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ڕە درەوشاوەکانمەوە 
ناتوانم ماڵئاوایی هەتاهەتاییت لێ بکەم و ناوت بەسەر الپە

یاییدا دەستت گرتم و لە پاڵ خەمەکانمدا ڕاکشایت. نەت هێشت 
ۆ لە تەن

نەهێڵم. ت

ەر زەویەکی 
 تەرزەیەکی وێڵ لەس

وەک لقێکی باریک وشک هەڵبێم و وەک دەنکە

بوو بوو 
ڕەقدا ئاسەوارم نەمێنێت. لە گەرمەی هەڵکشان و داکشانەکاندا کە چاوم 

تۆ پەنایەکی 
گێژەڵووکەیەکی چنگ خۆڵەمێشی، 

سەر ئەو سەری 
بە فەنەری ئەم 

ئارامت پێ پەخشیم. پەنای لەبەرکردنی کراسی گزنگ و گوڵێکی ڕەنگین بە ناوچاوی 

 لێبوردەیی و گەرمایی دەستی 
 لە نووری

کە پڕپڕبێت
ەوە. پەنای بڵێسەیەکی هێور 

پاییز

ی ڕازاوەت 
هاتایەتە الت گوڵ بارانی وشە

ەریا. تۆ هەرکەسێک ب
فریشتەیەکی د

بە تاقە گۆڤاری بااڵ زراف ناوت دەهێنام. ئەوکاتەی هێشتا 
م، لە بەستێنی خۆمدا 

دەکرد

و، تۆ و هاوڕێکانت منتان لە 
 نەپەڕیبو

گرتوو تێ
تەمەنی باڵ گرتنم لە خەوی ژنێکی ژان 

ن پیاناردم. ئێستا 
ی پڕ لە خۆشەویستی خۆتان ناو پاشان ساڵوێکتان بۆ ئاسما

کەژاوەی دڵ

تۆ و لە 
وە و لە شکۆفەی خەیاڵی 

ی تەمەنی من لە ڕستەی تەڕی ئێ
باڵی چواردە سااڵنە

ی تۆوە 
ش بەناو

تاڤگەی وشە ڕۆح سووک و سپیەکانتە. کاکە شێرکۆی ئازیزم من ئێستای

ت لەیادناکەم. 
ادەوەریەکان

جوانم و هەرگیز ی

گۆڤاری )سەردەم(ی خۆشەویستت.
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پەرتوكی  لە  هانتینگتۆن  سامۆیل  پرۆفیسۆر 
ساڵی  لە  خۆی  شارستانییەتەكان(ی  )پێكدادانی 
)1996(دا دەڵێت: دوای جەنگی سارد، سیاسەتە 
جیهانییەكان لەژێر كێشمەكێشمی نێوان ئایدۆلۆژییە 
ناتەباكاندا نامێنێتەوە، بەڵكو دیلی دەستی ناكۆكی 

نێوان كلتور و شارستانییەتەكانە.
ناوبراو نوسیویەتی: دەسەاڵتی كلتوری، شوێنكەوتەی 
هێزە پاشكۆكانی بەجیهانیبوون دەكەن، سەرەنجام 
ئینتمای مرۆڤەكانیش بەشێوەیەكی گشتگیر لەسەر 
نەتەوەیی  و مێژوویی  بنەمای پێكهاتەی مەزهەبی، 

هاوبەش پێناس دەكرێنەوە.
ڕووناكبیریی  بە  پەیوەست  بەهاكانی  هانتینگتۆن 
وەك  تاكەكەسییەكان  مافە  دیموكراسی،  خۆرئاوا، 
وەسف  خۆرئاوا  مەسیحییەكانی  بەها  بۆ  وێنایەك 
كە  دەهێنایەوە  بۆ  پاساوی  چەشنە  بەم  دەكات، 

ۆیاما
 فۆك

 فرانسیس
نووسینی:

رەند
ەوە: 

ە فارسیی
و. ل
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كلتورەكانی تر بە هەندێ بەهای جیاوازەوە كۆمەڵێك 
دامەزراوەی جیاواز دەخوڵقێنن.

پەرتوكە،  ئەم  باڵوبوونەوەی  لە  دەیە  یەك  دوای 
پێكدادانی  تیۆری  كە  ب��ڕوای��ەدان  لەو  كەس  زۆر 
ڕووداوەك��ان��ەوە  بەهۆی  ئێستا  شارستانییەتەكان 
بەشێوەیەكی  مەزهەبییەكان  هێزە  خۆی چەسپاند. 
بەرباڵو هاتوونەتە ئارا كە ئەم مەسەلەیە بەتایبەتی 
سەرهەڵدانی  لەگەڵ  هاوكات  ئیسالمدا  جیهانی  لە 
ئیسالمگەرا توندڕەوەكان تەنانەت لە باشوری ئاسیا، 

ئەمریكای التین، ئەمریكا و ڕووسیادا دەبینرێت.
ئ���ەو م��ش��ت��وم��ڕان��ەی ل��ە ت��ی��ۆری پ��ێ��ك��دادان��ی 
بەتەواوەتی  خ��راون��ەت��ەڕوو،  شارستانییەتەكاندا 
هاتنگتۆن  و  هەیە  مەسەلەیەوە  بەم  پەیوەندیان 
چۆتە ناواخنی مەسەلەكانەوە، بەاڵم سەرجەم ئەم 
ئارا:  دەهێننە  چارەنوسساز  پرسیارێكی  مەسەالنە 
متمانە  و  بیروباوەڕ  سیاسییەكانی  ڕەهەندە  ئایا 
لەالیەن كلتورەكانەوە دەخوڵقێن یان ئێمە دەتوانین 
لەسەر بنەمای جیهانێكی تر بژین یان ڕەنگە تەنانەت 

دنیایەكی تر بدۆزینەوە؟   
من لەگەڵ تیۆری پێكدادانی شارستانییەتەكاندا هەم 
هاوڕام  و هەم ناتەبام، لەگەڵ ئەم مەسەلەیەدا هاوڕام 
گۆشەنیگایەك  بوونەتە  كلتورییەكان  فاكتەرە  كە 

ئەو  ناواخنی  ل��ە  ئ��ەم��ڕۆ  خەڵكی  زۆری��ن��ەی  ك��ە 
گۆشەنیگایەوە دەنۆڕنە كاروبارە نێودەوڵەتییەكان.

لەالیەكی ترەوە لەو بڕوایەدام كە لەم تیۆرییەدا، ئەو 
الیەنە بە هێزە و توانایانەی بوونەتەمایەی گەشەپێدانی 
جیهان ڕەوتێكیان بڕیوە كە دەبێتەمایەی پرۆسەی 
دامودەزگاكان،  یەكخستنەوەی  مۆدێرنیزەكردن  و 
بەاڵم ئاراستەكەشیان بۆ زل كردنی قەبارەی خۆیانە 

لەسەر ئاستی جیهان.
ناسنامەی  دەڵێت  كە  دەك��ات  ڕاست  هانتینگتۆن 
لە  ه��اوب��ەش،  كلتوری  بنەمای  لەسەر  سیاسی 
ئایندەیەكی نزیكدا بەرەو نەمان دەچێت. ئەمە زۆر 
جیهانییەكان،  ئابورییە  هێزە  كە  نادیموكراسیانەیە 
لە  بڕیاردان  بۆ  لۆكاڵییەكان  كۆمەڵگا  توانستی 
كاڵ  هاوبەشدا  سیاسی  ژیانی  بەرنامەداڕشتنی 
دەبێ   جۆراوجۆرەكان  واڵتە  كە  ڕاستە  بكەنەوە. 
ڕێگە تایبەتییەكەی خۆیان بەرەو ئاقاری مۆدێرنێتە 
ببڕن، ئەو ڕێگا تایبەتییەی كە ئەوروپای خۆرئاوا، 
ئەمریكا، یابان، ڕووسیا و واڵتانی تر پیایدا ڕۆیشتوون 
مۆدێرنیزەكردن   جیاوازن.  لەیەكتر  تەواوەتی  بە 
نەتەوەییە  ه��ەوڵ��ە  ناواخنی  ل��ە  گەشەپێدان  و 
كۆمەڵگایەكی  لە  كە  هەڵدەقوڵێ  خۆماڵییەكانەوە 
كەسانەی  ئەو  لەالیەن  نەك  دەژی��ن،  دیاریكراودا 

فۆكۆیاما
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بێگانەن. واڵتان دەتوانن لەیەكترەوە فێرببن، بەاڵم 
توانستەكانیان بۆ هێنانەدی ئامانجێك لەسەر خاكی 
ئەمە هەمان  زۆر سنوردارە.  بەگشتی  تر،  واڵتێكی 
ڕابردوودا  لەماوەی سااڵنی  ئەمریكا  ئەو شتەیە كە 
و  بووە  فێری  مەترسیدار  بەشێوەیەكی  عێراق  لە 
پێویستە  كە  پرسیارێك  بەاڵم  پێكردووە.  هەستی 
ڕێبازی  ئێمە  ئایا  كە  ئەمەیە  بدەینەوە  وەاڵم��ی 
جۆراوجۆرمان بەرەو ئامانجێكی كۆتایی گرتۆتەبەر؟ 
)بۆ نمونە ئامانجێكی وەك شارستانییەتی جیهانێكی 
كلتورە  كە  ئەمەیە  ڕاستییەكەی  یان  یەكگرتوو( 
جۆراوجۆرە مرۆییەكان بەرەو ئەو مەبەستە هەنگاو 

دەنێن كە لە بنەڕەتدا لەگەڵ یەكتر جیا ببنەوە.
پرۆفیسۆر  تیۆری  بە  دژ  كە  ئەوەی  من  بڕوای  بە 
پێویستی  مۆدێرنیزەكردن  كە  ئەوەیە  هانتینگتۆنە، 
بەبێ   هەیە  دامودەزگا  جۆرەها  هاوئاراستەیی  بە 
كلتورەكە  دەستپێكی  خاڵی  بە  بایەخ  ئ��ەوەی 
واڵتاندا،  لەنێوان  ئابوریی  یەكپارچەیی  بدەین. 
ئەنجامێكی باشتر دەدات بەدەستەوە، كاتێ  لەبری 
وابەستەبوونێكی  بتوانرێ   سست  پەیوەندییەكی 
كلتوریی لەسەربنەمای یاسا  و بەشێوەیەكی شەفاف 

بنیات بنرێت، دەبێتەمایەی هاتنەئارای متمانە.
ئەو  واڵتێك،  هەر  گەشەكردنی  دەستپێكی  خاڵی 
سۆشیالیستی  ویبەر(ی  )ماكس  كە  بارودۆخەیە 
ئەڵمانی بە چڕكردنەوەی هێزێكی یاسامەند لەسەر 
كاتێ   بەاڵم  دەك��ات،  پێناسی  دیاریكراو  خاكێكی 
ئەم بارودۆخە بە هەڕەشەیەك یا بە ئەنارشیزمێك 
مۆدێرن  واڵتێكی  موجیزەی  ئ��ەوا  دەستپێدەكات 
ناكۆكییەكانی  چ��ارەس��ەری  توانای  كە  ل��ەوەدای��ە 
دەبێ   واڵتێك  مانایەی  بەو  هەبێت.  دەسەاڵتی  نێو 
بكات   دابین  سیستەم  كە  بێت  دەسەاڵتدار  هێندە 

