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ب تاس و تامزرۆیی بهشتوە لدایک بووم، 
منداک بۆ قزەونیی بوون گریام، هستم وەک 

. دەکرد، لنو خزم و کسوکار و کۆمگدا، بگانم
هر ل سردەمی مندایموە ب دوای خودای خۆمدا 

من ل گنجیمدا . گڕام، بم شیتانم دۆزییوە
خاچی مسیحم ل کۆڵ نا و حاشام ل خودایک کرد، 

ی کۆیلگلک، ک ک قایلمندە بوەی ببت کگا
  .دەستی جلالدەکانیان ماچ دەکن

  
  ئاوگوست سترندبرگ  

  ەوە  ''دۆزەخ''ل کتبی   
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  دەروازەیک
تا ئستا چندین جار کارم لسر ژیان و برهمکانی 

ب کوردی و ب ) ئاوگوست ستریندبرگ(نووسری سودی 
رە، یکم برکوتنکانیشم لگڵ ئم نووس. سودی کردووە

ی  هدەگڕتوە بۆ هشتاکانی سدەی ڕابردوو، ک ل پیمانگ
هونرەجوانکانی بغدا قوتابی بووم و ڕۆژان کارمان لسر 

  .شانۆنامکانی دەکرد
 ل سودیش، ک زدی ئم نووسرەی، زیاتر ب ژیان و 
برهمکانی ئاشنابووم، فربوونی زمانی سودی ئو 

 ک ڕاستوخۆ برهمکانی بو زمان دەرگایی بۆ کردموە،
  .بخونموە، ک پی نووسراون

 ستریندبرگ قۆناغکی گورە و گرینگی ژیانی فرهنگی و 
 ت لک ناتوانسدە و هیچ کدەبیی سوڕۆشنبیری و ئ
دەرەوەی ئم ژینگی و وتی سودەوە و ل دەرەوەی ئو 

  .دبرگ تبگاتفرهنگ سودییوە، ب تواوی ل سترین
یان ( نووسری ب ئزموونی سودی و ستریندبرگناس 

ل سود ستریندبرگ گرینگییکی تایبتی بۆ '': دەت) میرداڵ
یه مئ . ،کو ژیانئ ،ک نییرنھا نووست مو بۆ ئئ

ئو خودی خۆی ل . هروەها ئویش هر وای دەخواست
  ''.ئمدا نووسیوە

رگ بد  ستریندبتی سوکانی ووەییتن سیمبو ل کش
و سودییکان، وەک مینیومنتکی نتوایتی مامی لگڵ 
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دەکن و ڕز لو کولتوورە دەومندە دەگرن، ک ئم 
  .نووسرە ل دوای خۆی بجی هشتووە

 ستریندبرگ یکجار فرەبرهم بووە و هموو فۆرم و 
 پرۆس، شیعر، کورتچیرۆک، ڕۆمان،: شوازەکانی نووسین

نۆڤلت، شانۆنام، پخشان، ڕیپۆرتاژ، سفرنام، گوتار، 
. توە ڕەخنی هونری و ئدەبی و مژوویی تاقیکردووه

هروەها دەستکی ئفسووناویی بسر زمانوە هبووە، وا 
ل زمان و وش و دەستواژەکان دەکات و ب شوەیک 

ەک ئوەی تازە بن و هرگیز بکاریان دەهنت، هرو
لوەوبر، ن ل ئستا و ن ل ڕابردوو و ن ل داهاتوودا بو 

ب نووسین و داهنانکانی توانیویتی . شوەی بکارنهنرابن
زمانی سودی و دراما و شانۆی جیھانی نوێ بکاتوە و لسر 
 رجی تر و جودا بلومندین دەرگا و هئاستی جیھان، چ

ئدەب و هونردا بکاتوە، تا ئستایش کۆی ڕووی 
 کانی لمره٧٢ب کانیشی لرگدا و نامرگدا ٢٢ بب 

  .چاپکراون
 رگ لندەی ستریندبدی هکی سورناو  هیچ نووس

نووسینکانیدا نژیاوە، هیچ کسکیش هندەی ئو بۆ 
نووسینکانی نژیاوە و هرگیز حزی ب دونیای نھنیئامز و 

دنوەی شتگل نکردووە و وەک نووسریش کاری ئوە شار
 گسانی تر و کۆمکانی خۆی و کنییر نھسردە لبووە پ

  .هبمات
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 ستریندبرگ بردەوام لگڵ خۆی، دەورووبرەکی و 
کۆمگیشدا ل کش و داباندا بووە، ب شوازی تر بیری 

جۆر برهمی توە، نووسیویتی و ب فۆرمی جۆراو ووهکرد
ستریندبرگ کسکی گڕۆک و نائارام بووە، . تری خوقاندووە

 کردووە و بئاسوودەیی ن ستی بک هنهیچ شو ل
ڕاستییکان، : بردەوامی هموو شتکانی ل دوای خۆیوە

بیروبۆچوونکانی، هاوڕکانی، ژنکانی، منداکانی، 
ئم . وەناونیشانکانی، شار و وتکانی بجھشتو

گڕۆکیییش بشک بووە ل برهمکانی، هموو وستگی 
شمنفرەکان، ژووری کرگرت، هۆتل، موتل، ژووری 
ساکاری گوندەکان، شارە گورەکان و وتان، تنھا ل ڕووی 
جوگرافییوە شونک نبوون بۆ جگی گوزەرانی ئو، بکو 

ی خۆی و بپی ئو شونان، بپی ڕەوشی ئو ڕۆژگارە
بارودۆخکان بوونت شیعر، ون و سمبوڵ و ل کارەکانیدا 
ڕەنگیان داوەتوە، هموو برهمکانیشی ڕەنگدانوەی ژیانی 
خۆین، کۆی برهمکانی بریتین ل بیۆگرافیایکی گشتگر و 

  .گورەی ژیانی
ک یکک ل ) ئولۆف الگرکرانس( نووسری سودی 
کتبکانی لسر ژیانی ستریندبرگ چترین و باشترین 

نووسینی بیۆگرافیای ستریندبرگ، ک تنھا '': نووسیوە، دەت
 ساڵ ژیاوە، وەک ئوە وای بیۆگرافیای کسک بنووسیت، ٦٣
 ت٦٣٠کساڵ ژیاب .''  
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ربی پسپۆڕەکانی بواری ژیان و ۆ هر لبر ئوەیش ز
تی ئوەیان شیکردنوەی برهمکانی ستریندبرگ، دووپا

توە، ک تنھا یک ستریندبرگ نیی، بکو چندین  ووهکرد
ستریندبرگ هن و هر همووشیان لگڵ یکتریدا ل شڕدا 

ستریندبرگ، . بوون، ل ملمالنیکی سختی سۆز و عقدا بوون
 وە کردووە، کدا (خۆی زۆر جار ئاماژەی بۆ ئوایو بوان لئ

ان ب پیسی دەکوژن، بم من ناتوانم بمرم، بوون ب بدەنگی ی
.) لبرئوەی وا لدایک بووم، ک بژیم و سرکوتن بدەست بنم

من بۆ ئوە نانووسم، ک پی : (یان ل شونکی تردا دەت
  .)دەگوترت شیعر، دەنووسم بۆ ئوەی ب شڕ بم

 ئم نووسرە همیش بگومان و دوودڵ بووە، گومان 
رنسیپک بووە ل ژیانیدا، گومان ل هموو شتک و ل جۆرە پ

 ل ییوی گومان و دوودکی پتماییش بنمک، ئسموو که
شڕی ژن و پیاو، یکک ل بابت سرەکی و . خودی خۆی

گرینگکانی ئدەبی ستریندبرگ پکدەهنت، ئمیش شتکی 
یرۆک و ربی ڕۆمان و چۆئاسایی، چونک ستریندبرگ ل ز

شانۆنامکانیدا، ونی ژن و پیاوی ل ڕووبڕووبوونوەدا 
  .کشاوە و همیش ژن و پیاو لگڵ یکتر ل شڕدا بوون

 ئم نووسرە تنانت ب ژنکانیشی نامۆ بووە، ل ژیانیدا 
 بووە، ننیا نرگیز ئارام و دم هناوە، بجار ژنی ه س

ئو هر ب . ژن و کسکی تردالگڵ ژنکانی و ن لگڵ هیچ 
تنھا دژی ئافرەت نبووە، بکو دژی خۆی و هموو کسکی 

  .تریش بووە، چونک مرۆڤکی نامۆ و ناتبا و جیاواز بووە
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لتووری و ئم نووسرە تنھا الینکی گرینگی ئدەب و ک
سودی نیی، بکو بشک ل توژم هونری و فیکری و 

ت سیاسیینانوە تهۆشیاریی ورووپا و بی ئودەمکانی ئ
. مامی لگڵ کردوون و لناویاندا و لگیاندا ژیاوە

زۆربی ژیانیشی، ک ل دەرەوەی وت بتایبتی ل فڕەنسا، 
 رجلومو هر، ئس مانیا دەباتسویسرا، دانیمارک و ئ

  .ئوروپییی بۆ دەخوقنن
 نامۆ بووە، لبرئوە لگڵ  ستریندبرگ کسکی تنیا و

بگومان ئم تنیایی ل ئدەبکشیدا، ل . کس هی نکردووە
هسوکوتی کسایتی و ل بشکی زۆری کاراکترە 

هیچ ) باوک(کاراکتری : برجستکراوەکانیدا ڕەنگیان داوەتوە
کسک نیی، جگ ل دوژمنکانی، ک بتوانت دوو قسیان لگدا 

چندە ب باوکی نامۆی، هندەیش ب جان و ) خاتوو ژولیا. (کاتب
ک ل دۆزەخ ) دۆزەخ(کریستین، ئم جگ ل کاراکتری سرەکیی 

و زیندەخونکی ترسناکدا، ب تنیا و دوور ل هموو دونیا 
  .دەژی

 ستریندبرگ بۆ زابوون بسر نامۆیی ژیان و تنیاییکی 
مامۆستایی، کۆمبارسی شانۆ، : ردووەڕەهادا، هموو کارکی ک

،  هڕۆژنامنووسی، کارمندی کتبخان، ڕەخنگری کۆمگ
کیمیاگر، ئاتون دروستکر، ونکش، ونگر، دامزرنری 
شانۆ و شانۆکار، بگومان ل سروو هموو ئمانیشوە کاری 

  .نووسین
 کسیش ل خۆی باشتر باسی ژیان و بیۆگرافیای خۆی 

هموو ژیانی ل دید و بۆچوونی جۆراوجۆرەوە، ل . دووەنکر
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وە ل يڕوانگی پیوەندییکانی و گشت و ناکۆکییکانی
  .برهمکانیدا ڕەنگیان داوەتوە و بوونت شیعر و ئدەب

 ئم نووسرە ل ساکانی کۆتایی تمنیدا، ل هموو 
 ژیان کاتک زیاتر بیری ل پیوەندییکانی نوان شیعر و

ل شیعردا ژیاوە و ژیانی کردووە ب شیعرکی . توە ووهکرد
برز، ب شانۆنامیکی خونئامز و ل ژیانکی 
ئندشئامزەوە ب ڕاڕەوەکانی ئدەبکی پ ل ژیانی کسکی 

ستریندبرگ تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی، ب . بپروادا گڕاوە
 پرسیارانی ل خۆی بردەوامییوە ل دوودیدا ژیاوە و ئم

من ل کوم؟ چۆن هاتووم بۆ ئرە؟ ئستا من بووم ب : کردووە
چی و چی بکم؟ بم لو گڕان بردەوام گردوونیییدا 
نیدەتوانی ل خاکدا بگیرستوە یان ل تنھا دونیایکدا بژی، 
هر لبر ئوەیش ل کۆتاییدا دەگات مسیحییت و بوایکی 

  .ت خا ناکۆتاکانی ڕۆح ووه دینی، تنھا بوا ئوی گیاندقووی
 هیوادارم ئم کتبی منیش ب شوەیک ل شوەکان 
وەمی ئو پرسیارانی دابتوە و زەمینیکی لباری بۆ 
تگیشتن و لکۆینوەی زیاتری ژیان و برهمکانی ئم 

  .نووسرە گورەی خۆش کردبت
  

  دانا ڕەئووف
٢٠١٣ / ٥ /١٠  

  ستۆکھۆم
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  بشی یکم                     
  مندای و سرەتاکانی ژیان      
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یوهان ئاوگوست سـتریندبرگ ڕۆژی بیـستودووی مـانگی یکـی 
ل شـاری سـتۆکھۆم ل ) ڕیـدەرهۆمن(، ل نـاوچی ١٨٤٩سای 

ی  ب کاروبـار١٨٨٢ – ١٨١١) کـارل ئۆسـکار(باوکی . دایک بووە
) ئولریکـا ئلۆنـۆرا نـۆرلین(بازرگانییوە خریک بووە، دایکیشی 

، ئـــافرەتکی کنیـــزەک و بردەســـت بـــووە ل الی ١٨٦٢ –١٨٢٣
بنمـــای ســـتریندبرگ ل بـــاوکيیوە خکـــی نـــاوچی . بـــاوکی

ـــد( ـــاپیری ) نۆرالن ـــوون، ب ـــاکووری ســـود ب ـــاس (وات ب زەکریی
ـــــــــی ک١٧٥٨، ســـــــــای )ســـــــــتریندبرگ ـــــــــشی  ل خزانک شی

) یمتالنـد(دەستۆیشتوو ل دایک بووە، بـاوکی قشـی نـاوچی 
 جـی خۆیـان بکر زوو نـاوچرگ هت، باپیری سـتریندبدەب

  . دەهت و ڕوو دەکات ستۆکھۆم
 بووە و بزی ههکی بتییسایرگ کباپیری ستریندب 

ت سر خک و ب هنگاوی پتو و خرا  ووهئاسانی کاری کرد
ل ستۆکھۆم پلوپایی سربازی ب دەست . ت پشوەچووە

دەهنت، ل همانکاتدا ڕکخراوکی گنجان بۆ سما و مۆسیقا 
و شانۆ دادەمزرنت و چند شانۆنامیکیش بۆ ئو 

  .ڕکخراوە دەنووست
 ئم بنمای ب بازرگانی و کاروباری کشتیی همییوە، 

باوکی ستریندبرگ، . ک بوون خری،ک تازە هاتبووە سود
کارل ئۆسکار ل باوک و براکانيیوە ئم پیشیی بۆ 
دەمنتوە، وەک کارمندکی ئو کشتییان کاری بازرگانی 

  .دەکات
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 ستریندبرگ سرەتا لگڵ باوکیدا، دواتر لگڵ 
هاوڕکانیدا هاوینان ب کشتیی همیی سردانی دوورگکانی 

م دەکات، ئم گشتانیش بوونت دەورووبری ستۆکھۆ
یشوە ل سروشت نزیک  هی سرنجی و هر لم ڕگ جگه

توە، لی ڕاماوە، لی کۆیوەتوە و خۆشویستیی  ووهب
سروشت و دەریای ل ال دروست بووە، ئمیش ب درژایی 

  . ژیانی ل زۆربی برهمکانیدا ڕەنگى داوەتوە
کشتیی همییکان، شپۆلی  هاوینی دوورگکان، دەنگی 

زەریا و دوورگ و دارستانکان بۆ ستریندبرگ دەبن هماگلی 
مناییکی بگرد، دەسپکی ژیان ل سروشتکی دەستلندراو 

کارل ئۆسکاری باوکی، پیوەندییکی . و تامانکی ئبدی
 وەی لرلبووە و بليۆنۆرا نۆرلین هڵ ئولریکا ئگداريی لد

ئاکسل : دا هاوسرگیری بکن، دوو مندای لی بووە١٨٤٧ای س
دوای ئوان ئاوگوست، ئولوۆف و ئمجا س کچی . و ئۆسکار

  . تر، ئاننا، ئلیزابت و ئلیۆنۆرا ل دایک دەبن
 هموو خوشک و براکانی ستریندبرگ بهرەی مۆسیقاییان 
. ەهبووە و مۆسیقا شتکی هاوبشی ژیانی ئم خزان بوو

ئاننا و ئۆسکار کمانچژەن و ئاکسل . ئليۆنۆرا پیانۆی ژەنیوە
چلۆ، ئاکسل ل برەنجامدا دەبت هونرمندکی مۆسیقيی 

  .ددانپدانراو و مۆسیقایش دەبت پیشی سرەکیی ژیانی
 ستریندبرگ ل شیعر و برهم سرەتاییکانیدا، باسی 

ماوانی ناو بنرە و مۆسیقای شوچر شیان دەکات، هک
لرەیشوە ئارەزووی بۆ مۆسیقا پرە دەسنت و لنو 
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بتھۆڤن و شۆپان دەبن دوو . برهمکانیدا ڕەنگ دەداتوە
کۆمپۆستیۆر و مۆسیقاری گورە و نزیک ل ڕۆحی 

  .ستریندبرگوە، ک بردەوام گویان ل دەگرت
و بم  زیانکی زۆر دەکات ١٨٥٣ باوکی ستریندبرگ سای 

هۆیوە نابووت دەبت، ئمیش دەبت هۆی دروستبوونی 
چندین کشی ئابووری و کۆمیتی و کاریگرییکی 

  . خراپیش بسر ڕەوتی ژیانی ئو بنمایوە ج دت
، دوای ئوەی باری گوزەران و بازرگانییکیان ١٨٧٥ سای 

اتدا دەگڕتوە بۆ دۆخی پشووی خۆی، باوکی ئا لم ک
 یان بکیش )ئۆسکار(کاروکاسپییمت، ئری کوڕی دەسپ

دەبت هۆی سرەتای ناکۆکییک ل نوان ستریندبرگ و 
باوکیدا، ک هرگیز ڕەوتی ئاسایی و سروشتی خۆی 

  .وەرناگرتوە
 ستریندبرگ ب درژایی 
ژیانی لگڵ باوکیدا ناکۆک 
دەبت و پیوەندییکانی 

ديی باوک و نوانیان پیوەن
هر لسر . کوڕ لخۆ ناگرن

) نناسراو(زمانی کاراکتری 
برەو (ل شانۆنامی 

دا، ک کارکی چی )دیمشق
دا ١٨٩٨بیوگرافیی و ل سای 

بشی یکمی ل پاریس 
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نووسیوە، دووپاتی ئوە دەکاتوە، ک یکک ل گوناهکانی 
م ب ئوەی ئامادەی بخاکسپاردنی باوکی نبووە، ب

پچوانوە دایکی زۆر خۆشویستووە و پیوەندییکی گرم و 
  .پ ل سۆز و خۆشویستی ل نوانیاندا هبووە

 دایکی ستریندبرگ ل چینکی هژاردا گورە بووە، باوکی 
ب کاروباری برگدروونوە خریک بووە و جگ ل ئولریکا 

 هر ب مندای ئلیۆنۆرا، پازدە مندای تری هبووە، پنجیان
دایک و باوکی ستریندبرگ بوایکی قووڵ و پتویان . مردوون

ب مسیحییت هبووە، منداکانیان فری ئوە کردبوو نوژ 
بکن، هموو یکشموانکیش سردانی کسایان کردووە، هر 
لرەوە، ل سرەتاکانی تمنیوە، ب دابونریت ئایینییکان و 

تبیروباوەڕی مروەردە دەکرت پسای . سیحییک ل
ڕیدەرهۆمن ب پادشاکانی سود ئاشنا دەبت، لم کسایدا 

گوستاڤ ئادۆفی : س پادشای سودی ب خاک سپردراون
دووەم و کارلی دوانزەیم، ک ل برەکانی شڕدا کوژراون، 
هروەها گوستاڤی سیم، ک ئویش لناو خانووبرەی 

 رادا لتئۆپم دەکوژرستۆکھۆ.  
 ی کردووە، لسایم کردانی ئرگ زۆرجار سستریندب 

توە و بیری ل ژیانیان  گۆڕی ئم پادشایان وردبووه
توە، دواتر ژیانی ئم س پادشای ل س شانۆنامی  کردووه

  .جیاوازدا دەنووست
 ستریندبرگ هر ل منداییوە کسکی شرمن و 

ستریندبرگ ب '': کسلی برای گوتوویتیگۆشگیر بووە، ئا
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مندای، بۆ ئوەی کس سیری نکات، چووەت ناو 
'' .کنتۆرەکانوە و ب دزییوە دەرپکی ژرەوەی گۆڕیوە

 وە کردووە، کیشی ئاماژەیان بۆ ئکانی قوتابخانهاوڕ
ی سرنجی  ت جگه کسکی همن بووە و هرگیز نبووه

ا ل هموو ژیانیدا حزی ب قرەباغی لگڵ ئوەیشد. کس
کردووە، پی خۆش بووە خک ببینت و خک ل دەوری بن، 

بۆ دەومندکردنی ڕۆح و '': لم ڕووەوە خۆی گوتوویتی
ژیانکی ئازاد، تکوبوونی خک هر زۆر گرینگ، تا زیاتر 
خک ببینیت و قسیان لگدا بکیت، زیاتر دید و بۆچوونت 

  ''.دەبت و ئزموونکانی ژیانت دەومندتر دەبن
 هیچ نووسرکی باکووری ئورووپا هندەی ستریندبرگ 

شادمان و بختیار نبووە 
بوەی، ک لسر مزی 
خواردن و خواردنوە لگڵ 
هاوڕکانی دابنیشت، بم 
همیش شتکی بچووک، 
پیڤکی البال، دانیشتنکی 

ردووە و جیاواز بزاری ک
بگومان ل . میزاجی تکداوە

نووسینکانیدا ب وردی 
 وە کردووە، کئاماژەی بۆ ئ
همیش شتک لم دانیشتناندا 
 ل پ و ساتی لڕەشه
  .خۆشی و بختیارییان کردووە
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 ستریندبرگ هر ل سرەتاکانی ژیانيیوە، ل هر شتک 
ک تووڕە بوایسر که ل ،ران بوایر نیگیان تووشی ه 

خۆم دەکوژم و کۆتایی ب ژیانم : (ناکۆکییک ببوای، گوتوویتی
ئم دەستواژەییش ل فرهنگی ئم نووسرەدا دەبت .) دەهنم

'' خۆم دەکوژم''). کاردانوە و تووڕەبوونکی بهز(ب جۆرە 
 ساڵ وەک مرۆڤ، ل ساڵ ب رگ کک بۆ ستریندبمایه تدەب

تازیاوە نزیک دەبتوە و ل جیھانی شیعر و دونیای فن
نووسینکانیدا دەژی، تنھا ڕووداوکی بچووک یان خونکی 

  .ناخۆش بس بووە بۆ ئوەی مرگ ل نزیکوە ببینت
 لوانی بیرکردنوە ل خۆکوشتن بۆ ئو ب ڕاستی تقالیک 
 بووبت بۆ خۆکوشتن، بم هموو پسپۆڕ و شارەزایانی بواری

ستریندبرگ ئاماژەیان بۆ ئوە کردووە، ک خۆکوشتن ل الی 
ستریندبرگ، مانای خۆکوشتن ناگینت و جۆرە گوزارشتک 
بووە ل ڕەوشی ژیانی خۆی، ل بزاری، ل تووڕەبوونکی 

  .بردەوام و ل نزیکوە بینینی مرگ و هستکردن ب مردن
ژیانی خزانی یکک ل گورەترین کارەسات و ڕووداوەکانی 

. و خانوادەکی، نخۆشیی دایکی و مردن کتوپەکی دەبت
دا ب ١٨٦٢ئولریکا نۆرلینی دایکی ل بیستی مانگی مارتی سای 

ستریندبرگ لو دەمدا تمنی . نخۆشی کۆچی دوایی کردووە
تنھا سیازدە سان دەبت و ب مردنی دایکی تووشی پژارە و 

و خم ب قووی دایدەگرت، تا دوا ساتکانی ئازارکی زۆر دەبت 
  .توە تمنیشی هر بیری ل دایکی کردووه
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  بشی دووەم                 
  ستریندبرگی نووسر       
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 ستریندبرگ ل زانکۆی ئۆپساال دەست ١٨٦٧پاییزی سای 
دەکات ب خوندنی زانستی دەرمان، بم لسر خوندن 

شانۆی ب م تا لوە بۆ ستۆکھۆتڕت و دەگردەوام ناب
وەک ئکتر بو ڕۆی زۆر بچووک . پادشایتی ببت ب ئکتر

و الوەکی ل چند شانۆگرییکدا بشداری دەکات، بم ئو 
 ست بر، خۆیشی هکتئ تت تا ببی نابرییهرە هونب

ر ئوە ل کار و ببهرەیی خۆی ل بواری نواندندا دەکات، لب
پیشی ئکتری دەکشتوە و لبری ئوە هوڵ دەدات دەقی 

  . شانۆیی بنووست
ک بیۆگرافیای ) کوڕی کارەکر( ستریندبرگ ل ڕۆمانی 

ژیانی خۆیتی، چندین ساڵ دواتر نووسیویتی، باسی ئم 
ڕووداوەی کردووە و بم شوەی ئو یادەوەرییانی 

نۆی پادشایتیدا داوای ئوەم کرد، یکک ل ل شا'': دەگتوە
'' .ڕۆ سرەکییکانم بدەن و وەک ئکتریش دامبمزرنن

 ن، کی دەوە پبری ئت و لجی ناکربی جو داوایم ئب
  .بچت هونری نواندن بخونت و دوایی بگڕتوە

 ئم وەم ستریندبرگ تووشی نائومدیی دەکات، ب دی 
ک دواتر پند ڕۆژوە، چوە بۆ ماتڕوە دەگگریان ل 

ئم . شانۆنامیکی کۆمیدی ل دوو بشدا دەنووست
شانۆنامی، وەک کاردانوەیکی ئو ڕووداوەی شانۆی 
پادشایتی دەنووست و هموو شانۆنامکیش ب چوار ڕۆژ 

  .تواو دەکات
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پساال، دا ل زانکۆی ئۆ١٨٧٢ – ١٨٧٠ ل نوان سانی 
 کانی زیاتر لم کاتندن، بخو نوێ دەست دەکات برلس

) التین(ستۆکھۆم بسر دەبات و تنھا ل تاقیکردنوەی 
  .دەردەچت

 ستریندبرگ هوڵ دەدات ل ئۆپساال زمانکانی باکوور، 
ئستتیکا و زمان مۆدرنکان بخونت، بم سرکوتنکی 

 ب تواوی دەگڕتوە بۆ ئوتۆ ب دەست ناهنت و
ستۆکھۆم، ئمیش کشکانی لگڵ باوکی زیاتر قووڵ 

  .دەکاتوە
 هرچندە ستریندبرگ هیچ بوانامیک بدەست ناهنت 
و ناتوانت خوندنی زانکۆ تواو بکات، بم هر لم قۆناغدا 
ستایلکی تایبت ب خۆی دەدۆزتوە، زمانکی شیعری بکار 

م  ر له هه. ر  نووسه دات ببته  ده وه ت و خۆیشی بیاری ئهدەهن
  ، که تاوه ره  سه له.    نووسینی نامه کات به ست ده یشدا ده مه ده
ب و  ده  جیھانی ئه ر و له  نووسه وت ببت به یه زانت ده ده

نووسین   نامه کات به ست ده  ده وره تکی گه  خه ژی، به ردا ده هونه
یرترین  ترین و سه وره  گه کک له  یه بته یش ده یه وهم ش و به

  .نیدابی جیھا ده موو ئه  هه نووس له ری نامه نووسه
،   بزربوون ڕزگاری بووه  له کانی، که راییه  به  نامه کک له یه
  نی نۆ سایدا، له مه  ته  له ، که١٨٥٨ بۆ سای  وه ڕته گه ده
  کانیش له نامه.   ی نووسیوه وه شتکی پشووی هاویندا بۆ ماه گه

 جیاوازییان  وه کانیان ڕۆک و تۆنی نووسینه ڕووی درژی، ناوه
  .بی نووسراون ده  زمانکی ئه یان به  و زۆربه یه هه
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نوان  تی له  تایبه شکی زۆری ژیانیدا، به  به ستریندبرگ له
ڵ  گه ی له نجا سایدا، نامه ک سای و په نی بیستویه مه ته
   و به وه ته گۆڕیوه) یوهان ئۆسکار ستریندبرگ(کیدا  امۆزایهئ
:    و بچووک دواوه وره موو شتک، گه  هه ت به باره وامی سه رده به
 یان بۆ  الی دایکی گریاوه  له  کات، که موو شتک ڕاده  بۆ هه که
  ، له نتازیاوه  دونیای فه ته ، چووه کشاوه ندک شت خۆی هه هه
  ، باسی عیشقی ، پالنی خۆکوشتنی داناوه  بووه ڕهک توو خه

.  هتد...  ت کردووه ڵ دونیای ئافره گه ڕی له  و شه خۆی کردووه
 الواز و  موو خاه ر هه سه  له رده  وردی په دا به م نامانه ر له هه
کات  کانی ده تییه  تایبه مات و باسی شته ده کانی ژیانی هه هزه به

.  وه کاته ی ژیاندا ڕووت ده م ئاونه رده  به ی لهواوی خۆ  ته و به
وین،  توانین شونپی ژیانی ستریندبرگ بکه  ده وه م نامانه له
شن و جۆرک  موو چه  هه عات و له  سه عات به ندک جار سه هه

 ڕووی  کانی چ له ، نامه ی نووسیوه سک نامه موو که و بۆ هه
رنجن و  ی سه  جگه وە ڕووی چندایتیش تی و چ له چۆنایه

رنج   ژر تیشکی سه نه خه شکی گرینگی ژیانی ستریندبرگ ده به
کانی  کییه ره  سه  هۆکاره کک له یه.   وه وه و لکۆینه

،  ی نووسیوه  نامه ربوه  به م شوه  به ستریندبرگیش، که
مدوو و  سکی که  که ره م نووسه ی، ئه وه  بۆ ئه وه ڕته گه ده
نووسین ئامرازکی گرینگی  و نامه  و بۆ ئه رمن بووه شه
  .   وه ره  دونیای ده  به ندیکردن بووه یوه په

  بووه  نه رمنه  شه سه و که کانیدا چی تر ئه  نامه ستریندبرگ له
سک   هیچ که کراو و سی له وانکی ڕامنه  پاه ته و بووه
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میدا،  رده  به  له هبوو ست نه ربه  و هیچ شتک به وه ته کردووه نه
 و  یامک بووه و په نووسین بۆ ئه ی نامه وه  له  جگه مه ئه

شکی درژی ژیانی  ها به روه تی ئامانجک بپکت، هه ویستوویه
نسا، سویسرا، دانیمارک  ڕه مانیا، فه  ئه ی وت، له وه ره  ده له
  هڵ سود، ب گه کانیدا له ندییه یوه  په  و له ربردووه سه به

می  که رپرسیاری یه ر خۆیشی به هه.  وام بووه رده نووسین به نامه
وامدا  رده ندییکی به یوه  په  و له کانی بووه مه رهه ی به وه بوکردنه

ر، دەزگای  کته ، گۆڤار، ڕیژیسۆر، ئه ڵ ڕۆژنامه گه  له بووه
ی   ڕگه یش له ندییانه یوه م په کانیدا، ئه رگه نی و وه مه چاپه
 ڕاشکاوی و دکی  دیارە نامکانیشی به.   بووه وه کانییه نامه
  نسۆرک باسی شته  ب هیچ سا به.   نووسیوه وه کراوه
   یان له وه بووبت روونییه  ڕووی ده کانی دەکات، چ له تییه تایبه

کانی و   ئیرۆتیکییه ندییه یوه ڕووی داراییوە، یان ل ڕووی په
و  ئه.  بووبت وه کانییه و سیاسییه ڕادیکاڵ  بیروبۆچوونه

کی  ودایه  نووسیونی، مه  دواوه  به١٨٨٠ سای   له یش، که نامانه
نن و  الیه مه کان درژتر و هه ، نامه  خۆگرتووه فراوانیان له

ستی  به  بزانرت مه زۆرجار گرانه.  نووسراون وه ڕی ئاگاییه وپه به
بی و  ده  ئه مه رهه هری ب  یان کاراکته ، شیعره  چ شتکه له

ی   ئاماژه دا گرینگه ی لره وه م ئه دون، به تی ده کانییه شانۆییه
دا چیی نووسیبت  م نامانه  ستریندبرگ له ، که یه وه بۆ بکرت ئه

بیی با  ده ڕووی زمانکی ئه و بۆ کی ناردبت، مرۆڤ ڕووبه
  . وه بته ده
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   گرینگستپکی شانۆ و ده
 

 سیی مانگی  کانی ستریندبرگ، له راییه  به  شانۆنامه کک له یه
بت،  ک سان ده نھا بیستویه نی ته مه  ته دا، که١٨٧٠نۆی سای 

  بته  ده م نمایش ئه. کرت ش ده تی پشکه ر شانۆی پادشایه سه له
  چته مجار ناوی ده که  ژیانی ئودا؛ بۆ یه  له وره ڕووداوکی گه

ی  که کان شانۆنامه  و ڕۆژنامه وه تییه پادشایهڕپۆرتواری شانۆی 
ڵ خۆی  گه  له ه نووسیش مامه ک شانۆنامه نگنن و وه سه ده هه
،  که قه ر ده  سه نه که کان هرش ده گره خنه ڕه نده  رچه هه. ن که ده
  کانی به وه م هه که  یه یه م شانۆنامه م ستریندبرگ به به
تی  تایبه  ڕوو، به خاته رک ده وسهک نو رمیبوونی خۆی، وه فه

ند ساک   چه کرت، که دا نمایش ده و شانۆیه ی له که شانۆنامه
. دا کردبوو گه یان له ه ک کۆمبارسک مامه نھا وه ر ته وبه وه له
  کان و باکی به خنه  ڕه  گرینگی نادات به  هنده وه ر ئه به له
  .کان نابت گره خنه ڕه

  وه ڕته گه نووس ده ک شانۆنامه  ساک، وهستریندبرگ دوای
دا ١٨٧١ی سای  ی مانگی ده١٦  تی؛ له بۆ شانۆی پاشایه

)  ڕۆم له( نوی  یی، به رده ک په کی کورتی یه یه شانۆنامه
وت  ڕکه دا، به  و نمایشه م ڕۆژی ئه که  یه له.  وه کرته ش ده پشکه

بت،  وێ ده د لهپادشای ئوکاتی سو) م یه شا کاری پانزه(
ک پاداشتک و  وە وه ر ئه به کشت، له رنجی ڕاده  سه که نمایشه

  .د کرۆنی پ دەبخشت  دووسه  نجه،  گه ره و نووسه هاندانکی ئه
نووس و  ک ڕۆژنامه مان سادا، وه  هه ستریندبرگ له

  نده  ناوه بت و زیاتر له  کار ده ست به دواتریش مامۆستا ده
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م  که دا یه م سانه ر له هه. ناسرت کاندا ده رییه  و هونهبی ده ئه
ی ژیانی  سته رجه  به ، که وه کاته  چیرۆکی خۆی بوده ه کۆمه

کانیدا   ڕووداوه کات و شاری ئۆپساال له ئۆپساالی ده
  خنه  ڕه کانی ئۆپساالوه  مۆتیڤه ر له ها هه روه ، هه وه داته نگده ڕه

کان دوور  مانتیکییه ڕۆ  شوازه نووست، له دهکانی  تییه یه کۆمه
  .نت بکی واقیعی ڕۆ ده ده ماکانی ئه وه و بنه وته که ده

  
 ئوستاد ئولۆف

ستریندبرگ هاوینی سای 
کیدا  ند هاوڕیه ڵ چه گه  له١٨٧٢
  ی شیمن، که چن بۆ دوورگه ده
 باکووری خۆرئاوای  وته که ده

ستریندبرگ .   وه ستۆکھۆمه
ی زۆر  یه و دوورگه ئه

ند   و چه خۆشویستووه
نی  مه  ته جارکی تر له

  ک میوانی هاوینه نجتیدا وه گه
  . ردانی کردووه سه

  ناو سروشته ناو هاوڕکانیدا و له دا، له یه م دوورگه له
تای مانگی  ره  نوان سه کی کورت؛ له یه  ماوه یدا، به که جوانه
) ئوستاد ئولۆف(ی  هشتدا، شانۆنام ش و مانگی هه شه
،  نھا بیستوس سان بووه نی ته مه ئوکات ته. نووست ده
  یه وره  گه ره م نووسه تیی ئه کانی بلیمه تای ئاماژه ره یش سه مه ئه
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کی ئاینیی و  یه ئوستاد ئولۆف، شانۆنامه. کات ئاشکرا ده
ڕۆککی چ، دیدکی قووی شانۆیی، زمانکی   ناوه ، له مژووییه

ندییکی  ری بهز و زیندوو، پیوه اکار، وناکردنی کاراکتهس
تمۆسفر، ڕۆنانکی درامیی  کان، ئه ره میکانیزمغی نوان کاراکته

ی دیدکی  سته رجه کی نوی مژوودا، به یه وه و و خوندنه پته
  ه  کۆمه ، له وه کنیکیشه  ڕووی ته له. کات  ده ڕیفۆرمخوازانه

یدا  نه مه و ته ستریندبرگ له.   انا پکھاتووهنکی کورت و س دیمه
کسپیر  کانی شه  مژووییه کنیکی شانۆییه  ته سوودکی زۆری له

  وه  دیدکی تره نکی نوێ و له مه  زه  و مژووی له رگرتووه وه
کی کاتۆلیکیدا باسی  یه  ژینگه یش له که ،  شانۆنامه  کردووه ڕاڤه
  یه شه م قه کات؛ ئه  ده شه قهی )ئوالوس پیتری(تیی  سایه که
  زموونکی زۆری له م ئه ، به نجکی ئیمانداری سودی بووه گه

ی نوان  مه ندک گه  هه  و له بووه ییدا نه شه ی قه کار و پشه
ندین  یشدا چه وه ڵ ئه گه له.  یشتووه گه ت نه سه کسا و ده
وژمکی   تهتیی رکردایه  سه کی بووه ره کات و گه ڕیفۆرم ده

رپا بکات،  ی سودیدا به گه  کۆمه  گۆڕانکاری له ڕادیکاڵ و پ له
وتوو  رکه کانیدا سه موو کار و پالنه  هه  له نجه  گه شه م قه م ئه به

 بۆ  وه ڕته گه  ده وه موو شتکه  پش هه یشی له که نابت، هۆکاره
  کی زۆر لهش  بۆ به نجه  گه  ڕادیکاه رکرده م سه چیی ئه ملکه

نی  مه  زه ئوالوس پتری له. ت سه ت و هزی ده وه یاساکانی ده
کی  ، گوستاڤ ڤاسایش پادشایه دا ژیاوه)گوستاڤ ڤاسا(
  یتوانیوه  ئوالوس پتری نه وه ر ئه به ، له هز بووه تدا و به سه ده 

  .  بکات م پادشایه ک ملمالنی ئه یه  هیچ شوه به



@ @@@

 ST

 شانۆی  شک له  به بنه م شانۆنامیدا، دههۆی کساکان ل
  وه  دووره ندک جار له یش هه و کسایانه نگی ئه کان، زه ڕووداوه

  . ڕوو خاته یش ڕۆی کسامان بۆ ده مه بیسترت و به ده
ندین   چه ر ئاستکی تر و له سه ی ستریندبرگ، له قه م ده ئه

تی دینی،  سه ی و دهتی سیاس سه ت، ده سه پالندا، باسی ده
  ته سه ده. کات یش ده ته سه م دوو ده ی نوان ئه ها کشه روه هه

  گه وی و ناو کۆمه ر زه تی سیاسیی سه سه کان ب ده ئاسمانییه
،  وه کاته ، لکیان جیاده وه کاته کات، کۆیانده راورد ده به

  له سه  مه یش به  و ئاماژه وه کاته کیان ده ڕووی یه ڕووبه
  .کات تی دینی ده سه ت و ده سه کارهنانی ده کانی به ترسناکه
ست و  ، دیدی جیاواز و هه ندین ونه دا چه یه م شانۆنامه له

وتنکی  رکه چن و به نج، پکداده رکی گه سۆزی نووسه
م پکداچوون و  ئه.   یه کتردا هه ڵ یه گه وخۆیان له ڕاسته

 هکی لۆژیکیی ستروکتوری  ییدا له کۆتا یش له وتنه رکه به
  که ی شانۆنامه که  گشتگره  و دیده وه بنه دا کۆده دراماکه
  .هنت پکده

ک  یدا، وه قه م ده نکی ئه موو دیمه  هه ستریندبرگ، له
  ره ڵ نووسه گه وت پشبک له یه نج ده رکی گه نووسه

رکوتنکی کانی دونیادا بکات، لم پشبکییشدا س وره گه
گورە بدەست دەهنت و تکانکی بهزیش ب شانۆی 

  . سودی ئدات
دا )ئوستاد ئولۆف ( وشی خۆی له کی بخه یه ستریندبرگ ونه

   ئولۆف له ، که وه وه ی ئه  ڕوانگه تی له تایبه کات، به  ده سته رجه به
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  رائیل، کهکانی ڕزگارکردنی ئیس له سه  مه ، له وه کی فراوانه دیدگایه
لی  ورووپیدا، هماگه  کولتووری ئه  له نده کی ناوه یه له سه مه

ڕی ڕاستی،  گرانی بیروباوه کان، هه ره مبه تی، پغه مرۆڤایه
ری  پشانده  ڕگه یش، که)سیح مه(تیی  سایه بگومان که

  ی جۆره وه  له  جگه وه روازانه م ده ، له دراماکه.  کانه گره ئازارهه
مان کاتدا توانینکی   هه گرت، له خۆده ڕکی دینی له اوهبیروب
  . ڕوو خاته کانیش ده ردوونی بۆ شته گه

 شۆڕشکی  دادەنرت به) ئوستاد ئولۆف(ی  شانۆنامه
ی نووسین و شانۆی سودی و خاکی   پرۆسه ری له هونه
ر  دراما و شانۆی سودی به.  تییه ڕه رخانی گرینگ و بنه رچه وه
وتکی درامای ڕۆمانتیکی، مژوویی و   ڕه له) ئوستاد ئولۆف ( له

 و مۆرکی  وه سوڕایه تراجیدیای مژوویی و کۆمدیدا ده
خۆ  کانی له   بۆرژوازییه کی درامای خزانی و خزانه شانۆیه

ماکانی دراما و  ی، بنه یه م شانۆنامه م ستریندبرگ به گرتبوو، به
نیکی نواندن، دیالۆگ، ڕۆنانی ک ، ته وه شانۆی سودی ڕۆنایه

کاندا،   درامییه رۆکه ڵ ناوه گه کردن له ه ر و مامه درامی، کاراکته
  ستریندبرگ، که.  ئاستکی تر یانده شانۆی سودی گه

وڕاست  که کات، یه واو ده شتدا ته  مانگی هه ی له که شانۆنامه
و  له) ئوستاد ئولۆف(م  تی، به ینرت بۆ شانۆی پادشایه ده

کی پ نادرت و ب ئوەی بیخوننوە،   هیچ گرینگییه دا شانۆیه
  . بۆ ستریندبرگ وه ینرنه ده

  م شانۆنامه  ڕووی ئه نت به ست ده تی ده  شانۆی پادشایه که
ر   سه وه ڕته گه نوێ ده رله ، ستریندبرگ سه وه یه وره گه
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کان  نه دیمه: ی وه  داڕشتنه  به وه کاته ست ده  و ده که شانۆنامه
ئوستاد (تیش  تایبه کان، به کییه ره  سه ره ، کاراکته وه کاته چتر ده
 و ملمالن  وه کاته ، زیاتر ڕوون ده)الوس پتری ئه(و ) ئولۆف

  وه ستته به  و کۆشکی پادشادا ده نوان کسا یش له  که سیاسییه
   گۆڕانکارییانهم ستریندبرگ ئه.  وه ی دراماکه که ما گشتییه  بنه به
ی کارمندانی شانۆی  و هیوایه کات، به دا ده که  شانۆنامه له

یری  ی سه وه ب ئه م به ، به وه نه تی ئاوڕکی تری ل بده پادشایه
  . بۆ ستریندبرگ وه ینرنه ن، ده  بکه که قه ده

،  وه کرته ده) کی نوێ شانۆیه(یشدا ١٨٧٤ سای  له
ی   بۆنه به) ئوستاد ئولۆف(بت   ده و هیوایه ستریندبرگ به

 مانگی   له وه ر ئه به  نمایش بکرت، له وه م شانۆیه ی ئه وه کردنه
م ئم  ، به م شانۆ نویه ینرت بۆ ئه دا ده١٨٧٤ی سای  دوانزه

   .ڕنتوە گه ند ڕۆژک بۆی ده ر دوای چه شانۆییش هه
م  نمایشکردنی ئهکانی ستریندبرگ بۆ  وه موو هه ڵ هه گه له

ر هیچ  سه  ساڵ له م ئوستاد ئولۆف تا ده ، به یه شانۆنامه
  .ش ناکرت ک پشکه شانۆیه
کانی  مه رهه ی ژیان و به وه زایانی بواری لکۆینه شاره

موو ژیانی   هه ، که وه ته یان کردووه وه ستریندبرگ دووپاتی ئه
   له شک بووه دا به١٨٧٧ – ١٨٧٢ نوان سانی   له ره م نووسه ئه

، ستریندبرگ و ئوستاد ئولۆف )ئوستاد ئولۆف(ی  شانۆنامه
ککیان  یه. دایکبوو وا بوون  سکک له ک دوان و دوو برای به وه
کی شیعری،  یه سته رجه ویتریشیان به  خون و گۆشت و ئه له
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ئامز  ندشه کی ئه یه وه نگدانه  واقیع و ڕه رک ک له سبه
  . پکھاتووه

رانی ژیانی  دا باری دارایی و گوزه م سانه ستریندبرگ له
م  ر ئه به ر له گرن، هه ی پ ده بت، خاوەنقرزەکان ڕگه ئاۆز ده
  ک له یه کات و بۆ ماوه دا ڕاده١٨٧٣ پاییزی سای  یش له هۆکاره

  ک کۆمبارس به  شانۆکانی شاری یۆتۆبۆری، وه کک له یه
 کاتکدا  ، له١٨٧٣ر سای  هه. کات  دهم کار کی که یه مووچه
کانی   ڕووداوه نن و خۆیشی له کان ڕاوی ده رزه نقه خاوه

ی   ڕۆژنامه تک له ژی، بابه دا ده)ئوستاد ئولۆف(ی  شانۆنامه
رمی  کی گه  پشوازییه ته م بابه ، ئه وه کاته بوده) ر داگسنیھته(

 و ستایلی  که ته ڕۆکی بابه ی، ناوه که زمانه. کردت لده
 نوێ  یه و ڕۆژنامه رانی ئه ی نووسه سته ی بۆ ده که نووسینه

و  مان سادا، له ی هه  مانگی دوانزه ، له وه ر ئه به له. بت ده
 توند و  هۆی گوتاره زرت، بم به مه دا داده یه ڕۆژنامه
وت  یانه تا ده ره وام نابت، سه رده  به وه کانییه ئامزه گاته
بت و پاش  نجام ده ن، ئمیش بئه نسۆر بکه کانی سا رهگوتا
  .ن که ری ده ک ده یه ماوه

  تی له ی پادشایه  کتبخانه  له١٨٧٤ستریندبرگ سای 
رانی  وت، باری گرانی گوزه که ست ده ستۆکھۆم کاری ده

و  شدا ئه یه م کتبخانه ر له هه. بت ک باش ده یه ندک و بۆ ماوه هه
، ئم  وه  مژووی سود بکۆته خست له ڕه ۆ دهی ب له هه

ب و  ده  ڕووی ئه به وه  کاته کی تری بۆ ده یه روازه کتبخانی ده
  .کاندا بییه ده  ئه رچاوه سه
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  م شی سیه به                   
   و  وره تای عیشقکی گه ره سه   

  بی ده ناوبانگکی ئه             
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  کک له ی یه  ڕگه  لهدا١٨٧٥ مانگی پنجی سای   لهستریندبرگ
  ناست، که ندی ده فینله/ تکی سودی ، ئافره وه کانییه هاوڕێ کچه

م  ئه. بت ی سود ده وکاته رزی سوپای ئه به رکی پایه فسه ژنی ئه
 ژنی ، کارل گوستاف فرانگل و سیری فۆن ئسنی خزانه

  ستریندبرگ به  وه یشه یه م ڕگه ر له بن، هه وادارانی شانۆ ده هه
دا ١٨٧٥ پاییزی سای  له.  لیان وه کاته واوی خۆی نزیک ده ته
موو ڕۆژک  ستریندبرگ هه.  وه بته  قووڵ ده ندییه یوه م په ئه
م   ڕاوژکارکی شانۆیی ئه بته کات و ده  ده م ماه ردانی ئه سه
ونی نواندن  خه) سیری فۆن ئسن( خاتوو  تیش که ، بتایبه نهخزا

ر شانۆ  سه وت وەک ئکتر له یه بت، ده و شانۆی ده
،  ربازکی ناسراو بووه ی ژنی سه وه ر ئه به م له وت، به ربکه ده
دات،  ستریندبرگ هانی ده.   دی ته هاتووه ی بۆ نه ونه و خه ئه

یی خۆیشی  ر و ئاماده  نووسه ر ببته کته بری ئه بنووست و له
دا  م نوانه له. دا م بواره ک له تییه موو یارمه پیشان دەدات بۆ هه

ک نزیک   یه  زیاتر له  ڕۆژ له ستریندبرگ و سیری ڕۆژ به
 هاوڕێ و  سنت، له ده ره یان په که ندییه یوه ، په وه بنه ده

ویستی و  شهکی خۆ ندییه یوه چت بۆ په  ده وه ڕاوژکاره
ی  که رداری مرده ستبه  ده دات که ستریندبرگ زیاتر هانی دە

  .بت
  ، له وه بینته  بارودۆخکی ئاۆزدا ده سیری خۆی له

  کات له ست ده بت و هه  ئاشقی ستریندبرگ ده وه رکه سه
ی و  که مان کاتدا مرده  هه ، له وه وته که ی دوور ده که مرده
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   سیری بچته ن، که وه ک دژی ئه یه موو شوه  هه بهی  که ماه بنه
  .ر کته  ئه ر شانۆ و ببت به سه

ڵ  گه  له کی تازه رگیرییه ی و هاوسه که  مرده وازهنان له
توانت  خشت، ده به واوی پده کی ته ستییه ربه ستریندبرگ سه

  . وه  نزیک ببته وه  شانۆکانه ر و زیاتر له کته  ئه ببت به
  دات له نووست، هانی دە ک بۆ سیری ده یه  نامهستریندبرگ

یمانی ژیانکی تری پ  مان کاتدا په  هه ، له وه ی جیابته که مرده
   بیرکی فره دان که و بوایه  له م، ئوه که ویسته خۆشه: "خشت به ده

 م ئاگر، ، به م نییه یه وره  گه و مشکه منیش ئه [...]  تیژتان نییه
وا  وت ئه تانه  ده ر ئوه  سوددا، گه  له ترین ئاگره وره ئاگری من گه

ن،  و ئاگره نی ئه  خاوه ئوه!   که  بکه و هالنه  ئه مه ده ردە ئاگر به
 و  ی تووشی نائارامی کردووه  ئوه  که یه ی ئاگره و بسه  ئه مه ئه

شار  کانیدا حه ژر پشکۆ ندین ساڵ خۆی له  چه ئازارتان دەدات، که
.  یان داوه وه وی کوژاندنه تی هه فره وج و شتی نه ندین گه  و چه داوه
  ی ببن به وه بۆ ئه!   دی ی خۆتان بھننه که زنه  مه ونه خه!  ره وه
  ڵ ئوه گه  له–م  که تیتان بۆ دروست ده کی تایبه ر،  من شانۆیه کته ئه
 گوناهکی   ئوه–وت  هم خۆشد نووسم و ئوه بینم و ده ور ده ده
 تیژتان پ   بیرکی فره  ویستووتانه ئوه!   یه وه  ویژدانتانه  به وره گه
ی بیارت بۆ  وه ئه[...] هیدک   شه م ناورن ببنه خشرت، به ببه
!  ر  نووسه  یان به وره رکی گه کته  ئه  به  و ببه جی بکه  جبه داوه
تیی من  سایه  که  له–ری من   هاوسه بنهترسن ب  ده وه  له ئوه[...] 
 من گۆچانی   نازانن، که وه  ئه  ئوه واته  ئا، که–ترسن  ده
  کاندا، که ردینه  چیا به کشت به ریاکان ده  ده ، که یه فسووناویم هه ئه
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ر پویست بکات  کی پیسدا، گه  دونیایه توانم شیعر له من ده
  ."ربھنم ده

ی   سیی مانگی دوانزه ن ئسن لهستریندبرگ و سیری فۆ
ندین ساڵ  ستریندبرگ، چه. ن که رگیری ده دا هاوسه١٨٧٧سای 

کی  یه ممه کشه یه: "نووست دا ده)کان فسانه ئه( ڕۆمانی  دواتر له
 بنم و  الوه م وه که نجتییه  گه  پیسه کرد ژیانه زستان، خۆم ئاماده

و  ر له هه." وت  خۆشم دە م که  بکه و ژنه ڵ ئه گه رگیری له هاوسه
 ڕۆژی دوایی  ، که یش کردووه وه ی بۆ ئه دا، ئاماژه ڕۆمانه

کی بچووکی  یه خانه  قاوه ته  و چووه ستکی نامۆ دایگرتووه هه
  . یانیی خواردووه نیا نانی به  ته وێ به  و له وه مینکه ژرزه
ی نوان ستریندبرگ و سیری ب  رگیرییه م هاوسه ئه

 و  وره کی گه ختیارییه  سیری به نده رچه ت نابت، ههگیروگرف
مان   هه خشت؛ له به  ستریندبرگ ده کی قووڵ به ویستییه خۆشه

خئاسایش چیرۆکی ژیانی  کاتدا ئازارکی تاڵ و ژیانکی دۆزه
  یش به یه  کشه  پ له م ژیانه ئه. هنن  پکده م دوو مرۆڤه ئه
یکی کورت   ماوه  به ر بۆ نموونه ه، ه ڕیوه ندین قۆناغدا تپه چه

  ر له  به م منداه بت، ئه یان منداکیان ده که نده ماوه دوای زه
یاندا دروست  که ندییه یوه تای په ره  سه یان، له که رگیرییه هاوسه

  ، که م منداه رمی ئه  فه  به نجه  گه ره م دوو هاوسه ئه. بت ده
و  ر ئه ، هه وه نه که تده بت، ڕه یان ده که وینه می ئه رهه  و به ره نۆبه
 کۆڵ   مامانک و له ن به یده بت ب نھنی ده دایک ده ی له  ڕۆژه

ر  به مرت، له  ده و منداه دوای دوو ڕۆژ ئه.  وه نه که خۆیانی ده
رگرتنی  واوی نادات، وه  نان و ئاوی ته که ی مامانه وه ئه
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   به ، که  بووه وه ر بۆ ئه ، هه وه امانهو م ن ئه  الیه یش له که منداه
  .منت  دونیادا نه زووترین کات له

ڵ دایکی  گه رگیری له ی هاوسه وه ر له باوکی ستریندبرگ به
  له و دوو کوڕه  رگیز ئه م هه بت، به بکات، دوو کوڕی ل ده

موو  ک هه رمی وه  فه ش ناکات و به تیی خۆی ب به باوکایه
  . کوڕی خۆی یانکات به ی تری دهکان منداه

ی خۆیان خۆش  یه وه م کرده کانی ژیانی له سیری تا دوا ڕۆژه
  ون باسی کردووه  و قزه  کردارکی نامرۆڤانه  به میشه نابت، هه

کی گشتی و  یه  شوه  و به وه ته بووه و ویژدانی پاك نه
  فتاره و ڕه می ئه که  تاوانباری یه وخۆیش ستریندبرگ به ڕاسته
  .  تاوانبار کردووه ونه قزه

ڵ ستریندبرگ  گه رگیری له ی هاوسه وه سیری دوای ئه
 شانۆی  ک له یه  دی و بۆ ماوه کانی دته ونه  خه کک له کات، یه ده

  .ر کته  ئه بته  ستۆکھۆم ده تی له پادشایه
  ڵ سیری له گه کانی له  کاتکدا کشه ستریندبرگ، له

ئوستاد  ( نوێ کار له شانۆنامی رله بت، سه کشاندا ده هه
ش  ر شانۆکان پشکه سه ی له و هیوایه ، به  وه کاته دا ده)ئولۆف

 مانگی پنجی سای   له کانیدا، که  نامه کک له  یه بکرت، له
واو  ئوستاد ئولۆف ته: "ت دا نووسیوه، ده)سیری(دا بۆ ١٨٧٦

ئوستاد (ی  م شانۆنامه  به."  هیچ شتک ناترسم بوو، من ئیتر له
  ی ستریندبرگ له ستکارییانه و ده موو ئه ڵ هه گه له) ئولۆف

تی پشتگوێ   شانۆی پادشایه نوێ له رله یکات، سه یدا ده که قه ده
  ک له یه کات بۆ ماوه  ستریندبرگ ده میش وا له ، ئه خرت ده
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کانی  وازه ش  و بیر له وه وته  دووربکه قی شانۆیی نووسینی ده
خشان، شیعر و  چیرۆک، په تی کورته تایبه تری نووسین، به

  . وه ڕۆمان بکاته
  ت به  گۆڤارکی تایبه وه کاته  ده وه ها ستریندبرگ بیر له روه هه

بت   نه وه یش پویستی به یه م شوه ربکات و به خۆی ده
ی  مانگی نۆی سا له.  وه  شونی تر بوبکاته کانی له نووسینه
نھا  م ته ، به وه کرته  بو ده و گۆڤاره ی ئه م ژماره که دا یه١٨٧٦

  ستریندبرگ به. وام بت رده چت و ناتوانت به رده  ده یه و ژماره ئه
  وه  بۆ ئه کات و ئاماژه ، سیری تاوانبار ده م گۆڤاره ستانی ئه وه
ب  ه، ب ی بووه که ستانی گۆڤاره  سیری هۆکاری وه کات، که ده
یش  که  گۆڤاره که.  بکات و هۆکارانه ستنیشانی ئه ی بتوانت ده وه ئه
خت  کات، وه رکی کورت بۆ پاریس ده فه نیا سه  ته ستت، به وه ده
 و   مانگی یانزه  پاریس، له ت به باره گوتارک سه  زنجیره وه ڕته گه ده

م  ستریندبرگ له.  وه کاته ر بوده ی داگسنیھته  ڕۆژنامه دا له دوانزه
ڵ ڕبازی  گه کانی خۆی له وه ڕووبوونه م ڕووبه که یدا یه گوتارانه

و  ی باسی ئه وه  له  جگه مه کات، ئه ئیمپرۆشیونیزم باس ده
تی  تایبه ر شانۆکانی پاریس، به سه  له کات، که یش ده مانه شانۆنا

  .یانبینت ده) ئۆدیۆن(شانۆی 
ر خوندن   بۆ سه وه ڕته گه پاریس، دهی  ره فه م سه ر دوای ئه هه  
م  نووست، ئه ده) ش ره فر و جۆگه ده(چیرۆکی  ه  ئۆپساال و کۆمه له

زگای   ده دا له١٨٧٧ی سای   مانگی دوانزه  له چیرۆکه ه کۆمه
دا  م چیرۆکانه ستریندبرگ له.  وه کرته لبرت بۆنیر بوده ئه

کارهنانی  خشان و به نی په نووسی کی بسنووری خۆی له توانایه
  .هنت کار ده زمانی سودیدا به
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کانی نوان ستریندبرگ و  رگیری و کشه کانی هاوسه گرفته
ڕ دەبت   و شه  کشه ژیانکی ئاۆزی پ له. بن تر ده وره سیری گه
ر  رامبه ستووری به ستریندبرگ ڕقکی ئه.   کی ڕۆژانه یه دیارده

وت  یه ک ده یه موو شوه  هه بت و به  ال دروست ده سیری له
 بۆ  کانیدا، که  نامه   له١٨٩٠ سای  ر بۆ نموونه برینداری بکات، هه

وک دوای گڕانوە ل  شه: "ت ، ده کی خۆی ناردووه هاوڕیه
  مان مادا که  هه ک، له ند سۆزانییه ، چووم بۆ الی چه یخانه مه
  یش جۆره مه ئه."  یی تیا کرابووندی من و سیر ماوه ر زه وبه وه له
 جوانترین  کک له ی یه وه  بۆ ستریندبرگ، بۆ ئه تک بووه زه له

واوی   ته ڵ سیری ناشیرین بکات و به گه کانی خۆی له رییه وه یاده
  .  بیشونت

  ی ژیانی خزانی و کشه  ئاۆزه م بارودۆخه ڵ ئه گه له
  ر نووسین، له سه بت له وام ده دهر کانیدا، ستریندبرگ به روونییه ده
  .بت کی زۆر ده رزارییه مان کاتدا تووشی قه هه

سک  موو که  هه رزی له ، قه ژار بووه  هه میشه ستریندبرگ هه
موو  ها هه روه  بوون، هه وه دوایه کان به  رزه نقه  و خاوه کردووه
، ١٨٧٩ی سا.   وه شه  لیستی ڕه نه خه کانی سودیش ناوی ده بانکه
بت  هر لبر ئوە ناچار ده. بت  زۆر ئاۆز ده م بارودۆخه ئه
ندکیشیان  کانی سیریش بفرۆشت، هه له لوپه ت ئاتوون و که نانه ته

  نجامدا هنده  ئه له. ربگرت یان پ وه ی پاره وه  بۆ ئه وه هنه  ڕه بخاته
، لبر ئوە بۆ  وه هر  ده  بچته یتوانیوه  چیی تر نه ، که رزار بووه قه

ی  شه ئوەی لدەست خاوەنقرزەکان ڕزگاری بت، بانگه
  . یاندووه نابووتبوونی خۆی ڕاگه

  



@ @@@

 TW

  ژووری سوور
 

وش و  م ڕه ستریندبرگ ئه
ی  وه  بوکردنه  به بارودۆخه
  له) ژووری سوور(ڕۆمانی 

.  گۆڕت و و ڕۆژکدا ده شه
  م ڕۆمانه ی ئه وه بوکردنه
ی بۆ  وره بیی گه ده ی ئهناوبانگک

