یه که مـی 
پادشـایه تی کاری ده کـرد، بـه ده م ئـه م هه وڵـه ی سـتریندبێرگه وه  ناچێـت 
و ئـه م پالنه یشـی لـه  بیـر ده چێتـه وه . بـه اڵم دوای ئـه وه ی، کـه  لـه  سـاڵی 
١٩٠٦ دا ئاوگۆسـت فاڵـک ده بینێـت، خه ونـی دامه زراندنـی شـانۆیه کی 
تایبـه ت بـه  خۆیشـی دێتـه  دی و ئـه و شـانۆیه  فۆرمێکی هونه ری ئاشـکرا 
لەخۆ ده گرێت. به مه یش شـانۆی )ئینتیم( له سـتۆکهۆلم لە  دایک ده بێت.

دامه زراندنی شانۆی ئینتیم

سـتریندبێرگ و ئاوگۆسـت فاڵک، بۆ یه که مجار له  ماڵی سـتریندبێرگ 
خۆیـان  بـه   تایبـه ت  شـانۆیه کی  دامه زراندنـی  پالنـی  و  ده بنـه وه   کـۆ 
داده ڕێـژن: سـتریندبێرگ وه ک شـانۆنامه نووس و فاڵکیـش به ڕێوه بـه ری 

هونـه ری و ڕیژیسـۆری ئـه م شـانۆیه .
ئـه م دوو هونه رمه نـده ، له سـه ر ئـه وه  ڕێک ده که ون شـانۆیه کی ئینتیم 
دابمه زرێنـن، سـاڵی  ئه ڵمانیـا  و  فه ڕه نسـا  له سـه ر شـێوازی شـانۆکانی 
بـواری جێبه جێکردنـه وه . سـتریندبێرگ  ده چێتـه   پالنه کانیـان  دواتریـش 
ده سـتبه جێ ده که وێتـه  نووسـینی کۆمه ڵێـک دەقـی شـانۆنامه ی نـوێ و 
ئـەم شـانۆیە   بـۆ  تایبەتـی،  بـە  چـوار شـانۆنامه  کـورت  ماوه یه کـی  بـه  

ده نووسێت.
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ئـه م شـانۆنامانه  له ژێـر کاریگه ریـی فـۆرم و سـتایلی )ژووره نمایـش( 
ی ڕیژیسـۆری ئه ڵمانـی )ماکـس ڕاینهـارت( لـه  به رلیـن ده نووسـێت و 
ده قـه  شانۆییه کانیشـی هـه ر بـه  )ژووره نه مایـش( نـاوزه د ده کات. هـه ر 
لـه م کاتـه دا، بـه م شـێوه یەیش  چه مـک و تێڕوانینه کانـی خـۆی سـه باره ت 
بپرسـن  مـن  لـه   ئێسـتا  “ئه گـه ر  ده کاتـه وه :  ڕوون  ئینتیـم  شـانۆی  بـه  
شـانۆیه کی ئینتیـم چـی ده وێـت، مه به سـت لـه  بیرۆکـه ی )ژووره نه مایش( 
دراما کـه دا  لـه   ئێمـه   بده مـه وه :  بـه م شـێوه یه  وه اڵمـی  ده توانـم  چییـه ؟  
هه وڵـی دۆزینـه وه ی هـۆکاره  پـڕ لـه  مانـا و به هێزه کان ده ده یـن، به اڵم به  
هه وڵـی  چاره سـه رکردندا  لـه   دایانده ڕێژینـه وه .  سـنووردار  شـێوه یه کی 
وه الوه نانـی هه مـوو جۆره  زه خره فـه کاری، کاریگه ریی چاوه ڕواننه کراو، 
چەپڵه ڕێـزان، ڕۆڵـی بریقـه دار و سـه ره کی ده ده یـن. نابێـت هیـج جـۆره  
ئـه وه ی هۆکاره کـه   له بـه ر  فۆرمێکـی دیاریکـراو نووسـه ر ببه سـتێته وه ، 
خـۆی، هه لومـه رج بـۆ فـۆرم داده نێـت. بـه  مانایاکـی تـر سه ربه سـتی لـه  
چاره سـه رکردندا، ته نهـا پابه نـدی یه کـه ی پـرۆژه  و شـێواز و ئاڕاسـته ی 

هه سـته کان ده بـن.”

)تاکتێکـی(  یـان  جووڵـه   وه ک  شـانۆییانه ،  ده قـه   ئـه م  سـتریندبێرگ، 
مۆسـیقی ده نووسـێت: هـه ر شـانۆنامه یه کیش تاکتێکـی مۆسـیقی خـۆی 
به شـی  چه نـد  مۆسـیقایه کی  پارچـه   پێکـه وه   تێکـڕا  و  ده هێنێـت  پێـک 
ده خوڵقێنـن. جووڵـەی یه کـه م )باوبـۆران(، دوای ئـه وه  )زه ویی سـووتاو( 

و )سـۆناتای تارمایـی( و )که ڵـک( دێـن.

زمانێکـی  و  نـوێ  فۆرمێکـی  نوێیـه دا،  سـتایله   لـه م  سـتریندبێرگ 
جیـاوازی شـانۆیی ده خوڵقێنێـت، فه لسـه فه  و ناوه ڕۆکـی ئـه و شـانۆنامه  
کورتانـه  قـووڵ و پـڕ مانـان، دنیادیده یـی و دونیایه کـی گـه وره ی ئاڵـۆز، 
هه ندێـک جـار بـه  که ره سـته ی دیاریکـراو، زمانێکـی سـاده  و لـه  هه مـان 

کـراون. به رجه سـته   سوریالیسـتیی  ئه تمۆسـفێرێکی  کاتـدا 
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ئـه م شـانۆنامانه ، وه ک ڕۆمانـی )ئـااڵ ڕه شـه کان( ڕه شـن، بـۆ نموونـە 
کارەکتەری قوتابییه که  له  شـانۆنامه ی )سـۆناتای تارمایی( دا گه ردوون 
بـه  شـێتخانه  نـاوزه د ده کات، هه روه هـا چه ندیـن جـار وه ک مه یتخانه  یان 

دۆزه خ ناوی ده بات.

سـتریندبێرگ له وه وبـه ر ڕووداوی شـانۆنامه کان، بـۆ نموونـه : به ره و 
گۆڕه پانـه کان،  لـه   ده ره وه ،  لـه   ئه دڤێنـت،  و  تـاوان  و  تـاوان  دیمه شـق، 
گۆڕسـتان، نـاو باخچـه ، گـوێ ڕووبـاره کان ڕوو ده ده ن و هـه ر وه ک 
شـانۆنامه کانی شه کسـپیر به  به رده وامی کات و شـوێن ده گۆڕێن. به اڵم 
شـانۆنامه کانی )ژووره نه مایـش( لـه  یـه ک شـوێن، نـاو ژوورێکـی ته سـک 

یـان نزیـک بانیـژه ی ماڵـه کان ڕوو ده دات.

شـانۆنامانه ی  ئـه م  به هـای  و  گرینگـی  بـه   هه سـت  سـتریندبێرگ، 
نـوێ  شـتێکی  )ژووره نه مایـش(  ده یشـزانێت  هه روه هـا  ده کات،  خـۆی 
تـری  بابه تـی  له گـه ڵ  نامه کانـی و  لـه  ڕێـگای  ئـه وه   له بـه ر  و جیـاوازه ، 
شـانۆ  ئـه و  فۆرمـی  و  بۆچوونـه کان  و  چه مـک  هه وڵیـداوە  شـانۆییدا 
لـه م  دابنێـت.  بـۆ  تیۆرییـان  بنه مایه کـی  و  بکاتـه وه   ڕوون  نوێیـه ی 
ڕووه وه  لـه  یه کێـک لـه  نامه کانیـدا، کـه  لـه  سـاڵی ١٩٠٧ دا نووسـیویه تی، 
بچـووک، گشـتگرو  “بابه تێکـی  ده ڵێـت:  )ژووره نه مایـش(  بـه   سـه باره ت 
قـووڵ چاره سـه رکراو، که سـایه تی و ئه کتـه ری کـه م، دیدێکـی گـه وره  و 
فـراوان، فه نتازییایه کـی سه ربه سـت، بـه اڵم زۆر بـه  وردیـی داڕێـژراو، پڕ 
له  ئه زموون، سـاکار، له گه ڵ ئه مه یشـدا زۆر سـاکار نا، دوور له  هه موو 
جـۆره  ماشـێنه  کـۆن و گـه وره کان، هیـچ یاسـایه کی داڕێـژراوی پێنـج 
په رده یـی، ڕۆڵـی بچـووک و الوه کـی و شـه وگاری درێـژ له خـۆ ناگرێت.”

هـه ر لـه م کاتـه دا، کـه  ڕۆژنامـه کان بـه  هـۆی باوبوونـه وه ی ڕۆمانـی 
خه ڵکـی  سـتریندبێرگ،  سـه ر  ده که نـه   هێـرش  ــه وه،  ڕه شـه کان(  )ئـااڵ 
و  ده ڕوانـن  تێـی  گومانـه وه   چـاوی  بـه   سـه رله نوێ  خوێنه ره کانـی  و 
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به ره یه کی گه وره  دژ به م نووسـه ره  له  هه موو سـویددا دروسـت ده بێت، 
سـتریندبێرگ خه ریکی دامه زراندنی شـانۆکه ی ده بێت. شـانۆی ئینتیم له  
گه رمـه ی ئـه و پشـێوییه دا، شانبه شـانی گوتـاره  ڕه خنه ییـه  تونـده کان، کـه  
دژ بـه  سـتریندبێرگ ده نووسـرێن فۆرمـی هونـه ری خـۆی وه رده گرێـت.

سـتریندبێرگ و فاڵـک، بـێ ئـەوەی گوێ بدەنـە ڕەخنە و ئاڵۆزییەکان، 
ئەمبارێـک لـه  نزیـک سـه نته ری سـتۆکهۆڵم ده دۆزنـه وه  و ده یکـه ن بـه  
هـۆڵ و بنکـه ی شـانۆکه یان. دوای دۆزینـه وه ی ئـه م ئەمبـارە و شـوێنی 
شـانۆکه یان، بـه م بۆنه یـه وه  خوانێـک لـه  ماڵه کـه ی خۆیـدا بـۆ هه ندێـک لـه  

میوانـه  هه ڵبژارده کانـی سـاز ده کات.

سـتریندبێرگ پاره یه کـی زۆر لـه م شـانۆیه دا خـه رج ده کات و ڕۆژ 
بـه  ڕۆژ به گرینگییـه وه  چاودێریـی دروسـتکردنی خانووبـه ره ی شـانۆکه  
مـادی  گرفتـی  چه ندیـن  شـانۆیه   ئـه م  دامه زراندنـی  هه روه هـا  ده کات. 
شـوێنه که ،  نۆژه نکردنـه وه ی  شـانۆکه ،  کرێـی  ده کات؛  دروسـت  بـۆ 
مووچـه ی ئه کته ره کانـی و دارایـی به ڕێوه بردنـی شـانۆکه  ده بنـه  ته نگـژه  
دوو  بـه   پێویسـتی  ده سـتبه جێ  نموونـه   بـۆ  هـه ر  بـۆی،  سه رئێشـه   و 
هـه زار کـرۆن ده بێـت، بـۆ ئـه وه ی یه کـه م کرێـی شـانۆکه ی بـدات. ئـه م 
ڕه وشـه  سـتریندبێرگ ناچـار ده کات، بـه  نابه دڵـی و بێزارییـه وه  بیـر لـه  
فرۆشـتنی یاداشـتگه له که ی بکاتـه وه . هـه ر بـۆ ئـه م مه به سـته  په یوه نـدی 
ده کات بـه  دەزگای )بۆنیـەر( ــه وه ، تاکـه  مه رجیشـی بـۆ فرۆشـتنی ئـه م 
تـا بتوانێـت  لـه  الی خـۆی بمێنێتـه وه   بـووه ، کـه   ئـه وه   یاداشـتنامه یه ی 
بـه رده وام بێـت لـه  نووسـینی ڕۆژانـه ی یاداشـته کانی. لـه م ڕووه وه  لـه  
نه مایه کیـدا بـۆ دەزگای ناوبـراو ده ڵێـت: “ئێـوه  ده بێـت ئـه و بڕوایه تـان به  
من هه بێت، که  یاداشـتگه له که  له الی خۆم بمێنێته وه ، تا بتوانم به رده وام 
بـم لـه  نووسـینی یاداشـته کان و بـه م شـێوه یه یش گه شـه  بـکات ]...[ مـن 
ئـه م یاداشـتگه له  بۆیـه  ده فرۆشـم تـا کرێـی شـانۆکه می پـێ دابیـن بکـه م، 
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ئه گـه ر  ده یکـه م!   یاداشـتنامه یەوە  بـه م  نییـه   بازرگانـی  ئه مـه   ئه گه رنـا 
ئێوه یـش هیـچ ڕێگایه کـی تـر له بریـی ئـه م پێشـنیاره ی مـن شـک ده بـه ن، 
ئـه وا پێـم بڵێـن! بێگومـان ئێـوه  ده توانـن یاداشـتگه له که  لـه الی مـن ببینن.”

سـتریندبێرگ، له گـه ڵ ئـه م هه مـوو گرفـت و قه یرانانـه دا، بـه رده وام 
لـه  سـه ر پالنـه  هونه رییه کانـی شـانۆکه ی و بڕیـار ده دات، کـه   ده بێـت 
ده قـی شانۆنامه نووسـانی تریـش، نـه ک ته نهـا هه ر شـانۆنامه کانی خۆی، 
لـه م شـانۆیه دا نه مایـش بکرێـن. بێگومـان کـه  شـانۆکه  ده کرێتـه وه  ئـه م 
ته نهـا  به ڵکـو  هه سـتپێکراو،  واقیعێکـی  نابێتـه   سـتریندبێرگ  قسـه یه ی 

شـانۆنامه کانی خـۆی تێـدا نه مایـش ده کرێـن.

شـانۆی ئینتیـم لـه  کاتـی کردنه وه یـدا، ته نهـا ١٦١ کورسـی دانیشـتنی 
بـۆ بینـه ران لەخـۆ گرتـووه ، ته ختـه ی شـانۆکه یش شـه ش مه تـر درێـژ 
و چـوار مه تـر قـووڵ، ئه مه یـش پێویسـتی بـه  ڕه وش و بارودۆخێکـی 
جیـاواز و خوڵقاندنـی فۆرمێکـی تـازه  بـووه  بـۆ نووسـینی شـانۆنامه کان 
دیـدی  له سـه ره تاوه   هـه ر  هه مـووی  ئه مانـه   نه مایشکردنیشـیان.  و 
سـتریندبێرگ ده بێـت بـۆ نه خشـە و سـتراکتوری هونـه ری ئـه و شـانۆ 

چاوه ڕوانکـراوه .

)ژووره نه مایش( و سه ره تاکانی شانۆی ئینتیم

شـانۆی ئینتیـم لـه  بیسـت و شه شـی نۆڤه مبـه ری سـاڵی ١٩٠٧ دا، بـه  
شـانۆنامه ی )که ڵـک( کـه  سـتریندبێرگ به تایبه تـی بـۆ ئـه م شـانۆ نوێیـه ی 

خـۆی نووسـیبووی، ده کرێته وه .

سـتریندبێرگ خۆی ئاماده ی کردنه وه  و شـه وی یه که می نه مایشـه که  
ده نگـۆی  و  به رئه نجـام  چاوه ڕوانـی  ئـارام  به بـێ  ماڵـه وه   لـه   نابێـت، 

کردنـه وه ی شـانۆکه ی و کاردانـه وه ی بینـه ران ده کات.
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بـه  ده سـت ناهێنێـت، ڕه خنه گـره کان  )که ڵـک( سـه رکه وتنێکی ئه وتـۆ 
به تونـدی هێـرش ده که نـه  سـه ر نه مایـش و شـانۆنامه که یش، ئه مه یـش 
ده بێتـه  هـۆی قه یرانێکـی مـاددی و مه عنـه وی بـۆ ئه ندامانـی ئـه و گرووپه  
نه بوونـی  هـۆی  بـه   ده بـن  ناچـار  جـار،  دوای سـیانزه   هـه ر  و  تازه یـه  

ڕابگـرن. نه مایشـه که   بینـه ره وه  

ده سـتدان،  له بـه ر  ئه مـڕۆ  لێکۆڵینه وانـه ی  و  ڕاپـۆرت  ئـه و  به پێـی 
سـه رنه که وتنی یه کـه م نه مایشـی )که ڵـک( ده گه ڕێتـه وه  بـۆ تێنه گه یشـتنی 
لـه   هه ندێـک  هه روه هـا  ئه کتـه ره کان.  که مئه زموونیـی  و  ڕیژیسـۆر 
لـه  پالنێکـی  ئـه وه  کـردووه ، کـه  نه مایشـه که   بـۆ  ئاماژه یـان  ڕه خنـه کان 
هیـچ  بـه   و  به رجه سـته  کـراوه   به رته سـکدا  ڕیالیسـتییانه ی  سـاکاری 
شێوه یه ک توخم و مه ودا قووڵ و ترسناکه کانی ده قه که  نه دۆزراوه ته وه  

نەتوانـراوە بخرێتـە ڕوو.  و 

شـانۆیه کی  و  ناتورالیـزم  مه رزه کانـی  به نێـو  )که ڵـک(  شـانۆنامه ی 
ده کات  تێکـه اڵو  ته وژمـه   دوو  ئـه م  ده کات،  گـوزه ر  ئێسپرێشیونیسـتدا 
و  سـویدی  شـانۆی  ڕووی  بـه   مۆدێـرن  و  جیـاواز  ده روازه یه کـی  و 
شـانۆی جیهانیشـدا ده کاتـه وه . ئـه م شـانۆنامه یه  یه کێکـه  لـه  ڕه شـترین 
ئافـره ت  دژی  کـه   سـتریندبێرگ ،  به رهه مه کانـی  توندوتیژتریـن  و 
نووسـرابێت؛ کارەکتـه ری دایـک ڕۆڵـی سـه ره کی هه یـه  و به رپرسـیاره  
لـه  هه مـوو ڕووداو و کاره سـاته کان و ئـه و دۆزه خـه ی بـۆ منداڵه کانـی 
مانایه کـی  ناونیشـان  وه ک  )سـەقاقوش(  یـان  که ڵکیـش،  کردۆتـه وه . 
وه ک  که ڵـک  سـتریندبێرگ،  ده گرێـت.  له خـۆ  دووفـاق  و  مه جـازی 
سـیمبولیزم،  و  پێچه وانـه   ئاڕاسـته یه کی  و  گه ڵته ئامێـز  هاوکێشـه یه کی 

دایـک. کارەکتـه ری  ده به خشـێته  

که ڵـک باڵنده یه کـه ، ئه گـه ر خواردنـی بـۆ منداڵه کانی ده سـت نه که وێت، 
ئـه م  بێگومـان  ده کات،  پـه روه رده   بـه  خوێنـی خـۆی  به چکه کانـی  ئـه وا 
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شـانۆنامه یه دا،  لـه م  دایکـه   کارەکتـه ری  پێچه وانـه ی  تـه واو  وێنه یـه ش 
کـە  به رجه سـته ی سـاته وه ختێکی دژوار و کاره ساتئاسـای ئـه م خێزانـه  
ده کات  پـێ  ده سـت  کـه  شـانۆنامه که یش  ده کات.   په یوه ندییه کانیـان  و 
باوکـی ئـه و خێزانـه  مـردووه ، کـوڕ و کچێکـی لـه  دوای خۆیـه وه  بـه  جـێ 

هێشـتووه ، کـه  هه میشـه  برسـییانه  و لـه  سـه رمادا هه ڵده لـه رزن.

