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برتراند ره سل
له  ئه مانييه وه : كاوه  جه الل

هةلَضووني 
كولتووري طريك

ھیچ شـــتك له  ســـه رجه م مژووی  جیھاندا به قه د گه شـــانه وه ی  كتوپی  كولتـــوور له  گریكیا 
ســـووڕھنه ر یـــان بۆ روونكردنه وه  ئاۆز نییه . زۆر له و شـــتانه  كه  ســـه ر به  تگـــه ی كولتوورن، 
چه ند ھه زار ســـاك له وه وبه ر له  میســـر و میســـۆپۆتامیا ھه بوون و له و كاتـــه ش به دوواوه  به نو 
وتانـــی  دراوســـیاندا بوبووبوونه وه ، به م گریكه كان بۆ یه كه م جـــار ھه ندك توخمیان به دیھنا 
كه  ھشـــتا له  كولتووردا نه بوون. به گشـــتی  زانراوه  كه  گریكه كان چییـــان له نو جیھانی  ئه ده ب و 
ھونـــه ردا ئافراندووه ، به م ئه وه  كه  ئـــه وان له  كایه ی  ھزری  په تیدا به دییانھنا، ته واو دانســـقه یه . 
و زانســـتی  سروشـــتی  و فه لسه فه یان كه شـــف كرد، ئه وان له بری  ئه وه ی  به  ونه   ئه وان ماتماتیك(١)
رووداوه  مژووییـــه كان بگنه وه ، مژوویان نووســـییه وه ، ھه روه ھا ئه وان، ســـه ربه خۆ له  توانینه  
ترادیسیۆنییه  ئۆرتۆدۆكسه كان، توانینی  نویان سه باره ت به  كرۆكی  جیھان و مه غزای  ژیان گۆڕان 
پدا. ســـه ره نجامی  ئه م به دیھنانانه  ھنده  سووڕھنه ر بوو كه  ئیتر مرۆڤان ته نانه ت ھه تا نوترین 
ســـه رده م به وه  قایلن كه  رابمنن و خۆیان به  ده ربینی  ئه فســـانه یی  سه باره ت به  ھزی ئافرنه ری  
گریكه كان خایبكه نه وه . به م سه رباری  ئه مه  مرۆڤ ده توانت به  تگه ی  زانستی  له  گۆڕانی  گریكیا 

تبگات، جگه  له مه  ئه و تگه یشتنه  شایسته ی  ئه وه یه  ته قه الی  بۆ بدرت.
فه لسه فه  له ته ك «تاس»دا سه رچاوه  ده گرت. ئمه  خۆشبه ختانه  ده توانین كاتی  تاس دیاری 
بكه یـــن، چونكه  ئـــه و پرۆگنۆزكی  له باره ی  مانگگیـــران ده ربیبوو و ئه ستره ناســـان روودانه كه ی  
ده گه ڕننه وه  بۆ سای  ٥٨٥ پ.ز. به م پیه  فه لسه فه  و زانست كه  له  سه رچاوه وه  له  یه ك جیانه بوون، 
له  ســـه ره تای  ســـه ده ی  شه شه مدا سه ریانھه داوه . به م ئایا پش ئه م كاته  چی  له  گریكیا و وتانی  
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مهزهنه به پشـــت رادهیهك تا كهم الیهنی دهبـــت وهمدانهوه یهك ھهموو روویدابـــوو؟ دراوســـیدا
باپیرانمان له پتر ئاركیۆلۆژییهوه دهســـتكهوتهكانی بهڕاستی بهھۆی ئمه ئهمۆ بهم ببه ســـتت.

ھهیه. سهردهمه ئه و گۆڕانهكانی  به  سهباره ت زانیاریمان
 ٤٠٠٠ نزیكهی نووسین ھونهری
كه مك پاشـــان میســـر، پ.ز. له
گۆڕان میســـۆپۆتامیا، له دره نگتر
لهم جار یه كه م بـــۆ مرۆڤ پدرا.
نووسین، دایه دهستیان وتهدا دوو
گه رهكی ئـــهوهی كه بهوه  ئه مهش
دادهڕژرا. ونه  بـــه بوو، ده ربین
نهخایانـــد ئهم ئیـــدی  ھنـــدهی
ئیتر بـــاو، كه به  بوون ھمایانـــه 
دهدرایه وه ئیدیۆگرامهوه بهڕی وشه
له  ئهمۆش ئهمـــه – وه ك چـــۆن
ئهم سیستهمه پاشـــان چین باوه.
ھه زار سادا چهند ره وتی گرانه له

ئه لفبایی. خه تی بۆ گوڕرا
كولتوور ئاوهبوونـــی ھـــۆی
میســـۆپۆتامیا و میســـر لـــه  
نیل روبارهكانی بـــۆ  ده گهڕتهوه
ئـــهم روبارانه  فورات. و و دیجلـــه

كه ده چوو كولتووره لهو رووهوه زۆر وته له دوو ئهم كولتووری  بهبرهو دهكرد. و ئاســـان چاندنیان
دهسهتكی و خودایانه  پایهگایهكی  به ھهبوو پاشایهك بینیانه وه. پرو و مهكسیك له  ئیسپانیهكان
به فرهخوداگهرایی ئایینكی ھهروه ھا پاشـــا بوو. موكی وت میسر سهرجهمی  له دســـپۆتییهوه.
ھاوكات ھهبوو. لهتهكیدا تایبهتیـــی پهیوهندییهكی پاشـــا تهنیا كه ھهبوو باترینهوه خودایه كـــی
ئهوهنده ھهر ھهبوو. كاھینهكان ئهریستۆكراتییهكی ئهمهشدا لهپاڵ و سهربازی ئه ریســـتۆكراتییهكی
ده قۆزته وه ھه لهكهی جار زۆر كاھینهكان كاستهی  ئه م ئیتر بگالیه، شهڕه وه له یان ببوایه الواز پاشا
كشـــتیاری، به بوون تایبهت كه زه وییانه ئهو نو كاری ھهدهقورتاند. پاشـــا مافهكانی  و خۆی  له

بوون. و كاھینهكان ئهڕیستۆكراتهكان و پاشا موكی  كه بۆ كۆیلهكان تهرخانكرابوو
میسرییهكان لهالی مهرگ تایبهتی  به ھهبوو. گهوره  جیاوازییهكی  بابلیدا و میسری ئایینی نوان له
داده بهزت ژرجیھان بۆ مردووهكان دهروونی كه ھهبوو بهوه  باوهڕیان ئهوان دهگا. گهورهی رۆكی
له  دهروون دهیانگۆت، ئهوان ژیانی . وهرچهرخانه كانی بهگورهی دهكات دادگایی ئۆســـیریس و لهوێ 
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و دروســـتكردنی مۆمیاكردن بۆ پاھز بوو به ئهم توانینهش دهگهڕتهوه، نو لهش بۆ كۆتاییدا
سیهمی ھه زارهی سهرهتای و چوارهم ھه زارهی كۆتایی له (ھهرهمهكان) پیرامیدهكان مهزنهكان. گۆڕه
میسری كولتووری كاتهدا ئهم بهم بهدووی ھهبهستران. پاشـــای جیاجیاوه  الیهن له زاییندا پش
لهبه ردهم ھهر ئاســـتهنگ به بوو ئایینی كۆنزهرڤاتیڤیزمـــی ھاوكات ھهھـــات، ھدی  ھدی  وشـــك
و  كرد داگیر میسریان سامییهكان رهچههك به  ھیكسۆســـه ١٨٠٠ ی  پ.ز. نزیكهی پشـــكهوتنكدا.
جبھن. میسر له ھیچ ئهســـهرك ئه وهی بهب كرد، وتهیان ئهو ســـاڵ حوكی نزیكه ی  دووســـه د
پالهســـتینا و ســـوریا له میســـری گابت كه كولتووری ئهوه بۆ ئهوان رۆكیان به م پدهچت

بوببتهوه.
حوكم سامییهكانهوه لهالیهن سهرهتا بابل ھهبوو. جهنگاوهرانهتری گۆڕانكی میسردا بابل لهچاو
خهتی ھهیه. سۆمهرییهكان نهزانراویان رهچه هككی كه ســـۆمهرییهكانهوه الیهن له بهكو نه دهكرا،
درژخایهن ماوهیهكی بۆ لوهرگرتن. خه تهیان ئه و داگیركه رهكان سامییه پاشان و گۆڕی مسمارییان
بابل یهكتری دهجهنگین، بهم لهدژی ھهموو و بوون سهربهخۆ یهكتری كه له شار ھهبوون چهندین
پایهگایهكی لرهشدا دامهزراند، مه زنی دهوه تكی و ســـه ند ســـهروهریی  جهنگانهدا ئهم له  كۆتایی
مهردۆخ پایهگایهكی ئهوتۆی بهناوی خوداكه ی خۆی بهم بۆ دی، شـــارهكانی خودای به دا ژرینهی

وهریگرت. گریكیا پانتیۆنی زیۆس له درهنگتر كه  بوو ئهو پایه گایه ھاوئاستی كه كرد تهرخان
ئایینی ئه نتیكه، ئایینهكانی دیكهی شـــوه ی به ھهمان بنهڕهتدا، له بابلی  و میســـری ئایینی 
نرینه بهخشـــندهیی بهرجهســـته ی وه ك گا بوو. نر خۆر بهم بوو،  م زهوی بوون. «به پیتـــی»
پایه گایهكی بوو، مخودا كه بابل ئهشـــتار له ھهبوو. بهم گاخودا فره ھاوكات ژمارهیهكی  داده نـــرا.
ناوی لهژر ئاسیادا خۆرئاوای سهرجهم ھهبوو. مهزنهدایك له دیكهدا مخوداكانی لهنو پشـــینه ی
له مهزنهدایكیان پیرۆزنراوهكانی پهرســـتگا گریكهكان كۆلۆنیســـته كاتك جیاوازدا دهپهرســـترا.
سهرچاوهی ئهمه  وه رگرت. خودی سروتهكهشـــیان ئهرتمیس و نا ناویان بینییهوه، بچووك ئاســـیای
ئینجا پاكیزه، مریهمی بۆ گۆڕی ناوهكهی كریستیانی ئایینی پاشان كه ئفزوسیهكانه  «دیانا»ی

چهسپنرا. شوهیهكی یاسایی به «دایكی خودا» ناوی له ئفزوس كۆنسیلكدا له
سیاســـی مۆتیڤی ھهردهم لهوێ دهوهتهوه، حكومهتی به گردرابووایه ئایین بهتونـــدی له كـــوێ 
یان خودایهك دهوه ت بگۆڕرـــن. ئایینه ئهو ســـهرچاوهییهكانی ســـیما ئهوهی بۆ رۆكـــی  گاوه
له ڕادهبهدهری به رووبوومكی بهتهنگ دهبـــوو تهنیا نهك خودایهتییه ئهم دادهنرا، بۆ مخودایهكـــی
لرهشدا بت، دهوهتهشـــه وه ســـهركهوتنی ئهو به تهنگ دهبوو ھاوكات بهكو بت، كشـــتیارییهوه
بهشه خودایانی  و ده كرد رنوما ئاینییهكاندا سروت و كاری له كاھینهكان دهوهمهندی كاســـتكی 

یه كدهخست. له پانتیۆنكدا ده وهتی جیاكانی
نوان له  پهیوهندییهك ئـــهوا لرهوه گردرابوو، خوداكانهوه به  بهتوندی حكومهت ئـــهوه ی له به ر
ھهموو ھۆیه ئهم لهبه ر یاسادانهر دهبهخشی، به یاسای  ئاراوه. خودایهك دهھاته مۆرالدا و خودایهتی
كه یاسایی كتبی كۆنترین خودا راڤهدهكرا. به ئهنجامدراو بهرانبه ر گوناھی  وهك یاسا شـــكاندنكی
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حامورابی  دهگهڕتهوه. پ.ز. ٢١٠٠ ی نزیكهی كه بۆ بابل له  حامورابییه ئه وهی ئهمۆ زانرابت، ھهتا
ئایین نوان پدراوه. پهیوهندیی مهردۆخهوه الیهن له یاسانامهیهی ئهو گوایه كه  رایگهیاند بهجه ختی

دهبۆوه . چتر ئهنتیكهدا رهوتی له بهرده وام مۆرال و
ئه مجیھان ماتهری له مشووری رووی دهكرده  پتر ئایینی میسرییهوه پچهوانهی  بابلی به ئایینی
ئهســـترۆلۆژی، تایبهتمهندییهكی  فاچتی و بگومان جادووگهری، ئه وجیھان. لـــه و به ختهوهریی
بابله وه له ھهر ھاوكات و كردبوو جیهكی دی تهشـــه نهیان ھهر له بابل پتر له به م نهبوون، بابل
له و زانستن كایهی به كه سهر ھهن دیكه شتی ھه ندك ھهروهھا ئهنتیكه نواند. لهسهر كاریگه رییان
٣٦٠ پلهدا،  بهسهر بازنه و سهعاتدا بیستوچوار بهسهر رۆژ و شهو دابهشكردنی سهریانھهداوه: بابل
پرۆگنۆز جهختی به مرۆڤ دهیتوانی ئیتر كه ئه ســـترهگیران، ســـووڕهكانی ھاوكات ئاشـــكراكردنی
تاس كه دهبینین پاشان دابنت. خۆرگیران لهبارهی نزیكیش رادهیهكی ھهتا و مانگگیران لهبارهی 

وهرگرت. بابلییهی شارهزاییه ئهم
كولتووركی دراوسیان بهم وتانی ھه بوو، كشـــتیارییان كولتووركی میسۆپۆتامیا و میســـر
تهنیا سهرهتا  كه پایان ھاته دیكه توخمكی بازرگانیدا پهرهسهندنی لهته ك ئینجا ھهبوو. شوانییان
دهكرد، برۆنز دروست چهكی له پ.ز. ١٠٠٠ی نزیكهی مرۆڤ ھهتا گهڕ: دهخرایه رگهی دهریا له ســـهر
جهردهیه تیی بازرگانی یان دهبوو بهڕی نهبوون، زهروورییه ئهو میتاله  خاوهنی گهالنه كه ئهو ئینجا
و كۆمهیهتی دۆخی بوو. له كاتی یاریدهدهركی دهریـــا جهرده یهتیی بهم بكهن. پهیدای  ده ریـــاوه
بازرگانیدا له كرتا كه دهچت لهوه بوو. ســـوودمهندتر بازرگانی سره وتوودا رادهیه ك تا سیاســـیی
له كرتا كولتووركی پ.ز.، ٢٥٠٠ ھهتا ١٤٠٠ی له ره بهق، سه دهی  یازده نزیكهی بت. بوو رچكهشكن
بوو. بادا ئاستكی له ھونهریهوه رووی له كه كردبوو شكۆفهی «مینۆ»یی كولتووری با بهناوی
نزیكهی و جۆش به دهكاتهوه ســـهبارهت بدار ھهســـتك ماوهتهوه، كرتییه كولتووره لهم ئه وه ی
مرۆڤ میســـری. پهرســـتگه ی راچهكنهرهكانی تاریكییه  له جیاوازن تهواو دكادنت كه رابواردنی
كولتووره بهو ئهم لهباره ی ھیچی نزیكهی دی كهسانی و ئیڤانس ئارسهر سر ھهتا ھهكهندنهكانی
میســـردا لهتهك پتهوهوه به پهیوهندییهكی بوو گهلكی دهریایی كولتووری ئهوه نه دهزانی . واتایـــه
كه  بهڕوونی دهردهكهوت میسرییهكانهوه  داڕشتنه له ھیكسۆسهكاندا. له سهردهمی  نهك بگومان –
دهوری له بازرگانییه و ئهم بوو كرتییه كاندا دهریاوانه دهستی كرتا له و میســـر نوان بازرگانیی
ئایینهكانی له نزیكییهكی شوه كرتا ئایینی كه پدهچت ھهروهھا لوتكه. گهیشـــته ١٥٠٠ی  پ.ز.
په یوهست میسرهوه به  خۆیان پتر ھونهردا له كرتییه كان بهم ھهبووبت، بچووك ئاسیای و سوریا
«كۆشكی كرتی كولتووری بوو. چهقی پژین و ره سهن زۆر ھونهرهكهی خۆیان گهرچی جا دهكرد،
كالسیكدا گریكیای داستانهكانی له تهنانهت كۆشكه ئهو یادوهرییهكانی كنۆســـۆز. له بوو مینۆس»
ســـه دهی كۆتایی دهمهو بهم بوون، قه شـــهنگ زۆر كرتا كۆشـــكهكانی دهدهن. ژیانیان درژه  به
داتهكانی بۆ ئهوێ . ھرشـــھنهوه الیهن گریكی له  پده چت – كران وران زاییـــن پش چواره مـــی
دهكرن. حساب میسر له كرتییهكان دۆزراوه و كرتا له  میسریهكان دۆزراوه بهڕی كرتا مژووی
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ئاركیۆلۆژییهوه. بهگه ی پارچه به بهندین بهڕهھایی زانینماندا له ئمه
گومان دهشت بهدهگمهن دهپهرســـت، بهم مخودایهكیان چه ند رهنگه مخودایهك، كرتییهكان
فۆرمی یه كهم و پدهچت ھهبوو راوچییهك، خانمه ئاژهن»، ســـهروهری «خانمه كه بكرت له وه
نرینه  خودایه كی تاكه بووبت. دایك وهھا ھه ر ئه و كه پدهچت بت. كالسیكی ی «ئارتمیس»(٢)
پدهچت ئهوان خانمهیه. ئهو بچووكهكهی كوڕه ئاژهن»ـهوه یه، سهروهری تهنیشت «جهنابه له  كه
جیھانییهكان كردهوه میسریشدا، ئایینی له  چۆن وهك له وێ، ھهبووبت. ئهوجیھان له ژیان به بوایان
پدهچت ئهوا بیـــار بده ین، ھونهرهكه یان بهگورهی گـــهر دهدرن. ســـزا یان پاداشـــت ده درنهوه 
ھنـــده نهیئاۆزاندبن. تاریك خورافیاتی و بووبن پجـــۆش گهلكی ســـهرجهم وهك كرتییـــه كان
ھونه ری ئهكرۆباتیكی م و نر تۆریادۆری  روودانیـــدا لهكاتی بوو و گا شـــهڕی له ئه وان حهزیان
ئایینی نواندنكی گا شهڕی ئیڤانس، ئارسهر سر توانینی بهگوره ی دهدا. ئهنجام سووڕھنه ریان
بهم بوون، بهگزادهیی توژی باترین ئهندامانی دهدا، ئهنجام نواندنه كهیان كه كهسانهش ئهو بوو،

ریالیستین. و زیندوو زۆر ماونهتهوه، بۆمان كه ونانه ئهو ناناسنرت. بهگشتی  توانینه ئهم
سهركیشوهردا گریكیای  بهسهر پ.ز. ١٦٠٠ی له نزیكهی تكشـــكاندنی، پش مینۆیی ، كولتووری
ئه م مایهوه . لهوێ پ.ز. ٩٠٠ی نزیكـــهی تیدا، ھهتا جیاوازهوه گۆڕانكاریـــی به  پاشـــان، بوبۆوه  و
قهی و پاشاكان به گۆڕی بهناوبانگه و «میكنی » كولتووری سهركیشـــوهر ناودهنرت كولتوورهی 
شوورا و گۆڕ ھهبووبت. جه نگ له ترســـی كرتا له زۆرتر لره  پدهچت مرۆڤ چیاكانهوه . ســـه ر
ئیشه دهنواند. كالســـیكی  گریكیای  ئهندشـــهی لهســـهر كاریگهرییان ھهر كه  ماونه تهوه، ھشـــتا
ھونه ریه ئیشه له نزیكن زۆر یان راســـتهقینهی كرتین كاری كۆشـــكهكان نو كۆنه  ھونهرییهكانی
له بینراو میكنیی كولتـــووری له  بریتییه دهگتهوه، بۆمانی ھۆمـــر كه كرتییه كانـــهوه. ئهوه

داستانهوه. پهچهی
ئهو ھۆیه بۆ كولتوورهكهیان سهرھهدانی  نییه. ئایا میكنهكان به  جه ختییهك ســـهبارهت به م
دهدوان زمانی گریكی میكنهكان به ئایا ژرخـــران؟ كرتییهكانهوه لهالیهن ئهوان كه ده گه ڕتـــه وه،
پرســـیارانه ئهم بۆ پوخت وهمكی ھهبوو؟ ئمه ناتوانین نیشـــتهجیان كۆنتری یان رهچههككی
میكنهكان كه  بكات، بهوه ســـهبارهت راســـتی گریمانه له ده توانت نزیك مرۆڤ بهم بدۆزینهوه،
بلۆند پكھاتبوو، ھرشھنانی له ئهریســـتۆكراتییهكهیان الیه نی كهم و بوون گریكزمان داگیركهری

ھنابوو. گریكییان زمانی خۆیاندا له تهك و ھاتبوون باكوورهوه له كه
ئهمان ھاتن، دوای «ئیۆنییهكان» سهرهتا گریكیا. بۆ ھاتن دواییه كیدا شهپۆلی به س گریكهكان
كولتووری سهرجهم ئیونییهكان پده چت «دۆڕهكان» ھاتن. ئهمانیشدا بهدووی و «ئاخییهكان»
ئیۆنییهكان بهم وهرگرت. گریكییان كولتووری رۆمهكان درهنگتر چۆن ھهروه ك وه رگرتبت، كرتییان
لداگیركرا. زانیاری موكهكانیان و تهنگپھهچنران ھاتن، خۆیان پاش كه له الیـــهن ئاخییهكانهوه،
به پی دۆزرانهوه. بۆگاستاكوی له كه ھیتتییه كان تاتهی بۆ دهگه ڕتهوه  ئاخییهكان له بارهی ئمه
بهم ركخراو بوون، و بهھز دهوهتكی چواردهیهمی پ.ز. خاوهنی سهدهی له تاتانه ئاخییه كان ئهم
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له الواز بووبوو، و ئاخییهكانهوه ئیۆنی نوان جهنگه كانی كه بهھۆی میكنی كولتووری له كۆتاییدا
داگیركه رانی بهم كاتك تكشكنرا. كرد، داگیر گریكیایان ھۆز دوایهمین وهك كه دۆڕهكانهوه  الیهن
خۆیانیان ھیندۆجهرمانیانهی پچه وانهوه ئیمانی به ئهوا دۆڕهكان وهرگرت، مینۆییان ئایینی پشین
بهتایبهتی مابوو، ژیاندا له بهالوازی میكنی سهردهمی ئایینی ھشتا ھهر ئهمه سهرباری پاراست.
ھهردووكیان. له بوو تكهك كالســـیكی ســـه ردهمی گریكیای ئایینی توژهكانی خوارهوهدا. له نو

میكنییان ھهیه. سهرچاوه یهكی به ڕاستی ھهندك مخودا
ئمه كه  یاد بھنینـــهوه ئه وه ده بت بهم ئهگهرییـــه، تهنیا ســـهرهوه داڕشـــتنهی  گه رچی  ئه و
داوهشا، میكنی كولتووری كه  ده زانین ئهوهنده  ئمه نا. یان بوون گریك میكنهكان داخۆ نازانین
ده ستی كهوته دهریادا و ســـه روه ریی بهسهر برۆنز لژكرد به جی ئاســـن ئینجا لهكاتی كوژانهوهیدا

فینیسیهكانهوه.
كشـــتیار وه ك ھاتووهكان بكی و كهمك درهنگتردا میكنهكان ســـهردهمی كۆتایی له  نزیكهی
سهر بۆ سهرهتا رۆیشتن دا، ئهمان كۆچهكهیان به دیكهیان بهردهوامییان بوون، بكی  نیشـــته ج
نویان شاری ئهمان ئیتالیا. باشـــووری و سیسیلیا ئاســـیای بچووك، پاشـــان رووهو دورگه كان و
دهریادا رۆخی  ســـهر شـــارانهی به تایبهتی لهم دهژیان. گریكهكان دهریا بازرگانیی به و دروســـتكرد
له سه ردهمكی ئه ســـینا بدهن. ئهنجام چۆنتییه وه رووی له نوێ شـــتكی ئه وهی بۆ نا ھه نگاویان
ھهله بهو بوو شوه پابهند ھهمان به كه پایهگایهك بهده ستھنا، پایهگایهكی پشینهیی درهنگتردا

بۆی ھهكهوتبوو. دهریاییهوه كه
گوزانهوهی له رگرن بپیته، شاخهكان خاكهكهی  و زۆرینهی  شاخاوییه كیشوهر سهر گریكیای
لهنو دهبنه وه. درژ دهریا رووهو كه ھـــهن بهپیت فره دۆی  بهم ژمارهیهكی وتدا، به نو ئاســـان
گوندكیش كۆمهه دهژیان، ھهر كشتیاری به كه سه ریانھهدا داخراو كۆمهی بچووكی دۆنهدا ئهم
ژمارهی پهرهســـهندنی به ھۆی دابوو. ك نهیتوانیایه دهریـــاوه رۆخی له نزیكیان ده وری  شـــاركی
دابین له گوند خۆی بژوی گوزهران دابینكردنی خۆییهكانی سهرچاوه له  و تپهڕكردنی دانیشـــتوان
جار لهو زۆر كیشوه ر سه ر شاره كانی دهریاوان. به ببت و بھنت كشتیاری له واز بوو بكات، ناچار
گوند. له وهك بوو ئاسانتر زۆر گوزهران دابینكردنی تیاندا كه دادهمه زراند، كۆلۆنییان شونانهنه دا
دهوهمه ندتر ئیتالیا و سیسیلیا و بچووك ئاسیای گریكهكانی  مژوودا قۆناغهكانی زووترین له بۆیه

سهر كیشوهر. گریكیای له گریكهكانی بوون
چینكی ســـپارتا له بوون. جیاواز یهكتری له گریكیا جیاكانی ناوچه كۆمهیهتیی ركخـــراوی
گیرابوون. دیكه ھۆزهكانـــی له  كه  دهژیا كۆیالنه  ئه و كاری بـــه و ھهبوو بچووكـــی  ئهریســـتۆكراتی 
یاریدهی به  كشـــتیاران پكھاتبوون كه له بهتایبهتی كشتیارییهكان ھه ژارتره ناوچه  دانیشـــتوانی
ھاووتییه گهشانهوه ، پیشهســـازی بازرگانی و كه شـــونانه لهو بهم دهكرد. كاریان خزانهكانیان
ژنهكانیان و كانهكان له  پیاوانی كۆیلهیان دهكرد: كۆیله به چونكه كاریان بوون، ده وهمهند ئازادهكان
سهره تا كه  بوون دراوسكان به ڕبهڕییه  وته  خهكی ئیۆنیا له كۆیالنه ئهم كار. دهخسته چنیندا له
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دابانی گوزهراندا ئاســـتی بهرزبوونهوهی ئینجا لهته ك كۆیله ، به دهكران و دهگیران جهنگهوه به ڕی
درهنگتردا سهردهمی له ئه وان ئیتر كه چهشـــنك ئهمهش به سهند، پهرهی  ژنه  ســـومعهدارهكانیش

لسپۆس. و سپارتا له جگه - كرد گریكیدا كولتووریی ژیانی له  كهمیان بهشدارییهكی
بهدوویدا و دامه زرا مۆنارشی سهرهتا دهسهتداریی  بوو كه شوهیهك به گۆڕانهكه ره وتی بهگشتی
جگۆڕكیان دیمۆكراتی و تیرانیس دهسهتدارییهكانی پاشان ھات، ئهریســـتۆكراتی دهسهتداریی
بهكو بابل)، و میسر له (وهك نهبوو رهھایان دهســـهتكی پاشـــاكان بگومان به  یهكتری دهكرد.
وه ربگرن ھهوست ئادهته كانهوه پچهوانهی به نهبوو بۆیان و بكهن پیران شورایهكی به راوژ دهبوو

دهدران. سزا ئه وسا بكردایه، ئهمه یان گهر -
تهنیا واتای دهسهتداریی بهكو نهدهگه یاند، خراپی دهســـه تدارییهكی واتای تیرانیس بگومان
ھهروهھا ده سهته كهی بهرزبكاتهوه. جگرتنهوهی بۆ داواكاریی نهبوو مافی كه  دهگهیاند پیاوی یهك
كۆیلهكان. و ژنان لـــه بهدهر بگومان دهگهیاند، ھاووتیانی ھهمـــوو ده ســـهتی واتای دمۆكراتی
واتا دهگه یشتن، دهسهت رهچههكیانهوه به بهھۆی سهرهتا شوهی مدیچی، ھهمان به تیرانهكان،
خزانانهش ئه م ســـامانی  بوون، ســـهرچاوهی خزانه دهوهمهندهكان ئهندامی كه ئهوان به و ھۆیهوه
لدرا، دراو میتاله لهو دوو كه ئـــهوه دوای ئینجا زیو، و ئاتون بۆ كانه كانی دهگهڕایـــهوه  به زۆریـــی
كورت كانزایی ماوهیه كی سیستهمه ی پارهی دهخستنه وه. ئهم زیاتریان بۆ كانانه سامانی ئهو ئیتر

گۆڕرا. ئیۆنیا دراوسی لیدیای له پ.ز. ٧٠٠ی پش
بهده گمهن ســـهرهتا (كه دهریا جهردهیهتیی  و بازرگانی ســـهرهنجامهكانی  گرنگترین یه كـــك له
ھهزار چهند بگومان بوون. نووســـین فری  گریكهكان كه بوو ئهوه  دهكرا) نوانیاندا له جیـــاوازی
مینۆییهكانیش كرتییه ھهبوو، ھهروه ھا بابل و میســـر له  نووســـین «خهت»ی ســـاك لهوهوبهر
داخۆ كه نییه ئاشـــكرا ئســـتا ھهتا بهم رووننهكراوهتهوه، ئهمۆ ھهتا كه بوون خاوه نـــی  خـــهت
فری فینیســـیهكانهوه له گریكهكان بووبن. خهت خاوهنی پ.ز. دهیهمی ســـهدهی پش گریكه كان
میسر كاریگهریی له ژر سوریا خۆیشـــیان وهك دانیشتوانی فینیسییهكان بوون، نووســـین ھونه ری
سیســـیلیا و ئیتالیا و ئیۆنیا گریكیهكانی  شـــاره گهشـــانهوهی ھهتا ئه وان ھه روهھا و بابلدا بوون،
خهتی به  ھهر ھشتا سووریه كان زاییندا له ســـهدهی چوارهمی پش بوون. بازرگانیی دهریا رابهری
ھیرام پچه وانهوه به م به دهنووسی، میسر) گومراكهی (پاشا ئه خناتۆن بۆ نامهیان بابلی مسماریی
له  ئهلفبیه ئهم خودی پدهچت بهكاردهھنا. فینیســـیی ئهلفبی (٩٦٩-٩٣٦ پ.ز.) ی  تیروســـی 
ونهكان و بهكاردهھنا ونهییان خهتكی سهرهتا میسرییهكان گۆڕانپدرابت. میســـرییهوه خه تی
رهگی بهكاردهھنران (یهكهم وشه رهگی دیاریكردنی بۆ ونانه ئهو باو. به بوون بوون ھدی ھدی
فینیسیهكان ئهوه پهتی(٣). پیتی به بوون و كراو تدا گۆڕانیان پاشان كه  داڕژراوهكان) شته ناوی
ھه موو به وهی ئهلفبل و دا ئهنجام دواییان گۆڕانهی ئهم بواوه بهوپهڕی میسریهكان كه نه ك بوون
زمانهكهی لهتهك و وهرگرت فینیسیهكان له  ئه لفبیهیان ئهم گریكهكان سهریھهدا. ســـوودهكانیهوه
كۆنســـۆنانت تهنیا پشـــتر نویهوه. ھنایه خۆیانیان زمانهكهی ڤۆكالی واتا گونجاندیان، خۆیاندا
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ئاســـانترهی شـــوازه نییه كه دانانی ئهم تدا فینیســـییهدا ھهبوو. ھیچ گومانی ئهلفب له نو ئه م
گریكی. كولتووری گهشانهوهی به دا گوڕی نووسین

به (ســـهرجهم ســـه بارهت ناچاره مرۆڤ گریكیدا. كولتووری گۆڕانی له به رھه مه ھۆمـــر یهكهم
ھۆمر ھینی كشهی بوایهدایه كه لهو به گشتی  مرۆڤ لرهشدا مهزه نه ببهستت، به ھۆمر) پشت
سای دووســـهد نزیكهی میانهیه كی تگهیشـــتنهدا جۆره لهم ھۆنهر. تاكه  یهك نهك ریزك ھۆنهره
 ٥٥٠ -٧٥٠ نوان دهكهونه سانهش ئهم ھهیه، ئۆدیســـدا تهواوبوونی و ئیلیاس تهواوبوونی نوان له 
ھهشـــتهمدا ســـهدهی  له كۆتایی نزیكهی (ھۆمر) كه لهو بوایهدان دی توژهری ی  پ.ز. ھهندـــك
(لهم  ھۆمری ھۆنراوهكانی بوو، پ.ز. دهسهتدار ٥٦٠-٥٢٧ له نوان كه پیزیستراتوس، تهواو بووه.
دهرخ ھۆمریان ئیشه كهی ئهسینا الوانی به دواوه كاته لهم ئیدی ئهسینا. برد بۆ ئهمۆیاندا) فۆرمه ی
ھهندك له ھۆمر بهم پدهدرا. گرنگیی  زۆرترین وانهكانیاندا له  كه بوو شـــوازك ئه مهش ده كرد،

چهشنهی وهرگرت. بهم درهنگتر واتایهكی له سپارتا، بهتایبهتی ناوچهی دیكهدا،
نونه رایهتیی ناڤین، چه رخی كۆتایی كۆشكییهكانی ئپۆسه شوهی ھهمان به ھۆمر، ئیشهكانی
كه ئهریستۆكراسییهك دهكهن، (كولتیڤهكراو) ژیارینراو ئهریستۆكراســـیی روانگه ھۆشهكییهكانی
له لهم خورافیاته زۆر بكی رهتیدهكردهوه. و دادهنا ھهڕهمهكی شتی به گهلی خورافیاتهكانی نو
ئهنترۆپۆلۆژی به پشتیان كه نووسهرانی مۆدرن فره  دهركهوتهوه. ژمارهیهكی  درهنگتردا ســـهردهمی
پچه وانهوه به به كو نه بوو، ھۆمر پریمیتیڤ ھیچ شوهیهك به كه  بوایه بهو گهیشتن دهبهست،
كردووه ئهنتیكهدا میتۆسهكانی له پاكژنهری كاری  ھهژدهیهم رۆشنگهركی ســـهدهی ھاوشـــوهی
ئۆلومپ خوداكانی كۆمهڵ. ســـهره وهی توژی  ئیدیالهكانی نونهری  له بـــووه بریتی ئهو و به مـــهش
ســـهردهمی له نه و ھۆمر ســـهردهمی له نه گریكهكان لهالی بوون، ئایین نونهری  ھۆمر كه  لهالی
كه ھهبوون دڕتر توخمی تاریكتر و ئیمانی گهلدا له بهم بوون، پهرســـتن بابهتی رهھای درهنگتردا
توخمانه ئهم ئهمه سهرباری بهم ده كردن، دژایهتییان شیان ھهتا رادهی  گریك رۆشنبیرانی بگومان
سهردهمی له دهربپهڕن. ترسدا یان الوازی ســـاتهكانی  له ئه وهی دابوو بۆ خۆیان مهس ھهر ھشـــتا
له ھهر لنھنابوون، ھشتا ھۆمر وازی  پشـــتر ئایینیانه ی بوا ئهو كه ده ركهوت داوه شـــانهكه دا
ئهگهر كه دهكاتهوه، روون شت ھهندك ئهمه  مابوونهوه. داوهشاوی  نیمچه  به كالسیكیدا سهردهمی

دهنونن. و سووڕھنهر دژبژ بكرن، دیكهدا باس حاهتی له
ئایینی كـــرداری وهك تـــاك. نه ك بوو ھۆز مهســـهلهی  الیهك ھهمـــوو له  ئایینـــی  پریمیتیـــڤ
شكۆفه (سهمپاتیكهوه) جادووی رزمهندهوه بهڕی  بۆ ئهوهی  دهدران ئهنجام تایبهتی ســـروتگهلی
دهگرتهوه. مرۆڤی و و ئاژهڵ رووهك پیتیی به بهتایبهتی ئهمهش ھۆز بدرت، بهرژهوه ندییهكانی به
نهكات، كهم ھزی له تاوهكو ببزونرت زستانهیدا وهرچهرخانی كاتی له خۆر بوو گهرهك ھهروهھا
ھهژانكی زۆر جار ئـــهم ئاھهنگانه و بوو گهره ك تایبهتمه ندیان پاییز ئاھهنگـــی و ھـــاوكات بهھار
ھهستی تاکهكان ئیتر كه گۆڕێ، دهھنایه ئهوتۆ شوهیهكی  به كۆمه یهتییان بای (ئكستازكی)
ھهستپدهكرد. ھۆزهكه یاندا لهتهك ســـهرجهم وهك یهكانگیر خۆیان و دهكرد بزر خۆیانیان تاكتیی
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پیرۆزنراو مرۆڤی و ئاژهڵ ئایینیدا، گۆڕانی تایبه تیـــی قۆناغكی له جیھاندا، جیهكی لـــه  ھهموو
نو چوونه جیاوازدا ســـهردهمی تهواو له جیاكان وته دهخوران. و قوربانی به دهكران به ئاھهنگهوه
مرۆڤی له خواردنی وهك خایانـــد درژتری ماوهیهكی  مرۆڤ بـــهم بهقوربانیكردنی ئـــه م قۆناغهوه.
لهگۆڕدابوو. ھهر ھشـــتا مژووییدا كاتی له ســـهرهتای تهنانه ت گریكیا له  ئهمه به قوربانیكـــراو.
بهتایبهتی بـــوو. باو ســـهرجهم گریكیادا له بهزهبرانه، مۆركه جـــۆره ئهو  بهب ســـروتی  به پیتی،

ھهبوو. كشتیارییان سیمبۆلكی ئیلیۆزیا پهرجووهكانی
و مرۆڤین ئهوپهڕی خوداكان نییه. ئایینی ھنده ھۆمر لهالی ئایین كه بیدركنین ده بت ئمه
بوانین، مۆرالییه وه رووی  له  دهبنهوه. جیا مرۆڤ له سه رمرۆڤییانهوه ھزی  و نهمری به ڕی تهنیا
گریكهكان بۆچی كه  تگه یشتنه شیاوی كهم زۆر ئهوه ش ببژین، ئهوان به سوودی شتك ھیچ ناتوانین
سهردهمانی له پوهنانهكانی جدا، رهنگه ھهندك له پدهچت .(verehrt) لدهگرتن رزیان ئهوهنده
ئایینی راســـتهقینه ی بهم ھهســـتی كرابت. لهتهكدا مامههیان ڤۆتریانه  بزیی به دره نگتردا،
تاریكترهكانی چییهتییه رووده كاته بهكو پتر خوداكانـــی ئۆلومپ، روودهكاته كهمتر ھۆمر له الی
ركفیاندا لهژر زیۆس تهنانهت كه ئهمانه ئهو چییهتیانهن .« یان «به «زهرووره» «قهدهر»، وهك
زانست كه بووبت له مهوه پدهچت نواند. گریكی ھزری ســـهرجهم لهســـه ر بوو. قهدهر كاریگهریی 

ھنابت. سروشتی یاسایهكی به بوای
خودای نه ك ئهریســـتۆكراتییه كی ســـهركهوتوو خودایهتیی له  بـــوون بریتی  خوداكانـــی  ھۆمر
مورای جیلبهرت كشـــتیاری بوون. به ڕاســـتی خهریكی كه مرۆڤانه ئه و و بهپیتی بۆ ســـوودمه ندی

دهبژت:
ئهم ئۆلومپییهكان بهم خولقاندووه ، ئـــهوان جیھانیان كه دهبژن، زۆرینهی گهالن «خوداكانـــی
دوای ئه وان، ئســـتا داگیركردووه (...)، ئینجا جیھانیان بهرزناكهنهوه. ئهوان ئهوپهڕی داواكارییـــه
پشتیوانی ئایا دهكهن؟ به حكومهته وه خهریك خۆیان دهكهن؟ ئایا داگیركردووه، چی جیھانیان ئهوهی
كام لهمانه ناكهن. ھیچ نهخر، پیشه سازین؟ و بازرگانی خهریكی ئایا شـــكۆفهی كشتیاری دهكهن؟
خۆشتره زۆر ئه وان بۆ بدهن؟ ئهنجام سهرڕاســـتانه كاركی جۆره  ھهر ئهوان دهبت ھۆیهك چ له بهر
ئهوان نادهن. پاره كه  بدهن كهســـانه ســـزای ئهو تای بروســـكهكانیان و به بژین به  داھاتهكانیان
دهكهن دهخۆن، گهمان و دهكهن شهڕ ئهوان پادشایین، رووتنهرهوهی  چهتهی سهركهوتوون، سهرۆك
خزمهتیان كه پدهكه نن شهله بهو ئاسنگهره و قاقا مهی دهنۆشن قهڕابه به ئهوان ده ژهنن، موزیك و

جهنگدا نهبت»(٤). خۆشه ویستی و حاهتی له ناكهن، درۆ ھهرگیز دهكات. ھهروهھا ئهوان
و ھلنی بچووكـــی ئاســـیای بهشـــكی كه بوو ئیۆنیا بهرھهمی  ســـه رجه م ئیشـــهكهی ھۆمر
شهشـــهمی ســـهدهی میانهی  له  كات درهنگترین كاتكدا، له  پدهچت بوو. دراوســـی دوورگه كانی
ئهم سهدهیه دا رهوتی له  ھه ر بهم كرابن. تۆمار ئهمۆیاندا فۆرمی له ئهو ھۆنراوهكانی زاییندا، پش
جیھاندا دیكهی له بهشهكانی سهریانھهدا. ھاوكات و ماتماتیكی گریكی فهلسهفه و زانست كه بوو
ئهوا به ڕاستی ھهبووبن، گهر زه ردهشـــت، كه بودا، كۆنفوشـــیوس، دهركهوتن: پواتا دیكهی رووداوی
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كۆتایی  له دامهزراند. فارسیی دهوهتی شهشهمدا سهدهی ناوهڕاستی له كۆرش سهده یهن(٥). بهم سهر
پدابوون، ســـنوورداریان ئۆتۆنۆمییهكی فارسهكان كه ئیۆنیا گریكییهكانی ئه م ســـهدهیهدا شـــاره
بوو ئهوه رووداوه  ئـــهم ســـهرهنجامی دایمركاندهوه. داریوش و ئه نجام دا بئاكامیـــان راپه ڕینكـــی
ھهتوو كهسانی ئهم قۆناغه فهیلهســـوفكی چهند كران. شـــارانه نهفی ئه و پیاوانی كه  باشـــترین
لهم دهگهڕان، شار بۆ شـــارهوه له ھلنیدا جیھانی داگیرنهكراوه كانی ھشـــتا بهشـــه بوون كه  له
مابۆوه. پابهند ئیۆنیاوه به  بهتایبهتی دهمه  ئهو ھهتا كه دهكردهوه  بو كولتوورهیان ئهو رهوتهشدا
ھه تووانهدا فهیلهسوفه ئهو لهگهڵ رزمهندیان مامههیهكی  ئازادانه ھشـــتا شـــاره ئهو گریكه كانی
ھه ڕهتی له ھشتا شهشه م سهدهی  و سهره تای بوو ھهتوویهك كه خۆیشـــی كســـنۆفانس ده كرد.
جگهی لهســـه ر به تری مرۆڤ ئاگرداندا، كاتك دهم زســـتان، له «كاتی  دهبژت: بوو، گه نجتیدا
ئهرێ گفتوگۆ سهرھهدهدات. نۆكهوه كرماندنی و شیرین شهرابی بهدهم خواردنهوهی راكشـــاوه، نه رم
چهند بوو تهمهنت ســـانیت؟ چهند ئـــهرێ بهڕزترینم، تۆ كیت؟ له و كیـــت تـــۆی  نو پیاوان
ساالمیس شهڕهكانی  له سه ركهوتووانه گریكیا دیكهی باقییهكهی بهم كاتك میدییهكه ھات؟»(٦).
بۆ شهڕانهدا ئهم بهدووی  ئیۆنیا پاشـــان ئیتر كه دهكرد، ســـهربه خۆییهكهی بهرگریی له و پالتدا

بوو(٧). ئازاد درژخایه ن ماوهیهكی
دهوهتك پكھاتبوو ھه ر پكھاتبوو و ســـهربهخۆ بچووكی ده وهتی فره ژمارهیهكی له گریكیا
ئاســـتی گریكی  جیاوازهكانی جیھانی بهشـــه دهوریدا. به كشـــتیاری بك ناوچهی له  شـــارك و
ســـه رجهم له رۆكی شـــارهده وهتانه ئهم كهمینهیهكی تهنیا و ته واو جیاوازی كولتوورییان ھهبوو
دهدوین، لهبارهی پاشـــان زۆرتـــر كه ســـپارتا گا. و) گریكییهكهدا – (كولتوورییه به دیھنانـــه
ســـهنتهركی كه كۆرینت، نهبوو. رووی كولتوورییهوه بهواتا له ســـهربازی بـــوو، بهم ده وه تكی

ئاراوه. مه زنی نهھنایه  ھنده پیاوانی بهم بوو، گه شاوه و دهوهمهند بوو، بازرگانی  گهورهی
واتای (به نموونه بۆ وهك بوون، كشـــتیاری خه ریكی تهنیا كه ھهبوون گونده دهوهت ھه روهھا
بت راستی  بهم ئهوهی دهكرد، پشبینیان ئارامی نموونهی وهك شارنشینهكان كه  ئهركادیا، وشه )

بوو. بوو نقووم ئهنتیكه دا بهزهبرهكانی بهڕبهڕیزمه لهنو ھه ر ھشتا
جار زۆر لرهشدا بهپیتی ھهبوو، بۆ كولتیان كۆمهك و پانیان دهپهرست و ھرمس دانیشتوان
چونكه بوو، ســـیمبۆلی بهپیتی بزن دادهنرا. خوداكه  بتی  له بریی داتاشـــراو زبر ته نیا كۆهكهیهكی
دهبۆوه، كهم ئالیك كاتـــك رابگرن. گا نهیاندهتوانی كه بـــوون گوند ئهوهنده ھهژار دانیشـــتوانی
چینیییهكاندا كه الكهوتووه گونده له بهم چهشنه ئهمۆش (شتكی ده خوارد پان تھهدانی بتهكهی
پهیوهســـت كه پدهچت ھه بوو (ورۆلف) مرۆڤهگورگ له  پكھاتوو ھهروهھا ھۆزكی روو دهدات).
جار یهك كه س ھهر كه بوو باوهڕهدا لهو مـــرۆڤ كهنیبالیزمهوه. و مرۆڤ قوربانیدانی بـــوو بت به
ھهبوو ئهشـــكهوتك ھهروهھا مرۆڤه گورگ. به دهبوو ئیتر بكردایه، قوربانیكراوی مرۆڤكی چـــژی
سبهری ئهشكهوتهدا ئهم لهنو كهسك ھیچ پیروزنرابوو؛ (زیوس-گورگ) لیكایۆس زیۆس بۆ كه
خورافیاته ســـهرجه می ئهم دهمرد. ســـاكدا ماوهی له نوییهوه، بچووایهته ك و نه ده خســـتهوه
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بوو(٨). برهودا له ھهر ھشتا كالسیكیدا سهردهمی له ته نانهت
واتای  نزیكهی كه (Paon) پائۆن له بووه  بریتی بنهڕه تـــدا له ناوی پان دهبژن، وه ك ھه ندـــك
جهنگی دوای پنجه مدا ســـهده ی له ئهســـیناش كاتك ده گهیهنت. شـــوان یان بژوی  دابینكه ری
دهكرت(٩). پهسه ن -مهزن» «خودا وهك لنرا كه ناوهی ئیتر ئهو پان، پهرستنی كهوته فارسهكان

خۆماندا مهغزای له ئایین وه ك دهتوانیـــن كه ھهبوون دیكه شـــتی زۆر كۆندا گریكیای بـــه م له
دیۆنیسۆس به بوو بهند بهكو ئۆلومپییهكانهوه، به نهبوو ئهمیان پهیوه ســـت پبكهین. ھه ســـتیان
زۆر ئهوه بهم دهكهین. پشبینیی مهستی و شهراب خودای  وه ك جار زۆر ئمه كه یان باكخوسهوه،
كاری كه سه ری ھهدا قووڵ میستیسیزمكی خودایهوه ئهم پهرســـتنی له چۆن جی  ســـهرنجه كه
بیهوت ك گا. كریستیانی سه رھهدانی ئایینی بۆ تهنانهت رۆكی و فهیلهسوف زۆر سه ر كرده

بزانت. ئهمه چوون و چهند ب دهبت بكات، گریكی ھزری گۆڕانی دیراسهی
گریكهكان له كهمتر زۆر تراكیاییهكان بوو. تراكیا خودایهكی  بنهڕهتدا له باكخوس یان دیۆنیسۆس
گهله ھهموو وهك تراكییهكان دهبینی. بهڕبهڕ وهك ئهوانیان گریكهكان .(kultiviert) ژیارنرابـــوون
كه ھهبوو خودایهكیان و بهپیتی بۆ تایبهتییان كولتی خهریكن، كشتیارییهوه  به كه پریمیتیڤهكان
داخۆ نهبۆتهوه كه روون بهتهواوی بوو. بهم خودایه باكخوس ئهو ده كرد. ناوی برهوی پشـــتگیریی 
تهخه موری تراكییه كان ھونهری كـــه  ئهوه دوای ھهبووبت. گایهكی یان پیاوك باكخوس شـــوهی
باكخوســـیان ھۆیه ئهم لهبهر و دهزانی  خودایانه شـــتكی ئیتر مهســـتییان به بیره یان دۆزییهوه،
ئیتر بوون، خواردنهوهی فری ناســـی و شـــه رابیان درهنگتر ئهوان كه ئهوه دوای ئینجا ده په رســـت.
ده بینرا، بهپیتی پشتگیریكهركی باكخوســـدا كهمتر ئســـتا له دا. باكخوس به باتریان نرخكی
لهو ئهویش دهخاتهوه، خودایانه مهستیی و دهبینرا كه ترێ خودایه ئهو وهك پچهوانهوه به بهكو

گۆڕێ. دهیھنته شهراب كه شوهیهدا
گریكیا، بهم بۆ په ڕییهوه  تراكیاوه له باكخوس پهرســـتنی  ســـهردهمكدا چ له كه نهزانراوه ئه وه 
بووبت. بگومان كات مژووییانهی حسابكردنی ســـهرهتای پش كورت ماوهیه كی ئه مه پدهچت
گریكیا له خۆی ئهمه  سهرباری  بهم ئۆرتۆدۆكســـهكانهوه بهرھهستی كرا، له الیهن باكخوس كولتی
و) – (ماینهكراو  بهره ئاژهی نموونه بۆ بوو، تدا بهڕبهڕیانهی  توخمی زۆر كولته ئهم ســـه پاند.
خۆ له ســـهیری میینه یی ســـیمایهكی ھه روهھا ئهم كولته دهخورا. بهكای و پارچه  پارچه دهكرا
شهویان چهندین فراواندا كۆمهی له جهزمبوو بهدهم سهماوه، بهئابرووی  كیژانی و پیرهژنان گرتبوو.
ئهلكوھولییانهی سروشتكی رادهیهك مهســـتییه تا پدهچت ئه م دهبرد. بهسهر گردهكان له ســـهر
گرنگییان مردهكان ھهبوو. سروشـــتكی میســـتیكییانهی بهتایبهتی بنه ڕهتدا له بهم ھه بووبت،
یۆریپیدس له بنونن. بهرھهستی ئایینییهكاندا مهسهله له دهورا نهیان بهم نه دهدا، خووه بهم

بوو. بهزهبر ھاوكات و جوان سروته چهند ئهم كه پیشانی داوین «باكخهكان»دا شانۆنامهی
گریكیا له خۆشییهوه به دیۆنیســـۆس بۆچی  كه  نییه  مایهی ســـوڕمان شـــوهیهك ھیچ ئه وه  به 
رووی له خرا كه ئهو گهالنه ســـهرجهم وهك بهشـــكیان، كهم الیهنی ئاخر گریكهكانیش، وه رگیرا.
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شوازه تاســـهی ئهوان ھهبوو. پریمیتیڤ شـــتی بۆ رهھهندكی تایبهتییان كولتوورییهوه گۆڕراون،
ریان مۆرال ســـه روهرهكانی رنوما كه دهكرد ژیانه لهو ســـۆزمه ندانهتریان و رهمهكیانهتر ژیانكی
خۆیان ھهســـتكردنی له ناچارن جیاواز كه ئهو ژنانه یان پیاوانـــه ئهو ئاوهزمهندبوون بۆ پـــده دا.
كۆیلهتی و وهك بارك وهك چهشنهدا به م حاهتكی  له  رهوشت پئهركه، شـــتكی بنونن، ره فتار
رهفتارنواندندا. و ھهستكردن و ھزرین له پهرچهكردار پاھزی به دهبت ئهمهش ھه ســـتپدهكرت،
شـــتك گهرهكه جارێ دهبین، بهم خهریك ھزریندا له به پهرچهكردارهوه بهتایبهتی لـــه  خـــوارهوه

ببژین. رهفتارنواندندا و ھهستكردن له پهرچهكردار به سهباره ت
فراوانتر تگهیهكی به – یان دهبتهوه، جیا وهحشـــی له بهڕی «حه زهر»هوه ژیارینراو مرۆڤی
خاتری  بۆ ھهنووكهیی موعاناتی خۆی ئازادی  ویســـتی به ژیارینراو مرۆڤی مشـــوورهوه. – به ڕی
بگومان بن. زۆر دوور ئایندهییانه شـــادییه ئهو تهنانهت گهر جا دهكات، قبووڵ ئایندهیی شـــادیی
ھیچ و ئاژهك ھیچ كرد. پهیدا واتای ھهوســـتهش ئهم چاندن، دایه  مرۆڤ دهســـتی دوای  ئهوه كه
بگومان ھهبت، بۆ خواردن ئاینده دا شتكی  زستانی له ئهوهی ناكات بۆ بهھاردا كار له وهحشییه ك
نموونه بۆ وهك حاهتهدا شـــازن، لهم كه لدهربچت ره مهكیانه ی فۆرمی كرداری دهگمه نه ھه ندك
نییه بهند حاهتانهدا مهسه لهكه لهم بهم گوز بشارتهوه. سمۆره یان رۆبكات ھهنگوین ھهنگ گهر
رهنگه و بكرت شتك كه ئهوه ، بۆ راستهوخۆوه ره مهكی به بهنده بهكو ئاگامهندهوه ، مشووری  به
راستهقینه مشووری پچهوانهوه به بهم بت. سودمهند مرۆڤهوه، رهچاوی له كهم الیهنی درهنگتر،
ئهو بهكو پوهنرابت، پای كرداره ئهو بهب ئهوهی بۆ بكات شتك مرۆڤك گهر ھهیه، كاته ئهو
مهرجی لدهبینت. سوودی درهنگتردا كاتكی له ئهو كه دهت پی زه ینی چونكه دهدات، ئهنجامی 
و كار بریتییه له زهوی  كنی  حهزه، به پچهوانـــهوه  راوكردن چونكه مشـــوور، له نییه  راو بریتـــی

بدرت. ئهنجام سپۆنتانهوه رهمهكی له ناشت
رهمه كهكان بۆ ئاســـته نگ دهكرت، خۆ له و زهبركه كه مشـــوورهوه  تهنیا به ڕی نهك كولتوور
له ئاســـته نگدانانهی ئهم كولتوور و ئایینهوه. و نهرـــت یاســـا بهڕی ھهروهھا داده نـــت، بهكو
رهمهكییانه كهمتـــر كولتوور لهالی ئســـتا ئهمه به م ماوهتهوه، میرات بـــۆ وهك به ڕبه ڕتییـــهوه
تاوان تایبهتی وهك كرداری ھهندك سیســـتهماتیكیتر. شـــوهیه كی به بهزۆریی  بهكو روو ده دات،
دهبن و دادهنرن خـــراپ به بهم نادرن، كه ســـزا ھهن كـــرداری دیكه دهدرن؛ داده نرـــن و ســـزا
ژن چهوســـانهوهی تایبهتیدا خاوهنداریی لهتهك ئینجا تاوانباران. كۆمهیهتییانهی بزرانی به ھـــۆی
كهسی بهسهر ده وهت بهرژهوهندییهكانی الیهك له سهرھهدهدات؛ كۆیلهكان ســـتاندی و گۆڕێ دته
ھهتا بوانت، سهرجهم وهك له ژیانی بووه فر كه تاك، دی كهسی له الیهكی تاكدا دهسهپنرن،

ئاینده. قوربانیی به دهكات خۆی  ئاماده ی زۆر رادهیهكی
مشوور، بهم كهسی رهزیل. نموونه بۆ وهك بكات، مشووره دا لهم دهتوانت موباله غه دیاره مرۆڤ
دۆڕاندنی به ھۆی ببت دهتوانت وهربگرت، رهزیلیش ھهوســـته تونـــدهی  ئهم مرۆڤ به ب  ئهوهی
پچهوانهی به كهسه ئهو بپه رستت، دیۆنیســـۆس م كبه ژیان. شـــتهكانی جوانترین له ھه ندك
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چتیی به دیسان ھۆشهكیدا و جهستهیی مهستیی لهنو كهسه ئه و دهنونت: كردار مشـــوورهوه
جوانیی و دیسان شادی كهسه ئهو كردبوو؛ بزری مشوورهوه بهھۆی ئهو كه ھهستكردنه دهگاتهوه ئهو
سروتی بووه. ئازاد رۆژانه پشبیاری كۆتهكانی له كتوپ ئهو ئه ندشهی دهكاته وه، ئاشكرا جیھان
له رووی وشـــهیه ئهم واتای (ئنتھوســـیازم). «ھهژان» ناو دهنرت كه ئهوهی بهره كرد باكخوس
باوهڕ ئهو ئیتر كه چه شنك به  ئهمه ش پهرستهرهوه، نو دهچته خودا كه  ئهوهیه ئتیمۆلۆژییه وه
تایبهتیی توخمكی مرۆڤدا بهدیھنانی له زۆر باترین ئمه بووه. یهكانگیر خودادا لهتهك دهكات
ژیان ده نونت. مشووردا بهسهر سهروهری  یه كسهر سۆز لرهدا دهبینینهوه(١٠). (Rausch) مهستی
مشـــوور دهبت. توخمهدا پمهترســـی ئهو لهتهك دهبوو، بهم بجۆش باكخوســـیانه به ب  توخمی
لرهدا مه سهلهكه بهم دهبتهوه. درژ جیھاندا مژووی سهرجهم بهنو ناكۆكییه  ئهم – لهدژی سۆز

وه ربگرین. یهكالیهنی  تهواو ھهوستكی پوهی پابهند ناتوانین كه ناكۆكییهكهوه به بهنده
پهتی زانستی بهم به زانســـت. ھاوواتایه نزیكهی ھزردا له جیھانی ئاوهز ركفی كولتووری ژر
دهكرت پی  زانست ھهیه. ئایینیش و و ھونهر به سۆز پویستیان مرۆڤان به كو نییه، ساتاركهر
لهنو چ دابنت. ھزی پشبینی  بۆ ئاستهنگ نییه  گهرهك ھیچ بهم دابنت، بۆ مهعریفه سنوور
بهزۆری كه ھهبوون فهیلهسوفان ئهواندا، پاش فهیلهســـوفانی لهنو چ فه یله ســـوفه گریكییهكان و
ھهبوو؛ ئایینییان ھهوستكی كه ھهبوون فهیلهسوفانیش ھهبوو، بهم زانستییان ھه وســـتكی
پگهیشتبوو. باكخوسه وه ئایینی له ناڕاســـتهوخۆ، یان راستهوخۆ شـــتیان، جا زۆر دوایی ئه مانهی
له كه دهگرتهوه پاش خۆی جهره یانانهی ئه و ئه ویشهوه بهڕی پالتۆن دهگرتهوه، بهتایبهتی ئهمه

ئایینی كرستیانییهوه. رژانه نو كۆتاییدا
بوو، بهم قزهوهن زۆر رادهیهكی  ھهتا و بهزهبر سهرچاوهییهكهیدا فۆرمه  له دیۆنیســـۆس كولتی
ھۆشـــنراوهوه كه فۆرمكی له بهكو نهنواند، فهیلهســـوفهكان لهســـهر كاریگهریی له م فۆرمهیه وه
جی خسته و مهستیی ھۆشهكیی بوو (ئاســـكزی) زاھید ئه و فۆرمه ئۆرفیوس. بۆ ده گهڕنرتهوه

جه ستهیی. مهستیی
بهڕاســـتی ئهو كه دهكهن باوهڕ ھهندك بوو. ســـهرنجاكش بهم تاریك، دیاردهیهكی  ئۆرفیوس
گانهوهكه، بهگورهی ئهندشه یی دایدهنن. فیگوركی به خودایهك یان به دیكه ھهندكی ھهبووه،
ئهو (یان ئهو كه تدهچت بهم پتر ری ھاتبوو، تراكیاوه له  باكخوس ھه مان شوهی به ئۆرفیوس
زۆر ئۆرفییهكان حاڵ، ربازه بهھه ر ھاتبت. كرتاوه له ھهگرتـــووه) ئه وی ناوی كه بزووتنهوه یـــه
بهتایبهتی بهڕگهی كرتاوه میسریش بت، میسر له  سهرچاوهیان كه پدهچت خۆ دهگرن له شت
كه منادهكان بهم چاكسازك، له بووه ئۆرفیوس بریتی دهگۆترت، وهك گریكیا. سه ر كرده كاری
له داڕشتنی ئۆرفیوس كردووه. لهتوپهتیان كرابوون، قامچیژهن باكخوسییهوه لهالیهن ئۆرتۆدۆكسیی 
بنهڕهتدا له موزیك نییه. ئهو بۆ مهیلی ھنده  درهنگتر، داڕشتنهكانی  داستانهكهدا، جیاواز له كۆنی

بوو. فهیلهسوف و كاھین
مهســـهلهیهكه، ھه بووبت، ربازكی  ھـــهر بووبت) ژیاندا له بهڕاســـتی ئهو ئۆرفیـــوس (گهر
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ھهروهھا ھهبوو، دۆنادۆنـــی دهروون به بوایان ئهوان ناســـراوه . بهچاكی ئۆرفییهكان بـــه م ربازی
پیرۆزیی ئهبهدی به یان زهمین، لهســـهر ژیانی بهڕوهبردنی بهپی له ئایندهدا، ده روون ده یانگۆت،
تا ئهمهشـــیان دهدا، «پاكژ»بوونه تهقهالیان بۆ ئۆرفییهكان پدهبت. ئهبهدیی ژانی یاخود ده گات
پیســـبوون، ھه ندك له بهدوورگرتن خۆ بهڕی دی رادهیهكی تا پاكژنهر، ئاھهنگی به ڕی رادهیهك
بگومان نهدهخوارد، ئاژهیـــان گۆشـــتی توندڕهویان ھهبوو، ئیمانكی كه دهدا. ئهوانهیان ئه نجـــام
ئه وان دهخوارد. ســـاكرامنت وهك قوربانییهكه له كهمكیان كه لدهربچت ســـروتیانهی ئه و بۆنه
پكدت، ئاســـمانی توخمی له  دیكهی بهشـــكی و زهمینی توخمی  له مرۆڤ بهشـــكی ده یانگۆت،
دهپووكتهوه، زه مینییهكهش بهشه و پهرهدهســـنت پاكژه وه ژیانكی بهڕی ئاسمانییهكه  به شـــه
«باكخوســـك». دهنرت ناو و ببت یهكانگیر باكخوســـدا دهتوانت لهتهك كۆتاییدا له ئیتر مرۆڤ
باكخوس تیۆلۆژییه، ئهو به گورهی بوو. كرا تدا كاری بهوردی  كه  ھهبوو تیۆلۆژییهكیان ئۆرفییه كان
پشـــتی زیۆسی جارك له ئســـكی و دایكییهوه ســـهملهی الیهن له جارك دوو جار زاینرا بوو،

باوكییهوه.
كوڕی دیۆنیســـۆس راڤانه ، لهو یهكك بهگوره ی كراوه. راڤه جار زۆر دیۆنیســـۆس ئه فســـانهی
لهتوپهت زه بهالحهكانـــهوه (تیتانهكانهوه) الیهن له الوتیدا لـــه تهمهنی ئهو زیۆس و پرســـهفۆنه.
پشكه شـــی دهی ئهم زیۆس كه دهبژن ھهندك دهخۆن. دی ده م ھهتا گۆشـــتهكهی  و ده كرت
حاڵ، ھهر به داوه. قووت دهی ئهو زیۆس گوایه كه ده بژن دیكه ھهندكی  به م كردووه، ســـهمله
لهتوپهت بهرهیان ئاژهكی باكخهكان كاتك دهزانرتهوه. دیسان حاهتدا ھهردوو له دیۆنیسۆس
رووداوه نوی داڕشـــتنهوهیهكی به كردارهیان ئه م ئهوا دهدا، قـــووت ده كرد و گۆشـــتهكهیان بهكای
له گۆشـــته كهی و كرابوو لهتوپهت زهبهالحه كانهوه الیهن دیۆنیسۆســـیش له - ئاخر دادهنا درینهكه
بهرجهستهی بوو له بریتی تایبهتی رادهیهكی ئاژههكه ھهتا لرهدا بوو. خورا ئهوانه وه بهكای الیهن
خواردبوو، خودایان ئهوان كه  ئهوه دوای بهم بوون، زهبهالحهكان زهمینی خوداكه. (ئینكهرناسیۆنی)
و له بهشـــكدا زهمینییه له مرۆڤیش بگومان ئهنگوتبوو. خودایهتی پزیســـككی ناخیاندا ئیتر له
ھهتا رادهی كه ئهوه بۆ بوون ھهوك باكخوسییهكان سروته لرهشدا خوداییه ، به شـــكی دیكهیدا

به جهوھهری خودایهتی پبكهنه وه. مرۆڤ شیان
(...)

مردووهكه دهروونی دۆزراونهتهوه، ئامۆژگاری بـــۆ گـــۆڕدا لهنو ئۆرفییهكان كه  تاتهی له ســـه ر
بۆ ئهوهی ببژت چی گه رهكه دهدۆزتهوه و ئهوجیھان خۆی رووهو رگهی ئهو چۆن نووسراون، كه 
ناتهواون. لهسهر سهریان نووسراوه كانی  و پارچهن ته نیا تاتانه ئهو بگومان بت. خهس شایسهی 

نووسراوه: ماوه تهوه، شوه باشترین به كه پتیگلیا) (تاتهی یهككیان
لهم – دهبینیت سپی دارسهروویهكی لهپایدا كانییه ك و ھادسهوه ماهكهی چهپی له الی «تۆ
كه ســـازگار خوڕی ئاوی دهبینیت: دی  كانییهكی یادهوه ری گۆمی لهالی  بهم مهكهوه. نزیك كانیه 
دهزانن ئوه ئهسترهییم. ئاسمانی و زهمین منداكی  من ببژه: وهستاون. پاسهوانان بهردهمیدا له
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ھاتووه. له ئاسمانهوه من رهگهزی كه
له گۆمی كه بدهن ئاوه سازگارهم ئهو خرا دهخنكم. له تینواندا وا و وشكھهھاتووم ببینن، من
بۆ دهڕۆیت تۆ پاشان ،دهدهن خواردنهوه ئاوت بۆ كانی پیرۆز له ئهوان ھهدهقوت. یادهوهرییهوه

.«... دی پاهوانهكانی جیھانی نو
مرۆڤهوه له تۆ ... موئاناتت چهشـــتووه كه تۆ بیت، دی نووســـراوه: «پیرۆز تاتهیهكی له ســـه ر
لهبری لبوورده، تۆ و «ئهی بهختهوهر نووسراوه: دی لهسهر تاتهیهكی ھهروهھا به خودا». دهبیت

بیت». خودایهك گهرهكه  بمریت، ئهوه ی
كه لهیادچوونهوه لهتهك (Lethe)یه لته كانیی لبخواتهوه، ئاوی  دهروون نابت كه  كانیه ئهو
گه ر یادهوهری . واتا ،(Mnemosyne) له منمۆســـینه دهھنت. كانییهكهی دیكه بریتییه خۆیـــدا
پچهوانهوه به  ھهبت، لهیادچوونهوهی ئهوجیھان له نابت ئهوا پببرت، خهسی بیهوت دهروون

سهرسروشتی. زاكیرهیهكی به بگات دهبت
له درهنگتر چـــۆن وهك شـــهراب، ئهوان بۆ بوون. (ئاســـكزی ) زاھید ئۆرفییه كان ســـهكتكی
بریتی دهگهڕان، مهســـتییه كه ئهوان بۆی ئهو سیمبۆل. له  بوو بریتی كرســـتیانیدا، ســـاكرامنتی
لهو ئهوان خودادا. لهتهك یهكانگیربوون له مهســـتیی بوو بریتی (ئنتوســـیازم)، «ھه ژان» بوو له 
رگهی لهسه ر كه بگهن ئهوتۆ میســـتیكییانه ی مهعریفهی  شـــوازه به ئه م لهســـهر بوون باوه ڕه دا
فهلسهفهی نو چووه پیتاگۆراسهوه  بهڕی میستیكییه توخمه ئهم نین. پگهیشتن شیاوی  ئاسایی
دیۆنیسۆسی ئایینی  پشـــتر ئۆرفیوس چۆن وهك كرد، ئۆرفیزمی  پیتاگۆراس ریفۆرمی گریكییهوه.
ئهمیشهوه بهڕی و پالتۆنهوه فهلسهفهی  نو رژانه پیتاگۆراسهوه له  ئۆرفییهكان كرد. توخمه ریفۆرم
سیسته مانه ئهو ھاتوو گهر بگومان - ئهوهوه پاش فهلسهفهییهكانی سیستهمه زۆرینه ی نو رژانه

ھهبووبت. ئایینییانهیان دیاریكردنكی راده یهك ھهتا
كاریگهریی ئۆرفیزم لیـــان كه بوون، بهرده وام ھهر ناوچانهدا لـــهو باكخوســـی ھه ندك توخمی
دهكرا. نونهرایهتی  زۆر بهھز پیتاگۆراس الی  له  كه  توخمانه ، له م بوو یه كك فهمینیزم نواندبـــوو.
پیتاگۆراس ژنان بكات. بۆ سیاسیی  تهواوهتیی ھاومافیی داوای كه رادهیه ئهو تهنانهت گهیشته  پالتۆن
باكخوســـی دیكهی توخمكی ئیمانداری نزیكتره». لـــه ژنان رهگهزی سروشـــتهوه ده بژـــت: «له
دیۆنیسۆسهوه ســـروتهكانی  گریكی له تراژیدیای ســـۆزمهندهكان. ناخهكییه  جووه له بوو رزگرتن
بوون كه بریتی دهپهرست ئۆرفیزمی سهرهكییهكهی خودا ھهردوو یۆریپیدس سهریھهدا. بهتایبهتی
له ئهو رهفتاری بخه وشـــه وه. به فیزدار مرۆڤی دهیوانیه بزی ئهو به ئرۆس. له  دیۆنیســـۆس و
لبگرن غه زهبی چهشنك به  خوداكان ببت یان شت جۆره مرۆڤه ئهو كه  دهكرد وای تراژیدیاكانیدا

دیكهوه. موعاناتی نو بخزته فیزدارییهكهیهوه  له ئیتر كه
ئهمهش ھهبووه، پسووڕمانیان شایانی جۆشكی گریكهكان ترادیسیۆنی، تگهیشتنی بهگوره ی
نهبت، بهشدار ناخه وه  له ھهروهك كه بوانن سۆز له چهشنك به رهخساندوون بۆ دهرفهتی  گوایه
ئۆلومپیانه سهنگینیی لرهدا ئهوهی بهب بكهن جوانی سهرجهم به دهرك سۆزهدا لهو ھهروهھا ئهوان
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و ســـۆفۆكلس و توانینه ھۆمر رهنگه ئهم یهكالیهنییه. توانینـــه  ئهم بـــدهن. بهم له ده ســـت
راستهوخۆ كه نییه گریكانه جۆره بۆ ئهو چواندنی ھیچ شوهیهك به  به م ئهڕیستۆتلیس بگرتهوه،
بریتی ئلیۆزییهكان میسترییه  بوون. ئۆرفیوسدا یان باكخوس كاریگهریی لهژر یان ناڕاســـتهوخۆ

.(...) ئهسینا دهوهتیانهی  ئایینی پیرۆزهكهی بهشه  له بوون
لهسهر ژیان ئۆرفیوس دیۆنیسۆس. بۆ ریفۆرمنهكراوهكهی الیهنگره له نییه  ئۆرفیوس «بهجۆشتر»
به ب مهرگهوه و زایین بهڕی كه چهرخكه وه ئاوین ئمه به شهكهتكهره . و پموعانات جیھانه ئهم
بهستراوینهتهوه. زهمینهوه به بهم ئمه ئمهن، ھهقیقیی ئهستره كان ژیانی  دهخولتهوه. وهستان
ده رباز چهرخه لهو دهتوانین زاھیدهوه ژیانی و دهســـتبهرداربوون پاكژبوونهوه و بهڕی  تهنیا ئمـــه
مرۆڤانه ئهو توانینی له بنهڕهتدا ئهمه یهكانگیر ببین. لهتهك خودادا جهزمبووندا له پاشان و ببین

.(...) رادهبوورت خۆشی و شادمانی به ژیانیان كه نییه
بوون، به ناكۆك به خۆیان بوون، نابهختیار ســـۆزمهند و بهم زۆریان گریكهكان، ھهموو نـــه ك
ئهندشهیان ھزی به ئهوان ده یانتوانی دهبزونران. دی الیهكی بۆ به ســـۆزهكانیان الیهك و بۆ زهین
«ھهرگیز ھهبوو: پرنسیپكیان ئهوان بكهن. دروست خۆیان بۆ دۆزه خ ئاگامهندیان فیزی  به و ئاسمان
له بوون: بپور شـــتكدا ھهموو له ئهوان بت ئهوهی راســـتی كهچی رهچاونهكرت!»، بپوری
(بگومان بوو لهوه دا مهزنی ئهوان گوناھدا. له  و ئایین له  ھونهری ھۆنینهوهدا، له پهتیدا، ھزرینـــی
توخمه پی لهم دوو كام ھیچ زهینیان پكهوه دهلكاند. سۆز و كه بوون) مهزن ئهوان كاته كه ھهتا ئهو
ھهردووكیاندا یه كتییهكهی  لهنو ئهوان چهشنه بگۆڕت كه بهو ئاینده سهرجهم بۆ جیھان نهدهكرا
كه ئاگری پرۆمتۆسه بهكو ئۆلهمپی، زیۆسی له نییه  بریتی ئهوان میتۆلۆژیهكه ی كردیان. ئیدیاله

درا. سزا ئه بهدی ژانی كارهی به ئهو بۆ و سهر زهمین ھنایه ئاسمانهوه له
به دهبت یهكالیهنی  دابنرت، گریكهكان سهرجهم مۆركی به گۆتمان، ئستا ئهوهی گه ر بگومان
بنهڕهتدا له ھهبووه. تایبهتمهندیان «جۆش»كی گریكهكان دهت كه توانه ئهو شـــوه ی ھه مان
یهككی ئینجا ئهوجیھانی، میستیكی، ئایینی، سۆزمه ند، یهككی ھهبوون: گریكیا له  ئاڕاسته دوو
دووهم ئاڕاستهیهی ئهم ھهقیقهتی دراو. ھهمهالیهنتییهكهی بۆ كراوه و ئاوه زگهرایی ئهمپیری، رۆشن،
رادهیهكی له ئیۆنیهكان و فهیلهسوفه یهكهم الیهن له دهكرا، ھهروهھا نونهرایهتی ھرۆدۆت الیهن له

دهبژت: ئۆرفیكدا راڤهی كۆتایی له بیلۆچ(١١) ئهڕیستۆتلیس. الیه ن له تایبهتیشدا
نه رنیی كه بكه ن قبووڵ ئیمانـــك بهگشـــتی  ھهمووان له وهی بوو زۆر بهھزتر گریك «گه لـــی 
رادهیهك تا ناوه ندی به ئۆرفی ربازی بۆیه ئهوجیھانهوه. دهباته راستهقینه ژیانی و دهكات ئهمجیھان
نه نواند، دهوهت ئایینی لهسهر كاریگهریی شوهیه ك ھیچ به و مایه وه پابه ند ئه ندامانهوه ته ســـكی
نو ھنابووه نھنیئامزهكانیان ئاھهنگه ئهسینا وهك كه پنهكرا كۆمهنه شدا لهو تهنانهت ئهمهی
تاوهكو تبپهڕت ھهزارهیهكی تهواو جارێ دهبوو پاراستبوویانن. یاســـا به و كولتهكانی دهوهته وه
پۆشاكی تیۆلۆژیانهی – بگومان له بھنن بهده ست ســـهركهوتن گریكیدا جیھانی  له  ئیدیانه ئه م

جیاوازدا». تهواو
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به ئیلیۆزییهكان نھنیئامزی چونكه ربازی نهبوو، بهم شوهیه تهواو مهســـهلهكه له  بنه ڕهتدا
بهم ئۆرفیزم، دهكرده روویان بوون، ئایینی ناخهوه  له كه  كهسانه ئه و بهگشتی تهنرابوون. ئۆرفیزم
پایهگای بكرت به بهراورد دهشـــت ئۆفیزم پایهگای دهكردهوه. پچه وانهوه رهتیان به  ئاوهزگهراكان

نۆزدهیهمدا. سهدهی سهرهتای  و ھهژده یهم سهدهی كۆتایی له ئنگالندی  متۆدیزم
ئمه دهبوو، بهم فر خۆی باوكی له رۆشنبیركی گریكی چی كه ئاشكرایه المان زۆر كهم یان
فربووبت خۆی دایكی چی له له سهرهتاكانی مندایدا ئهو كه داخۆ ئه وه دهزانین لهبارهی كهم زۆر
با پدهگهیشـــتن. تیدا پیاوان كه  كرابوو، بـــهدهر كولتوورییه ژیانه لهو بـــهزۆری –  دایكـــی  كه 
رهنگه به م بووبن، زۆر ئاوهزگهراش ئاگامهندیاندا كاری ھۆشهكیانهی له رۆشنبیرهكان ئه ســـیناییه
ھهستكردنیان ھشتبتهوه و ھزرین شوهیهكی سهردهمدا لهبارترین له تهنانهت لهپاڵ ئهمهدا ئهوان
ســـهردهمه له ئیتر كه مندایدا داكوتیبوو، یادهوهریی ترادیســـیۆن و بهقووی لهنو كه  ریشـــهی
الیهنه له بهھزتره ھهســـتكردن و ھزرین شـــوهیهی ئهم رووندهبۆوه كه بهئاشـــكرا ته نگژاویهكاندا
گریكی ھۆشهكیانهی ھهوستی ئاسان شرۆڤهیه كی به  ناشت ھهرگیز ھۆیه ئهم لهبه ر ئاوهزگهراكه.