کی  یه رمایه کات، سه ر ده به سته ده
وت و  که ست ده باشی ده

کی  یه  شوه یش به که ڕۆمانه
کاندا   بازاڕه کراو له ڕواننه چاوه
رزەکانی  ست قه  ده کی کاتی له یه  شوه یش به مه فرۆشرت،  ئه ده

  .  کاترخان ب توانت خۆی بۆ نووسین ته کات و ده ڕزگاری ده
ری ئینگلیزی  ریی نووسه ژر کاریگه  له که) ژووری سوور(

کی  یه خنه کی کۆمدی ڕه یه  شوه ، به دا نووسراوه)چارلز دیکنز(
  رز دیارده  و تا ئاستکی به تییه یه توندوتیژی کۆمه

.  ڕوو خاته  ده وه موو ڕووەکانییه  هه کانی کۆمڵ، له مواره ناهه
  بته ، ده که کیی ڕۆمانه ره ری سه راکتهک کا خودی خۆیشی وه
 .ن که  دوایدا ڕاده  به میشه کان هه رزه نقه مۆدلک و خاوه

کی درژ و  ی گفتوگۆیه  جگه بته ده) ژووری سوور(
  وره بیی گه ده وتنکی ئه رکه نھا سه  ته م ڕۆمانه رنجاکش، ئه سه

کی  یه وه ردنهڕاندن و نوک کو تپه نابت بۆ ستریندبرگ، به
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بی  ده موو ئه  هه  له رخانکی گرینگ بووه رچه بسنوور و وه
  .سودیدا
   له م جاره که  یه مه  ئه ن، که که  ده وه  بۆ ئه کان ئاماژه گره خنه ڕه

بیسترت و  نگکی سروشتی ده بی سودیدا ده ده مژووی ئه
کات،  کینک ده  و داچه  خورپه موومان تووشی جۆره هه
ی  که رزه  به نگه ر ده سه ر له موومان هه  هه تی ئمه تایبه هب

ژووری (ڕۆمانی . شیعرکی ناسروشتی و ڕۆمانتیکی ڕاهاتووین
.  وه بی سودیدا کرده ده  ڕووی ئه کی تری به رگایه ده) سوور

ی  سته ناو ده کان، له قامه ر شه  سه چته ستریندبرگ ده
 و کۆن و  یخانه  و مه خانه  قاوه ه، ل وه کانه رانی ڕۆژنامه نووسه

،  وه و شونانه ت له  و زمانکی تایبه وه ره  ده ، دته وه کانه رییه له گه
  .هنت ڵ خۆی ده گه له

؛  وه کاته رگاکان بۆ ستریندبرگ ده موو ده هه) ژووری سوور(
ژووری (ی ڕۆمانی  وه م دوای بوبوونه کی که یه  ماوه ر به هه

م  ، ئه وه کاته چیرۆک و دیوانی شیعر بوده ه ند کۆمه ، چه)سوور
تی  تایبه کانی، به  بۆ شانۆنامه  ڕگه یه وره  گه بییه ده  ئه وتنه رکه سه

ر نووسی بووی،  وبه وه  ساڵ له  ده ، که)ئوستاد ئولۆف(
  . وه کاته ده

) ئوستاد ئولۆف(ی  نوێ شانۆنامه رله ستریندبرگ سه
  وه  چاوکی تره  به مجاره و ئه) ی نوێشانۆ(نرت بۆ  ده

  ن، که ده یش ده و بیاره ر ئه کسه  و یه وه خوننه  ده که شانۆنامه
 سیی مانگی  له) شانۆی نوێ.  (ن نمایش بکه) ئوستاد ئولۆف(

  به) ئوستاد ئولۆف(ی  دا، شانۆنامه١٨٨١ی سای  دوانزه
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یندبرگ خۆی ن، ستر که ش ده  پشکه وه وره وتنکی گه رکه سه
 بت  که می نمایشه که وی یه ی شه یی ناورت ئاماده ر شپرزه به له

ران  ی بینه وه ی و کاردانه که نجامه ڕوانی ئه  چاوه وه  ماه و له
  .کات ده

م  شکردنی ئه ڕوانی پشکه  ساڵ چاوه ستریندبرگ ده
 )شانۆی نوێ(ت  نانه ی شانۆکان، ته کات، زۆربه ی ده یه شانۆنامه

،  موو چاوەڕوانییه و هه ، دوای ئه می دەدەنوە خر وه  نه به
  وه وره وتنکی گه رکه  سه به) ئوستاد ئولۆف(ی  قی شانۆنامه ده

ن و  که  ده که کان ستایشی کاره گره خنه ڕه. کرت نمایش ده
  .گیرت  ڕزی ل ده وره رکی گه ک نووسه ستریندبرگ وه

   ستریندبرگ له ، که ڕیفۆرمخوازه  قه م ده وتنی ئه رکه سه
بت بۆ   ده وه ره آالکه نی الوتیدا نووسیبووی، شتکی یه مه ته

،  ره م نووسه وتی نووسینی ئه ری و ڕه دواڕۆژی هونه
  . بواری شانۆدا تیش له تایبه به

کی  یه روازه  ده نده  چه رییانه بی و هونه ده  ئه وتنه رکه م سه ئه
ڵ  گه کانی له یش کشه ، هنده وه نه که گ دهوا بۆ ستریندبر

بی و  ده  ئه تییه زگا و شانۆکان و کسایه  و داموده گه کۆمه
تیکردن   دژایه ست به  هه بۆیکات، کانی تردا ئاۆز ده رییه هونه
  خاته کات و ژیانی ده یدا ده کات، دوژمنکی زۆر بۆ خۆی په دە

  . وه شنه چه مه ی قووڵ و هه و ملمالن ندین کشه قی چه نو چه
   هانی ستریندبرگ رییانه بی و هونه ده  ئه وتنه رکه م سه ئه
، زیاتر خۆی بۆ نووسین  وه کی تر بیر بکاته یه  شوه دەن به ده
  وه  دید و بۆچوونکی تری با و فراوانه رخان بکات و له ته
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 دا، هروەها بۆ گه  کۆمه  خۆی و ڕۆی خۆی له بوانته
شتی سای   مانگی هه ی خۆی، له و ڕۆه ی ئه وه کالکردنه یه

  هنت و به تی ده ی پادشایه  کاروباری کتبخانه دا واز له١٨٨٢
  .کات رخان ده موو ژیانی بۆ نووسین ته واوی هه ته

  دا کتبک به١٨٨٢ -١٨٨٠ نوان سانی  ئم نووسرە له
  گوتار له ره زنجی تا به ره سه) ستۆکھۆلمی کۆن(ناوی 
ر   هه م کتبه ، ئه وه کاته  کتبک بوده کاندا و دواتر به ڕۆژنامه

رکی زۆری   شاکارکی کالسیکی و خونه بته دا ده مه رده و سه له
  . وه کرته  ماوەی ساکدا دووجار چاپ ده بت، له ده

 نوان سانی  ر له یدا و هه م کتبه  پاڵ ئه ستریندبرگ له
  ، که)لی سود گه( ناوی   به وره مکی گه رهه دا به١٨٨٢ – ١٨٨١

 مژووی کولتوور   له که یه وه لکۆینه
. کات واو ده نگی سود، ته رهه و فه
  ریته یش دابونه مه رهه م به به

نگی  رهه کان، کولتوور و فه میللییه
بی  ده سود، مژووی نووسین و ئه

ژر   و له وه کاته سودی شیده
 و  شکی بۆچوون و دیدکی تازهتی

  .ڕوو یانخاته  ده وه ڕادیکاه
 شاکارکی   به  که م کتبه ئه
ی مژووی  وه  نووسینه و له پشه

لی سودیدا هژمار دەکرت،  گه
کی توندی  یه خنه ر ڕه  به وته که ده
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ستریندبرگ لم .   وه کانی بواری مژووه ئکادیمی و پسپۆره
کی  ، مژووی خه یه ڕه زار الپه  هه  زیاتر له ، که دای وره  گه کتبه

  وه  دیدکی سیاسیی ڕادیکایزمه ک پادشاکانی، له سود، نه
تی و  می پادشایه  سیسته کی توندیش له یه خنه  و ڕه وه نووسته ده
   له خنه ها ڕه روه گرت، هه ی پادشاکانی سود ده ماه بنه

نھا خۆیان   ته گرت، که یش ده مه رده هو س کانی ئه  دیاره ره نووسه
یان  له و گه  و مژووی ئه ریککردووه  خه وه  مژووی پادشاکانه به
  .  پادشاکانی دروستکردووه ، که بیرکردووه له

لی سودی  موو گه ی هه م کتبه کرد به ستی ده ستریندبرگ هه
اوڕکانی  ه کک له کدا بۆ یه یه  نامه له.  دوژمنی خۆی  به کردووه

  وه ته ی کردوومه خه م دۆزه نھا له  ته خۆم به: "تی نووسیویه
دا  م ئاگره وت من له یه  نه ، که سکیش نییه نیا که ته. ستاوم وه
ی خۆم  که له  گه  له ه  هه دام به و بوایه له! سووتنت نه
فام و کۆنخوازن و  سکی گل و نه  که ه  کۆمه مانه یشتووم، ئه گه
  ."ڵ مندا هاوڕا بت گه  له سکیش نییه ند که نانت چه ته

یش س )شانۆی نوێ(ر داوای  سه دا و له م کاتانه ر له هه
ی ئاغای بنگت و  که ، ژنه که نگه نھنی ئاهه: ی تر قی شانۆنامه ده
ر  سه وخۆ له  ڕاسته نووست، که ی پر ده که ره وه خته  به ره فه سه
  .کرن دهش   پشکه م شانۆیه ئه

،  کانی تری جیاوازه قه  ده  له که) ی پر که ره وه خته  به ره فه سه(
ک  وه) پر. ( نتازیایه  فه ئاسای پ له رگوزشته کی سه یه شانۆنامه

ی  که رزۆکه  پیر و له ڵ باوکه گه کدا، له ری کسایه  تاوه وانک له پاه
  وه رزاییه  به ، به وه که ره ر تاوه سه  له وانه م پاه ئه. بت  ده وره گه
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م تابلۆ  یری ئه سه: "ت  ده وه ر خۆیه به کات و له یری شار ده سه
  وانه م پاه ئه."   ژیان  مرۆڤ ناویان ل ناوه ی، که ڕانگزه شه
 و خودی خۆی  و شاره ر ئه رامبه هزی نامۆبوونی به ستکی به هه
همیی  کی وه تییه سایه کهن  الیه کانی له  داخوازییه) پر. (بت ده
  و له تیی ئه  یارمه  ئاسانی و به  دی و به  دته وه کانه رگوزشته سه

  بته ده. وە وی تریانه  ئه چته  ده وه ره م کاراکته بارودۆخی ئه
تکی  سه  هز و ده ست به تی و هه ی وتکی ڕۆژهه لیفه خه
گری  واز و ههسکی ڕیفۆرمخ بت که کات یان ده هز ده به

کی  یه  ونه  شارکدا، که ، له وره کان و پیاوکی گه ڕاستییه
 هزی سروشت  ست به  هه ره م کاراکته ئه.  کاریکاتریی ستۆکھۆمه

رکی  فه ی ئیبسن سه)پر گینت(ک  ر وه کات، هه ویستی ده و خۆشه
ی  و ستایله یش له که قه کات و ده  دونیادا ده فسووناوی به ئه
  .  نزیکه وه ی ئیبسنه که نۆنامهشا

ک  نتازیئامزدا وه  جیھانکی فه  له که موو شانۆنامه هه
  تیی فیگوره  یارمه ، به وه سوڕته کان ده  درینه رگوزشته سه

تمۆسفیرکی  کی ئارام و ئه یه  ژینگه کان له نه کان، دیمه داستانییه
تیی   یارمه به) پر. (ردا دت سه  خۆشیدا گۆڕانکارییان به پ له

  خزنته یکی سیحریدا خۆی ده مه  گه همی له جیھانکی وه
لکی ئاشکرای  یش هماگه مه ، ئه وه ندین جیھانی جیاوازه چه
  .تی تیی ستریندبرگ خۆیه سایه که

رگای شانۆکان بۆ ستریندبرگ   ده یشدا، که م کاته ر له هه
ست  ده  ناوبانگی بۆ بهکانی بییه ده  ئه مه رهه  و به وه کرنه ده
ست  ده تی له  شانۆی پادشایه ی له که ی ژنی کاره)سیری(هنن،  ده
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کانیدا  ناو هاوڕێ شانۆکاره بت له دات و ستریندبرگ ناچار ده دە
  .ی کاری بۆ بدات وه وی دۆزینه هه

مان سادا به   هاوینی هه مان کاتدا و له  هه ستریندبرگ له
ک  ، وه)تی نوێ که مله مه(نی کی کورت ڕۆما یه ماوه 

  که بییه ده  ئه ڕی نوەنده  و شه خنه ک بۆ ڕه یه وه مدانه وه
دا ١٨٨٢شتی سای   مانگی هه  له م ڕۆمانه ئه.  نووست ده
  . وه نرت بۆ بوکردنه ده

 ژر    و له ش پکھاتووه  به  ده له) تی نوێ که مله مه(
نووسراوه، ڕیتمکی ) دیکنزین و چارلز  مارک تو(ریی  کاریگه

گرت  خۆده تی له یه کی توندوتیژی کۆمه یه خنه  و ڕه یه خرای هه
 سیاسی،  کتۆره ما و ستره ر بنه  سه کاته  توندی هرش ده و به
تی سودی  سه ی سود و چینی ده که تی، ڕۆشنبیرییه یه کۆمه
  . ڕوو خاته ئامز و کاریکاتۆریدا ده کی گاته یه  ونه له

دا )ژووری سوور( ڕۆمانی  ی له  ساتیرییه و ستایله ئه
ودا  ، مه وه بته دا زیاتر قووڵ ده)تی نوێ که مله مه ( ، له کارهاتووه به

  بت و له کانی فراوانتر ده روونییه تی و سیاسی و ده یه کۆمه
  . کارهاتووه  زمانکی زبرتر و توندوتیژتر به وه زۆر ڕوویشه

  کاته نزکی گاتئامز ده ماکانی ته  بنهستریندبرگ
ی  خنه  ڕه تی له تایبه کانیدا، به  نووسینه ترادیشونک و زۆرجار له

  وه ڕته گه تی سودیدا ده سه کتۆری ده تی و ستره یه کۆمه
 مانگی نۆی  له) تی نوێ که مله مه ( که. هنت کاری ده ری و به سه

  نده ک ناوه یه رزه له ک بومه ، وه وه کرته دا بوده١٨٨٢سای 
ی سودی  گه ی کۆمه مه وده ی ئه که سیاسی و ڕۆشنبیرییه
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م  ر ئه  سه نه که کان هرش ده موو ڕۆژنامه هه.  رزنت له ده
س و  ندک که م هه ی ستریندبرگ، به  نویه ته که مله مه

  میشه ت ههی ڕاس  قسه ، که وه نه که  ده وه یش دووپاتی ئه ڕۆژنامه
نگی پشتگیری  ندک ده کاندا هه زاییه  ناڕه نگه ناو ده  و له قه ر ڕه هه

  .ون که رده رگریکردن ده و به
ی  وه  بوکردنه دا به١٨٨٢ی سای   مانگی ده ستریندبرگ له

می  ری وه رزی هونه ر ئاستکی به سه چیرۆکک و له ه کۆمه
  یشدا به١٨٨٣ سای  ، له وه کان دەداته خنه موو هرش و ڕه هه

  که ی تر بارودۆخه ، هنده)کان شیعره( ناوی  دیوانکی شیعر به
رگکی میتۆلۆژیدا   به ی له  شیعرییه م دیوانه ئه. کات ئاۆز ده
گرت  خۆده  له خوازی و شۆڕشگانه کی ئاینده ، دیدگایه نووسیوه

ری کانی میتۆلۆژیایی باکوو نده ی خواوه  ونه و خۆی له
   شیعره م دیوانه  ئه که.   کردووه سته رجه ورووپادا به ئه
 و  وه ره  ده  سود بچته یش دەدات له وه نووست، بیاری ئه ده

  .بژرت  بۆ خۆی هه ژیانی تاراوگه
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  م شی چواره به                     
   ر و ژیانی تاراوگه فه سه            
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ڵ  گه ر له فه نده مه  شه  به١٨٨٣ندبرگ مانگی نۆی سای ستری
یان، کارینی س سان و  که ردوو کچه سیری و هه: ی که خزانه
  ونه که نسا ده ڕه و فه ره  به وه  ستۆکھۆمه ی دوو سان، له گرته

  یش له)بۆنیر(ی  وه زگای چاپ و بوکردنه ڕێ، هروەها ده
 شیعرکیان بۆ بنووست  ندبرگ دیوانهوتنکدا، ک ستری ڕککه
  .ن ده  پ دە ره فه م سه  فرانکی بۆ ئه٣٥٠٠

 خۆشحاڵ نابت،  ره فه م سه بت به  دووگیان ده سیری، که
نیایی و  و مانای ژیانکی ته  بۆ ئه ره فه م سه زانت ئه یش ده وه ئه
 کانی ستریندبرگ و پالنه. نت یه گه بارچوونی هیواکانی ده له
رزی  نھا وه  ستریندبرگ ته ، که یشی وا بووه که ت خزانه نانه ته

 و  وه ڕنه کان بگه ، سیری و منداه وه نسا بمنته ڕه  فه زستان له
یش  سته به م مه میانی ببت، بۆ ئه  سود مندای سیه سیری له
م  م ئه کرێ گرتبوو، به به ) شیمن(ی   دوورگه کی له یه ره خانووبه

رگیز جارکی تر  م خزانه هه  نابت و ئه یه م شوه  به نهپال
  . یه و دوورگه  بۆ ئه وه ناگڕنه
تای  ره  سه بته  بۆ ستریندبرگ خۆیشی ده ره فه م سه ئه

رکی  فه  سه  ساڵ له ن و تا پانزه کی درژخایه یه وه وتنه دوورکه
  .بت وامی دوورودرژ و دژواردا ده رده به

  خته ردانی پایته ک و سه وبوونی خه  و تکه اوگهژیانی تار
دات،  تیی ستریندبرگ ده ورووپا یارمه کانی ئه  کولتوورییه گرینگه

ست  ربه ندکی سه رمه ک هونه  و وه وه ئازادی بیر بکاته  به  که
م  یدا بکات، به که ره وروبه کانی و ده ڵ خۆی و کاره گه  له ه مامه
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ند نمایشکی کورت،  ر، دوای چه کته  ئه  ببته ی، کهکانی سیر ونه خه
  . دانیمارک کۆتاییان پدت دا له١٨٨٨ سای  له

   شارکی بچووک به تا له ره ی سه که ستریندبرگ  و خزانه
بن،   جگیر ده وه تی پاریسه  ڕۆژهه ند میلک له ، چه)گرز(ناوی 

  بته م ده ، به وه نهدا زۆر نامن  بچووکه م شاره  له نده رچه هه
 و  وه ڕته گه  ده میشه شونکی گرینگ بۆ ستریندبرگ و هه

تی ڕۆمانی  تایبه کانی، به  نووسینه شک له به. کات ردانی ده سه
کانی   نامه وشوە ر له نووست، هه لو شارە ده) ر که کوڕی کاره(

 بۆ  وه وزنهگ ند مانگک ده دوای چه. نرت ورووپا ده بۆ سود و ئه
بت و  کان ده نده رمه ر و هونه وی نووسه وێ تکه پاریس، له

ک گرفت دن،   پاریس تووشی کۆمه له. کشانیش  ونه وته که ده
کی  ڕوات و باری ئابوورییه واوبوون ده و ته ره کیان به رمایه سه

  ره فه سه(ی  قی شانۆی م ده کات، به یان ل ده شه ڕه خراپ هه
   له یه م شانۆنامه ئه. کات ڕزگاریان ده) ی پر که ره وه خته به

وتنکی  رکه  سه دا به١٨٨٤ی سای  بیستودووی مانگی دوانزه
کی باش بۆ  یش داراییه مه کرت، به  نمایش ده وه وره ریی گه ماوه جه

 بۆ  لیان و هه  ئه یه م پاره ئه. کات ر ده به سته ی ده که خۆی و خزانه
و  ره ج بھن و به نسا به ڕه ی فه که ڵ خزانه گه  له خسنت، که هڕ ده

ی  که  جوانه دارستان و شاخوداخ و سروشته.  ڕێ ونه سویسرا بکه
  وه ر دەروونی ستریندبرگه سه ی به وره کی گه رییه سویسرا کاریگه

  ، له وه شته م گه ستپکی ئه  ده ر له ش هه رییه م کاریگه بت، ئه ده
  وت، کات له که رده  ده ی سویسراوه  ڕگه دا به که ره فه نده مه هش
رنجی   سه و سروشته  جوانیی ئه وه که ره فه نده مه کانی شه ره نجه په

م  که ژنه: "تی کانیدا نووسیویه  نامه کک له  یه کشت و له ڕاده
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وی   ڕاره  به ک سمۆره ر وه  گریان، منیش هه ستی کرد به ده
کانی  ره نجه موو په  هه ی له وه کرد، بۆ ئه دا ڕامده که ره فه نده مه شه
  ."م  بکه وه ره یری ده ک کاتدا سه  یه ، له وه ره وبه مبر و ئه ئه

  ک، جۆره  ئارامییه  جۆره ستی به  سویسرا هه ستریندبرگ له
 نزیک   له ، که رک کردووه ک نووسه ک و خودی خۆی وه ئازادییه
  .  ژیاوه ورووپاوه کانی ئه وره  گه کولتوورییه  نده ناوه

کی  یه  شوه یدا به رانه فه م سه تای ئه ره  سه ستریندبرگ له
   به ک شاعیرک،  که کانی خۆی وه  و کشه نگژه گشتگر و قووڵ، ته

م  له.  ڕوو خاته ، ده بژاردووه ویستی خۆی ژیانی دیسپۆرای هه
ونی  م خه ده به( ناوی  دا دیوانکی تری شیعر به گژاوه
   بریتین له م دیوانه کانی ئه نووست، شیعره ده)  وه کانه وگاره شه

دا،  شیعرانه/  وانه م شه کک له ر یه  هه وک، شاعیر له  شه ه کۆمه
ری  فه  سه ، به وه  تاراوگه ناری دەریاکان، له ی که ک بانده وه
یدا  ونانه و خه له.  بۆ سود وه ڕته گه  ده وه  و ڕۆحکی بداره ندشه ئه
وە لی   ڕامانه ستت و به وه  ده وه ر شاره سه  به وه رزاییه  به به
ی   شانۆنامه له) پر(ری  ک کاراکته یشی، وه وه ر شه ڕوانت، هه ده
، بۆ  وه رزایی شونکه ر به سه ، به)ی پر که ره وه خته  به ره فه سه(

کانی  رزه  به ربانه نی کساکان، سهکا رزه  به ره  تاوه نموونه
،  وه نیشته  ده وه تییه تی یان کتبخانی پادشایه وایه ته ی نه خانه مۆزه
 دایکی  ی، که و گۆڕستانه ردانی ئه کات بۆ سه رخان ده وکیش ته شه

  .  خاک سپردراوه تیا به
ک  بی، کۆمه ده می ئه رهه  به  له  سویسرا، جگه ستریندبرگ له

م  له.  وه کاته  بویان ده  زنجیره  سود به  له نووست، که وتار دهگ
ی دید و بیروبۆچوونکی سیاسی و   ڕوانگه دا، له گوتارانه
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کان  کراوه  چاوەڕوانکراو و نه ی ڕووداوه  ڕاڤه وه تییه یه کۆمه
موو  نووسی هه کات و چاره کانی تۆمار ده کات، ئامۆژگارییه ده

  . وه کاته دا کۆده ارانهم گوت جیھان له
 کتبکدا  ی له وه  بۆ ئه وه کاته  کۆده م گوتارانه ، ئه١٨٨٤سای 
  که) بۆنیر(زگای  یکدا بۆ ده  نامه مان کاتدا له  هه ، له وه بو بکرنه

 کلیلکن بۆ  م گوتارانه ئه: "نووست ن، ده که  چاپ ده که کتبه
 سای  رک و له ووسهک ن موو ژیانی من، وه ی هه وه کردنه
  ."یاندا ژیاوم گه  و له وه مه که  بیریان ل ده وە ـه١٨٧٢
 ناوی  کی تر به یه م ستریندبرگ نامیلکه کی که یه  ماوه ر به هه

: ت دا ده یه و نامیلکه ، له وه کاته  بو ده وه ـه)کانی بئومدک یاداشته(
،  یه ڕه و شه تای ئه ره ندا سهکا  مۆدرنه گه  کۆمه شکردنی کار له دابه"

  شه  و قه کرده ن میر و سر الیه  له  ئمه. گرت ی مرۆڤ ده خه  یه که
کی  ی دیموکراسییه وه برین، بۆ ئه  ده ڕوه  به وه کانه ته و بلیمه
ک خۆی  موو هاووتییه بت هه ین، ده یش دروست بکه قینه ڕاسته
  ." و شاعیر شه ت، قه وه ر، پیاوی ده نگاوه  جه ببت به
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  ت  ئافره ڕی دژ به و شه) ژنومردایتی(کانی  سیری و چیرۆکه
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تان له نگی ئافره هزی ده وژمکی به  ته وه ه١٨٨٤ سای  له

ت  ون، بابه که رده ورووپادا ده کانی وتانی باکووری ئه گه کۆمه
  ت له ت و ڕۆی ئافره هی ئافر سته ل بارەی سکس و جه

 . وه بنه کی ئاشکرا و چتر بوده یه  شوه دا، به گه کۆمه
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رویژی  نووسی نه ی شانۆنامه) ه مای بووکه(ی  شانۆنامه
.  وژمه م ته بت بۆ ئه  ده وره رکی گه خۆشکه ڕگه)  ئیبسن هنریک(

م  ک دژی ئه یه موو شوه  هه  سود به ستریندبرگیش له
 .بت تان ده تان و ڕۆی ئافره  و ئافره یه وه هجوون

رگیریی   دیدی ژیانی هاوسه دا، له م سانه  ستریندبرگ له
ک  کات، وه تان ده کانی ئافره وه موو بزووتنه  بۆ هه  ئاماژه وه خۆیه

کات و زمانکی زبر و توندوتیژیان  یریان ده دوژمنی خۆی سه
ی ژنی )سیری(تا  ره ندبرگ سهستری. هنت  کار ده ر به رامبه به
کار   به   زبره  توندوتیژ و زمانه م هرشه لک بۆ ئه ک هماگه وه
ماشایان  وت ته ، بئارام و بسره وه  دکی پیسه هنت، به ده
  .کات ده

وت  یه  ستریندبرگ ده ی که یتانه و شه  ئه بته سیری ده
  وه ی سیریشه  ڕگه هر ل رت و هه بارانی بکات، ئابووی به رد به
موو   هه کاته ی خۆی ده  و دوژمنکارانه  ڕق و کینه تی پر له فره نه
 مۆدلکیش بۆ  بته ی ژیانیدا ده م قۆناغه سیری، له. ت ژادی ئافره نه
ردا   ژیانی ستریندبرگی نووسه کانی و ڕۆکی گرینگ له مه رهه به
و   ڕاز و نھنی خودی ئه  لهکی پ یه مه شی گه  هاوبه بته بینت، ده ده

ی   شانۆنامه له) نورا(ر  گه. ژیا ی ستریندبرگ تیایدا ده درامایه
ک  زاییه ک ناڕه هنت و وه  ماڵ و منداڵ ده دا واز له) ه مای بووکه(
دوای خۆیدا   توندی به یان به که رگای ماه  و ده وه ره  ده چته ده
  بته  الی ستریندبرگ ده هل) سیری(وا  کدا، ئه  یه دات به ده
تیپکردن و   سووکایه موو جۆره ڕووی هه ند و ڕووبه کی به یه)نورا(

  . وه بته کردنک ده رکۆنه سه
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 ١٨٨٧ ستریندبرگ سای  یش، که)باوک(ی  شانۆنامه
سکی   که بته ژن ده:  یه و درامایه الی ئه قه م ته که ینووست، یه ده

ت  کانی ئافره  پیالنه  به ، که یه سه و که بسیما، پیاویش ئه
 و دید و توانینی  م ناکۆکییانه تای ئه ره م سه چت، به ناوده له

) ژنومردایتی(کانی   چیرۆکه ت، له  ئافره ر به رامبه خۆی به
  . وه کاته بوده
  

  ن  ڕکی درژخایه تای شه ره ژنومردایتی و کۆتایی سه
 

 پاییزی  ستریندبرگ له
می  که شی یه دا، به١٨٨٤

) ژنومردایتی(کانی  چیرۆکه
  م چیرۆکانه ئه.  وه کاته بوده

ئامز و  مه  شوازکی گه به
زمانکی شیعری و دیدکی 

  ر له وبه وه  له ، که واوه
  یه و شوه بی سودیدا به ده ئه
  خاته نووسرابت، ده نه

 . وه کانه بازاڕه
، یدا م کتبه ستریندبرگ له

 چیرۆکی ژن و   دوانزه که
رگیرین،  ژنخوازی و هاوسه

وخۆ و   زمانکی ڕاسته به
کی ئاشکرا  یه  شوه ئازاد و به
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ندک گرفت و  ڕ و هه ستپه باسی جووتبوونی ژن و پیاو، ده
و  مانیش بۆ ئه کات، ئه ی تری سکسیی ناو خزان ده له سه مه
 ڕسا و یاسا  بووه سک نه ی سود تابوو بوون و بۆ هیچ که کاته

کان  بینراوه کان، بینراو و نه تی و مۆڕاییه یه ئایینی و کۆمه
 گیروگرفت  و چیرۆکانه ی ئه وه  بوکردنه وه رئه به ر له هه. زنت ببه

ی سای  مانگی ده.   وه ننه کی زۆر بۆ ستریندبرگ ده یه و کشه
 تاوانی پشلکردنی  ، به وکاته زیری ناوخۆی ئه  بیاری وه  به١٨٨٤

ر   سه تیکردن و هرشکردنه ، دژایه)نی مه ئازادیی چاپه(یاساکانی 
کانی خزان و پیوەندییکانی ژن و پیاو،  قلیدییه ما ته  و بنه گه کۆمه
  ن به ده  و ستریندبرگیش ده وه نه که کاندا کۆده  بازاڕه  له که کتبه
  .دادگا

  ندک له  هه پشت به زیری ناوخۆ، که  ی وه که بیاره
تیش  تایبه ستت، به به  ده وکاته نیی ئه مه کانی یاسای چاپه گرافه ره په
ر  سه به) کان  پیرۆزه ها دینییه  خودا و به تیکردن به کفر و سووکایه(

ر   سه ی پۆلیس بگاته وه ر له م به پنن، به سه ستریندبرگدا ده
  فرۆشرت و له  ده و کتبه کانی ئه موو نوسخ کان، هه کتبخانه

 و  وره  ڕووداوکی گه بته  ده یه له سه و مه و و ڕۆژکدا ئه ی شه ماوه
  و کتبه کردنی ئه غه ده قه. بت  ده وه سکه موو که ر زمانی هه سه به
ند و  رمه کان، هونه  باسی ناو ڕۆشنبیران، گۆڤار و ڕۆژنامه بته ده

  .کی ئاساییش ر و خه  خونهت نانه کان، ته داره تمه سیاسه
رگیری و  کانی خزان و هاوسه له سه ی مه  ڕوانگه ستریندبرگ له

کی  یه  شوه  و به وه ڕی وریاییه وپه ، به وه ته تیی ئافره سایه که
کانی  ما ئابوورییه ر دین و بنه  سه کاته وخۆ هرش ده ناڕاسته
،  وه قۆزنه  ده له م هه هکانی ستریندبرگ ئ یاره نه.  و وتیش گه کۆمه
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ی  ندین بگه یبینن و چه ک خاکی بھزی ستریندبرگ ده وه
و  ن و له  تا ستریندبرگی پ تاوانبار بکه یاسایی دەدۆزنوە

  . بتوانن سنوورکی بۆ دابنن وه یشه یه ڕگه
م  ژیا، به  سویسرا ده دا له م کاته  ستریندبرگ له نده رچه هه
  کات، که  ده وه  دادگا، دادگایش داوای ئه درته هی د که کتبه

 خۆی  رگری له بت و به  دادگا ئاماده بت خۆی له ستریندبرگ ده
 نابت  ک ئاماده یه  هیج شوه تادا ستریندبرگ به ره  سه له. بکات
نووست،  رگری ده  گوتارکی به وه بری ئه  بۆ سود، له وه ڕته بگه
،  وه ته ی بوکردووه که  کتبه که) بۆنیر(زگای  یش ده یه م شوه به
  . وه کی یاسایی و داراییشه یه ژه نگه م ته رده  به خاته ده

ی  هانه زگای بۆنیر به کدا بۆ ده یه  نامه ستریندبرگ له
  کی گرینگه یه له سه  مه مه  ئه وه، که ڕنته گه  ده وه ی بۆ ئه وه ڕانه گه نه

:  یه  هه وه وه ربین و مافی بوکردنه ئازادیی ڕاده  ندیی به یوه و په
 ناکرت  ، که یه وره  گه هنده!   یه وره ی من زۆر گه یه له سه م مه ئه"
ندیی  یوه  په که یه له سه  مه مه  ئه  بت، چونکه وه ر شانی منه سه نھا به ته
."  تی مندایه سه ی ده وه ره  ده یش له مه ، ئه یه  هه وه مانه  ئاینده به

دادگا بم گوتارە قایل نابت و سووردەبت لسر ئامادەبوونی 
خۆی ل بردەم دادگادا، نیارەکانیشی مسلک دژی 
ستریندبرگ ب کار دەهنن و پشوییکی گورە هموو 

  . ستۆکھۆم دەگرتوە
بت بچت بۆ سویسرا،  زگای بۆنیر ناچار ده ری ده به ڕوه به

 بۆ ستۆکھۆم،  وه ڕنه  بگه وه ریندبرگ قایل بکات و پکهوێ ست له
  .ی بکات که  خۆی و کتبه رگری له می دادگادا به رده  به تا له
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  وه ڕمه گه ده
ری ستۆکھۆم،  نته  سه گاته ر ده فه نده مه  شه ک ستریندبرگ به

کی  یه هو  کۆبوونه کان، له  ڕادیکاه نجه  گه س له زار که  هه زیاتر له
ر  هه. ن که رمی ل ده کی گه دا پشوازییه وره جماوەریی گه

ها  زاره  هه ، به وه که ره فه نده مه رگای شه  ده وتنی له رکه ڵ ده گه له
ن و به  ده ده  ئاسماندا هه کانیان به پقه  شه وه خرهاتنه س بۆ به که

  .ن که نگ هاوار ده ک ده یه 
  م پشوازییه ای باسکردنی ئهکان دو  ڕۆژنامه کک له یه

ی  وه ڕانه ر گه سه کانیان له ی ڕپۆرتاژه وه  و بوکردنه نده شکۆمه
  و مژووه رگیز له  هه م ڕۆژه ئه: "تی ستریندبرگ، نووسیویه

بیر  کات، له ست پده  ده وه م ساته  له ، که وه ی سوده نویه
 و  ی کردووه که ره ماوه  جه ستریندبرگ سوی له."  وه ناچته

 و  که که  خه ته  ڕووی کردووه وه که ره فه نده مه رگای شه  ده ر له هه
  که. مژین وا هه  بتوانین هه ریکه  خه زۆر شادمانم، که: "تی گوتویه
من . ین  بده ناسه توانی هه مانده دا نه م وته رم کرد له فه من سه

یشتان بۆ  وه ها ئه روه هم، ه که  ده ی ئوه م پشوازییه سوپاسی ئه
یامی   په ر شتک ڕوو بدات، من واز له  هه ، که وه مه که  ده دووباره

  ."خۆم ناهنم
ل ستریندبرگ و قدەغکردنی  گه کردن له ه  مامه یه م شوه به

کتبکی، خونر و جماوەرکی گورەی بۆ کۆدەکاتوە، 
بک بووە کتوەیر شه ت بوکی دەیانیان دەست خک

بکوت و بیخوننوە، لبر ئوە نرخکی چندین قات 
برزدەبتوە، ل بازاڕی ڕەشدا دەفرۆشرت و ئمدەست و 
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هر ب بۆنی گڕانوەی ستریندبرگ و بۆ . ئودەست دەکات
موو  ، هه ره م نووسه کانی ئه وسته م و هه ه  قه پشتگیریکردن له
. ن که ش ده انی ستریندبرگ پشکهک  شانۆییه قه شانۆکان ده

نگکی  ئاهه  شوه  شانۆکان و به نه که  لشاو ڕوو ده ران به بینه
ن و  که  نووسرەکیان ده رگری له  به وه میللی و گوتارخوندنه

  .بن رده ی دادگا ده که ر بیاره رامبه زایی به ناڕه
کات و  ه خۆی د هز له کی به رگرییه  دادگا به ستریندبرگ له

   بزیی به ، که وه  دەداته وه رچی ئه رپه ک به یه موو شوه  هه به
کانی خۆی  یش شیعر و نووسینه سته به م مه خوا کردبت، بۆ ئه

   و بۆیان ڕاڤه وه هنته یان ل ده هنت و نموونه  کار ده به
م  که ؛ یه ندین گوشارەوه  ژر چه وته که دادگایش ده. کات ده
بن  ودا ده ی ئه ره  به ی له سانه و که  و ئه وکاته یری ناوخۆی ئهز وه

 سزای   ستریندبرگ به ک بووه یه ر شوه  هه وت به یانه و ده
 توندی   به ی که دارانه تمه و سیاسه ندک له م هه خۆی بگات، دووه

  رگری له بن و به  ده م دادگاییکردنه  دژی ئه وه ته ڕه  بنه ر له هه
ی  یه وره  گه ره ماوه و جه میشیان ئه ن، سیه که دبرگ دهسترین

دا  رگای دادگاکه رده کان و به قامه ر شه سه  له م دادگایه دژی ئه
  . وه بنه کۆده

موو ئو   هه بت ستریندبرگ له دواجار دادگا ناچار ده
   ستریندبرگ له که. تۆمتانی خرابوون پای، ئازاد بکات

 خۆپیشاندانکدا  س له ها که زاره وه هه ره  ده  دته رگای دادگاکه ده
دەدەن و پشتگیریی خۆیانی بۆ  دا هه ره م نووسه ر ئه سه به

  رەک ماوه  بۆ جه وخۆ قسه ستریندبرگ ڕاسته.  وه نه که دووپات ده
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تان  دانه م پشتگیری و پیاهه من سوپاسی ئه: "ت کات و ده ده
دانک بۆ خۆم نازانم،  ک پشتگیری و پیاهه  وه مه م ئه م، به که ده

و  بکو ب دەربینی هستی بختیاری دەزانم بۆ ئه
."   ستی هناوه ده ی ئازاد به  بیری ئازاد و وشه ی، که وتنه رکه سه
   دژ به بییه ده  کولتووری و ئه  گرژه و بارودۆخه م ئه به

کی  یه له سه  مه بته ش دهی که له سه ، مه وه منته ر ده ستریندبرگ هه
  . کان  سیاسییه ی نوان پارتییه سیاسی و کشه

  
 یاستان شتی خه گه
 بۆ سویسرا،  وه ڕته گه ر بۆ ڕۆژی دوایی ستریندبرگ ده هه
م  ر ئه سه نووسیندا، ڕاپۆرتک له  شوازی نامه وخۆیش له ڕاسته
. نووست یش ده که ها کتبه روه ی و هه که  و دادگاییکردنه ره فه سه
  ت به باره وستی خۆی سه  هه ی تر پ له یدا هنده م ڕاپۆرته له

  وه و نه کانی و ئه ی کولتووری سود، دوژمنه ت، ژینگه ئافره
کان  نگیی هز و کشه  هاوسه ریکه  خه ی، که  ڕادیکاه نجه گه
ر زوو فۆرمی کتبک   هه که ڕاپۆرته. گرت گۆڕن، داده ده
 بوی  وه ـه)یاستان شتی خه گه( ناوی  رت، نووسر بهگ رده وه
  له! مائاوا سود: "هنت  کۆتایی پده یه م شوه  و به وه کاته ده
ی هزی  وه کات، بۆ ئه ده کی توند هه بایه شه ورووپا ڕه ئه
!   م ئستا باوبۆرانیشه ک بۆ باکوور، به یه  وانه کان ببنه پۆله شه

  ."ن که  ده رزه له  بۆ بومه نیش ئاماژهکا تره بارۆمه
م  ، کار لسر ئوە دەکات ئه وه ڕته گه  ده ستریندبرگ که

یشی  ونه م هه ، ئه وه نسی بوبکرنه ڕه  فه  به چیرۆکانه
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  دا به١٨٨٥ سای  له) ژنومردایتی(کانی  گرت و چیرۆکه رده سه
   و به وه رییهزگایکی سویس ن ده  الیه نسی له ڕه زمانی فه

  چاپه.   وه کرته تیی ماددیی ستریندبرگ خۆی بو ده یارمه
نسایش  ڕه  فه  سویسرا و له بت، له واجی زۆر ده  ڕه که نسییه ڕه فه
ی دەست  یه  پاره و به فرۆشرت و ستریندبرگ ئه ده

 سای  ستریندبرگ له.   دا داینابوو که  پرۆژه دەکوتوە ک له
م  ، له وه کاته بو ده) ژنومردایتی(می  رگی دووه بهدا ١٨٨٦

واوی دژی ئافرەت و سیریی ژنی   ته  و به شبینتره یاندا ڕه شه به
   به دا ئافرەت بووه رگه م به کانی ئه  چیرۆکه له.  نووسراوه

ک  یه موو شوه  هه بت به ن و ده وه ، قزه زمه دوژمنکی دوه
  کاته  ئاشکراتر هرش ده دا، به شه م به له.  وه ستیته دژی بووه

ست،  دمه سکی ببهرە، به ک که ی ژنی و وه)سیری(ر  سه
ڵ  گه روا له سکی بباک و بپه ک و خراپ و که دایککی بکه

  .کات ی باسی ده که مرده
  ی، که ڕه و باوه  ئه گاته  سیری ده  دواوه  به١٨٨٦ سای له

روونی  خۆشیی ده ندین نه وشی چه و تو ستریندبرگ شت بووه
:  وه داته  ده وه ی سیری به م وتانه می ئه ستریندبرگ وه.  هاتووه

  مه  شت بووم، به  تاوانبار بکات، که وه وت من به یه سیری ده"
کاندا   شتخانه روونی و له ی ده خۆشخانه  نه وت بمخاته یه ده

  ـه، که)باوک(ی  نامهیش ڕک و ڕاست شانۆ مه ئه."  توندم بکات
. تی ی خۆیه که کیی شانۆنامه ره وانی سه ستریندبرگ پاه

ڕی  یی و شه ماکانی مۆتیڤی ئیره ر بنه سه له) باوک(ی  شانۆنامه
و گومان و  یش ستریندبرگی له مه ، ئه ژن و پیاو نووسراوه
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 مشکیدا بوون،   دژی سیری له ، که وه ته کردووه  پاک نه تاوانانه
  روونی و کشه  ده یرانه و قه گر خۆی به  ئه وه وانه  پچه به

رگیز  ، هه ڕیبا په ی خۆیدا تنه رگیرییه ی هاوسه دژوارانه
دا )باوک(ی   شانۆنامه له) کاپتن(ری  توانی کاراکته یده نه

  .بنووست
  

 ڕکی دۆڕاو کاپتن و شه
  بهو  ـه )باوک(کیی تراجیدیای  ره ری سه  کاراکته کاپتن، که

کی تری ژیانی  یه ڕه ، الپه شوازکی ناتورالیزم نووسراوه
 ئاستکی بای  رگیریی ستریندبرگ و سیری له هاوسه
ک  مدا وه که ی یه رده  په کاپتن له. کات  ده سته رجه کاندا به کشه
ربازی و جزمی  رگی سه  جلوبه ت، به سه بر و ده کی زه همایه

ک  ندا وه  دوا دیمه م له وت، به که رده  ده سپسوارییوه ئه
ست  ده دات به زیو خۆی ده  و به سکی بھز، شت و بئیراده که

  . وه نووسه چاره
ی کاروباری  وه ره  ده کو له ، به ر نییه فسه ر ئه کاپتن هه

ی زانستی  وه ریکی تاقیکردنه ماتۆرک خه ک ئه  وه وه ربازیشه سه
  یه  کچکی هه م کاپتنه ئه.  کانه سروشتییه  ی زانسته وه و لکۆینه

تکی  ؛ الورا ئافره ی ناوه)الورا(یشی  که  و ژنه یه)برتا(ناوی 
  کشه.  یه م تراجیدیایه  و ملمالنکانی ئه نکی کشه  و الیه هزه به

  ، بۆ نموونه یه  نوان کاپتن و الورادا هه خت له کی سه و ملمالنیه
 و کش و له  ونه ببت به) برتا(یان  که هوت کچ یه الورا ده

کشان  ری ونه ی هونه واو بکات و بوانامه دا خوندن ته بواره
یشی  و بیاره وت و ئه م کاپتنی باوکی نایه ست بھنت، به ده به
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الورا .  مامۆستا ی ببت به که  کچه ، که نی داوه الیه  تاکه به
 چینکی برز بت و ب پایکانی  ر به یان سه که وت کچه یه ده

) برتا(دا سربکوت، کاپتن ب پچوانوە دەیوت  کۆمگه
کسکی ئاسایی بت، شوو بکات و وەچ بخاتوە و منداکانی 

ل ئنجامی ئم دوو بۆچوونیشوە . پروەردە بکات
کشیکی گورە ل نوان ئم ژن و مردەدا دروست دەبت و 

سرگیرییکیان ڕووبڕووی مترسییکی هموو هاو
کشیک لسر ژیان و مرگ ب . چارەنووسساز دەبتوە

شوەیکی چ و بب هیچ جۆرە نرمینواندنک دەست 
کاپتن دەیوت لم مسلیدا حساب بۆ قسی ئو، . پدەکات

وەک باوکک بکرت، الورایش هموو چکک ب کار دەهنت 
سوەی بتبۆ ئوربکیدا سردەکر ئیرادەی م.  

 ڵ کاپتن دەکات، گومانی لگکی توندی دەروونی لڕالورا ش
  .ی کچیان نیی)برتا(ال دروست دەکات، ک ئو باوکی 

کاپتن، ک پیاوەتیی ئو دەخرت ژر گومان و پرسیار و 
 دەست دەدات و لڕەدا هۆشی خۆی لم شوە، لترسییم

 دەروونیدا چرایک ب داگیرساوی دەگرت بارودۆخکی گرانی
ل دیمنی کۆتاییدا ب . الورای ژنی، بمیش شڕەک دەدۆڕنت

بگ و ڕنمایی پزیشک و یارمتیی داین پیرەکی، ک تا 
ئوکاتیش لگیان دەژی، کاپتن بند دەکن و ل کراسکی 

  .ەکنتایبتمندی فقیاندرژی شتخانکاندا قۆبستی د
کاراکتری کاپتن همایکی بهز و ئاشکرای ستریندبرگ 
 ،رگدایخودی ستریندب ل ۆزەی کورە ئاگ شو کتی، ئخۆی
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کشی نوان پیاو و ژن، ل نوان ئو حزەی ک دەیوت 
بسر نژادی ژندا سربکوت، یان ب تواوی ملکچی بت، لم 

روەها ستریندبرگ لم شانۆنامیدا ڕەنگدەداتوە، ه
شانۆنامیدا دەگڕتوە بۆ سر شکسپیر و ل شانۆنامی 

وە، کاپتن دەبستتوە ب کاراکتری )بازرگانی ڤنیسیا(
ـوە و مودایکی تری قووڵ و مرۆڤایتیی پ )شایلۆک(

کاپتن ل ساتکدا دەبت ب شایلۆک و منلۆگ . دەبخشت
ەک جوولکیک ئو مافی نیی بژی، بناوبانگکی ئو، ک و

دەبت ڕەگزی پیاو و پیاو برامبر ب ژن ڕووبڕووی ئو 
  .مترسیی دەبتوە، ک شایلۆکی جوولک ڕووبڕووی بووەتوە
ئا، : "کاپتن ل پردەی دووەمدا وەک شایلۆکی جوولک دەت

یی، بۆ پیاو چاوی نیی، پیاو دەستی ن. با پیاویش بم، دەگریم
 ،مان خواردن ناژیه ؟  بز، جۆشی نییش، ڕۆح، حندامی لئ
ب همان چک بریندار ناب، وەک ئافرەت ب همان هاوین و 
زستان، گرما و سرمای ناب؟  گر سرە نووککمان تاکن، 
خونمان ل نایت؟  گر ختوکمان بدەن، پناکنین؟  گر 

؟ بۆچی پیاوک بۆی نیی ناڕەزایی دەرمانخواردمان بکن، نامرین
  "دەرببێ؟ سربازک بۆی نیی بگری؟

وەک لوەوبر ئاماژەم بۆ کردووە، ستریندبرگ لم 
دەگۆڕت، لبری ئوە ) جوولک(منلۆگی شایلۆکدا، وشی 

ستریندبرگ دەیوت بم .  بکاردەهنت) پیاو(وشی 
م دیمساکارە و وەرگرتنی ئ کسپیرەوە گۆڕانکارییش ل ن

مودایکی تر ل دەرەوەی چمککانی زەمنوە بم کاراکترە 
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 وەی لک شیکردنوەیهیچ ش ب مان کاتدا، که ت، لخشبب
  .مدارەکانی نژاد و ئایینوە بۆ نکرت

ستریندبرگ گرینگییکی زۆری داوە ب دراماتۆرگی و 
چکردنوەی ئو چکردنوەی ملمالن و کش جیاوازەکان، 

کاندایوانخودی پا ل ی، کیملمالن.  
ستریندبرگ ل نامیکدا بۆ دەزگای چاپ و بوکردنوەی 

شانۆگریی : "دەت) باوک(سبارەت ب شانۆنامی ) بۆنیر(
باوک برجستی درامایکی سردەم، مۆرککی نامۆ ل خۆ 

وان گیاندای نک نامۆی لبر ئوەی ملمالن ل ن. دەگرت
ئدیبکانی . پاوان، لبر ئوەی جنگی بیروباوەڕە نک خنجر

فڕەنسا تا ئستا دەگڕن بۆ شوازکی دروست، بم من 
  ."دۆزیموە

دا بوون دوو )خاتوو ژولیا(ئم شانۆنامی لگڵ شانۆنامی 
 دەقی گرینگ و لبرچاو بۆ پراکتیزەکردنی ڕبازی ناتورالیزم،

شونپ هگرانی بزووتنوەی ناتورالیزم ل ئورووپا ب گشتی و 
فڕەنسا بتایبتی بوایان وابوو ستریندبرگ ئو سرکردە 

  . نویی، ک گیشت
 ستریندبرگ باری ئابووریی خراپ دەبتوە، ل سویسراوە 

) گرز(دەگوزنوە بۆ فڕەنسا و سرلنوێ ل شارۆچکی 
پیوەندییکانی ب . ەی ساك ب کرێ دەگرتخانوویک بۆ ماو

سیری ژنیوە باشتر نابت، بکو ئاۆزییکان دەبن کۆمك 
و ل ژیانی ڕۆژانیاندا، لنو ) ژنومردایتی(دیمنی چیرۆککانی 

نائارامی، بدحایبوون، دپیسی، سرکۆنکردن و تنانت 
  .ئشکنج و لدانیشدا برجست دەبنوە
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 ڕی کارەکرکو
 لگڵ ئم ژیان پ ل کش و ١٨٨٦ستریندبرگ سای 

 ک لکوە و یتری ژیانی خۆیدا دەچبرلس یدا، بناخۆش
  .دەنووست) کوڕی کارەکر(گورەترین کتبکانی، ڕۆمانی 

ستریندبرگ لم تمنیدا دوای ئوەی هردوو برگی 
ست بوە دەکات کاتی بودەکاتوە، ه) ژنومردایتی(کتبی 

ئوە هاتووە بیوگرافیای ژیانی و بیرەوەرییکانی بنووست، 
 کانیدا سوودی لنووسین ل میشرە هم نووسندە ئرچه
ژیان و ئزموونی خۆی وەرگرتووە و ژیانی ب هموو 
هکشان و داکشانکوە سرچاوەیکی گرینگ و ڕاستوخۆی 

دەبت ب سرەتای )  کارەکرکوڕی(نووسینکانی بووە، بم 
  .بیۆگرافیایکی ورد و دەومندی ژیانی ئم نووسرە

ستریندبرگ هست بوە دەکات، ک دەبت ب هر 
شوەیک بووە خۆی ل ڕابوردووی ڕزگار بکات، بم لم 
برهمیدا دەگڕتوە بۆ سر ڕابوردووی ژیانی، بۆ ئوەی 

ستادا بتوانئ نوێ و لرلکی تر دەست سوەیش ت ب
  .پبکاتوە

بشی یکم و دووەمی ئم ڕۆمان ل بهار و سرەتای 
هاویندا دەنووست و ڕووداوەکانی دەستپکی ژیانی، وەک 
کوڕی کارەکرک ل خۆ دەگرت؛ پاوانی سرەکیی 

ـ، یوهانیش ناوی یکم و )یوهان(ڕۆمانکیش ناوی 
 ل دوو بشی یکمدا باسی .ڕاستوخۆی ستریندبرگ خۆیتی

 دەکات و برجستیکی ١٨٧٢سردەمی مندای تا ساکانی 
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ورد و ئاشکرای سات دەرەکی و ناوەکییکانی ژیانی خۆی لو 
ساندا دەکات، هروەها ستریندبرگ توانیویتی لم ڕۆمانیدا 
ونیکی دەومندی گۆڕانکاری و برەو پشوەچوونکانی 

ـکانوە ١٨٠٠ی سودی ل دوای ناوەڕاستی ساکانی  کۆمگه
بخات ڕوو، ئم جگ ل ژیان و گوزەرانی خکی ستۆکھۆم، 

کتۆری شارەک، گوند و شار و شارۆچککانی  ستره
جیاوازییکان، بارودۆخ : دەورووبری ستۆکھۆم

هاوچشنکان، ئاستی گوزەران و بنما کۆمیتی و 
ل همان کاتدا پۆترتی ژیانی . خات ڕووسیاسییکی سود ب

ئو کسانی ل نزیکییوە ژیاون، ل دیدکی شیکاری و 
 وە، دەخاتکمای ڕووداوەکانی ڕۆمانبن وە بسایکۆلۆژیی

  .ڕوو
 ،م ڕۆمانم و دووەمی ئکشی یدوای نووسینی ب

بج دەهن و دەگڕنوە بۆ ) گرز(فڕەنسا و شارۆچکی 
 ل سویسرایش بشی سیم و چوارەم دەنووست، .سویسرا

دا، دوای سرلنوێ ١٩٠٩بم ئم دوو بشیان ل سای 
ئامادەکردن و پیاچوونوە و کارتداکردن، بر ل مردنی خۆی 

  . ب چند ساک بوکراونتوە
ستریندبرگ ل بشی سیمدا باسی ژیانی هرزەکاریی 

دا دەکات، بشی ١٨٧٥ – ١٨٧٢خۆی ل نوان سانی 
 رگ بستریندب ژووی نووسینی (چوارەمیشی، کم

ئاماژەی بۆ ) برهمکانم، ڕەخنی خۆم ل دراماکانم
کردووە، ب شوەیکی دۆکیۆمنتاری باسی کسایتیی خۆی و 
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ـوە تا دەگات )ژووری سوور(برهمکانی، هر ل ڕۆمانی 
کوڕی (رچندە ڕۆمانی ه. دەکات) کوڕی کارەکر(دوابشی 
لسر بنما دۆکیۆمنتارییکانی ژیانی ستریندبرگ و ) کارەکر

بیرەوەرییکانی و ئو ژینگ و دەورووبرەی، ک تیادا ژیاوە، 
نووسراون و ب شوەیکی چ و ب هموو وردەکارییکانییوە 
ژیانی ئم نووسرە، ل قۆناغ جیاوازەکاندا دەگرتوە، 

قووی هونری و تکنیکی تایبت ب گانوە و نفسکی 
  .زمانکی بای ئدەبی و شیعری لخۆدەگرت

 رگ لر(ستریندبدید و )کوڕی کارەک ڵ بکدا ژیانی ت
هزرکی پ ل فنتازیا و داهنان کردووە و هر لو 

، دەورووبر و ئو  ڕوانگییشوە سبارەت ب کۆمگه
 ب شوەیکی هونری دەدوت، بمیش سردەمی تیا ژیاوە،

ل ئدەبی ) بیرەوەری(تکنیک و فۆرمکی نوی بۆ گانوەی 
  . هاوچرخی سودیدا خوقاندووە
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  بشی پنجم                  

  

  باوک، خاتوو ژولیا و               
  ل دانیمارک سرەتایکی نوێ    
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برگ، دوای ئوەی بشی سیم و چوارەمی ڕۆمانی ستریند
ل سویسرا دەنووست، ماڵ و منداڵ ) کوڕی کارەکر(

ل ئمانیاوە ب . دەپچتوە و ل سویسراوە دەڕۆن بۆ ئمانیا
تنیا سفرکی خرا دەکات بۆ نمسا و لووە دەڕوات بۆ 

 بۆ یشوە دەگڕتوە١٨٨٧کۆپنھاگن، ل مانگی ششی سای 
  .ئمانیا، بۆ الی خزانکی

 ژیانی هاوسرگیری ستریندبرگ و ١٨٨٧هاوینی سای 
 وە بسیریی کان بموو ئاستر هسکانی لیوەندییپ
تواوی تکدەچت، باری دەروونیشی ل خراپترین دۆخدا دەبت 
.  و باری ئابووریی هموو خزانکیش دەگات سر ئاستی سفر

، )دانیشتوانانی ئمسئوێ(ی ڕۆژانیدا ڕۆمانی لم دۆخی ژیان
ک دەبت یکک ل ڕۆمان هرە خۆشویست و بربوەکانی 

پاوانی سرەکیی ئم ) فلود(خاتوو . لناو خکدا، دەنووست
 ککی مسیۆ، کی هدوورگ ند، لمکی دەووەژنب ،ڕۆمان

بر ئوەی ل. ل کۆ دوورگ قشنگکانی ستۆکھۆم، دەژی
ی کوڕی هر ب ڕاوەماسی و ڕاوەوە خریک، کگ و )گوستن(

یش ناچار دەبت )فلود(باخ و باخاتکیان  وشک دەکات، خاتوو 
ـوە ڕابگرت تا کاروبارەکانیان )کاسۆن(جووتیارک ب ناوی 

  .بۆ بڕوەبرت
ـ کسکی لبلبان، شارەزا، ئازا و ب )کاسۆن(ئم 

) فلود(ەبت، ب ماوەیکی کم باخ و باخاتکی دەستوبرد د
دەبووژنتوە، پیوەندییکی پ ل ڕاز و نھنی لگڵ کچانی 

یش دەستمۆ دەکات، )فلود(دوورگک دەبستت و خاتوو 
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دوایش ب ئاسانی لخشتی دەبات و ب تماعی سروەتکی 
و کاسۆن سیستمی ژیانی خاتو. هاوسرگیریی لگڵ دەکات

و بنماکی و خکی دوورگکیش تکدەدات، سرەتا ) فلود(
ب مرگی فلود و دواتریش ب مرگی کاسۆن خۆیشی کۆتایی 

  .دت
ستریندبرگ ب زمانکی شیعری، کۆمیدیا و تراجیدیا تکو 
دەکات، ونیکی برزی دانیشتوانی ئو دوورگی و 

ن و پیوەندییکانی وەرزەکانی ساڵ، جژن و بۆن میللییکا
خکی، ئیرەیی، دپیسی، داونپیسی، خیانت، دداری، 
میوانداری، ئاهنگ و بدمستی و شرابخواردنوە، هروەها 

  .پیوەندییکانی نوان ژن و پیاویش دەخات ڕوو
وەرزی زستان و گرانیی باری ژیانی ئم دوورگییش 

ی ڕووداوەکانی دەبت هما و بشکی گرینگ و یکالکرەوە
و ) فلود(بشی کۆتایی ئم ڕۆمان و چارەنووسی خاتوو 

کاراکترکی فرەڕەهند و ) فلود(خاتوو . خۆیشی) کاسۆن(
ودایوە بونیادی . فرەمڕی وریاییوپرگ بستریندب

توە،  کاراکترەکی چنیوە و ل کاراکترەکانی تر جیای کردووه
ی )میدیا(کاتدا کاراکتری بۆ نموون ئم کاراکترە ل یک 

ی شکسپیریش، میدیای لو ڕووەوەی )ئۆتلۆ(گرکی و 
عیشقکی گورەی بۆ کاسۆن هی، ک هست دەکات کاسۆن 
خیانتی ل دەکات و پیوەندیی ب ژنی ترەوە هی، دەیوت 
ب هموو شوەیک تۆی ل بکاتوە، ئیرەیی و 
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ی  ی میللی و نوی کۆمگهدپیسییکیشی ونی ئۆتلۆیک
دییسو.  