و  ڕاز  لـه   پـر  و  نزیـک  په یوه ندییه کـی  کچـه   و  کـوڕ  ئـه م  دایکـی 
نهێنـی له گـه ڵ زاواکـه ی هه یـه ، ئـه م دایکـه  لـه  ڕێـگای نامه یه کـی باوکـه  
مردووه که وه  )مێرده که ی( تۆمه تی دزیی ده خرێته  پاڵ و بە خۆپه رسـت 
مه رگـی  ڕاسـتەوخۆی  به رپرسـیاری  بـە  هەروەهـا  دەکات،  نـاوزەدی 

دەکات.  تاوانبـاری  خۆیشـی 

شـانۆنامه که  به  دیالۆگێکی نێوان دایک و مارگرێتی کاره که ر ده سـت 
پـێ ده کات، هـه ر له سـه ره تاوه  و لـه  ڕێـگای ئـه م دیالۆگـه وه،  هه موو هێڵه  
گشـتی و گرفتـه  سـه ره کی و گرینگه کانـی شـانۆنامه که  ئاشـکرا ده بێـت. 
هـه ر لـه م دیمه نـه  کورته یشـدا بۆمـان ده رده که وێـت مێـردی دایـک، واتـه  
باوکـی کـوڕ و کچه کـه ، تـازه  بـه  خـاک سـپێردراوه ، له بـه ر ئـه وه  بۆنـی 
مـه رگ لـه  ماڵه کـه  دێـت و هه سـت بـه  نائارامیـی ده که یـن و داهاتوویەکـی 

نادیـار چاوه ڕوانـی ئـه م خێزانـه  ده کات.

پیسـکه یی  و  به رچاوته نگـی  خۆویسـتی،  دیمه نه یشـدا  لـه م  هـه ر 
کارەکتـه ری دایـک ده رده که وێـت، دایک خۆیشـی په رده  له  ڕووی خه ونه  

هه ڵده ماڵێـت. زاواکه یـان،  له گـه ڵ  ئیرۆتیکییه کانـی 

ئه م ده روازه  و ده سـتپێکه ی شـانۆنامه که ، دواتر له  کۆمه ڵێک دیمه نی 
تـردا، بـه  قووڵـی هه مـوو نهێنییـه کان ئاشـکرا ده کـه ن و کارەکتـه ره کان 
یـه ک لـه  دوای یـه ک پـالن، خـه ون، ئـاره زوو و نهێنییه کانیـان بـۆ یه کتـر 
و بـۆ بینه رانیـش، بـه  شـێوازێکی سـوریالی، ڕیالیسـتییانه  و خه ونئامێـز 

ده خه نـه  ڕوو.
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ده سـتبه جێ  شـانۆکه یان  ڕزگارکردنـی  بـۆ  فاڵـک،  و  سـتریندبێرگ 
نه مایشـی که ڵـک ڕاده گـرن و له بریـی ئـه وه  شـانۆنامه ی )خاتـوو ژولیـا(  
و )زه وی سـووتاو( ده خه نـه  ڕیپۆرتـواره وه  و نه مایشـیان ده کـه ن. ئـه م 
شـانۆنامانه یش ئـه و سـه رکه وتنه  بـه  ده سـت ناهێنـن، ئه مه یـش قه یرانـه  
داراییه کـه ی شـانۆی ئینتیـم قووڵتـر ده کاتـه وه  و سـتریندبێرگ ده خاتـه  

ژێـر بـاری قـه رزه وه .

ڕه شـه کانی  شـانۆنامه   نه مایشـکردنی  و  قه یرانـه   ئـه م  دوای 
)ژووره نه مایـش(، سـتریندبێرگ هه ندێـک ده قـی تـری هه ڵده بژێرێـت، کـه  

ده بێـت. تریـان  سـتایلێکی  و  فـۆرم 

لـه  کۆتایـی مانگـی سـێی سـاڵی ١٩٠٨ دا شـانۆنامه که ی )کریسـتینا( 
بـه  ده سـت  گـه وره   سـه رکه وتنێکی  نه مایشـه   ئـه م  ده کـه ن،  پێشـکه ش 
بـه م  ئینتیـم.  شـانۆی  ده که نـه   ڕوو  هـروژم  بـه   بینـه ران  و  ده هێنێـت 
بـه   بینـه ران  تـره وه  و  قۆناغێکـی  ده نێتـه   پـێ  ئینتیـم  شـێوه یه ، شـانۆی 

شـانۆیه . ئـه م  ده که نـه   ڕوو  تـر  شـێوه یه کی 

له  ساڵی ١٩٠٨ دا، نووسه ری بەناوبانگی ئینگلیز )جۆرج بێرناردشۆ( 
سـتریندبێرگیش  ده کـه ن،  سـتریندبێرگ  سـه ردانی  خێزانه کـه ی  له گـه ڵ 
ده دات،  بێرناردشـۆی  پیشـانی  شـانازییه وه   بـه   شـتانه ی  لـه و  یه کێـک 
شـانۆی ئینتیمـه .  هه روه هـا سـتریندبێرگ ئه کته ره کانـی کـۆ ده کاتـه وه  و 
ناچاریـان دەکات نه مایشـێکی خاتـوو ژولیـا، بـه  تایبه تـی بـۆ بێرناردشـۆ 

و خێزانه کـه ی نه مایـش بکـەن.

سـتریندبێرگ لـه  هه مـان کاتـدا، کـه  خه ریکـی چاالکییه کانـی شـانۆی 
ئینتیم ده بێت و ده قه  شانۆییه  تازه کانی ده نووسێت، به بێ ماندووبوون، 
به رده وام ده بێت له سـه ر نووسـینی )کتێبه  شـینه کان(. به شـی یه که می له  
پاییزی ساڵی ١٩٠٧ دا باو ده کاته وه ، هه زاره ها دانه ی لێ ده فرۆشرێت 
و له نێـو خوێنه رانـدا ڕه واجـی زۆر ده بێـت و ئـه م ده سـت و ئـه و ده سـت 
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ده کات، لـه  سـاڵی ١٩٠٨ یشـدا به شـی دووه مـی بـاو ده کرێتـه وه . ئـه و 
پاره یه شـی لـه  قازانجـی فرۆشـتنی )کتێبـه  شـینه کان(  ده سـتی ده که وێت، 
لـه  شـانۆکه یدا بـه  کاری ده هێنێـت و لـه  هه ندێـک لـه  قه رزه کانـی ڕزگاری 

ده بێت.

سۆناتای تارمایی

سـتریندبێرگ دوای سـه رکه وتنه کانی شـانۆی ئینتـم بـه  شـانۆنامه ی 
پێشـوازییه   ئـه و  و  بێردناردشـۆ  جـۆرج  سـه ردانه که ی  و  کریسـتینا 
گه رموگـوڕه ی لـه  به شـی یه کـه م و دووه مـی )کتێبـه  شـینه کان( ده کرێـت، 
ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـه ر شـانۆنامه کانی )ژووره نه مایـش( و شـانۆنامه ی 
سـۆناتای  ئینتیمـه وه .  شـانۆی  وەرزی  ده خاتـه   تارمایـی(  )سـۆناتای 
تارمایـی، بـۆ یه که مجـار لـه  بیسـت و یه کـی مانگـی یه کـی سـاڵی ١٩٠٨ 
الیـه ن  لـه   نه مایشـه که   ده کرێـت.   پێشـکه ش  ئینتیـم  شـانۆی  له سـه ر 
ڕه خنه گرانـه وه ، هـه ر وه ک شـانۆییه کانی تـری )ژووره نه مایـش(، که ڵـک، 
ئینتیـم  شـانۆی  له سـه ر  له وه وبـه ر  کـه   باوبـۆران،  و  سـووتاو  زه ویـی 
پێشـکه ش کرابـوون، ده که وێتـه  بـه ر ڕه خنـه ی توندوتیـژ. ئه مه یش ده بێته  
هـۆی ئـه وه ی، کـه  نه مایشـه که  ته نهـا دوای دوانـزه  جـار ڕابگیرێت، دوای 
مابـوو،  ژیانـدا  لـه   خـۆی  سـتریندبێرگ  تـا  تارمایـی(  )سـۆناتای  ئـه وه  

جارێکـی تـر پێشـکه ش ناکرێتـه وه .

ستریندبێرگ، ئەم شانۆنامەیەی لە ئاوازێکی مۆسیقی )پیانۆ سۆنات( 
ی ژمـارە دووی بیتهۆڤنـەوە وەرگرتـووە، ئـەو پیانـۆ سـۆناتەی بیتهۆڤن 
یەکێـک بـووە لـەو پارچـە مۆسـیقایانەی، کە سـتریندبێرگ خولیای بووە، 

گوێی لێ گرتووە و لە ناواخن و زمانە مۆسیقاییەکەیشـی گەیشـتووە.

ڕووبـەڕووی  کارەکتەرەکانـی  شـانۆنامەیەدا  لـەم  سـتریندبێرگ 
ڕابردوویـان دەکاتـەوە، پـەردە لەسـەر هەمـوو گەندەڵـی و نهێنییەکانـی 
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تاوان و شەڕ و گوناهکاری ژیانیان هەڵدەماڵێت. هەمیشە ئەو ڕابردووە 
ڕەشە ڕاویان دەنێت و دەبێتە تارماییەکی ترسناک و هەڕەشە لە ئێستا 
و لـە داهاتوویـان دەکات، هیـچ ڕێگایەکـی دەربازبـوون و ڕزگاربوونیان 
نییـە و تەنهـا ڕێـگا ئەوەیـە، کـە مـرۆڤ دەبێـت باجێکـی گرانـی هەمـوو 
ڕووداوێکـی ناهەمـواری پـڕ لـە تاوانـی ژیانـی ڕابـردووی خـۆی بـدات. 
تەنهـا گەنجـەکان توانـای ئەوەیـان هەیـە لـەو تارماییانـە قووتاریـان بێت، 
لەبـەر ئـەوەی گەنجـەکان لـە سـەرەتای ژیانـدان و ڕابردوویـان نییـە، 
بـەاڵم سـتریندبێرگ ئەوەیـش دووپـات دەکاتـەوە، تـاوان وەک چەمکێکی 
شـەڕانگێز لـە هـەر قۆناغێکـی ژیـان و تەمەنـی مرۆڤـدا بکرێـت، ژیـان 
و  دایـک  قوربانـی  دەبنـە  گەنجـەکان  جـار  هەندێـک  دەکات.  ژەهـراوی 
بـاوک و باجێکـی گـەورە و سـەختی گوناهەکانـی ئـەوان دەدەن، لەبـەر 
ئەوە هەندێک جار ئەو چەمکە ترسـناکە ژیانی الوەکانیش دەشـێوێنێت، 

بەمەیـش هیـچ قووتاربوونێـک لـە ژیانـدا بـۆ هیـچ کەسـێک نامێنێتـەوە.

سەرسـووڕهێن  شـێوەیەکی  بـە  سـەرەتادا  لـە  شـانۆنامەیە  ئـەم 
شـێوازێکی  بـە  بـەاڵم  دەجوڵێتـەوە،  خانووبەرەکانـدا  دەرەوەی  لـە 
ئەفسـووناوی و خێـرا دەچێتـە نـاوەوە )نـاوەوەی خانووەکـە(، هەروەهـا 
لە ڕابردووەوە بۆ ئێسـتا، لە ئێستایشـەوە بۆ داهاتوو، لە ڕواڵەتیشـەوە 
لـە  بـۆ ڕاسـتی. ئـەم گەشـتە بەرجەسـتەی وێنەیەکـی دەورانـی ژیانـە، 
گەنجێتییـەوە بـۆ پیربـوون، لـە پیربوونیشـەوە بـۆ دواوێسـتگەکانی ژیان 
و مـەرگ. مـەرگ کۆتاییهێنـەری هەمـوو ڕووداوەکان، کارەکتـەرەکان و 
تەنانەت ژیان خۆشیەتی. مەرگ جۆرێکە لە قووتاربوون و سەرفرازی 

لـە گوناهــ و تـاوان و ئازارەکانـی دونیـا.

نامەی کراوە بۆ ئەندامانی شانۆی ئینتیم

ئینتیمـەوە  شـانۆی  کردنـەوەی  سـەرەتای  لـە  هـەر  سـتریندبێرگ 



دانا ڕەئووف

١٨٣

دەزانێت، کە ئەکتەرەکانی گەنج و بێ ئەزموونن، ئاگوسـت فاڵکیش ئەو 
ڕیژیسـۆرە نییە بتوانێت لە هەموو ڕوویەکەوە یارمەتیی ئەم ئەکتەرانە 
بـدات. لەبـەر ئـەوە خـۆی بە بەردەوامی هاریـکاری ئەکتەرەکانی دەکات، 
لـە کاتـی پرۆڤەکانـدا یارمەتییـان دەدات و بـە بەردەوامـی لـە شـێوەی 
نامـەی کـراوەدا ڕاڤـەی ڕۆڵەکانیـان بـۆ دەکات و لـە کارەکتەرەکانیـان 
نزیکیـان دەخاتـەوە. دواتـر ئـەو پێشـنیار و ئامـۆژگاری و نامـە و دیـد 
و ڕوونکردنەوانـەی، کـە سـتریندبێرگ بـۆ ئەکتەرەکانـی دەنووسـی، لـە 
بەرگێکـی سـاکاردا لەالیـەن دەزگای بۆنیـەرەوە بـاو دەکرێنـەوە. چەنـد 
سـاڵێک دواتریش، سـەرلەنوێ ئەو نامانە لە بەرگێكی تایبەتدا، بە ناوی 

)نامـەی کـراوە بـۆ شـانۆی ئینتیـم( بـاو دەکرێنـەوە.
سـتریندبێرگ لـەم نامانـەدا، زمـان و فۆرمێکـی سـاکار و دوور لـە 
هێمـا و تەمومـژ بـە کار دەهێنێـت، وەک کەسـێکی پیشـەیی و دڵفـراوان 
بۆچوونەکانـی بـۆ ئەکتـەرە کەمئەزمـوون و گەنجەکانـی دەخاتـە ڕوو. 
پـێ  دەسـت  ئەکتـەر  وەک  ژیانیـدا  سـەرەتای  لـە  خـۆی  سـتریندبێرگ 
دەکات، دووجـار ژنـی ئەکتـەری هێنـاوە، درامانووسـێکی بەسـەلیقە و 
ڕچەشـکێن بووە و زۆربەی ئەکتەرە گەورەکانی سـوید هاوڕێی بوون، 
لەبـەر ئـەوە نامـە کراوەکانـی و لـەو فۆرمـە سـاکارەدا پەیڤێکـی قووڵـە، 
هونـەری  بـۆ  بابەتییانەیـە  شـیکردنەوەیەکی  و  گشـتگرە  پێناسـەیەکی 
نوانـدن و بـۆ دەقـە شـانۆییەکانی خۆی و بـۆ ڕەهەندە دراماتۆرگییەکان.  
ژیانی سـتریندبێرگ شـانۆیەکی ئاڵۆز بووە، دونیایەکی پڕ لە ڕووداو و 
کارەکتـەر: هەموو شـتێک چاوەڕواننەکـراوە، خەونە، کتوپڕییە، مەجازە، 
واقیعێکـی سـەرەوژوورە، سـەفەرێکی بـێ کۆتاییـە، هێماگەلێکـی چـڕە، 
زیندەخەونێکـی  و  شـەیدایە  شـاعیرێکی  مەودایـە،  بـێ  ئەندێشـەیەکی 
شانۆنامەکانیشـی  بـۆ  پێناسـەیەک  وەک  ئەمـە  دەتوانیـن  بەردەوامـە. 
کچـە  )شێشـتین(،  بـۆ  کـە  نامەکانیشـیدا،  لـە  یەکێـک  لـە  دابنێیـن.  
هەمـوو  “لـە  دەڵێـت:  نووسـیویەتی،  ئـوول(  )فریـدا  لـە  نەمسـاوییەکەی 
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هەروەهـا  دێـت،  بەسـەردا  گۆڕانکارییـان  دیمەنـەکان  درامایەکـدا 
کەسـایەتییەکانیش، بـەاڵم لـە دوادیمەنـدا هەموویـان دەر دەکەونـەوە و 
دێنـەوە سـەر شـانۆ، شانۆنامەنووسـەکەیش نابێـت تەنهـا یـەک کەسـیش 
لە یاد بکات. ئەمەیش ڕێسـا و بنەما هەتاهەتاییەکانی هەموو درامایەک 
و ژیانیشـە.” سـتریندبێرگ خۆیشـی لە هەموو ژیانیدا، لەسـەر ئەم بنەما 
و ڕێسـایانە دەقـە شـانۆییەکانی وەک تـۆڕی ماسـیگرتن چنیـوە، ڕووداو 
و کارەکتـەر و ڕۆنانـە درامییەکـەی لەسـەر بنەمـا و سـتراکتورێکی پتەو 
داڕشـتووە.  بـە هەمـوو شـێوەیەک دەیویسـت ئەمەیـش بـۆ ئەکتەرەکانی 
شـانۆی ئینتیـم ڕوون بکاتـەوە، تـا لـەم ڕێگایـەوە لـە دونیـای دەقەکانـی 

بگەن.

ئەکتەرەکانـی  فێـری  ئـەوە  دەیویسـت  نامەکانیـدا  لـە  سـتریندبێرگ 
گوێگرێکـی  دەبێـت  شـانۆنامەنووس  وەک  هـەر  ئەکتـەر  کـە  بـکات، 
بـاش و زینـدوو بێـت؛ لەسـەر شـەقامەکان و لـە قاوەخانـە و لـە بـاڕ و  
تەنانـەت لەسـەر جێـگای نووسـتنیش، گـوێ لـە هاوتوخمەکانـی بگرێـت.  
دیـد و بۆچوونەکانـی سـتریندبێرگ بـۆ هونـەری نوانـدن لـە واقیعـەوە، 
لـە چاودێریکردنێکـی وردی خەڵکـی و لـە ئەزموونـی مـرۆڤ خۆیـەوە 

وەرگرتـووە. سـەرچاوەیان 

مێتـود  هەمـان  دەنووسـێت،  شانۆنامەکانیشـی  کـە  سـتریندبێرگ، 
لـە  و ڕووداوەکان  کارەکتـەر  دەهێنێـت؛  کار  بـە  هەمـان سـەرچاوە  و 
ژیانـەوە، لـە خەونـەوە و لـە شـیعرێکی بـەرزی میتافۆرییـەوە گـوزەر 
تـرەوە،  جلوبەرگێکـی  بـە  جیـاوازەوە،  تـری  دونیایەکـی  لـە  و  دەکـەن 
تازەکانـدا  پەیوەندییـە  لـە  و  دێنـەوە  تـرەوە،  ئاخاوتنێکـی  و  زمـان  بـە 

دەبنـەوە. بەرجەسـتە 

هـەر لـەم نامانـەدا، سـتریندبێرگ ڕاڤـەی هەندێـک لـە شـانۆنامەکانی 
شەکسـپیر دەکات، بـەم شـێوەیە و لـەم ڕێگایەیشـەوە باسـی خـۆی و 
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لـەم  کـە  ئەکتـەر، ڕیژیسـۆر و خوێنـەر،  شـانۆنامەکانی خـۆی دەکات. 
نامانـەدا لێکۆڵینـەوە شەکسـپیرییەکانی دەخوێنێتـەوە، دەرگایەکـی تـری 

بـە ڕووی سـتریندبێرگدا بـۆ دەکرێتـەوە.

ئـەم شانۆنامەنووسـە لـە سروشـتی مرۆڤـەوە، لـەو کاتانەیـەوە کـە 
دڵپیسـە،  قینلەدڵـە،  شـەڕخوازە،  دڵفراوانـە،  بێهێـزە،  بەهێـزە،  کەسـێکی 
میهرەبانـە... هتـد ڕاڤـەی ئەکتـەر و هونەری نواندن دەکات. نواندن بنەما 
و سـتراکتۆرێکی زینـدووە لـە ژیانـی مـرۆڤ خۆیەوە، لـە دونیا چڕەکەی 
و  وەردەگرێـت  جیاوازەکانـەوە  سـاتەوەختە  لـە  پەیوەندییەکانـەوە، 
دەروازە بۆ ئەکتەرەکانی و بۆ هونەری نواندن دەکاتەوە. ستریندبێرگ 
دەیەوێـت ئـەوە لـە ئەکتەرەکانـی بگەیەنێـت، کـە شـانۆ هونەرێکـە لـەو 
سـاتەدا و لـە چاوترووکانێکـدا دەژی، هـەر بۆیـە دەگەڕێتـەوە بـۆ سـەر 

شەکسـپیر و ڕاڤـەی هاملێـت- یـان بـۆ دەکات.

لـە هاملێتـەوە، لـە گەمـەی شـێتی و لـە نواندنێکـی نواندنئامێـزەوە بـۆ 
دەوروبەرەکـە و بـۆ خـودی خۆیشـی، هونـەری نوانـدن دەبێتـە بنەمـای 
گـەڕان و گەشـتێکی درێژخایەنـی مرۆڤـی ئەکتـەر و ئەکتـەری مـرۆڤ.