ساغبكرتهوه.
چه ند -ئۆلومپی، نا ئایینی بهتایبه تـــی ئایین، كه  روونبۆته وه ســـهردهمدا بهتهواوی لـــه  نوترین
ناونیشانی  لهژر (Jane Harrison) كه شۆڕشـــگر كتبكی گریكی. ھزری لهســـهر بووه كاریگهر
گریكییه  ئایینی كه له جهخت دهكات نووسیویهتی، (Prolegomena to the study of Greek Religion)
 F.) نووسینهكهی ھهروهھا ھهبوون. دیۆنیسۆسی  توخمی  چ و پریمیتیڤ توخمی  چ مامناوهندیهكادا
كه  كهســـانه ئهو بۆ ناونیشـــانی (From Religion to Philosophy) ھهوڵ دهدات M. Cornford) به 
روونبكاتهوه، بهم فهیله سوفهكان لهســـه ر ئایین كاریگهریی دهدهن، گریكی فهلســـهفهی به گرنكی 
لـــه ئهنترۆپۆلۆژیهكهیدا، ھنده ئرهوه، حاهتهی  بهم پابهند یان، راڤهكانیدا، زۆری لـــه  كۆنفـــۆرد
نووسینهكهی  له خۆی بینیبتم، من كه داڕشتن ھاوسه نگترین بهم نییه(١٢). متمانهپكردن شایانی

(John Burnet)دا دهبینتهوه ...
پش شهشهمی سهده ی كه ئایینییه وه ھهستی ژیاوه ی سهرلهنوێ شهپۆلی «له دهبژت، بهرنت
شونی لرهشدا سهریھهدا، ئاییندا و زانست نوان له ناكۆكییهك گرتهوه»، ھالسی سهرجهم زایین
سهر گریكیی بهرنت دهبژت، كه «ئایینی پهڕییهوه. خۆرئاوا ناكۆكییهكه له ئیۆنیاوه بۆ روودانی
تراكیاوه كه له دیۆنیسۆس كولتی بهتایبهتی بینی. گۆڕانی  ئیۆنی ئایینی له ته واو جیاواز كیشـــوهر
پهیوه ندیی به  سهبارهت نوی تهواو توانینكی تۆوی ناودهھنرت، بهدهگمهن ھۆمر لهالی  و ھات
مهزن ھزرینكی شـــوازه جۆره ھهر گهر دهبت ھهه بگومان گرتبوو. خۆ جیھانهوه له به مرۆڤ
(ھهژان) ئكســـتاز فنۆمنی به  گریكهكان نییه تدا گومانی ھیچ بهم پاڵ تراكییه كان، بدرتـــه
له دهروون ھه روه ھا خود، كۆپییهكی الوازی تهنیا له بت دهبت دهروون زۆرتر كه دهركهوت بۆیان

بدات. پیشان خۆی دهتوانت دهرهوهی لهش) تهنیا (له راستهقینهكهیدا سروشته
خۆرھهت ئایینهكانی كـــه ئهو قۆناغهوه ھهمان نـــو گریكی بخزته ئایینی كه لـــه وه  دهچـــوو
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جگه دیكه ھهوســـتكی چ داخۆ كه زهحمهته ھهقیقهته له و تگهیشـــتن بگومان تیكه وتبوون.
به نهبوون گریكهكان كه جار دهبژت زۆر وه ســـتاندبت. مرۆڤ ئهم گۆڕانهی گهشاوه له  زانســـتی
له ئه مه بهم نهبوو، كاھینانیـــان توژی ئهوان چونكه خۆرھهتی، كارهكتـــه ر خاوه نـــی ئایینكی
دوای دۆگمه كان تهنیا ئـــهو ناكات، دروســـت دۆگم كاھین ئاخر ھۆكار. به ئهنجامه دانانی بنه ڕه تـــدا
خاوهنی گۆڕاندا ســـهرهتاییهكانی قۆناغه له خۆرھهتیش گه النی لهمه جگه وهردهگرـــت. دانانیـــان
گۆڕانه، نهك لهو مایهوه بهدوور گریكیا لیدهدوین. لرهدا ئمه كه مهغزایهدا لهو كاھیـــن نهبوون

بوو. زانستی فرگهگه لی خاوهنی ئهوهی  لهبهر بهكو نهبووبت، كاھینی ئهوهی لهبهر
خودی بهقهد دیكه وه روانگهیهكی له بوو، جا گهرچی نوێ روانگهیهكهوه له (ئاخر نوێ ئایینـــی 
تا گۆڕانهكهی. لوتكه ی به گهیشـــت ئۆرفییهكاندا كۆمهه دامه زراندنی بوو) لهتهك كۆن مرۆڤایهتی
كۆمهنه زۆر ئهو بوو. سهرچاوهییان ئاتیكا نیشـــتمانی كه دهبینین بكات، دیدمان ب رادهیهی ئه و
بوون كه ئهوتۆ ركخراوهی  لهمه جگه سیسیلیا، ئیتالیا و باشـــووری له بهتایبهتی ته نینه وه، خرا
ھلنهكان بۆ كه  ھهبوو تایبهتییان تهواو مۆركی دوو بهم دهكرد، دیۆنیسۆســـیان كولتی خزمهتی
ئهوان سروشـــك، بۆ دهگهڕاندهوه خۆیانیان ئایینییهكـــهی ئـــهوان ئۆتۆرتییه بوون: تـــه واو نوێ
دهگرت، خۆ له تیۆلۆژییهكهی ئهوانیان كه ھۆنراوهكان ركخرابوون. كۆمههی تایبهتی وهك ھهروهھا
دهیتوانی ھۆیه لهبهر ئهم ھادس و بۆ بوو دابهزی  كه  ئۆرفیوس ئۆرفیوس دادهنران – ھۆنراوه ی به
لدهكرد». ئهوجیھان ھهڕهشهیان له كه ببات ئهوتۆدا مهترسیی بهنو له لهش ئازادكراو دهروونی

دهكات دیاری ئیمانهدا و ئهو ئۆرفی ئیمانی نوان له ھاوشوهییهكی سووڕھنه ر بهرنت پاشان
ھیچ ناشت بوایهدایه كه له و بگومان ئهو بوو. ســـهروه ر ھیندســـتان له ســـهردهمدا كه  له  ھهمان
سهرچاوهیی واتای  پاشـــان روو دهكاته بهرنت ھهبووبت. ئیمانهدا دوو ئهو نوان له په یوهندییهك
ئۆرگیی  بهكاریان دهھنا. مهغزای ســـاكرامنتدا له  ئۆرفییهكان (Orgie) كـــه «ئۆرگیی» وشـــهی
له تاوهكو بهخســـنت دهروون و دهرفـــهت بۆ پاكژ بكاتهوه ئیمانـــدار ده بـــوو ده روونی كهســـی
ئۆلهمپییهكانهوه، كاھینه كانی كولته پچهوانهی به ئۆرفیه كان، رزگاری ببت. زایینهوهكان سووڕی
كۆمههی وهك واتا بكهیـــن، دیارییان وهك كلســـه دهتوانین ئمه  كه دامهزرانـــد، ركخراوگه لیـــان
تهنیا ره گهزهكهی  ھۆزه كهی یان ســـومعهی له به دهر یهكك ھهموو تیدا دهشـــیا كه ئهوتۆ ئایینیی
ئهو بینیی : كۆمهنـــهدا ئهو كاریگهریی له ژـــر  مرۆڤ وهربگیرت. نھنییـــهوه به ڕـــی  فركاریی

رابهریبكرت. فه لسهفه یهكهوه  الیهن له گهر بژی دهتوانت
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پهراوزهکان:
رسای شوهی له بهم بابلییه كان ھهبوون، و میســـرییهكان الی له جیۆمهتری كهمكی و  ١-ئهریتمتیك
لهسهر سهلماندنی ددوكتیڤیان كه ئهوان بوو، ئهوه  بوارهدا لهم سادهدا. نوكردنهوه یهكی گریكیانه  و پراكتیكی 

بناغه ی  گریمانه ی  گشتی  ھنایه  ئاراوه .                             
ئاژه ن»، سهروهری «جهنابه له  بوو بریتی كه ھه بوو مردكی یان دووانه ) (وهك ھاوته مهن برایهكی ٢-ئهو
ئاســـیای بچووك «مهزنه دایك»ی  به ئهرتمیس درهنگتردا به واتایه. له ســـهرده مكی كهمتر مرده به م ئهم

دانرا.
ھما دهگهیهنت. (حوشتر) «مك» واتای حیبرییه، ئه فلبی پیتی سیهم كه «گیمل» نموونهیهك: -٣

خهتهكه. پكھاتهیه كی بهكارھنانی به كراوه كه حوشترك داڕشتنی بریتییه له پگونجاوهكهی
4-Gilbert Murray: Five Stages of Greek Religion, S. 67

بۆ ئـــهو دهگهڕننهوه كهس ھهندك مهزهنه یه. پاپهندی  بهھـــز زۆر زهردهشـــته وه به ٥-مرۆڤ په یوه ســـت
بوانه : پ.ز. ١٠٠٠ی نزیكهی سهردهمی 

Cambridge Ancient History, Band IV, S. 207
  6-Übersetzt von Herm. Diels. (Anm. d. deutschen Übersetzers

بچووكیان ئاسیای رۆخی سهرجهم كه فارسهكان بوو، ئهوه  بهسهر ئهسینادا سپارتا سه ركهوتنی سهرهنجامی -٧
به شهدا  ئهم بهسهر فارسهكانی مافی (٣٨٧/٣٨٦ پ.ز.) ئانتالكیداس ئاشتیی پهیمانی (داگیركرده وه)؛ سهندهوه

ئهلكساندهر. دهوهتهكهی سهر پهیمانه خرانه ئهم ساڵ دوای پهنجا نزیكهی  ناوچانه ئهو راستاند.
8-J. E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, S. 651
9-Vergl. Rose, Primitive Greece, S. 65 ff

گۆڕێ . ھنراوهته ئهلكوھولهوه بهڕی مهستییهی ئهو نهك ھۆشهكییه مه ستیی له مهبهستم -١٠
11-Beloch, Griechische Geschichte, Band I, S. 434

بشارمهوه . پالتۆن دیالۆگهكانی لهباره ی كۆرنفۆرد كتبهكانی به خۆم سوورمانی ناتوانم بهم -١٢

فهرھهنگۆك
درینهكان زانستی پاشماوهی كولتووره ئاركیۆلۆژی :

(شقراء) بلۆند:
ژیارییهوه. رووی له دواكهوتوو بكولتوور، بهڕبهڕ:

كۆدهكرانهوه. خوداكان ھهموو كه تیدا بتی  (پیرۆزگهیهك) تمپلك پانتیۆن:
ئایندهیی. گۆڕانی راگهیاندنی پرۆگنۆز:

ژیارییهوه. رووی گهشهی سه رهتایی له پریمیتیڤ:
ھهیه. سهروهریی و گهیه نراوه رابوردووهوه له كه ئهوهیه  ترادیسیۆن:

گا. زۆرانبازی تۆرئادۆر:
تاكهكهسك. ده سهتداریی تیرانیس:

خوداناسی. زانستی تیۆلۆژی:
گشتتییهوه. له مهئریفه بردنهوهی  (ھه ھنجهرانه)، ددوكتیڤ:
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كۆمهیهتی بۆگهنبوونی له دهبت نیشانهی داوهشانه؛ كولتوورییهوه، كه گهیینی بهڕی تكچوو دكادنت:
كردبت. بۆگهنی كولتووریدا گهییویی له نییه  مهرج چونكه  بكرتهوه، جیا دازناندا واتای له

ھهوهسئاسای بهزهبر. و تاكهو دهسهتدارییه كی دسپۆتی:
ھاڤركی سیاسی پارتی تیدا واتای مۆدرندا كه له دمۆكراتی گهل. جیاوازه له دمۆكراتی: دهســـهتداریی

دهكهن. دهسه ت گهیشتن به
خودادا. بهزهیی پناوی وهرگرتنی ئایینی له كرداركی ساكرامنت:

سپۆنتان:(عهفهوی).
بزون ڤۆكال:

داخراو كۆمهیهتیی كاست: توژی
نهبزون كۆنسۆنانت:

ھهیهپارزی. كۆنسهڤاتیڤیزم:
(شهعیره). ئایینی پهیهوكردنی  كولت:

مرۆڤخۆری. كهنیبالیزم:
ســـه ریھهدا، ئهنگلیكانیزمهوه له ھهژدهیهم كه ســـهده ی بوو ئینجیلی ئایینیی بزووتنهوهیهكی  متۆدیزم:

بهواتای  سۆسیال. كاری و ئایینی تایبهتیی  راھنانی له بوون بریتی كرۆكییهكانی  مۆركه  
ئایینی دیۆنیسۆسدا. له حالھاتووهكانه ژنه منادهكان: ناوی

ئیسالمدا. له سۆفیزم نموونه بۆ نھنیخوازه، ھۆشهكی-ئایینی ربازكی میستیك:
میستیكگهرایی. میستیسیزم:

ئهنتیكهدا. گریكیای له پنھنییهكان ئاینییه  سروته میستریوم:
بوات. (یان ئیدیۆلۆژییهك) ئایینك بنهماكانی لهسهر كه بهتهواوی كهسك ئۆرتۆدۆكس:

گریكیاوه. دهكهوته باكوری و بوو خوداكان ژیانی شونی  كه  ھاتووه ئۆلومپیۆسه وه له كوی  ئۆلومپییهكان:
  كهواته: خوداكانی  ئۆلومپ.

بوونناسی. ئۆنتۆلۆژی:
ژرجیھان. خودای مردووان، جیھانی ھادس:

بهگزادهیی كهسكی چهند دهسهتداریی ئهریستۆكراتی:
پهیوهندیی و شـــون بهڕـــی مرۆڤـــان قـــهده ری و جیھـــان نـــو روودانهكانـــی  ئه ســـترۆلۆژی : راڤـــه ی 

 ئه ستره كانه وه .
گرافیكئاسا. داڕشتنی ئیدیۆگرام:

وشه. مژووی و سهرچاوه زانستی ئتیمۆلۆژی:
بوو ئاھهنگك نزیكی ئهسیناوه. ئلیۆزینییهكان كه ناوچهیهك بوو له ئلیۆزیسهوه ھاتووه له  ئلیۆزینی:

مخودای  به پیتی . دمتهری ئابرووی بۆ  

سهرچاوه:
Bertrand Russell. Philosophie des Abendlandes. Köln 2002
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ري پۆرته ر
له  فارسييه وه : ڕبين ھه ردی

رؤشنطةري: يةكَيتي يان فرةيي؟

یه كك له و به ھایانه ی  بیریارانی  رۆشـــنگه ری  زیاد له  ھه موو شـــتك نرخیان بۆ دائه نا تیوره ی  
گه ردون نیشتیمانی  (cosmopolitanism) بوو. ئه وان بوایان وابوو كه  عه ق به شوه یه كی  یه كسان 
ســـه رجه م جیھانی  خستۆته  ژر تیشكی  خۆیه وه . لره وه  بوایان به  پوه ركی  ھه مه كی  دادپه روه ری  
ھه بوو كه  به ھۆی  یاســـایه كی  سروشـــتیه وه  (normative natural law) دیاری  ئه كرا. سه ره ڕای  ئه مه  
به  بوای  ئه وان ته نھا یه ك سروشتی  یه كسانی  مرۆیی بونی  ھه یه و ھه موو خه كی  دنیا له  «چینه وه  
تا پیرۆ» به شـــوه یه كی  سه ره كی  خاوه ن خه سه ت و دروشـــمی  یه كسانن. له به رئه وه  یه ك له و ژانره  
ئه ده بیانه ی  بیریارانی  رۆشـــنگه ری  حه زیان لئه كرد ئه وه  بوو له  زمانی  «مرۆڤناســـكی » بگانه وه  
(بۆ نمونه  حه كیمكی  ئرانی ، كه سایه تی  گره وه ی  «نامه  ئرانیه كان»ی  مۆنتیسیكۆ) خراپه كاری  و 
گه وجایه  تی  نه ك مرۆڤی  ئه وروپی ، به كو گه وجایه  تی  مرۆڤی  به شـــوه یه كی  گشـــتی  له چوارچوه ی  

ته نزدا ده رئه بی.
فه یله سوفانی  رۆشـــنگه ری  گاته یان به  ناســـیۆنالیزمی  كورتبینانه  و سه رجه م شوازه كانی  تری  
پشـــداوه ریه  ته سكبینانه  الدی ئاســـاكان ئه كرد. ئه وان خه كانی  جیھانی  بوون و ئاره زوی  ئه وه یان 
ئه كرد خۆیان  نه ك وه ك ھاوتیانی  فه ڕه نســـا، ســـكۆتله ندا یان ســـوید، به كو ســـه ر به  كۆماری 
نونه ته وه یی زانست و ئه ده ب بزانن. لره وه  بیریارانی  ئه م سه رده مه  به چاوی  ئافرینكردنه وه  ته ماشای  
ئه نته رناســـیۆنالیزمی  فه یله سوفانی  ره واقی  سه رده می  درین و شارستانیه تی  ھاوبه شیان ئه كرد كه  له  
ســـه رده می  ئیمپاتۆری  رۆمدا نه ته وه كانی  دانیشتوی  كه ناری  ده ریای  سپی  ناوه ڕاستی  یه كخستبوو. 
له مانه ش تپه ڕت زمانی  التین ھشـــتا وه ك زمانی  ھاوبه شی  له نوان ئه ھلی  زانست و زانیندا سودی  
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لهدهســـت خۆی گرنگی ھواش ھواش ھهژدهدا ســـهدهی له التینیش زمانی ئهگهر لـــ وه رئهگیرا.
جگه ی فهڕهنســـی واته تر، (lingun franca)ی  ئه نتهرناسیۆنالیســـتی مامناوه نده زمانكی  ئـــهدا،

ئهگرتهوه.
كاترینی گهوره و ڤۆتر یان فردریكی گهوره
شتیان یهك بۆ فهڕه نسی  زمانی  به دیدرۆدا لهگهڵ
خۆی كتبی یه كهم گیبینیش ئیدوارد ئه نوســـی،
مهسهلهیه دا لهم بوكردهوه. فهڕهنســـی زمانی به 
وهك زمانی فهڕهنســـا زمانی ھهیه. ئالۆز خاكی
ســـبرانتۆی زمانی وهك بهكارھنانكی  گشـــتی
و بادهســـتی بوبونهوهی  زۆرك بۆ بهم ھهیه.
ئهو بهمانای  ســـهردهمهدا لهم زمانی  فهڕهنســـی
بوون بهشك فهڕهنسی بیریارانی كه بوو راستیه
مژوونوسانهش ئهو رۆشـــنگهری. له  پشهوانی
رۆشنگهری ئهنتهرناسیۆنالیزمی بۆ ئاماژهیان كه
به گریمانهیه یان ئـــهو ھهمانكاتدا لـــه كـــردووه ،
پشـــكهوتنی كـــه وهرگرتـــووه به گه نه ویســـت
تیشكهكهی بوبونهوهی بۆ فهڕهنسا له رۆشنگهری
گرنگیهكی ناوچهكانی تری ئهوروپادا له  ھهمـــوو
لهم ھهر مارسك ھه بووه. بۆ نمونه چارهنوسسازی

ھهركهس بوه». فهڕهنسی دیاردهیهكی یهكه مدا پلهی له «رۆشنگه ری كه رایدهگهیهنت ئاراستهیهدا
ئهبت. قوتدا غهرق تاریكیه كی له  بت، دورتر له پاریس جگهیه ك

كلتوریه كانی و فكری چاالكیه «راستهقینه» لهگهڵ به دانهی رۆشنگهری یهكسانكردنی دانه بهم
رۆشـــنگهری بزوتنهوهی زادگای ســـه رهكی یهكهم خۆیدا دنت. بهدوای جدیتر ھههی فه ڕه نســـا،
ڤۆلتر، و مۆنتیسیكۆ وهك مهزنی  له دهركهوتنی كهســـانی نهبووه. بهر فهڕهنسا به ھیچ شـــوه یهك
ھۆهندا كۆماری له بهتایبهتی و فهڕهنسا سنورهكانی دهرهوهی له رادیكال رۆشنگهری بزوتنهوه یهكی
سهرچاوهی رۆشنگهری سهیری خودی پویسته لرهوه  بوو. خرۆشدا له جۆشو لهسهدهی ھهڤدهھهمدا

بكه ین. فهڕهنسا له
جیھانبینی سهرتاسهری ئهوروپادا تیورهی له بهرجهسته ئهوهیه ئهگهرچی رۆشنبیرانی تر خاكی
و سیاسهتهكان ســـهرقای بهقوی ھهمانكاتدا له بهم تهواوی قهبوكردبوو، به  كۆمســـمۆپۆلیتیان
ھهر مهسهلهكانی لهگهڵ بهرخوردكردن بۆ ئهبوو و بوون خۆیان ناوچهییهكانی نهتهوهییو مه ســـه له
گریمانهیهی ئهو قهبوكردنی لرهوه بگرن. لهبهرچاو ناوچهیهیان ئهو تایبهتی ئه ولهویاتی ناوچهیهك،
ناشرینیهكانی و بهگژاچونهوهی خراپی وهك فهڕهنسی رۆشنگه ری سهرهكی فهیلهسوفانی سهرقای كه

جون لوك
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پهرهسهندنی رونكردنهوهو پداویستی  و سانســـۆر دهرهبهگایهتی، ئیمتیازاتی كاســـۆلیك، مه زھه بی
له ناپۆلیهوه سهردهمه ئهم بیریارانی زوربهی  فكری ســـهرقای  خۆبهخۆ ماتریالیستی، فه لســـهفهی
رۆشنگهری شواوی  یهكجار بووه، ونهیهكی سنت پترزبۆرگیش تا برمنگھامهوه له تا ئۆپســـاالو
مهسهلهكانی سهرقای ناوچهیهك رۆشنبیرانی ھهر كه له بهرامبهرماندا دائهنت. راســـتیهكهی ئهوهیه
لهناو «رۆشنگهرانه» رگهچارهی بۆ ئهم مه ســـه النه ئهدا ھهویان خۆیان بوونو ناوچهی كۆمهگاو

بدۆزنهوه. كلتوریهكانی خۆیاندا بهھا
مهسهالنهیان ئهم تر كهسانی بنهڕه تدا له بهرلهوهی  رۆشنگه ریان مهسهلهكانی ھۆهندی  بیریارانی
كۆماری ھۆهندا جهختی لكردووه (schama)شـــاما ھهروهك چاره ســـهر كردبوو. كردبت، ئه زمون
پاشان فهڕهنسیهكان و سهرهتا ئیسپانیهكان بوو. (generis sui) تاقانه وتكی حهڤدهدا لهسهده ی
فهڕهنسیهكان نه ئیسپانیهكانو نه  بسنهوه. جیھان نه خشهی  له وته ئه م سهربازی به ھزی ھهویاندا
مژوو گه واھی بهپی ئه مانهشدا ھهموو لهگهڵ تكبشكنن. ھوهندا یهكگرتوی كۆماری نهیانتوانی
بۆ مانهوه  شانسكی ھیچ نهیئهتوانی ھوهندا وهك سهرسوڕھنهری كۆمهكی كالسیكی، زانینی  و
و پرۆتســـتانت ھهر نهك جیاوازهكان مهزھهبه و گروپه ئهتنـــی وتهدا له م ھهبـــت. وه ك وتـــك
كۆماری ئهژیان. پكهوه ئارامیهوه بهوپهڕی موسومانهكانیش و یهھودیهكان بهكو كاســـۆلیكه كان
الیهكه وه شـــانی  له كه  (political hybrid) بوو پهیوهندیخوازی سیاســـی بونیادكی زۆرتر ھۆه ندا
شارهوانی دهزگای به له الیه كی دیشهوه  بوو، رماندا له دۆخی كه دۆگمایی كۆماركی ســـهر دادابووه
لهوهی  زیاتر ھوهندا بوو. یاسایی رژمی روكه شی تهنھا الســـایكردنهوهیهكی (stadholder) خۆیهوه
ماوهتهوه، بۆ میرات به پۆستی خۆیان پایهو كه  بوبت ئهرستۆكراته سهربازیهكاندا دهسه تی لهژر
لهڕی بهكو زهویهوه، له موكداری نهك سامانیان كه بوو سیاسهتمهدارانی شاریدا لهژر دهسهتی
بهپی چونكه «كۆمـــاری» نهبوو، كالســـیكیش به مانای ئهم وته دهھنا. بهدهســـت بازرگانیهوه
ھانی ژیاندا، له گـــهڵ فهزیهتهكانی  ھاوكات ئه بت كۆماری سیســـتهمی درین حیكمه تی  سیاســـی
بهم بۆرژوازیه بكاتهوه. رهد «تهجهمولی» ئهخالقیاتی و بـــدات پكردن قهناعهت یان باوهڕھنان
خۆیان گهورهی سامانی له چژیان بئهندازه بنهمایهوه، ئهم پچهوانهی به ھوهندا شارنشینهكانی

وهرئهگرت.
بهدروستی كهس ھیچ بوو و ب مانا دیاردهیهكی كهسهوه زۆر كۆماری ھوهندا له دیدی ئهمه لهبهر
چاوهڕوانیهكانهوه ھهموو بهپچهوانهی ئهمانه شدا ھهموو لهگهڵ بكرت. لهگهدا چی ئهبت نهیئهزانی
بهمشوهیه پشكهوتوو. و سهركهوتوو زۆر وتكی به بوو ھه ڤده دا له كۆتاییهكانی سهدهی ھوهندا
له بوون رزگار واقعی: شتكی به بووه كه  رۆشـــنگهری دروشمهكانی ســـهقامگیری نمونهی  بوو به 
ئاشتیخوازانهی (بهرژه ) سیاسه تی و خوشـــگوزهرانیو مهزھهبی، لكبوردنی  و فرهیی ســـته مكاری،
چاپخانهی به زانســـتی و بهرھهمی به سیاســـی، به وهرگرتنی پهنابهرانی ھوهندا كۆماری  ده ره كی.
ئابوری پشكهش كۆمهیهتیو پشكهوتنی بۆ خوازراوی نمونهیهكی خۆی، پشكهوتووی و مۆدرن

ئهكرد.
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و ته قدیر روبهروی حهڤدهدا سه دهی له ھوهندا درهوشـــاوهی ئهزمونی ئهمانهشـــدا ھهموو له گه ڵ
كه نهئه كردهوه له وه جدی بیری  به رۆشنگهری فهیلهسوفانی یهك له ھیچ نهبۆوه. زۆر ستایشـــكی

روسیا ئهتوانت یان فهڕهنسا، پرۆس
مۆدلی لـــه پهیـــهوی یـــان ئه بت
فهیلهسوفانی بكات. ھوهندا سیاسی
سوكایهتیان ئهرستۆكرات، رۆشنگهری
كاســـبكارانی وه ك بـــه  ھوهندیهكان
پارهپهرســـت ئهكرد. و پیســـوپۆخ
به ســـوكایهتیان كه  به ھهمانشوهی
ئهم لهبهرئهوه ئهكـــرد. یه ھودیـــه كان
سهرسوڕمانی توشی ھیچ مه ســـهلهیه
ھـــه ژدهدا ســـهدهی له نه كـــردن كـــه
كۆماری كلتوریهكانـــی ده ســـتكهوته 
دهســـه تگرتنه ھاوشـــانی  ھۆه ندا،
كه لهژر ئۆلیگارشـــی دارایی ده ستی
دهوهمهندو بانكدارانـــی ده ســـهتی
بـــوو، نونهتهوهییـــهكان بازرگانـــه
ھوهندا لهناوچـــوو. ھواش ھـــواش

زانستی و بهرھهمه به رھهمھنانی له ســـهربهخۆی چیدی پشككی ســـهدهی ھهژدهدا له  ناوهڕاستی
بایهخی كتب، بوكردنهوهی  پیشهسازی چاپو سهرهكی وهك ناوهندی تهنھا نهبوو، فهلسهفیهكاندا

پاراستبوو. خۆی رابردووی
ئهم مهسهلهیه بكرته وه. رهت ســـادهیی به بوارهدا لهم تاكانهی بهریتانیا ئه زمونی ناكرت به م
كۆمهكی مهزن فهڕه نسا، ســـهدهی ھهژدهدا نهیتوانیبوو وهك له  ئینگلتهرا كه قه بوبكرت ئه بت
تیوره سهرجهم نهخشهدانهری كه رۆشنبیرانك دروستبكات. بهرجهسته و سهرهڕۆ له  رۆشـــنبیرانی
ئهخالقیو مهسهله  لهبارهی تیوری وتوژی و ئازاد بیركردنهوهی سیاسهت، بواری له بوو رادیكالهكان
یهكهمو جۆرجی ســـهردهمی له ئینگلتهرا تاریكبینی لهبه ر مهســـهلهیه ئهم جنســـیه كانهوه. بهم
سهدهی سهرهتای دامنی له ئینگلتهرا كه بوو له بهرئهوه پچهوانهوه  به تهواو بهكو نهبوو. دوھهمدا
كه فهردیه كان، ئازادیه و مهزھهب سیاسهت، بواری له بوو چاكسازی ئهنجامدانی ســـهرقای ھه ژدهدا
دواجار بونو بهئهنجامگهیاندنی خوازیاری سهدهی ھهژده سهرتاسهری فهڕهنســـا بیریارانی رادیكالی

نهبوون. سهركهوتوو ھیچ مهسهلهیهشدا لهم
حكومهتی توانیبویان ١٦٨٨دا سای له  «شۆڕشی دره وشاوه» پاش ئهنجامدانی ئینگلتهرا خهكی 
نهك ئهگهرچی واقعی، ئاسانگیری و لبكوردن فهردی ، ئازادی پهرلهمانی، نونهرایهتی و دهستوری

سميس ئادام
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فهیلهســـوفانی دابمهزرنن. رۆژنامه گه ری ئازادی دهربینو را ئـــازادی ،مهزھهبی كام لكبوردنـــی
لیباڵ رژمكی  ركخســـتبوو: رۆشـــنگهر كۆمهگایهكی وردیان بۆ نهخشـــهیه كی وه ك جۆن لۆك
فهرمانهوا، پش پایهی پایهی خهك لهپشبونی سروشتی، و یاسای مافی فهردی بناغهی له ســـهر
ئابوری سیاســـه تكی چوارچوهی له موكایهتی مافی بهپیرۆزدانانی عهقنـــی ، مه ســـیحیهتكی 
دواجار ئاراســـتهیهكی كۆمهیهتیو گۆڕانی دروســـتكردنی بۆ پهروهرده توانای به بوابوون لیبرادا،
بۆ مرۆڤ توانای بـــه و بوابوون زانین پشـــكه وتنی به ســـه بارهت ئهزمونگه ریانه ســـه ره رۆیانه ی

رگهی ئه زمونهوه. له و پهرهسهندن گۆڕانكاری
بووبونهوه پداویستی روبهروی ھهژدهدا سهدهی له ئینگلیزی رۆشنبیرانی كه مهسهلهی سهرهكی
نوێ، بهكو چاالككردنی رژمكی نهبوو بۆ بهرنامهیهك داڕشتنی نهخشه و یان له رژمی كۆن رهخنه
ئهوهنده ئایا بوو، سهرهرۆیانه ئهزمونكی خۆی ئهمه بوو. وت سیاســـی ریفۆرمكراوی سیســـتهمی
یان بگونجت؟ كۆمهیهتیـــدا سیاســـیو ســـهقامگیری لهگهڵ ئهیتوانی فهردیهكان راده ی  ئازادیـــه
حكومهتی یان ئاژاوه دروســـتبونی ھۆی ئهبووه ئه ڕوخاو بهناچار دهستوری ســـنورداری حكومه تی
كاریگهری پشـــھاته، رگری لهم بۆ و بهرفـــراوان شـــوهیهكی  به ئینگلیزی ره ھا؟. رۆشـــنبیرانی
ئهم ئه سهلماند. تكهودا دهســـتوری حكومهتكی له ھاوســـهنگكهریان كۆنتۆڵ، میكانیزمهكانی
دهستوری لهناو پاشتر كاریگهریی خۆیهوه، خستبووه ژر به توندی مۆنتیسیكۆیان كه میكانیزمانه
تایبهتی گرنگی خاوهن مهسهلهیه ئهم ھیوم) تگه یشتنی (بهپی لهھهمانكاتدا دانران. ئهمهریكادا
چاكبكرت كه له شورایانهوه ئهو بهھۆی ئهبت حیزبیهكان سیاسهتی دروشمســـازیو كه  بوو خۆی 

دروستكراوه. پسپۆرهوه ئهزمونو به خهكی
شهخسیهكان داراییه كههكهكردنی  كه ئایا بوو ئهوه كهمتری نهبوو گرنگیهكی كه  تر مهسهلهیهكی
ئه گونجا؟ كۆمهیهتیدا یه كتی لهگهڵ بوو)، پیشهسازی شۆڕشـــی و ئیمپراتۆری سهردهمی (ئهمه
بهرامبه ر له كۆمهیهتیهكان چینه ئه لهرزنی، ئازادی بناغهكانی شهخســـی ســـامانی یا زیادبوونی
مهترسیانه ئه و ئهمانه دهستوری؟ حكومه تی گهندهی ھۆی ئهبته و دائه نت یه كدا دوژمنی و یهك
چۆن وهك بونهوه ؟ روبهروی (commonwcahh) «كۆماریه ت» كالســـیكیه كانی ئایدۆلۆژیا كه بوون
خۆی ھوشیارانهكهی پارادۆكسه پشكهشكردنی مندویل به برنارد ھهژدهدا سهدهی له  ســـهرهتاكانی
له تر جاركی پشكه شكردبوو، خۆشبینانهی رگهیهكی سهرهوه مهســـهالنهی ئهو وه مدانهوهی بۆ
تر خوشبینانهی رگهیهكی سیاسی، ئابوری سیستهمهكانی  یارمهتی  به سهدهیهدا ئه م كۆتاییهكانی
پویست شهخسی بهشوهیهكی سامانی زیادبوونی خۆشبینانهیه ئهم تگهیشتنه بهپی دهركهوت.
بهگه نهویست بهشوهیهكی كۆمهیهتی خوشگوزهرانی  و نهتهوهیی سامانی زیادبوونی ھۆی ئهبته
یهكتی خۆی بهســـهرهی و ئهمهش تاكهكان نوان پهتهكانـــی پهیوهندی  بهھزبونی ھۆی ئه بتـــه

چینایهتیهكاندا. درزه لهبهردهم رگر ئهبته و ئهكات پته وتر كۆمهیهتی
«تاكباوهڕی ئهنا كه ناویان شـــنایه پئهھ مه ترســـیهكی ئهخالقخواز بیریارانی له به رامبهردا
ئهوان ئامانج). وه ك شهخسی سودی (بهدهستھنانی (possessive individualism) خواز» موكایه تی



2
0
11٦٥ ژماره 

سیانزهههم 29 سالی

ÚœÚé€Úœ Î ä ÿÓœ

داڕزانی ھۆی ئهبته كه دۆخك ھۆی «دۆخی ھهلپهرستی»، ئهبته ئاراستهیه  ئهم كه وابوو بوایان
ئهدیســـۆنهوه له بهرجهســـتهی بهریتانیایی بیریارانی بهم مرۆڤ. له مرۆڤ نامۆبونی كۆمه یهتیو

بوكـــراوهی  نوســـهرانی ســـتیلی و 
(The Spectator) «تهماشـــاكار»
ھـــهژدهوه له  ســـه رهتاكانی ســـهده ی
وه ك ســـكۆتلهندی تا مامۆســـتایانی
له ســـتیوارت دۆگالد و جـــان میـــالر
رۆشنگهریدا، سهردهمی  كۆتاییهكانی 
ھه بوو. بهیهكیان ناكـــۆك تهواو دیدی
پشكه وتنی ئهوان تگهیشتنی بهپی
مهســـرهفكهر كۆمهگایهكی ئابـــوری
رهفتاری عـــادهتو كه دروســـتئهكات
ئارامی ئاشـــتیو دهپاوت، خه كی
ناســـك ھهســـتهكان به رپـــا ئهكات،
زنجیره بـــه مرۆڤـــهكان و ئه كاتـــهوه
یهكهوه به مامهه سهواو نادیارهكانی
سیســـتهمی ئه به ســـتتهوه. ئهگـــهر
بكرت، دهرك دروستی  به سهرمایهداری 

پچهوانهوه بهكو به كۆمهیهتی، لكترازانـــی ھۆی نابته ھهر نهك سیســـتهمه  ئهم ده رئهكهوت
به رجهستهی رۆشـــنبیرانی لرهوه گرئه دات. بهیه كهوه پتهوتر كۆمهگا بهشـــوهیهكی به شـــه كانی
مهسهله چارهسهری سهرقای بن، ئهبستراكت بهرنامهی داڕشتنی خهریكی  لهوهی زیاتر بهریتانیایی

بوون. عهمهلیه كان و تایبه تی
روداوی كه راســـته بهرجهســـتانه نوســـهره و رۆشـــنبیر ئهو بۆ ھه مویان پش ئه م مه ســـه لهیه
ئابوریهوه لهروی ھهژدهدا سه دهی سهره تاكانی له سكۆتلهندا دروستكرد. سكۆتلهندا له رۆشنگهریان
ســـهربهخۆی  (١٧٠٧) پهرلهمانی بوكراوهی «یهكتی» بهپی بوو. دواكهوتوو بهڕژه ناوچهیهكـــی 
ھهوهشاندنهوهو ھۆی بووه (jacobitism) یاكۆبیتیســـم سهرنهكهوتنی ھهوهشـــایهوه. سكۆتلهندا
كاردانهوه له ئادام ســـمیس و ھیوم وهك دیڤید ســـكۆتلهندا بیریارانی مهزنی وت. زیاتری  الوازبونی
نهخشهی یان رابردوو، مهزنتی شكۆ و بۆ نهئهگه ڕانهوه تواناییهوه لهرووی ب بارودۆخه به م بهرامبهر
پهیوهسته ئایندهی سكۆتلهندا نهئهكشا. ئهوان تدهگهیشتن ســـهربهخۆی سكۆتلهندا بۆ یۆتۆپیان
ئهوان وردهكانی نوێو شكردنهوه ئابوریهوه. پیشهسازیكردنی خرای كۆمهیهتی و مۆدرنكردنی به
بازرگانی، دهستكهوتی ئابوریهكانی و یاسا سیستهمی سهرمایهداری كۆمهیهتیهكانی پشمهرجه  بۆ

دروستیكردووه. سكۆتلهندا رۆشنگهرانی عه مهلی بلیمهتی كه گهورهن

ظولتَير
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لهبارهی پكه یـــان تكهڵو و جۆراوجـــۆر ھه ســـتی ئهوروپا كیشـــوهری ئه گه ر رۆشـــنبیرانی
دهســـتكهوتهكانی بهرامبهر دودیه كیان ئهوا ھیـــچ ھهبوو، ھۆهندا رۆشـــنگه ری ده ســـتكه وتهكانی
نامه بوبونهوهی به گرتبۆوه، ئهوروپای سهرتاســـهری په رســـتی» كه «ئینگلیز نهبوو. به ریتانیا
سیاسی، ئازادی  زۆری ستایشـــكی بهرھهمه ئهم بوبۆوه. زیاتر (١٧٣٣) ڤۆتر فه لســـهفیهكانی
زانستیهكانی دهستكهوته كلتوریو مۆدرنهی ئابوری، پشكهوتنی مهزھهبی، ئاسانگیری لكبوردنو
رۆمانی رۆبینسۆن له  ئینگلیز داھنانه كلتوریهكانی نیوتن)ی ئهكرد. دۆزینهوهكانی له ھهمویان (بهر
السایی كرایهوه. ڤۆتیر فراوان تریشـــدا بهشـــوهیهكی له بوارهكانی دۆفۆ بهدواوه بهرھهمی كرۆزۆی
عهمهلی به ئایندهیهشـــی ئه م و ده بینی ئه وروپا لهوێ ئایندهی ئینگلتهرا بـــۆ خۆیدا له  ســـه فهری

ئهزانی.
ھاوكاریهكی له ئهبوو دهربار بهردهوام كه بوو میانهو ئینگلتهرا خاوهن دهســـتوركی حكومهتی
حكومهتی سنورداركردنی  كه وابوو بوایان له بیریاران زۆرك ئهنجومهندا. ھهردوو لهگهڵ بت ئاۆزدا
بازرگانان، (ھونهرمهندان، مهدهنی كۆمهگای كلتوریه كانی ئابوری و بهشـــه بهمشـــوهیه، ناوه ندی
خۆبهخۆ شـــوهیه كی به  مومكین شوهی  باشـــترین به كه ئهدات ھان مامۆســـتایان) پیشـــه وه ران،
ئهستهم به زۆر شونهكانی تر بۆ سیتسه مه ئهم گواستنهوه ی ئهمانه شدا لهگهڵ ھهموو پهرهبسنن.

بوو. مومكین
روباری رۆژھهتی له  كه ئهمانیهكاندا پاشایه زۆرك له شازادهنشـــینه كانو له تپهڕێ له مهش
لهم دھاتی ئابوری بوون. دهســـهت تهختی لهسه ر ئه رســـتۆكراته فیودالهكان ھشـــتا ئالپ بوون
ته كنۆكراتو ژمارهی و بوو له خـــوارهوه  زۆر بوو، ئاســـتی خوندهواری الواز و دواكهوتوو ناوچانـــهدا
ئابوری سیســـته می بادهستهوه، گۆڕانی دهرونی لهناو بتوانن كه  پشـــتگیریهك به كارخانهدارهكان
دۆزینهوهی ئهوروپا، كیشـــوه ری ناوچهكانی له زۆرك له لرهوه بوو. كهم دروســـتبكهن، بنه ڕه تی
ریفۆرمی پشخستنی بۆ كه شوهیهك بوو، پویست رۆشنگهری پهره سهندنی بۆ جیاوازهكان شوه
وهك نه ببهستو فهردیهكان بازاڕو داھنانه به میكانیزمهكانی پشت ئینگلتهرا وهك نه كۆمه یه تی
بهپچهوانهوه  بدات. (status quomonolithic)دهستبا ھهلومهرجی  سهرجهم پهالماری فهڕهنســـاش
ئهو رهوتهدا لهم و وهربگرن ھهبوهكان كۆمهیهتیه سیاســـیو ده زگا له یارمه تی ئهبت رۆشـــنبیران

ئهكرد. ریفۆرم دهزگایانهیان
ھابسبۆرگ زنجیرهی  كه  ھهرمانهشـــدا لهو ئهمانیاو باشـــوری له رۆم كاســـۆلیكی كه نیســـه ی 
ئهم ئهبـــرد. بهپی پشـــهوه بهرهو ریفۆرمی تایبهتی خۆی بهرنامهو نهخشـــهی فه رمانـــه وا بـــوو،
بت جیاواز كه بوبكاتهوه ئاشـــتیخوازانهتر باوهڕكی دا ھهوی كاســـۆلیك كهنیسهی  نه خشـــهیه 
كه شونانه دا لهو .(counter-Reformation) ریفۆرمســـازی به دۆگماییهكانی روداوی دژه بنهما له 
بۆ ئامرازك وهك زانكۆكان سكۆتلهندا و سویس سكاندیناڤی، ئهمانیا، واته بوو باو پرۆتســـتانیزم
له بهرگریان راشكاوی به مامۆستایان و ئه كرد كاریان رۆشـــنبیری كامبونی روداوی رهوتی خزمهتی 
ریفۆرمی و ئابوری  نوكردنهوهی نهخشهگهلكیان بۆ ئهم زانكۆیانه ئهكرد. عهقباوهڕ مه ســـیحیهتی 
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زۆرك ئهدا. زانستیه كان دروشمه  بهدیھاتنی بۆ ھهویان گهرمیهوه به و دائهڕشت ئیداری ركخستنی
چاالك بوون. نهتهوهییهكان ســـهرچاوه سروشتیه لهبارهی خۆیاندا فهرمیه كانی لكۆینهوه له له وان
خواردنهوهدا غهرق بوونو مهی له ئۆكســـفۆرد زانكۆی مامۆســـتایانی كه وابوو گیبۆن بوای  ئه گه ر
زانستیهكاندا، لكۆینه وه له ســـهختگیریان لهبهر ئهكرد ســـۆربۆنی  زانكۆی ڤۆتر سه رزهنشـــتی
زانكۆكانیاندا له  كه ھهبون (ئهمانیا)ش گوتینگون الھه و ئۆپســـاال (سوید)، تری وهك جگهكانی

نۆزدهدا لئهدرا. لهسهدهی  ئهكادیمی ژیانی  سهرسوڕھنهری سهرهتای داھنانی 
رۆشـــنگهر بوون. حكومهتی خوازیاری كه بكهین دهرباریهكان ناوهنده بۆ ئاماژه ئه بت دواجـــار
گهورهو كاترینی گهوره ، فردریكی بوون واته رۆشنگهر» بهناوبانگ «ستهمكاری به پاشـــایانهی ئه و
ئهنجامدانی له پداویســـتی دوھهم، جۆزیفی بهناوی كوڕهكهی ھیچ گومانك ب و ماریاتریزا ره نگه
دارایی باری  ئهیانویســـت بوو ئهوه لهبهر تهنھا ئهمه گهرچی گهیشـــتبوون/ كۆمهیهتی ریفۆرمـــی
بوئهكردهوه، پهروهردهیان بكهنهوه. ئهوان مۆدـــرن خۆیان جهنگی ببتو مهكینهی باش ده وـــهت
زنجیره الئهبردو ناوخۆیهكانیان گومرگـــه ئه دا، بازرگانیان ھانی  ئهكرد، ریفۆرم باجیان سیســـتهمی
لۆژیكی، تهواو بهڕوبهرایهتیهكـــی بتوانن ئهو كه بهپـــی دروســـتكرد بهڕوه بهرایهتیان پله یه كـــی 
كه  (cameralwissenschaft) بهڕوهبهرایهتـــی» «زانســـتی بكهن. دروســـت ركخراو به رھه مھنو
كاونیتیســـهوه كۆنت وه ك ده وهتی پیاوانی بهھۆی و داڕژرا یۆســـتیهوه وهك به ھۆی  یاساناســـانی
به ئهوروپا سته مكاری فهرمانهوایانی كه ئهكرد دروست عهمهلیان سیاسهتی زانســـتی به كارھنرا،
باوهكهی بهمانا لره دا دایانشتبوو(پۆلیس پۆلیسی» ركخراوی «دهوهتی دروستكردنی مهبهستی
له ھاوواتهكهی بهمانـــا نهك بهڕوهبه رایهتی» «دهزگای واتـــه بهكارھنراوه، ھـــهژدهدا له  ســـه ده ی

سهردهمی ھاوچهرخدا «فاشیست»).
زمانی خۆرھهتی بهشـــی ئهمانی له بهڕوهبهرایهتی رۆشـــنبیرانی ئهكادیمیهكانو خوندزانان،
و بهرهو پكردبوو دهستی «ســـهرهوه» له  بیرۆكراتیهی رۆشـــنگهریه  روداوه ئهو چونه پاڵ ئه وروپا
موكهكانی له جوتیاریان مۆدرنهكردنی پشـــكهوتوخوازهكان دهڕۆیشت. ئهرهســـتۆكراته پشـــه وه
بۆ ئهنجومهنیان چه ندان بوھیمیا وهك ناوچهی له وه دهستپكردبوو ئه زمونی بهشوهیهكی خۆیاندا
ئهوروپادا سه رتاسه ری شارهكانی له دروستكردبوو. تهكنهلۆژیا بهكارھنانی و زانست بوكردنهوهی
لهگهڵ كه خوندنهوهیهك دروســـتبوو دروســـتكراوی ناوهندی تازه میالن تا له  كۆپنھاگنه وه بیگره
و فهلسهفهو مژوو لهباره ی وتارگهلك له گویان بوو، بوو گشتگیر بهتازه یی كه خواردنهوهی قاوهدا
بوونی كلتور بهرزتر و كارایی خهكی له كه ناوهندانهدا ئهگرت. لهمجۆره مرۆڤهوه ئاســـۆی ئاینده ی
ھهستی ھونهری  و سهلیقه بوو، بوو سودمهند زانینی كۆمهك فری گهیشتبوو، عاقنه  ئادابی  و
سهدهی سهرهتاكانی  له ستیل ئهدیسۆن و بوكردنهوهی بۆ كه مهسهلهگهلك ئهكرد، ناسك خۆیان

دا. زۆریان ھهوی (The spectator) بوكراوهی تهماشاگهر له  ھهژدهدا
بونیاده سیاســـیه ھهبوهكاندا ناوهندی لهناو وتهكانی ئهوروپای  لـــه رۆشـــنگهری چاالكیه كانی
ئهركی فهڕهنســـیهوه فهیلهســـوفانی پچهوانهی به وتانهدا لهم رۆشـــنگهری بیریارانی رووی ئه دا.
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بۆ ئازادیه رادیكاهكان دروشمه ھنانه ئارای و دهوه ت و كهنیسه بۆ ھرشكردن به سهرهكی خۆیان
ساده روكه شو ستراتیژیانه ئهمجۆره فهڕهنســـیهوه فهیلهسوفانی دیدی له نهئهزانی. سیاســـیهكان
قۆناغهدا له م گهرچی بوو. شكســـت به مهحكوم پشـــهوه گرنگتر له ھه مووی له و و ســـاولكانه
ھۆی الوازبوونی نهئهبووه حاه ته بهم ئهم بوو، باده ســـت سیاسی كۆنزه رڤاتیڤی جۆرك ھشـــتا
به وتانهدا لهم خونـــدهوارهكان وتانهدا. چینه لهم رۆشـــنگهری  بیرهكانی وروژنهری ره ھه نـــدی
كهناردا و گوشـــه له كه تازهكان كتبخانهو ئهنجومهنه ئهدهبیه رۆژنامهكان، بوكراوهكان، ھاوكاری
ئهگهری لهم رگهیه وه و باس بهر ئهخسته خۆیان مۆدرنی ژیانی شـــوهو ئادابی  ئهبوون، دروســـت

دهرهخسان. ئایندهیان گۆڕانكاریهكانی
وه بوو، قهبوكرد ١٦٨٨یـــان ركهوتنی زۆر تارادهیهكی بهریتانیـــا له رۆشـــنگهری الیه نگرانـــی
گۆڕانی كۆمهگا لهڕگهی  پهره ســـه ندنی بۆ كردبوو تهرخان خۆیان ھهوی ئه وان لیئهكرد. به رگریان
له ئینگلتهرادا كۆلۆنهكانی له  پشـــكهوتنی ھهلومهرجی فهردی. چاككردنو و ئابوری له ســـهرخۆی
ویالیهته بونیادنهرانی شۆڕشـــگانو تایبهتی  زاراوهی  بـــه  بوو بوو رۆشـــنگهری باكور ئه مه ریكای
بۆ ھهبوو دهگمه نیان توانایه كی كۆمـــارهوه  دامهزراندنی ســـهرهتای له ھهر ئهمهریكا یه كگرتوه كانی

رۆشنگهرانه. سیاسهتكی دروستكردنی
دهوهتدا پیاوانی رگهی  خۆیان لهگهڵ رگهی ناوهڕاســـتدا ئهوروپای له رۆشـــنگهری بیریارانی
و ركخراوی ھاوســـهنگ پشـــكهوتنی جبهجكارانی نونهرانو به ئهوانیان ئهزانی و به یه ك شـــت
له شـــتك ھهموو بهر له رۆشـــنگهری بیرهكانی پهیكهربهندی و ھه لومه رج كۆمه یه تـــی ئهزانـــی.

بوو. گۆڕاو و ناجگیر فهڕهنسا
ئهیانتوانی تهنھا خۆیانهوه ئینگلیزی بهپچهوانهی ھاوبیرانی فهڕه نسی رۆشنگهری فهیلهسوفانی 
شانۆی له و سهركوتكهر پاشایهتیه دواكهوتوو، ئهم بن. فهڕهنسا نیگهران پاشایهتی ھهلومه رجی له
رۆشـــنگهری بیریارانی زۆرك له پچهوانهی به ئهوان بوو. بایهخ ب ناســـهركه توو و نونه تهوهییدا
دهوهتیش وهك تۆرگۆ، چهند ئاوارتنك لـــه جگه ده وهت نهبوو، بۆ وه فاداریان ھهســـتی ئه مانی،

نهئهبهخشین. پ سیاسی پلهیهكی دهسهتو ھیچ
فهیلهسوفانی كه وه ربگرین ھههیه دهرئهنجامی ئهو گوترا كه لهوهی نابت ئهمانهشدا ھهموو لهگهڵ
بوون ھیچ كهسانكی نامۆ یان لهخۆ نائومدو رۆشنبیرانی فهڕهنسادا رۆشنگه ری له به رجهســـتهی
بهناچار كه بوون یاساشكن دهسبهســـهركهرانی یان ئهچهشت برســـتیان كه  له  گۆشـــهی خۆیاندا
تهواو راســـتیهكهی بدهن. تا لهدهســـتی نه بوو و ھیچیان نھنی ژرزهمینی و ژیانی رویان كردبووه 
ناوبانگی بوون و ده وهمهنـــد ڤۆتر، زۆر زیاتر لـــه وان لهھهمویان زۆرك بوو، ئهمه  پچه وانـــهی
(quasi-exile) مهنفادا لـــه دهوهتك وهك جگر، و نافه رمی یاســـادانه ركی  وهك ھهبوو، زۆریـــان
له گویان مهزاجی جاروبار بهشوهیهكی شـــانزهھهم لویی پانزهھهمو لویی بوون. ســـتایش جگه ی 
فهرامۆشیان گشتی بهشوهیهكی  بهم سهر، ئهكردنه ھهندكجاریش ھرشیان ئهگرن و قســـهكانیان
كردبوو. لهبری فهرامۆش ئازاد) ئابوری تیورهی (پشـــه نگانی فیزۆكراتهكانیان چۆن وه ك كردبوون،
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ئه كردن. دروســـت بۆ ناوبانگیان و ئهكین كتبهكانیان عاقهكان مۆدرنو چینه خوندهوار، ئه مه
ھهروهھا و نهچنهوه) ئهوهی لهبیر ھۆی  ئهبووه (ناوبانگیان رۆشنگهری فهڕهنسا فهیله سوفانی ھزی

خاه. ئهم بۆ ئهگهڕایهوه ھهر الوازیان
دوھهمی یهكهمو (چینی رۆحانیهكان ئهرستۆكراتو لهنوان تایبهت پهیوهندیهكی ھهر وتكدا له
تیورهسازان، و (بیریاران الیه نگرانی رۆشـــنگهری  و ســـھهم) (چینی خهك له الیهكو كۆمهیهتی)
ناوهڕاستو خۆرھه تو ئهوروپای  وتهكانی له بوو. بوو دروست الیهكی ترهوه له چوارهم) چینی واته
دهرگیری ھهبوو، رهھایان حكومهتی كـــه پورتوگالدا ئیتایا و بچوكی نشـــینهكانی دۆك له ته نانهت
ئاراستهی نهبوو. دروست الیه نگرانی رۆشنگهریهوه  بهھۆی چارهنوسساز و جدی كۆمهیهتی و سیاسی
بادهستی قهبوكردنی  ھهبوو وه رژمی به بوو په یوه ستبوون لهم ناوچانهدا رۆشنگهری الیهنگرانی 

ئهم رژمه بوو.
ھنده ھیچكات پكرد، بهم دهستی كۆمهیهتی سیاسی و پچهوانهوه دهرگیری به  ئینگلتهرادا له
قه بوكردبوو، ئازادی رادهربینی  دهوهت چونكه وهربگرت، شوهیهكی چارهنوسساز كه  نهبوو توند
گهشهكردنی و مهدهنی په رهسهندنی كۆمهگای و بۆ دروســـتبون گونجاوی وه  ھهلومهرجكی بهڕژه
بانگهشه كهره رهخنهگرانو خاوهن پشهســـازیهكان، ســـهربهخۆ، نوســـهرانی ئابوری  ره خســـاندبوو.
ھونهرمهندانی ئینگلیزی رۆشنبیرانو دانهئهنران. دهوهت بۆ واقعی ھهڕهشـــهیه كی به  سیاســـیهكان
نهتهوایهتیاندا لهگهڵ قوی به  خۆیان شوناســـی به م ئهكرد، قســـهیان دهوه ت شـــاو زۆرجار دژی

بوون. نیشتیمانپهروه ر زیادهڕهویانه بهشوهیهكی زۆرجار ئهزانیو شت بهیه ك
و رۆشنبیرانی بیریاران كه مۆدرن بوو ئهوهنده فهڕهنسا كۆمهگای ئاوارته بوو؟ ناوهدا فهڕهنسا لهم
و ده ربارهوه، پارزگاری به نهبهسترابونهوه  ھهبوو، خۆیان ھزی به بوایان كه ھه بت نفوزی خاوهن
فهڕهنسی بیریارانی بگومان نه بوو. بهم زانكۆیی پایهی و یان پله كهنیسه پلهكانی به پویستیان
ناتوانرێ ئهمانهشـــدا ھهموو له گهڵ بكرن. چاودری ده وهته وه پلهكانـــی الیهن له له وه  ئهترســـان
بزوتنه وهیه ئهم به م فه ڕهنسا. گهورهی شۆڕشـــی دروستبونی بووه ھۆی رۆشـــنگهری  كه بگوترت
بۆ رژمی ئایدۆلۆژیانه وهفاداری تیایدا ئه گهری دا كه ھهلومهرجكی دروستبونی بگومان یارمهتی

لهناوچوو. كام و ھهمیشهیی بهشوهیه كی كۆن،

سهرچاوه:
خوارهوهیه كتبهی ئهم شهشهمی فهسی وهرگانی

 .١٣٧٨ اختران تھران، مقدم. سعید ترجمه: روشنگری. بر مقدمهای  پورتر: *ری
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زیگمۆند فرۆید
له  فارسییه وه : ھادی محه مه دی

هة ست و نة ست 
Ego and Id

ده روونی وشیار و ناوشیار  .١
تۆری سه ره کی ده روونشیکاری، زه ین به  دوو که رت دابه ش ده کات: به شی وشیار و به شی ناوشیار. 
ئه و  راڤه  ده کات ،  ده روونی مرۆڤ  ژیانی  پاتۆلۆژیکی  ره وته کانی  تیۆرییه  ئه م  به پی  ده روونشیکاری 
ره وتانه  که  ھه م به زۆری رووده ده ن و ھه  م گرنگن. ئه م دابه شکارییه  جگای ئه م ره وتانه  له  قابی 
زانستدا دیاری ده کات. به  وته یه کی تر، ده روونشیکاری ناتوان سروشت و ناوه رۆکی زه ین له  ده روونی 
وشیاردا دیاری بکات، به م به ناچار وشیاری به  یه ک له  تایبه تمه ندییه کانی زه ین ده زان که  ره نگه  

.یان نه ب ه ته کانی تر، بوونی ھه بسه ره ڕای خه س
نه بوو  سه یر  پم  ده خوننه وه ،  کتبه   ئه م  ده روونناسی  ھۆگرانی  ھه موو  که   وابوایه   پم  ئه گه ر 
یه که مین تزی کۆنی  لره دا  له  خونه ران ته نیا پاش چه ند الپه ڕه  تووڕی بده ن، چونکه   که  ھه ندێ 
ده روونشیکاری دته ئاراوه . بۆ زۆربه ی ئه و که سانه  که  فه لسه فه یان خوندووه ، وناکردنی پرسکی 
زه ینی ناوشیارانه ، ھنده  دوور له  راستییه  که  له  رووی لۆژیکییه وه  به  ئاسانی ره تی ده که نه وه . به  رای 
من ھۆی ئه م شته  ئه وه یه  که  ئه م که سانه  ھه رگیز دوو دیارده ی خه وی ده سکرد (hypnosis) و خه ون 
(dream) یان شرۆڤه  نه کردوه . بجگه  له  ھماکانی پاتۆلۆژیک، ئه م دوو دیارده ش قه بووکردنی دیدگای 
من وه ک پویستی ده رده خه ن. دیدگای ئه م که سانه  له مه ڕ ده روونناسی ناتوان دوو پرسی خه ون و 

ھیپنۆتیزم راڤه  بکات.
”وشیارانه بون“ له  پله ی یه که مدا چه مککی ته واو راڤه ییه  و به پی راسته وخۆترین و حه تمیترین 
جۆری وشیاری پکدێ. ئه زموونه کان پیشان ده ده ن که  توخمکی زه ینی (بۆ ونه  دیمه نک) زۆر جار 



2
0
11٦٥ ژماره 

سیانزهههم 35 سالی

ÚœÚé€Úœ Î ä ÿÓœ

به حاهتی وشیارانه کاتییه. سروشتی بهپچهوانهوه، نامنتهوه. وشیاردا له بهشی ماوهیهکی درژ بۆ
دۆخکی له رهنگه ھه رچه ند ناوشیارانهیه، دواتر ساتک وشیارانهیه، ئستا که ونایهک تر، وتهیهکی
دا دۆخک چ ماوهیهدا له لهم ونایه ئهم بهم نازانین  بتهوه. تر وشیارانه جارکی به ئاسانی تردا
توانیویه بته ساتک ھهموو بووه، یانی (latent) ”شاراوه“ نوهدا له م ونا ئه م بین ده کرێ بووه.
کردووه. دروستی راڤهمان به دیسان بووه، ناوشیارانه ونایه ئهو بین ئه گهر وشیارهوه. یان زهینی
دهکهن دژایهتی بیرمهندان بگومان ببته وه“. وشیار ”دهکرێ یانی ”شاراوه“، یانی ”ناوشیارانه“ لرهدا
ئهم شاراوهییدا کاتی له ناب چوونکه نییه ، شیاو چهمککی ”ناوشیارانه “ مهبه سته  ئهم بۆ دهن و

زهینی بزانین... به توخمکی ونایه
له ھهیه ، رۆی  لهواندا زهینی دینامیکی  که ئهزموون ھهندێ چاوگرتنی  لهبهر به ئستا  بهم
ئهم بهناچار وتهیهک به یان تگهیشتووین – ئمه دهکهین. ناوشیار راڤه چهمکی دیکه وه رگایهکی
بۆ قۆناغهدا (لهم ھهن بهھز ئجگار ونای یان زه ینی پرۆسهی چهندین که کردووه- قهبووڵ پرسهمان
کاریگه رییهک مرۆڤدا ژیانی دهروونی له دهتوان که دتهئاراوه) یان ئابووری رژهیی ھۆکاری جار یهکهم
ونایه کی وهک  کاریگهرییانه لهم ھهندێ (رهنگه نبهدیب ئاساییهکان ونا کاریگهری چهشنی  له
پویست لرهدا ناگرن. ئهم ونایانه رهھهندی وشیارانه بهخۆوه ھهرچهند خودی دهرکهون)، وشیارانه
بابهته ئهم قۆناغهدا لهم دهروونشیکاری دهین ته نیا بکهینهوه، دووپات پشوو باسهکانی نییه
ئه گهر که تایبهته  ھزکی دژایهتی نابنهوه، وشیارانه  ونایانه  ئهم که ئهوه  ھۆی ده و ده کا راڤه
لهگهڵ ئهوان که جیاوازی دهرده کهوت ئهوجار و وشیارییهوه بھاتنایهته ونایانه ئهو  رهنگه نهبوایه ،
دژبهره ھزه ئهم البردنی بۆ رگایه کی دهروونشیکاری میتۆدی کهمه. ئجگار زهینییهکان تهواو توخمه
له  ونایانه ئهم کات تا خۆی سهلماندووه. رهوایی و بهمجۆره دۆزیوهتهوه وناکان وشیارکردنهوهی و
سهرکوتی که ھزهش ئهو دنین، بهکار ئهوان لهمهڕ ”سهرکوت“ یان چهپاندن چه مکی ناوشیاردان، دۆخی

پناسه ی دهکهین. به چهمکی ”به رهنگاری“ دهبات بهڕوهی داھناوه و
پش سهرکوتکراو، پرسی ئمه بهڕای  وهردهگرین. سهرکوت تیۆری له  ناوشیار چهمکی بهمجۆره
[به  که نادیار ناوشیاری یهکهم، ھهیه: ناوشیارمان جۆر دوو ئه بهت ناوشیاره. (prototype) ی نمونه
نابتهوه. وشیار ئاسانی به  و خۆڕا له ناوشیاری سهرکوتکراو که دووھهم، دهبتهوه، وشیار ئاسانی]
مهبهسته ئهم بۆ چهمکانهی که ئهو و زهین راڤهکردنی شوازی لهسهر زهین، چاالکی روانگهیه له مهڕ ئهم
به مانای نه ناوشیاره راڤهیی مانای به تهنیا که نادیار ناوشیاری ھهیه. کاریگهری بهکاری دنین،
سه رکوتکراو پرسی ته نیا بۆ چهمکی ”ناوشیار“ و دهکهین ”نیوهوشیار“ پناسه  (دینامیک)، به چاالکانه
له: ھهیه که بریتین چهمکمان س ئستا بت. بهمجۆره ناوشیار دینامیزمهوه دنین که لهرووی بهکار
نیوه وشیار رهنگه بهکار نایهن. مانای راڤهیی به تهنیا چهمکانه ئیتر ناوشیار. ئهم نیوه وشیار، وشیار،
زهینی خهسهتی به خاوهن ناوشیارمان که ئهوه لهبهر ناوشیار، نه وشیار نزیکتره بهشی له بهرژه 
بیرمه ندان لهگهڵ بۆ بهم ئهی بزانین. زهینی شتکی به نادیار نیوهوشیاری نییایهوه دهببهد زانی،
پشنیارمان بیرمهندان کاتهدا لهم نه کهینه وه؟ جیا وشیار زهینی له ناوشیار و نیوهوشیار نه بین ھاودهنگ
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پناسه    (psychoid)“ئاسا ”دهروون قۆناغی دوو یان جۆر وهک دوو ناوشیار و نیوهوشیار که دهکه ن
ھهقیقهتی تاقه و دهکا دروست زۆر کشهی بابهته، ئهم باسکردنی بهم بگهین. ته بایی به تا بکهین
پرسه ئهم ده کات. بایه خ ھهیه) کهم زه ینییان خهسهتی ئاسا“ جۆره ”دهروون دوو ئه م که (ئهوه  گرنگ

ھهبوو. بره وی بهشی ناوشیار ناسینی له بهر که بهھز دهکات دۆگم دیدگایه کی
دینامیزمهوه تهنیا رووی له  بهم راڤهییهوه دوو جۆر ناوشیار، رووی له ب که لهبیرمان کات تا
به کار ناوشیار و نیوهوشیار و وشیار چهمکی س ئاسانی به ده توانین ھهیه، ناوشیارمان جۆر یهک
بخهین، پشتگوێ ناوبراو جیاوازی دهتوانین بابهته ، ئهم شیکردنهوه ی مه بهستی به بار و جار بنین.
ئهم لهگهڵ زۆر  تا  کهم ھاوکات، بگرین. له بهرچاو جیاوازییه ئهم دهب حه تمهن جار  ھهندێ  بهم
لهم ئاۆزییه بتوانین وانییه  نهکردووه. پم ساز بۆمان و کشهی راھاتوین ناوشیار ئاۆزییهی بهشی
دهب که  ھهیه تگهیشتنهوه به پوهندی ناوشیار، و وشیار به شی نوان جیاوازی بکهین. چاوپۆشی
شت ناکاتهوه که بۆچی فن روون شته ئهم تهنیایی به تگهیشتن کاری بت. وهمی ”ئا“ یان ”نا“
ھۆکاری دیارده، ئهم خودی چونکه بکات، سکا شته  له م ناب کهس ناکرت. ده رک یان دهکرت دهرک

ئاۆز دهردهخات.(١) به شوهی ئهکتیڤ
بۆ و نین شیاو جیاوازییانهش ئهم تهنانهت که دهرکهوت ده روونشیکاریدا رهوتی درژهی له  به م
بهمشوهیه: بهتایبهت جیاواز دهرکهوتووه، شوهی چه ندین پرسه به ئهم ناتهواون. پراکتیکی مهبهستی
ئهم و  پکھاتووه زهینی پرۆسهی چهندین له  که  تۆکمهیه  سیستمکی خاوهن تاکک ھهر وتمان 
خود  بهستراوه . ”خود“هوه بهم وشیار دهروونی کرد. پناسه تاک (ego) ی ”خود/ھهست“ به شتهمان
ئۆرگانکی  ”خود“ کونترۆڵ دهکات؛ - دهرهوه ھهیهجان بۆ ره وتی یانی – (motility) بزاوتن شوازهکانی
بهم ده خهوێ، شهوانه و دهکا چاودری خۆیدا پکھنه ری پرۆسهکانی ھهموو به سهر که زهینییه
ب کاریگهر و پهسیڤ خواستهکان له  به شک ”خود“ ده کات. سانسۆر خهونهکان خهویشدا تهنانهت له 
”خود“ لهگهڵ ئهم خواسته دهرکراوانه  دهروونشیکاری، کات زهین دهریان دهکات. له و دهکا سهرکوت و
سهرکوتکراوهکان بسینه وه. خواسته لهئاست ”خود“ به رهنگاری دهب کهوابوو ناکۆکی دهبن، تووشی
بکات، لهگهڵ تایبهت کاری ھهندێ نهخۆش دهمانه وێ کات که تدهگهین کاتی دهروونشیکاریدا له
خواسته له نزیکبوونهوه کاتی (تهداعی) نهخۆش وتهکانی وتهیهکی تر، به .دهب بهره وڕوو دژواری
لهم بهتهواوی ئهو بووه، بهم زاڵ ئهودا بهسهر بهرهنگاری دهین کاتهدا ده پچت. لهم سهرکوتکراوهکان،
دیسانیش پبکات، ھه ست بهرهنگاری ناخۆشهکانی، ھه سته بهھۆی ئهگهر ته نانهت و خهبهره  ب شته
به پهیوهست و بهرھهم بهرهنگارییه ئه م چونکه بهم دێ، کووه له و چییه ئه م بهرهنگارییه ھۆی نازان
دیوهتهوه شتکمان دا له ”خود“ ئمه دهبین. روو بهره و نهکراو دۆخکی پشبیبی لهگه ڵ ئهوه ، ”خود“ی
له که ئهوه سه رهڕای یانی رۆڵ دهگێ، خواسته سهرکوتکراوهکان وهک رک و ناوشیاره ئهویش که
دهب وشیارهوه ، دهروونی بته ئهوه که و بۆ بهم کاریگه ری زۆره نییه، جگهی وشیاردا دهروونی
ئهگهر که ئهوهیه داھنانه ئهم ئاکامی دهروونشیکاری، دیدگای بهپی بکه ین. پ تایبه تی کارکی
دهروونژاکاوی جۆرهکانی که بدهین بمانهوێ پیشانی بۆ ونه و بکهین شیکاری ئاسایی بهشوه ی تهنیا
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روو به رهو وشیاری و ئاۆزی دنیایهک لهگه ڵ ناوشیارن، و وشیار دهروونی نوان ملمالنی بهرھهمی
که تزک ئانتی ئمه یه، دیدگای زاده ی که دابنین دیکه (antithesis)کی تز ئانتی ناچارین دهبین.

دهرکراوهکانیدایه . و سه رکوتکراو خواسته و تۆکمه  ”خود“ی نوان له
کارا تۆژینهوهیه کی ھهیه . ناوشیار دهروونی چهمکی بۆ گرنگی ئاکامی چهندین داھنانه ئهم ئهبهت
دهربارهی بۆچوونمان و دید بدهین و ئهنجام رفۆرم یهکهمین روانگه ی خۆماندا له تا کردین رنونی
خواسته و ناوشیار دهروونی که  دهزانین ئستا گهیاندین. رفۆرمی دووھهم به زهین، پکھاتهی
سهرکوت شت ھهر که دهزانین  دروست به  خاه  ئهم  زۆر تا کهم نین. یهک شت سهرکوتکراوه کان
جگیر ناوشیاردا دهروونی له ئهو شتانه که ھهموو بهم دهب؛ جگیر ناوشیاردا دهروونی له بکرێ
بهم کهس واشه، ھهر بگومان بت و ناوشیار دهتوان له ”خود“ بهشک نین. سهرکوتکراو بوون،
ھهمان ھهر ”خود“، له بهشکه که ناوشیار ده روونی له  بهشه ئهم گرنگه . چهنده بهشه ئهم که نازان
ناب ئهکتیڤ وشیارهوه دهروونی نهیهته  تا وا بت، ئهگهر چونکه نییه، شاراوه نیوه وشیاری دهروونی
تدهگهین بهناچار ھه رکات نابت. بهرهو روو به رین وهھا دژوارییهکی له گهڵ پرۆسهی وشیارکردنه وهی و
بکهین قهبووڵ دهب نه کراوه، سهرکوت که ئارادایه له ناوشیار ده روونی سھهمین که وایدابنین دهب
وهک ناوشیارانهبوون به مجۆره، .ندهدۆڕ خۆی گرنگی  شنهیی به  ناوشیارانهبوون خهسهتی که
ناتوانین خۆمان ویستی بهپچهوانه ی ھهب. بهم  مانای زۆری دهتوان که دهردهکه وێ خهسهتک
ئهم ناب سهرهڕای ئهمهش، بزانین. حهتمی و بهرفراوان نهتیجهی چهندین به بنهمای خهسهته ئهم
له سهرئهنجام بن، یان ناوشیارانه وشیارانه چ زهینییه کان چونکه پرۆسه بخهین، پشتگوێ خهسهته

دهکهن. رنونیمان قوودا دهروونناسی تاریکی
 

”خود“ و ”نهست“ .٢
ئستا راکشاوه. سهرکوتکراوهکان خواسته بهره و ئمه ی سهرنجی زۆری به پاتۆلۆژیک تۆژینه وهی
ھهب. تا ل زیاترمان زانیاری دهمانهوێ بت، ناوشیار راستهقینه مانای به  دهتوان ”خود“ که دهزانین
و بووه ناوشیاری له وشیاری جیاکهرهوهی خهسهتی تۆژینهوهکانماندا له  ئمه رنونی تاقه ئستا

بت. ئاۆز ئهم پرسه دهتوان زۆر دهزانین که ئستا
کردنه وهی وشیار به دهتوانین ته نانهت بهستراوه. وشیارهوه دهروونی به ئمه زانستی ھهموو ئستا
کاره ئه م چییه؟ شتک“ ”وشیارکردنهوهی له مهبه ست مهکه ن، پهله بهم بیناسین. ناوشیار دهروونی

دهبت؟ ھهموار چۆن
وشیار، دهروونی که وتمان پبکهین. دهست کووه  له دهب بوارهدا له م که دهزانین ئیتر ئستا
کارکردک وهک وشیارمان به شی ئمه تر، وته یهکی به .نکدپ زه ین سیستمی دهره وهی رووبهری
بهرهو لهگهی دهرهوه دیاردهیه که دنیای یه کهم شونه وه، که له رووی داوه پوهند سیستمک لهگهڵ
بابهتهوه لهم بهکوو نییه، مهبهست کارکردیمان رهھهندی ته نیا شون، دهین کات .دهب روو
خای وهک ده رهکی رووبهری دهب تۆژینهوهکانماندا له مهبهسته. ئاناتۆمیکمان چهمکی ھهروهھا
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دهسپک حساب بکهین.
ئهم ئایا بهم وشیاردان. له دهروونی سهرهتا وهردهگیرن، ناوهوه دهرهوه و له که ھه ستهکان ھهموو
دهگرته وه؟ پناسهی بکهین، ئهندشه پرۆسهی به بهگشتی- – دهکرێ دهروونی که پرۆسهی پرسه
ناوهوهی بهشی له پراکتیک گۆڕانیدا بۆ کات له که ده دات زهین پیشان ھزی ئاوگۆڕی پرۆسه  ئهم
رووبهری به رهو ،نکدپ وشیار که دهروونی ئهم خواستانه بزاڤی ئایا روودهدات. زه یندا سیستمی
کات که کشانه یه لهو یهک پرسه  ئهم دهڕوات؟ دهرهوه دنیای بهرهو وشیار ده روونی یان دهره وهیه؟
راڤه  دهروونی ژیانی (topographic) ی تۆپۆگرافیک یان شونی بیری جدی بهشوه ی که روودهدات

.ھهب سھهم رگهی ده ب کهوابوو نییه . ئیمکانی ئهگهره دوو لهم کام ھهر دهکهین.
ئهوهیه نیوهوشیار و ناوشیار دهروونی نوان گرنگی جیاوازی که وتوومه تردا شونکی له پشتر
وشهنونی لهگهڵ نیوهوشیار بهشی بهم دهگرتهوه، نادیاره کان خواسته و بهشی ناوشیار مهیل که
سیستمی  دوو خهسهتهکانی دهرخستنی بۆ ھهوه یهکهم ئهم ھهیه. (word-presentation) پوهندی
کهوابوو،  .نابهست وشیار دهروونی  لهگهڵ دوانه  ئهم پوهندی  به پشت که  ناوشیاره و نیوهوشیار 
گهه بهمجۆره شیاوتر به شوهیهکی دهتوانین وشیار؟“ دهروونی نو دته شتک ”چۆن پرسیاری
دهروونی نو ھاتنه رگه ی ”له بهمجۆرهیه: وهم نیوهوشیار؟“؛ نو دهروونی دته ”چۆن شتک بکهین:

وشه نونییهکانی.“ بهھۆی و وشیار
بوون ئمه تگه یشتنی له بهشک سهردهمک که بیرهوهرییانهیه ئهو پاشماوهی وشهنونییه ئهم
دهروونی  نو بته تر  جارکی  دهتوان ،  (mnemic residues)بیرهوهری پاشماوهیهکی ھهر وهک و
وهک داھنانکی لهبهرچاومان ئهم پرسه  بکه ین، وشه نونی باسی چۆنیهتی زیاتر ئهوهی وشیارهوه. پش
دهروونی بتهوه بووه دهتوان وشیارانه دهرککی سهردهمک شتهی تهنیا ئهو که دهردهکهوێ نوێ
وشیاربوونه وه بهرھهم بهھۆی و دهروون له ھهستهکان)که له (بجگه شتانه  ئهو ھهموو وشیارهوه و،
 (memory traces) بیرگه نیشانهکانی رگهی له پرسه بگۆڕن: ئهم دهرهکی دهرکی بۆ خۆیان دهب دن

دهبت. ھهموار وه
تگهیشتنی- سیستمی لهپاڵ سیستمکه که دهگرین چاو لهبه ر بهمجۆره بیرهوهری پاشماوهکانی
سیستمی  نو بته  دهروونهوه له  ئاسانی  به بتوان پاشماوهکان دهروونی(٢)  وزه ی تا وشیاردا
که  دهکهینهوه راستییه ئهو (hallucinations) و خهیات له بیر لرهدا بهخرایی وشیار. تگهیشتنی-
بهخرایی بهم جیابکهینهوه . ده رهکی تگهیشتنی و خهیاڵ له  بیره وهری رۆشنترین دهتوانین ھهمیشه
سیستمی له وزهی دهروونی دهبتهوه ، زیندوو بیرهوهرییهک ھهر کات که نو مشکمان دته بیره ئهم
کات رهنگه جیاناکرتهوه- تگه یشتن له که که خهیاڵ – کاتکدایه له ئهمه  دهمنتهوه، بیرگه دا
به کوو ،نپهرهدهست تگه یشتن بهرهو بیرگهوه نیشانهی له تهنیا نه دهروونی وزهی که ببت دروست

.دهب جگیر لهودا بهتهواوی
دهگرن،  سهرچاوه  بیستیارییهوه ھهستی له زۆری به  (verbal residues) گوتاری پاشماوه کانی
دیدارییهکانی ئامره ھهیه . تایبهتی نیوهوشیار، سهرچاوهیهکی حسی سیستمی بژین دهتوانین کهوابوو
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سهرهتادا له ھهر رهنگه  و  پکدن) خوندنه وه رگهی (له و ھهیه دوویان  پله  گرنگی وشهنونی،
بۆ  که – (motor images) وشهکانیش ونه بزاڤییهکانی سهبارهت به ئهم شته بخرن. ھهر پشتگوێ
وشهیهکی راسته. سهرهڕای ئهمهش، دهگن- رۆڵ یارمه تیدهر ھمای نین وهک الڵ و کهڕ کهسانهی ئهو

بیستراوه. پشتر که وشهیهکه  بیرهوهری، پاشماوهی
ئهگهری یان بکهین، دیداری لهبیر بیرهوهری پاشماوهکانی گرنگی ئهم پرسه سادهکردنهوه ی بۆ ناب
تۆژینهوهی بکهینهوه. رهت پاشماوه دیدارییهکان رگهی گهڕانهوه بۆ له ئه ندشه رهوتی وشیاربوونهوهی
بۆ  دیداریمان بیرکردنهوهی تایبهتمهندی ڤارندانک، تۆژینهوهکانی (fantasy) به پی و خهیاڵ خهون
تهنیا وشیاره وه، دهروونی دنه بیرکردنهوه جۆره ئهم بهپی شتانهی ئهو که تدهگهین دهکاو راڤه
ئهندشه که فۆرمی بابهته، ئهم جیاوازهکانی توخمه پوهندی ھهروه ھا ئاشکرای ئهندشهن. بابهتی
تهنیا ونهکان، به پی بیرکردنهوه کهوابوو، بگرت. به خۆوه دیداری ھمای ناتوان دهکات، دیاری
بیرکردنهوهی لهگهڵ بهراورد له دیداری بیرکردنهوهی شوازی وشیاربوونهوهیه . ناتهواوی شوازکی
 (ontogenetically) تاک گه شهی رووی له ھهم بگومان و نزیکتره ناوشیارهکان پرۆسه له  بیستیاری،

کۆنتره. هوه (philogenetically) ره گهز  گهشهی رووی له  ھهم و
له م بت، ناوشیاردا دهروونی له شتک ئهگهر که وایدابنین دهب باسهکهمان به درژهدان بۆ
دهروونی دته چۆن کراوه سهرکوت که شتهی ئهو ئهی کهوابوو نیوهوشیار، دهروونی نو دته رگهوه
ترهوه، الیهکی له  بهم ناگۆڕدرت، وشیار دهروونی بهمپیه، دهروونشیکاری. بهھۆی نیوهوشیارهوه؟

نابتهوه. وشیار ناوشیاریش دهروونی
دهروونی دهرکی پوهندی پویسته بهم ئاشکرایه، تهواو ”خود“ لهگهڵ پوهندی دهرکی دهرهکی 
بهڕاستی دهتوانین تکای ئایا ئاراوه که دته گومانه  ئهم تر بکه ین. جارکی راڤه  به جیا لهگهڵ ”خود“

بزانین؟ وشیارانه  – تگهیشتنی رواهتی سیستمکی به  وشیار دهروونی
چهندین له که بکات چهندین پرۆسه به ھه ست مرۆڤ که ئهوه دهبته ھۆی دهروونی تگهیشتنی
کهممان زۆر زانیاری بن. بهدی زهیندا سیستمی قوژبنی قووترین له ھهروه ھا و جیاوازدا ھهره  شوازی
ھهیه، لهزه تهوه نهبوونی و لهزهت به پوهندییان که ھهستانهی ئهو ھهیه. ھهستانه ئهم دهرباره ی
له که تگهیشتنانهن لهو و بنهماییتر کۆنتر ھهستانه  ئهم ھهستانه بن. ئهم نموونهی باشترین رهنگه
تردا وتارکی له روودهدهن. وشیاریشدا دهروونی خهوتنی کاتی له تهنانهت یان دهگرن، سهرچاوه دهره وه
پرسه ئه م دهروونناسانهی بان ھۆکاری و ھهستانه ئهم زدهتری ئابووری گرنگی لهمهڕ خۆم روانگه ی
تر،  وتهیه کی به (moltilocular) ن؛ فرهشونی ده رهکی، تگهیشتنی وهک ھه ستانه ئهم کردووه . باس
چهندین خاوهن به مھۆیه ھهر و بگرن شونی جیاوازهوه سهرچاوه چهندین له  ھاوکات ھه ستانه ئهم رهنگه

بن. دژوار تهنانهت و جیاواز تایبهتمه ندی
لهزهت که ھه ستانه بهم ئهو نین، بزونهرانه سروشتی خاوهن بهخشن لهزهت که ھه ستانهی ئهو
ھهستانهی ئهو که  بۆنهوهیه بهم ده ڕۆن. دامرکان و گۆڕان بهرهو و بزونهرن ئجگار  نین بهخش
کهم ده روونی وزه ی بهخشهکان لهزه ت ھهسته بهم دهدهن، دهروونی وزهی به گه شه نین، لهزهتخواز
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”شتی“ بهرانبهردا له  و، بکهین ناودر لهزهت به وشیارهوه دهروونی دته  که شتهی ئه و دهکرێ دهکهنهوه.
”شته“ ئهم ئایا که  ئهمه یه گرنگ کهوابوو بزانین. نالهزهت به زهین روداوهکانی ره وتی نو  چهندی و چۆنی
ئهزموونی بهپی وشیارهوه. سیستمی بته نو دهب بتهوه، یان وشیار خۆیدا شونی له دهتوان
”شته“ ئهم که دهدهن پیشانی ئهزموونانه ئهم رووبدات. گواستنهوهیه ئهم دهب سهرهتا کلینیکی،
بخات ب وهگهڕ بزۆز وزهیهکی دهتوان یانی دهگێ، رۆڵ (impulse)کی سهرکوتکراو بزونهر وهک
بب وزهیه بهره نگاری دروست ئه م لهئاست کات بکات. سنوربهزنه وزه ھهست بهم که ”خود“ ئهوه
چژکیش و وشیارهوه ده روونی دته ”شته“ ئهو لهپ بدات، روو وه ستانک دامرکاندا دژکردهوه- له و
دهرکی لهنوان که سهرچاوه دهگرن، ژان جهستهیی پویستی له ئهو کشانه که وهک راست .نابهخش
دهروونی دهرکی وهک ده گرێ سه رچاوه دهرهوه دنیای له  که کاتهش ئه و ته نانهت دهروونیدایه، و دهرهکی
به ھهستهکانیش تهنیا که ئهمهش دروسته کهوابوو ناوشیاری بمنته وه. به دهشتوان دهگێ و رۆڵ
وهک بت، رگهیه بهسترا ئهم ئهگه ر دهگرن. بهخۆوه وشیارانه ره ھهندی سیستمی وشیار به  گهیشتن
وهھا دهب جووت له گهڵ ھهستهکان ھه چووندا درژهی له  که ”شته“ ھهرچهند ئهو دهرناکهون، ھهست
باسی دهتوانین بهکورتی وهک ھهست دهرکهوتوون. کهوابوو وادهنونی ئهوانه که ھهیه خهسهتکی
بهراوردکی ئهبهت که  بکهین بهراوردیان ناوشیارهکان  ونا  لهگهڵ و بکهین ناوشیارهکان“ ”ھهسته
له بهر  دهب ناوشیارهکان ونا پوهندی ئاقهکانی ئهمهیه: دوانه ئهم جیاوازی راستیدا له رهوایه. 
سهربهخۆ دهگوازرنهوه خۆیان که ھهستهکان بهم وشیار بهدیبن، دهروونی به وناکان گهیشتنی
بۆ نیوهوشیار، دهروونی و وشیار دهروونی نوان جیاوازی تر، وتهیه کی به نییه. ئاقانه بهم پویستیان
وشیاردان دهروونی یان له ھهستهکان و نابرێ بهکار لرهدا نیوهوشیار مانایه؛ دهروونی ب ھهستهکان
به پوهندیدان، له وشهنونی لهگهڵ کاتهش که ھهسته کان ئهو ته نانهت ناوشیاردان. دهروونی له یان