ئەگەر  بەدەرلەمە  بكات،  جێبەجێ  یاساكان  و 
درێژخایەنیشی  ئابوریی  گەشەیەكی  واڵت��ەك��ە 
دەسەاڵتەكانی  پیادەكردنی  دەبێ   بێت،  لەبەردەمدا 
كەموكوڕییەیە  ئەو  ئەمە  بكات.  سنوردار  خۆی 
زۆرینەی  لە  ئابوریی  بنەمای  بێ   گەشەی  كە 
ژێر  دەخاتە  جیهان  تازەگەشەكردووەكانی  ناوچە 
پێویستیان  كۆمەڵگاکان  سەرجەم  كاریگەرییەوە، 
كە  دەوڵەتێكە  یاسا  و  حكومەتی  و  سیستەم   بە 
بهێنێ  فەراهەم  بنەڕەتییەكان  گشتییە  كااڵ  بتوانێ  
داهات  دادپەروەرانە سەرچاوەكانی  بەشێوەیەكی   و 

دابەش بكات.
بەشێوەیەكی  نەتوانن  ف��ەرم��ان��ڕەواك��ان  ئ��ەگ��ەر 
كاریگەرانە حكومڕانی بكەن، ئەگەر ڕێژەی گەندەڵیان 
داهاتە  س��ەرچ��اوەی  و  بێت   ب��ەرزدا  ئاستێكی  لە 
خۆیان  تایبەتییەكانی  ئامانجە  بەرەو  گشتییەكان 
تاكڕەوانە  بەشێوەیەكی  ئەگەر  ببەن،  ئاراستەدا  بە 
حكومڕانی بكەن، ئەوا لەو بارودۆخەدا ئەو داهات  و 
سەرچاوانەی بۆ گەشەكردنی درێژخایەن پێویستن، 
بەهۆی كۆمەڵێك بیانوویەكی گچكەوە لەناو دەچێت. 
لەسەر ئەم بنەمایە جێگەی سەرسوڕمان نییە كە لە 
كۆتایی دەیەی )90(دا، واڵتانی شایستە  و خاوەن 
لە  دیار  نمونەیەكی  بوونەتە  باشەكان  حكومڕانیە 

دنیای ئەمڕۆدا.
باش  حكومڕانییەكی  چ��ۆن  م��ۆدێ��رن  واڵتێكی 
دەستەبەر دەكات؟ )حكومڕانی( دیارییەك نییە كە 
لەالیەن فەرمانڕەوایانەوە بە هاواڵتیان ببەخشرێت، 
بنەمای  لەسەر  دەب��ێ   سەرەنجام  سیستەمە  ئەم 
بەجۆرێك  بنرێت،  بنیات  خەڵك  وەاڵم��دان��ەوەی 
ب��ەرژەوەن��دی  بە  خزمەت  پێویستە  سیستەم  كە 
هاواڵتیان لەالیەن فەرمانڕەوایانەوە دابین بكات نەك 
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بەرژەوەندی بۆ چینی فەرمانڕەوا و دۆستان و خزم 
و كەسوكاری فەرمانڕەوا دابین بكات.

جۆراوجۆر  ڕێگەی  بە  دەتوانن  دەوڵەتان  سەرجەم 
وەاڵمدانەوە و بەرپرسیارێتی بگرنە ئەستۆ، باوترین 
)وەاڵمدانەوەی  میكانیزمی  ئاقارەدا  لەم  مۆدیلیش 
لەڕێگەی  ب��ەرپ��رس��ان��دا  ل��ەه��ەم��ب��ەر  گشتی(یە 
بریتییە  میكانیزمیتریش  هەڵبژاردنەوە.  پرۆسەی 
دامودەزگا  تیایدا  كە  ستونی(  )وەاڵمدانەوەی  لە 
یەكتر  كاری  میكانیزمی  حكومەت  جۆراوجۆرەكانی 
یەكتر  كۆنتڕۆڵی  و  یەكترەوە  چاودێری  دەخەنەژێر 

دەكەن.
دەسەاڵتی  سەربەخۆیی  و  دادگاكان   ئەنجومەن  و 
جێبەجێكاریش گرنگییەكی زۆریان هەیە. سەرەڕای 
دەرەوەی  لە  میكانیزمیش  كۆمەڵێك  ئەمانەش 
وەاڵمدانەوە  ه��ەن.  ڕەسمیدا  سیاسی  سیستەمی 
دەسەاڵتدارانە،  ڕەفتاری  شەفافیەتی  بە  پێویستی 
باس  دەگمەن  بە  خراپەكان  حكومڕانە  چونكە 
هەر  دەك��ەن.  پێشێلكارییەكانیان  شكست  و  لە 
بە  پێویستی  باش  حكومڕانی  كە  لەبەرئەمەشە 
)میدیای سەربەخۆ( و )دامەزراوە و ڕێكخراوەكانی 
دەوڵەت  ڕەفتاری  تا  هەیە  مەدەنی(  كۆمەڵگەی 
بەم شێوەیە واڵتە  ژێر چاودێری خۆیانەوە.  بخەنە 
دژ  سانسۆرانەی  ئەو  لەبەر  كاریگەرەكان،  مۆدێرنە 
واڵتە  جیهان  ئاستی  لەسەر  دەیگرێتەبەر،  بەخۆی 
مۆدێرنانە جێگەی بایەخن و لەوپەڕی توانادا لەسەر 

كورسی دەسەاڵت ئەو مەسەلەیە لەیاد ناكەن.
متمانە چ لە ناوخۆی واڵتەكەوە  و چ لە نێوان واڵتاندا 
سەرچاوەوە  دوو  ڕێگەی  لە  دەشێ  ببێ،  دروست 
دابین بكرێت: یەكەمیان سەرچاوە كلتورییەكانە كە 
لەو ڕێگەیەوە متمانە لەنێوان بەهاكان، دابونەریت  و 

مێژووە هاوبەشەكەیاندا دێتەئارا.
خێزان  و  لەناو  متمانە  كۆمەڵگاكاندا  سەرجەم  لە 
دەست  خزمایەتییەكانەوە  پەیوەندییە  ڕێگەی  لە 
ق��ەوارەی��ەك��ی  ل��ە  وردەوردە  پ��اش��ان  پ��ێ��دەك��ات، 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە  گروپە  لەناو  بەرفراوانتردا  و 

دێتەوەئارا.
سەرچاوە  بنەمای  لەسەر  متمانە  جۆری  دووەمین 
لەناو  دەتوانرێ   متمانەیە  ئەم جۆرە  هاوبەشەكانە، 
واتا   بهێنرێتەئارا،  نامۆن  بەیەكتر  الیەنانەی  ئەو 
لەڕووی كلتورییەوە هیچ خاڵێكی هاوبەشیان لەگەڵ 
یەكتردا نییە و لەوانەیە لە ناوچە جۆراوجۆرەكانی 
جیهاندا سەرقاڵی چاالكی بن. ئەم جۆرە متمانەیەش 

لەسەربنەمای دامەزراوە و ئەنسیتیتۆكانە .
مۆدیلە  متمانەیەدا،  ج��ۆرە  دوو  ئ��ەم  لەنێوان 
كارێكی  بۆتە  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  كلتوریەكەی 
هەمانكاتدا  لە  ب��ەاڵم  سەرتاپاگیر،  سروشتی  و 
خۆیان  مرۆییەكان  بنەما  سەرجەم  خێڵەكیانەترە. 
لەسەر گروپە كۆمەاڵیەتییەكان یا كۆمەڵگە كلتورییە 
بەنزیكەیی سەرجەم  بەراییەكان ئۆرگانیزە دەكەن، 
یان  كێشە  ڕووب��ەڕووی  كاتێ   كۆمەڵگا  ئەندامانی 
قەیرانێك دەبنەوە، بەرەو ئەم گروپە كۆمەاڵیەتیانە 

دەگەڕێنەوە.
بە  پەرە  جیاواز  بەجۆرێكی  متمانە،  جۆری  دووەمین 
كاریگەرییە بەهێزەكەی خۆی دەدات. ئەم جۆرە متمانەیە 
پەیوەندییە  بنەمای  لەسەر  چونكە  درێژترە  تەمەن 

تایبەتییەكان  و سەربەخۆیی ئابورییەكی مۆدێرنە.
كاتێك واڵتان لە پرۆسەی مۆدێرنیزەبووندا دەژیان، 
متمانە لە )بەرژەوەندییە تایبەتییەكان(دا لەهەمبەر  
نەك  ڕادەوەستایەوە  خزمایەتییەكان(  )پەیوەندییە 

لە بەرامبەر بە كلتور.
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گەشەپێدانی  چانسی  بەجیهانیبوونیش،  پرۆسەی 
تایبەت  كۆمەڵگایەكی  سنورەكانی  لە  بازاڕەكانی 
بەرفراوانتر كرد. بازاڕ لە چوارچێوەیەكی ناتایبەتی  
بە  پێویستی  دام����ەزراودا،  و  ئۆرگانیزەكراو  و 
ڕێگەیەوە  لەو  تا  هەبوو  زیاتریش  گەشەپێدانێكی 
فۆرمەڵە  بەیەكترەكاندا  نامۆ  الیەنە  لەناو  متمانە 
ببێ. بۆ نمونە بازرگانی لەناو چینەكانی خوارەوەی 
كۆمەڵگادا بەشێوەیەكی نەریتیانە لەنێوان ئەندامانی 
خێزاندا فۆرمەڵە بوو، لەو ژینگەیەدا زۆر دژوار بوو 
كە متمانە بە بێگانە و كەسانی نامۆ بكەیت، یاخود 
مامەڵە یان بازرگانی لەگەڵ كەسێكدا بكەیت كە هیچ 

پەیوەندییەكت پێوە نەبووبێت.
كۆمەاڵیەتیدا  سەرمایەی  لە  شێوازە  ئەم  ئەگەرچی 
تا  خزمایەتییەكان  پەیوەندییە  لەسەربنەمای 
ماوەیەك  و تا ئەندازەیەك كاریگەریی هەبوو، بەاڵم 
سنوردار بوو. ئەم ڕێبازە بەومانایە بوو كە بازرگانی 
تایبەت بە بنەماڵە، ناتوانێ  بچێتە قۆناغی كۆمپانیا 

پرۆفیشناڵ  و مەزنەكانەوە.
ئەو  لەبەردەست  زۆر  سیاسی  پاساوی  كۆمەڵێ 
هاوبەشی  زەمینەی  لەسەربنەمای  كە  واڵتانەدایە 
هاوپەیمانی  بڕیاری  مێژوویی  نەتەوەیی و  كلتوری، 
لەگەاڵ یەكتردا دەدەن، بەاڵم ئەقڵی ئابوریی بڕیار 
لەسەر ئەوە دەدات كە دەبێ  متمانە لەسەربنەمای 

سەرمایە ناتاكەكەسییەكان بێ.
ئابوریی جیهانیدا تەمەن درێژتر و  لە  یەكپارچەیی 
دەروونی  كێبركێ ی  لەبری  پێویستە  كاریگەرترە، 
لەبری  )بەرژەوەندی(  و  لەسەربنەمای  تایبەتی   و 
بێت.  دام��ەزراوە(  و  )دەزگ��ا  لەسەربنەمای  كلتور 
بەڵكو  نییە  خۆرئاواییانە  گۆشەنیگایەكی  ئەمەش 

ئاراستەیەكی جیهانییە.