هـەر لـەم نامانـەدا، لـە هاملێتـەوە دەچێتـە سـەر ماکبێـس، ئۆتێللـۆ، 
ڕۆمیـۆ و جولێـت، باوبـۆران، لیـری پادشـا، هێنریکـی حەوتـەم و خەونی 
شـەوێکی چلـەی هاویـن، ئەمـە جگـە لـەوەی چەنـد باسـێکی تریـان لەژێر 
ئـەم ناونیشـانانەدا، بـۆ دەنێرێـت: “کۆکردنـەوەی دیـد و بۆچوونەکانـی 
مێژووییەکانـی  درامـا  ئینتیـم،  شـانۆی  ئەندامانـی  بـۆ  ڕیژیسـۆرێک 
و  ڕەخنـە  بـە  سـەبارەت  هەڵوێسـت  و  تێبینـی  هەندێـک  شەکسـپیر، 
هونـەری نوانـدن، پاشـکۆیەک دەربـارەی قەیرانی شـانۆ.”  سـتریندبێرگ 
لـە هونـەری نواندنـەوە وانەیەکـی چـڕ و بەپێـز دەربـارەی شەکسـپیر بـە 
ئەکتەرەکانـی دەڵێتـەوە و ئاسـتی فەرهەنـگ و ڕۆشـنبیریی هونەرییـان 

بـەرز دەکاتـەوە.
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ئـەم نامانـە چەنـدە ئاڕاسـتەی ئەکتەرەکانـی شـانۆی ئینتیـم کـراون، 
ڕۆڵـی  و  ڕیژیسـۆر  بـۆ  هـاوکات  دراماتـۆرگ،  بـۆ  گرینگـن  هێندەیـش 
ڕیژیسـۆر لـە پرۆسـە کردەییەکـەی هونـەری شـانۆدا، ڕیژیسـۆر دەبێتـە 
خوێنەرێکی گرینگی شانۆنامەکە، پردێکی پتەوی نێوان شانۆنامەنووس 

و ئەکتـەرەکان و دواتریـش بینـەران.

ئامۆژگارییەکانـی سـتریندبێرگ بـۆ ڕیژیسـۆر ئەوەیـە، کـە نەکەوێتـە 
تەڵـەی تەمومـژاوی و وێنـەی هەڵـە و گرانکردنـی تێگەیشـتنەوە و هـەوڵ 
بدات لە دیدێکی ساکار و تێگەیشتنێکی ورد و قووڵی دەقەکە و ڕەوشی 
ئـەو ڕۆژگارەوە مامەڵـە لەگـەڵ هونـەری ڕیـژی و ئەکتەرەکانیش بکات. 

شانۆی ئینتیم و هەستانەوەیەکی تر

)سـۆناتای  شـانۆنامەی  پێشکەشـکردنی  دوای  ئینتیـم،  شـانۆی 
تارمایـی(، کـە سـەرکەوتنێکی ئەوتـۆ بـە دەسـت ناهێنێـت و ناچـار دەبـن 
لـەوە  نەمایشـەکە، هـەروەک نەمایشـی )کەڵـک( ڕابگـرن، سـتریندبێرگ 
ئـەوە  لەبـەر  ناگـەن.  )ژوورەنەمایـش(  ئەزموونـی  لـە  بینـەران  دەگات 
ڕێپۆرتوارێکـی تـر بـۆ شـانۆی ئینتیـم لـە کۆمەڵێـک لـە شـانۆنامە کـۆن و 
نوێیەکانـی ڕێـک دەخـات. بـۆ ئـەم پالنـە تازەیـەی شـانۆنامەی )جەژنـی 
هەڵسـانەوە، هـەردوو بەشـی سـەمای مـەرگ، وەک قـوو سـپی و بـاوک( 
هەڵدەبژێرێت. ئەم شـانۆنامانە وزە و هێزێکی تر بەم شـانۆ بچووکە و 

بـە ڕەوتـی شـانۆی سـویدی و سـتریندبێرگیش دەبەخشـن.

بـە  تایبەتـی  بـە  شـانۆکەیدا،  نوێیـەی  کەرنەڤاڵـە  لـەم  سـتریندبێرگ 
سـەرکەوتنی شـانۆنامەی )بـاوک( خۆشـحاڵ دەبێـت: فاڵـک خـۆی ڕۆڵـی 
)کاپتـن( دەبینێـت و کچەکەشـیان )بێرتـا(، کچـە ئەکتەرێکـی گەنـج )فانـی 

فاڵکنـەر( کـە سـتریندبێرگ حـەزی لـێ دەکات، دەبینێـت.
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ڕەخنەگرەکان هەر بە باشـی باسـی نەمایشـەکە ناکەن، بەڵکو باسـی 
لـە گرینگتریـن شـانۆنامەکانی سـتریندبێرگ  یەکێـک  دەقەکەیـش، وەک 
ئاماژەی بۆ دەکەن.  ستریندبێرگ دیالۆگ و دیمەنی یەکەم و ئەو شتانە 
ال دەبـات کـە پەشـیمانە لێیـان، بەمەیـش دەقەکـە زیاتـر چـڕ دەکاتـەوە، چ 
دیالـۆگ و چ وێنـای کارەکتـەرەکان لـە یەکتـر نزیـک دەخاتەوە و تۆنێکی 

پـڕ لـە ئـازار، شـەڕ و لـە هەمـان کاتـدا لێبووردەیی لەخـۆ دەگرێت.

بـاوک،  و  هەڵسـانەوە  جەژنـی  نەمایشـەکانی  بـە  ئینتیـم  شـانۆی 
دەکەوێتەوە سەر پێی خۆی و سەرکەوتنێکی گەورە بە دەست دەهێنێت. 
دوای ئەوە ستریندبێرگ بیر لەوە دەکاتەوە هەر سێ بەشەکەی )بەرەو 
دیمەشـق( پێشـکەش بـکات، هـەر بەشـەی شـەوێک و بـەو شـێوەیەیش 
لـە سـێ شـەودا هـەر سـێ بەشـەکەی ئـەم سـێینەیە نەمایـش بکرێـت. 
بـەاڵم ئـەم پالنـە سـەر ناگرێـت و لەبریـی ئـەوە شـانۆنامەی )وەک قـوو 
سـپی( پێشـکەش دەکرێـت، فانـی فاڵکنـەر ڕۆڵـی سـەرەکیی دەبینێـت، بـە 
شـێوازێکی سـاکار و بـە نواندنێکـی ئاسـایی ڕێـگای خـۆی بـۆ نـاو دڵـی 

بینـەران و ڕەخنەگرانیـش دەکاتـەوە.

هـۆی  بـە  و  دەبێـت  بـەردەوام  سـاڵ  چـوار  تەنهـا  ئینتیـم  شـانۆی 
دوانـزەی  مانگـی  لـە  دەبـن شـانۆکە  ناچـار  داراییـەوە،  گرانـی  بارێکـی 
سـاڵی ١٩١٠دا، دوو سـاڵ بـەر لـە مردنـی سـتریندبێرگ دابخـەن. بـەاڵم 
بیسـت و چـوار  دەتوانێـت  تەمەنیـدا  لـەو چەنـد سـاڵەی  ئـەم شـانۆیە، 
شـانۆنامەی سـتریندبێرگ نەمایش بکەن، هەروەها تێکڕا ١٠٥٢ جاریش 
ئەو نەمایشـانە پێشـکەش کراون. ئەمە جگە لەوەی لە دەرەوەی شـاری 
سـتۆکهۆڵم و لە زۆربەی شـار و شـارۆچکەکانی سـوید نەمایشـەکانیان 
پێشـکەش کـردووە و بـە گەشـتی هونەریـش لـە نەرویـژ و دانیمـارک، 

بەشـێک لـە بەرهەمەکانیـان پێشـکەش کـردووە.
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بەشی دوانزە

لەدەستدانی تەواوی هارییەت بۆسە و ژیان لە تاوەری 
شین

بەهـاری سـاڵی ١٩٠٨ هارییـەت بۆسـە لـە نامەیەکـدا سـتریندبێرگ 
ئـاگادار دەکاتـەوە، کـە شـووی بـە هاوتەمەنێکـی خـۆی بـە نـاوی )گونـار 
فینگـۆر(، کـە ئەویـش ئەکتـەرە و لـە بـواری شـانۆدا پێکـەوە کار دەکـەن، 
کردۆتـەوە. ئـەم هەواڵـە بۆ سـتریندبێرگ، شـتێکی چاوەڕوانکراو دەبێت، 
لەوەوبـەر ناکۆکییـان هەبـووە و بـۆ چەندیـن جـار شـەڕییان بووە و جیا 
بوونەتـەوە و بـە یەکـەوە نەگونجـاون، هەروەهـا سـتریندبێرگ هەسـتی 
بـە پەیوەندییەکانـی تـری هارییـەت، بـە تایبەتیـش بـە گونـار فینگـۆرەوە، 

کردبوو.

لـە  و  دەژی  هارییـەت  لەگـەڵ  خەونەکانیـدا  لـە  سـتریندبێرگ 
لەسـەر  چـۆن  کـە  دەکات،  ئـەوە  باسـی  وردی  بـە  یادەورەییەکانیـدا 
جێـگا پێکـەوە دەژیـن. لـە ئەندێشـەکانیدا، بـە شـەو هارییـەت بـەردەوام 
سـەردانی دەکات، دەچنـە جێـگاوە لەگـەڵ یـەک و لـە ڕۆح و جەسـتەی 
یەکتردا دەتوێنەوە، بە شـێوەیەکی قووڵتر لەسـەر جێگاکردن و سـێکس 
و  دەبـات  بەسـەر  شـەوگار  هارییـەت  وەهمئامێـزی  جەسـتەی  لەگـەڵ 
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هەسـت بـە گیانـی و بـە دڵـی دەکات، کـە لەنـاو دڵـی ئـەودا لـێ دەدات و 
خـۆی و هارییـەت لـە یـەک جەسـتەدا دەبینێـت. لـەم قەیـران و تەنگـەژە 
دەروونییـەدا، بـە تەنیـا و لـە تەنیاییدا دەچێتە خەڵوەتەوە و یادی هەموو 
ئـەو ڕۆژانـە دەکاتـەوە، کـە لەگـەڵ هارییـەت بۆسـە بـە سـەری بـردوون: 
ماڵدروسـتکردنیان،  زەماوەندکردنیـان،  ڕۆژی  بینینیـان،  یەکتـر  یەکـەم 
نووسـیبوون،  ئـەوی  بـۆ  بەتایبەتـی  کارەکتەرانـەی  ئـەو  شـەڕەکانیان، 
جیابوونەوەکانییان... هتد. دەگەڕێتەوە سـەر یادەوەری و یاداشـتەکانی، 
بـەو ڕۆژانـەدا دەچێتـەوە و شـەوگاری تری وەهمی لـە یادەوەرییەکانیدا 

تۆمـار دەکات و خەونـی پێـوە دەبینێـت.

هەمـوو شـتێک کۆتایـی هاتـووە، بـەاڵم هەمـوو شـتێک سـەرەتایەکی 
تـر لەنێـو تەنیایـی و ئـازار و خـەم و پـەژارەدا لەخـۆ دەگرێـت. چەنـد 
بنەماکانـی  و  سـتایل  و  فـۆرم  لەسـەر  ڕۆمـان،  و  کورتەچیـرۆک 
سەرگوزشـتەیەکی  دەنووسـێت،  سەرگوزشـتە  و  گێڕانـەوە  هونـەری 
خۆشەویسـتی لەگـەڵ وەهمـی واقیعێکـی ون بوو، واقیعێکی بەسـەرچوو 
دروسـت دەکات و خـۆی دەبێـت بـە پاڵەوانـی سـەرەکیی ئـەم داسـتانە 
سەرگوزشـتەئامێزانە. جگە لە بەرهەمەکانی، بە بەردەوامی کار لەسـەر 
یاداشـتگەلەکەی دەکات و ڕۆژانە خەونەکانی تۆمار دەکات، پەیوەندییە 
زمانێکـی  بـە  هارییـەت،  و  خـۆی  نەبینراوەکـەی  جەسـتەییە  ڕۆحییـە 
شـیعری و هەندێک جاریش لە وێنە و هێما و سـیمبوڵدا دەنووسـێتەوە.  
لـە مانگـی چـواری سـاڵی ١٩٠٨دا، لـە یاداشـتنامه که یدا ئامـاژە بـۆ ئـەوە 
دەکات، کـە لـە خەونیـدا، لـە هوتێلێکـی گـەورەدا بـە دوای ژوورەکـەی 
خۆیدا گەڕاوە، چۆتە ئاسانسـوارەکەوە و دەسـتبەجێ لە ژێریدا پچڕاوە 
و بـە گرمەگرمێکـی ترسـناکی گـەورە کەوتۆتـە خـوارەوە، بـەاڵم قوتـار 

بـووە و لـەو ڕووداوە کارەساتئاسـایەدا هیچـی لـێ نەهاتـووە.

سـتریندبێرگ، سـەبارەت بـەم خەونـەی خـۆی، کـە لـە یاداشـتەکانیدا 
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تۆمـاری کـردووە، دەڵێـت: “خەبـەرم بـووەوە! بیـرم کـردەوە ڕەنگە ئەوە 
و  پێیـدا سـەرکەوتووم  ئاسانسـۆرێک  مـن وەک  بێـت،  ئینتیـم  شـانۆی 
لەژێر پێمدا داڕماوە، یان ئەم خەونە مانای سەرلەنوێ بەئاگاهاتنەوەی 
عیشـقەکەی منـە بـۆ هارییـەت، کـە سـەرلەنوێ گەنـج بۆتـەوە. هەروەهـا 
مەییـم  هیـچ  ڕۆژە  چـواردە  ئـەوەی  لەبـەر  کردۆتـەوە،  پاکـژ  منیشـی 
نەخواردۆتـەوە و بـە وردی چاودێریـی خۆمـم کـردووە، ئـەم کاتـە بـە 
عیشـقی خـۆی تێپەڕیـوە و ئێسـتایش ئـەو عیشـقە کـەم بۆتـەوە و بەرەو  

نەمـان دەچێـت.”

نامەیـش  بـەردەوام  یاداشـتەکانی  و  وەهـم  لـە  جگـە  سـتریندبێرگ 
و  یاداشـت  وەهـم،  ئاسـت:  دوو  لەسـەر  و  دەنووسـێت  هارییـەت  بـۆ 
خەونەکانـی؛ واقیـع:  لـە ڕێـگای نامەکانیـەوە بـەردەوام لەگـەڵ هارییـەت 
لـە پەیوەندیـدا دەبێـت و نامـەی عیشـقی بەسـەردا دەبارێنێـت. هەروەهـا 
لـە هەمـوو نامەکانیـدا ئـەوە بـۆ هارییـەت دووبـارە دەکاتـەوە، کـە ئـەو 
ئـەو  هاوسـەرگیری  یەکەمـی  شـەوی  و  هەنگوینـی  مانگـی  بەرگـەی 
ناگرێـت، لـە یەکێـک لـە نامەکانیشـیدا بە ڕاشـکاوی دەڵێـت: “من خەریکی 
خۆئامادەکردنـی شـەوی خوێنـاوی خۆمـم.”  هارییـەت و گونـار فینگـۆر 
لـە کۆتایـی مانگـی پێنجدا زەماوەند دەکەن، ڕۆژی دوایی ئەم نووسـەرە 
بێدەرەتانـە لـە یاداشـتەکانیدا، لـە خەیاڵـدا سـەردانی هارییـەت دەکات و 
چێژێکـی  لەنێـوان  جێـگاوە.  دەچێتـە  لەگەڵـی  تازەکـەی  مێـردە  لەبریـی 
واقیـع  ئـازاری  و  ئەندێشـە  چێـژی  دەژی:  زۆردا  ئازارێکـی  و  گـەورە 
– هـەر لـەم ڕۆژانەیشـدا، لـە یاداشـتەکانیدا ئـەوەی تۆمـار کـردووە، کـە 
لـە جەسـتەم  بـەردەوام دەگـری:  “هێنـدە گریـام ڕۆحـم خەریـک بـوو 

ڕابـکات.”

یاداشـتەکانیدا  لـە  شەشـدا،  مانگـی  کۆتایـی  لـە  سـتریندبێرگ 
نووسـیویەتی: “دوای شەسـت سـاڵ ئەشـکەنجە!  داوا لـە خـودا دەکـەم 
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لـەم ژیانـە ڕزگارم بـکات!  ئـەو شـادمانییە بچووکـەی هەبـوو، وەهم یان 
درۆ! تەنهـا شـتێک لـە ژیانـدا هـەر کارکـردن! بـەاڵم ئەمەیـش لـە هەندێک 
ڕووەوە کارێکـی بێهـوودە یـان بێسـوود، یـان زەرەرمەنـد! ژن، منـداڵ، 
ماڵ هەمووی هەر سـاختە بوون!  تەنها شـتێک وەهمی بەختەوەری پێ 
دەبەخشـیم شـەراب بوو! هەر لەبەر ئەوەیش بەردەوام دەمخواردەوە.”

دەبێـت،  سـک  نـاو  بەهێـزی  ئازارێکـی  تووشـی  کاتـدا  هەمـان  لـە 
هارییەت بە هۆکاری ئەم ئازارە تاوانبار دەکات و هەست دەکات ژیان 
لە تەواوبووندایە و مەرگ بەڕێوەیە. چەند پزیشـکێک سـەردانی دەکەن 
و چارەسـەری بـۆ دەنووسـن، بـەاڵم هیـچ شـتێکیش نادۆزنـەوە مایـەی 
مەترسـی بێت. ئەمەیش سـەرەتای نەخۆشـییە گەورەکەی سـتریندبێرگ 

دەبێـت، کـە کۆتایـی بـە ژیانـی دەهێنێـت.

فانی فاڵکنەر و جێگایەکی تر بۆ خۆشەویستی

سـتریندبێرگ لـەم گێـژاوەدا، لـە شـانۆی ئینتیـم کچێکـی کۆمبـارس، 
کـە تەمەنـی تەنهـا حەڤـدە سـااڵن دەبێـت، بـە نـاوی )فانـی فاڵکنـەر(ەوە 
سـەرنجی ڕادەکێشـێت. دەسـتبەجێ و راسـتەوخۆ، گرینگـی بـەم کچـە 
دا  هەڵسـانەوە(  )جەژنـی  شـانۆنامەی  لـە  دەدات،  بڕیاریـش  و  دەدات 
ڕۆڵـی )ئێلیۆنـۆرا(، کـە سـەرەکیترین کارەکتـەری دەقەکەیـە و هـاوکات 
کەسـایەتییەکی سـەخت و ئاڵـۆزە و شـانۆی ئینتیـم لـەو کاتـەدا خەریکـی 
لـە  شـێوەیەک  بـە  دەیەوێـت  بەمەیـش  ببینێـت.  دەبـن،  خۆئامادەکـردن 
شـێوەکان فانـی فاڵکنـەر بخاتـە جێـگای هارییـەت و ئـەو ڕۆڵـەی ئـەوی 
پـێ ببەخشـێت و بیـکات بـە ئەکتـەر و لـە بریـی هارییـەت کەسـایەتیی 

تایبەتـی لـە شـانۆنامە تازەکانیـدا بـۆ بنووسـێت.

بـە  ڕۆژگارانەیـدا،  ئـەو  کێشـەکانی  هەمـوو  لەگـەڵ  نووسـەرە،  ئـەم 
دەزانێـت  ئەویشـەوە  ڕێـگای  لـە  دەبینێـت،  فاڵکنـەر  فانـی  بەردەوامـی 
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هارییـەت چـی دەکات و چـۆن دەژی، فانـی فاڵکنـەر هەمـوو هەواڵەکانـی 
بـۆ دەهێنێـت و لـە هەمـوو شـتێک ئـاگاداری دەکاتـەوە.