وشیارهوه. دهچنه دهروونی راستهوخۆ بهکوو نابنهوه، پوهندییه وشیار ئهم ھۆی
وشهنونی  به ھۆی ئه ندشه دهروونی پرۆسهی دهبتهوه. رۆشن به تهواوی وشهنونی ده وری  ئسته
ئپیستمه، ئه و  بهپی که  تزکه سهلماندنی وه ک پرسه ئهم دهردهکهون. تگهیشتن  و دهرک  وهک
ئازاد ئهندشه پرۆسه ی دهروونی له راده بهدهری وزهی که  کات دت. بهرھهم دهره وه دنیای له یهکسه ر
ھهقیقی شتکی به ئاکامدا له ھاتووه- بهرھهم دهرهوه له بی وهک – ده کرت دهرک ئهندشه دهبت،

دهزانرێ.
تگهیشتنی- وشیارمان رواهتی بروونی و دهروونی و سیستمی تگهیشتنی که پوهندی ئستا
سیستمی له ”خود“ ده زانین، ھهروهک بکهین. ”خود“ باس لهمهڕ خۆمان رای ده توانین کردهوه، روون
کهنار پاشماوهکانی که له دهروونی نیوهوشیاره وه ھهروهھا له و نکدئهو پ که کاکی تگهیشتن

دهگرتهوه. ناوشیاریش ”خود“ دیمان، ھهروه ک بهم پدهکات. دهست بیرهوهریدایه
بگهین. سودبهخش چهندین ئاکامی به دهتوانین گرادک گیورگ دیدگای پرهوکردن له به وایه  پم
دهگێ پهسیڤ ده وری ژیاندا پناسهی دهکهین، له به ”خود“ ئهوهی ئمه  ده ھهمیشه که گرادک
تگهیشتنکمان وهھا ئمه ھهموو زان. ئمهدا ژیانی به سهر نه کراوهکان رکف و نهناسراو ھزه و
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من پشنیار دهکهم ببینینهوه. گرادک داھنانی بۆ جگایهک زانستدا پکھاتهی دهب له  ھهبووه و
له سه رهتا و پدهکا دهست تگهیشتنهوه سیستمی له شته ی ئهو داھنانه، ئهم چاوگرتنی لهبهر بۆ
”خود“ که زهین دیکهی بهشی گرادک له به پرهوی بکهین و ناودر ”خود“ به نیوهوشیاردایه  دهروونی

بکهین. پناسه  (id) به نهست گوایا ناوشیاره، که دهبین دهور بهجۆرک لهودا پهرهدهستن و
یان وهرگرین زه ین] سود شیکاری [پرۆسهکانی بۆ روانگهوه دهتوانین لهم ئایا دهبینین که بهزوویی
ئهو ”خود“ له بان که دهگرین لهبهرچاو ناوشیار و نادیار دهروونی ”نهست“کی ئستا تاک وهک نا.
پیشان ونه به  پرسه ئهم بمانه وێ ئهو پکدت. ئهگهر ناخی له تگهیشتن سیستمی و راوهستاوه
دهگرت لهبهر بهشکی تهنیا بهکوو ناگرتهوه، ”نهست“ ھهموو ”خود“ که بژین دهتوانین بدهین،
جیا ”نهست“ له شوهی رۆشن به پکدن. ”خود“ سهرهوهی ”خود“ تگهیشتن، توژی سیستمی که

بووه. تکهڵ ”نه ست“دا له ژرهوهی بهشی بهکوو نابته وه،
پکدنن. ”نهست“ له بهشک تهنیا دهبن و تکهڵ له ”نهست“دا سه رکوتکراوهکانیش خواسته بهم
”خود“ ”نهست“ لهگهڵ بهھۆی و دهبنهوه جیا ”خود“ له بهته واوی سه رکوت بهھۆی خواستانه تهنیا ئهم
دیاریمان پاتۆلۆژی له سودوهرگرتن به که سنوورانه ئهو ھهموو که تدهگه ین بهخرایی دهگرن. پوهندی
دهناسین. توژانه ئهم تهنیا ئمهش و دهکهن دیاری زهین سیستمی سهرووی توژهکانی تهنیا کردووه،
ئهم که  ناکهین ئهوه  بانگهشهی ئهبه ت پیشان بدهین، خوارهوه دیاگرامی بهشوهی باسهکهمان دهکرێ

ببتهوه. روون باسه کهمان ئهوهیه که مهبهستمان تهنیا دهگێ، بهکوو تایبهت رۆکی ونهیه

دهری دهخات مشک ئاناتۆمی بهم لهسهردایه، بیستیاری“ که ”خود“، ”کوی بژین بتوانین رهنگه
الره“. ”کو به وته یهک یانی ناوه سهری الیهکی له  کوهی که ئهم

دنیای کاریگهری له ژر که نکدپ له ”نهست“ ئهو بهشه ”خود“ که دهتوانین تبگهین ئاسانی به
یا جیاوازی رواهت وته یهک، به و ناکرێ کۆنترۆڵ وشیار – تگهیشتنی سیستمی دهرهوهدا بهھۆی
دنیای کاریگهری دهیهوێ ”خود“ ھهروه ھا .نپهرهدهست ((surface-differentiation سهروو توژی
که لهزهت، یاسای له جیاتی دهکۆشت و ننهست“دا بسهپ” خواستهکانی و ”نهست“ بهسهر دهرهوه
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غهریزه رۆی وهک ”خود“، بۆ تگهیشتن بکات. جگیر واقیع“ ”یاسای ھهیه، ”نهست“دا بهسهر دهسهتی
”خود“ ده کرێ دهگرت، لهبهر مرۆڤ خواستهکانی مهیل و که ”نه ست“ بهپچهوانهی وایه. ”نه ست“ بۆ

بزانین... ئهقی سالم ھمای به
دهکات. کونترۆڵ بزاڤهکانی مرۆڤ و ھه وست زیاتر که  دهرده کهوێ له ووه ”خود“ رۆی  گرنگی
ئهسپ زدهتری ھزی ده ب که سواره  ئهسپ پیاوکی وهک ”نهست“ له گهڵ ”خود“ پوهندی کهوابوو
ھزهی بهو ”خود“ بهم ده کات، کونترۆڵ ئهسپ خۆی ھزی به سوار که  جیاوازییهوه بهم بکات، رکف
روون بکهینهوه. زیاتر بهراورده باسهکهمان بهم بتوانین رهنگه  کاره دهکات. ئهم قهرز وهریگرتووه به که
و لهبهرچاو بگرێ ئه سپه که حهزی ده ب ناچار نهبتهوه، جیا ئه سپهکهی له سوار بت ئه گهر بیار
کهچ ”نه ست“ ویستی بۆ بهجۆرک مل عادهت، بهپی ”خود“یش بئاژون؛ ھهروهھا ئهسپ ویستی به

ویستی خۆیه. دهی دهکات ھهر
تگهیشتن، سیستمی له بجگه دا، ”نهست“ لهگهڵ  ئهو  جیاوازی و ”خود“ پکاتنی له  وادیاره
ھهسته که  جگایهکه دهرهوهی)، رووی (بهتایبهت مرۆڤ جهستهی دهگێ. رۆڵ دیکه ھۆکارکی 
لهمس به م دهبینرێ، تر شتکی ھهر وهک جهسته دهگرن. سهرچاوه لهو ده رهکییهکان و بروونی
فیزیۆلۆژی  – بت. دهروون ناخ ھهستی یهککیان رهنگه که نھهست دهخولق دوو جۆر کردنی،
بهوردی  ھهسته کاندا، دنیای بارودۆخی نوان له مرۆڤ جهسته ی (psycho-physiology) حاهته کانی
ھهست شوازی رهنگه  و ھهیه رۆکی ئازاریش لهم پرۆسهیهدا و ژان که وادیاره  دهکات. شرۆڤه  و دهرک
خۆمان جهسته ی به ھهست چۆن بت که مۆدلک ژاناویدا، کاتی نهخۆشی له ئهندامهکانمان به کردن

دهکهین.
نییه به رووی تایبهت ”خود“ تهنیا دهگرێ. سهرچاوه جهسته له [ھهستی] یهکهمدا ”خود“ له پلهی
بهراوردکی ئاناتۆمیک بمانهوێ [جهسته]یه. ئهگهر رووی دهرهوهی ھمای بهکو دهرهوهی [جهسته]،
 homunculus) توژ“ نو ”باوهقۆرهتکی به ”خود“ ئاناتۆمیستهکان وهک دهتوانین بنین، بهکار
دوا  بهرهو و وهستاوه قووچ و لنگ و بووه جگیر بهرئاوهژوو توژکدا له نو که بزانین  (cortical

ھهکهوتووه. چهپ الی له (speech-area) بژیاری ده ڤهری ده زانین، وهک ،دهڕوان
ھهیه خای بابهتهوه زۆر لهم راڤه کراوه، بهم ھشتا بهزۆری وشیار دهروونی و ”خود“ پوهندی
له خۆمان کۆمه یهتی و ئهخالقی پوهری که راھاتووین لهبهرئهوهی بکهین. شرۆڤه ی لرهدا دهب که 
ده روونی خوارهوه له ھهستهکانی ببیستین که گهر سهیر نییه پمان بنین، شونک بهکار ھهموو
ئمهدا پوهره کانی له  زهینی کارکردکی راده به ھهر که  وایه پمان ھه روهھا، دهگن. رۆڵ ناوشیاردا
دهروونشیکاری ئهزموونی بهم وشیارهوه . دهروونی دته ئاسانتر شوه ھهمان به بگێ، زۆر رۆی
فکری کاری دهن که بهدهستهوهن بهگه ھهندێ لهالیهکهوه، ناکات. دخۆشمان بابه تهوه له م ئمه ،
نیوهوشیار بهشی له  ھهم ھهیه ، قووبوونهوه و شهونخوونی به پویستی زیاتر که  وردبینانه  و دژوار
که  ھهیه رۆشنمان نموونهی ھنده بابهتهوه ده گات. لهم بهئهنجام وشیار دهروونی له بهدهر ھه م و
که ھهر ونه کهسک بۆ خهودا رووبدات، کاتی له  چهشنه  فکری لهم کاری لناکرێ. رهنگه حاشایان
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پشوو رۆژی که دیوهته وه رگا چارهی پرسکی ئاۆزی ماتماتیکی که تدهگات ده ست ھه خه و له
کردووه.(٣) ماندووی زۆر

که تدهگهین شیکارییهکاندا له سهرسوڕھنهرتره . ئجگار که ھهیه تر دیاردهیهکی لهمه بجگه
زهینی)، رهھهندی بهرزی پله  ئجگار خۆنرخاندن (یانی چاالکی توانای کهسدا، ویژدان و ھهندێ له
زۆر له لدهکهوتهوه . بهمھۆیه، ھهره گرنگی ئاکامی ناوشیارانه چهندین بهشوهی ھهیه و ناوشیارانهی
داھنانه ئهم بهم دهمنتهوه. به ناوشیار کاتی شیکاریدا له نهخۆش بهرهنگاری جیاجیادا نمونهی
لهم که  ئهوه  -سهرهڕای ناوشیارانه“ بکهین تاوانباری به باسی ”ھهست تا دهکات ناچارمان که  نویه 
و دهکا سهرسوڕمانمان تووشی پشوو ھهیه- زۆر زیاتر له داھنانی رهخنهگرانهمان دیدکی بابهتهوه
کهسانهدا لهو زۆرک تدهگهین له کاته که دهکات، بهتایبهت ئهو بهرهو روومان نوێ پرسکی لهگهڵ
دهگێ گرنگ ئابووری رۆی ناوشیارانه، تاوانباری به ھه ست دهروونژاکاوین، نهخۆشی گیرۆدهی که
بۆ بگهڕینهوه تر جارکی ئهگهر .نکدپ لهمپهر دژوارترین نهخۆشدا چاکبوونهوهی ھهمبهر له و
ئاستهکانیشی بانترین رهنگه  بهکوو ”خود“، ئاستی نزمترین تهنیا نه بژین  دهب پوهرهکانمان،
:ندهسهلم ”خود“ لهمه ڕ بۆچوونه مان ئهم که دنین بهدهست بهگهیهک بهمجۆره گوایا بن. ناوشیارانه

ھهیه. پوهندی جهسته [ھهستی] لهگهڵ شت ھهر له بهر ”خود“

(خودی ئایدیال) خود“ و ”بان ”خود“ .٣
ئهگهر بکرایه، یانی به سیستمی تگهیشتن رکف نهست بوایه و بهشک له ”خود“ تهنیا ئهگهر
لهم زۆر  پرسه ئهم بهم  تۆژینهوهکهمان سادهتر دهبوو.  بابهتی  بوایه،  واقع  دنیای ئاونهی  ”خود“

ئاۆزتره. شتانه
super-) ئایدیال“ ”خودی به ”خود“ له  تا ئاستک داین ئیده ھانی کام که  وتوومه تر شونکی له
سستی  ھهیه.(٥) پوه ندی برهوی ھشتا ئیده ئهم (ego-ideal)پناسه بکهین.(٤) خود“ ”بان ego)یان

بکهین. راڤهی پویسته  که تازهیه بابهتکی وشیار، دهروونی لهگه ڵ ”خود“ له  به شه ئهم
خهمۆکی ژاناوی نهخۆشی توانیمان بکهینهوه. ئمه نهخت بهرین باسهکهمان بواری دهب لرهدا
نهخۆشییهن] ئه م گیرۆدهی که  کهسانهدا [لهو که  بکهین راڤه تیۆرییه بهم (melancholia) قووڵ
وزهی  تر، وتهیهکی به پکھاتووه؛ ”خود“دا له سهرلهنوێ چووبوو، لهنو که  (object) حهز بابهتی
لهو  داوه.(٧) ئهبهت (identification) که ستی یهکبوونی به خۆی جگهی حهزدا(٦) بابهتی له دهروونی
ره ھهندی گشتی و رهھهندی نهماندهزان و نهکردبوو دهرک پرسهمان ئهم ھهمهالیهنهی گرنگی کاتهدا
له گرنگی کردنانه رۆکی جگیر جۆره ئه م که تگهیشتووین ئستا تا کاتهوه چهندهیه. لهو تیپیکی

ھهیه. دهکهین، ناودری که به ”ئاکاری“ خود ئهو شته و ”خود“ فۆرمی دیاریکردنی
حه ز بابهتی دهروونی وزهی ناتوانین سهرهتایی زارکیدا(٨) ، قۆناغی له یانی سهرهتادا، بگومان له
وزهی دواتردا، قۆناغهکانی له که وایدانین دهتوانین تهنیا جیابکهینهوه. لک کهستی یهکبوونی و
یهک به ئرۆتیک و خواستی مهیل ”نهست“یش و دهگرێ سهرچاوه له ”نهست“هوه حهز بابهتی دهروونی
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و دهکا دهرک حهز بابه تی دهروونی وزهی الوازه ، سهره تادا که له ”خود“ .دهزان پویستییه کانی خۆی له
سهرکوت خواستانه ئهم یان دهکات، کهچ وزهیه ئهم بۆ مل یان دهدات: پیشان کاردانهوه شواز دوو به

دهخاتهوه.(٩) خۆی دووریان له بهمجۆره و، [ندهچهپ دهروونی ناوشیاریان [له دهکاو
”خود“ی جار زۆر ده ست ھهگرێ، خۆی سکسی خواستی بابهتی له  دهکرت تا ناچار که س کات
”خود“دا له خواستهکان بابهتی که بژین تهنیا دهتوانین پرسه ئهم راڤهکردنی بۆ دهبت. گۆڕان تووشی
سروشتی ئهم نهمانتوانیوه ھشتا ئمه دهدات). روو خه مۆکیدا له که شتهی ئهو (وهک گیر دهبج
جۆرک (که  ناخھاوژییهوه(١٠)  ئهم رگهی له ”خود“ رهنگه بکهینهوه . روون وردی به  جگیربوونه
ھهگرێ. حهزه کانی بابهتی له دهست  بتوان ئاسانتر  ئۆرای)، قۆناغی متۆدی بۆ گهڕانهوه(١١) یه
دهست بابهتی خواستهکانی دهتوان له نهست که کهستییهوهیه ئهم یهکبوونی له رگهی تهنیا رهنگه 
روو چهندین جار - دهرووندا گه شهی سهرهتایی قۆناغی له -بهتایبهت پرۆسه ئهم ھهگرێ. بهھهرحاڵ،
حهز بابهتهکانی وزهی دهروونی پاشماوهکانی له ”خود“ ئاکاری که دهتوانین وایدانین کهوابوو و دهدات
ئهبهت  ھهیه.  ئوبژهکانهوه(١٢)  ھهبژاردنی پشینهی  به  پوهندی و  دهگرێ سهرچاوه  وهالنراون، که
که ئه وه و یه کسان نییه  جیاواز که سانی بهرهنگاری توانای که  بکهین قه بووڵ ئهم شته ده ب سهرهتا
دیسان بکات، قهبوڵ یان سهرکوت چهنده ئرۆتیکی ئوبژه کانی ھهبژاردنی پشووی کاریگهری مرۆڤ
ئاشقانهیان ئه زموونی  چهندین که  ژنانه ئهو  وادیاره ھهیه. مرۆڤهوه  به رهنگاری توانای به  پوهندی
خۆیاندا کهستی خهسهتهکانی له به ئاسانی حه زهکانیان بابهتی دهروونی وزهی پاشماوهی ھهبووه،
بابهتی دهروونی (وزهی پرۆسهکه دوو که ھهر بگرین چاو نمونه لهبهر ھهندێ دهب ھهروهھا دهبیننه وه.
دهست له بهر کهستی که گۆڕانی کاته ئهو دهدهن، یانی روو کهستی) ھاوکات یهکبوونی و حهزهکان
پوه ندی لهگهڵ بانی پاش کهستی کاتانهدا، گۆڕانی دهدات. لهم روو حه زهکان بابه تی ھهگرتن له

دهپارزێ. ئهو پوهندییه وتهیه ک به دهمنتهوه و، خۆی بهھز وهک ھهروا ئوبژه
عشقی ئوبژهی بژاردنی به ھۆی که ”خود“ ئاوگۆڕهی ئهم که بین ده توانین دیکه وه روانگهیه کی له
پوهندی ببت و زاڵ ”نهست“دا بهسهر ئهوهوه رگهی له دهتوان ”خود“ که دهدات، متۆدکه  روو
تا رادهیه کی دهبت ناچار کاره ئهم بۆ ئه نجامدانی ”خود“ ئهبهت پبدات. پهره لهگهڵ نه ست خۆی
ئوبژه وهک وهردهگرێ، ئوبژه خهسهتهکانی ”خود“ که کات بکات. قهبووڵ ”نهست“ ئهزموونهکانی زۆر
تۆش  ”بوانه، رسته: دوو ئه م وتنی به و ده سهپ ”نهست“دا بهسهر  (love-object) خۆشهویست
قهرهبوو ”نهست“ زیانی تا دهکۆشت دهچم“، حهزهکانت ئوبژهی له زۆر من بووێ؛ خۆش منت دهتوانی

بکاتهوه.
،(narcissistic libido) وزهی عشقی خۆشهیدا لهسهر ئوبژه(١٣) بۆ چهقبهستوو عشقی گۆڕانی وزهی
بهم  «sublimation»ه.(١٤) جۆرک و سکسییه مهبهستی له  ھهگرتن دهست ھمای بهرۆشنی
به مجۆره ھه میشه سابیمهیشن ئایا بکه ین: شرۆڤهی بهوردی دهب که ئاراوه دته پرسیارک لردها
سهرهتا که  ”خود“ ده دات؟ روو ”خود“ بهھۆی ھهمیشه  سابیمهیشن ئایا تر، وتهیهکی به  روودهدات؟
دواتر رهنگه لدهکات، خۆشهیدا سکسی وزهی وهک سکسی ئوبژهی لهسهر چهقبهستوو عشقی وزهی
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ئاوگۆڕی غهریزی  ئایا که بکهین راڤه پرسه ئه م بکات.(١٥) ناچارین دواتر دیاری بۆ تری ئامانجکی
تکهبوون، که جۆراوجۆرانه ئهو غهریزه ئایا نموونه  بۆ سهرچاوه دهگرن، ئاوورهوه لهم ھهر دیکه

ناکاتهوه. جیا
له پرسه ئهم ھهرچهند بدهین، ئوبژه لهگهڵ ”خود“ یهکبوونی به زیاتر گرنگی نهخت ده ب لره دا
ئهوان سهروهری به و بن زیاد له ڕادهبهدهر یهکبوونانه ئه م رژهی ئهگهر دهخاتهوه. دوورمان باسهکه 
بهھۆی زهبره ئهم بده ن. رهنگه  دهروون له زهبر رهنگه بن، یهکتر دژی له و بهھز بن لهڕادهبهدهر بگات،
رهنگه بکات. شوان ”خود“ تووشی دهبنه وه، جیا لک بهرهنگاری بهھۆی جیاوازانه که یهکبوونه  ئهم
وشیاردا  ده روونی بهسهر نۆره به جیاوازهکان یهکبوونه که  بت شته ”کهستی چهندالیه نه“(١٦) ئهم رازی
یهکبوونه نوان ناکۆکی نهبووبت، پرسی ئهم ئاسته ئاۆز تا که دۆخهکه کات تهنانهت دهبن. زاڵ
ئهم که سهرهڕای ناکۆکییه ک ماوه تهوه، خۆی وهک دهکرت دابه ش ئهواندا بهسهر که ”خود“ جیاوازهکان

پناسهی بکهین. ئاسا نهخۆش به  شتانه، ناکرێ
ئوبژهکان، دهروونی وزهی کاریگهری ئاست له بهرهنگاری بۆ کهستی دواتری توانای له بهدهر بهم
گشتگیر کاریگهری روودهدات، منایدا قۆناغی یهکبوون که له یهکه م ھهگرتوون، ل دهستی مرۆڤ که
چونکه  ،شرادهک ئایدیال“ ”خودی سهرچاوهی بۆ سهرنجمان سهرلهنوێ پرسه ئهم دهبت. درژماوهی و
منایدا) له باوک لهگهڵ (یهکبوون خود کهستی یهکبوونی گرنگترین و یهکهمین شتهوه، ئهم لهودیو
دهروونی  وزهی  ئاکامی سهرهتا باوکی لهگهڵ منداڵ که ستی یهکبوونی وادیاره  ماوه تهوه.(١٧)  شاراوه
ئوبژه، دهروونی وزهی جۆره ھهر له بهر و خرایه و راسته وخۆ یهکبوونی جۆرک بهکوو نییه، ئوبژه
لهگهڵ که سکسیدا گهشهی قۆناغی یهکهم درژهی له ئوبژه ھهبژاردنی وادیاره بهم دهدات.  روو
به ھز سهرهتایی بهمجۆره یهکبوونی و نکدپ یهکبوونه چهشنه  ھهیه، ئهم پوهندی باوک و دایک

دهکات.
ھۆی بکهین. راڤهی درژی به پویسته که ئاۆزه ھنده بهگشتی بابهته ئهم ئه مهش، سهرهڕای
ھهر سروشتی بوونی دوورهگه زی و  ئۆدیپ دۆخی بوونی الیهنه  س شته: دوو پرسه  ئهم  ئاۆزی

تاکک.
وزهی دهروونی ژیانیدا، سهرهتای له  کوڕ بکهین. مندای راڤه بهمجۆره  کوڕ مندای دهتوانین دۆخی
به پوهندی سه رهتا دهروونییه وزه ئهم دهکات. تهرخان – حهزهکانی ئوبژهی وهک – دایکی بۆ خۆی
بهپی مۆدلی دادهخوازانه.(١٨) منای  ئوبژهیه ھهبژاردنی نموونه ی یهکهم دایکهوه ھهیه و سینگی
دوو ئهم ماوهیه ک تا دهکهوێ. رک له گهی و ده خات یهک باوکی کهستی لهگهڵ خۆی کهستی کوڕ
زیاتر دایکی بۆ کوڕ سکسی خواستی که ئهوهی تا ،دهب درژهی ھاوتهریب بهشوه ی پوهندییه
دهگرێ. لهمه و دوا، دۆخهوه سهرچاوه لهم ئۆدیپ گری .دهزان دایکی خۆی و لهمپهری باوکی به دهب و
ننهم باوکی ده کا ئارهزوو کوڕ و دهگرێ به خۆوه قیناوی الیهنکی باوک، لهگهڵ کهستی یهکبوونی
لهگه ڵ کوڕ بهوالوه، پوهندی کاته لهم بت. جووت دایکی لهگهڵ و بگرتهوه جگهی ئهو بتوان تا
کوڕ  سروشتی یهکبوونی له سهرهتاوه ھهمان له که دوالیزم بی دوالیستی(١٩) دهبتهوه، وهک باوکی
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کوڕدا مندای له پۆزهتیڤ و ساده ئۆدیپی ده بت. ناوهرۆکی گری ئاشکرا ئستا ھهبووه، باوکیدا لهگهڵ
حهزهکان. بابهتی وهک دایک له گه ڵ خۆشهویستی پوهندی و باوک بۆ دوالیستی روانگهی له بریتییه

بابهتی وه ک دایکی خۆی بۆ ده روونی وزهی له  بتوان کوڕ منای که و دهچلهن کات ئۆدیپ گری
دایکی کهستی لهگه ڵ خۆی کهستی یان بکات: کار دوو دهتوان کوڕ ھهگرێ. بهم ده ست حهزه کانی
ئاساییتر شتکی به دووھهم ئهگهر بژاردهی بکات. بهھز لهگهڵ باوکی خۆی یهکبوونی یان بخات، یهک
رادهیهک تا دایک لهگهڵ خۆشهویستی  پوهندی به مجۆره چونکه دادوهرانه دهکهین، کارکی بزانین،
به رانبهردا، له دهکات. کوڕدا بهھز کهستی له نرتی ئۆدیپ، لهنوچوونی گری به مجۆره دهپارزرێ.
ئهم و، بکا بهھز دایکی له گهڵ ئهو کهستی یهکبوونی کچدا منای له  ئۆدیپی روانگهی ئاکامی رهنگه

بکات. کهستی ژنانه لهودا بهھز شته
ئهو چونکه ،نده نو نائاسایی نهخت یهکبوونانه  ئهم کرد] باسمان شتانهی لهو سهرنجدان [به
ئهمهش پچهوانهی ده توان بهم  ”خود“. نو ناھنته ھهدهگرێ ل دهستی منداڵ  که ئوبژهیه
پیشان دهدات نموونهدا زۆر له  دهروونشیکاری کوڕاندا. له کهمتر و ده بینرێ کچاندا له زیاتر رووبدات که
نرتی ھهدهگرێ، خۆشهویستی دهست ئوبژه ی وهک باوکی له بهناچار ئهوهی که پاش کچ مندای که
دهخات. یهک باوکی له گهڵ خۆی کهستی دایکی، لهگهڵ یهکبوون لهجیاتی و دهب بهرجه سته لهودا
سهرهکی که رهھه ندی لهوه ئه ودایه (بهدهر سروشتی له  وزهی نرتی به پرسه پهیوهست ئهم ئهبهت

بت). له سروشتی ئهودا چی نرتی
شته ئهم و پیاوانه ژنانه سکسی حهزی دوو توانای رهگهزدا، دوو ھهر له وادهنون که کهوابوو
دوالیزمی باوک. لهگهڵ یان بت دایک له گهڵ یه کبوون ئۆدیپی، دۆخی ئاکامی ئایا که  دهکات دیاری
کارتگهری دیکهی شوازی دهبت. دهوری ئۆدیپدا گری دواتری ئاوگۆڕهکانی له بهمجۆره سکسی
که دهب دروست ھهستهمان ال ئه و چونکه ھهیه، زیاتری گرنگی ئۆدیپدا له گری سکسی دوالیزمی
و نمونهیهک ساده کراو فۆرمکی بهکوو زیاتر نییه ، ئهم دوالیزمه شوازی ئۆدیپی ساده، باوترین گری
گری کامتری فۆرمی شیاوه. تۆژینهوهی وردتر زانستی بۆ مهبهستی که ئهبهت ده ردهخات پرسه لهم
دوالیزمکی بهرھهمی و نگهتیڤ) الیهنی و پۆزهتیڤ ھهیه (الیهنی الیهنی که دوو ده ردهخات ئۆدیپ
روانگهیهکی له وه که بجگه کوڕ منای تر، وتهیهکی به  ھهیه. منادا له سه رهتاوه ھهر له که سکسییه
مناکی کچ رهفتار وهک ھاوکات ھه یه، به کوو بۆ دایک خۆشهویستی دیدکی و دوالیستی بۆ باوک
دایکی به  بهخیلی رۆژ دوای له رۆژ و دهکا باوکی سهیری ژنانهوه  و خۆشهویستی دیدی به یانی دهکات،
ھهبژاردن یه کهم چۆنیهتی و دهکا ئاۆز پرسهکه  سکسی دوالیزمی بهمجۆره ده کات. دژایهتی و دهبا
و دایک لهگهڵ منداڵ رهفتاری دوالیزمی بتوانین سهرچاوهی رهنگه دهکات. ته ماوی و تاریک یهکبوون و
ھهستی و باوکی و دایک لهگهڵ مناڵ بزانین، نه یهکبوونی بوون رهگهزی دوو سروشتی بهھۆی باوکی

رکهبهرایهتی.
قووی به  دهروونژاکاوان،  بهتایبهت و  خه ک ھه موو واب پمان  که ئهوهیه  شیاوتر من  رای به
الیهنانه لهم بابهتدا یهک ھهندێ له دهدات که دهروونشیکاری پیشان ئۆدیپن. ئهزموونی گری گیرۆدهی
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پرسه، ئه م ئاکامی کهوابوو دهناسرتهوه. که به دژواری لدهمنتهوه شونهوارکی تهنیا و دهب بزر
و نگهتیڤ ئۆدیپی گری به لهو الوه ده گاو شیاو و پۆزهتیڤ ئۆدیپی گری الیهکهوه به که له ھهودایهکه
له الیه نهکانی  یهک که دهبینین ئۆدیپ گری کامی فۆرمی له نوهراستیشدا، دهگات، ھاورهگهزخواز(٢٠)
بهجۆرک تکهڵ پکیدنن که رهوته چوار ئهو ئۆدیپ، گری لهنوچوونی به بووه. زاڵ بهسهر ئهودا
باوک، یهکبون لهگهڵ دایک. یهکبوون لهگهڵ ھهم دهکه ن، باوک ھهموار لهگهڵ ھهم یهکبوون که دهبن
ھاوکات و به دیدت) دهپارزێ ئۆدیپی پۆزهتیڤدا له گری (که دایک لهگهڵ خۆشهویستی  پوهندی
دهگرتهوه. بهدیدت) ھموسکسوادا پوهندی له (که باوک لهگهڵ خۆشهویستی پوهندی جگهی
لهگهڵ یان باوک لهگهڵ یهکبوون رژهی ده دات. روو دایک له گهڵ یهکبوون لهمهڕ شته ئهم پچهوانهی

دهکات. راڤه پیاوانه لهودا یان ژنانه سروشتی دوو له  یهک دهسهتی تاککدا، له ھهر دایک
دایه، ئۆدیپ گری دهسهتی له ژر که  سکسییه قۆناغه گشتی ئهو ئاکامی وترا، بهپی ئهوه ی
یه کبوون پرۆسهی دوو  ھهر  لکبهستراوی فۆرمی که دهمنتهوه دا ”خود“ له  شونهواری  ھهندێ
یان ”خودی ئایدیال“ وهک و ده پارزێ ئهو تایبهتی جگای شوهیه ، بهم ”خود“ دهگرتهوه. رکخستنی

ده کات. جگیری ”خود“ تری به شهکانی لهئاست خود“ ”بان
بهکوو نییه، سهره تایی ”نهست“ ئوبژهی ھهبژاردنی پاشماوهی تهنیا ”بان خود“ ئهمه ش، سهرهڕای
بهمجۆره  تۆ دهب” که  پهنده ھه بژاردنانه. ئهم لهدژی ئهو ئاوهژووی(٢١) بهھزه کاردانهوهیهکی ھمای
دهدات. ئهم پیشان بهرۆشنی لهگهڵ ”خود“ خود“ ”بان بکهی“، پوهندی کهوت و ھهس (وهک باوکت)
تۆش دهیکات ئهو کارک ھهر ناب یانی (وهک باوکت) بیت؛ بهمجۆره ناب ”تۆ دت: ئاواش پهنده
سهرچاوه لهووه ئایدیال“ ”خودی دوالیستییهی رهھهنده ئهم ئهوه.“ تایبهتی مافی شت ھهندێ بیکهی.
ھۆی به خۆی راستیدا له و ئهستۆ بووه له ئودیپی گری ئهرکی سهرکوتی ئایدیال“ ”خودی که دهگرێ
ئۆدیپ گری کردنی سه رکوت که بزانین راستییه دهب ئهم ئهبهت بووه. دروست شۆڕشگانه کاره ئهم
نایهی دهزان که لهمپه رک به  باوکی بهتایبهت و، خۆی دایکی و باوک مناڵ ئاسان نییه. کارکی
ھاوتای ئۆدیپ، گری کردنی سهرکوت مهبهستی به ئهو ”خود“ی بهمھۆیه ھهر بهدیبت، ئۆدیپی خواستی
کاره ئهم ئهنجامدانی بۆ ”خود“ بکات. خۆی به ھز تا بهمجۆره دهکا دروست دهروونیدا له لهمپه ره ئهم
باوک ئاکاری ”بان خود“  بوو. و حهیاتی  ئجگار گرنگ کارکی  ئهمهش  و  باوک وهرگرت له  یارمه تی
په روهردهی دهسه ت، (بهھۆی ھهرچهنده زووتر و ب بهھزتر گری ئۆدیپ راده  ھهر به بهم دهپارزێ،
دهسهتی دواتری ”بان راده به ھهمان سه رکوت تهسلیم بت، لهئاست خوندنه وه) و خوندن دینی،
دواتر دهبت. سهختتر ناوشیارانه) تاوانباری به ھهستی یان ویژدان (به شوهی ”خود“ لهسهر خود“
”خود“دا بهسهر و نوه دکو له دهسهتکی زهختاوی وهھا خود“ ”بان که پرسه دهکهم ئه م باسی
فهرمان مهرج و بشهرت بهشوهی که خود“ه ”بان وهسواسی ناوه رۆکی سهرچاوهی مهبهستم .ندهیسهپ

ئهو کاره بکه. و ئهم کاره مهکه  ده به تاک دهدا و
دوو ھۆکاری که تدهگهین بکهین، راڤه باسکرا که  بهوجۆره  خود“ ”بان سهرچاوه ی تر ئهگهر جارکی
تاک (یانی پشینهی دووھهم بایۆلۆژیکی، ھۆکاری یه کهم ھهبووه: رۆیان پکھاتنیدا له ھهره گرنگ
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ھه روهک - که  مناڵ ئۆدیپی گری ھه روه ھا و، باوکی و دایک به منداڵ پویستی و الوازی درژی قۆناغی
 ،نکدپ سکسیدا وزهی قۆناغی شاراوهی(٢٢) گهشهی له وه ستانک سه رکوتکردنی، - دا پیشانمان 
بهپی ھهیه). تاکهوه  سکسی ژیانی دووده ورهیی سه رهتای به پوهندی تاک پشینهی کهوابوو
فهرھهنگییه گهشهی زادهی مرۆڤه، به تایبه ت وادیاره که دیاردهیه ئهم دهروونشیکارانه، تیۆرییهکی
”بان و ”خود“ نوان جیاوازی که تدهگهین بهمجۆره سکسییه. چاالکی وهستانی دهوره ی به رھهمی و
راستیدا مرۆڤه. له رهگهزی و تاک گهشهی تایبهتمهندی گرنگترین نیشانهی بهکوو لهخۆڕا نییه، خود“

دهدات. و سهرچاوهکانی جیاوازییه بهم درژه منداڵ، لهسه ر باوک و ھهمیشهیی دایک کاریگهریی
لهبهرچاو مرۆڤ سروشتی تاکی و بان و ئهخالقی رهھهندی بهرز دهروونشیکاری که ئه وه ھۆی به
مژوویی رووی له چ - رهخنهیه ئهم دهبتهوه. روو بهره و سهرزهنشت و رهخنه لهگه ڵ ھهرده م ناگرێ،
له گهڵ خواستی سهرکوتمان دهسپکی ئمه چونکه  یهکه م، ناڕه وایه. متۆدۆلۆژیکهوه- له رووی چ و
تۆژینهوهی که تنهگهیشتووین بهگشتی ئمه دووھهم، و؛ داوه پوهند ”خود“ ئستاتیکی و ئهخالقی
ھهمهالیهنه و ئاماده  تیۆریکی  پکھاته یهکی فهلسهفی، سیستمکی وهک نایهوێ  دهروونشیکارانه 
ئاۆزییهکانی ھهنگاو ھهنگاو به ناشیاوهکان، و شیاو دیارده شیکاری ناچاره به بهکوو ،نبخولق
بکهین، راڤه زهینی ژیانی کراوهکانی سهرکوت خواسته بووین ناچار که کات تا بکات. راڤه زهین
شرۆڤه دهمانهوێ ”خود“ که ئستا بدهین. بهم مرۆڤ بای رهھهندی پگهی به  گرنگی نهبوو پویست
پمان ناڕهزایهتی به و حه پهساون ئه خالقییهوه رووی له  که کهسانهی ئهو ھه موو به دهتوانین بکهین،
ھهر با سروشتی و راسته تهواو ئوه ”قسهی بژین: بایه، سروشتکی  مرۆڤ خاوهن که دهن
مرۆڤ و باوک. دایک لهگهڵ مرۆڤه پوهندی ھمای که دایه خود‘ ’بان یان ئایدیال‘ ’خودی لرهدایه، له
دهروونی دواتر له بهم لی دهترس؛ و دهکا ستایشی دهناس؛ سروشته بهرزه ئهم منایدا سهرهتای له

دهکات.“ تکهی خۆیدا
پانهرهکان بهھزترین ھمای به مجۆره- –ھهر و ئۆدیپه گری میراتداری ئایدیال“ ”خودی کهوابوو
گری به سهر ئایدیال“ ”خودی پکھنانی ”نهست“ه. ”خود“ به سکسی حه زی ئاوگۆڕی گرنگترین و
ده رهوه دنیای ھمای ”خود“ راستیدا له ”نهست“ تهسلیم بووه. ئاست له ھاوکات و سه رکهوتووه ئۆدیپدا
ملمالنی که (”نهست“)ه. بهمجۆره تدهگهین ناوهوه دنیای خود“ بهرھهمی بهم ”بان (راستییهکان)ه،
به رھهمی یان سوبژکتیڤیتهیه، و ئوبژکتیڤیته کشمهکشی رهنگدانهوهی سهرئهنجام ئایدیال و ”خود“

مرۆڤه. بروونی و دهروون دنیای کشمهکشی
له مرۆڤ رهگه زی ئاوگۆڕی که بایۆلۆژی و شتانه  ئاست ئهو ”خود“ له ”ئایدیال“، پکھاتنی به
”خودی ئایدیال“ دهکاته وه. تاقی ئایدیال لهگه ڵ خۆی تاكک وهک و دهب زاڵ ”نهست“دا بهدیدنن،
رهگهز گه شهی تاکک بهپی ھه ر ئهزموونهکانی لهگهڵ پوهندی پکھاتنی، زیاترین شوازی بهھۆی
نزمترین تا ئهوه ی ھۆی دهبته ئایدیال“ ”خودی پکھاتنی ھهیه. مرۆڤ) کۆنی میراتی له گه ڵ (یانی
زهینی بهشی وهک بهرزترین پوهرهکانمان، بهپی که ھهبدات ئاستک مرۆڤ به زهینی ژیانی بهشی
بهو شوه یه تهنانه ت ئایدیال“ ”خودی روونکردنهوهی بۆ کۆشش ئهمهش، سهرهڕای حساب بکرت. مرۆڤ
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روونکردنهوهی بۆ که ئهو بهراوردانهی بهپی راڤهکردنی کرد، یان دیاری ”خود“مان جگهی پشتر که
بھوودهیه. کارکی کردمان، ”نهست“ و ”خود“

لهمهڕ ئمه  چاوهڕوانییه کانی ھهموو وهمی ئایدیال“ ”خودی بیسهلمنین که بهئاسانی دهتوانین
باوکی بۆ  منداڵ خواستی جگهی که  ئایدیال“ راستیدا ”خودی  له  ناداتهوه. مرۆڤ به رزی سروشتی 
خۆی لهمهڕ کردن داوهری بۆ تاک که  کات دینهکانی تدایه. ھه موو بوونی دروست نوتفهی دهگرتهوه،
دروست خۆنه ویستی دینی بهدیبن، ھهستی ئامانجهکه ی نهیتوانیوه ”خود“  که  دهگات ئاکامه بهم
گهشهی دواتری قۆناغهکانی له دهبه ن. ھانای بۆ کاتی ھیجراندا له ئیمانداران که ھهسته ئهو -دهب
ئایدیال“دا ”خودی ئهوان له دهستوورهکانی دهگن. باوک رۆی دهسه تداران و مامۆستایان مندادا،
ناکۆکی دهکهن. کونترۆڵ تاک  ئهخالقییهوه  لهڕووی ھهردهم ویژدان وه ک و دهمنتهوه خۆی وهک
ھهستی دهکات. دروست مرۆڤ الی  تاوانباری ھهستی ”خود“ کردهوهی و ویژدان خواستهکانی نوان
بوونی بهپی و ھهیه کۆمهگهوه تاکه کانی تری لهگهڵ یهکبوونی ئهو به پوه ندی تاک، کۆمهیهتی

پکدت. ھاوبهش ئایدیالی“ ”خودی
سهرهتا کۆمه یهتی)(٢٣)، ھهستی و ئهخالق و (دین مرۆڤ بای رهھه ندی سه رهکییهکانی بنهما
رهگهزی گهشهی له  بنهمایانه  ئهم کردووه، باسم تابودا و تهوتهم کتبی له  وهک بوون. شت یهک
پرۆسهی به ھۆی ئهخالقییهکانی بهنده  و کۆت و دین ھاتوون: بهرھهم باوک گری بهھۆی مرۆڤدا
نوان نهوهی رکهبهرایهتی کردنی چارهسه ر بۆ کۆمهیهتی ھهستی و، پکھات گری ئۆدیپ کونترۆی
بووه پشه نگ ئهزموونانهدا ئهم وهرگرتنی ھهموو له نر که رهگهزی وادیاره سازکرا. سهردهمه ئهو الوی
کۆمهیهتی ھه ستی ته نانهت ژنان گهیشتووه. به دووالیهنهوه ژنتیکی رگهی له دواتر ئهزموونه کان و
لهگهڵ بهخیلی و پانه رهکانی رکهبهرایهتی که  پکدت جۆرک سهرخان بهشوهی تاکدا له ئهمۆش
،نبمر له خۆیدا ھهسته رقاوییه ئهم ناتوان تاک لهبهرئهوهی  .نکدئهو پ براکان، ژرخانی و خۆشک
ندهسهلم گومانه ئه م ھاوڕه گهزخوازی بابهتی ھهندێ تۆژینهوهی دهگرێ. یه ک پشووی نهیاری لهگهڵ
و ھرشبهرانه  روانگهی جگهی که دهگرتهوه خۆشهویست ئوبژه یهکی جگهی یه کبوون، لرهشدا که 

گرتۆتهوه.(٢٤)  دوژمنکارانه ی
کهسک ھهر که  دتهئاراوه نوێ پرسی ھهندێ دهکهین مرۆڤ ره گهزی گهشهی باسی کات ئهبهت
سهر تیدا رهنگه  که لهوه  نهترسین و بکهین شرۆڤه پرسانه ئهم دهب بهم بپارزێ. ل خۆی دهیهوێ
ئهخالقی دین و ژیانیدا، رۆژهکانی یهکه م له  سهرهتایی مرۆڤی ”خود“ی ئایا ئهمهیه: نهکهوین. پرسهکه
ئهی کرد، کارهی ئهم مرۆڤ ”خود“ی ئهگهر سهرهتایی؟ مرۆڤی له“نهست“ی یان وه رگرت، ئۆدیپ گری له
ئه م کرد، چۆن کارهی ئهم مرۆڤ ”نهست“ی ئهگهر نازانین؟ ئاکامانه ئهم میراتداری به ته نیا ”خود“ بۆ
و خود“ ”بان و سهرهتاییدا ”خود“ سهردهمی له که ئهوه یان دهب؟ سازگار ئاکاری ”نهست“ لهگهڵ پرسه
”خود“ له مهڕ پرۆسهکانی ئمه  بۆچوونی که  بژین راستگۆیانه دهب رهنگه یان یهک شتن؟ ھهر ”نهست“

بهکار نایهت؟ مهبهسته ئه م بۆ ناکاو رهگهزی مرۆڤ گه شه ی تگهیشتنی بهگشتی یارمهتی
ته نانهت بهکوو سهره تاییدا، مرۆڤی له تهنیا بدهینهوه. نه وهم پرسیار سادهترین سهرهتا باشتره
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ئهم چونکه به دیبکهین، ”نهست“ و ”خود“ جیاوازی دهتوانین سادهتریشدا بوونهوهری ھهندێ له
خود“ ”بان لهراستیدا  ئمه، تیۆری بهپی دهرهوهیه. دنیای کاریگهری حهتمی نیشانهی جیاوازییه 
ئهم که سادهیی تدهگهین به کهوابوو لکهوتهوه. پهرهستییان تهوتهم که ئهزموونانهوه پکھات لهو
ھهندێ قووبوونهوه نادات. به یارمهتیمان ”نهست“، یان وهرگرتووه ئهم ئاکامانهی ئایا ”خود“ پرسیاره:
دنیای دهره وه ئاوگۆڕی خود“هوه دهتوان” رگهی له  ته نیا که ”نهست“ تدهگهین پرسه لهناکاو لهم
که بژین ناتوانین ئهمهش، سهرهرای دهرهوه یه. دنیای ھمای ”نهست“ بۆ ”خود“ بکات، ئهزموون
ھهروهھا دهردهکهوێ. رهگهز  و تاک نوان درزی که لرهدایه وهرگرتووه. شتهکانی  راستهوخۆ ”خود“
بهشکه ”خود“ که بچ لهبیرمان یان ناب بزانین، به حهتمی ”نهست“ و ”خود“ نوان جیاوازی ناب
له ”خود“ ئهزموونه کانی وادهنون که سه رهتا بۆتهوه. جیا له و بهشوهیهکی تایبهت که ”نهست“ له
ئهم یهکدا له دوای یهک نه وهی له چهندین کهس زۆر که پاش ئهوه بهم چووه، له ناو ژنتیکیدا پرۆسهی
ئهزموونی دهبنه ئهم ئهزموونانه ئهوجار بکه نهوه، دووپات پهیتا و پهیتا بهھز بهشوهی ئهزموونانه
ئهژمار ب ”خود“ی چهندین پاشماوهکانی بهمجۆره، دهمنتهوه . ژنتیک بهھۆی کاریگهرییان و ”نهست“
”نهست“ له که ”خود“، و کات دهبن ژنتیک بگوزرتهوه- جگیر که دهتوان بهھۆی - دا ”نهست“ له
وزهی و بژنته وه  پشوو ”خود“هکانی له شکک چهند تهنیا رهنگه ،ندهخولق خۆی بۆ خود“ ”بان

.دهبه خشپ نویان
سهرهتایی کشمهکشی چۆن که دهکاتهوه روون پرسه  ئهم ھۆکاری خود“ ”بان پکھاتنی شوهی
.دهب درژهی خود“) (”بان جگرهکهی لهگهڵ ملمالن له ”نهست“،  دهروونی وزهی لهگهڵ ”خود“
که گریه ئه م دهروونی زۆری سهرنهکهوێ، وزهی ئۆدیپدا بهسهر گری شیاو به شوهی ”خود“ ئهگهر
پدهکات. دهست ئایدیال“دا ”خودی پچه وانهی کاردانهوهی له سهرلهنوێ دهگرێ، سهرچاوه ”نهست“ له
بۆچی خودی ئایدیال که  دهکاتهوه روونی نهست، ناوشیارهکانی پانهره و ئایدیال پوهندی زۆری نوان
که خهباتهی ئهو .ناتوان ”خود“ بهم بمنتهوه، ناوشیاردا ده روونی له دهتوان زۆر رادهیهکی  تا
کۆتایی خرا یهکبوونی و سابیمهیشن به و ھهبوو درژهی زهیندا توکانی قووترین له سهردهمک

درژهی ھهیه. بوارکی بهرزتردا له نهھات، ئستا

پهراوزهکان:
دا» (١٩١٢) دهروونشیکاری دهروونی ناوشیار له لهمهڕ «یاداشتک وتارهم بابه ته لهگهڵ ئهم ئهم ده کرێ  ١
ھاتوونهته ناوشیاردا دهروونی له نرخاندنی که  راڤه بکهین نوێ ھهندێ پرسی لرهدا پویسته بکه ین. بهراورد
بۆ پنادهن، رگایه کیان گرنگی ئهوهنده ش بهم له دهروونشیکاری ناکهن حاشا که تۆژهران له ھهندێ ئاراوه.
چهندین وشیاردا دهروونی له  دهکرێ رگایه ئهم به پی لناکات. حاشای کهس که  بینیوهتهوه  کشهیه ئهم
رهھهندی تهواو وشیارانهن، خاوهن پرۆسهکان له  ھه ندێ چۆن وهک راست بکه ین. ھهره جیاواز دیاری ئاستی
دهن تۆژهرانه ئهم نادیاره. و ئجگار کز وشیارانهیان ره ھهندی دهبینین که پرۆسه ھه ندێ شوه ھهمان به
بکهن. ناودریان «ناوشیار» ناشیاوی ناوی به دهیانهوێ پرۆسانه، ئهم کزی الیهنی بهھۆی دهروونشیکاران
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دهکرێ بدهین سهرنج وردی به ئهگهر دان، دهروونی وشیار» و «له وشیارانهن پرۆسانه ئه م بهپچه وانهوه بهم
بکهن. راڤه وشیارانهیان رهھهندی

دهروونی ئاستهکانی راشکاوانه به ناتوانین پدادهگرین. پرسه ئه م لهسهر باسهدا ئهم درژهی له ئمهش
ھه یه، جیاوازی ئاستی چهندین «رووناکی نییه: جۆره تزانه له م زیاتر شته ئهم به ھای بکهین. دیاری وشیار
ئاستی چهندین «ژیان نییه»؛ یان بوونی قه ت تاریکی که وابوو تروسکه ؛ تا کزترین نوور پرشنگدارترین له
تایبه تهوه رهھهندکی له تزانه ئهم رهنگه نییه.» بوونی مهرگ ناوی به دیاردهیهک کهوابوو ھهیه ، جیاوازی
دوو له و بمانهوێ که دهبته وه  روون کاتک شته ئه م  و نایهن  به کار پراکتیکدا له بهم  بن، مانا خاوهن
گیانداران ھهموو «کهوابوو یان نییه »، رووناکی به پویستمان «کهوابوو وهربگرین : تایبهت ئاکامکی تزه
دهرکی تهنیا بزانین، وشیارهکان» له «شته بهشک وهک شتانهی شاراوهن» «ئهو ئهگهر ھهروهھا نهمرن.»
ب ئجگار نهناسراو، ناوشیاری دهروونی من رای به حاڵ، ھهر به دهکهین. خهوشدار زهین لهمهڕ خۆمان رۆشنی
ناوشیارانهکان شته  و نادیار شته دهیهوێ که کۆششه ئهو سهرئهنجام ناوشیار. دهروونی زهینی پرسی له ماناتره
گرنگی بهرچاوی دهروونشیکاریدا پکھاتنی له  ناگرێ، دۆخک که چاو لهبهر ئهکتیڤ دۆخی ،یهک بزان وهک
نادیار، پرسکی وهھا به که گرنگیدان ئهوه یهکهم دهخات: گرنگ پشتگوێ راستی دوو کۆششه ئهم ھهیه؛
کاره، ئهم ئه نجامدانی پاش که ئهوه دووھهم و؛ ھهیه فراوان ھهوی به پویستی و دژواره ئجگار کارکی
نامۆ به خۆی لهگهڵ جار زۆر به کوو دهرک ناکات، بووه پشتر شاراوه که  ئهندشه ئهو ئیتر وشیار دهروونی
که  شتانهی ئهو بۆ ناوشیارهوه دهروونی له بردن ھانا کهوابوو، دهکات. سهرکوتی بهخرایی و دهزان ناکۆکی و
و کونکرت شتکی به وشیار دهروونی و زهین که ناسنامهی تزکه بهرھهمی شاراوهن، و ئاشکرا دهگمه ن به 

.ده زان حهتمی
ئهو، ڕای به که ند به کار زه ینییه وزه بهو کردن ئاماژه بۆ (cathexis) “ده روونی ”وزهی زاراوهی فرۆید  .٢
شونی و بت و زۆر کهم دهتوان و ئهندشه بو دهبتهوه (memory traces) بیرگهی پاشماوهکانی لهسهر
حه زی یان سهرنجدان ھۆگری، له بریتییه دهروونی» «وزهی ساده تر، وتهیهکی به .بب خای و بگۆڕێ خۆی

تایبهت. کهسکی یان شت پراکتیک، ئهندشه ، به عاتفی
مرۆڤ تا ده ردهکهون تر بهجۆرکی خهوندا له سهرکوتکراوه کانی مرۆڤ خواسته فرۆید، روانگهی به پی .٣
مانایه بهکار ھهر بهم (dream work) خه ون“ ”رۆی چه مکی فرۆید نهبت. سام) و (ترس فۆبیا تووشی

دهبات.
4. Cf ‘On Narcissism: an introduction’ (1914), and Group psychology and the Analysis of the Ego 

(1921). 
”بان لهگهڵ م (reality-testing) «راستییهکان «تاقیکردنه وهی بووه که رۆی ئهوه من ھه هی وایه ٥. پم
خود“ ”بان بهھۆی ”تاقیکردنهوهی راستییهکان“ بکهینهوه. ئهگهر راست ئهم خاه دهب داوه . پوهند خود“
شتم ھهندێ پشتر ھهروهھا بوو. سازگار جیھانی ھهستهکان ”خود“ و له گهڵ بهتهواوی پرسه ئه م درابا، ئهنجام
ھهیه، ساغکردنهوه به پویستیان و دامنهڕشت ھهمهالیهنه بهشوهی که ھهرگیز باسکردووه خود“ لهمهڕ ”کاکی

بزانین. کاکی ”خود“ به  به تهنیایی – وشیار تگهیشتن دهکرێ سیستمی چونکه
«وزهی به دهروونشیکاریدا له  تردا، کهسکی یان شتک له (libido) کسیس وزهی چهقبهستنی   .٦

دهکرت. پناسه  (object-cathexis) حهزهکان» بابهتی دهروونی
7. ‘Mourning and Melancholia’ (1917) 
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.دهزان مناڵ ده روونی گهشه ی دهورهی پنج قۆناغی یهکهم به (oral phass) “فرۆید ”قۆناغی زارکی  .٨
وزهی ،شدهک درژه مانگی  ھهژده تا و پدهکا دهست بوونهوه  لهدایک سهره تای له  که قۆناغهدا لهم
و «ھرشبهرانه» «پهسیڤ» دهورهی دوو له زارکی» «قۆناغی فرۆید، رای به زاردا کۆدهبتهوه. له سکسی
مانگان ھه شت تا پدهکاو دهست یهکهمه وه  رۆژی له که دا ”پهسیڤ“ دهورهی له  پکدت: (Aggressive)
له که ”ھرشبهرانه“دا قۆناغگی له شیر دهنۆش؛ سینگی دایکی له پهسیڤ بهشوهی مناڵ ،دهب درژهی
منادا له ھهستی سهربهخۆیی بهشنهیی ،شژه دهکمانگه در ھهژده تا دهست پدهکاو مانگانهوه ھهشت

ده گرێ. دایکی مهمکی له گاز خۆی، ناڕهزایه تی و تووڕهیی دهربینی بۆ و ده ب دروست
خۆراکدا له که حهیوانی تایبهتمهندییهکانی که بوون  بوایه ئهم لهسهر کۆن سهردهمی خهکانی .٩
ئهم بابهته دهکرد. قهدهغه ھهندێ ئاژهیان خواردنی بهمپیه، پکدنن و مرۆڤهکان الیهنی ھهندێ دهخورن،
ریشهی دهزانن، ھهموان ھهروهک دهچن. لک زۆر حهزهکان بابهتی دهروونی وزهی له کهستی یهکبوونی و
له دهبینرێ. رهبانیدا عیشای و تۆتم خۆراکی جیاجیای بهکارھنانی له دهوری و بوادایه لهم ھهر مرۆڤخۆری
له ھهبژاردنی ئوبژهی دواتر حهزه کاندا، ئوبژهی بهسهر زارکی زابوونی له بوایه راستیدا، ئاکامهکانی ئهم

ده بینرێ. سکسیدا
ئهخالقییهکانی ئهوانیدی پوهره و باوهڕ و دیدگا وهرگرتنی له بریتییه (introjection) “ژیھاو ١٠. ”ناخ

.نکدپ (superego) خود» «بان بناغهی «ناخ ھاوژی» له راستیدا، باوک). و دایک ونه (بۆ
بهپی سکسی ھزی پانهرهکانی ناتوان ”خود“ که ده دات روو کات (regression) “١١. ”گهڕانهوه
رهفتارکی روانگه و مرۆڤ بکات، بۆیه کونترۆڵ دهکا، پناسهی ”بنهمای راستییهکان“ به که فرۆید شته ئهو

ھهیه. دهروونهوه  گهشه ی قۆناغهکانی پشووی پوهندی به که دهگرتهبه ر منانه 
به  دهروونشیکاریدا له دهروونی، وزهی دامرکانی مهبهستی به سکسی ئوبژه ی ھهبژاردنی . ١٢

دهکرت. ناودر (object-choice) ئوبژه» «ھهلبژاردنی
دا دهرهکی ئوبژهی  له ”خود“دا،  له چهقبهستن لهجیاتی که سکسی وزهی له  بهشه ئهو  فرۆید .١٣

دهکات. ناودر (object-libido) ئوبژه“ سکسی ”وزهی به ،چهقدهبه ست
له ودا، که دهروونه بهرهنگاری مکانیزمی شوازهکانی له یهک تصعید یان (sublimation) “یمهیشن١٤. ”ساب
ئهو بهشوهی ناوشیارانه ھهر زانیون، ناشیاوی به وشیار دهروونی که لهو خواستانهدا بهھۆی ناکامی تاک

.نبهدید شیاو بهم جیاواز جۆرکی خواستانه به
ھهر ”نه ست“ – دهب ئهوهش بین که کرد، دیاری مان ”نه ست“ جیاوازی نوان ”ھهست“ و ئستا که .١٥
یهکبوونی بهھۆی سکسییه. وزهی بهرینی سه رچاوه ی پکردووه- ئاماژهم دا (١٩١٤) خۆشهیدایی وتاری له وهک
دوھهم“ ”خۆشهیدایی سهرچاوه ی که دهبه ست لوزه و ”خود“ بهره و سکسی وزه ی کرد، باسم پشتر که کهستی
له و گونجاوه پرۆسهیهکی که سهرهتایی“ ”خۆشهیدایی (١ خۆشهیدایی ھهیه: فرۆید دوو جۆر رای پکدن. [به
نیازهکانی دهکۆشت که مناڵ کاتانه دهدات، یانی ئهو روو دهروونی مناڵ دا ئانای گهشهی و ئۆرای قۆناغی دوو
له  و جۆرک دهروونژاکاوییه دووھهمی“ که ”خۆشهیدایی (٢ بکات؛ گووکردن) دابین و خۆی (خواردن جهسته ی

دهدات.] روو خۆشهویست ئوبژهی به نهگهیشتن و سکسی وزهی له پشگرتن بهھۆی دواتردا قۆناغهکانی
تووشبوو، مرۆڤی که  ده روونییه تکچوونی جۆرک (multiple personality) فره الیهنه“  ”کهستی .١٦
بوونی له کهستییانه  لهم کام ھه ر و دهردهخات خۆی له جیاواز کهستی چهندین جیا جیا شوهی  به

ئاگایه. ب تر کهستییه کانی
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باوک»  و دایک «لهگهڵ یهکبوون باوک»] «یهکبوون لهگهڵ کهستی [لهجیاتی ئهوه یه باشتر رهنگه . ١٧
نرینه) ئهندامی (نهبوونی و پیاو ژن سکسی رهھهندی جیاوازی مناڵ لهوه که بهر چوونکه بنین، بهکار
ھاوسهردار گهنجی ژنکی لهگهڵ دواییهدا لهم بکات. دهرک باوکی و دایک نوان بهھایی جیاوازی ناتوان ،بناس
ژنانی ته نیا وایزانیوه نرینهی نییه، ئهندامی زانیویه کات که بهسهرھاتی دهریدهخست که بووم بهرهوڕوو
ئاۆز نهبت بۆوهی باسهکه لهم وتاره دا ھهیه تی. دایکی که ھشتا پیوابوو و ئهندامه ببهشن زهبوون لهم

کرد. راڤه باوکمان مناڵ لهگهڵ یهکبوونی باسی تهنیا
«پاپشت ئهویدی، له دهروونشیکاریدا به جهستهیی و عاتفی پشتبهستنی لهڕادهبهدهر به داکۆکی .١٨

دهکرت. ناودر (analysis) خوازی»
ئۆدیپ  گری قۆناغی منایدا که سهردهمی له  ناکۆک ھهستی و خواست ھاوکاتی دوو بوونی فرۆید . ١٩

دهکات. پناسه  (ambivalence) ویستی» «دوو به دهکات، تپهر
مرۆڤ  سکسی خواستی له ھاوڕهگهزخوازانه » (inverted Oedipus complex) بریتییه ئۆدیپی «گری . ٢٠

خۆیه. باوکی که ھاوڕه گهزی یان دایک به
کهم کردنهوهی  ئاوهژوو» (reaction formation) مکانیزمکی بهرهنگارییه که به مهبهستی «کاردانهوهی . ٢١
جیاواز خواستی ھهست و ھهندێ ئاوان لهجیاتی و دهکا سهرکوت خواست و ھهست دهڕاوک، کۆمهک و ترس
دهروونی خواستهکانی لهگه ڵ به تهواوی که وه ردهگرێ دیدگایهک مرۆڤ تر، وتهیهکی به دهکات. بهرجهسته
زۆر کردووه، سهرکوت دایکی قنی لهئاست رق و ھهستی نموونه، مناک که  بۆ ھهیه . ناکۆکی ناوشیاری

دهبت. دایکی تهندروستی نگهرانی
دوانزه  سان تا شهش زهمهنی مهودای به ئاماژه  بۆ (latency period) « شاراوه «قۆناغی چهمکی فرۆید . ٢٢
و دهوه ست مناڵ سکسی خواستی قۆناغه دا، درژهی ئهم وایه له پی و ند بهکار منان تهمهنی سانی

ده برێ. بهکار ناسکسی خواستی ده ب و بۆ پاشهکهوت مناڵ سکسی وزهی

نهگرتووه. لهبه رچاو ھونهرم و زانست لرهدا . ٢٣
24 . Cf. Group psychology (1921),  and some neurotic mechanisms in jealousy, paranoia and 

Homosexuality> (1922).

سهرچاوه:
٤ ژماره ارغنون گۆڤاری



2
0
11 ژماره  ٦٥

54 سالی سیانزه هه م

 سةردةم

نووسینی : كارۆل كریسچن
له  ئینگلیزییه وه : شرزاد حه سه ن 

 مذدة بة خشى  فِرين  ِرووةو ئة ستَيرة كان

چنیه وه ،  زۆریان  خۆشه ویستییه كی   و  ڕز  ئینگلیز  نووسه رانی   بیسته مدا  سه ده ی   له سه ره تای 
زۆر خه كی   ژماره یه كی    به   له  سه رانسه ری  جیھاندا.  به كو  وته كه ی  خۆیاندا،  له   به ته نھا  نه ك 
كتب و ڕۆژنامه كانیان ده خۆنده وه  كه  پشتر ھه رگیز به و ڕاده یه  خونده واران دگه رم نه بوون. 
له م سه رده مه دا نووسه ره كان پاره و پاداشتی   باشیان ده ستكه وت و خه ككی  پتر سه رسام بوون 
و  ل  ده دانه وه   ئاوڕی   ناودار خه كی   بچوونایه  وه ك كه سانی   بۆ ھه ر شونك  به  شاكاره كانیان. 
وه كو  ھه بوون،  سه رده مه دا  ئه و  نووسه رانی   له نو  دره وشاوه   گه وره و  ناوی   چه نده ھا  ده ناسرانه وه . 
تۆماس ھاردی ، جۆزف كۆنراد و ھنری  جه یمز. ده كرا زۆربه یان به  « پیاوانی   خاوه ن په یام» ناوزه د 
بكرانایه . ئه وه ش به و مانایه  دت كه  ئه وان داھنه ر بوون و به  قووی  ئاگایان له  میراتی  ئه ده بی  
پش خۆیان بوو، ھه ر له  لیرك و داستان و سترانه كان  تا  ده گات به  ھونه ری  ھۆنینه وه و نووسین. 
ئه وان به  زمانه كانی  وه ك التینی  و یۆنانی  ئاشنا بوون. ئه م شتانه ش بۆ خۆیان بابه تی  خوندنه وه و 

لكۆینه وه  بوون بۆ كه سانی  رۆشنبیر و خونده واری  ئه و سه رده مه . 
به ھه رحاڵ، له و قۆناغه دا به ته نھا نووسه رك ھه بوو كه  شتكی  كه می  سه باره ت به و بابه تانه ی  
له سه ره وه  باسمان كرد ده زانی . ئه و زاته  سه رگه رمی  ئه وه  بوو خۆ به خۆ فری  ھه موو شته كان بت 
و زۆریش ھه وڵ و ته قه لالی  ده دا كه  ده ستی  به  زانست و په روه رده و فیكردا ڕابگات. بابه تی  سه ره كی  
بۆ ئه م دونیای  زانست بوو، به تایبه تیش حه زی  به  زینده وه رزانی  ھه بوو. ناوی  ئه و نووسه ره  «ھربرت 

جۆرج وز» بوو. 
«وز» له  سای  (١٨٦٦)دا له دایكبوو، ھه ر له وكاته دا بوو كه  دۆزینه وه و داھنانه  زانستییه كان 
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ناو و كگهكان ئامرت له ماكینهو چهندهھا كرد. بهرپا دونیادا له گۆڕانگاری گهوره ی چهنده ھا
وایكرد ھهم شه مهندهفه رهكان. و پاپۆڕهكان بۆ ھز وزه و به سهرچاوهی بوو ھهم دهبینی. كارگهكاندا
دوورتر خراترو خهكی بخولنهوه. پچكهكان جووهو بكهونه چهرخهدارهكان دهزگا ئامرو كه
مایهی بوونه كه  میكانیك جیھانی سهرسامكه رهی  شته ھهموو ئه و بۆ كرد. سوپاس سهفهریان

دهژیان. تیایدا كه جیھانه ی ئهو بهسهر مرۆڤ زابوونی 
زووتر چۆن ھهروهك دهستبكهوت، خۆیان پرسیارهكانی وهمی تاوهكو زانست كرده ڕووی خهكیی
مه سیحی ئاینی وه مه كانی به كه ھهبوون كهمتر خهككی ئینگلتهره دا له كردبووه ئایین. ڕوویان
بداته وه پرسیاره كانیان به وهم لهتوانایدا ھهیه  زانست وابوو كه ئهوانهی بوایان بوون زۆر بن. قایل

ناو زانست. خسته خۆیان بوای ھهموو زهمین: لهسهر مرۆڤ ژیانی كۆتایی و لهمهڕ سهرهتا
كه تبگه ن گهورانه گۆڕانكارییه ھهموو لهو بوون كهم ھشتا نووسهرانه ئهو ژماره ی بهم
ئاسووده زۆر دهوهمهندتر، بكات، مرۆڤ ئاسانتر ھهنووكهدا ژیانی له توانی زانست بوون. بهڕوه
بهڕاستی  ئهمه یان بهم ببرنهوه. جهنگهكان ببنهوهو چاك نهخۆشهكان وایكرد زانست خۆشتر. و
وهك كه كرابوو په روهرده وا لهبهر ئهوهی «ئچ.جی .وز» ھهبوو؟ مرۆڤ ئایندهی بۆ مانایهكی چ
زانستییهكاندا تگه یشتنه لكدانهوهو رۆشنایی لهبهر مرۆڤی  ئاینده ی ئهم بۆیه  بیربكاتهوه، زانایهك
نوان جهنگكی یان مانگ ڕووه و بكاته وه گه شتك له خهیاڵ ھهویدا كه یهكهمجار بۆ دهبینی.
لهبهر شیاوبوون. زانستییهوه ڕووی  له كه ڕووداوانه رۆیشت ئهو بۆ خهیای  بهتهنھا ئهستره كان،
بۆیه گهشهی دهكرد، پتر تا دهھات بواره كاندا، ھهموو له گه ورهی نابوو زانست ھهنگاوی  ئهوهی
بن. خۆشهویست زۆر وایكرد كتبهكانی بوو كه ھهر ئهوهش ھهنگاو بنت. دوورتر دهكرا چاوه ڕێ
توانی ئهم ده قهومت، تدا چی بكات كه داھاتوو و پشبینی ببینت دوورتر بتوانت دهچوو لهوه
شته ھهموو به و و ھهستكردن بینین له بهشدارببن تاوهكو ببات لهگهڵ خۆیدا خۆی خونه رهكانی

سهرسامكهرانه.
ئهو لهدوای  پبگهیهنت خۆی  ھهبت توانایهی  ھزو ئهو توانی كه  بوو ئازا كهسكی  «وز»
خۆش ماكی له بهردهست و خزمهتكار وهك باوكی و دایك ئاخر مندای. نالهبارهی  دژوارو قۆناغه
منداكیان چه ند ئهوهی لهدوای دهكرد. كاریان باشووری»ئینگلتهره» كه وتبووه كه خانهدان و
كه دهیانزانی گهرچی  نهبوون. سهركهوتوو زۆر لهوهدا بهم كرده وه، ماوهیهك بۆ بوو دوكانكیان

تینهدهگهیشتن. ئهوهنده ڕاستیدا له بهم زیرهكه، ئهندازه ب كوڕهكهیان
به باشی و كاركی ھهمیشهیی و ئیش كوڕهكهیان كه ئهوهبوو بهتهنھا خهونیان باوكه دایكهو

دهستبكهوت. بهردهوام مووچهیهكی
كرد دوكانكیان ڕهوانهی براكانی، ھهروه ك ساڵ، سیانزده به بوو تهمه نی »برتی» ئهوكاتهی
لهوكاتهی فرۆشتن نهدهكرایه وه. و كین به دی كوڕیژگه به م بت. پیشهیهك و كار فری تاوهكو
كه ئهوهندهی دهكرده وه. شۆڕ كتبهكاندا بهسهر سهری بت، كار و ئیش سهرگه رمی دهبوو كه
ئهمیان حهز و خولیای ھهمان براكانی و ھاوڕكانی له یه كك ھیچ كه پدهكرد و دهیبینی ھهستی
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پده كهنین الوه كوڕه به و ئهوان نهبوو. كوڕیژگه ئه و خولیایهی و خهون ئه و بهشداری كهسیان نهبوو،
دهبرد. بهسهر م و مشت خوندنهوهو به خۆی كاتی ھهموو بوو، شاگرد دوكانه  لهو كه

ڕابت ژیانه  جۆره لهو بوو گران وهل نهدهزانی، باشتر لهوه دیكه ی شتكی ھیچ ئهم گهرچی 
دهبوو. دتهنگ و نیگهران پتر و پتر دهھات تا بۆیه ھهر دوكانهدا، له و بهردهستك و شاگرد وهك
پاشان دۆزییه وه،  بۆ دیكهی كاركی دایكه ناچار  دایكی.  كن چۆوه ڕایكردو دوكانه  لهو دواجار 
ھیچ كارانه دا لهو  كوڕیژگهكه ده دایهوه. ڕووی به زم ھهمان جارك ھهموو بهم دیكه. كاركی
ئاسووده ھهرزهكاره به و وهستاكانی له كام ھیچ بوو، ئیشانه لهو ڕقی نه بوو. بهرچاوی سهركهوتنكی
فری پویسته كه  ئهوهی لهسهر بوون سوور  و  مكوڕ  باوكه  دایكهو ئه وهشدا لهگهڵ نهبوون.
بت باڵ شكسته ھهمیشه  بۆ كوڕه كهیان كه دهترسان لهوه ھهردووكیان ببت. ئاوورك پیشه و

بت. چارهنووسی نوشوستی و
تهمهنی گه یشته كه بهم دواجار، ببۆوه. نزیك ببهختی و نائومدی  له خۆی بۆ یش «وز»
خوندنهكهی ھه م تیایدا بتوانت كه دۆزییهوه پۆستكی قوتابخانهیهكدا له كه  ھه بوو بهختی حهڤده،
یارمه تی پۆسته  بهم بچكۆلهكان، كوڕه و كچ به بته وه وانه  مامۆستاش وهك ھهم و بكات تهواو خۆی

ده ناسرا. «مامۆستای فرخواز» به پۆستهكهش و پهیدا بكات خۆی بژوی
بهسهر ببات. خۆی ڕۆژگاری باشتر و بھنت بهدهست سهركه وتن شونهدا لهو «وز» توانی
«لهندهن» زانكۆی له خوندن توانی كورسییهكی بی تاوهكو تاقیكردنهوهكانی یهك لهدوای یهك
وا پارهیه كی كوشنده. ممالنی  و دژواری  له  بوو پ ژیانی  قۆناغهشدا لهو ھهتا بكات. مسۆگهر
بوو. خراپی  له  ڕووی  تهندروستی و  بكات دابین بۆ بهتری ڕۆژانهی  خۆراكی كه  نهبوو  زۆری 
ڕۆژه كان زۆربهی  دهكهوتهوه. نزیك مهرگیش له ھهندكجار بوو، نهخۆش وهخت زۆربهی  زاته  ئهو
ئهگهری برادهرهكانی یارمهتیان نهدایه و گهربت بوو. گیرفاندا پنسی له یان دوو ك تهنھا(پنس)

لهبرساندا بمرت. ئهوه ھهبوو
جهربهزهی گهوره و روحكی «وز» بهس دهردهداربوو، ھهمیشه  و الر الواز و بهلهش گهرچی
كه دۆزییهوه دیكه ی جیھانكی لهندهن»دا لهشاری» بوو. جی و سهرسهخت زهالمكی ھهبوو،
زۆر كه تازه ئایدیای  و باوهڕ و بیر چهندهھا لهته ك دۆزییه وه تدا زیندووی  و دگهرم خهكی
دۆستانهی ژمارهیهك لهو بینیبت. پوه  خهونی دوكانهكاندا له بوونی  شاگرد له ڕۆژانی بوو زهحمهت
دواتر ھهر پشكهوتنهكانی. و زانست به  سهبارهت ھهبوو خولیایان  و حهز ھهمان كه دۆزییه وه
و توانی نانی خۆی وتنهوهو نووسین وانه به ھهر سازكرد، و زهماوهندی كه وته داوی خۆشهویستی

لنهدهكردهوه. سی پهناوه، له بكهوتایه دهست دیكهی ھهركاركی بكات- پهیدا ھاوسهرهكهی
ئهوه شیان بكات، تهرخان نووسین خۆی بۆ ھهموو كاتی زۆر كه ڕادهیهكی تا لھات وای پاشان
كۆكه وه بهدهم كه داڕزابوو بهجۆرك سنگی  بوو. ته ندروستی خراپتر بهم بوو.  بهركهوت ھهر
بوو قۆناغهدا لهو ھهر نهكات. كار بخوازت و درژ دهبوو پشوویهكی ناچار ھهدهھنایهوه، خونی

چیرۆكدایه. نووسینی له وا ھونهری و بهخت زانی كه
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ئهم بوون. پهیام و مانا پر ئهوهشدا لهپاڵ و بوون سهرنجاكش و خۆش زۆر «وز» چیرۆكهكانی 
چهندهھا دهیویست ئه م به ژیان. بیرو بۆچوونهكانی خۆی بكات سهبارهت له  گوزارشت بوو گهرهكی
خرا دهژین تیایدا جیھانهی ئهم كه وای مهزهنده دهكرد نووسهره ئهم بگۆڕت. جیھانهدا له م شت
كه زانست ئاماده بكات ئه وه بۆ خهكی ئهم دهیویست دهكوتت. ھه نگاو ھهدرك ڕووهو داڕووخان و
بوای ئه م بت. ورانهیی چ ناشرینی و و بت جوانی چ چاكهو بهھهردوو دیودا، بكات، چی  دهتوانت

دروستی و ڕاستی به گهر زانستیانه، مهعریفهتكی كه  وابوو
ئهم مرۆڤ. دهست دهداته  داھاتوو كلیلی ئهوه  بهكاربت،

گهڕ. بخاته زانسته  ئه و ژیرانه بكات فر مرۆڤ دهیخواست
«ماكینه ی خۆیدا، ناوداری و مهزن كتبی یهكهمین له
بهناو كه نووسی گه شتیاركی به سهبارهت وز زهمهن»،
كتبی(مرۆڤكی له تا دهگاته(٨٠٢٧٠١). دهكات زهمهندا سه فهر
دهگه یهنته خۆی كه دهكات بگانه كه سكی له باس نادیار)دا
جیھانهكان)دا نوان كتبی(جهنگی له ئینگلیزی. گوندكی
دن (مهریخ)هوه له كه دهكات بوونه وهر كۆمهك له باس
فهرمانهوا دهبنه خرا زۆر و  دادهبهزن ئینگلته ره له و
ئاسایی ژیانی ناوچهیه وه. دیاره خهكی ئهو ھهموو بهسهر

ناو خهكانی دادهڕمت. لهناكاو بیستهم سهدهی پشكهوتووی كۆمهگای نامنت. لهسهرزهمین
بژین، و سهرووتربن ئاژه هكان كه كهمهك له ل بهسهر بت شكۆدار وایان و فیز له پ نهتهوه یهكی
چهندهھا ڕووبهڕووی لهناكاو راستهقینه ئامزانهدا خهكی خهون چیرۆكه ئهو ھهموو ئاخنی لهناو
جیھانه ی ئهم وهك دهگۆڕت خرا زۆر كه جیھانكدا له دهبنهوه. نائاسایی سهیرو ھهوستی  و دۆخ
بدهن. ڕوو ھهیه  ئهگهری ئهوه نین. مهحاڵ بهسهریهكهوه ڕووداوانه ئهم جۆره دهژین، تیایدا ئمه

بكهین. ئاماده بۆ وا چاكتره خۆمانی  كه ده كرد ھه ستی وز
بهسهر ل چی مرۆڤی زانستخواز كه ئهوهی لهمهڕ دهدات پیشان تابلۆیهكی ترسناكمان نووسه ر دیاره
- بكات: چهشنه پرسیاركی لهم دهچوو كه وتووه. لهوه كه دهستی ھزه دا ئه و نهبت بهسهر زاڵ گه ر دت

بن؟» زیاتر تواناكانی  و ھز دهبت گهر چاكتر كه مرۆڤ لهوهی  دنیاین ئمه  ئاخۆ »
نادیارهكه ، مرۆڤه سانی(٨٠٢٧٠١): ناو خهكانی  كه  دهردهخهن  بۆ  ئهوهمان چیرۆكهكانی 
دهیانناسین. ئمه خهكانهی لهو ئاسوودهترن نه  و چاكتر نه (مهریخ)هوه له ھاتوو مهردوومهكانی
شۆراوبوونهوه. بوون مرۆڤایه تی له ئهوان بهم نایتوانین، ئمه دهكهن كه وا كاری بوونهوهرانه ئهو
توانایهكی و ھز بۆ بهزهیی  و سۆز خۆشهویستی، وهك نه ستی و ھهست به دابوو قوربانیان ئهوان

ماكینه ئاساو سامناك.
كتبانهی ئهو باشترین له نووسی. ھهندك جۆری كتبی جۆراو بابهت چهندهھا لهسهر وز
خۆی لهوهختی الوییهتی. وه ك تهماع و خهون كی پگه نجان گلۆكه، دهربارهی كهسانكی ساده ،

ويلز
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بینیبوو خۆی  ئازاره ی پ و تاڵ لهو ئهزموونه پۆلی)دا كهكی ئاغای (مژووی  و (كیپس) لهدهقی 
كارهكتهرهكانی بهم بوو. كوشنده و گران ھهژار ئهم وهك كه سانی  بۆ ببوو گهوره جیھانكدا لهناو كه
سهركهوتنی بهدهست كه  كتبهكانی پشووتری ھهروهك پكهنینی ئمه. و گریان دهبوونه مایهی
له وایه. ھهر تا ئهمۆش و بوون خوندنهوه شایستهی نووسیبوونی كه دواتر ئه وانه شی ھنابوو،
به ڕاستگۆیی ئهوهنده پیاوهكان و ژنهكان نوان خۆشهویستی  به سهبارهت كتبی(ئان ڤرۆنیكا)

ھهبوو. راستهقینهی و جوان پهیامكی دیسانهوه لهوهشدا نووسیبووی
سهربهستییهكی پتر و بگۆڕت وتهكهیدا له ھاوسهرگیری و زهماوهند ره سمی و ڕێ ویستی وز

كه په كان. به بدات
خرا زۆر و له برهودابت ژیانی درژایی  به  ناوبانگی  كه  كرد وای نووسهرك- وهك ئهم سهركهوتنی 
ئهم ئاكاری شوهو ئهم دهیویست نهبوو. بهس بۆ»وز» ئهمه یان بهم ئهم شكۆمهندییهی چنیهوه-
نووسی جیھانه  له سهر ئهو ناوه رۆكی و پهیام پ راستهقینهو كتبی و زۆر وتار بگۆڕت. دونیایه 
زۆری خهككی سهرنجی كتبانه  ئه م كایهوه. بته كه لهوهدایه جیھانهی ئهو ھهروهھا ھه بوو، كه
خۆی نهتهوهكهی كردنه وهی ھوشیار له نه وهستا ھه رگیز كه پهیامبهره ی بهو بوو نووسهره ئهم راكشا.
بوو. له كتبهكانی یهكك ناوی  كه ئهوهش كه بهڕوهن بن)، شتانهی ھهموو شوهی ئهو ) لهمه ڕ
ژیانه لهو نموونه. بۆ ھهر ئاسمان، ناو بۆشاییهكانی  چوونه و جهنگهكان كرد: شتی  زۆر پشبینی  ئهم
له زۆر خۆی چاوانی  به نووسی، كتبی حهفتا ھهشتاو نزیكی گه یشته تهمهنی خۆیدا درژهی  دوورو
مرۆڤ گوینه له كه لهوهی  كه ھهیبوو زۆرهی ترسه ئه و دی. كهواته ھاتنه كه بینی  پشبینییهكانی
پیبهخشیوه، زانست كه توانایهی و ھز ئه و دروستی و راست بهكارھنانكی  له نه بت سهركهوتوو

بیمن. و ترس ھه مان ھاوبهشی كه لهگهڵ نووسهردا ھهن زۆر خه ككی ڕۆژگارهدا لهم
ئهم سهردهمهی مهزنهكانی ھهره كهسه له یهكك به بوو كهچی بوو. پیاوكی بچكۆله وز
بت، فین فری  مرۆڤ بهرله وهی چوونه ناو فهزای كرد ھهتا چاخی ھاتنی پشبینی ئهم ئمه.
تازه زۆر كه نووسی وشهیهكی چه ند ڕۆژگاری(١٨٩٨)دا مهترسی ب ئینگلتهرهیهكی ھمن و لهناو
ئمه ئهم ئهستره یهی دركاند كه ئه وهشی  مانگدا. ئهم خاكی دوا دابه زین لهسهر وهك دهرده كهون
ره سمی دهژین. وز تیایدا كهسانه ی بۆ ئهو مهترسی بت ب شونكی بۆ ھهمیشه  نیه مهرج
ھه ڕهشهكانی و ئاگاداری له گوێ ئمه گهر بت له ڕدایه كه كشا ئمه بۆ ترسناكی سهردهمكی
دوا كازیوهی لهژر و خامۆش، كوشنده و دژواره، ئاشكرا دیاره كپ «رۆشن و كه زهمه نكه نهگرین.