ستریندبرگ ئم ڕۆمان بۆ ئوە دەنووست تا بتوانت 
هندک پارەی دەست بکوت، ل همان کاتدا بو هیوایی ناو 
و ناوبانگی خۆی ل سود ب دەست بنتوە، بتایبتی دوای 

، )ژنومردایتی(بوکردنوەی بشی دووەمی چیرۆککانی 
کانی لی دەتکنوە، وەک کسکی توندوتیژ و خونرە

  .ببزەیی و دژ ب ئافرەت ئاماژەی بۆ دەکرت
دا کتوپ بیار ١٨٨٧ستریندبرگ ل مانگی یانزەی سای 

دەدات بگوزنوە بۆ دانیمارک، یکک ل هۆکارە سرەکییکانی 
بۆ ) باوک(ئم بیارە کتوپەیش ئوە دەبت، ک شانۆنامی 

  .ل کۆپنھاگن پشکش دەکرت) گازینۆ شانۆ( جار ل یکم 
گازینۆ شانۆ، ک لوەوپش چند برهمکی تریان 

ئاستی ) باوک(پشکش کردبوو، دەیانویست ب نمایشکردنی 
هونری شانۆکیان برز بکنوە، ل همان کاتدا ستریندبرگ 

  .ب شانۆی دانیمارکی و بینرانی ئو وت بناسنن
، بر ل شوی یکمی )باوک(پرۆڤی شانۆنامی دوا

نمایش، ب ئامادەبوونی ستریندبرگ خۆی، ل ناوەڕاستی مانگی 
نمایشک کاریگرییکی گورە .  یانزەدا پشکش دەکرت

دەکات سر هست و هۆشی ستریندبرگ، هست ب ناڕەحتی 
  .و هچوونکی دەروونی و بزاری و ئازاری ویژدان دەکات

ستریندبرگ، بۆ یکم جار لم نمایشدا ب شوەیکی 
 ل دەکات، ک نانو دیمیری ئر شانۆ سسکردەیی و ل
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 ل ت، کدەب و دیالۆگانی لژیانی خۆیدا ڕوویان داوە، گو
ژیانی ڕۆژان و هاوسرگیریی خۆیوە سرچاوەیان گرتووە و 

ڕکی خۆی و سیری لسر شانۆ و ل دوورەوە و ل ش
نمایشک دەبت سرلنوێ زیندووکردنوەی . سختدا دەبینت

ژیانکی پ ل کش، هاوسرگیرییکی ناهموار، 
  .خۆشویستییکی پ ل قین و دەروونکی ڕەش و نخۆش
 ک لکک بۆ یینام ،کرگ دوای نمایشهاوڕێ  ستریندب

: کاتنووسرەکانی دەنووست، باسی خون، مرگ و ژیان دە
وا هست دەکم ب دەم خوەوە دەڕۆم؛ وەکو ئوەی شیعر و "

شیعرە ) باوک(من چیی تر نازانم . ژیان تکوی یکتر بووبن
یان ژیانی من؛ بم ل هر کات و چرکساتکدا بت لم هر 
دەگم، ک لوەیش گیشتم ب تواوی ب هۆی شتبوون یان 

ب هۆی . نوە دەڕوخمئازاری ویژدان و بیر ل خۆکوشت
زۆریی شیعرەوە ژیانم بووە ب سبری خیاڵ؛ من لو 
بوایدا نیم، ک بسر زەویدا دەڕۆم، ل ئتمۆسفرکدا 
. دەسوڕموە، ک هیچ کشکی نیی، بم ل تاریکیدا بزربووە

ئگر ڕووناکیش بت ئم تاریکییوە، ئوا دەکوم خوارەوە و 
ریندبرگ چندین جار دووپاتی ئوەی ست!" تکدەشکم
توە، ک ئو بۆی هندە فرەبرهم، چونک شیعر و  کردووه

واقیع، خون و فنتازیا تکو دەکات، هموو شتک بۆ ئو 
کراوەی، وەک نووسرک ئازادە، ئمیش بۆ ئو، ئوەی 
گیاندووە، ک ژیانی خۆی و ئو کسانیشی ل نزیک ئوەوە 
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کانیدا بیانکات و لمرهب قوربانی و ل و ژیاون، بکاتڵ ئگ
  .ب شیعر و بکاریان بھنت

سرکوتن بدەست دەهنت، ) باوک(ل دانیمارک نمایشی 
) دەقک/ نمایشک(ڕەخنگرەکان ل دوو الینوە 

هدەسنگنن و ل زۆر  ڕووەوە دەیبستنوە ب ژیانی 
 ستریندبرگ ڕووبڕووی یوە و)سیری/ ستریندبرگ(

 ک لری ژیانی خۆی، وەک نووسکی تاتقیقح
هندک . برهمکانیدا و برهمک ل ژیانی خۆیدا، دەکنوە

ل دیمنکانی نمایشکیش ترس ل الی بینران، بتایبتی ئو 
بینرە نریتگرانی، ک هسوکوتی کاپتنیان ب الوە قزەوەن 

  . کاتبووە، دروست دە
بب ئوەی گوێ بدات ) باوک(ستریندبرگ دوای نمایشی 

خزانکی، زۆربی کاتکانی ل قاوەخان، میخان و ناو 
هاوڕێ نویکانیدا دەبات سر، ئمیش کار دەکات سر باری 
ئابوورییان و ناچار دەبن، ئو هۆتلی لی دابزیبوون، چۆڵ 

وویکی گورەی هاوینوە بکن و ل دەرەوەی شار، بچن خان
  .و ب کولمرگی بژین
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  گوتاری 
 برگری لخۆکردنی شتک

ل سرەتادا ڕۆمانی 
، ئو )دانیشتوانانی ئمسئوێ(

داهات بۆ ستریندبرگ دابین 
ناکات، ک ستریندبرگ خونی 
پوە دەبینی، لبر ئوە دەبت 
بنووست، برهمی تازە 

  .کاتبوبکاتوە و پارە پیدا ب
لم نواندا ڕۆمانی 

ک لوەوبر ل فڕەنسا ) گوتاری برگری لخۆکردنی شتک(
گوتاری برگری . (دەستی ب نووسینی کردبوو، تواو دەکات

ب فڕەنسی دەنووست، هندک ل )  شتکلخۆکردنی
 رگ بۆیستریندب وە کردووە ککان، ئاماژەیان بۆ ئبۆچوون

ووسینی ئم ڕۆمان هبژاردووە، چونک زمانی فڕەنسیی بۆ ن
توە تا بتوانت  زمانکی بگان ئو دەروازەیی بۆ کردووه

باسی مسل خودگرا و تایبتمندییکانی ژیانی خۆی بکات، 
بو شوەییش بوارکی دەروونی ل نوان خودی خۆی، ئوی 
 و زمانو ئ کک و ناوەڕۆکی ڕۆمانالی ر لنووس

گانکی ترەوە دروست بکاتبالی دا، لی.  
توە، ک بۆی ئو  بم ستریندبرگ دووپاتی ئوەی کردووه

ی )سیری(ڕۆمانی ب زمانی فڕەنسی نووسیوە، تا هستی 
هندک ل ڕەخنگرە سودییکان . ژنی بریندار نکات
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بۆچوونکی تریان هی و زیاتر لو بوایدان، ک ستریندبرگ 
رەتاوە ئو پالنی هبووە ب فڕەنسی بنووست، هر ل س

بۆ ئوەی کسایتییکی کولتووری، ل نوەندە فڕەنسییکدا 
بۆ خۆی بدەست بھنت، بم شوەییش ناوبانگی 
سنوورەکانی سود ببزنت و پگیکی ئورووپی بۆ خۆی 

  .مسۆگر بکات
بۆ ستریندبرگ هوی داوە لم ڕۆمانیدا سنوورک 

دابنت، گڕاوە ب دوای ) سیری(پیوەندییکانی خۆی لگڵ 
 ر تاوانسین لماردەهنپیسی و پی داوگوردەکاری و ب
مۆراییکانی سیری، نک هر ئوە، بکو لم کتبیدا تنھا 
هر پردە ل ڕووی خۆی و سیری و گرفتکانیان هنامات، 

کارڵ گوستاف (ی سیری هروەها ژیانی مردەکی پشوو
و بنماکیشیان دەبت بشک لم ڕۆمان و ) فرانگل

ئم جگ لوەی، ب ڕوونی قینی پ .  هرشیان دەکرت سر
ل ژەهری خۆی بسر ڕەگزی ئافرەتدا دەڕژت و داوای 
ئوە دەکات، ک هموو ماف کۆمیتییکان ل ئافرەت زەوت 

  .  بکرت
افرەت ب نیمچ میموون و زیندەوەری ستریندبرگ ئ

سیانزە جار ل ساکدا ب هۆی : ببایخ براورد دەکات
 ڕانگیز، بخۆش و شت و نوە، شنکانی سوڕی خوکات
 ب دا، بی و زاوزکاتی سکپ دەستدانی هۆش ل واوی لت
برپرسیاری ل هموو ژیانیدا، گوناهبار، ب نژاد تاوانبار، 

ی دڕندە، ب ب ئوەی خۆیان هستی پ بکن، ئاژەک
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هروەها ستریندبرگ بم شوەی باسی سیری، ک لم 
ئاگرەکی دەروونی : "ی ل ناوە دەکات)ماریا(ڕۆماندا ناوی 

ئو ڕۆژە چ ! کوژاوەتوە، تمنی برەو گیین چوون دەڕوات
  !ماریای بستزمان! کارەساتک بوو، ک ددانی پشوەی کوت

 دەکات ل ت، داوام لنوە دەنووسدەگری و توند خۆیم پ
تمنی بسر چووە، قژی !  خۆشویستیی ئو نکوم

توە، ممککانی وەک شپۆلی دوای باوبۆران  کابووه
داکوتوون، قادرمکان بۆ قاچ بچووککانی دەبن هۆی 
ماندووبوون و سنگی ب همان هز و شوەی جاران کار 

  ".ناکن
لگڵ هموو ) گوتاری برگری لخۆکردنی شتک(

توندوتیژییکاندا، ب ڕۆمانک دادەنرت، ک باسی خۆشویستی 
دەکات و وزەی ل ئاست برزەکانی خۆشویستییوە 

کتۆر و ئتمۆسفری  وەرگرتووە، خۆشویستی ستره
  .ڕووداوەکانی پکھناوە

ئ وە کۆکن، کر ئسگرەکان لموو ڕەخنه ب م ڕۆمان
یکک ل ڕۆمان گورەکانی خۆشویستی دادەنرت ل ئدەبی 
سودیدا، چندە ستریندبرگ ب شوەیکی سارد و ب هست 

توە،  و هۆش، پیوەندییکانی خۆی لگڵ سیری یکال کردووه
لگڵ . هندەیش شیکاریی قووی سایکۆلۆژیی چ و وردە

ی ی بم ڕۆمانئ وەیشدا، ککانی ئکارە ترسناک ک لک
 ڕۆمان ک لکی وەیش بمان شه م بت، بژمار دەکره
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ناتبا و جیاواز و گرینگکان ل ئدەبی ئورووپیشدا ئاماژەی 
  .بۆ دەکرت

ستریندبرگ ل دانیمارک، ب ماوەیکی کم و ل مانگی سی 
ۆیشی دا ب تواوی لم ڕۆمان دەبتوە، بگومان خ١٨٨٨سای 

هستی ب زمان زبر و قم توندوتیژ و هرش چ و 
بهزەکانی کردووە، لبر ئوە نیویستووە بوی بکاتوە و 
 ت لدەب وە کردووە، کدا ئاماژەی بۆ ئندین نامچ ل
ئرشیفی بنماکیاندا بمنتوە و هرگیز ب سودی بو 

دا ١٩١٤جار ل سای دواجار ڕۆمانک بۆ یکم. نکرتوە
یشدا، بۆ ١٩٧٦وەرگدراوەت سر زمانی سودی و ل سای 

  .یکمجار ب شوەیکی تواو ب سودی بوکراوەتوە
هرچندە ڕۆمانک ب فڕەنسی نووسراوە و ستریندبرگ 
 ت، بژیاندا ب ی داوە تا خۆی لوک هوەیموو شه ب

ڵ ئگوە، لتکروندی بسو رم و چو گفتوگۆ گوەیشدا ئ
و دوورودرژەی ل سود خوقاندووە، بم ستریندبرگ 
پویستی ب پارە بووە و بوکردنوەی ڕۆمانکیش لگڵ 

لگڵ هموو . هموو شتکدا بە پارەیکی بۆ دابینکردووە
 و ل م ڕۆماننووسینی ئ بووە لشیمان نرگیز پدا، همانئ

یان ئوەتا ئم ڕۆمان بنووسم یان بمرم، : " دەتکیدا نامیه
منیش ناموت بمرم، بم تووشی ئازار دەبم، ک دەبینم 
هندک کس بم ڕۆمان بریندار دەبن، ئمیش لبر ئوە نا، 

  ."ک ئوان بگوناهن، بکو لبر ئوەی مرۆڤن
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ات ستریندبرگ ل همان کاتدا لبری ئوە کار بۆ ئوە دەک
ب فڕەنسی بوبکرتوە، لسر شانۆکانی ) باوک(شانۆنامی 

پاریس نمایش بکرت و شڕی پگی هونریی خۆی برتوە، 
گوتاری برگری (هروەها دوای تواوکردنی ڕۆمانی 

، ڕاستوخۆ بۆ دابینکردنی گوزەرانی ژیانی )لخۆکردنی شیتک
سییکی زەنگلدەرە ڕۆمان(خۆی و خزانکی، چیرۆکی 

بم . دەنووست و دەینرت بۆ دەزگای بۆنیر) دوورگی ڕۆن
 کاندا لژە دەروونی و ماددیینگو تنرە لم نووسئ وەیش
بیرکردنوە و نووسین ناکوت و همیش ئترناتیڤی 

  . بوکردنوەی هبووە
  

 خاتوو ژولیا
وێ ن رله  سه١٨٨٨بت هاوینی سای  ستریندبرگ ناچار ده

ند ژوورک   و چه وه کاته کانی کۆده ، سیری و منداه وه بگوزته
  ی شاری کۆپنھاگن، به وه ره کی ده یه  دوورگه  کۆشکک له له

  .گرت رزان ده  نرخکی هه  ، به وه ـه)سکوڤلیست(ناوی 
دا  ناو ئاژه  ژیانی له ، که تک بووه  ئافره م کۆشکه نی ئه خاوه
   بانده موو جۆره دا، هه م کۆشکه ی ئه  باخچه لهر و   سه ته بردووه
شر و  ه ل، کۆتر، مریشک، که روشک، قه گ، که سه: ک و ئاژه

  . خو کردووە ڕی به بیستودوو مه
ی کۆن و داڕووخاو  وره کی گه یه ره یش خانووبه که کۆشکه

راتنیان تدا  زووی خۆیان ته  ئاره  به نه و ئاژه  و ئه بووه
  ته و ئافره  الی ئه ی، که که نجه  گه ؛ پیاوک و خوشکه وهکردو

.  دا ژیاون م کۆشکه شکی تری ئه  به ، له کاریان کردووه
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،  م کۆشکه یدا، باسی ئه مه و ده ی ئه ندک نامه  هه ستریندبرگ له
دا  و کۆشکه ی له و دونیا پشوه  و ئه که کان، پیسیی شونه ه ئاژه

  . ووه کرد وه ته کۆبووه
بت،   سان ده نھا شانزه نی ته مه  ته که خوشکی پیاوه

کی  ندییه یوه وه په رچاوی سیری ژنیه به ستریندبرگ به 
  کک له  یه کات و له ڵ دروست ده گه ویستیی کاتیی له خۆشه
ند  بات و چه ستی بۆ ده یدا ده الوه م که کانی ئه  چۆه ژووره

 بۆ  ندین کشه یش چه مه ، ئهکات دا ده گه جارک سکسی له
سکی   که ، که م کچه  برای ئه کات، لوان ستریندبرگ دروست ده

   له  تا پاره وه قۆزته  ده یه له سه م مه ، ئه سته دمه ڕانی و به شه
  وته که ر ده  سه  بۆیشی ناچته ، که وه ستریندبرگ بکشته

تریندبرگ، بۆ نموون  و ناوزڕانی س نده ی پوپاگه وه بوکردنه
  ی کچکی شانزه  و ستریندبرگ القه ی سکی په که  خوشکه که

  که بت، برای کچه  دروست ده ڕ و ئاژاوه شه.  سانی کردووه
هنت، ستریندبرگ و  رده  ستریندبرگ ده  له مانچه ده

 چۆڵ  که تای مانگی نۆدا، کۆشکه ره  سه بن له ی ناچار ده که خزانه
  .بن و کۆپنھاگن هه ره ن و به بکه

 وردی  ژی، به دا ده م کۆشکه  له دا، که م هاوینه ستریندبرگ له
ڕوانت و  ی ده که  و پیاو و خوشکه و خانمه وتی ئه سوکه  هه له

  و کۆشکه ها له روه کات، هه روونییان بۆ ده شیکاریی ده
 و  ڵ و خۆوخاشاک و بانده ناو ئاژه دا له داڕووخاوه

ڵ  گه کانی له هاتووه دوانه  له ک کشه رکی پیس و کۆمه وروبه ده
   ساڵ، که نجی شانزه تکی گه کردنی ئافره ی ژنی، القه)سیری(
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و  ی و ئه ڕی براکه کان، شه  دانیمارکییه ردی ڕۆژنامه  سه بته ده
ن   نوان خاتوونی خاوه  له یشی، که یه  شاراوه ندییه یوه په

) خاتوو ژولیا(ی  ، شانۆنامه بووه دا هه که  برای کچه و که کۆشکه
  .نووست ده

ودا  ی له سانه و که ن، ئه ده دا ڕوو ئه و کۆشکه ی له و شتانه ئه
ی   و پگه  نوانیاندایه ی له ندییانه یوه و په کانیان، ئه ژین و کشه ده
دا  هی م شانۆنامه وخۆ له کی ناڕاسته یه  شوه کان، به تییه سایه که
ی   نویه و پرنسیپه ر ئه سه یش له که شانۆنامه.   وه نه ده نگ دە ڕه

ڕژت،  ی داده و قۆناغه کانی ئه  بۆ شانۆنامه ستریندبرگ، که
کانی  موو ڕووداوه هه:  کان بریتی بوون له پرنسیپه.  نووست ده

 ی  ماوه ، له رده ن و په ب گۆڕانکاریی دیکۆر، دیمه ، به که شانۆنامه
خۆ  رکیش له  ند کاراکته نھا چه عاتکدا ڕووبدات و ته ند سه چه

بت   ده که خی کۆشکه تبه  خاتوو ژولیادا، مه  له بگرت، بۆ نموونه
ریش، خاتوو  نھا س کاراکته ، ته که  شونی ڕووداوی شانۆنامه به

  .ن که  ده سته رجه کان به ژولیا، یان و کریستین ڕۆه
  و پرنسیپه پی ئه دا و به یه م ماوه ر له ستریندبرگ هه

   له ، جگه مان بۆ کردووه ی، که پشتر ئاماژه رییه هونه
هزترینیان،  رز، به نقه ی خاوه ی خاتوو ژولیا، شانۆنامه شانۆنامه

  .نووست سموم و پاریا ده
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 ت سه ی ده مه خاتوو ژولیا و گه
ست  دا ده)اوینی ه چله(ژنی  ی جه  ئواره  له که  شانۆنامه که
،  ر شانۆیه ، شاژنی سه ته سه نی ده کات، خاتوو ژولیا خاوه پده
ست  ژر ده  له وه یشه)یان ( کان به موو شته دات و هه و بیار ده ئه

  وه ڵ بکات، پکه گه مای له کات سه ده) یان ( داوا له.  ودان و پی ئه
 ماچ بکات و هانیشی کانی ، پوه وه راب بخۆنه ، شه وه ره  ده بچنه
. دا بکات گه کی ئیرۆتیکیی له یه مه ریی گه ستپشخه  ده دات، که دە

  که مه کات، گه فتار ده  ڕه کی ناشایستانه یه  شوه خاتوو ژولیا به
 خۆ  کی جیاواز له یه ند ڕچکه کان چه بت و ڕووداوه ئاۆز ده

  ئاماژه) ک انییهسۆز(ک  وه) یان(ی  و ئاسته  ئه نه گه گرن تا ده ده
  نه گه یش ده که کانی شانۆنامه ڕووداوه. کات بۆ خاتوو ژولیا ده

ی  یمانانه ن و په و به موو ئه  هه له) یان(ساتئاسا و  ئاستکی کاره
  وه بری ئه ، له وه بته شیمان ده  خاتوو ژولیای دابوو په به
  هل. ڕوانت  چاوکی سووک تی ده کات و به ی ده رکۆنه سه
 ژیانی خۆی  کۆتایی به) یان( هاندانی  نجامدا خاتوو ژولیا به ئه
  .هنت ده

ی  له سه ز، مه گه ڕی ڕه دا، شه یه م شانۆنامه ستریندبرگ له
کان چ   سکسییه زووه ویستی و ئاره ت، خۆشه سه تی، ده چینایه

 ئاۆز و  ، سروشته وه کانه ندییه یوه ودیو په  و له وه کاته ده
 . وه کاته ی مرۆڤمان بۆ شی ده شن و جوداکه چه مه هه

،  کاندایه قی ڕووداوه  چه دا، له  چه ڕه م شه ت له سه ی ده مه گه
ت و  سه مکی ده ماکانی چه  بنه کان له ندییه یوه موو په هه

خاتوو ژولیا : ن که  کار ده وه ته سه ندی ده هه  ڕه میکانیزمکی فره
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تی  سه ی ده  ڕگه ، له رزه به ند و پایه مه هو کچی کۆنتکی ده
ی )یان(تیی  سایه  که  به مه  و گه ته سه  و ده ن پگه وه خاوه باوکیه
 .کات تکار ده خزمه
زموون و  ئه سکی به م که ، به تکاره  خزمه نده رچه هه) یان (
ی خۆی ) نرینه(زی  گه تی ڕه سه  ده وه یشه یه م ڕگه ، له یشتووه تگه
تکی  سه  ئاستی ده ر بۆ ساتکیش بووه له هنت، تا گه کار ده به 
م  ربخات، به  خاتوو ژولیا خۆی ده ر به رامبه تی به تایبه هادا، به ڕه
کی  ک تارماییه ، وه وه کانه ی ڕووداوه وه ره  ده له) کۆنت(ری   سبه که

 الی  تیش چ له سه ی ده مه رازووی گه وت، ته که رده ترسناک ده
   به وه بته ده) یان. (گۆڕت الی خاتوو ژولیا ده و چ له ) یان(

  که مه م خاتوو ژولیا گه ، به که چه ڵ و ملکه  گوایه تکاره خزمه
کی گشتی  یه  شوه کان، به زه گه ڕی ڕه ستریندبرگ شه. دۆڕنت ده
ی  وه ر ئه به  ژولیا له، خاتوو وه ته سه مکی ده  چه  به وه ستته به ده
،  رزه تیشی به یه ی کۆمه  پایه نده رچه ، هه ته زی ئافره گه  ڕه ر به سه
  کۆتایی به) یان(ر پشنیاری  سه دۆڕنت و له  ده که ڕه م شه به

  .هنت ژیانی خۆی ده
   له شکه به) باوک(ک  ر وه هه) خاتوو ژولیا(ی  شانۆنامه
ی  وه ی ستریندبرگ بۆ شانۆ؛ چکردنه که ه ناتورالیستیی پرۆگرامه
  ر، ملمالنی گیانه نجه ک خه ، نه ڕه ڕکی توندی بیروباوه دیدی شه

  . ی بۆ کردووه ک خۆی ئاماژه وان، وه ک پاه نه
  نووست، که دا، گوتارک ده که ڵ شانۆنامه گه ستریندبرگ له

ما و  دا بنه کییه  پشهو کی بۆ خاتوو ژولیا، له  و پشه روازه  ده بته ده
.   وه کاته کی ناتورالیستیی ڕوون ده کی بای شانۆیه یه نموونه
ی ستریندبرگ نک تنھا بووە مانیفستکی گرینگ بۆ  که گوتاره
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ورووپادا،  موو ئه  هه بی ناتورالیزم له ده ی شانۆ و ئه وه بزووتنه
رخی  هاوچه مژووی شانۆی   دۆکیۆمنتکی گرینگ له کو بووه به

  .جیھاندا
 بۆ  هشتا فۆرمی تازه: "/.../ ت دا ده و گوتاره ستریندبرگ له

  کان فۆرمه  تازه ڕۆکه  ناوه ، بۆیه وه ته دۆزراوه  نه ڕۆکی تازه ناوه
 شتکی  داوه وم نه دا هه یه م شانۆنامه من له.  کانیان شکاندووه کۆنه
وی  م هه ، به حاه کی مه شت مه ی ئه وه ر ئه به م، له  بکه تازه
   به ی، که و داخوازییانه پی ئه دا داوە، به که  فۆرمه ریم له گه تازه

 [...]  ''.یانه  هه ره م هونه ی نوێ بۆ فۆرمی ئه وه بۆچوونی من، نه
  ته  ڕاستیدا، تایبه  و له هزه  و به  تۆکمه که  و پالنی شانۆنامه خشه نه
نھا  ، ته وه ته ستووه  به وه سه م دوو که ۆم بهر خ س، من هه  دوو که به
  ."  یه که ره  چشتلن ، که  گالندووه کیشم توه ری الوه ک کاراکته یه

  له) خاتوو ژولیا ( ، که یه وه  ئه پکردنه ی ئاماژه ی جگه وه  ئه
کرت، سانسۆری شانۆ  کانی ده ره ربه هز به کی به یه  شوه سود، به

کان،  تییه  چینایه له سه مه:  نادات یه م شانۆنامه مایشکردنی ئه ن  به ڕگه
  نجا ساڵ ڕگه  په ندیی پیاو و ژن، بۆ زیاتر له یوه سکسوالیتی، په

ن دەزگای  الیه یش له  که قه گرن، ده  نمایشکردنی خاتوو ژولیا ده له
،  وه کرده کانی ستریندبرگی بوده مه رهه ی به  زۆربه بۆنیر، که

م  ر له هه.  وه بوناکاته) خاتوو ژولیا(و ) باوک(ی  ردوو شانۆنامه هه
دا، ١٨٨٧ مانگی سی سای  تی له تایبه  پاریس، به  دا، له قۆناغه

ی Theatre Libreست  ربه نتوان شانۆی سه  ئه ندریه ئه
ی شانۆی ناتورالیزم،   نویه وژمه و ته ی ئه و هیوایه زراندبوو، به دامه
ری و زۆال،  کی هونه مایه  بنه دابوو بکاته ری هه  پاریس سه  له که

  .ش بکات هتد پشکه... تۆستۆی، ئیبسن، هاوبتمان
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م  کانی ئه  ئاگاداری چاالکییه تاوه ره  سه ر له ستریندبرگ هه
ال  قه نووست و ته نتوان ده  ئه ندریه  بۆ ئه بت، نامه  ده شانۆیه

یی  نتوان ئاماده  ئه ندریه ئه. کات اس دهکانی خۆی بۆ ب ناتورالیستیی
ش   پاریس پشکه له) باوک(ی   شانۆنامه بت، که رده خۆی بۆ ده

ی هنریک ئیبسن )کان تارماییه(ی   شانۆنامه وه بری ئه م له بکات، به
وڵ دەدات   هه وه بری ئه ستریندبرگ بھیوا نابت، له. ن که نمایش ده

ر   سه رگدرابوونه ردووکیان وه  هه رز، که نقه خاتوو ژولیا و خاوه
  .ست نمایش بکرن ربه ر شانۆی سه سه نسی، له ڕه زمانی فه

ڕوانیی  م ڕەحمتی چاوه ده  و به وشه م ڕه ستریندبرگ له
ت به  کی تایبه زراندنی شانۆیه ، دامه وه کانیه نمایشکردنی شانۆنامه

  . نھا چارەسر دەزانت  ته خۆی، به 
   
  

  یندبرگ و نیتشهستر
ی سای   مانگی یانزه له
   ستریندبرگ بیر له دا، که١٨٨٨
ت  کی تایبه زراندنی شانۆیه دامه
  ندک له ، هه وه کاته  خۆی ده به

،  وه خونته  ده کانی نیتشه کتبه
ی   جگه بنه  ده و کتبانه ئه
رنج و گرینگیپدانی و  سه

  وه خه  بایه سرلنوێ به
 دوای دید  نتوە و بهیانخو ده

کانی نیتشه،  و بیروبۆچوونه
دا ) مرۆڤی با(ت  تایبه به
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  .ڕت گه ده
 هاوڕێ  ندک له ی هه  ڕگه  کۆپنھاگن و له ستریندبرگ له

ی سای   مانگی یانزه ناست، له  ده  نیتشه وه کانییه دانیمارکییه
 و کتب بۆ  وه گۆڕنه  ده ندیکردن، نامه یوه  په ونه که یشدا ده١٨٨٨

ندی  یوه  په ،)نیتشه(ر داوای  سه دا له م ساه ر له هه.  نرن کتری ده یه
رمی   گه  به نیتشه.  وه نه که کانیان چ و فراوانتر ده وه گۆڕینه و نامه

نسی  ڕه  زمانی فه و به  ئه کات، که ده) باوک(ی  ستایشی شانۆنامه
بت و   ستریندبرگ گرینگ دهیش بۆ ندییه یوه م په ، ئه وه خوندبوویه

مکی   چه ستریندبرگ  خۆی له.  چت وڕووی ده ره  به وه خه  بایه به
)ته دا ده ی نیتشه) مرۆڤی باله وه فییه لسه  فه مکه و چه  و له وه بین   

کانی  فییه لسه  فه مکه  چه ندک له ڕوانت و هه  ده ی خۆی پگه
  . وه دەنه نگ ده هکانیدا ڕ مه رهه  به یش له نیتشه

  

 ری زموونگه کی ئه ستریندبرگ و شانۆیه
ک مۆدلکی  دا، وه١٨٨٨ی سای   مانگی یانزه ستریندبرگ له

کی  نتوان، شانۆیه  ئه ندریه ی ئه که سته ربه بچووکی شانۆ سه
م  زرنت، ئه مه  دانیمارک داده ناڤی له نده سکه ری ئه زموونگه ئه

د  ناوزه) کانی ستریندبرگ ال شانۆییه قه ته (  دواتر به شانۆیه
نی زۆر  مه ی ستریندبرگ ته رییه زموونگه م شانۆ ئه ئه. کرت ده

ندین چاالکیی چ و  ی ژیانیدا، چه  کورته نه مه و ته م له نابت، به
  .بت تی و هاریکاریی سیری ده  یارمه الی شانۆییان، به قه ته

وی  دا هه  و دوانزه یانزهتای مانگی  ره  سه ستریندبرگ له
ند  دات، چه ر و پشتگیریی دارایی ده یداکردنی سپۆنسه په
قی شانۆیی   دوای ده  و به وه کاته  خۆی کۆ ده رک له کته ئه
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نرت و   بۆ دۆست و دوژمن ده ڕت و نامه گه گونجاودا ده
کاندا دید و   ڕۆژنامه ها له روه کات، هه تییان ل ده داوای یارمه

  وه ی ئه شه  و بانگه وه کاته ی بوده ری شانۆکه نیفستی هونهما
قکی شانۆیی،  موو ده ، هه یه ی ئاماده  شانۆکه کات، که ده
ن، درژ نین و  که مۆ ده ی باسی ئه قانه و ده تی ئه تایبه به

  .ن ش بکه ، پشکه  نییه وره  گروپکی گه پویستیان به
 جاران باشتر  رگیرییان له  ژیانی هاوسه ی ژنی، که)سیری(

دات،  تیی ستریندبرگ ده ک یارمه یه موو شوه  هه نابت، به
  ر له کته ک ئه  وه بات، که نا بۆ سیری ده ستریندبرگیش په

) هزترینیان رز و به نقه خاتوو ژولیا، خاوه. (یدا کار بکات شانۆکه
وخۆیش   و ڕاسته وه یانه م ڕپۆرتواری شانۆکه که  یه نه خه ده
  .دا)خاتوو ژولیا(ی   شانۆنامه  له  پرۆڤه ن به که ست ده ده

 چانسکی  بت و به  زۆر دخۆش ده یه م پرۆژه سیری به
 بۆ  وه ڕته نوێ بگه رله ر سه کته ک ئه  وه زانت، که ی ده وره گه
 و  ونی پرۆژه  و خه م شانۆیه زراندنی ئه دامه. ر شانۆکان سه

کانی نوان  ندییه یوه ایشکردنی خاتوو ژولیا، په نم  له وه بیرکردنه
رگیرییان   و ژیانی هاوسه وه کاته ستریندبرگ و سیری هدی ده

   ستریندبرگ له نده رچه هه. کات کی تر ڕزگار ده یه بۆ ماوه
  ی کردبوو، که وه دا باسی ئه م شانۆیه زراندنی ئه تای دامه ره سه
کانیان  ، تا شانۆنامه وه کاته ۆده خۆی ک نووسک له ند شانۆنامه چه

تای  ره م سه ن، به ری بکه ش بکرت و گفتوگۆی هونه پشکه
ر  سه  و پ له وه بته ز ده ی خۆی پاشگه یه م قسه  له١٨٨٩سای 
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ش  کانی خۆی پشکه قه نھا ده  ته م شانۆیه  ئه گرت، که  داده وه ئه
  .کات ده

ی  وه  کردنه ر له ا، بهمان ساد  پاییزی هه ستریندبرگ له
  رز، که نقه ی خاتوو ژولیا و خاوه ردوو شانۆنامه ی، هه شانۆکه
   نووسیبوونی، له که  کۆشکه  هاوینی سای ڕابوردوو له  له وه پکه

کانیش   سودی و دانیمارکییه گره خنه ڕه. کات دوو کتبدا چاپ ده
ی خاتوو  هر شانۆنام  سه نه که هز و توندوتیژ ده هرشکی به
،  وه گرنه  ده که قه ڕۆک و زمانی ده کان زیاتر ناوه خنه ژولیا، ڕه

ی  یه و شوه ت و ژن و پیاو، به سه تی و ده ی چینایه له سه مه
ی  و ڕۆژگاره  خاتوو ژولیادا باسی کردبوو، بۆ ئه ستریندبرگ له

  .گونجان ده  نه و وتانه ئه
ک   و وه  هۆکارانهم ر ئه به وت له یه ستریندبرگ ده

خاتوو ( نمایشی  ی به کان، شانۆکه گره خنه مکیش بۆ ڕه وه
ن  ه وان هه کانی بدات ئه گره خنه  پشانی ڕه وه ، ئه وه بکاته) ژولیا
  . مییانی نووسیوه رده  و سه قکی کراوه و ده و ئه

ن  ده کی دوورودرژ و ماندووبوون، بیار ده یه دوای پرۆڤه
دا ١٨٨٩تای مانگی سی سای  ره  سه ی خاتوو ژولیا له شانۆنامه

می  که وی یه  شه ر له ڕۆژک به.  ش بکرت کۆپنھاگن پشکه له 
 بیاری  کاندا پۆلیس به ی دوا پرۆڤه رمه  گه ، له که نمایشه

کانیان   و پرۆڤه وه  شانۆکه  دنه کردنی خاتوو ژولیاوه غه ده قه
بت، چ بۆ   ده وره اتکی گهس یش کاره مه ستت، ئه وه ده

  .ی ژنی)سیری(ستریندبرگ و چ بۆ 
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ر شانۆ  سه  له زانی، که  شیاو نده ی به قه و ده سانسۆر ئه
ت  نانه  ته الکانی سیری، که قه موو ته ڵ هه گه نمایش بکرت و له

کانی  زیری ناوخۆی دانیمارک، دوا پرۆڤه بات بۆ وه هانا ده
  .می نمایش که وی یه  شه رگیز ناگاته ههگیرت و   ڕاده که نمایشه

 ئاسانی خۆی  روا به ستریندبرگ نایوت کۆڵ بدات و هه
ی  دات شانۆنامه  خرا بیار ده وه ر ئه به ، له وه سته  ده بدات به
ش  هزترینیان پشکه ڵ به گه  نووسیبووی، له  تازه پاریا، که

  .بکرت
  

 خۆڕزگارکردنالی  قه رناتیف یان ته لته پاریا، ئه
  ، ستریندبرگ به ییه رده ک په کی کورتی یه یه شانۆنامه) پاریا(
ی   ئاماده وه ـه)ئووال هانسسۆن( چیرۆککی   له وه ستکارییه ده

،  ئارکیۆلۆگه" ئکس "Xر  میسته: ر  و دوو کاراکته کردووه
 خۆ  ، له  هاتووه ریکاوه مه  ئه  و له ڕبوارکه" وای"Y ر  میسته

  . وه نه مه  ته ته ردووکیشیان چوونه رت، ههگ ده
 همنی   به که ره ردوو کاراکته ، هه وه که ستپکی شانۆنامه  ده له
و  م هدی هدی ڕیتمی ئه  گفتوگۆ، به ونه که رخۆ ده سه و له

  .چت واو ده کی ته چوون و گرژییه هه و  ره  به گفتوگۆیه
 بانکک  رزکردن له قه ستی پاره به  مه ری ئکس، به کاراکته

یدا  یه  ساخته و کاره نجامی ئه  ئه ، له ی کردووه کی ساخته ئیمزایه
ری  ، کاراکته وه شارته وێ خۆی ده ریکا و له مه دت بۆ ئه هه
ری  کاراکته.  نی الوتیدا پیاوکی کوشتووه مه  ته یش، له- وای

کی  نهسر تاوا  له رده کات، په  وای ده  له شه ڕه ئکس هه
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 نوان دیالۆگ و  له.  و خۆیشی تاوانباره م ئه مات، به هه
ت  باره ی گرینگ سه ل بیرۆکه دا گه ره م دوو کاراکته گفتوگۆی ئه

خرن  تی ده های مرۆڤایه کانی تاوان، سزا، ئاکار و به مکه  چه به
  .ڕوو

 و  فه لسه ریی فه یدا کاریگه قه م ده واوی له  ته ستریندبرگ به
ی مرۆڤی  و بیرۆکه)  فردریک نیتشه(کانی   فکرییه توانینه
  بته  ده و دوو مرۆڤه ، گفتوگۆی ئه  دیاره رمانی پوه سوپه
مان کاتدا تاوانبارکردن،   هه کی ئاشکرای دوو تاوانبار، له یه کشه

ی ئاتوون و زۆر شتی  وه کتری و دۆزینه  یه تیکردن به سووکایه
 بۆ  کی گرینگی ستریندبرگه یه وه وندنه خ که قه ده. تر
روونناسی، یاساکانی  ی تاوان، ده رکردنی بیرۆکه به سته ده

  ی مرۆڤه ی هاوکشه ک و بیرۆکه  الیه ری له روه پزیشکیی دادپه
  . وه کی دیکه  الیه کان، له ر بھزه رامبه کان به هزه به

  فتهکی گرینگی گر یه  پرۆسه بته ی هز ده له سه مه
 ئامرازکی  بنه یش ده که ره ردوو کاراکته کان، هه کییه ره سه

ک  ت وه سه ت، ده سه ی هز و ده کشه:  یه و کشه دووفاقیی ئه
  .لکی دیاریکراو  هماگه بته ئامرازکی گرینگی هز ده

تی  سه می ده ی وه یه م شانۆنامه یویست به ستریندبرگ ده
ڕووی دادگای شانۆ  تاوانباریان بکات و ڕووبه،  وه سانسۆر بداته

  . وه ی خۆیانی بکاته که بچووکه
کرت و  دا نمایش ده١٨٨٩ نۆی مانگی سی سای  له) پاریا(

  وره وتنکی گه رکه ی ستریندبرگ سه که رییه زموونگه بۆ شانۆ ئه
و  ئه) هزترینیان به(ی  م شانۆنامه هنت،  به ست ده ده به
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کیی  ره  ڕۆی سه ست ناهنت، سیری که ده  به نهوت رکه سه
کانی  وت، دوای پرۆڤه بینت، فریای ئوە ناکه  ده که شانۆنامه

 باشی خۆی  یدا بکات و به که  ڕۆه خاتوو ژولیا، ب چی کار له
  .بن یی ده زه کانیش توندوتیژ و ببه گره خنه ڕه.   بکات ئاماده
 و  م شانۆیه زراندنی ئه ی دامه هۆ  ستریندبرگ به نده رچه هه

م  کات، به رکی زۆری ماددی ده ره  زه ڕاگرتنی  خاتوو ژولیاوه
ی  وه شکردنه نوێ پشکه رله بت بۆ سه وام ده رده کانی به وه  هه له

  وه ڕاستی مانگی سدا بیاری ئه  ناوه دواتر له. خاتوو ژولیا
  نی کۆپنھاگن لهکا  خاتوو ژولیا بۆ خوندکاره درت، که ده
کی  ژر چاودرییه کی قوتابیانی زانکۆی کۆپنھاگن، له یه یانه
ش   پشکه بژارده رکی هه هزی سانسۆر و پۆلیسدا بۆ بینه به

؛  وه وته که سات ده  کاره ر به یش بۆ سیری هه وه م هه بکرت، ئه
 کی دداریی ندییه یوه  په کات، که ستریندبرگ سیری تاوانبار ده

ستیشیان   و ده یه بینت هه ده) یان(ی ڕۆی  ره کته و ئه ڵ ئه گه له
  .  و کردووه تکه

کی  مایه  هیچ بنه ی داونپیسیی سیری، که له سه نوێ مه رله سه
  دووباره) ژنومردایتی(ی  ، پرۆسه وه داته ده رهه ، سه ڕاستی نییه

هر و   ژه تی پر له فره ر نه  به وه وته که  و سیری ده وه بته ده
  .  گومانی ستریندبرگ

  خرت، خۆیشی به ی ستریندبرگ داده  شانۆکه وه دوای ئه
ی   دانیمارک جگه کات، چیی تر له ست ده  هه رزکی زۆرەوە قه

   جگه مه بت، ئه و شونکی تر هه ره  به  و پویسته وه نابته
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م  ر ئه  سه ه هرشکردن کانی دانیمارکیش له ی ڕۆژنامه وه له
  .ون  ناکه ره نووسه
کدا بۆ ئاکسلی برای  یه  نامه ی مانگی سدا له ژده  هه له
!  کارهناوه دا به م ساه م له یه موو وزه م هه ئه: "نووست ده

م  د نامه دانیشتوانانی ئمسئوێ، پاریا، سموم و چوارسه
  و سیمینارکم رهناون کانم بۆ شانۆ ده ، شانۆنامه نووسیوه

قکردن،  ته مه ، ده  درامای مۆدرن نووسیوه ت به باره سه
کردن،   گۆ، پرۆڤه ی بنه وه کان بۆ ئه تیی ترسنۆکه یارمه

  به!   کی مانگی جنیوەرییوە  یه مووی له ڕنماییکردن، هه
یشدا هیج  وه ڵ ئه گه له!   زیاتر ناتوانم وه خۆراییش، ئیتر له

  "تیم بدات؟ وت یارمه ک نایه فرەتیی نه
) خاتوو ژولیا(ی  ند ساک شانۆنامه ر دوای چه هه
ی وتی سود و  وه ره  ده کانی له ییه وه ته  نونه وتنه رکه سه
 ١٨٩٢مجار، سای  که بۆ یه: هنت ست ده ده  به ناڤیاوه نده سکه ئه
  نتوان له  ئه ندریه  پاریس، ئه یشدا له١٨٩٣ سای  رلین، له  به له

  .کات ی خۆی نمایشی ده که سته ربه شانۆ سه
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  ششمبشی 
  یکی کاتی، گڕانوە

  سرلنوێ هاوسرگیریکردن جیابوونوە و
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دا دوای شش ساڵ ١٨٨٩ستریندبرگ، ل مانگی چواری سای 
 د و لوە بۆ سوتڕوە دەگکۆپنھاگن ت، لدەرەوەی و ل

ودا دادەبزت، بم سیری و یکک ل هۆتلکانی شاری مالم
هر ل . منداکانی، دوو کچ و کوڕک ل دانیمارک دەمننوە

مالمیۆ یکک ل هونرمندە هاوڕێ درینکانی، ئاوگوست 
لیندبرگ، ئکتر و ڕیژیسۆری شانۆیی دەبینت و لسر 

بۆ شانۆ ) دانیشتوانانی ئمسئوێ(ئامادەکردنی ڕۆمانی 
  .ڕکدەکون
دبرگ ناتوانت زۆر ل مالمیۆ بمنتوە، هر ل سترین

 م، لوە بۆ ستۆکھۆتڕمان مانگدا، دەگکۆتایی ه
لم ). ساندهامن(ستۆکھۆمیشوە خۆی دەگینت دوورگی 

دوورگیدا یادەوەرییکانی چند سای، بتایبتی لگڵ 
سیری و ڕۆژانی پ ل ئڤین و خۆشویستی دەیوروژنت، 

وت نامنووسین و ب هموو شوەیک دەیوت سیری دەک
سیری من : "ل یکک ل نامکانیدا دەت. بگات الی

!   لگڵ ئوەیشدا ناتوانم ڕقم ل تۆ بت–پارچپارچ دەمرم 
بۆ ماوەیک لموبر منت نکوشت، ڕزگارم ببوای ل هموو 

ڕێ با جارکی لگڵ منداکان وەرن بۆ ئرە، لمگ! ئازارک
تنھایی و ژیانی ئو ..."  تریش ل وەهمی بختیاریدا بژیم

دوورگی و یادەوەرییکان هستکی بتینی خۆشویستی، 
ی ل ال )سیری(یادەوەرییکی گرم و حزکی بونی بۆ 

زیندوو دەکاتوە، هست ب گوناهـ و ئازاری ویژدان و 
لو ناماندا، ک یک ل هر بۆی . پرۆشییکی بپایان دەکات
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توە،  دوای یک بۆ سیری دەنرت، دووپاتی ئوەی بۆ کردووه
لگڵ منداکان بگڕیتوە بۆ سود و بن بۆ الی من، : "ئگر

."  ئوە ژیانکی خۆش، لو ساتان و ل چاوتروکانکدا دەژيین
ک سیری و منداکانیش دەگڕنوە بۆ سود و خۆیان 

ننیی دەگک )ساندهامن( دوورگند ڕۆژر پاش چه ،
دۆزەخی ژن و مردایتی دەرگاکانی بۆ ستریندبرگ و سیری 

کچی ستریندبرگ، ل یکک ل ) کارین. (دەخاتوە سر پشت
نامکانیدا ئوە دەگتوە، ک چۆن ستریندبرگ لم 

 ی لدا دەمانچیناوە)سیری(دوورگسیری : "ی دایکی دەره
بم ! بیبووە چاوی ستریندبرگ و گوتی، بمکوژەچاوی 

نخر، تۆ : ستریندبرگ دەمانچکی خستوە گیرفانی و گوتی
ئم ژیان تراجیدیای هر بردەوام ."  شاینی گوللیکیش نيیت

دەبت، سیری و منداکان دەگڕنوە بۆ ستۆکھۆم، 
  .ستریندبرگیش ب تنھا دەمنتوە

رگ نڵ ستریندبگم لئافرەت بژی، ب یدەتوانی ب
سروشتی ئو ندەگونجان؛ هر لگڵ ئو ئافرەتانیش 
پکدەهات، ک نیاندەتوانی دەستبرداری ژیانی تایبتيی خۆیان 
بن و لسر بنما ئایدیالییکان، وەک ئو خونی پوە دەبینی، 

ڵ هر لبر ئو هۆکارانیش، لگ. خزانی بۆ ببن ب ڕوە
هیچ ئافرەتک تا سر ندەمایوە، یان ئو وازی دەهنا، یاخود 

  .ئوان مائاوایی هتاهتاییان ل دەکرد
 ل دەکات، ک و گۆڕانکارییانست بوە هتڕدەگ ک

. ی سوددا هاتووە ماوەی ئو چند سادا بسر کۆمگه
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ە ئستا ئو بۆ سودکی دەومند گڕاوەتوە و ئو سود
سود . هژارە نیی، ک بر ل شش ساڵ بجی هشتبوو

یکی پیشسازی دەنا، ئمیش  هنگاوی خرای برەو کۆمگه
بسر بژوی و ڕەوتی گوزەرانی ژیانی خکی و دارایی 

  .وتوە دیار دەبت
هر ل سرەتای ئم قۆناغی ژیانیدا، لو دوورگیی 

دەست دەکات ب نووسینی شیعر، دەمانچ ل سیری دەردەهنت، 
ل پاڵ . ل شیعرەکانیشیدا ئو گۆڕانکارییان ڕەنگ دەدەنوە

شیعرەکانیشدا دەست دەکات ب نووسینی چند ڕۆمانک، وەک 
خۆیشی ئاماژەی بۆ دەکات، دەیوت ڕووبڕووی نووسری 

  .بووەستتوە و شان بدات ل شانی ئو) فیکتۆر هۆگۆ(فڕەنسی 
گرینگترین برهمکانی )  ئوسری دوورگگلل(ڕۆمانی 

ئم ڕۆمان ل ژیانی . ئم قۆناغی نووسینی ستریندبرگن
خۆی، ل گشتکانيیوە، ل توانینکانیيوە بۆ سروشت و 
دین، ل براوردکارییکانيیوە لگڵ نووسرە گورەکانی ئو 
دا، سردەمی ئورووپا و ل شڕەکانيیوە لگڵ ئافرەت

ئکسل پاوانی ڕۆمانک، هزکی . سرچاوەیان گرتووە
گورەی ل سروو تواناکانی مرۆڤی ئاسایی و سروشتوە 
هی، دەتوانت پشبینيی ڕووداوەکان بکات و لودیو 

  .سنوورەکانی واقیعوە شتکان ببینت
ستریندبرگ لم ڕۆمانیدا وەک زۆربی ڕۆمانکانی تری، 

تراجیدیا و کۆم و دەکات، لککان تموو ئاستر هسدیا ل
هندک ڕوویشوە سیمایکی ئاهنگئامز لخۆدەگرت و 
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دەبخشت ب ) کۆمدی/ تراجیدی(بنماکانی ئۆپرایکی 
کری گشتيی ڕۆمانتمۆسفر و ئڕووداو و کاراکت.  

 م و لستۆکھۆ یدا دەکات، لم ڕۆماننووسینی ئ کار ل ک
شایتی خریکی خۆ ئامادەکردن دەبن بۆ شانۆی پاد

  ).ئوستاد ئولۆف(پشکشکردنی شانۆنامی 
ئم نمایشی شانۆی پادشایتی سرکوتنکی گورە 

کارین و (بدەست دەهنت، ستریندبرگ و هردوو کچکی 
تدەبن) گر کمایشمی نکوی یدوای . ئامادەی ش

وای بینران ، لسر دا)ئوستاد ئولۆف(پشکشکردنی 
ستریندبرگ دەچت سر تختی شانۆ و وەمی چپڕزانی 
. بینران دەداتوە و تاجگوکی گورەیش ل سری دەنن

ڕۆژی دوایی تکای ڕۆژنامکان و ڕەخنگرە دیارەکانی ئو 
دەم ب نمایشکدا هدەدەن و ئاماژە بۆ بهزیی دەقک و 

  .نووسکی بون، دەکنتوانای نووسر وەک شانۆنام
 توکانی، دەکشانی شیعر و ڕۆماندا شانبم هاوینر له

و ب دیدە ناتورالیستییکی ) بلزاک(خوندنوەی برهمکانی 
ئو نووسرە سرسام دەبت؛ فلسفی توانینکی 
ناتورالیزم و بنما هونری و فیکرییکانی بلزاک ب شوەیک 

 ڕۆمانکانی ئو قۆناغی ژیانیدا ڕەنگدەدەنوە، ل شوەکان، ل
. هروەها ستریندبرگ و بلزاک دەبن دوو هاوڕی نزیکیش

بلزاک یکک لو کس کمانی، ک ئاستی هاوڕیتییکی 
لگڵ ستریندبرگ هر برەوپشوە دەڕوات و ئو 

  .پیوەندییی نوانیان هرگیز تکناچت
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 وشتی سود و دەستبرداربوون ل سیری گشتک بناو سر
توە،  ستریندبرگ همیش بیری ل سروشتی سود کردووه

 یادی کردبت سروشتی  نھا شتک که  ته یش ژیاوه ک ل تاراوگه
کانی ساڵ،  کان، وەرزه  دوورگه ، ژیان له جوانی سود بووه

کانیدا  مه رهه به ریاکان له  نی ده می و دیمه شتی پاپۆڕی هه گه
لی سود  ها زۆرجار گه روه ، هه بووه وامیان هه رده کی به ییه ئاماده
کی دینامیکی  ندییه یوه  په دا ژیاون، له و سروشته ی له که و خه و ئه

ندین جار  ، چه یان داگیرکردووه ره م نووسه و بزۆزدا هزری ئه
  تی له  و ویستویه وه ته کی سود کردووه  سروشت و خه بیری له
  وه کانه  چیا و دارستان و ڕووبار و دوورگه ، له وه سروشته
 شاکارکی  ک له ی بکات، سروشت و خه که که باسی خه

ی بۆ  له م هه  بۆ سود، ئه وه ڕته شگه  ده که.  وه دا کۆبکاته وره گه
تیی   یارمه دا، به١٨٩٠ سای   له سته به م مه خست، بۆ ئه ڕه ده
شتکی   گه وه  باکووری سوده ی بۆنیر، له وه زگای بوکردنه ده

ی  وه  شهر هه: کات ست پده  شوازی ڕپۆرتاژکدا ده ری له هونه
جار ندک  ر و هه فه نده مه م و شه له  به ، به وه منته  شونک ده له
نووست،  گرت و ڕاپۆرت ده  ده ڕت، ونه گه یش ده  پیاده به

و شار،  م شار بۆ ئه له. کات ت دهکی سود و سروش باسی خه
  .وی تریان  بۆ ئه وه یه م دوورگه رم و له و هه رم بۆ ئه و هه له

کی  کانی نوان خه شه  هاوبه وت خاه یه دهستریندبرگ 
 وەرزەکانی  ، به وه  سروشته کانی مرۆڤ به ندییه یوه ، په وه بدۆزته
 و  وه  شی بکاته وه کانیشه ه  ئاژه ت به نانه  و ته وه ساه

م  کانی ئه  نامه کک له  یه له. ی خۆیان بۆ بکات وه خوندنه
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. ژار  و هه نھا، ب پاره ماندوو، پیس، ته: "تی یدا، نووسیویه شته گه
  ."م ڕزیوون سته قی جه  ئاره رم، به کانی به جله

ستکردن   ستۆکھۆم، دواتریش ده  لهستریندبرگی  وه مانه
 سیری و  ی تر له نو سروشتی سوددا هنده  بهی شته م گه به

و  ی له وه ر له کدا به یه  نامه  و له وه خاته کانی دوور ده منداه
  وه ی بۆ ئه ، ئاماژه ى ناردووه)سیری( بۆ  ، که وه ڕته ی بگه شته گه

وان  نھا بژی و با ئه  ته وت به یه ودوا ده مه له"و   ئه  که کردووه،
  ."خۆنمشوری خۆیان ب

 جاران ئاۆز  ستریندبرگ و سیری زیاتر لهکانی  ندییه یوه په
کتری و بزرکردنی   و تاوانبارکردنی یه رکۆنه  سه ونه که ب، ده ده
  له.  نوانیاندا کی شیرین له رییه وه موو شتکی جوان و یاده هه

واوی   ته یان به که رگیرییه  هاوسه وه ـه١٨٩٠کانی سای  کۆتاییه
. ڕوات کی ده کجاره کی یه یه وه و قۆناغی کۆتایی و جیابوونه ره به

کی  می خه رده  به ک، له یه موو شوه  هه وت به یه ستریندبرگ ده
و کسا و یاسایشدا سیری بشکنت، تاوانباری بکات و خۆی 

نگیری  کانی کسایش الیه شه ک پشان بدات، قه ک قوربانییه وه
کی  یه  گۆشه ردوو ال، سیری له  هه بهن و  که ستریندبرگ ده

ن  که ت دینیشدا، گیر ده نانه رگیری و ته سکی موراڵ و هاوسه ته
  .  و  ملی ئه نه خه کان ده موو تاوانه و هه

  موو کشه دا هه مه رده و سه  له ، که نیسه دوای بیاری که
ق و  وە، ته گیرساونت  کسه  یاسا له ر له کان، به تییه یه کۆمه

دا ١٨٩١ سای  ستریندبرگ لهی سیری و  وه جیابوونه
ک  یه موو شوه  هه  سیری به نده رچه هه. نردرت بۆ دادگا ده
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  ، داوای لبوردن له وه  هور بکاته که وشه دات ڕه وڵ ده هه
  خاته کان ده  و گوناهه ه  هه ندک له کات و هه ستریندبرگ ده

موو   هه ک کسا به روه  دادگایش ههستۆی خۆی، ر شان و ئه سه
کات، ئویش درخی ناکات  نگیری ستریندبرگ ده ک الیه یه شوه

تیی خۆی، چ  سایه تی پیاوساالری، ناوبانگ و که سه موو ده  ههو
ت  نانه ی نادروست، ته گه هنت، به کارده  دادگا به  کسا و چ له له
  . وه ن  کۆبکاتهدات شاهدی درۆز یش ده وه وی ئه هه

پی بیاری دادگا، سیری  دا به١٨٩١ل مانگی سی سای 
؛  وه کرنه کتری جیاده  یه ستریندبرگ لهفۆن ئسن و ئاوگۆست 

ک  میش وه کی که  پارەیه  الی سیری، به ونه که کان ده منداه
.  وه بدرته کان ده  ستریندبرگ بۆ منداه  له ، مانگانه قه فه نه

 بۆ سیری  وت کشه یه یش ده وه برگ دوای جیابوونهستریند
رامۆش بکات و  دات بیاری دادگا فه وڵ ده  هه ۆ نموونه، ب وه بنته
  . وه  سیری بکات و جیایان بکاته کانیان له منداه

ندین تاوان  ر چه  سه ی بۆ بچته سته به م مه ی ئه وه بۆ ئه
ست  ستی، ده دمه ی، بهوشت دڕه  به وانه  پاڵ سیری، له خاته ده

کردنکی نادروست  رده روه تی تردا و په ڵ ئافره گه وکردن له تکه
  ک باوکک هیچ گرینگی به ستریندبرگ خۆی وه. کان بۆ منداه

 بۆیان،  وه یبته یشی دادگا ده یه  پاره و به کانی نادات، ئه منداه
  .خات وێ دهموو شتک پشتگ  و هه وه دزته نادات و خۆی ل ده

ندین   دادگا، سیری چه وه وته که  ده که له سه نوێ مه رله سه
  کانک له ، خه وه کاته کانی ستریندبرگ کۆده گه  دژی به گه به

،  وه بته  ڕۆژی دادگایش نزیک ده گرن، که دادگا پشتی ده
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  رویژ و له  نه  پاپۆڕ له هت، به ج ده ستریندبرگ وت به
م زۆر   پاریس، به نته یه گه  خۆی ده وه نه نده هی ل ڕگه

ری  به ورو کانی ده  کۆدوورگه  و خۆی له وه ڕته گه ، ده وه نامنته
 دادگا  موو داواکانی له یش هه مه ، به وه شارته ستۆکھۆم ده

  رگیريی پ له ی ژیانی هاوسه رده  په یه م شوه به. دۆڕنت ده
  . وه درته کی داده کجاره  یه برگ بهی سیری و ستریند کشه

ی تر تووشی   سیری هنده ی له وه  دوای جیابوونهستریندبرگ
نو  بت و له موو شتک ده  هه بوون به گومان و دوودی و بوانه

  وته که یشدا ده وه ڵ ئه گه ژی، له هادا ده کی ڕه م و تاریکییه خه
م  کی که یه  ماوه ها به روه هکان، ه  سروشتییه ی زانسته وه لکۆینه

 سای  نووست، بۆ نموونه  ده بی و شانۆنامه ده می ئه رهه ندین به چه
،  وه م وریاکردنه که یه ( وت شانۆنامه ی نۆ مانگدا حه  ماوه  و له١٨٩١

هتد ... و ) ویستی دایک، تاقمک رگدا، خۆشه م مه رده  به له
کان باسی   شوه ک له یه ه شو موویان به رهه  هه نووست، که ده

  ی له  کورتانه و شانۆنامه کک له یه. ن که  ده وه دابان و جیابوونه
ینووست،   سیری ده ی له وه دا دوای جیابوونه١٨٩٢سای 
  ستریندبرگ به  ، که قه م ده ئه.   ـه) ئاگر یاریکردن به(ی  شانۆنامه
کی  یه وه نگدانه ، ڕه هی بۆ کردوو یی ئاماژه رده کپه کی یه کۆمیدیایه

  نده رچه هه. تی کانیيه ندییه یوه وخۆی ژیانی خۆی و په ڕاسته
م  ، به د کردووه  کۆمیدیا ناوزه ی به که ستریندبرگ شانۆنامه

زموونی  مای ئه  بنه ، له وه ندین ڕووه  چه  و له شه کی ڕه کۆمیدیایه
نوان ژن و پیاو کانی  ندییه یوه وش و په ، باسی ڕه وه ژیانی خۆیه

   خانووه کک له  یه ی له که نج و ژنه کشکی گه ونه: کات ده
م   هاوڕکانی ئه کک له ژین، ڕۆژک یه کدا ده یه کانی دورگه هاوینه
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کات  ست پده کی ئیرۆتیکی ده یه مه کات، گه ردانیان ده  سه کشه ونه
کی  ندییه یوه ن پهیا که  و میوانه که کشه یش نابات ژنی ونه و هنده
   له ها ستریندبرگ جگه روه هه. ن که ست پده ویستی ده خۆشه

ست  نووست و هه چیرۆک ده  شیعر و نۆڤت و کورته شانۆنامه،
  وه  دوای خۆیانه کانی له  منداه کات، که  ده یه وره  گه و بۆشاییه به
  . جیان هشتووه به

    

 انکی ترهمی ژی کش و وه ی ونهستریندبرگ
ند  کشان و چه  ونه وته که دا ده م ساه ر له  ههستریندبرگ

ندک  ی بیانفرۆشت و هه و نیازه کات، به ک دروست ده تابلۆیه
م تابلۆکانی هیچ  ، به وه باری گرانی ئابووریی ببوژنته

ستى  بینی ده  ده ونی پوه ی خه یه و پاره واجکیان نابت و ئه ڕه
 ژیانی  ندی له تمه ها و ڕۆکی تایبه کشان به ونه. وت ناکه

نگی  کانیدا ڕه  نووسینه  لهییش م کاره ، ئه بووه ستریندبرگدا هه
ی  چوونه  هه  پ له و جیھانه ی ئه  و زۆرجار ونه وه ته داوه
 نوان ئاسمان و  ، جیھانک له روونی خۆی کشاوه ی ده وه ناوه
  ستریندبرگ به.  پکداچووندان هکاندا ل وره  گه ریاچه ده

همکی بۆ ژیانکی تر و   وه وه  تابلۆکانیه کشان و له ونه
همی ژیان و  ، وه  خوقاندووه وه  سروشته کی جودا به ندییه یوه په
کان  تییه  مرۆڤایه ندییه یوه  په  له وه وتنه ونی واقیع و دوورکه خه
  .بات کشانیان ده و ونه ره به

ر س قۆناغدا،  سه کرن به ش ده ی ستریندبرگ دابهتابلۆکان
، ١٨٧٠تیش سانی  تایبه نی الویدا، به مه  ته م قۆناغ له که یه