  سەرچاوە: مجلە ارتباطات، شمارە 2، سال 1390، 
ص )45 -51(
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 که  بشێت 
تافیزیکێک

 هه ر مێ
پێشگۆتن بۆ

ه  زانست
ه دا ببێت ب

ه  ئایند
ل

ل کانت
مانوێ

ئی

ەالل 
كاوە ج

ەوە: 
مانیی

ە ئەڵ
و. ل

رێبه رییه وه  له  
شیمانه ی  بۆ  بناغه یه ک  سه رله نوێ  پێویسته  
هیوم   گومانه که ی  چونکه   مێتافیزیک  بڕێژرێت، 

خستیه  ژێر پرسیاره وه 

هه ندێک  بۆ  نوێ(  و  کۆن  فه لسه فه  )ی  مێژووی 
ئه م  فه لسه فه که یان.  خ��ودی  له   بریتییه   زان��ا 
ده بێت  ئه وان  نه نووسراوه .  ئه وان  بۆ  پێشگۆتنه  
که  که سانه   ئ��ه و  هه تا  ب��ن  چ����اوه ڕوان  ج��ارێ 
سه رچاوه کانی  له   ده ک��ه ن   به دیهێنان  کۆششی 
خودی ئاوه زه وه ، کۆتایی به  کاره که یان ده هێنن، 
ئه وجا سه ره ی ئه وانه  له باره ی ئه وه  بدوێن که  له  

ڕوویداوه . جیهاندا 
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پێوه   خۆیانی  ئه وه یه   شایانی  مێتافیزیک  ده بینن  وای  که   که سانه  ئه و  هه موو  ئه وه یه،   من  مه به ستی 
خه ریک بکه ن، بگه یه نم به و بڕوایه   که  زۆر پێویسته  ده ست له  کاره که یان هه ڵبگرن و هه ر شتێکی کراو 
مێتافیزیک  وه ک  شتێکی  »داخۆ  که   بپرسن  پێویسته   جارێ  ئه وان  دابنێن،  نه کراو  وه ک  بواره دا  له و 

بێت.« به گشتی شیاو 
گه ر مێتافیزیک زانست بێت، که واته  ئیتر هۆی چییه  ناتوانێت هاوشێوه ی زانسته کانی دی ستایشی گشتی و 
به رده وام بۆ خۆی مسۆگه ر بکات؟ گه ر ئه و زانست نییه ، که واته  ئیتر چۆن ئه و خۆی به رده وام له ژێر ڕواڵه تی 
زانستێکدا باده دات و زه ینی مرۆڤ ده خاته  به رده م هیوای هه رگیز نه بڕاوه  به اڵم هه رگیز به دینه هاتوو؟ که واته  
با مرۆ زانینی یان نه زانینی خۆی هه ر پێشان بدات، سه ره ڕای ئه وه  هێشتا هه ر پێویسته  جارێ جه ختییه ک 
به و  درێژه   بتوانێت  چیدی   مرۆ  مه حاڵه  ئاخر  بکرێت.  مسۆگه ر  بێمۆڵه ته    زانسته  ئه م  سروشتی  له باره ی 
په یوه ندییه  بدات که  له ته ک ئه ودا هه یه تی. نزیکه ی شایانی پێپێکه نینه  که  هه موو زانستێکی دی به رده وام 
له  پێشکه وتندایه ، به اڵم مرۆ له  ئه مدا _ ئه م که  ده یه وێت خودی دانایی بێت و هه موو یه کێک پرسیار له  

په یامه که ی ده کات، به رده وام له  شوێنی خۆیدا ده سووڕێته وه و  یه ک هه نگاو ناچێته  پێشه وه  .

کانت



16

به اڵم دوای ئه وه  که  بۆ ماوه یه کی درێژخایه ن کار له  زانستێکدا کراوه ، ئه وجا گه ر مرۆ به  سوڕماوی له وه  
بهزرێت که  داخۆ تا چه ند له و زانسته دا هه نگاو به ره و پێش نراوه ، ئیدی هیچ نابه جێ نابێت که  که سێک 
بۆ دوا جار بگات به و پرسیاره  که  داخۆ و چۆن هه بوونی زانستێکی به و چه شنه  بشێت. ئاخر ئاوه زی 
سه رله نوێ  پاشان  و  بیناکردووه   بورجی  جار  چه ندین  ئیدی  که   بیناکردنه   له   حه زی  ئه وه نده   مرۆڤ 

هه ڵیوه شاندۆته وه ، ته نیا بۆ ئه وه ی ببینێت که  داخۆ بناغه که  ی چۆن دروستکرابێت.
ئه و  هه قیقه تی  له   گومانکردنه   که   هه یه   پێشمه رجێکی  زانستێک  هه بوونی   شیمانه ی  له باره ی  پرسیار 
زانسته . به اڵم گومانێکی به م چه شنه  هه موو یه کێک نیگه ران ده کات که  ڕه نگه  سه رجه می پڕوپاتاڵه که ی 
له م به ناو خشڵه  پێکهاتبێت، بۆیه  ده شێت ئه و که سه  که  ئه م گومانه ی بۆ دێت ، حساب بۆ ئه وه  بکات 
که  له  هه موو الیه نێکه وه  به رهه ڵستی بکرێت. هه ندێک که س که  به  ئاگایی شانازیان موڵکه  کۆنه که یان 
به   گرتووه   مێتافیزیکییه کانیان  ڕێبه رییه   کتیبی  ده بینن،   ڕه وای  به   کۆنییه که  یه وه   به هۆی  و   ڕاده گرن 
له   پێشتر  له وه ی   نه بینیوه  جگه   دیکه یان  هیچی  که   هه ندێکی دی  بڕوانن،  لێی  بێڕێزی  به   و  ده سته وه  
جێیه ک بینیویانه ، لێی تێناگه ن، بۆیه  ئیدی هه موو شتێک بۆ ماوه یه ک ئه وها ده مێنێته وه  که  هه روه ک 
هیچ ڕووی نه دابێت و پاڵنه ر بێت بۆ ئه وه  که هه وڵ بۆ  گۆڕینێکی نزیک بدرێت یان هیوای بۆ بخوازرێت.
من سه ره ڕای ئه وه  ده وێرم وای دابنێم که  خوێنه ری خۆهزریوی ئه م پێشگۆتنه  ی به رده ست   نه ک ته نیا 
ده که وێته  گومانه وه  له و  زانسته  که  ئه و تا ئه مڕۆ خاوه نی بووه ، به ڵکو ته نانه ت پاشان به ته واوی ده گات 
زانسته   جۆره   ئه و  نه شیاوه   ئێره   ڕاگه یانراوانه  ی  داواکاریه  ئه م  به جێگه یاندنی  به بێ  که   بڕوایه   به و 
هه بێت و شیمانه ی  هه بوونی ئه و به نده  به م داواکاریانه وه  ، ئه وجا له به ر ئه وه ی ئه م داواکاریانه  له  هیچ 
کوێ به جێنه گه یه نراون، ئه وا جاری له  هیچ کوێ مێتافیزیک له گۆڕێ نییه . به اڵم له به ر ئه وه ی هاوکات 
پڕسۆز  زۆر  مرۆڤ  گشتیی  ئاوه زی  گرنگیدانی  چونکه   دانامرکێته وه ،  هه رگیز  مێتافیزیک  بۆ  پێداویستی 
پێوه ی ئاڵۆزکاوه ، ئه وا خوێنه ر ده یدرکێنێت که  ڕیفۆرمێکی ته واوه تیی مێتافیزیک، یان باشتر ببێژین، 
ته نانه ت  مرۆ  با  له به رده مدایه ، جا  نه ناسراو  ته واو  هێشتا  پالنێکی  به گوێره ی  ئه و، جارێ  نوێی  زایینی 

بۆ ماوه یه کی درێژخایه ن، چۆن بویسترێت، هه ر به رهه ڵستیی ئه و کاره  بکات.
درێژایی  به   مێتافیزیکه وه   سه رهه ڵدانی  له کاتی  ڕاستتر،  یان  الیبنیتسه وه ،  و  لۆک  هه وڵه کانی  له کاتی 
بۆ  هیوم  ده یڤید  هێرشه که ی  هێنده ی  زانسته وه   ئه م  قه ده ری  به   په یوه ند  ڕوداوێک  هیچ  مێژووه که ی، 
ئه وتۆی  پزیسکێکی  به اڵم  نه دا،  مه ئریفه   جۆره ی  به م  ڕۆشناییه کی  هیچ  هیوم  نه بووه .  به واتا  سه ری 
که ره سه یه کی  هاتوو  گه ر  بێگومان  دابگیرسێنێت،  ڕووناکییه ک  لێوه ی  ده یتوانی  مرۆ  که   خسته وه  

سووتانی ببینیایه ته وه  که  ده شیا به  خه مه وه  گڕی گه شاوه ی  بهێڵرێته وه  و په ره ی پێبدرێت.
)به مه ش  ئه نجام  و  هۆ  گرێدراویی  تێگه ی  ده رچوو:  مێتافیزیکه وه   به واتای  تێگه ی  تاکه   یه ک  له   هیوم 
گرێدراویی تێگه کانی هێز و کردار و هتد که  ده ره نجامی ئه و تێگه یه ن(، هه روه ها داوای له  ئاوه ز کرد _ 
ئاوه ز که  وای داده نێت ئه و تێگه یه ی له نێو کۆشی خۆیدا هێنابێته  ئاراوه  _ ، به وردی بۆی ڕوونبکاته وه  
شته   ئه و  گه ر  ئه وجا   پێکهاتبێت،  چه شنێک  به   شتێک  ده شێت  داده نێت:  وای  مافێک  چه   به   ئه و  که  
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دابنرێت، ئه وا ده بێت به زه رووری به و ڕێیه وه  شتێکی دیکه  دابنرێت _ ئاخر ئه مه  بریتییه له  تێگه ی هۆ. 
هیوم به بێ هیچ نه سازییه ک سه لماندی: نه شیاوه  به ته واوی بۆ ئاوه ز بلوێت به  ئاپریۆری و له  تێگه وه  
هیچ  ئه وه   به اڵم  له خۆده گرێت.  زه رووره   گرێدراوییه   ئه م  چونکه   بهزرێنێت،  چه شنه   به و  گرێدراوییه کی 
دیکه   به زه رووری شتێکی  ده بێت  ئیدی  هه یه ،  ئه وه ی شتێک  له به ر  بۆچی  که   نییه ،  تێگه یشتن  شیاوی 
بکرێت.  پێشبینی  ئاپریۆری  به   گرێدراوی  چه شنه ی  به م  تێگه یه کی  ده شێت  چۆن  ئایا  ئه وجا  هه بێت، 
به سه هوو  ئا وه ز  فریوده دات،  ته واو  خۆی  تێگه یه   به م  ئاوه ز  که   ده ره نجامه   به و  گه یشت  له مه وه   هیوم 
وێناکردن خستوویه تیه وه ،  توانستی  که   زۆڵێکه   ته نیا  تێگه که   چونکه   داده نێت،  کۆرپه ی خۆی  به   ئه و 
یاسای  پاڵ  داوه ته   تایبه تیی  پێشبینیی  حامیله ی  کردووه ،  ئه زموون   ئه وه ی  دوای  که،  توانسته یه   ئه م 
وه ک  به سه هوو  یاسایه وه    له و  هاتووه ئارای   خوویه کی  واتا  سه بژێکتی،  زه رووره یه کی  ئه وجا  گرێدراوی، 
گه یشت  له مه وه   هیوم  هاتۆته ئاراوه  .  تێگه یشتنه وه   له   گۆیا  و  کردۆته وه  زیت  ئۆبژێکتی  زه رووره یه کی 
ئه وه   بهزرێنێت،  چه شنه   به و  گرێدراوییه کی  ئه وه ی  بۆ  نییه   توانایه کی  هیچ  ئاوه ز  که :  ده ره نجامه   به و 
و  هۆنینه وه   له   ده بن  بریتی  ته نیا  تێگه کانی  ئه وسا  بکات،   ئه وه   گه ر  چونکه  گشتیش،  به   ته نانه ت 
سه رجه می ئه و مه ئریفانه ش که  گۆیا به  ئاپریۆری هه ن، هیچی دیکه  نابن جگه  له  ئه زموونگه لی گشتی 
نییه   مێتافیزیک  هیچ کوێ  له   که   ئه وتۆ ده گه یه نێت  واتایه کی  ئه مه ش  لێدراوه ،  به سه هوو خه تمیان  که  

و نه شیاوه   هه رگیز ببێت.