.«... فره مهزندا بهرهبهیانی ڕۆژكی

سهرچاوه:
Great people of our Time  

Carol Christian Macmillan, 1973

Printed in Hong kong
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ئاماده کردن و وه رگانی له  سوویدییه وه 
ئارام کاکه ی فه الح

 دة نطَيكى رِ ةسة ن لة  ئيسثانياوة 
Carlos Ruiz Zafon

کارلۆس زافۆن، ڕۆمان نووسی ئیسپانی، له  ٢٥ ی سپتمبه ری ١٩٦٤ دا له  به رشلۆنه  له دایک بووه . 
له  باوکک له  باشووری ئیسپانیا و دایککی خه کی کاتاالن، به م ئه م به  ئیسپانی ده نووس، نه ک 
 و ده ستی ل تاقه ت ده بمدا کاری کردووه . تا به  ته واوی بکاتاالنیی. له  سه ره تادا له  بواری ڕیک
ھه ده گرێ و ڕووده کاته  مۆسیقا و نووسینی نۆته ی مۆسیقیی. تا له سای ١٩٩٣ دا یه که م ڕۆمانی 
خۆی ده نووس، که  بۆ گه نجان بووه . تا ئستا ٦ ڕۆمانی ھه یه ، چواریان بۆ گه نجانه  و دووانی ئه م 
دوواییه شیان وه ک خۆی ده  بۆ گه وره کان. یه که م ڕۆمانی به  ناوی (ئل پرینسپ دێ ال نبال)، که  
ڕۆمانکی زۆر سه رکه ووتوو بوو، سای ١٩٩٣ نووسی و توانی خه تکی گرنگی ئیسپانی به رته وه  و 
له وه وه  ناوبانگ وه ربگرت. س ڕۆمانی تری ھه ر بۆ گه نجان نووسی، له  ساه کانی ٩٤ و٩٥ و٩٩ دا، 
ئه مه ی سای ١٩٩٩ی ناوی مارییانه یه ، به م وه کو ئه وه ی یه که می پشوازی ل نه کرا. سای ١٩٩٤ که  
کارلۆس زافۆن سه فه ری کرد بۆ لۆس ئه نجلۆس له  ئه مریکا و له  ھۆیود وه ک نووسه ری فیلم ده ست 
به کار بوو. له و کاته دا بوو که  ده ستی کرد به  نووسینی یه که م ڕۆمانی خۆی بۆ گه وره کان، به  ناوی 
سبه ری ڕه شه با، که  لره دا چاوپکه وتنکی ئه م نووسه ره  تازه یه  ده خوننه وه  له  باره ی ئه م ڕۆمانه  
گرنگه وه . که  سای ٢٠٠١ ته واوی کرد، سای ٢٠٠٤ گه ڕایه وه  بۆ به رشلۆنه و ئستا له وێ ده ژی. رۆمانی 
دووه میشی به  ناوی ( یاری فریشته ) که  سای ٢٠٠٨ نووسی. من که  ڕۆمانی سبه ری ڕه شه بام به  
سویدی خونده وه ، ھنده  به  دونیای ئه م نووسه ره  سه رسام بووم، نه مده توانی کتبه که  دابنم، پم 
سه یر بوو نووسه ر بتوان ئه و ھه موو جوانییه  له ته نیا کتبکدا کۆبکاته وه . ئه و ھه موو گانه وانه  
له ناو یه ک گانه وه دا، خۆی وته نی چه ند ڕۆمانکه  له ناو ڕۆمانکدا. چه ند ژانرکه  له ناو یه ک ژانردا 
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دایکی  چونکه ده ژی، باوکیدا لهگهڵ سانهو ١١ تهمهنی که ڕۆمانهکه، پاهوانی دانل)ی ) کۆبۆتهوه .
بیر دایکی سیمای ناتوان ده کات سهیر و ھه دهستت لهخهو به یانییهک کوڕه ئهم مردووه. لهمژه
بۆ دهیبات بوون لهدایک جهژنی دیارییهکی وه ک باوکیشی .ناتوان دهدا ھهوڵ ھه رچهند بکه وتهوه ،
برادهره بۆی ھهیه لهودا ئهم ناو دهبرێ، کتبه کۆنهکان به گۆڕستانی که  شونکی زۆر سهیر،
به ڕۆمانک ھهدهگرتهوه ئهویش ،نهفهوت ب ل ئاگای تهمه نی ھهموو ھهبگرتهوه و کتبک
جولیان ناوی نووسهرهکه  نایناست، کهس نووسیووتی، نووسهرک که  سبهری ڕهشهبا، ناوی
چارهنووسی دوای بهجۆرک و ده ب کتبه ئهم تکهوی جۆرک دانل به ژیانی ئیدی کاراکسه.
پوهی تهواو دانل و دهکوژرێ مژدا و پ تهم ڕووداوکی نادیارو له که دهگهڕێ، جولیانهدا ئهم
تۆش که دهدا، قووتت و به جۆرک شبهالی خۆیدا ڕاتدهک جۆرک به  ڕۆمانه  گیرۆده دهب. ئهم
دوای له ڕۆمانه ئه م کاراکتهرهکانیدا. دوای به لهگهڕان بکهیت بهشداری ده کهی حه ز خونهرک وهک
 ل له وێ ھهر نووسخهی ١٥ ملیۆن ئیسپانیادا. مژووی له ڕۆمانکه فرۆشترین پ دۆنکیشۆتهوه ،
که  وهرگرتووه . نودهوهتی خهتی ئهدهبی و چهندهھا وه ڕگردراوه جیاواز زمانی ٣٥ به فرۆشراوه،
زۆر دهکرێ، نووسهران پرسیاره له ئهم جار زۆر :ده ،دهنووس بۆ دهکهن که ل ئهوهی پرسیاری
دوکتۆری به نهبووم نووسهر؟ بۆ به بووم بۆ دهنووسم؟ من بۆ خۆی دهکات، له خۆی نووسهر جار
ناتوانم من تر؟ پیشهیهکی  ھهچ یان بازرگانی چهک به نه بووم  بۆ پارزه ر؟ به نهبووم  بۆ دان؟
ھیچ من که  ئهوه یه ھهیه، به منهوه  ئهوهی پهیوهندی به م بکهم، قسه نووسهران ھهموو لهجیاتی
خهریکیم. که و ئهوهیه که دهیکهم ئه وهیه نووسین نازانم. شتکی تر نهبوو. ھیچ ترم ھهبژاردنکی
مندایش ھهتا کات دهبم. وا ھهمیشه بووم. وا ھهمیشه من بگمهوه. تا بواری ئیشهدام لهم من
ببه خشم. کاراکتهرهکانم به ژیان بوو، حیکایهت ڕکخستنی له حه زم بوو، گانهوه له حهزم ھهر بووم،
پاره، کهمک به بگۆڕمهوه  ئه مهش ھه موو بیگمهوه. و وشه به بکهم ژیان بکهم، دروست ڕووداو
دونیا من بکهم. پهیدا نانی ژیانم تا دهنووسم من خونهر. یان فرمسککی زهردهخهنهیه ک به  یان
زۆر گهورهکان بۆ فیلمم سیناریۆی نووسیوه، زۆر گهنجانم بۆ من بژنم. خۆم تا گانه وه به دهکهم
قووڵ خوندنهوهیه، که له حهزیان که دهنووسم کهسانک بۆ زیاتر ھهموویان له بهم نووسیوه،
به که مرۆڤک بۆ دهنووسم، تر بۆ ئهوانی بهکو خۆم نانووسم، بۆ من رووداوکدا، لهناو دهبنهوه
بنووسم ئهو کتبانه دهمهوێ من خونهریشم، بۆیه  نیم، بهکو نووسهر تهنھا خونهره. من ڕاستی
یاری فریشته)،سای ناوی( به ساته  ئهم تا نووسهره ئهم ڕۆمانی دوا بکهم بیانخونمه وه. حهز که
گهنجه  نووسه رکی ڕۆمانهکه، پاهوانی زه حمهتتره، تری ڕۆمانهی لهم کهمک ٢٠٠٨ نووسیویهتی،
وهک سهیردا زۆر شونکی له  خانوویهک و ده کات کار رۆژنامهیه کدا له  که  مارتین، داڤید ناوی به
ددارییهکی شرپهنجه و نهخۆشیی و لهناو ئیش ئهم گهنجه  ژیانی دهگرێ. بهرز بهکرێ بوورجکی
داوای دهکات، ل سهیری داوایهکی زۆر و پهیدا دهب ل ڕۆژک یهککی تا دهگوزهرێ، ناکامدا
تریش، شتی زۆر و دهدا پ خهیایی پاره یهکی ئهوه پاداشتی له و بنووست بۆ کتبکی ئهوهی
لهناو زیاتر بخونیتهوه، زیاتر ھهتا کتبهکه نا. ب ناتوان به ئاسانیی زۆر که داڤید جۆرک به
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شهیتان؟ یا فریشتهیه کردووه، ل سهیرهی داوا ئه م پیاوه ی ئهم ئایا که دهبی ون پرسیاره دا ئهو
نهخونیتهوه، الپهڕه  دووا تا ناگهیت وهمه بهو بگرت؟ ل پاشقولی یان بدات یارمه تی دهیهوێ
حهز ده کهیت پ بهدڵ کویایت، له نازانی خۆشت که  دهتبا وادا شونی به تا دهگهیته ئه وێ بهم
ئهوهیه خونه رک وهک دت دهست تۆ له تهنھا ئهوهی ناچاری ناتوانی، به و بدهیت داڤید یارمهتی
که نووسهر چاوپکهوتنهیه ئهو تهواو دهب. ئهمهی خوارهوهش تا دانهنی ئهستووره ئهم کتبه که
داوه، ئهنجامی زافۆندا کارلۆس ڕادیۆ پاوڵ بلزارد لهگهڵ تهلهفزیۆن و تایبهتیی پرۆگرامی خاوهن و
کهسکی و کردووه  چاوپکهوتنی ھهزار نووسهردا له لهگهڵ زیاد سادا چوار ماوهی له پیاوه  ئهم
که خۆی ده ھهروهک جدییهکان، خونهره  له یهککه و خۆیدا کارهکهی له بیی شارهزایه ھهتا

 .نب بهدهست سهرکهوتن خۆیدا کارهکهی له توانیوتی تا ویستووه ٤٢ سای
ڕۆمانت  یهکهم توانیت تا ویست ٤ کتبی بۆچی ڕهشهبا)، ڕۆمانهکهتهوه(سبهری لهبارهی -

بنووسیت؟
بهم  سهرکهوتوو بوو، زۆر گه نجان بۆ که ڕۆمانم نووسی ساڵ ١٠ ماوهی من زافۆن: کارلۆس *
کتبدا یهک  لهناو دهمویست ھهمیشه شتک بخوقنم، تایبهت شتکی ویستم ڕۆمانه ئهم  بۆ
سهدهی ویستیی و و حهز جوانیی ھهموو من بوو بۆ که گرنگ بوو ئهوه کردم ئه وهی من کۆیبکهمهوه،
کۆلنتسهوه، ویلکی له دیکنزهوه، له ھهر تۆلستۆیهوه، له ھهر بنمهوه، ڕۆماننووسهکان ھهژدهی
سهدهی تا ھهیانه گانهوانه ی توخمی ھهموو بهو ئهمانه تر جارکی که بدهم ھهوڵ جۆرک به بهم
جوانیی گشتیی تا مولتیمدیا فیلم، ڕزمانی به کو ئه وه تهنیا نهک داوه، ئمهیان بیستیش به
حاهتکی خوندنهوه چژی بۆ تا ئهدهب ھهن دهرهوهی که له تریش شتانه ی ئهو ھهموو و ئهدهب
بهم ئا دروست بکهم. ڕهشهبا سبهری توانیم تا بوو ئاوا بیرکردنهوهکهم بخوقنت، ئیدی چتر
گانه وه. له چهندهھا پکھاتووه گانهوهیهکه ڕۆمانک، چهند له ڕهشهبا ڕۆمانکه سبهری جۆره
ڕۆمانی خۆشهویستی، پابهندی مژوویهکی پابهندی نادیاریی، پابهندی ته نز، گانهوهیهکه پابهندی
که تکهییهک کردووه. وهک دروست ل توخمکی تازهم تا جیاواز، زۆر تۆخمی پابهندی میژوویی،

کۆبۆتهوه. ئهمانهی تیا ھهموو
بگهوه ؟ بۆمان کورتی به دهکه ن، چاوهڕوان کتبه لهم چی که ب خونهر به  ئهوه بهس -

منداک  دهکات. کات پ دهست ١٩٤٥ وه سای بهرشلۆنهی له بهسه رھاتهکه زافۆن: کارلۆس *
بهیانییه  ئهو نهماوه . لهیاد  دایکی سیمای و ھهده ستت لهخهو  بهیانییه ک ساه  ١١ تهمهنی
وهک که  نادیار، و نھنی زۆر شونکی بۆ ده بات منداهکهی بوو، کۆن فرۆشکی کتب که  باوکی،
کۆنی شونکی له سیحریی کتبخانهیهکی وهک شونه ئهم بووهکان، ون کتبه  بۆ وایه گۆڕستانک
تایتنهی ئه و لهبیرکراون، کتبانهی ئهو که شونهیه ئهو ئهمهش وه شاردراوهتهوه، بهرشلۆنهدا
ئهو که  لهو کهسهوه نھنی ھاودهمییهکی وهک وایه شتهکهش لرهدا حهشاردراون، بوون ون که
شونه ئهم که سانهی  ئهو بۆ دهخوننهوه، کتب کهسانهی ئهو بۆ به ڕوه  دهبات کتبخانهیه 
خۆیدا لهگهڵ کتبک ھهیه بۆی شونه وه، ئه م ھاته ئهوه ی که شوه یهی به و ئهوهش دهپارزن،
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ھاوڕی باشترین بیکاته و لهناونهچ تا پارزگاری کتبهکه بکات ژیانی ھه موو تا دهرهوه، بهرته 
سبهری ) ناونیشانی به ھهده بژرت کتبک (دانل)ه  ناوی که منداهکه ئهوه دوای خۆی.
وا شتی له ژیانیدا چونکه  .دهب سهرسام پی زۆر و دهخونتهوه  کتبه که شهوه  ھهر ئهو ڕهشهبا)،
بۆیه دهکهن.  سهرسامی ناکۆتا ئاستکی تا ونهکان ژیانیان، وا، کاراکته ری بهھزی نهخوندۆتهوه،
ئهوه یه ئهوهشی دهیزان ھاتووه. کتبهدا ئهم بهسهر چی کیهو نووسهره بزانت ئهم دهکات حهز
ھاتووه. چی بهسهر نازان کهس نهناسراوه، زۆر کاراکس)ه، جولیان ناوی( ئهو کتبه نووسه ری که
نادیاردا زۆر بارودۆخکی  له ئیسپانیادا ناوخۆی  شهڕی ڕۆژهکانی  لهیه کهم ھهر  دهچ لهوهش
زۆر که سکی دهردهکهوێ چونکه نادیارییهک، به گهیشتن به سهرهتایهکه تهنھا ئه وهش کوژرابت.
ده گهڕێ کاراکسدا جولیان کتبهکانی بهدوای و ڕادهکات دونیایهدا لهم نادیار زۆر فیگورکی تاریک،
دهزان دانل که کویبریت)ه، الن ) کاراکته رهش ئه م ناوی ببات، لهناویان و نبیانسووت ئهوهی بۆ
خاه وه لهم جا شهیتان بهکاردت، بۆ کهسکه ناوی و ھاتووه له رۆمانهکهوه کهسکه ناوی ناوه  ئهم
٥٠ ساک)  دهھه( پنج ماوه ی بۆ زۆرهوه  کاراکتهری به درژ و دوور چیرۆککی دهسپکه ، خای
بهرووسی یهکدان( لهناو که  ڕووسییهکان شووشه  بووکه  وهک ڕکخراوه، جۆرک به درژدهبتهوه،
نیشانهیهک ھهچ تر، نادیارییهکی سهر دهمانباته نادیارییهک ھهر ،(وه رگ ماترووشکه، ناویان
ئهم ھهموو داستان، وشهو گهورانهی و بهرز کسا ھهموو ئه م جا تر، کاراکتهرکی سهر دهمانباته
و ڕووداوهکان نھنییه کان ھهموو تا یهکدا، بهناو چوون پچاوپچی تونلکی وهک چهند ژیانه،
ھه روهک دهخونیتهوه سهرلهبهری کتبه که ھهموو کات یهک، به دهبن لهدواییدا و ده بن ئاشکرا
لهگهڵ ھهموو یهک به  دهب دهیخونینهوه و ئمهش کتبهیه ھهمان ئهو که  سبهری ڕهشهبایهک،

میتاخهیایی. دهیکاته ئهزموونکی نادیارییهکانیدا
تمبگهیهنه  کارلۆس! تکایه بووه، سهرکهوتوو ئاوا ئستا تا که  نییه غهریب زۆر بگومان -
بکهیت پ دهست ویستت کتبهشهوه لهم گهنجان نووسی و بۆ تهنھا یهکهمت کتبی چوار بۆچی

بنووسیت؟ گهورهکان بۆ
خهتکی پ ڕووداوه، و نھنیی پ ڕۆمانکی من، ڕۆمانی یهکهم له ڕاستیدا زافۆن: کارلۆس *
کتبکی بووه  لهبهر ئهوهش بوو، ھهر گه نجهکان نووسهره که بۆ ئیسپانیا بردهوه  له گرنگی زۆر
له ئامادهییدا ئاستی له قوتابخانهکانی زۆربهی له شت وهک ئستا تا که بۆم، سهرکهوتوو زۆر
خۆم سهرکهوتنهکهی قوربانی یهکهم خۆم که من ھه ست دهکهم لهووه  بۆیه دهخوندرێ، ئیسپانیادا
نهمدهویست دهمویست، من قهت که من نه بوو ئهوه قه ت که ئهوهش نووسیندا بۆ گهنجان، له بووم
به بۆیه  کردم،  په یدا بۆ ناوبانگی و  بووم سهرکهوتوو لهوهدا بهم  بنووسم، ئهدهبه جۆره  لهو
البوورک بتوانم وهک من کرد وای که بوو، وا بهسوود وانهیهکی وه ک من بۆ له شوهکان شوهیهک
نووسینی کتبک، بۆ کردم ئامادهی تا کۆبکهمهوه، شتدا یهک له تهکنیک کۆمه ک کۆمهک ژانر،
ده دوای جۆره بهو ڕهشهبا. سبهری بینووسم، له کۆتایدا بوو به کرد حهزم ژیانمدا ھهموو له که
من، وای کرد بۆ بوو سهرکهوتنک وتم وهک که گهنجان، بۆ ڕۆمان نووسینی ساڵ، له تاقیکردنهوهی
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ڕه شهباوه، سبهری ھاته ناو ھهمووی کۆتایدا بم له دهتوانم تاقی بکهمهوه، تازه شتی زۆر بتوانم
پنجهمیشه. ھهرچهنده بدهم، لهقهه م خۆم ڕۆمانی بهیهکهم دهتوانم که

بۆ ھهیه پاپوهنان جۆر دوو ده کهی، ڕۆمانهکه ت باسی گهرمهوه ھهستکی به تۆ بگومان -
خۆشت دهکهی و حهزی پ لهوهوه که دووهمیان دهیزانی، که نووسین، یهکهمیان لهوه وه دهنووسی
لهوهوه یان ده تزانی؟ که نووسیت لهوهوه ئایا دهی؟ چی ڕهشه باوه سبهری له بارهی ئهی دهوێ.

ویست؟ خۆشت که
نووسهرک ھهموو که  دهکهم ھه ست وا ھهردووکیانهوه، له  دهکهم ھه ست وا زافۆن: کارلۆس *
دهبته نهب وا گهر رگایهکی نووسینه . تاقه من الی بگومان ئهمهش بنووست، له دهوه گهر
ھهست نهیکهی، خۆشهویستییه وه به شتهی تۆ دهیکهی ئهو گه ر دونیا، بۆ داگیرکردن بمشکترین
خۆتهوه لهباره ی ده نووسی، ھه میشه کات تۆ که دهکهم ھه ست من بۆ تۆ. گرنگه ئهمه که نهکهی
ئهزموونی و بگه ڕی دوایدا به ده ب ناختایه و له ئه و ژیانهی دهته وێ ھهمیشه چونکه دهنووسی،
ڕه شهبا سبهری شوهیه، بهو بۆیه بکهی، قسه خونهرهکانتا لهگه ڵ به ھۆیهوه دوایش و بکهیت
دیسان بهکو ئهوه، تهنھا به نهک دته دهرهوه. ئهزموونهکانی منهوه لهناو و دت منهوه له ھهمیشه
توخمک گه ورهکانهوه وهک گانهوه لهناو گهورهکانهوه، ڕۆمانه لهناو ھات، ئهدهبی جیھانیشهوه له
گهورهکان، بۆ ڕۆمانه بۆ خونهرهکانی، وایه دداریی وهک نامهیهکی جاردا رۆمان له دوا چونکه لهوان،
نیم، نووسهریش تهنھا چونکه من ،ندهگه به یهک ھهموویان ئه مانه گهورهکان، که حیکایهته بۆ

بیانخونمهوه. بکه م که حه ز بنووسم کتبانه ئهو من دهمهوێ بۆیه خونهریشم، بهکو
مژووی له گهوره کان نووسهره  بۆ زافۆنه کارلۆس یادکردنهوهیهکی و پزانین کتبهت ئهم کهواته -
پرسیاری دهکهم حهز بکهین، ته واو دیدارهکه ئهوهی پش ڕابردوو، بۆ خۆت خوندنهوهیهکی بۆ خۆتدا،

دێ؟ لهکووه خولیایه ئهم ئایا مۆسیقایه ، ئهویش ھهیه، تریشت به ھرهی تۆ که بکهم ئهوه
وه دهوێ. خۆش مۆسیقام ئهوهنده ش دهوێ، خۆش ئهدهبم چهند من ڕاستیدا له زافۆن: کارلۆس
بکهم، بۆ نووسین تهرخان کاتم ھه موو نووسهرو به ببم ئهوهی پش ئیستا، پش ساک چهند
کهیبوردیشم ئامادهکاری، ھهندێ کرد، تهلهفزیۆن بۆ ئیشیشم ھهندێ و دهکرد کارم مۆسیقارک وهک
ئیستاش ئهمهشدا من له گهڵ بووه بهم ون ڕابردوومدا ژیانی شت له وهک ئهمانه ئستا دهدا،  ل
ڕۆمانهکان کتبه کان، خوندنهوه ی له کۆمپیوتهرهکهم، له کاتانهی لهو ھهیه ، مۆسیقا بۆ عهشقم
ھاوڕکانم، وه بۆ خۆم، تهنھا بۆ تهنھا دهنووسم، مۆسیقا پارچه دهچم ھهندێ دوور دهکهومهوه،
بۆ چوونه ژورهوهیه ک وهک دهکهم، بهش خونهرهکانمدا لهگهڵ ئهمه که بهوه بهخته وهرم زۆر ئستا

ڕۆمانهکانم. نادیاریی دونیایهکی ناو

سهرچاوه:
Carlos Zafon website
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نينار ئه سبه ر
له  سويدييه وه : ھيوا قادر

MY HEART BELONGS TO DADDY  
بةشي ضوارةم لة كتَيبي طفتوطؤيةك لةطةَل ئةدؤنيسي باوكمدا

لیمۆیه کی محرەم
نینار: ھر له به ر ئه وه ی که  من تۆ ناخونمه وه ، ئیتر پتوایه  من له  تۆ ناگه م و ناتوانم بشک 
ل شیعره کانی تۆم خۆشبوت؟ ڕەنگ شیعره کانی تۆ حاتکی ڕۆحی بن، جۆرکبن گیرۆدەت 

بکن.
ئه دۆنیس: ئه م پرسیاره  ئه بوو من له  تۆم بکردایه !  ئه م پرسیاره  ڕووبه ڕووی تۆ ئه کرته وه  نه ک 

من!(پئه که نت)
نینار: (پئه که نت) ب وایه!

دلَي من هي باوكمة
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بهم و کی تازەیشب مئ ئای دت»، شهرابهکان پکه «زڕهی نۆش، بهخۆشیت ئهدۆنیس:
پئهکات؟ دهست پرسیاره

.نینار: به
وازبنین.. با ئهدۆنیس:

بنم.. بۆ زۆرت تریش کمکی با نب ل وازم نا، وازبنین؟ بهڕاست نینار:
نیوه! و ھهشت سهعات ئهدۆنیس:

تا وایک ئۆکهی، نینار:
ئهبین. بهردهوام نۆ سهعات
(پئهکهنت) ئهدۆنیس:
خــۆمــان ـــار: بـــا ـــن ـــی ن
من لوەش ب کۆکهینهوه.
وەک شیعری دۆخکی ل
بم نژیاوم.  تۆدا ــوەی  ئ
که ئزانم ئوەش سرباری
و تایبهتیت  کهسکی تۆ 
ب تایبت مملکتکی
یھ شوازکت ھهیه، خۆت
کسکی ب کردوویتی ک
کهسکی ــت: ــب ــای ت زۆر 
زۆر و وردکــار و به دیقهت
ھهموو ــه ل ــن م ھه ستیار.

ئهگهم. ئهمان
ڕهنگه باشه، ئهدۆنیس:
ــــت... ــهســب ب ــدهش ــه ن ــه م ئ

وانییه؟
من بۆ  ک ئوەی نینار: 
خودی دەست تد زەحمت

پموایه ئهیناسم که ئه وهی .یانھ ک ڕیتمانی لو ب پکھاته. وەک تکست، وهک شیعرەکان ـ
ریتمی له  بچوایه، ڕیتمی جه سته ی خۆت له ئهبوو  بچووایه.  تۆ  له و  وابوای خۆت وەکو ئهبوو 
شۆخی ئهخۆیت، نان توڕهئهبیت، کاتک که بهڕدا، کاتک ئهڕۆیت ژیاندا ل بچوای خۆت جهستهی
سبارەت بمیان من ئهکهیت. گهرچی جهستهییانه عهشقکی بهتایبهتی کاتک ئکهیت. یاخود
لهگهڵ جهستهتدا دۆستایه تیهکیان بۆخۆیان شیعرهکانیشت که دنیام من نازانم! (پئهکهنت) ھیچ
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بۆ ناکرت. الیهنه وه ھیچم من لهم بهم ئازارانتدا. و خۆشی و لزەتبردن ئو لهگه ڵ ھهیه ،
دواتر...

زۆرینهی ـ ھهئهبژرن کچهکانیان بۆ مرد ک باوەکان زانخ ناو باوکانی پتوایه نینار:
ب نیی کچان ئو پشکشکردنی مئ ئای ـ خۆیانن! باوکه کان ھاوڕیانی کهسانه  ئه و کاتیش
ناتوانم من و کشت مئ بھرحاک یان جنسییوە؟ ڕووی ل الدەرم کسکی یاخود من ئوان؟

تیبگم!
ئم پیوەندی نازانم... فرۆیدیانهیه، من زۆر ،یسایکۆلۆژیان ئییت زۆر تۆ ئهدۆنیس: ئهمی
نیم، الینگری فرۆید من وتوم میشھ خۆم بشبحای ک چۆنن. یھ خۆیانوە باوکان بو

خاهدا. له م بتایبتیش
بهڕاست؟ نینار:

پموایه چونکه نیم. دهروونی خوندنهوهی  الیهنگری گشتی بهشوهیهکی من ئهدۆنیس: 
لهم الیهنهوه بم ئهوه یه مهبهستم ھنا. خۆیدا لهگهڵ ھڕەویی و زدهڕۆیی دهروونناسی زۆر
تنھا گرنگی وە فرهڕووه ، کهسکی ئالۆز و که به جۆرک بخونرتهوه، ئینسان درا ھهوی ئهوه 
ھهرچ نییه ئینسانک، گرنگ ھشییتی. و الموباالتی ئویش ک درا ئینسان الینکی تنھا ب
کمگرتنی  ب خهون. و ھه ست ل تکچژاو زۆری تگهیشتنکی له  ،هیهککهت بت،  کهس
بۆخۆی مئینسانهیه ، ئ سه رجهم ئهم ئهمه بی دیدکدا: لبردەم تنھا دانانی ئینسان و ئم

ئینسان. ل تگهیشتن بۆ شوازهم ئهم دژی من .کردنزۆرل و بسرداسپاندن
الکان؟ ئهی نینار:

سرکوتنی گشتی ئو بهشوهیهکی بووبوو. تواو فرۆید که دهستیپکرد الکان لهووه ئهدۆنیس:
بۆ ڕووەوە  لو تنھا خوندنوە تۆ ناکرت فرۆید».بم بۆ «گه ڕانهوه ناویلنا ھنا بدەستی ئو
ئهو  تا ئینسان ئینسان. بهکمبینینکی ترسناک بۆ مئ کردی، چونک فرۆید ک بکیت ئینسان
ل شوەیک ب یان ڕاستبن، خوندنه وانه ئهو بهشکی دیوکدا به ئهکرت دیاره ئاۆزه! ڕادهیه
لگڵ وەیویستیان بپ ئینسانکان ھندک جار ک لندتیدەربن. ھک یارمجۆر شوەکان
زهحمهته بهم بسازنرت، ئارامیان بۆ کشوھوایکی لبگیرت و گویان و قسبکن کسک

ببنوە. ھهر بهمه چاک تهنھا
ئبت چارەی خۆی ئینسان چارهسه ربکات. کهسک نییه ئهکات توژینهوه که نینار: ئهوه ی

بکات. خۆی
لهگهڵ ئهتوانت باوهڕیبت تهواو جی ئهگهر ھاوڕیهکی ھهبت که سک ئو بهم ئهدۆنیس:

قسهبکات؟ ئهودا
«بالیهن» ناتوانت ھاوڕیه ک نییه، یهک وهکو کهس ھهموو نییه. یهک وهکو ئهمه نهخر، نینار:

دابنت. شتهکاندا لهنوان مهودایهک و بت
یهکتربن؟ نزیکی زۆر ئهگهر ئهی بهم ئهدۆنیس: ئاوھا ،
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ڕنمایی ئهکات یاخود ھاوڕێ نابت. الیهن ب شوهیهک به ھیچ ھاوڕێ شوهیهک! بهھیچ نینار:
تگیشتووە ل ژیان خۆی که بهو شوهیهی ئهکات، خۆیدا تکه ڵ له گهڵ قه ناعه تهکانی قسهکانی
ئهو دائهنت. بیمارهکه دا کهسه مهودایهک لهگهڵ توژهرهوهیهکی دهروونی بهم .یھ پی باوەڕی و
گهر تۆ نموونه بۆ دینی ناخاتهڕوو. و ئهخالقی ھیچ بۆچونکی ھهروهھا نادات، ڕنوماییک ھیچ
ئه ت: ھاوڕکهت پت ئهوا ھۆمۆسکسول، بووبیت به یاخود ببت، مندات به وه نهبت حهزت
الیهنی به دژ «ھۆمۆسکسولی ئهت یاخود ناوت» مندات تۆ که نییه ئاسایی «شتکی
کهسکی تۆ ڕهنگه بت. پت بت بهخهیایدا که تر عهقنهی ب شتکی ھه رچ یاخود دینییه»،
به یهکجاری تۆ ڕهنگه پبت، ئاوات شتکی حاه تهدا لهو کهسک گهر و ته نھابیت و بچاره
ئه و کهسه که ئوەی بگات ڕهنگه حاه ته ئهم بکهیت. دوورهپهرزیی به ھهست زیاتر بوخیت و

بکوژت. خۆی
باوهڕپکراو لهنوان مهودایهکی که ئهوهیه دهروونی توژهرکی ڕۆی که بم مهبهستم ئهوهیه
به ب واقیع ناو بھنتوە بیمارهکه کهسه وابکات کاتدا لهھهمان ھه روهھا دابنت، و ئهخالقدا دین
وای ،کئینسان جۆرە چ ئو خۆی ک بزانت بکات بیمارە کهس وا لهو بکات. تاوانباری ئهوهی
ک بیمارەک ئکوت سک ئوە لسر ئیتر بم بکات. خۆی الوازییکانی ب ھست لبکات

ئکات. کارە ئو چندە
شیکاری تیۆری ڕوانگهی له ناتوانم بھیچ شوەیکیش بهم خۆموە قسئکم، ئزموونی ل من
فربووم دەروونییوە شیکاری ل من ک بچکۆل شتکی تنھا بناسنم. خۆم فرۆیدهوه و دهروونیی
بۆ بۆ پرسیارهکه، من ئهگهڕمهوه بهم تهواوبکه م! قوتابخانهم تاقیکردنهوهکانی فریکردم ئوەبوو
کۆمهیهتییهی دەوروبرە ئهو لناو پیاو ئهوانی ئهدۆزنهوه: کچهکانیان بۆ زاوا که باوکانه ی ئهو الی
ئهو تا تهنانه ت ـ خۆیان وەک ھهیه دینیان باوهڕی و عهقییه ت ھهمان که ھهئهبژرن، خۆیانهوه
و سیر شتکی ب مئ من ئچن! خۆیان ل ڕک جه ستهیشهوه لهالیه نی پیاوانه ئه و ڕادهیهی
ئهوهی وهک یکتریدا. لگڵ وای خزانک ناو سکسی پیوەندی وەک تاڕادەیک ئبینم، سمرە
ئوە خۆیدا نومایندەیکی بدوای ئهگهڕت «جوتبت» کچهکهی لهگهڵ نتوانت خۆی باوکه که
خۆیان خۆیانهوه کچه کانی نونرکی ڕی له باوکانه ئهو که وایه ئهوه وهک ئم کارە من بۆ بکات.

بخوازن.
دهستنیشانکاراو زاوای ئهگهر نابینیت؟ تردا  دیوکی به  حاهته ئهم بۆ تۆ باشه ئهدۆنیس:
خۆی پهرۆشی ویستوتی ڕگیوە مانای ئهوهیه که باوکهکه لو خزانهکهبت، نزیکی کهسکی
ل زۆر حورمتکی دواڕۆژ کچهکه ی، بمش زاوای ژیانکی ئارام بۆ دروستکردنی بۆ بخاتڕوو

ئگرت. کچکی
،کباوک زۆر باشی ھاوڕیکی تبب زاوا ئکرت نییه. ڕاست ئه مه ڕاستیدا ر، لنه خ نینار:
خانوادەشوە لھمان ھات و ئگر تنانت کچهکه بۆ خراپ ببته مردکی ئهشتوانت بم
شتی چندان بکات و لگدا خراپی ڕەفتاری و خۆشنوت کچکی ک ببت مردک ھاتبت،
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تر.
خزانییهوه جوتبوونی به پهیوهندی ھیچ تره. ئهمه  کشهیهکی ئهمه بهم ڕاسته، ئهدۆنیس:

نییه..
زاوا ئوەی نکردەی، بۆ کسکی باوکه که که  ئه دات پیشانی ئه مه بهم وابت، ڕهنگه  نینار:
ئبت ک نیی بوەوە پیوەندی خۆشی بوت، ھیچ ژنهکهی بگرت و حورمهتی بت، باش مردکی

!وانیی بت، ئی کی باوکھاوڕ زاوا
لهو ڕاستییه ھیچ ئهمه تره . شتکی ھر ئهمهشیان نا یان بهکردەبت باوکهکه ئهدۆنیس: ئهگهر
«شوو ئهن کچه کان به  خه کی من دکهی له پیه تی. باوهڕی که  ئه کات شتک ئهو که ناگۆڕت
پیاوانک به شوو ئهوان بکهیت». غهریبه کهسکی به شوو لهوهی باشتره بکه، ئامۆزاکهت به
توانا باوککانیش تا ئوپڕی تا بژین. خانهوادهکانیان به نزیک دواتر بیناسن تا بتوانن ئهکهن

. کچکانیان. دواڕۆژی ب سبارەت بکن ئارامی ب ھست
که ئه یکهن! شتکه خراپترین ئهمه من پموایه نینار:

وابت.. ئکرت ئهدۆنیس:
«ئدۆنیس» ب تۆ. ئموت براوردیان ئکم من کات ئو پیاوانی ئیانبینم زۆرینی نینار:
یانی ڕابوریت، لهگهی بهوهبت حهزت و  ببینیت ئافرهتک  تۆ و گهربت بدۆزموە. لواندا
خۆتدا دەروونی قویی دا لکات بکن، پتوانییه بجۆرک ل جۆرەکان لو پکوە سرکشییک

ئه یگرت) (زه رده بچت؟ من ئگهڕیت که له کچکدا به دوای بهجدی
وابت! ڕهنگه پکنین) قاقای ئهداته و ئهدات ھهناسه  بهزهحمهت (سوورھهئهگه ڕێ، ئهدۆنیس:

ئییت. تۆ ک جۆرەبت بو ڕەنگ لهڕاستیدا وایه،
چۆن؟ نینار:

جوتبوونه ئهمه که  ئهوهبت مانای پموانییه  واشبت ئهگهر بم وابت، ڕهنگه  ئهدۆنیس: 
خۆتدا. خزانی ئهندامانی لهگهڵ

خزانی خۆتدا. ئهندامانی لهگهڵ جوتبوونکه ئهمه  پموایه نینار: من
ڕوونبکموە. تواوکردندا ویکتر لیکچوون چمکی ژر ل مئ زووان بو بتمام ئهدۆنیس:
یھک عشقی ئو ئشکرت ھروەھا بم ئکن. شت یک پکوە ھردووکیان دووان ئم
بت ئچن، لھرحاکدا من ل ک خۆشئوت ئوانشم و خۆشئوت من خۆمم بکات. کارە ئو

.وە نییزانییخ ناو سکسی مسلی ب پیوەندییکیان ئوان ھیچ
ئکات پویست  بۆ جیاوازبت. زۆر ک خۆشبوت کسکی ئتوانت ئینسان بم نینار:
خۆشبوت کسکت تنھا ئبت بۆچی خۆی بچت؟ ل ک خۆشبوت کسکی ئینسان میشھ

بچت؟ ل خۆت ڕووی جستییوە ل ک
جۆرە ئم حاتی باسی تنھا من دانگرتووە. مئ لسر پم ھرگیز من ئدۆنیس:

بت. خۆی خۆشئوت وەک کسکی ئینسان ک بیروبۆچوونم کردووە
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چوویت. واوەتر تۆزک لمدا نینار:
ئبت). (بدەنگ ئدۆنیس:

من بکیتوە؟ ل بیر ئدەیت بخۆت ڕێ تایبتدا کاتکی ل چ نینار:
ھیچ ب لیکمیاندا جیابکاتوە.  ئاست دوو ئم ئبت ئنسان (پئکنت)  ئدۆنیس:
خۆرک و وەک ھتئمژم و مندایت ل تۆ وەک ھوا کب ناکموە، تۆ ل من بیر شوەیک
شب ک تۆ وەک کاتک ئاوای ئاستی دووھمدا منیت. ل ژیانی گرنگی ـ تۆ بشکی ئتبینم
گورەت گشانوەیکی چ ئدەم تۆ دیقت ھیت، ک ئوەی ئبینم وەک خۆم ژیانی گرنگکی
تئگم کات تممیت، ئو ھر ھشتاش چندە بھرەمندیت، بم تۆ ک ئزانم تیاھی و
ل بیر شوەش بھمان ئکموە، تۆ ل بیر جۆرە بم من داھنربیت. چندە ئتوانیت تۆ ک

ئکموە. ئروارد
ئکین. ک باسی نیی شت ئو مم ئنینار: ب

چیی؟ وایی کئ ئدۆنیس:
نابینت؟ کچکانیدا ل ل کچکیدا، یان تر شتکی باوکك نینار:

شانازی زۆر .شتان جۆرە ئم و ڕۆشنبیرن و جوان کچکانم ئن خکی کاتک ئدۆنیس:
ڕازیم. و ئکم

.بخۆتا ھ ب نینار: ئا،
ئکات. ئم دخۆشم ئدۆنیس:

بگومان. نینار:
و ئیوت یکی ھشت ک کاتک ئکموە ئینسان برپرسیارتیی بیر لو ئدۆنیس: من
لم چۆن کچکانم ئبت ئپرسم خۆم ل ئبینت. پویستییک وەک داھنان کاتک بیت،
ئژین لگی چۆن ئکن، برپرسیاریتییدا ئم لگڵ ڕەفتار چۆن گیشتبن، تییرپرسیارب

.بمکردای ئبوو من ک جۆرەی بو ـ ئکنوە بیری ل قوتر و
ب حقیقتی ئموێ من کردبوو. لسر پرسیارم من ک نبوو ئوە مئ بم بگومان، نینار:
خۆت ئامادەکرد ئۆتۆماتیکی تۆ ک بوجۆرەی باوکیت، ئستا ک ئوەی یان بزانم، بوونی تۆ باوک
لبرامبرتدا ک چۆن ببینیت، ژنک وەک  نھت کچکت ک چاوت بست ل فلترکت و
ناکیتوە لوە بیر تۆ پاژنبرزەوە. پوی و جوان ڕانکی ب دائنیشت، کورتوە بتنورەیکی

ئکیتوە؟ ل چی بیر بڕاستی بیت؟ جۆرە لو شتکی یاخود ،یھ ڕانکی جوانی بیت:
ناکموە. و شتانل بیر نخر، من ئدۆنیس:

نا؟ بۆچی نینار:
ئافرەتاندا نماوم. چیرۆکی لناو چیتر من دۆنیس: چونکئ

فلترکی باوککان ئایا م کبگت مل ئموت تناگم. رەوە، چونکڕوونیبک زیاتر نینار:
جستی ئیتر باوک لبر ئوەی بۆ چی تنھا تبگم ک باوکک ئموت لوە .یھ بایۆلۆژیان
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خیادا ب کات ونیکی سکسی ئایا ھیچ ھی نابینت. ک کی ئافرەتستج وەک کچکی
بۆ زەحمتبت توایپ تۆ ئگوزەرت! باوککاندا سری لناو چی ک بزانم ئموت نایت؟
ئافرەتکی ھر وەک «کچکم»، وەک تنھا نک ببینت تر کسکی وەک کچکی ک باوکک

بیبینت؟ تر
وەک جستی؟ ئدۆنیس: مبستت

بیبینت! جستیک وەک ،ب نینار:
وانیی؟ ،ستج ل کشب بم خۆ جوانی ئدۆنیس:

مبست؟ «بشک»ت چ بم ،وای نینار:
و بیت جوان  میشھ خۆتبت، جستی  ل ئاگات  زۆر تۆ  ک حزئکم من  ئدۆنیس:
کب ھاتڕت، ک کسک ھرچ ب نیدەیت نبتوە. خۆت لجستی ڕقت ھرگیزیش
ئکموە. ل بیری جار زۆر ک یشتان ئم ئو شایستیبت. ک بدەیت کسک ب جستت
ئو شایستی ر کس بردۆت کسک یان زیاتری لگڵ شوک کچکم گر بزانم ئبم خمبار
و ڕۆشنبیر ھاویار کوڕکی کاتک ئبم دخۆش زۆر بپچوانشوە .نیی تۆدا ل ئاستی ،نیی
ئوان ک تنگن لوە «بھرەمندەکانم»  کچ کاتک  ئبم خمبار ببینم. کچکمدا لگڵ

خۆیان. کسایتی ب جست و ندەن تواوەتی بھرەمندن. کاتک قیمتی چندە
!نیی کشانیان ئو کچکانت نلرزت! دت نینار:

(دواتر)
لو نبینن بتایبتی وائکات کچکانیان ک چاویان فلترک لسر پتوای باوککان نینار:
باوکک کاتکیش ھاوڕکانیان؟ الی بۆ ئچن و ئگۆڕن خۆیان سکسی ب شوەیکی ک کاتاندا
لبرئوەی نمون بۆ بگۆڕت، جلکانی بچت پئکات فرمانی و ئنڕەنت کچکیدا بسر
ھستی ئو لوکاتدا کباوک ئو ک وەیر ئبل مئ گۆڕیوە، خۆی سۆزانییک وەک کچکی
ئاوا ئیبینم، باوکم ک «منك وتبت خۆی ب لویادا ئوەی وەک کچکیدا؟ ل برامبر ھبووە

بۆچوونمدا. نکردبت لم زیادەڕۆیم ئگر نازانم بیبینن»؟ چۆن پیاوەکانی تر ئبت
لتنھاتبت ک جلک کردبت بۆ ھمام ڕوویدابت ڕەنگ شتی وانام. ھرگیز من ئدۆنیس:

(زەردەئیگرت) نبووبت! جوان و
کچکی ک ئزانت وەیبکات ھۆی ئ ڕەفتار وەیش بو تۆ پتوانیی گر باوکک نینار: بم

پۆشیبت؟ سکسی جلوبرگکی کاتک بتایبتیش ـ ئدات نیشان خۆی ئاوا بۆ
حزئکم دەرەوە چیتئ تۆ ببینم من وانیم. کاتک بم واھبت، باوکی دۆنیس: ڕەنگئ

(پئکنت) !وانیی ئی کیبارانوە بتبینم، جلوبرگکی ب ھردەم
(پئکنت) تگیشتم! وایک ئۆکی، نینار:

چووندەرەوە ب کردووە دەستی و گورەبووە کچکی ئبینت کاتک ئکات چی باوکک باش
چی باوک ئو بئ ئکات؟ لگدا سکسیان کچکی ھستبکات لکاتکیشدا کوڕاندا، لگڵ
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ئو  کردووە»، ک «دروستی خۆی ئو ک نکاتوە کچکی جستی ل بیر ئوەی بۆ  بکات 
باوەشی ل ئستا کچی ـ باوەشی تییکردو گورەبووە، ئودا لبرچاوی ھگرتووە، نازی خۆی
ئای ژنک) سمتی بکات (وەک کچکی نموون سیری سمتی بۆ ئگر باوکک تردای؟ پیاوکی
پیائھنت؟ دەستی و ئیگرت چۆن خۆشویستکی ک خۆی برچاوی تننایھ باوک ئو
ک برچاوەبت نانھ ئم ھۆی توانییپ ناڕەحتیی؟ جی یان سروشتیی مئ ھستئکیت
بدەن، پیشان خۆیان جستی زۆر کچکانیان نیانھشتووە نریتگراکان کۆمگا ناو باوکانی
کچکانیان لوەی تا دنیابن نگڕن، کوڕاندا لگڵ و دەرەوە چنکردنیان نشوون پش ھروەھا

تریش؟ شتی چندان و ئپارزن خۆیان کچبوونی
...کوڕەک بھرحاڵ ئدۆنیس:

چاکبوو»! «زۆر ئو ئوەی لبر ئناسموە. ئھا، وەمکت ... نینار:
واملبکات ک ھیچبت ئبت کوڕە ئو بم ئکات، زۆر دخۆشم ئوە بگومان ئدۆنیس:

(پئکنت) ناڕەحتبم!
ئو بگومان کوڕە! ئو جگای یتخئ خۆت تۆ ک وەیئ لبر تنھا مئ ئبینیت! نینار:

!تھ خۆت الی وە کتنای وندا ئو لگڵ لبرئوەی کبووە، بن ھیچ کوڕە
ئافرەتک پیاوکی ئکرت ،نییقناع عشق ک ئزانم ئوەش بم وابت، ڕەنگ ئدۆنیس:
عشق ک  نیی بوە باوەڕم ئوەشدا لگڵ  بم  خۆشبوت.  عاق کسکی وەک  عقی ب
کسی وای ئو ھیوام و تمنائکم بھرحاک کورە، عشق موایپ کب ناعقنیی بت

ئاستی خۆیدابت. ل کچکم ھیئبژرت ک
دابن؟ کچکت سمتی لسر دەستی پتناخۆش نیی کوڕک ،ب ڕاست ئستا نینار: بم

پیاھناون. دەستت تۆ مندابووم ک کاتک ھاتوون، تۆوە ل ک سمتانی ئو
لگڵ کچکم کاتک بخۆشئ دم پچوانوە. ب شوەیک! بھیچ نخر ئدۆنیس:

خۆشیئوت. ببینم ک کوڕکدا
ئیکیت. تۆ ک ئم ناکن تحمولی زۆر ھن باوکانکی نینار:

کچکانیان. ئخن سر فشار ئوان بوە ئدۆنیس:
بجھنم. ئکن ل ژیانیان و ئدەن کچکانیان ل ک ھن وا باوکانی تنانت نینار:

نخۆشن. وانئ ئدۆنیس:
پیاو ک توانییپ تۆ ئای لمکردیت: ک بدەرەوە پرسیارەم ئو بم وەمی نینار: ھبت،
پش دەرێ بچن کوڕاندا لگڵ دەرخن، جستیان نادەن کچکانیان ب ڕێ باودا کۆمگی ل

خۆیان؟ برچاوی ننھئ شتان ئو ک وەیئ تنھا لبر کچتیان، لدەستدانی و شووکردن
ھبت. کۆمگوە نریتی و داب ب ئییت پیوەندی تۆ ئمی موانییپ نخر، ئدۆنیس:
تزەحم بووبت پیاوکدا چند لگڵ ژیانیدا ل ک کچک ڕووئدەن. تریش شونی ل شتان ئم
بم دەرێ، بچن لگی بیانوت پیاو زۆر ئکرت پبکات. شووی و بدۆزتوە پیاوک بتوانت
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ئامادەنین بیھنن. وانکام ل ھیچ
ئزانم. ،وای نینار:

برچاوەی ننیھن باوککان ڕووئدەن شتانی ئو نیی ئوە لبر تنھا مئ ئدۆنیس:
ئو لبر ندەن ببا خۆیان دواڕۆژی خونی کچکان  تا لبرئوەبت ڕەنگ کب خۆیان،
خۆی ھر ناتوانت کچک نریتگرادا لکۆمگی ئزانی خۆت تۆ ئکرت. لیان داوایانی
کۆمگایاندا لم پیاوکوە.  ب پیوەستبت و تردابت کسکی لگڵ ئبت  بژی. بتنھا
برپرسیاربت خۆی ک ئازادبت، ئابوورییوە ڕووی ل ئبت ئافرەت ک وابیرناکنوە خکی
ک ئیوت ھبژرت ئو پیاوە بتوانت خۆی یاخود بژی، بتوانت تنھا برامبر ئرککانی،
کچکانیاندا لگڵ ھسوکوت وا گایانکۆم جۆرە ئم وەیرئبل سر. ببات لگدا شوکی
جۆرە توانینان وائکات ئم بدەن. خۆیان ژیانی لسر بیار ناتوانن ئزموونن و ب ک ئکن
تنھا دواڕۆژکی و ئوان ژیان بۆ ھلکی تنھا بکرت. سیری کچکان وەک «ناکامک» میشھ

.شووکردندای ھر ئوانیش،
یان عاشقان پیوەندی ک بھنیت کسک محا کچک کۆمگایاندا جۆرە لم ھروەھا
وەک ک وەیئ سرەکی ھۆی ک موایپ من ھبووبت. تردا پیاوانی لگڵ سرکشی سکسی
باوکان ک وەیرئبل سربخۆ. و ئازاد بونوەرکی وەک نک ئکن کچکانیان سیری سروەتک
شوکردنی ئویش یھ یک ئامانجیان ئوان کچکانیاندا. تیژن لگڵ توندو ھیچ ئمالوالیک ب
ئاوا کچکانیان ئوەی بۆ باوکانش ئو خاندان. خانوادەیکی و ناسراو بکسکی کانیانکچ
ئوان جۆرەکان ل جۆرک ب بسرکن».  «دەست ماوە ل کچکانیان  ئبت شووبدەن ب

کچنی کچکانیان! ندۆڕاندنی ل دروستئبت دنیاییکیان تیا
سرماییکی سرمایگوزاری، ل کجۆر کچکانیان ک نیی ئوە مانای مئ ئی نینار:

قازانج بخش؟
خۆیان. لبرخاتری بم با، ئدۆنیس:

باوککان! لبرخاتری نخر! نینار:
خۆیان. کچکانی دواڕۆژی لبرخاتری ئدۆنیس:

تیایدا ک  ییگکۆم ئو  چاولدەستی ئوان دواڕۆژی ک وەیئ لبر  بم با، نینار: 
ئژین.

خۆیدا کچکی لگڵ سکسی پیوەندییکی بتوانت باوکک توایپ ڕەقییوە) للکب)
بت؟ کچکی جستی عاشقی وەسبازانھ ـ ھبت

ھبت، خۆیدا خودی لگڵ جستیی پیوەندییکی ناتوانت «ئاسایی» باوککی ئدۆنیس:
باوکک کچی جیاوازتر.  جستیکی ھیبت، ئتوانت تردا جستیکی لگڵ تنھا  کب
لگڵ ھوەسداری پیوەندییکی خۆیتی». «جستی جۆرەکان ل بجۆرک ـ خۆیتی» «خودی
عشق ل عشقدا. نیی جیکیان یوەندیانجۆرە پ ئم نخۆشی. ل جگ ک نییشت کچکتدا
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عشق یکگرتنوەی ھرگیز لیک ناچن. ک تردا، کسی جیاوازی چندان یکگرتنوەی لگڵ
خۆیدا. خودی لگڵ نیی کسک

Lemon inceste
سرژ  فرەنسیی ١٩٨٤ گۆرانیبژی لسای  ک رەنسییف گۆرانییکی نامحرەم: لیمۆیکی *
بوبۆتوە.  ١٩٨٥ سای ل و  کردووە تۆماریان ب ڤیدۆ گانسبۆر  شارلۆت و کچکی گانسبۆر
نوان سکسی نیشاندانی جوان ب تاوانبارکرا لبرئوەی لکوتوە ئابوچونکی  گۆرانیی ئم
ندەخو ناڕۆشن لیریککی ل گۆرانییکدا بووە سان دوانزە وکاتئ ک شارلۆت نامحرەمکان،
ئم زیاتر ک ئوەی دەکا. کی کامسک و منداک جستیی نوان پیوەندییکی باسی ک
کگۆرانیی ل ک واقیعیاندا ژیانی ل بوو ککچ و باوک نوان پیوەندی جۆری بوکردەوە قسانی
سک ئم دوو خودی ژیانی گۆرانییک لسر کرد ھستبکن خک وای ل بوو، ئمش نزیک
لگڵ کرد جۆرە پیوەندییکی لم ل نکویی  میدیادا لبردەم سرژ گانسبۆر بم نوسراوە،

کچکیدا.
ئندامانی لنوان حرەمنام سکسکردنکی ل مبست اوپپ کوش دووھمی مانای

خزاندا.

سرچاوە:
Samtal med min far, Adonis
Ninar Esber
Alhambra 2007



2
0
11 ژماره  ٦٥

74 سالی سیانزه هه م

 سةردةم

له فارسیه وه : موسعه ب ئه دھه م  

 مرؤظى  سوننة تى ، مرؤظى  مؤديَرن و قةيرانى  ذينطة 
طفتوطؤ لة طةأل فة يلة سوفى  ناودارى  ئَيران و جيهان سة يد حسني نة سر 

- مانای  سروشت له  تروانینی  ئوه دا چیه ؟
* ھه موو ئه وه ی  كه  نه  به ده ستی  مرۆڤ دروستكراوه  و نه  جموجوه كانی  مرۆڤ له  دروستكردنیدا 
كاریگه ریان ھه بووه ، له  لوتكه ی  كوه كانه وه  تاكو نو زه ریاكان، له  قه وزه كانه وه  تاكو فیله كان، به  
ده سته واژه یه كی  دیكه ، مرۆڤیش به شكه  له م سروشته  و جه سته ی  وه ك ھه موو جیھان له  ھه مان 
یاخود  دژایه تی   بۆ  له و  شونه ی  كه  مرۆڤ  به م  په یه و ده كات،  فیزیاوی  و سروشتیه   یاسا  ئه و 
شۆڕش له  به رامبه ر خوداو ھه روه ھا به رامبه ر سروشت ئازاده ، له  ساتی  ته كنیكی  ده توانرت بوترت 
له  سروشت ھه ر  له ھه ر شوه یه كدا مه به ستم  نیه .  یه كسان  بونه وه ره  سروشتیه كان  له گه ڵ ھه موو 
شتكی  نامرۆیی  و دوور له  چاالكیه  مرۆییه كان ده گرته وه . ھه به ته  له  كۆمه گه  سونه تییه كاندا 
ھه میشه  ئه م جموجونه  له گه ڵ سروشتدا سازگارن. به م له  كۆمه گه  پیشه سازییه كاندا ھه رگیز 
سازگارییه ك له گه ڵ سروشتدا نابینرت و به رچاو ناكه وت، پویست به  وتن ناكات كه  ته نانه ت له  
جیھانی  ئه مۆدا سروشت یان ده وروبه ر و سنوره كانی  دروستكراوی  مرۆڤ به چه ندین جۆری  جیاواز 

لكده درنه وه  و راڤه ده كرن.
- جه نابتان شونی  ئستای  ژینگه  و په یوه ندی  مرۆڤ له گه یدا چۆن وه سف ده كه ن؟

*مرۆڤی  مۆدرن و پۆست مۆدرن، به شكی  زۆری  سروشتی  له  دارستانه كانه وه  تاكو مه رجانه كانی  
ده ریا وه رگرتووه  و له ناوی  بردوون و ئه وه ی  ماوه ته وه  ھه ڕه شه ی  لده كات. ئه م باردودۆخه  جگاو 
كۆنترۆی   كه  له ژر  مۆدرنه   پارادایمه كانی   جیھان،  فراوانبوونی   له گه ڵ  ره خنه لگرتنه ،  شایه نی  
زیاتری  مرۆڤ شتكی  جیا  رۆژانه ی   پویستیه كانی   نیازو  رازیكردنی   بۆ  ده رھنانی  سروشت كه  
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رۆژئاوادا له ده یهكانی كۆتایی ھهرچهنده له سهخترو دژوارتربوندایه. له حاهتی بارودۆخه كه نیه.
له دروست و راست  مامه هكردنی فركردنی پویستی و سروشتی جیھانی دۆخی به  سهبارهت
تكۆشان و ھهوڵ چهندین ماوه تهوه، كه ئهوهی  پاراستنی رووی  له و سروشتدا لهگهڵ پهیوهندیكردن
لهنو مرۆڤ بهدهستی سروشت ئهندازهیهك بهھهر كه بیرھنانهوهیه به پویست ئهنجامدراوه .

دهكات. كۆتایی كه قسهی سروشتهیه  ھهر ئهم دی جاركی بچت،
مرۆڤی  مهعنهوی قهیرانی ئستاو ژینگهی قهیرانی نوان پهیوهندی كتبهكانتاندا له یهكك له -

بكهنهوه؟ روون زیاتر بابهته  ئهم بینیوه . مۆدرنتان
یهكهم: دی ، ھاته ھهه دوو لهسهر بنه مای له رۆژئاوادا سروشت و مرۆڤ په یوهندی قهیرانی *
له یه كك ئهمه سروشت. پیرۆزی واقیعیه تی دووهم: و مرۆڤ قوتری و دروست ده ركی نهبونی
پهیدابوو حهڤدهھهمدا سهدهی و له ماوهی رنیسانسدا كه بوو مرۆڤ مهعنهوی قهیرانی سزاكانی
له به رپرسیاریهتیهكی كه ھیچ بینی  زهمینی  بونهوه ركی وهكو مۆدرن خۆی  مرۆڤی ئهمهش لهسهر
مهعنهوی و فیكری ئهنجامی ناونیشانی به ئهوهشدا لهگهڵ نیه، دروستكراوهكانیدا خوداو بهرامبهر
پهیداكرد. مرۆڤ بۆ ژمرهیی و ئامادهگی میكانیكی كه نارهوه. سروشت خرایه سروشت قودسی، ئهمری

زیاتربووه. ئاراستهیه ئهم روه و پیشهسازیهوه شۆرشی سهردهمی له مهعنهویه قهیرانه ئهم
و زهوین سهرگۆی  دوژمنانی گهوره ترین مرۆڤهكان دهوترت ژینگه له بهرگریكردن لهرووی  -
ھهیه، ئوه كاولكارانهیان تكدهرانهو ئاماده بونكی لهبهرئهوهی نیه، پویست زهویه بونیان بۆئهم

بارهیهوه چۆن بیردهكهنه وه؟ لهم
به  مۆدرن ته نھا مرۆڤی به كو راست نابت، مرۆڤهكان شتكی ھه موو سه بارهت به ئه مه *
ساڵ ھهزار «٤٠»چل نزیكهی ئوسترالیا دوری خهكانی دهژمردرت. سروشت دوژمنی گهورهترین
نهیدهتوانی ھیچ جۆره پست سپی مرۆڤی و ده ژیان سوننهتی بهشوهیه كی وهچه وهچه له دوای
«٤٠» ده یانتوانی شوه ھهربه ھهمان بدرایه، پ رگهیان ئهگهر بكات، دروست ژیانیاندا له گۆڕانك
ئه م بهم بژین. ئوسترالیادا بونه ی و جوان سروشتی له زیاتریش تهنانهت دیكهو سای ھهزار چل
بۆ ھهروهھا و مالبورن یاخود سیدنی وه كو: شارنشینهكانی ناوچه دانیشتوانی به سهبارهت بابهته

راست نیه. نیۆیۆرك تاكو له سیئول دیكه شاره مۆدرنهكانی 
ناتوانت ئهوهنده ژیان مۆدرنی و شوهی  مۆدرن ناكات مرۆڤی  بونی به سروشتدا پویست له
جۆرهی ھهر بهو سوننهتیه ، مرۆڤكی مرۆڤ، نه مریهتی حهقیقهتدا، له مرۆڤ بهم درژهبكشت.
ئهوهی رگهی و بت سروشت سوپاسگوزاری ئهوه شدا لهگهڵ دهتوانت توانیویه تی، ئستا تاكو كه
و و جیھانی میتافیزیكی  گهلك بهگهی ھهبمژت. مهعنهویدا ھهناسه جیھانی كه له پبدات

ناتوانت دهریان بخات. مرۆڤ  بهب سروشت كه ھهیه  بونیان نھنی ئامزی بشومار
له»مرۆڤ و بهتایبهت كتبه كانم له ئوه دهتوانن سهرنج بكهم: قسه بارهیهوه لهم من ناتوانم

مهعنه وییهت» بدهن. «مهعریفهت و و یاسای سروشت» و «ئاین سروشت» و
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زانسته  ئهم كه رگهی ژیانهی ئه و و كاتی ھهیه و زانستی ئستایی  به  كتبه كانتاندا باوهڕتان له ئوه -
مانایهكه؟ چ بوون به دونیایی لره دا بووه، دروست دونیاییهوه  مرۆڤی لهالیهن ده كات، پشنیاری

و نهكردووه گه شهی مه عنهوییه تدا له كه مرۆڤه یه ئه و دونیایی مرۆڤی له من مهبهستی *
كه فیكریانهی توانا  ئهو له بهرئهوهی لهدهستدهدات. خۆی دهرونی مهعنهویه تی رۆژ  لهدوای رۆژ
له ھهرجۆره مهعنهویهتك خای ورده ورده سروشته ، كه ئهو بیریان لدهكاتهوهو ھهروهھا بابهتی

لدهنم. دونیایی مرۆڤی ناوی جۆره لهم مرۆڤكی من دهبتهوه،
جۆراوجۆری ھهیه ؟ مانای كه كتبكه  ھهروهك جیھان بۆچی دهیت -

ئهم و لهپشت نوسراوهتهوه رهنگ بهجۆرك كه نامه یهكه یاخود وهره قه چیه؟ ژمارهیهك كتب *
تبگات، لی بكات و دهرك ماناكهی بیهوت كهسك ئه گهر شاردراوهته وه. دیارهوه مانایهك شوه
ئهو چۆنیهتی  شوهو كه لهپشت ئهم كتبهیه جیھانیش وهكو باشه بزانت. نوسینی زمانی دهبت
كش ناتوانت زمانه نهزانت ئهم مرۆڤ مانای ئهگهر مانایهكی تدایه. بونیان ھهیه، كه دیاردانهی
بوندا كه لهكتبی شتهیه ئهو ھه مان كتومت سروشتی بی زانستی پانی بدۆزتهوه. و درژی و
كه زمانه ی ئهو بهم لهسهر دهكرت، لكۆینهوهیان دیارده سروشتیه كانی ژمردراو الیه نه ھه یه.
له كه مرۆڤهكان ئهمه شه لهبهر پشتگوێ ھهر نوسراوهتهوه دهخرته پ و جیھانی سروشت كتبی

تناگهن. دهرونیهكهی و ناوهكی پهیامی
ھهیه ؟ توانادا له ماناكهی تگهیشتن له سروشت و نیشانهكانی دهركی ئایا -

كاركی  ئه نجامیانداوه  كتبی جیھانی ھهر بهو جۆرهی پشینانمان زمانی دهرككردنی ،به *
پویست بهپی بدهین، سهرهتا ئهنجام كاره ئهم تهواو بهشوهیهكی ئهگهر بمانهوت بهم مومكینه،
و مهعنهوی جیھانی تر جاركی  بتوانین و بین ئاشنا جیھانناسی و میتافزیك لهگهڵ پویسته

بكهین. ئهزموون لهوهوه ھاتووه زمانه که كه سوننهتی فیكری
سروشت و مرۆڤ زانینی  له ھه یه بونیان ئستا كه  زانستانهی  له م یهك كام ئوه باوهڕی  به -

نزیكترن؟
مهعنهوی  واقیعیاتی و بوون پلهكانی رهدكردنهوهی بنهمای لهسه ر نوێ زانستی كه شونهی لهو *
شونهی له و بهم نین. نزیك سروشتهوه  مرۆڤ و دهركی ئاینی له له وانه  یهكك ھیچ بوون، دروست
له ھارمۆنی تگه یشتنی كه بم دهتوانم كرداریهوه سهیركردنكی به كرد پرسیارهتان ئهم كه
به باوهڕی من به ببته وه، نزیكتر بابهته لهم دهتوانت ئهوه لهگه یدا ئمه و پهیوهندی سروشت
دهتوانرت تروانینه  ھهیه. بهم زۆری گرنگیهكی كوانتهمی میتافیزیكیانه میكانیكی تروانینكی 

ببت. رزگارمان دیكارتی دوجهمسهرهی زیندانی له
دهكات؟ سروشت له رۆژئاوایی زانستی تگهیشتنی ھاوكاری رۆژھهتیهكان زانسته -

پایهی  لهسهر بن ئیسالمی چ یاخود چینی، ھیندی، رۆژھهتیهكان، سوننهتییه زانسته *
زانستانه ئهم  ھهیه. ھهمیشهییان پهیوهندیهكی میتافیزیكدا لهگهڵ و وهستاون جیھانناسی 
«متعالی» سروشت با فیزیكی سروشتی مه عنهوی به شوهی و فیكری سبهری بنهمای لهژر
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بوون، دروست و سروشت وهستاون و مرۆڤ نوان قوی پهیوهندی لهسهر بنهمای  و دهخوننهوه 
و دهكرت باس مرۆڤگهراییدا رۆی له  رۆژھهتتدا بیركردنهوهی له  كه شتهیه ئهو ھه مان  ئهمه
قۆناغی به شوهی تهنھا نهك بخونرن  رۆژئاواشدا له ئهگهر زانستانه  ئه م ئستا دهبینرت.
قوڵ الیه نه بهشوهی راستهوخۆ رۆژئاوادا مۆدرنی زانستی له دهتوانن سهرهتایی بهكو و پشهكی
كه  دهكهن ئاشكرا ئهو الیهنانهش وه  بكه ن ئاشكرا سروشت و مرۆڤ بنهڕهتیهكانی پهیوهندی نوان و

و شاراوهن. نادیار رۆژئاوادا زانستی دیدی سنورداری  له
ده گت؟ ناسیدا ژینگه بابه تهكانی له رۆك چ ئاین -

و ھهیه بهم بابهتهوه پهیوهندییان بابهتانهی كه ئهو ژینگهدا و قهیرانی دهتوانن له ئایینهكان *
ئایندار به رۆژئاواییهكان ئه وروپیه كه به پچهوانهی كۆمهنهی ئهو تاكی نو نوان له بهتایبهت
ئهزمون له مهعنهوی  ڕوانینی فراوانكردنی له مانای  كه بوو ئایین ئه وه سهره تاوه له ماونهته وه.
بهو ھهر كایهوه. ھنایه بابهتهیان ئهم سوننهتیهكاندا شارستانیهته نوان له سروشت به سهبارهت
یانه «كمی» بی زانسته ئهو نهبوایه له رۆژئاوادا سروشتدا له ئاینگهرایی ئه گهر وتم كه جۆرهی 
نهیدهتوانی جۆره  لهم ورانیهكی  ھۆی بوه تهكنۆلۆژیا كه شوهیه بهم بكهون پش نهیاندهتوانی 

بھنت. بهدهست پشكهوتن
خاوهنی سهرهتاییهكان ئایینه بهتایبهت و جیھاندا له  بنهڕهتیهكان ئایینه دووهمدا: پلهی  له
تهنانهت بابهته ئهم ھه یه، سروشت جیھانی و مرۆڤ به تایبهتیان سهرنجی كه  ئاینین ئهخالقی
سوننهتی سایه ی له مۆدرن قۆناغی كه ھهرچهنده راسته، ھهر مهسیحیه ت ئاینی به سهبارهت
مهسیحی ناسانی ئهخالق و وته بژان كۆتاییدا  دهیهكانی له  بهم بووه ،  دروست مهسیحیهتدا
ناساند سروشت قهدیسی حامی ناونیشانی  به  فرانسویان سوننهتی  و كردووه بابهته  لهم رویان
و ئایندا له سهوز» فهزای «دروستكردنی به بوون  پویست ئهمۆ دیاریكراو بهشوه یهكی و
بهرپرسیاریهتی و ژینگه و سروشت به په یوه ندییان كه فركارییانهی الیه نه زیندوكردنهوهی ئهو

گرنگه دهركهوتووه. و ھهستپكراوه خوداییهكان دروستكراوه بهرامبهر به مرۆڤ
و مهسیحی و موسومان رنمایكهرانی  و وتهبژان ئه گهر كه بكهیت ئهوه  ونای ده توانیت
و گوته له  بوزاییه كان و ھیندهكان  و مهسیحهیهكان و موسومانان نوان  له بوزایی و  ھیندی
به سهبارهت ئاینیهیان وه زیفه ئهم بكردایه و پاراستنی سروشت له باسیان رۆژانهیان قسهكانی

دهبوو. جیاواز چهند بارودۆخ بناساندایه، خودا دروستكراوهكانی
چیه ؟ گیانهوهرناسی زانستی و تگه یشتنی مرۆڤ به سهبارهت بۆچونتان -

به  ئاگاداربوون له  ھهیه بهرزتری شوه یهكی ئاژهك خودی له ئاگایی من باوهڕی به  *
خودی لهگهڵ بهراورد به ئاژهڵ رهفتارهكانی ئاژههوه، لهشی توكاری و زۆربون و لهدایكبون
ئاژهڵ خودی به سهبارهت زانست ھه یه. جگهی تایبهتی خۆی و نیه كهمتری گرنگیهكی ئاژهه كه

قوتره. زانستكی گومان بهب
پكهوه ھاوبه شیهكیان مهزھهبیهكان پیاوه  و زانایان كه ھهبت بوونی خاك حای حازر ئهگهر -
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دوو كۆمه هیه ئه م وهكو روبدات، تیایدا جیھانی ترسناكی روداوكی كه جیھانه كۆتا رۆژی ھهبت،
دهبینیت؟ چۆن بارودۆخه  ئهم

تاكه  دهبینین  ھیندا و مهسیحیه ت و ئیسالم سهرچاوهكانی له ئمه جۆرهی بهو ھهر *
ئهمهشدا لهگهڵ ئهمانه ده كهن. دوارۆژ مژوو و روداوی كۆتایی له  باس ئایندارهكان و مهزھهبیه كان
ئهو دهكهن. مژوو كۆتایی  له باس نیشانانهی كه دهكهن، ئهو سهرده م» «نیشانهكانی  له باس
سه ردهم «نیشانهكانی  ھهروه ك قسهدهكهن ژینگه بهنزیكهكانی ناونیشانی لهژر زانایان كه شتهی
بكهین، سروشت ورانكردنی به دهست دوارۆژناسانهوه بیروباوهڕی به ئهگهر دوارۆژن»بهم و
له كه  فركارییانهیه خودا و ئهو به گهورهترین سوكایهتی بووین و ئهمهش گهوره گوناھكی توشی 
پچهوانهی به كه ڕاسته ئهوه ئایا بین، مهزھهب سهرسهختی پهیه وی ئمه ئهگهر ھهیه . ئاینهكاندا
راگهیاندوین پیان و  كردوین فریان ئاینهكان گهورهكانی و دامه زرنهران كه فركارییانهی  ئهو
جیھان كه بهگهیهی  یارمهتی ھهژاران نهدهین به و بۆ نموونه: ھاوكاری و بجوینهوه . و كاربكه ین
خودای له  جگه كهسك ھیچ تدهپهڕنت.  خۆی كۆتایی رۆژهكانی و  دهڕوات لهناوچون بهرهو 
شونكدا له ئیسالم»ص» پغهمبهری دت. كۆتایی  دونیا و دهگات ئهوه كاتی كهی نازانت گهوره

جیھانه). كۆتایی  سبهین دنیابیت لهوه ئهگهر تهنانهت بچنه ، (درهختك دهفهرموێ:
ئمه وهكو ئایا بتهكایهوه؟ سروشت مرۆڤ و له نوان ئاشتی كه ھهیه ئومدك ئایا ھیچ -

ھهبت؟ سروشتدا لهگهڵ له پهیوهندیمان گونجاوتر جگهیهكی دهتوانین مرۆڤ
ئومد دهت: ئاگۆستین سوننه تی كه جۆره ی بهو  ھهر ھهیه ، ئومد ھهمیشه ھهبهته *
توژینهوه لكۆینهوهو  له كه سهده  نیو  نزیكهی  پاش  ئستا  بهم ھهیه. ئیالھی بنهمایهكی
خودایی لوتفی  به مهگهر گهیشتووم كه ئهنجامه بهو من ژینگه دهگوزهرت، قهیرانی به سهبارهت
بگۆڕت. فهرمانه وایه مۆدرن مرۆڤی  لهسهر بیركردنهوهیهی كه ئهو ببت كۆنترۆڵ مهترسیه ئهو

توانین  مۆدرن مرۆڤی دهمهی تاكو ئهو كه ئهوهیه  بهم واقیعیهت كه ئهمه دهم، بهداخم من
روداوكی  كه  بت باشتر رهنگه دیكه، بونهوهرانی و سروشت به بهرامبهر نه گۆڕت رهفتاری  و
روهوه لهم ئومدهوارم بكهین. ئه زموون سروشتی روداوی و مهرگ تاكو روبدات ھهموومان بۆ ترسناك
دهبینهوه بدار ئومدهواربین كه رۆژك دۆخكدا باشتر وایه شوهو كردبتهوه، له ھهر بیرم ھهه

دهكهین. كۆنترۆیان و دهگرین بهدهستهوه سروشت مهترسیهكانی  جهوی و
بهگهوره  خۆ دوچاری رهفتارهدا لهو و بنونین سروشتدا لهگهڵ رهفتارك ھهرجۆره ئهگهر بن  دنیا
لهیاددا ئهوهمان كۆتاییدا له دهكات. كۆتایی قسهی كه سروشته ئهوه ئیدی ببین، غرور و زانین
و ئهوی دهدهین ئهنجامی بتوانین كه كارك ھهر ئمه خودادان. دهستی له شته كان كه ھهموو بت

باشتر دهزانت.    ھه مووان له خودای گهوره و دیكه ی  به  خودا ده سپرین

سهرچاوه: 
.١٣٨٧ خرداد شماره٣، سوم، سال «حكمت و معرفت» پژوھشی  ماھنامه
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له فارسیه وه: كارزان محه مه د

 طؤِرانكارى  لة  جيهانى  ئيسالمدا دة بينم

طفتوطؤ لةطةأل نة سر حامد ئة بو زة يد

پرۆفیسۆر (د.نه سر حامد ئه بو زه ید) له  سای  (١٩٤٣ز) له  میسر له دایك بووه ، دوای  ته واوكردنی  
له   دكتۆرای  پله ی   (١٩٨٧)دا،  سای   له   كایرۆ  زانكۆی   له   عه ره بی   ئه ده بیاتی   و  زمان  كۆلیژی  
تیایدا مژووی   ناوبراو ده رباره ی  قورئانه ،  لكۆینه وه ی   بواری   ئه ده بیاتی  عه ره بیدا ھنا.  زمان و 
ئاینییه كان ئه ویان  لكه وته وه . توندڕه وه   فۆرمه ه بوونه كه ی  شرۆڤه  كردووه  كه  كاردانه وه ی  توندی  
به الده ر له  ئایین تۆمه تبار كرد، دوای  ئه وه  ناچار بوو له  ھاوسه ره كه شی  جیا ببته وه ، سه رنجام وتی  
میسری  جھشت. ناوبراو له سای  (٢٠٠٤)ه وه  له  ھۆه ندا سه رقای  كاری  توژینه وه و وانه وتنه وه یه  

له  زانكۆكاندا. 
- پرسیار ده رباره ی  په یوه ندی  موسمانان و توندوتیژی ، ئستاش یه ككه  له  پرسیاره  گرنگه كان 
له  خۆرئاوا، تۆ له م دوادواییه دا ئه و بۆچوونه ت خستبووه ڕوو كه  په نابردنی  بیرمه ندانی  موسمان 
ھه ه   به ره و  ڕگاكه   ته واوه تی   به شوه یه كی   مه سه له یه وه ،  ئه م  له باره ی  قورئان  سوره ته كانی   بۆ 

ده بات...
* بگومان قورئان ھه ندكجار زمانكی  زۆر ده سه تدارانه ی له پناو بزواندنی  موسمانان به ره و شه ڕ 
به كارھناوه ، لكۆیاران ده ب وه می  ئه م پرسیاره  بده نه وه  كه  بۆچی  قورئان زمانكی  ھانده ر و لباوی  
له م ئاقاره دا به كارھناوه . له م ڕووه وه  ئه وه ی  چاره نووسسازه  ھه لومه رج و زه مینه  پراكتیكییه كانه ، 
ئه و عه ره بانه ی  ئیمانیان به  موحه ممه د(د.خ) ھنابوو، ده بوایه  بوا به وه  بھنن كه  ده ب بۆ جه نگی  
گومانك  دروستبوونی   كاره ش  ئه و چه شنه   ئه نجامدانی   بۆ  بچن،  كه سوكاره كانیشیان  ھاونه ته وه و 
له نویاندا له ھه مبه ر دابونه ریته كانی  به ر له  په یدابوونی  ئیسالم پویست بوو. به الی  عه ره به وه ، شه ڕكردن 
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ھۆزو زۆر ژمارهیهكی (د.خ) موحهمهد دهركهوتنی  لهگهڵ بهم بوو، قه دهغه خۆیان كهسوكاری لهگهڵ
نویهكهی له كۆمهگا ئهوان بهرگری تا ھات ئهوه كاتی دهوری كۆبوونهوه. كاتك له  عهشیرهت

ھهڕهشه بكهن، خۆیان
لهالیهن سهرهكییهكه
ـــی ـــان خــــودی  ھـــۆزهك
ــــات. ھ ــــهوه  ــــان خــــۆی
پهی دهتوانرێ لرهدا
ئاشتی ــاری ــوت گ ــه   ب
قورئان قبونهكهری

ببهین.
ــو ــ ــهن ئــیــســالم ل
تكی ییه ر تۆ ا ئیمپر
ــك ــهدای ل ــدا ــی ــان ــھ ــی ج
ــه ل ــهــكــو ب ـــووه ، ـــه ب ن
ــی ــان ــھ ــی ھـــه نـــاوی  ج
و دابونهریتی عهشیرهت
عهشیرهتگهری ڕسای
موشریكه كاندا یاسا و
ــــــووه. ب ـــــك ـــــه دای ل
خونایهتی پهیوهندی
خــزمــایــهتــیــیــه  و 
ییهكان عهشیرهتگهر

كۆمهك له یهكهمینهكان موسمانه چونكه بھتهوه ، بهیهكگرتوویی نویهكه كۆمهگا نهیدهتوانی
ھۆزك ئاراوه، ھنابووه نویان ھۆزكی ئیدی كۆببوونهوهو یهكتر دهوری له جۆراوجۆره وه ھۆزی
ئهوان ناكۆكییهوه. پ ھهلومهرجكی كهوتبووه تردا ھۆزه كانی لهگهڵ دهستپكهوه له ھهر كه
قورئان بووه و فۆرمه ه ل قورئانیان كه مهسهالنهشه  ئهم ھهموو بكهن، خۆیان له بهرگری دهبوایه
ناسینی زهمینه بهب ناتوانین ھهربۆیهشه ھاتنهخوارهوهیهتی. ھهلومهرجی بهرھهمی كاریگهرییهكانی
ڕبهركی له پهیهوییان خهكه  ئهم  تبگهین. قورئان له ئیسالم،  سهرھهدانی  مژووییهكانی 
ھاتبوونه عهشیره تگهرییه وه  جۆره سیستهمی له ئهوان ھهركامیان نهدهكرد، شهڕكردن بۆ نوێ ئایینی

بجهنگن. ناچاربوون سهره نجام بهم ده رهوه
(John of Damascus) دیمهشقی یۆحه نای  به پشتت قورئان، لكدانهوه ی بۆ جار چهندین - تۆ
ناوچهكانی بۆ ئیسالم بهرفراوانبوونی سه رهتای ده ستپكی له ناسراوه ئایینییه پیاوه بهستووه، ئه م
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یهكتردا لهگه ڵ ناتهبا به كه دهكات ئیسالمدا له بابه ت كۆمهك بۆ ئاماژه ناوبراو ژیاوه. جیھان، تری
به ئه مۆدا سهباره ت له رۆژگاری ھهشتهم، سهدهی پیاوه مهسیحییهی ئه م دهبات. قسهی ناویان

بیت؟ بهئمهی تا ھهیه چ شتكی گرنگی قورئان لكدانهوهی شیكردنهوهو
تی  قورئان لكۆیارهی ئهم  بۆ خۆمدا خوندنهوهی  سهرهتای  له من  كه وانه یهكهمین *
بهم وای ئهمهش ھهشتهمه، سهدهی مشتومئامزی باسكی مهسهلهیه ئهم بوو: ئهمه  گهیشتم،
یۆحهننای لهالیهن پرسیارانهی  ئیسالم، ئهو دهربارهی قسهكه ره یهكهمین چونكه بووه ، پبهرھهم زۆر

نهك ھهڕهشه. دهزانم ئاسته نگكی به دیمهشقییهوه خراونهتهڕوو،
دژهئیسالمیدایه، گوتاری ھهناوی له منهوه، ئهم ئاستهنگانه بهالی سهرجهم لۆژیكی پهیوهندی
وهك فیلمهكانی دهگاته  تا (د.خ)هوه  پغهمبهر كاریكاترهكانی  له ھهر سهردهمهی خۆماندا لهم
بدهم ھان تر تا موسمانانی دهده م ھهمیشه ھهوڵ ڕیزهدایه، منیش (تهسلیم) له م یاخود (فیتنه )
ببته بهڕاستی ناتوان شت ھیچ بهھهرحاڵ مه سهالنه. ئهم بنۆڕنه وهك ئاستهنگك ئه وانیش كه
بوونهتهمایهی و بوون بهردهوام سه ده چهندین كه  گه ورانهی  شارستانیه ته ئهو بۆسهر ھهڕهشهیهك
تا بگره عهشیرهتگهرییهوه سیستهمی  له جۆراوجۆره كان، سیاسییه  سیستهمه دروستبوونی

گۆبای. دهگاته سیسته می تا بگره وتانه وه میللهت و له  و ئیمپراتۆریی
ببزوێ، مهزنترهكان كاره ئهنجامدانی بۆ ئیسالمی گوتارده رانی نهیده ویست دیمهشی یۆحهننای
نائیسالمی و ئیسالمی جیھانی نوان پهیوهندی نیشاندانی ده یویست، ئهو ئه و مهسهله یهی ھهموو
دوو چهمكی  دهكردهوه. ل بیرمان ئمه له وهی بوو دیرۆكیانهتر قوترو كه پهیوهندییهك بوو، 

نه بووه. بوونیان جیھانانه ئهو ھهرگیز ھهه یه. چهمككی له ڕاستیدا لهیهكتر، جیاواز جیھانی
گه وره ؟ شارستانییهتكی ببته كه ئیسالم ئهوه ی بووهمایهی چی -

ئاوگۆڕی  دا، گرێ تر كلتورهكانی لهگهڵ ھاوبهرامبهری پهیوهندی تیایدا كه بوو شوازك *
نرا، ھه شتهمدا بونیاد سهدهی سه رهتای و حهوتهم سه دهی لهدوادوای كلتوری بهرفراوانی جیھانی
فهلسهفهو كه بھنینهوه وهبیر ئهوه بهسه ھنده  بوو. بهردهوام ئیسپانیاوه لهڕگهی لهڕاستیشدا

وهرگدرا. بۆ زمانی التین ئیسالمی فیقھی
له كه جوهیهك جوهدان، له ھهمیشهیی بهشوهیهكی  واتا شهپۆلهكانن، ھهروهك شارستانییهتهكان
ناوهڕاستیش. خۆرھهتی گهیشته و ڕۆیشت یۆنانه وه لهڕگهی و پكردبوو دهستی  كۆنهوه عیراقی ئهفریقاو
خۆی حكومهتهكهی دا ھهوی گهوره ئهسكهندهری  كه كاتك دهبینین، ھلینیزم چهرخی  ئمه لرهدا
سهرهنجام و ئیسالمی شارستانییهتی گهیشته نۆره  پاشان بكات. سهرتاپاگیر ناوچهكهدا سهرتاسه ری له
لهسهر بایهخی جهختیان كه ئاوگۆڕانه جۆره ئهم پكرد. دهستی خۆرئاوا و شارستانییهتی ڕنسانس

پكرد. دهستی  حهوتهمدا لهسه دهی كرده وه، ئایینهكان و شارستانییهت لهنوان دیالۆگ 
دهخهیته وه  به درۆ ئیسالم رهخنه گرانی باوه كانی پوپاگهنده لهڕاستیدا خۆت، قسانهی بهم تۆ -
تاكگهرایی و ئیسالم نه بووهو له ئیسالمدا دیالۆگ یاخود ئاوگۆڕكی جددی بوایهدان ھهرگیز لهو كه

ناتهبان... یهكتردا لهگهڵ
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موسمانهوه  تاككی دیدگای له كه بۆچوونهدا ئه م لهھهمبه ر گرنگه  بهگهیهكی  ئهمهش راسته. *
موسمانان)، نو بۆچوونی باوی (بهپی موسمان مهحاه. تر قبوكردنی ئاینكی یاخود گۆڕین

بهپهتهوه. بكات خۆی ملی  مهگهر دهمنتهوه، موسمانتی  به ھهمیشه
ئایدۆلۆژیای له  پهیه ویكردن لهپناو خهك بۆ (د.خ) پغهمبهر بانگھشتی من،  بهبوای
مرۆڤانهی ئازادی ئهگهرنا ئهو ئاینهكهیه. ھهبژاردنی ئازادانهی بنهمای قبوكردنی  ئایینی، لهسهر
قبوكردنی بۆ مرۆڤك ھهر بنهڕهتی مافی نییه. بانگھشتكردن به پویستیشیان نییه، ھهبژاردنیان
دووباره خۆی، حهزی  به پی بتوان گرهنتییهش بدات كه ئهو مرۆڤه ئه و دهب نوێ، رۆحی  ڕبهركی 

بگۆڕت. ئاینییهكهی  باوهڕه 
داھنهرو زۆر قۆناغی  كۆمهك بۆ ئاماژهت دهدوی، جیھان مژووی  ڕهوته كانی لهبارهی  تۆ -
یاخود چوارده سهده ی نزیكهی  له سهردهمك  سهرهنجام  بهم  كرد، ئیسالم جیھانی دینامیكی

بووه؟ چی فاكتهرهكهی تۆ بهبوای نادیاره، كه وادتهبهرچاو زایینی پانزده ی
سهدهكانی (١٥،١٦،١٧) ئیسالمی تۆ ھزری ئهگه ر بۆچوونهی تۆدا نیم، لهگهڵ ئه م بهتهواوهتی من *
زۆر فرهچهشنییهكی بكهیت، به راورد (١٨،١٩) سهده كانی ئیسالمی ھزری پشڤهچوونهكانی لهگهڵ
ونایهكی زیاتر دهكهن حهز ھهندكیان كه لرهدایه مهسه لهكه دهدۆزیته وه. ھزرانه دا لهم مهزن
شونه نوان زۆری جیاوازییهكی  بینینی توانای تهنانهت ئهوان ھهبت. عهرهب بۆ نهگۆڕیان
مهسهلهیهكی ئیسالم ئهوانهوه نییه. بهالی عهره بستانی سعودیه یان و تونس وهك جۆراوجۆرهكانی 
گۆڕان ئیسالمدا،  لهجیھانی  نین. راست شوهیهك بهھیچ پوپاگهندانهش ئهم نهگۆڕه. جگیرو
له پكردو دهستی نۆزده وه سهدهی كۆتایی له ڕهوته ئهم چاكسازییهكیشه . جۆره كه بهردهوامه

لهخۆگرتووه. خهكی چینوتوژهكانی سهرجه م كشاو درژهی بیستهمدا سهدهی  سهرتاسهری
گۆڕانانه ده زانیت.  ئهم دهستی  بهقوربانی  تۆ خۆت بهم -

ڕووداندایه، لهساتی كه ئهم گۆڕانكاریانهشم لهھهمانكاتدا شایه تحای بهم قوربانیم من ،به *
خۆم). دۆسییهكه ی ڕوویاندا (وهك ترسناكانهی رووداوه سه رجهم ئهو وای ئهوانهش

لهگهڵ دوورخرایهوه، خۆیدا سهردهمی ئیسپانی (ئیبن روشد) له عهرهبی- بهناوبانگی فهیلهسوفی
بۆ سوریاوه به رھهمهكانی لهڕگهی بوبۆوه. خۆرئاوادا جیھانی سهرتاسهری له  ھزرهكانی ئه مهشدا
له سهرنج ده ب ئمه ھهمیشه پكھنا. سهردهمهیان ئهو كهنیسهی وه رگدراو بنهمای التینی زمانی
مهسیحیش جیھانی كه  فه رامۆش بكهین ئهوه ناب بن، جیھانی لۆكای یاخود چ بدهین زهمینهكان
ناوخۆیی كهوته دینامیكییهتكی ڕووداوانهوه لهو ئهمهش وای داوه ، سزا زۆری كۆمهك بیرمهندی

جموجۆڵ.