کردن  رایین و خۆئاماده نگاوکی به  زیاتر هه م قۆناغه تابلۆکانی ئه
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، ١٨٩٠تای سانی  ره  بۆ سه وه ڕته گه می ده ، قۆناغی دووه بووه
 سیری، ستایلی  ی له وه ، دوای جیابوونه١٨٩٢تیش سای  تایبه به

  وه ـه١٩٠٠ سای  ، دواقۆناغیش له وه دۆزته تی خۆی ده تایبه
ی  ریا، ئاسمان، کازیوه  تکای تابلۆکانیدا ده له. کات ست پده ده
ریاکان مۆتیڤکی گرینگی سروشتن؛  ناری ده یان و که به ره به

کانی   چیرۆکه رت و لهگ خۆ ده سروشت شوازکی میتۆلۆژی له 
کی   دونیایه خ و له کانی دۆزه ردوون و ئاسته خوقاندنی گه

  . وه بته  نزیک ده وه همه  و وه ندشه ئه
 کاتی  له: "  کردووه وه ی بۆ ئه ستریندبرگ ئاماژه

ی  وه بۆ ئه. کشم  ده م، ونه  هیچ ناکه کانمدا، که پشووه
  وره ندی یان گه امناوهم، خامکی م تابلۆیکیش دروست بکه

 دوو یان س   به ک بتوانم تابلۆکه یه  شوه بژرم، به ده هه
  ."بت ی ئیلھامم هه ر هنده م، هه واو بکه عات ته سه

کشاندا   ونه تيی له ستریندبرگ ستایل و شوازکی تایبه
  وه کانه رییه زموونگه بستراکت و ئه  ئه  میتۆد و ڕبازه ، له بووه هه

ی  که مه رده پش سه  زۆر له  وه ندک ڕووه  هه له.  وه ته نزیکبووه
 تا  کان کردووه نگه وی ڕه چی تکه  گه ، بۆ نموونه  بووه وه خۆیه
رفراوان  کتۆرکی به همان کاتدا ستر  هه کی قووڵ و له ودایه مه
نگی   و ڕه کانی سووتاندووه نگه  ئاگر ڕه ها به روه خۆبگرت، هه له
رییان زیاتر و  ریگهی کا وه ، بۆ ئه ی ل دروستکردوونتر
  .هزتر بت به

 ماڵ و منداڵ،   له وه یی، جیابوونه روونی، بپاره بارودۆخی ده
  ڵ هاوڕێ و چینه گه ری، ناکۆکی له  دابانی هونه ستکردن به هه
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نوێ بیر  رله ن سه که ستریندبرگ ده  ی سود، وا له که ڕۆشنبیره
  . وه جھشتن بکاته ر و سود به فه  سه له

ژیا،  رلین ده  به دا له و کاته  له ی هاوڕی، که)ئووال هانسسۆن(
  وته رلین بکه و به ره دات به نووست و هانی ده کی بۆ ده یه نامه

  و له  ئه ، که وه خاته  بیری ستریندبرگ ده وه تی ئه تایبه ڕێ، به
ڕزان  په  چه  به بیت بۆ ئرهر تۆ  گه ئه: " یه وره مانیا گه ئه

ن،  نگرانت هه  زیاتر شانس و الیه کرت، تۆ لره پشوازیت ل ده
  ."ستی پ ناکرت ک هه یه  هیچ شوه  به که

کان،  روونییه  ده موو کشه رباری هه گ سهستریندبر
ش   سود پشکه کانیشی له تی و دابان، شانۆییه رامه بده
و  ی ئه که  ڕۆشنبیرییه نده ڵ ناوه گه ها له روه کران، هه ده نه
بت،  ندا ده الیه مه هزی هه کی به  ناکۆکییه ی سود، له مه رده سه
  کانی و له مه رهه واجی به ر ڕه  سه یش کاری کردبووه مه ئه

ستریندبرگیان موویان   هه مانه ئه. فرۆشران ده کاندا نه بازاڕه
 بیاری  گاته  زوو ده وه ئهر  به تووشی بھیوایی کردبوو، له

ج  نوێ سود به رله  وت و سه کاته کۆتایی و پشت ده
  .هتوە ده

،  وه  ستۆکھۆمه دا له١٨٩٢ مانگی نۆی سای   لهستریندبرگ
ی  که  داراییه  گرانه  و باره ژاره ی، په که ی، دوودییه که نائارامییه

و  مانیا له ئه.  ڕێ وته که همانیا د و ئه ره بات و به ڵ خۆی ده گه له
ختکی   قۆناغی ڕنیسانسدا بوو، بووبوو ب پایته دا له مه رده سه

کان   کولتوورییه  و دیده له سه کولتووری و وتکی جیھانی، مه
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 توانا  ڕواننه  ده وه  چاوی ڕزه بت و به خکی بھاوتایان ده بایه
  .مانیایش ی ئه وه ره کانی ده رییه ڕۆشنبیری و هونه

ورووپای  کانی ئه نده رمه ر و هونه  نووسه شکی زۆر له به
م  له. ژیان مانیا ده  ئه ورووپا له ت و وتانی باکووری ئه ڕۆژهه
  رگردرابوونه ستریندبرگ وهکانی   شانۆنامه شک له دا به کاته
رلین و  مانی، باوک و خاتوو ژولیا ل به ئهزمانی ر  سه

  .مانیا نمایش کرابوون تری ئهکانی  شاره
  

  رلین به
  تا له ره  سهستریندبرگ

بت، بیر  رلین جگیر ده به
کی  رییه له  گه وه کاته  ده وه له

کانی  ، پالنه وه فۆتۆگرافی بکاته
و  وتوو نابن، ئه رکه سه

وێ  یش ک له سودییانه
 هاوڕێ  بنه تا ده ره ژین سه ده

  دوژمن کیش به یه و پاش ماوه
 خۆی ناگرت و   به و جگه

ش مانگدا  ی شه  ماوه نھا له ته
 زستانی سای  ستریندبرگ له.  وه گوزته چوار جار ماڵ ده

هنت، گوتار  ست ده ده وتن به رکه ندین سه رلین چه  به دا له١٨٩٢
ی  ، شانۆنامه وه کاته کاندا بو ده  گۆڤار و ڕۆژنامه له
.  کرت  نمایش ده وه وره تنکی گهو رکه  سه به) رز نقه خاوه(
تمۆسفری   و ئه کتۆر و ژینگه  ستره  له نزیکه) رز نقه خاوه(
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 ١٨٨٨ هاوینی سای  کهستریندبرگ،  و  وه ـه)باوک(ی  شانۆنامه
   له شک بووه ینووست، به ده) خاتوو ژولیا(ی  ڵ شانۆنامه گه له

  .ناتورالیزمیکی ڕیالیزم و  ی بۆ شانۆیه که  نویه پرۆگرامه
رز  کک به ی هیچ چه وه ب ئه دا پیاوک به یه م شانۆنامه له
کانی  ڕووداوه. کوژت ی ده که  کۆنه ، مردی ژنه وه بکاته

: دات کدا ڕوو ده  یه  دوورگه   هاویندا و له ، له که شانۆنامه
  ند، ئادۆف و تکال له رمه ختیاری هونه ژنومردکی به

پ گوستاڤ،  ژین، له دا ده ی هاوینه  کرگرتهکی ساکاری خانوویه
.  ک قارچک هدەتۆقت ر وه ، هه  مردی پشووی تکال بووه که

ختیارە   به م ژنومرده  ئه  هاتووه پیوەندیی وه گوستاڤ بۆ ئه
ی  گوستاڤ گیرۆده.  وه کتر جیا بکاته  یه  له تک بدات و

   زیان به ک بووه یه  شوهر  هه وت به یه  و ده یه وه ندنه سه تۆه
   له ککه کیشی یه رگیرییه نت، تکدانی هاوسه یه تکال بگه
  .کانی ئامانجه
ر  رامبه ی به ڕخوازانه  قین و شه  دیدکی پ له ره م کاراکته ئه
ب )  قوڕکی(نھا  ت ته و ئافره  بوای ئه ، به یه ت هه  ئافره به

رکی  یکه وت په یه ی ده یه شوهو  ، تا به ستی پیاوه فۆرمی ژرده
  که قه ها ده روه جوانی و خۆشی بۆ خۆی ل دروست بکات،  هه

ت و  ژادی ئافره ر نه  بۆ سه  هرشی گرۆتکسانه  له په
  .کسانیی نوان پیاو و ژن کانی یه مکه  چه کردن به گاته
  گره خنه بت، ڕه کی زۆری ده رییه  کاریگه یه م شانۆنامه ئه
رانیش  ن و بینه که یری ده  سه وه  ستایشه کان به مانییه ئه
م   ئه یش که ئو هۆکارانه.  وه نه که  ئامزی بۆ ده وه ڕی هزه وپه به
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کانی  وتنه رکه  سه کک له  یه کاته رلین ده  به  له رییه شانۆگه
کانی   ڕووداوه  پ له  چه ، کشه که قه زمانی ده: ستریندبرگ

یی،  رگیری، ئیره کانی هاوسه له سه ، مه ره س کاراکتهو  نوان ئه
کان و  ره  کاراکته یش به م مۆتیڤانه ی ئه وه ستنه دپیسی و به

ها  روه دا، هه که کانی شانۆنامه  ڕووداوه برجستکردنی له
کی قووی فراوانی  ودایه  دیدکی گشتگر و مه ستریندبرگ له

  کانی ڕۆناون ره  کاراکته وه  مرۆڤهروونی کانی ده کییه ره ما سه بنه
ک که  یه  شوه ی سایکۆلۆژيی بۆ کردوون، به وه و شیکردنه

یش  م هۆکارانه ر ئه به ر له هه. نابن  هیچ شون و کاتک  پابندی
کاندا،   ڕووداوه مانیا خۆیان له  ئه  له یه م شانۆنامه کانی ئه ره بینه
کان پی  ره  کاراکته ی، که و زمانه هت ل نانه کاندا و ته ره  کاراکته له
  . وه دون، دەدۆزنه ده

وی  م شه که  یه له) ئمیل شرین( ناوی  مانی به نجکی ئه گه
 زمانی سودی  نجه م گه بت، ئه  ده دا ئاماده)رز نقه خاوه(نمایشی 

  کات، که  کاری تده  هنده که ، نمایشه رگیش بووه زانت و وه ده
موو ژیانی خۆی بۆ  دات هه  بیار ده وه ره  ده  دتهله نمایشک

ئمیل . رخان بکات ستریندبرگ تهکانی  رگانی شانۆنامه وه
کانی  رگانی شانۆنامه  وه وته که  ده وه رۆشه  په شرین به

   له ره م نووسه  زمانحای ئه شبته ها ده روه ستریندبرگ، هه
  .مانیا ئه

رلین نمایش   به له) رز نقه خاوه(ی   شانۆنامه همان کاتدا، ک  هه له
  ستریندبرگ لهیش  یه م شوه  پاریس، به کرا، خاتوو ژولیا له ده

یی و  وه ته  ناوکی نونه بته  ده وه کانيیه ی شانۆنامه ڕگه
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ورووپادا نمایش  کانی ئه وره  گه خته  پایته کانی له شانۆنامه
  .کرن ده

رانکی باش بۆ خۆی دابین  ین گوزهرل  به ستریندبرگ له
: زانت دایکبوونی خۆی ده می له  شاری دووه کات و به ده
  نووست، به ڕوان ده کات، نیوه  ده کاندا پیاسه  باخچه یانیان له به
نیشت و  کاندا داده  باڕه ی شانۆکان، له ویش دوای پرۆڤه شه

  .کات ست ده خۆی مه
رلین  ی به مه وده کانی ئه ینگه گر  باڕه کک له ستریندبرگ یه

نووست،  وێ ده بینت، له وێ هاوڕکانی ده  مای خۆی، له کاته ده
  .ڕنت په کانی ڕاده بینت و کاروباره ت ده ، ئافره وه خونته ده

رویژی ئدوارد  کشکی نه ڵ ونه گه رلین له  به ستریندبرگ له
مانی  زیشککی ئهدۆف پاوڵ، پ ندی ئه ری فینله مۆنک، نووسه

نکی پۆلۆنی  ر و مۆسیقاژه کارڵ لودڤیگ شالیش، نووسه
ر  ند نووسه ل و چه مانی ڕیشارد دمه پزریبسزکی، شاعیری ئه

و  رویژی و دانیمارکی، له کشی تری نه ندکی ونه رمه و هونه
  نیان له مه موویان ته  هه مانه ئه.  وه ته وامی کۆبوونه رده  به دا به باڕه

  به ستریندبرگ  یشه وه ر ئه به ر له بت، هه متر ده ستریندبرگ که
و  ر به ، خۆیشی هه ری خۆیان دەزانن مامۆستا و ڕنیشانده

کان   شوه ک له یه  شوه  به م گروپه ئه.   فتاری کردووه  ڕه یه شوه
ئدوارد مونک . بت  ده وه ر ستریندبرگه سه رییان به کاریگه
  وانی تر له کشت، ئه ناوبانگی ستریندبرگ ده بهکی  یه ونه
ستریندبرگیان کانیاندا باسی   و کتبه نووسین و نامهری،  وه بیره
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ویستی و ڕزی بۆ  ، خۆشه کردووه خراپی  و به باشی به
  .ها ڕق و قینکی زۆریش روه بن، هه رده ده

م  کهی  می تازه رهه نیدا به مه ی ته م قۆناغه ستریندبرگ  له
  ندییه یوه ک و په وبوونی خه کان، تکه بت، ژیانی باڕه ده

رشوبوی   په ست به ن و هه به کانی ده موو کاته کانی، هه ددارییه
  و به ژی، بره کانی پشووی ده مه رهه ر به سه کات و زیاتر له ده

  .کات  دروست ده نديی تازه یوه دات و په  و ناوبانگی خۆی ده پگه
رلین  رلین، ژنانی به  به گاته ت ده ک دوژمنی ئافره  وهبانگیناو

ن و  که یر ده  سه وه ت و پیجۆرییکه زه  له  جۆره  به مه ئه
یش بديی خۆی ناکات ستریندبرگوه،  وت لی نزیک ببنه یانه ده

کان  ندییه یوه په. ستت به تک ده ند ئافره ڵ چه گه ندی له یوه و په
کانی   سکسییه زووه نھا ئاره وت ته یه ده بن و کاتی ده
ت،  ژادی ئافره  نه کیش گوێ ناداته یه  هیچ شوه ، به وه دامرکنته

یش  ستت، هنده به مانی ده تی ئه ڵ ئافره گه ندی له یوه  په نده چه
ڵ  گه نھا یان له  ته  به ک بووه ر هۆیه  هه  به تانی تر، که ڵ ئافره گه له

  .رلین ژیاون  به ن لهکانیا مرده
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  ستریندبرگ و فریدا ئوول
 

کی   مانگی یه  لهستریندبرگ
  کک له  یه دا له١٨٩٢سای 
  بی و کۆڕه ده  ئه ساۆنه
ی )ل فریدا ئوو(کاندا  ییه وژه
بینت،  ن بیست سان ده مه ته
مان سادا   مانگی دووی هه له
تینی  کی به ندییه یوه په

انیاندا  نو ویستی له خۆشه
  .بت دروست ده

کی وتی  فریدا ئوول، خه
کی دیار  دەی وا ، خانه مسایه نه

  ستۆیشتوو بوون، له و ده
  ند و له مه وه کی ده یه ماه بنه

  کی پ له یه ره خانووبه
  وره ستدا گه رده ک و به نیزه که

.  کی کولتووری و سیاسیی هبووە یه وپایه ، باوکی پله بووه
ی  مه و ده کانی ئه  گرینگه  ڕۆژنامه کک له نی یه فریدا خاوهباوکی 

  و ژینگه ننا و دامودەزگای میدیایی هبووە، فریدایشی له ڤیه
فریدا  .  کردووە رده روه کی مۆدردن په یه  شوه دا، به کولتوورییه

ر خوندن   به ریتانیاش خرابووه نسا و به ڕه  فه مسا، له  نه  له جگه
ک  یش وه وه ر ئه به ر له هزی هبووە، هه کی به تییه هسای و که
یامنر و  نووس و په گری شانۆیی، ڕۆژنامه خنه رگ، ڕه وه
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   لهWiener Zeitungی  ی باوکی بۆ ڕۆژنامه ر ڕاسپارده سه له
ستریندبرگی ناسیوە   وه یه و ڕگه ر له ، هه رلین کاری کردووه به

  ڵ پیاوان کردووە و باکی به گه  له ی سکی ئازاد مامه ک که و وه
  .هیج نبووە
ند  ی چه که  ڕۆشنبیرییه نده  ژیانی کولتووری و ناوه فریدا له

تكی کۆسمۆپۆلیتیکی   ئافره وتکدا ناسرابوو، بووبووه
رلین، پاریس و  مسا، به  نوان نه ستی له هرب  سه کولتووری و به

  . ندین زمانی زانیوه و چه  ڕاوه  و گه ندا کاری کردووه نده له
تدا   ئافره  له ی، که تانه و سیفه موو ئه ، ههستریندبرگ

خۆ،  ربه سکی ئازاد، سه که:  وه دۆزته  فریدادا ده یویست، له ده
  تکی شۆخ و به  ئافره وه موو شتکیشه  پش هه ند و له رمه هونه
ی نوان  که ندییه یوه ر په سه فریدا دواتر کتبک له.  کت بووه ته ئه

  وه ی بۆ ئه دا ئاماژه و کتبه نووست، له ستریندبرگ دهخۆی و 
  . کان بووه موو شته ری هه ستپشخه  ده میشه و هه  ئه ، که کردووه

،  ت کردووه شی ئافره  باوه زی به  حه نده ستریندبرگ چه
 و  یش دی پیسبووه  بژی، هنده یتوانیوه ت نه ب ئافره  به نده چه
،  یش وای لکردووه مه ، ئه رمن بووه سکی شه مان کاتدا که  هه له
یی و دپیسی،  ئیره.  کات نه تک هه ڵ هیچ ئافره گه  له که

ڵ خۆی و  گه ن له ڕکی درژخایه ی شه ستریندبرگی گیرۆده
  . ی کردووه که ره وروبه ت و ده ڵ ئافره گه له

دا  کی کراوه ندییه یوه  په گ لهڵ ستریندبر گه  فریدا له نده رچه هه
کی   خه ن، خۆیان له که رگیری ده  نھنی هاوسه م به ، به بووه
رگای پ  رده تی تر به ندک ئافره ، ستریندبرگیش هه وه شارنه ده
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 ژان  ڕکی تری پ له تای شه ره  سه بته  ده م بارودۆخه ئه. گرن ده
  .فریداو ئازار، چ بۆ ستریندبرگ خۆی و چ بۆ 

واکی  ک هه زانت، وه  ده و نھنییه کان به  ڕۆژنامه کک له یه
ی   جگه بنه  و ستریندبرگ و فریدا ده وه کاته گرینگ بوی ده

ندی  یوه بت په فریدا ناچار ده.  کی ۆکی خه  و قسه باس و قسه
موو  هه. ربگرت ندیی ل وه زامه  بکات و ڕه وه  باوکییه به

 ناو و ناوبانگی ستریندبرگیان بیستبوو،  ی فریدا، که که واده خانه
  له. ڕوانی یان ده رگیرییه ندی و هاوسه یوه م په  نائارامی له به

کی  یه  شوه دا ستریندبرگ و فریدا به١٨٩٣مانگی چواری سای 
  . کتری ری یه  هاوسه بنه رمی ده فه

  

  ن نده  بۆ له وه نگوینییه  مانگی هه له
 بیستی  برگ و فریدا لهستریند

 دوای  فته ر دوو هه مانگی پنجدا هه
چن  نگوینییان ده ند و مانگی هه ماوه زه

  دات له وڵ ده فریدا هه. ن نده بۆ له
ی  وه تیی بوکردنه ریتانیا یارمه به
کانی تریندبرگ بدات و  مه رهه به

ش بکرت، بۆ  کانی پشکه شانۆنامه
کانی  ندییه یوه هموو پ  هه سته به م مه ئه
کات  ندی ده یوه تا په ره ڕ، سه  گه خاته ده
  ، به وه ندکی شانۆکاره رمه  هونه به

ی    شانۆ  له که) تۆماس گرین(ناوی 
The Independent Theatre کار 



@ @@@

 QRT

مان کاتدا   هه ن، له ش بکه پشکه) باوک(ی  کات، تا شانۆنامه ده
ی  وه  بۆ بوکردنه وه ـه)هینمانولیام (زگای   ده کات به ندی ده یوه په
  . ئینگلیزی کانی به مه رهه به

وتوو نابت، ستریندبرگ  رکه  سه ن هنده نده ی له ره فه م سه ئه
ی بۆ  بت فریدا قسه  ناچار ده میشه زمانی ئینگلیزی نازانت و هه

  ی، که وه  له  جگه مه ئه. ربگت وانیشی بۆ وه ی ئه بکات و قسه
ها  روه ژی، هه روونیی خراپ و پشودا ده  بارکی ده خۆیشی له

ی   و ناوبانگه و پگه بت و ئه ناسراویش ده سکی نه ن که نده  له له
  کان به  شته تاوه ره  سه ر له هه.  رلینی نابت پاریس و به

 زیاتر فریدا  که وه ، دەزگای بوکردنه وه ونه که  ده وه وانه پچه
ن،   بکه ه و مامه ڵ ئه گه وت له یانه رنجیان و ده سهی   جگه بته ده
  کارکردن له وه  و پکه کی هاوڕیانه ندییه یوه بت، په ر وایش ده هه

ستریندبرگ . بت زگای ناوبراودا دروست ده نوان فریدا و ده
ن  نده  له  و فریدا له وه ڕته گه نیا ده  ته ند ڕۆژک به دوای چه

نووست و  ک بۆ ستریندبرگ ده یه  نامه وه نه نده  له له.  وه منته ده
 ڕاشکاوی  توانم به ئستا ده! وت من تۆم خۆشده: "...ت ده
...  یه ک تۆ بوونی هه سکی وه زانی که مده من نه.  ت پ بم وه ئه

  ندک جار تووڕه تناسم، هه  ده وه  نزیکه بینم، له و دواتر من تۆ ده
زیاتر و . ختیار نیم  به م، که که ست ده  جاریش ههندک بم، هه ده

  وت، به موو گیانم خۆشده  هه زیاتر خۆشم ویستیت، تۆم به
  ..."وت  خۆشده کی شتانه یه  شوه کانم، تۆم به سته موو هه هه

  



@ @@@

 QRU

 نگی نائارامی زه
  وت به  نایه ، که وه کاته ستریندبرگ، فریدا ئوول ئاگادار ده

) گوتاری برگری لخۆکردنی شتک(نی هیچ جۆرک ڕۆما
  م ڕۆمانه مان بۆ کرد، ئه ر ئاماژه وبه وه ک له وه.  وه بخونته

کانی ژیانی خۆی و سیری، ژنی   چ و ئاۆزه ندییه یوه ر په سه له
 ڕوو،  ته کانی خراونه موو نھنییه ودا هه  و له می ڕۆنراوه که یه
کانی ستریندبرگ و   توندوتیژه فتاره کو ڕه  به وه، ر ئه ک هه نه

  ر به رامبه کانی به  خراپه  قووڵ و توانینه ق و کشه  ڕه قسه
نگیان  دا ڕه م کتبه تان له ژادی ئافره موو نه  هه سیری و به

دات،   ستریندبرگ ده یمان به  په نده رچه م فریدا هه ، به وه ته داوه
یش  مه ، به وه یخونته  ده، کچی وه خونته  نه و کتبه  ئه که
) رگری لخۆکردنی شتک گوتاری به. (شکنت ی ده که یمانه په

و  ست به کات، هه ڕاوک ده  و نائارامی و ده فریدا تووشی خورپه
 ستریندبرگ  و باوەڕەی، که  ئه گاته کات و ده  ده نووسه چاره

ی،  که ی، ژنه، هاوڕکان سکه موو که  هه موو شتک و له  هه ڕقی له
ر ساتکدا   هه زانت له فریدا ده. کانیشی ت منداه نانه خۆی و ته
 قینی ستریندبرگ  وری پ له نگ یان زوو بارانی هه بت، دره

میش  ی سیری واز له مان شوه  هه بارت و به میشدا ده ر ئه سه به
 ، وه سووڕته مومژکی نادیاردا ده  ته موو شتک له هه. هنت ده

  همکی پ له ی شتکی جوان بت، وه وه بری ئه ویستی له خۆشه
ڵ  گه ژیانی فریدا له.  ئارامی بژی ت به  و نایه فایی و ناپاکییه بوه

خی   ژیانی سیری باشتر نابت، دۆزه ستریندبرگ له
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کی  یه ک بازنه نوێ وه رله ی ژن و پیاو، سه تی، کشه ژنومردایه
  .بت دا ده هو  سوڕانه  له بھوده

دا،  رگیرییه و هاوسه ر ئه سه ند ساک به ستریندبرگ دوای چه
 سای  کان، له موو شته جھشتنی هه  و به وه وتنه دوای دوورکه

رخان  یشی ته م ڕۆمانه نووست، ئه ده) در(دا ڕۆمانی ١٨٩٨
ک  یدا وه م ڕۆمانه له. کانی خۆی و فریدا ندییه یوه کات بۆ په ده
رگیریی   ونای ژیانی هاوسه کانی تری، که مه رهه  به لهشك  به

گوتاری (تیش  تایبه ، به ی کردووه)سیری(تیی  سایه خۆی و که
 قوربانی و هرشی  بته ، فریدا ده)رگری لخۆکردنی شتک به
  .ر  سه کرته ده

  یه وه  ئه کردنه  و ڕاڤه وه  و ئاوڕلدانه ی جگای ئاماژه وه ئه
دا )رگریلخۆکردنی شتک گوتاری به( ڕۆمانی  لهستریندبرگ 

و  ـه )ئاکسل(تی ناوی  تیی خۆیه سایه  که کی، که ره ری سه کاراکته
یش )در(کانی ڕۆمانی  وانه  پاه مان شوه  هه ، به)ماریا(سیریش 
وی   ژیانی فریدا تکه یه م شوه به.  یه)ئاکسل و ماریا(ناویان 

 و ژیانی  وه بته  فریدادا زیندوو ده له، سیری  ژیانی سیری بووه
کی  یه رگیری و کشه کی ترسناکی هاوسه یه مه  گه ردووکیان له هه
  . وه ته نگیان داوه دیی نوان ژن و پیاودا ڕه به ئه

  کانی به ندییه یوه کانی و په موو ژیانی، ژنه ستریندبرگ هه
  ی، که سانه و که ل و ئه  شیعرکی هماگه کاته وه، ده ره دونیای ده

کانیدا   نووسینه  ژیانی خۆیدا، له ژیان، له  ده وه وه نیشت ئه  ته به
  .راوزدا  په یش له قدا بوون، هنده  چه  له نده چه
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کات  رخان ده شکی ژیانی ته دا به م سانه ر له ستریندبرگ هه
  له سه ی کیمیایی و مه وه ی زانیاری، لکۆینه وه بۆ تاقیکردنه

خات، بۆ  کانی پشتگوێ ده بییه ده  ئه پرۆژه.  کان انیارییهز
  وته که  ده وه بری ئه  و له وه وته که  نووسین دوور ده ک له یه ماوه

ی  وه کی زانیاری و شیکردنه یه وه ند لکۆینه نووسینی چه
  .کانی کاربۆن و گۆگرد توخمه

  وه  زانستی و تاقیکردنه وه پاڵ لکۆینه ستریندبرگ له
  له) رگری لخۆکردنی شتک گوتاری به(کانیدا، ڕۆمانی  کیماییه

  . وه کاته مانی بو ده  زمانی ئه دا به١٨٩٢مانگی نۆی سای 
ی  وره  و گرفتی گه ندین کشه  چه و ڕۆمانه ی ئه وه بوکردنه

  کرت و له  ده غه ده  قه که  کتبه ، بۆ نموونه وه نته بۆ ده
 تاوانی  ها خۆیشی به روه ، هه وه کرته دا کۆدهکان کتبخانه
کی   دادگایه درت به وشتی ده دڕه ی به وه  و بوکردنه نده پوپاگه

  .مانی ئه
مانی،  کی تری ئه دا دادگایه١٨٩٥ سای  دوو ساڵ دواتر، له

ئازاد ) رگری لخۆکردنی شتک گوتاری به(ستریندبرگ و 
رداگیراوی  سه ستبه  ده ر به  هه هک م چاپی کتبه کات، به ده
  . وه منته ده

کردنی  غه ده دوای قه ر دوابه  هه١٨٩٢ی سای  مانگی ده
و ڕاکشانی ستریندبرگ ) رگری لخۆکردنی شتك گوتاری به(

م  ئه.  وت سکی په که رده بۆ دادگاکان، فریدایش بۆی ده
شوی و   پهکات، تووشی  ده واوی فریدا شپرزه  ته  به ڕووداوه

.  ترۆپک گاته ڕی نوانیشیان ده  و شه بت و کشه  ده ڕاوک ده
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  بار ببات، ستریندبرگ هیچ گوێ به ی له که وت سکه یه فریدا ده 
ژیان،  رلین تیای ده  به  له ی، که و باخانیه  نادات و له که له سه مه

ج  رلین به ههزدا ب کردارکی به رچه  په فریدا له.  وه بنه جیا ده
  .ننا، بۆ مای باوکی  بۆ ڤیه وه ڕته گه هت و ده ده

ی  که  زانستییه وێ کتبه ، له)بروین(چت بۆ  ستریندبرگ ده
رخانی کردبوو بۆ سروشتناسی و   ته که) ئنتیبارباروس(

کانی داروین و هیگ،   تزه گرتن له خنه ری و ڕه کیمیاگه
ڕ و  یران و شه دا، پاش قه انگی یانزه م  له وه دوای ئه. نووست ده

  چن بۆ مای باپیره  ده وه ڵ فریدا، پکه گه وام له رده کی به یه ئاژاوه
ی دۆرناخ   گوندکی بچووکی ناوچه  له ی فریدا، که و داپیره

ریای  کی دفن و نزیک ده یه  ناوچه وته که  ده م گونده ئه. ژیان ده
  .دانووب
بت،  دا ده م گونده کیان له ند خانوویه ا چه باپیرانی فرید ماه

  ره تی خانووبه شکی تایبه  به تا ستریندبرگ و فریدا له ره سه
  وه گوزنه ژین، دواتر ده یدا ده  و داپیره ڵ باپیره گه دا له که وره گه

  . کان کانی ناو کگه  بچووکه  خانووه کک له بۆ ناو یه
ژی،  دا ده م گونده انگک لهند م ی چه ستریندبرگ بۆ ماوه

نووسین و   و نامه وه ریکی خوندنه ، خه وه بته ندک هور ده هه
ی  که  زانستییه یشدا کتبه١٨٩٤ سای  له. بت کشان ده ونه

.  وه کرته مانی بوده  زمانی ئه رلین به  به له) ئانتیبارباروس(
  وه  دوای خۆیه ناک لهکی ترس نگییه  بده م کتبه ی ئه وه بوکردنه

  .کات ی تر ستریندبرگ شتگیر ده یش هنده مه هت، ئه ج ده به
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وا ل ستریندبرگ ) ئانتیبارباروس ( ر به رامبه  به نگییه م بده ئه
کانی  مه رهه ڕت تا به ی تردا بگه ی ڕگه وه دوای دۆزینه کات به ده
 مانگی پنجدا   له سته به م مه ، بۆ ئه وه مانی بوبکاته  ئه به

نووست و داوای ل  ی ده که وره  گه ، کچه)کارین(ک بۆ  یه نامه
و و فریدادا  ڵ ئه گه ی دۆرناخ له  ناوچه مسا و له  نه کات بت له ده

  ، که وه کاته  بۆ کارینی کچی ڕوون ده وه ستریندبرگ ئه. بژی
  فریدا فری زمانی سودی بکات، تا بتوانت بت لره

مانی، ستریندبرگ  ر زمانی ئه  سه ربگته کانی بۆ وه مه رهه به
ی  وه  پاداشتی ئه  و دیاری، له  پاره دات، که  کارین دە یمان به په
می   توندی وه کارین به. کات، بدات ی فری سودی ده که ژنه
کی  دای ک له یه  هیچ شوه و به  ئه ، که وه داته ی باوکی ده یه م نامه ئه

  ، که وه خاته ش بیری باوکی ده وه ها کارین ئه روه ، هه وه جیا نابته
، هیچ شتکی  ناردووه وان نه کی بۆ ئه یه و تاکو ئستا هیچ پاره ئه
ی بۆ   نامه ستۆی خۆی، نه  ئه ته خستووه وان نه  ژیانی ئه له

  ی بۆ ناردوون و به  پاره ردانی کردوون، نه  سه نووسیوون، نه
 و  وت پاره ته چی ئستا ده ، که بیر کردووه وانی له اوی ئهو ته

  کارین له!  م ت فری سودی بکه که ی ژنه وه یت بۆ ئه دیاریم بده
رم  هیچ شه سکیت، که  تۆ که: "ت  باوکی ده یدا به که کۆتایی نامه

  ."یت ناکه
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  کۆتایی  له وه ششتین و نزیکبوونه
دا کچکیان ١٨٩٤ی پنجی سای ٢٦  فریدا و ستریندبرگ له

 ترسی دابان  ستریندبرگ له).  ششتین(نن  بت و ناوی ده ده
رز  په تادا خۆی دووره ره سه رحاڵ له   هه ، به وه وتنه و دوورکه

  .وت هۆگری بت  ششتینی کچیان و نایه گرت له ده
تا ڵ فریدا  گه رگیریی له زانت ژیانی هاوسه ستریندبرگ باش ده

نھا  ر و ته سه نھا چاره  و دابان ته وه ر نابت و لکجیابوونه سه
دایکبوونی ششتین،   و دوای له و هاوینه ر ئه هه.  یه ڕگه

ڵ فریدا  گه له:  وه بته  ده ندین کشه ڕووی چه ستریندبرگ ڕووبه
  ست به بت، فریدا هه وام ده رده قا به مه ڕ و ده ناگونجن، شه

ها شیری نابت، لبر ئوە ناتوانت شیر  روه کات، هه  دهمۆکی خه
سک   و که وه بنه گری و ژنان کۆده  ششتین، منداڵ ده بدات به

موو  رباری هه سه.  ششتین  شیر بدات به ، که وه دۆزنه ده
واوی پشتگوێ   ته به) ئانتیبارباروس(ی  که  تازه یش، کتبه مانه ئه
وت بیفرۆشن، دادگا  کانیش نایانه خانهت کتب نانه خرت، ته ده
ڕوانی  چاوه) رگری لخۆکردنی شتک گوتاری به(ر کتبی  سه له
ی بۆ  کی توندوتیژ نامه یه  شوه یشی به که وره  گه کات، کچه ده
   بیر له ن، که که  ستریندبرگ ده  وا له م شتانه موو ئه هه. نووست ده

و پاریس  ره  فریدا بھنت و به از لهواوی و  ته ، به وه ڕاکردن بکاته
ستی  ده رلین به  به ی له وتنانه رکه و سه ی ئه و هیوایه  ڕێ، به وته بکه

ی  وه ر له ستریندبرگ به.  وه یان بکاته  پاریس دووباره هنابوون، له
کی   بیستویه له: کات ی بۆ خۆش ده  ڕێ، ڕگه وته و پاریس بکه ره به

ر  سه  پاریس له له) رز نقه خاوه(ی  ا شانۆنامهد١٨٩٤شی  مانگی شه
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 نمایش  وه وره وتنکی گه رکه  سه  بهTheatre Oeuvreشانۆی 
  وه زگاکانی چاپ و بوکردنه ڵ ده گه ها له روه کرت، هه ده
  ژووری سوور، له(چاپکردنی ڕۆمانکانی  کاندا بۆ  نسییه ڕه فه
)  لخۆکردنی شتکرگری ل و گوتاری به گه ری دوورگه وسه ئه

نسی  ڕه  فه ندین گوتار به مان کاتدا چه هه له .  وت که ڕک ده
کانی   ڕۆژنامه  له  زنجیره مان ساڵ، به  پاییزی هه نووست، که ده

  . وه کرنه پاریسدا بوده
ج  ی دۆرناخ به مسا و ناوچه ی نه وه رله ستریندبرگ به

یاڵ،  ون و خه وقنت، خهخ بھت، جیھانکی یۆتۆپی بۆ خۆی ده
  دا خۆی له و دونیایه کات؛ له و ده هم تکه  و وه ندشه واقیع و ئه

کات،  رباز ده کانی ده  نزیکه سه  که تی له تایبه سک، به موو که هه
  وته که ک و ده یه کات به  کان ده  سروشتییه  و زانسته فه لسه فه
ت  باره ندین کتب سه ا چهه روه وی دروستکردنی ئاتوون، هه هه
ی ئایینی  وه  لکۆینه وته که  و ده وه خونته  بودا و بودیزم ده به

  منت و خۆی به سیح ڕاده  مه  بودیزمدا، له ی دین له فه لسه و فه
راییدا بب ئارام  کی خودگه  پشوییه زانت و له سیح ده مه
ردا دت و  سه یان بهکانی گۆڕانکاری بیروبۆچوونه.  وه سووڕته ده

 و  روو وزه  سه  له ک که یه گرن، ڕچکه خۆ ده کی تر له  یه ڕچکه
  وه روو مرۆڤه سه  شتکی تر له  ن و خۆی به وه تواناکانی مرۆڤه

ی  که ره فه  کاتکدا ستریندبرگ خۆی بۆ سه ها له روه زانت، هه ده
کانی  بن، کشه کانی زیاتر ده رانییه کات، نیگه  ده پاریس ئاماده

بن  ، ده وه بنه ن، ئاشت ده که ڕ ده سنت، شه  ده ره ڵ فریدا په گه له
  .بن کتری خۆش ده  یه کتری و له  دوژمنی یه به
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ی بۆ  که  ماه وه یه که خۆره  شیره  کچه نجامدا فریدا به  ئه له
 و  ژی، داپیره کی تردا ده  خانوویه نیا له  ته کات و به چۆڵ ده
  ر له بن، ستریندبرگیش هه  بزار ده که  بارودۆخه ی به باپیره

  .ی نادات که ره به وروو  ده ژی و گوێ به دونیای خۆیدا ده
  ی له که دا ڕۆیشتنه)در( ڕۆمانی  ستریندبرگ دواتر له

ستی   هه ، که وه کاته کات، دووپاتی ده  بۆ پاریس باس ده وه دۆرناخه
یان  که  فریدا و کچه ر به رامبه هز به بهتین و  کی به ندییه یوه  په به

م بیاری کۆتایی   بۆ الیان، به وه ڕته تی بگه ، ویستوویه کردووه
  . وه ی ئاوڕ بداته وه ب ئه ڕوات به ، ده  خۆیدا گرتووه  و ددانی به داوه
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  م وته شی حه به                    
  خ ی دۆزهخی ژیان و ڕۆمان دۆزه   



@ @@@

 QST



@ @@@

 QSU

 روونی خکی ده ک بۆ دۆزه یه روازه پاریس، ده
دا فریدا و ١٨٩٤شتی سای   مانگی هه ستریندبرگ له

نو  ، له وه ی ئاوڕیان ل بداته وه ب ئه  دۆرناخ، به ششتین له
چت بۆ  هت و ده ج ده نھا به  ته ک گیروگرفتدا، به کۆمه
  و تابلۆیانه ک بۆ ئه یه شانگه پاریس پ گاته  ده ر که هه.  پاریس

ستیش  ها ده روه  دۆرناخ کشابوونی، هه  له ، که وه کاته ده
کانی دۆرناخ و سروشتی جوانی  کشان، مۆتیڤه  ونه  به وه کاته ده
ی  که ش و شپرزه ی پاریس و دونیا ڕه وی ژینگه مسا، تکه نه

  .بن ی خۆی ده وه ناوه
نیایی و ئازاری   ته ست به وو ههر ز  پاریس هه ستریندبرگ له
نووسین بۆ   نامه وته که کات و ده  ده وره کی گه ویژدان و بۆشاییه

رانی ژیانی  تیی گوزه  وردی باسی چۆنیه کانیدا به  نامه فریدا، له
و خانووەی  یانکت، ئه ی ده و شتانه  نرخی ئه خۆی؛ بۆ نموونه

خوات و   چی دهڕۆ رچایی و نانی نیوه ژی، بۆ به تیدا ده
 ک خۆی  بینت و له  و ک ده یه  هه وه سکه  چ که ندیی به یوه په

  وه  بۆ ئه یشدا ئاماژه م نامانه ر له کات، هه ، بۆ ده وه دەدزته 
  کات، که کانیان ده  یادی فریدا و منداه نده و چه  ئه کات، که ده
ها  روه  بژی، ههوان ناتوانت ب ئه ون و به نھا هیوای ئه وان ته ئه
و بۆ   بت بۆ الی ئه کانیدا هانی فریدایش دەدات، که  نامه له

  . و داهنان بژین هره  به ژیانکی پ له وه پاریس و پکه
) ششتین(ب  نیا و به  ته ڕاستی مانگی نۆدا به  ناوه فریدا له

یش دوا  مه وه، ئه منته ی مانگک ده  پاریس و نزیکه گاته ده
ر  ستریندبرگ هه. بت  ده م خزانه ژیانی ئه گوزەران و  وه پکه
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ڵ  گه کی جیاواز له ندییه یوه  په کات فریدا جۆره ست ده زوو هه
تی،  حه ی ناڕه  مایه بته و ده یش بۆ ئه مه کات، ئه هاوڕکانیدا ده

  . مسا  بۆ نه وه ڕته دات بگه  فریدا بیار دە وه ر ئه به له
کانی پاریس  قامه  شه کک له ر یه سه ان لهئم مرۆڤ بدەرەت

  وه مسا و ئه  بۆ نه وه ڕته گه کات، فریدا ده  فریدا ده مائاوایی له
  له.  وه کتر نابیننه بت و چیی تر یه دوامائاوایی نوانیان ده

م  ئه: "ت ، ده  بۆ فریدای نووسیوه یشدا، که و دوانامانه کک له یه
ڕت،  په و هاوینیش تده...  هاره به.  ر چوو سه  به خته  سه زستانه
ها  روه هه!   که ژیان چ گلییه.  ی زستانکی تر بت وه بۆ ئه
  "یش؟ ئمه

ی  ستی پکردبوو، جگه  پاریس ده ی له و ژیانه ستریندبرگ ئه
ت،  تیش ئافره تایبه ، به وه بووه ده سکی تری تیا نه هیچ که

  . هادا بژی کی ڕه نیاییه  ته یویست له کانی زۆر بوون و ده پالنه
هت،  ج ده  به قامه و شه ر ئه سه ی فریدا له وه دوای ئه

م  ، لهricains�Hotel des Amی  که  بۆ هۆتله وه ڕته گه ده
  مانه ژین، ئه رویژی ده  خۆی، ژنومردکی نه  له دا جگه هۆتله

تیی   یارمه وه که هموو ڕووی  هه  هاوڕی ستریندبرگ و له بنه ده
.   وه  ڕووی فرۆشتنی تابلۆکانییه تی له تایبه ن، به دەده

  وه به ده  ڕووی زانست و ئه یویست پاریس له ستریندبرگ ده
کانی   زانستیی وه  تاقیکردنه  به ره ، په وه  ژر ڕکفی خۆیه بخاته

،  وه کاندا بو بکاته  گرینگه  گۆڤار و ڕۆژنامه بدات، نووسین له
کانیشی  ن و شانۆنامه کانی چاپ بکه کان کتبه وره زگا گه ده
  .ر شانۆکانی پاریس نمایش بکرن سه له
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کانی  نو پشوییه یدا و له که ره فه ستپکی سه  ده ستریندبرگ له
م   له وره وتنی گه رکه ندین سه کانیدا چه رانییه ژیانی و نیگه

هنت،  ست ده ده ا بهورووپ ی کولتووری ئه  گرینگه خته پایته
ک  دا زیاتر وه١٨٩٥ و ١٨٩٤ری سانی  وروبه  ده تیش له تایبه به

  . ناسرت  ده وره رکی گه ند و نووسه رمه هونه
  

 کانی ستریندبرگ وتنه رکه سهکی نوێ ل پاریس و  شانۆیه
 lien�Aur ناوی  ی پاریس، که مه و ده شانۆکارکی ئه
Lugn�-Poe  ت شانۆیدەب  Theatre del'Oevre 

بت و   نزیک ده وه کانه  سیمبولیزمه  له م شانۆیه زرنت، ئه مه داده
نسیدا  ڕه ی شانۆی فه وه  بزووتنه کی جودا له وت شانۆیه یانه ده

 مانگی  کانیدا و له  شانۆییه م کاره که  یه  له م شانۆیه ئه. بخوقنن
.  ن که  نمایش ده)رز نقه خاوه(ی  دا شانۆنامه١٨٩٤شی سای  شه

Lugn�-Poe   نه  ڕیژیسۆر و دامه کهم شانۆیه ری ئه زر  
 شوازکی  بت و زیاتر به نارکیست ده سکی ئه بت، که ده

رنجیان  کان سه یبییه  نھنیئامز و غه کات و شته سیمبولی کار ده
.   وه ته نگیان داوه کانیدا ڕه  کار و پرۆژه یش له مه ، ئه ڕاکشاوه

ک  بت بۆ ستریندبرگ وه  ده وره وتنکی گه رکه سه) رز نقه وهخا(
ها ستریندبرگ  روه یش، هه  الوه م ڕیژیسۆره ر و بۆ ئه نووسه

دا ١٨٩٤ زستانی   و له یه م شانۆنامه کانی ئه وتنه رکه ڵ سه گه له
م  ، له وه کاته  پاریس بوده نسی له ڕه  فه  گوتارک به زنجیره
 بر باس و  خاته تی جۆراوجۆر ده ندین بابه دا چه گوتارانه
ریی  ، کاریگه فه لسه ری، فیزیک، فه  کیمیاگه ، بۆ نموونه گفتوگۆ
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کانی سود و  ندییه یوه ، په وه گرتنه ری ونه ر هونه سه ڕووناکی به
ی  یش ونه م گوتارانه ئه. هتد...  وه  دیدکی مژووییه نسا له ڕه فه
 پشان  ره م نووسه  ڕۆشنبیریی ئه کولتووری و ئاستی فره
  .ن ده دە

ی سای   مانگی دوانزه  له Theatre del'Oevreشانۆی 
ورەی  وتنکی گه رکه سه) باوک(ی   نمایشکردنی شانۆنامه دا به١٨٩٥
  .ن که یان و بۆ ستریندبرگ تۆمار ده  بۆ شانۆکه تر

Lugn�-Poe گه که ک ڕیژیسۆری شانۆنامه   وهکی  یه  پ
 کۆتاییدا   له خشت، بۆ نموونه به ده) کاپتن(ری   کاراکته ز بهه به
،  وه ی ژنیه)الورا(ی  ه  ته وته  قوربانی و بکه ی ببته وه بری ئه له
.   وه ره  ده چته  ده وه که کییه ره رگا سه  ده ر پ و له  سه سته ده هه

 بۆ  وره وتنکی گه رکه  سه بته ده) باوک(ی  شانۆنامه
ر،  ک نووسه نووس و چ وه ک شانۆنامه تریندبرگ، چ وهس
هزی  کردارکی به رچه دا په که می نمایشه که وی یه  شه ران له بینه
  کانیش به گره خنه  و ڕه موو ڕۆژنامه بت و هه تیڤیان ده پۆزه
  .ن که ی بۆ ده ڤای شانۆ ئاماژه رنه که

رگری  ی بهگوتار(یشدا ڕۆمانی ١٨٩٥کی سای   مانگی یه له
  ، له وه بته نسی بوده ڕه  فه مجار به که بۆ یه) لخۆکردنی شتک

و   ئه وه یشه١٨٩٥کی سای  وتی مانگی یه  حه مان کاتدا له هه
  بته ، ده وه کاته ت بویان ده  ئافره ت به باره ی سه  گوتاره زنجیره
کانی  ه کولتووریی ڕه موو الپه ی هه وره کی گه ی گفتوگۆیه جگه

یدا دید و  م گوتارانه نوێ له رله ستریندبرگ سه. کان ڕۆژنامه
ت بو   ئافره ت به باره کانی خۆی سه تییه  تایبه بۆچوونه
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ک  تیکی وه  شارکی کۆسمۆپۆله  له م بۆچوونانه ، ئه وه کاته ده
  یه و هه یش ئه وه ر ئه به ر له بن، هه ندک نامۆ ده پاریسدا هه

  . هو نته ده
ی نمایش و  وانه  پچه به) خاتوو ژولیا(ی  شانۆنامه
ی جۆراوجۆری  وه  پاریس کاردانه ، له وه ـه)باوک(ی  شانۆنامه

ند  سه  په  الوه یان به-ڵ ژولیا گه له) یان(ی  ه ران مامه بت، بینه ده
،  وه شه  دوو به بن به کان ده گره خنه ن، ڕه که ی پده نابت و گاته

م   هیچ حایبوونک له  که وه نه که  ده وه ان دووپاتی ئهندکی هه
  و بونه وره  ک شاکارکی گه ندکی تریش وه ، هه دا نییه قه ده

  زایانی شانۆ، له گر و شاره خنه  ڕه ندک له هه. ن که ی بۆ ده ئاماژه
م  ر له  و هه که قه  ده ڕواننه  ده وه کانی ڕبازی ناتورالیزمه روازه ده
ی  و ڕبازه وتووی ئه رکه  مۆدلکی گرینگ و سه  به وه یشه وهڕو
  .نن داده
) خاتوو ژولیا(شنکی تر   چه کان به پ سمبولیسته م له به
ک   ستریندبرگ وه ، که یه م شانۆنامه ، ئه وه خوننه ده

کان   الی سمبولیست کی ناتورالیست نووسیبووی، له یه شانۆنامه
  وژمه ماکانی ته  بنه کی سیمبولی و له یه  شانۆنامه بته ده

) یان(ری  کاراکته. ن که ڵ ده گه ی له ه  مامه وه سیمبولیستییکانه
ی  که کرت، کوشتنی بانده سکی توندوتیژی بۆ ده ی که ڕاڤه

نووسی خاتوو ژولیا و  لک بۆ چاره  هماگه بته ژولیایش ده
  .ورووپا ی ئه مه و ده ی ئه گه موو ژولیاکانی کۆمه هه

  نده  نوه  ستریندبرگ له دا، که یه م ماوه ر له هه
  میل زۆال له  ناوکی دیار، ئه بته ی پاریسدا ده که کولتوورییه
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ستریندبرگ مامۆستای (ت  کانیدا، ده وتنه  چاوپکه کک له یه
موو  و هه ڵ ئه گه  پاریس له ستریندبرگ له).  کانه سیمبولیسته
ڕوات،   قۆناغکی دژواری ژیاندا ده یدا، به وتنانه رکه سهچاالکی و 

روونی و  کی ده خۆشی و ئاۆزییه تووشی ڕەشبینی و نه
  یش له م ئاۆزییه بت، ئه یرانکی دینی گران ده تی و قه یه کۆمه

کات و تا هاوینی سای  ست پده  ده وه ـه١٨٩٤پاییزی سای 
 زمانی  بت لی، به  ده ڕزگاریشی که. بت  درژەی ده١٨٩٧

م  ئه). خ دۆزه( نووسینی ڕۆمانی  کات به ست ده نسی ده ڕه فه
ر ڕوون  موو شتک بۆ خونه  و هه مومژاوییه ندک ته  هه ڕۆمانه

 ژیانی   به که یه وه  پیاچوونه که موو ڕۆمانه هه. و ئاشکرا نین تیایدا
روونی و  هی د  کشه خۆیدا، بیۆگرافیای ژیانکی ئاۆزی پ له

 مژووی   له وه یه م ڕوانگه ر له تی، هه یه و قۆناغه خی ئه دۆزه
 ژیانی ستریندبرگدا   له و قۆناغه ب و کولتووری سودیدا، ئه ده ئه
  .برت ناو ده) خ دۆزه ( به

ڕوانت،  خ ده  ڕۆمانی دۆزه ک دۆکیۆمنتک له ستریندبرگ وه
   له روونی، که ی و دهیرانکی ڕۆح  قه ت به باره خك سه دۆزه
  .خات کی ده واوی په  ته بت و به نجا سایدا تووشی ده نی په مه ته

  رچاوه  سه وه بته رانی ده نوێ ژیان و گوزه رله خدا سه  دۆزه له
 و  که وامییه رده یش به یه م شوه ؛ به که کتۆری ڕۆمانه و ستره

رگری  ر و گوتاری به که کوڕی کاره(شکی تری ڕۆمانی  به
کان  کارییه ورده.  ون کانی تری ئه مه رهه و به) لخۆکردنی شتک

کانی تری ڕووداو و بارودۆخی  ک کتبه ر وه دا، هه م کتبه له
   و هه که  گشتگره کتۆره م ستره تی، به ی ژیانی خۆیه قینه ڕاسته
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 فی و توانینکی لسه  دیدکی فه  و له یاه ، وەهم و خه که گشتییه
کانی تریش  مه رهه خ و به دۆزه.  وه ته ودادا دایشتووه دوورمه

کی  یش ڕاستییه ، هنده ر ژیانی خۆی ڕۆنراون سه  له نده چه
بیی قووڵ  ده ندکی ئه هه تی و ڕه نکی مرۆڤایه کی، تۆژاکی ته ناوه
ن،  که کانی مرۆڤ ده دییه به  ئه  کشه گرن و گوزارشت له خۆده له
موو  ودا فراوان و چ بۆ هه  دۆکیۆمنتکی مه بنه ها ده روه هه

  .تی مرۆڤایه
م  ر له  هه کانیدا، که ستپکی یاداشته  ده ستریندبرگ له

ر   به وته ژیانم که: "ت کات، ده  نووسینیان ده ست به دا ده یه ماوه
.   م بۆ کردووه خ ئاماژه  دۆزه  خۆم به وتۆ، که دۆخکی گرانی ئه

ی  خه و دۆزه کی ئه یه وه یشدا بۆ دووپاتکردنه١٨٩٧ سای   له
 خاکی گرینگی   بووه م نووسی، که)خ دۆزه(ژیانم ڕۆمانی 

دواتر ."  رتاپای ژیانمدا  سه رخان و گۆڕانکاری له رچه وه
 ناوەڕۆک و    و زیاتر له م کتبه ر ئه  بۆ سه وه ڕینه گه ده
  .دوین کانی ده نده هه ڕه

ر  سه وتوویی له رکه  سه به) باوک(ی  امه شانۆن نده رچه هه
  گدرنه رده کانی وه کرت، ڕۆمانه شانۆکانی پاریس نمایش ده

  تی جۆراوجۆر له وامی بابه رده  به نسی و به ڕه ر زمانی فه سه
نگیی ڕۆحی و  م هاوسه ، به وه کاته کاندا بوده گۆڤار و ڕۆژنامه

  نگژه چت و ته روونیی زیاتر و زیاتر تکده باری ده
  . ئاستکی ترسناک گاته ی ده که روونییه ده

  میشه کات هه ست ده ی ژیانیدا هه م قۆناغه ستریندبرگ له
  ، له سانکی نادیاردایه ژر چاودریی که کون و له دوای ده
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زانت  ترست و وا ده ، ده نیایه ، ته ژاره ، هه خۆشه مان کاتدا نه هه
م  موو ئه ڵ هه گه له. وت بیکوژن یانه کان ده اره نادی کی و هزه خه

کانی خۆی بۆ  موو کاته ستۆ ترسناکاندا، هه په بارودۆخ و پاه
   مادده کات، یاری به رخان ده  تهیکان  زانستییه وه تاقیکردنه
وت  یه هنت و ده کارده کات، کاربۆن و گۆگرد به کان ده کیمیاییه

ری   کیمیاگه ت به باره  زانستی سهئاتوون دروست بکات، گوتاری
  یش که و ئامرانه ژی، ئه همکی بسنووردا ده  وه نووست و له ده

هنت، ئامری ساکار و  کاریان ده کانی به وه بۆ تاقیکردنه
ر خۆی دروستی کردبوون،  ندکیان هه تایی بوون، هه ره سه
و ستی  پی ده ردوو له  هۆی سووتانی هه بته یش ده مه ئه

ندک  هه. مارت ستی داده واوی پستی ده  ته برینداربوونیان و به
ی بۆ  ون و پاره که ژین فریای ده  پاریس ده ی له و سودییانه له

  .کانی بکات خۆشییه ری نه سه  تا بتوانت چاره وه نه که کۆده
  له) سانکت لویس(ی   نخۆشخانه  له١٨٩٥کی سای  مانگی یه

  ستی به بت و ده ژر چاودریدا ده انگک لهی م پاریس بۆ ماوه
  .ن که خوواو تیمار ده

مان  وپش ئاماژه مه  له خدا، که  ڕۆمانی دۆزه ستریندبرگ له
بت بۆ   ده وه  ڕگه  به کات، که  ده وه بۆ کرد، باسی ئه

 دوو کراسی  وه که خۆشخانه  نزیک نه  دوکانک له ، له خۆشخانه نه
 بۆ  وه ڕنته گه یش ده  سپیانه م کراسه نی ئهکت، کی سپی ده

رگ   مه  قووی بیری له دا به و کاتانه و له  ئه ی، که وه ئه
  . وه ته کردووه
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   ئارامی له روا ناتوانت به کی بپه-ستریندبرگ
  وته که  ده وه ستراوه ستی به  ده وت، به یشدا بسره که خۆشخانه نه

دات  یش ده وه وی ئه  و هه نامهنووسینی گوتاری زانستی و 
کاربھنت،  کانی به وه  بۆ تاقیکردنه که خۆشخانه ی نه تاقیگه
  کات و له  ده کاندا پیاسه قامه  شه ، به وه ره  ده چته ها ده روه هه
  یشی که سانه و که ندک له نیشت، هه کان داده خانه  قاوه کک له یه
ی  فتاره م ڕه بن، ئه شدار ده دا به  هک وه  کۆکردنه تی پاره مه  هه له

  خۆشخانه  نه بت له خۆش ده نه.  دڵ نابت ستریندبرگیان به
کان  خانه  قاوه ، نابت له رمانی نییه ی ده  پاره ژار که وت، هه بکه

ی  وشه. زانت ده) ر سواکه ( دابنیشت، ستریندبرگ خۆی به
کات،  ست و هۆشی ده  هه هز کار له کی به یه  شوه ر به سواکه

رچاو و ئمیش ل نووسینکانیدا   به  بچووک دته خۆی به
  .ڕەنگ ئداتوە

و   ونای ئه یه م شوه دا به)خ دۆزه( ڕۆمانی  ستریندبرگ له
ر زانین و   سواکه ستی خۆ به کات، هه مان بۆ ده  دژواره سته هه

  ماژه ئا نج به کوڕکی گه: (ی خودی خۆی وه بچووکبوونه
ک  ر وه م، هه که ر مزه دات سه ، دراوک فێ ده وه بۆکردنکه

تیدا   هیوای مرۆڤایه نھا له ک و ته ک نامۆیه وه. م گه ی من تنه وه ئه
ی چاوی ی نیشم و تووڕه ودا داده ر له هه. ڕ بم شه ناورم به

 چی  ، که وه مه  لک بده وه دام ئه وه وی ئه  هه کور کردووم و له
  . ڕوویداوه

ک ئوەی بیدات ب  ر وه  من، هه دات به و دراوک ده ئه
  !رک سواکه
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  . سنگی خۆمدا م به یکه  من ده ک بوو، که قۆیه چه!  ر سواکه
  ....)ییت و تۆنی هیچ شتک ن ی تۆ شایه وه ر ئه به ئا، له! ر سواکه

دا، )شق و دیمه ره به(ی  می سینه که شی یه  به ها له روه هه
ری  گت، کاراکته ر ڕۆکی گرینگ ده رکی سواکه کاراکته

م  تی، ئه  ستریندبرگ خۆیه ، که)ناسراو نه ( که کیی شانۆنامه ره سه
تیی  سایه ڕووی که و ڕووبه  ئه گات، که  ده وه بینت، له  ده ره سواکه

دا کۆڵ   خراپه روونییه  ده م باره ستریندبرگ له.  وه ته خۆی بووه
  وه ریکی تاقیکردنه  خه١٨٩٥هار و هاوینی سای  موو به نادات و هه

  خاته کان ده وره نجامی زانا گه ره بت، زۆرجار به کانی ده کیمیاییه
  .ر  سه کاته ندک جاریش هرشیان ده  و هه وه ژر پرسیاره

کانی و   کیمیاییه وه وت تاقیکردنه یه یندبرگ دهستر
وی  کان تکه  سروشتییه  زانسته ت به باره کانی سه بیروبۆچوونه
بیی  ده کی ئه یه که کانی بکات و یه بییه ده  ئه مه رهه شیعر و به

شاعیری  (  خۆی به وه یشه م ڕووه جیاوازیان ل دروست بکات، له
  .کات یان بۆ ده ئاماژه) یر و شیعری کیمیای کیمیاگه

ندین جار بیر  نوێ و بۆ چه رله دا سه یرانه م قه ئم نووسرە له
 گفتوگۆی  وته که نت و ده ، پالنی بۆ داده وه کاته  خۆکوشتن ده  له
م   ژیانی خۆی بھنت، به ک کۆتایی به یه  چ شوه  به ، که وه وه ئه
 و ڕۆژکی تری تاریکی  وه هبت ز ده ی پاشگه م بیاره  له میشه هه

واو و  کی ته  پشوی و شتییه کی پ له نو دونیایه ژیان له
ر،   سه باته نھا ده  ته راییدا، به کی قووی دینی و خودگه یه وه بیرکردنه

دا،  و پشوییه  ستریندبرگ له ، که وه کاته  ده وه یش دووپاتی ئه مه ئه
  دا، بوای به وژره ره و دونیا سه دا و له نھاییه و ته دا، له و بھیواییه له

  . وه ته رگ دزیوه  مه  و خۆی له بووه ژیان هه
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دا  نگژه یران و ته ناو قه نوێ له رله و سه ڕۆحی برینداری ئه
 و  کانی کردووه یری ئاسۆ دووره ، بئارام سه وه بته دایک ده له
و دوورودرژدا یڤکی قووڵ   په کانی ئاسماندا له ستره ڵ ئه گه له

و ڕووی ستریندبرگكی  ره کان به روازه یشی ده م قۆناغه ، ئه بووه
کانی  شیعر و نووسینه:  وه کاته خ ده یرانی دۆزه تری دوای قه