شـوو  و  دەهێنێـت  لـێ  وازی  تـەواوی  بـە  بۆسـە  هارییـەت  کـە 
دەکاتـەوە، سـتریندبێرگ ئـەو خانـووەی بە تایبەتی بـۆ هارییەتی پێکەوە 
نابـوو و پێکـەوە تیـا دەژیـان چـۆڵ دەکات. هـەر لەسـەر پێشـنیازی فانـی 
فاڵکنـەر دەگوێزێتـەوە بـۆ نهۆمێکـی نـوێ لـە لـە شـەقامی درۆتنینگاتانـی 
ژمـارە٨٠، خانووبەرەیـەک خانەوادەکـەی فانـی فاڵکنـەر دەیانـدا بـە کرێ 

و سەرپەرشـتییان دەکـرد.
سـتریندبێرگ لـە یانـزەی مانگـی حەوتی سـاڵی ١٩٠٨دا دەگوێزێتەوە 
لـە  واز  تـەواوی  بـە  ڕۆژ  هەمـان  هـەر  و  نوێیـە  خانووبـەرە  ئـەم  بـۆ 
لـەم  وشـە  یـەک  تـر  چـی  و  دەهێنێـت  یادەوەرییەکانیشـی  نووسـینی 
یاداشـتگەلەکەی  هەتاهەتایـە  بـۆ  و  نانووسـێت  یاداشـتانەیدا  دەفتـەری 
لـەم ماوەیـەدا نووسـیویەتی،  نامەکانیـدا، کـە  لـە  لـە یەکێـک  دادەخـات. 
دەڵێـت: “کاراڵڤێگنـی ژمـارە ٤٠ کۆتایـی هـات و چیـی تـر بوونـی نییـە!  
قۆناغێکـی حـەوت سـاڵیی ژیانـم تـەواو بـوو!  خوای بەخشـندە دەیدات و 

هـەر ئەویـش لێـت وەردەگرێتـەوە!”
سـتریندبێرگ، کـە لـە کاراڵڤێگـن دەگوێزێتـەوە، لـە جلەکانـی زیاتـر 
هیـچ شـتێکی ماڵەکـە لەگـەڵ خـۆی نابـات تـا ڕزگاری بێـت لـە هەمـوو 
یادەوەرییەک و لە هەموو شتێک، کە هارییەت بۆسە و ئەو ڕۆژگارەی 

بهێنێتـەوە یـاد.
ئەم شوێنە تازەیە دەبێت بە دواناونیشان و دواماڵی تا لە چواردەی 
مانگـی پێنجـی سـاڵی ١٩١٢دا کۆچـی دوایـی دەکات. کە دەیشـگوێزێتەوە 
زینـدوو  لـەال  تـری  یـادەوەری  چەندیـن  نوێیـەی،  ئەپارتمانـە  ئـەم  بـۆ 
تـری  لـە قۆناغەکانـی  ئەپارتمانـە و شـوێنەکە،  ئـەم  دەبنـەوە، ژینگـەی 
هەبـووە و شـانۆی کۆمەڵێـک ڕووداوی  ژیانیـدا جێگایەکـی گرینگیـان 

سـەردەمی منداڵـی و هەرزەکاریـی ئـەو بـوون.
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لـە  لـەم شـەقامە و ناوچەکانـی دەوروبەریـدا ژیـاوە،  سـتریندبێرگ 
بنەماڵەکەیـدا  لەگـەڵ  و  خوێندویەتـی  ناوچەیـەدا  ئـەم  قوتابخانەکانـی 
سـەردانی کڵێسـاکەی ئەوێیـان کـردووە. هـەر لـەم ناوچەیـەدا سـیری، 
ژنـی یەکەمـی دەناسـێت، کـە لـەو دەمـەدا لەگـەڵ مێردەکـەی لـەو نـاوە 
کـە  دەژیـان،  لـە هەمـان خانووبـەرەدا  مێردەکـەی،  دەژیـان: سـیری و 
لەوەوبـەر ماڵـی باوانـی سـتریندبێرگ بـووە و بـە منداڵـی لـەم خانـووەدا 

گـەورە بـووە.
ناوەندێکـی  لـە  و  ناوچەیـەدا  لـەم  هـەر  سـتریندبێرگ،  هەروەهـا 
ئەرشـیفدا، کـە تەمەنـی سـی سـاڵ دەبێـت، بە دوای بەڵگـە و دۆکیومێنتدا 
دا،   ١٨٧٩ سـاڵی  لـە  سـتۆکهۆڵم.  شـاری  مێـژووی  لەسـەر  دەگەڕێـت 
ــەوە دەنووسـێت، کتێبەکەیـش  نـاوی )سـتۆکهۆڵمی کـۆن(  بـە  کتێبێـک 
لـە ڕوانگـەی ژیانـی خۆیـەوە باسـی مێـژووی ئـەم شـارە دەکات و ئـەم 

لـەم کتێبـەدا داگیـر کـردووە. شـەقامەیش شـوێنێکی گرینگـی 

تاوەری شین و ژیانێکی تەنهایی

دوای ماوەیـەک، ئـەم هـەوارە تازەیـەی بـە )تـاوەری شـین( نـاوزەد 
دەکات، هـەر زوویـش ئـەم نـاوە بـە هەمـوو سـتۆکهۆڵمدا بـاو دەبێتەوە. 
هـۆکاری ئـەم ناوەیـش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی، کە لەسـەر سـووچی ئەو 
وردەواڵەفـرۆش  دووکانێکـی  ژیـاوە،  تێـدا  سـتریندبێرگی  باڵەخانەیـەی 
هەبـووە و شـتی لـەال کڕیـوە. ئـەم دوکانـە زەرفێکـی تایبەتـی هەبـووە تـا 
کڕیارەکانـی ئـەو شـتانەی تـێ بکـەن، کـە لـەو دوکانـە کڕیویانـە، لەسـەر 
ئـەو زەرفەیـش وێنـەی هەمـوو خانووبەرەکـەی بـە ڕەنگی شـین لەسـەر 
کێشراوە. ستریندبێرگ ئەو زەرفانەی لە دوای بەکارهێنان فڕێ نەداوە، 
بەڵکو لەبریی ئەوە وێنەی سـەر زەرفەکە دەبڕێت و دەینووسـێنێت بەو 
لـە کۆتایـی هەمـوو نامەیەکیشـدا  نـاردوون.  بـۆ خەڵکـی  نامانـەوە، کـە 

دەنووسـێت )لەگـەڵ سـاوی سـتریندبێرگ لـە تـاوەرە شـینەکەوە(.
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ئێسـتا ئەم دواماڵەی مۆزەخانەیە و هەندێک لە شـتە تایبەت و کتێب 
و جلوبـەرگ و کەلوپەلەکانـی دوا ڕۆژەکانـی ژیانـی سـتریندبێرگ-ی 

تێـدا پارێزراوە.

سـتریندبێرگ، لـەم تـاوەرە شـینەدا بـە تەنهـا دەژی، بـەاڵم هـەر لـەم 
تـاوەرەدا و لـەم چەنـد سـاڵەی دوایـی تەمەنیدا، گەلێک فرەبەرهەم بووە، 
لـە مـاوەی کەمتـر لـە چـوار سـاڵدا زیاتـر لـە بیسـت و دوو بەرهەمـی 
تـازەی نووسـیوە، شـانۆنامە، ڕۆمـان، پەخشـان، بابەتـی ڕۆژنامەوانـی، 

لێکۆڵینـەوەی زمـان و هەزارەهـا نامـە.

ئەو شـانۆنامانەی لەم تاوەرە شـینەدا دەیاننوسـێت، دوو ئاڕاسـتەی 
جیـاواز و لـە دوو فۆرمـی دژبەیەکـدا کۆدەبنـەوە، بـۆ نموونـە فۆرمێکـی 
بچووکـی )ژوورەنەمایـش( بـۆ شـانۆ تایبەتەکـەی خۆی )شـانۆی ئینتیم( 
لـە الیـەک، شـانۆنامەی گـەورەی پێنـج پەردەییـش بـۆ شـانۆ گـەورەکان، 
لـە الیەکـی تـرەوە. هـەر لـەم تاوەرەیشـدا کۆتایـی بـە کتێبـە گەورەکـەی 

)کتێبـە شـینەکان( دەهێنێت.

هاوینێکی تەنها و شانۆنامە مێژووییەکان

سـتریندبێرگ لـه  یه کـه م هاوینـی ژیانـی ئـه م تـاوه ره شـینه دا، سـێ 
سـەرۆکی  سـوارچاک،  دواییـن  ده نووسـێت:   مێژوویـی  شـانۆنامه ی 
شـانۆنامه ی  دوو  ڕووداوه کانـی  بیالبۆ-یـارڵ.   و  ده وڵـه ت  کاتەکیـی  
یه که میـان لـه  سـەدەی شـازدەدا ڕوو ده ده ن و کارەکته ره کانیشـی هـه ر 

هێنـاوه . زه مه نـه وه   لـه و 

دراماتـن  داوای  له سـه ر  کـورت  ماوه یەکـی  بـه   هـه ر  سـتریندبێرگ، 
)شـانۆی پادشـایه تی( و بـۆ یـادی شه سـت سـاڵه ی له دایکبوونـی خـۆی، 
شـانۆنامه ی )دواییـن سـوارچاک( ده نووسـێت. ئـه م شـانۆنامه یه  باسـی 
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که سـایه تیی ناسـراوی سـویدی )سـتێن سـتوره ( ده کات و سـتریندبێرگ 
هه مـوو شـانۆنامه که ی له سـه ر قسـه یه کی ئـه م پیاوه ، کـه  ده ڵێت: “هه موو 
ئـه و شـتانه ی ده تانه وێـت خه ڵکـی بـۆ ئێـوه ی بکات، پێویسـته  ئێوه یش بۆ 

خه ڵکـی بکـه ن”  ڕۆنـاوه .
دووپـات  تەنـزە  ئـەو  مێژووییه یـدا،  شـانۆنامه   لـه م  سـتریندبێرگ 
ده کاته وه  که  ژیان له خۆی ده گرێت، ئه سپسـوارێکی مه سـیحی بەئه مه ک 
و مرۆڤپـه روه ر، ده بێتـه  جێـگای گاڵته وگه پـی کڵێسـاکه ی خـۆی و که وتنه  

په راوێـزه وه .

کـه   ده کاتـه وه ،  دووپـات  ئـەوە  شـانۆنامه یه دا  لـه م  سـتریندبێرگ 
وه رگرتنـی  ده گیرسـێته وه ،  بۆتـه دا  دوو  لـه   ده سـه اڵت  مه سـه له ی 
ئـه م  پراگماتیزمـی.  ڕیالیزمـی  ڕه وتێکـی  یـان  ماکیاڤیلـی  ڕێچکه یه کـی 
مه سه له یه یشـیان، زیاتـر لـه  شـانۆنامه ی دووهه میـدا )سـەرۆکی کاتەکیی 
ده وڵـه ت( کـه  باسـی ژیانـی شـا گوسـتاڤ ڤاسـا-یه کی گه نـج ده کات، بـه  

ده داتـه وه . ڕه نـگ  قووڵتـر  شـێوه یه کی 

ده وڵـه ت(  کاتەکیـی  )سـەرۆکی  لـه  سـه رله نوێ  سـتریندبێرگ، 
ڕووداوه کانـی  ڤاسـا،  گوسـتاڤ  ژیانـی  سـه ر  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه   دا 
ڤاسـا  کـه  شـا گوسـتاڤ  ده کات،  زه مه نـه   ئـه و  باسـی  شـانۆنامه که یش 
ده سـه اڵت ده گرێته  ده سـت، خودی شـانۆنامه که یش به  گرتنه  ده سـه اڵتی 

دێـت. کۆتایـی  ڤاسـا  گوسـتاڤ  پادشـایه تیی 

ستریندبێرگ له  چوار شانۆنامه دا مامه ڵه ی له  ڕه وشی واڵت و ژیان 
و سیاسـه تی گوسـتاڤ ڤاسـا، وه ک پادشـایه کی بەهێـزی تاکـڕه وی ئـه م 
واڵتـه  کـردووه ، لـه م شـانۆنامه یه دا ڕووبـه ڕووی گوسـتاڤ ڤاسـایه کی 

گه نـج ده بێته وه .
سـتریندبێرگ لـه م شـانۆنامه یه دا، دیـدی خـۆی بـۆ که سـایه تیی ئـه م 
پادشـایه  ڕوون کردۆتـه وه  و ئه وه یـش دووپـات ده کاتـه وه ، که  گوسـتاڤ 
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ڤاسـایه کی پراگماتیکـی که سـێکی له بـاره  بـۆ ئـه وه ی ده سـه اڵت بگرێتـه  
ده سـت و واڵت به ڕێـوه  به رێـت.  ئـه م پادشـایه ، ڕێـگا بـه  هیـچ شـتێک 
نـادات ببێتـه  به ربه سـت له بـه رده م هه وڵه کانـی بۆ بوونیادنانی سـویدێکی 

ئـازاد و بەهێـز و سه ربه سـت.

ئولـۆف(  )ئوسـتاد  شـانۆنامه ی  لـه   یه که مجـار  بـۆ  سـتریندبێرگ 
دژی  کـه   ده کێشـێت،  بـۆ  ڤاسـا-مان  گوسـتاڤ  کارەکتـه ری  وێنـه ی  دا 
بیروبۆچوونه کانی ئولۆف ده وه ستێته وه ، به اڵم له  شانۆنامه ی )گوستاڤ 
ڤاسـا( دا، کـه  تایبه تـه  بـه  ژیانـی گوسـتاڤ ڤاسـا و ڕووداوه کانـی، وێنه ی 
ئـه و پادشـایه مان  پیشـان ده دات، کـه  زۆر بـه  خێرایـی بڕیـار ده دات، 
ئه مه یـش ده بێتـه  هـۆی چه ندیـن هه ڵـه  و به دحاڵیبـوون و لـه  کۆتاییشـدا 

بـه  سـزای خـۆی ده گات.

لـه م دوو شـانۆنامه یه ی کۆتاییه کانـی ژیانیـدا، که سـایه تیی گوسـتاڤ 
ئـه و  و  بڕیاره کانـی  هێنـده ی  نییـه ،  ڕووداوه کانـدا  چه قـی  لـه   ڤاسـا 
ڕووداوانـه ی لـه  ده وری ئـه و ده سـووڕێنه وه ، لـه  چه قـی شـانۆنامه کاندان 

و کار ده که نـه  سـه ر ڕێچکـه ی ڕووداوه کان.

سـه ره تای  لـه   کـه   یـارڵ(  )بیالبـۆ-  سێیه میشـیان  شـانۆنامه ی 
که سـایه تییه   سـه ر  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه   ده کات،  تـه واوی  دا   ١٩٠٩ سـاڵی 
مێژووییـه  گـه وره کان و مه سـه له ی ئـازادی و هـه ر لـه  ڕووانگـه ی ئـه و 
دروسـت  سـویددا  واڵتـی  ده مـه ی  لـه و  ڕووداوه کان  که سـایه تییانه وه  
ده کات. سـتریندبێرگ له م دوا شـانۆنامانه دا، به  ته واوی دیدی خۆی بۆ 
مێـژوو و لـه  مێـژوودا ڕوون ده کاتـه وه  و مێـژوو ده کات بـه  پردێـک بـۆ 
چوونه  ژووره وه ی ڕووداوه کانی ئه و ڕۆژگاره  و شیکردنه وه ی ڕه وشه  
سیاسـی و ڕۆشـنبیری و فه رهه نگی و کۆمه اڵیه تییه کان. هه رچه نده  ئه م 
دراماتـن  شـانۆکانی  له سـه ر  سـتریندبێرگ،  مێژووییانـه ی  دوابه رهه مـه  
لـه  شـانۆکانی تـری ده ره وه ی شـاری  و شـانۆی سـویدی و هه ندێـک 
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ئەوتـۆ   سـه رکه وتنێکی  هیچیـان  بـه اڵم  ده کرێـن،  نه مایـش  سـتۆکهۆڵم 
به ده سـت ناهێنـن و زوو لەبیـر دەچنـەوە. 

ئـه م شـانۆنامانه ی، له نـاو به رهه مه کانـی تریـدا و بـه  بـه راورد له گـه ڵ 
ڕه وتـی شـانۆنامه کانیدا، ئـه و بایه خه یـان نییـه ، ئه مه یـش لـه  زۆر ڕووه وه  
چاخه کانـی  لـه   ڕووداوه کانـی  سـتریندبێرگ  ئـه وه ی  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه  
ناوه ڕاسـتدا گیرکـردووه ، فۆرمێکـی سه رگوزشـته  و چیرۆکـه  کۆنـه کان 
کۆنبـاودا  و  کـۆن  ئه تمۆسـفێرێکی  و  سـتراکتور  لـه   و  ده گـرن  له خـۆ 

ده سـووڕێنه وه .

فانی فاڵکنه ر، ئه ڵته رناتیڤ یان شازاده ی تاوه ری شین

بۆسـە  هارییـه ت  پێچه وانـه ی  تـه واو  وێنه یه کـی  کـه   فاڵکنـه ر،  فانـی 
ده بێـت، لـه  یه کـه م سـاڵی ژیانـی سـتریندبێرگ-دا لـه م تـاوه ره  شـینه دا، 
بـه رده وام سـه ردانی ده کات. ئـه م ئافره تـه  گه نجـه  لـه  بنه ڕه تـدا خه ریکـی 
وێنه کێشـان ده بێـت، نـه ک شـانۆ و بـه  ڕێکـه وت و به هـۆی هاوڕێیه کیه وه  
له  شـانۆی ئینتیم ده گیرسـێته وه .  سـتریندبێرگ وه ک په رچه کردارێک له  
جیابوونه وه کـه ی لـه  هارییـه ت و ته نهایـی و ژیانێکـی نائارامـدا، ده یه وێت 

گرینگـی پـێ بـدات و بیـکات بـه  ئه کتـه ر.

لـه  پاییـزی سـاڵی ١٩٠٨ دا، کـه  ئاوگوسـت فاڵـک و شـانۆی ئینتیـم 
خه ریکی خۆئاماده کردن و پرۆڤه ی شانۆنامه ی )وەک قوو سپی( ده بن، 
نووسـیبوو،   هارییـه ت-ی  بـۆ  به تایبه تـی  له وه وبـه ر  سـتریندبێرگ  کـه  
ئێسـتا ده یه وێـت فانـی فاڵکنـه ر ئـه و ڕۆڵـه  ببینێت. سـتریندبێرگ ده یه وێت 
فانـی فاڵکنـه ر لـه  جلوبه رگه کانـی هارییـه ت-دا ببینێـت و وێنه یه کـی تـری 
هارییـه ت لـه  واقیـع و لـه  خه یاڵـدا دروسـت ده کات. سـتریندبێرگ هه مـوو 
ڕۆژێـک ئامـاده ی پرۆڤه کانـی شـانۆنامه ی )وەک قـوو سـپی( ده بێـت و 
نه مایشـه که   ڕیژیسـۆری  یارمه تیـی  ڕاسـته وخۆ  بـه  شـێوه یه کی چـڕ و 
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ده دات، به تایبه تیـش خـۆی له گـه ڵ ڕۆڵه کـه ی فانی فاڵکنه ر ماندوو ده کات 
و هـه وڵ له گـه ڵ ئـه و کچـه  گه نجـه  بـێ ئه زموونـه  ده دات، تـا بتوانێـت ئه و 

ڕۆڵـه  چـر و گـران و سـه راپاگیره ، لـه  هه مـوو ڕوویه کـه وه  ببینێـت.

له سـه ر  شـانۆنامه که   دا   ١٩٠٨ سـاڵی  ده ی  مانگـی  کۆتایـی  لـه   کـه  
بـاش  فاڵکنـه ر سـه رکه وتنێکی  فانـی  ئینتیـم نه مایـش ده کرێـت،  شـانۆی 
بـه  ده سـت ده هێنێـت و ڕه خنه گـره کان ئامـاژه  بـۆ ئـه وه  ده کـه ن، کـه  ئـه و 
ئه کتـه ره  گه نجـه  بـێ ئه زموونـه  وه ک پاکیـزه  لـه  ڕۆڵه که یـدا به رجه سـته  

بووه .

ستریندبێرگ دواتر فانی فاڵکنه ر وه ک به رده ست و سکرتێری خۆی 
داده مه زرێنێـت و مووچه یه کـی بـۆ ده بڕێتـه وه  و بـه  هه مـوو شـێوه یه ک 

خـۆی لێ نزیـک ده کاته وه .

بـۆ  نووسـینه کانی  ده خـات،  ڕێـک  بـۆ  کتێبه کانـی  ماڵـه وه   لـه   فانـی 
پاکنووس ده کات، ڕۆژنامه ی بۆ ده کڕێت و ته نانه ت هه ندێک کاروباری 
ده که وێتـه   سـتریندبێرگ  کـه   بـه اڵم،  ده کات.  ڕایـی  بـۆ  ناوماڵیشـی 
پێشکه شـکردنی دیـاری و ده یه وێـت جلوبه رگـی گرانبه هـای بـۆ بکڕێـت، 
سـتریندبێرگ  به رپه رچـی  به هێـز  شـێوه یه کی  بـه   فانـی  خانه واده کـه ی 
ده دەنـه وه  و ده یوه سـتێنن و فانـی فاڵکنەر-یشـی لـێ دوور دەخەنـەوە. 