سهرچاوه:
سنایی. علی مترجم: ،(٥١-٥٧) ص ،(٣٢) شماره نو)، (فكر الكتروني مجلة
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ئامادەکردنی: بیۆرن ڤیمان 
«بڕوبری بشی ئدەبی ڕۆژنامی داگز نیھتر»
ل سویدییوە: ھیوا قادر

 طفتوطؤيةك لةطةأل ماريا ظارطاس لؤسا

 ل  ک ئبینیت  بکیت،  لۆسا  ڤارگاس  ماریۆ  شستکانی  کۆنانی  فۆتۆ  ئو  سیری  ئگر 
ئۆلۆف پام «سرۆک وەزیرانی کوژراوی سوید ١٩٨٦» ئچت. ئو لیکچوون تنھا ل شوەی 
نیگاکردنیاندا نیی، بک ل ڕەنگی قترانی قژی ب ئاو داھاتوویانوە بگرە ھتا ئگات ب زەردەی 
لخۆڕازیبووی سر لو و ختی کراسکانیان و بۆینباخ باریککانیان. بدەر ل ھموو ئمانش 

.یانھ ی کدرەوشاوەی تیبو ھئ

کاتک تلفونم بۆ ڤارگاس لۆسا کرد ل نیوۆرک، ھمام بۆ ئو لیکچوونی ئو و ئۆۆف 
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ئبرد. بسر میوان موحازرکی  وەک پرینستۆن  زانکۆی  ل پایزەی ئم لوێ  ئو کرد، مپا
لووە ئژین، شش ھمینی باخانیکدا و چل قاتی وە لکوە. پدام ژنی وەمی پاتریسیای
وتارکیدا ل ببینیت. شاردا و پارکی ھودسۆن ڕووباری ک لریھ بسر خۆر ھتنی ئتوانیت
بوکرایوە، نۆب ختی بخشینی ھراوھوریای بوکردنوەی دوای ڕۆژک «ئل پایس»دا ل ک
زوو بخبرھاتنی، ئکات: خۆی مانھاتنی ناو ژیانی ل باس دەبیانئ و زۆر شایست بشوازکی
زۆری کاری و شار پارکی ناو پشت، پیاسی ب خوەوە، وەرزشکردن ڕۆبی ب بیانیان کارکردنی

نونتوەیی. کتبخانی ناو

نکردۆتوە.  مل بیرم ھرگیز من ڕاست وای؟ ت؟ بچئ لیک ڕوخسارمان پام؟ ئۆلۆف  ـ
مپا قبونکراوە. ھرگیزیش بۆم و خوندۆتوە کوشتنکی نووسینانم لسر ئو ھموو من

وانیی؟ ئی ،فسانئ ب بوو تاڕادەیک

زۆر کسکی ھبوو، ھروەھا کسک بوو توانینی زۆر باشی مئۆلۆف پا موایپ من ـ
سۆسیال نونتوەیی ویستی ڕاستیدا ل .س دنیای خزمتکردنی بۆ خۆیدا کاری ل بووە ڕەسن
بوون. دیکتاتۆریدا زەبروزەنگی ژر ل ی کتانو ھاوتیانی ئو بۆ بوو پاپشتک دیموکرات
شموایپ پناخوازیدا خستسرپشت. سیاستی و دنیا لبردەمی دەرگای سویدی پامه ھروەھا
بشوەیکی ک کرد ئمی ئوروپایکدا ل ئو ،دایخا لو ئو ڕەسنایتی گورەی ھرە بشی

ھبوو. پرسیاراندا ئم لبردەم ترسنۆکانی میلکی گشتی

ماریۆ  ک ڕایگیاند ئۆکتۆبردا ٧ ی ل سوید» ئکادیمیای «سکرتری ئینگلوند پتر کاتک
ک فوتبۆن ھوادارانی چۆن لپ وەک پئدرت، ئدەبی ئمسای نۆبی لۆسا ختی ڤارگاس
ھیچ ھاتدەرێ. ناخمهوه ل ھاوارە ئو کرد. ھاوارم ئاوا منیش ھاوارئکن و ئکات گۆڵ تیپکیان

بووە. ئدەبی برزی نموونی یکم من بۆ لۆسا ڤارگاس ماریا بم و بت گر نیی زدەڕۆیی

ئوەی لسر ئارادای ل ھراوھوریا ل پ گفتوگۆیکی سوید ل ک ئوەیت ئاگاداری تۆ ئای
ئکیت؟ ڕۆمانکانتا ل ئافرەت باسی چۆن ک

نبیستووە... بارەیوە لم شتکم ھیچ نخر، ئوھا... ـ

و سادەگۆ بکسکی ئکیت ئافرەت ڕۆمانکانتا ل چۆن تۆ ک وەیئ لسر کڕەخن
ئشکنیتوە. پیاوبوندا میلت بالی زیاتریش

لو باس ڕۆمانکانم گشتی شوەیکی ب بم «قیران»ـ نکوتووم، ئو دوای من وتم وەک ـ
پندراوە وای پلیکی شوناندا لو ئافرەت ،تیای پیاوانیان زای کلتورکی ک ئکن تانو
ھسوکوتی خراپی و ئافرەت ئچوسنرتوە حاتدا ھیان، لو تر کۆمیتییکانی پل ک
تحا لم برەنگاری وا لکندەنوە ک من مئ داوا ل ڕەخنگرەکان ئکم من ئکرت. برامبر
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پیاوساالر کسکی ب من یفامانن کارکی ڕادەیک تا ئکرت. ئافرهتان ب دەرھق ک ئکم
ئمریکای ل تنھا نک حقیقت، بۆت دنیادا زۆری بشکی ل پیاوساالری لکاتکدا بزانن

پشکوتووەکانیشدا. تو زۆرینی ل کب التین

ئاگاداری وردە ئبوو پمخۆش دیارە، سرنجاکش ئکیت باسی تۆ ک گفتوگۆیی بم ئم
.بوومای کارییکانی

دەرکوتوویت؟ بزون ھست نووسرکی وەک تۆ ئمش سرباری بم

ئوەشیان بم .یان ڕاستمت ئبایی بنات ھست وەک پیشاندانی ستت لبم ئگر ،وای ـ
و گفتوگۆکردن بۆ لھاتوونیم کسکی من نگڕاوم، بزواندندا ھست بدوای ھرگیز من ک ڕاست
بکم، برگری گورەوە قناعتکی ب میشھ ک وەیب باوەڕم بم لیوە. دوورم و خوتبدان

ڕەخنبگرم. حزئکم ئاستیشدا ھمان ل

خوندەوە. کاتک لۆسام ڤارگاس جار بۆ یکم کاتک ئبوو ساک بیست تمنم نزیکی
ل بوو یکک ک خوندەوە حونج ب ئوم کتبی یکم ئخوند دواناوەندی ل ئیسپانیم زمانی
بیست مارکسییکی بجۆشی تمن لۆسا ڤارگاس «بڕوبرەکان». ناوی می بککانی یتنۆڤ
مارکۆس» «سان زانکۆی ل ئدەبیاتی و یاسا زانستی نووسیوە. برھمی ئم ک بووە ساڵ یک و
بوون ئدەبی بچوکی سرقای گۆڤارکی خۆیدا ھاوڕی دوو ھروەھا لگڵ خوندووە، «لیدا» ل
لسر کردوتی، ئیگتوە وەک خۆی ئوکات ک گورەترین شڕک ئدەب. گۆڤاری ناوی ب
دوو بۆرخیس. خورخ لویس یان سارتر پۆڵ جان گورەترینن: نووسرە لم دوو کام ک ئوەبوو
ل نۆبی ختی ک کۆمگا لسر قسکر سرسختکی ـ سارتر لیک: جیاواز نووسری
 زەوق کب خیای بھرەمندکی بۆرخیسیش ـ وەریبگرت نکرد قبوی و ١٩٦٤ دا پبخشرا

نئچوو. بھدا ھرگیز

ئو سروەختت لبیرماوە؟ تۆ ئای

شیداییکی و بووم سارتر الینگرکی گورەی من بوو. توندوتیژ بگومان! گفتوگۆگلکی ـ
شتکانی تری و بونگرایی لسر بۆچوونی و ئدەب» بۆ «خۆترخانکردن بیرۆککی زۆرم بۆ
تیۆرییکی پچوانی بۆرخیس نونرایتی ئکرد، الینگیریی بۆرخیسیان ھاوڕکانم بم ھبوو،
بـ دەرھق واشچ قسی ئوەی بۆ ـ بوو دژی ناحزانوە و پراگماتیکی ب زۆر و ئکرد سارتری
بورخیس، چۆنییتی لسر نک ئوەبوو، لسر توندوتیژەکانمان گفتوگۆ نکم. حقیقت و مژو
ئخالقییی وتسوکھ ئو لسر کب وەستابوو، لبرامبردا ستاندەرب ب زۆر ئو چونک

ھیانبوو. ئدەب لسر ئرکی ک سارتر بوو و بۆرخیس نوان

دزییوە ب ئگرچی بووم. بۆرخیسی کم و بووم ریانسارت زۆر کات ئو من بم، ئتوانم ـ
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...ھ ھه ھـ ئخوندەوە، ھر بۆرخیسیشم دەرکوتوو کسکی وەک

ھڵ ئبژریت؟ ئمۆ کامیان ئی

و سیاسییکانی تناعق ھم سارتر ھبژرم. بۆرخیس ئموت ئمۆ گومانک، ھیچ بب ـ
سیاسییکانی ستوھ پیربوون. خراپ زۆرە، سرلشواندنکی جی ئستا ک فلسفکی ھم

چوون. چواشکردن ئوپڕی جار تا ھندک تنانت ڕانگرت و خۆیان ڕۆژگاردا لگڵ

داوەتوە؟ ڕەنگی ھیچ ئدەب کاری و فنتازیا بۆ توانینتا ل ھبژاردنت ئم

من ک لبرئوەی ئویش سارترەوە، ل نزیکم ئستاش تا موایپ ڕوویکوە ل تنھا ـ
دەستی ،یھ خۆی ئدەب کاریگریی موایپ من تانبت. و ھرزان شتکی ئدەب موانییپ
الی ئبوو ئمش لبر مژوو. بۆ یھ مانایکی لوانیشوە و یھ ئینسانکان ژیانی لسر
زۆرینی الی برپرسیارتی ب ھستنکردن .بوایھ برپرسیاری ل جۆرک نووسرک ھموو
ک ڕووەوەی لم دائنت، گکۆم لسر خراپ کاریگرییکی ئرککانیان ب برامبر نووسران

سارترم. نزیکی ئستاش تا من

خونران؟ ب برامبر یان خۆی ر برامبرپرسیارە؟ بب ک ب برامبر نوسر

ئینسان ک نیی شتک ئدەب خونر، ب بگینت ئدەب ک وەدایل برپرسیاریتیکی ـ
ک ییوەندییپ ئو مئ خونران. ب تدەس پدانی کب بت، خریکی خۆی بتنھا
نک بت، ڕەسن ئینسان ئبت ھرشت پش ئکات. دروست ئخالقی ل برپرسیارتی جۆرک
ئدەب سادەکردنوەی و سوکایتی پکردن بۆ خۆشکربت و ڕگا کشکارییوە ناو بخات خۆی

.ستایئ کلتوری خترناکی ناو میلی زۆر دوو ئمیان ک

سیرئکرت... ڕەق کلتورییش وەک توانینکی وانینت ئم دیارە

زۆر مئ کب بنیت، یارییک یان گاتکردنک تۆ واز ل نیی ئوە وەک وەیسادەکردن ئم
برپرسیارن زۆر ل نووسران ئستامان. کلتوری گورەکانی شک یکک ل ھرە ئاشکرا و ڕوون

.قح لسر ئستاش سارتر تا موایپ من خادا لم ئا ئمدا. بتایبت لبرامبر

برامبر ھبژاردنی سرۆکایتی ل پیرۆ تازە لۆسا دەستمکرد ب خوندنوەی ڤارگاس کاتک
بشوق سیاستی دەستبرداری بوو دەمک زۆر ئو دۆڕاندبوو. فوجیمور» «ئلبرت ڕکبرەکی
ئستاش وەرگرتبوو، کاسترۆ ب برامبر ھوستی خۆی بووبوو، گنجکان ڕادیکال شۆری و
شڕی ب ئکرت ک ورانبووە شڕکوە بدەست وتکی چۆن ک  بینئ خۆی بچاوی

ناوببرت. لومینیوس» «سندرۆ ماوییکانی چکدارە و حکومت دەستی نوان براکوژی

ئو گانوەوە زیاتر تکنیکی ڕووی ل ئاۆزەکانی ھرە کارە ک نبت ئم ڕکوت ڕەنگ
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ھاوڕێ ڕاستقینکی چیرۆک» چپەوییی خۆی، ئو بگڕتوە بۆ سرچاوەکیان کتبانبن
خكی شۆڕشگکی شکستی لسر یساخت دیکومنتاری ڕۆمانکی ،١٩٨٣ سای مایتا»
ک نیی جار  یکم ئمش ئبینت. ڕۆڵ ناوەوە بو خۆی لۆسا ڤارگاس ل ڕۆمانکدا پیرۆ.
ک دواتر بکاربھنت، بخیاڵ» تکڵ نامی ژیان «ئوتۆفیکشن، ل جۆرە ئم ڤارگاس لۆسا

بوکرانوە. جۆرە لم چندان ڕۆمانی ڕابردوو سای ھر باو و شتکی ب بوو شوازە ئم

خونییوە، بک «ماریۆ و گۆشت ب نیی لۆسا ماریۆ ڤارگاس تییسایک بم ئم ،وای ـ
دایبکت لو تیانسایو کئ ژیانی کۆتایی و سرەتا و دروستی کردووە وش ب لۆسا» ڤارگاس
بۆ بکاربھنت چیرۆککدا ل خۆی ناوی ئتوانت ئینسان موایپ من نووسیویتی. ئو ک
ل واز تۆ ک نیی ئوە مانای ئم کارەش کردنی بۆ بم باوەڕبت، جی زیاتر چیرۆککی ئوەی
و ھات ئگر خیان، خیادان چوارچوەی ی لشتان ئو ھموو بھنیت. چیرۆکک دۆزینوەی

ل ڕاستیش. بشک پیشاندانی بۆ بن تنانت ھمایک

ھڕەشیک بخیاڵ» تکڵ ژیان نامی «ئوتۆفیکشن،  ب میلدان زۆر توانییپ تۆ ئی
گانوە؟ ھونری و فنتازیا سر بۆ بت

سرچاوە دەگرت، یادەوەرییوە ل فنتازیا یکمی ھنگاوی میشھ پچوانوە! ر، بخن ـ
ئوانیش یادەوەرین، خاوی کرەستی میشھ داھنان و فنتازیا .وای من بۆ بھرحاک
نیی فنتازی پموا من تپڕیوە. پیایاندا ن کد ئینسانوە ئزموونانی لو بگورەی خۆیان
وەک یککی الی ک فنتازیانی ئو پیتی  ب پیت تنانت  ھبت، دەستلندراو و پاک 
سرەکی کسایتی خۆی نووسر میشھ ڕاستیدا ل نین. ڕووت فنتازیای ھبوون بۆرخیسیش

ئیانگتوە. ک یچیرۆکان ئو ناو

ک نووسرە» و ڕۆمانی «نن ژولیا لۆسا ڤارگاس و خۆشکانی ھرە باش ڕۆمان ل یکک
ئکات  ئوە باسی و یکڕۆمان ناو یکمی کسایتی خۆی ئو لودا ١٩٧٧ نووسیویتی، سای
ک خزمی دایکی کچکی لیما، ل بوو ھراش مردمنداکی وەک پنجاکاندا سانی ل ک چۆن
کسی و خزم مژووی ڕووناکی دیوە ئو متی. ئخواستو بووە گورەتر خۆی ل ساڵ سیانزە
ل ئاوا» «ماسییک خۆی یاداشتنامکی ل تاریککشی شب . ئدات پیشان ڤارگاس لۆسا
بش  ھبژاردنی ١٩٩٠ و باسی ھمتی نابشک ھر بش نووسیویتی، ١٩٩٣ دا ل سای ک
کس ئوکات تا  ک سویدە کباس چقی ئکات. خۆی مندای مژووی باسی  نابشکیش

نزانیوە. ڤارگاس لۆسای ماریا نزانراوی باوکی مژووی

وتبوو منیان ب خانوادەکی دایکم و وکاتئ تا بینی. دە سایدا ل باوکمم یکمجار بۆ من ـ
لوەی دایک شرمندەبوون ئندازە ب بوون و زۆر موحافزکار بوون، کاتۆلیک ئوان باوکم مردووە.
باوکم زانیم یکمجار بۆ کاتک من ھناوە. لیکتری وازیان منوە ساوابوونی کاتی ل ھر باوکم و



2
0
11 ٦٥ ژماره 

سیانزهههم 88 سالی

سةردةم

یکتری. الی بۆ گڕانوە دایکمدا لگڵ ک بوو وکاتئ ماوە

ھبوو؟ لسر تۆ چند کاریگریی مئ

کاتوە لو ھر بم من ئتوانم ھبوو. من ژیانی لسر تۆقنری قوڵ و کاریگرییکی ـ
وکاتئ تا ک شتانم ناسی ئو تیژی، توندو بدەستت، ناسی، ھستکردن گورەبووم، تنھاییم
ئاگاداری زۆر دایکموە لالین خانهوادەی وکاتئ تا چونک ندەزانی، شتکم دەربارەیان ھیچ من

بوون. بخوکردنم

ئی ژیانم ناسی، و دنیا ڕاستی تریشوە لالیکی من، بۆ ئازاراوی بوو ئم زۆر لالیکوە
باوکم ھبوو. من ئدەبی نووسینی لسر وزەی زۆر گورەی گرنگییکی مئ لوەش ب وانیی؟
بتوانم خۆم بۆ بزەحمت من ڕەنگبوو ئو برھستیکردنی ئو ب بنووسم، بوو زۆر دژی ئوە
ڕقم ک دەستی بو دژ شۆڕشکردنم بۆ ڕاستوخۆ ھۆکارکی ب بوو ئو نووسین ترخانبکم،

دانا. من لسر گورەی زۆر کاریگریی ک بوو یوەندییپ ئو مئ لیبوو.

وای؟ ئستاش تا

ل تا ئو بم تئپڕت، ک پموابوو بوو ئویش ڕووداوک مردنی و مردووە کدەم باوکم ـ
زۆر گورەی ھبوو. مانایکی من بۆ و ئو کسایتی خۆمدا بسر من زابووم ژیاندا بوو

لیما؟ ل لینیکۆ پارادۆ سربازی قوتابخانی خست بوو تۆی باوکیشت ھر

ژر ت لتوانربازی ئس قوتابخانی پیوابوو ئو بوو، سان تمنم چواردە کات ئو ،ب ـ
ب بوو یقوتابخان ئو چونک کوتوە، پچوانکی دواتر بم ئا، بکات. ڕزگارم ئدەبیات باری

سگکانی». و م ڕۆمانم «شارەککی نووسینی ھونی

ھستی گورەترین ل بوو یکک خۆی کاتی ک بیرە ل سگکانی»م و شارەک» خوندنوەی
بۆ بوو ھودانک لالیکوە وابوو، تا لھاتن ھست وەک ئو ژیاندا. ل ھونر بۆ من چژکردنی
تکنیککی ناو چوون بۆ بوو برەنگاربوونوەیک تریشوە الیکی ل تر، ناو زمانکی چوون
نوان دڕندانی بارودۆخکی و نناسراو تواو دنیایکی  ناو چوون ھروەھا گانوەوە، نوی
ڤارگاس الی ل لو دەموە تکنیکی گانوە قوتابخانی سربازی لینیکۆ پارادۆ. ھر قوتابیکانی
و بیست تمنی تنھا ئو چونک باوەڕنبوو جی ک بجۆرک دەرکوت، وتووانرکس زۆر

بوکرایوە. کتبی ئم کات بوو سان حوت

ھات؟ کووە ل کنیکت ئو

بۆ سوپاس دۆزییوە، ئدەبوە شوازەکانی ل تکنیکم ئم گرنگی من ئا... ...کنیکت ئو ـ
نووسرانی لیانوە لو کردم. یکک ئدەبی ستروکتوری داڕشتن و شوەی فری وە کندنخو
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دۆڕاوەکانی وەچ» التین ئمریکای نووسرانی الی بگشتی ھروەھا بوو، فۆکنر فربووم
خوندنوەوە ڕی من ل ۆف. ڤیرجینیا جۆیس و ئوروپا وەک نووسرە مۆدرنکانی و نووسران»

بووم. تکنیک فری

ل «گفتوگۆیک و «وزەکس کان «ماستش سانی گورەیی دوو ڕۆمان ئو ھروەھا
ڕۆمان شاکاری نخشسازی وەک ئکرت دن، سگکانی» و «شار ڕۆمانی ک دوای کاتدراکدا»
بم ھمیشش ئبرن، سر ئو بۆ لمسرەوە دژبیکدا کاریگری بارکی ل خونران دابنرت.
ئزانت بتواوەتی بندیدا خاڵ بچوکترین دانانی ل تنانت رەکنووس چونک ئارامییوە ب زۆر
ڤارگاس ئکن باسیش وەکو تواودا. لژر کۆنترۆکی ھراوزەنایکی تکژاوە بم ئکات. چی
ئوت سای یک  تنھا دواتر بم ڕۆمانک، بۆ ئبت دانان پالن خریکی ساڵ س لۆسا 

بینووست.

ڕۆمانان؟ جۆرە ئم نووسینی بۆ چۆن تۆ کارکردنی شوەی چۆنتی

ل ونیک یان گومانک من .وای یک وەک ڕۆمانک ھموو بۆ زۆر تا کم سپرۆس ئم ـ
شتک بچکۆلبت، ڕووداوکی بت، دۆخک بت، ئینسانک ئوە ئکرت ئوەستت، یادوەریمدا
ئبت شت ئو پل ھاتبت، خۆمدا بسر یان  بیستبتم بت شتک خوندبتموە، بت
ھستم من ئوەی  بب مندا ل خۆی دروستکردنی ب دەکات دەست و چیرۆکک ھونی  ب

پکردبت.

کاتکی زۆر میشھ پشکنین، سرەقم و نووسینی م بکئ دەست قۆناغوە من لم ـ
کب ئگڕت،  ڕاستیدا بدوای  ک نا مژوونووسک وەک بم  پشکنین. بۆ ئکم ترخان
شونکان ناو چمئ بسریدا زابم. مھ ک نادنیاییی و ئو بکموە نزیک خۆم بۆئوەی
ل ساتی کتبک ھر ئکم. چاوپکوتن و سفر و ئخونموە بابتکوە، کۆکی کات و و
بت گورەتریش ساک ئخاینت، گر کتبک جار نووسینی سرکشییک، ھندک خۆیدا

ئخاینت. ساک س تا دوو

ڕۆمان ئندازیاری ناوە بدەستتھب ڕۆماندا چوارچوەی ل ک پشکوتنی تۆ ئو بھۆی
ناوبراویت.

ڕۆمان ئندازیاری ب بوارەدا لم ناموت بم من دائنم، زۆر پالن کار ئکم، زۆر من ،وای ـ
من تا .یھ تکنیکوە سروشتی یوەندی بپ تنھا کشی بۆخۆی ئم ھموو چونک ناو ببرم
واقعی نخشیکی ئتوانیت وەک ک یھ ئینسان پشبینیکردنی و ب تاقت باوەڕم ڕادەی ئو
جۆرە ھونری ئنووسم، ئم دەقکی یان وتارک من کاتک جیاوازە ئوەیان عقنی بیبینیت.  و

واقعیترن. زیاتر کاران
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وەک ڕۆمانکی ئتوانت چۆن ئینسان ک تبگات لوە مستئ تاڕادەیک خونرک بۆ بم
دابژت. «وزەکس ما»

وەک ھرگیزیش و کارکردن  ل حزم  من خۆپوکاندن!  ب زۆر!  کاری ب زۆر، کاری ـ
کاربکم. ب سنووریی ڕادەی تائوپڕی ئتوانم ناکموە. کارکردن ل بیر دووبارەبوونوەیک 

لزەتبردن. ل کیشجۆر و ئارەزووە مئ

وەکو  تخ وەرگرت، ئم ئدەبدا ل نۆبی مارکیز ختی گارسیا گابریل ١٩٨٢ کاتک سای
شستکانوە سرەتای ل التیندا ئمریکای ل ک ئدەبییی شگ بو وابوو دانپیانانک 
گارسیا گابریل سدەی الی «مژووی ئم لسر نامی دکتۆراکی ڤارگاس لۆسا دەرکوتبوو.
ساڵ  پنج وانیان کن بناوبانگکی بۆکس شڕە ھتا ڕوودانی ١٩٧١ نووسی، سای ل مارکیز»
ئوان کاتکدا ل ـ دەمی ھاوڕکیدا ب کشاوە بۆکسکی یاند کڕایگ لۆسا ڤارگاس ئوە دوای

بوون. یکتر نزیکی زۆر ھاوڕی دوو

جۆرەکان ل جۆرک ب لۆسا  ڤارگاس ب ئمساڵ نۆبی ختی پدانی بوترت ئکرت
ڤارگاس التین. ئمریکای ئدەبییی «شگ» ئو بۆ جیاوازترەوە ڕوانگیکی ل بوو پاداشتک
ڕووی تکنیکی ل تایبتیش ب تازەکردەوە التینی ئمریکای ڕۆمانی ھونرە واقعیی ئو لۆسا

پدا. پرەی و گڕایوە ئوروپی مۆدرنیزمی برەو ئو ک بوترت ئکرت گانوەوە.

فرامۆشکرابت پشتر  و ھبووبت  ئمساوە نۆبی پدانی پشتی  ل بۆچوونک  ئگر
ل کاریگریی ئو بت ئو ـ گانوەدا تکنینی ل لۆسا ڤارگاس بھرەمندی ـ جیا ل ئبت
کۆنزالس «ئلیاندرۆ ئدەبدا. ل ھر تنھا نک ھیتی، گانوەوە شوازی بسر ک ئستادا
«بابل»، و خۆشویستکان» گس» فیلمی  شوازی دروستکری  مکسیکی ئینیاریدۆس»ی
ئو بھمان ک نکینوە: لۆسا ڤارگاس ل بیر فیلمان ئم بینینی ب ناکرت ک نموونیکن
بونیادکی ئینسانی ل عزابی و گردانی لزەت پکوە دەرئکوت بۆ توانایوە تایبتمندتی و

پکوە. سادەیی و ل ئاۆزیی ککت ک گانوەدا

کۆچکردوی شیلی داھنری نووسی لو وتیی ڕۆمان گوێ بکات پویست لمش ڕەنگ جیا
و دەرەوە ت «چوونوەرگرتب ڤارگاس لۆسام ل دەرسک تی تاکوتو ک «ڕۆبرتۆ بۆالنۆ» بگرین
کاتک ئینسان ئایا باوک، کوشتنی بۆ کردنک گوزارشت وەک ئمش بووە، برەبیان» یۆگاکردنی

قوی بسریوە ھبووبت؟ کاریگریی خۆی پش ک ھاوڕیکی بتمنی وائت

دنیا ھموو لسر کاریگرییکی گورەی ک التین ئمریکای گنجی نووسرکی بۆالنۆ ـ
ڕۆمانکی ک چند بوو گرنگ نووسرکی ئو مرد. ک ڕوویدا وکاتئ ئمش بداخوە  دانا،
ڕۆمانیشی نناسراوترین دڕەکان»، «پشکنرە من  الی  وانل باشترینیان ھرە نووسی، نایابی
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تاڕادەیک ی کیاخ ل ئینسیکلۆپیدیایکی کیان جۆرمئ ،ی ئمریکا» نازیی ل «ئدەبی
بوبوونتوە. وەیش بم برھمکانی ئبینم ک خۆشحام .بۆرخیسیش

ناسراوە ب ل دنیادا ک الرشۆن ستیگ تۆ گوای ک ھبوو دەنگۆیک کتی نۆبخ دوای
براوردکردووە؟ دۆنجوانت و سرڤانتیس

ئندازە ی بکسیانیی ڕۆمان ک وت ئوەندەم من وام نوتووە. شتی ھرگیز ھ، من ھـ ھـ ـ
زۆر ئدەبییوە ڕووی ناواخنی ل ئو گورەبت. ئدەبکی ئو ک ئوەی موانیپ بم ،خۆش
لبکرت. کتبکانی پشوازییکی زۆریان ئبینم کاتک توشی سرسوڕمانیش نابم سرکوتووە،
کتبکانیم خوندۆتوە ک دان بوەدا ننم کاتک و من گر بت خۆم ب مروەتیی برامبر ب

نبووبت. پمخۆش

سوداسرە، کچ خلقکردنی ئم سالندەرە. لیسبس کسایتی ل حزم ھموو شتک ل بدەر
کب نیی پیا  ل تنوورەی نا دخۆش، کچکی تنوورەیکوە، ب یکی خودایانلقکردنخ
ئینسانانی لو کجۆر تییسایک ئو .یندانھرەمب تواو خلقکردنکی ،پیایل پانتۆی
ڕەخنگرانی ئی بڕاست خۆی پبناسنت. ھی لیانوە شتی زۆر ک مئ سروەختی ئم

کردووە؟ الرشۆن ستیگ ل پشوازیان چۆن سویدی

ئکات. پشبینی ئینسان نبوو وەک ڕادەیش خراپ بو بم، ئتوانم

گایانو جئ ئچن گشتکران ک ت. بیستومدەب مل گوم تۆوە دەمی ل مخۆشپ ـ
کاتی ئوەم ستۆکھۆم ھاتم من ک کاتک بداخوە .الرشۆندای ستیگ کتبکانی ل ک ئبینن

بچم. یانج ئو نبوو

داستانکانی ھروەک ،یھ ک ئژی بناوبانگدا دەبئ ئو جرگی لناو ئدەب ل جۆرە ئم
.یدوماس ھ ئلیکسندەر وەک نووسرکی الی ل ئوەی وەک نموون بۆ کان، ١٨٠٠

چی؟ دۆنکیخوت ئی و سرڤانتیس ئی بۆ بم

سرڤانتیس ک ئوەی سلماندنی بۆ بگیکن قینانڕاست و گورە دەبئ ئم ھموو ـ
شۆخیش م بھ بنووست و بجدی ھم کاتدا لیک ئتوانت ئینسان ق بووە: کح لسر
ک دروستکردووە ساختیی  رکدژەب ئم ک دایمئ لسروەختی تنھا  مئ بگتوە.
سرڤانتس نریتی وەک ئو مبکات. ئ خۆی کاری ئوەی سرکوت باشترین بۆ ئبت ئینسان

ھیانبوو... تر ئوانی و ھیگۆ ڤیکتۆر دیکنز و تۆستۆی و :ک گورەیی ریتن ئو ،وای

و فنتازیا و پشبینی دەست دەمئ خۆم ئنووسم، شانۆنامیک یان ڕۆمانک کاتک من ـ
شتیشوە ئنووسم. عق و ب ھروەھا کارئکم، خۆموە ھزی خۆم و بتواوی جستی
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پنجرەی بر توانینی ئاسۆی لبردەم ک خۆم برچاوی نمب لۆسا ڤارگاس ئموت
ئم وەستاوە، سرباری ھموو مانھاتن ل باخانیکدا ھمینی شش چل و ل قاتی ژورکدا

لناویایتی. تاریکییک سوتماکی ئو ھشتا بم .دنیای ئم ناو پشکوتنانی و جوانی

ب گشبین و قع ب ک کسک وەرگیرابت؟ونی پاموە ل ونیک بت مئ ڕەنگ
ڕەشبین. دڵ

تبینی:
  Autofiction

نوسری  لالین ١٩٧٧ سای ل یکمجار زاراوەی ئم خیاڵ، ب تکڵ ژیاننامی ل کجۆر
ھم و ژیاننام ھم کارھاتووە، کب بیک ناکۆک ستایلی دوو دۆبرۆڤسکی وەک سرژ فرەنسی

بووە. چیرۆکیش
ب تایبت بوون ک کوردی زمانی سر اوەتگوەرن وتنکچاوپ ئم بشی ک کورتندھ ـ

ل سوید. سیاستی سۆسیال دیموکراتکان و مئۆلۆف پا

سرچاوە:
کلتوری. بشی نیھتر داگز ڕۆژنامی

.DN, Kultur, 101204
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مارینا تسوێ تایوا
له  فارسییه وه : له یال ساحی

شارة كة م 
ثَيشكة ش بة تؤ دةكة م

”مارينا تَيسوآ تايوا“
 ذنة  شاعريى 

هةلَكة وتوو ى سة دة ى بيستة م

تسوێ تایوا ده : ”ئه گه ر به ھه شتم به  مه رجی ده ست شوشتنه وه  له  نووسین بده ن، نامه  وێ”.
ئه وه ی سه باره ت به و شاعیره  سه رسووڕھنه ر ده نون ئه وه یه  که  شان به  شانی ھه ول و ته قه لالی 
به رپرسایه تی  ژیانی  درژایی  به   ھه که وته یی،  و  لوه شاوه یی  به   گه شه به خشین  بۆ  بانه وه ی   ب
قورسی ژنانه شی له سه ر شان بووه . ھه رچه ند له  سه رده می قه یرانی ته مه نیدا بۆ به ڕوه بردنی کار و 

باری ژیانی که وته  ته نگانه وه به م ئه و ئه رکه ی تا کۆتایی ژیانی ھه ر له سه ر شان بوو.
وزه ی شاراوه ی  دیتنی  به   ھه تا  له به رده ستدایه   زانیاری  ئه وه نده مان  مارینا  ژیانی  به   سه باره ت 
له  راده  به ده ری ھونه ره که ی سه رمان سووڕبمن. ئه و وه ک مندای گه وره ی پۆفسۆڕکی ھونه ره  
جوانه کانی زانکۆی مۆسکۆ، سه رده می مندای خۆی له  که ش و ھه وایه کی لوانلو له  دارایی و خۆشیدا 
پیانۆژه نکی   که   مارینا  دایکی  تکچوو.  ماه که یان  ھمنایه تی  که   نه خایاند  زۆری  به م  رابوارد. 
کارامه  بوو به  ھۆی گیرۆده  بوون به  نه خۆشی ئازاره  باریکه وه  له و جیھانه  باری کرد. پاش مه رگی 
دایکی، مارینا پیانۆ ژه نین وه ال ده ن و روو ده کاته  ھو نه ری شیعر. ئه وه ی له و سه رده مه ی ژیانی 
مارینادا جی سه رنجه  ئه وه یه  که  ئه و وه ک دایکی گرنگیه کی ئه وتۆی به  الیه نی ماددی ژیان نه دا، 
ئه گه رچی ئه و الیه نه  رۆکی گرنگی له  ژیانی سانی داھاتووی ئه ودا ھه بوو. ئه وه  میراتی دایکی 
بوو که  به و گه یشتبوو، ھه ر بۆیه  بۆخۆشی سه باره ت به و بابه ته  ده  :“پاش کۆچی دوایی دایکم 

تاقه  ریه ک  له  به رده ممدا ماوه ، ئه ویش شاعیرتی یه “.
ھه ژده  سان بوو که  ناوبانگکی به رچاوی وه ده ست ھنابوو. ھه ر له و ته مه نه دایه  که  که سایه تی 
وه ک“ماکسیمیلیان وولوشین“ شاعیر و ونه کشی ناودار دته  بازنه ی ھاوه نییه وه  و ده بته  یه که مین 
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مارینا. ئهدهبی الیهنگری
سان حهڤده و نووسهری شاعیر ئفرۆن“ ”سرگئی لهگهڵ کریمه وولوشین له ویالی ھهر له

دنن. پک ھاوبهش ژیانی پکهوه پاشان و ده ناسن یهکتر
پیوهندی گهرم پانۆک“ سوفیا و ماندلشتایم ”ئۆسیپ وهک خۆی سهرده می شاعیرانی مارینا لهگهڵ
ئهلکساندر ئاخماتووا و وهک ئانا شاعیرانی شیعری به زۆری ھهروهھا ھۆگریهکی بووه . ئهو گوڕی و

نووسیوه. بۆ ئهوان شیعرهکانی زۆری بهشکی و ته نانهت ھهبووه بلووک
له زوویی به  ھهر ئهو بووه. ھونه ریش بهرھهمی له پ بهم و له ند و پکهند تایوا تسوێ ژیانی
و مارینا و دهکهوێ سپی ئهرتهشی ئهفسهرانی رهگهڵ ھاوسهری ئفۆنی ھهده بی. ھاوسهرهکه ی
خهریکی الیهک له و رۆژانهیه کاروباری راپهڕاندنی خهریکی الیهک له مارینا دهمننهوه. منداه کانی
پاسترناک“ ”بۆریس نامهیهکدا بۆ له بارهیهوه  لهو ھهر شیعره. نوسینی ھونه ری و کاری داھنانی
و شهو نهماوه. دیاردهکان له  رامان و بوونهوه  ورد و بیرکردنهوه  بۆ  دهرفهتکم ”ھیچ ده نووس
له ھهر پواوه. من کارانه وه ئه و دهست به  مشکم و زهین و رۆژانه م کاری یهخسیری دهستی رۆژ
دهگمهن زۆر ئهویش که تاکهکهسیه کانیشمدا، پیاسه  له  ھهبهت و دهبینمهوه خۆم یادداشتهکانمدا

نهحهساومهوه“. و بووه باوهشهوه به مندام ژیانمدا ته واوی له بکهم. پیاسهیهک ھهدهکهوێ
شاعیره چوار لهو یهککه پاسترناک، و ماندلشتایم ئاخماتوا، چاخی ھاو تایوا تسوێ مارینا
وای پنج ساڵ دوای شوڕشی سوور، مارینا ژیاون. بیستهمدا گهورهیهی روسیا که له سهدهی
ئهرتهشی الیهنگرانی چوبووه ریزی که کهوێ، مردهکهی لهگهڵ بهجد بۆئهوه ی شوڕهوی کچهکهی
ئهوهی ھۆی بووه ئه وهش ھهر خۆویست. دوورخرانهوهیهکی ھهرمی نایه پی شوهیه به و سپیهوه.

.ننهرانی بپسخۆی لهگهڵ خو پوهندی سروشتی
دهنووس” جیھاندا ژنانی ”شیعری کتبی پشهکی له ئیرلهندی شاعیری ژنه گوولین“ ”مهدمهک
بهم ”تسوێ تایوا“ منی دادهنم، بۆنته“ ”ئیمیلی ھهکهوتهیی و توانایی بۆ زۆر رزکی من :
ده ست له کچکی و شهڕدا له  جوانهمهرگ کچکی به ژنکه مارینا کردووه. خۆی شهیدای و شت
له زۆر بهشکی مهدبه قهکهیهوه سوچی له زۆرهوه، دلرییه کی و بوری به خهلهساوهوه، قی و قات
مندابوون، و شۆڕش دهست له چه شتن و ژان بوون ده کا. بریندار داگیر خۆی بۆ نهمری و ئهدهبیات
شیعر بوون لهسه ر بهردهوام و پنووس جنه ھشتنی به ھه ر دیسانیش و دهست ھهردووکیان له یان

ھهیه. شاعیرانهوه و زهینی بیر راستهقینهترین و پشکووتنی رهسه نترین به پویستی نووسین،
ببوون وتان پهڕیوهی بوو سهردهمک که کوڕهکهی له گهڵ له سای ١٩٣٩دا   سهرهنجام
تاوانبار شووڕهوی رژمی لهگهڵ دژایهتی  به بنهماهکهی وای بهم  رووسیا. بۆ  دهگهڕنهوه
خۆی  ١٩٤١ دا سای له ئهویش دهکرن و دهستبه سهر ھهردوکیان مرده کهی کوڕهکه ی و دهکرن.
ئامریکا له سهرهتا و ناوبانگی مهرگی ناو پاش ساڵ ژیانی دن. ساهھای به کۆتایی و دهواسھه
سای له په رهیسهندو رۆژ به  رۆژ جیھاندا دیکهی وتانی له پاشانیش خۆیدا و نیشتمانی له دواتر و

کرا.  ناودر بیستهم سهدهی شاعیری مهزنه ده له یهکک وهک ٢٠٠٠ دا
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تایوا)) تسوێ شیعرکی ((چهپکه

دهزانم راستهقینه

ھهموو ئهفسانهن! دی من-ئهوی راستهقینه دهزانم
نییه. شهڕ به پویستیی زهوین کوی ھیچ له گه لک ھیچ

دادێ: بهسهر ورده شهو خهریکه ورده  خۆرنشینه، بوانن-وا
و جهنگاوهران؟ عاشق ھۆ شاعیران، ئهی دهبهن بیگنهوه شک چی

،شهونم دهپۆش خاو خاکی و دهب ئارام ئستاکه با
و دهگرێ ئۆقره ئاسماندا له  ئهستره کانیش تۆفانی
دهدهین وچان خاکدا ژر له  وکا ئمه زووانه بهو

ھهرگیز ئه و له سهر که ئمه
یهک. به نهدا ئارامش بۆ دهرفهتکمان

نابین دۆزهخ رزگار قهت له ئمه 

دهردهدارهکانم خوشکه نابین، رزگار قهت دۆزهخ له
دهخۆینهوه- رهشهکان شیله له ئمه

دهکرد ستایش خودامان له سترانماندا که ئمه
          به  تان و پۆی له شمان،

بشکه لهسهر چه ماوهیی به  شهوهکانمان که ئمه
رانهبواردووه، رستندا تهشی کاتی له یا

گ گهمیهکی لهسهر ئستا
وین ئاوهکاندا ناو به

قۆهوه، ب باتهیهکی توی به

ده پۆشی حه ریرمان جلکی به یانان بهری که  ئمه
کوێ له ئستا

بین؟: خودایی سترانی
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چه تهکان! خوه تی ئاگری الی له

ھهرزهش درووی جلک (الی)ژنانی
خوری) بۆوه (ریسه کهمان

ھهرزهکانیش: و ئهکتهره ھهله و سهماکهر
بووین! جیھان تهواوی شاژنی که ئمه

دڕ داپۆشراو و ش جلکی سهرهتا به 
لهسهر بسکهکانمانهوه تاجکی پشنگدار به پاشان

جهژنهکاندا بهندیخانهو له له
لهکیس چووه ئمه بهھهشتمان

و ئهسترهکان  پ شهوه نیوه له  ھهمبهر
بهھهشتیهکان. سوه باخه

نهجیبهکان ئهی کیژۆه بهڕزهکانی من، خوشکه
ده بینینهوه. دۆزهخدا له  خۆمان شک ب

ئاخماتوا ئانا بۆ شيعر س
(١)

جوانترینی نوخاتووخواکاندا له تۆ سهردوولکه ؛* خوای خاتوو ئهی
سپی: شهوی شتانهی پشه نگدانهوهی

و بهفری رهش ھهکردووه  له  تۆفانکت ھهموو خاکی رووسیا، له تۆ
ئهتۆیه. سهردوولکهکانی گورچووبی نزهی برینداری گیانمان

و دهپسنین یاخی)لغاو له مخ وهک (ئه سپی ئمه که ئاوهھایه
–ئاخ!ئانا** بهستی لهگهڵ بهنمان چیھا

قووڵ ئاخکی وهک ناوهی -ئهو ئاخماتووا
نهناسراوهکان. قووییه رۆدهچته

ھهدهگرین ھهنگاو چونکوو ھهبژاردهکانین ئمهش
ھهناوه؛ لهسهر ھهنگاوت تۆ زهوییهی ئهو لهسهر کهس ھهر

ھاوبه شدا  ئاسمانکی ژر  له
ھاودهرده، تۆدا مهرگھنی توانایی لهگهڵ کهس ھهر
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            نه مر ده ژی –
ئه وپه ڕی مه رگی خۆیدا. له   

ده درهوشن جوانی به گومبهزه کان مندا، ئاوازی خۆش شاری له
دهکا. ستایش ئمه تیرژی پ خوای کور؛ ھهوه دای

دهکهم تۆ پشکهشی ئهژمارهکانییهوه ب زامه به شاره که م من
دم. ئهویش: وای ئاخماتووا؛

کهونارادا. له یۆنانی ھونه ر خودای بۆ خاتوو ئاماژه یه ؛ ھاوسه نگی وشهی «Muse»ه * خاتوو خوا
تایواشه . تسوێ ناوی شاعیره مهبهستی یهکهمی بهشی و ه «Akh» دا رووسیش له ئاخ **

دهنگت تاریکییهکی قووه
٢

دهکهمهوه بیر دهستهکانما، ناو له سهرم راوهستاوم،
یهکی دهنینهوه بۆ داوانهی بایهخن ئهو ب چ

ده خونم بۆ سترانت و دهسته کانما ناو له  سهرم
سپده. خۆرنشینهوه تا دوایین ساتهکانی له

شهپۆلهی ئهو بهھزه چ ئاخ
ترۆپکی خۆی سهر کشاوهته که منی

ناوماندا له ھاوتایه  ب که سه ی ئهو ستایشی سترانی
ئاسماندا. له ته نیایه که مانگ وهکوو ھهر

ھهده فێ دم ئاسمانی به روو سروویه ک وه کوو کهسهی ئهو
ھهدهدڕێ ھهورهکان سینگی

مهرگاوییهوه: تووڕهیی به و ھهۆیی دهنوککی به
ھه یدهگرێ. میھرهبانی تۆش، مهترسی تهنانهت

راخستووه خۆت دهروونی بهرینی شه وی چونکه
خهوشی کملین ب لهسهر زی
ئاواز دهگوشی چژی گهروشم به

ئهستوور... گوریسکی به وهک ھهر
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ئاوا گهش دهرنهکهوتووه من، قهت سپده دخۆشم به
ئستای، له رووناکتر و درهوشاوهتر

و تۆ به  ھهموو شتک کردنی له پشکهش من، دخۆشم
داماو دوورکهوتنهوه وهکوو ھهژارکی

کرد تۆم پشکه ش که بووم کهس ھهوه ڵ من چونکه
شیعری"تزارسکوسلو"* خوای خاتوو ناوی

تۆ که دهنگی ئهو ژنه ی، ئه ی
قووڵ تاریکایهکی وهکوو
گرتووه! ھهناسهم به ری

برده پترزبۆرگ شاری نزیک تزارسکوسلو، میرنشینی شاری له الوهتی ساهکانی زۆربهی *ئاخماتووا
ده کرد. ئه وی سهردانکی ناجارێ جار ھۆیهش به و ھهر و سهر

گرینۆک منداکی وهک
٣

دهست، گرتۆته شتکت ھهموو تۆ
   ته نا نه ت خۆریش

دهگوشی! رک ئه ستره کان مستتدا له و دهست دووره له
وهک شیبا ئاوه وه دهرککی له بمتوانیبا بریا

تۆدا، رووی به بشنابامهوه

پسک، به زمانکی کردبا قسهشم
شهرمهوه  روخسارکی داگیرساو له به
و تۆدا رووی له داخهم سه رم بمتوانیبا

گرینۆک منداکی وهک داوهرنم فرمسکهکان
بوون. لخۆش به گه یشتن بۆ
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بلووک ئهلیکساندر بۆ شعر چوار
(١)

ده ستما له بانده یهکه ناوت
زمان سه ر سه ھۆڵ له لهتک

ماچ بۆ لوهکان بزووتنی وهک
نیشانه یه. پنج تۆ ناوی

ده ستهوه ناو دهکهوته به رزاییهوه له  تۆپکه
ده مدا. له ناو لهعله داری گهی تامی

مه نددا ئهسترکی له بهردکه زایههی ناوت
تاریکیدا دهخوا له زهنازهنای سمکۆی دهنگهیه لوول ئهو

تریشقه ھهوره وهک بهرز
من تهوی دهکاته روو راستهوخۆ که 

په لهپیتکه. دهنگی ھه روهکوو تیژ و توند

دووره زۆر ماچکی ناوت
گهش و تهڕ چاوهکان، رهشایی لهسهر

جووه کراوهی ب گهلکی په نا پلوو له
ماچی کلوو بهفرکه ناوت

بهھاری، جۆبارکی فنکی چۆڕکی
کۆترک به چهشنی ھهر شین

تۆ"خهوه. ناوی له وشه نزیکترین

(٢)
دهدرهوشنهوه* گومبهزهکان که شونهی ئهو - مۆسکۆ له وهتهن خاکی له

ژامهکاندا دهنگی زه نازهنای له - مۆسکۆ له وهتهن خاکی له
ھهکهوتوون یه ک تهنیشت ریز له به - قهبرهکان دهژیم تیدا من شوینهی لهو

راکشاو. ژنهکانیان و قهیسهر ناویاندا له

ته نیا کملینه ئهوه – بهرهبهیان چلۆن نازانی که تۆش
ھهمژین. بۆ ھه وایهکی ھهیه گۆی زهویدا سهرانسه ری له
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کملین له بهربهیانک ھهموو چلۆن نازانی تۆش
تر، رۆژکی کازیوهی ھهتا دهکهم بۆ دووعات

نوای خۆت** چۆمی قهراخ ھهتاکوو – ھهدهگرم ھهنگاو وای تۆ
دێ خوڕه ی ترمه وه لهوالی – مۆسکۆش چۆمی

و شۆڕهوه سهری به خهیاڵ، شهی راوهستاوم ئستا لره،
چاوما. ئاوی له دهبریسکتهوه شهقامهکانیش- چرای ریزی

و خهوم ده بسپ ھهتا شهوانهی ئهو ھهموو قه ت دهوی به خۆشم
ناخهوم. به یانی تا که ئهو شهوانهدا سهرانسهری له  لدهگرم گوت

کملیندا سه رانسهری له ساتهی ئهو تا
ھهدنن. چاویان رادهبن و خهو له – دنن وهدهنگ که ژامهکان پیاوانهی ئهو

تۆ –رووباری و من رووباری ئهوهش سه رهڕای
دهستهکانت من و ئهوه ش ده ستی وای
ساتهی ئهو تا ناگهنه یهکتری – ھهرگیز

سپدهیه ک ده گاته  سپده یه کی دی.    

کسای له دووعایانهی پاڕانهوه و بهو ئاماژهیه که شعره، ئهو بهشی کۆتایی و یهکهم دی *دوو
باون. ئۆڕتۆدۆکسدا

بوو. بلووک:سهنت پتز بوورگ نوا :شاری شونهزای **چۆمی

(٣) 
مرۆڤه وابوو که پیان

بیکوژن. دا بیاریان جا
مردووه، ئهو که  ئستا

مردوو. بۆ فریشتهیهکی بگن و شیوهن بگرین ھهتایه تا

خۆرنشیندا، دهمهدهمی له
چی جوانی سترانی ئهو

مۆم ی سگ ئسته تیشکی
وهھماوییهوه، لهرینهوهی به
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بهفرهوه کولووی لهوپهڕی گهرمیش تیشکی
دهگرن. سهرچاوه لهوهوه

داگیرساو مۆمی س
ھهتاو، به روو

رووناکی. چهپهری وهکوو

پوه کانی بوانه ئاخ،
دهوه رن، چۆن

باهکانی بوانه ئاخ،
دهشکن. چلۆن

ھه دهبێ دهنگی ره شپۆش شینگی
رادهبرن خهم، ب فاتیحاخونهکان

و مهرگدا ھهمزی لهناو گرتووه ئۆقرهی شاعیر
ھهپهڕین. و جهژن کردۆته خۆی راسانی و ھهستانهوه 

(٤) 
له وتانی بگانه ماندوو و وهڕه ز ئهوه ، ئهوێ، ئهوه بوانه 

کهسی. تاکه پارزهری ب ربهرک

دهنۆش کوستان له دهستهکانیدا ئهوه، که جۆباری ئهمه لهوێ،
بابی. و دایی وتی شازاده یهک ب

شتکه ھهموو خاوهنی ئهو خۆیدا، پیرۆزی ھهرمی له لهوێ
و دایکهوه. و نان سوپا به

جوانن تۆ میراتهکانی
ھهڤاهکانت. له دوور به ھهڤاڵ، ئهی بکه حوکمات
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گوم سهراپا

بیستنت بۆ گوم سهراپا
خه ودا که له دایکک وریا وهکوو و زیت

چپه به نهخۆش دهم سهری ساوای ژر له
سپده. تا من، له باوهشی تۆدام جۆره ی ئه و ھهر

و دهکاته دی تۆ پستهوه بانگ خونم له ژر
ئاسمانم تری تا ئاسۆکهی ئاسۆیهکهوه له
و ئهوینن دوورگهی دیتنه وهی دهربهده ری

دهخوشن تۆ بهرهو
رووبارهکانم.

لژک بهرهو ده تارم من
باخک دهگاته پلیکانهی ئهو وهک

ده دا. نیشان مهوداکان تابلۆیهی لهو دوور به

و زهوی ئهسترهکان شتی
کهوتوون، دهست رهنجهڕۆیی به شانازیانهی ئهو کلهکان، سهر له

ئا شهکانهوهی شتی
حهسرهت کاوالشه کاندا. کوندک له لهوێ،

و خوار رووه ھههداوان منیش به
و کلکدا به سهر چه مانهوه  وه ک رووتدا، به  دهچهممهوه

دهنژم خۆشم رابردووی
تۆدا لوهکانی شون دهگه ڕم به لوهکانم به

ھهقویو. کانییهکی وهک
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گه کان ھهفینی دهڕوانمه کاتانهی ئهو

و گهکان ھهفینی دهڕوانمه کاتانهی ئهو
عهرزی ئاستی کهوتنیان تا رچهی

رادهما -وایان که-با دهیانبینم
شوهکاره لھاتووی ھونهرمهندکی دهی

کردووه، تهواو رهسمهکهی سهرهنجام که
نییه خۆش پی ربوارک ھیچ کاتهشدا دهکهمهوه:[لهو بیر دهمه ئهو

و من شوهی راوهستانی بوانته
ئهندشهم] له پ روخساری

ھهتوو وشک گهیهکی زهرد و چون
بهجماوه

ده ستهوه. دووره لقکی سهر به

باپیرهکانم له یهکک

بوو ویۆۆن ژهنک له باپیره کانم یهکک
رگریش... ھهروهھا 

و سه رگهردانم پاساوکه بۆ سروشتی ئهوه ئاخۆ
دهشهک؟ شهماهوه بهدهم که بسکم بۆنی بۆ

ھه ر خۆیه تی ھهۆ، ده نووکی چهشنی له لووت رهش و قژ
دهدزێ، له داشقه قهیسی که

خۆیهتی راست  به من! دهستهکانی به
دهئاژوێ. من چارهنووسی

ستایش روانینی پ به  ورزه، رشتینی ئارهق سهرقای تهماشای
دهگهڕا لوهکانیا له نهستهره ن گوکی دایمه

بوو نالهبار ھهواکی
بهم ره سهنیش ئهویندارکی

تهسبحهکهشی شه وان و ده ویست، مانگی نیوه قهننهکه ی خۆش زۆری
جوانهکانی جیرانی... ئافرهته ھهروهھا ھهموو
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بووه وایه خویش پم من
من. چاوکاهکهی باپیره

نیوه شهوانی ناو گۆڕستان دهترسا له پیاسهی
و رووحی خۆی فرۆشتبوو به شاییه ک چون

خهنجهرکی پبوو شک بهردهوام ب
دا. چهکه مهکهی له شاراوه

پهسیوان و پهنا له دهگرت سیپهی جار زۆر
بریقهدار پشیلهیهکی وهک

دڕدۆنگم لهوهی جاری وایه من
بژه ن؟ ویۆۆن دهیزانی راستی به ئاخۆ که

ئهو الی که دنیام به م
نییه. بایهختر پار به به فری تواوهی له شتک ھیچ

من شکۆی خاوهن گهورهی باپیره بوو ئاوهھا  به
منم. که شاعیرک ژنه ئاوه ھاشه

تۆ ره نجی له وهی دخۆشم

و من نیه بۆ تۆ رهنجی دخۆشم له وه ی
نیه تۆ بۆ منیش رهنجی

راستییه. له زانینی ئهو شادیشم زۆر
و ناخزێ پمان ژر له ھهرگیز ره ق، عهردی که

و یهک وشهی چاوهدری ب ترسی له په نای یهک، به بژین ئاسووده دهتوانین
ده ستھه گومان بنان تا سوورهی شهپۆله لهو خنکان خۆفی، ب به

.ده خش یهک له کراسهکانمان قۆی که کاتهی ئهو

تۆ ئارامشه وه دهڕوانمه لهوهی به دخۆشم
ئامز ژنکی تر دهگرێ چاوم دهمهی وا لهبه ر ئهو

ئاور ناگری تۆ که ھهروا کهی، خهفهتبارم بتهوێ بهب ئهوه ی
دهکهم. ئهوکاتانهی ئهمن پیاوکی دیکه ماچ
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رۆژ دهزانم قهت، نه شهو، نه
ناکهی رووحم ئهویندارانه بانگ و ناو

کسادا ناو زای بدهنگی له  دهنگکیش ھیچ
بۆ ناچێ. پاکبوونهوه مان سترانی پیرۆزی

درۆت ب خۆشه ویستی بۆ و تۆ بۆ سوپاس
نایناسی یهستا ئهگهرچی دهکهی، عهشق به ھهست تۆ چونکه

ئارامییهوه رامبوارد و ھمنی به تیدا من که شه وانهی ئهو و بۆ تۆ سوپاس
شهو پشهنگی مانگه  پیاسهکانی ژر تۆ و بۆ سوپاس

ناکرنهوه. دووپات که قهت شهو، نیوه ژووانهکانی له ھه گرت و من له  دهستت تۆ

نناھ سهرماندا به ھهرگیز دهستی پیرۆزی ھهتاو تۆ، بۆ سوپاس
وهرگره شواوم خهمینهکانی دی سوپاسه

چونکه
و منه بهر له تۆ ره نجی نه
بهر تۆ. له منیش نه رهنجی

ھهدنی سهر

چونکه بهرزه لووتت و ھهدنی سهر
زلی. قسه و خۆبایی له

ساڵ ئهو زستانی
ھناوه! من بۆ دیاری به سهرهڕۆی ھهڤاکی

و بازنه کانم خرینگی خرینگه دهنگی به من
جگه رهکهت ھور له  مژ لدانی دهم به تۆش

دهگهڕین و ده کهین پیاسه مندا شونهزای شاری له
بیانییه کان! گهڕۆکه  وهک

الو! ئهی پیاوی جوانی شۆڕه  منیش
ژن لت ناپرسم: دهستی دلۆڤانی چهند قه ت

و الواندۆتهوه درژهکانتی برژۆه
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رامووسیوه. چهند ژن لوهکانتی تینوه کانی لوه

تۆ بهتینی خۆشهویست
بهزاندووه. کهکه نهی به تکا ئهو

بچووکهکهم پیرۆزه ئهی بکهم، پوه شانازیت دهتوانم ئستا
سانهکه! ده ساکاره کوڕه ھۆ

راوهستین رووبار رۆخ له  تاوک لگهڕێ
ئاوهکانیدا له که

دهستهکانت دهبهم: دووره  ھهتا ئینجا ده شواتهوه: شهقام چراکانی زینی تهسبحی دهنگ
گۆڕهپانک که نیشاندهری حوزووری قهیسهره مر منداهکانه. تا

خهم ب مرمنداکی کای وهکوو لدانهوه، فیتوو دهم دهبی به رگه 
بهم دت له مستتدا

ئهوینه سنوور بهزنهکهم! ئهی
.ب بۆ-تۆ ئازادی-خودا ئاگادارت ئستا

دهدا شهو تامی گهش

من گه ورهکه ی شاره  له  شهوه کاتی
دم ج خهوتووهکهم ماه 

بزانن ژنک به یان به کیژکی عازهب ئه من ره نگه  خهکیش
شهو له جگه ناگهڕێ، مندا زهینی له بیرک بهم

بۆ دهکاتهوه رگهم ھاوین ئستاکه شنهی
دێ مووسیقا دهنگی دوورهوه پهنجه رهیهکی له 

شیبایه ئهو ده شنتهوه سپده ھهتاکوو دهی
سینگمدا. نووتهکی و تهنگ دهروونی له

نوور. لوڕژی پهنجهرهکان، رهشهکان، چناره 
دهستهوه. به گوک چه و بهرزهکانهوه  باهخانه  له مووسیقا دهنگی



2
0
11٦٥ ژماره 

سیانزهههم 107 سالی

âÚ„ÏÁ@Î@lÒÖÚˆ

ناکهن کهسک ھیچ ھهنگاوهکانم-ھاوڕی بوانه 
.ناچ من له شتکی من-ھیچ سبه رهکه ی بوانه

دهچن زین تهسبحی دهنکه له چراکان
دهمما. دهدا له تامی شهو گهش
رۆژ، سنوورهکانی له کهن رزگارم
نیم ھیچ بکهن: من ھه ڤانم! بوا

زهینی ئوهدا. له خولیایهکی رازاوه له جگه

ئووقیانووسهوه زایههی به  ماسی گوچکه

گلنه رهشایی وهک رهش
چاالکیت! و وریایی دهوێ ھه دهمژێ،خۆشم رووناکایی که

بخونم مهقامهکهت با پ ببهخشه ھهموو ئاوازهکان! دهنگکم دایکی یهکهم شهو! ئهی
قامکهکانی تۆدا. ناو له لهودایه: دونیا -ی لغاوی ھهموو-با

نیم ھیچ ئهمن دهکهم، ستایشت پشکهش له پ ھهراوه، وشهی دهم به کاتهی ئهو
دهداته وه. دهنگ ئوقیانووس له ناخیدا زایههی ماسییهک که ئستاش گوچکه له جگه

روانیوه مرۆڤ چاوهکانی له زۆرم ماوهیهکی من بهم
خۆهمش. به تۆزک شهو!بمکه ئهی رهش، و خۆری مهیله ئهی ئستا

شهودا له پهنجه رهیهک

تر په نجهرهیهکی
ترهوه! کشانی شهونخوونی به

بخۆنهوه شهراب ئهوان رهنگه
دانیشتبتن ھه ر رهنگه

بهردهن. یه ک له  دهست ناتوانن که بن دادار دوو رهنگه یان
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ھه یه. ئاوای پهنجهرهیهکی ماهی ھهر
دابان لک ژوان یان زایههی له  رژ لو شهودا: پهنجه رهیهک له

شه وچراکان نووری به داگهڕاب رووناک رهنگه
مۆمهکان. نووری له رزۆکی ب به روون تهنیا یان

ناحهستهوه، چونکه بیری کوێ ھیچ بهم له
منیشدا مای له

دێ. وهبهر رووحیان خۆزگانه ئهو

زیندوو ماکی ئارهزووی
و پهنجهرهیهکی رووناک. یارهوه به شانی شان

شهونخوونییه کان" "له

دهوێ خۆشم شوهی بهو ھهر
و ده ستهکان رامووسینی
ھهیه، ھهرچی ناوبردنی

دهوێ خۆشیشم
کردنهوهی دهرگاکان!

تاریکایی شهودا! رووی به پشت گازی ئاوه لهسهر

دهسووم تاریکی له تهو
گوێ دهدهمه که بهو جۆرهی ھهر

دهکهونهوه دوور ورده ورده  بهرزانهی ھهنگاوه  ئهو
نرادهژ که دهده مه)با یان(گوێ

خهوتوون که دارانهی ئهو
دهکشن. شهونخوونی یان

ئاخ، شهو
و دهخوشن ئاو بچووکهکانی رووباره

سینگی خهو سهر سهر دهخه نه
دهبن) (پیوه کانم قورس

شه ودا له جگهیهک له
.دهخنک خهریکه کهسک
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دهدهم ده مارم له نهشتهر

دهدهم ده مارم له نهشتهر
ژیان

دهقوھه
و بهردهوام

ناچار
پیانهی و جام ئهو ھهموو

کردوون ریزم
و دهکا لوڕژ

ئهوسا
تهوی سه ر دهڕژته

خاکی رهش
و ناچار ھهتا بهردهوام

و قوھه
بکا فواره

شعر... کانی

ژان* میراتگری

ئمه دهوروبهری له ژومار- ب ھهورگهلکی
دهوروبهرمان ب ژومار –له گهلکی گومبهز

رووسیاش سهرتاسه ری
به دهره! راده  له دهستی به  پویستی

دهگرم ھهت نهمامک وهک
تۆوه. به  بارسووکم یهکجار

سهیرهدا باژه لهو
ھورهدا باژه لهو

دهمنمهوه سهرخۆش ھهروا
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مردنیشم. پاش تهنانهت
تهختی من و تاج میراتگری تۆ دهبیه 

رۆژه رهشیهکان. و ژان رهنگه میراتگری یان
منی! نۆبه ره ی تۆ چونکه

ئایینییهکان ره سمه رێ و و ئاکار بکه رهچاو
و دتهوه قوویی له

کساکان- شاری به بکه، مۆسکۆ به  شانازی
پهرژینهدا** ب ته پکه  حهوت ئه و سه رانسهری به رابوره  پیان به

بورهکانتهوه. و به رز ھهنگاوه به

دێ نۆرهی تۆش
کچهکهت خهتی دهکه یه مۆسکۆ تۆش

خۆشهویستانهوه. ناڕهزایهتییهکی به
بهخشی من به ئهویان وهکوو ھهر

رازان گۆڕستانی(واگانوکوو)***دا له ھهمیشه بۆ ئهوانهی
گۆڕستانی(واگانوکوو) خهوتوانهی ھهمیشه ئهو

کلیساکان ژامی دهنگی لهگهڵ
واده دا. رۆژی کازیوهی له

رووسیا بۆ دایکی گهڕانهوهی پاش مانگ دوو گوتووه. ئالیا کچی ئالیای بۆ شعرهی ئهو تایوا *تسوێ
.دهب زیندانی زۆره مل ئۆردووگای کاری له ساڵ ١٧ و ماوهی دهزگیر دهکرێ
برۆیه. رهنگ کردنهوه ی له  خۆپاراستن و چلله مهبهست رۆژووی **لرهدا

نژراون. لهوێ تایوا تسوێ باوکی و دایک که مۆسکۆیه ناوبانگی به  گۆڕستانکی ***واگانوکوو

خهت*

وهرگره لمی شۆخهکه  براله ئهی غهریب، و جوان
نییه! ده ستک ھیچ ده ستکردی که  شاره، ئهو

و کسا گومبه زهکانی به کسا
سهریانهوه ھهده فن. له که کۆتره باریکانهش ئهو
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گوهکانییه وه گهیت**)به وهرگره(سپاسکی لم
و الدهبهن لهسه ر کو ئۆڕتۆدۆکسهکان شونهی ئهو

ئهھریمهنه دادهی که ئهسترهکانیش میحابی
دراوه تیفه تیف به ماچ که  عه رزهکهیه وه به

وهرگره پیرۆز لم ئهی ھهوای و تاقانه، پیرۆز پیری
گشتی. کسای پنجینهکهی گومبه زه

دیکه ھهرمکی میوانی وهک
دۆرتنت جووی***) کسای(ئینا میحابی زیارهت دهتبهم بۆ

زینهکان درهوشاوه گومبهزه جگایهی ئهو
و دهدرهوشنهوه تۆ لهبهر

دهگرمنن، وهک ھهور ھسییهکان دیسانهوه زامه

تۆدا دهدا بهسهر شانی چارۆکهکهی لهوێ مهریهمی پیرۆز
ئهرخهوانییه کانه وه ھهوره سهر له

و رادهبی ئهفسانهییهکان، ھزه له رژ لو تۆش
نابیهوه پهژیوان قهت مهودوا له ئیتر

ویستووه. خۆش منت لهوهی

مۆسکۆی تایوا تسوه و سهنت پترزبۆرگ دهژیا له خۆی ماندلشتایم نووسراوه که بۆ غهزهله *ئهم
دهکا. پشکهش زدی

کملین له گشتی کسای **پنج
ھهکهوتووه. کملین نزیک له که عهزرایه مهریهمی سهرسووڕھنه ری ***پهیکهرهیهکی
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مۆسکۆ خۆم، شارهکهی

تۆ ماهکهی
مۆسکۆ! مهزنه میوانخانهیه کی چ

بوون، الن و خان ب رووسیا گهلی ھهموو
تۆ. بهر بنینه په نا ده ب ئمهش ھهموو

و پشتمانهوه به شوورهیی له پ داخی به
دهکهی بانگ خۆتمان الی بهرهو خۆت چونکه تۆ

دوورین، ل زۆری ھهرچهنده 

و داغهکان مهحه می چون
ئمه دهردهکانی دهوای

له لرهیه،
پانتلیموون"* "چاید

حهشیمهت شونهی له و بچووکهوه، دهرگایهکی پشت له
دهدهن پووره

ونهی"ئیورسکی"**ھهواسراو-
پشه نگدار. و زین و سوور

خودا بهزهیی سوی
وهربووه گهرمه کان پدهشته به

دهکهم ماچ و دهچهممهوه 
مۆسکۆ! خۆم، شارهکهی درهوشاوهت سینگی

رهشۆکی شفای خهکی بوای به و ده کا ستایشتی ئۆرتۆدۆکس کسای که پیرۆزهی *ئهو 
دهدا. نهخۆشان

له و کراوه چ بۆ تایبهتی و میحابی ستایشت شونی عازرایه که مهریهمی **په یکهرهیهکی
راگوزرا. والدیمیر شاری بۆ دا ١٨١٢ سای
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گومبه زهکان یهکه ی یهکه

لکرد) پشتگوێ(درۆی خستیه مهزن* پتی که شاره ی ئهو سه ر له
دهدهنهوه. دهنگ ژامهکان گرمهی

ئستا دهکا پاشهکشه  خرۆش پ شهپۆلکی
لدهکهی) پشتگوێ(درۆی تۆ ده یخه یه که ژنهدا ئهو بهرانبهر له

پتی مهزن دهکهم ستایشتی ئهتۆ و
و دهبن راوهستاوتر ھهردووکتان له ژامهکان ھهرچهند

دهداتهوه شیندا دهنگ له ئاسمانی گرمهیان ھهر
ناکرێ گهورهیی مۆسکۆ گومانک له ھیچ

کساکان گومبهزی یهکهی یهکه چون
بهرزی قهیسه رهکان. به لووت دێ قاقایان

پایتهختی کرده شارهی ئهو مۆسکۆ  بهجی و  پتزبۆرگه مهزن(١٦٨٩-١٧٢٥)بناخهدانهری *پتی 
رووسیا.

ھاوارک دهبیسترێ ھهر و سوور، سپی له

قووهکانه وه وتی له
دخوازم *سپی، بۆلتووسی بچووک، کارگی

دهداتهوه، ده نگ دا سهری به رووسیا سروودی و مهزرا سهمای
راوه ستانم نییه توانای فریام کهون

گرتووم: بهرچاوی خون رهنگی
ئاوه دهمهکان بهرهوه لهو

و ده مهکانهوه چۆڕاوه گۆشهی له  خون جۆگهلهی باریکی
دێ: لوه  ناهیهکی برینداره ھهر

گیان! دایه -ئاخ
یهکن وهک ھهموویان ئهوان

جیاوازییهک، ھیچ ب به
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بن شهڕ به  ھاتوون ھهموویان
من؟ به دژ بای له کامیان منن؟ بای به سهر کامیان به م

ریزهکانی "سوور"هوه پاڵ چۆته بوو......ئستا سپی ئهرته شی پیاوه ھی ئهم
کردووه "سوور"ی رژاوی خونی

سپییهکانه لهگهڵ بوو......ئستا "سوور" ئهرتهشی به سهر ئهوهیان
بهخشیبوو. پ خۆی سپیایی مهرگ

و چهپ راست له بهم شوهیه
و پش له پاش

ھاوارک دهبیسترێ ھهر و سوور، سپی له
گیان! دایه ئاخ

تووڕه یی و به ب داده  ب
وچان ب و درژ و دوور ھاوارکی

ئاسمان: حهوقی دهگاته که ناهیه ک
گیان! دایه ئاخ

ھهندکیان دهخورن. و ھهیه رهنگی چهندین که گۆشتییه گهورهی کارگی *بوولتووس جۆرک

بۆریس پاسترناک) (بۆ

شاعیر
قوژبنی ئهو دونیایهدا دهژین له سووچ و ئهوان زیادین

رنوندا دهفته ری له  ته نانهت نایهن، چاو وهبهر
و نییه ناویان

ژیان حهیفه نان و ئاو و ماڵ و
                 بۆوان.