کی قووڵ و دیدکی  هایه گرن، به خۆده کی فراوانتر له ودایه مه
  .هنن کانی پکده ڕۆکه ند، فۆرم و ناوه مه وه ده

  بینت، له کان ده  لکچووه  شوەیکی تر شته ستریندبرگ به
  ندشه  ئه  خۆی و به کان و زیاتر بوای به مان کاتدا جیاوازییه هه

هم،  ، وه ندشه ون، واقیع، ئه سروشت، خه.  بت کی خۆی ده فراوانه
کات، فۆرمی تر  و ده هتد تکه... ، شانۆ شیعر، ڕۆمان، پۆسه

  .کات  ده سته رجه دوونکی ترمان بۆ بهر خوقنت و ونای گه ده
   خۆی، له  زیاتر له م قۆناغه ستریندبرگ دوای ئه

 و  وه بته کانیش نزیک ده  وشه  سروشت و له ی، له که وره چوارده
ستکی   هه کات و به ڵ ده گه یان له کی مرۆڤانه یه ه مامه
  .کات شدا دهی  ئاینده  ئستا و له یری دونیا، له  سه وه ندروسته ته

، تۆنکی  وه دۆزته ی خودادا ده  ونه ستریندبرگ داهنان له
  فی له لسه کی فه یه که ک یه ستکی ڕۆحی، وه ئایینی، هه

ی   پرۆسه  و له نده رمه خودا هونه: هنت کار ده کانیدا به مه رهه به
م  ، شیعریش له ردوونی خوقاندووه خوقاندندا دونیا و گه

کانی تیا  کی خودا و من و دونیا نادیاره یه  ئاونهدا دونیایه
  . وه داته نگده ڕه
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  کان  نھنیئامزه رییه وه  و یاده هۆتلی ئۆرفیله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 بۆ  وه گوزته دا ده١٨٩٦ مانگی دووی سای  ستریندبرگ له
م  ر له  ، هه Hotel Orfila)  هۆتل ئۆرفیله( ناوی  هۆتلکی تر به

  وه  و تاقیکردنه وه ر خواردنه  سه کاته ر ده یشدا زیاتر سه یه ماوه
  ر له هه.  وه ره چت ده ی خۆی ده که  ژووره م له کانی و که کیمیاییه
  ، زۆرجار به وه ته  کردووه م هۆتله  بیری له وه ـه١٨٩٥سای 

یشدا باسی )خ دۆزه( ڕۆمانی   و له ی کردووه میدا پیاسه رده به
   له که  هۆتله ، که  کردووه وه ی بۆ ئه تریندبرگ ئاماژهس.  کردووه

تکی  سه  ده  ڕووداوک، که شی زنجیره  دوابه  و به چووه) در(
  .کات د ده ، ناوزه ی نادیار ڕکی خستووه وره گه
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  ی کیمیایی به وره کی گه  بۆ زانایه وه ڕته گه  ده که ناوی هۆتله
ر  ک به یه فته ند هه  ستریندبرگ چه که)  مارتیۆز ئۆرفیله(ناوی 

 دوکانکی   سندوقکی شیندا، له ، له م هۆتله  ئه وه ی بگوزته وه له
   له ری، که  کیمیاگه ت به باره کانی سه کاندا، کتبه کۆنی کتبفرۆشه

  بنه  ده م کتبانه ئه.  وه دۆزته رچووبوون، ده دا ده١٨٣٠سای 
تا دوا  کانی و هه  کیمیاییه وه کۆینهئینجیلی ستریندبرگ بۆ ل

  .یانگت ڵ خۆی ده گه کانی ژیانی، له ڕۆژه
م  ر له ، هه وه منته  پنج مانگ ده دا زیاتر له م هۆتله له
ی  که  نائارامه ی و باره که روونییه  ده نگژه یران و ته یشدا قه هۆتله

  .بت خراپتر ده
ریندبرگکی شت و  همای ست بته  ده هۆتل ئۆرفیله

کانی  وه یشدا هه م کاته ر له هه. ی که خه ڕپووت و قۆناغی دۆزه په
خۆڵ، گۆگرد، ئاسن و .  وه کاته بۆ دروستکردنی ئاتوون چ ده

کانی،   کیمیاییه کارهنانی تووخمه کانی به زیو و کاربۆن و ئامره
ی   جگه ه کردووە، ک که ه دا که که  ژووری هۆتله شنک له  چه به

 ژوورکی تر بۆ  وه ته  و بیری کردووه وه ته بووه خۆی نه
کات  ست ده دا ده نیاییه م ته  و له وشه م ڕه هر له. کانی بگرت شته
 شوازی  ڕۆژژمر  ، به کانی و ڕۆژانه  نووسینی یاداشته به
و  ی نایبینت، ئه وه یبینت و ئه ی ده وه کات، ئه ستی پده ی هه وه ئه
  .کات  وردی تۆمار ده ، به ری ڕوویانداوه وروبه  ده ی له وداوانهڕو

،  م ڕۆژژمره  ئه وه مان ساه شی هه  مانگی پنج و شه له
ی  وه گرت و نووسینه خۆ ده  له  ر و فۆرمی یاداشتنامه کاراکته
شی سای   مانگی شه له. بن کان چتر و فراوانتر ده شته
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روونیدا  کی تری ده یه ژه نگه  ته نوێ به رله  سه یشدا، که١٩٠٨
  .هنت کانی ده  نووسینی یاداشته ڕوات، واز له ده

  م یاداشتانه  ئه  که یه وه ، ئه رنج و تامانه ی سه ی جگه وه ئه
  ندیان له هه ڕه مانا و فره  فۆرمکی میتافیزیکی و فره تاوه ره  سه له

نسی  ڕه  زمانی فه هبری زمانی سودی، ب ها له روه ، هه خۆگرتووه
ریی  ریگه ژر که  له سته به م مه بۆ ئه. یاننووست ده

ئیمانۆئل (ی سودی  وره ری گه کانی نووسه بیروبۆچوونه
کات،  ست پده ، ده  سدەی شازدەدا ژیاوە  له ، که)سودنبۆرگ

کی  یه  و کورت ڕسته ند وشه  چه دا به١٩٠٨ سای  م له به
  قامی درۆتنینگاتانی ژماره  بۆ شه وه استمهگو(ک  ی، وه ڕۆژانه

  . هنت  ده له گه م یاداشته  نووسینی ئه کۆتایی به) ٨٥
م  ی نووسینی ئه  ستریندبرگ بیرۆکه ی ئاشکرایه وه ئه

  رایی و دینی، له کی خودگه یه ژه نگه نجامی ته  ئه ی له یاداشتانه
 خودی ،  الی دروست بووه وه له ه١٨٩٠ڕاستی سای  ناوه
 ژنی  ی له وه ، دوای جیابوونه وە ـه١٨٩٢ سای  یش له که ژه نگه ته
  وشه م ڕه کانی ئه  نیشانه کک له یه.  وتووه رکه ده) سیری(می  که یه

م  رهه به رکی فره  ستریندبرگ نووسه ، که  بووه وه  ئه ئاۆزه
دا چیی تر  م بارودۆخه وتنی ئه رکه ڵ ده گه م له ، به بووه
 بۆ  وه ڕته گه کانی ده  هۆکاره کک له یه.  بنووست یتوانیوه نه
م  ، ئه  گوناهـ و ئازار کردووه ستی به  هه ره م نووسه  ئه ی، که وه ئه
 کاتی  ، له دا بووه گه  له وه  منداییه ر له یشی هه سته هه

  . وه بته  سیری زیاتر و چتر و قووتر ده ی له وه جیابوونه
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 و   و نامه ک ڕۆمان و شانۆنامه ر وه کانیشی هه یاداشته
  سته رجه کی چ و وردی ژیانی خۆی به یه کانی، ونه رییه یادوه
شکنمان بۆ  ندکی ڕچه رمه ی هونه رگوزشته کن، سه ده
مان  ره م نووسه کانی ژیانی ئه کارییه  ورده  و زیاتر له وه گن ده

موو   هه ، له له م یاداشتگه  ئه وه ر ئه به ر له هه.   کنوە نزیک ده
کی   دۆکیۆمنتکی ب ڕتووش و بیۆگرافیایه ، به وه که ڕوویه

ر  هه. نرن وخۆ و وردی ژیانی ستریندبرگ داده گشتگر و ڕاسته
ی  وه  مردنی باسی ئه ر له یکی کورت، به  ماوه خۆیشی به

کانی  شه وابه، د  ڕاز و نھنییانه  پ له م یاداشته  ئه ، که کردووه
م   هۆی ئه ر به خونه. هنن و پکده ژیان و بیۆگرافیای ئه

رکی  ی نووسه وه  و بیرکردنه  ژیانی ڕۆژانه  زۆر له وه له یاداشتگه
ست و  ی دونیای هه وه  له  جگه مه ، ئه وه بته  نزیک ده وره گه

مامکک  ب هیچ ده ، به قینه کی چ و ڕاسته یه  شوه سۆزی به
  .بینت ده

  له م یاداشتگه  ئه ، که وه مه  دووپاتی بکه دا گرینگه ی لره وه ئه
  تی خۆی نییه ن ستایل و فۆرمی تایبه بیی خاوه ده مکی ئه رهه به

  تی له تایبه ، به ینووسیون  نه سته به و مه و ستریندبرگیش به
وکی  کو زیاتر هه کاندا، به ی یاداشته وه ستپکی نووسینه ده

 و  وه  بۆ نزیکبوونه یه ره م نووسه ی ئه وره بشومار و گه
و  ی له وه ئه. ی که ره وروبه  خودی خۆی و ده یشتن له تگه

 و له  نھا بۆ خۆی نووسیوه ، ته دا تۆمارکراوه یاداشتانه
  . بووه ی نه وه ستی بوکردنه به  مه وه تایشه ره سه 
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 هۆتل   له١٨٩٦ وتی ڕاستی مانگی حه  ناوه ستریندبرگ له
  کک له  دوای ڕاکردنی بۆ یه کیدا، که یه  نامه کات و له  ڕاده ئۆرفیله

  تی له سک ویستوویه کات، که  ده وه ، باسی ئه هاوڕکانی نووسیوه
  وه گوی له نیشتیه ی ته که  ژووره  له ی خۆیدا بیکوژت، که که ژووره

  . ی داناوه که ان بۆ کوشتنه و پالنی  ڕاز و نھنی بووه نگکی پ له ده
 بۆ داگیرکردنی  ر، که وبه وه  ستریندبرگ ساڵ و نیوک له 

 ناسراو  سه  که بت له کک ده  دت، یه م وته ژیانی کولتووری ئه
ر شانۆکان  سه کانی له شانۆنامه. کانی پاریس  دیاره ره و نووسه

ندا کا  گرینگه  ڕۆژنامه کانی له کران، گوتاره نمایش ده
رنج و گفتوگۆ، ئستایش  ی سه  جگه بوونه  و ده وه کرانه بوده

  م و زۆر وازی له ، خۆیشی که وه ته بیر چووه واوی له  ته به
 هیچ   و نه  شانۆنامه ، هیچ شتک، نه ر هناوه ب و هونه ده ئه

ندروستیی  ، باری ته نووسیوه ی نه بیی تازه ده  و کارکی ئه پرۆژه
  وه  و لکۆینه ر لواری شتبوونه سه  و له باره ناله

 و هیچ  هناوه ست نه ده نجامکیان به کانیشی هیچ ئه کیمیاییه
  . هاتووه م نه رهه ئاتوونکیش به

ردانکی کورتی شاری مالمیۆ و   سه١٨٩٦هاوینی سای 
رلین و دواتریش  ڕوات بۆ به  ده ووه کات، له  سود ده ئیستاد، له

  زوورانی له چت بۆ مای خه وای دایکی فریدا دهر دا سه له
ڵ  گه ک له یه مسا، تا ماوه  نه  سالزبۆرگ له مۆندس، نزیکی

  .ی بژی که کچه
کی   خانوویه ست، له ده  گوندکی دووره ستریندبرگ له

ی  که ژی، چاودریی کچه نکی ده ی مای دایکی فریدا و نه وره گه
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نبۆرگ و کۆمیدیای خودایی دانت کانی سود مه رهه کات و به ده
بت،   ڕامانکی قوودا ده  و له وه چته  خۆیدا ده ، به وه خونته ده
  . هزه  و به وه ته ڕاوه کات ژیانی بۆ گه ست ده هه

ک  تیی خۆی، وه سایه ر که سه دا کار له م شونه ستریندبرگ له
 دایکی فریدا، ڵ گه  له و پاییزه ها ئه روه کات، هه ک ده قوربانییه

ی بۆ  ئاماژه) ماریا ئوول(ژی، دایکی فریدا  نکی و پووری ده نه
 همن و  یه و ماوه  ئه نده رچه  ستریندبرگ هه ، که  کردووه وه ئه
کی  یه  شوه ندک جار به م هه ، به رخۆ بووه سه له
  ، که وانی گوتووه  و زۆرجار به فتاری کردووه  ڕه ره مه یروسه سه
  کانیدا له خته رسه  سه  دوژمنکار و دوژمنه ڵ تارماییه گه له
  . ڕدایه شه
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  م شته شی هه به                
   و  که کۆتایی بازنه              

  کی یکجارەکی یه وه ڕانه گه    
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دا کتوپ ١٨٩٦ی سای  وتی مانگی یانزه  بیستوحه ستریندبرگ له
  چته  ده وه رلینه  به  بۆ سود؛ له وه هڕت دات بگه بیار ده

  ، له وه منته  کۆپنھاگن ده کی کورت له یه دانیمارک، ماوه
 بۆ سود و  وه ڕته گه واوی ده  ته یشدا به تای مانگی دوانزه ره سه
  .بت جگیر ده) لوند( شاری   باشووری سود و له له

 و هاوڕی  وه انییهک  هاوڕێ کۆنه کات به ندی ده یوه  لوند په له
  ، که وه کاته  خۆی کۆده نجک له  گه ه کات و کۆمه یدا ده  په تازه
کی  ن، هاوڕکانی و خه که یری ده ک مامۆستا سه موو وه هه

  .گرن یش ڕزی ده که شاره
دا  م ساه ، له وه منته  شاری لوند ده ستریندبرگ ساک له

کان، گوستاڤ ڤاسا، تاوان ی پادشا رگوزشته سه(کانی  شانۆنامه
نووست،  ده) و ڕۆمانی در" ژنی قوربان جه"دڤنت  و تاوان و ئه

دانان بۆ  خشه کردن و نه  خۆ ئاماده وته که مان کاتدا ده  هه له
  ).خ دۆزه(نووسینی ڕۆمانی 

ی بۆ  وه ڕانه واوی گه  ته  ستریندبرگ بیاری به نده رچه هه
ژیا،   ده ب کشه  ئارامی و به ه شاری لوند ب سود دابوو، له

ستی  م هه سانکی زۆری ل دەور  بوون، به ینووسی و که ده
و  ئه.  جماوه  پاریس ل به  ژیانی له ک له یه کرد پارچه ده

  ی به  دینییه یرانه و قه  پاریس تووشی بوو، ئه ی له خه دۆزه
 ژر گوشار و پرسیار و  وی خسته واوی بوونی ئه ته
ند و  مه وه زموونکی ده  ئه ، بووبووه وه حاه کی مه یه وه کردنهتاقی
 بیری خۆی   ئاسانی له ر وا به کرا پشتی ت بکات یان هه ده نه
 واقیعکی  بته ده) خ دۆزه(نووسینی ڕۆمانی .  وه رته به
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کی  یه  و پرۆژه وه زبوونه ستپکراو و بیارکی ب پاشگه هه
  .ڵزموونکی تا گرینگی ئه

ست  دا ده١٨٩٧ سی مانگی پنجی سای  ستریندبرگ له
 بیستوپنجی مانگی  و له) خ دۆزه( نووسینی ڕۆمانی  کات به ده
ک  روه یش هه م کتبه کات و ئه واوی ده مان سادا ته شی هه شه

 زمانی  به) رگری لخۆکردنی شتک گوتاری به(ڕۆمانی 
 بیۆگرافیای   له کی تره یه خ زنجیره دۆزه. نووست نسی ده ڕه فه

م  نووست، به ر ستریندبرگ ده سه ستریندبرگ له: ژیانی خۆی
ستی   قوربانیی ده که وانی ڕۆمانه س نین، پاه مان که  هه م دوانه ئه

  .  تخوانه یشی حیکایه که ره  و نووسه ڕۆژگاره
کی قوربانی  تییه سایه خدا باسی که  دۆزه ستریندبرگ له

کی   گرژییه نن و له کان ڕاوی ده  نادیاره  هزه کات، که ده
ش  تییه سایه م که ئه. ژی میندا ده رزه خی سه  دۆزه بسنووردا، له
خ   دۆزه ر، که م ستریندبرگی نووسه تی، به خودی خۆیه

  کانی خۆی له زموونه ، ئه رەوه سی گه  که بته نووست ده ده
وڵ  ، هه وه پچته  خۆی ده ها له روه ه، ه وه گته نکی تردا ده مه زه
   چاوکی تر و له ی پاریس به و ڕۆژگاره کانی ئه دات ڕووداوه ده

  .   ببینت وه دیدکی تره
  ی خۆی له  پناسه یه م شوه خدا به  دۆزه ستریندبرگ له

وه  شته هه زرۆیی به  و تامه  تاسه به: "کات دا ده که سی قوربانییه که
نیی بوون گریام، هستم  وه ک منداک بۆ قزه ووم، وه دایک ب له

  ر له هه.  م دا بگانه گه  کۆمه سوکار و نو خزم و که دەکرد له
م  ڕام، به  دوای خودای خۆمدا گه  به وه می منداییه رده سه
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 کۆڵ نا و  سیحم له نجیمدا خاچی مه  گه من له.  وه یتانم دۆزییه شه
گای  ه  که ی ببته وه  به نده  قایلمه کرد، کهک   خودایه حاشام له

  ."ن که کانیان ماچ ده لالده ستی جه  ده لک، که گه کۆیله
سکی بئارام،  شتی که ی ستریندبرگ گه که خه دۆزه
نو   به خۆش، داماو و ماندووه مۆک، داباو، نه شت، خه نیمچه
ی خۆی  که رهو تمۆسفر و چوارده میندا، که ئه رزه خکی سه دۆزه

  . بۆ خۆی خوقاندووه
   ستریندبرگ خۆی پوه ، که رک وایه فه ک سه خ وه دۆزه

کانی ژیانیدا  ترسییه  و مه نگژه  گوشار و ته کات و به ریک ده خه
موو  ڕت، هه گه نو خودی خۆیدا ده  مرۆڤ به ، که وه چته ده

مککی   چه بنه کان ده موو شته بات و هه ڵ خۆیدا ده گه جیھان له
  . وه بنه خدا زیندوو ده  دۆزه کانیش له ت مردووه نانه زیندوو، ته

،  وه  و چیرۆکک بخونرته رگوزشته ک سه خ وه کرت دۆزه ده
کان  رگوزشته ک سه ر وه  خۆ ناگرت؛ هه وانک له  هیچ پاه که
رد،   به خشت به به کان ده دون، ئاماژه کان ده ڵ و بانده ئاژه
  .ی باڵ قه  شه داته ری کساکان ده ر تاوه ی سه که ک ئاسنینه قوچه

سکی  کان که رگوزشته ک سه ر وه خ هه ری دۆزه کاراکته
  ، که وتوویشه رکه رکی سه ها ڕابه روه ، هه ره ڕپووت و سواکه په
کاندا،   سروشتییه  بواری زانسته الکانی له قه زموون و ته  ئه به
وانی   پاه ونی منداک، که ک خه ر وه هه. مر هسکی ن  که بته ده

   و له یه م تاقانه ، به زمانه سته سکی بچووک و به کان که چیرۆکه
  . قی جیھاندایه چه
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،  وه تخوانکه  حیکایه  به که تیی قوربانییه سایه ستریندبرگ که
م  ر بۆ ئه  و هه وه ستته به تی ده  خۆیه ، که وه ره  نووسه به
یدا  که وش و ڕووداوی کتبه ندین ڕه  چه یش له سته به مه
دا  ک خۆی لره کانی خۆی، وه رییه وه ر یاده  سه وه ڕته گه ده
کانی  ی یاداشته شانه و به یش ئه مه کات، به نوێ تۆماریان ده رله سه
  که قوربانییه. خ  بۆ دۆزه که ری قوربانییه فه  سه شک له  به بنه ده
نسا و  ڕه  فه  ستریندبرگ له ی، که و کتبانه ری ئه ه نووس بته ده
  .خدا نووسیونی  قۆناغی دۆزه له

ری  ڵ کاراکته گه  له ه  مامه وه ڕی وریاییه وپه ستریندبرگ به
   به وه ستته یشیانبه  ده کات، که  ده رەوه سی گه قوربانی و که

سی  که کات؛ که   دهکانی ئاشکرا ره  بۆ خونه و دیده ، ئه وه کترییه یه
و   و ئه سه مان که ، هه که ی کتبه وه ره سی گه قوربانی و که

  .تی یش ستریندبرگ خۆیه سه که
ی ستریندبرگ،  وه ری قوربانی، ناوه تی یان کاراکته سایه که

ک  کانی و ژیانی خۆی، وه  خۆی و نووسینه  له یه سه و که ئه
واوی بوونی خۆیدا  کی ته یه وه هڕان گه  هه ، له رک داباوه نووسه

  .کات ی ڕۆحی و ویژدان ده وره  ئازارکی گه ست به ژی و هه ده
  کات، له خدا باسی ده  دۆزه ی ستریندبرگ له و واقیعه ئه
  نه مه م زه ی له وانه و پاه بت، ئه هادا بزر ده نکی ڕه مه زه
کانی  وشه هزی ڕه لکی به  هماگه بته ، ده وه سوڕته دا ده هایه ڕه

م   و له خه م دۆزه  ڕۆژ له  ڕۆژ به که  ژیانی قوربانییه مرۆڤ،  که
چت بۆ   ده وه  شونکه وه، له سووڕته دا ده ودایه  دوور مه نه مه زه

 بۆ وتکی تر  وه  وتکه ، هۆتل، له خۆشخانه نه: شونکی تر
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  وه ی شون و کاته وه هر  ده له) مسا  بۆ سود و نه نساوه ڕه  فه له(
تی و  موو مرۆڤایه ی هه ، نماینده وره وانکی گه  پاه بته ده
  .یام ن په سکی خاوه که

  ی کات و شوندا وه ره  ده توانت له  سانایی ده  به وانه م پاه ئه
ی  ما بیۆگرافیاکانی ستریندبرگ دابمارت و ونه  بنه بژی، له

  سته رجه کات و شونکی تردا بۆ به  ستریندبرگکی ترمان له
  .بکات
   له  و په کانی ژیانه شتی نھنییه ، گه که ی قوربانییه شته م گه ئه

  ک له یه  شوه سک به موو که تی، هه کانی ژیانی مرۆڤایه پیشکه
ی  م پیشکانه وشک له ک، ڕه یه شک، ونه کان، به شوه
دا  م پیشکانه ۆی له ژیانی خ شک له وت و به که رده به
  . وه دۆزته ده

 نووسینی ڕۆمانی    له١٨٩٧ هاوینی سای  ستریندبرگ
ینرت بۆ دەزگاکانی سود،  وڕاست ده که ، یه وه بته ده) خ دۆزه(
زگای  ندین ده مانی، چه ر زمانی سودی و ئه  سه گردرته رده وه
  .ی ڕۆمانک وه ه خۆ بۆ بوکردن ونه که مانیش ده نسی و ئه ڕه فه
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   بۆ پاریسری ستریندبرگ فه دوا سه
شتی   کۆتایی مانگی هه ستریندبرگ له

) خ دۆزه( کاتکدا ڕۆمانی  دا، له١٨٩٧سای 
  وه ڕته گه بت، ده ژر چاپدا ده  سود له له

ی سای   مانگی یانزه خ له دۆزه. بۆ پاریس
کی  ، هاوڕیه وه کرته دا بو ده١٨٩٧
نجی و درینی ستریندبرگ   گهژیانی

  وه نسییه ڕه  فه له) ئۆگین فاستت(خۆی، 
ر زمانی سودی،   سه گته ریده وه

  وه چته دا ده که رگانه  وه ستریندبرگ به
  .بت رده ر ده سه ندیی له و ڕەزامه
  وه بته بوده) خ دۆزه( ڕۆمانی  که

رکی یکجار   خونه که کرت، کتبه رمی ل ده کی گه پشوازییه
  دا له  کۆتایی مانگی یانزه  و له وه کاته  خۆی کۆده زۆر له
دا  تای مانگی دوانزه ره  سه م له کاندا نامنت و چاپی دووه بازاڕه

ست  ده) خ دۆزه(ستریندبرگ دوای ڕۆمانی .  وه  بازاڕه وته که ده
ک  وامییه رده بهیش  مه و ئه)  فسانه ئه(نووسینی ڕۆمانی  کات به  ده

ری و  وه ر بیره سه خ و له  دۆزه بت له شکی تر ده یان به
  .ینووست بیۆگرافیای ژیانی خۆی ده

  ، که وه کاته  ده و شونانه ردانی ئه  پاریس سه ستریندبرگ، له
ی  ر پیاسه وبه وه  له ڕت، که گه دا ده قامانه و شه  و به تیاندا ژیاوه

کانی   دژواره  ساته نیشت، که  داده خانانه اوهو ق پدا کردوون، له
کت،   شت ده یانه و فرۆشگه ر و له  سه ته ژیانی تیاندا بردووه
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  به.  کانیانی ڕوانیوه  جامخانه  له وه تاه  گیرفانی به  به که
   گرانه یرانه و قه ست به ، هه وه چته کانیدا ده  ناخۆشه رییه وه بیره
ندکی  هه  ڕه ، له وه  ڕامانه  به وه  دووره  و له ڕیوه کات پیدا تپه ده
تای مانگی سی  ره  سه دا له م کاتانه له.   وه کاته یریان ده  سه وه تره

ی  می سینه که شی یه ند ڕۆژکدا به ی چه ماوه دا له١٨٩٨سای 
ب   چی، به  به ند ڕۆژه و چه نووست، ئه ده) شق و دیمه ره به(
  یه و شانۆنامه ندروستدا، ئه وشکی ته  ڕه هستان و ل وه
  .نووست ده

تاکانی  ره  سه ت به باره کانیدا سه  یاداشته ستریندبرگ له
ندین  مۆ چه ئه: "ت ده) شق و دیمه ره به(ی  نووسینی شانۆنامه

." مم نووسی ی سیه رده  گریان، کۆتایی په ستم کرد به جار ده
مسکی قووتاربوون و ڕزگاری و کانی ستریندبرگ فر فرمسکه

 دینی و  یرانه  گوشار و قه بت، قووتاربوون له رفرازی ده سه
 و  وه ڕانه  گه ی تیدا ژیابوو، له خه و دۆزه ی، ئه که روونییه ده
  .نووسین  به  وه ستکردنه  و ده وه دایکبوونه نوێ له رله سه

کانی، دیالۆگ و ڕۆنانی درامی و  شه ن و به دیمه
 ئاۆز و   چه فییه لسه  فه ڕۆک و دیده کانی، ناوه ره تهکارا
  شکی زۆری له  به دا، که)شق و دیمه ره به ( ی له که گرانه

   ئاسانی دن به گرت، به رده  وه وه بیۆگرافیای ژیانی خۆیه
  .گرت رده کی سروشتی فۆرمی خۆی وه یه  شوه  و به وه سته ده

،  وه  خواره کانیدا دنه چاوه  ستریندبرگ فرمسکی خۆشی به
 ڕابوردوو،  توانت بنووست و پشت بکاته نوێ ده رله  سه چونکه

  .  داهاتوو  بوانته وه وه کی پته هز و بوایه   ها به روه هه
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م و  که وانی یه دا پاه)شق و دیمه ره به(ی   شانۆنامه له
  مان شوه  هه  به) ناسراوه نه(، ناوی  که قه کیی ده ره تیی سه سایه که
کتری  ڕووی یه  ڕووبه ناسراوه م نه ڵ ئه گه  له ی، که سه و که ئه
ری  ک کاراته سکی وه ن، که که یان ده که شته  و گه وه بنه ده
موو  هه.  کات ی بۆ ده ئاماژه) خانم (  و به ناسراو، نناسراوه نه

 دید و بینینی  کی مجازی له یه  شوه کانیش به ڕووداوه
بت  ش ده ک دابه تییه سایه بینرن؛ که  ده وه ناسراوه تیی نه سایه هک

  نک له یان الیه که ریه یش هه مه تیی تر، به سایه ندین که بۆ چه
مان کاتدا   هه خات، له رده  ده که کییه ره  سه تییه سایه کانی که نه الیه
 هۆشی کانی بیر و  کشه وه یش پکه  جیاوازانه تییه سایه و که ئه

  . وه نه که ناسراو ڕوون ده ، خودی نه که ی خوده وه ناوه
) خ دۆزه(وانی ڕۆمانی  مان پاه وڕاست هه که ناسراو یه نه

یتانکی  مان اتدا شه  هه رکراوک، له ، ده یه که قوربانییه
.  ردوونی ڕاگرتووه موو گه  هه رک، که تلکراو یان ڕزگارکه فره نه
ر ڕۆمانی  هه) شق و دیمه ره به(ی   شانۆنامه  ندک پیان وایه هه
و   یان ڕووکارکی تری ئه  شانۆنامه  به  و کراوه ـه)خ دۆزه(
،  که ره ی کاراکته وه  بۆ ناوه وه کانه ی ڕووداوه وه ره  ده  له یه شته گه

ک و  یه روازه ، ده که یه چاره ناسراو و ڕگه نه/ قوربانی
  . هخ و دۆزه  له قوتاربوونکی تره

  کی ئاسان ژیانی له یه  شوه دا ستریندبرگ به یه م شانۆنامه له
  ، ڕگه  کردووه سته رجه قکی شانۆییدا به  ده فۆرمکی درامی و له

. ربگرت دا فۆرمی خۆی وه که  خودی درامه دات له  خۆی ده به
  ن، که و شونانه مان ئه یش هه که کانی شانۆنامه ڕووداوه
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  تا له ره سه: تیاندا ڕوو دەدەن) خ دۆزه(ۆمانی کانی ڕ ڕووداوه
  ی پۆست، له رمانگه ، فه خانه ک، قاوه پانکدا، نزیک کسایه گۆڕه

هتد،  ...  وه ریاکه ه  الی ز دا، له که  ژووری ئوتله الی دوکتۆر، له
و  ره به(ی   شانۆنامه له) ناسراو نه(تیی  سایه ها که روه هه

چووندا،  وه وپشه ره ان گۆڕانکاری و بهم  هه دا، به)شق دیمه
  .ڕوات ده) خ دۆزه(ی ڕۆمانی  که ک قوربانییه روه هه

) شق و دیمه ره به(ی  کانی شانۆنامه کییه ره  سه  دیده کک له یه
ر  وبه وه ک له روه کان، هه کانی ڕووداوه قه  گرینگ و چه و خاه
ند  چه) ناسراو نه(سی   که  که یه وه ، ئه مان بۆ کردووه ئاماژه

تیی تر و جیاوازدا  سایه شبوون و که  دابه  له میشه  و هه سکه که
کانی تریش  سه ڕووی خۆی و که  و ڕووبه وه وته که رده ده
  .   وه بته ده

  نتازیاوه  فه کی پ له یه ندشه ی ئه  ڕوانگه ستریندبرگ، له
 تا  ردووهو ک ون و شیعری تکه ڕووناکی، مۆسیقا، سیمبول، خه

کانی خودا، مردن، ژیان و   ڕۆحییه ما گرینگه ڕاستی و بنه
 بکات و  سته رجه کان به  ماددییه ته  ڕواه ت، دوور له دییه به ئه

  .هنت کی ترسناکیان ل پکده یه ونه
 بۆ  که یه ، ئاماژه)شق و دیمه ره به ( که ناونیشانی شانۆنامه

ت؛  سیحییه  مه شق و بواهنانی به و دیمه ره به) ساوڵ(ی  که شته گه
یش وای  مه بینت، ئه ونکی ترسناک و ناخۆش ده  خه  ڕگه ساوڵ له
نگری و بوا بنت   الیه  ببته وه سیحه تیکردنی مه  دژایه کات له ل ده
  .سیحی  مه و ببته
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ک  گرت، وه رده  وه وه ـه)ورات ته (  له و ناونیشانه ستریندبرگ ئه
تی،  ڕه کی بنه کی دینی و گۆڕانکارییه کی گرینگ و همایه یه ونه
) ناسراو نه(ری  ی کاراکته که فسووناوییه  ئه شته ی گه سته رجه به
  .کات ده

   به ، که  کردووه وه ی بۆ ئه ماژه کانیدا ئا  نامه ستریندبرگ له
   ئاسته ته یشتووه گه) شق و دیمه ره به(ی  نووسینی شانۆنامه

رفرازی،  یی و قوتاربوونکی ڕۆحی و سه ی لبووردهکان قووه
کی تر و   ژیان و هیوایه وشکی پ له  ڕه یه م شانۆنامه نووسینی ئه

ستریندبرگ .  کات ر ده به سته  بۆ ستریندبرگ ده کی کراوه دونیایه
کی نوێ  یه روازه نوێ ده رله دا  سه)شق و دیمه ره به(ی   شانۆنامه له
  ر چۆن به ، هه وه کاته ورووپیدا ده ئه ڕووی شانۆی  به

وژمکی  تیی ته رایه ، ڕبه)خاتوو ژولیا(و ) باوک(کانی  شانۆنامه
ورووپی بۆ   شانۆی ناتورالیزمدا کرد و شانۆی ئه نوی له

و  ره به(ی   شانۆنامه  به مان شوه  هه ، به وه ڕانده قۆناغکی تر په
وتبوو  ورووپی تی که هی شانۆی ئ نگه  مه و گۆمه ئه) شق دیمه
کی گوزارشتئامز   ڕووی شانۆیه وی به کی پته تایه ره قاند و سه شه

  . وه و ئکسپروشیونیستدا کرده
 ئارامی  ست به ی پاریسیدا هه ره فه م دواسه ستریندبرگ له

  گاته  ده وه یشه)و دیمشق ره به(ی  کانی شانۆنامه روازه  ده کات، له ده
 بۆ  وه ڕته وت بگه یه ، ده وه ڕانه  و گه ڕۆحی و تۆبهکی  شیمانییه په

 ڕکیان بخات  وه سووڕانه  مشکیدا ده  له ی، که و پرۆژانه سود تا ئه
  تیش نووسینی شانۆنامه تایبه  نووسینیان، به وته و بکه
کانی و  رشتیی نمایشکردنی شانۆنامه رپه کانی و سه مژووییه

  . وه نه شانۆکا ندیکردن به یوه په
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رکی زۆر  ، خونه وه کرنه رگای شانۆکانی بۆ ده  سودیش ده له
کانی چاپ و  مه رهه زگاکان به  و ده وه بنه کانی کۆده وری کتبه  ده له

کانی و  ال کیمیاییه قه  ته  له وه وته که وه، خۆیشی دوورده نه که بو ده
 نووسینی  وته که هنت و ده  دوای ئاتووندا ده ڕان به  گه واز له
  .   ک شانۆنامه کۆمه

دا پاریس ١٨٩٨تای مانگی چواری سای  ره  سه ستریندبرگ له
  تا له ره  بۆ سود سه وه ڕته گه واوی ده  ته هت و به ج ده به

ی  که  نویه  مانگی پنجیشدا ڕۆمانه ، له وه منته شاری لوند ده
  . وه کاته بو ده)  فسانه ئه(

 بۆ ستۆکھۆم،  وه ڕته گه  ده دا، که١٨٩٨وتی سای  مانگی حه  له
م  ی ئه وه ، بو کردنه وه کاته  پاریس بو ده له) خ دۆزه(ڕۆمانی 
تی  ر، بابه بت بۆ ستریندبرگکی نووسه کی تر ده تایه ره  سه ڕۆمانه
ی ست  هه کدا، له  مۆرای قوربانییه ی له و گۆڕانکارییانه  ئه که ڕۆمانه
کانی  ی کاره  زۆربه ، له  و تۆبه وه خۆپچانه  بۆ له وه زلزانییه خۆبه

ی  ، شانۆنامه مان بۆ کردووه ر ئاماژه وبه وه ک له ت، وه تایبه تریدا، به
  . وه بنه  ده دڤنت و تاوان و تاواندا دووباره ، ئه)شق و دیمه ره به(

واوی   ته ی بهکان ونه یشدا ستریندبرگ خه مانه موو ئه ڵ هه گه له
دا ١٨٩٥ – ١٨٩٤ نوان سانی   له نده رچه  دی، هه نه  پاریس نایه له
ب و  ده کانی دنیای ئه وره  گه  گرینگترین ناوه بت له کک ده یه

 ژر  رگیز ناتوانت پاریس بخاته م هه نسی، به ڕه کولتووری فه
  . وه تی خۆیه سه ده

   ژیانی تاراوگه ین ساڵ لهند  دوای چه١٨٩٩شی سای  مانگی شه
  . بۆ ستۆکھۆم وه ڕته گه واوی ده  ته به
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ردا  فه  سه ستان له ب وه  به وه ـه١٨٨٣ سای   له ره م نووسه ئه
و  و شار، له  بۆ ئه وه م شاره و وت، له  بۆ ئه وه م وته بت، له ده
کۆتایی   ییه  بازنه شته و گه و گوند، ئستایش ئه  بۆ ئه وه رمه هه

کانی  رییه وه م، بۆ یاده که ی یه  بۆ وستگه وه ڕته گه  و ده هاتووه
کانی، بۆ ناو خوشک و براکانی و بۆ  مندای، بۆ الی هاوڕێ کۆنه

  . جی هشتبوو  ستۆکھۆم به  ڕۆژان له ی ڕۆژک له و ژیانه ئه
   له ککه  یه که) فوریوسوند(ی   دوورگه تا له ره سه

دا  م هاوینه ر له بت و هه  ستۆکھۆم، جگیر دهکانی کۆدوورگه
نووست، دوای هاوینیش  ده) م یه ده ئریکی چواره(ی  شانۆنامه

  کات به ست ده ی ستۆکھۆم و ده رگه  بۆ ناوجه وه گوزته ده
  ).م گوستاڤ ئادۆفی دووه(ی  نووسینی شانۆنامه
ژی  ددا ده مژووی پادشاکانی سو دا له م قۆناغه ستریندبرگ له
  سته رجه کی مژووییدا به یه  شانۆنامه  زنجیره و پادشاکانی له

  . کردووه
  

 ر شانۆکان  بۆ سه وه ڕانه  بۆ سود، گه وه ڕانه گه
کانی ستریندبرگ  قه ی شانۆکان ده  زۆربه١٨٩٩پاییزی سای 

م   ڕووی ئه واوی به  ته رگای شانۆکان به کن و ده ش ده پشکه
) گوستاڤ ڤاسا(ی  شانۆنامه: ر پشت  سه خرته دهدا  ره نووسه

ست   ده به) شانۆی سودی(ر  سه  له وره وتنکی گه رکه سه
ن،  که رمی ل ده کی گه ران پشوازییه گر و بینه خنه هنت، ڕه ده

وامی  رده  به  به١٩٠٢ تا سای  وه١٨٩٩ سای  یش له که نمایشه
ستاڤ ڤاسا، ئریکی دوای گو ر دوابه هه. کرت ش ده پشکه
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تاوان و (ی   یشدا شانۆنامه١٨٩٠تای سای  ره  سه م، له یه چوارده
  .کرت ش ده تی پشکه ر شانۆی پادشایه سه له) تاوان

ی بۆ سود،  وه ڕانه کانیشی دوای گه  مژووییه شانۆنامه
،  وه نه که کان بۆ ستریندبرگ ده وتنه رکه رگای سه نوێ ده رله سه
ی   ژیاننامه یاندا، له که  مژووی وته یان لهران خۆ بینه

دۆزنوە، مژوو  کانی ڕابردوودا ده  ڕووداوه پادشاکانیاندا و له
ی ژیانی سیاسی و  وه نگدانه ک بۆ ڕه یه بووبووە ئاونه

  .ی سود و ڕۆژگاره تیی ئه یه کۆمه
 له  ، که  کردووه وه یان بۆ ئه کان ئاماژه گره خنه ی ڕه زۆربه

  ، بۆ نموونه وه کانی ستریندبرگه  مژووییه تییه سایه شت کهپ 
ی  وانی شانۆنامه ، پاه)م و گوستاڤ ڤاسا یه ئریکی چوارده(
تی،   ستریندبرگ خۆیه ، که"ناسراو سی نه که) "شق و دیمه ره به(
  . ستاوه وه

هز و داینمۆیک،  کی به یه ک وزه وه) ناسراو نه(ری  کاراکته
و  ره بات به کان ده جونت، ڕووداوه کان ده  مژووییه وانه پاه
کان  تمۆسفره ، ئه وه ڕژته کان داده کتۆره ، ستره وه پشه
  .کات کان ونا ده ره خوقنت و کاراکته ده

ی  که یرانه ی گری قه وه کردنه) شق و دیمه ره به(ی  شانۆنامه
ی  وه ها کردنه وهر ی، هه که روونییه  ده خه ستریندبرگ و دۆزه

   له یه سه و که ، ئه یه که سزادراوه) ناسراو نه(سی  که.  رگاکانیشه ده
. تی ڕوانییه موو دونیا چاوه  هه ، که یه وه  ڕگه شتکدا به گه

  وه گرته رده  وه ره م کاراکته ستی له کانی که ستریندبرگ سیفاته
تکی دوورودرژی ش  پانتایی گه و له) ناسراو نه(نت  و ناوی ده
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   له که یه ه ناسراو تکه سی نه که:  وه یسووڕنته فسووناویدا ده ئه
ندین ڕووی جیاوازی ستریندبرگ و   چه س، له ندین که چه
  . تییه ندی مژووی مرۆڤایه مه وه کی چ و ده یه سته رجه به

ویش هیچ ناوک   ئه ستریندبرگ ژنک، خانمک، که
،  وه ته  و ڕووتکراوه تک داباوه  سیمای ئافره ناگرت و له هه
  .ناسراو سی نه ری که فه  هاوسه بته ده

ناسراو  سی نه ی که مان شوه  هه به)  که خانمه ( ویش، واته ئه
ندین  یش چه مه ، به وه کاته  خۆیدا کۆده تیی تر له سایه ندین که چه
،  شنه چه مه ست و هۆشی جیاواز و خانمی هه کردار، هه رچه په

  . وه بنه ناسراو ده سی نه ڕووی که ڕووبه
مان بۆ  و مرۆڤانه  ونای ئه ره م دوو کاراکته ستریندبرگ به

کی  الیه قه  ته ، له وه ی کات و شونه وه ره  ده  له کشت، که ده
  . وه بینینه ی مرۆڤیش خۆمانی تدا ده بوچاندان و ئمه

کانی  ک شانۆنامه ی یه دوا ک له  کاتکدا شانۆکان یه له
کانی،   یاداشته  له ویش جگه ن، ئه که ستریندبرگ نمایش ده

کاندا   گۆڤار و ڕۆژنامه نووست، له ی نوێ ده وام شانۆنامه رده به
  ناوی ستریندبرگ به.  وه کاته یی بو ده گوتار و گوتاری ڕەخنه

ردانی   سهکی ، خه وه خونرته بینرت و ده  ده وه موو شونکه هه
کان دەستی ڕزی بۆ   گشتییه قام و شونه ر شه سه ن و له که ده

  .ن که هبن و ئاماژەی بۆ ده
مکی تری  رده  سه نوێ خۆی له رله ستریندبرگ سه

  .نووست وام ده رده  و به وه بینته دا ده وه بووژانه
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  تای عیشقکی تر ره ناوبانگ و سه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تی  ر شانۆی پادشایه سه  ستریندبرگ لهکانی انۆنامهـــ ش هـــــک
مان کاتدا و   هه کرن، له و شانۆکانی تری ستۆکھۆم نمایش ده

  ن بیستودوو سای، له مه رکی ته کته ئه  کچه وه١٨٩٩ سای  له
ر کار  کته ک ئه تی، وه  شانۆی پادشایه  دت و له وه رویژه وتی نه

  .کات ده
بت، ناو و  ده)  ت بۆسه ارییهه( ناوی  ، که ره کته م ئه ئه

دات لی نزیک  وڵ ده کات، هه ستی ده ناوبانگی ستریندبرگ مه
دا  گه ندیی له یوه وت په یه ک ده ب هیچ دوودییه  و به وه بته

) پیوک(دا ڕۆی ١٩٠٠هاری سای   به ت له هارییه. دروست بکات
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کسپیر  ی شه) ی هاوین وکی چله ونی شه خه(ی   شانۆنامه له
و  شانی ئه شانبه) دراماتن(تی  ها شانۆی پادشایه روه بینت، هه ده
می  که شی یه  به بت، که یان ده وه کسپیر، پالنی ئه ی شه قه ده

  وه ر ئه به ن، له ش بکه پشکه) شق و دیمه ره به(ی  شانۆنامه
ت   هارییه  ببینت، چونکه و نمایشه ن ئه که ستریندبرگ ناچار ده

  یه ی جگای ئاماژه وه ئه.   که ار کرابوو بۆ ڕۆی خانمهپشنی
 دوو  زیاتر له) شق و دیمه ره به(ی  می شانۆنامه که شی یه به
یش  مه ، هۆکاری ئه ر شانۆکان نمایش کراوه سه ی تری له که شه به
 و  یشتنه م زیاتر شیاوی تگه که شی یه ی به وه  بۆ ئه وه ڕته گه ده

مومژاویدا  ، دین و دیدکی گرانی ته فه لسه  فه ر لهی ت که شه دوو به
  . بزر بووه

و  ره به(ی   شانۆنامه ت له مان ساڵ، هارییه هاری هه به
و  بینت، ستریندبرگیش له  ده که دا ڕۆی خانمه)شق دیمه
وکی  ونی شه خه( نمایشی   له نجه  گه ره کته م ئه ، ئه وه ساته چرکه
زکی ئیرۆتیکیی  بت و حه ت، عاشقی دهبین دا ده)ی هاوین چله
ال دروست   له   شۆخه م خانمه  و به نجه  گه ره کته م ئه ر به رامبه به
  .بت ده

م جار  که مان سادا بۆ یه کانی مانگی پنجی هه  کۆتاییه له
، تا باسی  وه کات بۆ ماه ردانی ستریندبرگ ده ت سه هارییه
 گفتوگۆی  وه بکات و پکه  که کانی شانۆنامه کارییه ورده
  .ن بکه)  که خانمه(یشی  که ڕۆه
ت و  ویستیی هارییه ند مانگک چیرۆکی خۆشه ر دوای چه هه

نجا  رکی په نگ و نووسه شه نجی قه رکی گه کته ئه: ستریندبرگ
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  م عیشق ونی ئه  خه ستریندبرگ له.  کات ست پده  ده ساه
یمانی  کات، په ت ده ڵ هارییه گه  له مه ژی، گه یدا ده یه تازه

بینن و  کتری ده خشت، زیاتر و زیاتر یه به جۆراوجۆری پ ده
ری جیاوازی  کانیدا، کاراکته  شانۆییه قه  ده  له وه کاته  ده وه بیر له

  .بۆ بنووست
ریکی   دراماتن خه ت له کاتکدا هارییه مان ساڵ له   پاییزی هه

بت، ستریندبرگ  ده) شق مهو دی ره به(ی  شقی شانۆنامه مه
مای  سه(شی  ردوو به و هه)  وه سانه ژنی هه جه(ی  شانۆنامه

شی  تی به تایبه به) رگ مای مه سه(ی  شانۆنامه. نووست ده) رگ مه
  کانی ستریندبرگ و به وره  گه  شاکاره  له ککه می یه که یه

،  یه ته سه  دهی مه و گه کی ئه وامییه رده کان به  شوه ک له یه شوه
ر  سه کانیدا کاری له  ناتورالیستییه  شانۆنامه  ستریندبرگ له که

و ) خ دۆزه(زموونی  دا دوای ئه)رگ مای مه سه ( م له کردبوو، به
کی تر،  یه  ڕچکه ته سه ی ده مه م گه کانی ستریندبرگ، ئه شته گه

خۆ   له وه مینه رزه خی سه کانی دۆزه مکه  چه زیاتر نزیک له
، هست  وه ڕانه گه ی واقیع، هه وه شاندنه وه هه: گرت ده

یی و   و لبوورده  گوشاری دینی و تۆبه بگوناهکردنکی پ له
ن و ڕۆنانی  کتۆر و دیمه کان، ستره  نادیاره تی هزه سه ده

  .هنت کان پکده ر و ڕووداوه درامی و کاراکته
 ژیانی   سوودی له یه م شانۆنامه ستریندبرگ بۆ ئه

  ی مردی)ئاننای خوشکی و هۆگۆ ڤۆن فیلیپ(تیی  ژنومردایه
ستریندبرگ . کاری هناون ک مۆدلک به  و وه رگرتووه وه
خی   دۆزه  بکات، که وه دا، باسی ئه رگه مای مه م سه وت له یه ده
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 ، ئدگار و وه بته تیدا کۆده ندیی ژنومردایه یوه  په وی له ر زه سه
لی  ن، هماگه یه م شانۆنامه کانی ئه کییه ره  سه ره  کاراکته ئالیس، که

ی ڕیژیسۆری  وه دوای ئه) رگ مای مه سه. (ن خه م دۆزه ئه
رلین نمایشی   به  له١٩١٢سای ) ماکس ڕاینھارت(مانی  ئه
هنت و  ست ده ده یی به وه ته ی نونه وره کات، ناوبانگکی گه ده
ی شانۆکانی  ر زۆربه سه  له ی، که و شانۆنامانه لهکک   یه بته ده

  . کرت جیھان نمایش ده
  تییه سایه  که  له ککه  یه یش، که)ئلیۆنۆرا(ری  کاراکته

کی  مایه ، بنه) وه سانه ژنی هه جه(ی  کانی شانۆنامه کییه ره سه
   و به یه  گیرۆده وه روونییه خۆشیی ده م نه ده ، به یه یی هه فسانه ئه

دیوکی تری ) ئیلیۆنۆرا. ( تکی با نووسراوه شیعرییه
کانی   دوورگه پیاو له/ ، ژن ـه)خ دۆزه(ی ڕۆمانی  که قوربانییه

روون و ئازاری گیان،  کانی ده وتی شتی و ئاۆزی و گرژییه
  سته رجه هز و ڕیتواکی دینیدا به کتۆرکی به  ستره م له به

خ و   دۆزه  له که قوربانییه:  که ره ردوو کاراکته هه.  بووه
و  دان ئه وه وی ئه  هه دا، له وه سانه ژنی هه  جه ئلیۆنۆرایش له

و  ، ئه یه وه کانیانه تییه سایه  پشت که  له ، که وه  بدۆزنه  نھنییه یامه په
کانی شتی، گوشار و  و لواره ره  به سانه م که  ئه ، که  چییه نھنییه

   و گیان سته کانی پشت جه شه روونی و بۆ دونیا ڕه یرانی ده قه
  بات؟ ده

واوی   ته دا به) وه سانه ژنی هه جه(ی   شانۆنامه ستریندبرگ له
کان   پیرۆزه شکردنی کاته  دابه ، به وه کانه  دینییه  ڕیتواه  به نده پابه

ی  ممه پنجشه ( وه ژنه و جه سیح و ئه کانی ژیانی مه و ڕووداوه
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م  ئه.)  وه سانه ژنی هه ی جه ش و ئواره ینیی ڕه ، ههپیرۆز
کانی  ما ئاۆزه یی، بنه فسانه ندی ئه هه ندین ڕه  چه یه شانۆنامه

کان، به  ره کانی ڕۆنانی کاراکته وه  پته روون و پکھاته ده
کی قووڵ و  ودایه  و مه وه کاته  خۆیدا کۆده له) ئلیۆنۆرا(تیش  تایبه 

. خشت به کتۆرکی دینیی پ ده ری و سترهندکی فیک هه ڕه
 بۆ  وه ته ڕاوه گه) ئلیۆنۆرا(ری  ستریندبرگ بۆ وناکردنی کاراکته

  ی خوشکی خۆی، که)ئلسابت (  و سوودی له قینه ژیانی ڕاسته
ژنی  جه(ی  شانۆنامه.   رگرتووه ، وه بووه روونیی هه خۆشیی ده نه
کرت، ستریندبرگ خۆی  ده دراماتن نمایش  له)  وه سانه هه

  .ببینت) ئلیۆنۆرا(ت ڕۆی   هارییه کات، که  ده وه پشنیاری ئه
 بۆ ستریندبرگی  کانیدا، که  نامه کک له  یه ت له هارییه
  ، با له کان ڕزگارم بکه  بچووکه  ڕۆه له:  "ت ، ده نووسیوه

  نده رچه هه."   وره کی گه یه)پریمادۆنا ( عیشقی دراماکانتا ببمه
ژنی  جه(ی   شانۆنامه ی له)ئلیۆنۆرا(ستریندبرگ ڕۆی 

  یه و نامه م ئه و نووسیبوو، به ت بۆ ئه دا تایبه)وه سانه هه
  یویست به بت، ستریندبرگی عاشق ده ریی خۆی ده کاریگه

  همدا، له  وه  واقیع و له ت، له ڵ هارییه گه ک له یه موو شوه هه
  .ودا بژی ڵ ئه گه ر شانۆ له هس  و له وه ماه

زکی   حه  دیدکی ڕۆمانسی و له  له١٩٠١تای سای  ره سه
. نووست ده) وەک قوو سپی(ی  ، شانۆنامه وه ته ی هارییه بونه

مۆریس (ی  که  سیمبولییه کی ڕبازه یه وه نگدانه  ڕه یه م شانۆنامه ئه
اودریی  چ وه  نزیکه  ستریندبرگ له ، که ـه)رلینگ ته مه
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کانیش   شوه ک له یه  شوه ها به روه کانی کردبوو، هه شانۆنامه
  . وه لجیکییه  به وره  گه ره م نووسه ریی ئه  ژر کاریگه وتبووه که

ت و  کی ڕۆمانسیی هارییه یه ی قووی سپی، ونه  شازاده کچه
یی   پاکیزه  به   ئاماژه وه ره م کاراکته ی ئه  ڕگه ستریندبرگ له

نه ی ده که دارهدله کی به یه کات و و تی  هوه ز و شه  حه رزی پ
  .کات تمان بۆ ونا ده هارییه

 پۆرترتی   سوود له یه  شازاده م کچه بۆ نووسینی ئه
گرت و  رده کسپیر وه کانی شه کانی شانۆنامه ته  ئافره ره کاراکته
  له:  ندین شوه  چه ندین ئاست و به  چه سر  له که ڕۆه
  ی چیرۆکه  شازاده ، له مه و ده  بۆ ئه وه کانه  کۆنه رگوزشته سه
کانی ڕۆمانی  ما  بنه ت، له تیی هارییه سایه  بۆ که وه کانه ییه فسانه ئه
   و له وه کانه  میتافیزیکییه یبییه  غه  بۆ توانینه وه ـه)خ دۆزه(

  له. خشت به کی قوویان پ ده ودایه کانیشدا، مه موو ئاسته هه
و  ره به(ی  می شانۆنامه شی سیه  به همان کاتدا کار له

  کاته ت ده کانی خۆی و هارییه ندییه یوه کات، په دا ده)شق دیمه
ی   ڕوانگه کات، له ت ده  هارییه مۆدل و پرسیار له

کان دیاری  ره وشی کاراکته  ڕه ندک له  هه وه کانیشییه مه وه
  .کات ده

مکی بۆ  ت چ وه وت بزانت هارییه یه ستریندبرگ ده
 ژیان بکات و  ؛ پشت له یه هه) ناسراو نه(ری  نووسی کاراکته چاره
شیشک بژی یان ژیانی خۆی  ک که نھا وه  ته  به وه  درکه بچته

. رگیری بکات  و هاوسه وه تکه  ژیانی ئافره  به وه ببستته
تی،  ستریندبرگ خۆیه) ناسراو نه(ری  ت نازانت کاراکته هارییه
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.  یه وه ره کالکه  بۆ ئو گرینگ و یه مه و وه  ئه یشه وه ر ئه به ر له هه
کی  یه مه  گه بته ده) شق و دیمه ره به(ی  می شانۆنامه شی سیه به

و  کانی ئه رده  پشت په ردووکیان له ویستی و هه خۆشه
  .شار دەدەن  خۆیان حه وه یه شانۆنامه

رگیریی خۆی و  موو ژیانی هاوسه دا هه یه و سینه له
 ژر توانینکی  خاته  ده وه ته  دونیای ئافره کانی به ندییه یوه په
می سیری فۆن ئسن، ژنی  که  ژنی یه ، بۆ نموونه وه راپاگیره سه

  کراو و ئاماده سته رجه کی به یه  ونه ته می فریدا ئوول، بوونه دووه
ندی  ماوه میشدا زه شی سیه  به هدا، ل)خانم(ری   کاراکته له

کی دیاریکراو  می پانتاییه ت، ژنی سیه ستریندبرگ و هارییه
  .کات داگیر ده

  بت، به ت ده  عاشقی هارییه یه م شوه  به ستریندبرگ، که
 خۆش و  کانیان، ساته کانیان، نامه وردی گیروگرفته

ت  نانه ین و تهیبین  ده وه وه ی به ونانه و خه کانیان، ئه ناخۆشه
 وردی  یدا، به که له  یاداشتگه کانیشیان له  سکسییه ندییه یوه په

ڵ  گه گرت، له  خۆ ده ی تۆنکی تر له که زمانه. کات تۆمار ده
زکی  ،  حه وه بته کاندا ئاشت ده یبییه  نادیار و غه ته سه ده
.  وه کاته ڕۆژکی ڕووناکدا ده  پاشه ش به یش باوه وره گه

کانیدا،   نووسینه یش له ژیا، هنده  واقیعدا ده  له نده ستریندبرگ چه
  کی با به یه  شوه یش به مه کانیدا، ئه ونه  شیعر و خه له
فسووناوی   شوازکی ئه رز، زمانکی شیعری و به کنیککی به ته
  . وه ته نگیان داوه کانیدا ڕه  نووسینه له
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  م شی نۆیه به                           
  کی  یه ، کۆرپه خاتوو بۆسه              
  وت  من ده بچووکتان له              
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  م رگیریی سیه ستریندبرگ و هاوسه
تاکانی مانگی سی سای  ره  سه ت له ستریندبرگ و هارییه

   دژه ره م نووسه  ئه یه م شوه ن، به که رگیری ده دا هاوسه١٩٠١
هنت و ژیانی خۆی  م ژن ده  بۆ جاری سیه ته رهئاف
م  ستریندبرگ له.   وه نجه رکی گه کته ئه  کچه  به وه ستته به ده

کات و  و ده ون، شیعر و ژیان تکه ی ژیانیدا، واقیع و خه قۆناغه
  ره م نووسه م ئه گت، به ر شانۆکانی ژیان ڕۆکی تر ده سه له

دا،   نویه رگیرییه م هاوسه می ئه که ی یه فته  هه ر له ، هه تانه ره بده
روونی،  ستۆی ده په  بارودۆخکی جیاواز، پاه ست به هه
موو   هه وت له یه کات و ده سی ده فه نه نگه مگین و ته وشکی غه ڕه

 نووسینی  کات به ست ده مان کاتدا ده  هه شتک ڕابکات، له
  ک که ، پادشایه)م یه اری دوانزهک ( ت به باره ک سه یه شانۆنامه

. ت ناژی ڵ ئافره گه ر و له  سه باته ت ده ب ئافره موو ژیانی به هه
ڵ ژیانی کاری  گه چت ستریندبرگ بوونی خۆی له  ده وه له

ی  وه ره  ده ت و له ب ئافره راورد بکات؛ ژیانک به م به یه دوانزه
  . وه یستییهو رگیری و خۆشه کانی هاوسه ندییه یوه په

ت،  ب ئافره م به یه ک کاری دوانزه توانی وه یده ستریندبرگ نه
ی  دییه به  ئه ڕه و شه ب ئه ب منداڵ و به ویستی، به ب خۆشه به

دا  یه م شانۆنامه  له نده نوان ژن و پیاو بژی، هروەها چه
ی  دیدک یش له کات، هنده  ده سته رجه نھامان بۆ به کی ته پادشایه

کمان بۆ   پۆرترتی پادشایه وه، ریتگرییه  دابونه دوور له
  وه هزیی پادشایی خۆیه ت و به سه ی ده مه  گه  له کشت، که ده

. کات تانیشدا ده ی و ئافره که ره ورووبه ڵ وت و ده گه  له ه مامه
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کاری (ستریندبرگ ل مانگی ششی همان سادا شانۆنامی 
  .او دەکاتتو) دوانزەیم
ند مانگی و دروستبوونی  ندییکی چه یوه ت دوای په هارییه
  م ڕووداوه  ئه یه م شوه رگیری، به ویستی و هاوسه خۆشه

کانی   قووی چاوه ر شانم، به  سه کانی خسته سته ده: " وه گته ده
 من  کی بچووکتان له یه  کۆرپه خاتوو بۆسه: تبیم و لی پرسیم

  وت؟ ده
مم  واندنی موگناتیسیدا، وه ڕی بئاگایی و خه وپه لهمنیش 

  ! به:  وه دایه
  ."کتری بی یه  ماره  بووینه یه و شوه به

  میشه ن، هه ناکه  هه وه  پکه ت بۆسه ستریندبرگ و هارییه
 بۆ الی  وه ڕنه گه  و ده وه بنه کتری جیا ده  یه بت، له ناکۆکییان ده

  کات، له موو شتک پیس ده  هه  دی لهستریندبرگ. کتری یه
  ، له وه کۆته موو شتک ده  هه بت، له  گومان ده موو شتک به هه
کان ئاۆز  ی تر کشه نیش هنده مه ژی و جیاوازیی ته وندا ده خه
موو  ر و چاوی هه کته نگ، ئه شه نج، قه ت کچکی گه هارییه: کات ده
و  ستریندبرگیش بیست ساڵ لهبت،   ده وه ره سه سکی به  که
موو  روو هه سه زموون، ناسراو و له   ئه نتر، به مه ته به
سکی ئاۆز  ک مرۆڤ که ر و وه ک نووسه و وه  ئه وه یشه مانه ئه