فاڵکنـه ر  فانـی  لـه   داوا  نامه یه کـدا  لـه   ده بێـت  ناچـار  سـتریندبێرگ 
بـکات، کـه  چیـی  تـر بـه  ته نهـا سـه ردانی نـه کات بـۆ ماڵـه وه : “بـۆ ئـه وه ی 
ئارامیمـان  کـه   ده رگاکردنه وه یـه ک،  و  به دحاڵیبـوون  هه مـوو  لـه   ڕێـگا 
ته نهـا  بـه   ئێـوه   تـر  چیـی  کـه   ده کـه م  لـێ  داوات  بگریـن؛  بشـێوێنێت، 
و  گێـژاو  ده بێتـه   سـتریندبێرگ  بـۆ  ئه مه یـش  ژووره که مـه وه .”  نه یه نـه  
ته نگه ژه یه کـی تـر، بـۆ چاره سـه رکردنی ئـه م کێشـه  نوێیه یـش ده که وێتـه  
یـه ک  لـه  چیرۆکەکانـی )هـه زار و  نـوێ، کـه   نووسـینی شـانۆنامه یه کی 

شـه و( ــه وه  وه ری ده گرێـت.
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که وشه کانی ئه بو قاسم

یـه ک هه فتـه دا،  ته نهـا  مـاوه ی  لـە  دا  لـه  سـاڵی ١٩٠٨  سـتریندبێرگ 
لـه  یه کـی نـۆوه  بـۆ هه شـتی نـۆ شـانۆنامه ی )که وشـه کانی ئه بـو قاسـم( 
سـوودی  ته نهـا  شـانۆنامه یه یش  ئـه م  نووسـینی  بـۆ  ده نووسـێت. 
به ڵکـو  وه رنه گرتـووه ،  شـه وه وه   یـه ک  و  هـه زار  چیرۆکه کانـی  لـه  
بـه   لـه و ده مـه دا  لێکۆڵینه وه یه کـی وردی )قورئـان( یشـی کـردووه ، کـه  

ده کرێتـه وه . بـاو  ئه ڵمانـی 

جێـگای خۆیه تـی ئامـاژه بـۆ ئـه وه  بکه یـن، کـه  ئـه م داسـتانه  دێرینـه ی 
ڕۆژهـه اڵت، واتـه  چیرۆکه کانـی )هـه زار و یـه ک شـه وه (، هـه ر لـه  ته مه نی 
الوێتییـه وه  جێـگای سـه رنج و تێڕامانـی سـتریندبێرگ بـووه  و زۆرجـار 

گه ڕاوه تـه وه  سـه ری و سـوودی لـێ وه رگرتـووه .

شـانۆی  فۆرمـی  شـانۆنامه یه،   ئـه م  نووسـینی  بـۆ  سـتریندبێرگ 
سه رگوزشـته  و گێڕانه وه ی به  کار هێناوه ، هه روه ها شـیعر و په خشـانی 
تێکـه اڵو کـردووه  و فـۆرم و سـتایلێکی جیـاوازی بـۆ به رجه سـته کردنی 

ئـه و چیرۆکـه  دێرینانـه  دۆزیوه تـه وه .

سـه رده می  به غـدای  شـاری  لـه   شـانۆنامه که یش  ڕووداوه کانـی 
ئه بـو  چـۆن  ده کات  ئـه وه   باسـی  و  دەدەن  ڕوو  دا  ڕه شـید(  )هارونـه  
قاسـم، کـه  بازرگانێکـی ڕه زیـل و چاوچنۆکـه ، بـه  هـۆی جووتێ که وشـی 
کۆنه وه ، تووشـی چه ندین بارودۆخی ناهه موار و کێشـه ی سـه یر سـه یر 
ده بێـت. هارونـه  ڕه شـید-ی خه لیفـه ی به غـداد زۆرجـار خـۆی ده گۆڕێـت 
و به نهێنیـی به نـاو شـاردا ده گه ڕێـت، تـا ڕاسـته وخۆ لـه  ڕه وشـی ژیـان و 
گوزه رانـی خه ڵـک بـگات. ئـه م خه لیفه یـه ، جارێک پێاوی سـواڵکردنه که ی 
له نێو ده رگای ماڵی ئه بو قاسـمدا داده نێت، ئه بو قاسـمی پیسـکه یش ئه و 
پێـاوه  شـڕانه  داگیـر ده کات، ئه مه یـش کێشـه  بۆ ئـه م بازرگانه  ده نێته وه ، 
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دواتـر ده یه وێـت بـه  هـه ر شـێوه یه ک بـووه  لـه م که وشـانه  ڕزگاری ببێت، 
بـه اڵم بـه  شـێوه یه کی سـه یر و سـه مه ره  ده گه ڕێنـه وه  بـۆ الی.

هه روەهـا ئـه م بازرگانـه  کچێکـی زۆر قه شه نگیشـی هه یـه ، کـه  نـاوی 
)سـوله یکه ( یـه  و له نێـو کێشـه ی که وشـه کانی ئه بـو قاسـمدا، )گیـوری( 
شـازاده  عاشـقی ده بێت و ده که وێته  داوی خۆشه ویسـتییه کی گه وره وه . 
بـه اڵم سـوله یکه  لـه  خـه ودا ئـاگادار کراوه تـه وه ، کـه  وریـا بێـت و هه رگیز 
بڕوا به  پیاو نه کات، چونکه  پیاو هه م ناپاک و هه م بێوه فا و ده سـتبڕن، 
هـه ر له بـه ر ئه وه یشـه  سـوله یکه  بڕیـاری داوه  بـه  هیـچ شـێوه یه ک شـوو 

نـه کات و هاوسـه رگیری له گـه ڵ هیـچ که سـێک پێـک نه هێنێـت.

ئه بـو قاسـم بـه  هـۆی ڕووداوه کانـی که وشـه دڕاوه کانـه وه  ده که وێتـه  
به ندیخانـه وه ، سـوله یکه یش وه اڵمـی عیشـقی گیوریـی شـازاده  ناداتـه وه  
و گیوریـش ناچـار ده بێـت په نـا بـۆ پینه چییه کـی فێڵبـاز به رێـت تـا دڵـی 

سـوله یکه ی بـۆ نـه رم بـکات.

و  ده بێـت  به رجه سـته   دا  )حه سـه ن(  کارەکتـه ری  لـه   پینه چییه کـه ، 
پالنه کانـی نزیکبوونـه وه ی شـازاده  لـه  سـوله یکه وه  داده ڕێژێـت. شـازاده  
لـه  جلوبه رگـی پیاوێکـی پیـری نه خۆشـدا، له به رده رگای ماڵی سـوله یکه دا 
به زه یـی  هه سـتی  تێده په ڕێـت  الیـدا  بـه   سـوله یکه یش  کـه   ده که وێـت، 
ده جووڵێت و ده یه وێت یارمه تیی بدات. به اڵم هه ر بۆ دڵنیایی پرسیاری 
)کـه   ده داتـه وه ،  یه کسـه ر وه اڵمـی  پینه چییه که یـش  ده کات،  لـێ  ته مه نـی 

ئـه م نه خۆشـه  وه ک سـه گێکی پیـر وایـه (.

سـوله یکه ، کـه  لـه وه  دڵنیـا ده بێـت ئـه و که سـه  پیاوێکی پیـره ، ده یه وێت 
حه سـه نی  بکاتـه وه ،  کـه م  ئازاره کانـی  لـه   هه ندێـک  و  بـدات  یارمه تیـی 
بێده ره تانیـش ئـه وه  بـۆ سـوله یکه  ڕوون ده کاتـه وه ، ته نهـا ئـه و ده توانێـت 
یارمه تیـی ئـه م پیره مێـرده  نه خۆشـه  بـدات و ئازاره کانـی کـه م بکاتـه وه  
“ته نهـا ئێـوه  و هیـچ که سـێکی تـر نـا.”  سـوله یکه  له  جێگاکـەی پیره مێرد/ 
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شـازاده  ده چێتـه  پێشـه وه  و ئـه و نه خۆشـه  بـه  )پیره مێـردی به سـته زمان( 
نـاوزه د ده کات و ده سـتی ده گرێـت تـا بزانێـت ده ماره کانـی ده جوڵێـن. 
بـه رزه ،  پیره مێـرد زۆر  ده ماره کانـی  ترپـه ی  ده کات  سـوله یکه  هه سـت 
بۆیه  خێرا ده سـت ده خاته  سـه ر دڵی، به مه یش دڵی شـازاده  له ژێر له پی 
ده سـتی سـوله یکه دا ده وه سـتێت، بـه اڵم لـه  هه مـان کاتـدا و لـه  خۆشـیی 

ئـه و ده سـته  نه رمـه ی سـوله یکه  دڵـی ده که وێتـه  لێـدان.  

و  سـه ره مه رگدایه   لـه   پیره مێـرده   ئـه م  بڕوایه دایـه ،  لـه و  سـوله یکه  
گیانه اڵیه تـی، لـه و سـاته دا چاویـان بـه  چـاوی یه کتـر ده که وێـت و له پـڕ 
چـاو ده بڕنـه  نـاو چـاوی یه کتـرەوە . سـوله یکه  بـه  ئارامـی لـه  چاوه کانـی 
پیـره ی نه خـۆش ده ڕوانێـت، هه سـت بـه  جه سـته  گه نجه کـه ی ده کات و 
بـه و شـێوه یه یش ده دۆڕێـت و خـۆی ده دات بـه  ده سـت عیشـقی گیوریـی 

شـازاده وه ، کـه  لـه  به رگـی پیره مێرده کـه دا خـۆی حه شـارداوه .

سـتریندبێرگ ئـه م دیمه نـه ی، وه ک هێمایـه ک بـۆ ئـه و په یوه ندییـه ی 
خـۆی بـه  فانـی فاڵکنـه ره وه  نووسـیوه ، خـۆی لـه و پیره مێرده  نه خۆشـه دا 
بینیوه  و فانی فاڵکنه ریش له  سوله یکه دا. ئه م شانۆنامه یه ، هه ر له  ساڵی 
١٩٠٨ دا لـه  شـاری یاڤلـێ نه مایـش ده کرێـت و کچه کـه ی سـتریندبێرگ 
)گرێته ( ده وری تیا ده بینێت.  هه رچه نده  ده قه که  هیچ جۆره  کێشـه یه کی 
دراماتیکـی و دیمه نـی جۆراوجـۆر لەخـۆ ناگرێـت و زیاتـر مه نه لۆگێکـی 
بـه اڵم  ده به سـتێته وه ،  پێکـه وه   دیمه نـه کان  و  کارەکتـه ره کان  لیریکـی 

نه مایشـه که  سـه رکه وتنێکی بـاش بـه  ده سـت ده هێنێـت. 

نـاوزه د  بـه  )دواسـیمفۆنی(  ئـه م شـانۆنامه یه ی  سـتریندبێرگ خـۆی 
و  سـتراکتور  ته نیایـی  هه سـتێکی  و  میلۆدرامـی  تۆنێکـی  و  کـردووه  

هێنـاوه . پێـک  بنه ماکانـی 

سـتریندبێرگ لـه  تـاوه ره  شـینه که دا هه سـت بـه  ته نیاییه کـی کوشـنده  
دوورکه وتنـه وه ی  په رۆشـی  و  ده ژی  یاده وه رییه کانیـدا  لـه   و  ده کات 
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هارییـه ت بۆسـە ده بێـت.  ده یه وێـت ئـه م بۆشـاییه ی هارییـه ت، بـه  فانـی 
فاڵکنـه ر پـڕ بکاتـه وه ، نامـه ی بـۆ ده نووسـێت و به  هه موو شـێوه یه ک لێی 
نزیـک ده بێتـه وه  و فانـی فاڵکنه ریـش بـه  نهێنـی و بـه  ئاشـکرا سـه ردانی 

ده کات بـۆ ماڵـه وه .

سـتریندبێرگ داوای هاوسـه رگیری لـه  فانـی فاڵکنـه ر ده کات، ئه ویـش 
بـه م داوایـه  قایـل ده بێـت و ده یانه وێـت زه ماوه نـد بگێـڕن، بـه اڵم فانـی 
فاڵکنـه ر هـه ر دوای دوو ڕۆژ لـه م به ڵێنـه ی خـۆی په شـیمان ده بێتـه وه  و 

بەیکجـاری لـه  سـتریندبێرگ دوور ده که وێتـه وه .

شاڕێگه  و دواگۆرانی ستریندبێرگ

سـتریندبێرگ لـه  سـاڵی ١٩٠٩ دا بـه  شـانۆنامه ی )شـاڕێگه ( کۆتایـی 
بـه  پـرۆژه  شـانۆییه کانی ده هێنێـت و دواشـانۆنامه ی خـۆی ده نووسـێت، 
هه مـوو دیـد و بۆچوونـه  فیکـری و دراماتۆرگییه کانـی له م شـانۆنامه یه دا 
کـۆ ده کاتـه وه  و لـه  حـه وت به شـدا ته کنیکێکـی جیـاواز له نێـوان شـیعر و 
په خشـاندا بـه  کار ده هێنێـت. لـه م شـانۆنامه یه دا لـه  الیه کـه وه  زمانێکـی 
شـیعریی بـه رز و له الیه کـی تریشـه وه  گاڵته وگه پـی لـه  ئاسـتێکی نزمـدا 
تێکه اڵو کردووه ، په الماری نه یار و دوژمنه کانی داوه  و له  هه مان کاتدا 
خۆیشـی خسـتۆته  بـه رده م دادگای ڕۆژگاره وه  و لـه  لێپێچینه وه یه کـی 
گشـتگر و سـه رپاگیردا وێنه یه کـی تـری خۆیمـان بـۆ به رجه سـته  ده کات. 
وێسـتگه ی  حـه وت  وه ک  شـانۆنامه یه یش،  ئـه م  دیمه نه کـه ی  حـه وت 
ڕێگایه کـی دوور و درێـژ و گـه وره  و گـران وان و لـه  هه ر وێسـتگه یه کدا 
ڕووبـه ڕووی، بـۆ نموونـه  منداڵێکـی بچووکـی خۆشه ویسـت، ژاپۆنییـه ک 
هه یـه ،  له گه ڵیـان  ناکۆکیـی  و  نـاکات  چاره یـان  بـه   حـه ز  که سـانێک  و 
ده بێتـه وه . ئـه م وێسـتگانه یش گوزارشـت لـه  ژیانـی خـۆی لـه  هـه ردوو 

ڕووی نـاوه وه  و ده ره وه  ده کـه ن. 
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بـه  شه سـت  لـه  سـاڵی ١٩٠٩ دا ته مه نـی ده بێـت  سـتریندبێرگ، کـه  
سـاڵ، لـه  هه مـوو کاتێـک زیاتـر لـه  بره ودا ده بێـت و خوێنه رێکـی یەکجار 
زۆری ده بێـت. کـۆی به رهه مه کانـی لـه  چاپێکـی هه رزانـدا بـه  هـه زاران 
دانـه ی لـێ ده فرۆشـرێت: به رهه مه کانـی سـه ره تای ژیانـی، ئه وانـه ی لـه  
تاراوگـه  نووسـیبوونی، ئـه و به رهه مانـه ی ڕاسـته وخۆ له ژێـر کاریگه ریی 
ئـه و  و  شـانۆنامه کانی  کردبوونـه وه ،  بـاوی  هاوسـه رگیریدا  ژیانـی 
نووسـرابوون،  سـتۆکهۆڵم  بـۆ  گه ڕانـه وه ی  دوای  لـه   به رهه مانه یشـی 
خوێنه ره کانیـدا  له نێـو  و  ده کرێنـه وه   بـاو  سـویددا  سه رانسـه ری  لـه  
ئـه م ده سـت و ئـه و ده سـت ده کـه ن. بـاو بوونـه وه ی ئـه م به رهه مانـه ی 
ستریندبێرگ وێنه یه کی تەواو و گشتگری ڕەوتی ژیان و بەرهەمەکانی 
ئـه م نووسـه ره یان بـۆ خوێنه ره کانـی خسـتبووه  ڕوو؛ سـتریندبێرگێکی 
شـێت،  ته نهـا،  عاشـق،  نه خـۆش،  برینـدار،  تـووڕه ،  پیـر،  کامـڵ،  گه نـج، 
شـه یدا، ڕاونـراو و که سـێکی به ئه زموونیـان بـه نەوەکانی ئە و سـه رده مه  

ده ناساند.

به رگرییـان  به رهه مـه  چاپکراوه کانـی جـۆره  شـوورەیەکی  لێشـاوی 
بـه  ده وری سـتریندبێرگێکی پیـر و نه خـۆش و ته نیـادا ڕۆنابـوو. دواجـار 
گه لی سـویدی، دامودەزگاکانی، ناوه نده  ڕۆشـنبیری و شـانۆکان ددانیان 
بـه م نووسـه ره دا نابـوو، بـه  ڕێزه وه  سـه یریان ده کـرد و ڕێزیان لێ ده نا.

سۆسـیال دیمۆکراتـه کان لـه  پێش هه موو کـه س و دامودەزگایەکه وه ، 
بەهێـزی  و  نه مـر  ده نگێکـی  و  خۆیـان  گـه وره ی  نووسـه رێکی  وه ک 
تـری  چاپه مه نییەکانـی  و  ڕۆژنامـه   ده کـرد.  بـۆ  ئاماژه یـان  واڵته که یـان 
خۆیـان پـڕ کردبـووه وه  بـه  پیاهه ڵدان و ستایشـی سـتریندبێرگ و کۆڕ و 
سـیمینار و کۆبوونه وه یـان بـۆ ئـه و و سـه باره ت بـه  کار و به رهه مه کانی 
بـه  زمانحاڵـی خه ڵکـی  لـه  ڕۆژنامه کانـی خۆیانـدا  ئـه و ڕێـک ده خسـت، 

هـه ژار و چینـی ژێـره وه ی کۆمـه ڵ ناوزه دیـان ده کـرد.



دانا ڕەئووف

٢٠٥

دیمۆکراتـه کان  سۆسـیال  سوپاسـی  نامه یه کـدا  لـه   سـتریندبێرگ 
ده کات و ئاماژه یـش بـۆ ئـه وه  ده کات، کـه  ئـه وان بـه  زمانحاڵـی فه قیـر و 
هـه ژاره کان ئامـاژه ی بـۆ ده کـه ن و ده ڵێـت: “کـه  بـه  هیـچ شـێوه یه ک لـه و 
ڕۆژه وه ی )کـوڕی کاره کـه ر( م نووسـیوه ، لـه و چینه  جیا نه بوومه ته وه .”

هـه ر بـه  یـادی ڕۆژی له دایکبوونـی و پڕکردنـه وه ی شه سـت سـاڵه ی 
ته مه نیـه وه ، گرووپێکـی الوانـی سۆشـیال دیمۆکراتـه کان، بـه  به رده مـی 
ماڵه که یـدا ده ڕۆن و شـانۆکانیش شـانۆنامه کانی نه مایـش ده کـه ن. بـه اڵم 
هـه ر لـه  یـادی شه سـت سـاڵه ی سـتریندبێرگدا، چه ندیـن ڕووداوی تـری 
گرینـگ ڕوو ده ده ن، کـه  یـادی سـتریندبێرگ ده که وێتـه  په راوێـزه وه  و 
ئـه و به هایـه ی خـۆی وه رناگرێـت، کـه  ئـه و خـۆی چاوه ڕوانـی ده کـرد. 
بـۆ نموونـه  هـه ر لـه م ڕۆژانـه دا که سـایه تییه کی تـری سـویدی )سـفێن 
هێدیـن( لـه  ئاسـیا و ئاسـیای ناوه ڕاسـته وه  بـه  سـه رکه وتنێکی گـه وره وه  
ده گه ڕێتـه وه  بـۆ سـوید و پێشـوازییه کی بێوێنـه ی لـێ ده کرێـت؛  سـفێن 
نوێـدا  شـوێنی  و  واڵت  و  کیشـوه ر  دۆزینـه وه ی  بـواری  لـه   هێدیـن 
له سـه ر  گرینـگ  کتێبـی  چه ندیـن  و  ده رده کات  گـه وره   ناوبانگێکـی 
هه روه هـا  ده کاتـه وه .  بـاو  مـرۆڤ  نـه ژادی  و  بایۆلۆژیـا  مه سـه له کانی 
نووسـه رێکی تـری سـویدی، خاتـوو )سـێلما الگه رلێـڤ(، خەاڵتـی نۆبڵـی 

وه رده گرێـت. ئه ده بـی 
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به شی سیانزه 

دوا شه ڕ و ناکۆکییه کانی ستریندبێرگ
سـتریندبێرگ لـه  بیسـت و نـۆی چـواری سـاڵی ١٩١٠ دا، گوتارێـک 
لـه  ڕۆژنامـه ی )ئافتـۆن – تیدنیگـن( بـه  نـاوی )فیرعه ونپه رسـت( بـاو 
ده کاتـه وه ، ئه مه یـش ده بێتـه  ده سـتپێکی زنجیره گوتارێک، که  سـه رله نوێ 
ئـه و  ڕۆشـنبیرییه که ی  و  فه رهه نگـی  و  کولتـووری  و  سیاسـی  دۆخـه  

ده مـه ی سـوید بـه  تـه واوی ده شـێوێنێت.