پوهنانن پاڵ شیاوی نابووته، بوونهوهری چهند
چهشنی ریخ گژن و بدهنگ ،ب نایهنه له ئهلفه وه
ئوه له شانازی پ داونی داوهته  پهنجهیهکن پیان

ماشینهکانتاندا. تهگهری ژر له خهیاین چپاوکی و قوڕ
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نهبهدی چه شنی نسی ئاوان، به ئهوان
گوه کان برینی وهکوو خۆیانهوه، به تایبهت دیاردهی به

بهسه برتر و ئهیووب وهک کهسانه ن ئهو
دهبا. پ ئهیووب ئرهییان وا چهشنکی

دواوه به دهرکراومان وشهی دهنگی ئمه"شاعیر"ین
تپهڕیوین خۆمان بهستنه کانی له ئهوهش سهرهڕای

ھهیه خوداییمان پلهوپایهی لهگهڵ کشه  بوری ئمه
و مهریهمی پیرۆز بوری رقهبهری لهگهڵ خواژن

خواش ته نانه ت. خودی لهگه ڵ  

دهویستم خۆشت

ھهبوو خۆیان به  تایبهت راستۆکی درۆکانت و دهویستم خۆشت
بوو تدا راستهقینهیهکی درۆیهکت ھهر

سنوورهکانی بهزاند گشت ئهوینی تۆ
.نهیگهیشت که ئیتر کهس شوهیهک به

تۆ ئهوینی که وابوو پم
زهمان خودی له دهخایهن زۆرتر

مائاوایی-و نیشانه ی به ندھه ل دهستم ئسته
و دێ من کۆتایی ناکاوک عه شقت به له
پنج پیتهدایه-. له و راستهقینهش تهنیا

سهرچاوه:
حسن بیستم،ترجمه:فریده قرن برگزیده شاعرهی تسوهتایوا مارینا تسوهتایوا،مارینا(١٣٨٠)

دانش نسیم زاده ،تھران:انتشارات
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سادقی ھیدایه ت
له  فارسییه وه :یونس ره زایی

زيندة بة ضاأل

پشوم ده بێ، فرمسک له  چاومه وه سه رڕژ ده کا، ده مم تاه ، سه رم له  گژه وه  دێ. دم گیراوه ، 
له شـــم شه که ته ، داھزراو و شل و شه وقم، ب ویســـتی خۆم له  نو نونه کاندا که وتووم، مه چه کم 
به  ده رزی ئه نژکســـیۆن کوتراوه . ج و بانه که بۆنی ئاره قه  و یاوی لدێ. ده ڕوانمه  ئه و کاتژمره ی 
له سه ر چرپا بچووکه که ی ته نیشت ج و بانه که  دانراوه . کاتژمر ده ی رۆژی یه کشه ممه یه . ده ڕوانمه  
میچی دیوه که ؛ گۆپکی پوه  ھه واسراوه . چاوم به  ھه موو سووچه کانی وه تاغه که دا ده گم. کاغه ز 
دیوارییه که  گوڵ و شـــه تی ســـووری پوه یه . ناو به  ناویش ئه و دوو بانده  ره شه ی که  رووبه ڕووی 
یه ک له  سه ر لقک ھه نیشتوون، یه کیان ده نووکی ده کاته وه ، ده ی له گه ڵ ئه وه ی دی ده دوێ. ئه و 
ونه یه  رامده په ڕن، نازانم بۆ، بۆ ھه رالیه ک وه رده ســـووڕم ھه ر له به ر چاومه . سه ر مزی وه تاغه که  
په  له  شووشه  و فتیله  و قودیلکه ی ده وا و ده رمان. بۆنی ئه کۆی سووتاو و بۆنی ھۆده ی نه خۆش 
به  وتدا بوبۆته وه . ده مه وێ راست بمه وه  و په نجه ره که  بکه مه وه ، به م ب وازییه کی سه یر له  سه ر 
ج و بانه که م به ســـتوومیه وه ، ده مه وێ جگه ره یه ک داگیر ســـنم، ئیشتیام ل نییه . ده  ده قیقه یه ک 
تناپه ڕێ. ریشـــم تاشـــی، ھاتمه وه  و له  نو جگاکه مدا که وتم.روانیمه  ئاونه ، خۆم زۆر کز و الواز 

ھاته  به رچاو. به  زۆر به  رگادا ده ڕۆیشتم. وه تاغه که  شپرزه  و تکه ڵ و پکه ه ، من ته نیام.
ھه زار بیری ســـه یر و سه مه ره  له  که لله مدا ده سووڕنه وه ، دن و ده چن، ھه موویان ده بینم، به م 
بۆ نووســـینی بچووکترین ھه ســـت یان بچووکترین خه یای ســـرک، ده ب تکای ژیانی خۆم لک 
ده مه وه  و ئه وه ش ناکرێ، ئه و بیرانه ، ئه و ھه ســـتانه ، ســـه مه ره ی که رتک له  ژیانی منه ، سه مه ره ی 
شـــوه یه ک ژیان و بیری به  میرات وه رگیراوه ، له وه ی که  دیتوومه  و بیســـتوومه  و خوندوومه ته وه  و 
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پووچی منیان و ھیچ خهیاوی و وجوودی ئهوانه تکای ھهمسهنگاندووه. یان پکردووه ھه ســـتم
ھناوه. پک

شـــتهکان و ئاۆز بیره دهشـــونم، بیره وهریم ناو یادداشـــتهکانی ده تلمهوه، له  جیه کهمدا
دم. وک بوونهوه، سوور گۆناکانم دهدا، چ دهکهوێ. وهژان ســـهرم پشـــته  دنن. زۆر بۆ مشـــکم
بو ســـهرم لک کهلله بمتوانیبایه  بوو خۆش چ بووم، ماندوو وایه پم چاوم. بهر دنمـــه لفه کـــه
بهردهمی بدهم. بیخهمه فی و ده ربنم خۆم که لله ی پچاوپچی بهشی خۆهمشی تکای و کهم

سهگهل.
راناگا کوێ ھیچ دهســـتی به که یه ک به ناکا. بوا بکا. کهســـ ســـهره ندهر لهوه که س ناتوان
له رووی مهرگیش ناکا، سات وه خۆ پیاو که مهرگیش ســـات بهم و بمره. بنوه ســـهر بۆ ده ن

نییه ...! نیازی ھاتنیشی و نایه که ێ، مهرگوهردهگ پیاو
خۆم. قۆشمهی ژیانی له دهترسن و من مهرگ له ھهموان

دخۆشـــم شـــتک ته نیا !ن وهالت و پیاو رازی نهب به  مهرگیش که زۆر ناخۆشـــه، دهمایهک
به جار ســـزده پیاوک ئوتریش له خوندمهوه رۆژنامهیهکدا له لهمهوبهر حهووتوویهک دوو ده کا،
دار داوه له خۆی تپهڕاندووه. ھهموو قۆناغه کانی بکوژێ، خۆی ویســـتوویهتی جۆراوجۆر شـــوهی
دوایین بۆ ئهوهی تا دهرێ، و..ھتد... ھناویانهتهوه خســـتۆته چۆمهوه خۆی پساوه، گوریســـهکهی
جاری ئهوه دهبێ، دهماره کانی ھهموو زل چهقۆیهکی به بدهنگه  و چۆڵ ماه کهی دهبین که جار
ھهندێ له گهڵ خۆکوشتن نادا، خۆکوشتن بیاری کهس نا، ده کا! دخۆشم ئه وه ده مرێ! سیزدهھهمه
ھهیه، دهسهتی چارهنووسه ئهوه بن. دهرباز دهستی له ناتوانن ئاکاریانه، و خون کهسه، ئاوتهی
دهستی له ناتوانم ئستا ئیدی دنم، به دی خۆم که چارهنووســـی منم ئهوه ئهوه ش به م ســـهرهڕای

به خۆوهتره.! من له ده کرێ؟چارهنووس چ ئهرێ بم، دهرباز خۆم له ناتوانم بم، دهرباز
بوایهم. منداۆچکهیهک بوو خۆش پم وا که راکشابووم ھهر دهدا! کهللهم له سهیر سه یر خولیای
وا ھهر بایه. تهنیشتم له لره  دهدا، تفی دهمی قووت و دهکوتم بۆ حهکایهتی که باجی“ش جا“گلین
دهگاوه حهکایهتهکهی خۆش ھند راوژکی به ئهو راکشابووم پخه فهکهمدا نو له شهکهت من که
باشی دته وه به مندایم شتهکانی له ھندێ وایه پم یهک. سه ر دهکه وتنه ھدی پوهکانم ھدی
ژیانی تهواوی ئســـتا نین. دوور لک زۆر مندایم لهگهڵ دهزانم وا بووه، ندو بیـــر. ھـــهر دهی
کههیه! ھههیهکی رابواردووه؟ نا....چ خۆشـــم دهم ئهوێ ئاخۆ دهبینم، خۆم ســـهمهری ره ش و ب
شـــت به ھهســـتم زۆرتر دهم ئهوێ بیره، له  چاکم نا، بهختهوهره، منداڵ وایه  ھه موویـــان پیـــان
ھه کهوت و به ناخۆش رووداوکی یان بچووک تهشـــهرکی تانه و خۆمدا دهروونی له  بهم ده کرد.
تهبیعهت و ســـهگ لهو ھه ی دهخواردهوه. و خۆم دهخافند به خۆیـــهوه زۆر بیرمی بـــۆ ماوه یه کـــی
ھندێ نییه . ناحهقیان مرۆڤهکاندایه ، خودی له دۆزه خ و بهھهشت دهن ئهوانه ی ری. من سروشته ی

به چهرمهسهرییه وه. ھندکیش و دهبن خۆشییهوه لهدایک به کهس
پی دهنووسم. جیهکه مدا له و گرتووه بهدهستمهوه که دهکه م سووره قههمه لهو لهتکه چاوک
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کردبوو. پهیدا ناسیاویم لهگهی تازه بهو کچهی و دام نووســـی خۆمم ژوانگهی بوو قههمه  بهو ھه ر
پۆگامه که دا لهنو وژه ر“بوو، دوایین جار فیلمی“گۆرانی بژ و سینهما. چووینه جاریش دوو ســـ
چاوم بوو پخۆش دهکوت“Where is my silvia?“ھندم گۆرانی شـــیکاگۆ بهناوبانگی بژی گۆرانی
سینهماکه ژووری ده زرینگتهوه. گومدا له ئستاش بهرزی و خۆش دهنگی راداشت. گوم نا، وک
ئهو رۆژک که رهنگه بهبیرداب ئـــهوهم نهمدهتوانی بمرێ. قهت ناب ئهوه وابوو پم ده له رییـــهوه.
بوو، سازیان خۆش پ زۆریشـــم ھهرچهنده دایگرتبووم، خهفهت دهنگی له ســـۆزهی .ب کپ ده نگه 
ھه ده ســـتا، دهتکوت ویۆۆنهکه له ســـیمی که دهنگه کان، ناهیه ک بوونه وهی نزم بهرز و لـــده دا.
سازهکه تکهوی ژیانمی پۆی و تکای تان دهخشـــنن. مندا دهماری بهسهر ویۆۆنهکه ئاڕشـــهی
به دهستی دهستم تاریکییهکهدا له خه یاییهوه. سهفهرکی دهیبردمه  و دنام پدا دهکرد. موچکی
ھه ســـتکی لهبیرمه لدهھات. منیش جۆرکی ســـهیرم بوون، کچه کـــه دا ماـــی. چاوهکانی خومار
ھه گهڕابوون. ســـوور رامووســـی، گۆناکانی لوهکانیم .ناب کوتن بۆ که بوو خۆش و خه فه تـــاوی
پ کایهم و وهردهدا دهستی له دهســـتم تنهگهیشـــتم، ھهر فیلمهکه کردبۆوه)له خۆمان(لک نزیک
لک که رۆژهوه دوایین له دهبینم، خهون دهتکوت ئیدی نووساندبوو. منهوه به خۆی ئهویش دهکرد،
نزیک ئهو له ماه کهی .ما و بیھنمهوه بچم ســـبهین وابوو بهن رۆژه . نۆ تا ئهمۆ ھه باین
له کۆنکدا گۆشهی له  لهوێ خۆمی بنم، لهگهڵ چووم ئهو رۆژه  ھهر بوو. مۆناپارسهوه  گۆڕستانی
په ژیوان خۆڕا بۆ له بوو. نازانم ھه و ھهور دهیلووراند. ســـارد بایهکی دابه زیم. زهمینی ژر واگۆنی
گامیهوه. شـــتک بهم نه دهویســـت، بوو یان خۆشـــم ناحهز بم که  لهبه رئهوهی نهک بوومه وه ،
چوومه ئیختیار ب بکهمهوه. ھهموو شتک له دڵ ده مویســـت بیبینمهوه ، ئیتر نهمویســـت نا، ھه ر
بدهنگییهکی پچابوو. سوورمهیییهوه شنلکی له خۆی ئهوێ دهرکهوانی دهرگا لهبهر گۆڕستانهوه،
روانیمه دهکرد. جوان پیاســـهم ھدی ھدی من گرتبوو. ئهودا بهســـهر دهســـتی سه رســـووڕھنهر
له سهر گۆڕهکان گیایهی و گژ ئهو و نایلۆنی گوی دانرابوون، گۆڕهکان لهسهر خاچانهی کلهکان، ئهو
بۆچی که دهھات ئیره ییم ده خونـــدهوه. مردووهکانم له  ھندێ ناوی روابوون. پهنایانهوه  یان لـــه
دهبرد مردووانه بهو بهخته وهرن!...ئیرهییم چهنده ئهوانـــه دهکوت خۆم ئهوانه نیم. به مـــن لهجیاتی
وابوو پم نه بردووه. شتک ھیچ به بهغیلی ئهوهندهم قهت ھهپروکابوو. خاکدا ژر له که  لهشـــیان
نییه لهبیرم ناکه وێ. کهس ھندێ وهدهست ســـانایی به و نیعمه تکی گهورهیه و بهختهوهری مه رگ

دهگا. چاوم مات کز و پچووبوو، چهندی
ل مردووهکانم دهتکوت نهدهکرد. ھهوا ســـهرمای به ھهســـتم چووبۆوه. له بیر کچه م به یهکجاری
کچه ئهو نهمدهویست نا...ئیتر گهڕامهوه . دهگهیشتم، باشتر ئهوان زمانی له زیندووهکان. تا نزیکتره
و بم ناھومد دهمویست که ومهوه . دوور کارک ھه موو له و شتک ھهموو له دهمویســـت ببینمهوه.
رۆژک چهند پیت بن. و ھهیت قسهکانم دهدا!رهنگه کهللهم له پووچ و ھیچ سهیر و فکری بمرم.
ببوو. قایم پووچه که و ھیچهکه شتی باوهڕم به بوو نازانم چۆناوچۆن ده گرتهوه. فام وهرهق به  بوو
قومار ده مویست نهدهھات. لهدهست ترم ھیچی نهبوو، ترم کارکی ھیچ دهگرتهوه. فام بهڕاست ھهر
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و سهعات ســـ کرد، رۆژک حســـبم ھنا. چاکی کهم. یهکجاری کرد خۆم بکه م. نیهتم به  داھاتوم
له وه رهقک لهسهر میزک دواتر لدهدا، بۆڕم پشدا له گرتهوه. فام به وهرقهکان یه ک لهسهر نیو
که له دووھهمیان وهرهقی لهسهر جار ئهو دادهنا. یهک لهسه ر بنهوه له دیکهم وهرهقی پنج ســـهر و
که لهسهر ئهوهی ئاوا...تا ھهر دادهنا. پشتهوه  له  وهرهقم چوار و سهرهوه له وهرهقکم پشتهوه بوو،
رهش خاکی که یهک ھهدهچنین لهسهر وام ئه وه دوای روو. وهرهقک دهکهوته شهشهمیش وهره قی

ھتد... .شا...بیبی...سهرباز...ده...نۆ...و بهڕیز بن. یهکدا بهدوای دوا سوور خاکی و
کهمتر ج یا پنج ئهگهریش دادهنـــا، ســـهرهوه له ئهوم ژره وهی وهرهقی کراباوه، ھه رجیـــهک
یهکم لهسهر دانه س س دانه بوو، دهستمهوه وهرهقانهی به ئهو دهکهوت. دواتر باشـــتر ئه وه بوایه
،ب زیاتر ماڵ شـــهش له ناب بهم لهســـهر ماهکانم دادهنا، ھاتبا وهرهقکی باش داده نان، ئهگه ر
تکای ھاتبا چاک فای ئهگه ر که واشم دادهنا ماهکان داده نا، سهر له جیا به خاهکانیشـــم ته ک
مندای به  فاه ئهو دادهنران، خۆیان ھاوڕهنگی یهکهکانی سهر له  بهڕیز خوارهوه، ماهکانی وهرهقی

پ رادهبوارد. و کاتم ببووم فر
ده کرد. تهختهیان بهرامبهرم کهس دانیشـــتبووم. دوو قاوه خانه  له لهوهپش حه وت ھهشـــت رۆژ
سمه لهژر جگهرهیهکی بوو، تاس ســـهری و چاوی ســـوورھوول و ده م که رهفیقه کهی، به یه کیان
قوماردا له من وانهبووه قهت : ده راداشـــتبوو گوی گهوجانه شوه یهکی به دانابوو و  شـــۆڕهکهی
گوتبا؟نازانم، چم لدهکردن، چـــاوم بدهنگ من مات و دهدۆڕنم. جاری نۆ ده جار لـــه بیبه مـــهوه.
بقووچنم که چاوم خه یادا ھات به وام جـــار چهند دهڕۆیشـــتم. بهب وازی ھاتمه کۆن و دوایه ش
ناخۆش بوو. مهرگکی ئهوه بهم تپهڕن، ســـه رمدا به تا تهگهرهکانی ماشـــینک به ر و خۆم بخهمه
دواتر دهکا. شتم بیره مابام. ئهو زیندوو ھهر نا؟رهنگه یان ئاســـووده دهبووم دهزان خودا داویهش
له که ئاپۆره یهوه ئـــهو نو له  تدهپهڕیم. حهشـــیمهتهکانه وه پ شـــهقامه و ریان چوار ھه روا له 
بگر و ھه ماشین، سیگنای دهنگی عهرهبهکان، داشقهکان، ئهسپی نای دهنگی بوون، ھاتوچۆدا
شـــکاودا گهمییهکی دهتگوت له مرۆڤدا نو چهند ملیۆن له بووم. تاقی تهنیا به کشـــه. و و گره 
مرۆڤهکان کۆمهی له فهزیحه تییـــهوه بهب دهکرد ھهســـت وام ون بووم. دهریادا له و دانیشـــتووم
په یتا ھهنگاوم پهیتا و دنـــاوه خۆم نه کراوم. بوبیانووم بۆ دروســـت بۆ ژیان وابوو پم راونـــراوم.
ھندکی تادهمام رادهوهستام، لبوو نهققاشی تابلۆیهکی دوکانانهی ئهو بهردهرکی ھهدهبی، له
خۆش پم و دهویست خۆشم که  بوو ئیشک تهنیا نهققاش، نهبوومه بۆچی که  دهخوارد حه سره تم و
بۆ دهتوانم دخۆشییهکی بچووک نه ققاشیدا له ته نیا رایه ئه و دهھاتمه ســـهر و ده کردهوه بیرم بوو.
سهردی دهیوانییه پشت چاویلکهکهیهوه له و پهنامهوه تدهپه ڕی له فهڕاشـــک خۆم ببینمهوه،
پیرهی فهڕاشه وهبیر پۆســـتچییهکهی ئران، وهبیر دێ؟نازانم!رهنگه  زهیندا به بیرکم چ کاغهزک،

کهوتبتمه وه. خۆمان مای
به جموجۆڵ پ ونـــهی ،پچ پچ بیری لنهدهکهوت، خـــهوم دهنا، لک دوێ شـــه و چاوه کانـــم
خهوم بوو، نه مۆتهکه لنه کهوتبـــوو، خهوم ھشـــتا چونکه نهبوو، خهون تدهپهڕین. به رچاومـــدا
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قورس و نه خۆش و ورد له شـــم سســـت، دهدیت. ئهوانهم بهم بووم، بهخه بهریش نـــه لکه وتبـــوو،
عاره قه شـــهی گیانم چاومهوه تدهپهڕی. پش له ســـهیره ئهو مۆتهکه دهکرد. ژانی بوو. ســـهرم
دهســـتهیهک خوارێ. دهڕژایه پهڕه په ڕه دهبۆوه . بو حـــه وادا له  کاغهزم دهدیت بـــوو. به ســـتهیهک
له ببوو پ برووسک و ژان پ ئهنگوستهچاو و شهوی نهبوو، روخساریان دیار تده پهڕین. ســـهرباز
ونه ئهو دهم؛ دهست مهرگهوه  به و خۆم نم لک دهمویست چاو تووڕه، سات و ترسنهر ھهیکه لی
مردوویهک دهخوالنهوه، خۆیاندا بهدهوری که گکان جهغزهکانی ھهدهدا. سهریان سهرسووڕھنهرانه
ئســـتا من. دهیانوانییه الوه ھه موو له که چاوگهلک ده خـــوارد، خولی چۆمک که  له ســـهر ئاوی
به پیاوک پیره ھنابووم. بۆ ھرشیان تووڕه و شـــت ونهی کۆمهک دتهوه، وهبیرم به  باشـــی
ددانهکانی پدهکهنی. تبیبووم، چاوی بهسترابۆوه، ســـتوونکه وه خوناوییهوه به چاوکی و ده م
بهسهر دهکشا. چاومیدا دهم و به سهکانی و سارد باه  به شهمشـــهمه کورهیه ک ده بریســـکانه وه.
بگونم. ده مویســـت ھه ده خلیســـکام. بوو، گژاوک ئه وهوه ژر له ته نافکی باریکدا دهڕۆیشـــتم.
لدان له  دم پموابوو دهگوشی، رک گهروومی سهھۆین دهستکی شانم. سهر ده نرایه ده ســـتک
و چاوانهی دهم ئهو گوێ. دهھاتنه شهوه وه بنهبانی تاریکی له شوومانهی ناه ئهو دهکهوێ. ناهکان،
ئهوانهدا ئاست له دهبوونهوه. ون و دهکهوتن وهدیار خۆڕا له ھه ر ئهوانه ببۆوه. پاک سهریان سبهری
خهو نهدهدیت، به ئهوانهم بوون. دوور زۆریـــش بوون نزیک ئهوانه ســـاتکدا بکهم؟له چ ده متوانی

لنهکه وتبوو. خهوم ھشتا چونکه
شـــتم دهکا، خهریکه بیرک بهم گهپجاڕ، بوومهته بۆخۆم ھهموان دهکـــهم. به  گاته نازانـــم،
کهس ئاخرهکه ی دهگـــرێ. ئه وکم وایـــه پکه نین جاری بکهم. بهربهســـت خۆم ناتوانـــم پکهنینی
یان خستووه نهخۆش خۆم حهوتوویهکه خوارد! فریویان ھهموان چیه، نهخۆشـــییهکهم من نه یزانی
بۆچی و دامگیرســـاند، ھهگرت جگهرهیهکم باڵ و حاڵ ب گرتووه، و نامۆم ســـهیر نه خۆشـــییهکی
نزیک لوم له مابهیندایه له  جگه رهیان دهسته چهپم که قامکی دوو نازانم. دهکشم؟خۆشـــم جگه ره

یه! نهخۆشی ئهوهش دهکهمهوه، بو وتدا به دووکههکه ده کهمهوه،
ھهموو به خۆم .ناب گاته بۆ بوو، حهتوویهک پدادێ. موچکم دهکهمهوه لهوه بیر که ئســـتا
پشدا له کردبوو. ساردی ھه وا بوو رۆژێ چهند کهوم. نه خۆش ده مویست دهدا، جهزرهبه شـــوهیهک
بیری که ئستا کردهوه . حهمامم خۆمدا بهرداوه، دهالقهی بهســـهر ســـاردهکهم ئاوه چووم شـــرهی
له کار ئیدی گوت خۆمم به دایانه ژان، سینگم و پشت با، پشـــووم ،دهســـتزم ھهده کهمه وه بل
دهکهم پیستر له خۆمی دهکهوم. بان و ج به و دهگرم سهیر رهشهیهکی  ســـبهی کۆخه کار ترازاوه .
دیسان .ســـهرمام بووب که نهکرد به وه  ھهســـتم ســـبهین بۆ ده کهم. توونا و تهفر و دوایه ش خۆم
کووژاندهوه، چرام داخســـت. پشـــتهوه له دهرکه م کرد تاریکتری ھهوا کردهوه، ســـات جله کانم کهم
وهک دهیلووراند، سارد بایهکی دانیشتم. سۆزهی ئهو سهرمایه لهبهر و کردهوه وهتاغهکهم پهنجهرهی
ھاتوچۆدا له ئاپۆرهیهی ئهو دهرێ، روانیمه ده بوو. ددانم شهقهشهقی له گوم ھهدهلهرزیم. موژۆکه
باهخانهکهوه شهشهمی نھۆمی لهســـهر تدهپهڕین، ماشنانهی ئهو رهشـــه کانیان، بوون، سبهره
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بیرهم ئهو ساتهدا لهو دنا، ھهر خۆم وک دابوو، دهست سهرماوه رووتمم به له شی ببوونه وه. بچووک
لهو ده مزانی ژیان پدهکه نیم. به دهھات. خۆم به پکهنینم بووبتم. رهنگه شت که ھات زهیندا به
منیش ،دهگات مردنی دهمی ھهتا دهکا، به شوهیهک کایه کهس ھهر دونیادا گهورهیه ی قومارخانه
سه رما ھهتبوو، وشـــک لوهکانم تهفروتوونام دهکا، وابوو زوو پم چون ھهبژاردبوو، قومارهم ئه و
بووم. شهی عارهقه کردهوه. گهرم خۆم نهبوو. کهکی دیســـانیش ھهدهســـتاند، گیانم چزه ی له

دهبوومهوه. رووت لهپدا
ھندکم سه رما خهوم لنه کهوت. ھهر ھهئهله رزیم. کهوتم، و بانهکهم ج لهسهر تا بهیان شهو
ب زانیم ئهوهش دهڕهوی. به تهواوی نهخۆشـــییهکهم شـــکاندبا ســـهرخهوکم گهکوو له بوو، به م
په نجهرهکه له بهر دهبوومـــهوه و رووت بهردهوام شـــهوانه و نهده خوارد ھیچم بوو رۆژ ئاکامه . ســـ
ھهتم، پاریسدا کۆنهکانی له برسییهوه زگی به بهیانی تا شهوک دهکرد. خۆم ماندوو دادهنیشتم.
نیوه شهقهی دانیشتم. تهنگهبهردا کۆنکی له شـــدار و سارد پلیکانکی له سهر بووم، شـــه کهت
و به نگی کز رووناکایی ژر له  تپهڕی. لهبهردهممهوه لهتر له تره به  مهست بوو، کرکارکی شهو
داماوه رێ. کهوتمه و دواتر ھهستام و تدهپهڕین. دهدوان دیت پکهوه مردکم و ژن گازه کهدا چرا
بووم ھز ب ئاخرهکهی ھند لکه وتبوو. خهویان شهقامهکان سه ندهی حاهکان لهسهر و ماڵ ب
چۆم و چه ق ئهوان لهالی دیدهنیم. دهھاتنه ھاوهه کانیشـــم نهبووم، نهخۆش به م کهوتم، جدا لـــه
وابوو پیان ده سووتا، زگیان پم ھهموویان دهگرت خۆوه به نه خۆشـــم رهنگی وهھا خۆم. ده خســـته
بۆ جرتکم ھۆدهکه دهچوونه دهرێ له دهگیرێ، ساتکیش دم دهمرم. دهمگوت ســـبهین و ناگهمه
ئهکتهری ببمه  ده بوو :دهســـت ب له دونیادا تهنیا کارکم له ره نگه دهگوت خۆمم به راده داشـــتن.

شانۆ!...
دهکهم!ھهمووان کایه نهخۆش رۆی دکتۆرهکان الی و دیدهنیم دۆستانهی ھاتبوونه ئهو الی چۆن
تهنیا چونکه ده گیرێ، دم دهمگوت ھهر ھهرچییه کیان پرســـیبا بهڕاســـتی نهخۆشـــم، پیان وابوو
موختهسهری ئشهیهکی سینگ دهنا ھه یه، ده وه گیرانی به پوهندی بی دهکرا پ و کوت مردنی

ناکووژێ. پیاو جارک به
رۆژ حهوت دهگرێ. دهســـتم بهسهردا نامۆ ھهستکی ده کهمهوه بیر ســـات بوو. ئه وه  موجیزات
ماهکه خاوهن له چاییهکم ھاوههکانـــم و ویســـتی پداگری به ده دا، ئهگهر بوو خۆم ئهشـــکهنجه
دهچوو. له ناو تهواوی نهخۆشییه که به بوو، ترسنهر دهبوومهوه. و بمخواردبایه وه چاک بویستبایه
ده گوت خۆمم به شه وێ ھه موو نهمدهخوارد. بهم چاییهکه بخۆم، پهنا نانهی ئهو بوو پخۆش زۆرم
دنا و ئهو شووشانهم دهڕۆیشـــتم ببزووم. خۆم جی له ناتوانم کهوتم. ســـبهی جدا ئیتر ئهوه له
بانهکه م و ج په نا بچووکهکـــه ی مزه تهنیشـــت دهخیلهی له تلیاک، له گردی کردبوون کـــه  پم
بکهم، چرته  خۆم جی له و نهمتوانی خستم دا جی له به باشی نهخۆشـــی که ســـات ھهتا داده نا،
جارک بوو. نه بان نهخۆشی لم و نهدهکهوتم نهخۆش چارهڕهشیان له و بیانخۆم. ده ر بنمه ئهوانه
کرد چاکتر ھه ســـتم بخۆم. چاییهک لهگهڵ بچووک نانکی تیکه  لبام ھاوههکانم یه کک له له الی
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سهختی گیان له ده ترســـام، خۆم له یهکجاری چاک بوومهوه ، به ھه ر خۆ، ســـهر ھاتمهوه و بوومه وه
خۆمه، له ھۆشم دهنووسم ئستا که ئهوانه نییه. بوو، جی باوهڕ مهترسی جی زۆر دهترسام. خۆم
ببۆوه؟ کۆ مندا له بوو توانایهک و ھز چ ئه وه لهبیرمه. چاک چاک ناکه م. پیت و ھه یت قســـهی
کوشنده ئه رێ، ژاری کهوم. نهخۆش بهڕاستیی دهب نییه . ئاکامکی کارانه له و ھیچ کام تگهیشتم
درۆ و به دهباری و باران رۆژێ ئـــهوێ دتهوه وهبیرم ،پ و کوت ژاری جانتاکهمدایه. وا لـــه وێ لـــه
کابرا به نیشـــانکم نو درۆ به ونهگرییهوه کی. بـــه بیانووی ئهوه م زهحمه ت ھهزار و ده له ســـه
کارتکردنهکهیم ئاسهواری خوندبوومه وه و حهکیمیدا کتبی دۆپتاسیۆم“که له دابوو.“ســـیانووری
دهست دهم و گرام بیست به ب برسی زگ ئاویلکه...ئهگهر کهوتنه سواری، پشوو گرتن، دهزانی؛ ف
مویشـــم له پچابوو، شـــیرنیاتمه وه جغجغهی له نهب با بۆ ئهوهی بۆ دهبا. دهقیقهیهک یان دوو
وهک که دهبوو؛ گرامک سهد ھهمووی خستبوو. بلووریم سهربهســـتراوی له شووشـــهیه کی گرتبوو،
وهگیر باشـــترم شـــتکی بم دهب خۆشـــییهوه به بهم خۆم دهگا. لهگهڵ بایهخ پ گه وھه رکی
وهگیرم خوداوراستان دهگهڕام، بۆی له مژبوو ئهو تلیاکهی پاریس! له ئهویش قاچاغ تلیاکی کهوت:
ئیدی ھهوهڵ. بهو ژارهی مردن له خۆشـــتره زۆر تریاک مردن به شـــوهی که که وت. خوندبوومهوه 

بخۆم. تریاکهکه دواتر و کهم نهخۆش خۆم به ڕاست ھهر دهمویست
دوو قهدرایی به ھلکهیه گزموولهکه که دهتگوت کردهوه، له گۆشهی دوپتاسیۆمهکهم سیانووره
نیو خواردم. و قایم کرد گۆشـــهکهیم چهسپ خســـت: به بهتام شووشـــهیهکی له  و گرامم لکردهوه
جار ئهو ھهمگرتهوه. دیسان ببوو، سور شووشهکه سهر نهکرد. ھیچ به ھهستم رابورد. سهعاتک
ئیتر رهنگه وهھا که خهوتم. جیه کهمدا له  و چووم دا. قووتم و لکردهوه پنج گرامکم قهدرایی به

ھهنهستمهوه!
ژاره ئهو نهکرد، ھیـــچ ھهســـتم به نا، دهکا. وت و شـــت وریا زیت و ھهر مرۆیهکی ئـــه و بیره 
پشووم جیهکه مدا له جانتاکهمدایه. له لهوێ ژارهکهش زیندووم، ئستا لنهکردم! کاری کوشنده یه
گوللهبهند پوهیه. گوللهبهندم دهتگوت مـــن نییه. دهواکه کارتکردنی ئهوه ھی به م ،دهب ســـوار
و بنمهوه  سهر دهب نییه، بهم باوه ڕ جی بی ناب بۆوه  ئهفســـانه کاندا باسیان کردووه . له که 
و خۆت بکهی دهب به زوویی چاری بایهخه، ب و بخود ب ئاکامه، ژیانم پی ماندووییه. بـــۆم.
و نژیانه وهم نالک به شتک ھیچ دهکهمه وه بیر ھهرچهندی نییه، گاته  جارهیان ئیدی ئهو بۆی.

کهسک... ھیچ شتک و ھیچ خۆش ناکا. ژین به دم
به جالنهی ئهو ده ڕۆیشتم. بۆئهوال لهوال دهکرد، پیاسه م وهتاغهکهمدا له بوو، لهبیرمه پهسرپرێ
دیوارهوهیه، به ونهیهک که کومد، ناو ئاونهی شوتن، چاو و ده م ته شـــتی ھهواســـراون، دیواره وه
که له چرپاکان، پوک بوونهتهوه ، بو له ســـه ری کتبانهی ھۆده. ئهو نو بان، چرپای و جـــ
بهم من چاومدا تدهپهڕن. پش به پهیتا پهیتا ھـــۆده، ســـووچی جانتاکانی دانراوه، ژر کومددا
بۆ منی سه رنجی و دیتبوو جیه ک له وهحشیانهیه م رۆیشتنه  ئهو ھاتمهوه ، وهخۆ له پدا نهمدهدیتن.
بوونهوه ری بلین ئاژهنی باخی له  جار یهکهم دێ وهبیرم کوێ، له  راکشابوو. نهمدهزانی خۆی الی
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دهڕۆیشـــتن. بهڕدا ئاوا ھهر بهخهبهر بوون خۆیاندا لـــه رکهکانی ئهو بوونهوهرانهی دیت. دڕنـــده م
ئهوانیشـــم بیر وهک ره نگب لھاتبوو. بوونهوهرانه م ئه و وهک منیش دهمـــ ئهوێ ئاوا. ھه ر راســـت
به خوالنهوه خۆڕایـــه ، له  رپیوانه وهکوو ئهوانم. ئـــهو دهکرد ھهســـتم خۆمدا دی لـــه ده کـــرده وه ،
بوونهوهرانهش ئهو دهگهڕامهوه . پاوانه. دهکرد ھهســـتم دادهدا دیوار به ســـاتک خۆم ده وری خۆمدا.
ھهر له گومهوه په نا ئهوه له کاتژمریش چرکی چرکه چی دهنووســـم. ئاوایان دهکرد... نازانم ھه ر
بهسامهی دهنگه ئه و دهرێ. ھه دهمه تووڕی په نجهرهکهوه له و ھهیگرم ده مهوێ بهرزبوونه وهدایه .

!دهکوت سه ردا به کوتهکک وهک کاتم تپهڕینی که
جله ناوم بردن. له ھهمبوو نووسراوهی و کاغهز ئهو کردبوو. تهیار مردن بۆ خۆم حهوتوویهک بوو
کراسکی نهکهوێ. وهچنگ چکنیان شـــتی پشکنیم شـــتهکانیان که دوایی تا فێ دا چکنه کانم
چاوی دکتۆر و الوه  ھنایه سهر جیه کهم له  منیان ده مک کرد، ھهتا لهبهرم کیبوو، نوی ژرهوه م
خۆش بۆنی بانهکهوهم کرد تا و ج به ئۆدکۆنم ھهگرت شووشه یه کی و پک بووبتم. رک لکردم
له نه بووم، دنیا ئهو جارهش نه دهچوو خهک وهک ئاکارهکانم له  کام ھیچ ئهوهی که له بهر ب. بهم
دهمزانی ناکهوێ. کهس وهبه ر به سانایی گهورهییه  و ئهو پله  دهتگوت ده ترسام. خۆم سهختی گیان

نامرێ... که س مفت به وا ھهر
خۆشم بهرچاو. ھاته دیتبوو لهوه وپش وه ک ھه رکامهیانم ڕوانین، تم و دهرنا کهسهکانمم ونهی
ئهوێ یادگارهکانی نا، نهبوو، خۆش پشم و بیانبینم دهمویست نهده ویستن. خۆشیشم و دهویستن
خۆم، من قازی بوومه نهبوو. پیانهوه دم کوت کرد، و لهت ونهکانم بوون. روون چاوم زۆر لهبهر
نهبووبتم، ھه ر واش رهنگه دروست کراوم. بزار تووڕه و زۆر نهبووم. من به زهیی بهڕهحم و پیاوکی
پچهوانهشـــهوه، به  نهدهترســـام، ھهر له مردنیش بهســـهرھنام، ل وای رۆژگار و ھندکیش ژیان
مهرگی مغناتیسی الی بۆ که ھهدابوو له مندا سهری سهیر و تایبهتی شتییهکی نه خۆشـــییهک،
لهمهوبهره. ساک شه ش پنج ھی ھاتهوه ، وهبیر حهکایه تکم نییه ، سه یر زۆر ئهوهش رادهکشام.
له س تمهنم بکم، تریاک فرۆشـــک ورده ئاباد"له چوومه شهقامی“شـــاه تاران له زوو به یانیهکی
بوو، دراو و ســـوور خهنه  له ریشـــی ئهویش دهیه. تریاکم دوو قان بایی گوتم: و به رده مـــی دانـــا
پیاو قهفهتدا به ھهر دهتگوت کردم، ل خسهیهکی لده دا. سواتی بوو، لهسهردا ســـپی کوکی
ھهر گوتی:نا، .دام و دهرنا قانییهکم دوو نییه. پووم گوتی:ورده خوندمهوه، بیری یا ،دهناس
نهکا رۆژه بهو خودا پی، کهلله و الوی، نه زان تازه  تۆ له ومدا: ل پرســـی. ھۆیهکهیم نایفرۆشـــم.

ل نهڕست. زۆرم ئیدی دهخۆی!منیش تریاکهکه شت که ی خۆت
گۆشتیانه. و خون تکهڵ کهسه. ھندێ لهگهڵ کوشـــتن خۆ نادا، خۆکوشـــتن بیاری نا، که س
له دایک ھندکان لهگهڵ خۆکوشـــتنیش نووسراوه، ته وی لهسهر کهســـ ھهر ئه رێ چارهنووســـی
منداۆچکه، وهک به تکایی خه کیشم و دونیا ژیان، روانیومهته به گاتهوه دهم ھه موو من .دهب
راست و ئیدی راکشم دهمویســـت به رچاو، ھاتۆته مانا ب و پووچ و ھیچ شـــتکی وهک وه ک عارک
دهمویست بوو، و نامۆ سهیر کارکی الی ھهموان خۆکوشتن چونکه  بهم خهونیش نهبینم. نهبمهوه.
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و ھهموو بۆوه بو قسهکه که جا بم، ھز ب لهڕو الواز و مردوو وهک نهخۆش کهم. زۆر پیس خۆم
بۆوه... سان راست له حهوت و کهوت نهخۆش بن: ھهتا تریاکهکه دهخۆم. بیستیانهوه،

دیدهنیم. ھاتنه کهس دوو نیوهڕۆیه. پاش ســـی نووســـینم. یادداشـــت خهریکی له  جیه کهمدا
ئاسوودهیه. گهدهشم و حهساوه لهشم گژه وه دێ، ســـهرم له تهنیا مامهوه. به رۆیشتن که ئســـتا
ھه وایهکی ناخۆشی ھهیه. یاوکی و سسته لهشـــم شل و نییه. تدا زیاتر و چایی شـــیر فینجانک
لهو گوم دیسان بریا لدهم. فیتوو به ھه وایه  ئهو دهمویســـت گامافۆنهکه بیســـتبوو، خۆشـــم له
خۆم. ویستی ب بهم زیندووم، وهڕهزم. لشی نه و خۆشـــه پ نه ژیانم ئســـتا بوایهتهوه. ھه وایه
دراوم. شهتهک پۆ زنجیری به ژیاندا بهندیخانهی له رایگرتووم، نهھاتوو له پســـان ده ســـتهتکی
گهوره ب حهپۆلی دهست چهند عهرهبی ده کهوتمه پاریس له مزگهوتی دهیانبردم و مردبایهم ئهگهر
بۆ ب ھهرچییهک .ده ســـتھه بزم دهکهوێ پیان چاوم دهمردمهوه ، دیســـان و ب ســـهرهوبهره،
خهسیم ئیتر نهبوو. گرنگ خســـتبایه م مهبالیشـــیان ئهگهر له مردنم دوای نهبوو. من جیاوازییهکی
لهو زمان دهھاتن، وه دهردنا، ونه کهمیان دهکرد. گابۆڕیان و شیوهن ماه کهماندا تهنیا له ھاتبوو:

پیتانه ی باوه. ھهیت و
کهسک چهند دهکردم، تاریفیان کهســـک جا چه ند پووچن. و تکای ئهوانه گهوجانه  پم وایه
دڵ وهبهر و زانم خۆبهزل مرۆیهکی من دهچوومهوه. لهبیر ئاخرهکهی بهم دهخســـتنهوه. وه درۆیان
میکرۆبی کۆمهڵ، بوومهته  من سه مهره. ب ژیانه ئهو درژه دانی لدهکهمهوه بیری ناکهوم. چهندهی
دوور بۆمه دهمه وێ دهدا، کهللهم شتی له خهکم، جارجاریش له زهرهر. ســـهرباری کی پوجوود
بم، توونا و تهفر بم، ون بچمه وه، لهبیر بچتهوه. لهبیر خۆشـــمم جیه ک بچمه دوور، وتان، زۆر
و بچمه سیبیری ونه بۆ دوور، شـــونکی زۆر بۆمه راکهم، و ب رزگارم لهده ســـت خۆم ده مه  وێ
به فر، بهفرکی ئاسمانی خۆهمشی، داره کاژهکاندا، له ژر دار ھهچنراوهکان، به ماه له نو لهوێ
ھیندستان، بچمه ونه بۆ بکهم. یا پ دهســـت نوێ ژیانکی و نو مووجیکهکاندا، بچم له قورس،
بچمه سهیروســـهمهرهکان، خهکه دارســـتانه چوپهکان، نو ھهتاو، زینی یان ژر پشـــه نگی
بکهم. شـــتک ھهموو ھهســـت به خۆمدا له دهمهوێ نهگا، زمانم له  کهس ،نهمناســـ جیه ک که س

نه کراوم. دروست کاره ئهو بۆ دهبینم وه ک بهم
وهک ،ب سهری گواوی ھهردوو وهک دارکم بووم. لهدایک به ھهه ھهر بکارهم، ته مبهڵ و من نا،
ھهپه، ئهوین، له له  پۆشـــی. خۆم گههکانی ھهموو له چاوم بووم. دین دوو ھهر له جوولهکهکه
خۆم بۆ وایه جاری ئهژمار. مردووهکان دمه جهرگهی له  من شتۆتهوه. ئیتر شتک ھه موو له دهستم
خۆمدا دی له ھهموو شـــتکم، و ھهموو کارک شـــیاوی وایه پم دادهڕژم. گه وره گهوره گه هی
دهتوانن ته نیا راناگا، کوێ دهنگیان به ھیچ و شتۆتهوه دهســـتیان له گیانیان ئهوانهی ئهرێ ده م:
ســـهمهرکی دێ؟چ چی کاری به دهگوت: خۆمم به دوایی بگهیهنن. ئاکام به گـــهوره  کاری گـــهوره

ھهیه؟.
ئهو تووڕ ھهدرته کهالکهکهت لگهڕێ با بکووژه، و خۆت لده  شتییه!نا، ھهمووی شـــتییه،
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نییه. ھیچ بایهخکی تۆ وجودی مهھنهوه، بوبیانوو نهکراوی، دروســـت بۆ ژیان تۆ بۆ، نوهوه،
کاری نهمتوانی نهھات؟بۆ بۆ به نازه؟نازانم ھنده بۆ مردن نازانم نایه! بهم له دهست کارکت ھیچ
نرایه که ھهقهکهم بوو ئهوهش دهدا، جهزرهبه خۆم بوو ب؟حهوتوویهک خهســـیم راپهڕنم و خۆم
وه بهر خۆم نهخواردووه ، ھیچم بکه م. بوا ناتوانم من نییه، بوا جی لنهکردم. کاری ژار مســـتم!
راست که  بهیانی گرتووه، باریکهم ئازاره وابوو پم شهوێ ھهموو خواردۆتهوه، سرکهم داوه، ســـهرما
ب؟تلیاکیشم نهکشاوه. به ک ئهو قســـانه پیاو کهیفتر بووم، به باشـــتر و ندو له ده بوومهوه

نییه. باوهڕ نا...جی لهبیره، تکا به ھهمووم
شانم لهسهر قورسیان بارکی دهی دامهوه، دی بوومهوه ، ئهھوهن ھندک ئهوانه نووسینی به
بیرهکانی له بمتوانیبایه خهک ئهگه ر بنووسی. شتک ھهموو بکرایه خۆش دهبوو زۆر ھهگرتووه .
والده کا پیاو که ھهیـــه شـــتگهل ھهیه، نا. ھهســـتگهل بم، پیان بمتوانیبایه خۆم بگه یهنم،

ھهیه. که مایهسی خۆی وه ک مرۆش زمانی ،نسهنگھه تر خه کی خۆی بیری بهپی نهتوان
گوللهبهندم من ئهرێ، نهبوو، ســـوودی خوارد تریاکم کاری لنهکردم. ژار پوهیه، من گوللهبهندم
بیارم با چوون، به کورهوهرییهکانم ھهموو که زانیم کهی ئاخۆ لناکا. کارم ھیچ ژارک پوهیـــه ،
له تریاکهکانم گزمووله و چووم بکه م، تهواو بازاڕییه شـــت نهبووه ئهو ت گووی زیاتر لهوه دا تا
ھهم دهبوون، ئاسایی تریاککی قهت لووله به  بوون، ســـ دانه  دهر، ھنایه مزهکهم چه کمهجه ی
کاتژمر تا ھهمقوڕاند، بنـــن، ھنایان. بۆ چام خوارهوه له  کرد داوام بوو، حهوت گرتـــن، ســـهعات
به دیوارهکهوه ونهیهی ئه و لهبهر چووم داخست. پشتهوه له ده رکهم نهھات. به شونمدا کهس ھهشت
مرۆیهکی چاوم لهبهر بهم ھـــات، زهینمدا بیرک به چ نازانم روانی، تم راوهســـتام، ھه واســـرابوو
ئهو ھهیه؟بهم منهوه  بـــه پوهندییهکی چ پیاوه ئهو گوت: خـــۆم بوو، ...به نامۆ بـــوو، نه ناســـیاو
دخۆشی یان خۆف و ترس شۆڕش، به ھهستم گهڕامه وه، دواتر دیتبوو. زۆرم دهناسییهوه. روخساره م
من بوای به  شتک ھه موو و بیکهم دهمویســـت کارهی ئهو کردبووم، کارانهی ئهو تکای نه دهکرد.
گا. دهوراندهوری ھۆده کهدا چاوکم به بوو. گاته پ تکایی ژیانم به پووچ بوون، و سهمهر ب
روانیمه کومده کهوه بوو. دهرکی به ئاونهیهی ئهو بهر چوومه  بوون. خۆیان شتهکان لهجی ھهموو
کهچ ملم مردوو وهک کردهوه، تۆزیک دهمم نا، وک ھندک چاوم خۆم. سوورھهگهڕاوی روخساری
کهس دهدهن دهرکه له ھهرچهندی ســـهره تا لدێ. بهیانی ئاوام ســـبهین گوتم: خۆمدا دی کرد، له
دنه ژوورێ دهشکنن. دهرکه ئاقهڕیزی دوایی خهوتووم. وادهب پیان نیوهڕۆ ھهتا وهم ناداتهوه،

تپهڕین. چاومدا پش به برووسکه  وهک بیرانه ئهو تکای دهمبینن، شوهیه بهو و
گزموولهی و ئاســـپرینه حهبی ئهوه گوت لهســـهرخۆییهوه به خۆمم به ھهگرت، ئاوهکهم لیوانه 
کرد دا. ھهستم یه کدا قووت دوای به سھهمیشیانم و دووھهمی شهژاوییهوه دا، به ھهوهیانم قووت
کشـــراوهکهم نیوه جگه ره وکهوت. دهکوتهم لدهھات. تریاکی بۆنی دهمم بووم. لهرزۆک ھندک
کرد دهســـتم و ھنا دهرم بوو، گیرفاندا له خۆشـــم بۆن حهبکی تهپلهکی جگهرهوه. خســـته  نو
تکای گا. ھۆدهکه دا ده وری دهوران بـــه چاوکم دیتهوه . ئاونهدا لهبهر دیســـان خۆم به  مژینی.
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ئهفالتوونیش سبهین ترازاوه. کار کار له ئیدی گوتم دی خۆمدا له بوون. خۆیان شونی له شتهکان
لفهکهم پک کرد، و و بانهکه رک نون تهنیشت چرپای زیندووم کاتهوه! جلهکانم لهسهر ناتوان
بهشکی داھات. تاریک ھۆدهکه  داکشا. چراکهم دوگمهی لدهھات. ئۆدکۆنی بۆنی دا. خۆمدا بهسهر
دهھاته پهنجهرهکهوه شووشـــهی که لهودیوی الواز رووناکییهکی بـــه تهختهکه خوارهوهی دیـــوار و
خهوتم، ئره. گهیاندۆته خـــراپ کارم یان چاک نهبوو. کارکم ھیچ ئیتـــر داگهڕابـــوو. ژوورێ، روون
به ھهمووانم ھهرچه ند بکا، و قۆشمهگه ری ب پرسیم بۆ ئهحواڵ کهس نه کا دهترسام تالمهوه، لهوه
دهکۆیهوه، شـــت له زۆرم ســـاتهدا لهو گهڕن، لم ھهتا نهخهوتووم، شـــهوکه چهند گوتبوو که 
باشی به دهمویست لهبهره، خۆشم سهفهرکی یاکوو پش، ھاتۆته  بۆ ســـهیرم رووداوکی ده تگوت
ده نگی لهگه کوو بوو. دهرهوه لـــه  گوم جهم کرد. بهم ھۆشـــم بکهم. پ ھه ســـتی و مردن بچژم
ھیچ زیاتر رابورد و یا شـــتک دهقیقهیهک ده دهقووچاند. نهدهما، پیوهکانم دـــم پیـــه ک دهھات
نه و نهدهترسام خۆم کارهی لهو بهم سهری خۆم قاڵ کرد، جۆراوجۆرهوه بیری به نهبوو، ھهواک
به ھهستم بووم، پشدا قورس له  بوون، بهکار دهست گهردهکان کرد تاکوو ھهستم بووم، پهژیوانیش
ھهزم باشی به خواردهمه نی دهمانهی ئهو ناخمدا بوو، وهک له زیاتر ھهسته ئهو دهکرد، ماندووبوون
کردهوه. چاوم بزاوت. دهستهکانم سهند. پهرهی سهریشـــم و سینگ بهرهو ھه ســـته  ئه و نه ب. دوایی
لدانی دهدا، قووت دهمم تفی زۆر به ھهتبوو، وشک بوو، دهمم لهســـهرخۆیه. تینووم زانیم ھۆشـــم
دهچته گیانمهوه تهواوی له خۆش و گهرم ھهوایه کی دهکرد ھه ستم ماوه یهک دوای دهبۆوه، کهم دم
لهو و ھتد...ھهر نووکی لووت قامکه کان، سهری وهک بوو. لهشه وه به شـــه زهقه کانی له زۆرتر ده رێ.
بۆ و ناخۆشه دهستهیهک بۆ ھهواه ئهو  که ھاتهوه وهبیرم بکووژم، خۆم دهمهوێ دهمزانی ساتهشدا
که بیر کردهوه وام بوون. و پکه نیناوی پووچ وهک منداۆچکه ئهوانه تکای سهیر بوو، پم خۆم
نهگرین، یان بگرین نا، یان بن خهکی خهفهتبار دهمرم. ئیدی ئاسوودهییش به و ئاسووده م ئستا
یان بکهم جووه  نهبادا دهترســـام ،ب بهجج کاره ئهو بوو خۆش پ زۆرم ھهیه. چ بایه خکـــی
ھهموو ئهو دوای نه کا که  دهترسام لهوه زۆرتر بگرێ. تریاکهکه کارتکردنی به  پش بکهمه وه بیرک
یا بکهم ھاوار ناھومدیدا له من و ب ناخۆش ئاویلکه دهترســـام بمنمهوه. زیندوویی ته قه لالیه به
،ب ناخۆش ســـهخت و ھهرچهندهش گوتم بهم ھهروه ک .ب فریامه وه به که بانگی کهســـک بکهم
ببزووم خۆم له جی ناتوانم خهوم لدهکهوێ، ناکهم. ھیچ ھهست به من و ده کاتهوه  ھدی تریاکهکه

داخراوه ... پشتهوه له دهرکه ش بم، شت یان
بهردهوامی کاتژمره کهم چرکهی ھه دا، سهریان مشکمدا له  بیرانه ئهو باشی لهبیرمه. به ئهرێ
و گوم تیژتر دهتگوت دهڕۆیشـــتن. میوانخانهکه دا له که دهبیســـت پی خهکم ده بیســـت، دهنگی
وهک بھۆش کهوتبوو، وهژان سهرم پهس، ببوه دهمم دهدا، ھهستم دهکرد گیانم چ بووه. سووکتر
له دهرێ. دهھاته ھور جـــارێ و جارێ توند ھه ناســـهم بوون، قووچاو نیوه  چاوم کـــه ال کهوتبووم،
دمه دهرێ. لهگهی منیش دهتگوت دهرێ. ده قوھه خۆشه گهرما ئهو پستمهوه کونه کانی تهواوی
بیرم با خۆش پ چۆنم بووم، دخۆشـــییهکی ســـهیردا له ،ب بهپهلهتر بوو رهوته که زۆرم پخۆش
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ھهرچهندهی دهگرم. ئـــهو گهرمایه ھاتنه دهری به پش دهکرد ھهســـتم جووبامه وه ھهر ده کردهوه.
پشت تالمهوه، کهوتمه سهر دهرکشا، راستهم لهژر سینگم دهستی بوو. باشـــتر خهوتبام ره حهتتر
بۆوه. خراتر تریاکهکه کارتکردنی لھاتهوه و ئه و حاهم دیسان بوو. ناخۆش ھندک و راکشـــام.
بوو پم سهیر ببوونه وه، و گهوره بهھز ھهستهکانم مردن بکهم. به ھهســـت و دهمویســـت ده مزانی
لهشـــمه وه له بهتام و خۆش به شـــوه یهکی ھه ســـتم دهتگوت تهواوی بۆچی خه و نهیبردوومهته وه؟
ســـ دوو ھهدهکشـــا، پم وایه ھهناســـهم ھوری به دهھات. ترپهی ھدی دم ده ڕژته  ده رێ.
نه مویست و وهمم نهداوه دراوسکهمه، زانیم دهرگهی دا، له  کهسک ماوهیهدا لهو تپهڕی، سهعات
وهتاغهکهم ده رکهی کرانهوه ی قووچاندمـــهوه. دهنگی دیســـان و ھهنا ببزووم. چاوم خۆم له  جی
خۆش بیری دهدا حهولم بوو. ئهوانه ھهموو له  گوم لدهدا، فیتووی شوشـــت، دهستی ئهو بیســـت.
سازیان دانیشتبووم، کهشـــتیدا رۆژهی له ئهو دهکردهوه، ســـای رابردوو له بیرم بکه مهوه، و به  تام
بیر لهو دانیشتبوو، رووبهڕووم که ژیکهه کیژۆهیهکی کهشـــتی، جۆالنهی زهریا، شـــه پۆلی لده دا،
دهکهم، رمبازن حهوادا له  و رواوه ل بام دهتکوت ھهدهھاتم، دوایدا به  دهکرد، مهلـــهم و فیکـــرهدا
ئهو ئه وه وایه پشنگی وهک جیاوازییهکه ی نایه. لهگوتن که شـــوهیه ک به  بووم، چاالک و ســـووک
له رووناکایی شهبهنگی لدێ که دهی وهھای تریاکدا دهیبینین، له کهیفی ئاســـاییهی رووناکییه

.ده ب جۆراوجۆر دابهش رهنگی به که دهبینی، ئهماسکهوه چلچرایهک یان پشت
جادوو پیاو دن، ھهروهک جادوو پیاوهوه  بیر بـــه  که پووچانهی بیره و خه یاڵ ئهو له و ســـاته دا
بهخۆیهوه لهبهردن بهشکۆ و شوهیهکی خۆوه  له  و سرک خهیاکی سه رسووڕھنهرن، ھهر دهکهن،
فهزا ،گـــه وره دهب یهکجار ،ب تپـــه ڕ مرۆڤهوه بیری له یان روانگهیـــهک تاپۆ ده گـــرێ، بتـــوو

پناکرێ. ھهست زهمان تپهڕینی ،دهماسھه
خهوم دهکرد ھهستم بهم دهداوه ، شهپۆلی له شم له بهرزتر ھهستم ببووم. قورس ساتهدا زۆر لهو
لهبیرمه، و پشکووت مندا له تریاکهوه  مهســـتبوونی و کهیف له که ھهســـتک دوایین لنه کهوتووه.
دهکهومهوه، دوور و دهکرد دهڕۆم ھهستم نهدهبزووت، لهشم ببوون، س سارد و که:قاچهکانم بوو ئهوه
دهدام، ســـنوور گهمارۆی ب خهفهتکی و خهم دهبوو ته واو تریاکهکه کارتکردنی لهگهکوو به م
وهک زیاتر سهعاتک نیو بوو، بوو. سهرمام ناخۆش و زۆر دژوار خۆیه. لهسه ر ھۆشم دهکرد ھهستم
سووتنهر، یاوکی گرت، دواتر یاوم دهبیسترا، ددانهکانم کهوتنی دهنگی وک ھه لهرزیم. موژۆکه
ئهوه لکردهوه بیرم شت یهکه م ببوو. سوار پشووم ده گیرا، دم بوو، ئارهقه شهی له شـــم ھه موو
گیان له ســـهرم نهلوا. بلوێ، دهبوو که جۆرهی ئهو نهکرا، خوری. بـــۆوه رســـتبوو بوو که  ھهرچیم
له گهم نه ھاتوو گوتن له و بهدبه ختیهکی ھزکی رهش که دهمزانی مابوو. ســـووڕ خۆم ســـه ختی
دوگمهی چراکهم سووڕاند، کردهوه، راست خۆم ھندک جیه کهم لهسهر زۆری مهچهکه دهگرێ. به
درژ تهختهکه دانرابوو، پهنا ئهو ئاونه بچکۆلهیهی لهسهر چرپای بهرهو دهستم نازانم بۆ ھهبوو،
دهڕژایه له چاومهوه فرمسک رووهوه نهمابوو، به چاوم ھهئاوســـابوو، رهنگم و دهم روانیم که کرد.
چراکهم کووژاندهوه ھات! تکهڵ دم کهم النی گوت خۆمم به بوو، ترپه دا له توندی به زۆر دم خوار،



2
0
11 ٦٥ ژماره 

سیانزهههم 128 سالی

سةردةم

کهوتم. جیهکهدا له و
دایه گوی الم، ھاته دکتـــۆر وام! ئازا گوزی وهک نا، باشـــتره. ئهوڕۆ نهھات، تکهڵ نـــا، دـــم
لهو ھهروا گرت. له شمی یاوی پلهی کرد. زمانم له  چاوی دهمارهکانم، کوتهی دایه گوی دم، ترپهی
دونیاش ھهموو و له ژوورهوه دهیکه ن ھاتنه  گهکوو له ھهر ھهموو دکتۆرهکان ئاساییانهی که کاره

ھهروا باوه.
دهردکم چ نازان کهس دهردمه! چ مـــن نهیزانی ھهر ،دام خۆمای و دهرمانـــی دهوا ھندکـــی
ھهشـــت حه وت له ســـه ر ئهو چرپایه ئهوه دهبن، گاته بۆ ھهر بۆدین و و دۆدی ئهو دهوایانه ھه یه .

عهجهب شتخانهیهکه! خوای به دێ. پکه نینم خۆمه وه له بهر من کردووم، ریز دهوایان بۆ جۆره
و ماشـــین ســـیگنای دهنگی دێ. دهنگی گومهوه  پهنا له وا ھـــهر کاتژمرهکه چرکـــه  چرکـــی
گهی دیوارییهکه، گوێ. دهڕوانمه کاغهز دهھاتنه دهرهوه ماشینه گهورهکان له ھاڕهی و دووچهرخه
باندهی دوو بهناو ناو چهکانی سهر له پوهیه، گوی ســـپی ھشۆی ئهرخهوانی ســـیر و باریک و
کراوه. دارکاری ده ی لهشم کزهمه، ده  نییه. تدا چی سهرم ھه نیشتوون. یهک رووبهڕووی رهش
لیان که ماونهتهوه، تایبهته شوه بهو ھهر لیباسه کان، کومدی سه ر داونهته فم رۆژنامانهی ئهو
چۆنه ســـهیره پم بگانهم، چاوی خۆم لهبهر خۆم و غهریبهن، نامۆ ھهموان دهـــی ھهر ده ڕوانـــم
ده یانبینم خهکانهی ئهو لرهم؟ بۆچی دهڕۆم؟ بهڕدا بۆچی دهخۆم؟ بۆچی ،دهب برسیم زیندووم؟

دهوێ؟... لم چییان و کن
لهدهست زۆر. ھیچم و که م ب ھه م، که شوهیهی بهو ھه ر ده ناسم، باشی خۆم به ئیدی ئســـتا
له خولدان، و دهور له  بیره کانم سات لهگه ڵ ســـات کهوتووم. تهختهکه لهســـه ر مردوو و نایه ، ماندوو
به ھه ست مرۆ نهره ساتتاڵ و ترس چهنده چووه. بهسهر حه وســـهله و تاقهتم بازنهی ناھومدیدا.
بگانه و نامۆ ھنده  چاوم لهبهر پدهکه نم، روخسارم به خۆم ئاونه دهڕوانمه که دهکا، خۆی بوونی

نهبتهوه... ھهر گاتهجاڕانه یه و
ئهفســـانه کاندا له که گولله بهند پوهیه ، گوللهبهندم ھات: زهیندا به بیره م ئهو جار چهند ئـــه وه
و قسهیهکی گهوجانه ھهموو به بوام ئســـتا بوو. موجیزات منه. بهســـه رھاتی ئهوه  نووســـیویانه،
ئستاکه بوو، موجیزات تدهپهڕن. بهرچاومدا به سهمهره و ســـهیر بیری ھهیه، درۆ و دهلهســـهیه ک
پشـــتیوانی و بهدبهخت. بهختهوه ر کردووه، دروســـت گیانلهبهری چین دوو خودا که بۆوه بۆم روون
پدهدا. پهره خۆیان به دهســـت دووھهمیش ھهر ده ســـتهی ئازاری و جهزرهبه و یهکهمه ده ســـته ی
گهل کهس له  بهدبهختی فریشتهی و و ناچیزه ھزگهلکی دڕنده که بوایه ئهو سه ر ئستا ھاتمه 

دۆپا. بوونهته
دهمهوێ ھهگرت. پنووســـهکهم و رۆیشـــت. کاغهز ئســـتا دکتۆر مامهوه، تهنیا به ئاخره که ی
ناتوانم که یهکجار زۆرن، لهبهرئهوهی یان نابهم، شک وا شتکی که یان ئهوهی نازانم چی؟ بنووسم،
بگریم بمتوانیبایه  ئهگه ر نا. رهنگه یان بگریم دهتوانم ورانیه. نازانم ماڵ بۆخۆی ئهوهش بنووســـم،
قژم ئاونه ، روانیمه و شـــوورهکانم لھاتبوو. شـــت وهک ناتوانم، ھندک دی ئهھوهن کردبامهوه!
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زۆر ،بووب ئاوا من و چاوی دهم نهدهبوو ھهر وایه پم بوون، جووه و ب زهق چاوم تکئابوون.
دهزانم که ھهر ئهوهنده دهکا. جاڕزم بیره ئهو ئیدی ھه یه. جیاوازی لهگهڵ بیریان رواهتیـــان کـــه س
له رقم دهکهمهوه بیر خۆمه، له رقم دهڕۆم ڕدا بـــه که خۆمه ، له رقم خواردن کاتی رقـــم لـــه خۆمه.

قۆشمهم! زۆر خۆمه.
بوام ئیدی بوو، مار ژاری ئهوه  بهدهره ، مرۆ له دهستهتی که ھزکه چهند ترسنهرم!نا، ئهوه
تریاکم لنهکردم، کاری خوارد ســـیانوورم تناکا. کارم شتک ھیچ ئیدی ھهیه! شـــتانه به و جۆره
ناکا، ئاخۆ ئهو بوا کهس نا، دهمرێ! ئهژدیھاکـــه دا پوهم ئهژدیھاش زیندووم! ئهگهر ھه ر خـــوارد
ئاخۆ بوون؟ زیاتر ئاســـایی له رادهی ئاخۆ نهبوون؟ پویســـت بهڕادهی ئاخۆ ببوون؟ خراپ ژارانه 
ژار دهکاته من دهســـتی ئاخۆ چاولکردبوو؟ ھهه به ژارهکهم خواردنی رادهی دکتۆریدا لـــه  کتبی
بیرم سهیر نین. دتهوه تازه و دهچن، دن و مشـــکمدا له جار ســـه دان بیرانه ئهو نازانم نۆشـــاتر؟
ئاخۆ دهوراندهورم دهدا، خۆیهوه به بته نن ئاور به چواردهوری دووپشـــکک که  ســـات بیســـتوومه

نیه؟ ئاور جهغزی
دوو کۆبۆتهوه، تدا ئاوی که شیروانییه که رهشـــی لواری لهســـهر وهتاغهکهم، پهنجهرهی له  به ر
له تر ئهوی دهکاتهوه، وهرده دا، ســـهری قیت ئاوهکه ده نووکی له یهکیان ھهنیشـــتبوون، چۆله که
و جریوه جریو کهوتنه ھهردووکیـــان جوومهوه، من دهدۆزێ. خۆی و بـــووه مات ته نیشـــت ئهوهوه
پهڕیو رهنگ ھهورهکانهوه ھهتاو پهه  پشت له جار جار ھه یه ، و ھهور دا. بایان له شهقهی پکهوه
ژر له  خهفهتاوین و و رهش دووکهوی، ھهموان رووبهڕوو بهرزهکانی ماه دهنون؛ خۆ و دهر دته
بهدفهڕانهی وهرهقه  ئهو گوێ. دته شـــاری کزی و دوور دهنگی ماونهوه . و بارانیهدا قورس ھهوا ئه و
له ھه موو مزهکهمدان. دهخیلهی له  لهوێ دام، فریویان درۆزنانه ی وهرهقه  ئهو پ دهگرتنهوه، فام

دهگرمهوه! پ فایان ھهر ئستاش ئهوهیه سهیرتر شت
خۆوهتره . به من له  دهکرێ؟چارهنووس چ

و بتهوه  لهدایک دیســـان بیتوانیبا ژیانی ھهیه که له ئه زموونانهوه بهو ھهر پیاو خـــۆش دهبوو
ھه یه؟ سوودکی مندایه؟ لهدهست ئاخۆ ژیان؟ کام بهم بکاتهوه ! پ دهست سهرلهنوێ خۆی ژیانی
چارهنووسی شووم ھهیه ئهستره یهکی وا ترســـنهر بهسهرماندا زان، ھی و بایهخ ب ھزی ھندێ

بن... ورد دهشیانهوێ دهبن و ورد ژر باریدا له دهکا. دیاری بۆ
لهکیس  ب ل مرۆڤایهتی بۆنی مندا له ئه وهی ددایه، له قینیشم نه ھه یه ئاواتکم نه ئیتر  
من حه یوان. یان ئینسان یان فریشته ببته ده ب یان مرۆڤ ژیاندا له .ب ون لگهڕام خۆم بۆ چووه.
لهدایک داده  ب و ناشی زان، خۆ به زل من بوو. ون ل بۆ ھه میشه ژیانم له وانه . کام ھیچ نهبوومه 
سبهره ئهو ناتوانم وهشـــون بهر. ئیتر تر بگرمه ریهکی مهحاه بگهڕمهوه و ئســـتا بووم، ئیدی
راســـتهقینهدا وایه له پتان که  ئوه ھهچم، تک بگرم، مه چهکه  ژیان که وم، لهگه ڵ ب ســـهمهرانه
و ببهخشـــم کهس نه  نامه وێ ئیتر من دهســـته وهیه؟ به پکراوتان بوا پتهو و بهگهی ده ژین کام
داھاتوو، ببمه چاو دهمهوێ ھهنگاو بنم، راســـت بهرهو نه و بۆم چهپ الی نه بۆ نه  ببهخشـــرم.
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به رمهوه. لهبیر رابردوو دهمهوێ
خهیاته ئهو ئاۆزه، شتانه و بیره ئهو بشارمهوه، خۆ سهربردهیه  چارهنووس و لهو ناتوانم نا،
چاو له  ب ھهرچییهک نین؟ راســـتهقینه  ئهوانه ئاخۆ دن، بیرمدا به ســـرک و برووسکه ئاســـایانه
چارهنووســـی بهر ناتوانم له بهم وایه ئازادم، دهنونن. پم سروشـــتیتر من ریهکانی و بیره  بهج
و ھیچ پووچی، و دهکش. ھیچ ئهوالوالم به دهستیدایه، له بکهم. ھهوسارم حاڵ خۆڕاگری به خۆم
ژیانی ئخه بن، و دهســـته  لهگه ی نه دهتوانن و دهرباز بن له دهســـتی ده توانن نه که پووچی ژیان

سهرکور. و گهوج
نه   و ده وێ خۆش ھیچم نه خهویشـــم لکه وتووه، نه و ســـهر دهبهمه نه ژیان ئیتر     ئســـتا
دخۆشیم که  تهنیا شتکه ھاوهمه، تاقانه  مهرگ. ھاودهمی و دوناس من بوومهته ھیچه. له  رقیشم
به سهر منیش نابهم، مردووهکان به ئرهیی ئیتر دتهوه، وهبیر مۆناپارســـم گۆڕســـتانی ده داتهوه .