بێدارکرده وه  گومانه که ی هیوم ته نانه ت کانتی له  هه ڵوێسته  دۆگماییه که ی 

بوو که  پێش چه ند ساڵێکی زۆر  ئه و ڕه وشه    یادهێنانه وه ی ده یڤید هیوم  به  ڕاشکاوی ده یدرکێنم:  من 
له  سه رخه وی دۆگماییم بێداری کردمه وه  و ئاڕاسته یه کی ته واو جیاوازی دا به  توێژینه وه کانم له  بواری 
گوێرایه ڵیی  که   له وه   بووم  دوور  بێگومان  من  تیۆرییادا(.   / )سپێکوالتیڤدا  مه زنده ییدا  فه لسه فه ی 
ئه و  چونکه   گه یشت،  ده ره نجامانه   به و  هیوم  ئاخر  نه بووم،  ده ره نجامه کانیدا  له گه ڵ  چونکه   بکه م،  ئه و 
که   کرد  خه ریک  پاژێکیانه وه   به   ته نیا  خۆی  به ڵکو  نه کرد،  خۆی  ئه رکه که ی  پێشبینیی  سه رجه میانه  
ناتوانێت زانیاری ته واو به  ده سته وه  بدات گه ر هاتوو ڕه چاوی سه رجه م نه کرێت. گه ر مرۆ له  ئیدێیه کی 
دامه زراو به اڵم ته واونه کراوه وه  ده ست پێبکات که  که سێک  پاش خۆی به جێی هێشتووه ، ئه وا زۆر چاک 
ده توانێت هیوادار بێت که  به  لێهزرینی به رده وامی پێدراو زۆرتر له و پیاوه  هزرتیژه  بڕبکات که  یه که م 

داگیرساند. ڕوناکییه ی  ئه م  پزیسکی 
بێت،  پێشبینیکردن  شیاوی  به گشتی  هیوم  پرۆژه که ی  داخۆ  که   هزریم  له وه   سه ره تا  من  که واته  
تاکه   شێوه یه ک  هیچ  به   ئه نجام  و  هۆ  گرێدراویی  تێگه ی  ده رکه وت:  بۆم  نه خایاند  هێنده ی  ئه وجا 
پێچه وانه وه   به   ده هزرێنێت،  شته کان  گرێدراوییه کانی  ئاپریۆریانه   زه ین  به ڕێیه وه   که   نییه   تێگه یه ک 
ئه وجا  بکه م،  مسۆگه ر  خۆم  بۆ  ژماره یان  دا  هه وڵم  من  پێکدێت.  گرێدراویانه   له و  ته واو  مێتافیزیک 
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ده ستم  ئیدی  لوا،  بۆ  پرنسیپه وه   تاکه   یه ک  له   واتا  به گوێره ی خۆزگه که م،  کاره م  ئه م  ئه وه ی  له به ر 
ئه زموونه وه   له   ئه وان  که   بووم  جه خت  له باره یان  و  تێگانه   ئه م  )دێدوکسیۆنی(  هه ڵهێنجانی  دایه  
ئه م  له  زه ینی په تییه وه  هه ڵقواڵون.  به ڵکو  نه براونه ته وه ، وه ک چۆن هیوم ده یگۆت،  وه ک ده ره نجام 
که سێکی  هیچ  ڕاستیشدا  له   ده رده که وت،  نه شیاو  وه ک  خۆم  پێش  هزرتیژه که ی  بۆ  که   هه ڵهێنجانه  
دی جگه  له و نه یده توانی ئه م ئیدێیه ی بۆ بێت، جا گه رچی هه موو یه کێک تێگه کان سووک و ئاسان 
به کارده هێنێت به بێ ئه وه ی بپرسێت که  داخۆ چواندنی گشتییان به  چییه وه  به ند بێت، به ڵێ ده بێژم 
ئه نجامدان  شیاوی  مێتافیزیکه وه   به   په یوه ند  که   ئه رک  ئاڵۆزترین  له   بوو  بریتی  هه ڵهێنجانه    ئه م 
بێت، به اڵم لێره دا ناله بارتر له و  ئاڵۆزییه  ئه وه یه  که  خودی مێتافیزیک، جا ئه و  تا چه ند له  هه رکوێ 
به   گه ره نتی  جارێ  هه ڵهێنجانه    ئه و  ده بوو  چونکه   بدات،  یاریده م  که مترین  نه یده توانی  هه بێت، 
شیمانه ی هه بوونی مێتافیزیکێک بدات. ئه وجا له به ر ئه وه ی بۆم لوا نه ک ته نیا کێشه که ی هیوم ته نیا 
له  یه ک ڕه وشی تایبه تیدا، به ڵکو ته نانه ت په یوه ند به  سه رجه م توانستی ئاوه زی په تییه وه  چاره سه ر 
ئاوه زی  چێوه ی  سه رجه م  کۆتاییدا  له   تا  بنێم  هێواشتر  به اڵم  جه ختتر  هه نگاوی  توانیم  ئیدی  بکه م، 
کارێکی  ئه مه ش  بکه م،  دیاری  گشتی  پرنسیپی  به گوێره ی  به ته واوی  ناوه رۆکیدا  و  سنوور  له   په تی 
پالنێکی  به گوێره ی  خۆی  سیسته مه که ی  ئه وه ی  بۆ  پێیه تی  پێویستی  مێتافیزیک  که   بوو  ئه وتۆ 

بکات. بینا  مسۆگه ر 

له به ر ئه وه ی ڕه خنه ی ئاوه زی په تی هه ندێک ناڕۆشنیی له خۆده گرێت، ئه وا گه ره که  ئه م پێشگۆتنانه  
بن تێگه یشتن  ڕێبه رییه کی   ئاسانتر شیاوی 

ناڕۆشنییه کی تایبه تی  له  فراوانیی پالنه که وه  دێته ئاراوه  و په یوه ند پێوه ی ناشێت پنته  سه ره کیه کان که  
مه به ستی توێژینه وه که ن،  ڕه چاو نه کرێن، که واته  گازنده که  ڕه وایه  و له به ر ئه م هۆیه  به م پێشگۆتنانه ی 

ئێره  یه کالی ده که ینه وه .
له  به شی سه ره کییه وه 

نییه  ئه زموونی  مێتافیزیکی  مه ئریفه ی 

ئه و  تێگه که ی  به   به نده   مێتافیزیکیه وه    مه ئریفه یه کی  سه رچاوه کانی  به   په یوه ند  سه ره تا  کێشه که 
نابێت پرنسیپه کانی )که  بێگومان  خۆیه وه ، واتا ناشێت ئه و سه رچاوانه  ئه زموونی بن، که واته  هه رگیز 
وه رگیرابن،  ئه زموونه وه   له   به وانن(  سه ر  بناغه ییه کانیشی  تێگه   هه روه ها  به ڵکو  ڕێساکانی،  ته نیا  نه ک 
واتا خۆی  بێت،  مێتافیزیکی  مه ئریفه ی  گه ره که   به ڵکو  بێت،  فیزیکی  مه ئریفه ی  نییه   گه ره ک  ئه و  ئاخر 

ببینێته وه . ئه زموونه وه   له وبه ر 
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به اڵم گه ر مه ئریفه ی مێتافیزیکی هه بێت، ئه وا ناشێت شرۆڤه یی بێت، واتا ناشێت ته واو هه ڵهێنجه رانه  
پێکهێنراو  ده بێت  به ڵکو  ببرێته وه ،  ده ره نجام  وه ک  دژبێژی  یاسای  به گوێره ی  دراوه وه   گریمانه ی  له  
ئاپریۆری نین، پێکهێنراون، له  الیه کی دی بڕیاره   بێت. بۆ نموونه  له  الیه ک بڕیاره  ئه زموونیه کان که  
ئه مه   سه ره ڕای  و  لێڕوانینه   به   پێویستیان  چونکه   پێکهێنراون،  نین،  شرۆڤه یی  که   ماتماتیکیه کان 

هه یه . ئاپریۆرییان  کاره کته رێکی 

سه رچاوه کانی  تایبه تمه ندیی  له خۆبگرێت.  ئاپریۆری  بڕیاری  به ڕوونی  ده بێت  مێتافیزیکی  مه ئریفه ی 
داوای ئه مه  ده کات. ئاشکرایه  ته نیا بڕیار پێویستی به  سه رچاوه یه که  که  ئه و خۆی ده یه وێت، یان ته نیا 
بڕیار ده شێت به گوێره ی فۆرمه  لۆگیکیه که ی به  چه شنێک بێت که  ئه و خۆی ده یه وێت. سه ره ڕای ئه وه  
شتێک  هیچ  و  روونکه ره وه ن  ته نیا  یان  ئه وان  به هۆیه وه   که   ناوه رۆک  به گوێره ی  جیاوازن:  بڕیاره کان 
ئه وانه ی  ده شێت  ده که ن.  گه وره تر  دراو  مه ئریفه ی  و  فراوانکه رن  یان  مه ئریفه ،  ناوه رۆکی  پاڵ  ناده نه  

بڕیاری پێکهێنراو )سینتێزی(. بڕیاری شرۆڤه یی، ئه وانه ی دووه م  ناوبنرێن  یه که م 
جا  هزرێنراوه ،  به ڕاستی  بکه ردا  تێگه ی  له   که   ده بێژن  هه ڵگیراودا  له   ئه وه   ته نیا  بڕیاره  شرۆڤه ییه کان 
ببێژم: سه رجه م جه سته کان  من  گه ر  نه هزرێنراوه .  ئاگایی  هه مان  به   و  ڕۆشن  هێنده   بێگومان  گه رچی 
به ڵکو  هه مه ،  جه سته   من  بۆ  که   نه کردووه    فراوان  تێگه یه م  شێوه   ئه و  که مترین  به   من  ئه وا  کشاون، 
جا  هزرێنراوه ،  بڕیاره که  پێش  به ڕاستی   تێگه یه  ئه و  کشانی  که   به وه   ئه ویش  کردووه ،  شیته ڵم  ته نیا 
بڕیاره که  شرۆڤه ییه . به  پێچه وانه وه  ڕسته ی: هه ندێک جه سته   گه رچی به  زاره کی ده رنه بڕراوه . که واته  
ناهزرێنرێت،  به ڕاستی  جه سته دا  گشتیی  تێگه ی  له   که   له خۆده گرێت  شتێک  هه ڵگیراودا  له   قورسن، 
که واته  مه ئریفه که ی من گه وره تر ده کات، ئه ویش به وه  که  شتێک ده داته  پاڵ تێگه که ی من و له به ر ئه م 