)شـه ڕی  بـه   سـویدیدا  ئه ده بـی  مێـژووی  لـه   گوتارانـه   ئـه م  دواتـر 
ده کرێـت. بـۆ  ئامـاژه ی  سـتریندبێرگ( 

شـا  سـه ر  ده کاتـه   هێـرش  گوتاره کانیـدا  یه کـه م  لـه   سـتریندبێرگ، 
)کارلـی دوانزه یـم( و بـه  فیرعه ون نـاوزه دی ده کات و ده یکاته  وێنه یه کی 
هه مـوو  سـه ر  ده کاتـه   توندیـش  هێرشـێکی  ڕاسـته وخۆ  کاریکاتـۆری، 

لـه  واڵتـی سـویددا. سیسـتێمی پادشـایەتی و بنه ماڵـه ی پادشـایه تی 

گه نجـی  سـتریندبێرگ-ی  هه مـان  گوتارانـه دا،  لـه م  سـتریندبێرگ 
و  ده کات  شـته کان  سـه یری  چه پڕه وانـه وه   دیدێکـی  بـه   و  ڕادیکاڵـه  
هـه ر لـه و دیده یشـه وه  هێـرش ده کاتـه  سـه ر ده سـه اڵتی پادشـا، کڵێسـا، 
هه ندێـک  واڵت،  به رگریـی  سیسـته می  و  سـه ربازی  دامودەزگاکانـی 
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لـه  فیگـۆره  سیاسـییه کان و هـاوکات بیرۆکراتـی کۆمه ڵگـەی سـوید و 
ناوه نـده  بااڵده سـته کان. لـه  هه مـان کاتـدا بـه  هه مـوو توانـاوه  به رگـری له  

ده کات. دیموکراسـییه کان  مه سـه له  

ستریندبێرگ ده یه وێت به م گوتارانه ی پێگه ی خۆی وه ک نووسه ری 
ئـەوە  و  بهێنێتـه وه   بـه  ده سـت  نه ته وه یـی  گـه وره ی  شـاعیری  و  گـه ل 

دووپـات بکاتـه وه ، کـه  ڕاسـتییه کان ته نهـا لـه  الی ئـه ون.

سـتریندبێرگ بـۆ ئـه وه ی ئـه م شـه ڕه  چـڕ و خه سـتتر بکاتـه وه ، هـه ر 
که سـایه تییه   سـه ر  ده کاتـه   هێـرش  نـاو  بـه   گوتاره کانیـه وه   یه کـه م  لـه  
دیـاره کان، لـه  پادشـاوه  بیگـره  تـا ده گاته  سـه ر نووسـه ر و هونه رمه ند و 

ڕۆژنامـه کان. و سه رنووسـه ری  سیاسـه تمه دار 

سیاسـی،  که سـێتی،  هـۆکاری  چه ندیـن  شـه ڕه یش  ئـه م  پاشـخانی 
به تایبه تیـش  گرتـووه ،  له خـۆ  هتـد  ده روونـی...  کۆمه اڵیه تـی،  ئه ده بـی، 
جیاوازییـه  سیاسـی و فیکـری و ئه ده بییـه کان ده بنـه  بنه مایه کـی گرینـگ 
و سـتراکتوری ئـه و شـه ڕه :  چـه پ دژی ڕاسـت، ناسونالیسـته کان دژی 
مۆدێرنـه کان و سۆشـیال دیمۆکراته کانیـش زیاتـر پێگـه ی خۆیـان قایـم 
ده کـه ن، ناڕه زایـی خه ڵـک و به تایبه تـی چینـی کرێـکاران پـه ره  ده سـێنێت 

و خۆپیشـانده ران ده ڕژێنـه  سـه ر شـه قامه کان.

گوتاره کانـی سـتریندبێرگ وێنه یه کـی ئاشـکرا و گشـتگری ڕه وشـی 
ئه ده بـی و سیاسـیی ئـه و ڕۆژگاره ی واڵتـی سـوید به رجه سـته  ده کـه ن و 
هه ڵوێسـتی سـتریندبێرگ-یش ڕوون ده که نـه وه . بێگومـان سـتریندبێرگ 
بـۆ مه به سـتی خـۆی و  نـاو کۆمـه ڵ ده قۆزێتـه وه  و  ناکۆکییانـه ی  ئـه م 
لـه  گوتاره کانیـدا بـه  کاریـان ده هێنێـت.  سـتریندبێرگ لـه  گه رمـه ی ئـه م 
پشـێوی و کێشـانه دا، ده بێته  سـیمبول و چینه  ناڕازییه کان له  شـه ڕی دژ 
بـه  ئه ریسـتۆکراته کاندا، خۆیـان بـه  )کـوڕی کاره کـه ر( وه ک ئاماژه یـه ک 

بـۆ کتێبه کـه ی سـتریندبێرگ، نـاوزه د ده کـه ن.
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سۆشـیال  کراوه کانـی  بـاو  لـه   هه ندێـک  کاته یشـدا،  لـه م  هـه ر 
دیمۆکراتـه کان، ئامـاژه  بـۆ ئه وه یـش ده کـه ن، کـه  سـتریندبێرگ بـووه  بـه  
که سـێکی بـه  ئیمـان و نزیـک لـه  مه سـیحییه ته وه ، ئه مه یش له گـه ڵ په یڕەو  
و پرۆگـرام و ئایدۆلۆژیـای سۆشـیال دیمۆکراته کانـدا ناگونجێـت. بـه اڵم 
هـه ر خۆیـان وه اڵمـی ئـه و بۆچـوون و ڕه خنانـه  ده ده نـه وه  و لـه  بـاو 
کراوه کانیانـدا ئـه وه  ده خه نـه  ڕوو، کـه  دیـن شـتێکی که سـێنی و تایبه تـه  
و هیـچ په یوه نـدی بـه  ئایدۆلۆژییـه وه  نییـه .  دوژمنه کانیشـی ئامـاژه  بـۆ 
ئـه وه  ده کـه ن، کـه  سـتریندبێرگ وازی لـه  ڕادیکاڵیـزم هێنـاوه  و بـووه  
بـه  مه سـیحی، سـتریندبێرگ-یش ئه وه یـان بـۆ  دووپـات ده کاتـەوە ، کـه  

لـه  ڕادیکاڵیـزم ڕادیکاڵتـره .( )مه سـیحییه ت زۆر 

ئه م شـه ڕه ی سـتریندبێرگ کاردانه وه یه کی ئه و بێزارییه یش بوو، که  
هه سـتی ده کـرد په راوێـز خـراوه  و ئـه و گرینگییـه ی ئـه و ده یویسـت، پێـی 
نـه دراوه ، بـۆ نموونـه  گه ڕانـه وه  و پێشـوازیکردنێکی بێهاوتـا و گـه وره ی 
)سـڤێن هێدیـن( وه ک پاڵه وانێکـی نه ته وایه تـی، کـە ڕۆژێـک دواتـر یـادی 

له دایکبوونـی شه سـت سـاڵه ی سـتریندبێرگ ده خاتـه  په راوێـزه وه .

هـه ر لـه م کاتانه یشـدا، شـاعیر و نووسـه رێکی تـری سـویدی )فارنـه ر 
فـۆر هیدینسـتام( ته مه نـی په نجـا سـاڵه ی پـڕ ده کاتـه وه  و هه مـوو گـه ل 
و دامودەزگاکانـی سـوید، وه ک که سـایه تییه کی گـه وره ی نه ته وایه تـی، 
به شـداری ئـه و یادکردنه وه یـه  ده کـه ن. هیدینسـتام چ وه ک شـاعیر و چ 
وه ک ڕۆماننـووس کاریگه رییه کـی گـه وره ی به سـه ر ڕۆمانـی مۆدێرنـی 
سـویدییه وه ، به تایبه تـی بـه ر لـه  سـااڵنی ١٩٣٠ هه بـووه . کـه  لـه  مانگـی 
دوانـزه ی هه مـان ساڵیشـدا نووسـه رێکی تـری سـویدی، خاتـوو )سـێلما 
تـر  هێنـده ی  ده به خشـرێت،  پـێ  ئه ده بـی  نۆبڵـی  خەاڵتـی  الگه رلێـڤ( 

سـتریندبێرگ شـێتگیر ده کات.

کێشـه ی  و  شـه ڕ  گه وره تریـن  بـه   کـه   سـتریندبێرگ،  شـه ڕه ی  ئـه م 
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ئه ده بـی و ڕۆشـنبیری لـه  ئه ده بـی سـویدیدا هه ژمـار ده کرێـت، هه مـوو 
ناوه نده  ئه ده بی و ڕۆشنبیرییه که ی سوید و هه موو گه لی سوید ده کات 
به رگرییـان  به شـێکیان  دژبـوون.  یـان  له گه ڵبـوون  به شـه وه :   دوو  بـه  
ئـه و  تایبه تـی  بـه   تریشـیان،  به شـه که ی  و  ده کـرد  سـتریندبێرگ  لـه  
نووسـه رانه ی کەو تبوونـه  بـه ر شـااڵوی ئـه م شـه ڕه وه ، هه روه هـا ئـه و 
که سـانه ی به رگرییان لێ ده کردن، هێرشـیان ده کرده  سـه ر ستریندبێرگ 

پـرۆژه  ئه ده بییه که یـان خسـتبووه  ژێـر پرسـیاره وه . و هه مـوو 

سـتریندبێرگ هـه ر بـه وه وه  ناوه سـتێت، به ڵکـو بـه  تونـدی ڕه خنـه  لـه  
نوێنـه ر و ده نگـه  گرینگه کانـی ناسیونالیسـته کان ده گرێـت و هێرشـێکی 
توندیـش ده کاتـه  سـه ر ئه کادیمیـای سـویدی و ڕەخنـە لـە سـه رۆک و 

دەگرێـت.  ئه ندامه کانیـان 

یه کێتیـی الوانـی سۆشـیال دیمۆکراتـه کان، بـۆ ئـه وه ی گوتاره کانـی 
سـتریندبێرگ کاریگه رییه کـی زیاتـری هه بێـت و بـه  شـێوه یه کی به ربـاو 
له نـاو خه ڵکـدا بـاو ببنـه وه ، بـه  ڕه زامه ندیـی سـتریندبێرگ خـۆی، ئـه م 
گوتارانـه  کـۆ ده که نـه وه  و بـه  چـوار نامێلکـه ی بچـووک چاپیان ده که ن و 

بـه  خۆڕایـی دابه شـیان ده کـه ن.

بـاو  خه ڵکـدا  لەنـاو  جه ماوه ریـش  داواکارییه کـی  کاتـدا  لـه  هه مـان 
ده بێتـه وه ، بـۆ ئـه وه ی سـتریندبێرگ خەاڵتـی نۆبڵـی ئه ده بـی وه ربگرێـت، 
بـه اڵم ئـه م داوایـه ی جه مـاوه ر و ئـه و خه ونـه ی سـتریندبێرگیش هه رگیـز 

نایه تـه  دی.

له  ساڵی ١٩١٠ دا، وه ک په رچه کردارێک دژ به  ئەکادیمییای سویدی 
و بـه  ده ستپێشـخه ریی چه ندیـن نـاوی دیـاری ئـه ده ب و ڕۆژنامه گـه ری 
ئـه وه   پێشـنیازی  دیمۆکراتـه کان،  سۆشـیال  پاڵپشـتی  بـه   دواتریـش  و 
ده کرێـت، کـه  سـتریندبێرگ بکرێتـه  کۆڵه که یه کـی نه ته وایه تـی و سـمبوڵ 
و شـانازیی گـه ل و واڵتـی سـوید. بـۆ ئـه م مه به سـته یش پاره یه کـی وای 
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بـۆ کـۆ بکرێتـه وه ، کـه  تـا ده مرێت پێویسـتی به  هیچ جـۆره  کارێک نه بێت 
و بـه  ئارامـی بتوانێـت بـژی و بنووسـێت.

ئـه م پێشـنیازه  ده بێتـه  بانگه وازێـک و بـه  ئیمـزای دووسـه د که سـێک 
لـه  هه مـوو گۆڤـار و ڕۆژنامه کانـدا بـاو ده کرێتـه وه ، سـتریندبێرگ-یش 
ئاماده یـی خـۆی ده رده بڕێـت بـۆ وه رگرتنـی ئـه م ڕێزلێنانـه  نه ته وه ییـه . 
لـه  سـه ره تای سـاڵی ١٩١٢ یشـدا، بـه  چه نـد مانگێـک بـه ر لـه  مردنه کـه ی، 
چلوپێنـج هـه زار کرۆنـی بـۆ کـۆ ده که نـه وه ؛ سـتریندبێرگ ئـه م ڕێزلێنانـه  
بـه  )دژه  خەاڵتـی نۆبڵـی ئه ده بـی( پێناسـه  ده کات. سـتریندبێرگ ڕێزێکـی 
لـه و  پاره که یـش کـه   ئـه م ڕێزلێنانـه  جه ماوه رییـه  داده نێـت،  بـۆ  گـه وره  
دامـودەزگای  چه ندیـن  بـه   ده به خشـێت  بـووه ،  زۆر  یەکجـار  کاتـه دا 

خێرخـوازی.

سنووره  فراوانه کانی زمان و گه ردوونێکی بێ کۆتا

له  گه رمه ی ئه م کێشـه  و پشـێوی و شـه ڕی سـتریندبێرگییه دا، له گه ڵ 
بـاو کردنـه وه ی چه ندیـن گوتـاری دژ و ڕه خنـه ی تونـد و داپڵۆسـێندا، 
لێکۆڵینـه وه ی  بـه   ئـه و پشـت ده کاتـه  هه مـوو شـتێک و ده سـت ده کات 
زمـان و زانسـته  زمانه وانییـه کان. سـتریندبێرگ لـه  ڕۆژنامـه ی چه پـه کان 
لـه  زنجیره گوتارێکـدا ده که وێتـه  شـه ن و  و سۆشـیال دیمۆکراته کانـدا، 
کـه وی زمـان و بنه مـا زمانه وانییـه کان و لێکۆڵینـه وه ی زانسـتی زمـان. 
دواتـر گوتاره کانـی لـه  کتێبێکـی سـه ربه خۆدا، بـه  نـاوی )نامـه ی کـراوه  
بـۆ نووسـه ره  گه نجـه کان( بـاو ده کاتـه وه . لـه م کتێبـه دا وشـه  و به هـای 
وشـه  و ئامرازه کانـی زمـان و نووسـین ده بنـە که ره سـته یه کی گرینـگ 
و ده روازه یه کـی ڕاسـته وخۆ بـۆ لێکۆڵینـه وه ی زمـان و زمانـی ئه ده بـی 
لـه م  هـه ر  هه روه هـا  زمانـه کان.   نێـوان  جیاوازیـی  شـرۆڤه کردنی  و 
کتێبـه دا ئا وڕێکـی بـه  به هـا لـه  الیه نـه  کرده ییه کانـی به کارهێنانـی زمـان 
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بـواره   لـه   نووسـین،  ته نگه ژه کانـی  و  گرفـت  و  نووسـین  ته کنیکـی  و 
ده داتـه وه   شـانۆنامه دا  و  په خشـان  شـیعر،  ڕۆمـان،  جۆراوجـۆره کان، 
و چه ندیـن چاره سـه ر و ڕێـگا بـۆ نووسـه ره  گه نجـه کان ده دۆزێتـه وه . 
نووسـینه کانی  لـه   به شـێک  سـه ر  بـۆ  ده گه ڕێتـه وه   ڕووەوە   لـه م  هـه ر 
خـۆی، نموونه یـان لـێ ده هێنێتـه وه  و ده یانبه سـتێته وه  بـه  چه مکه کانـی 
زمـان و سـتراکتوره  ئه ده بـی و زمانه وانییـه کان و لـه  شـیکردنه وه یه کی 
هه مه الیه نـدا ده یانخاتـه  ڕوو. سـتریندبێرگ بـه  زمانـه  وێنه ییه کـه ی، لـه  
فه لسـه فی،  ده روونـی،  گرفتـه   و  کۆمـه ڵ  پێناسـه ی  زمانه وانیـدا  وێنـه ی 
گرفتـه   ده به خشـێته   تـر  دیدێکـی  و  مـه ودا  و  ده کات  هتـد  هونـه ری... 
تـر  شـێوازێکی  بـه   نووسـینه کانیدا،  لـه   سـه رله نوێ  و  زمانه وانییـه کان 

ده یاننووسـێت .

و  ده کات  وشـه   بـه   گه مـه   ده بێـت،  وشـه   وه سـتای  سـتریندبێرگ 
هه زاران وشـه ی نوێ ده هێنێته  ناو زمانی سـویدییه وه  و به  شـێوه یه کی 
مۆدێـرن لـه  ڕێـگای زمانـه  ده وڵه مه نده که یـه وه ، وشـه و ده سـته واژه  و 
ڕسـته  داده هێنێـت، نـاو ده بەخشـێت بـه  شـتگه لی زۆر لـه و ئامـرازه  تـازە 

به کارهێنراوانـه ی، کـه  دێنـه  نـاو کۆمه ڵگـەی سـویدییه وه .

سـتریندبێرگ لـه م شـرۆڤه ی زمانه وانییـه دا، لـه  بنه ماکانـی وشـه وه ، 
لـه  به هـای وشـه وه ، لـه  سـتراکتوری وشـه وه ، لـه  نـه ژادی وشـه وه ، لـه  
پـێ  ده سـت  وشـه وه   زه مینه سـازیی  لـه   وشـه وه ،  جیاوازه کانـی  مانـا 
بنه مایه کـی  ده کاتـه   وشـه   فه رهه نگـی  مه به سـته یش  ئـه م  بـۆ  و  ده کات 
گرینگـی لێکۆڵینه وه کانـی. هـەر لـەم دەروازەیەشـەوە فه رهه نگـی وشـه  و 

ده کاتـه وه . ڕێزمـان شـی  بنه ماکانـی  و  زمـان  سـه رچاوه کانی 

بۆ ئه م لێکۆڵینه وه  زمانه وانییه  سـه رچاوه یه کی زۆری کۆ کردۆته وه  
و پشـتی پـێ به سـتوون، بـۆ نموونـه  زیاتـر لـه  سێسـه د کتێـب و به  حه فتا 
زمـان سـه باره ت بـه  زانسـته کانی زمـان و لێکۆڵینه وه کانـی زمانه وانـی له  
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کتێبخانه که یـدا هه بـوون. ئه م هه موو سـه رچاوه یه یش ئه و ده روازه یه یان 
بـۆ کردۆتـه وه  تـا بـه  قووڵی لـە الیه نه  جۆراوجۆره کانـی زمان بکۆڵێتەوە 
و شـییان بکاتـه وه .  سـتریندبێرگ لـه م گه مـه ی وشـه  و زمانـه دا، هه وڵـی 
داوه  بیسـه لمێنێت بنه مـا و نـه ژادی هه مـوو زمانه کانـی دنیـا، ئـه و زمانـه  
پـێ نووسـراوه . هـه ر  ته وراتـی  کـە   واتـە زمانـی عیبرییـە،  پیرۆزەیـە  ، 
له بـه ر ئه وه یشـه  بـه  قووڵـی ده گه ڕێتـه وه  سـه ر بنه ماکانـی زمانـی عیبـری 
و وه ک زمانێکـی پیـرۆز و دایکـی هه مـوو زمانـه کان مامه ڵـەی له گـه ڵ 
بـاوی  دا  کـه  لـه  سـاڵی ١٩١٠  کتێبه کانیشـیدا،  لـه   یه کێـک  لـه   ده کات. 
کردۆتـه وه ، هه وڵـی داوه  بـه راوردکاری له نێـوان زمانـی چینـی، ژاپۆنـی، 
له الیـه ک و زمانـی عیبـری  ئه فریقاییـه کان  فینله نـدی، تورکـی و زمانـه  

له الیه کـی تـره وه  بـکات.