زیندهبهچاکم... من لهگهیانم، منیش ئهوانم، دونیای
قهه م  کاغهز و بۆ شتۆکه، دهم: خۆم به نووسیم؟ چییه قسه قۆڕانه ئهو ماندوو بووم،  
کهسک، دهست قۆڕانه بکهونه ئه و قسه نهکا بهسه. پیت ھهیت و ده، قسهی فی ھهده، تووڕ
شت بۆ ھیچ نامگرێ. بایه خ کهس رووی من بهم (ندهسهنگکهســـه چۆنم ھه واب ئهو (ئهگه ر
،ب ســـهیریش منهوه لهبارهی ئهوان بیری ھهرچهند پده کهنم. تیدایه ئه وی و دونیا بـــه دانانـــم.
نازانن ئیدی پدهکهنن، من به ئهوان کردووه . موحاکهمه خۆم سهیرتر لهوه  زۆر پش له وهو من نازانن

بزارم. قۆڕانه قسه ئهو خونهرانی له ھهموو و خۆم له من پدهکهنم، پ زیاتریان من
له   خۆی بۆ بهم بوو، مزه کهیدا جهعبهی له وهره قه دهســـتهیهک لهگهڵ     *ئهو یادداشـــتانه 

چووبۆوه. لهبیر ھهکشانی ھهناسه و کهوتبوو جیهکهیدا

١٣٠٨/١٢/١١ پاریس

سهرچاوه:
روزگار تھران:انتشارات کرد؛گزیده داستانھای کوتاه، گم را مردش که صادق(١٣٧٧)زنی ھدایت،
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نووسینی : ئه لبرتۆ مۆراڤیا
له  فارسییه وه : یاسین عومه ر

 نة خؤشيية كى  سة ير

ڕۆژك دوو زانا له و وته  دووره وه ، گه یشتن. ده یانوت به  دوای  ڕگاچاره یه كه وه ن بۆ نه خۆشییه كی  
درم كه  له وێ  بو بۆته وه . ھه ر یه كسه ر دوای  گه یشتن، چوونه  سه ردانی  كاربه ده ستانی  پزیشكیی  
نه خۆشخانه كان  و سه نته ره كانی  لكۆینه وه . له  ئه نجومه نی  زانایانی  ئمه دا پرسیاریان لكرا، باسی  

كام نه خۆشی  ده كه ن، یه ككیان ئه م ڕونكردنه وه یه ی  خواره وه ی  ڕاگه یاند:
«نه خۆشییه ك له پ ده رده كه وت، ب  سه رھه دانی  تا و له ش داھزران یان نیشانه گه لكی  له م 
خۆی   واقیعیانه وه   دیدكی   له   سه ره كی  گۆڕانكی   شوه ی  به   نه خۆشییه كه   له به رئه وه ی   چه شنه . 
له   نه خۆش شه وك ده نوت،  دیكه   ده ربینكی   به   واقیعیه ت.  نه خۆشی   بۆیه  ده ن  ده رده خات، 
باركدا كه  دنیا چۆنه  ئاوای  ده بینت و به یانی  ڕۆژی  دواتر له  خه و ھه ده ستت و له  باركدا دنیا به و 
جۆره  نه بووه  و نییه  ده یبینت. ئه و كات ده چته  قۆناغكی  نه خۆشییه كه وه  كه  پی  ده ن قۆناغی  
بباوه ڕی . نه خۆش به رده وام چاوانی ھه ده گۆفت، سه ری  ده جونت، چنۆك له  خۆی  ده گرت، 
ئاوی  سارد ده پرژنت به  ده موچاویدا، ته نانه ت خۆی  ده سوتنت یان خۆی  بریندار ده كات، به  
كورتییه كه ی ، كردارگه لكی  ل  ڕوده دات كه  مرۆڤ كاتك به و شوه یه  ده یبینت، باوه ڕی  پ ناكات، 

به  خه یای  ئه وه ی  خه و ده بینت یان مه سته .
ڕۆژی   كه   ده نوت  ئومده وه   به و  شه وك  ھه موو  نه خۆش  ده خایه نت،  زۆر  بباوه ڕی   قۆناغی  
دواتر دوای  له  خه وھه ستان، دوباره  نیگایه كی  ئاسووده  و ونه یه كی  ئارامیی ھه میشه یی له  شته كان 
ھه یه ،  چاره سه ركردن  ئه گه ری   كه   ئه وه ی   خه یای   به   نه خۆش  ڕۆژك  چه ند  له دوای   بدۆزته وه . 
ده چته  سۆراغی  ده وا و ده رمانگه لكی  كاتی ، له م ماوه یه دا نه خۆشییه كه  وه ك قارچك گه شه  ده كات.
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ڕاستهوخۆ شوهیهكی به نه مانهوێ گهر كاتییه، دهرمانگهلكی به  سهبارهت قسه وتم ھهروهكو بهم
نهخۆشییه كهش ب سوودنو تده گات دهرمانهكان زوو نهخۆش زۆر دهرمانی فبازان. دهواو بین
نه ده كاتو كار نه ئیدی  دهبت. نائومد  و ھیوا ب كات ئهو  دهكات، تهواو خۆی ماوه كهی

دهیپهرژته نه و دهخوات نان نه پدهكهنتو
دهھنت، ھاوڕكانی له  واز خزانهكهی. سهر
دهبات بهسهر پخهفدا ناو له ڕۆژگاری و ڕۆژ
ناو مۆتهكه ی دهی بنوت. دهدات ھه وڵ و
مۆتهكهی له  خهوهكهی مۆتهكهی مۆتهكهیه،
له نائومدی قۆناغی باشتره. پ بداری
سهرئه نجامیش درژتره. بباوه ڕی قۆناغی
ناكات پویست لرهدا دهمرت. نهخۆشهكه
ئارهزووی بكهم كه ئهو به ویستو ئهوه  باسی
مردن پیوایه لهبهرئهوهی دهمرت، خۆی
وهل ھیچه. نهخۆشییهدا ئهو لهبهرامبهر
ھهیه. خۆی تایبهتمهندیی  مردنهكه یشی 
مردندا، ساتهوهختی له ڕك نهخۆش،
ڕوخساری لهپ چاكبۆته وه، كه وابیردهكاتهوه 
دهبتهوه، چاوهكانی دهدرهوشنه وهو ڕووناك
بكات خوا سوپاسگوزاری  بی  وهك

دهمرت.» دواتر چركه یهك دهكاتهوه و بهرز ئاسمان به رهو دهستهكانی
ناڕهزایهتییان  ئهوان نهكرد. قایل ئمهی زاناكانی نهخۆشییه كه ورده ی ڕوونكردنهوه ئهم بهم
باس نهخۆشییهكهی دهرهكییه كانی نیشانه  تهنھا ئهو  كه وتیان دهربیو  بگانه كهدا لهبهرامبهر
گۆڕانك چ كه نهكردووه باس ئهوهی و دهگرتهوه شتگهلك چ نهخۆشییهكه كه نهیوتوه كردووهو

ڕودهدات. واقیعیهتدا بینینی  له
ئهو «وهسفكردنی وهمدا وتی: له  ئهم قسانهی دهزانی ڕاستی ئهوهی  سهرهڕای  بگانهكهیش،
ئهم لهبهرئهوهی كه نییه، ساده نهخۆشییهكه دهرهكییهكانی  نیشانه باسكردنی گۆڕانانه ھندهی
گۆڕانكارییانه ئهم بردنی پهی بۆ نین. باوهڕ جگهی نائاسایینو سه یرو بهڕاستی گۆڕانكارییانه
وڕنهدا لهكاتی خهیاییانهی كه درنجه دوو بهو گیانهوه ران، وهھومی بكرن به بهراورد دهكرت
(وشكه به نهخۆشییه ئهم ڕاستیدا «له وتی: پاشان پش.» دته چاره سهرهكان ب مه یخۆره الی
بهب نهخۆشهكه ئهوهی كه بهواتهی ژهھراویبوونه  جۆره ئهم دهبرت، لهبهرئهوهی ناو مهیخۆریی)
بهرگهی وهرگرتبت تری  ژهھرینی  مادهیهكی جۆره ھهر یان دابت له مهی لوی  ھهرگیز ئهوهی

دهگرت.» بوونك ژهھراوی نیشانهكانی تهواوی
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پۆلینۆ كه ھهروه كو نا بهوهدا دانی پرسیارانهدا، ئهو كاریگهری ژر له كاتدا، بگانه كه ھهمان له
وهسفكردنی له زۆر جیاوازی سهرباری واته نییه ، ڕسایه ك یاساو ھیچ شتییهدا جۆره  لهم دهت
ڕسا لۆژیك، له كامكیشیان ھیچ بن، كلینكیدا گروپكی له ته نھا دهتوانن ئهوانیش نهخۆشهكاندا،
لهو یهكك باسی نمونه بۆ كه كرد داوایان لهو بگانهیه نین. بهھره ب پشبینیكردن تهرتیبو و

دا. ئهنجامی تهواوهوه  وردهكاریی وردی و به خرا ئهو كه كارك بكات، وڕنانه
ئمه پۆفیسۆرهكانی دهكرد، باسی بوو خهریك بگانهكه كاتك ڕویدا: ڕوداوه ئهم كات ئهو
نادیاریی مهحاڵو وهھمو به  ئهو شته ی ئهو چونكه دهكرد، یه كترییان سهیری  سهرسوڕمانهوه  به
ئمه، دنیای به  لكچوو ئاشناو  الیهنكی چهند  له بجگه  نه بوو ھیچ دهناساند نهخۆشییهكهی

خۆمانه. دنیاكهی  ھهر بین دهتوانین تهنانهت
بینینی لهبری  لهپ نهخۆش دهگرتهوه: حاهتانهی  ئهم  نهخۆشییهكه دیكه، دهربینكی  به
ڕواهتی ھهمان دابونهریتهوه، به ھهمان دهبینی، ئمهی وتی واقیعیهتی  خۆی، وتهكهی واقیعیهتی
دهكات ئهوه بانگهشهی جار ھهندێ شوه یه: نهخۆش نمونه یهكی بهم تایبهتمه ندی . ھهمان فیزیكی و
ئهو شوهو ئهم كه دهبینت ئاسماندا له ھهرا دهنگو له پ زه بهالحی بوونهوه ركی كۆمهه  كه
ئمه سهراسیمهی  زانایانی «فۆكه»،  ھهیه. تایبهتمهندییهیان ئهو و  تایبهتمهندی ئهم و شوه
كۆتایی تا واته بكات، قسهكانی كۆتایی تا ئهو كه لگه ڕان بهم چوو. فۆكه بیریان بۆ یهكسه ر
ئهو پاشان، كاتك بهدهستهوه. بدات ئمه  خۆرئاوایی جوانی شارستانیهتی  زیندووی ونهیهكی وردو
نهبوو. قسه كردنی زاتی ھیچ كهس كشا. بای قوڵ خولهكك بدهنگییهكی چهند بۆ بوو، بدهنگ

وتی: پكشی كردو زاناكان الوترینی یهكك له سهرئهنجام
ئره بۆ ھاتوویت ئه وه  بۆ بهم ئهگهر ڕاكشه.. سهرنج زۆر نهخۆشییهكه  بۆ ئوه «وهسفكردنی

كردووه .» گهورهت ھههیهكی بدۆزیتهوه بۆ چارهیهكی تا
«بۆچی؟» پرسی : بگانهكه

ھانی ڕوانینه كانیان به ھهموو كه بینی كاتك كردو خۆی سهیركی ئهمالو ئهوالی الوهكه زانا
لره دهبهن، ناو نه خۆشی  به ئوه  كه  شتهی ئهو «لهبهرئهوهی وتی: و خۆی بهر دایه  زاتی دهدهن،
دابنرت... نهخۆشی به كه ئهوه نایبینت خهونیشدا له  كهس تهنانهت ھیچ سروشتییه و حاهتكی
دهكهنو ونای نهخۆشهكانی ئوه كه  ئهوهی ھاوشوهی ده ژین لهگهڵ واقیعییهتكدا ھهموومان ئمه
دهبت حاهته شدا لهم نهخۆشین، ئمه ئهوه ته یان پیهش بهم دهیبینن... وڕنهدا جیھانی له
یان ناكهین، پویستییهك به كاره ھهست ئهم بۆ ئهسه ن بین كه چارهسهركهوه بهدوای  خۆمان

ساغن.» نه خۆشهكانتان نه خۆشنو ئوه كه ئهوهتا
نهدهمردن.» بوونایه ، ساغ «ئه گهر وت: ئهوهی  تهنھا نهگۆڕا و ھیچ بگانهكه

بگانه كه دهبت كه وابوو بوایان ھهندك بوو. دروست جهنجاییهك قهره باغیو كاتهدا لهم
كه دیكه ده یانوت ژمارهیه كی بخهونرت، دهروونی  نهخۆشخانهیهكی  له ب دواكه وتن و یهكسهر
شانازیمان، پ پایهدارو شارستانیهتی بهناوی دیكه ش ژمارهیه كی دیكه، ھیچی فبازكه و ئهو
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بوون. دهستبهجی دهستگیركردنی خوازیاری بگانهكهشدا تاوانباركردنی لهگهڵ ھهبوو، ڕهخنه یان
نهكردبوو، قسهیهكی كاته یش ئهو تا و بهئهزموون زۆر پیرهمردكی كه زاناكان له یهكك بهم
مشتومو كۆینهوه لهبری ناشرینه.. و دزو زۆر خستووه، بهڕمان لره كه «ئهو ئاۆزییه ی وتی:
بپرسین لی با كه مهوه بهالی تاوانبار، ساختهچی و یان شته پیاوه ئهم كه بهوهی سهبارهت
به پاشان ئمه.» واقیعیهتی له جیاواز واقیعیهتیهكه ئایا چۆنییه ... چۆن وتهكهی واقیعیهتی
لكۆینهوهی زانستی دهربارهی زانیاریمان «دهتوانین وتی: كردو زیاد بۆ ئهوهشی و تهشهرهوه تانه
جوان پوپاگهندهیهكی ڕهنگه لهبهر كه له شانازییهك دهموهردان بكهینهوه... بهب بهرز نهژادهكان
ئالوده ی بزانین، كه بئهوهی نسیبی یهكك له ئمه. ڕهنگه  ببته  مهیخۆری» «وشكه ناوی به
بۆ لكۆینهوه كهی گهشتی به دهدات بهردهوامی پرۆفیسۆر كهم شوهیه النی  بهم بین، ئه لكوھول

ئمه.» وتهكه ی
زاناكانی ئمه نیگهرانییه كانی له پرسیاره پ به وهم له بگانه كه  نهكرا، ڕستهكان تهواو بهم
لهبهر ئمهو  وتهكهی له جیاوازه زۆر  ئهو وتهكه ی نییه. پ وتن  بۆ  قسهیهكی ھیچ كه وتی
چ وته كهی كه بكاتهوه بتوانت ڕوونی  ئاستهمه نییه، پوان بوونی بۆ وشهیهك ھیچ كه ئهوهی

جۆركه.
ھهیه: یهكسانتان سروشتكی  كهم النی ڕامنن، ساتك وتی: «بهم ئمه زاناكانی یهكك له

دهریا..» ڕوبار، چیا، درهخت،
نه كردوه.» پ ھهستم كاتك ھیچ من بهم ھهمانبت، «سروشت؟ ڕه نگه وتی : وهمدا له ئهو
بۆوه ڕوون سهرئهنجام بوو. وهكو ئهو ھهموویان ھهر پرسیارهكانی دیكهش سه رجهمی وهمی
بهشوهیهكی دنیاكهی ئمه شی بهكو ھاتووه، جیاوازهوه وتكی له تهنھا ھهر بگانهكه نهك كه

ده بینی. ده مانبینی، ئمه كه له وهی جیاواز
ئهو خۆیهتی شونی ئهوه شدا، لهگهڵ ھات. كۆتایی  ئهنجام ب دانیشتنهكه شوهیه بهم
وتی ئره جھشتنی له بهر بگینهوه. ئهو گهیشت پی كه بگانهكه نیگهرانكه رهی  ئهنجامگیرییه
تیایدا سهروهختك واقیعیهتك كه ده پرسن نیگهرانییهوه به ئهویش وتهكهی نه خۆشهكانی كه
ناھهمواریی سهختیو بهگه كانی له یهكك دروست بووه، چۆنچۆنی دتهنگن، بۆی زۆر دهژیانو

ئهوان.» بۆ بوو واقیعیهته ئهو وهسفكردنی نهتوانینی نهخۆشییهكه،
یت ئاقب شتهكان به بتهوت ئهوهی «وهكو ھنا: پ كۆتایی قسهكانی شوهیه پاشان بهم

ئهسته مه. چهشنه كاركی لهم كه دهزانن ئوهش ئهوه چۆنچۆنییهو بوون

سهرچاوه:
1PEZESHK.COM/ARCHIVES/2010/05 ئالبرتو-موراویا عجیب یک-بیماری
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خۆرخ  لویس بۆرخیس    
و/ سابیر مه لوول 

دة ستنووسى  ية زدان

 زیندانه كه  قووڵ و به ردینه ، شوه كه ی  نیوه  بازنه یه كی  تاڕاده یه ك ته واوه ، ته رك و بنه كه شی  كه 
 ھه ر له  به رد ڕۆنراوه  نه ختك له  بازنه یه كی  گه وره  كه متره و ئه مه ش جۆره  ھه ستكی  چه وساندنه وه ی  
شون یانی  جفشاریی  ده وروژن ، دیواركیش له  ناوه ڕاسته وه  ده یكاته  دوو به شه وه ، گه رچی  ئه م 

دیواره  تابی  به رز و بنده  به م به  به شی  سه ره وه ی  گومبه ته كه ی  ناگا.
من(تزیناكان)، جادوگه ری  ھه ره می  كاھۆلۆم، كه  پیدرۆ دی  ئه لڤارادۆ ئاگری  پوه نا و سووتاندی ، 
له الیه كی  زیندانه كه  ده ژیم و له  الكه ی  تریش پنگك كه  به  ھه نگاوی  رك و نه بینراو و په نھان كات 

و شونی  دیلی  و زیندانییه كه ی  ده پوێ . 
په نجه ره یه كی  درژی میله دار له  دیواره  ناوه ڕاستینه كه دا له  ئاستی  ئه رزیه كه دا ھه یه ، له  كاتژمری  
تپه رینی   كه   زیندانوانك  ده كرته وه و  له سه ردا  ده القه یه ك  ڕۆچنه   نیوه ڕۆ-  -یانی   سبه ردا   ب
سان ئه دگاره كانی  روخساری  سیوه ته وه ، چه رخه یه كی  ئاسنی  ده سوڕن  و به سه ری  گوریسكه وه  
گۆزه گه لكمان بۆ شۆڕ ده كاته وه  كه  ئاو و گمته  گۆشتیان تیایه . له و ساته دایه  كه  من ده توانم 
نیگای  پنگه كه  بكه م و بیبینم چیتر ژماره ی  ئه و سانه م له  یاد نه ماوه  كه  له  تاریكی  سیاچادا 
گوزه راندوومه و تپه رم كردوون. من كه  رۆژانك گه نج بووم و ده متوانی  له م زیندانه دا ھاتوچۆ بكه م، 
ئستا ھه ر ئه وه م بۆ ماوه ته وه  كه  له باری  مردندا چاوه ڕوانی  ئه و كۆتاییه  بم كه  خواوه نده كان بۆیان 
ھه بژاردووم، به  كاردو چه قۆیه كی  به ردین سینه ی  قوربانیه كانم قووڵ قووڵ شه ق ده كرد، ئستاكه ش 

ئه وه تان  به ب  یارمه تی  سیحر و جادوو ناتوانم له ناو خاك و خۆڵ بندبم و ھه بستم.
له  ئواره ی  سووتاندنی  ھه ره مه كه دا، ئه و پیاوانه ی  له  ئه سپه  به رز و بنده كانیان دابه زین، به  ئاسنی  
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شكاند خوایان چاوم بتی لهپش بدهم، پیشان گهنجهكانیان حه شارگای پهناگاو تا ئه شكهنجهیان دام داغ
ئهشكه نجهم و ئازار بهرگهی بدهنگی به  بۆیه لم ھهنهگرت، دهستی و تنهكردم پشتی ئهو بهم
شكاند، پروسكمیان و ئسك بهند بهند كردم، بارانیان قهمچی بدركنم. وشهیه ك نهكرده وه دهمم و گرت

دهربازنابم. لی  فانیم ماب عومری كه تا چاوم كردهوه لهم زیندانهدا دواجار شواندیانم،
له جۆرهكان وهختهكهمی جۆرك به بكهم، كارك پویسته  كه زهبری ناچاریی ئهوهدا لهژر
شومارم ب دهمزانی بیھنمهوه بیر، شهوانكی كه ویستم لهم تاریكییهدا ھهرچی پبكهمهوه پ
وردی و شوهی  به ردین مارگهلكی ته كوزیی و نه خش و ژماره ھنانهوهی بهیاد بۆ  كرد تهرخان
له ھهر كه ئهوهم بهدهستھنایهوه به م شوهیه گوزهراند و سانم شوهیه  بهم دهرمانگر. داركی

بوو. خۆم موكی پشیشدا
دهریا بینینی پش موسافیر دهبمهوه: نزیك گرانبهھا یادهوهریهكی ختوورهو له كرد ھهستم شهوك
نهریتهكانی له  بوو بهرچاوم. نهریتك ھاته  یاده وهرییه ئهم كاتژمرك دواتر چه ند جۆش. دته دی
ڕوودهدا، له یهكهمین زۆر ماورانیهكی بهدبهختی و كۆتایی دنیادا له دهیزانی ئهو كه لهپشدا خودا.
.ڕابما بهدكاریانه ئهم ھهیه ئهوهی  نووسی كه توانای  سیحراوی  دهستهواژهیهكی  دروستبووندا رۆژی
توه ردهن ده ستی نهتوانن ڕكهوتهكان بگاو نهوه كان دوورترین به كه نووسی بهجۆرك ئهوی
پیتك ھماو بهچی  لهكویهو دهسته واژهیه  ئهو نازان کهسک ھیچ بیگۆڕن. و  بیشونن و
دێ ھه بژاردهیهك ھهر رۆژك ماوهو په نھاندا خاكی له كه نیه گومانكمان ھیچ بهم نووسراوه،
منیش چارهنووسی و لهكاتی ئاخرزهمانداین ھه میشه  وهك ئمه  كردهوه كه بیرم دواتر بیخونتهوه.
ئهمهش مهسهله ی ھهبنم. نووسراوهیه  ڕازی ئهو دهدات كه ئهوهم حهقی  خودا ڕاھیبی دوایین وهك
كاولۆمم نهخشی و ده ق ھهزاران جار نهده كردم. نائومدی زیندان دهورهدرابووم دیوارهكانی به كه
و ھزی دگهرمی كردم لیتبگهم، ئهم بیرۆكهیه  كه قووڵ ببمهوهو مابوو دیتبوو تهنھا ئهوهنده 
شوهگهلكی درین زهویدا سهراپای  له ئاخر سهره گژكه. خستمیه زوو ھهر دواتر بهم رۆحم به  دا
ئهو رهمزو بۆ خوازبد لهوانه ھمای یهكك ھهر  دهش جاویدان ئهبهدیی و ھهیه، شوه گه لكی
ئیمپراتۆریهك یان روبارك دهكرا ،ب خودا وشهی دهیتوانی شاخك دهگه ڕام، بهدوایدا سومبولهی
و كهمیی  له  دهدا چیا سهدهكان  بهدرژایی بهم  ،ب یهزدان قسهی  و ئهسترهكان شوهی یان
و دهبن نهگبهتی و گۆڕان دوچاری ئیمپراتۆریهكان و دهگۆڕێ خۆی  رره وی ڕووبار پاندهبتهوه،
ھهیه، گۆڕان فهلهكیشدا كهشكهنی فهزاو له تهنانهت دهگۆڕت ئهسترهكان دهچن. شوهی لهناو
سهختتر پایهدارتر و شتكی له زووتپهڕن. ڕاگوزهرو و فانی تاكهكانیش تاكه تاكه ، ئهستره چیا
نهژادی له بانده ، ڕهگهمای له گژوگیاكان، ڕهچهه كی  له كردهوه، دانه وه وهچه كانی له بیرم گهڕام.
ئامانجی بووبته خۆم له وانهیه خودی ،من نووسراب ناوچاوانی له ھهنیهو سیحرهكه پدهچوو مرۆڤ.
نیشانهكانی له یهككه پنگه كه ھاتهوه  بووم كه بهیادم كۆژهیه دا كهندو لهم لكۆینهوهكانم. كۆتایی
جیھانم سپدهی یه كه مین و خوداپهرستی، زیكر له  پ بوو رۆحم تهقوا، له سهرڕژبوو دم خودا.
كه كرد به رجهسته خودایهكم بهرچاو. ھنایه گهردوونم گهزیدهی ھهوهین كرد، به رجهسته وناو
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ئهشكهوتهكاندا، له ئهبه د پهیدهرپهی تا كه دهسپرێ  زیندووی پنگانك پستی به خۆی پهیامی
ئهو تا دهخهنهوه زۆر وهچهیهكی  و ده كهن ئاشقنی دوورگهكان لهسهر كشتزارهكاندا، چنكهو له
پنگانهم تووناوتوونه گهرمه ئهو ده كرد، پنگانه م تۆڕه ئه و ونای بگا. مرۆڤهكان ئاخرین به پهیامه
تا دهنایهوه گاڕانهكاندا ترسیان و مگه لهكان له ناو و مه زراكان چنكهو كه له چاو پش دهھنایه
راستیی نیشانهی له پنگه ھاوسكه مدا خودایی نیگارك بكهن، نهخشی و نهخش له پارزگاری

بینی. بهھرهیهكی نھنیم و پهنھان و ھۆگرییهكی مهزنده كهم
تاریك رۆژكی ھهر كرد. تهرخان په هكان شوهی و ڕهھهند فربوونی بۆ درژم سانكی
تۆمار ڕهش شوهگه لكی بیرگهمدا له دهمتوانی و ده به خشی من به رووناكی  ساتكی و تیرژیك
ھهندكیان بوون خاڵ ھهندكیان دهدرهوشانهوه. و بهستبوو نهخشیان زهرد تیشكی لهسهر كه بكهم
ڕه نگه دهبوونهوه. دووباره ئهقه بهشوهی دیكهیان ھهندكی ڕان، ناوهوهی لهدیوی پان ھی

ھهبوو. سوریان لواری زۆربهیان تایبهت بووبن- وشهیهكی یان ناوازه دهنگكی 
ھاوارم و دیوارهكان دهكرد ڕووم له جار چهندین ناكه م. ماندووبوونی خۆم رهنجكشان و باسی

نهكرده نیه. و ئاوا ستهم دهقكی دۆزینه وهی ھمای دهكرد كه
ئازاری گشتگیرهكه بنچینهییه مهته ه له  كهمتر دهكردم قاڵ سهری  سهختهی مهتهه ئهو ورده ورده
دن؟ ڕهنو جۆره ڕستهیهك چی ڕهھا عهقی دهپرسی : خۆم له خودا. بوو دهستخهتی رستهیهك كه دهدام
ده ین كه .نهب تهواو جیھانكی بهمانای نیه ڕستهیهك مرۆییهكانیشدا زمانه له ته نانهت بینیم
ئهو كه كیسهنهی  و ئاسك ئه و یان خستهوه ، پنگهیان ئه و که  پنگه ی جووته  ئهو پنگ یانی
زهوییهی ئهو دهیخۆن، یانی ئاسكهكان كه  گژوگیایهی ئه و یانی  دهیانخوات، دهدڕێ و ھهیان پنگه
زمانی له كردهوه بیرم ھهروهتر زهوی. بهخشیوهته ژیانی كه ئاسمانهی ئهو گیایهو دایكی كه
به شاراوه ، نهك ئاشكرا بهشوهیهكی كرده وهكان، له ناكۆتا زنجیرهیهكی  دهب وشهیه ك ھهر خودادا

كردنهوه. روون منجی منجه نه ك ڕاستهوخۆ ڕهوشكی
نواند. خۆی ئامز كفر مندانهو مندا له دیدی رستهی خودایی یهك چهمكی زه مانه تپهڕینی به

.سه رتاپاگیرب وشهیه ئهم دهب و بفهرم وشه یهك تهنھا  دهب خودا كردهوه بیرم
.ب زهمانه کۆی له ناكامتر گه ردوون یان كه متر له ناب ئهوداب بهزاری كه وشهیهك ھهر

تارمایی و سبهر – گهردوون و دنیا –گشت، وشه ی وهك مرۆڤه كان تهماداری  و ھهژار وشهگهلی 
شتانهی ئهو ھهموو زمانك و كه شتانه ی ئهو ھهموو و زمانك به كه یهكسانه وشه یهن تاقه  ئهم

بگرێ. خۆی له دهتوان زمانك كه
خهونم - شهوهكانمدا؟ و رۆژهكان له نوان جیاوازییهك ھهیه چی – شهوكیان یان رۆژكیان
خهونم خهوتمهوه . پهروا ب گوپدان، ب كهوتووه، زیندانه كهم زهوی لهسهر لمك دهنكه كه بینی
ده نكه لمهكان كه بینی خهونم دیسانهوه خهوتمهوهو دانه لمه. دوو به ئاگاھاتوومهتهوهو بینیهوه كه
لمه دا بازنه نیمچه ئهو لهژر من و پكرد زیندانهكهیان ئهوهی تا كرد زیادیان ئه وجار دانهن. س
سودی بداربوونهوه م ھاتمهوه ، بهئاگا و ڕاپسكاند خۆم بهزهحمهت و دهبینم خهون كه زانیم دهمردم،
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له خهوهكهی پشووتدا بهكو نیت بهخهبهر تۆ گوت: بهمنی لم دهیخنكاندم، كهسك نهبوو-
ژمارهی كه تا ناكۆتایی بهمجۆره  و تردا خهونكی  لهناو خهونكه  ئهویش ھاتوویتهتهوه كه  بهئاگا
ئاگابیت به ئهوهی لهڕاستیدا پش پایانه و كۆتایی و ب گهی گهڕانهوه ت بر لمهكانه. دهنكه
لمی نه كرد: بهم ھاوارم ده كرد، وردوخاش ددانهكانمی لم كرد، لهناوچوون به  ھه ستم دهمریت.))
له ھنام ئاگای به تروسكهیهكی روناكی خه وندا. لهناو ھهیه نه خهون و بمكوژێ دهتوان خهون
روخساری و  دهست ھهنا چاوم دادهڕژا. ئهقه ئهقه رووناكیی كفهیه ك سهرهوهدا تاریكایی 
سهری ورده ورده مرۆڤ بینی.  گۆزهكانم و گۆشت پله  و گوریسه كه و  بهكرهكه و زیندانوان
خودی دهبته ڕۆژگار تپهڕینی  به بنیادهمك ھهر ،دهب چۆن چارهنووسی كه  لهوهی نسوردهم

خۆی. ھهلومهرجی  و بارودۆخ
وگه ی له بووم. زیندانیی خودابم كاھینی ئهوهی پش بم، تۆهسن یان بین ھما ئهوه ی پش
بگهڕمه وه ئهوهی وهك سهختهكهم، زیندانه بۆ گهڕامهوه نهدهناسی ماندووبوونیان كه خهونانه وه ئهو
جهسته سوپاسی رۆژنهكهی، سوپاسی پنگهكهی ، سوپاسی كرد شداركهییم ستایشی .ما
دهتوانم نه  كه شتك ڕوویدا كاته ئهو بهرد. تاریكی و سوپاسی  كرد، داڕزاوهكهی خۆم ئازاردیده 
لهگهڵ -یانی روویدا گهردوندا لهگهڵ و خودا لهگهڵ یهكتیم بیگوزمهوه: دهتوانم نه بكهم لهبیری
سهرمهستیی نا) یان ھهیه وشهدا ئهم دوو لهنوان یهك(نازانم جیاوازی بوومه گهردووندا و یهزدان
له شمشردا، یهكك بینیوه، ڕهنگدانهوهدا له خودای یهكك ناكاتهوه، دووپات ھماكانی خۆی 
لهپش نه  بندم بینی، زۆر (چهرخهیهكی) گهردوونهیهكی من گودا. له ئهقهكانی دیكه یهككی 
گه ردوونه یه ئه م بوو. شونك ھهموو ھهمانكاتدا له له نه لهالمه وه بهكو پشتمهوه له نه بوو چاوم

بوو. ئاگریش له ھهروه ھا دروستكرابوو ئاو له
ئستا رابردوو، ھهموو كه چهرخك دهبینرا. لوارهكانیشی گهرچی بكۆتایی بوو گهردوونهیهك
پیدرۆ لی و- بووم تاك من كه گۆهیهك بوو و ئاۆسكابوو. بهیهكدا چووبوون ئاینده تیایدا و
ئهوهنده لهودا بوون ئهنجامهكان و تر. ھۆكان ئهشكهنجهده رمیش، تاكی جهالد – ئهلڤارادۆی  دی
شادیی له  ئای تبگهم. شتهكان ھهموو له ناكۆتا بهشوهیهكی تا بكهم چهرخهكه  نیگای بوو بهس
بینی گهردوونم من ھهستهكان. نیعمهتی  و وناكردن شادیی  له مهزنتره  چهند درهوشانهوهی و تگهیشتن
پرهنسیپانهم ئهو جیھان. نھنییهكانی نیشانه و بینی  جیھانم من گه ردوون، مهحره مهكانی شوه و
یهکهمین ئهو دهڕسکین، ئاو له که  بینی شاخانه م ئه و ،نناویان د (پۆپۆلڤۆ) كتبی  كه بینی
دهبرد، بۆ شاویان كه بنیادهمهكان بینی گۆزانهم ئهو بوون، گهوھهری دره خت له که بینی مرۆڤانه م
پشتی له بینی بوخسارم خودایهكی ھهدهدڕی، مرۆڤهكانیان دهموچاوی كه بینی سهگانهم ئهو
ھهموو له دهنهخشاند. ئهزه لیه كانیان شادییه  تهنھا كه بینی پایانم ب بهردگهلكی نه خوداكانهوه ،
چوارده له فۆرمولهیهك بوو شوگك، بم. پنگهكهش حای نووسینی له و توانیم تگهیشتم شتك
بهس ئهوه نده  تهنھا ھهر بهرچاو) دهھاتنه  ركهوتیی  و ساز نه پكھاتبوو( ناڕك سهروبهرو ب وشهی 
سهر بمھنایانه بوو بهس ئهوهنده ھه ر ڕهھا، ده سهتداری ببمه كردبان تا بهرز گۆم دهنگی به كه بوو
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و نهمر تا ببمهوه  جوان الوو تا شه وگارم بسم رۆژ تا ، ب خاپورو وران به ردینه زیندانه تا ئه م زمان
ئیسپانییهكان سینهی له موقهدهس و سیكاردی تا چهقۆ ھهبدرێ ئهلڤارادۆ- – پنگ تا بم جاویدان
و چوارده وشه بگه، چل ئیمپراتۆری ، ڕۆنانهوهی بۆ پهرستگاكهو ھهرهمه دروستكردنهوهی رۆبچ. بۆ
بهم كرد. فهرمانهوایی مۆكتۆییما) ) كه  بكهم حوكمانیی سهرزهمینكدا له دهتوانم تزیناكان)) من

یاد!! نایهتهوه تزیناكانم چیتر چونكه زمان سهر ناھنمه  وشانه ئهم ھهرگیز كه دهزانم
بهیهك ئهوهی گهردوون ئاخر كرێ گهبان مندا بمرێ و لهگهڵ پنگهكان سهر پستی ڕازی با ده
له بیر ناتوان چیتر دهبین نیگایهك تاكه به جیھان شۆڕهكانی پ چهرخه ئهوهی ببین نیگا
ئه و مرۆڤه خودی گهرچی بكاتهوه كورهوهرییهكانی یان ناچیزهكانی خۆشبهختییه  تاقه مرۆڤك و
ھه یه؟ بۆی  بایهخكی  و گرینگی چی  ئهمسته بهم – بوو ئینسانه – خۆی ئه م ب خۆشی
ئهو ئهگهر ئستا ئه ویدی به ئهو چی نه تهوهی و میللهت و كۆز چارهنووسی ئهوهكهی دی، ھۆز و

نه ب؟ ھیچكهس خۆی
له كه بهمشوهیه رۆژگار لدهگهڕم ھهندێ لهبهر زمان سهر ناھنمه شوگهكه لهبهرئهوهی

بسپرێ. فهرامۆشیم و به لهبیرم بكات ڕاكشاوم تاریكیدا

سهرچاوهكان:
نیلوفر انتشارات دیگر داستان ٢٣ و بابل كتابخانه -١

للنشر/ مصر الشرقیات ابوعطا دار محمد ترجمه/ االلف: -٢
سوریا / عالء الدین ابراھیم دار عید ترجمه/ محمد مراه الحبر: -٣

فهرھهنگوك
الرموز كاشف ڕهمزدۆ/ ھمابین: -١
عجله دوالب چه رخ- – گه ردوونه -٢
صيغه/تركیبه فۆرمۆله: شوگ: -٣

گۆشت گمته ٤-پله گۆشت:
دهالقه رۆچنه/ ٥-رۆژنه/

دهبن پهیدا – دهبن شین دهڕسكن: -٦
مایا نهته وهی پیرۆزی  كتبی  ڤۆ: پۆپۆڵ -٧

شیشدار میلهدار: -٨
االرضيه تهرك: -٩

دروستكراوه ١٠-رۆنراوه:
ڕهگهما: ڕهچههك -١١

تحریات كهندوكۆژه: -١٢
چهقۆ كارد: -١٣
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نوسینی: ھاشم ساح
له  عه ره بییه وه : ھه ورامان وریا قانع

هانريش هاينة  
شاعري و بريمة ند

ئه م كتبه  ھه ردوو توژه ری فه ره نسی «جان كریستۆف ھوشید» و «میكائیل ویرنز» نوسیویانه ، 
یه كه میان پسپۆڕه  له  ئه ده بی ئه مانی سه ده ی نۆزده ھه م، دووه میان پسپۆڕكی باوه ڕپكراوه  له  
گه وره ترین  له سه ر  قسه وباس  تازه یه دا،  كتبه   له م  دانه ره   دوو  ئه م  ھاینه »دا.  ئه ده بی «ھنریش 
شاعیری ئه مانیا له  سه ده ی نۆزده ھه مدا ده كه ن كه  « ھنریش ھاینه »یه . ئاشكرایه  «ھنریش 
ھاینه » سای ١٧٩٧ له  شاری دیسلدۆرف له دایكبووه  و سای ١٨٥٦ به  كه ساسی و غه ریبی له  پاریس، 
له  ته مه نی شه ست سایدا، كۆچی دوایی كردووه . خزانه كه ی ھه ر له  سه ره تاوه  ھه ویان دا خه ریكی 
نه بونی و ھه ژاری دوورده خاته وه .  تدایه  و دوه زمه ی  باشی  پاره یه كی  بت، چونكه   بازرگانی  كاری 
به م «ھنریش ھاینه » به ھۆی سروشته  ڕۆمانسییه كه ی و مه یله  ئه ده بیه كه یه وه ، له م بواره دا، بواری 
بازرگانی، دوچاری شكستكی زۆر گه وره  بووه . ئه و حه زی له  كاری ئه ده بی بوو، به مپیه ش ھه ژار 

بوو.
پویسته  بزانین «ھنریش ھاینه » له  خزانكی جووله كه  له دایكبووه ، باوكی دوای به رپابونی 
شۆڕشی فه ره نسی و له  ڕۆژگاری «ناپلیۆن» و له ژر سایه ی داگیركردنی فه ره نسا بۆ ئه مانیا، له  
كاروباری بازرگانیدا كاریكردووه  و سه روه ت و سامانكی باشی كۆكردوه ته وه . به م «ھنریش ھاینه » 
بیارده دا ئاینی خۆی بگۆڕت و بچته  سه ر ئاینی مه سیحی له  مه زھه به  پرۆتستانتیه كه یدا كه  له  
ئه مانیا مه زھه بكی باده ستبووه ، له و كاته دا ئه م قسه یه  ده كات: (بیارم دا بچمه  سه ر ئاینی 
مه سیحی، تاكو ده رفه تی ئه وه م بۆ به خست پاسپۆرتك وه ربگرم كه  ڕگه م پده دات له  فراوانترین 
ئه ندامكی  ببمه   نه ك  ئه ندامكی چاالك،  ببمه   تیدا  ئه وروپی و  ڕۆشنبیری  ناو  بمه   ده روازه وه ، 
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نه فرهتلكراو). كه مینهیهكی پهراوزخراوی
كۆتوبهندكی ئهمانیادا، شارهكانی لهناو سهردهمهداو لهو ئهمانیا ڕساكانی یاسا و ئاشكرایه
جوولهكهكان لهوهی ڕگربوون زۆرجار یاسایانه ئهو جوولهكهكان. سهر خستبووه دهقانهیان توندو
بهشی له  زانكۆ مامۆستای به ببت دهیویست ھاینه» «ھنریش زانكۆ. پلهوپایهكانی بگهنه 
حاهتهكه بارودۆخو ھهنووكه كهچی ھنا. ئاینیهكهیهوه شكستی ڕهچههكه  بهھۆی بهم ئاداب،
لهم ئهوان ئستا  گوماناوین،  چهوساوه و ڕهزاقورسو موسمان یاخود عهرهب ئستا  گۆڕاوه!  زۆر
جوولهكهیه، ھهرچی بهم شیاوبت. ده ربینه ئه گهر ئهو گرتۆتهوه، جوولهكهیان وهزیفهیهدا جگای
دیكه ئهوانی جوولهكه  ئستا بهڕزه. بهرزو -ئهمریكا ئهوروپا ڕۆژئاوای ناوچهكانی ھهمو له ئهوا
مهبهستم بهسهریاندا. بگومان دهدا كرد پویستیشی ئهگهر دهیانترسنت و دهچهوسنتهوه، بگره

میلله تك. وهك گشتی جوولهكه نهك بهشوهیهكی داخ لهدهكانه، جوولهكه قسانه  لهم
له گهڵ كهچی بوو، خۆی جوولهكهبوونی دهستبهرداری ھهرچهنده ھاینه » «ھنریش وهل
دابهشببوو، خۆیدا خودی بهسهر ژیانی ئهو بهدرژایی بنتهدی. ئامانجهكهی نه یتوانی ئهوهشدا
ئهوروپیهكهی گشتی بهشوهیهكی یان ئهمانیهكه ی ئینتیما جوولهكهكهیو شوناسه  لهنوان
گهردونی ڕۆشنگهری لهسهر فهلسهفهی زۆری ھیوایهكی ئه و دهین ئهگهرچی ئه مه ئمه پهرتببوو.
تاكو بیستهوه، ته واوی به دا بگره ھهوی زۆر دووركهوتبوهوه. تایفییهكهی ئینتیما له ھهچنیبوو،
تائیفی. پانتاییهكی پكبگهن، نهك فراوانتر ھاوبهشی پانتاییهكی دیكه داو لهسهر ئهوانی لهگهڵ
خزانكی له «ماركس»یش  دا، ئهنجامی ھاوسهردهمی  ماركس»ی  «كارل كه ھه مان شته ئهمه
ئاینی سهر چوبوونه گۆڕیو خۆیان ئاینی «ماركس» له دایكبونی پش خزانهكهی بوو، جوولهكه

پرۆتستانت. مهزھهبی مهسیحیو
جوولهكهكان، (ئهی :ده تیدا دهكاتو جوولهكه ئاراستهی ھه ڕهشهیهك «ماركس» ئاشكرایه
ئهنانین. دهكه ن، ئیمتیازات ڕزگاربوونو یهكسانیو داوای خۆتاندا پناو له تهنھا بهوهی ئوه
پویسته ھهروهھا تبكۆشن. ئهمانیا ڕزگاركردنی لهپناو ئه مانهكان، وهك لهسهرتان، پویسته
تهنھا نهك تبكۆشن، مرۆڤایهتی ڕهگهزی ھهموو ڕزگاركردنی لهپناو مرۆڤ، وهك لهسهرتان،

تبكۆشن). ڕزگاركردنی ڕهگهزی جوولهكه لهپناو
ھاوڕیهتی ھاینه»ی «ھنریش ھهوستی ھهمان «ماركس» سهربهرزانه یهی ھهوسته ئهم
ڕه سهنایه تی ناوهندیهتی له دهیویست ھاینه» «ھنریش گهورهتربوو. لهو ساڵ بیست نزیكهی كه
بهناوبانگهكهی داخرانه دیكهو لهوانی ترس گیتۆكانو  عهقیهتی  له  واته بتهده رهوه، جوولهكه
چهندین ناوهندی له «ماركس»، وهك ئهویش ئستا ھۆكارهیه  ئهم لهبهر جوولهكه بهسهرخۆیاندا.
نییهو خۆشهویست كهسكی توندڕهودا، ڕاستهوی ڕاستهو ناوهندی له بهتایبهتی جوولهكه دا،

نهویستراوه.
بهتهنھا نهك دیكهدا، كهمینهكانی ھهموو بهسهر  «ماركس» ھهوستهی ئهم ڕاستیدا له
له لیتگهشتووه، ئهوهی بهپچهوانهی كهمینهوه، بهالی چارهسهر دهكرت.  پراكتیز جوولهكه،
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بهسهر كرانهوهدایه له  بهكو دادهخرت، خۆیدا بهسه ر دهترستو كه  نییه  تایفیدا دهمارگیری
پكهوه كاربكهن ئازادانه دا ڕهگهزه ئهو لهگه ڵ لهوه دایه زۆرینه دایه ، ئازادهكانی ڕهگهزه دینامیكییه
مافو له ده زگاكاندا، ده وهتی یاساو لهبهردهم ھهموان تیدا ڕۆشنگهری تازه، سهردهمكی لهپناو
نهوهیهك به ھاینه» «ھنریش مردنی دوای ئهمانیا، له  بوو ئهمهش ھهر بن. یهكسان ئهركهكان

ڕویدا. نهوه  دوو یان
پشكهوتنه، دواتر ئهم نییه ، مهحاڵ مومكینهو فیكرهیهكی پشكهوتن وایه فیكره ی مانای ئهمه
له ئهمانییهك ئهگهر  ئستا جگیربووه. چهسپیوهو مۆدرندا ئهوروپای تهواوی  له ئستا
یان كاسۆلیكی تۆ ئایا ناپرست: ببین، لی دیكه یهكهمجار ئهمانییهكی بۆ ئه مانیا دهرهوهی
ئهمانیت؟ تۆ ئایا لیدهپرست: تهنھا بهكو ھتد؟ جوولهكهی.. یاخود لۆسهریت پرۆتستانتكی
تازهكهی مانا به ھاوتیبوون، شوه یه  بهم دهكات..ھتد. شت ھهمان فهرهنسییهكیش ھهروهھا 
ئهوان ئه وهی پش بهم تپهڕاندووه. جیابوهتهوهو تایفهگهری تایفهگهری له تهواوی به وشهكه ،
بگره بهرپاكرد، یهك لهگه ڵ فیكریو سیاسییان جهنگی ئهفسوناوییه، چهند چاره سهره ئهم بگهنه 

نایهوه؟ یهكتر دهرحهق به خوناوییان چهند كوشتارگای شوناس، لهسهر
پایتهختی  فهرهنسای له  بهجبتو ئهمانیا  بیاردهدا  ١٨٣١ سای ھاینه » «ھنریش
نییهو پاریس عاشقی ك جا جگیرببت. سهردهمه ئهو ئهوروپی ڕۆشنبیری شارستانیهتو
«بكت»و «جۆیس»و  «ھمنگوای»و ئهوهی وهك بمنتهوه، تیدا ڕۆژان له  ڕۆژك حهزناكات 

كردیان؟ دیكه داھنه ری دهیان
بهتایبهتی گهڕیدهیی، بوهیھیمیو ژیانی  داھنانو ھهناسهدانو  بۆ پویستییهكه پاریس
له گهڕانیش بهپ دهگهڕا، زۆر بهپ ھاینه» «ھنریش ناونیشان. ب ھۆو ب گهڕیدهییهكی

كۆتایینایهت. پایتهختی ڕوناكی، وهك شاركی
گهڕهكهدا ئهو سۆزانییهكانی لهگهڵ التینی، لهگهڕهكی «بۆدلر» پش ھاینه» «ھنریش
خۆشدهوتو زۆر ھاینه»ی «ھنریش دهناست، ئافرهتهكه فهرهنسی ئافرهتكی دواتر نوستووه،
به بۆخۆی ئافرهت بگره نیشتیمانه، كلیلی ئافره ت جگیرببت. وایلدهكات دهداو زۆری یارمهتی
ھهرگیز بهم دهگۆڕی، زوو شونی نیشتهجبوونهكهی زوو ھاینه» «ھنریش نیشتیمانه. تهنھا
(مۆنمارتر) لهسهر گردی نهبت. كهمی به زۆر مهگهر نهدهبی، میللی گهڕهكی (مۆنمارتر)ی له پی
دهڕوانتو پاریسدا بهسهر قهشهنگ زۆر بهشوهیه كی ھهیه، پیرۆز) (دی ناوی به جوان كسایهكی
كسایه ئهو دهوروبهری له دهكشن، كهسی ونه ی یان (پۆترت) ونهكشانهی ئهو ھونهرمهندانو
دهكرد، تۆباوییه كانی سهردانی سۆشیالیزمه لهو سهردهمهدا زوو زوو ھاینه» «ھنریش كۆدهبنه وه.

سیمۆن». «سان گهوره بیرمهندی ھهمویانهوه پشی له
ئهمانیا،  وتهكهی بۆ دهگهڕتهوه  تایبه تدا سهردانكی له ١٨٤٣ سای ھاینه » «ھنریش
كتبكی سهردهمهدا لهو بوبكاتهوه. فیكریهكانی یان ئهدهبی كاره دهسهتداران ڕگه نادهن وهل
ناونیشانی به دیكه كتبكی پاشان بوكردبوهوه، ھاویندا) چلهی له (خهونك ناونیشانی  به
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ناوی بویدهكرده وهو كه گۆڤاره ی لهو ئهوه سهرهڕای بوده كاته وه. زستانه) چیرۆككی (ئه مانیا:
رۆژگاره دا له و ئاشكرایه بودهكاتهوه.  ھاوڕی ماركس»ی «كارل وتاركی بوو، پشهوه) (بۆ

به دوایهوهبوون. ئه مانیا دهسهتدارانی دوورخرابوهوهو ھاوڕكهی وهك «ماركس»یش
تپه ڕاندنی بانگهشهی دواتر بوو، ڕۆمانسی شاعیركی شتك ھهموو پش ھاینه» «ھنریش
جگه شیعردا، بهم له میللی زمانی بهكارھنانی بهخشییه ڕهوایهتی دهكات. قوتابخانهی ڕۆمانسیهت
سهرده مهكهیهوه، كشهكانی خهمو ناو ڕۆچوبووه بوو، بیرمه ند ڕۆژنامهنوسو ھاینه» «ھنریش لهوه
ڕۆمانسیهت چونكه  ئالرهدایه، ڕۆمانسیهتدا بهسه ر كودهتاكه ی كۆكردبوهوه. پكهوه فیكری شیعرو
پش بۆ گهڕانه وه واته دهكرد: بۆ دواوه گهڕانهوهی بوو، بانگهشهی كۆنهپهرست فیكرییه وه له الیهنی
(دهربارهی ناونیشانی به نایاب كتبكی دواتر گهردونیه كانی.  پرنسیپه ڕۆشنگهریو سهردهمی
فهرهنسییهكان ده كات. بیروڕاكانی له گوزارشت تیدا بوده كاتهوه و ئهمانیا) له فهلسهفه ئاینو
بزانین  ئهوه پویسته  بوبونهوهی. له نیوك سهدهو دوای واته وهرگا، كتبهیان ئهم ١٩٩٣ سای
بهراوردمان ئه مانیادا شارهكانی دیكهی لهگه ڵ ئهگه ر بوو، پایتهختی ئازادی پاریس ڕۆژگاره دا لهو
دوای پاریس بهڕوهده بران. تایهفهگهرییهوه فنده منیتایزمی ستهمگهرو دهرهبهگ و له الیهن كه كرد
گوزارشتكردنی بوكردنهوهو بیركردنهوه و ئازادی باش تاڕادهیهكی فهرهنسی، شۆڕشی له سهده نیو

دهستهبهركردبوو. نوسهر بۆ
«ھنریش كه (ئهمانیای الو)بوون كۆمههی دژی ئهمانیا، دهسهتداره كۆنهپهرستهكانی وهل
تازهكردنهوهی بانگه شهی كۆمههیه ئهو بوون. كۆمهه یه بهو سهر دیكه زۆری ژمارهیهكی ھاینه»و
ئهمانیای ڕویدابوو. كۆمههی فهرهنسا وهك ئهوهی له دهكرد، سیاسی ئهمانیای ژیانی ئهدهبو
دهرهبهگایهتی عهقیهتی تایفهگه ریو به دژ كه ھهبوو ئاشكرای ڕوونو لیبرالی ئاراستهیهكی الو،
(توركیای كۆمههی كات كردووه، كۆمههیهیان ئهم ھهمان السایی توركیا ئاشكرایه  بوو.  كۆن
پهیوهندی وهك كۆنه، په یوهندییهكی ئهمانهكان توركهكانو نوان پهیوهندی دامهزراند. الو)یان
ھاینه» دوای ھنریش » فهرهنسییهكان. لهگهڵ وشه كه، فراوانهكهی مانا به نوان مهغریبییهكان،
فهرهنسادا ئهمانیاو له نوان ڕۆشنبیری نمایندهیهكی ڕۆی ئیدی جگیردهبت، پاریس له ئهوهی
فیكریو ئهدهبی ڕهوتی به ئهمانییهكانی ئاشناكردو ئهمانی فیكری به دهگت. فهرهنسییهكانی

فهرهنسی ئاشناكرد.
دهكهین. كار ھهمان دانیشتوین، له نده ن یان فه رهنسا له  كه عهره ب ڕۆشنبیرانی ئمهی لهمۆدا
چهند پردهكان  ئای جیھاندا.. دوو ئهدهبو دوو  زمانو  دوو لهنوان ڕۆشنبیرین پردكی ئمهش 
كۆبكهیتهوه! چهند كهسایهتی زمانو دوو ڕۆشنبیریو دوو كارهكتهرتدا دوو له  خۆشه جوانن! چهند

كه سایهتی! یه ك تهنھا بۆ كورتدهبتهوه كاراكتهرهكهت كات ھهژاریت
گهالنی ئهوروپی كه نزیككردنهوه ی له ھهبوو پۆزهتیڤی ڕۆكی ھاینه» ھنریش » شوهیه  بهم
جهنگو له یهكدا لهگهڵ زۆرجار بوونو شۆڤنی نهته وهییهوه لهالیهنی ده مارگیربوونو ڕۆژگارهدا لهو
نوسی، له ئهمانیا ئاینو فهلسهفه مژوی لهسهر گرنگی ئهو كتبكی بوون. ئاشكرایه شهڕكردندا
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شانۆییو ژیانی ئهدهبیو دهربارهی وتاری چهندین ھهروهھا ئهوهبن. فهرهنسییهكان ئاگاداری تاكو
ھهموو ھنریش ھاینه» » ڕاستیدا له ئهوهبن. ئاگاداری ئهمانهكان تاكو فهرهنسا نوسی، سیاسی
سۆزكی ھهستیاربوو، ھهستو زۆر ئهو نوسهر. به ببت مرۆڤك واده كات كه به ھرانهی تدابوو ئهو
ڕهوی تهبیعهتو كاریگهری لهسهر دایكی پدهچت نوسین، له شوازی لزانبوو ھهبوو، ئاگراوی

ھهبوبت. ژیانی
لهوانه زانیوه،  زمانی بووهو چهندین  ھاینه» خانمكی ڕۆشنبیر  ھنریش  » دایكی ئاشكرایه 
لهسهر كوڕهكه ی ڕۆسۆ» و جاك «جان بووه به كاریگهر ئهمانی. زۆر التینیو ئینگلیزی، فهرهنسی،
لیبرالی جوولهكه ی خانهوادهیهكی دایكی خانهوادهی پدهچت گهورهكردووه. «ڕۆسۆ» خۆشهویستی
خانهوادهیهكی واته ئهرسهدۆكسی بوو، خانه وادهیهكی جوولهكهی له باوكی كه پچهوانهی به بوبن،

بوون. ڕوڕهسمه ئاینیهكان پابهندی سروتو بهشوهیهكی ڕهھا فنده منیتایزم كه
دهرونی نهخۆشییهكی دووچاری دواتر بوو ئهمهش ھهر بووه، ھهستیار زۆر منداهكهیان بهم
گوی ئهگهر « ھنریش ھاینه» ژیانی بهدهستیهوه دهنانت. درژاییی نیوهی دووهمی به دهكاتو
جهستهییهی نهخۆشییه  ئهو وهل دهكرد. ھاواری به توندی ئهوا بوایه، بهرز دهنگكی یان قیهقیك له
بووه بمنتهوه، جگادا لهناو زۆری كاتهكانی وایلكرد بهشی توشیھاتو ژیانیدا كۆتاییهكانی له
پانتاییه كی شیعرهكانی، نوسینو شوهیه له ژیاندا. بهم فهلسهفهكهی فیكرو قووتربونهوهی ھۆی
زیاتر وایلدهكات گۆشهگیر دهكاتو مرۆڤ ناخی نهخۆشی لهخۆگرت. ھهندجار جوانیان مرۆڤانهی

نییه! نگهتیڤ دیاردهیهكی ھهمووی ھهر نهخۆشی مرۆڤدۆستانهبت.
:ده تیدا دهنوستو ئه مانیا بۆ پتاسه قه سیدهیهكی  پاریسهوه له ھاینه» ھنریش »
له دهبت  پ چاوانم ده كهمهوه، لهتۆ بیر كات دوورهكه م، خۆشهویسته ئهمانیا، ئهی (ئاه 
وهك بۆ من باشهكهی، میللهته دهردهكهوت، خهمبار من بۆ قهشهنگ، خۆشو فرمسكو فه رهنسای
ئهی ئاه دهنگدهداتهوه. پاریسدا وشك له ساردو ته نھا ھهستكی دهردهكه وت. قورس بزاركهركی
موابپ خۆشه! دم چهند لهسهر لدانهكانتان دهنگی ئیمان، زهنگه كانی ئاه ئهی شتی! زهنگهكانی
گۆرانییهكانی تاسه یه. پ چهند مای و دهنگه ئهو شهو دهبیستم، پاسه وانی شاوری دوورهوه له
دم). دهگاته دهبتو مهسافهكان پاشان ،دهب تكهڵ بولبولدا چریكهی لهگهڵ شهو، پاسهوانی

گه رچی بكات، لهبیر  ئهمانیا  نهیتوانیوه  ھاینه» ھنریش » دهكهین تبینی  شوهیه  بهم
گهنجی سهرهتای مندایو بیرهوهرییهكانی دهریكرد. بگره دا، ئازاری كردو ئهوی ئیھانهی ئهمانیا
بت، كامهران دخۆشو تاراوگهكهیدا له ھهرچهنده نامۆ، غهریب و شاعیری لهبیربكرن. ئهستهمه
نیشتیمان تهنھا ناكاتهوه نیشتیمان قه رهبوی شتك ھیچ دهمنتهوه، نامۆ غهریبو به ھهر ئهوا
نهدهكرد، شاعیرهكانی نوسهرو له پشوازی سهردهمهدا، لهو ئهمانیا نیشتیمانی به م نهبت.

ڕووده دات.. عه رهبدا نیشتیمانهكانی له ئستا ئهوهی وهك دروست
بووه ڕۆشنبیران مهیلی دژی ڕۆشنبیران بوو، له ھشتا ستهمگهربووهو ڕقی ڕۆژگارهدا، لهو ئهمانیا
دوورخراوهكانی ڕۆشنبیره ژمارهی سهرده مهدا لهو تنهگهشتووه. مهیلهیان لهو كرانهوهو ئازادیو بۆ
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ڕۆشنبیرانی زۆربهی عهره ب. ئهمۆی ڕۆشنبیرانی وهك دروست بوو، گهوره زۆر ژمارهیه كی ئهمانیا،
«كارل ئهوه بۆ نمونه گهورهترین لهندهن. بۆ یاخود پاریس بۆ دهڕۆشتن یا ئهمانیا، ئهوكاتی

بوو. له لهندهن نیشتهج بۆ پاریس، پاشان كه سهرهتا ڕایكرد ماركس»ه،
شاعیركی ڕۆمانسی دیكه، دهیانی «ھۆدهرلین»و «شیلهر»و «گۆته»و وهك ھنریش ھاینه» »
دا ھهوی ھهروهھا تازهبكاتهوه. ماناوه  شوازو زمانو له ڕووی ڕۆمانسیهت دا ھهوی بهم بوو،
:ده دهنوسو ھاوڕیهكی بۆ جاركیان ئاشتبكاتهوه. ڕۆمانسی شیعری كالسیكیو شیعری نوان
ته نھا ئستا ب یاخود وانیم، ئستا بهم بووم. نابووت نهخۆشو درژ ماوهیهكی ژیانمدا بۆ (له
گۆی ئهم له سهر بت ئهوپهڕی خۆشبهختی حاهته ئهم لهوانهیه نابوتم.  نه خۆش و ئهوه نده نیو
سهرهتای له ھهر باشترم. من ئه وا شیعر، به سهبارهت وهل بكهین. داوا لهمه زیاتر ناكرت زهویه،
شلیگ»م «ویلھام دواتر بووم. ئهمانیادا میللییهكانی  گۆرانییه  كاریگهری له ژر مندایمه وه،
گشتی به شوهیه كی و ئهو كاریگهریی لهژر من فركردم. ڕكخستنی شیعرو ھونهری كه ناسی

بنوسم). دیكه شیعری شوازی تپهڕنمو ئهوه دا ھهوم بهم بووم. ڕۆمانسیهتدا بزوتنه وهی
ھاینه»وه ھنریش » شیعری بهسهر كاریگهریان سهفهرهكان بت، ھهرچۆنك مهسهلهكه 
دووردرژ  سهفهركی به ١٨٢٧ دهستی سای له ھهر ئهو ئاشكرایه كردووه. دهوهمهندیان ھهبووهو
خۆشنهویستووه . لهندهنی بزاربووهو زۆر تیدا بهم لهندهن، بۆ ڕۆشت یهكهمجار كردووه، دهرهوه بۆ
ڕقی له پویست زیاد ئینگلتهره ناخۆش بووه له دیهوه، ئهو پی بووه دوور ڕاستیدا ئینگلتهره له
«ناپلیۆن»ی بووهو فهرهنسی شۆڕشی الیهنگری ئه وهی لهبهر ھاینه» « ھنریش «ناپلیۆن»ه، له
بۆ ڕۆشتووه پاشان  بوو.  گه وره عهقیه تیان ئینگلته رهو له گهڵ كشه كانی بۆیه  خۆشویستووه، 
پیدهوترت (الحولیات كه ڕۆژنامه كاندا له یهكك له لهوێ ئهمانیا، خواروی له میونخ  شاری
فلۆرهنساو بۆلۆنیاو جهنهواو شاره كانی ئیتالیاو بۆ كردووه سهفهری دواتر السیاسیه) كاریكردووه.

ئهمانیا. باكوری له  ھامبۆرگ شاری بۆ گهڕاوهتهوه ١٨٢٩ سای ناسیوه. بوندوقیهی
خهونه بهدهستھنا، ئهو ئیتالیا ڕۆشتن بۆ به خهونه گهورهكه ی ھاینه» ھنریش شوهیه « بهم
دیكه. ئهوانی گۆتهو وهك بووه، ھهیان گهورهكانی ئهمانیا شاعیره ھهمو كه خهونهیه ئهو ھهمان
سهردهمی ڕۆشنگهریو وتی قۆناغهكانی ژیانیاندا، ویستویانه سهردانی له قۆناغك له  ھهمویان

بكهن. ئهوروپا خواروی فنكه كهی ھهھاتووه  خۆری
له  سهدهیهك (ھهر  :ده تیدا  ده نوس و گرنگ وتاركی ئهوه  دوای  ھاینه» ھنریش »
بكرت دهب پرسیارهی ئهو لرهوه بكات. تهواوی دهب شانه و لهسهر گهوره ی پهیامكی سهدهكان،
میللهته ڕزگاركردنی  وهم: چییه؟ ئمهیه نهوهی ئمهو سه دهی لهسهر ئهركهی ئهو ئهمهیه:
ئاگری له ڕزگاربونیانه تامهزرۆی  ئهوروپا میللهتانی جیھاندا. ھهمو شونكی له چهوساوهكانه
دهبهن، بۆخۆیانی سه دهیه چهندین ئهرستۆكراتیهكان چینه كه ئیمتیازات كۆیالیهتیو دهرهبه گو
شونكدا ڕووبدات). ئهمهیه دهب له ھهموو كرد. فه رهنسا له پاریس جبهجی ئهمهیه شۆڕشی

ڕۆشنگهرییه سهردهمی ڕۆهی ئالره دایه: ئهو ھاینه» « ھنریش فهلسهفهكهی ھهموو ڕاستیدا له
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تهواوی ھهتهكاندنی باستیل و زیندانی ڕوخاندنی فهرهنسیو شۆڕشی بهرپابونی ھۆی بووه  كه
نوسینه له  ناتوانین ئهوا له بهرچاونهگرین، خاه ئهم ئه گهر فندهمنیتازم. ده رهبهگایهتی سهردهمی
ئیشی نهوهیه ی واته ئهو پهڕینهوهیه: نهوهی سوتاندن و به سهر ئهو پهخشانه كانی تبگه ین. شیعری و

بخوات. بهرهكه ی له نهڕه خسا بۆ دهرفهتی ئهوهی بهم گۆڕانكاریدا كرد، لهپناو
قووڵو ئهم پهرهگرافه  نوان فهرهنسییهكانو ئهمانیهكان، له بهراوردكردنی ھاینه» ھنریش »
به دژ گهورهیان شۆڕشكی فهلسهفی، فیكری ئاستی لهسهر (ئه مانهكان :دهنوس ئاماژهیه پ
شیلنگو فیختهو كانتو دهستی لهسه ر ئهوهش بهرپاكرد، تیۆلۆژیا ده رهبهگایهتی و كۆنی سهردهمی
سه ده له فهلسهفهیه گهورهترین كه ئهمانی ئایدیالیزمی فهلسهفه ی ڕۆحی ئهمهیه  ئه نجامدرا. ھیگ
كۆن سه ردهمی به دژ  شۆڕشیان واقعی، عهمهلیو ئاستی لهسهر فه رهنسییهكان بهم  تازهكاندا.
گهورهترین یان سیاسی كوده تای گهوره ترین كه فهرهنسی شۆڕشی له بریتییه ئهویش بهرپاكرد،
شۆڕشی ته واوده كهن: یه كتر شۆڕشن دوو شۆڕشه دوو ئه م لرهوه  تازهكاندا. سه ده مژوی له ھهژانه
لهسهر تازه فیكری جبه جكردنی ڕگه ی عهمهلی له گۆڕانی شۆڕشی یان واقع، شۆڕشی فیكرو

كۆدهكاتهوه). پكهوه فهرهنسییهكان نهمری ئهمانهكان و نهمری ئه مهش واقع. ئهرزی
شاعیر) (دانپیانانهكانی ناونیشانی به وتاركی  ساڵ،  دوو به مردنی پش وادیاره بهم

ڕهتكردۆتهوه. شۆڕشگانهییهكانی ھهچونه پشتریو ئیمانییه كهی ب تیدا بوكردوهتهوه ،
شیعرك

تازه بهھاركی
گوهكان نو دهچمه

ده كرمهوه ئه وان وهك منیش
خه ونهكان نو دهچمه

الردهبمه وه ھهنگاوكدا ھهر له
بمگره خۆشهویستهكهم ئاه!

سهرخۆشك وهك نهبادا
پیهكانتاو بهسه ر بكهوم

خهك. باخچهكهش په له

سهرچاوه: 
٢٠١٠ /٨/ ٢٦ االوان، ماپهڕی
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نوسینی: ئه شره ف ئه بو زه ید 
نیا عه بدوله  عه ره بیه وه  : د 

مؤزة خانةى  بتهؤظن

له دایك بوونی  مۆسیقاری  له  شاری  بۆنی  ئه مانی ، شونی   بتھۆڤن  له  ڕگه دا بۆ مۆزه خانه ی  
مه زن، له  ھه موو سوچكدا ھه ست به  بوون و یادی  بتھۆڤن ده كه یت، چونكه  له  ھه موو ئاوڕدانه وه یه كدا 
ده یبینیت، په یكه ره كه ی له  گۆڕه پانی به ریدا،  یاخود ونه یه كی ڕوخساری له سه ر دیواری خانوویه ك، 
كراسكی  ده بینیت  كچك  یاخود  ده فرۆشت،  ئه و  ده رباره ی  كتب  كه   ده بینیت  دوكانك  یان 

له به ردایه  یادگاری ئه و كه ڕه ی له سه ره  كه  وایكرد ھه موو جیھان گوی ل بگرن و خۆشیان بوت.
شاری  بۆن ده كه وته  باشوری  والیه تی  نوردراین – فیستڤالن له  خۆرئاوای  ئه مانیای  یه كگرتوو، 
نزیك له  شاری  كولۆنیا، شاری بۆن له  سای ڕابردودا ژماره ی  دانیشتوانه كه ی  ١١٦,٣١٣ كه س بوو. 
بۆن تاكو سای  ١٩٩٠ پایته ختی  كۆمار بوو، پش ئه وه ی  به رلین بكرته  پایته خت بۆ ئه مانیای  
یه كگرتوو. به  كۆشكی  بوبلسدورڤدا تده په ڕم كه  به  خۆی و باخچه  و ڕووه كه  تایبه ته كانییه وه  خراوه ته  
سه ر زانكۆ، له و باخچه یه دا گوی (تیتانینفۆرز) ھه یه  كه  له  سۆمه تره وه  ھنراوه  و له  سای ٢٠٠٣ 
ده گاته  ٢٧٤ سم.  كرانه وه یدا  له كاتی   درژیه كه ی   وه رگرت،  له  جیھاندا  درژترین گوی   نازناوی   دا 
من كرانه وه ی  ئه و گوه  سه یره م نه بینی  كه  له  ساكدا ته نھا یه ك ڕۆژ به  كراوه یی  ده بینرت، ئه م 
گوه  له نو گوه  بۆنداره كانی خانه واده كه یدا، به كراوه یی كورترین ته مه نی ھه یه . به م ئه و گونه ی 
دیكه  كه  به  ته نیشت ڕگای مۆزه خانه كه  وه  بوون و گوه كانی سه ر به له كۆنه كان، به  ڕه نگ و بۆنه وه  

پشوازیان لده كردی.
له  بۆن (ڕۆژانه  بازاڕ) په  له  جموجووڵ, ئه م ڕۆژانه  بازاڕه  ده كه وته  به رده م بینای  شاره وانی  كه  
له  سای  ١٧٣٧ دا له سه ر شوازی  باروك دروستكراوه . له  به رامبه ر بازاڕه كه دا ئه و شه قامه  بچووكه  
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 ١٧٧٠ له سای بیستو خانوی ژماره له  كۆنهو لهم بۆن, كۆنی دهن پی پدهكات كه دهست
بووه. لهدایك بتھۆڤن ڤان لودڤیگ بلیمه ت مۆسیقاری

ماوه تهوه، پاش پوه سهدهی ھهژدهیان شوازی خانووه دهگمهنانهی لهو یهككه ئهو خانووه
و بچووك بستانكی كه به رھهیوانك ده گهیته ته ختهدا، مژویی دهرگایه كی به تپهڕبوون
بهردینی پهیکهریی سه ره ژمارهیهك تدهپهڕم بهھۆكدا دواتر تدایه، ئاوی كۆنی ترومپایهكی
لهدایك مۆسیقاری تدا بتھۆڤنی كه ڕادهوهستم ماهدا ئه و یهكهمی نھۆمی باخچهی لهخۆگرتووه، له

بستانهكهوه. ناوهڕاستی دهكهوته  كه ڕادهوهستم «بتھۆڤن»دا سهری پهیكهری لهبهردهم بووه,
نهینوسیوه. ماهكه كه خاوهن دیكه سهمفۆنیایهكی دهبته پاسهوانهكه خهریكه زهردهخهنهی
بچووكهدا پیانۆ بهو پهنجه  ئهوه ی وهك دهست, دهرگاكه دهسكی سهر خۆهكهی تۆزقاه  پاسهوانهكه
سه رده كهوین. تهختهدا پلیكانهیه كی بهسهر  كاتك دهیبینین،  دیكه كه مهككی پاش كه بنت
سهوزه كانیان كهڕووهكه تهختهكان پهنجهرهكان، دهرگاو  لهدهوری خانووهكهو دیواره كانی لهسهر
مۆسیقادا په یژهكانی به كاتك ده چنو لهیهك مۆسیقادا نۆتهی ده كانی له گهڵ ھهگهڕاوه، پدا

دهكات. ئاوازك سهما وهك سهردهكهوت خهریكه 
تدهپه ڕم مزكدا باخچهكهدا، بهالی بهسهر دهڕوانت كه  لهنھۆمی خوارهوه و سهركه وتن پش
به نهخشه دوو مزهكهدا لهبهردهم دهگتهوه. بنهماه كهیان مژوی بتھۆڤنو بهسهرھاتی كه
شاری نهخشهی دیكه یان ئهوی لهدایكبونهكه یهتیو شاری نهخشهی یهككیان دانراوه، كراوه یی
چۆن  دا،  ١٨٠٢ سای له بتھۆڤن كه دهخونمهوه ئهوه  لهودا ڤییهنایه. ھونهریهكه ی، ناوبانگه
ناوهنده له دووركهوتنه وه به  ده ستیكردووه ورده ورده به مهش بووه، ساده كهڕییه كی دوچاری
گشتییهكاندا ئاھهنگه  له كه دووچاری ببوو، زیادبوونی حاهتی كهڕییهكهی لهگهڵ ھونهرییهكان.
تهنیاییو ڕوودهكاته دوورده كهوتهوهو كۆمهیهتیش ژیانی  له دهھنتو مۆسیقا  ژه نینی له واز
ڕهخنهی وهمی ئاوا تهنانهت دهبن. ئاۆزتر تابت كهمدهبنهوهو به رھهمهكانی بهمه ش گۆشهگیری،

دهژهنت). داھاتوو نه وهكانی (ئهو مۆسیقا بۆ دهداتهوه: ڕهخنهگرهكانی
مۆسیقای كه بهرھهمه گرنگترین  ھشتا بتھۆڤن، كارهكانی ئهمۆش ڕۆژی  تا ڕاستیه ئهوه
نووسیبوونی، كهڕبوونیدا كاتی له  كه سهمفۆنیاكانی له دوان بهرھهمیھناوه. جیھانی كالسیكی
ھهروهھا بتھۆڤن نۆیهمه. سهمفۆنیای  و سهمفۆنیای پنجهم ئهوانیش ھهیه، زۆرترین جهماوهریان
ئهم نۆیهمیهوهو سهمفۆنیای وشهی خسته نو مۆسیقادا ھنا، گۆرانیو بهسهر زۆری گۆڕانكارییهكی

برا). دهبنه مرۆڤهكان ھهموو ئایندهدا (له نارد: جیھان بۆ پهیامهی

بتھۆڤن: گهنجینهكانی
دوو پاسه وانی ژنه الی دهچمه  دهكهم، سهردهكهومه سهرهوه و خوارهوه له پاسه وانی  مائاوایی
مۆزهخانهی كهلوپهلهكانی ژیاوه ، لهدایكبووه و پهرجووهكه  منداه لرهدا ئا سه رهوه. نھۆمهكهی
به تایبهتن كه دهبینین شونهوار كۆمههی گه ورهترین لرهدا ڕاستهقینهن. گهنجینهیهكی بتھۆڤن
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كارانهی لهو ئاشكرا نوسخهیهكی چهند له گهڵ ئه سی ھكاری ھهزار لهوانه مهزنهكه، مۆسیقاره
ئامری زهیتی، بۆ یادگاری، تابلۆی پاره كۆمه لهپاڵ خۆی نوسیونی، ئه مه بهدهستوخه تی كه
ده بینین ڕبهره ئهو ھهروهھا بهكاریھناون، ڕۆژانهیدا ژیانی له كه تر كهلوپهلكی چهند و مۆسیقا
بهر كه دهبینین گهوره كهی و پیانۆ كورسی بژهنت. چۆن ئوكۆردیۆن فربووه لوهی منداه ئهو كه

نین! ھهموو شتك ئهمانه ژهندوه. بهم لهسهر ڤییهنا مۆسیقای له دواجار بۆ له مردنی
سهرقاپكی لهژر دهرگاكهوهو چهپی  لهالی سهرهوهدا،  نھۆمی یهكهم پنجهمی ژووری له
لهو بریتیبوون ئامرهكان پگهیاندم، ئازاریان ناوهوه له كه  دانرابوون ئامرك چهند شووشه ییدا،
كهسانی له گوێ بهھۆیانه وه تا بهكاریھنابوون، كهڕی  به توشبوونیدا لهكاتی منداه كه ئامرانهی
له سهرهوه كانزایی تهلكی به له دووالیهوه كه  قورس بوون چهنده مسیانه ئامره ئهو بگرت، دی
ئهو لهدهستدانی سهختی نهبوو، بهكو ئامرهكان سهختی ئازارهكه تهنھا سهرچاوهی دهبه سرن.
لهدهستدا. بیستنی ھهستی ھه موو دواجار دهكرد و زیادی ورده ورده تادهھات كه بوو ھهسته
باس لهوه ده رچوو، ڕابردوو سای كۆتاییدا) كه سانی له (بتھۆڤن كتبهكهیدا له سولون ماینارد
ئهوهی مۆسیقارهكهی دوای باوكه  مۆسیقا بووه، سهرهتاوه شهیدای له ھهر لۆدفیگ بتھۆڤن دهكات
بیكات فردهكاتو بیاردهدات مۆسیقای دهرده كهوت، ڕۆژانه ھونهری بۆ گهورهی كوڕهكهی بهھره ی
لوتكه ی كاتهدا مۆزارت لهو چونكه  گهورهبوو، خهونكی ئهمه ش تازه، بگومان «مۆزارت»كی به

بوو. مۆسیقا
لهوكاتهدا  كرد، پشكهش ناسراوه كهی مۆسیقیه  ئاھهنگه یهكه مین بتھۆڤن ١٧٧٨ دا، سای له
لهدایك  ماهكهدا سه رهوهی ژووركی له دا  ١٧٧٠ یهكهمی كانونی بوو،(له  ساڵ ھهشت تهمهنی
مندانهی ئهو مردبوو، مندای چوار ببووی، كه منداهی حهوت لهو به سۆزهكه ی باشو دایكه بووه).
١٧٨٢دا، سای له بتھۆڤن بهناوبانگهكه مانه. مۆسیقاره گهورهكهیان بوون، كوڕ ھهمویان مابوونهوه 
،١٧٨٣ دوایدا سای له كردهوه، بو ناسراوه كهی مۆسیقییه كاره یهكهم بوو، ساڵ تهمهنی دوانزه كه
دهبته ئه وا بت، بهردهوام شوهیه بهم ئهو (ئه گهر دهت: دهنوستو له باره یهوه مامۆستاكه ی
ئهندامك وهك مامۆستای )ی (نیڤ ئامۆژگاری لهسهر ١٧٨٤دا، سای له بتھۆڤن سهردهم). مۆزارتی
بوو. ساڵ چوارده  ته مهنی لهو كاتهدا دامه زرا، كۆلۆنیا كۆشكی شازادهی به  سهر مۆسیقای تیپی  له

پزیشكیهكان: ئامره
ئامره ئهو بۆ تهنھا نهك دیاریدهكات،  سهردهمه  ئهو  مژووی بهباشی  مۆزهخانهكه – ماڵ
بتھۆڤن كه سه رهتاییهش تهخته ئۆكۆردیۆنه ئهو بۆ ته نھا نهك دهدهن، بیستن یارمهتی پزیشكیانهی 
قهدیس كسای بووهته ئستا كه  بچوكهكان) (ڕاسپارده كسای له  سایدا و ده تهمهنی له
كه دهبینین جانتاكهشی كه مانچهكهو ئامری ئهوانهدا له پاڵ بهكو پلدهدا، مۆسیقای ریمیجیوس،
ھاوڕیهكی دهبته و دهبت گهوره بتھۆڤن پلداوه. مۆسیقای (بۆن) ئۆركسترای لهگهڵ بتھۆڤن
نھۆمی له  پدهكات. ڕاھنانیان مهشقو  پیانۆ  ژهنینی لهسهر  خزانهكهیان،  مندانی مامۆستای
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پیانۆیه ئهو ڕاستهقینهی مۆزهخانهكه، ونهیهكی بهگهكانی بهپی (٨)دا، ژووری ژماره و له دووهم
 ١٨١٧ سای برودوود تۆماس كردبوو، بتھۆڤنی پشكهشی برودوود تۆماس ھونهرمهند كه دهبینین
دیكه پیانۆیهكی پیانۆیه دا، ئهم لهبهردهم لهنده ن. له بووه پیانۆ ئامرهكانی دروستكهری ناودارترین
دروستكهری ھونهرمهنده  ئهم دروستیكردوه، گراف كونراد نهمسا بهناوبانگی ھونهرمهندی  كه  دانراوه

ژهند. لهسهر مۆسیقای له ڤییهنا جار بۆ دواھهمین بتھۆڤن كه بوو پیانۆیه ئهو
ئهوهی باوكی تادهھات سهرخۆشتر دوای ئهمه گرتووهتهوه، باوكی جی له ماهوه ورده ورده بتھۆڤن
پشتگودهخست. پاشایه تیدا كۆشكی له كارهكهشی لهبیرده چووهوهو  ناومای ئهركه كانی دهبوو،
تاكو بچوكهكه ی برا ھهردوو دهبردو بهڕوه خزانهكهی داراییهوه له الیهنی بتھۆڤنی بچكۆله بهمهش
بتھۆڤن بهھرهكانی بهمه زنی ھهست  فرانز ماكسمیلیان كاتك شازاده بهخوكرد. زۆر تهمهنكی
ئهدهبو دنیای له خوندنهكه ی تاكو ڤییهنا، بۆ بنرت بتھۆڤن دهدا بیار ١٧٨٧دا، سای له دهكات،
ھاوڕكانی به دهبت و بتھۆڤن ئاوازهكانی له گوی  مۆزارت لهوێ تهواوبكات. مۆسیقادا ھونهری

پلهوپایه). خاوهن دهبته ئاینده دا له چونكه لهبیرنهچت، (بتھۆڤن) ناوهتان (ئهم دهت:
ئیدی دایكی لهسهره مهرگدایه، پیادهگهیهنت كه بتھۆڤن دهگاتو بۆنهوه نامهیهك به شاری له
١٧٩٢ دا،  له سای واته لهو به رواره، ساڵ پنج دوای ببینت. دایكی بۆ دواجار تا بتھۆڤن دهگهڕتهوه
تا له وێ بكات، تهواو باكه ی خوندنه مۆسیقییه كهیو پكھاته تاكو ڤییهنا دهگهڕتهوه بۆ بتھۆڤن
ونهی دهبینیت كه زهیتیانه تابلۆ ئهو ژوورهكاندا، ھهموو دیواری لهسهر ژیانی دهمنتهوه. كۆتایی
 ١٧١٢) گه ورهی باپیره لۆدڤیگی ونهی لهوانهش دهردهخهن، مامۆستاكانی  و ھاوڕێ و خزان و بتھۆڤن
ئۆركسترای ھهروهھا تریزا، ماری ئیمپراتۆر بچووكهكهی  كوڕه ھایدن، جۆزیف مۆسیقاژه ن ،(١٧٧٣ –

دهژهنن! مۆسیقا (تنكری) ئاھهنگكی دهمامكداردا له  كه دهبینیت بۆن شاری

سهربهخۆ: مۆسیقاری یهكهمین
بۆناپارت،  جیرۆم بانگھشتی لهسهر سهركهوتنیدا، لوتكه ی ١٨٠٩ له سای میانهی له بتھۆڤن
كچه ھاوڕێ بهم دهكاته وه. فهرهنسا  بۆ ڤییهنا جھشتنی له  بیر ناپلیۆن، ئیمپراتۆر برای 
ماری، دهوه مهندهكانی ھاوڕێ لنهگهڕا بوات، ڤیینا ئیرۆدی) له ماری (ئانا ئۆرستۆكراتیهكهی
ئهوهی سانه لهسهر ڕكهوتن خستهبهرده ست، زۆریان بهخششكی پارهو یارمهتیانداو ئهم كاره بۆ
خهمكی ھیچ یان نهبت ھیچ به پویستی وایلبكهن تاكو بتھۆڤن، به بده ن زۆر پارهیه كی به
ئهم دی نهڕوات، وتكی ھیچ بۆ و به جنهھت ڤییهنا كه بوو ئهوه مهرجیان تهنھا نهبت. دارایی
بووه بهمهش سهربهخۆ، مۆسیقاركی ببته مادییه وه لهڕویی كرد بتھۆڤن له وای زۆره موچه سانه
كۆشكی یهكك له  ھایدن و مۆزارت و باخ ئهو بژی. پش كارهكه یهوه بهھۆی  كه  یهكهم مۆسیقار
بهم دهژیان، ئهرستۆكراته ئهو خهتهكانی بهخششو لهسهر ده كردو كاریان ئهرستۆكراتهكاندا له
سه ربهخۆ، كهسكی مۆسیقار بووه  ئیدی ھاتهئارا، مۆسیقادا مژووی نوێ له سه ردهمكی شوهیه

بیهوت دهینوست. ھهركاتك، ھهرچییهكی



2
0
11٦٥ ژماره 

سیانزهههم 151 سالی

âÚ„ÏÁ@Î@lÒÖÚˆ

خاتو  ئامادهكاری ڕكخستنو به مانگه دا لهم ١٨١٢ داین، سای ئابی مانگی كۆتایی له ئمه
پیاوه دوو لهو ھهریهكه ڕوویدا، گۆته و بتھۆڤن نوان بهناوبانگه كهی چاوپكهوتنه برنتانۆ، بیتینا
مهرایی زۆر گۆته دهركهوت كه بۆی بتھۆڤن لكتنهگهیشتن. بهم بهیهكتر، سهرسامبوون زۆر مهزنه
بتھۆڤن پیوابوو گۆته وه ل ده ستكهوت. دهسهتی بهخششهكانی تاكو دهكات ده ستهت بۆ
گۆتهی به  سهرسامبوو زۆر مۆسیقار بتھۆڤنی ڕاستیدا له لوتبهرزه. كهسكی پویست له  زیاد
ژیانیدا ھیچی كۆتاییهكانی له بتھۆڤن ناوازه. مۆسیقای پارچه سهر وهردهگایه  شاعیر، شیعرهكانی
لهگهڵ قسهكردن بۆ دهیاندواندو كهسانهی ئهو لهگهڵ تگهیشتن بۆ ڕاھاتبوو ئهوه لهسه ر نهدهبیست،
دوای ئهمه دهنوسی. شتهكانی ده فته ر لهسهر چاخانهكاندا، له یاخود شهقامهكان له ھاوڕكانیدا
نهخۆشییه ئهو دوچاری لهوهی دهكرد نهخۆشی كهڕی، نكوی به توشبونی سهرهتای له دت ئهوه
دهن. كهچی چی تدهگهیشت دهكرد لهگهڵ قسهیان كهسانهی ئهو دهمولوی سهیركردنی بووه. به

دهدهنهوه. وه می وهمهكانیان بهنوسینی دهیدونن، ئهوانهی و دهنوست شت ئستا ئهوهتا
سروشتهوه، ئامزی دهخسته  خۆی ته نھا دهمایهوهو دهوروبهری، به دھاتهكانی  و ڤییهنا له بتھۆڤن
گوهكانی ڕوخساری دهباریو ھدی ھدی كه دهكرد بهفری كلوی تهماشای دهكرد، گوهكانی بۆنی
له گوێ نهیدهتوانی بهم دهدا، مۆسیقیهكانی نۆته له دهستی بهخۆشهویستیهوه دهسی، بتھۆڤن

كهمبوو. بهرجهستهی مۆسیقایهكی تهنھا بوو، رۆمانسی دیمهنكی بگرت، ئاوازهكانی

مائاوا بتھۆڤن:
كاری  لهمیانی دوو مۆزهخانهكه ی كرد، كۆچی دوایی سای ١٨٢٧ دا مارتی ٢٦ ی له بتھۆڤن
یهكهم كاری  لهخۆدهگرت. مردنهكهی دیمهنی دهھنن، جهستهدا به كهم موچكهیهكی كه ھونهریدا
فچهی به كارهكه بهناوبانگهكهی، سهمفۆنیه ژمارهی به بهرامبهر ھهواسراوه نۆیهمدا لهژووری
كه لهسهر مۆسیقار لیتۆگرافی تابلۆیهكی له بریتییه  دروستكراوهو دانھاوسهر نیگاركش جۆزف
ھونهرمه ندهو ھهمان كاری دانراوهو یانزهیهمدا ژووری له دووهمیان كاری بهم مردنه.  جگهی

مردنی! له  كاتژمر ١٢ پاش بتھۆڤن دهموچاوی بۆ دهمامكك له  بریتییه
لكرد، (ڕۆژی ٢٩ ی  مائاواییان ٢٠ ھهزار كهس «بتھۆڤن»دا سپاردنی بهخاك ڕوڕهسمی له
كشاوه). ونهی ئاوی ڕهنگی به تابلۆیهكدا له ستوبر فرانز ھونهرمه ند سپردرا، بهخاك مارت
یادی كهس ملیۆنهھا ساك به ھهمو بهم بوون، مۆسیقارهكهدا تهرمی له گهڵ كهس بیست ھهزار
ئابهوه  ٣١ ی له و شارهكه خۆیهوهیه بهناوی كه مۆسیقییهدا فیستیڤاه لهو دهكهنهوه. بهتایبهتی

تشرینی یهكهم سازیدهكات. ی ١ تاوهكو



2
0
11 ژماره  ٦٥

152 سالی سیانزه هه م

 سةردةم

نووسینی : فرانز كافكا
له فارسیه وه : ره ووف بگه رد 

نامة بؤ ميلنا 

مران ١٠ ژوین ١٩٢٠ پنج شه ممه  
ئستا بجگه  له  شتك نامه وت باسی  ھیچی  تر بكه م ( ھشتا نامه كانتم به  وردی  نه خوندۆته وه ، 
ته نیا ئه وه  نه بت وه ك په روانه یه ك چۆن به ده وری  مۆمدا گ ده خوات خۆم به  ده وریاندا گاوه و چه ند 
جاركیش سه ری  خۆم سووتاندوه ، تا ئه و شونه ی  من تی  گه یشتووم ناوه رۆكی  ئه م دوونامه یه  
دوو ناوه رۆكی  جیاوازن. یه ككیان ئه وه یه  تا دوا دۆپ سه رمه ستی  په یمانه كه ی  بم و ئه وی  تریش 

پویست به وه  ده كات كه  دووباره  ھوشیارببمه وه ). ده بت ئه مه ی  دوه میان دواتر نووسرابت. 
  كی  بی  بپرسین دوو كه ڕه ت دوو ده كاته  چه ند پرسیاریه ك بگه ین و به تاسه وه  لئه گه ر به ھاوڕ
ئه قنه و شتانه مان ل  كردوه . به م ھه مان پرسیار بۆ پۆلی  یه كی  سه ره تایی  ماقووڵ و دروسته . 
له گه ڵ حاه تی  قوتابخانه   ئه و جۆره  شتایه تیه   ئه وه یه  كه   تۆ  له   میلنا، پرسیاری  من  وائستا، 
سه ره تاییه كه دا تكه ڵ به یه ك بون. ھیچ له م حاه ته  ت  نه گه یشتم كاتك كه سك له  گه ما تكه ڵ 
ده بت، (بۆ نموونه  وایس)(١) كه  به  ھۆی  پكھاته ی  لۆژیكی  خۆمه وه  تكم دا، ئه و مه یله ی  ھه مه  كه  
كه سی  دووه م ھه ه ی  كردوه ، كه متر و كه متر بوام به  موعجیزه یه ، به تایبه تی  له  په یوه ندیی  له گه ڵ 

خۆمدا، من ھه میشه  له  ده رك كردنی  چۆنایه تی  و چه ندایه تی  ئه م ره وته  ده سته وستان بووم.
نازانم بۆ ده بت به م شتانه  ئاوی  ژیان بشه قنین كه  خۆی  له . له به رده ممدا، پانتایی  رگایه ك 
ده بینم و ده زانم چ رگایه كی  سه خته . پش ئه وه ی  فریوی  چركه ساتی  نیگایه ك بخۆم (له  خۆمه وه  
بیگره  تاكه سانی  دی ، چونكه  ئه گه ر باشی  لی  وردبیته وه  ئه م قسه یه ی  من له  خاكیه تیه وه  نیه  به كو له  
خۆناسینه وه یه ) ده بت له م باره ی  كه  ئستا منی  تدام بۆ سه فه ركردن به ڕیگایه كدا كه  نه ده توانم بیبم 
و نه  ده ست گیرم بت وازبنم. وا ئستا میلنا، نامه كانی  تۆم پ  ده گات، چۆن ده توانم جیاوازیه كانیان 
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مهرگ، فریشتهی كه وتوه، پاڵ مردندا جگای ناو پۆخی و گه ناو نو له كه مرۆڤك بكه م؟ باس
دهورێ جۆره لهم  كهسكی ئایا ده یبینت، ئرهو دته پیرۆزتره دی فریشتهكانی ھهموو  له كه
جگاكهدا لهناو خۆی  تهنانهت زیاتر و دهكات دیو ئهو دیو ئهم لوول دهكات، خۆی  وا كهسكی بمرت؟
پ ئهوهم ناتوانت بوای رگایهك به ھیچ كهسیش ھیچ مردنی نیه ، توانای ئهو كهسه دهشارتهوه ،
ژیانی بسهلمنت، بۆ دۆستویفسكی ئهمه شهوه  ئهو (كهسییش نه یتوانی  بسهلمنت. پم و بكات
ئاستی له خۆم چونكه  خۆم بسهمنم، ئه وه بۆ ده توانم بۆیه تهنیا خۆم شهو) یهك له  بریتیه  منیش
بینی) سه فهریهكهیدا كورسیی لهسهر مرۆڤكت خهون به جارك تۆ چۆن وه ك ) تگهیشتنهدام ئهو

بوو. ھن پكهنین پرسیاره ئه م ئه وه لهبهر بكهم، به وه بوا ناتوانم خۆمهوه الی من
و نهخۆشی لهبهر مامۆستایهك كه دهچت لهوه تهواویی به – زانی ئهوهت زوو تۆ بگومان
مه سهلهكه قوتابیهكه كه بكات باوهڕ واتا بیخههتنت. قوتابیهك بیهوت به مهبهست ماندووبوون
و چونكه بهناجۆری  نهگه یشتوه، مهسهلهكه له  ھیچ قوتابیهكه  كاتكدا له ت گهیشتوه، چاكی به 
دهبت، مامۆستاوه  ریگای له تهنیا قوتابی  تگهیاندنی چاكی به لهبهرئهوهی  وهریگرتوه. نادروستی 
پنج دوا ئایا ) و خهون یان خهو بۆبردن پهنا یان بهالواندن یان كردن، شیوهن نهك له ریگای ناهو
بھینهوه) بهكراوه ی -با ئهم مهسهلهیه تیایه). ھهموو ئهم شتانهیان گهیشتوه، پ منت نامهی شهش
ھیچ  نهھشتنی و دنیایی بۆ دابوو. كچه)(٢)  (بهو ئاماژهیهكت كردهوه ، بهسه ر دیسان نامهكهتانم
ئازاره و رهنج لهو پۆشین به چاو كردوه، كچهت ئهو بۆ تۆ ئه وهی بم) (ده بت دوودیهك و گومان
رگایهكی ھیچ بت رزگاری من دهست له ئهوهی بۆ كردوه. خزمهتت گهورهترین داوه بۆت كه  كاتیهی
نهگبهتی پشبینی گهڕابوو، ت تایبهتیی ھهستكی كچه ئهو لهڕاستیدا ناكهم. به دی لهمه بجگه دی
ھهستی  مندا له پاڵ گهرماییهی ئهو بگات كه لهوه شوهیهك نهیدهتوانی ھیچ به بهم ده كرد. ئازاری و
لهسهر لهبیرمه كووهیه؟ له  سه رچاوهكهی  نهبوو) ئه و بۆ بگومان بوو شووم (گهرماییهكی دهكرد پ
دهچت  پ) لهویرشویس(٣) دانیشتبووین. یهكهوه بهپاڵ ژووریدا یهك باهخانهیهكی  له و قهنهفهیهك
دخۆش ئهو  خۆمان) بهھی ببت  باهخانه كه تر تاھهفتهیهكی بیاربوو بووبت،  نۆڤه مبهر مانگی 
لهپایادانیشتبوو ئایندهی كهوتبوو، مردی دهست ئهو باهخانه یهمان زۆر زهحمهتكی دوای كه بوو
قبووی تهنیا ئهو بووم، زۆر سوور لهسهر ھاوسهرگیریهكه من بهتایبهتی كه دهكهمه وه (دووباره ی
ھهموو به  شانۆییه ئهم كاتك ڕاھنابوو) خۆی ھهستهوه بهم ورده ورده بهم بزاربوو، كردبوو،
بهرزهینی دنمهوه تا لھاتوو نهخۆشكی دی لدانی لهژمارهی زیاد بهچهند جاركی وردهكاریهكانیهوه،
بتوانرت كه  وهھمك جۆره مرۆڤ، ھه ر وهھمكی جۆره  ھهر ناسینی من له كه دهگهم له وه زیاتر خۆم،
ئهگهرچی بووم. وهھمه ئهو مانگ گیرۆدهی  به منیش الیهنه تایبهتیهوه، بهھرهمهندم(له م بكرت ونای
ئهم كه نیه دوورییش بوو. و بایهخ پدان دنهوایی تری نهبوو، بهكو ونهیهكی وه ھم تهنیا منهوه الی
پهرداخه كه دهترسم لهوه  دهربچوایه) من ئاقنه ھاوسهرگیریهكی  وشه تهواوی  ھاوسهرگیریه بهمانای
بهركهوت بهكوو (نهك په رداخه دهتوانت ئهم به دنیاییهوه بخهمهوه، چونكه نزیك دهمم شیرهكه له

بكه ون. چاوم بهرسه روو پیشكه كانی بتهقتهوهو لهبهرچاوما بهمهبه ست) ھهر
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جار ھه ندك منیش راسته. چین؟ دهربارهی دهبارن بهسهرتا تهشهرانهی تانهو ئه و پرسیارك:
سهركۆنهی ئهو بابهته  لهسه ر درژ بهدنیاییهوه دوای ماوهیهكی ئهوان بهم كردوه، بزار خهكیم
خۆیاندا لهناوهوهی وایه بوایشم دهكهن و بهوالوه  روو و بدهنگن ئهوان ئهوهیه كه تهنھا ناكه ن. من

بهھرهمهندم. ئاوارتهیه بابه ته لهنو خهكیدا لهم من ناكهن. سهرزهنشتیشم تهنانهت
لهخهوھهستاندا لهكاتی ئهمۆ بهیانی كه  بیرۆكهیهی ئه و بهبهراورد لهگهڵ ئهمانه ھهموو وهل
چۆن حهمامم نهمزانی ئیدی  كه  كردم ل وای سیحركی بیرۆكه یه ئه و نیه. بایهخی  بهرۆکی گرتم،
به بوو كه گۆشت پارزهره ئه و (میوانهكه نهھاتایه  میوانك ئه گهر كردهوه ، چۆن خۆم پۆشته و كرد
بهم كورتی من به بیرۆكهكهی تاشیبوو. ریشیشم نهزانكاریه وه بهو ھهر پویست دادهنت) خۆراككی
روویداوه، پشتریش نیه، چونكه تازه شتكی ئه مه بھنه، مردهكهت واز له ماوهیهك بۆ جۆرهیه:
ئهو پاشانیش ئهویشی تیایه) سوودی كاره (ئهم ئهو تووڕهیی  تۆ، ھۆیانه: نهخۆشیه كهی ئهم لهبه ر
بۆھمیا گهڕهكه كانی له یهكك كوێ بچیت؟ بۆ تۆ دهتهوت نازانم ڤیهنا، ئستای ھهلومهرجهی
و نه ده ربكهوم. ھهبقورتنم ت خۆمی شهخسی نه من چاكتره وایش تۆ چاك بت. بۆ دهشت
لهم بت خۆمان (قسهی وهربگره لهمن ئهنجام) دهگهینه دانهوهیهوه سهفهرهكهت(لهبارهی پارهی
ھهسووڕاوم چاالك و كه كارمه ندكی ئهوهوه بهھۆی  من تریشم بهردهكهوت. ئیمتیازكی الیهنهوه من
ناسك تاڕادهیهك جاڕیهكهیهوه بهگاته من كاری دهكات، مهستم ئهمهیش بهرزدهبتهوهو پلهكهم
ئهم كرد وای  ڕكهوت ئهگهر ( دهده ن مووچهم كارك چ بۆ نازانم من بكهرهوه ، ل بیری ئاسانه. و
فهراھهمی دهتوانن نیهو زۆر ئاسانه له بهرئهوهی  بۆ ئوه تارادهیهك نه كرد، مانگكی بهشی پارهیه
ئهمه بهھهرحاڵ ناڕۆم. بیرۆكه یه ئهم ڕاگرتنی بهرز  چاكهو لهسهر زیاتر لهمه بهڕاستیی بنن.
دهردهخهیت بیارهیش بۆ منی بهو و بیاربدهیت منهوه بیرۆكهكهی تۆ تا لهبارهی  بۆ دهرفهتكه
نا(چونكه من یان ببهستم بیارهكانت پشت به خۆمهوه  شتهكانی تری  لهبارهی دهتوانم من كه ئایا

بهنرخه). ئهم بیرۆكهیه ئهوهی كه گهیشتوومهته
 ١٩٢٠ ژووین سیهمی  مران

تۆم خوندۆته وه، نیه - ترسناك قووی  به جۆرك ھیچ به ئهگه رچی  ترسناكهی- ئهم نامه كه ئستا
بۆم نامهكهتدا گه یشتنی لهكاتی و له سهرهتادا كه بكهم خۆشیه  و شادی ئهو سوپاسی نیه ئاسان
ھه ینیهو بهیانی كه دم دوو لهوهیش نهگات. ئیتر ئاسایی پۆستی ڕهنگه پشوه ، ئه مۆ ڕهخسا،
شونهی تا ئهو ھهرچه نده  لهئارادایه ، زامانه بدهنگیهكی جۆره نا. یان بگات پ نامهی تۆم نازانم
بهتوانابوویت ھند دوانامه دا تۆ له نیه. خهمھن ھهرگیز ئهم بدهنگیه ھهبت تۆوه به پهیوهندیی
دهكهم شاخهوانهكان تهماشای سهفهریه كهمهوه كورسیه لهسهر چۆن وهك دهكردیت، تهماشام من كه
ئستایش وا نا،  یان بكهم نیشانیان دهست بهفردا لهناو سه رهوه و لهو دهتوانم بزانم ئهوه ی  بۆ
بھنم، ده ری گیرفانم له بهرم، خۆمدا لهگهڵ نامهكه دهمتوانی من گهیشت. نامهكهت نیوهڕۆ پش
یاری خۆشه پی دهست كه  جۆرهیه بهم گیرفانم، بینمهوه دیسانهوه و سهرمزه كهم بیخهمه
سهر من ماوهیه ئهو تهواوی دهبیت، ڕازی مندانهت لهو و دهكه یت بكات. تهماشایان لهگهڵ نامهدا
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ته نانهت ھژاو یهكدن) خهكانكی ئهوانه (ئهگهرچی دهدی خۆمدا بهرانبهری ئه ندازیارم له لهشكرو
دوای خواردم نیگهرانی نهكردم. دیسانهوه ئهمۆ ئهو خۆراكهی كهمتر گوبیستیان نهبووم. لهوهیش
دوورو چاره له بوو رووناكتر من بۆ كورتهكان مه سهله كه بوو ماتماتیك له سهر وتووژ خواردن نان
دارسنهوبهر، له  دیمهنك بوو. بهرانبهرم دیمهنك كراوهكهوه پهنجهره  له و كاتهدا له و ھهر درژهكان.