  . بووه یدا ئاسان نه گه کردن له  و هه بووه
 ئاستکی  گاته دا ده١٩٠١ پاییزی سای   له وشه م ڕه ئه
ناو گومان و  ت چیتر ناتوانت له  هارییهکراو، ڕواننه چاوه
ی  وامدا بژی و بۆ ماوه رده کی به یه وه حایبوون و لپچینه ه هه به
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پی  ت به هارییه. هت ج ده  ستریندبرگ به  فته پنج هه
دا ١٩٠١ بیستودووی مانگی ئۆگۆستی سای   له ک، که یه نامه

."  بۆ الت وه ڕمه چیی تر ناگه: "ت تی، ده نووسیویه
 هیچ  به: "ت دا ده یه و نامه می ئه  وه ستریندبرگیش له

،  وه مانم بۆ لک نادرته  خزانییه ندییه یوه م په یک ئه شوه
نھا  ندک جار ته ، هه کانی ژیانمه خۆشترین و ناشیرینترین ساته

 ل وم گریم تا خه گریم، ده یش ده مه ، به وه  پشه یان دته که خۆشه
  ." وه یم بیربچته که  ناشیرینه شه ی به وه وت، بۆ ئه که ده

ی بۆ   چل ڕۆژ ئاماژه  ستریندبرگ به ش، که یه فته و پنج هه ئه
پی  روونی، به یرانکی ده  و قه وره کی گه نگژیه  ته بته کات، ده ده
 و پسپۆرانی  کانی ژیانی بووه کانی گرانترین ساته  و یاداشته نامه
.  دیان کردووه ناوزه) ر یرانی سپتمبه قه ( اری ستریندبرگ بهبو
ک  وه) کانی ژیانم ، گرانترین ساته ژاره چل ڕۆژ ئازار و په(

ها ستریندبرگ  روه ،  هه ی بۆ کردووه ستریندبرگ خۆی ئاماژه
  وه ستته به ، ده  ڕاستیدا چلوپنج ڕۆژ بووه  له ، که و چل ڕۆژه ئه
   و به وه سیحه کانی مه  ئازاره ، به کانی دونیاوه وره ه گ  ڕووداوه به

کانی ئیسرائیل  ی چل سادا منداه  ماوه له:  وه کانی ئینجیله چیرۆکه
 زمانی  ی چل ڕۆژ به سیح بۆ ماوه ڕن، مه گه کاندا ده  بیابانه له
وی   هه یتان له ژی و شه کاندا ده  بیابانه  له وه ڕۆژوه به
  و و ڕۆژه و چل شه ئه. بت بردنیدا ده خشته ن و لهتاند ه خه هه
  . وه راوزه  په چنه کانی تر ده موو ڕووداوه قی ژیانی و هه  چه بنه ده

 دوامندای ستریندبرگ پ  دا سکی به م کاته ت له هارییه
موو  کات، هه  ئاۆز ده که له سه ی تر مه یش هنده مه بت، ئه ده
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 چاودریی ژیانی ستریندبرگ و  وه هرۆش  په  به سود ڕۆژانه
دا،  و و ڕۆژییه  چل شه نگژه م ته ستریندبرگ له. ن که ت ده هارییه

دا، تای   ئاۆزه ندییه یوه تی و په یه  کۆمه م گژاوی کشه له
قکی  ند ده ر چه سه وامی کار له رده  به نووسینی ل دت و به

وشتناسی، ڕۆمان، وانی، باسی سر تی ڕۆژنامه شانۆیی، بابه
  .نووست  ده ها نامه ده کات، هروەها سه کانی ده شیعر و یاداشته

و   له ، جگه م بووه رهه به لک فره دا گه م ساه ستریندبرگ له
وت  ، حه وه کاندا بویان دەکردنه  ڕۆژنامه وام له رده ی به تانه بابه

می  شی دووه به:  ر بۆ نموونه ، هه ی نووسیون وره ی گه شانۆنامه
و  ره می به شی سیه م، به یه شق، کاری چوارده و دیمه ره به

  .نمایشک ونه شق، کریستینا و خه دیمه
روونیی   بۆ بارودۆخی ده کان ئاماژه گره خنه ی ڕه زۆربه

و  ئه: "ن که  ده یه م شوه دا، به م قۆناغه تی له تایبه ستریندبرگ، به
   به ، که ختیار بووه واوی به  ته دا به و کاتانه نھا له نھا و ته ته

  ."  و نائومدی کردووه ژاره  په ستی به کی قووڵ هه یه شوه
وامی  رده  به  بۆ الی به وه گڕته ت ده ستریندبرگ تا هارییه

کات  گری، داوای ل ده ندکیاندا ده  هه نووست، له ی بۆ ده نامه
ی خۆی بۆ  وره می گه کات، خه ی ماچ ده که  بۆ الی، ونه وه ڕته بگه

و ناتوانت  ب ئه رگیز به  هه نت، که دا ده وه کات و ددان به باس ده
ی بیر  وه ر و ئه  سه کاته ندکی تریشیاندا هرشی ده  هه بژی، له

هیج ) و ئه(و،  ب ئه  و به وی دروستکردووه  ئه )و ئه ( ، که وه خاته ده
  یرانکدا بیر له موو قه  هه  و له میشه هک ه مان کاتدا وه  هه له!   نییه

کۆتایی : "ت کانیدا ده  نامه کک له  یه  و له وه کاته خۆکوشتن ده
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  له!"  ڕمه مردن چاوه... هنم م ده م ژیانه ، خۆم کۆتایی به ژیانم نزیکه
  ته م ئافره  چۆن ئه م، که که ست ده هه: "نووست کانیشیدا ده یاداشته

کات و بانگھشتم   هاتوچۆ ده وه کانی ڕۆحی منه شه  به جوانترین به
 هۆی  م به که ست ده من هه. بوون وه می و پکه کات بۆ هاوده ده
و پیس  کانیان ئه  ناپاکه  توانینه  پیس بووم، پیاوی نامۆ به وه وه ئه
  وه ته م ئافره  هۆی ئه به. ن که  منیش پیس ده یه و شوه به. ن که ده

ک   یه  له  ئمه نده رچه  بۆ نو قوڕ و چپاو، هه وه  خواره چمه ڕۆده
 گومدا   له وه  دووره  له میشه نگی هه م ده ، به وه ته جیابووینه

  ." وه زرنگته ده
) کریستینا(ی  کی کورت شانۆنامه یه  ماوه دا به م گژاوه ر له هه

  یه م شازاده ئه. نووست م ده دۆفی دووه کچی شا گوستاڤ ئه
ست،   ده ت بگرته سه  شاژنی سود و ده  نابت ببته ئاماده

 و ژیانکی تر  وه ستته وه کان ده موو پرنسیپه دژی هه
   و گرینگی له وره  و ڕۆکی گه  پایه یه م شازاده ئه. بژرت ده هه

هزیش  کی به تییه سایه نی که  و خاوه بووه مژووی سوددا هه
  . بووه
   شانۆنامه  له ککه ی ستریندبرگ یه  شانۆییه قه م ده  ئه

  تی له ، ونای ئافره ری کریستیناوه  پشت کاراکته کانی و له هزه به
ر، ترسناک،  نھنیئامز، فریوده:    کردووه وه ندین دیدی جیاوازه چه
  .ر  و هزکی کاریگه وزه

ری کریستینا،   و کاراکته یه م شانۆنامه ستریندبرگ ئه
 قایلی بکات  وه یه م ڕگه نووست، تا له ت ده تی بۆ هارییه تایبه هب

،  تدا بینیوه  هارییه ستریندبرگ، کریستینای له.   بۆ الی وه ڕته بگه
نگ و نیگا و  ی ده بره کانی، نه وت و جووه سوکه هه
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 بیر و هۆشیدا   له میشه ت هه ر لوی؛ هارییه ی سه نه خه رده زه
کانیدا  قه  ده  و له ی کردووه مه کانیدا گه ره کاراکته  ، له ژیاوه
  . ی کردووه سته رجه به

 ڕۆی کریستینادا  ر له کته ک ئه ت وه دواتر هارییه
   له وره نگاوکی گه هنت و هه ست ده ده  به وره وتنکی گه رکه سه

  . وه  پشه چته زموونی نواندندا ده بواری ئه
و و چل ڕۆژ  ، دوای چل شه گی دهت ڕۆژی پنجی مان هارییه

  ج و له ستبه ستریندبرگ ده.   بۆ الی ستریندبرگ وه ڕته گه ده
ی   نووسینی شانۆنامه کات به ست ده مان ڕۆژدا ده هه
ی  که کشاوه  هه کانی کۆشکه ونئامزه  خه و ونه) نمایشک ونه خه(
تر ستریندبرگ  دوا ک، که یه شانۆنامه. نت  ڕۆده یه و شانۆنامه ئه

ک خۆی  بخشت، وه کانیدا پ ده مه رهه نو به ی له وره کی گه یه جگه
تی و  کانی ژیانیدا نووسیویه  خۆشترین ساته کات، له ی بۆ ده ئاماژه

) م که وره  گه ی ئازاره ویستترین دراماکانم، کۆرپه خۆشه ( به
  . ی بۆ کردووه ئاماژه

ی جیاوازدا دووپاتی  ه و بۆن ندین نامه  چه ت له هارییه
کچی ئیندرای ) گنس ئه( ستریندبرگ ڕۆی  ، که وه ته کردووه
و  ، بۆ ئه یه یه م شانۆنامه کیی ئه ره ری سه  کاراکته ند، که خواوه

ی مانگی نۆی سای   دوانزه ستریندبرگ خۆیشی له.  نووسیوه
: ت دا ده یه و نامه ، له ت ناردووه کی بۆ هارییه یه دا نامه١٩٠١

،  وره نمایشک، کارکی گه ونه نووسم، خه  ده که کشاوه  هه کۆشکه"
گنس  ئه! کات  باسی تۆ ده مه ونک، بگومان ئه ک خه ر وه جوان هه

  یه بۆم هه. یت که  ڕزگار ده  کۆشک  له که نده ی تۆ به و کاته له
  "م؟ دا بکه گه ت له مه ڕوو باسی ئه ڕووبه
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 نمایشک ونه خه
کانی شانۆنامی  کی و گرینگه  سره  مۆتیڤه کک له یه

م  ، ئه کسانی و ئازارچشتن ی نایه له سه مه) نمایشک ونه خه(
کان   پیاوه ره هز الی کارەکته کی به یه  شوه یش به یه له سه مه
  ک له یه  شوه موویان، به یش هه رانه م کاراکته بن، ئه  ده سته رجه به

  .نی ژیانی ستریندبرگ خۆینزموو کان ئه شوه
ند   چه نھا به  ته ، که یه م شانۆنامه  نووسینی ئه ستریندبرگ به

وش و بارودۆخی  نوێ ونای ڕه رله تی، سه ک نووسیویه یه فته هه
،  موو شتکدایه  هه موو شتک له هه.  کشت تیمان بۆ ده مرۆڤایه

ا و فیگۆر و دونی. ن سکدا هه موو که  هه سکیش له موو که هه
ستی  ربه  سه وندا به  خه کان و مرۆڤیش له سیاتییه که
  ، به م شتانه موو ئه ڵ هه گه  له مه شاعیریش ما.  وه سووڕنه ده
  .کات تی، ده یه  دونیا هه ر به رامبه  به ی خودا، که مان شوه هه

کانی  کییه ره  سه  مۆتیڤ و بیرۆکه کک له  یه تاوه ره  سه ر له هه
دا )کریستینا(ی   شانۆنامه له) نمایشک ونه خه(ی  انۆنامهش
وادا له   هه وت، له ی خۆشده و پیاوه وت؛ کریستینا ئه که رده ده

  خته  سه یشه وه ر ئه به ر له ژی، هه وادا ده  هه  و له دایک بووه 
  . بدات و بژی ناسه کی ئاساییدا هه ناو خه وی و له ر زه سه له
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  دبرگ پناسی سترین
  نمایشک ونه بۆ خه

کی  کییه  پشه ستریندبرگ له
کدا، دید و  کورتی شانۆنامه

ت  باره کانی خۆی سه بۆچوونه
کنیکی  و ته) نمایشک ونه خه ( به
 و  وه کاته ون ڕوون ده خه
موو شتک  کرت هه ده: "ت ده
موو  وندا ڕوو بدات، هه  خه له

،  وندا شیاو و لواوه  خه شتک له
،  ن و شون بوونیان نییه مه هز
ڕست و  هم ده  وه کی نادیار و واقیعییانه مایه ر بنه سه له
زموون،  ین، ئه  زه ک له یه ه تکه: چنت ی نوێ ده خشه نه

کان  تییه سایه که.  ت و ڕاگوزاری ی ئازاد، ناماقووییه وه هۆنینه
. م  هه بنه ، ده وه کرنه  ده بن، دووباره ر ده رابه بن، دوو به ت ده له
ک  م ئاگاییه ، به وه کرنه ڕۆن، گرد ده وان ده ئاخزن، ڕه ده

   که یه سه و که ویش ئاگایی ئه کات، ئه موان ده ڕی هه چاوه
ک، چ بیرکی  لک، چ ناکۆکییه  چ نھنیگه بینت، چونکه  ده که ونه خه

بینت  ده  که ونه ی خه سه و که ئه. ک نین ویژدانی و چ یاسایه
ی  وه ، به وه گته نھا ده  نادوت، ته ری ناکات، ڕاشکاوانه داوه
  ، تۆنکی له یه متر شادمانانه  که ، بۆیه ردهن  زیاتر ده که ونه خه
دا  نگ تکچووه  پارسه و چیرۆکه ی ئه میانه ، له  م تدایه خه
، ون خه. موو شتکی زیندوودا ڵ هه گه  له ردییه گری هاوده هه
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م کاتک  وت، به که دیار ده رمھن وه  زۆری شه ر، به ڕزگارکه
سی   و که وه بته ڕت، ئیدی خۆی بدار ده جه  ده که ئازاره

ندک پ  رچه  هه ، که وه کاته ڵ واقیعدا ئاشت ده گه شتوو له ئازارچه
و  دا، ئه که  ئازاراوییه ونه ڵ خه گه راورد له  به  بت، به ژاره  په له
  ."تک زه  له  جۆره بته دا ده م ساته  له یه ژاره په

م  کی ئاشکرای ئه یه وه کیییش دووپاتکردنه م پشه ئه
  وه  لكۆینه ت به باره کی سه  چ ئاگادارییه ، که یه ره نووسه
ستریندبرگ .  بووه  هه ون ی خه وه کانی بواری لکدانه زانیارییه

وندا کات و   خه  چۆن له ، که ووه کرد وه ی بۆ ئه ودا ئاماژه له
موو سنوور و  ونبینیش بوونیان نامنت و هه سی خه شون و که

  ، که رکردووه  ناوبانگی ده وه ستریندبرگ به. برت ک الده یاسایه
  کاته کانیدا هرش ده مه رهه ی به  زۆربه  و له ت بووه دژی ئافره

، گل،  زمه ، دوه کی دڕندهل  هماگه کاته ت ده ت و ئافره ر ئافره سه
  دا به)ننمایشک خو(ی   شانۆنامه م له ناپاک و شت، به

ی  ستریندبرگ شانۆنامه.   ت خۆشبووه  ئافره واوی له ته
  ته  بووه وه بری ئه  و له وه کاته  پاک ده و ڕقه له) نمایشک ونه خه(

  تی له نگی مرۆڤایه ری خودا و ده وان و نونه نگیری ئه الیه
  و ڕۆڵ و پگه  و ئه وه کاته دا کۆده)تک ئافره(ری ئیندرا  کاراکته

ی  سته رجه تدا به  ئافره ت و له  ئافره خشت به به ده یه  وره گه
  .کات ده

کات،  دا ده وه ره  و ده وه  ناوه ندی به شتکی خواوه گه) گنس ئه(
ر   بۆ سه وه  خواره ه دت وه کانه وره شی هه  باوه ، له وه  ئاسمانه له
کانی  زموونه  نو ئه خزنته  قووی خۆی ده وی و زۆر به زه
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  وه وتن و ئاشتبوونه ردان، ڕککه ستلکبه ویستی، خزان، ده خۆشه
.  وه کانیشه شنه چه مه  جیاواز و هه تییه یه  کۆمه له سه ت مه نانه و ته
  وه  ناوه یش له وانه پچهکی  یه  و ئاڕاسته وه مان کاتدا جونه  هه له

  وه کرته بت، ده  ده وره گه) گنس ئه ( وه یه م ئاڕاسته ، له وه ره بۆ ده
   و ئاوزانی جیھانه وه ره  ده  دته وه یه که  بچووکه  جیھانه و له
  .بت وی مرۆڤ ده ردوون و تکه ، گه که وره گه

 مرۆڤ و  تهب  ده وه  کچی خودا گنس له  ئه وه شته م گه له
  .کات کانی مرۆڤ ده  ئازار و خۆشی و ناخۆشییه ست به هه

کان له   پیاوه ره موو کاراکته  هه وی داوه ستریندبرگ هه
  له. تکدا  ئافره کانیش له ته موو ئافره  و هه وه رکدا کۆبکاته کاراکته 

دوو نھا   ته که موو شانۆنامه  هه وه ته  کردووه وه تادا بیری له ره سه
  ستنووسه  ده کک له  یه خۆبگرت، له ر، پیاوک و ژنک له کاراکته
دا، پیاو  ژر دوو ناودا یان دوو خانه کانی له ره کانیدا کاراکته کۆنه

دا   کۆنانه ستنووسه و ده ر له هه.  وه ت کۆکردووەت و ئافره
، بۆ   نووسیوه که ندین ناونیشانی بۆ شانۆنامه پشنیاری چه

کشاو، کچی ئیندرا،  ، کۆشککی هه که وه  درامای ڕاره نموونه
پاییز، دوای :  کان نووسیوه نه یشی بۆ دیمه م ناوانه ها ئه روه هه

ر  سه م دوایی له نوێ پاییز، به رله هاوین، زستان و سه
  . وه گیرسته ده) نمایشک ونه خه(

ی گرینگ  له سه ر س مه سه ی له که ستریندبرگ شانۆنامه
کی  یه  شوه ژیان به)  ییه زه مرۆڤ شایانی به: (میان که ، یه ناوەڕۆ

م   ئه ، خوداکانیش پویسته وی ئازار و ژانه ر زه سه گشتی له
موو شتکدا  ر هه سه ویستی به خۆشه: م دووه.  بزانن ڕاستییه
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نو  ک له یه ویستی بتوانت ڕگه  خۆشه یه وانه وت، له که رده سه
ی  ته ھنانی مه هه: میشیان سیه.  وه دا بدۆزته انهم ئازار و ژ ئه

  وه پویسته فسووناوییه رگا ئه و ده  پشت ئه ی له وه ، ئه جیھانه
  ر بونیادنراوه سه کانی مرۆڤی له مای ئازاره  بنه ئاشکرا بکرت، که
  . نده  به وه رگایه و ده ک بۆ کۆتاییھنان به یه یان ماناکانی ڕگه
،  وه  ئوە دووپات بکاته یه م شانۆنامه وت به یه  دهستریندبرگ

و   بۆ ئه وه ڕته گه یش ده یه م بیرۆکه مای ئه بنه.  یه ژاره  ژیان په که
 دیدکی  ینه گه  ده وه ی ئازار و ژانه  ڕوانگه ن له ی ده رچاوانه سه

ت،   ده ، که وه یشه که ی کچه  پشت گوته له.  ڕوون و ئاشکرا
ر خۆی  ی شۆپنھاوه فه لسه فه)  ییه زه شایانی بهمرۆڤ (

رزترین  کانی مرۆڤ، به های ئازاره تی به تایبه ، به شارداوه حه
  .  کانی پاکییه ئاسته

ک  دونیا وه(ر  ی شۆپنھاوه که ریی کتبه ستریندبرگ کاریگه
و  ی ئه که فییه لسه  فه ، بیرۆکه  بووه وه ره سه ی به) و بیر ئیراده
،  یه وه  ناوه  له ی ژیان زیاتر بوونکه گرینگیی ئیراده(ش ی کتبه
بوونمان   نه ستکردن به و هه ره نھا به  ته وه ی ئه وه ر ئه به م له به
م  ئه.)   بکرت و بوونه فیی ئه  نه  پویسته بات، بۆیه ده

نگی  دا ڕه)نمایشک ونه خه(ی   شانۆنامه نھا له ش ته رییه کاریگه
و  ره به(ی   سینه نمایشک، له ونه  خه ر له کو به ، به وه ته داوه نه

  بته دا ده)سۆناتای تارمایی(ی   شانۆنامه و دواتریش له) شق دیمه
  .ندکی گرینگ ناوه
 شانۆدا و   له ، شیعره شانۆی شیعره) نمایشک ونه خه(
  ؟ واقیع  شیعر چییه: ( ماکانی پکھناوه کی شیعری بنه نتازیایه فه
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ونکی  م خه ، به ون نییه خه...  واقیع م زیاتر له ، به هنیی
.  ی بۆ کردووه ک ستریندبرگ خۆی ئاماژه روه هه.)   بئاگایه

کی  یه روازه ده) نمایشک ونه خه(ی   شانۆنامه ستریندبرگ به
کی ئسپرشیونیزم و مۆدرنی   ڕووی شانۆیه رین به به
  وه  قۆناغکه ورووپی له  ئه و شانۆی وه کاته ورووپیدا ده ئه
  . بۆ قۆناغکی تر وه گوزته ده

تای  ره  سه و له) نمایشک ونه خه(ی  دوای نووسینی شانۆنامه
م  کرت، ئه نمایش ده) ئنگل برک(ی  دا، شانۆنامه مانگی دوانزه

یش  که کانی ستریندبرگ، نمایشه  چاکه  کاره  له کک نییه  یه قه ده
  م ستریندبرگ له ست ناهنت، به ده وتۆ به ئهوتنکی  رکه سه

ی   شانۆنامه  به وره وتنکی گه رکه دا سه١٩٠٢مانگی دووی سای 
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وتی شانۆی سودی   دراماتن بۆ ڕه له) م یه کاری دوانزه(
 نووسینی  کات به ست ده مان کاتدا ده  هه هنیت، له ست ده ده به

ڕاستی مانگی سدا  ناوه  و له) م گوستاڤی سیه(ی  شانۆنامه
  .کات واوی ده ته

   کاره  له ککه یه) م گوستاڤی سیه(ی  شانۆنامه
ن و   دیمه  له  و په ره م نووسه کانی ئه ره رسووڕهنه سه

ستریندبرگ ڕۆکی .  کراو ڕواننه ی چاوه وه ڕووبوونه ڕووبه
ی زک نو حه خشت، له به  ده م پادشایه  و پرشنگدار به وره گه
کی  ری نواندن و پادشایه  و شیدابوون بۆ شانۆ و هونه شه ه هه

ی  شه ڕه  هه  له م پادشایه رکی قووی ژیانی ئه کولتووریدا، سبه
نیاییدا  ی ژیانی سکسی و ته نده ت، پوپاگه کوشتن، خیانه

  .کات  ده سته رجه به
) م گوستاڤی سیه(ی  واوکردنی شانۆنامه  ته ستریندبرگ به

  کاته شکی زۆری مژووی سود و ژیانی پادشاکانی ده هب
م  بۆ نووسینی ئه. کانی  مژووییه قۆناغکی گرینگی شانۆییه

ی  وه  پشکنین و لکۆینه  کاتکی زۆری به  مژووییانه شانۆنامه
کو  ، به کردووه ریک نه  خه وه کانه  مژووییه  و ڕووداوه رچاوه سه

دا   مژووییانه و شانۆییه  له ی، که و کشانهو گرفت  زۆر له
وشی ژیانی   بارودۆخ و ڕه وخۆ له  ڕوو، ڕاسته ته خستوونیه

ر، دید  سه  چاره ی کۆمه ڕوانگه م له  ریگرتوون، به  وه وه خۆیه
ری  تی چندین کاراکته ، توانیویه وه و تابلۆی قووی درامییه

  .هز ڕۆبنت ئاشکرا و به
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   مژووییانه م شانۆنامه ینی ئهستریندبرگ بۆ نووس
کانی    مژوییه کنیکی شانۆییه  متود و ته سوودکی زۆری له

  ره  کاراکته ی که وه و ڕووه تیش له تایبه ، به رگرتووه کسپیر وه شه
کانی ب شوەیکی ساکار برجستی گرفت و کش  مژووییه

  او شانۆنامهن له.   کردووه ڕۆژانییکانی ناو ژیانی ڕۆژانیان
  کک له  یه به) گوستاڤ ڤاسا(ی  کانیشیدا شانۆنامه مژووییه

  .نرت کانی داده  شانۆییه مه رهه باشترین و پگیشتووترین به
کانی  نوان ساه  و له  هز بووه کی به گۆستاڤ ڤاسا پادشایه

  تی له سه  ده م پادشایه ، ئه دا حکومانیی کردووه١٥٦٠ – ١٥٢٣
تی  سه  ژر ده تی سود له  و توانیویه رهناوه ساکان دهچنگی ک

  .دانیمارک ڕزگار بکات
   سنوور و ڕووداوه یه م شانۆنامه ستریندبرگ بۆ نووسینی ئه

یش  یه و شوه ر به ، هه رگرتووه ک خۆی وه کانی وه مژووییه
  م به ، به ی هناوه مه رده و سه کانی ئه نه وا ر و پاه کاراکته
، قۆناغکی درژی  وه ته  دایشتوونه ری و تازه کی هونه یه شوه

 ه و ڕووداوکی شانۆیی و   شوازکی چ له مژوویی به
  . وه ته دا کۆکردووه وتوانه رکه ڕۆنانکی درامی سه

ت   بیستوپنجی مانگی سشدا ستریندبرگ و هارییه له
دایکبوونی   له به).  ماریا-ئاننا(نن  بت و ناوی ده کچکیان ده

ت باشتر  ریی ستریندبرگ و هارییه  ماریا، ژیانی هاوسه- ئاننا
کانیان  ند مانگک ناکۆکییه ر دوای چه کو هه نابت، به

بن و  کانیان زۆرتر و ئاۆزتر ده ، کشه دەنوە ده رهه سه
  . وه بنه کتری جیا ده  یه نوێ له رله سه
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 و گژاوی ژیانی  نگژه م ته نو ئه دا، له م کاتانه ر له هه
یداری له ندییه یوه ت په دا، هارییه  ڕۆژانکی تر،  ڵ که گه کی دس
م  ئه. ستت به بت، ده ر ده کته ویش ئه  ئه نکی خۆی، که مه هاوته
  ست به کات، هه  قووی ستریندبرگ بریندار ده  به یه له سه مه

  بته و ده ا بۆ ئهموو دونی کات و هه  ده وره تکی گه خیانه
  .نھا مگین و ته ژوورکی تاریک و غه

 و  مه رده و سه ت به باره دا سه١٩٣٢ سای  ت له دواتر هارییه
  ن له مه  ته ستریندبرگ به: "تی کانی ستریندبرگ گوتوویه نامه

ڵ  گه و ژیانی خۆی ژیابوو، له تر بوو، ئه وره من زۆر گه
ستم  ر ده م من هشتا هه بوو، بهواو بوو کانی ژیاندا ته له شتگه
  ."کردبوو پ نه

  واوی له  ته  به وه ـه١٩٠٢ سای  ت له ستریندبرگ و هارییه
 ج   بۆ ستریندبرگ به که ت ماه ، هارییه وه بنه کتری جیاده یه

 ١٩٠٢شتی سای  ستریندبرگ مانگی هه. ژی نھا ده  ته دت و به
وت؟  تۆ ئستا   من ده چیت له: "ت  دهت  هارییه کدا به یه  نامه له
ڵ  گه  له مانه ستت به  تۆ هه ختیاریت، که ستیت، ئارام و به ربه سه

،  وه ره  بکه ختیاری و دخۆشییه و به ئامز بۆ ئه.... کرد ده مندا نه
 با   من بھنه م واز له وت کردبوویت، به  من لم زه که
و  ، به وه ووسی خۆت بکهن دوای چاره. کانم پاك بن ونه خه

نووسی من نزیک   چاره م له وت، به ته ی خۆت ده یه شوه
  ."یبسووڕنت سکی تر هه ی که وه ک ئه ، وه وه ره به مه

رمی   فه دا به١٩٠٤هاری سای   به ت له ستریندبرگ و هارییه
یش ستریندبرگ  یه وه م جیابوونه ، ئه وه بنه کتر جیاده  یه له
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نو  یدا له  نویه م ژیانه له.  هاوه کی ڕه نیاییه  نو ته وه هخات ده
 پشویدا،  ڕوانی و ژیانکی پ له ری و چاوه وه کانی و یاده مه خه
دا  م کاته ر له هه.   نووسین  به وه کاته ست ده  چی ده به
 و  یاریی وشه( شیعری  ه و کۆمه) نیا تاک و ته(کانی  خشانه په

  ژووره(ر دوو ڕۆمانیش  سه  و له وه کاته  بوده)ر  هونه ورده
مانکاتدا و   هه له. کات کار ده)  کان شه ئا ڕه(و ) کان گۆتییه
  ونه که زگاکان ده ، ده موو ڕووداوه م هه شانی ئه شانبه

 و  وه و ئامادەکردن کانی، جیاکردنه مه رهه ی به وه کۆکردنه
موو ڕۆمان و نۆڤت و   هه نوێ چاپکردنیان، بۆ نموونه رله سه

دا نووسراون، ١٩٠٢ – ١٨٩٩نوان سانی   له  کانی، که چیرۆکه
رگکی جیادا و شانۆنامکانیشی، ک ل نوان سانی  ند به  چه له

  . وه کرنه دا نووسراون، ل برگکی تایبتدا بو ده١٩٠٤ - ١٩٠٢
 ک کان وه نی و چاپخانه مه زگای چاپه دا ده م قۆناغه له

م  فرۆشن و له رزان ده  نرخکی هه ستراتیژکی نوێ، کتب به
واجکی زۆریان  کانی ستریندبرگ ڕه مه رهه یشدا، به  نویه بازاڕه

  ندک له هه. فرۆشرت یان ل ده ها دانه زاره  هه بت و به ده
کرت، قوتابی و  م ده شته م و هه وته کانی چاپی حه کتبه
موو   هه کن و ستریندبرگ له  ده  کتبانهم نج ئه کی گه یه وه نه

  چته  و زیاتر ده وه بته  نزیک ده وه کانییه ره  خونه کاتک زیاتر له
  .کانی مه رهه  به شک له  به وه و دەبت به که ناو خه
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  م یه شی ده به                   
    وه ـه"کان شه ئا ڕه " له         
  و " کان  شینه هکتب"بۆ          
   ساتیرکی کوشنده             
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  ی که و خانووه ت، له  هارییه ی له وه دوای جیابوونه ستریندبرگ 
  و هیوایه ژیا، به نیا ده  ته ی نابوو، به وه ی پکه مه م ژنی سیه بۆ ئه

،  وه نه ست پبکه  بۆ الی و ژیانکی تر ده وه ڕته ت بگه بوو هارییه
  دا جگه یه وره  گه و خانووه  دی و له ته ی نایه م ئاواته م ئه به
کات،   و خودی خۆیدا ده گه ت و کۆمه ڵ هارییه گه ڕ له ی شه وه له

  سکی دوور و نزیک و به موو که ت و هه نرت بۆ هارییه  ده نامه
ستریندبرگ .  نووسین کات به ست ده وامی ده رده  به چی و به

  و شوازه ر ئه  بۆ سه وه ڕته گه دا ده نیاییه هم ت نوێ له رله سه
ژووری  ( کانی تریدا، بۆ نموونه  ڕۆمانه ر له وبه وه ی له ساتیرییه

ر  سه دا کاری له)تی نوێ که مله سوور، ژنومردایتی و مه
ر   سه نزئامزی کردبته یدا هرشکی ته و کارانه ر له گه ئه. کردبوو

ی  م قۆناغه وا له ت، ئه سه ن و ژن و دهکا تییه یه ما کۆمه بنه
ر   سه کاته کانی هرش ده  ڕۆمان و نووسینه ساتیرییه ژیانیدا به
زگا کولتووری  وانی و داموده ر و ڕۆژنامه ب و هونه ده دونیای ئه

  م هرشه کانیش له ت ڕادیکاه نانه ته. کان سایتیی دیاره و که
ی ستریندبرگ ڕزگاریان   ساتیرییه وخۆ و توندوتیژه ڕاسته
  .نابت

 توندی هرش  دا به)کان شه ئا ڕه( ڕۆمانی  ستریندبرگ له
 دز و پیاوکوژ و   و به مه و ده رانی ئه ر نووسه  سه کاته ده

  کات، بۆ نموونه یان بۆ ده تاوانباری دووڕوو و بمۆراڵ ئاماژه
 دیار و  ره  نووسه بت له کک ده یه) رستام یه ف جه گوستاڤ ئه(
ر هرشکی توندوتیژی   به وته که ، ده مه رده و سه کانی ئه وره گه
  ).کان شه ئا ڕه(ی ڕۆمانی  ییانه زه ببه
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  بته  و ده رکه  نووسه که کیی ڕۆمانه ره تیی سه سایه که
تیی  سایه  که  به رستام؛ گاته یه کی کاریکاتری گوستاڤ جه یه ونه
  وه که موو ڕوویه  هه کات و له کانی ده مه هره  و به ره م نووسه ئه
  یه وه ، ئه رنجه ی سه ی جگه وه ئه. یشکنت دات و ده مارۆی ده گه
کی نزیکی ستریندبرگ  ر هاوڕیه وبه وه  له ره م نووسه  ئه که

  کاته زانت و هرشی ده ری خۆی ده به  ڕکه م ئستا به ، به بووه
ینرت بۆ  ر زوو ده ، هه م ڕۆمانه واوکردنی ئه دوای ته. ر سه
زگایک بوی  م هیچ ده ، به وه زگای چاپ و بوکردنه ده

  وه دوای ئه.  وه نرنه  ده کی بۆ ستنووسه ر زوو ده  و هه وه ناکاته
وی  دا هه١٩٠٦ و ١٩٠٥نوان سانی  وامی له  رده به به 

کانی  وه هه ها  روه دات، هه ی ده شانه م ئا ڕه ی ئه وه بوکردنه
بت و  ی وتی سودیش بسوود ده وه ره زگاکانی ده ڵ ده گه له

  . وه  بو بکاته م ڕۆمانه هیچ شونک قایل نابت ئه
ی  وه کانی دوای خوندنه  هاوڕێ درینه کک له یه
  م ڕۆمانه کات ئه ، ئامۆژگاریی ستریندبرگ ده که ستنووسه ده

یش  وه  بۆ ئه ی ئاماژه و هاوڕیه ها ئه روه ، هه وه کاته بونه
ک خۆکوژی  بۆ ئو وه) کان شه ئا ڕه(ی  وه  بوکردنه کات، که ده
و  م ستریندبرگ گوێ به  له سوود، به  و زیانی زۆرتره وایه

ئا ( ڕۆمانی  ک بووه یه ر شوه  هه وت به یه  نادات و ده گوتانه
  . وه بو بکاته) کان شه ڕه

ستی   ده یشته گه ینووسی، خرا ده ی ده وه ریندبرگ ئهست
ر زوویش  کران و هه کانی زوو چاپ ده مه رهه کانی، به ره خونه
وامی  رده کی به یه  پرۆسه  له میشه ، خۆیشی هه وه کرانه بوده
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ئا ( بۆ ڕۆمانی  یه له سه م مه م ئه بت، به نووسین و داهناندا ده
یشمان بۆ  ر ئاماژه وبه وه ک له ، وه وه وته کهوا نا) کان شه ڕه

  که ستنووسه وت چاپی بکات و ده زگایک نایه ، هیچ ده کردووه
  . وه منته یدا ده که ی مزه جه کمه  چه له

  

 ی مۆسیقا ره وچه بیتھۆڤن و شه
زگایک  ی ده وه ودای دۆزینه  کاتکدا ستریندبرگ عه له
و ) کان شه ئا ڕه(ی  وه نهبت بۆ چاپ و بو کرد ده

ی  که بی و کولتوورییه ده  ڕۆشنبیری و ئه نده  ناوه  له وه کردنه تۆه
بۆ . خات  کۆنسرتی مۆسیقا ڕک ده وه  ماه و له  شه به سود، 

تواناکانی بواری   به نده رمه  هونه  گروپک له سته به م مه ئه
 تا  وه کاته  کۆ ده وه  ماه ی ستۆکھۆم له مه و ده مۆسیقای ئه

یدای مۆسیقای  ستریندبرگ شه. نن سیمفۆنیاکانی بیتھۆڤن بژه
  وامی گوی له رده  به بت و به تیش بیتھۆڤن ده تایبه کالسیکی، به

ریی  ژر کاریگه ر له ندک جار هه ، هه سیمفۆنیاکانی گرتووه
  ، کهیش  مۆسیقییانه وه م شه ئه.  کانی نووسیون مه رهه بیتھۆڤندا به

کرد،  ی بۆ ده ئاماژه) کانی بیتھۆڤن مرده پیره ( ستریندبرگ به
ی برای )ئاکسل(زۆرجار .  و ک خۆراکی ڕۆح وابوون بۆ ئه وه

 و  ر پیانۆ دانیشتووه سه  و له  بووه وانه م شه ی ئه ئاماده
  . ی کردووه  مۆسیقییانه نگه م ئاهه شداریی ئه به

ر  بت، هه  دانه که نده  ناوه  لهیویست ی ژیانیدا ده م قۆناغه له
کانی بۆ   نزیکه سه  هاوڕێ و که ککی زۆر له  خه یشه وه ر ئه به له
وه و  رابخواردنه م شه ده کردن، به  بانگھشت ده وانه م شه ئه

  ها به روه ، هه  گرتووه م سیمفۆنیایانه ، گویان له وه نانخواردنه
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کاندا  شه  ڕۆمانی ئا ڕه  له ، که وه یه وه و نه ی ئه وانه پچه
 و  وه بته  نزیک ده که  نویه وه  نه ر، له  سه کاته هرشیان ده

دات، هانیان  تییان ده بت، یارمه کان ده نجه  گه ره وی نووسه تکه
  .کات یریان ده  سه وه  چاوی ڕزه دات و به ده

تی  تایبه  مای ستریندبرگ، به  له  مۆسیقییانه وه م شه ئه
  ندک له بت و هه وام ده رده ر به مموان هه وانی شه شه
  ر له  دوو مانگ به ن، که که  ده وه  بۆ ئه کان ئاماژه رچاوه سه

  . خوانی بیتھۆڤنیان گاوه مردنی ستریندبرگ، دوا ئواره
  

 "کان شه ئا ڕه"می  که چاپی یه
  هزگایکی بچووک، ک دا ده١٩٠٧ سای  دوای س ساڵ و له

  شکردنی کتبه نییکانیان و دابه مه کار بۆ فراوانبوونی چاپه
ن  ده ن، بیار ده که ربو ده کی به یه  شوه چاپکراوکانیان به

ها  روه ، هه وه نه بوبکه) کان شه ئا ڕه(ج ڕۆمانی  ستبه ده
یی ستریندبرگیش  میشه رکی هه  خونه م دەزگای نی ئه خاوه
رککی  ئه  به  و ڕۆمانه  چاپکردنی ئه وه ر ئه به ر له بت، هه ده
  .زانت رشانی خۆی ده سه

ئا (دا ڕۆمانی ١٩٠٧ کۆتایی مانگی پنجی سای  دواجار، له
  وه کاته  خۆی کۆده رکی زۆر له و خونه وه  کرته بو ده) کان شه ڕه

زگای  ده. کاندا نامنت  بازاڕه ند ڕۆژکدا له ی چه ماوه و له 
بی و  ده  ئه نده  نوه  له که ی کتبه یه و هه ر ئه به ناوبراویش له
  که دات چاپکی تری ڕۆمانه ، بیار ده وه ینته کاندا ده ڕۆشنبیرییه

  وه که  الیه بوونی ستریندبرگ له  هۆی تووڕه بته  ده مه ئه.  وه کاته نه
  ست بکات و له وده ست و ئه مده  ئه که  ڕۆمانه وه کی تریشه  الیه و له
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ی  وه بوکردنه.   وه رز بفرۆشرته نرخکی به شدا، به  بازاڕی ڕه
هز  کی به یه  شوه کرا به ڕوان ده ک چاوه وه) کان شه ئا ڕه(

زموون،  ئه  و ناسراو و به وره رکی گه ک نووسه ستریندبرگ وه
  سانه و که هنگیری ئ کان الیه ڕۆژنامه. کات داریش ده که بریندار و له

  وه ر ئه به ر، له  سه ته دا هرشیان کراوه که  ڕۆمانه  له ن، که که ده
ی  ییانه زه کی ببه یه خنه ر شاو و ڕه  به وته که  ده که ڕۆمانه

  .ی سود و کاته کانی ئه گر و ڕۆژنامه خنه ڕه
ی  رانه و نووسه کک له ر باسمان کرد یه وبه وه ک له وه

  ر و به  سه کاته  توندی هرشی ده دا به م ڕۆمانه ستریندبرگ له
کات، هاوڕێ  ی ده سته رجه ئامز به نز و گاته زمانکی ته

  ره م نووسه ئه.  بت ده) رستام یه ف جه گوستاڤ ئه(ی  که درینه
  تی له تایبه کی زۆریان، به رییه کانی ستریندبرگ کاریگه هرشه

ر  سه و دوای دوو سایش بهکات   تده وه روونییه ڕووی ده
پ کۆچی دوایی  دا، له) کان شه ئا ڕه(نی  ی ڕۆما وه بوکردنه

  .مرت کات و ده ده
نوێ ستریندبرگ و ڕۆمانی  رله ، سه ره م نووسه  مردنی ئه به

ت  نانه  و ته خنه تی ڕه حمه ر ڕه  به وه ونه که ده) کان شه ئا ڕه(
ماژە بۆ ستریندبرگ دەکن و ب پیاوکوژ ئا: کی ئاساییش خه

  . ستۆی ئو  ئه نه خه ده) رستام یه جه(هۆی مردنی 
ک  یه وه بت ڕوونکردنه دواجار ستریندبرگ ناچار ده

م  م ئه ک بنووست، به ک داکۆکییه ی، وه که  ڕۆمانه ت به باره سه
بت بو   ژیاندا ده  تا ستریندبرگ خۆی له یه وه ڕوونکردنه

  . وه ناکرته
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 کان  شینه کتبه
کک   نووسینی یه کات به ست ده  ستریندبرگ ده١٩٠٦سای 

م  ئه.   وه ـه)کان  شینه کتبه(ناوی  کانی، به  وره  گه  پرۆسه  کتبه له
وشی  رگدا باسی ڕه  چوار به  چی و درژی و له  به کتبه
ها  روه کات، هه ری، زانیاری و ئایینی ده بی، کولتووری، هونه ده ئه
  تییه سایه ی که ر زۆربه  بۆ سه  هرشکیشه وه  زۆر ڕووه له

  ی له وه کانی سود، ئه ری و کولتووری و ڕۆشنبیره هونه
نز و  ر ته دا ڕزگاری بووبت و به)کان شه ئا ڕه(ڕۆمانی 

کاندا ڕزگاری   شینه  کتبه ساتیری ستریندبرگ نکوتبت، له
ر   سه نھا هرشکردنه  ته  شینه م کتبه ئه.  وت که ر ده نابت و به

 بواری زانست و  کو له ، به بووه ڕۆشنبیرانی سود و سود نه
موو  ر هه  سه کاته کاندا هرشکی توندیش ده  سروشتییه زانسته

کانی   زانستییه وه می لکۆینه کولتوور و زانست و سیسته
 کار  جیاواز بهدا فۆرمکی  م کتبه ستریندبرگ له. ورووپا ئه
:  و بچووک وره موو شتک، گه ڵ هه گه  له ه هنت و مامه ده

،  وشی ژیانی ڕۆژانه ری، ڕه وه تکستی کورت، بیره
خشان، ئاکار و مۆراڵ، زمان، زانستی  چیرۆک، په کورته

ڵ  گه ، وتووژ له فه لسه قی فه سروشتی، ماتماتیک، ده
  وه گرافیا و ژیانی خۆیه بیۆ ندک جاریش له و هه) سودنبۆرگ(
شکی زۆری چوار  ی به وه  له  جگه مه ئه. کات ست پده ده
ر   بۆ باسی مۆسیقا، بیتھۆڤن و ڤاگنه رخان کردووه ی ته که شه به
  . یه وه م باسکردن و ئاوڕلدانه نکی گرینگی ئه  الیه بنه ده
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ر   سه کاته دا هرشیش ده م کتبه ستریندبرگ، له
کان، زانستناسان و بیری  ره کان، کیمیاگه سهنا ستره ئه

  زموونه  و ئه وه ی ل لکۆینه وه ر ئه به زانستی، له زڕه
ی  وه ها بۆ ئه روه ، هه کانیان خودایان پشتگوێ خستووه زانستییه

 و دادگا  وه ڵ و لپچینه  تووشی گچه وه یه م کتبه ب هۆی ئه
ل و  ندین هماگه تی چهکان ئاو ، بۆچوون و هرشه وه بته نه

   له ، که م کتبه تادا ئه ره  سه له. کات نھنیئامز و سیمبوڵ ده
سینتزک  ( ، به ش پکھاتووه  و چوار به ڕه د الپه زار و دووسه هه
  بت به ی ده که م دواجار ناونیشانه کات، به د ده ناوزه)  ژیانم له
  وه  زۆر ڕووه ، له  شینه هور  گه م کتبه ئه).  کان  شینه کتبه(
، ژیان  وه کاته ی مرۆڤ ده وه کی تری ناوه  بۆ دونیایه روازه ده
هزی   سیمبولکی به بته رگ ده  و مه وه  مردنه  به وه ستته به ده

موو  ک هه ، وه یه وره  گه م کتبه ستریندبرگ ئه. ژیانکی تر
موو ژیانیدا هیچ  هه   و له ست نووسیوه  ده کانی تری به مه رهه به

تی  ستوخه ده.  هناوه  کار نه  ئامرکی چاپی بۆ نووسین به جۆره
   و ئاسان بووه  فۆرمکی جواندا جگیر بووه  درژایی ژیانی له به

نوان ستایلی نووسین و   کۆنتراستک له  جۆره.  وه بۆ خوندنه
کانی  پیته،  یه یدا هه وه تیی بیرکردنه ست و سۆز و چۆنیه هزی هه

  ن، که هزه  به و بورکانه گری ئه کی همن هه یه  شوه به
  ی له و شواز و فۆرمه ئه. خۆ دەگرن کانی له نووسینه

 کاتی چاپکردندا بزر  ن، له کاندا هه دروستکردنی پیت و وشه
  ، که یه تدا هه ستوخه  ده فسوونی له  هزکی ئه بن و جۆره ده
  که. گرت  خۆ ده کاندا له  جیاوازه اخه چ ریی زمان له وه یاده
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ستی و  ی ده که مه ه  قه تی خۆی، به ستوخه  ده ستریندبرگ به
کان  نووست و پیت و وشه زکی سپی ده ری کاغه ر ڕووپه سه له

زموونی ستریندبرگ،  گرن، ئه رده فۆرمی خۆیان وه
  ی، که هو دونیای کانی، ژیانی ئستا و ڕابردووی و ئه رییه وه یاده
ک  ر وه ، هه یه ستاون و بوونیان هه وه وه کانییه ری وشه وبه له

  .بن دایک ده نھایی له  ته تۆنی مۆسیقا به
 کردارکی ڕۆحی و  ستنووسین بۆ ستریندبرگ جۆره ده به

ک بوون بۆ  تایه ره ک سه یه موو پیت و وشه ، هه متیدیشن بووه
  ون و ژیان بهڕکی ناوخۆ، خ نگک، شه ک، جه یه چرپه
ی   پرۆسه  له شک بووه ک به یه موو پیت و وشه رکردنیاندا، هه به

  . که نووسینه
  

  چوار کتبی شیندا ستریندبرگ له
کانی کۆتایی ژیانی بۆ نووسینی  موو ساه  هه ستریندبرگ، که

رگی  به:  وه کاته  بویان ده یه م شوه کات، به رخان ده  ته م کتبه ئه
ی شین  م، کتبکی تازه رگی دووه ، به١٩٠٧م، کتبکی شین  که یه

م،  رگی چواره ، به١٩٠٨م، کتبکی شین  رگی سیه ، به١٩٠٨
  .١٩١٢کتبکی تری شین 

ئیمانۆئل  ( کات به ش ده  پشکه  شینه م کتبه می ئه که شی یه به
ری خۆی  پشانده ر و ڕگه  مامۆستا و ڕابه  به که) سودنبۆرگ

 ستۆکھۆم له   له١٦٨٨ سای   سودییه وره  گه م زاته ئه. زانی ده
.  ن کۆچی دوایی کردووه نده  له  له١٧٧٢ و سای  دایک  بووه 

  ی زانسته وره کی گه زایه ی پسپۆر و شاره وه  له سودنبۆرگ جگه
توانای  کارکی به سووف و ڕاڤه یله ، فه کان بووه سروشتییه
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  یه وره م زانا گه رمی ئه ته.  سیحیش بووه کی مه ئینجیل و سۆفییه
سمکی   ڕوڕه  بۆ سود و له وه هنرته دا ده١٩٠٨ سای  له
 خاک   کسای شاری ئۆپساال به نددا، له  و شکۆمه وره گه
  . وه سپردرته ده

ر   بۆ سه وه ته ڕاوه یدا گه مه که شی یه م به ستریندبرگ له
رگیز  و هه  ئه ، که وه کاته  ده وه ی ئهت و دووپات ی ئافره له سه مه

تکی   ئافره میشه و هه ، ئه زانیوه ت نه  دوژمنی ئافره خۆی به
م  ، به ت دروست کردووه  س ئافره  و مندای له خۆشویستووه

 خوار   له وه که موو ڕوویه  هه تی له ی ئافره ها و پگه و به ئه
یری ژنی  کسانی سه یه چاوی  رگیز به  و هه  داناوه وه پیاوه
  کاته  هرش ده وه یه روازه م ده ر له هه.  کردووه  پیاو نه ر به رامبه به
   له خنه  توندی ڕه ی خۆی و به که وره  گه ر ئیبسن، دوژمنه سه

 سیمبوڵ بۆ   بووبووه گرت، که ده)  ه مای بووکه( ی  شانۆنامه
  .ت ستیی ئافره ربه سه
الی  ، له  یه یه م شانۆنامه کیی ئه ره سهری   کاراکته که) نورا(

 قوربانیی   و خۆی به نه سه ، ناڕه سکی درۆزنه ستریندبرگ که
  یکات، جگه ی نورایش ده وه ئه.   وا نییه زانت، که ستی پیاو ده ده
وت  یه ، نورا ده ی هیچی تر نییه که چکردنی مرده  ملکه له

م  ی بۆ ئه وه ب ئه ت، بهت، سوتان و حکومان ب سه نده خاوه
ست و  ت هیچ هه ک ئافره و وه ئه. دایک  بووبت  له  کاره

نورا دوای . ی که  بۆ مرده  و نه یه  بۆ ماڵ و منداڵ هه سۆزکی نه
  دات، له ی تکده که شونت و ماه کان ده موو شته ی هه وه ئه

نورا بۆ کوێ  ( یه هو  ئه که م پرسیاره ، به وه ره  ده چته وه ده ماه
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کانی  روازه موو ده کان، هه قامه ر شه بگومان بۆ سه) چت؟ ده
  .کان قامه ر شه  سه وه چنه ، ده ماڵ
یران و دابان و  و قه  چی باسی ئه مدا به شی دووه  به له
ی  وه تی دوای ئه تایبه کات، به ی خۆی ده  خراپه روونییه  ده باره

رگیری  دا هاوسه١٩٠٨ چواری سای  چواری مانگی ت له هارییه
شی  شی کۆتایی و به ها به روه هه. کات دا ده)گونار فینگۆر(ڵ  گه له

کات بۆ ژیان  رخان ده ریی سودنبۆرگدا ته ژر کاریگه م، له سیه
  .رگ  دوای مه له

نگی جوانی  ندین ڕه  چه رگ له ی مه دا ونه شه م به له
،  واو بووه دا ژیان ته یه رگهم دوو کشت، له کدا ده یه دوورگه

کانی  تییه هامه موو نه دی، دوای هه به کی ئه  پشوویه مرۆڤ له
ی کات و  وه ره  ده ند و له تمه وشکی تایبه  ڕه  ئارامی له دونیا به
دا،  رگه ی مه م دوورگه ر له هه.  وه بته دایک ده  له  وه شونه
ندک شت بۆ   و ههکی ڕۆحی دت ، مامۆستایه وره رکی گه ڕابه

  سانه و که  بۆچی ئه ، بۆ نموونه وه کاته کان ڕوون ده مردووه
و  بوون، بۆچی به سانکی تر نه  و که  دایک و باوکی ئمه بوونه
  ، که یان کردووه و کارانه ، بۆچی ئه راندووه  ژیانیان گوزه یه شوه

کی سان  و ناچار کراون، بۆچی که کردووه زیان پ نه خۆیان حه
.   وه وسننه سانکی تر بچه  که  خۆیان داوه یان به و مافه تر ئه

کانی دونیا فر نابن،  وره  گه ی نھنییه رباره م هیچ شتک ده به
ی  و زانیارییانه  ئه ، که وه کرته  ده یان بۆ دووباره وه نھا ئه ته
 و  مووی درۆیه  و فری بوون، هه ریانگرتووه وی وه ر زه سه له

  . وه  ڕاستییه دوورن له
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با و  کی ته یه  شوه وت به یانه یدا ده م دوورگه کان له مردووه
نوێ  رله ، سه ڕیوه  و تپه رچووه سه ی به وه ڵ ئه گه یی له لبوورده

  . وه ست بھننه ده ک بگرن و بوای خودا به  یه
ند مانگک   چه  به١٩١٢ سای  ، که م کتبه می ئه شی چواره به
  نھا دوانزه ، ته وه کرته  کۆچی دوایی خۆی بو ده ر له به

  .گرت  خۆ ده  له وه لکۆینه
،  ی ماتماتیکه رباره م ده شی چواره کانی به وه ی لکۆینه زۆربه

ر  و هه  ئه ، که  کردووه وه ی بۆ ئه دا ئاماژه شه م به ستریندبرگ له
 ماتماتیک  دا ئاوڕی لهکان  زانستییه  گوتار و کتبه م له زۆر که

  . وه  پبکاته لنه و که  ئه وی داوه دا هه  لره وه ر ئه به ، له وه ته داوه
و  کی ئه یه وه  و پیاچوونه وه ک کۆکردنه کان، وه  شینه کتبه
ر  سه نی کاری له مه  درژایی ته  ستریندبرگ به ، که یه بوارانه

وانی بواری  ره گر و لکۆه خنه  ڕه وه یشه م ڕووه ر له کردوون، هه
ی بۆ   و گشتگر ئاماژه وره لکی گه  یاداشتگه ستریندبرگ، به

   و پ له نه الیه مه کی هه یه وه  ئاوڕدانه ندکی تر به هه.  ن که ده
کشان و داکشان،  م، هه رهه  به  ژیانکی لوانلو له ڕامان له

رگ،  ان و مهی ژی وه نگاربوونه ره  و به وه ڕووبڕووبوونه
ی له  سته و هه ، ئه وه م کتبه ستریندبرگ له.   دیان کردووه ناوزه

و  ره  ژیان به ی، که و بوایه  ئه ته یشتووه  و گه ال دروست بووه 
وت  مه ی ده وه موو ئه هه: "تی  گوتویه ر بۆیه ڕوات، هه کۆتایی ده

  ."مویست بیم، گوتم و ده
ی ستریندبرگ،   شینانه م کتبه ی ئه وه ڵ بوبوونه گه له
وری   ده له ڵ  کانی کۆمه موو چین و توژه  هه رکی زۆر له خونه
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 به  وره وتنکی گه رکه  سه که  و کتبه وه بنه  کۆ ده ره م نووسه ئه
ندین جار  بت، بۆ چه  ژیاندا ده تا خۆیشی له هنت، هه ست ده ده 

  . وه کرته چاپ ده
  

 کان دوا چیرۆکه
 سای  ر له ستریندبرگ هه

  کتبه (  له دا، جگه١٩٠٦
 دوو ڕۆمانی  ، به)کان شینه

) ربانگرتن نگی سه ئاهه(بچووک 
و  کۆتایی به) قۆچی قوربانی(و 

هنت،   ده یه وه ی گانه پرۆسه
بیی  ده نی ئه مه  درژایی ته  به که

  .ر کردبوو سه خۆی کاری له
،   کورته م دوو ڕۆمانه ئه
 ڕۆمان و  اورد بهر به

وتۆدا نین و   ئاستکی ئه  له وه  زۆر ڕووه کانی تری له نووسینه
موو  ڵ هه گه له. بی ده تی ئه سه ستدانی ده ده کن بۆ له یه ئاماژه

 زۆر  له) ربانگرتن نگی سه ئاهه(کیشدا، ڕۆمانی  موکورتییه که
ککی کنی تی ستریندبرگ ته تایبه ، به رنجه ی سه  جگه وه ڕووه

  .  کار هناوه  به م ڕۆمانه ی ئه وه نوێ و جیاوازی بۆ گانه
و  کانی ئه  ڕووداوه  له  خۆی داوه ی به یدا ڕگه کنیکه م ته له
وانی  پاه.  وه وته ر بکه کی نودا ده یه ده ی سه ند ساه چه
و   ئه ، واته) کۆنسرڤاتۆره(سکی  ، که م ڕۆمانه کیی ئه ره سه
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 و  وه کاته ری درین کۆده  کاری هونه ی ئوەی، کی پیش سه که
هۆی  ، به  وه که تای ڕۆمانه ره  سه  له سه م که ئه.  وه کاته چاکیان ده
دا   جگه  ستۆکھۆم له ی خۆیدا، له که  ماه  له وه ڕووداوکه

م  ئه) الالشعور( نائاگایی  له.  رگدایه مه ره  سه  و له وتووه که
   و نه یه تایان هه ره  سه  نه  که  هوروژمی ونه هو تییه سایه که

ون،  که رده  و ده وه ره  ده  دنه وه م مرۆڤه  ژیانی ئه کۆتایی، له
   له ، که یه سه م که ی ئه وه لۆگکی ناوه نه یش مه مه ئه
جازی  ی مه ندین ونه ک چه  چی وه  و به رگدایه مه ره سه
 جمس جۆیس  ، که مان متوده  هه یکهکن م ته ئه.  بن  ده سته رجه به
ی  که ناوبانگه  به لۆگه نه  مه دا و له)یۆلیسیس(شی ڕۆمانی   دوابه له
 کۆتایی  ستریندبرگ له.   کاری هناوه دا به )مۆلی بلووم(

رزی دوا  کی به یه مرت، ونه  ده وانه م پاه  ئه دا، که که ڕۆمانه
چت  رده  ده م مرۆڤه ۆحی ئهکه ڕ: خوقنت کانی خۆی ده شاکاره
ندین  ، چه وه توته بت و ده تاییدا ون ده تاهه رگکی هه  مه و له

  و ڕۆحه ک پریشکی ئه تیی تر، وه سایه ری نوێ و که کاراکته
یش  مه ، ئه وه ره  ده  دنه وه  مردووه سته و جه ، له یه کوژاوه
 بو  وه ره سه خودی نوو  له یه کردارانه رچه و په ی ئه پاشماوه

 ژیانیدا بیری ل  ی له سانه و که کی ئه یه سته رجه  یان به وه بنه ده
  . وه ته ڕوویان بووه  و ڕووبه وه ته کردوونه
ری   سبه دا، له که وانه  ونبوونی پاه پ، له دا و له وشه م ڕه له
 تکی دا، پیاوکی پیری زانا، منداک و ئافره که تییه سایه رگی که مه

) منی(تی  تایبه کان، به  منه وه یشه ر لره ون، هه که رده ساکار ده
  .چت بوون ده پارچه شان و پارچه وه و هه ره ر به نووسه



@ @@@

 RQP

   دایک بووه  مندای له ی به سه و که دا ئه یه م بارودۆخ و ونه له
مامککدا   ده ، له وه توته رگدا ده ری مه فه  سه و ئستا له

  شارداوه  حه وه  پشتیه ی خۆمان له مامکه و ده ، ئه وه تهو که رده ده
  .  ژیاندا پ بینیوه کانی خۆمانمان له و ڕۆه
  ته یشدا ستریندبرگ ئافره که کانی ڕۆمانه شه  دوابه له

  بت، که تده دا ڕه یه و ئاونه ناو ئه بینت به  ده که ساکاره
  .تی  خۆیهکانی موو ژیان و ڕووداوه ی هه وه نگدانه ڕه

ستریندبرگ بم چشن و لم دوو ڕۆمان بچووکدا ژیانی 
خۆی کۆدەکاتوە و سرلنوێ ئندش و واقیع تکو دەکات 
و ونیکی تری چ و هماگلی سفری ژیان و مرگمان بۆ 
دەگتوە، هردوو ڕۆمانکیش دەبن دەروازەیک بۆ 

وەی ژیان و دەستکردن پڕینوە و خۆترخانکردن و پیاچوون
ەی )مرگ(و چاودریکردنی ئو ) کتب شینکان(ب نووسینی 

  . وەی ب ڕگه
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   شی یانزه به  
  شانۆی ئینتیم و                  

  ی ستریندبرگ که  درینه ونه خه
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انی سـتریندبرگ کـ  شـانۆنامه وه مـه هه ی نۆزده ده تای سه ره  سه له
وام نمـایش  رده تـی، بـه تایبـه مانیا به  ئه  گشتی و له ورووپا به  ئه له
 و   پیر شانۆنامه کان به ری و ئاڤانگارده زموونگه شانۆ ئه. کران ده
   شوازی جۆراوجۆر و لـه چوون، به  ده وه کانی ستریندبرگه قه ده

کـان  وره  گه یسۆرهکران و ڕیژ  ده سته رجه شندا به چه مه فۆرمی هه
  ک لـه یـه) ماکس ڕاینھـارت ( کردن، بۆ نموونه ڵ ده گه یان له ه مامه

کـات و  ش ده ی ستریندبرگ پـشکه ندین شانۆنامه ک چه دوای یه
ی  وه تیی کار و دروستکردن و کردنـه دیدی ڕیژی خۆی و چۆنیه