سـتریندبێرگ جگه  له و کتێبه ی به  ناوی )نامه ی کراوه  بۆ نووسـه ره  
گه نجـه کان( و ئـه و زنجیـره  گوتـاره ی لـه  گۆڤـار و ڕۆژنامه کاندا باویان 
ده کاتـه وه ، چه نـد کتێبێکـی تریـش سـه باره ت بـه  گرفته کانـی زمـان بـاو 
ده کاتـه وه . هه ندێـک لـه و کتێبانه یـش بریتـی بـوون لـه : ڕه گ و ڕیشـه ی 
زمانـی  سـه رچاوه کانی  زمـان،  به راییه کانـی  بنه مـا  جیهـان،  زمانه کانـی 
چینی... هتد. ستریندبێرگ هه وڵی داوه ، له م کتێبانه دا ستراکتور و بنه ما 
له یه کچووه کانـی زمـان و فۆنه تیـک و ده نگـی وشـه کان، له نێـو هه مـوو 
ته رخـان  کتێبه کانیشـی  لـه   یه کێـک  بدۆزێتـه وه .  جیاوازه کانـدا  زمانـه  
ده کات بـۆ زمانـی هیندییـه  سـووره کانی ئه مه ریـکا و بـه  هەمـان شـێوه ، 
هه وڵـی ئـه وه  ده دات بنه مـا لێکچووه کانـی ئـه م زمانـه  له گـه ڵ زمانه کانـی 

تـری دونیـادا بدۆزێتـه وه .

لێکۆڵینـه وه  زمانه وانییه کانـی سـتریندبێرگ، هه مـان زه مینـه  و هه مـان 
بنه ماکانـی لێکۆڵینـه وه ی زانسـته  سروشـتییه کانی لەخۆ ده گرێت: هه موو 
ئـه و شـتانه ی بوونیـان هه یـه ، بـه  شـێوه یه ک لـه  شـێوه کان پابه نـدن بـه  
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یه کـه وه ، هه موویـان هه مـان شـتن و یـه ک خواوه نـد خوڵقاندونـی. هـه ر 
بۆیـه  توێژینـه وه کان بنه مـا سـه ره کییه کانی لێکۆڵینـه وه  زمانه وانییه کانـی 
سـتریندبێرگ ده گه ڕێننـه وه  بـۆ هه سـتێکی قووڵـی ئایینـی و گه وره یـی و 
مه زنیـی خواوه ندێـک، کـه  هه موو ئه م شـتانه ی خوڵقاندووه  و سیسـتێمی 

ژیانی ڕێکخسـتووە. 



٢١٥

به شی چوارده هه م

مه رگ و دواوێستگه کانی ژیان
سـتریندبێرگ لـه  دواسـاڵه کانی ته مه نیـدا، زیاتـر بـه  خۆیـدا ده چێته وه ، 
ژنـی  لـه   منداڵه کانـی  ده یه وێـت  و  ده کات  ویـژدان  ئـازاری  بـه   هه سـت 
یه که مـی )سـیری(، لـه  ده وری خـۆی کـۆ بکاتـه وه  و هه ندێـک لـه  گه رمـی 

و هه سـت و سـۆزی باوکایه تیـی  خۆیـان پـێ ببه خشـێت.

)گرێتـه ( ی کچـی دوای ئـه وه ی خوێنـدن لـه  بـواری نواندنـدا تـه واو 
ده کات، له گه ڵ کوڕی ئاننای خوشـکی سـتریندبێرگ زه ماوه ند ده کات و 
لـه  فینالنـده وه  بـه  تـه واوی ده گوێزێتـه وه  بـۆ سـوید و له گـه ڵ مێرده کـه ی 
سـتریندبێرگ-یش  کاتـدا،  لـه  هه مـان  ده بێـت.  جێگیـر  سـتۆکهۆڵم  لـه  
لـێ  گوزه رانـی  سـکی  ئـازاری  و  هه ڵده داتـه وه  لـێ  نه خۆشـییه که ی 
ده شـێوێنێت، لـه  سـاڵی ١٩١١ یشـدا بـاری ته ندروسـتیی هێنـده  خـراپ 
ته مه نـی  مـه رگ و ڕۆژی کۆتایـی  نزیکبوونـه وه ی  بـه   ده بێـت، هه سـت 

ده کات. خـۆی 

ئـاگادار  سـتریندبێرگ  و  به هێـز  زه نگێکـی  ده بێتـه   نه خۆشـییه که  
ده کاتـه وه ، هـه ر له بـه ر ئـه وه  ده که وێته  خۆی و بـه  خێرایی به رهه مه کانی 
کـۆ ده کاتـه وه  و ڕێکیـان ده خـات تـا سـه رله نوێ وه ک پـرۆژه ی )کـۆی 
به رهه مه کانی( چاپیان بکات. بۆ ئه م مه به سـته  پێویسـتیی به  ده زگایەکه  
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بـۆی چـاپ بـکا ، هه روه هـا که سـانێک بـۆ ئـه وه ی مامه ڵه یـان له گـه ڵ بکات 
و مافـی له چاپدانـی به رهه مه کانیشـی وه ربگرێـت.  

ده زگای بۆنیەر، که  هه ر له  سه ره تاوه  به رهه مه کانی ستریندبێرگیان 
بـاو کردبـووه وه ، دێنـه  پێشـه وه  و )سـه دوپه نجاهه زار( کـرۆن ده ده ن به  
سـتریندبێرگ، بـه اڵم سـتریندبێرگ بـه م بـڕه  پاره یـه  قایـل نابێـت. دوای 
گفتوگۆیه کـی دوورودرێـژ، ده زگای ناوبـراو ئـه و پاره یـه  زیـاد ده کات و 
به رهه مه کانـی ده ده ن  له چاپدانـی  )دووسـه دهه زار( کـرۆن، وه ک مافـی 
بـه  سـتریندبێرگ. ئـه م پاره یه یـش لـه و ڕۆژگاره دا یەکجـار زۆر ده بێـت، 
سـتریندبێرگ قایـل ده بێـت و ده زگای بۆنیـەر ده که وێتـه  ئاماده کـردن و 
بـاو کردنـه وه ی سـه رله نوێی کـۆی به رهه مه کانـی سـتریندبێرگ، به پێـی 
لـه  چاپێکـی  پێکه وه به سـتراو و  سـاڵی نووسـینیان و وه ک زنجیره کـی 

جواندا.
سـتریندبێرگ لـه  نامه یکـدا بـۆ ئـه و ده زگایـە ده ڵێـت:  “ئه مه  بۆ من، که  
هه رگیـز خاوه نـی هیـچ نه بـووم، پاره یه کـی یەکجـار زۆره ، له بـه ر ئـه وه  

مـن به پێـی مه رجه کانـی ئێـوه  وه ری ده گـرم.”
ڕاسـته وخۆ  ده بێـت،  دڵخـۆش  زۆر  پاره یـه   بـه م  سـتریندبێرگ 
به شـی خـۆی  بانـگ ده کات و هه ریه که یـان  فینالنـده وه   لـه   منداڵه کانـی 
وه رده گرێـت، بـڕه  پاره یه کیـش بـۆ سـیری ده نێرێـت: “ئه مـه  بـۆ دایکتـان، 

شـانمه وه یه .”   به سـه ر  و  کۆنـه   قه رزێکـی 
و  ده کات  سـتریندبێرگ  سوپاسـی  کـورت  نامه یه کـی  بـه   سـیری 
ده ڵێـت: “منیـش ئه مـه  وه ک قه رزێکـی کـۆن وه رده گـرم، سـوپاس.”  لـه  
به رهه مه کانیـه وه   فرۆشـتنی  بۆنـه ی  بـه   ئاهه نـگ  کاتێکـدا سـتریندبێرگ 
ده گێڕێـت و ئـه و پـاره  زۆره  بـۆ داهاتـووی ژیانـی منداڵه کانـی داده نێـت، 
گرفته کـه   نازانـن  پزیشـکه کانیش  ده هێنێـت،  بـۆ  زۆری  نه خۆشـییه که ی 
چییـه  و هیـچ شـتێکی ئه وتـۆ نابینـن، کـه  بتوانـن بیبه سـتنه وه  بـه  شـوێنی 

ئازاره که یـه وه .
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مانـدووه ،  تـه واوی  بـه   دا   ١٩١١ سـاڵی  هاوینـی  لـه   سـتریندبێرگ 
و  نه مـاوه   وزه ی  بـووه ،  پیـر  خـۆی  ته مه نـی  لـه   زیـاد  ده کات  هه سـت 
چه نـد  ئـه م  نامه کانـی  لـه   هه ندێـک  لـه   ده ژی.   تارماییه کانـدا  له گـه ڵ 
مانگـه ی هاوینـدا، وره ی بـه رداوه  و لـه  خۆئاماده کردندایـه  بـۆ مـه رگ و 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی ژیانێکی تر: “له  ماڵه وه  دانیشـتووم و چاوه ڕوانم، 
چاوه ڕوانـی شـتێکی نادیـار!  تـرس و دوودڵـی، بـه اڵم بـه  شـێوه یه ک لـه  
شـێوه کان هێمنـم!”  هـه ر لـه م کاته یشـدا، ئامـاژه ی بـۆ ئـه وه  کـردووه ، که  
سـاڵی ١٩١٢ سـاڵی مه رگـی ئـه وه  و فریـای ئـه وه  ناکه وێـت سـاڵێکی تـر 
بـژی، هـه ر وایـش ده بێـت، سـتریندبێرگ لـە سـاڵی ١٩١٢دا کۆچـی دوایی 

دەکات. 

کـه  بـه  ته واویـش په کـی ده که وێـت، چه نـد پزیشـکێک بـه  به رده وامـی 
سه رپه رشـتیی ده که ن، له  شـانزه ی مانگی چواریشـدا نه شـته رگه رییه کی 
بۆ ده که ن، له  نۆزده ی هه مان مانگدا، له  نامه یەکدا بۆ کچه  بچووکه که ی، 
ئاننا- ماریا، که  ئه و ده مه  ته مه نی ده گاته  ده  سـااڵن ده نووسـێت: “کچه  
بچووکـه  خۆشه ویسـته که م، سـوپاس بـۆ گوڵـه  سـووره کانت! بـه اڵم بـه  
ده رمـان،  شووشـه ی  لـه   پـڕه   ئێـره   مه کـه .  سـه ردانم  شـێوه یه ک  هیـچ 
دوکتـۆر و ده رده سـه ری، هیـچ شـتێکی دڵخۆشـکه ری لـێ نییـه . دڵخـۆش 
بـه  و له گـه ڵ گه نجه کانـی هاوته مه نـی خۆتـدا به ختیـار بـه ، غه میـش بـۆ 
پیـره کان مه خـۆ، کـه  هه مـوو ئاواتیـان هـه ر ئه وه یـه  ئـه م دونیایـه  جـێ 

بهێڵن.”

لـه  کۆتایـی سـاڵی ١٩١١ دا، زۆربـه ی کاته کانـی ژیانـی بـه  ئـازاره وه  
ده تلێتـه وه ، لـه  جێـگادا ده که وێـت و بیر له  ژیانی ڕابردووی ده کاته وه ، له  
سـه ره تای مانگـی یه کـی سـاڵی ١٩١٢ بـۆ ماوه یـه ک بـاری ته ندروسـتیی 
بـاش ده بێـت، ده توانێـت بجووڵێـت و له سـه ر جێگاکـه ی بـه رز ده بێتـه وه . 
هـەل  بـە  خـۆی  ته ندروسـتیی  کاتییـه ی  باشـبوونه   ئـه م  سـتریندبێرگ 
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دەزانێـت  و خێـرا بابه تێکـی دوورودرێـژ، لـه  دیـدی ئه زمـوون و ژیانـی 
پـڕ لـه  کێشـه  و پرۆسـه ی نووسـینی خۆیـه وه  ده نووسـێت.  ڕۆژنامـه کان 
و  ده که نـه وه   بـاو  ڕۆژنامه کانیانـدا  یه که مـی  ڕووپـه ری  لـه   بابه ته کـه  
نێوه نـدی ئه ده بـی و خوێنه رانیـش هه سـت بـه  جـۆره  ماڵئاواییه ک ده که ن، 
هه سـتێکی چاوه ڕوانی، دڵه ڕاوکێ و خه مۆکی باڵ به  سـه ر سـتۆکهۆڵمدا 
ده گرێـت. لـه  هه مـان کاتـدا ئه وه یـش بـه  منداڵه کانـی ڕاده گه یه نێـت: “مـن 
ئـه وه ی  هه مـوو  بیکـه م کردوومـه ،  ئـه وه ی ویسـتوومه   بڕوایـه دام  لـه و 

ویسـتوومه  بیڵێـم گوتوومـه .” ئیتـر کاتـی ماڵئاواییـه . 

سـتریندبێرگ لـه  دواڕۆژه کانـی ژیانیـدا، دوای ئـه وه ی لـه  لێکۆڵینـه وه  
زمانه وانییه کانـی ده بێتـه وه ، نه خۆشـی زۆری بـۆ ده هێنێـت و بـه  ته نهـا 
سـه رۆکوه زیرانی  بـۆ  نامـه   ده کات،  سیاسـه ت  خه ریکـی  خـۆی  ده ژی، 
ئـه و کاتـه  ده نێرێـت و خـۆی لـه  مه سـه له ی به رگریـی واڵت و سـوپا و 

هه ڵده قورتێنێـت. جبه خانەیـش  

ده خاتـه وه ،  دووری  نووسـین  لـه   ماوەیـەک  نه خۆشـی  هه رچه نـده  
بـه اڵم بـه  تـه واوی لـه  ژیانـی ڕۆشـنبیری و کولتـووری و سیاسـی ئـه و 
کاتـه ی واڵت دوور ناکه وێتـەوە و دواچرکه کانـی ژیانـی لـه  شـه ڕێکی بێ 

کۆتـا و سه رسـه ختدا ده بێـت.

شای شاعیران و شاعیری گه ل

سـاڵییه وه ،  سـێ  و  شه سـت  ته مه نـی  ده نێتـه   پـێ  سـتریندبێرگ  کـه  
سۆشـیال  پارتـی  و  کرێـکار  چینـی  و  سـتۆکهۆڵم  خه ڵکـی  له الیـه ن 
دیمۆکراته کانـه وه ، لـه  خۆپیشـاندانێکی جه مـاوه ری و گـه وره دا ڕێزێکـی 

ده گـرن. نووسـه ره   لـه م  تایبـه ت 

نزیکه ی ده  تا پانزه  هه زار که س به  شاپڵیته  و مۆسیقا و گۆرانییه وه  
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لـه  بـه رده م ماڵه که یـدا کـۆ ده بنـه وه  و هـاوار ده که ن: “سـتریندبێرگی گه ل 
و شای شاعیران.”

ڕۆژی دوایی ڕۆژنامه کان به  ڕیپۆرتاژێک ئه م ڕیزلێنانه  جه ماوه رییه  
لـه   زۆر  یەکجـار  “جه ماوه رێکـی  ده گێڕنـه وه :  بـه م شـێوه یه   خۆڕسـکه ، 
لـه   تێگنێرلونـدن،  ناوچـه ی  لـه   ئێـواره   حه وتـی  کاتژمێـر  ده وروبـه ری 
هـه را  کاتژمێـر،  نیـو  دوای  هـه ر  ده بنـه وه ،  کـۆ  شـه قامه کە  پشـته وه ی 
و ده نگه ده نگـی خه ڵـک ده گاتـە ئاسـمان. بـه  ده نگـی ده هـۆڵ و مۆسـیقا 
خه ڵکه کـه  ئـاگادار ده کرێنـه وه . دوای ئـه وه  لێشـاوی ئاپـۆره ی خه ڵکه کـه  
ژمـاره  درۆتنینگـی  شـه قامی  بـه ره و  ده کـرد  ڕێیـان  کـه   ده بینرێـت، 
شـاپڵیته ی  و  ئـااڵ سـووره کان  کـه   خه ڵکـی،  درێـژه ی  ڕیـزه   ئـه و    .٨٠ 
ئاگره کانیـان بـه رز کردبوونـه وه ، باخچـه  تاریـک و ئاسـمانه  ڕه شـه که ی 
ئـه و ئێواره یه یـان ڕوونـاک دەکـرده وه . شـه پۆلی خه ڵکه کـه  لـه  خـوارووی 
شـه قامی درۆتنینگـه وه  بـه ره و جه رگـه ی شـه قامه که  شـۆڕ ده بوونـه وه ، 
کـه   بانیـژه ،  یـه ک  ته نهـا  ده یڕوانییـه   بـه رز  جه مـاوه ر  هه مـوو  چـاوی 
ئه ویـش لـه  نهۆمێکـی بـه رزی سـووچی خانووبه ره کـه دا بـوو. بانیژه کـه  
که سـی تێـدا نه وه سـتا بـوو، بـه اڵم خه ڵکه کـه  هـه ر بـه رده وام ده یانڕوانییه  

داگیرسـابوو. تێـدا  په نجه ره یـه ی گڵۆپـه  جوانه کـه ی شـاعیری  ئـه و 

له پـڕ جه مـاوه ر هاواریـان کـرد: “بڕوانـه  ئه وه تـا، ئـه وه  خۆیه تـی لـه  
خه ڵکه کـه   هـاواری  هـاوار  و  هوتـاف  و  سـاو  وه سـتاوه .”  بانیژه کـه دا 
بـه رز بوونـە وه . هه وڵـی چوونه پێشـه وه ی خه ڵکـی، ده نگدانـه وه ی هـاوار 
و ستایشـه  به رده وامه کانیـان، ماندووبوونـی بـۆ نه بـوو، ته نانـه ت ده مـی 
ته نهـا یـه ک که سـیش نه مـا بـوو ده نگـی لێـوه  نه یـه ت و هـاوار نـه کات. 
هیـچ ده سـتێک بـێ سـره وت و جووڵـه  نه بـوو، هه مـوو شـتێک، جه سـته  و 
ئەندامه کانـی جه سـته ی خه ڵکـی لـه  سـه ما و جووڵـه دا بـوون، کاوه کان 
به  هه وادا به رز ده بوونه وه ، ده ستەسـڕه  سـپییه کان به  ده سـت خه ڵکه وه  
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ده شـه کانه وه ، چه پڵه ڕێـزان ده نگـی ده دایـه وه : “بـژی سـتریندبێرگ” ئـه و 
هـاواره  دووبـاره  و ده بـاره  ده بێتـه وه : “بژیـی نووسـه ری ئـازاد!  بژیـی 

شـاعیری گـه ل!”

لـه  بانێژه کـه دا، به ته نیشـت سـتریندبێرگه وه ، کچـه  بچووکه کـه ی ئاننا- 
ماریـا ڕاوه سـتابوو، ئاننـا- ماریـای گچکـه چه پکـه  گوڵه کانـی باوکـی بـه  
ده سـته وه  بوو، هێدی هێدی، وه ک کاردانه وه یه کی ئه و ڕێزه ی خه ڵکه که  
چه پکه گوڵـه کان  خه ڵکـه دا.  ئـه و  به سـه ر  هه ڵـدا  گوڵه کانـی  باوکـی،  بـۆ 
دیاریـی ئـه و ڕۆژه ی خه ڵکه کـه  بوون، کە بۆ سـتریندبێرگ-یان ناردبوو، 
سـتریندبێرگ ئه و دیمه نه ی ئاننا- ماریا سـه رنجی ڕاده کێشـێت، ئه ویش 
ده ست ده داته  چه پکه گوڵێکی تر و وه ک ڕێزێکی پڕ له  خۆشه ویستی بۆ 
خه ڵکه کـه ، بـۆ خوێنه ره کانـی، گوڵه کانـی ده سـتی به سـه ریاندا ده بارێنێـت.