ناوبنرێت پێکهێنراو. بڕیاره   هۆیه  ده بێت ئه م 
سه رجه م بڕیاره  شرۆڤه ییه کان به ته وای به ندن به  یاسای دژبێژییه وه  و به گوێره ی سروشتیان مه ئریفه ی 
ئاپریۆرین، جا گه ر ته نانه ت ئه و تێگانه  که  که ره سه ی )ماته ریی( ئه وانن، ئه مپیری بن یان نه بن. ئاخر 
ئه وا  ده هزرێنرێت،  بکه ردا  تێگه ی  له نێو  پێشتر  شرۆڤه یی  ئه رێنیی  بڕیارێکی  هه ڵگیراوی  ئه وه ی  له به ر 
نه شیاوه هه ڵگیراوه که   به بێ دژبێژیکردنی نه رێنی بکرێت، هه روه ها  پێچه وانه که ی له  بڕیارێکی شرۆڤه یی 
دژبێژی.  یاسای  به گوێره ی  ئه مه ش  ده کرێت،  نه رێنی  بکه ر  له باره ی  زه رووری  به   نه رێنیکه ردا،  به اڵم 
له م  ئاسان  و  نییه »، سووک  نه کشاو  جه سته یه ک  و »هیچ  کشاوه »  جه سته یه ک  ڕسته کانی: »هه موو 

چه شنه ن.
هه ر له به ر ئه م هۆیه یه  که  بڕیاره  شرۆڤه ییه کان ئاپریۆرین، جا گه رچی بێگومان تێگه کانیان ئه مپیرین، 
بۆ نموونه : زێڕ میتالێکی زه رده . ئاخر بۆ ئه وه ی من ئه مه  بزانم، من هیچ ئه زموونێکی دیکه م پێویست 
له و  تێگه یه  که  من بۆ زێڕ هه مه ، تێگه که  ش ئه وه  له خۆده گرێت که:  ئه م جه سته یه  زه رد و  نییه  جگه  
میتاله . ئه مه بریتی بوو له  تێگه که ی من، منیش بۆم نه بوو هیچی دی بکه م جگه  له وه  که  ئه م تێگه یه  

دابه شێنم به بێ ئه وه ی من له  ده ره وه ی بۆ شتی دی بڕوانم.
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دیکه   پێکهێنراوی  بڕیاری  ئه زموونییه ،  سه رچاوه یان  که   ئاپۆسته ریۆری  به   هه ن  پێکهێنراو  بڕیاری 
هه ن که  به  ئاپریۆری جه ختن و له  زه ینی په تی و ئاوه زه وه  سه رهه ڵده ده ن، به اڵم هه ردووکیان له وه دا 
یاسای  به گوێره ی  واتا  )ئانالیزیس( ،  رێسای شرۆڤه  به گوێره ی  ئه وان  ناشێت  هه رگیز  که   یه کده گرنه وه  
دژبێژی، بێنه ئاراوه . ئه وان پێویستیان به  پرنسیپێکی ته واو جیاواز هه یه ، جا گه رچی ده بێت ئه وان له  
نابێت هیچ شتێک  ئاخر  ببرێنه وه .  یاسای دژبێژی وه ک ده ره نجام  به گوێره ی  هه ر رێسایه که وه  هه رده م 
ده ره نجام  وه ک  له وه وه   شتێک  هه موو  نه شیاوه   بێگومان  گه رچی  جا  بێت،  ڕێسایه   ئه م  پێچه وانه ی 

بڕیاره  پێکهێنراوه  کان پۆلێن بکه م. ببرێته وه . من ده مه وێت سه ره تا 
شرۆڤه یی  بڕیارێکی  گه ر  ده بێت  سه یر  شتێکی  ئاخر  پێکهێنراون.  هه میشه   ئه زموونییه کان  بڕیاره    .1
په یوه ند به  ئه زموونه وه  بینابکرێت ، چونکه  من بۆم نییه له  چێکردنی بڕیاره که دا  له  تێگه که م تێبپه ڕم، 
که واته من  بۆ ئه وه  پێویستم به  شایه تیی ئه زموون نییه . کاتێک ده بێژین جه سته یه ک کشاوه ، ئه وا ئه م 
ده ربڕینه  بڕیارێکه  که  به  ئاپریۆری جه خته  و بڕیاری ئه زموونی نییه . ئاخر پێش ئه وه ی من ڕووبکه مه  
ئه زموون، من سه رجه م مه رجه کانم بۆ بڕیاره که م له نێو تێگه که دا هه یه ، من ده توانم لێوه ی هه ڵگیراوه که  
بڕیاره که ،  زه رووره ی  له   به ئاگابێم  هاوکات  ڕێیه شه وه   به و  و  ده ربکێشم  دژبێژی  یاسای  به گوێره ی 

زه رووره یه ک که  هه رگیز ئه زموون فێرمی ناکات.
ئێستا  هه تا  مرۆڤ  ئاوه زی  دابه شێنه رانی  پێده چێت  پێکهێنراون.  ماتماتیکیه کان  بڕیاره   سه رجه م   .2
به بێ  گه رچی  بێت، جا  بۆچونه کانیان  دژی سه رجه م  ته نانه ت  به ڵێ  نه کردبێت،  پرنسیپه     به م  ده رکیان 
شیمانه ی دژبێژیکردن جه خته  و وه ک سه ره نجامی ئه مه ش زۆر گرنگه . ئاخر له به ر ئه وه ی مرۆ وایداده نا 
هه موو  سروشتی  که   )ئه وه   ده ڕۆن  دژبێژی  یاسای  له سه ر  پێکڕا  ماتماتیکیه کان  ده ره نجامه کانی  که  
جه ختییه کی به ڵگه نه ویست )ئاپۆدیکتی( داوای ده کات(، ئیدی مرۆ قه نائه تی به  خۆی هێنا که هه روه ها  
بێگومان  چوون.  به سه هوودا  زۆر  له مه دا  ئه وان  به اڵم  ده ناسرێن،  دژبێژییه وه   یاسای  له   ڕێساکانیش 
به ڵکو  له خۆدا،  نه ک  ئه مه   به اڵم  تێبگه ین،  پێکهێنراو  بڕیارێکی  له   دژبێژی  یاسای  به گوێره ی  ده شێت 
پاشان  لێوه ی  که   دابنرێت  پێشمه رج  پێکهێنراو وه ک  دیکه ی  بڕیارێکی  گه ر  کاتێک ده شێت  ته نیا  ئه مه  

ئه و وه ک ده ره نجام شیاوی بردنه وه یه .
بڕیاری  هه رده م  ماتماتیکیه کان  بنه ڕه تیه   )ه��زردۆزه (  بڕیاره   بدرێت:  تێبینییه ک  پێویسته   سه ره تا 
ئاپریۆرین و ئه زموونی نین، چونکه  ئه وان زه رووره یان له گه ڵدایه  که  ناشێت له  ئه زموونه وه  وه رگیرابێت. 
به اڵم ئاساییه  گه ر مرۆ ئه م تێڕوانینه م لێوه رنه گرێت، گه ر ئه وه  بکرێت، ئه وسا من پرنسیپه که م ته رخان 
ده که م بۆ ماتماتیکی په تی، که  تێگه که ی هه ر له  سه ره تاوه  ئه وه ش پێشان ده دات  که  ئه و مه ئریفه ی 

له خۆگرتووه. په تیی  مه ئریفه ی  ئاپریۆریانه   ته نیا  به ڵکو  له خۆنه گرتووه ،  ئه زموونی 
کۆی  تێگه ی  له   که   شرۆڤه ییه   بڕیارێکی  ته نیا   )12=5+7( بڕیاری  که   وادابنرێت  بوو  گه ره ک  سه ره تا 
بۆی  ئه وسا  بڕوانێت،  وردتر  مرۆ  گه ر  به اڵم  ده که وێته وه .  دژبێژی  یاسای  به گوێره ی  پێنج  و  حه وت 
تاکه   یه ک  له نێو  ژماره که   هه ردوو  یه کێتیی  له   جگه   دی  هیچی   5 و   7 کۆی  تێگه ی  که   ده رده که وێت 
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بێت که   ژماره یه  چی  ئه م  داخۆ  ناهزرێت،  له وه   مرۆ  به  هیچ شێوه یه ک  لێره شدا  له خۆناگرێت،  ژماره دا 
هه ردووکیانی کۆکردۆته وه . تێگه ی دوازده  به  هیچ شێوه یه ک به و ڕێیه وه  نه هزرێنراوه  که  من بێم ته نیا 
له و  یه کخستنه ی حه وت و پێنج بهزرێم، هه روه ها، من چه ند زۆر تێگه که ی خۆم له مه ڕ کۆیه کی شیاوی 
تێگانه   له م  ده بێت  مرۆ  نابینمه وه .  دوازده   دابه شاندنه دا  له و  هه ر  هێشتا  من  داببه شێنم،  چه شنه   به و 
پێنج  به   نموونه   بۆ  یه کێکیانه وه ،  به   ده کات  په یوه ندی  که   لێڕوانین  یاریده ی  به   ئه ویش  تێپه ڕبکات، 
په نجه که ی خۆیه وه  یان )وه ک زێگنه ر له  ئه ریتمێتیکه که یدا ده یکات( به  پێنج نوقته وه ، ئه وجا هه نگاو 
به  هه نگاو یه که کانی پێنجی دراو له  لێڕوانیندا ده خاته  پاڵ تێگه ی حه وت. که واته  مرۆ به ڕاستی به ڕێی 
به  هیچ  یه که مدا  تێگه ی  له   نوێ که   تێگه یه کی  و  تێگه که ی خۆی ده دات  به   په ره   بڕیاری )12=7+5( 
ئه ریتمێتیکی هه رده م پێکهێنراوه .  بڕیاری  یه که م، که واته   تێگه ی  نه هزرێنرابوو، ده خاته  پاڵ  شێوه یه ک 
ئێمه  باشتر له مه  تێده گه ین گه ر ژماره ی گه وره تر وه ربگرین. لێره دا به ڕوونی ده رده که وێت، که  تا چه ند 
ئێمه به  که یفی خۆمان ئه مدیو و ئه ودیو به  تێگه که مان بکه ین، هێشتا هه ر گه ر هانا بۆ لێڕوانین نه به ین، 

ئه وا ناتوانین ئه و کۆیه  به  دابه شاندنی تێگه کان بدۆزینه وه .
به  هه مان شێوه  هیچ ڕێسایه کی جیۆمه تریی په تی شرۆڤه یی نییه . بڕیاری )هزردۆزی( وه ک: ڕاسته هێڵی 
ڕاسته هێڵ   له مه ڕ  من  تێگه ی  چونکه   پێکهێنراوه  ،  بڕیارێکی  ته نیا  هێڵه ،  کورتترین  پنت  دوو  نێوان 
قه واره یه ک  له خۆناگرێت، به ڵکو ته نیا چۆنێتییه ک له خۆده گرێت. که واته  تێگه ی »کورتترین« به ته واوی 
که واته   ده ربکێشرێت.  ده ره نجام  وه ک  ڕاسته هێڵه وه   تێگه ی  له   دابه شاندن  به   نه شیاوه   و  پاڵی  دێته  