  . وه کاته کانی ستریندبرگ تاقی ده قه  ده شانۆکانی به
ر شانۆی  سه دا له١٩٠٤تای سای  ره  سه له) ولیاخاتوو ژ(

Kleines Theater کی گه رکه رلین سه  به  لهست   ده  به وره وتن
کانی و   ناتورالیستییه  شانۆنامه تا به ره ستریندبرگ سه. هنت ده

کانی، شانۆکانی   ئسپرشیونیست  چه وته  ڕه دواتریش به
کانی   کاره کان له مانییه ئه.   وه خۆیه ژر ڕکفی  خاته مانیا ده ئه

وی شانۆیی و توانینکی   دیدکی پته ستریندبرگدا به
 چ و  کرد و دیالۆگه کانیان ده ی شانۆنامه  ڕاڤه وه رییه زموونگه ئه

کی دیدە  مایه  بنه بوونه کان ده هزه  به نواندنه
  .کانیان رییه زموونگه ئه

  مانیا، زۆر له کانی تری ئه وره ه گ رلین و شاره شانۆکانی به
ش   کانی ستریندبرگیان پشکه  تازه ، شانۆنامه وه پش سوده

کانی   ڕۆژنامه ر له کانی، به  نویه واه نگوباس و هه کرد و ده ده
  .مانیا کانی ئه  و گۆڤاره  مانشتی ڕۆژنامه بوونه سود، ده
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  له) رگ مای مه سه( فرانکفۆرت و  له)  وه سانه ژنی هه جه(
کانیان   نمایشه  به م گروپانه ها ئه روه کران، هه کۆن نمایش ده

شتی  مانیادا گه کانی ئه رمه  و هه وره  گه موو شاره نو هه به
ی  ستره  ئه بته ن، بم شوەییش ستریندبرگ ده که ری ده هونه
کانی  که کانی شار و شارۆچه  و بچووکه وره موو شانۆ گه هه
  .مانیا هئ

 ستریندبرگ، دوای  مانیا به ی شانۆکانی ئه م گرینگیدانه ئه
 پشبکی  بت و شانۆکان له وام ده رده ر به مردنیشی هه

ر  بن، هه دا ده  سودییه ره م نووسه کانی ئه نمایشکردنی شانۆنامه
مانیا،  رزی شانۆیی شانۆکانی ئه  وه  و له١٩١١ سای  بۆ نموونه

ن،  که ش ده کانی ستریندبرگ پشکه جار شانۆنامه ١٢٧تکا 
 ٢٨١  گاته کان ده شکراوه  پشکه ی نمایشه  ژماره١٩١٢سای 
 جار و ٧٨٩ی   نزیکه١٩١٦ و ١٩١٥کانی سای  رزه جار، وه

  قه شکردنی ده ی پشکه یش ژماره١٩٢٣-١٩٢٢سانی 
  . جار١٠٢٤  گاته کانی ده شانۆییه



@ @@@

 RQU

   وه ر سوده سه کان به مانییه ریی ئه کاریگه
،  مانییه  ئه  ستریندبرگییه هزه  به وژمه و ته بگومان ئه  
 الی  بت و پرسیار له  ده وه ر سودیشه سه ریی به کاریگه

. کات رانیش دروست ده ت بینه نانه شانۆکار و شانۆکان و ته
کانی ستریندبرگ  قه  خۆیان، ده ونه که کان ده نده رمه هونه
و  ت ئه نانه کانی، ته  نمایشکردنی شانۆنامه ونه که  و ده وه هخونن ده

  وه هنرنه بیر کرابوون، ده  له  و کاته  تا ئه یش که نه شانۆنامه
  نج به ڕیژیسۆرکی گه. ن که نوێ کاریان تدا ده رله  و سه وه پشه

مجار  که دا بۆ یه١٩٠٦ سای  له) ئاوگوست ڤاک(ناوی 
ش  ر شانۆکانی سود پشکه سه له)  ژولیاخاتوو(ی  شانۆنامه

  .کات ده
هنت و  ست ده  ده  به وره وتنکی گه رکه  سه م نمایشه ئه
ی  مه و ده دا بۆ ئه ریی بونه شتکی هونه  گه یش له که گروپه

  ن، له که کان نمایش ده ی شاره  زۆربه له) خاتوو ژولیا(سود 
  یه م شانۆنامه ئه.  ستۆکھۆم نه گه یاندا ده شته و گه ی ئه دواوستگه

شانۆی (ر  سه دا له١٩٠٦ری سای  ی مانگی دسمبه  سیانزه له
   بیری له میشه  هه ستریندبرگ، که. کرت ش ده پشکه) ل گه

م  ، ئه وه کرده  خۆی ده ند به تمه کی تایبه زراندنی شانۆیه دامه
 بۆ  وه ۆزتهق ده) خاتوو ژولیا(وتنی نمایشی  رکه  و سه وه هه
م   خۆی، بۆ ئه ت به کی تایبه نوێ ورووژاندنی شانۆیه رله سه
  .کات بۆ مای خۆی ده) ئاوگۆست فاک(یش میوانداریی  سته به مه
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  کانی ستریندبرگ وه  هه کی مژوویی له یه وه ئاوڕدانه
،  وه کانیه  شانۆییه وه ستپکی هه  ده ر له ستریندبرگ، هه

  ، بۆ نموونه  بینیووه وه  خۆیه ت به کی تایبه  شانۆیه ی بهون خه
سیری (می  که  بۆ ژنی یه یدا، که که  نامه  له١٨٧٦پاییزی سای 
ک بۆ  ، باسی گرینگیی شانۆیه ی نووسیوه)فۆن ئسن

  .کات کانی خۆی ده قه نمایشکردنی ده
ری و  ی ژیانی هونه راییانه  به م ساته ر له ستریندبرگ هه

  که ییه  کرده نه  الیه ، که وه بته کال ده ی بۆ یه وه ، ئه وه بیی خۆیه ده ئه
ر  سه یان به وره کی گه رییه ی شانۆیی کاریگه و پرۆسه

.  یه  هه وه کانه  شانۆییه قه کردنی ده شه چوون و گه وه وپشه ره به
  وه ی بۆ ئه ، ئاماژه ی ناردووه)سیری( بۆ  یشدا، که یه م نامه له
کانی،  رییه  خۆی، توانا هونه ت به کی تایبه  شانۆیه ردووهک
. کات هزتر ده مکانیدا به  نووسینی شانۆنا تی له تایبه به

  وی داوه مجار هه که  دا، بۆ یه١٨٨٠ستریندبرگ سای 
،  وه کی تیا بکاته ی شانۆیه وه  کرێ بگرت بۆ ئه ک به یه ره خانووبه

و  کی بۆ ئه ی خه وه ی کۆکردنهو  هه وه یشه١٨٨١ سای  له
ئاوگوست  ( وی داوه دا هه١٨٨٧ پاییزی سای  له.   داوه سته به مه

، قایل بکات تا   بووه مه و ده رکی ناسراوی ئه کته  ئه که) لیندبرگ
  .زرنن ڕۆک دابمه کی گه  شانۆیه وه پکه

 بۆ لیندبرگی  کانیدا که  نامه کک له  یه ستریندبرگ، له
نوێ بونیادی شانۆ یان گۆڕانکاری،  رله سه: "ت ، ده ووسیوهن

 من   و به  کارکی گرانه وه  ئه ، چونکه ستی من نییه به ون و مه خه
ری  ی هونه وه  بۆ نوکردنه وکه نھا هه ست ته به ناکرت، مه



@ @@@

 RQW

  تی شوه دا ویستوویه١٨٨٨ سای  ها له روه هه." شانۆ
ی  ر شوازی شانۆکه سه چووک لهی ب)ست ربه کی سه شانۆیه(
 دیدکی  سته به م مه زرنت، بۆ ئه  پاریس دابمه نتوان له  ئه ندریه ئه

  م شانۆیه  ئه ، که  کردووه وه ی بۆ ئه  و ئاماژه بووه ریی هه هونه
شت  نھا هه د کورسی و ته  هۆکی بچووکی چوارسه پویسته

  . خۆ بگرت ریش له کته ئه
 سای  کانی ستریندبرگ له وتووه رکه  سه وه م هه که یه
ختی دانیمارک، شانۆ   کۆپنھاگنی پایته  له بت، که دا ده١٨٨٨

م  زرنت، ئه مه داده) سیری(تیی   یارمه ی به که رییه زموونگه ئه
ت و ته مه یش ته شانۆیژ نابنمایش،  نی در نھا دوای س
  وت له یه دا ده١٨٩٢ – ١٨٩١ سای  نوێ له رله سه. خرت داده

وتوو  رکه یشی سه وه م هه زرنت، ئه ک دابمه ستۆکھۆم شانۆیه
ژی،  رلین ده  به  له دا، که١٨٩٣ سای   له وه دوای ئه. نابت
 هیچ  یشی ناگات به وه م هه دات، ئه  ده شنه م چه وکی تری له هه
کی بچووکی  یشدا پالنی شانۆیه١٩٠٥ سای  له. نجامک ئه
  ندام و ژنه نھا س ئه ک ته بت، شانۆیه ۆکی دهڕ گه

م  می ئه که ری یه کته  و ئه ستره  ئه ت، ببته یشی، هارییه که بچووکه
تی کاری   شانۆی پادشایه دا له و کاته  له ت، که هارییه.   شانۆیه

م   ناچت و ئه وه ی ستریندبرگه وه م هه م ئه ده کرد، به ده
 ١٩٠٦ سای  ی، که وه م دوای ئه ، به وه چته بیر ده یشی له  پالنه

ت  کی تایبه زراندنی شانۆیه ونی دامه بینت، خه ئاوگۆست فاک ده
ریی ئاشکرا له   فۆرمکی هونه و شانۆیه  دی و ئه  خۆیشی دته به

  .بت دایک ده له ) ئینتیم(یش شانۆی  مه گرت، به خۆ ده 
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 زراندنی شانۆی ئینتیم دامه
 مای ستریندبرگ  مجار له که رگ و فاک بۆ یهستریندب

 خۆیان  ت به کی تایبه زراندنی شانۆیه  و پالنی دامه وه بنه کۆده
نووس و فاکیش  ک شانۆنامه ستریندبرگ وه: ڕژن داده
  . م شانۆیه ری و ڕیژیسۆری ئه ری هونه به ڕوه به

کی  نۆیهون شا که  ڕكده وه ر ئه سه  له نده رمه م دوو هونه ئه
زرنن،  مانیا دابمه نسا و ئه ڕه ر شوازی شانۆکانی فه سه ئینتیم له

.  وه جکردنه  بواری جبه چته کانیان ده سای دواتریش پالنه
ی   شانۆنامه  نووسینی کۆمه وته که ج ده ستبه ستریندبرگ ده

  کی کورت چوار شانۆنامه بۆ ئم شانۆی یه  ماوه نوێ و به
  .تنووس ده

ی )نمایش ژووره(ریی ستایلی  ژر کاریگه  له م شانۆنامانه ئه
نووست و  رلین ده  به له) ماکس ڕاینھارت(مانی  ڕیژیسۆری ئه

ر  هه. کات د ده ناوزه) نمایش ژووره ( ر به کانیشی هه  شانۆییه قه ده
ت  باره کانی خۆی سه مک و توانینه  چه ی م شوه دا، به م کاته له
 من بپرسن  ر ئستا له گه ئه: " وه کاته نۆی ئینتیم ڕوون ده شا به

ی   بیرۆکه ست له به وت، مه کی ئینتیم چیی ده شانۆیه
:  وه مه می بده  وه یه م شوه توانم به ؟  ده چییه) نمایش ژووره(

 مانا و   پ له ی هۆکاره وه وی دۆزینه دا هه که  دراما  له ئمه
کی سنووردار  یه  شوه م به ، بهین ده کان ده هزه به

موو  نانی هه الوه وی وه رکردندا هه سه  چاره له.  وه ڕژینه دایانده
ڕزان،  کراو، چپه ڕواننه ریی چاوه کاری، کاریگه فه خره  زه جۆره

 فۆرمکی  نابت هیج جۆره. ین ده کی ده ره دار و سه ڕۆی بریقه
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 خۆی،  که ی هۆکاره وه ر ئه به  له، وه ستته ر ببه دیاریکراو نووسه
  ستی له ربه  مانایاکی تر سه نت، به رج بۆ فۆرم داده لومه هه

   و شواز و هه ی پرۆژه که ندی یه نھا پابه رکردندا، ته سه چاره
  ."بن کان ده ستییه هه

) تاکتکی( یان  ک جووه  وه  شانۆییانه قه م ده ستریندبرگ ئه
کیش تاکتکی مۆسیقیی  یه ر شانۆنامه هه: نووست مۆسیقی ده

ند  کی چه  مۆسیقایه  پارچه وه هنت و تکا پکه خۆی پک ده
  وه ، دوای ئه)باوبۆران(م  که جووی یه. خوقنن شی ده به
  .دن) ک سۆناتای تارمایی و که(و ) ویی سووتاو زه(

ی دا، فۆرمکی نوێ و زمانک  نویه م ستایله ستریندبرگ له
و  ڕۆکی ئه  و ناوه فه لسه خوقنت، فه جیاوازی شانۆیی ده

کی  یی و دونیایه  قووڵ و پمانان، دنیادیده  کورتانه شانۆنامه
ی دیاریکراو، زمانکی  سته ره  که ندک جار به ی ئاۆز، هه وره گه

  سته رجه تمۆسفرکی سوریالیستی به مان کاتدا ئه  هه  و له ساده
  .کراون
شن، بۆ  ڕه) کان شه ئا ڕه(ک ڕۆمانی   وه انۆنامانهم ش ئه

سۆناتای (ی   شانۆنامه  له که نموون کاراکتری قوتابییه
ها  روه کات، هه د ده  ناوزه  شتخانه ردوون به دا گه)تارمایی

  .بات خ ناوی ده  یان دۆزه یتخانه ک مه ندین جار وه چه
:  ان، بۆ نموونهک ر ڕووداوی شانۆنامه وبه وه ستریندبرگ له

  ، له وه ره  ده دڤنت، له شق، تاوان و تاوان و ئه و دیمه ره به
کان ڕوو  ، گوێ ڕووباره کان، گۆڕستان، ناو باخچه پانه گۆڕه
وامی کات  رده  به کسپیر به کانی شه ک شانۆنامه ر وه ن و هه ده ده
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ک   یه له) نمایش ژووره(کانی  م شانۆنامه گۆڕن، به و شون ده
کان ڕوو  ی ماه سک یان نزیک بانیژه شون، ناو ژوورکی ته

  .دات ده
ی  م شانۆنامانه های ئه  گرینگی و به ست به ستریندبرگ هه

شتکی نوێ و ) نمایش ژووره(یشزانت  ها ده روه کات، هه خۆی ده
تی تری  ڵ بابه گه کانی و له ی نامه  ڕگه  له وه ر ئه به ، له جیاوازه

و شانۆ  کان و فۆرمی ئه مک و بۆچوونه ویداوە چه ههشانۆییدا 
م  له. کی تیۆرییان بۆ دابنت مایه  و بنه وه ی ڕوون بکاته نویه
تی،  دا نووسیویه١٩٠٧ سای   له کانیدا، که  نامه کک له  یه  له وه ڕووه
تکی بچووک، گشتگر و  بابه: "ت ده) نمایش ژووره ( ت به باره سه

 و  وره م، دیدکی گه ری که کته تی و ئه سایه رکراو، که سه قووڵ چاره
 وردی داڕژراو،  م زۆر به ست، به ربه کی سه نتازییایه فراوان، فه

  یشدا زۆر ساکار نا، دوور له مه ڵ ئه گه زموون، ساکار، له  ئه پ له
کی داڕژراوی  کان، هیچ یاسایه وره  کۆن و گه  ماشنه موو جۆره هه

 خۆ  وگاری درژ له کی و شه یی، ڕۆی بچووک و الوه دهر پنج په
  ."ناگرت
ی  وه  هۆی بوبوونه کان به  ڕۆژنامه دا، که م کاته ر له هه

ر ستریندبرگ،   سه نه که وه هرش ده ـه)کان شه ئا ڕه(ڕۆمانی 
 تی  وه  چاوی گومانه نوێ به رله کانی سه ره کی و خونه خه
موو سوددا   هه  له ره م نووسه  دژ به وره کی گه یه ره ڕوانن و به ده

ی  زراندنی شانۆکه ریکی دامه بت، ستریندبرگ خه دروست ده
شانی  دا، شانبه و پشوییه ی ئه رمه  گه شانۆی ئینتیم له. بت ده

نووسرن   ستریندبرگ ده  دژ به کان، که  تونده ییه خنه  ڕه گوتاره
  .رتگ رده ریی خۆی وه فۆرمی هونه
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ری ستۆکھۆم  نته  نزیک سه ستریندبرگ و فاک ئمبارک له
دوای . یان ی شانۆکه  هۆڵ و بنکه ن به یکه  و ده وه دۆزنه ده

  وه یه م بۆنه یان، به م ئمبارە و شونی شانۆکه ی ئه وه دۆزینه
کانی  بژارده  هه  میوانه ندک له ی خۆیدا بۆ هه که  ماه خوانک له
  .کات ساز ده

کات و  رج ده دا خه م شانۆیه کی زۆر له یه ستریندبرگ پاره
 چاودریی دروستکردنی  وه گرینگییه  ڕۆژ به  ڕۆژ به
  م شانۆیه زراندنی ئه ها دامه روه کات، هه  ده ی شانۆکه ره خانووبه

،  کات؛ کری شانۆکه ندین گرفتی ماددیی بۆ دروست ده چه
کانی و دارایی  ره کته ی ئه ه، مووچ که ی شونه وه نکردنه نۆژه
ر بۆ   بۆی، هه رئشه  و سه نگژه  ته بنه  ده بردنی شانۆکه ڕوه به

بت، بۆ  زار کرۆن ده  دوو هه ج پویستی به ستبه  ده نموونه
 ستریندبرگ  وشه م ڕه ئه. ی بدات م کری شانۆکه که ی یه وه ئه

 فرۆشتنی  ه بیر ل وه دی و بزارییه  نابه کات به ناچار ده
کات  ندی ده یوه  په سته به م مه ر بۆ ئه هه.  وه ی بکاته که له یاداشتگه

م  رجیشی بۆ فرۆشتنی ئه  مه ، تاکه وه ـه)بۆنیر( دەزگای  به
 تا بتوانت  وه  الی خۆی بمنته  له ، که  بووه وه ی ئه له یاداشتگه

   له وه م ڕووه له. کانی یاداشته  نووسینی ڕۆژانه وام بت له رده به
تان  و بوایه بت ئه  ده ئوه: "ت کیدا بۆ دەزگای ناوبراو ده یه مه نا
، تا بتوانم  وه الی خۆم بمنته  له  که له  یاداشتگه بت، که  من هه به
  شه یش گه یه م شوه کان و به  نووسینی یاداشته وام بم له رده به

می  فرۆشم تا کری شانۆکه  ده  بۆیه له م یاداشتگه من ئه[...] بکات 
  وه له م یاداشتگه  به  بازرگانی نییه مه رنا ئه گه م، ئه پ دابین بکه
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م  بری ئه کی تر له یه یش هیچ ڕگه ر ئوه گه ئه!  م یکه ده
توانن   ده بگومان ئوه! وا پم بن ن، ئه به ی من شک ده پشنیاره
  ."الی من ببینن  له  که له یاداشتگه
وام  رده دا به یرانانه موو گرفت و قه م هه ڵ ئه گه ریندبرگ لهست

  دات، که ی و بیار ده کانی شانۆکه رییه  هونه ر پالنه  سه بت له ده
کانی  ر شانۆنامه نھا هه ک ته نووسانی تریش، نه قی شانۆنامه ده

   شانۆکه دا نمایش بکرن، بگومان که م شانۆیه خۆی، له
 واقیعکی  ی ستریندبرگ نابته یه م قسه  ئه وه کرته ده
کانی خۆی تدا نمایش  نھا شانۆنامه کو ته ستپکراو، به هه
  .کرن ده

 کورسیی ١٦١نھا  یدا ته وه  کاتی کردنه شانۆی ئینتیم له
ش   شه ی شانۆکه خته ، ته خۆ گرتووه ران له  دانیشتنی بۆ بینه

وش و   ڕه پویستی بهیش  مه تر قووڵ، ئه تر درژ و چوار مه مه
 بۆ   بووه بارودۆخکی جیاواز و خوقاندنی فۆرمکی تازه

ر  مووی هه  هه مانه ئه. کان و نمایشکردنیشیان نووسینی شانۆنامه
خش و  بت بۆ نه  دیدی ستریندبرگ ده تاوه ره  سه له

  . ڕوانکراوه و شانۆ چاوه ری ئه کتۆری هونه ستره
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  کانی شانۆی ئینتیمتا ره و سه) نمایش ژووره(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دا به١٩٠٧ری سای  مبه شی نۆڤه  بیستوشه شانۆی ئینتیم له
م شانۆ  تی بۆ ئه تایبه  ستریندبرگ به که) ک که(ی  شانۆنامه

  . وه کرته ی خۆی نووسیبووی، ده نویه
می  که وی یه  و شه وه ی کردنه ستریندبرگ خۆی ئاماده

نجام و  رئه ڕوانی به بئارام چاوه  به  وه  ماه  نابت، له که نمایشه
  .کات ران ده ی بینه وه ی و کاردانه ی شانۆکه وه نگۆی کردنه ده

ست ناهنت،   ده وتۆ به وتنکی ئه رکه سه) ک که(
ر نمایش و   سه نه که  توندی هرش ده کان به گره خنه ڕه

یرانکی ماددی و   هۆی قه بته یش ده مه یش، ئه که شانۆنامه
  ر دوای سیانزه  و هه یه  تازه و گروپه ندامانی ئه وی بۆ ئه هعن مه

  . ڕابگرن که  نمایشه وه ره بوونی بینه  هۆی نه بن به جار، ناچار ده
ستدان،  رده به مۆ له  ی ئه وانه و ڕاپۆرت و لکۆینه پی ئه به
 بۆ  وه ڕته گه ده) ک که(م نمایشی  که وتنی یه که رنه سه
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ها  روه کان، هه ره کته زموونیی ئه مئه  ڕیژیسۆر و کهیشتنی گه تنه
  که  نمایشه ، که  کردووه وه یان بۆ ئه کان ئاماژه خنه  ڕه ندک له هه
  کراوه سته  رجه سکدا به رته ی به  پالنکی ساکاری ڕیالیستییانه له

کانی  ودا قووڵ و ترسناکه ک توخم و مه یه  هیچ شوه و به
  . وه ته وهدۆزرا  نه که قه ده

کی  کانی ناتورالیزم و شانۆیه رزه نو مه به) ک که(ی  شانۆنامه
و   تکه وژمه م دوو ته کات، ئه ر ده ئسپرشیونیستدا گوزه

 ڕووی شانۆی  کی جیاواز و مۆدرن به یه روازه کات و ده ده
  ککه  یه یه م شانۆنامه ئه.  وه کاته سودی و شانۆی جیھانیشدا ده

  کانی ستریندبرگ، که مه رهه شترین و توندوتیژترین به  ڕه له
  یه کیی هه ره ری دایک ڕۆی سه ت نووسرابت؛ کاراکته دژی ئافره

و  کان و ئه ساته موو ڕووداو و کاره  هه  له رپرسیاره و به
ک ناونیشان  کیش وه ، که وه ته کانی کردووه ی بۆ منداه خه دۆزه
ک  ستریندبرگ که. گرت  خۆ ده ق لهجازی و دووفا کی مه مانایه
 و  وانه کی پچه یه ئامز و ئاڕاسته ته کی گه یه ک هاوکشه وه

  .ری دایک  کاراکته خشته به سیمبولیزم، ده
ست  کانی ده ر خواردنی بۆ منداه گه ، ئه که یه ک بانده که

، کات  ده رده روه  خونی خۆی په کانی به چکه وا به وت، ئه که نه
م   له ری دایکه ی کاراکته وانه واو پچه ش ته یه م ونه بگومان ئه
ختکی دژوار و  وه ی ساته سته رجه  به دا، ک یه شانۆنامه

  که.  کات کانیان ده ندییه یوه  و په م خزانه ساتئاسای ئه کاره
، کوڕ   مردووه و خزانه کات باوکی ئه ست پده یش ده که شانۆنامه
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   برسییانه میشه ، هه  ج هشتووه  به وه  دوای خۆیه و کچکی له
  .رزن له ده رمادا هه  سه و له

 ڕاز و  کی نزیک و پر له ندییه یوه  په م کوڕ و کچه دایکی ئه
کی  یه ی نامه  ڕگه  له م دایکه ، ئه یه ی هه ڵ زاواکه گه نھنیی له

 دز،   بهکرت تاوانبار ده) ی که مرده ( وه که  مردووه باوکه
  .رگی خۆیشی می مه که رپرسیاری یه رست و به خۆپه

ر  که  دیالۆگکی نوان دایک و مارگرتی کاره  به که شانۆنامه
  وه م دیالۆگه ی ئه  ڕگه  و له تاوه ره  سه ر له کات، هه ست پده ده
  که کانی شانۆنامه کی و گرینگه ره  سه  گشتی و گرفته موو هه هه

وت  که رده یشدا بۆمان ده  کورته نه م دیمه ر له هه. تب ئاشکرا ده
 خاک   به ، تازه که  باوکی کوڕ و کچه مردی دایک، واته

  ست به  دت و هه که  ماه رگ له  بۆنی مه وه ر ئه به ، له سپردراوه
  م خزانه ڕوانی ئه ین و داهاتوویکی نادیار چاوه که نائارامی ده

  .کات ده
یی  نگی و پیسکه رچاوته یشدا خۆویستی، به نه مهم دی ر له هه
 ڕووی   له رده وت، دایک خۆیشی په که رده ری دایک ده کاراکته

  .مات ده یان هه ڵ زاواکه گه کانی له  ئیرۆتیکییه ونه خه
   کۆمه ، دواتر له که ی شانۆنامه ستپکه  و ده روازه م ده ئه
ن و  که کان ئاشکرا ده ییهموو نھن  قووی هه نی تردا به دیمه

زوو و  ون، ئاره ک پالن، خه  دوای یه ک له کان یه ره کاراکته
 شوازکی سوریالی،  رانیش، به کتر و بۆ بینه کانیان بۆ یه نھنییه

  . ڕوو نه خه ونئامز ده  و خه ڕیالیستییانه
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ج  ستبه یان ده ستریندبرگ و فاک بۆ ڕزگارکردنی شانۆکه
)  خاتوو ژولیا(ی   شانۆنامه وه بری ئه گرن و له ڕادهک  نمایشی که

ن،  که  و نمایشیان ده وه  ڕیپۆرتواره نه خه ده) ویی سووتاو زه(و 
یش  مه ست ناهنن، ئه  ده  به وتنه رکه و سه یش ئه م شانۆنامانه ئه
 و  وه کاته ی شانۆی ئینتیم قووتر ده که  داراییه یرانه قه

  . وه رزه ر باری قه ژ خاته ستریندبرگ ده
کانی  شه  ڕه  و نمایشکردنی شانۆنامه یرانه م قه دوای ئه

بژرت،  ده قی تری هه ندک ده ، ستریندبرگ هه)نمایش ژووره(
  .بت  فۆرم و ستایلکی تریان ده که

ی  که دا شانۆنامه١٩٠٨ کۆتایی مانگی سی سای  له
  وره وتنکی گه رکه ه س م نمایشه ن، ئه که ش ده پشکه) کریستینا(

 شانۆی  نه که  هروژم ڕوو ده ران به هنت و بینه ست ده ده به 
 و  وه  قۆناغکی تره نته  شانۆی ئینتیم پ ده یه م شوه به. ئینتیم
  . م شانۆیه  ئه نه که کی تر ڕوو ده یه  شوه ران به بینه

 )جۆرج برناردشۆ(ری بناوبانگی ئینگلیز   نووسه١٩٠٨سای 
ن، ستریندبرگیش  که ردانی ستریندبرگ ده ی سه که ڵ خزانه گه له
دات،   پشانی برناردشۆی ده وه  شانازییه ی به و شتانه کک له یه

 و  وه کاته کانی کۆده ره کته ها ستریندبرگ ئه روه ،  هه شانۆی ئینتیمه
 تی بۆ برناردشۆ تایبه ناچاریان دەکات نمایشکی خاتوو ژولیا، به

  .ی نمایش بکن که و خزانه
کانی شانۆی  ریکی چاالکییه  خه مان کاتدا، که  هه ستریندبرگ له

ب  نووست، به کانی ده  تازه  شانۆییه قه بت و ده ئینتیم ده
). کان  شینه کتبه(ر نووسینی  سه بت له وام ده رده ماندووبوون، به
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ها  زاره ، هه وه کاته هدا بو د١٩٠٧ پاییزی سای  می له که شی یه به
بت و  واجی زۆر ده راندا ڕه نو خونه فرۆشرت و له ی ل ده دانه
می  شی دووه یشدا به١٩٠٨ سای  کات، له ست ده وده ست و ئه مده ئه

کتبه ( قازانجی فرۆشتنی  ی له یه و پاره ئه.  وه کرته بو ده
  هنت و له کاری ده  یدا به  شانۆکه وت، له که ستی ده ده)  کان شینه 

  .بت کانی ڕزگاری ده رزه  قه ندک له هه
    

 سۆناتای تارمایی
ستریندبرگ دوای 

کانی شانۆی ئینتم  وتنه رکه سه
ی کریستینا و   شانۆنامه به
ی جۆرج  که ردانه سه

  و پشوازییه بردناردشۆ و ئه
م  که شی یه  به ی له رموگوڕه گه

) نکا  شینه کتبه(می  و دووه
ر   بۆ سه وه ڕته گه کرت، ده ده

) نمایش ژووره(کانی  شانۆنامه
سۆناتای (ی  و شانۆنامه

سۆناتای .  وه  ڕیپۆرتواری شانۆی ئینتیمه خاته ده) تارمایی
دا ١٩٠٨کی سای  کی مانگی یه  بیستویه مجار له که تارمایی، بۆ یه

ن  الیه  له  که نمایشه.  کرت ش ده ر شانۆی ئینتیم پشکه سه له
، )نمایش ژووره(کانی تری  ک شانۆییه ر وه ، هه وه گرانه خنه ڕه
ر شانۆی  سه ر له وبه وه  له ویی سووتاو و باوبۆران، که ک، زه که
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ی توندوتیژ،  خنه ر ڕه  به وته که ش کرابوون، ده ئینتیم پشکه
  نھا دوای دوانزه  ته که  نمایشه ی، که وه  هۆی ئه بته یش ده مه ئه

تا ستریندبرگ ) سۆناتای تارمایی ( وه جار ڕابگیرت، دوای ئه
  . وه ش ناکرته  ژیاندا مابوو، جارکی تر پشکه خۆی له

پیانۆ (ستریندبرگ، ئم شانۆنامیی ل ئاوازکی مۆسیقی 
ی ژمارە دووی بیتھۆڤنوە وەرگرتووە، ئو پیانۆ )سۆنات

سیقایانی ک سۆناتی بیتھۆڤن یکک بووە لو پارچ مۆ
ستریندبرگ خولیای بووە، گوی ل گرتووە و ل ناواخن و 

  .زمان مۆسیقاییکیشی گیشتووە
ستریندبرگ لم شانۆنامیدا کاراکترەکانی ڕووبڕووی 
ڕابردوویان دەکاتوە، پردە لسر هموو نھنییکانی تاوان و 

ابردووە همیش ئو ڕ. شڕ و گوناهکاری ژیانیان هدەمات
 ل ڕەشکی ترسناک و هتارمایی تت و دەبڕاویان دەن ڕەش

یکی دەربازبوون و  ئستا و داهاتوویان دەکات، هیچ ڕگه
 ئوەی، ک مرۆڤ دەبت  ڕزگاربوونیان نیی و تنھا ڕگه

باجکی گرانی هموو ڕووداوکی ناهمواری پ ل تاوانی ژیانی 
نجکان توانای ئوەیان هی لو تنھا گ. ڕابردووی خۆی بدات

تارماییان قوتاریان بت، لبرئوەی گنجکان ل سرەتای 
ژیاندان و ڕابردوویان نیی، بم ستریندبرگ ئوەیش دووپات 
دەکاتوە، تاوان وەک چمککی شڕانگز ل هر قۆناغکی 

هندک . ژیان و تمنی مرۆڤدا بکرت، ژیان ژەهراوی دەکات
ر گنجکان دەبن قوربانیی دایک و باوک و باجکی گورە و جا

سختی گوناهکانی ئوان دەدەن، لبر ئوە هندک جار ئو 
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چمک ترسناک ژیانی الوەکانیش دەشونت، بمیش هیچ 
  .قوتاربوونک ل ژیاندا بۆ هیچ کسک نامنتوە

هن ل ئم شانۆنامی ل سرەتادا ب شوەیکی سرسووڕ
دەرەوەی خانووبرەکاندا دەجوتوە، بم ب شوازکی 

، )ناوەوەی خانووەک(ئفسووناوی و خرا دەچت ناوەوە 
هروەها ل ڕابردووەوە بۆ ئستا، ل ئستایشوە بۆ داهاتوو، 

ئم گشت برجستی ونیکی . ل ڕواتیشوە بۆ ڕاستی
 پیربوون، ل پیربوونیشوە بۆ دەورانی ژیان، ل گنجتییوە بۆ
مرگ کۆتاییھنری هموو . دواوستگکانی ژیان و مرگ

مرگ . ڕووداوەکان، کاراکترەکان و تنانت ژیان خۆشیتی
جۆرک ل قوتاربوون و سرفرازی ل گوناهـ و تاوان و 

  .ئازارەکانی دونیا
  

 نامی کراوە بۆ ئندامانی شانۆی ئینتیم
ل سرەتای کردنوەی شانۆی ئینتیموە ستریندبرگ هر 

دەزانت، ک ئکترەکانی بئزموونن، ئاگوست فاکیش ئو 
ڕیژیسۆرە نیی بتوانت ل هموو ڕوویکوە یارمتیی ئم 

لبر ئوە خۆی ب بردەوامی هاریکاریی . ئکتران بدات
 ئکترەکانی دەکات، ل کاتی پرۆڤکاندا یارمتییان دەدات و ب

بردەوامی ل شوەی نامی کراوەدا ڕاڤی ڕۆکانیان بۆ 
دەکات و ل کاراکترەکانیان نزیکیان دەخاتوە، دواتر ئو 
 ی، کوانو دید و ڕوونکردن شنیار و ئامۆژگاری و نامپ
 کی ساکاردا لرگب رەکانی دەنووسی، لکترگ بۆ ئستریندب

نو دەکررەوە بن دەزگای بۆنیک دواتریش . وەالیند ساچ
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نامی (سرلنوێ ئو نامان ل برگكی تایبتدا، ب ناوی 
  .بو دەکرنوە) کراوە بۆ شانۆی ئینتیم

 کی ساکار و دوور لدا زمان و فۆرمم نامانرگ لستریندب
هما و تمومژ ب کار دەهنت، وەک کسکی پیشیی و 

مئزموون و گنجکانی دفراوان بۆچوونکانی بۆ ئکترە ک
ستریندبرگ خۆی ل سرەتای ژیانیدا وەک . دەخات ڕوو

ئکتر دەست پدەکات، دووجار ژنی ئکتری هناوە، 
درامانووسکی بسلیق و ڕچشکن بووە و زۆربی ئکترە 
گورەکانی سود هاوڕی بوون، لبر ئوە نام کراوەکانی و 

 قوو، پناسیکی گشتگرە و لو فۆرم ساکارەدا پیڤکی
 ری نواندن و بۆ دەقبۆ هون یتیانکی بابوەیشیکردن

ژیانی .  شانۆییکانی خۆی و بۆ ڕەهندە دراماتۆرگییکان
ستریندبرگ شانۆیکی ئاۆز بووە، دونیایکی پ ل ڕووداو و 

هموو شتک چاوەڕواننکراوە، خون، کتوپیی، :  کارەکتر
اقیعکی سرەوژوورە، سفرکی بکۆتایی، مجازە، و

هماگلکی چە، ئندشیکی بمودای، شاعیرکی شیدای و 
ردەوامکی بونک بۆ . زیندەخیناسوەک پ مدەتوانین ئ
ل یکک ل نامکانیدا، ک بۆ .  شانۆنامکانیشی دابنین

ویتی، نووسی) فریدا ئوول(، کچ نمساوییکی ل )ششتین(
ل هموو درامایکدا دیمنکان گۆڕانکارییان بسردا : "دەت

دت، هروەها کسایتییکانیش، بم ل دوادیمندا هموویان 
دەردەکونوە و دنوە سر شانۆ، شانۆنامنووسک نابت 

ئمیش ڕسا و بنما . تنھا یک کسیش ل یاد بکات
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ستریندبرگ ." ک و ژیانیشهتاهتاییکانی هموو درامای
 دەق سایانما و ڕم بنر ئسموو ژیانیدا، له خۆیشی ل
شانۆییکانی وەک تۆڕی ماسیگرتن چنیوە، ڕووداو و کاراکتر 

کتۆرکی پتو  و ڕۆنان درامییکی لسر بنما و ستره
ب هموو شوەیک دەیویست ئمیش بۆ .  داڕشتووە

یوە ل  تیم ڕوون بکاتوە، تا لم ڕگهئکترەکانی شانۆی ئین
  .دونیای دەقکانی بگن

ستریندبرگ ل نامکانیدا دەیویست ئوە فری ئکترەکانی 
بکات، ک ئکتر هر وەک شانۆنامنووس دەبت گوگرکی 
باش و زیندوو بت؛ لسر شقامکان و ل قاوەخان و ل باڕ 

 گوێ ل هاوتوخمکانی ی نووستنیش و  تنانت لسر جگه
دید و بۆچوونکانی ستریندبرگ بۆ هونری نواندن ل .  بگرت

واقیعوە، ل چاودریکردنکی وردی خکی و ل ئزموونی 
  .مرۆڤ خۆیوە سرچاوەیان وەرگرتووە

ستریندبرگ، ک شانۆنامکانیشی دەنووست همان متود 
 و ڕووداوەکان ل و همان سرچاوە ب کار دەهنت؛ کاراکتر

ژیانوە، ل خونوە و ل شیعرکی برزی میتافۆرییوە گوزەر 
دەکن و ل دونیایکی تری جیاوازەوە، ب جلوبرگکی ترەوە، 
ب زمان و ئاخاوتنکی ترەوە، دنوە و ل پیوەندیی تازەکاندا 

  .برجست دەبنوە
انۆنامکانی هر لم ناماندا ستریندبرگ ڕاڤی هندک ل ش

ییشوە باسی خۆی و  شکسپیر دەکات، بم شوەی و لم ڕگه
ئکتر، ڕیژیسۆر و خونر، ک لم . شانۆنامکانی خۆی دەکات
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ناماندا لکۆینوە شکسپیرییکانی دەخونتوە، دەرگایکی تری 
  . ستریندبرگدا بۆ دەکرتوەب ڕووی

ە، لو کاتانیوە ک ئم شانۆنامنووس ل سروشتی مرۆڤو
 ،پیسد ،دڕخوازە، قینلش ،فراوانزە، دھزە، بهکی بسک

ری نواندن دەکات...میھرەبانر و هونکتی ئنواندن . هتد ڕاڤ
کتۆرکی زیندووە ل ژیانی مرۆڤ خۆیوە، ل دونیا ثبنما و ستر

چەکی پیوەندییکانوە، ل ساتوەخت جیاوازەکانوە 
دەگرت و دەروازە بۆ ئکترەکانی و بۆ هونری نواندن وەر

ستریندبرگ دەیوت ئوە ل ئکترەکانی بگینت، . دەکاتوە
ک شانۆ هونرک ل چاوتروکانکدا دەژی، هر بۆی دەگڕتوە 

  .ان بۆ دەکات-بۆ سر شکسپیر و ڕاڤی هاملت
نواندنئامزەوە بۆ ل هاملتوە، ل گمی شتی و ل نواندنکی 

 تری نواندن دەبو بۆ خودی خۆیشی، هون رەکدەوروص
بنمای گڕان و گشتکی درژخاینی مرۆڤی ئکتر و ئکتری 

  .مرۆڤ
هر لم ناماندا، ل هاملتوە دەچت سر ماکبس، ئۆتللۆ، 
ڕۆمیۆ و جولت، باوبۆران، لیری پادشا، هنریکی حوتم و 

 چلی هاوین، ئم جگ لوەی چند باسکی خونی شوکی
کۆکردنوەی دید و : "تریان لژر ئم ناونیشاناندا، بۆ دەنرت

بۆچوونکانی ڕیژیسۆرک بۆ ئندامانی شانۆی ئینتیم، دراما 
 بارەت بست سوبینی و هک تندکسپیر، هکانی شژووییم

ک دەربارەی قری نواندن، پاشکۆیو هون یرانی شانۆڕەخن  ".
ستریندبرگ ل هونری نواندنوە وانیکی چ و بپز دەربارەی 
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شکسپیر ب ئکترەکانی دەتوە و ئاستی فرهنگ و 
  .ڕۆشنبیریی هونرییان برز دەکاتوە

ئم نامان چندە ئاڕاستی ئکترەکانی شانۆی ئینتیم کراون، 
ر ل پرۆس هندەیش گرینگن بۆ ڕیژیسۆر و ڕۆی ڕیژیسۆ

کردەییکی هونری شانۆدا، ڕیژیسۆر دەبت خونرکی گرینگی 
شانۆنامک، پردکی پتوی نوان شانۆنامنووس و ئکترەکان و 

  .دواتریش بینران
 توکن ک ،وەیرگ بۆ ڕیژیسۆر ئکانی ستریندبئامۆژگاریی

و تی تمومژاوی و ونی ه و گرانکردنی تگیشتنوە 
 کی دەقکی ورد و قوویشتنگکی ساکار و تدید وڵ بدات له
و ڕەوشی ئو ڕۆژگارەوە مام لگڵ هونری ڕیژی و 

  . ئکترەکانیش بکات
  

 شانۆی ئینتیم و هستانوەیکی تر
سۆناتای (شانۆی ئینتیم، دوای پشکشکردنی شانۆنامی 

ت و ناچار ک سرکوتنکی ئوتۆ ب دەست ناهن) تارمایی
 ران لوە دەگات بینرگ لڕابگرن، ستریندب کدەبن نمایش

لبر ئوە ڕپۆرتوارکی تر .  ناگن) ژوورەنمایش(ئزموونی 
بۆ شانۆی ئینتیم ل کۆمک ل شانۆنام کۆن و نویکانی 

جژنی (بۆ ئم پالن تازەیی شانۆنامی . ڕک دەخات
مرگ، وەک قوو سپی و هسانوە، هردوو بشی سمای 

ئم شانۆنامان وزە و هزکی تر بم . هدەبژرت) باوک
شانۆ بچووک و ب ڕەوتی شانۆی سودی و ستریندبرگیش 

  .دەبخشن
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 تی بتایبیدا، بی شانۆکینو ڤارنم کرگ لستریندب
فاک خۆی : خۆشحاڵ دەبت) باوک(سرکوتنی شانۆنامی 

، کچ ئکترکی )برتا(نت و کچکشیان دەبی) کاپتن(ڕۆی 
  .ک ستریندبرگ حزی ل دەکات، دەبینت) فانی فاکنر(گنج 

ڕەخنگرەکان هر ب باشی باسی نمایشک ناکن، بکو 
باسی دەقکیش وەک یکک ل گرینگترین شانۆنامکان 

ستریندبرگ دیالۆگ و دیمنی یکم و .  ئاماژەی بۆ دەکن
تان الدەبات ک پشیمان لیان، بمیش دەقک زیاتر ئو ش

چ دەکاتوە، چ دیالۆگ و چ ونای کارشترەکان ل یکتر 
نزیک دەخاتوە و تۆنکی پ ل ئازار، شڕ و ل همان کاتدا 

  .لبووردەیی ل خۆ دەگرت
شانۆی ئینتیم ب نمایشکانی جژنی هسانوە و باوک، 

 خۆی و سرکوتنکی گورە ب دەست دەکوتوە سر پی
دوای ئوە ستریندبرگ بیر لوە دەکاتوە هر س . دەهنت

پشکش بکات، هر بشی ) برەو دیمشق(بشکی 
شوک و بو شوەییش ل س شودا هر س بشکی 
ئم سینی نمایش بکرتوبم ئم پالن سر ناگرت و لبری 

پشکش دەکرت، فانی ) وەک قوو سپی(ئوە شانۆنامی 
 کی ساکار و بوازش ت، برەکی دەبینی سر ڕۆکنفا

 خۆی بۆ ناو دی بینران و ی هنواندنکی ئاسایی ڕگ
  .ڕەخنگرانیش دەکاتوە

شانۆی ئینتیم تنھا چوار ساڵ بردەوام دەبت و ب هۆی 
نگی دوانزەی بارکی گرانی داراییوە، ناچار دەبن شانۆک ل ما
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دا، دوو ساڵ بر ل مردنی ستریندبرگ دابخن، ١٩١٠سای 
بم ئم شانۆی، لو چند سای تمنیدا دەتوانت 
بیستوچوار شانۆنامی ستریندبرگ نمایش بکا، هروەها تکا 

ئم جگ لوەی .  جاریش ئو نمایشان پشکش کراون١٠٥٢
ۆربی شار و ل دەرەوەی شاری ستۆکھۆم و ل ز

 ش کردووە و بشککانیان پد نمایشکانی سوشارۆچک
 ک لشرویژ و دانیمارک، بن ریش لشتی هونگ

  .برهمکانیان پشکش کردووە
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  بشی دوانزە
  لدەستدانی تواوی هارییت بۆس و
  ژیان ل تاوەری شین
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یندبرگ ئاگادار  هارییت ل نامیکدا ستر١٩٠٨بهاری سای 
گونار (دەکاتوە، ک شووی ب هاوتمنکی خۆی ب ناوی 

ک ئویش ئکترە و ل بواری شانۆدا پکوە کار ) فینگۆر
ئم هوا بۆ ستریندبرگ شتکی . توە ووهدەکن، کرد

چاوەڕوانکراو دەبت، لوەوبر ناکۆکییان هبووە و بۆ چندین 
وە نگونجاون، هروەها جار جیابوونتوە و ب یک

ستریندبرگ هستی ب پیوەندییکانی تری هارییت، 
  .بتایبتیش ب گونار فینگۆرەوە کردبوو

 ت دەژی و لڵ هارییگکانیدا لونخ رگ لستریندب
یادەورەییکانیدا ب وردی باسی ئوە دەکات، ک چۆن لسر 

و هارییت ل ئندشکانیدا، ب ش. جگه پکوە دەژین
وە لگڵ یک و ل ڕۆح  هبردەوام سردانی دەکات، دەچن جگ

و جستی یکتردا دەتونوە، ب شوەیکی قووتر لسر 
کردن و سکس لگڵ جستی وەهمئامزی هارییت  هجگ

 ی دەکات، کد گیانی و ب ست بر دەبات و هسوگار بش
ارییت ل یک جستدا لناو دی ئودا لدەدات و خۆی و ه

لم قیران و تنگژە دەروونییدا، ب تنیا و ل . دەبینت
 و ڕۆژانموو ئوە و یادی هوەتخ تنیاییدا دەچت

ڕۆژی : دەکاتوە، ک لگڵ هارییت بسری بردوون
زەماوەندکردنیان، مادروستکردنیان، شڕەکانیان، ئو 

دەگڕتوە . هتد...ی نووسیبوونکاراکترانی بتایبتی بۆ ئو
سر یادەوەری و یاداشتکانی، بو ڕۆژاندا دەچتوە و 
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شوگاری تری وەهمی ل یادەوەرییکانیدا تۆمار دەکات و 
  .خونی پوە دەبینت

هموو شتک کۆتایی هاتووە، بم هموو شتک 
سرەتایکی تر لنو تنیایی و ئازار و خم و پژارەدا ل خۆ 

چند کورتچیرۆک و ڕۆمان، لسر ستایل و . دەگرت
بنماکانی هونری گانوە و سرگوزشت دەنووست، 
سرگوزشتیکی خۆشویستی لگڵ وەهمی واقیعکی 
 ت برچوو دروست دەکات و خۆی دەبسکی ببزربوو، واقیع

زانئامرگوزشتس م داستانرەکیی ئوانی سپا . ل جگ
انی، ب بردەوامی کار لسر یاداشتگلکی دەکات برهمک

 ڕۆحیی یوەندییکانی تۆمار دەکات، پونخ و ڕۆژان
جستیی نبینراوەکی خۆی و هارییت، ب زمانکی شیعری 

ل .  و هندک جاریش ل ون و هما و سیمبودا دەنووستوە
اماژە بۆ ئوە دا، ل یاداشتگلکانیدا ئ١٩٠٨مانگی چواری سای 

دەکات، ک ل خونیدا، ل هۆتلکی گورەدا ب دوای 
ت ئاسانسوارەکوە و  ووهژوورەکی خۆیدا گڕاوە، چ

دەستبج ل ژریدا پچاوە و ب گرمگرمکی ترسناکی گورە 
ت خوارەوە، بم قوتار بووە و لو ڕووداوە  ووهکوت

  .کارەساتئاسایدا هیچی ل نهاتووە
یندبرگ سبارەت بم خونی خۆی، ک ل ستر

بیرم ! خبرم بووەوە: "یاداشتکانیدا تۆماری کردووە، دەت
کردەوە ڕەنگ ئوە شانۆی ئینتیم بت، من وەک ئاسانسۆرک 
پیدا سرکوتووم و لژر پمدا داڕماوە، یان ئم خون مانای 
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، ک سرلنوێ بئاگاهاتنوەی عیشقکی من بۆ هارییت
توە،  ووهتوە، هروەها منیشی پاکژ کرد ووهسرلنوێ گنج ب

توە و ب  ووهلبر ئوەی چواردە ڕۆژە هیچ مییم نخوارد
وردی چاودریی خۆمم کردووە، ئم کات ب عیشقی خۆی 

توە و برەو  نمان  ووهتپڕیوە و ئستایش ئو عیشق کمب
  ."دەچت

یاداشتکانی بردەوام نامیش ستریندبرگ جگ ل وەهم و 
وەهم، یاداشت و : بۆ هارییت دەنووست و لسر دوو ئاست

ی نامکانیوە بردەوام لگڵ  هل ڕگ:  خونکانی؛ واقیع
هارییت ل پیوەندیدا دەبت و نامی عیشقی بسردا 
دەبارنت، هروەها ل هموو نامکانیدا ئوە بۆ هارییت 

وی دووبارە دەکاتنگوینی و شی مانگی هرگو بئ وە، ک
 کانیشیدا بنام ک لکی ت، لو ناگررگیری ئمی هاوسکی

من خریکی خۆئامادەکردنی شوی : "ڕاشکاوی دەت
هارییت و گونار فینگۆر ل کۆتایی مانگی ."  خوناويی خۆمم

 دەرەتانرە بم نووسن، ڕۆژی دوایی ئنجدا زەماوەند دەکپ
ل یاداشتکانیدا، ل خیادا سردانی هارییت دەکات و لبری 

ل نوان چژکی گورە . وە همردە تازەکی لگی دەچت جگ
 –چژی ئندش و ئازاری واقیع :  و ئازارکی زۆردا دەژی

 وەی تۆمار کردووە، ککانیدا ئیاداشت یشدا لم ڕۆژانر له
ریام ڕۆحم خریک بوو ل جستم هندە گ:  "بردەوام دەگری

  ."ڕابکات
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ستریندبرگ ل کۆتایی مانگی ششدا، ل یاداشتکانیدا 
داوا ل خودا !  دوای شست ساڵ ئشکنج" :نووسیویتی

ئو شادمانیی بچووکی !  دەکم لم ژیان ڕزگارم بکات
! تنھا شتک ل ژیاندا هر کارکردن!  هبوو، وەهم یان درۆ

میش ل هندک ڕووەوە کارکی بھوودە یان بسوود بم ئ
!  ژن، منداڵ، ماڵ همووی هر ساخت بوون! یان زەرەرمند

! تنھا شتک وەهمی بختوەريی پ دەبخشیم شراب بوو
  ."هر لبر ئوەیش بردەوام دەمخواردەوە

ل همان کاتدا تووشی ئازارکی بهزی ناو سک دەبت، 
 ت بست دەکات هارییم ئازارە تاوانبار دەکات و ههۆکاری ئ

وەیڕرگ بو م واوبووندایت ک . ژیان لند پزیشکچ
سردانی دەکن و چارەسری بۆ دەنووسن، بم هیچ 
شتکیش نادۆزنوە مایی مترسی بت، ئمیش سرەتای 
نخۆشیی گورەکی ستریندبرگ دەبت، ک کۆتایی ب ژیانی 

نتدەه.  
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  یکی تر بۆ خۆشویستی هفانی فاکنر و جگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستریندبرگ لم گژاوەدا، ل شانۆی ئینتیم کچکی 
فانی (کۆمبارس، ک تمنی تنھا حڤدە سان دەبت، ب ناوی 

استوخۆ ڕدەستبج و . ەوە سرنجی ڕادەکشت)فاکنر
امی گرینگی بم کچ دەدات و بیاریش دەدات ل شانۆن

ک سرەکیترین ) ئلیۆنۆرا(دا ڕۆی )جژنی هسانوە(
کارشکتری دەقکی و شانۆی ئینتیم لو کاتدا خریکی 
 ک لوەیش ت بویش دەیمت، بخۆئامادەکردن دەبن، ببین

ی هارییت و ئو ڕۆی  هشوەکان فانی فاکنر بخات جگ
ر و لکتئ ت و بیکات بخشبب وی پت ئبری هاریی

  .کسایتیی تایبتی ل شانۆنام تازەکانیدا بۆ بنووست
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 یدا، بو ڕۆژگارانکانی ئشموو کڵ هگرە لم نووسئ
ی ئویشوە دەزانت  هبردەوامی فانی فاکنر دەبینت، ل ڕگ
فانی فاکنر هموو . هارییت چی دەکات و چۆن دەژی

  .وو شتک ئاگاداری دەکاتوەهواکانی بۆ دەهنت و ل هم
ک هارییت ب تواوی وازی ل دەهنت و شوو دەکاتوە، 
ستریندبرگ ئو خانووەی بتایبتی بۆ هارییتی پکوە نابوو 

هر لسر پشنیازی فانی . و پکوە تیا دەژیان، چۆڵ دەکات
فاکنر دەگوزتوە بۆ نھۆمکی نوێ ل درۆتنینگاتانی 

انووبرەیک خانوادەکی فانی فاکنر دەیاندا ب ، خ٨٠ژمارە
  .کرێ و سرپرشتییان دەکرد

دا ١٩٠٨ستریندبرگ ل یانزەی مانگی حوتی سای 
 مان ڕۆژ بر هو ه یرە نوم خانووبوە بۆ ئتزدەگو
تواوی واز ل نووسینی یادەوەرییکانیشی دەهنت و بۆ 

ل یکک ل نامکانیدا، ک .  تهتاهتای یاداشتگلکی دادەخا
 کۆتایی ٤٠کارڤگنی ژمارە : "لم ماوەیدا نووسیویتی، دەت

یی ژیانم !  هات و چیی تر بوونی نییوت ساکی حقۆناغ
خوای بخشندە دەیدات و هر ئویش لت !  تواوبوو

  !"وەردەگرتوە
 ستریندبرگ، ک ل کارڤگن دەگوزتوە، ل جلکانی
 ت لڵ خۆی نابات تا ڕزگاری بگل ککی مازیاتر هیچ شت
هموو یادەوەرییک و ل هموو شتک، ک هارییت و ئو 

  .ڕۆژگارەی بھنتوە یاد
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 ی تا لدواناونیشان و دواما ت بدەب تازەی نم شوئ
ک .  دا کۆچی دوایی دەکات١٩١٢چواردەی مانگی پنجی سای 

ۆ ئم ئپارتمان نویی، چندین یادەوەريی دەیشگوزتوە ب
تری ل ال زیندوو دەبنوە، ژینگی ئم ئپارتمان ل قۆناغکانی 

یکی گرینگیان هبووە و شانۆی کۆم  هتری ژیانیدا جگ
  .ڕووداوی سردەمی مندای و هرزەکاریی ئو بوون

 ستریندبرگ لم شقام و ناوچکانی دەورووبریدا ژیاوە،
ل قوتابخانکانی ئم ناوچیدا خوندوویتی و لگڵ 

هر لم . بنماکیدا سردانی کساکی ئویان کردووە
ناوچیدا سیری، ژنی یکمی دەناست، ک لو دەمدا لگڵ 

سیری و مردەکی ل همان : مردەکی لو ناوە دەژیان
 ستریندبرگ خانووبرەدا دەژیان، ک لوەوبر مای باوانی

  .بووە و ب مندای لم خانووەدا گورەبووە
هروەها ستریندبرگ هر لم ناوچیدا و ل ناوەندکی 
ئرشیفدا، ک تمنی سی ساڵ دەبت ب دوای بگ و 

 ١٨٧٩سای . ۆمنتدا دەگڕت لسر مژووی ستۆکھۆمۆکید
کیش ـوە دەنووست، کتب)ستۆکھۆمی کۆن(کتبک ب ناوی 

ل ڕوانگی ژیانی خۆیوە باسی مژووی ئم شارە دەکات و 
  .ئم شقام شونکی گرینگی لم کتبدا داگیرکردووە
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  تاوەری شین و ژیانکی تنھایی
 

 ی بوارە تازەیم هک ئتاوەری شین(دوای ماوەی (
ناوزەد دەکات، هر زوویش ئم ناوە ب هموو ستۆکھۆمدا 

ۆکاری ئم ناوە دەگڕتوە بۆ ئوەی، ک ه. بو دەبتوە
لسر سووچی ئو باخانیی ستریندبرگی تدا ژیاوە، 

ئم . دوکانکی وردەوافرۆش هبووە و شتی ل ال کیوە
دوکان زەرفکی تایبتی هبووە تا کیارەکانی ئو شتانی 
تبکن، ک لو دوکان کیویان، لسر ئو زەرفیش ونی 

شراوەهر کسڕەنگی شین ل ی برەکموو خانووب .
ستریندبرگ ئو زەرفانی ل دوای بکارهنان فێ نداوە، 
بکو لبری ئوە ونی سر زەرفک دەبت و دەینووسنت 

ل کۆتایی هموو .  بو نامانوە، ک بۆ خکی ناردوون
تاوەرە لگڵ سوی ستریندبرگ ل (نامیکیشدا دەنووست 

  ).شینکوە
ئستا ئم دوامای مۆزەخانی و هندک ل شت تایبت و 

  .کتب و کلوپلکانی ستریندبرگی تدا پارزراوە
ستریندبرگ لم تاوەرە شیندا ب تنھا دەژی، بم هر 
لم تاوەرەدا و لم چند سای دوایی تمنیدا گلک 

 ل چوار سادا زیاتر ل فرەبرهم بووە، ل ماوەی کمتر
بیستودوو برهمی تازەی نووسیوە، شانۆنام، پرۆس، ڕۆمان، 
پخشان، بابتی ڕۆژناموانی، لکۆینوەی زمان و هزارەها 

نام.  
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ئو شانۆنامانی لم تاوەرە شیندا دەیاننووست، دوو 
ئاراستی جیاواز و ل دوو فۆرمی دژبیکدا کۆدەبنوە، بۆ 

بۆ شانۆکی خۆی ) ژوورەنمایش(ۆرمکی بچووکی نموون ف
ل الیک، شانۆنامی گورەی پنج پردەییش ) شانۆی ئینتیم(

هر لم تاوەرەیشدا . بۆ شانۆ گورەکان، ل الیکی ترەوە
  .دەهنت) کتب شینکان(کۆتایی ب کتب گورەکی 

  
 هاوینکی تنھا و شانۆنام مژووییکان

دا س  ره شینه م تاوه م هاوینی ژیانی ئه که یه   لهستریندبرگ
دوایین سوارچاک، سرۆکی :  نووست ی مژوویی ده شانۆنامه

ی  کانی دوو شانۆنامه ڕووداوه. یارڵ-ت و بیالبۆ وه کاتکیی  ده
کانیشی  ره ن و کاراکته ده  سدەی شازدەدا ڕوو ده میان له که یه
  .  هناوه وه نه مه و زه ر له هه

ر داوای دراماتن  سه یکی کورت له  ماوه ر به یندبرگ، ههستر
دایکبوونی  ی له ست ساه و بۆ یادی شه) تی شانۆی پادشایه(

م  ئه. نووست ده) دوایین سوارچاک(ی  خۆی شانۆنامه
)  ستن ستوره(تیی ناسراوی سودی  سایه  باسی که یه شانۆنامه

کی  یه ر قسه سه  لهی که موو شانۆنامه کات و ستریندبرگ هه ده
کی بۆ  وت خه تانه ی ده و شتانه موو ئه هه: "ت  ده ، که م پیاوه ئه

  . ڕۆناوه"  ن کی بکه یش بۆ خه  ئوه ی بکات، پویسته ئوه
یدا، ئو تنزە دووپات   مژووییه م شانۆنامه ستریندبرگ له

یحيی س سپسوارکی مه گرت، ئه  خۆی ده  ژیان له  که وه کاته ده
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ی  پی کساکه وگه ی گاته  جگه بته ر، ده روه ک و مرۆڤپه مه بئه
  . وه راوزه  په وتنه خۆی و که

  ، که وه کاته دا ئوە دووپات ده یه م شانۆنامه ستریندبرگ له
رگرتنی  ، وه وه گیرسته دا ده  دوو بۆته ت له سه ی ده له سه مه

م  ی ڕیالیزمیی پراگماتیزمی، ئهوتک کی ماکیاڤیلی یان ڕه یه ڕچکه
سرۆکی (میدا  ی دووهه  شانۆنامه یشیان زیاتر له یه له سه مه

نج  کی گه  باسی ژیانی شا گوستاڤ ڤاسایه که) ت وه کاتکیی ده
  . وه داته نگده کی قووتر ڕه یه  شوه کات، به ده

دا )ت وه سرۆکی کاتکیی ده(نوێ له  رله ستریندبرگ سه
کانی  ر ژیانی گوستاڤ ڤاسا، ڕووداوه  بۆ سه وه تهڕ گه ده