هیـچ  بـوو،  سـتریندبێرگ  ژیانـی  سـاته کانی  گه وره تریـن  ئـه وه  
شـاعیرێکی سـویدی بـه و شـێوه یه  ڕێـزی لـێ نه گیـراوه ، هیـچ که سـێک 
بـه و شـێوه یه  جه مـاوه ر نه چـووه  بـه  پیرییه وه . ئه و ئاگره ی سـتریندبێرگ 
له نێـو گه له کـه ی خۆیـدا هه ڵیگیرسـاندبوو، ڕووناکییه کـه ی گه ڕایـه وه  بـۆ 
خـۆی، بـه  ئاگـری ده سـتی شـاپڵیته ی خه ڵکه کـه،  دواڕۆژه کانـی ڕوونـاک 
و گـه رم بـوون. ئـه و ڕێـزه ی خه ڵـک له ویـان گـرت، ئـه و بـه   گوڵبـاران 

وه اڵمـی دانـه وه .”  

ڕۆژی دوایـی سـتریندبێرگ بـه  گوتارێـک سوپاسـگوزاری خـۆی بـۆ 
ئه و خه ڵکه ی، که  به و شێوه یه ڕێزیان لێنا، ده رده بڕێت. له  هه مان کاتدا، 
هـه ر لـه و گوتـاره دا، ژیانـی ئه ده بـی و هونـه ری خۆی کـۆ ده کاته وه  و به  

چه نـد دێڕێـک لـه  کۆتایـی گوتاره که یـدا بـه  خوێنه ره کانی ده به خشـێت.

تـه واوی  بـه   ــه وه ،  لـه  مانگـی  چـواری سـاڵی ١٩١٢  سـتریندبێرگ 
بـه   سـک  ئـازاری  ده که وێـت،  و  ده بێـت  خـراپ  ته ندروسـتیی  بـاری 
به رده وامـی شـااڵوی بـۆ ده هێنێـت و هه رده م ده ڕشـێته وه . لـه  نامه یه کدا، 
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کـه  بـۆ پزیشـکه که ی نووسـیوه ، بـه م شـێوه یه  باسـی ڕه وشـی ناله بـاری 
ته ندروسـتیی خـۆی ده کات: “ئێسـتا بـه  درێژایـی ڕۆژ ئـازارم هه یـه  و 
ئه مه یـش چ په یوه نـدی بـه وه وه  نییـه  چـی ده خـۆم و چی ناخۆم!  هه ندێک 
جـار ته نهـا ته زوولـه  ده کات، هه ندێـک جـار زیـاد ده کات، بـه اڵم هه رگیـز 
بـێ ئـازار نیـم. ئه وه یـش هیـچ په یوه ندییه کـی بـه  دانیشـتن و ڕۆیشـتن و 
ڕاکشـانمه وه  نییـه . ته نهـا بـۆ ئـه وه  ده چمـه  نـاو جێگا تا جله کانـم دابکه نم، 
بـه اڵم ئێسـتا ئـه وه  چ سـوودێکی نییـه ، کـه  له سـه ر ده م ده نـووم، ئه وسـا 
ئازاره کـه م نامێنێـت، بـه  الی چه پـدا باشـتره ، بـه اڵم له سـه ر پشـت ئـه وه  
هـه ر زۆر خراپـه . ئـاره زووی خواردنـم کـه م بۆتـه وه ، دڵـم هیـچ نابـات، 
وه ڕسـییم لـه  ژیـان بـه  شـێوه یه کی نیگـه ران زیـاد ده کات. سـه عاتێک یان 
دوو سـه عات خـه وم لـێ ده که وێـت و ئیدی ئازار لـه  خه وم ڕاده په ڕێنێت. 

دوانـزه  سـه عاتی شـه و، هه شـتی بـێ کۆتاییـه .”

ئـه و پزیشـکانه ی، کـه  چاره سـه ری سـتریندبێرگ ده کـه ن، هه میشـه  
ئـەوە دووپـات ده که نـه وه ، کـه  له وانه یـه  بـه رد لـه  گورچیله یـدا بێـت یـان 
ناوسـکی تووشـی هه وکـردن بووبێـت، بـه اڵم دواتـر بۆیـان ده رده که وێت 
که  دووچاری جۆرێکی کوشـنده  له  شـێرپه نجه ی ناوسـک و گه ده  بووه .

تووشـی  سـتریندبێرگ  ده که نـه وه  دووپـات  ئـەوە  پزیشـکه کان  کـه  
هه مـوو  بـه   خێـرا  هه واڵه کـه   بـووه ،  ناوسـک  شـێرپه نجه ی  نه خۆشـیی 
سـویددا بـاو ده بێتـه وه  و ڕۆژانـه  ڕۆژنامـه کان دواهه واڵه کانـی ڕه وشـی 

ده که نـه وه . بـاو  سـتریندبێرگ  ته ندروسـتیی 

نه خۆشـی و ئـازاری بـه رده وام و نزیکبوونـه وه  لـه  مـه رگ و کۆتایـی 
سـوپاس  نامـه ی  و  نـادات  بـه ر  وره   ناترسـێنێت،  سـتریندبێرگ  ژیـان، 
بـۆ ئـه و که سـانه  ده نووسـێت و ده نێرێـت، کـه  گوڵیـان بـۆ نـاردووه  یـان 
بـه  شـێوه یه ک لـه  شـێوه کان یارمه تییـان داوه  و لـه م سـاتانه ی ژیانیـدا 

پشـتیان گرتـووه .
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سـتریندبێرگ لـه م سـاته  دژوار و سـه خته ی ژیانیـدا، هه واڵـی کۆچـی 
دوایـی سـیری ژنـی یه که مـی پـێ ده گات، ئـه م هه واڵـه  یەکجـار دڵگرانـی 
ده کات و بـه  قووڵـی خه مبـار ده بێـت. چه پکه گوڵێکـی گـه وره  ده نێرێـت 
خۆیـدا  له گـه ڵ  بێده نـگ  درێـژ   ماوه یه کـی  بـۆ  و  گۆڕه کـه ی  سـه ر  بـۆ 

به خۆداچوونـه وه . و  گفتوگـۆ  ده که وێتـه  

سـیری ته نهـا سـێ هه فتـه  بـه ر لـه  سـتریندبێرگ، لـه  بیسـت و یه کـی 
سـتریندبێرگ  ده کات.  دوایـی  کۆچـی  دا   ١٩١٢ سـاڵی  چـواری  مانگـی 
هـه ر دوای مردنـی سـیری، وه سـیه تنامه یه ک ده نووسـێت: “هیـچ جـۆره  
نه کرێـت،  نه مایـش  هه روه هـا  نه کرێـت،  بـۆ جه سـته م  نه شـته رگه رییه ک 
ته نهـا پێشـانی که سـه  نزیکه کانـم بدرێـت. هیـچ جـۆره  ده مامکێكـی مه رگم 
لـه   به یانییـه ک  ده مه وێـت،  مـن  نه گیرێـت.  وێنـه   نه کرێـت،  دروسـت  بـۆ 
کاتژمێـری هه شـتدا ببرێـم بـۆ گۆڕسـتان، تـا نه بمـه  جێـگای سـه یرکردنی 
به خاکسـپاردندا  کاتـی  لـه   ته داره کێـک  و  ڕێوڕەسـمێک  هیـچ  خه ڵـک. 
نه کرێـت، هه روه هـا لـه  کڵێسـایش.  مـن ده مه وێـت له  گۆڕسـتانه  تازه که ی 
)گۆڕسـتانی باکـوور( بنێژرێـم، بـه اڵم لـه  ناوچـه ی ده وڵه مه نده کانـدا نـا، 
به ڵکـو دوور لـه  شـوێن و گۆڕه کانـی ئه وانـه وه . نابـێ له سـه ر گۆڕه کـه م 
بخوێندرێتـه وه ،  گوتـار  و  بوترێـت  گۆرانـی  یـان  بژه نرێـت  مۆسـیقا 
و  ده یـکات  ده سـتیه وه   کتێبه کـه ی  بـه   پێویسـته   ئـه وه ی  قه شـه   ته نهـا 

ده یخوێنێتـه وه .”  

سـتریندبێرگ، لـه  ڕۆژی چـوارده ی مانگـی پێنجـی سـاڵی ١٩١٢، لـه  
لـه  ڕۆژی  نیـوی دوانیـوه ڕۆ کۆچـی دوایـی ده کات.  کاتژمێـر چـوار و 
به یانیـی  خـۆی  داوای  له سـه ر  مانگـدا،  هه مـان  نـۆزده ی  یه کشـه ممه ی 
هه رچه نـده   ده سـپێردرێت.  خـاک  بـه   به یـان  کازیـوه ی  له گـه ڵ  زوو، 
ستریندبێرگ داوای ئه وه ی کردبوو، به  هێمنی و دوور له  چاوی خه ڵک 
و میدیـا و به بـێ هیـچ جـۆره  ڕێوڕەسـمێک بنێژرێـت، بـه اڵم هه زاره هـا 



دانا ڕەئووف

٢٢٣

شـه قامه کانه وه   ئه وبـه ری  و  له مبـه ر  تاریکـوڕوون  لـه   بـه ر  کـه س 
قوتابیـان،  یه کێتیـی  ده نێرێـت،  خـۆی  نوێنـه ری  حکوومـه ت  ده وه سـتن. 
یه کێتیـی نووسـه ران، شـانۆ و شـانۆکاران و چه نـدان دامـودەزگای تـری 
کولتـووری، هونـه ری و پیشـه یی لـه  هه موو باکـووری ئه وروپاوه  ئاماده  
ده بـن. هه روه هـا پارله مانتاره کانـی سۆشـیال دیمۆکـرات ڕۆڵێکـی گـه وره  
لـه  به ڕێکردنـی مه راسـیم و ته رمه کـه ی سـتریندبێرگ-دا ده بینـن، ئه مـه  
جگـه  لـه  سـه ندیکای کرێـکاران، کـه  بـه  زیاتـر لـه  سـه د ئـااڵی سـووره وه  
لـه   پـڕ  و  ده وڵه مه نـد  و  چـڕ  ژیانێکـی  جـۆره   بـه م  ده کـه ن.  به شـداری 
و  گه ڕیـده   بێده ره تـان،  و  نه تـرس  نووسـه رێکی  داهێنانـی  و  به رهـه م 

عاشـقێکی بێپـه روا کۆتایـی دێـت.
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ساڵێک لەگەڵ کیژۆڵەکەم، دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، ٢٠١٨  . ٢٤
من و تۆ لەگەڵ با دا، دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، ٢٠١٨ . ٢٥
خەونەنمایشێک، سەرەتایەک بۆ مۆدێرنیزم لە شانۆی ئەوروپیدا، ناوەندی . ٢٦

شانۆی تاڤ، ٢٠١٨
ژیانێکی تر، شیعر، دانا رەئووف، وەرگێڕانی کەریم تاقانە، وەشانخانەی . ٢٧

باڵندە، ٢٠١٩



٢٣١

بێ ئەوەی هەستی پێ بکەین تاریک داهات!، لە باوکراوەکانی گروپی شانۆی . ٢٨
گۆدۆ، ٢٠١٩

بە سوێدی

ڕەوش و داهێنان، لێکۆڵینەوەی شانۆ، دەزگای کاڵسۆن، ٢٠٠٨. ١
ژیانێکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، ٢٠٠٦. ٢

دوو کلۆ بەفر، چیرۆکی مندااڵن، وەرگێڕان لە کوردییەوە بۆ سوێدی. ٢٠٠١. ٣





چاپکراوەکانی ناوەندی ڕۆشنبیریی ڕەهەند

ئۆنتۆلۆجی بنەڕەتی و بوونی مرۆڤ/ د.محەمەد کەمال. ١
قەدی بامبۆ/ سعود ئەلسنعوسی/ و:ڕەنجدەر جەبار. ٢
بەبێ خوێن/ ئەلێساندرۆ باریکۆ/ و: ئازاد بەرزنجی. ٣
فینۆمینۆلۆژی/ د.محەمەد کەمال. ٤
وردوخاشی پەرتەوازە/ موحسین ئەلڕەملی/ و:ڕەنجدەر جەبار. ٥
مۆدێرنەکان/ ڕامین جەهانبەگلو/ و: ئازاد بەرزنجی. ٦
سۆناتای خاچ/ لیۆ تۆڵستۆی/ و: ئەردەاڵن عەبدوڵا. ٧
بارگۆڕینی فەلسەفە/ د. حەمید عەزیز. ٨
بلیتێک بۆ جەهەنەم/ ئارام کاکەی فەالح . ٩

فەلسەفەی ئیمانۆئیل کانت/ شتفان کۆرنێر/ و: سه عيد کاکی. ١٠
سەرمایەداریی و داهاتووی ئەدەب و هونەر/ ئاالن وودس/ و: پێشڕەو محەمەد. ١١
بووكه ڵه ی ئەوروپی/ئه لبا دیسس پیدس/ و : جه بار سابیر. ١٢
شەپۆلی نوێی دژەكۆمۆنیزم/ ئێنزۆ تراڤێرسۆ/ و: پێشڕەو محەمەد. ١٣
یادەوەرییەکانم لە بەندینخانەی ئافرەتان/ د.نەوال سەعداوی/ و: جیڤارا کەمال. ١٤
پۆلیتیکۆس/ ئەفالتون/ و: ئاوات ئەحمەد سوڵتان. ١٥
شۆڕش؛ ڕاکێشانی برێکی قیتارەکەیە/ میشێل لوویی/ و:پێشڕەو محەمەد. ١٦
بیرەوەرییەکانی ئانا گریگۆریڤنای هاوسەری دۆستۆیڤسکی / و:حەمە کەریم عارف. ١٧
مێژووی زمان/ توورە یانسۆن/ و: نوری کەریم. ١٨
دنياى چیرۆک/ کۆمەڵێک نووسەر/ و:حەمە کەریم عارف. ١٩
فەلسەفە و فەیسبووک، یان فەلسەفەی فەیسبووک/ نەوزاد جەمال. ٢٠
شاری فازیلە/ فارابی/ و: مەریوان عەبدول. ٢١



پوختەی لۆژیک/ عه بدولهادی لفه زڵی/ و:مەریوان عەبدول. ٢٢
كتێبی فه سڵول مه قال/ ئیبن ڕوشد/ و: مەریوان عەبدول. ٢٣
کەوتنی ئیمام/ د.نەوال سەعداوی/ و: جیڤارا کەمال. ٢٤
تۆفانێك لەبەهەشتەوە هەڵدەكات، لێکۆڵینەوە لە هزری بنیامین/ پێشڕەو محەمەد. ٢٥
ڕێگەی هەڵە/ گرازیا دێلددا/ و: جەبار سابیر. ٢٦
دەسەاڵت و تاك/ برتراند ڕەسل/ و: ئەژین عبدالخالق. ٢٧
چین، زلهێزی نوێی جیهان/ ئا.و :ئەردەاڵن عەبدوڵا. ٢٨
سوڵتاننشین/ لیۆ تۆڵستۆی/ و: حەمە کەریم عارف. ٢٩
خوانێک بۆ گژوگیای دەریا/ حەیدەر حەیدەر/ و: غەفوور ساڵح عەبدوڵا. ٣٠
کچانی چیرۆکخوان/ مەها حەسەن/و: سەباح ئیسماعیل. ٣١
چەپ و مۆدێرنە/ کۆمەڵێک نووسەر و وەرگێڕ. ٣٢
شەوی قەدر/ تاهیر بن جەلون/و: غەفوور ساڵح عەبدوڵا. ٣٣
ساردیی و دڵڕەقی/ ژیل دۆلوز/ و: فازڵ مەحمود وەلی. ٣٤
خۆرهەاڵت و لەبیرکراوەکانی/ ئیدیتۆر: زانیار محەمەد. ٣٥
مێژووی خۆبەرهەمهێنانەوە/ ئومێد حەمەعەلی. ٣٦
دەروونناسیی گروپ و شیكاریی ئیگۆ/ سیگمۆند فرۆید/ و: خدر ڕەسووڵ. ٣٧
بەرەو مانیفێستێکی نوێ/ ماکس هۆرکایمەر و تیۆدۆر ئەدۆرنۆ/ و: زەردەشت نوورەدین. ٣٨
خورمای سەر پەنجەکان/ موحسین ئەلڕەملی/ و: ڕەنجدەر جەبار. ٣٩
سوکورو تازاکی/ هارووکی موراکامی/ و: هەڵۆ فەریق. ٤٠
ئایدیای گەورە بۆ مندااڵن/ تۆماس وارتنبێرگ/ و: کۆسار عەبدوڵا. ٤١
جوانیی و ناشیرینی/ میشیل پۆچ، بریجیت لبە/ و: موسعەب ئەدهەم . ٤٢
ئەشكەوتەكانی هایدرا هۆدا هۆس/ سەلیم بەرەکات/ و: بەکر دەروێش. ٤٣
بیانی/ تیۆدۆر کالیفاتیدێس/ وەرگێڕانی: کەریم تاقانە. ٤٤
لەبەردەم عەرشا/ نەجیب مەحفوز/ و: حەمە کەریم عارف. ٤٥
شەربەتی ترس/ ئارام کاکەی فەالح. ٤٦
چۆنە تا ئێستا هەموو شت ئاوا نەبووە/ ژان بۆدریار/ و: وەلید عومەر. ٤٧
دەروونشیکاری و ئەو سیستمانەی لێی جیابوونەتەوە/ جەی.ئێف. دۆنیسڵ/ و: ئاوات . ٤٨

ئەحمەد سوڵتان



سەرهەڵدانی بیرۆکەی خودا/ سەالمە موسا/ و: سەرهەنگ سەرکەوت. ٤٩
لە ستایشی فەلسەفەدا/ ئەریستۆتاڵیس/ و: نەوزاد جەمال. ٥٠
ئەدەب و فەلسەفە/ پ. د. حەمید عەزیز. ٥١
باخچەکانی سەرۆک/ موحسن ئەلڕەملی/ و: ڕەنجدەر جەبار  . ٥٢
شەوانی هەزار و یەک شەوە/ نەجیب مەحفوز/ و: بەرزان محەمەد. ٥٣
کوڕانی گەڕەک/ نەجیب مەحفوز/ و: غەفوور ساڵح عەبدوڵا. ٥٤
توێژینەوە فەلسەفەییەکان/ نەوزاد جەمال. ٥٥
تۆ مەچۆ بۆ شەڕ/ ماردین ئیبراهیم. ٥٦
توتنەوانەکە/ عەلی بەدر/ و: شێرزاد هەینی. ٥٧
ئۆقیانووسێک لە تاوان/ خەندان محەمەد جەزا. ٥٨
ئاوگوست ستریندبێرگ، بیۆگرافیا و ڕاڤەکردن/ دانا ڕەئووف. ٥٩
میتۆلۆجیای یۆنانی/ ئێریک ئریکسۆن/ و: کەریم مستەفا. ٦٠
دڵشاد . ٦١ ئارسەر شۆپنهاوەر(/  فەلسەفەی  لە  )لێکۆلینەوە  نــــەبوو  لە سەرەتادا وشەکە 

حامید دەروێش
خوانێکی ڕووت/ عەلی بەدر/ و: شێرزاد هەینی. ٦٢
چۆن خوێندنەوە بکەین بە کولتوور؟/ ئارام سدیق. ٦٣
ئەفسانەی تەڕوادە/ حەمە کەریم عارف. ٦٤
گوتاری هەواڵ لەڕۆژنامەی کوردیدا/غازی حەسەن. ٦٥
چەمکی داهێنان لە تێڕوانینی شاعیرانی کورددا/ دیلمان قادر ئەحمەد. ٦٦
نه ست؛ لە دەروونشیکاریى فرۆید و الکان دا/ ئا نتۆنى ئيستۆپ/ و: وه ليد عومه ر. ٦٧
سیمپۆزیەم/ ئەفالتون/ و: ئاوات ئەحمەد سوڵتان. ٦٨
قەیرانی سێبەر/ حەمە کەریم عارف. ٦٩
ئەژین . ٧٠ و:  لیندگرێن/  ئاسترید  خۆی/  لووتی  کونە  نێو  دەخاتە  دەنکەنۆکێک  لیسابێت 

عەبدولخالق
جیهانی خوێندنەوە؛ هەنگاوە کردارییەکانی بەکولتوورکردنی خوێندنەوە/ ئارام سدیق. ٧١
گەمژە/ فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی/ و: حەمە کەریم عارف. ٧٢
دز و سەگەکان/ نەجیب مەحفوز/ و: بەکر دەروێش. ٧٣
بەفر/ماکسێنس فێرمین/ و: کەریم تاقانە. ٧٤