پێویسته  لێره دا هانا بۆ لێڕوانین ببرێت و ته نیا  ئه وه  که  پێکهێنان  ده شێنێت.
الیه نی کرۆکی و جیاوازی مه ئریفه ی ماتماتیکیی په تی له  هه موو مه ئریفه  ئاپریۆریه کانی دی ئه وه یه  که  
به  چێکردنی )کۆنستروکسیۆنی( تێگه کان  ڕه وتێک  به ڵکو ده بێت هه رده م  تێگه ،  به   نابێت  ئه و هه رگیز 
وه ربگرێت. که واته  له به ر ئه وه ی ئه و ده بێت له  بڕیاره کانیدا له  تێگه ی ئه و شته  تێپه ڕبکات که  لێڕوانینی 
دابه شاندنی  به   بڕیاره کانی  نابێت  و  ناشێت  هه رگیز  ئه وا  گرتووه ،  له خۆی  شته که وه   به   په یوه ندیکه ر 

پێکهێنراون. به  شرۆڤه یی، سه رهه ڵبده ن، هه ربۆیه  پێکڕا  واتا  تێگه کان، 
به اڵم من خۆم پێناگیرێت  تێبینییه ک له سه ر ئه و زیانه  بده م که  پشتگوێخستنی ئه م ڕه چاوه   وه ک سانا 
و بێواتا دیاره  به  فه لسه فه ی گه یاند. کاتێک هیوم هه ستی به و پیشه یه  کرد که  شایانی فه یله سوفێکه  
کایه یه ک   واتا  بکات،  ئاپریۆری  په تیی  مه ئریفه ی  کایه ی  سه رجه م  ئاڕاسته ی  خۆی  دیدی  دا  هه وڵی  و 
که  زه ینی مرۆڤ باوه ڕده کات له نێویدا خاوه نی سامانی زۆر بێت، که چی ئه و له و هه وڵه یدا بێ لێهزرین 
گۆیا  که   کرد   بۆچوونه وه  له و  ئه وه شی  په تییه ،  ماتماتیکی  که   لێقرتاند  به واتای  به شێکی  ته واوی 
واتا  جیاوازه وه ،  ته واو  پرنسیپی  به   به نده   ده وڵه ته که ی،  ده ستووری  بڵێین  با  یان  ئه و،  سروشتی 
له و شێوه یه دا   ناولێنان  به   یان  و گشتی  ورد  ئه وها  بڕیاره کانی  لێره شدا  دژبێژییه وه ،  یاسای  به   به نده  
که   کرد  بڕی  ئه وتۆ  ڕاده یه کی  تا  کردی،  هیوم  کاره ی  ئه و  به اڵم  ده یکه م.  ئێستا  من  که   دانه به شاند 
هه روه ک ببێژێت: ماتماتیکی په تی ته نیا بڕیاری شرۆڤه یی، به  پێچه وانه وه  مێتافیزیک بڕیاری پێکهێنراو 
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سه ره نجامی  سه هووه ش  ئه م  چوو،  به سه هوودا  زۆر  له مه دا  هیوم  به اڵم  له خۆده گرێت.  ئاپریۆری  به  
ئه وسا  نه کردایه ،  کاره ی  ئه م  ئاخر گه ر هیوم  ئه و هه بوو.  تێگه یشتنی خودی  بۆ سه رجه م  زیانبه خشی 
ده یتوانی پرسیاره که ی سه باره ت به  سه رچاوه ی بڕیاره  پێکهێنراوه کانمان زۆر له  تێگه  مێتافیزیکیه که ی 
له باره ی  پرسیار  بۆ  په ره یپێبدات  ده شیا  ته نانه ت  و  تێبپه ڕێنێت  )هۆئه نجامی(  کاوساڵێتی  بۆ   خۆی 
گه ر  بکات.  قبووڵ  پێکهێنراو  وه ک  ئه میش  بوو  پێویست  ئه و  ئاخر  ئاپریۆری.  به   ماتماتیک  شیمانه ی 
ئه زموون  زه مینه ی  له سه ر  ته نیا  مێتافیزیکیه کانی  بڕیاره   نه یده توانی  هه رگیز  ئه وسا  بکردایه ،  ئه مه ی 
بینا بکات، ئاخر ئه وسا ده بوو بڕیاره کانی ماتماتیکی په تیش بخاته  ژێر ڕکێفی ئه زموونه وه ، به اڵم ئه و 

زۆر ژیر بوو و بۆیه  نه ده شیا کارێکی به و چه شنه ی لێبووه شێته وه .
3. بڕیاره  مێتافیزیکیه  ڕاسته قینه کان پێکڕا پێکهێنراون. مرۆ ده بێت ئه و بڕیارانه  که  سه ر به  مێتافیزیکن، 
و  شرۆڤه یین  یه که م  بڕیاره کانی  له   زۆر  ژماره یه کی  جیابکاته وه .  مێتافیزیکی  ڕاسته قینه ی  بڕیاری  له  
ڕوو  ته نیا  و  ته نیا  زانستیش  مه به ستی  و  پێکهێنراون  که   مێتافیزیکی  بڕیاری  بۆ  ده سوێژێکن  ته نیا 
له وان ده کات. بۆ نموونه  بڕیاری: سه رجه م ئه وه  که  له  شته کاندا جه وهه ره ، سره وتووه ، ئه مه  بڕیارێکی 

مێتافیزیکییه . بنه ڕه تدا  له   و  پێکهێنراوه  

و  دۆگماتیزم  به   ده هێنرێت  کۆتایی  مێتافیزیک  هه بوونی  بۆ  شیمانه   له با ره ی  ڕه خنه یی  پرسیاری  به  
گومانگه رایی

بێزاریمان له  دۆگماتیزم که  هیچمان فێرناکات، هاوکات له  گومانگه رایی که هه رگیز  گفتی هیچمان پێنادات، 
مه ئریفه   گرنگییه که ی  داواکاریی  ئه وجا  پێنادات،  ڕه واشمان  نه زانییه کی  ئارامیی  دۆخی  گفتی  ته نانه ت 
که   مه ئریفه یه که وه   هه ر  درێژخایه نی  ئه زموونی  به هۆی   بێمتمانه ییمان   هه روه ها  پێیه تی،  پێویستمان  که  
باوه ڕ ده که ین هه مان بێت یان له ژێر ناونیشانی ئاوه زی په تیدا دێته  به رده ممان، بۆ ئێمه  له مانه وه  ته نیا 
ئاینده ییمان بنیاتبنێین:  پرسیارێکی ڕه خنه یی ده مێنێته وه  که  دوای وه اڵمدانه وه ی ده توانین هه ڵوێستی 

ببێت؟ مێتافیزیک  ده شێت  ئایا 

ماتماتیکی په تی و زانستی سروشتیی په تی شیاوی گومانلێکردن نین و هه ردووکیان به ندن به  بڕیاری 
پێکهێنراوی ئاپریۆرییه وه ، به اڵم ده بوو بڕیاره کانی مێتافیزیکیش ئه وها بوونایه . په یوه ند به  ئه وانه وه  
پێویست ناکات  بپرسین که  داخۆ ئه و بڕیارانه  شیاو بن، به ڵکو ته نیا گه ره که  بپرسین که  چۆن ئه وان 

شیاون.

خۆشبه ختانه  وا که وتۆته وه  که  گه رچی ئێمه  هه نوکه  ناتوانین گریمانه ی هه بوونی  ڕاسته قینه ی مێتافیزیک 
ئاپریۆری،  پێهێنراوی  مه ئریفه ی  که   ببێژین  گه شبینانه   ده توانین  ئه وه   سه ره ڕای  بکه ین ،  زانست  وه ک 
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بڕیاری  هه ردووکیان  ئاخر  هه ن.  دراوی  و  به ڕاستی  په تی،  زانستی سروشتیی  و  په تی  ماتماتیکی  واتا 
ئه وتۆ له خۆده گرن که  تا ڕاده یه ک ئاپۆدیکتیانه   به ڕێی ئاوه زه وه  جه ختن، به اڵم تا ڕاده یه کی دی جه ختن 
به  ئه زموون پێیگه یشتووه   و سه ره ڕای ئه وه  وه ک سه ربه خۆ  له ڕووی ئه و کۆکبوونه  گشتییه وه که  مرۆ  
له  ئه زموون ده ناسێنرێن. که واته  ئێمه  به بێ ناکۆکی چه ند مه ئریفه یه کی پێکهێنراوی ئاپریۆریمان هه ن، 
به ڵکو  هه ن(،  به ڕاستی  ئه وان  ببن )ئاخر  ئه وان  بشێت  داخۆ  که   بپرسین  نییه   بۆمان  ئێمه    له وه   جگه  
پرنسیپی  له   بتوانین   به م شیوه یه  ئیتر  تاکو  ببن،  ئه وان  ده شێت  که  چۆن  بپرسین  هه یه   بۆمان  ته نیا 

شیمانه ی مه ئریفه ی دراوه وه  هه روه ها شیمانه ی هه موو مه ئریفه کانی دی وه ک ده ره نجام ببه ینه وه .
به ئاسانی  توانیمان  بینی،  پێکهێنراوه کانمان  و  شرۆڤه یی  بڕیاره   گه وره ی  جیاوازی  سه ره وه   له   ئێمه  
دژبێژییه .  یاسای  پابه ندی  ته نیا  شیمانه یه    ئه و  چونکه  تێبگه ین ،  شرۆڤه ییه کان  بڕیاره   شیمانه ی  له  
به   پێویستی  چێده کرێت،  ئه زموونه وه   له   که   ئه وه   واتا  ئاپۆسته ریۆری،  بڕیاری  شیمانه ی  هه روه ها 
ڕوونکردنه وه ی تایبه تی نییه ، چونکه  خودی ئه زموون هیچی دیکه  نییه  جگه  له  کۆکردنه وه ی زنجیره یی 
)واتا پێکهێنانی( ده رککردنه کان. که واته  بۆ ئێمه  ته نیا بڕیاره  پێکهێنراوه  ئاپریۆریه کان ده مێننه وه  که  
به   بێت  به ند  ده بێت  بتوێژینه وه ، چونکه   له و شیمانه یه   یان  بگه ڕێین  هه بوونیان  بۆ شیمانه ی  پێویسته  

پرنسیپی جیاوازه وه  له  یاسای دژبێژی.
به اڵم ئێمه لێره دا  بۆمان نییه سه ره تا  بۆ شیمانه ی ئه و جۆره  بڕیارانه  بگه ڕێین، واتا بپرسین که  داخۆ 
ببن. ئاخر ئه وان هه ن، ته نانه ت به  جه ختییه کی نه شیاوی گومانلێکردن به ڕاستی دراون،  بشێت ئه وان 
ئه وجا له به ر ئه وه ی ئه و مێتۆده  که  ئێمه  له سه ری ده ڕۆین، گه ره که  شرۆڤه یی بێت، ئه وا ئێمه  سه ره تا 
به ڕاستی  په تییه ،  بێگومان  که   ئاوه ز  پێکهێنراوه ی  مه ئریفه   جۆره   ئه و  ده ستپێده که ین:   بنه مایه وه   له م 
هه یه . به اڵم پێویسته  پاشان له  بناغه ی ئه م شیمانه یه  بتوێژینه وه  و بپرسین، که  چۆن ئه م مه ئریفه یه  
شیاوه ، تاکو ئیدی بتوانین له  پرنسیپه کانی شیمانه ی ئه وه وه  مه رجه کانی به کارهێنانی، هه روه ها چێوه  
ڕوونییه کی  به   ده ربڕراو  ڕاسته قینه که ،  ئه رکه   که واته   بکه ین.  دیاری  به کارهێنانه ،  ئه و  سنووره کانی  و 