 گوستاڤ ڤاسا  کات، که  ده نه مه و زه یش باسی ئه که شانۆنامه
   گرتنه  به که ست، خودی شانۆنامه  ده گرته ت ده سه ده
  .تیی گوستاڤ ڤاسا کۆتایی دت تی پادشایه سه ده

وشی وت  ه ڕ ی له ه دا مامه  چوار شانۆنامه ستریندبرگ له
وی  کی تاکه ک پادشایه تی گوستاڤ ڤاسا وه و ژیان و سیاسه

ڕووی گوستاڤ  دا ڕووبه یه م شانۆنامه ، له  کردووه م وته ئه
  . وه بته نج ده کی گه ڤاسایه

تیی  سایه دا دیدی خۆی بۆ که یه م شانۆنامه ستریندبرگ له
  ، که وه کاته ات دهیش دووپ وه  و ئه وه ته  ڕوونکردووه م پادشایه ئه

ی  وه  بۆ ئه باره سکی له کی پراگماتیکی که گوستاڤ ڤاسایه
  م پادشایه ئه.  رت ڕوه به ست و وت به  ده ت بگرته سه ده

کانی  وه م هه رده به ست له  ربه  به  هیچ شتک نادات ببته  به ڕگه
  .ست ربه بۆ بونیادنانی سودکی ئازاد و سه
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دا )ئوستاد ئولۆن(ی   شانۆنامه مجار له که  بۆ یهستریندبرگ
 دژی  کشت، که ری گوستاڤ ڤاسامان بۆ ده ی کاراکته ونه

ی   شانۆنامه م له ، به وه ستته وه کانی ئولۆف ده بیروبۆچوونه
 ژیانی گوستاڤ ڤاسا و   به ته  تایبه دا، که)گوستاڤ ڤاسا(

   زۆر به دات، که  پیشان دهمان  و پادشایه ی ئه کانی، ونه ڕووداوه
 و  ه ندین هه  هۆی چه بته یش ده مه دات، ئه خرایی بیار ده

  .گات  سزای خۆی ده  کۆتاییشدا به دحایبوون و له به
تیی  سایه کانی ژیانیدا که ی کۆتاییه یه م دوو شانۆنامه له

کانی  ی بیاره ، هنده کاندا نییه قی ڕووداوه  چه گوستاڤ ڤاسا له
قی   چه ، له وه سووڕنه و ده وری ئه  ده ی له و ڕووداوانه و ئه

  .کان ی ڕووداوه ر ڕچکه  سه نه که کاندان و کار ده شانۆنامه
تای  ره  سه  له که)  یارڵ-بیالبۆ(میشیان  ی سیه شانۆنامه

  تییه سایه ر که  بۆ سه وه ڕته گه کات، ده واوی ده دا ته١٩٠٩سای 
و  ی ئه  ڕوانگه ر له ی ئازادی و هه له سه کان و مه وره  گه مژووییه

ی سوددا دروست  مه و ده کان له  ڕووداوه وه تییانه سایه که
واوی دیدی   ته دا به م دوا شانۆنامانه ستریندبرگ له. کات ده

کات   و مژوو ده وه کاته  مژوودا ڕوون ده خۆی بۆ مژوو و له
 و  و ڕۆژگاره کانی ئه ڕووداوهی  وه  ژووره  پردک بۆ چوونه به

نگی و  رهه  سیاسی و ڕۆشنبیری و فه وشه ی ڕه وه شیکردنه
ی   مژووییانه مه رهه م دوابه  ئه نده رچه هه. کان تییه یه کۆمه

ر شانۆکانی دراماتن و شانۆی سودی و  سه ستریندبرگ له
ی شاری ستۆکھۆم نمایش  وه ره  شانۆکانی تری ده ندک له هه
  .ست ناهنن ده  به وتنکی ئوتۆ رکه م هیچیان سه کرن، به ده
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راورد   به کانی تریدا و به مه رهه ناو به ی له م شانۆنامانه ئه
  یش له مه ، ئه یان نییه خه و بایه کانیدا ئه وتی شانۆنامه ڵ ڕه گه له

کانی  ی ستریندبرگ ڕووداوه وه  بۆ ئه وه ڕته گه  ده وه زۆر ڕووه
 و  رگوزشته ، فۆرمکی سه ڕاستدا گیرکردووه کانی ناوه اخه چ له

تمۆسفرکی کۆن و   ئه گرن و له  خۆ ده کان له  کۆنه چیرۆکه
  . وه سووڕنه کۆنباودا ده

  

 ری شین ی تاوه رناتیڤ یان شازاده ته ر، ئه فانی فاکنه
  ، لهبت ت ده ی هارییه وانه واو پچه کی ته یه  ونه ر، که فانی فاکنه

وام  رده دا، به  شینه ره م تاوه م سای ژیانی ستریندبرگدا له که یه
ریکی  تدا خه ڕه  بنه  له نجه  گه ته م ئافره ئه. کات ردانی ده سه
هۆی  وت و به   ڕکه ک شانۆ و به بت، نه کشان ده ونه

ک  ستریندبرگ وه.   وه گیرسته  شانۆی ئینتیم ده  له وه کییه هاوڕیه
نھایی و  ت و ته  هارییه ی له که وه  جیابوونه کردارک له رچه هپ

  .ر کته  ئه وت گرینگیی پ بدات و بیکات به یه ژیانکی نائارامدا ده
 ئاوگوست فاک و شانۆی ئینتیم   که١٩٠٨پاییزی سای 

) وەک قوو سپی(ی  ی شانۆنامه کردن و پرۆڤه ریکی خۆئاماده خه
تی نووسیبوو،   تی بۆ هارییه تایبه ر به وبه وه ه ستریندبرگ ل بن، که ده

ستریندبرگ .  ببینت و ڕۆه ر ئه وت فانی فاکنه یه ئستا ده
تدا ببینت و  کانی هارییه رگه  جلوبه ر له وت فانی فاکنه یه ده

. کات یادا دروست ده  خه  واقیع و له ت له کی تری هارییه یه ونه
وەک (ی  کانی شانۆنامه ی پرۆڤه  ئامادهموو ڕۆژک ستریندبرگ هه

تیی  وخۆ یارمه کی چ و ڕاسته یه  شوه بت و به ده) قوو سپی
ی  که ڵ ڕۆه گه تیش خۆی له تایبه دات، به  ده که ڕیژیسۆری نمایشه
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  نجه  گه و کچه ڵ ئه گه وڵ له کات و هه ر ماندوو ده فانی فاکنه
   له راپاگیره  گران و سه  ڕۆهو دات، تا بتوانت ئه  ده زموونه بئه
  . ببینت وه که موو ڕوویه هه

ر شانۆی  سه  له که دا شانۆنامه١٩٠٨ی سای   کۆتایی مانگی ده  له که
ست  ده وتنکی باش به  رکه ر سه کرت، فانی فاکنه ئینتیم نمایش ده

  ره کته و ئه  ئه ن، که که  ده وه  بۆ ئه کان ئاماژه گره خنه هنت و ڕه ده
  .  بووه سته رجه یدا به که  ڕۆه  له ک پاکیزه  وه زموونه  بئه نجه گه

ست و سکرتری  رده ک به ر وه ستریندبرگ دواتر فانی فاکنه
موو   هه  و به وه بته کی بۆ ده یه زرنت و مووچه مه خۆی داده

  . وه کاته ک خۆی ل نزیک ده یه شوه
کانی بۆ  خات، نووسینه بۆ ڕک دهکانی   کتبه وه  ماه فانی له

ندک  ت هه نانه کت و ته ی بۆ ده کات، ڕۆژنامه پاکنووس ده
 ستریندبرگ  م که کات، به کاروباری ناومایشی بۆ ڕایی ده

های  رگی گرانبه وت جلوبه یه شکردنی دیاری و ده  پشکه وته که ده
رچی  رپه هز به کی به یه  شوه ی فانی به که واده بۆ بکت، خانه
  .ستنن یوه  و ده وه دەنه ستریندبرگ ده

ر   فانی فاکنه کدا داوا له یه  نامه بت له ستریندبرگ ناچار ده
ی  وه بۆ ئه: " وه کات بۆ ماه ردانی نه نھا سه  ته  چیی  تر به بکات، که

 ئارامیمان  ک، که یه وه رگاکردنه دحایبوون و ده موو به  هه  له ڕگه
  نه یه نھا نه  ته  به  چیی تر ئوه م که که شونت، بگرین؛ داوات ل دهب

 گژاو و  بته یش بۆ ستریندبرگ ده مه ئه."  وه مه که ژووره
  وته که یش ده  نویه م کشه رکردنی ئه سه کی تر، بۆ چاره یه ژه نگه ته

  وه هـ)و ک شه زار و یه هه (  له کی نوێ، که یه نووسینی شانۆنامه
  .گرت ریده وه
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  بو قاسم کانی ئه وشه که
نھا  ی ته  ماوه ستریندبرگ له

 بۆ  کی نۆوه  یه دا، له فته ک هه یه
کانی  وشه که(ی  شتی نۆ شانۆنامه هه
نووست، بۆ  ده) بو قاسم ئه

نھا  یش ته یه م شانۆنامه نووسینی ئه
زار و  کانی هه  چیرۆکه سوودی له

کو  ، به گرتووه رنه  وه وه وه ک شه یه
یشی )قورئان(کی وردی  یه وه لکۆینه
مانی   ئه دا به مه و ده  له ، که کردووه
  . وه کرته بوده

  م داستانه  ئه ین، که  بکه وه تی ئاماژه بۆ ئه ی خۆیه جگه
)  وه ک شه زار و یه هه(کانی   چیرۆکه ت، واته ی ڕۆژهه درینه

 و  رنجی ستریندبرگ بووه ی سه  جگه وه نی الوتییه مه  ته ر له هه
  . رگرتووه ری و سوودی ل وه  سه وه ته ڕاوه زۆرجار گه

یه فۆرمی شانۆی  م شانۆنامه ستریندبرگ بۆ نووسینی ئه
ها شیعر و  روه ، هه  کار هناوه ی به وه  و گانه رگوزشته سه
 و ستایلکی جیاوازی بۆ  و کردووه خشانی تکه په
  . وه ته  دۆزیوه  درینانه و چیرۆکه کردنی ئه سته رجه به

می  رده غدای سه  شاری به  له که کانی شانۆنامه ڕووداوه
بو  کات چۆن ئه  ده وه دا ڕوودەدەن و باسی ئه)شید ڕه هارونه(

 هۆی جووت   به زیل و چاوچنۆکه  بازرگانکی ڕه قاسم، که
ی  موار و کشه ندین بارودۆخی ناهه  تووشی چه وه وشی کۆنه که
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غدا زۆرجار  ی به لیفه شیدی خه ڕه هارونه. بت یر ده یر سه سه
ڕت، تا  گه  ناوشاردا ده نھنیی به گۆڕت و به  خۆی ده

م  ئه. ک بگات رانی خه وشی ژیان و گوزه  ڕه وخۆ له ڕاسته
رگای مای  نو ده ی له که  جارک پوی سواکردنه یه لیفه خه
   شانه و پوه یش ئه بو قاسمی پیسکه نت، ئه ادهبو قاسمدا د ئه

، دواتر  وه نته  ده م بازرگانه  بۆ ئه یش کشه مه کات، ئه داگیر ده
 ڕزگاری ببت،  وشانه م که  له ک بووه یه ر شوه  هه وت به یه ده
 بۆ الی،  وه ڕنه گه  ده ره مه یروسه کی سه یه  شوه م به به
 ناوی  ، که یه نگی هه شه  کچکی زۆر قه زرگانهم با روەها ئه هه
) گیوری(بو قاسمدا  کانی ئه وشه ی که نو کشه  و له یه) یکه سوله(

کی  ویستییه  داوی خۆشه وته که بت و ده  عاشقی ده شازاده
 وریا  ، که وه ته ودا ئاگادار کراوه  خه  له یکه م سوله ، به وه وره گه

م ناپاک و   پیاو هه کات، چونکه  پیاو نه هرگیز بوا ب بت و هه
 بیاری  یکه  سوله یشه وه ر ئه به ر له ستبن، هه فا و ده م بوه هه
ڵ هیچ  گه رگیری له کات و هاوسه ک شوو نه یه  هیچ شوه  به داوه
  .هنت سک پکنه که

  وه کانه وشه دڕاوه کانی که  هۆی ڕووداوه بو قاسم به ئه
می عیشقی گیوریی  یش وه یکه ، سوله وه ندیخانه  به وته که ده

کی  چییه نا بۆ پینه بت په  و گیوریش ناچار ده وه  ناداته شازاده
  .رم بکات ی بۆ نه یکه رت تا دی سوله فباز به
بت و   ده سته رجه دا به)ن سه حه(ری   کاراکته  له که چییه پینه
. ڕژت  داده وه یکه  سوله  له ی شازاده وه کانی نزیکبوونه پالنه

رگای  رده  به خۆشدا، له رگی پیاوکی پیری نه  جلوبه  له شازاده
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ڕت  په  الیدا تده  به یکه  سوله وت، که که دا ده یکه مای سوله
ر  م هه تیی بدات، به وت یارمه یه جوت و ده یی ده زه ستی به هه

ر  کسه  یه که چییه ینهکات، پ نی ل ده مه بۆ دنیایی پرسیاری ته
  ). گکی پیر وایه ک سه  وه خۆشه م نه  ئه که(،  وه داته می ده وه

،   پیاوکی پیره سه و که بت ئه  دنیا ده وه  له ، که یکه سوله
،  وه م بکاته کانی که  ئازاره ندک له تیی بدات و هه وت یارمه یه ده
نھا  ، ته وه کاته  ڕوون ده هیک  بۆ سوله وه تانیش ئه ره نی بده سه حه
 بدات و  خۆشه  نه مرده م پیره تیی ئه توانت یارمه و ده ئه

."  سکی تر نا  و هیچ که نھا ئوه ته " وه م بکاته کانی که ئازاره
و   و ئه وه  پشه چته  ده شازاده/ مرد ی پیره  جگه  له یکه سوله
ستی  کات و ده د ده زهناو) زمان سته مردی به پیره (  به خۆشه نه
کات  ست ده  هه یکه سوله. جون کانی ده ماره گرت تا بزانت ده ده

ست   خرا ده ، بۆیه رزه مرد زۆر به کانی پیره ماره ی ده ترپه
ست  پی ده ژر له  له یش دی شازاده مه ر دی، به  سه خاته ده

و   خۆشیی ئه مان کاتدا و له  هه م له ستت، به وه دا ده یکه سوله
  .   لدان وته که  دی ده یکه ی سوله رمه  نه سته ده

 و  رگدایه مه ره  سه  له مرده م پیره  ئه دایه و بوایه  له یکه سوله
پ  وت و له که کتر ده  چاوی یه دا چاویان به وساته تی، له یه گیانه

کانی  ه چاو  ئارامی له  به یکه سوله.  کتر  چاوی یه بنه چاو ده
کات  ی ده که نجه  گه سته  جه ست به ڕوانت، هه خۆش ده ی نه پیره
ست عیشقی   ده دات به دۆڕت و خۆی ده یش ده یه و شوه و به

دا خۆی  که مرده رگی پیره  به  له ، که وه گیوریی شازاده
  . شارداوه حه
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و  ک بۆ ئه ک همایه ی وه نه م دیمه ستریندبرگ ئه
و  ، خۆی له  نووسیوه وه ره  فانی فاکنه خۆی بهی  ندییه یوه په

. دا یکه  سوله ریش له  و فانی فاکنه دا بینیوه خۆشه  نه مرده پیره
 شاری یاڤل نمایش  دا له١٩٠٨ سای  ر له  هه یه م شانۆنامه ئه
.  بینت وری تیا ده ی ستریندبرگ ده که کرت و کچه ده
نی  کی دراماتیکی و دیمه یه کشه   هیچ جۆره که قه  ده نده رچه هه

لۆگکی لیریکیی  نه خۆ ناگرت و زیاتر مه جۆراوجۆر له 
  که م نمایشه ، به وه ستته به  ده وه کان پکه نه کان و دیمه ره کاراکته

  .هنت ست ده  ده وتنکی باش به رکه سه
) دواسیمفۆنی ( ی به یه م شانۆنامه ستریندبرگ خۆی ئه

نیایی  ستکی ته  و تۆنکی میلۆدرامی و هه ووهد کرد ناوزه
  . ماکانی پک هناوه کتۆر و بنه ستره

کی  نیاییه  ته ست به دا هه که  شینه ره  تاوه ستریندبرگ له
رۆشی  ژی و په کانیدا ده رییه وه  یاده کات و له  ده کوشنده
ی  م بۆشاییه وت ئه یه ده.  بت ت ده ی هارییه وه وتنه دوورکه

  نووست و به ی بۆ ده ، نامه وه ر پ بکاته  فانی فاکنه ت، به ارییهه
  ریش به  و فانی فاکنه وه بته ک لی نزیک ده یه موو شوه هه

  . وه کات بۆ ماه ردانی ده  ئاشکرا سه نھنی و به
کات،  ر ده  فانی فاکنه رگیری له ستریندبرگ داوای هاوسه

ند بگن،  ماوه وت زه یانه بت و ده ه قایل د م داوایه ویش به ئه
ی خۆی  نه م به ر دوای دوو ڕۆژ له ر هه م فانی فاکنه به
  . وه وته که  ستریندبرگ دوور ده  و له وه بته شیمان ده په
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   و دواگۆرانیی ستریندبرگ شاڕگه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)  شاڕگه(ی   شانۆنامه دا به١٩٠٩ سای  ستریندبرگ له
ی خۆی  هنت و دواشانۆنامه کانی ده  شانۆییه  پرۆژه تایی بهکۆ
کانی   فیکری و دراماتۆرگییه موو دید و بۆچوونه نووست، هه ده
کنیککی  شدا ته وت به  حه  و له وه کاته دا کۆده یه م شانۆنامه له

م  له. هنت کار ده خشاندا به  نوان شیعر و په جیاواز له 
کی  الیه رز و له   زمانکی شیعریی به وه که  الیه دا له یه شانۆنامه
،  و کردووه  ئاستکی نزمدا تکه پی له وگه  گاته وه تریشه

مان کاتدا خۆی   هه  و له کانی داوه یار و دوژمنه الماری نه په
کی  یه وه  لپچینه  و له وه م دادگای ڕۆژگاره رده  به ته خستووه
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  سته رجه کی تری خۆیمان بۆ به هی رپاگیردا ونه گشتگر و سه
وت  ک حه ، وه یه م شانۆنامه ی ئه که نه وت دیمه حه. کات ده

ر   هه  وان و له وره کی دوورودرژ و گه یه ی ڕگه وستگه
 منداکی بچووکی  ڕووی، بۆ نموونه کدا ڕووبه یه وستگه
یان ناکات و   چاره ز به سانک حه ک و که ویست، ژاپۆنییه خۆشه

   گوزارشت له م وستگانه ئه.  وه بته ، ده یه یان هه گه اکۆکیی لهن
  . ن که  ده وه ره  و ده وه ردوو ڕووی ناوه  هه ژیانی خۆی له

ست   شه بت به نی ده مه دا ته١٩٠٩ سای   له ستریندبرگ، که
رکی  بت و خونه ودا ده  بره موو کاتک زیاتر له  هه ساڵ، له

  رزاندا به  چاپکی هه کانی له مه رهه کۆی به. بت یکجار زۆری ده
تای ژیانی،  ره کانی سه مه رهه به: فرۆشرت ی ل ده ها دانه زاره هه
وخۆ  ی ڕاسته مانه رهه و به  نووسیبوونی، ئه  تاراوگه ی له وانه ئه
،  وه رگیریدا بوی کردبوونه ریی ژیانی هاوسه ژر کاریگه له

ی بۆ  وه ڕانه  دوای گه یشی له مانه رهه و به کانی و ئه شانۆنامه
ری سوددا بو  رانسه  سه ستۆکھۆم نووسرابوون، له

. ن که ست ده وده ست و ئه مده کانیدا ئه ره نو خونه  و له وه کرنه ده
کی گشتگری  یه ی ستریندبرگ ونه مانه رهه م به ی ئه وه بوبوونه

 ڕوو؛  نی خستبووهکا ره یان بۆ خونه ره م نووسه ئه
خۆش،  ، بریندار، نه نج، کام، پیر، تووڕه ستریندبرگکی گه

زموونیان  ئه سکی به یدا، ڕاونراو و که نھا، شت، شه ئاشق، ته
  .ناساند  ده مه رده و سه به

 شوورەیکی  کانی جۆره  چاپکراوه مه رهه لشاوی به
نیادا  ش و تهخۆ وری ستریندبرگکی پیر و نه  ده رگرییان به به
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  نده لی سودی، دامودەزگاکانی، ناوه دواجار گه. ڕۆنابوو
  دا نابوو، به ره م نووسه ڕۆشنبیری و شانۆکان ددانیان به

  .نا کرد و ڕزیان ل ده یریان ده  سه وه ڕزه
س و  موو که  پش هه کان له سۆسیال دیموکراته

نگکی  ن و دهی خۆیا وره رکی گه ک نووسه  وه وه دامودەزگایکه
 و  ڕۆژنامه. کرد یان بۆ ده یان ئاماژه که مر و بهزی وته نه

دان و   پیاهه  به وه نییکانی تری خۆیان پکردبووه مه چاپه
یان بۆ  وه ستایشی ستریندبرگ و کۆڕ و سیمینار و کۆبوونه

  له. خست کانی ڕک ده مه رهه  کار و به ت به باره و و سه ئه
ژار و چینی  کی هه  زمانحای خه  خۆیاندا بهکانی ڕۆژنامه
  .کرد دیان ده ڵ ناوزه ی کۆمه وه ژره

کان  کدا سوپاسی سۆسیال دیموکراته یه  نامه ستریندبرگ له
 زمانحای  وان به  ئه کات، که  ده وه یش بۆ ئه کات و ئاماژه ده
یچ  ه  به که: "ت ن و ده که ی بۆ ده کان ئاماژه ژاره قیر و هه فه

  و چینه ، له م نووسیوه)ر که کوڕی کاره(ی  وه و ڕۆژه ک له یه شوه
  ." وه ته بوومه جیانه
ست  ی شه وه دایکبوونی و پکردنه  یادی ڕۆژی له ر به هه
  کان به  گروپکی الوانی سۆشیال دیموکراته وه نییه مه ی ته ساه
ی نمایش کان ڕۆن و شانۆکانیش شانۆنامه یدا ده که می ماه رده به
ندین  ی ستریندبرگدا چه ست ساه  یادی شه ر له م هه ن، به که ده

 یادی ستریندبرگ  ن، که ده ڕووداوی تری گرینگ ڕوو ده
و   ئه رناگرت، که ی خۆی وه هایه و به  و ئه وه راوزه  په وته که ده

دا  م ڕۆژانه ر له  هه کرد، بۆ نموونه ڕوانی ده خۆی چاوه
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 ئاسیا و ئاسیای  له) سفن هدین(کی تری سودی  هتیی سایه که
 بۆ سود و  وه ڕته گه  ده وه وره وتنکی گه رکه  سه  به وه ڕاسته ناوه

 بواری  سفن هدین له.  کرت ی ل ده کی بونه پشوازییه
  وره ر و وت و شونی نودا ناوبانگکی گه ی کیشوه وه دۆزینه

کانی  له سه ر مه سه بی گرینگ لهندین کت کات و چه رده ده
رکی  ها نووسه روه ، هه وه کاته ژادی مرۆڤ بو ده بایۆلۆژیا و نه

بی  ده ، ختی نۆبی ئه)رلڤ سلما الگه(تری سودی، خاتوو 
  .گرت رده وه
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   شی سیانزه به
  کانی ستریندبرگ ڕ و ناکۆکییه دواشه
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  دا گوتارک له١٩١٠ چواری سای  بیست و نۆی ستریندبرگ له
بو ) رست ونپه فیرعه( ناوی  به)  تیدنیگن–ئافتۆن (ی  ڕۆژنامه

  گوتارک، که ستپکی زنجیره  ده بته یش ده مه ، ئه وه کاته ده
نگی و  رهه لتووری و فهو سیاسی و ک نوێ دۆخه رله سه

  .تشون واوی ده  ته ی سود به مه و ده ی ئه که ڕۆشنبیرییه
ڕی  شه ( بی سودیدا به ده  مژووی ئه  له م گوتارانه دواتر ئه
  .کرت ی بۆ ده ئاماژه) ستریندبرگ

ر شا   سه کاته کانیدا هرش ده م گوتاره که  یه ستریندبرگ له
  یکاته کات و ده دی ده ون ناوزه  فیرعه و به) یم کارلی دوانزه(

  کاته  توندیش دهوخۆ هرشکی کی کاریکاتۆری، ڕاسته یه ونه
  . وتی سوددا تی له ی پادشایه ماه موو بنه ر هه سه

نجی  مان ستریندبرگیی گه دا هه م گوتارانه ستریندبرگ له
کات و  کان ده یری شته  سه وه وانه په  دیدکی چه  و به ڕادیکاه

تی پادشا،  سه ر ده  سه کاته  هرش ده وه یشه و دیده ر له هه
رگریی وت،  می به ربازی و سیسته مودەزگاکانی سهکسا، دا

ی سود و  گه کان و بیرۆکراتی کۆمه  سیاسییه  فیگۆره ندک له هه
رگری   به موو تواناوه  هه مان کاتدا به  هه له. کان سته  باده نده ناوه
  .کات کان ده  دیموکراسییه له سه  مه له

ک  ی خۆی وه گهی پ م گوتارانه وت به یه ستریندبرگ ده
ست  ده یی به  وه ته ی نه وره ل و شاعیری گه ری گه نووسه
 الی  نھا له کان ته  ڕاستییه ، که وه  و ئوە دووپات بکاته وه بھنته

  .ون ئه
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 ستریندبرگ  وه، ست بکاته  چ و خه ڕه م شه ی ئه وه بۆ ئه
ر   سه کاته  ناو هرش ده  به وه کانییه م گوتاره که  یه ر له هه
ر  ر نووسه  سه گاته  تا ده  بیگره  پادشاوه کان، له  دیاره تییه سایه که

  .کان ری ڕۆژنامه رنووسه دار و سه تمه ند و سیاسه رمه و هونه
ستی، سیاسی،  ندین هۆکاری که یش چه ڕه م شه پاشخانی ئه

تیش  تایبه ، به  خۆ گرتووه هتد له... روونی تی، ده یه بی، کۆمه ده ئه
کی گرینگ  مایه  بنه بنه کان ده بییه ده  سیاسی و فیکری و ئه جیاوازییه
کان  پ دژی ڕاست، ناسونالیسته چه:   ڕه و شه کتۆری ئه و ستره

ی خۆیان قایم  کانیش پگه کان و سۆشیال دیموکراته دژی مۆدرنه
سنت  ده ره تی چینی کرکاران په تایبه ک و به زایی خه ن، ناڕه که ده

  .کان قامه ر شه  سه ڕژنه ران ده ۆپیشاندهو خ
کی ئاشکرا و گشتگری  یه کانی ستریندبرگ ونه گوتاره

  سته رجه ی سود به و ڕۆژگاره بی و سیاسیی ئه ده وشی ئه ڕه
بگومان .  وه نه که وستی ستریندبرگیش ڕوون ده ن و هه که ده

 و بۆ  وه هقۆزت ڵ ده ی ناو کۆمه م ناکۆکییانه ستریندبرگ ئه
.  هنت کاریان ده کانیدا به   گوتاره ستی خۆی و له به مه

 سیمبول  بته دا ده م پشوی و کشانه ی ئه رمه  گه ستریندبرگ له
کاندا، خۆیان  ریستۆکراته  ئه ڕی دژ به  شه کان له  ناڕازییه و چینه

گ، ی ستریندبر که ک بۆ کتبه یه ک ئاماژه وه) ر که کوڕی کاره ( به
  .ن که د ده ناوزه
کانی سۆشیال   بوکراوه ندک له یشدا هه م کاته ر له هه

   به  ستریندبرگ بووه ن، که که  ده وه  بۆ ئه کان ئاماژه دیموکراته
ڵ  گه یش له مه ، ئه وه ته سیحییه  مه  ئیمان و نزیک له سکی به که
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ندا کا  و پرۆگرام و ئایدۆلۆژیای سۆشیال دیمۆکراته یەو په
  خنانه و بۆچوون و ڕه می ئه ر خۆیان وه م هه ناگونجت، به

 دین   ڕوو، که نه خه  ده وه کانیاندا ئه  بوکراوه  و له وه نه ده ده
ڕی   بیروباوه ندیی به یوه  و هیچ په سکی و پریڤاته شتکی که
   کهن، که  ده وه  بۆ ئه کانیشی ئاماژه ،  دوژمنه  نییه وه ئایدیۆلۆژییه

سیحی،   مه  به  و بووه  ڕادیکایزم هناوه ستریندبرگ وازی له
ت  سیحییه مه ( ، که کاتوە یان بۆ  دووپات ده وه ستریندبرگیش ئه

  .)  ڕادیکایزم ڕادیکاتره زۆر له
یش  و بزارییه کی ئه یه وه ی ستریندبرگ کاردانه ڕه م شه ئه

و  ی ئه و گرینگییه  و ئه راوزخراوه کرد په ستی ده  هه بوو، که
 و پشوازیکردنکی  وه ڕانه  گه ، بۆ نموونه دراوه یویست، پی نه ده

تی،  وایه ته وانکی نه ک پاه وه) سڤن هدین(ی  وره بھاوتا و گه
دایکبوونی ستریندبرگ  ی له ست ساه ک ڕۆژک دواتر یادی شه

  . وه راوزه  په خاته ده
ر  فارنه(رکی تری سودی  عیر و نووسهدا شا م کاتانه ر له هه

موو   و هه وه کاته ی پ ده نجا ساه نی په مه ته) فۆر هیدینستام
ی  وره کی گه تییه سایه ک که ل و دامودەزگاکانی سود، وه گه
هیدینستام چ .  ن که  ده یه وه و یادکردنه شداریی ئه تی، به وایه ته نه
ی  وره کی گه رییه یگهک ڕۆماننووس کار ک شاعیر و چ وه وه
 سانی  ر له تی به تایبه ، به وه ر ڕۆمانی مۆدرنی سودییه سه به

مان سایشدا  ی هه  مانگی دوانزه  له که.  بووه  هه١٩٣٠
ختی ) رلڤ سلما الگه(رکی تری سودی، خاتوو  نووسه
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ی تر ستریندبرگ شتگیر  خشرت، هنده به بی پ ده ده نۆبی ئه
  .تکا ده

ی  ڕ و کشه ترین شه وره  گه  به ی ستریندبرگ، که ڕه م شه ئه
موو  کرت، هه ژمار ده بی سودیدا هه ده  ئه بی و ڕۆشنبیری له ده ئه

لی سود  موو گه ی سود و هه که بی و ڕۆشنبیرییه ده  ئه نده ناوه
شکیان  به. بوون یان دژبوون گه له:   وه شه  دوو به کات به ده
تی  تایبه ی تریشیان، به که شه کرد و به  ستریندبرگ ده ییان لهرگر به
ها  روه ، هه وه ڕه م شه ر شاوی ئه  به تبوونه ی کو رانه و نووسه ئه
ر   سه کرده کردن، هرشیان ده رگرییان ل ده ی به سانه و که ئه

 ژر  یان خستبووه که بییه ده  ئه موو پرۆژه ستریندبرگ و هه
  . هو پرسیاره

   له خنه  توندی ڕه کو به ستت، به  ناوه وه وه ر به ستریندبرگ هه
گرت و هرشکی  کان ده کانی ناسیونالیسته  گرینگه نگه ر و ده نونه

رۆک و  کادیمیای سودی و سه ر ئه  سه کاته توندیش ده
  .  کانیان ندامه ئه

ی  وه کان بۆ ئه کتیی الوانی سۆشیال دیموکراته یه
  بت و به کی زیاتری هه رییه کانی ستریندبرگ کاریگه رهگوتا
ندیی  زامه  ڕه ، به وه کدا بوببنه ناو خه ربو له کی به یه شوه

 چوار   و به وه نه که  کۆده م گوتارانه ستریندبرگ خۆی، ئه
  .ن که شیان ده  خۆڕایی دابه ن و به که ی بچووک چاپیان ده نامیلکه
کدا بو  ریش لناو خه ماوه کی جه  داواکارییهمان کاتدا هه له 

ربگرت،  بی وه ده ی ستریندبرگ ختی نۆبی ئه وه ، بۆ ئه وه بته ده
ی ستریندبرگیش  ونه و خه ر و ئه ماوه ی جه م داوایه م ئه به
  . دی ته رگیز نایه هه
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 ئکادیمیای سودی  کردارک دژ به رچه ک په  وه١٩١٠سای 

ب و  ده ندین ناوی دیاری ئه ریی چه ستپشخه ه د و به
کان،   پاپشتی سۆشیال دیموکراته ری و دواتریش به گه ڕۆژنامه

کی  یه که  کۆه  ستریندبرگ بکرته کرت، که  ده وه پشنیاری ئه
  سته به م مه بۆ ئه. لی سود تی و سمبوڵ و شانازیی گه وایه ته نه

 هیچ  مرت پویستی به  تا ده ، که وه کی وای بۆ کۆ بکرته یه پاره
  م پشنیازه ئه. ئارامی بژی و بنووست بت و به  کارک نه جۆره
موو   هه سک له د که  ئیمزای دووسه وازک و به  بانگه بته ده
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یی  ، ستریندبرگیش ئاماده وه کرته کاندا بو ده گۆڤار و ڕۆژنامه
  له.  ییه وه ته  نه زلنانهم ڕ رگرتنی ئه بت بۆ وه رده خۆی ده

ی،  که  مردنه ر له ند مانگک به  چه دا به١٩١٢تای سای  ره سه
م  ؛ ستریندبرگ ئه وه نه که زار کرۆنی بۆ کۆده چلوپنج هه

. کات  ده پناسه) بی ده  ختی نۆبی ئه دژه (  به ڕزلنانه
  رییه ماوه  جه م ڕزلنانه  بۆ ئه وره ستریندبرگ ڕزکی گه

،  دا یکجار زۆر بووه و کاته  له یش که که نت، پاره داده
  .ندین دامودەزگای خرخوازی  چه خشت به به ده

  
  ردوونکی بکۆتا کانی زمان و گه  فراوانه سنووره

دا،  ڕی ستریندبرگییه  و پشوی و شه م کشه ی ئه رمه  گه له
ی توند و  خنه ڕهندین گوتاری دژ و  ی چه وه ڵ بوکردنه گه له

  کات به ست ده موو شتک و ده  هه کاته و پشت ده داپۆسندا، ئه
  ستریندبرگ له. کان وانییه  زمانه ی زمان و زانسته وه لکۆینه
  کاندا، له کان و سۆشیال دیموکراته په ی چه ڕۆژنامه
ما  وی زمان و بنه نوکه  شه وته که گوتارکدا ده زنجیره
کانی  دواتر گوتاره. ی زانستیی زمان وه کان و لکۆینه وانییه زمانه

  ره  بۆ نووسه ی کراوه نامه( ناوی  خۆدا به ربه  کتبکی سه له
 و  های وشه  و به دا وشه م کتبه له.  وه کاته بو ده) کان نجه گه

کی گرینگ و  یه سته ره بن که کانی زمان و نووسین ده ئامرازه
بی  ده ی زمان و زمانی ئه وه وخۆ بۆ لکۆینه کی ڕاسته یه روازه ده

م  ر له ها هه روه کان،  هه کردنی جیاوازیی نوان زمانه و شرۆڤه
کارهنانی  کانی به ییه  کرده نه  الیه ها له  به وڕکی به دا ئا کتبه
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  کانی نووسین له ژه نگه کنیکی نووسین و گرفت و ته زمان و ته
دا  خشان و شانۆنامه ان، شیعر، پهکان، ڕۆم  جۆراوجۆره بواره
کان  نجه  گه ره  بۆ نووسه ر و ڕگه سه ندین چاره  و چه وه داته ده
  شک له ر به  بۆ سه وه ڕته گه  ده م ڕووەوە ر له هه.  وه دۆزته ده

  وه ستته یانبه  و ده وه هنته یان ل ده کانی خۆی، نموونه نووسینه
کان و  وانییه بی و زمانه ده  ئه کتۆره هکانی زمان و ستر مکه  چه به
  ستریندبرگ به.   ڕوو یانخاته ندا ده الیه مه کی هه یه وه  شیکردنه له

ڵ و  ی کۆمه وانیدا پناسه ی زمانه  ونه ی، له که ییه  ونه زمانه
ودا و  کات و مه هتد ده... ری فی، هونه لسه روونی، فه  ده گرفته

  نوێ له رله کان و سه وانییه  زمانه گرفته  خشته به دیدکی تر ده
  . یاننووست  شوازکی تر ده کانیدا به نووسینه

کات و   ده  وشه  به مه بت، گه  ده ستای وشه ستریندبرگ وه
   و به وه  ناو زمانی سودییه هنته ی نوێ ده ها وشه زاره هه

 وشه و  وه یه که نده مه وه  ده ی زمانه  ڕگه کی مۆدرن له یه شوه
لی زۆر   شتگه بخشت به هنت، ناو ده  داده  و ڕسته واژه سته ده
ی   ناو کۆمه  دنه ی، که کارهنراوانه  تازە به و ئامرازه له

  . وه سودییه
ماکانی   بنه دا، له وانییه ی زمانه م شرۆڤه ستریندبرگ له

ژادی   نه ، له وه کتۆری وشه  ستره ، له وه های وشه  به ، له وه وشه
  وه سازیی وشه مینه  زه ، له وه کانی وشه  مانا جیاوازه ، له وه وشه
  کاته  ده نگی وشه رهه یش فه سته به م مه کات و بۆ ئه ست پده ده
 و  نگی وشه رهه فه. کانی وه کی گرینگی لکۆینه مایه بنه
  . وه کاته ماکانی ڕزمان شی ده کانی زمان و بنه رچاوه سه
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کی زۆری کۆ  یه رچاوه  سه وانییه  زمانه وه م لکۆینه بۆ ئه
د   سسه  زیاتر له ستوون، بۆ نموونه  و پشتی پ به وه ته کردووه
کانی زمان و   زانسته ت به باره فتا زمان سه  حه کتب به
موو  م هه ئه. بوون یدا هه که  کتبخانه وانی له کانی زمانه وه لکۆینه

 قووی   تا به وه ته یان بۆ کردووه یه روازه و ده یش ئه یه رچاوه سه
م  ستریندبرگ له.   وه کانی زمان شی بکاته  جۆراوجۆره نه الیه
ژادی  ما و نه لمنت بنه  بیسه وی داوه دا هه  و زمانه ی وشه مه گه
، وات زمانی عیبریی،    پیرۆزەی و زمانه کانی دنیا، ئه موو زمانه هه

 قووی   به یشه وه ر ئه به ر له هه.  راتی پ نووسراوهو ک  ته
ک زمانکی  ماکانی زمانی عیبری و وه ر بنه  سه وه ڕته گه ده

  له. کات دا ده گه ی له کان مامه موو زمانه پیرۆز و دایکی هه
،  وه ته  بوی کردووه١٩١٠کانیدا، که سای   کتبه کک له یه
نوان زمانی چینی، ژاپۆنی،  ی له راوردکار  به وی داوه هه

ک و زمانی  الیه کان له  فریقاییه  ئه ندی، تورکی و زمانه فینله
  . بکات وه کی تره الیه عیبری له 

 بۆ  ی کراوه نامه( ناوی  ی به و کتبه  له ستریندبرگ جگه
 گۆڤار و  ی له  گوتاره و زنجیره و ئه) کان نجه  گه ره نووسه
ت  باره ند کتبکی تریش سه ، چه وه کاته ویان دهکاندا ب ڕۆژنامه

 بریتی  و کتبانه ندک له هه.  وه کاته کانی زمان بو ده  گرفته به
کانی  راییه ما به کانی جیھان، بنه ی زمانه گوڕیشه ڕه:   بوون له
وی  ستریندبرگ هه. هتد... کانی زمانی چینی رچاوه زمان، سه

کانی زمان و  کچووه یه ما له کتۆر و بنه رهدا ست م کتبانه  له داوه
کاندا   جیاوازه موو زمانه نو هه کان، له نگی وشه تیک و ده فۆنه
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کات بۆ زمانی  رخان ده کانیشی ته  کتبه کک له یه.  وه بدۆزته
  وه وی ئه  هه  همان شوه ریکا و به مه کانی ئه  سووره هیندییه

کانی تری  ڵ زمانه گه  له م زمانه کانی ئه ما لکچووه دات بنه ده
  . وه دونیادا بدۆزته

 و  مینه مان زه کانی ستریندبرگ هه وانییه  زمانه وه لکۆینه
خۆ  کانی له   سروشتییه ی زانسته وه ماکانی لکۆینه مان بنه هه
  ک له یه  شوه ، به یه ی بوونیان هه و شتانه موو ئه هه: گرت ده

ک  مان شتن و یه موویان هه ، هه وه که  یه بهندن  کان پابه شوه
ما  کان بنه وه  توژینه ر بۆیه ند خوقاندوونی، هه خواوه
کانی ستریندبرگ  وانییه  زمانه وه کانی لکۆینه کییه ره سه
زنیی  یی و مه وره ستکی قووی ئایینی و گه  بۆ هه وه ڕننه گه ده

  . وقاندووهی خ م شتانه موو ئه  هه ندک، که خواوه
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  م هه شی چوارده به             

  کانی ژیان رگ و دواوستگه مه
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،  وه چته  خۆیدا ده نیدا زیاتر به مه کانی ته  دواساه ستریندبرگ له
 ژنی  کانی له وت منداه یه کات و ده  ئازاری ویژدان ده ست به هه
  ندک له  و هه وه تهوری خۆی کۆبکا  ده ، له)سیری(می  که یه
  .خشت تییان پ ببه ست و سۆزی باوکایه رمی و هه گه

واو   بواری نواندندا ته ی خوندن له وه ی کچی دوای ئه) گرته(
ند  ماوه ڵ کوڕی ئاننای خوشکی ستریندبرگ زه گه کات، له ده
 بۆ سود و  وه گوزته واوی ده  ته  به وه  فینالنده کات و له ده
مان کاتدا   هه له. بت  ستۆکھۆم جگیر ده ی له که  مردهڵ گه له

وه و ئازاری سکی  داته ده ی ل هه که خۆشییه ستریندبرگ نه
ندروستیی  دا باری ته١٩١١ سای  شونت، له رانی ل ده گوزه
رگ و ڕۆژی  ی مه وه  نزیکبوونه ست به بت، هه  خراپ ده هنده

  .کات نی خۆی ده مه کۆتایی ته
هز و ستریندبرگ ئاگادار  نگکی به  زه بته  ده که خۆشییه نه
 خرایی   خۆی و به وته که  ده وه ر ئه به ر له ، هه وه کاته ده
ک  نوێ وه رله خات تا سه  و ڕکیان ده وه کاته کانی کۆده مه رهه به

  سته به م مه چاپیان بکات، بۆ ئه) کانی مه رهه کۆی به(ی  پرۆژه
یان  ه ی مامه وه سانک بۆ ئه ها که روه ، هه کی پویستهزگای ده
  .  ربگرت کانیشی وه مه رهه چاپدانی به دا بکات و مافی له گه له

کانی  مه رهه  به تاوه ره  سه ر له  هه زگای بۆنیر، که ده
نجا  دوپه سه( و  وه  پشه ، دنه وه ستریندبرگیان بوکردبووه

م  م ستریندبرگ به  ستریندبرگ، به بهن  ده کرۆن ده) زار هه
زگای  کی دوورودرژ ده دوای گفتوگۆیه.  قایل نابت یه  پاره به

ک  کرۆن وه) زار د هه دووسه(کات و   زیاد ده یه و پاره ناوبراو ئه
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م  ئه.   ستریندبرگ ن به ده کانی ده مه رهه چاپدانی به مافی له
بت، ستریندبرگ قایل  ر زۆر دهدا یکجا و ڕۆژگاره یش له یه پاره
ی  وه کردن و بوکردنه  ئاماده وته که زگای بۆنیر ده بت و ده ده
پی سای  کانی ستریندبرگ، به مه رهه نوی کۆی به رله سه

  . چاپکی جواندا ستراو له به وه کی پکه ک زنجیره نووسینیان و وه
 بۆ  مه ئه:  "ت  دهزگای و ده کدا بۆ ئه یه  نامه ستریندبرگ له

،  کی یکجار زۆره یه بووم، پاره نی هیچ نه رگیز خاوه  هه من، که
  ."گرم ریده  وه کانی ئوه رجه پی مه  من به وه ر ئه به له

وخۆ  بت، ڕاسته  زۆر دخۆش ده یه م پاره ستریندبرگ به
خۆی شی  یان به که ریه کات و هه  بانگ ده وه  فینالنده کانی له منداه
 بۆ  مه ئه: "نرت کیش بۆ سیری ده یه  پاره گرت، به رده وه

  ."   یه وه ر شانمه سه  و به رزکی کۆنه دایکتان، قه
کات و  کی کورت سوپاسی ستریندبرگ ده یه  نامه سیری به

  له." گرم، سوپاس رده رزکی کۆن وه ک قه  وه مه منیش ئه: "ت ده
  وه کانییه مه رهه ی فرۆشتنی به  بۆنه کاتکدا ستریندبرگ به

 بۆ داهاتووی ژیانی   زۆره و پاره گت و ئه نگ ده ئاهه
هنت،  ی زۆری بۆ ده که خۆشییه نت، نه کانی داده منداه

  وتۆ نابینن، که  و هیچ شتکی ئه  چییه که کان نازانن گرفته پزیشکه
  . وه یه که  شونی ئازاره  به وه ستنه بتوانن بیبه

،  واوی ماندووه  ته دا ستریندبرگ به١٩١١ هاوینی سای  هل
 و  ماوه ی نه ، وزه نی خۆی پیر بووه مه  ته کات زیاد له ست ده هه
ی  ند مانگه م چه ی ئه ندک نامه  هه له.  ژی کاندا ده ڵ تارماییه گه له

رگ و   بۆ مه کردندایه  خۆئاماده  و له رداوه ی به هاویندا وره
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 دانیشتووم و  وه  ماه له: "ی ژیانکی تر وه بوونهڕوو ڕووبه
م  ترس و دوودی، به!  ڕوانی شتکی نادیار ڕوانم، چاوه چاوه
ی بۆ  یشدا ئاماژه م کاته ر له هه!"  کان همن  شوه ک له یه  شوه به
  وه  و فریای ئه وه رگی ئه  سای مه١٩١٢ سای  ، که  کردووه وه ئه

  .بت ر وایش ده ر بژی، ههوت ساکی ت ناکه
وامی  رده  به ند پزیشکک به وت چه که کی ده واوی په  ته  به که
ی مانگی چواردا   شانزه ن، له که رشتیی ده رپه سه
  مان مانگدا له ی هه  نۆزده ن، له که کی بۆ ده رییه رگه شته نه

  مه و ده  ئه ، که) ماریا-ئاننا(ی  که  بچووکه یکدا بۆ کچه نامه
   بچووکه کچه: "نووست  سان ده  ده گاته نی ده مه ته

 هیچ  م به به! کانت  سووره م، سوپاس بۆ گوه که ویسته خۆشه
رمان،  ی ده  شووشه  له  په ئره.  که ردانم مه ک سه یه شوه

.  ری ل نییه ری، هیچ شتکی دخۆشکه سه رده دوکتۆر و ده
،  ختیار به نی خۆتدا به مه نی هاوتهکا نجه ڵ گه گه و له دخۆش به 

م   ئه یه وه موو ئاواتیان ئه  هه خۆ، که کان مه میش بۆ پیره غه
  ." ج بھن دونیایه
  کانی ژیانی به ی کاته دا زۆربه١٩١١ کۆتایی سای  له
 ژیانی  وت و بیر له که دا ده  جگه ، له وه تلته  ده وه ئازاره

دا بۆ ١٩١٢کی سای  تای مانگی یه ره سه  له.  وه کاته ڕابردووی ده
توانت بجوت و  بت، ده ندروستیی باش ده ک باری ته یه ماوه
  م باشبوونه ستریندبرگ ئه.  وه بته رزده ی به که ر جگه سه له

تکی   و خرا بابه ندروستیی ب هل دەزانت ی ته کاتییه
ی   و پرۆسه شه ک زموون و ژیانی پ له  دیدی ئه دوورودرژ له



@ @@@

 RWX

   له که ته کان بابه ڕۆژنامه.  نووست  ده وه نووسینی خۆیه
ندی   و نیوه وه نه که کانیاندا بوده می ڕۆژنامه که ری یه ڕووپه

ن،  که ک ده  مائاواییه  جۆره ست به رانیش هه بی و خونه ده ئه
ر   سه مۆکی باڵ به ڕاوک و خه ڕوانی، ده ستکی چاوه هه

ت مدا دهستۆکھۆه یش به وه مان کاتدا ئه هه له . گرکانی   مندا
،  م؛ کردوومه  بیکه ی ویستوومه وه دام ئه و بوایه له: "نت یه گه ڕاده
  ."  بیم؛ گوتوومه ی ویستوومه وه موو ئه هه

  ی له وه کانی ژیانیدا و دوای ئه  دواڕۆژه ستریندبرگ له
خۆشی زۆری بۆ  ، نه وه بته کانی ده وانییه  زمانه وه لکۆینه

  کات، نامه ت ده ریکی سیاسه ژی، خۆی خه نھا ده  ته هنت و به ده
  وکاته زیرانی ئه رۆک وه بۆ سه

ی  له سه  مه نرت و خۆی له ده
رگریی وت و سوپا و  به

  .قورتنت ده  هه خانیش جبه
خۆشی   نه نده رچه هه

 نووسین دووری  ماوەیک له
  واوی له  ته م به ، به هو خاته ده

ژیانی ڕۆشنبیری و کولتووری 
ی وت  وکاته و سیاسیی ئه

کانی  وت و دواچرکه ناکه
ڕکی بکۆتا و   شه ژیانی له

  .بت ختدا ده رسه سه
 ل شای شاعیران و شاعیری گه
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، له  وه ستوس ساییه نی شه مه  ته نته  ستریندبرگ پ ده که
ۆم و چینی کرکار و پارتی سۆشیال کی ستۆکھ ن خه الیه 

دا  وره ری و گه ماوه  خۆپیشاندانکی جه  له وه کانه دیموکراته
  .گرن  ده ره م نووسه ت له ڕزکی تایبه

 و مۆسیقا و   شاپیته س به زار که  هه  تا پانزه ی ده نزیکه
 :ن که  و هاوار ده وه بنه یدا کۆده که م ماه رده  به  له وه گۆرانییه

  ."ل و شای شاعیران ستریندبرگی گه"
  م ڕزلنانه  ڕیپۆرتاژک ئه کان به ڕۆژی دوایی ڕۆژنامه

رکی  ماوه جه: " وه گنه  ده یه م شوه  به  خۆڕسکه رییه ماوه جه
ی   ناوچه  له وتی ئواره عات حه ری سه ورووبه  ده یکجار زۆر له
ر دوای نیو  ، هه وه بنه هک کۆد قامه ی شه وه  پشته تگنرلوندن، له

نگی   ده به. گات ئاسمان ک ده نگی خه ده نگه را و ده عات، هه سه
  وه دوای ئه.  وه کرنه  ئاگادار ده که که هۆڵ و مۆسیقا خه ده

و  ره کرد به  ڕیان ده بینرت، که  ده که که ی خه لشاوی ئاپۆره
 ئا  کی، که ی خه ه درژ و ڕیزه ئه. ٨٠ قامی درۆتنینگی ژماره  شه

  ، باخچه وه رزکردبوونه کانیان به ی ئاگره کان و شاپیته سووره
.  وه یان ڕووناک دەکرده یه و ئواره ی ئه که شه  ڕه تاریک و ئاسمانه

و  ره  به وه قامی درۆتنینگه  خوارووی شه  له که که پۆلی خه شه
ر  ماوه وو جهم ، چاوی هه وه بوونه  شۆڕده که قامه ی شه رگه جه
 نھۆمکی  ویش له  ئه ، که ک بانیژه نھا یه  ته یوانییه رز ده به
سی تدا   که که بانیژه. دا بوو که ره رزی سووچی خانووبه به
و   ئه یانوانییه وام ده رده ر به  هه که که م خه ستابوو، به وه نه
  .ی شاعیری تدا داگیرسابوو که  جوانه ی گۆپه یه ره نجه په
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  تی له  خۆیه وه تا، ئه وه  ئه بوانه: "ر هاواریان کرد ماوه پ جه له
  که که سو و هوتاف و هاوارهاواری خه."  ستاوه دا وه که بانیژه

ی  وه نگدانه کی، ده ی خه وه پشه وی چوونه  هه.  وه رزبووە به
بوو،  کانیان، ماندووبوونی بۆ نه وامه رده  به هاوار و ستایشه

ت و  یه  نه نگی لوه مابوو ده سیش نه ک که نیا یه می ته ت ده نانه ته
موو  بوو، هه  نه وت و جووه ستک ب سره هیچ ده. کات هاوار نه

ما و   سه کی له ی خه سته کانی جه  و ئندامه سته شتک، جه
  ستسه ، ده وه بوونه رزده وادا به  هه کان به دا بوون، کوه جووه
نگی  ڕزان ده په ، چه وه کانه شه  ده وه که ست خه  ده ان بهک سپییه
  باره  و ده  دووباره و هاواره ئه" بژی ستریندبرگ: " وه دایه ده
  !"ل بژی شاعیری گه!  ری ئازاد بژی نووسه: " وه بته ده

ی  که  بچووکه  کچه وه نیشت ستریندبرگه ته دا، به  که  بانژه له
کانی   گوه پکه  ماریای گچکه چه-ستابوو، ئاننا وهڕا)  ماریا- ئاننا(

و  کی ئه یه وه ک کاردانه  بوو، هدی هدی وه وه سته  ده باوکی به
و  ر ئه سه دا به ده کانی هه  بۆ باوکی، گوه که که ی خه ڕزه
 بوون بۆ  که که ی خه و ڕۆژه کان دیاریی ئه گوه پکه  چه. دا که خه

رنجی   ماریا سه-ی ئاننا نه و دیمه برگ ئهستریند. ستریندبرگ
ک  گوکی تر و وه پکه   چه داته ست ده ویش ده کشت، ئه ڕاده

کانی،  ره ، بۆ خونه که که ویستی بۆ خه  خۆشه ڕزکی پ له
  .بارنت ریاندا ده سه ستی به  کانی ده گوه
هیچ . کانی ژیانی ستریندبرگ بوو ترین ساته وره  گه وه ئه

سک  هیچ که.  گیراوه  ڕزی ل نه یه و شوه شاعیرکی سودی به
ی  و ئاگره ئه.  وه  پیرییه  به چووه ر نه ماوه  جه یه و شوه به
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یگیرساندبوو،  ی خۆیدا هه که له نو گه ستریندبرگ له
ی  ستی شاپیته  ئاگری ده به.  بۆ خۆی وه ڕایه ی گه که ڕووناکییه

ی  و ڕزه ئه. رم بوون کانی ڕووناک و گه  دواڕۆژه که، که خه
    ." وه می دانه   گوباران وه و به ویان گرت، ئه ک له خه

گوتارک سوپاسگوزاریی خۆی  ڕۆژی دوایی ستریندبرگ به 
  له. بت رده یه ڕزیان لنا، ده و شوه  به ی، که که و خه بۆ ئه
ریی خۆی  بی و هونه هد دا ژیانی ئه و گوتاره ر له مان کاتدا هه هه

  یدا به که  کۆتایی گوتاره ند دک له  چه  و به وه کاته کۆده
  .خشت به کانی ده ره خونه

واوی   ته  به وه ـه١٩١٢ مانگی  چواری سای  ستریندبرگ له
  ئازاری سک به. وت که بت و ده ندروستیی خراپ ده باری ته

  له.  وه ڕشته م ده دهر هنت و هه وامی شاوی بۆ ده رده به
 باسی  یه م شوه ، به ی نووسیوه که  بۆ پزیشکه کدا که یه نامه
 درژایی  ئستا به: "کات ندروستیی خۆی ده باری ته وشی ناله ڕه

 چی   نییه وه وه ندیی به یوه یش چ په مه  و ئه یه ڕۆژ ئازارم هه
کات،   ده زووله نھا ته ندک جار ته هه!  خۆم و چی ناخۆم ده
یش  وه ئه. رگیز بئازار نیم م هه کات، به ندک جار زیاد ده هه

.   نییه وه  دانیشتن و ڕۆیشتن و ڕاکشانمه کی به ندییه یوه هیچ په
م ئستا  نم، به کانم دابکه  تا جله  ناو جگه چمه  ده وه نھا بۆ ئه ته
م  که  ئازارهوسا نووم ئه م ده ر ده سه  له ، که  چ سوودکی نییه وه ئه

ر   هه وه ر پشت ئه سه م له ، به پدا باشتره  الی چه نامنت، به
، دم هیچ نابات،  وه ته مبووه زووی خواردنم که ئاره.  زۆر خراپه

عاتک  سه. کات ران زیاد ده کی نیگه یه  شوه  ژیان به ڕسیم له وه
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وم   خه وت و ئیدی ئازار له که وم ل ده عات خه یان دوو سه
  ." شتی بکۆتاییه و، هه عاتی شه  سه دوانزه. ڕنت په ڕاده
  میشه ن، هه که ری ستریندبرگ ده سه ی چاره و پزیشکانه ئه

یدا بت،   گورچیله رد له  به یه وانه  له ، که وه نه که ئوە دووپات ده
م دواتر بۆیان  وکردن بووبت، به یان ناوسکی تووشی هه

ی  نجه  شرپه  له دووچاری جۆرکی کوشنده  وت که که رده ده
  .  بووه ده ناوسک و گه

وه، ستریندبرگ تووشی  نه که کان ئوە دووپات ده  پزیشکه که
موو   هه  خرا به که واه ، هه ی ناوسک بووه نجه خۆشیی شرپه نه

کانی  واه کان دواهه  ڕۆژنامه  و ڕۆژانه وه بته سوددا بوده
  . وه نه که تیی ستریندبرگ بودهندروس وشی ته ڕه

رگ و   مه  له وه وام و نزیکبوونه رده خۆشی و ئازاری به نه
ی  ر نادات و نامه  به کۆتایی ژیان، ستریندبرگ ناترسنت، وره

 گویان بۆی  نرت، که نووست و ده  ده سانه و که سوپاس بۆ ئه
م   و له تییان داوه کان یارمه  شوه ک له یه  شوه  یان به ناردووه،
  . ی ژیانیدا پشتیان گرتووه ساتانه

وای  ی ژیانید، هه خته  دژوار و سه م ساته ستریندبرگ له
 یکجار  واه م هه ئه. گات می پ ده که کۆچی دوایی سیری ژنی یه

گوکی  پکه  چه. بت مبار ده  قووی خه کات و به دگرانی ده
کی درژ   یه ی و بۆ ماوه که ر گۆڕه نرت بۆ سه  ده وره گه
  . وه خۆداچوونه  گفتوگۆ و به وته که ڵ خۆیدا ده گه نگ له بده

کی   بیستویه  ستریندبرگ، له ر له  به فته نھا س هه سیری ته
ستریندبرگ . کات دا کۆچی دوایی ده١٩١٢مانگی چواری سای 
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 هیچ: "نووست ک ده یه تنامه سیه ر دوای مردنی سیری، وه هه
ها نمایش  روه کرت، هه م نه سته ک بۆ جه رییه رگه شته  نه جۆره

  هیچ جۆره. کانم بدرت  نزیکه سه نھا پشانی که کرت، ته نه
من . گیرت  نه کرت، ونه رگم بۆ دروست نه مامکكی مه ده
شتدا ببرم بۆ گۆڕستان، تا  عات هه  سه ک له یانییه وت به مه ده
هیچ ڕوڕەسمک و . ک رکردنی خهی ی سه  جگه بمه نه

  ها له روه کرت، هه خاکسپاردندا نه  کاتی به ک له مۆنییه سره
) گۆڕستانی باکوور(ی  که  تازه  گۆڕستانه وت له مه ده. کسایش

  کو دوور له کان نا، به نده مه وه ی ده  ناوچه م له بنژرم، به
م مۆسیقا  که ر گۆڕه سه هنابت ل.   وه وانه کانی ئه شون و گۆڕه

نھا  ، ته وه نرت، یان گۆرانی بوترت و گوتار بخوندرته بژه
یکات و   ده وه ستییه ی ده که  کتبه  به ی پویسته وه  ئه شه قه
  ."   وه یخونته ده

  ، له١٩١٢ی مانگی پنجی سای  ستریندبرگ ڕۆژی چوارده
 ڕۆژی  له. کات ی دهڕۆ کۆچی دوای عات چوار و نیوی دوانیوه سه
یانی  ر داوای خۆی به سه مان مانگدا، له ی هه ی نۆزده ممه کشه یه

  نده رچه هه. سپردرت  خاک ده یاندا به ی به ڵ کازیوه گه زوو، له
 چاوی   همنی و دوور له ی کردبوو به وه ستریندبرگ داوای ئه

م   ڕوڕەسمک بنژرت، به ب هیچ جۆره ک و میدیا و به خه
ری  وبه ر و ئه مبه  تاریکوڕوون له ر له س به ها که زاره هه
نرت،  ری خۆی ده ت نونه حکوومه. ستن وه  ده وه کانه قامه شه
ران، شانۆ و شانۆکاران و  کتیی نووسه کتیی قوتابیان، یه یه
  یی له ری و پیشه ها دامودەزگای تری کولتووری، هونه نده چه
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ها  روه بن، هه ده  ئاماده رووپاوهو موو باکووری ئه هه
راسیم   مه  له وره کانی سۆشیال دیموکرات ڕۆکی گه مانتاره پارله
   له  جگه مه بینن، ئه ی ستریندبرگدا ده که رمه ڕکردنی ته و به
  وه د ئای سووره  سه  زیاتر له  به ندیکای کرکاران، که سه
  ند و پ له مه وه  و ده ژیانکی چ م جۆره به. ن که شداری ده به
 و  ڕیده تان، گه ره ترس و بده رکی نه م و داهنانی نووسه رهه به

  .روا کۆتایی دت ئاشقکی بپه
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