بوو. دیمهنی ڤیهنا ئهمانهیش گرنگتر له ھهموو و چیاكان، گوندهكان خۆر،
خونده وه، بهوردی یهكشهمهم رۆژی نامهی ئهوهیه مه بهستم خوندهوه، بهوردی نامهكهم پاشان
وایه مهسه لهكه خۆت دواخست. تری نامهیه كی تاگهیشتنی رۆژی دووشهممهتم نامهی خوندنهوهی
بجگه نهبوومهتهوه. چاك بهتهواویی ھشتا نیه. نامهیه م ئهو خوندنهوهی بهوردیی بهرگهی من كه
سیان كهم النی  بهڕگاوه بت، نامه پنج دهبت من حساباتی  بهپی بوه. كۆن نامهیه ئیدی ئه و لهوه
ھۆی به یان بووبت ون تر نامهیهكی گهیشتبن، تهنانهت ئهگهر دهستت به ئستا دهبت نامانه لهو
وهمم ئستا ھهر بكهم  ل داوات لهوهی  بجگه نامنته وه من بۆ ھیچ ئیدی بگات، درهنگ ڕاسپریهوه
سه ركۆنهكانی له ھهندك كه بت قسهیهك ده بت بهم ھهرباشه، بكهیت  قسهیهكیش بدهیتهوه.
دوو ئهو بهدرژایی ھهروه ھا بت. خۆندنه وه قابیلی وابت بكاتهوهو كهم دووشهممه رۆژی نامه ی

خۆمدابووم. ئهقی لهگهڵ نائومدانه) نهك (بهم سهخت كشهیهكی تووشی شهممهیه من
بۆ بۆم بیارمداوه ھووده، ب بهنی چه ندجار دوای ئهمۆ درهنگه- وهل تر- نامهیهكی وائستا
ناھنرنه ئره. گهورهیی كهله بهر بكهم منداهكانی  نیگاركشانی  تهماشای بینینی ئهندازیارهكه.
خوندوه، زۆری  پیشهگهرو باڤاریایه. گهورهتر بت. خهكی لهمن تهمه نی دهزانرت بهزهحمهت
نهزۆكیی بهھۆی بۆماوهتهوه( دوانی  منداڵ پنج له  ماقووه. و  پدهماخ كاتدا لهھهمان بهم
ئهو  سهیره ! دنیایه كی ١١ ساه . كچهكه ی و ١٣ساڵ كوڕهكهی تری نابت) ھاوسهرهكه یهوه منداكی

بكه یت. قسه ھاوكشه دژی تۆ نا، میلنا، نابت سهركهوتوه . ھاوكشهیهدا لهم
كافكاكهت  

تكایه. بزارمهكه، خۆت دیسانهوه دووبه یانی كهوته ئهگهر بهم ده نووسم، سبهیش نامهیهك
یهكهم خوندنهوهی له تهنانهت ئهمجارهیان خوندهوه، شهممه م یهك رۆژی نامهی تر جاركی
ناوچاوت تهماشای ڕك و بگیرت بهھهردوو دهست چاوت دهم و پویسته  میلنا، ترسناكتربوو. جار
بۆ بیرو ئهو نهتوانیت دوا بناسیتهوه، تالهوهو ترهوه له(ئاونه)ی چاوكی خۆت ئهوهی بۆ بكرت،

مشكتهوه. بیانخهیته نووسیوتن نامهیهدا لهم چوونانهی
ھهینی   ١٩٢٠ ژووین مران،

بهپهرۆشه وه من دهكاته وه؟ ھهركاتك ڕاست تۆزك وته و شت ئهم دنیا و دت كهس كهی ئاخۆ
دهتوانم ھهیهو چیاكانهوه به سهر جوان جگایهكدا ورانهیهكی ھهموو له  لرهو دهگهڕم، ئهوالدا بهمالو
لهباتی مرۆڤ لهناو جگادا، بهم بم. جوان ئهندازه به ھهمان منیش پویسته كه  بكهم به وه ھهست
ھات كه بهبیرا ئهوهم -ندو پشنیازه كانی له بهده ر ئهمۆ نموونه بۆ بیردهكاتهوه. خهو زۆرباش
من ندهژی. دو گوند له ئه و خۆت نووسیبووت وهك ستازا(٤)، الی دهتوانیت ھاوین بۆیت بۆ تۆ
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بهردهوام مانایه، ب قسهیه ئه م ناكات، بهش پارهكه مانگ ھه ندك ڕهنگه وتم كرد. گهوجانهم قسهی
بگومان بهنرخه، كه پشنیازهكهم سهلماندم پی شهممه  س و عهسری بهیانی نامه ی ھه یه. پاره
شوهیهكی به شتك ھه موو دهسهلمنت، شتك ئهوه ھهموو چونكه بت، ركهوت ئهمه  زهحمهته
جانهوهره گهورهیهدا ئهم كاری له ئایا - نیه ، ھهبت، كه پشنیارهكه وه لهدوای -ئهگهر فبازیهك ڕهھا
پیالن له دهكهوت كه دهست ھهر شونك بكاته وه، بچووك تهواو خۆی پویست ده توانت بهپی كه
دهتوانت بارهیهوه  لهم مردهكهیشت تهنانه ت دابنم، بۆ سنووركی دهتوانم من كهواته بهدووربت.
ھهرگیز من ببهسترت. پ پشتم دهشت بهم بكهم زدهرۆیی بمهوت رهنگه به من ببهستت. پشت
تیا بژیت،(لهم ده توانیت خۆشه پ گوندكت ھهر ئایندهدا، له نه و ئستا نه تۆ ببینم، نامهوت
و نهبت و كوستان شاخاوی له ھهمان كاتدا و له ھهوراز پ گوندكی  ھاوڕاین) من و تۆ ڕوهوه

چاكتره.   پ دی شونكی له ھه موو جۆرهم لهم جگایهكی  من تیابت) ده ریاچهی و دارستان
تۆم(٥)  شهممه ی دوو نامهكانی ھشتا من دهكهیتهوه، كهم نامهكانت له كاریگهریی تۆ میلنا:
كردهوه،  تاقی ئهمهم من (ئهمۆ تۆ) له ترسكه (تهنیا نهخوندۆتهوه بهتهواویی  (jen strachoras
ھشتا نهمتوانی كرد، بهم كۆن تۆی نامهكانی پشنیازه ئهم ھه رچهنده سهركهوتوو بووم) تاڕادهیهك
دووشهممه ت رۆژی نامهكهی خوندنهوهی بهرھهمی ئهوهدا لهگهڵ بخونمهوه، نامهكه ت كۆتایی تا
نووسیبووت؟ كافتریادا له  سهیرهكهت- ئایا كارته  ھهروهھا شهممهت( نامهی س بوو، خهویم ب شهوك
من  دهیت؟ ببووره تۆ ئهو تۆمهتباركردنانهوه كه وهمی ورفل(٦) بدهمهوه لهبارهی من دهبت ئایا
نامهیه ئهو چاكتره) ئهمهیش دهدهیتهوه، زۆر باشتر وهم خۆت تۆ تۆیه، كه ھی نادهمهوه وهمی ئهوه
دڕك و سهرزهنشت شهممهیشت ب نامهكهی س بگومان ئارامیی پ بهخشیم، دنیایی و ته واوی به
له پ ته زوویهكی ھه قیقه تی ھهقیقهته، ئهمه  (ھهبهت و وادهكهیت كه  تۆیت ئه وه ئیتر بهم نیه ،

بگریت. بتوانیت بهرگهی  زه حمه ته زۆر تۆوهبت له ناخۆشی) ھهرچیه كیش و خۆشی

پهراوزهكان:
بهم  بوه ، ھاوڕی ١٩١٢ كافكا لهسای  پراگ. خهكی و نووسه ری شاعیر (١٨٨٢-١٩٤٠) ERNST WEISS-١

لهگهدا بیوه. خۆی پهیوهندیی ئهم نامهیه پش
مهبهست كرابت))،  كچه  ((ئهو به ئاماژه جگایهكدا  لهھهر میلنادا،  نامهكانی له برود  ماكس بهڕای  -٢
ناسی،  ئهو كچهی شهش سایدا كافكا و ته مهنی سی ١٩١٨ له لهسای وریزك-ه -ژولی كافكا دووهمی دهزگیرانی
دهبتهوه.  پهشیمان كافكا سای ١٩٢٠ و دهزگیرانی  ١٩١٩ دهبته  سای كرد. پكهوه كورتیان سهفه ركی چهند

3- WRSCHOWIZ  
كافكایه. ھاوڕی ژنكی STASA به ٤-STANISLAVA JILOVSKA ناسراو

تۆم). تهنیا نیگهرانی چیكی واتا( بهزمانی -٥
میلنا. مردی پوالگی ئهرنست كافكا و له ھاوڕكانی و پراگ خهكی نووسهری (١٨٩٠-١٩٤٥) FRANZ WERFEL-٦

میلنا به نامهھایی كتبی : سهرچاوه:
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له  عه ره بییه وه : سه رده م
جة نطى ِرؤشنطة ران و فَيندة مَينتاليستة كان لة  ئة وروثا

له  ئینگلیزیه وه : عه زیز ڕه ئووف
عرياق، سَيكس و ميديا

له  عه ره بییه وه : باوكی ڕه ھه ند

زيندان و مة سة لة ى داهَينان و ئازادى بريوِرا

له  ئینگلیزییه وه : عه زیز ڕه ئووف

ِرؤبنسؤن كروزؤ ِرؤمانَيكى  زيندوو

له  عه ره بییه وه : ھه ورامان وریا قانع

تونس و بازدانى مَيذوو
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له  عه ره بییه وه : سه رده م

جة نطى ِرؤشنطة ران و فَيندة مَينتاليستة كان لة  ئة وروثا

ته وه ری ئیشكردنی ھاشم ساح له م كتبه یدا، بریتییه  له  ناسینی گرنگی سه رده می ڕۆشنگه ری، 
فیكرییه كان  ئازادییه   له   چژ  نه یانده توانی  نه وانه   ئه و  چونكه   ئه وروپا.  دواتری  نه وه كانی  له الی 
دووسه د  پش  ڕۆشنگه ری،  فه یله سوفانی  كه   نه بوایه   بسه دارانه   جه نگه   ئه و  ئه گه ر  وه ربگرن، 
ھاوچه رخه كان  فه ره نسییه   توژه ره   له   زۆر  ژماره یه كی  ئه م مه سه له یه   به رپایانكرد.  له مه وبه ر  ساڵ 
له گه ڵ  كسا  ئستاماندا  سه رده می  له   ئه گه ر  پیوایه   لۆنی“  ”میشل  له وانه   دانیپداده نن، 
شارستانیه تی مۆدرن ئاشتبوه ته وه ، ئه وا ئه مه  بۆ ئه و ھه وڵ و تكۆشانه  ده گه ڕته وه  كه  ھه ریه ك 
له  ”ڤۆتر“ و ”جان جاك ڕۆسۆ“ و ئه وانی دیكه ، پش دوو سه د ساڵ له مه وبه ر، پیھه ستان. لره وه  

نه وه ی ئه مۆ ئه وه  ده دورته وه  كه  نه وه كانی پشوو چاندیان.
كسا و  ناڕه زایی  توڕه یی و  له به رامبه ر  چاند و  عه قنی)یان  (دینكی  فیكره ی  فه یله سوفه كان 
فنده منیتالیسته كانی ئه و سه رده مه دا ڕاوه ستان. ئستا له  ئه وروپای ئه مۆدا فنده منیتایزم 
چیتر ھیچ مه ترسییه كی نییه ، ھۆكاره كه ش بۆ ئه وه  ده گه ڕته وه  مه سیحیه تی عه قنی و، عه قنیه ت 
كه  ”ڤۆتر“ و ”ڕۆسۆ“ خه ونیان پوه ده بینی و له پناویدا تكۆشان، له  ئستادا بووه ته  حه قیقه تكی 
واقیعی. ھه نووكه  چیتر كسای كاسۆلیكی فشار ناخاته  سه ر عه قه كان یاخود سه ركوتیان ناكات، 

وه ك ئه وه ی له سه رده می فه یله سوفانی ڕۆشنگه ریدا ده یكرد.
ئه وروپادا،  پشكه وتوی  دیكه ی  وتانی  له   فه ره نسا و  له   ئاین  پیاوانی  پوایه   ساح  ھاشم 
له مۆدا، سه باره ت به  مه سه له ی موعجیزه ، ھه مان ھه وستی ”ڕۆسۆ“یان له سه ر موعجیزه  ھه یه  كه  
عه قنی  پشكه وتنی  زانست و  گه شه ی  ناچارن  ئاین  پیاوانی  لھاته ده نگ.  دنیای  سه رده مه دا  له و 
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كاھینهكانی وهربگرن كه كۆنهپهرستانه ھهوستی ھهمان ناتوانن ئستادا له بگرن، ئهوان لهبهرچاو
بیروڕا پشكهوتنو گهشهكردنو  به دژ ھهیانبوو، لهمهوبهر ساڵ سهد دوو  پش ھاوپیشه یان
ختهو له ئاینیان ناچاركرد عهقیده پیاوانی ڕۆشنگهری، بوون. لرهوه فهیلهسوفانی فهلسهفییهكان

پاكبكه نهوه. زۆرهكهی ناعهقنییه خاشاكه
ھهندێ له ئه وروپادا،  له ئاین پیاوی  ئستا
له بهتایبهتی دهچت،  فهیلهسوف له  الیه نهوه،
ئهوهی باوهڕ پش ئستا گومانی عهقنی، الیهنی
دهكاتو تاوتویان وردی به بنت، مهسه لهكان به
لرهوه بهكاردهھنت. ئه زمونگهری میتۆدی
ناعه قنی، یاخود دهمارگیر یان كورانه ئیمانی
كراوهدا فراوان و تازهو ئیمانی بهرژه وهندی لهبهرده م
لهبهرچاو فهلسهفییهكان عهقنیو پرسیاره كه

كردووه. پاشهكشهی دهگرت،
پانو ڕهوته له ڕۆشنگهری، فهیلهسوفانی وهل
ئاین ڕۆحی بۆ ئهزمونی بهرفراوانهكهیدا، ده ستیان
بۆ دهستیان تهنانهت ئامانج، نهیانكرده نهبردو
ھهروهھا نهبرد، بند بهرزو خودای بیرۆكهی
یاخود ئهم ئاین ئه خالقی عهقیدهی بۆ دهستیان
ئامانجیان ئهوان  بهكو نهبرد.  دیكه ئاینی  ئهو
بۆ پیاوانی ئاین كۆنترۆی لهسهر قسه كردن بوو

سیستمكی جگیركردنو چهسپاندنی یاخود ئاین سیاسهتو تكهكردنی حوكمانی یان دهسهت و
بهمانایهكی كورانه. ده مارگیری بیروڕای بوكردنهوهی یاخود مهزھهبی یان تایفهگهری سیاسی
ببهشیكردنی ئامانجیان یان نهبوو، ئامانجیان ڕهتكردنهوهی ئاین ڕۆشنگه ری فهیله سوفانی دیكه،
تگهشتنو جبهجكردنی له خهكی وابكهن ئهوهبوو ئامانجیان بهكو ئاینهكانیان، نهبوو له خهكی
ئازادی چهسپاندنی له  بوو سهرهكییان بریتی ھهره ئامانجی لكبوردهبن. ھهروهھا زیاتر ئاینهكانیان،

مرۆڤایهتیدا. فیكری مژوی له جار یهكهمین بۆ ویژدان بیروڕاو
ئهوروپای ھهموو كه ھات ئاینی دهمارگیری دژ به  په رچهكردارك وهك ڕۆشنگهری، بین دهكرێ
ملمالن یان ئایینییهكان ملمالن لهبهرامبهر ئهوروپا ھهژدهھه م، سهدهی تاكو كهم النی داگیركردبوو،
شازدهھهمو سهده ی ھهردوو درژایی به  دا.  گهورهی زۆر  باجكی  تایفییهكاندا، یاخود مهزھهبی
ھهندێ له مژوه، ئهو دوای شهڕانه، ئهم ھهگیرسا، تدا ناوخۆی شهڕی چهندین حهڤدهھهم،

بوو. تایبهت ھهر بهردهوام ناوچهی
فهیلهسوفانی كه شت یهكه م دهكاتو ده ”تۆدۆرۆف“ به وتهیهكی ئاماژه كتبهكه دانهری دواتر
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ئهوهنده پشتردا، سه دهكانی له  چونكه  مهعریفه، كاری له  بوو بریتی كرد ئازادیان ڕۆشنگهری
باوهڕیان گفتوگۆكردن ب خهكیش ده یانوتو بویستایه ھهرچییهكیان كسا پیاوانی كه بوو بهس
بهم بهستبوو. ئاینی پیاوانی ھهیبهتی شانوشكۆو  به پشتی  مهعریفه ڕۆژگاره دا لهو پدهكرد.
عهقو بهكو نهمایهوه، خۆی وه ك مهعریفه مهرجهعی چیتر ڕۆشنگهری، سهردهمی ھاتنی لهگهڵ
شتكی دهبته دهیسهلمنت عهق ئهوهی مهعریفه. سهرچاوهی بوونه زانستی تاقیكردنهوهی
ھه نهگر. حاشا ڕاستییهكی دهبته دهیسه لمنت، زانستی تاقیكردنهوهی ئهوهی یاخود لۆژیكی،

شانوشكۆو شونی بهمهش ئامرازی مهعریفهو یهكهم بووه ڕۆشنگهریدا، عهق سه ردهمی له لرهوهو
نهك مهعریفه، بووه مهرجهعی بهرزی فراوان پانو جیھانی ئاینی گرتهوه. ئیدی پیاوانی ھهیبهتی

یاخود مهتران. یان كاردیناڵ پاپا
ھهموو لهسهر  كاریگه ری بینیو گهورهی ڕۆكی ھهژدهھهمدا سهدهی له نیوتن“ ”ئیسحاق 
ڕۆی ھهمان ھاتو ”داروین“ نۆزدهھهم سهدهی له پاشان ئاوهرته، بهب ھه بوو فهیلهسوفهكان
بوو، ڕزگاری مهسیحی ئاینی پیاوانی غهیبانی له دهسهتی مهعریفه بهم شوهیه بینی. گهورهی
دۆزینهوهكانی لهوانه شیاو، ئه گهركی بوونه ته كنهلۆژییهكان داھنانه تازهكانو دۆزینهوه ھهموو

دهرونشیكاریش. كۆمهناسیو زانستی تهنانه ت زیندهوهرزانی، كیمیاو پاشان فیزیاو
سهده چهندین بۆ كه  بوو ڕزگاری مهسیحی تیۆلۆژیای دهسهتی له مهعریفه بهمجۆره
ئهوه دوای ئهمه بیار، خاوهن بووه عهقنی فهلسهفهی ئیدی گرتبوو، جهوی بهرته سكیكردبوهوهو

بوو. مهسیحی تیۆلۆژیای زانستی ڕیسوای نۆكهركی پشتر كه دت

ئهوروپا له فندهمنیتالیستهكان ڕۆشنگهرانو جهنگی كتب: ناوی
ساح ھاشم نوسینی:

٢٠١٠ بروت الساقی ده زگای بوكراوه كانی له
گهوره  الپهڕهی ٣٨٤ الپهڕه: ژمارهی

سهرچاوه:
٢٠١٠/١١/٢٠ كوش، ڕۆژنامهی البیان، عمر
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كلی  ئۆلیڤه ر
له  ئینگلیزیه وه : عه زیز ڕه ئووف

عرياق، سَيكس و ميديا

جیھان  دووه می   و شه ڕی   ڤتنام  و  كۆریا  له  شه ڕی   به تایبه ت  ئه مریكیه كان  ژنه   ڕابردوودا  له  
وه ك برینپچ، وه ك ژنگه لكی  به به زه یی  له  دواوه ی  به ره كانی  جه نگه وه  ده رده كه وتن، به م له  شه ڕی  
عیراقدا ژنه  ئه مریكیه كان له  زیندانی  ئه بووغرب سوكایه تی  به  زیندانیه كان ده كه ن. ئه مه ش به و 
جه نگه   به   سه ربازه كانی   په یوه ندی   له   دت  ئه مریكادا  سیاسیه تی   به سه ر  گۆڕان  که   دت  مانایه  

جیاوازه كانه وه . چی  واده كات ئه مریكا له  شه ڕی  عیراقدا مارنزه  ئافره ته كان به كاربنت؟
ڕه نگه  به شكی  په یوه ندی  به وه وه  ھه بت شه ڕكردنی  مارنزه كان له  عیراقدا پشه وه و پاشه وه ی  
ھه رشونكی   له   ھه یه   ئه وه   ئه گه ری   و  نیه   به ره ی  جه نگیان  یاخیه كان  و چه كداره   ئه مریكا  نیه ، 
عیراقدا ڕووبه ڕووی  یه كتر ببنه وه . ڕه نگه  ده ركه وتنی  ژن له  شه ڕه كاندا و به شداری  كردنی مینه  
په یوه ندی  به م دیارده یه وه  ھه بت، به م خاتوو كلی  ئۆلیڤه ر شته كه  ھه روا نابینت. ئه و ده یه وت 
له سه ر ئه وه  بوه ستت كه  ژن  پارچه یه كه  له  سۆز و به زه یی  چۆن چانس به خۆی  ده دات سوكایه تی  
به  زیندانیان بكه ن و ته نانه ت ئازاری  جه سته ییشیان بده ن. سه رباری  ئه وه ی  ئایدۆلۆژیا و ڕژمه  
تۆتالیتاره كان ژنیان بۆ شه ڕ و ئازاردانی  زیندانیان به كار ھناوه  له وانه  به شداری  به رچاوی  ژنانی  
ژنانی   زیندانیانی  كه مپه كان و به شداری  به رچاوی   ئازاردانی   له  قه سابخانه ی  جوله كه كاندا و  نازی  
سۆڤیه ت له  شۆڕشی  سوری  خوناوی  ئه و وته دا ئه وه  ده خاته  ڕوو كه  ژنان كراونه ته  كه ره سته یه ك 
به ده ست ڕژمه  شمولی  و تۆتالیتاره كانه وه . به م خاتوو كلی  ئه وه  ناشارته وه  كه  به كارھنانی  ژن 

به و شوه  به رچاوه  له  ئازاردانی  زیندانیان له  ئه بوغرب دیارده یه كی  ته واو نویه .
له م كتبه دا خاتوو كلی  به كارھنانی  ژن له  سوكایه تیكردن به  زیندانیه  نرینه كانی  عراق بۆ 
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له ئهمریكیهكان كه ئهوهیه  كردهوه یه ئهم بۆ ژن بهكارھنانی له مهبهست كه دهگهڕنتهوه  ئهوه
مۆرالی  تكشاندنی lethal weapons بۆ كوشندهكان چهكه وهك مینه ڕهگهزی دهیانهوت عیراقدا
حهرامی و حهڵ به بوایان و تیرۆریستیهكانن گروپه  به سهر كه  بهكاربھنت زیندانیانه ئهو
كه عیراقییهكان زیندانیه له گه ڵ جلوبهرگ بهب تكهبوونه  ئه م تر بهمانایهكی ھهیه. جهسته
جهستهیی تكهبوونی تهنھا مهبهست عیراقن دینیه كانی فهندهمنتاه  گروپه  به سهر زۆربهیان
و ئاینی بیروباوهڕه له القهكردنی مه بهست ده چت بۆی خاتوو كلی بهكو وهكو و سكسی نیه،

كهلتوریهكانیشه.
كچان له  زۆرك دهكات لهوه باس و مندای  سهردهمی بۆ دهگهڕتهوه  كتبهدا له م نوسهر
نیه بۆ خهونك بت به مندای ھهرچییهك بكهن، خهونی كچانیش دروست خواردن فر دهكرن
مۆدرنهكاندا دامهزراوه له  مینه خهونی له زۆرك چه كداریه كانهوه . گروپه  به كردن پهیوهندی
ئهمریكا جیاوازهكانی ویالیهته ژنانی له زۆرك ئستادا له بهم مامۆستایه. به بوون خهونی 

دهكهن. پچهك خۆیان و سوپاوه به ده كهن پهیوه ندی مینه  ڕهگهزی 

كۆتایی: و سهرهتا لهگهڵ ھاتووه پك بهش چوار له كتبه  ئهم
مادهی بھۆشكهر سهرهتا: سكس،

مۆدرندا جهنگی بهره ی له نھنی چهككی ژن، یهكهم: بهشی
جیھانی ئازادی وهك سكی ئازادی دووهم: بهشی

و زیندوو ڕاسته قینه ڕاپۆرتی بهرده وام، جهنگی بهشی سیهم:
توندوتیژی و ببهرگری بگوناھی، چواره م: بهشی

شایهتحاڵ. وهك ڕهگهزهكان دوباره  كۆتایی:
به كۆمهگه وه په یوهندی ئهوه نیهو سروشتی خهسهتكی توندوتیژی  دهت نوسهره پمان ئهم
پیاوان له ھهن ژنگهلكمان وایه  پی ئهو  ڕاده ھنت. توندوتیژی  لهسهر  مرۆڤه كان كه ھهیه

و توندڕهویدا. له زبری دهدا لهشانی خۆی پیاو كهم توندوتیژترن. مارگرت تاتچهر
له دهسهت كه ئهوهیه ھهرشت  له بهر لهسهر دهكات كاری كتبهدا لهم  نوسهر ئهوهی به م
بدهن پیشان وا بهوه ی مینهوه بهكارھنانی لهڕی دهدهن سیاسهتهكانیان به شهرعیهت ئهمریكا
دهره وهی وه زیری نه بت كه المان سهیر بۆیه ھهر ھهیه . جندهری جیاوازی  به بوای  ئهمریكایه ئهوه
ئهمریكا ئستای دهره وهی  « وهزیری و وهردهگرت ئهو پۆسته ژنك وهك ڕایس كۆندۆلیزا ئهمریكا
ئهفغانستان و عیراق له ژنان گهر نیه كشه شی ھیچ .«.وهرگ شوه. بهھهمان كلینتۆن ھیالری

وته. دوو لهو خۆرئاوا نهخوازراوی شهڕی دهستی قوربانی ببنه
له جۆركه دهكات لهسهر ھه وستهی  كتبهدا له م ئۆلیڤهر كلی  ئهوه ی بت ھهرچۆنك
لهگهڵ پیاوان توندوتیژییهی  ئه و كردهوه السایكردنهوهی و سهربازیهكاندا پرۆسه له ژن بهشداری
كه ئافرهتهكانهوه مارنزه له یه ك به دهم جگهرهیهك بینینی ده دهن. ئهنجامی جهنگدا دیله كانی
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كه لهوهی جگه نیه ھیچ ڕادهكشت، زاوزی  ئهندامی بۆ  دهست و كردۆتهوه  ڕووت زیندانیهكی
مینهی لهبهرئهوهی جوانه ژیان بهوهی  بوبین خۆشحاڵ سهدهیه كداین گهر لهبهردهم ئمه بین
بنت دهقی ھهنگاو بهره و ئهوهنده جیھان لهئارادایه ئهوه مهترسی  ڕووداوه ئه م ئهوا دوای تدایه

جیاوازهكان. كۆمه گه له ئینسان ئازاردانهی  پرۆسهی  لهم بن به شدار ژنانیش كه

Women as Weapons of War: Iraq, Sex, and the Media 
,Kelly Oliver
Copyright © ٢٠٠٧ Columbia University Press
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له  عه ره بییه وه : باوكی ڕه ھه ند

ئایا كه سك ته واوی ژیانی له  زینداندا به سه رببات، ئازادی بیروڕا و داھنانه كانی بۆ ھه تاھه تایه  
كۆت وبه ند ده كرت؟ ئایا ده رونی مرۆڤ له نو پچاوپچه  تاریكه كانی گرتوخانه كاندا ونده بت. ئاخۆ 
ناھه مواره   له نو زیندانه كاندا كه  وه ك به ردی سه ره ڕێ، تیھه ده درێ، ته سلیم به و واقیعه   مرۆڤ 
مرۆڤه  ده سته وه  و  ئه و  گرتوخانه یه كی سارد و شدار، سیما و ڕوخساری  نو  ئایا سانی  ده بت. 

ھه نگاوه كانی له  په لوپۆ ده خات و ته مه نی به فیۆ ده ڕوات؟
ئازادی مرۆڤ ملكه چی ئاگر و ئاسن نابت، چونكه  مرۆڤ به  ئازادی ده ژی و له گه یشیدا ده مرت. نه  
بده نگی و تاریكی شون، نه  مانه وه  له  پشتی شیشه كاندا بۆ كاتی دووردرژ، ناتوانن ئازادی فیكر و بیروڕا 

له ناوبه رن. مرۆڤ ئازادی خۆی ھه گرتووه  و له  ھه ر شونك و له  ھه ر زه مه نكدا بت له گه یدایه .
ڕه نگه  ھه ندجار مرۆڤ به ڕاستی پویستی به وه بت بۆ ماوه یه ك زیندانی بكرت، تاكو له نو 
ته واو،  ته نھاییه كی  به   پویستیان  مرۆڤ  له   جۆره   ئه و  بنوسته وه .  داھنانه كانی  زیندانه كه دا 
ته نھاییه كی ڕه ھا ھه یه ، تاكو ئه و ونه  ناته واوه ی له  عه ق و ویژدانیدا، سه باره ت به  چه ندین كشه  و 
گرفت ھه یه ، ته واوی بكات. ئه وانه  خاوه نی ئه و كشانه ن كه  له سه ر دیانه  و خاوه نی ئه و ئازادییه ن 
كه  له  عه قیاندا چه سپیوه  و وه ك خون به نو جه سته یاندا دت وده چت. ئه و زیندانییه  (ئازادانه ) 
ھه رگیز ھرشیان نه كردوه ته  سه ر ئه وانه ی زیندانیان كردوون. به كو سوپاسیان كردوون كه  ئه و 
ده رفه ته یان بۆ ڕه خساندون تاكو به  ته نھا له گه ڵ خۆیاندا بمننه وه ، دوور له  دڕنده یی كۆمه گا و 

ھاتوھاواری سیاسه ت و قیه قیی ژیان.
نمونه ی عه ره بی و جیھانی بۆ ئه و مه سه له یه  زۆره ، به ناوبانگترین نمونه  له سه ر ئاستی جیھانی 
عه ره بی، نوسه ری گه وره ی عه ره ب «عه قاد»ه ، ئه م نوسه ره  له به ر ئه وه ی له  نوسینه كانیدا ده ستدرژی 

زيندان و مة سة لة ى داهَينان و ئازادى بريوِرا
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كۆمه كاری گهورهو ڕایگهیاندووه زیندانه كهیدا له زیندانیكراوه. «فوئاد» كردووهته سهر مهلیك
تهمهن لنهگهڕاو نهخۆشی بهم قورئان، ماناكانی لكدانهوهی لهوانه ئهنجامدهدات، بایهخدار

پنهدا. ئهوهی دهرفهتی
ئه ویش بینی، سیاسی بهخۆیه وه زیندانی ناودارترین «جهمال عهبدولناسر»دا له سهردهمی میسر
گوایه كرابوو تۆمهتبار بهوه نوسهره ئهم بوو، ئهمین» «مستهفا كۆچكردوو ڕۆژنامهنوسی نوسهرو
بۆ زیندانیكردنی ھهتاھهتایی فهرمانی بۆیه كردووه، ئهمریكا یهكگرتووهكانی وته  بۆ سیخوڕی
بهناوبانگترین له ژمارهیهك قۆستهوه و زینداندا  له مانهوهی  ماوه ی ئهمین» «مستهفا دهرچوو.
زیندان) یهكهمی (سای ناونیشانی: كتبكدا به زنجیره یاداشتهكانی له لهوانه نوسی، كتبهكانی

دیكه. كتبی چهندین زیندان)و دووهمی (سای پاشان
سادات» ئهنور «محه مهد میسر كۆچكردوی سهرۆكی سیاسییهكان، زیندانه دیارترین له یهكك
تایبه تی به یاداشتانهی، ئهو ھهموو ھهر نوسیوه، یاداشتی زۆر ژماره یهكی زینداندا له كه بوو
تیدا تۆماركردووهو خود)دا به دوای كتبه ناسراوهكهیدا (گهڕان له  بووه، زینداندا له ڕۆژانهی ئهو
ئیزاعهیه كی ھهروهھا پكھناوه، بهرزی شانۆیی ئاست تیپكی زینداندا لهنو ده كات لهوه باس
میسردا، ڕۆژگارهی ئهو زیندانهكانی له پكردووه. ئیشی خۆشی ھهر دروستكردووهو ناوخۆییشی

بووه. ڕگاپدراو جۆره له و شتی
لهوانه داھنان، بۆ پانهر بووه ھزكی نوسهردا چهندین ژیانی زیندان له جیھان، ئاستی لهسهر
جهنگی لهمیانهی ئهوهی له بهر ڕاسل»، ئهم فهیله سوفه «برتراند لۆژیكی شیكردنهوهی فهیلهسوفی
فهلسهفهی لهسه ر كتبكی زینداندا له كراو زیندانی  دهكرد، ئاشتی بانگه شهی یهكه م جیھانی

نوسی. ماتماتیك) (پرنسیپهكانی ناونیشانی به ماتماتیك
(كفاحی) ناونیشانی به كتبكدا له ژیانی بهسهرھاتی زیندانیكردنهكهیدا، میانهی له «ھتلهر»
(دۆن مهزنهكهی شاكاره زینداندا له «سرفانتس» ئیسپانیا بهناوبانگی ئهدیبی نوسییهوه.
مژوی به  سهبارهت كتبكی  زینداندا له «ڕالی» ناودار ئینگلیزی شاعیری  نوسی. كیخۆت)ی
له بوو بریتی كه بهشداربت نھنیدا ئهرككی جبهجكردنی له تاكو ئازدكرا پاشان نوسی، جیھان

دا. له سدارهیان دواتر گه ڕایهوهو ترساندا له وهل باشور، ئهمریكای له  زدا بهدوای گهڕان
خۆیانداو خودی له ناو خۆیان ژیانیان درژایی به  كه  ھهیه  (سجین) زیندانی له  دیكه جۆركی بهم
بینینه ئهو بهھۆی بهم نابینن. ھیچ كورنو چونكه زیندانیكردووه، ھهتاھهتایدا تاریكییه كی له
لهوانه ژیاون، به ئازادی بلیمهت و فهیلهسوفو بونهته پیبهخشیبوون، خودای مهزن كه  ناوهكییه وه
ماونهته وهو نهمری به ئهوانه  كارهكانی «بابینی»، «ھۆمیرۆس»و «مهعهری»و حسن»و «تهھا
كۆمهه كارهكانیان دهمنتهوه. نهمری به دوور ھهر  سبهینیهكی تاكو ئهمۆو تاكو ناوبانگیان

ئهوان بنوسن. وهك ناتوانن دهبینن، ھهیه و چاویان ئهوانهی ھهندجار ناوازهیهو كالسیكی كاركی
بیرۆكه یهكی گرتوخانهكان، باردۆخی به سهبارهت بهربو بیرۆكهی  گشتی بهشوهیهكی بهم
ئازارو سوكایهتیپكردنن، شونی ئهشكهنجهو گرتوخانانه كه ئهو تناپهڕت نگهتڤهو لهوه خراپو
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دیاردهیه ئهم وهل ده كرت. زیندانییهكاندا لهگهڵ مامهه ئاسن ئاگرو به  دهقیو به تیدا شونكه
له ھه نووكه باشتربووه. تاڕادهیهك زیندانهكان ناو بارودۆخی باشتربووهو كه مهكك ئستادا له
قهناتیرهی لهناوچهی  ئافرهتان زیندانی  (طرة )و زیندانی وهك میسردا، جۆرهكانی ھهمه  زیندانه
دهكهن، ئهمهش زیندانییه كاندا لهگهڵ مامهه مرۆڤانه بهشوهیهكی زهعبهل)، (ئهبو خهیریو زیندانی
خۆیان و بۆ سودیان دهرهوهو بنه زیندانهكان ساح له ھاوتییهكی ئهو زیندانیانه وهك ئهوهیه بۆ
بهرگدرویی و تۆڕنهو ئاسنگهریو خوندنی وانهی زیندانانهدا ئهو لهنو ئستا ھهبت. كۆمهگا بۆ
ھهیه، دارتاشی وهرشهی مسو تهخته و لهسهر ھهكۆین لهوانه  دهخونرت، دیكه وانهی چهندین
یاریگای ئه وانه  سهرهڕای ھهمهجۆره كان، بابهته لهسهر وانه وتنهوهی بۆ ھهیه گه وره ھۆی ھهروهھا
تهنھایی له  ئهوانهش ھهموو ھهر تدایه . دیكهی ڕۆشنبیری  مهسهله ی ھهندێ وهرزشیو سینهماو

ماوه. ھهر گرتوخانهدا ھهندێ ئستا له تا كه خراپ كهمدهكاتهوه مامههی له زیندانییهكانو
چ گرتوخانه كهو شوهی ئاستی لهسهر چ نمونه یی، گرتوخانهی لهسهر نمونه دیارترین
له دهوهتهیه ئهو سوید سویده. گرتوخانهكانی گرتوخانهكه، جهوھهری ناوه ڕۆكو ئاستی لهسهر
وهزیرو سیاسییهكانو توانای دانانت. مهترسیدار تاوانبار و كهسكی به زیندانی ھهرگیز ئهدهبیاتیدا
بهتایبهتی خراونهته گهڕ، گرتوخانهكان تازهكردنهوه ی پشخستن و بۆ دهوهته ، ئهم سهركردهكانی
جۆرك ھهموو به كهسی زیندانی زیندانیكراو. (مرۆڤ)ی ئارامیو پداویستییهكانی دهسته بهركردنی
تهندروستیو الیهنی ڕووی له بهتایبهتی لهگهدا دهكرت، دروستی مامههیهكی بایهخی پدهدرتو
ڕگهی له گیراوهكانی، به بایهخدان بهڕوهبردنیو چۆنیهتی لهسهر گرتوخانانه ئهم دهرونییهوه.
نهك (میوان-نزیل) دهن زیندانییهكان به سوید له پهرهیانپدراوه. زانستیهكانهوه توژینهوه

زیندانی ناوترت. زیندانی، گوزارشتی
پی ئه وهی زیندانهكانو ئاستی بهرزكردنهوه ی گهشهكردنو ڕكخستن و چوارچوهی له  سوید، له
زیندانهكهی پاسهوان له بهب بهیانیان زیندانییهكه چوارچوه یهدا لهم (زیندانی شهوانه)، دهوترت
سهرهڕای ئهمه وهرده گرت، مانگانه موچهیهكی زیندانهكهی، بۆ دهگهڕتهوه ئواره دتهدهره وه،
ھهیهو خۆی تایبهتی گهرماوی گهوره ھهیه كه بت، بهكو ژوركی زیندان ناوی نییه شتك ئهوهی
بۆ سوید بهرزی زیندانهكانی ئاست لهوانهیه دهستهبه ركراوه. تدا پویستییهكانی (میوان)ی ھهموو
ئه مانه نهبوون. ڕادهی دهگاته جۆرهكان كهمهو ھهمه زیندانیو تاوانه سویدا له كه بگهڕتهوه  ئهوه
سهرچاوهیهكی كه یهكسهر نییه نهخۆشك لهوێ ھهژارو یهكسانهیه. مهملهكهته ئارامو ئهم زمانی
تاڕادهیهكی لهم وتهدا ئهوانه دهكات. چارهسهری خۆڕایی ھهیه به دهستنهكهوت، پزیشك بژوی

نهبت. ئاوارته حاهتی ھهندێ تهنھا كهمه ، عهسه بییهكان دهرونییو نهخۆشییه زۆر

سهرچاوه:
مدكور. منی نوسینی ،٢٠١٠/٩/٤ البیان، ڕۆژنامهی

لوهرگرت. ئه وهندهمان تهنھا ئمه درژهو بابهته ئه م تبینی:
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له  ئینگلیزییه وه : عه زیز ڕه ئووف

ِرؤبنسؤن كروزؤ 
ِرؤمانَيكى  زيندوو

یه كه مین نوسین كه  به  یه كه م ڕۆمانی  ئینگلیزی  داده نرت ڕۆمانی  ڕۆبنسۆن كروزۆی  دانیاڵ 
دیفۆیه .

و  دروستبوون  بۆ  سه ره تایه ك  به   ئه وه ی   سه رباری   دیفۆ  دانیاڵ  كروزۆی   ڕۆبنسون  ڕۆمانی  
ته نھا  ناكرت  ڕۆمانه   ئه م  ناو  ڕووداوه كانی   به م  ئه ژمارده كرت،  ئه وروپا  له   ڕۆمان  سه رھه دانی  
به م  نوسراوه   ڕۆمانك  وه ك  چه نده   كتبه   ئه م  بكه ین.  ھه ژمار  كتبكدا  له   گیانه وه یه ك  وه ك 
بۆ چه ندین كتب و  بوونه ته  سه ره تایه ك  ئاینی  و كۆمه یه تیه كانی   و  ئابووری  و سیاسی   الیه نه  

لكۆینه وه ی  گرنگ له  خۆرئاوادا.
ئه م ڕۆمانه  له  سای  ١٧١٩ نوسراوه  و باس له  دابانی  مرۆڤك ده كات به ناوی  ڕۆبنسۆن كروزۆ و 
گیرسانه وه ی  له  دورگه یه ك بۆماوه ی  ٢٨ ساڵ. ھه موو ئه م ڕووداوه  گرنگانه  له  دورگه یه كدا ڕووده ده ن 

و ھه موو ھه وڵ و كه وتن و ھه ستانه وه كان پابه ندن به  كروزۆری  كاره كته ری  سه ره كی  ڕۆمانه كه .
زمانی  گانه وه  و ئاستی  ته كنیكی  نوسین له م ڕۆمانه دا یه كجار ساده یه . ئه وه ی  گرنگه  له م ڕۆمانه دا 
سه رباری  ئه وه ی  بوعدكی  مژوویی  ده گته وه ، ئه وه یه  كه  لكۆه ره وه كان له  ھه ر كۆته یشنكی  
ئه م نۆڤه دا دیراسه یه ك ده كه ن. به گشتی  ئه وه ی  ئه م نۆڤه ی  به  زیندویی  ھشتۆته وه  ئه وه یه  كه  

بارته قای  كتبخانه یه ك كتب له سه ر ڕۆبنسۆن كروزۆ نوسراوه .
له   مرۆڤ  كه   ئه وه یه   ئاینیه وه   له ڕووی   ده كات  باس  بۆمان  ڕۆمانه دا  له م  دیفۆ  دانیاڵ  ئه وه ی  
ته نیایدا بیر له  بوونی  خودا God  ده كاته وه . به  مانایه كی  تر مرۆڤ وه ك كائینكی  كۆمه یه تی  
له به رده م دیالۆگ و مشتومكی  به رده وامدایه  له گه ڵ ئه ویتردا. به م ته نیایی  وا له  ئینسانه كان ده كات 
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و له ئاسمان. خودا له بیركردنهوه جیھان، له بیركردنهوه  بهردهوامدابت، ھهمیشه له بیركردنهوهیهكی
ئاینی تهواو بنه ماه یهكی و له بووه ئاینی ناسنامه به ڕۆبنسۆن كروزۆ وهك كارهكتهركی ڕاسته
بهتهنھایی دورگهیهكدا له ژیانی و دوركهوتهوه  و تاوانك وهك ماڵ له  ھهھاتنی بهم بووه، پهروهرده

بكات. له خودا باس وایلدهكات بهشوه یهكی فراوان
ناو كۆمهگه. بۆ بگه ڕتهوه دهیهوت ئهو كه ڕوانگهیهوهیه لهو خودا، به پشتبهستنی كروزۆ
دهبات. خودا بۆ په نا ئهوا، ده ریا، نو بباته دهریاكهوه  ڕۆخی  سه ر له  به لهمهكهی ناتوانت كه بهم
سروشتدا ئهوه له بدهسهتی لهالیهكهوه  مرۆڤ له ئایین، بیركردنهوهی كه ڕوانگهیهوهیه له و ئهمهش
كردووه. دروست بیابانهی و دورگه دهریا و ھهموو ئهم ھهیه كه ھزك دهكاتهوه لهوه بیر ھهمیشه  و
تاكالیهنه قسه كردنی بۆئهمهش و مۆدۆلۆگ بهر پهناباته دهبت لهتهنھایدا مرۆڤ ئهوهی سهرباری

دیفۆ). (بهبۆچوونی دانیاڵ ته نھایی له قوتاربوون بۆ ڕگه یه خوادا باشترین لهگهڵ
واته داھنانه). دایكی پداویستی ) كه ئهوهیه دهت پمان دیفۆ دانیاڵ نۆڤهی ئهم ئهوهی
دوورگه یه كدا له مادام كروزۆ ده بهستت. بهخۆی  پشت پداویستیهكانی وهدهستخستنی بۆ مرۆڤ
دابین خۆی پداویستیهكانی نییه دهبت تری ڕگهیهكی ئهوا ھیچ دهگوزهرنت، ژیان بهتهنھا
بهده ستی كه ئهوانیش زهوی . بۆسهر حهوایه ھاتنی ئادهم و وهك دورگه كهدا له كروزۆ مانهوهی  بكات.

بكهن. كار دهبت مهبه ستهش ئهم بۆ و بگوزهرنن ژیان دهبت زهوی سهر دنه  خای
بۆ ئهوهی مرۆڤ كه بهوهی دانیاڵ دیفۆ مهبهستهكانی ڕۆمانهدا یهككه لهم كاركردنی به ردهوام
ده كات باسی ڕۆمانهدا لهم دیفۆ دانیاڵ تر كه بهردهوامدابت. خاكی كاركردنكی له ده بت بژت
لهوهی جگه نییه تری ڕگهی دهمنتهوه ، دورگهكه دا له مادام كروزۆ شوندا. له مانهوهیه مهسهلهی
بهسهریدا سهپاندویه تی سروشت نییه، كارهكتهركی كۆچهری ئهو چونكه بكات، دروست خانوو كه
نان دهبت ئهوا دهمنتهوه كروزۆ مادام بمنتهوه. سهرباری ئهوهش كه شونهدا لهم دهبت كه
له مرۆڤایهتیدا بریتیه له مژووی گهنم چاندنی گهنم. چاندنی دهباته بهر پهنا بكات، بۆیه پهیدا
ڕاوكردن سهردهمی  له مرۆڤ گواستنهوهی واته گهنم چاندنی دیاریكراودا. شونی له مرۆڤ مانهوهی
دانیاڵ دیاریكراودا. شونكی له مانهوه بۆ شونهكاندا گۆڕینی له بهردوام به خواردندا پهیداكردنی و
له شونكی مانه وهی بۆ مرۆڤ كه بوهستت گرنگه پنته ئهو له سهر دهیهوت لهم ڕۆمانهدا دیفۆ
ئهشكهوتهكان، جھشتنی و دروستكردن ببه ستت: خانوو شت دوو به  پشت دهبیت دیاریكراودا
به ربهریه تهوه له ژیانی ھهم  و لبكات پارزگاریان  ھهم  ئهوهی بۆ  دارودرهخت و گهنم چاندنی

بكات. ڕام ڕگهیهوه سروشت لهم دهبت ھهم بۆ شارستانیهت، بگوازتهوه
دهزانت  كه  ئهوهی ناو كۆمهگه، سهرباری بۆ ده گهڕتهوه كروزۆ ٢٨ ساڵ پاش بت ھهرچۆنك

دت. خودا فهرامۆشكردنی  شهڕ و و تهماح و ملمالن بهمانای كۆمهگه  بۆناو گهڕانهوه

سهرچاوه:
Bookreview.com
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نوسینی:عه بدالوھاب المودب
له  عه ره بییه وه : ھه ورامان وریا قانع

تونس و بازدانى مَيذوو

ئای  جووه ی مژوو چ جووه یه كی سه رسوڕھنه ری خرایه ! مانگكی ته واو به سه ر خۆسوتاندنی 
«محه مه د بوعه زیز» له  سیدی بوزد و له  ١٧ كانونی یه كه م تنه په ڕی، له  ١٤ كانونی دووه م «بن عه لی» 
ڕایكرد. كه متر له  مانگك! به ڕاستی ئه وه  ڕوداوكی سه یره . ئه و ڕوداوه ، ئه گه رچی به شوه یه كی كتوپیش 
بوو، پیشانمان ده دات ته واوی میلله تك، چۆن له سه ر شانۆی مژوو، ئاواته كانی به دیده ھنت. ئه وه  

سه ركه وتنكی جوانه  چونكه  دادپه روه رانه یه ، دادپه روه رانه یه  چونكه  جوانه .
ئه م ئه قه  ئاوارته یه  له  ئه قه كانی مژوو، پبوو له  ده رھنانی شانۆیی خۆما و ته واو گه نجانه ، 
پ بوو له  به رائه ت و خۆڕسكی. ئه وه  شۆڕشك بوو له  بنچینه دا له ڕگه ی ئه نترنته وه  به دیھات. له به ر 
ئه وه  خرایی شۆڕشه كه  ھاوتایه  له گه ڵ خرایی شۆڕشی زانیاری كه  شونكاته كان كه مده كاته وه . 
لره وه  ئمه  له  ئستا به دواوه  و به ھۆی ئه م شۆڕشی یاسه مینه وه ، له  مژودا به رجه سته كردنكی 
تازه مان بۆ زه مه ن ھه یه . ئه م مژووه  له مه وال ملكه چی چییه كه  كه  له  ئه نجامی بازدانی ڕایه ه كانی 

شونكاته وه  به رھه مھاتووه . 
به   تكه ڵ  چركه یه كدا  ته نھا  له   (نادیار-المجھول)  تیدا  ژیاین،  مژویی  ساته وه ختكی  ئمه  
ڕگه ی  له   مرۆڤایه تی  به دواوه   لره   نزیك.  به   ببت  تاكو  ھاته وه یه ك  دوور  بوو،  (دیار-المعلوم) 
ته كنه لۆژیای زانیارییه وه ، به  شوه یه ك له گه ڵ ئاسۆی قه ده ر و چاره نوسی ڕادت كه  نزیكه  له  چه مكی 
الھوتی خوداوه ند كه  ئاگاداری ھه موو شتكه . ئیدی ڕۆژانه  له سه ر حسابی تایبه تی خۆی له گه یدا 

ده ژی، كه واته  ئاخۆ ئه نته رنت ئاگاداری ھه موو شته كانی ده وروبه ریه تی؟
ئه م ئامرازه  تازه یه ، مه به ستم ئه نته رنته ، له ڕووی بابه تییه وه  بالیه نه ، مه به ستم ئه وه یه  خودی 
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لرهوه دیكه . ئاراستهیهی نه بهو ئاراستهیه و بهم نه پشوهختی نییه، نیهتكی ھیچ ئهنتهرنت
ئهوه ته نھا ناكات ھیچ ئه نتهرنت لبتهده رهوه. خراپی ھهم باشو ھهم شهڕ، ھه م خرو ھهم دهكرێ
ڕۆڵ ھهمان تهكنه لۆژیای تازهش ھهروهھا بهكارھنهرهكانیهتی، ئارهزوی ملكهچی حهزو كه نهبت
باشترین خراپترینو ئیسالمییهوه، جیھانی له یهكهداو بیستو سه دهی ئهم لهسهره تاكانی دهبینت.
یهكهم ڕوداوی  له  مهبهستم  بوون.  تازه تهكنهلۆژیای ئهنتهرنت و بهرھهمی  كه  ھات  بۆ ڕوداومان 
شۆڕشی  دووهمیش ڕوداوی ئهنجامدرا. قاعیدهوه تاقمی لهالیهن كه سپتمبهره ١١ نه گریسی تاوانی
لهگهماندایه. لدانی دمان وه ك خۆمانو خودی وهك زانیاری شۆڕشی بهم شوهیه پیرۆزه. یاسهمینی
ئازادی- به میللهتك تهواوی دیكتاتۆركو گهیشتنی كهمدا، كهوتنی ڕۆژكی چهند له شوهیه بهم
كه ھهنگاودهنت دیموكراسیهت به رجهستهكردنی به رهو ناوچهیهكدا له  میللهتكه ئهوه بینی. مان

دیموكراتی. پیادهكردنی بۆ دادهنرت مهحاڵ ناوچهیهكی به ڕۆژئاواوه، شارهزایانی لهالیهن
حكومانی و شوازهكانی له یهككه كه  دیموكراسی  له شوازی ناكهم  زیادهڕۆیی دهمو ئهمه من
دیموكراسیهتدا، ناته واوییهكانی ھهموو لهگهڵ بهم ئهفسانه. بۆ  نایگۆڕم ھهنادهمو شانوبایدا  به
تهنھا دیموكراسیهت پكهوهیی. ژیانی ڕكخستنی بۆ سیاسییه شوازی باشترین دیموكراسیهت كهچی
له پارزگاریكردن لهگهڵ دهدات، دوژمن جیاوازیو مشتومی دۆستو گفتوگۆو فرهیی و به  ڕگه شوازكه
سیستمی به ئهوه عهقدا. سنوری چوارچوهی له ھشتنهوه ی مشتومهكانو ڕهوهشتبهرزی لهكاتی
گۆڕینهوهوه ئه رگۆمنت دانوسانو گفتوگۆو  لهڕگهی ندهڕهخس بۆ  ئه وهمان دهرفهتی دیموكراسییه
بكهین. بهیهكتر  قه ناعهت فیشهكهكانه وه، نهك وشهكانهوه ڕگهی له بكهین، یهكتردا لهگهڵ مامهه 
تاكو دهستهبهر دهكات بۆ سیاسی كراوهمان فهزایهكی سیاسییه كه سیستمكی دیموكراسیهت تهنھا
بكهین. بیروڕاكانمان له گوزارشت یان له ڕۆحمان، ترس له جهستهمان بهب ئازادییه وهو بهوپهڕی تیدا
ڕوداوه ئهم ڕویدا. تونس له كه بهمدوایانه تبگه ین دهب لهوه توانینه دایه، ئهم چوارچوهی له
بۆ پۆلنكردنه بكهینهوه كورتی  نابت بكهینهوه. جگای زهمهنی جیھانیدا ئاستی له  پویسته
ناوچهی بۆ جیھانی كۆتایی بنبو  بهشوهیهكی پۆلنكردنانهی ئهو به سه رچووهكانمان،  كۆنو
ڕۆشنبیرانی سیاسییهكان و بدهنگی له ناتوانین دابهشدهكرد. دواكهوتوو ناوچهی شارستانیهت و
ڕوداوه ئهم كتوپهكهی لهناكاوو سهرسوڕھنو خهسهته رۆشنایی لهژر تهنھا تبگهین، فهرهنسی
پاساوی لهو بدهنگییه تبگهینو دهكرێ توانینه دا، ئهم له چوارچوهی تونسدا نهبت. گهورهیهی
پاساوی بدهنگییه ئهو شۆڕشه كهدا دوو ھهفتهی یهكهمی له تهنھا ئهمهش به م بھنینهوه، بۆ

تبگهین. پاساوه كهی یان له لهو بده نگییه ئه وه زهحمهته پاش چونكه ھهیه.
دهستیپكرد، بوزد سیدی پیده وترێ كه پشتگوخراوهدا دووره دهستو ناوچه لهو تراژیدیایهی ئهو
بهخرایی دیكتاتۆریه كاندا سیستمه له كه بچونین برسییهتی شۆڕشهكانی له بهیهكك دهكرێ
دیكهیه، جیھانكی به سه ر دیكتاتۆریانهی سیستمه ئه و ده كوژتهوه. بهخراییش بهرپادهبتو
كه تایبهتمه ندا كهلتوركی دیكهو ئابوری بونیادكی لهناو جیاوازو نامۆ، بیانی، دوور، جیھانكی
ئه فریقا. ئیسالمو ناوچهكانی واته تكهڵ ببت. شارستانیهتی ڕۆژئاوادا لهگهڵ نییه ئهوه قابیلی
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باوكساالرییه توانینه ئهو چوارچوهی  له  فهرهنسا ڕۆشنبیرانی  سیاسییهكانو  بدهنگی دهكرێ
ئهو چونكه ھهیبووه ، موستهعمهرهكهی بهرامبهر پشوو كۆۆنیالیزمی كه دابنین خۆبهزلزانهدا
بكات. مسۆگهر مادیی دانیشتوانهكهی ژیانی لهوهی بووه سهركه وتو الیهنی ئابورییهوه  له موستهعمهره یهی
پاساوی چیتر فهرهنسا، ڕۆشنبیرانی بدهنگی بهرده وامبونی بهم تدهچت، ری ھهموو ئهوانه
دوای مانگك. نزیكهی بۆ  یاسه مینو درژبونهوه ی بهردهوامی شۆڕشی بهتایبهتی دوای نییه، بۆ
كهرامهت، كار، ئازادی، بوو: دروشمهكانی له گومان ئه وهی دوای بینیو خۆپیشاندانهكانمان ئهوهی
لرهو له وێ كه  خوندهوه لهسهری ئهو نوسینانهمان ھهموو ئهوهی دوای ده رهوه! بۆ بن عهلی یان
ئهم دهكرێ چۆن  ھه یه. پاساوی نه قبودهكرێو نه ڕۆشنبیرانه ئه و بدهنگی چیتر  نوسران،
میللهتهكهیهوه به تونسو گونهدان له ئهوه ئایا چین؟ ئاماژه كانی لكبدرتهوه؟ ناوهڕۆكو بدهنگییه
كهنار ناوهندو بۆ جیھان دابهشكردنهی له و گوزارشته ھشتا بدهنگییه ئهو یاخود گرتووه ؟ سهرچاوهی
گرنگو بایهخداربت ڕوداوك ئهگهر بیاردهدات ئهوه ڕۆژئاوا، واته ناوه ند، دابهشدهكات؟ ئاشكرایه
ئهو گوایهی تهنھا ئهوهنهبت بیكهن نییه لهسهر ھیچیان پهراوزخراوو كهنارهكان ناوچه نا. یان

دهردهكرت. ناوهند له  كه بن فهرمانانه
ئهوانیش بهربوه وه، ھههی دوو وامان لبكات نهكه وینه پویسته تونس، ڕوداوهكانی لهوبوایهدام
جیھان بادهستهی توانینه ئهو ھههی پشتر، لهگهڵ كۆۆنیایزمهكانی ئهبهدی ویسایهی ھهه ی
ئه و بسوڕنهوه. ناوهنددا ئاسمانی له دهب كهنارهكان دابهشدهكات و پهراوزخراو كهناری ناوهندو بۆ
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ئهفریقا ڕویدا، پیاندهوت پشتر رۆمانهكان كه لهو شونه دا ڕوداوه كانی، سهحنهی شۆڕشهی كه
له قوربانی. كرد به خۆی بهرداو خۆی جهستهی له ئاگری كه ھهگیرسا كهسكی ھهژاره وه لهالیهن

فه رهنسا! جای چ ناوچهیهكی پهراوزخراوه ، تونسدا له ناوخۆی كه ڕویدا بوزد سیدی ناوچهی
پهراوزخراوی ناوچهیه كی له بهكو پهراوزخراوهوه دهستی پنهكرد، ناوچهیه كی له شۆڕش لرهوه
بوو، فراوان زانیارییهوه ئامرازه تازهكانی ئهنتهرنتو ھۆی پاشان به دهستیپكرد. پهراوزخراوهوه
ئهوهی له تونس ناوهند. به بكات پهراوزخراوك ھه ر دهتوانت كه كراوهوه پانتاییهكی واته له ڕگهی
خۆی وه ك جیھان، له بمانهوێ دهدا. ئهگهر تكوپك پۆلنكردنهكانی پشترمان وته زاو ھه مو ڕویدا،
جگیربین، باشتر تیدا به شوهیهكی بمانهوێ ئه گهر ھهیه تبگهین، ئستا ئهوهی كه وهك یان
كه بكهین چاالكه ئامره ئهم بۆ حسابكی باش داھاتوو، ئستاوه بۆ له لهسهرمان پویسته ئهوا
نه ھهیه نیشتیمانی نه ئامركه ئهوه دهكات به ناوهند. كه نارهكان كهنارو به دهكات ناوه ندهكان

دهڕوانت. جیھاندا ھهموو بهسه ر كه ھهیه كراوهیهی پانتاییه ئهو تهنھا دیاریكراو، زهویهكی
پویسته ھهیهو تۆكمه پهیوه ندییهكی زانیاری، شۆڕشی یاسهمینو شۆڕشی لهنوان كهواته
بایهخی سه رنج و زۆرجار شونی كه سهریھه دا، بچوكهوه تونسی له بنین به وهدا  دان لهسهرمان
بۆ مژودا. له چۆنایهتییه وهرچهرخانكی بهگهی مهترسیدارهو ڕوداوكی ئهوه نییه . زلھزهكان
لهناو كه  دهربچین  حهتمییهته لهو لهسهرمان پویسته  تبگهین، تونسییه وانه لهم باش  ئهوهی 
ناو بچته بوعهزیز» «محهمه د شه ھیده مرۆڤه ئهم پویسته بهندیكردوین. ڕادیكایدا جیاوازییهكی
بهھاری خۆسوتاندنییهوه ڕگهی له باالش» «ئایان چۆن وهك دهستجهمعیمانهوه، تهواو خهیادانی
پشت له  ڕوداوانهوهو پشت ئهم له به م ده ستهجهمعیمانهوه. خه یادانی ناو چووه دهستپكردو پراگی
ببینین. گهردونییهكهی جیھانیو ڕهھهنده پویسته ئهفریقییهكهیهوه، عهرهبییهكهو قوییه ئاسۆی
بهرپرسیار، پگهیشتوو ئاشتیخواز، له خۆدنیا، كهرامهت، خاوهن ھمن، شۆڕشه شۆڕشكی ئهم
جوانه بهنكی ده بینین بكهین، تهماشای ڕۆشنبیرییهكهیهوه جوگرافیو سیاقه له ئه گهر بوو.
ھهرگیز پدادهدا وانهیهكیان چهوسنهرهكانو ستمگهره بۆ ترسناكیشه مۆتهكهیهكی میلله تانو بۆ
ئهم ئهوا لیبوانین، گهردونییهوه جیھانیو گۆشهنیگایهكی له ئهگهر بهم نهچتهوه.  لهبیریان
دیموكراسیهتو زه وی تامهزرۆی گۆی سهر میللهتانی ھهموو ده سهلمنت: خوارهوهمان بۆ حهقیقهتهی
ئمهوه لهالیهن پویسته ڕودهدات، تونس  له لهمۆدا ئهوهی دهم  ھۆیهیه ئهم لهبهر ئازادین. 
مشتومی نزیكانه  بهم دهینو ئه وه بهتایبه تی ئمه لبكرت. چاالكانهی كۆمهكی  پاپشتو
توندڕهو تزه بگومان دته ئارا. جیاوازهكاندا ڕهوته لهنوان تونس، بارودۆخی به سه بارهت گهوره
ئامرازه  ئمه ئهو لهخۆیان دهكهن، بهم گوزارشت ئامادهییان دهبتو بهدنیاییهوه پهڕگیرهكان و

ڕایانوه ستنین. خۆیان ببینهوهو له سنوری ھهیه كه ڕوبهڕویان سیاسیانهمان فیكریو

سهرچاوه:
٢٠١١/١ /٢٤ دووشهمه  ،١١٧٤٥ ژماره  بیروڕا، الپهڕی االوسط، الشرق ڕۆژنامهی
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كوردییهوه، كتبخانهی نو خسته دیكه ی كتبی  كۆمه سهرده م دهزگای ڕابردودا ماوهی له
بۆ فهلسهفهوه فیكرو له ڕۆمان، بۆ شیعرهوه  دیوانی له بوون، ھه مهڕهنگ ھهمهجۆرو كتبهكان
ئمه شوازهكانی. یۆگا و دنیای به شارهزابوون و بۆ تهله فزیۆنیهكان كهناه بهڕوهبردنی ھونهری

كتبانه بكهین. لرهدا ھهودهدهین ڕانانی ھهندێ لهو

ھاوچهرخ فهلسهفهی بیرمهندان..بنیاتنهرانی

ژمارهی گهورهیه و كتبكی كه كتبه ئهم
كتبه  لهو یهككه  الپهڕهیه، ٥٠٥ الپهڕهكانی
قوتابخانه زمان و فهلسهفهی له باس دهگمهنانه ی
لهوانهقوتابخانهی دهكات، فهلسهفییهكانیخۆرئاوا
ئگزیستانسیالیزم ماركسیزمو فرانكفۆرتو
بواری ھهندێ له  باس ئه وانهشدا لهپاڵ دهكات.
فهلسهفهی وهك دهكات،  فهلسهفه  دیكهی
لهم ھهروهھا سیاسیو...ھتد. فهلسهفهی مۆراڵ و
ناسراوهكانی كه سه دیارو ئاشنادهبین به كتبهدا
سهدهی ھهشتاكانی حهفتاو دهیهی سانی
گویان خۆرئاوادا له كه كهسانه ی ئهو ڕابردوو،
ناوهنده ڕۆشنبیریو لهسه ر لگیراوهو كاریگهریان
«ئایزینا له وانه ھهبووه، ئه وروپا ئهكادیمیهكانی
نوسیوهو ماركسی كارل ژیاننامهی  كه  برلین»
له سۆلیزه لیژنهی زانستی كۆلیژی ئۆل ئهندامی
خهكی كه تیلر» «چارلز ئۆكسفۆرد. زانكۆی

و ثةخشي سةردةم بَالوكراوةكاني دةزطاي ضاث

ڕهھهند باوكی ئامادهكردنی:
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سةردةم

بهم كه نهدا، له میگل زانكۆی له بووه سیاسییهكان زانسته فهلسهفهو مامۆستای پشتر كهنهدایهو
یهككه كه ئۆكسفۆرد. «ماركۆزه» زانكۆی له سیاسییهكانه كۆمهیه تیو تیۆره  ھهنوكه مامۆستای
دانه ری ماركۆزهو بهپزی وتووژكی كتبهدا لهم فرانكفۆرت، قوتابخانهی گهورهكانی بیرمهنده له
ماركۆزهیان ،١٩٦٨ لهسای فهرهنسا خوندكارانی شۆڕشی خوندكارانی دهخونینهوه، كتبهكه 
كتبهكهدا له  وه ك دهكردو بیروبۆچونه كانی تزو لهسهر كاریان ده بینیو خۆیان ڕابهری  وهك
خۆیان  پشهوای و پشهو به زیاتر كه س ھهموو له  ١٩٦٨ ماركۆزهیان سای شۆڕشگانی ھاتووه:
بهدنیا تا دهیانوسی لهسهر دیوارهكان دهردهھناو ماركۆزه له كتبهكانی واتاگه لكیان ڕادهگهیاندو

ئه وه. بیرۆكهكانی پراكتیزهكردنی به  مه بهستیان بن
رۆشنگه رهكانی  نایاب كه لهگهڵ كۆمه له عهقه بهپز و ١٦ وتووژی بریتییه له ئهم كتبه
زانكۆ مامۆستای گفتوگۆ، قسهو ھنراونهته كتبهدا لهم كه ئهوانهی ھهموو سازكراوه، ئهوروپادا
فهلسهفهدا جیاوازهكانی جیاواز فرهڕهنگ و كایه له  شارهزاییان ئه مریكان و ئهوروپاو ناودارهكانی
(بۆیه  :ده نوسیوه كتبهكه ی بۆ كه پشهكیهكهیدا له وهرگه كه ی وه ك كتبه ئهم ھهیه. 
قوتابخانه لهسهر سهرهتایی زانیاریو شارهزایی دهیه وت كهسكه كه بۆ بم به رپرسیارانه دهتوانم

دیناره. ٧٥٠٠ نرخی ھهزار دانهیهو ھهبت). تیراژی كتبهكه  فهلسهفییهكانی ڕۆژئاوا

نهست ھهست و
ھهمه ھهمهجۆرو دیوانه ئهم نو بابهتهكانی شاعیره، بكه س»ی «شركۆ تازهی دیوانكی
له كردووه، مائاواییان ئازیزانهی ھاوڕێو ئهو الواندنهوه ی بۆ عهشقهوه خۆشهویستو له ڕهنگن،

بۆ ڤاالنتاین، بۆ كۆالرهھهدانهوه  مندایو رۆژگاری
لهم دیكه. بابهتی نهوهی تازهو زۆر لهگهڵ قسهكردن
خاوهنی ھشتا شاعیرهمان ئهم ھهستدهكهین دیوانهدا
وشهو له په خهیای ھشتا بهبشتهو قههمكی
شاعیره ئهم تر بهمانایهكی شیعری. بابهتی ونهو
دهكاته وه، دهتوانل بیری كه بابهتك دهتوانت ھهر
بۆنو وایلبكات دایژتو شیعرئامز بهشوهیهكی
دنیای له وایلبكات لوه بت. شیعری بهرامهی
شیعر ناوهوهی ئیقاعی شیعرو مۆسیقای شیعرو
ڕۆژنامهی بهدواداچونكی بهپی دوورنهكهوتهوه.
كتبخانهی ھهشت  له كه ئهده بی ئاسۆی  ئاسۆ،
ھهستو دیوانی ئهنجامدراوه ، سلمانیدا ناوشاری
یهكی له مانگی بووه كتب دووهم پفرۆشترین نهست
خونهری ھشتا ئهوه یه بهگهی ئهمهش سادا. ئهم
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ئاشنایان جیھانی شیعر به جۆرهكان بهجۆرك له كه دیوانانه دهكن ئهو ئامادهیی ھهیه و شیعر
دهكات.

نرخی ٥٠٠٠  تیراژی ١٧٥٠ دانه یهو بۆكراوه، جوانی دیزاینكی ناوه وه له  الپهڕهیهو ٤١٦ دیوانه ئهم
دیناره. ھهزار

ناوهڕاست دهریای خۆرھهتی
نوزیندانو دنیای له باس كه ناوازانهی لهو ڕۆمانه یهككه ناوه ڕاست دهریای خۆرھهتی ڕۆمانی
سیتمه له بهندییه كان دهكات كه ببهزه ییه  دهقیو لهو باس زیندانیه كان دهكات، ئهشكهنجهدانی

بهندیهوانهكان دهستی لهسه ر دیكتاتۆریهكانداو
له باس لهوهدایه  ڕۆمانه  ئهم  گرنگی دهیچژن.
جیھانی ڕۆژھهتو  دیكتاتۆریه كانی سیستمه 
نزیكنو ئمهوه  له زۆر كه دهكات عهرهبی 
ئهو لهگهڵ جه رگبمان تاڵو ئهزمونی دهیان
پاهوانی ڕهجهب ھهیه. دیكتاتۆریانهدا سیتمه
ڕۆژانه نییه جگه لهو قوربانییه ی ھیچ ڕۆمانهكه
دهپلیشنهوه و دیكتاتۆریهكاندا سیستمه له
ونه. ب تراژیدیایهكی دهبته ژیانیان سهرتاپای
بدهنگی دهروبهرو بدهنگی لهناو تراژیدیایهك
دهبت. نوقم  تراژیدیاكان، لهئاست جیھاندا، 
سیخناخ ناوهڕاسته  خۆرھهتی ئهم ڕۆژگارك
ده سهتی له بوو پ ستمكار، دیكتاتۆریو به بوو
خۆشبهختانه  وهل خونژ، سهركوتكهرو 
یهك ئهو لهدوای یه ك وردهو ورده ئستا دهبینین
ڕادهكهنو دهڕوخن، ھهرهسدهھننو دهسهتانه 

عراقهوه لهوهی دیكتاتۆرانه ئهو ھهرهسھنانی ڕوخاندنو خۆشبه ختانه جدهھن. نیشتیمان وتو
دهزانم. دیكتاتۆرهكانی باوكی به كه دهستیپكرد

جارك له زیاد ئهوهیه شایهنی وهرگدراوه و گرفت ب پاراو كوردی به زمانكی ڕۆمانه ئهم
نرخی  دانهیهو ھهزار تیراژهكهی الپه ڕهیهو ٢٥٠ ھهبت. ھه موو مادا كتبخانهی بخونرتهوهو له

دیناره. ٤٥٠٠
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