ته واوه تی که  هه موو شتێک پێوه ی به نده ، بریتییه  له :

ئایا چۆن ده شێت بڕیارگه لی پێکهێنراو به  ئاپریۆری هه بن؟

تا چه ند وه اڵمدانه وه ی ئه م پرسیاره  نه شیاوی ده ستبه ردارییه ، هاوکات ئه وه نده ش زه حمه ته ، به واتاترین 
که سێک  هیچ  هه رگیز  که   ئه وه یه   نه داوه ،  وه اڵمدانه وه ی  هه وڵی  ئه مڕۆ  هه تا  مرۆ  بۆچی  که   هۆکاریش 
که   ئه وه یه   هۆکار  دووه م  ئه وجا  بێت،  کردن  شیاوی   چه شنه  به م  پرسیارێکی  داخۆ   نه هزریوه   له وه  
فراوانترین  له   پڕئه رکتری  و  قووڵتر  و  به رده وامتر  لێهزرینێکی  پرسیاره   ئه م  ساتارکه ری  وه اڵمدانه وه ی 
دا.  نووسه ره که ی  به   نه مریی  گفتی  باڵوبوونه وه یدا  یه که م  له   که   ئیشێک  پێویسته ،  مێتافیزیک  ئیشی 
خودی  که    بهزرێت  ئه رکه  له م  شێوه یه دا  له و  جدی  به   گه ر  تێگه یشتوو،   خوێنه رێکی  هه موو  هه روه ها 
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چاره سه رکردنی  نه شیاوی  به   ئاڵۆزییه که ی،  به   سڵه مێنراوه   سه ره تا،  ده بێت  ده کات،  داوای  ئه رکه که  
به   ئه و  ئه وسا  نه بوونایه ،  ئاپریۆری  به   پێکهێنراو  په تیی  مه ئریفه گه لی  به ڕاستی  گه ر  لێره شدا  دابنێت، 
به   بێگومان  بۆوه . هیوم  به ره و ڕووی ده یڤید هیوم  به ڕاستی  له و شێوه یه دا که   ته واو مه حاڵی داده نا، 
چۆن  که   شێوه یه دا  له و  نه کرد،  چه شنه دا  به م  گشتێتییه کی  له   پرسیاره که ی  پێشبینی  شیوه یه ک  هیچ 
لێره  ڕووده دات، و ده بێت ڕووبدات گه ر وه اڵمدانه وه که  بۆ سه رجه م مێتافیزیک به بایه خ بێت. ئاخر ئه و 
پیاوه  هزرتیژه  گۆتی: گه ر تێگه یه کم پێدرابێت، ئیدی چۆن ده شیت من له و تێگه یه  تێبپه ڕم و تێگه یه کی 
ئه م  هه روه کو  که   بکه م  چه شنێک  به   ئه وه ش  نییه  ،  یه که مدا  تێگه که ی  له نێو  که   پێوه گرێبده م  دیکه ی 
تێگه یه یان به زه رووری سه ر به وه ی یه که م بێت؟ ته نیا ئه زموون پێی ده کرێت ئه و جۆره  گرێدانانه  بخاته  
به رده ستمان )ئه و به م شێوه یه  له و ئاڵۆزییه وه  که  به  مه حاڵی داده نا، ده ره نجامی برده وه ( و سه رجه می 
ئاپریۆری  به   که   مه ئریفه یه   ئه و  سه رجه می  شته ،  هه مان  هه ر  ئه میش  یان،  زه رووره ی��ه ،  به ناو  ئه و 
و  دابنرێت  ڕاست  به   که  شتێک  به وه وه   درێژخایه ن  له  خوو گرتنێکی  نییه  جگه   دیکه   هیچی  داده نرێت، 

به مه ش زه رووره ی سه بژێکتی به  زه رووره ی ئۆبژێکتی دابنرێت.
ده شێن؟«  ئاپریۆری  به   پێکهێنراوه کان  مه ئریفه   چۆن  »ئایا  پرسیاری  مێتافیزیکییه کان  هه تا  که واته  
له   کاتی  ماوه یه کی  بۆ  یاسا  به گوێره ی  و  ئاسان  و  سووک  هه موویان  ئه وا  وه اڵمنه ده نه وه ،  قایلکه رانه  

کراون. خانه نشین  کاره کانیان 
شرۆڤه یی،  مێتۆدی  به   بێگومان  ئه مه ش  ده نێین،  هه نگاو  چاره سه ره   ئه م  ڕووه و  ئێستا  ئێمه   کاتێک 
ده توانین  ته نیا  ئه وا  هه ن،  به ڕاستی  په تییه وه   ئاوه زی  له   مه ئریفانه   ئه و  که   ده که ین  گریمانه   لێره شدا 
له   بریتین  که   ده دوێین(  له وان  ته نیا  لێره   )ئێمه   ببه ستین  تیۆریانه   مه ئریفه ی  زانستی  دوو  به   پشت 
لێڕوانیندا  له   بابه ته کانمان  ده توانن  ئه مان  ته نیا  چونکه   په تی،  سروشتیی  زانستی  و  په تی  ماتماتیکی 
به ڕوونی پێشان بده ن، بۆیه  گه ر بۆ نموونه  له واندا مه ئریفه یه ک به  ئاپریۆری هه بێت و بتوانێت ڕاستی 
یان یه کگرتنه وه ی مه ئریفه که  له ته ک ئۆبژێکتدا، ئه مه ش به  واتای بتوانێت به  کۆنکرێت کرده کێتییه که ی 
شیمانه ی  بناغه ی  ڕووه و  شرۆڤه یی  ڕێگه ی  به   لێوه ی  ده توانین  ئه وسا  بدات،  پێشان  )ڕاسته قینه که ی( 

بنێین. هه نگاو  مه ئریفه یه   ئه و 

و  ماتماتیک  له   پێکهێنراوه کانه وه   مسۆگه رکراوه   ئاپریۆرییه   بڕیاره   ڕوونکردنه وه ی  له   په ڕینه وه  
به اڵم  ببێت،  زانست  وه ک  مێتافیزیک  ده شێت  چۆن  که   پرسیاره   ئه و  ڕووه و  په تێدا  سروشتیی  زانستی 
هابیتوسی  وه ک  مێتافیزیک  چۆن  که   خه ریکبکرێت  پرسیاره وه   به و  خۆ  سه ره تا  پێویسته   ئه مه   بۆ 

)توانستی( سروشتی ده شێت )ئاخر ئه و وه ک ئه مه ش هه یه  و  گه ره که  قبووڵ بکرێت (.

سه ربکه وین   بناغه ڕێژراوانه وه  هاوکات  و  ڕاسته قینه   ئاپریۆرییه    په تییه  مه ئریفه   له م  ئه وه ی  بۆ   به اڵم 
ئه و  پێویسته   ده ده ین،  بۆ  هه وڵی  ئێمه   که   شێوه یه دا  له و  زانست  وه ک  مێتافیزیکێک  شیمانه ی  ڕووه و 
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شته  که  پاڵهێزی هه ر مێتافیزیکێکه ، ئه وه ش بێگومان وه ک مه ئریفه ی ئاپریۆری که  به  سروشتی دراوه  
و له  ڕاستییه که یدا جارێ مسۆگه ر نییه ، به اڵم بناغه ی ئه و مێتافیزیکه یه   که  وه ک باوه  به بێ توێژینه وه ی 
پێویسته   به کورتی  مێتافیزیک،  ده نرێت  ناو  و   ده کرێت  تێدا  کاری  هه بوونی  شیمانه کانی  له   ڕه خنه یی 
جارێ له ژێر پرسیاره  سه ره کییه که ماندا له  هابیتوسی سروشتیی ئه و بۆ بوون به  زانستێکی به و چه شنه  
و  ده بێت  به ش  پرسیار دا   چوار  به سه ر  ترانسێندێنتاله که   سه ره کییه   پرسیاره   شێوه یه   به م  تێبگه ین. 

به دووی یه کدا وه اڵمیان ده ده ینه وه .
1_ ئایا چۆن ماتماتیکی په تی ده شێت؟

2_ ئایا چۆن زانستی سروشتیی په تی ده شێت؟
3_ ئایا چۆن مێتافیزیک به گشتی ده شێت؟

4_ ئایا چۆن مێتافیزیک وه ک زانست ده شێت؟

فه رهه نگۆک
: تێبینی

1. پێویست نییه  وه رنه گێڕانی هه ندێک تێگه ی تایبه تیی کانت وه ک سه یر بنوێنێت، ئه وان نه  ئه ڵمانین 
جادووییه کانی  تێگه   له   بریتین  ببێژین:  سۆزمه ندانه   کانتین،  به ڕه هایی  به ڵکو  کانتن،  ئه ڵمانیی  نه   و 
فه لسه فه که ی، هه روه ها ده توانین سه رله نوی سۆزمه ندانه  ببێژین: وه رگێڕ دڵی نایه ت ته رجومه یان بکات. 
هه روه ها زۆر هزرمه ندی ئه ره ب که  ئه مڕۆ خۆیان به  کانته وه  خه ریک ده که ن، پێده چێت له و ئاگاییه وه 
چه وته هه وڵێ  به مه ش  و  به دووربگرن  ئه و  تێگه کانی  وه رگێڕانی  له   خۆیان  دا،  پێشانمان  له سه ره وه   که  
زۆر  ئه مڕۆش  که   ئاوه   ئه و  ڕشتنی  هه ڵه ی  واته   بکه نه وه ،  راست  خۆیان  پێش  که سانی  ئه ره بیخوازی  

توێژه ر یان هه وڵده ری فه لسه فه یی الی خۆمان پێی لێده خشێنن.
2. ئه م فه رهه نگۆکه  به گوێره ی ئه لفبای کوردی_التینی ڕێکخراوه .

ئاپۆدیکتی: چواندن بێ هیچ شیمانه یه کی گومانلێکردن. بۆ نموونه  له  لۆگیکدا گۆته  هه یه  که  نه شیاوه  
بێت. ڕاست  پێچه وانه که ی 

ئاپۆسته ریۆری: پاش ئه زموون. بۆ نموونه  گۆته  هه یه  که  پاش ئه زموون )ده رککردن( سه رهه ڵده دات.
ئاپریۆری: پێش ئه زموون. الی کانت بڕیاری ئاپریۆری ئه و جۆره یه  که  به ده ر له  ئه زموون سه رهه ڵده دات 
ده ره نجام  وه ک  بڕیارانه وه   جۆره   له و  ئه زموون  ده شێت  که واته   ئه زموونه ،  پێشمه رجی  ته نانه ت  و 

ببرێته وه .
بڕیار: )یان حوکم( رسته ی لۆگیکییه  که  له  بکه ر و هه ڵگیراو پێکدێت. بۆ نممونه : گوڵه که  بۆنخۆشه . 
گوڵه که  بریتییه  له  بکه ر، بۆنخۆش بریتییه  له  هه ڵگیراو، هه ردووکیان به  ڤێربی ناته واوی »ه » په یوه ند 

کراون.
ڕه چاوکردن،  یان  ڕوانین  واتا  تیۆرییا  دانراوه .  گریکی  »تیۆرییا«ی  به رانه ر  مه زنده یی:  فه لسه فه ی 
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هه وڵی مه ئریفه یی ڕوانینه  له  بوونه وه ره  سه رمه دیه کان، له  کۆتاییدا له  کرۆکی خودایه تی. الی کانتیش 
هه مان واتای هه یه : مه ئریفه یه کی تیۆریانه  که  مرۆ ناتوانێت به  ئه زموون پێی بگات.

بڕوابوونی مرۆڤ به  خودایه تی وه ک دیارده ی  هابیتوس: شتێک وه ک دیارده  له گۆڕی بێت، بۆ نموونه  
توانستی سروشتی. مرۆڤ.  ناخه کیی  هه ڵوێستی  سروشتی. 

ئه ریتمێتیک: ئه و به شه ی ماتماتیکه  که  به  ژماره  و ژماردنه وه  خه ریکه .
نێوان هۆ و ئه نجام یان کردار  له   کاوساڵێتی: کاوزا به واتای هۆکار. تێگه یه که  بۆ هه بوونی په یوه ندی 

و په رچه کرداردا.
به ده ر  ئه زموونه وه ،  له وبه ر  تێگه یی:  واتای  په ڕییه وه .  په ڕینه وه ،  فه رهه نگی:  واتای  ترانسێندێنتال: 
ترانسێندێنتال  مه ئریفه ی  ئه زموون.  هه بوونی  شیمانه ی  بۆ  پێشمه رج  به واتای:  کانت  الی  ئه زموون.  له  
خۆی به  بابه ته کانه وه  خه ریک ناکات، به ڵکو به  جۆری مه ئریفه ی بابه ته کانه وه  له و شێوه یه دا که  چۆن 
ئه و مه ئریفه یه به  ئاپریۆری، له  پێش ئه زموونی یان ده رککردنی بابه ته کانی نێو جیهانه وه  هه یه .  جگه  
له وه  واتاکه ی جیاوازه  له  واتای تێگه ی »ترانسێندێنت«. ئه میان به واتای: نه شیاوی زانین. که  ده ڵێین 

بزانین. ئه و  له باره ی  ناتوانین  له وه یه  که   ترانسێندێنته ، مه به ستمان  جیهان 
و  گۆته یه ک  ڕووده کاته   لۆگیکدا  له   به ده رکه ر،  سێیه م  یاسای  دی:  واتایه کی  به   دژبێژی:  یاسای 
ڕووه وه   هه مان  له   شت  هه مان  ناشێت  ده کات:  پێناسه ی  شێوه یه   به م  ئه ڕیستۆتێلیس  نه رێنیکردنی. 
هه مان شت بیگرێته وه  و نه یگرێته وه . ناشێت شتێک هاوکات هه بێت و نه بێت. که واته  له  نێوان هه بوون 

نییه . نه بوونی شتێکدا سێیه مێک  و 

سه رچاوه 
: تێبینی

بکه ینه وه ،  باڵویان  سه رده مدا  گۆڤاری  له   زنجیره   به   ده ده ین  هه وڵ  که   کانت  ڕه خنه ییانه ی  ئیشه   ئه م 
کورتکراوه ی ئیشه کانی ئه ون به  مه به ستی ڕه خساندنی ده رفه تی دیدێکی گشتی بۆ سه رجه م ئیشه که ی 

که  ئه نجامدراوه  له :
 Kant. Ausgewählte Schriften. Die Grundlagen des kritischen Denkens. Hrsg. Von
 Gerhard Stenzel. Bearbeitung und Einleitung: Walter Del-Negro. Bertelsmann

.1958 .Lesering
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كە  بیرمەندانە  كەڵە  و  هزرڤان  ئەو  نێوان  لە 
بیستەمدا  س��ەدەی  سەرەتایییەكانی  دەیە  لە 
ئ��اوەزب��اوەڕی(   - )ئەقڵخوازی  بیرۆكەی  لە 
ڕاژەوە،  و  ڕەخنە  بەر  خستیانە  و  ئاوڕیاندا 
كارەیلی  كە  هەبوون  ئاڵمانی  بیرمەندی  تاقمێك 
لەگەڵ  خۆیان  توێژینەیی  و  زانستگایی  فیكری، 
لە  كە  ل��ەوەی  ب��ەر  ئ��ەوان  ڕێخستبوو.  یەكدا 
سوودیان  »م��ارك��س«  ڕەخ��ن��ەی  دابونەریتی 
ئەگرت، بەاڵم بە پێچەوانەیشەوە بە ڕەخنەگرتن 
ئەقڵخوازی(  ب��اوەڕی-  )ئەقڵ  لە  نافەرمانی  و 
لەم  و  نیشاندەدا  خ��ۆی��ان  ناكۆكی  م��ارك��س 
سوودبەخشەكانی  دەسكەوتە  زۆربەی  لە  نێوانە 
دەبوون.  بەهرەمەندیش  مۆدێڕنیزم  ئەندێشەی 
بەناو  ئەمڕۆكە  ناودارە،  بیرمەندە  كۆمەڵە  ئەم 
فەلسەفی  قوتابخانەی  هزرڤانانی  و  نووسەران 
كە  ئ��ەوەی  لەبەر  ئەژماردرێن،  )فڕانكفۆڕت( 

مقدادی
هرام 

 د. ب
نووسینی:

وەرد
حرانە

 بابەك سە
یەوە:

ە فارسی
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زۆریان لە سەرەتای سەدەی بیستەم )سەرەتای 
سییەكان( یان لە زانستگای فڕانكفۆڕت سەرقاڵی 
وانە وتن بوون، یان لە گۆڤاری ئەم زانستگایە 
سەرنووسەرەكەی  و  ڕێخرابوو  چاخەدا  لەو  كە 
فەلسەفە  بواری  لە  بوو،  هۆركهایمەر«  »ماكس 
دەروونناسییەكان،  و  كۆمەاڵیەتیی  زانستە  و 
واقیعدا  لە  دەكرد.  ئاڕاستە  ڕەخنەیان  و  وتار 
ڕیزی  لە  بیستەم  س��ەدەی  لە  بیرمەندانە  ئەم 
لە  كە  بوون  ناوازانە  كەسێتییە  ئەو  یەكەمی 
هێزیان  بە  تینێكی  تێڕامان  و  فیكر  گۆڕەپانی 
تەنانەت  و  كۆمەاڵیەتیی  زانستە  و  فەلسەفە  بە 
الیشەوە  لەو  و  بەخشیبوو  سیاسییەكان  زانستە 
باكیان  لەم دەڤەرە  لە هیچ جۆر ڕەخنەگرتنێك 

نەبوو. 
ئەم  سەرنووسەری  پێدرا،  ئاماژەی  كە  هەروا 
گۆڤارە كەسێك بوو بە ناو » ماكس هۆركهایمەر« 
كە هاوڕێ و هاوكاری ئێجگار نزیكی » تێۆدۆڕ 
لەم   ))))Theodor Adorno ئادۆڕنۆ« 
لە  یەكێك  كە  ئادۆڕنۆ «  بوو.  »  زانسگایەدا 
بوو،  بیستەم  سەدەی  هەرەمەزنەكانی  بیرمەندە 
وەك  بیرمەندانێك  كەڵە  شانی  لە  دەدا  شانی 
»جان پۆل سارتەر1« و لەم گۆڤارە فەلسەفیی 
جۆراوجۆر  دەڤەری  چەندین  لە  ڕۆشنبیرییە  و 
وتار و ڕەخنەی فەلسەفی، دەروونناسی و ڕەنگە 

ئیستێتیكا  یان  جوانیناسی  گرینگتر  هەموو  لە 
بەرهەمی  گرینگترین  ب��ەاڵم  دەك��رد،  ئاڕاستە 
بە  دووقۆڵی هۆركهایمەر  و  هاوبیری  بە  كە  ئەو 
ئاكامی گەیاندووە، كتێبێكە بەناو »دیالەكتیكی 
پەنجا  ل��ەم  پەرتووكە  ئ��ەم  كە  ڕۆشنگەری« 
ساڵەی دواییە، گرینگایەتییەكی سەیری پێدراوە 
و بەردەوام بووەتە جێگای تێڕامان و تێفكرینی 

ئەمڕۆییەكان.  هزرڤانە  و  بیرمەند 
و  تاڵی  لە  لێوانلێو  بەرهەمێكە  پەرتووكە،  ئەم 
تاتێل و بێ هیوایی، چوونكا هەردوو نووسەری 
خ��وازی��اری  هاوتا  چەشنێكی  بە  كتێبە  ئ��ەم 
شۆبنهاوەر«  »ئاڕتووڕ  فەلسەفییەكانی  بیرۆكە 
كۆمەڵگەی  ل��ەم��ەڕ  ك��ە  ك��ات��ەی  ئ��ەو  و  ب��وون 
وتە  لە  زایەڵەیەك  ئاخافتن  دەكەونە  مۆدێڕن 
هرزڤانە  ئ��ەو  هیواكەی  بێ  و  دەرەن��ج��ام  بێ 
ڕۆشنگەری(  )دیالەكتیكی  بیسەر.  گوێی  دێتە 
لەالیەكیترەوە دەسكەوتی ساڵە تار و ڕەشەكانی 

شەڕی دووهەمی دوونیا بوو.
ب���ەڕای »ئ���ادۆڕن���ۆ« ئ��ەو ئ��اوەزگ��ەری��ی��ە كە 
دەیبینێت،  وەرگ��رت��ن  س��وود  لە  ئەقڵخوازی 
مرۆڤی  سەربەستی  الفی  كە  هەبوو  ڕۆژگارێك 
داب  لەگەڵ  خەباتگێڕی  لە  دەیویست  و  لێدەدا 
تازە،  ئۆستوورەگەلێكی  بگاتە  نەریتەكان  و 
تازە  نەریتێكی  و  داب  بووە  خۆی  هەر  بەاڵم 

 بهرام مقدادی
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و  پان  و  بەرباڵوتر  ستایلێكی  لەئەنجامدا،  و 
لەڕوانگەی  خولقاند.  دەسەاڵتداری  لە  پۆڕتری 
)ئاوەز  ئامێری  ئەقڵی  مەبەستی  »ئادۆڕنۆ«، 
كە  الی��ەن��ێ��ك  بگاتە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ئ��ام��رازی( 
خۆی  زاڵبوونی  و  دەس��ەاڵت  سرووشت  بەسەر 
كە  ل��ەوەی  م��رۆڤ  پێشكەوتنی  بسەلمێنێت. 

بەسەر سرووشت زاڵ بێت، دیارە ئامانجێكی دژ 
ئاكام دەگاتە  لە  و  لە پشتەوەیە  بە مرۆڤایەتی 
سەرمایە  بەرامبەر  لە  مرۆڤ  بەندەیی  و  دیلی 
س���ەرەودەرەی  بێ  پەرەسەندنی  ه��ەروەه��ا  و 
لە  قەیران  هەڵقواڵوی  ئ��اوەزگ��ەری،  فاشیزم. 
هەوڵیان  ئاوەزگەرەكان،  ئێستادایە.  سەردەمی 
 - ئۆستوورەیی  ئەندێشەی  لە  مرۆڤ  كە  ئەدا 
»نیتچە2«  كە  هەروا  یان  قوتاركەن،  ئایینی 
لەبەر  ب���ەاڵم  ب��ك��وژن(،  )خ���ودا  وت��ب��ووی 
ئەقڵ  خانەی  چووە  ئاوەزگەری  كە  ئەوەی 
لە  خ��ۆی  نەیتوانی  ئیدی  ئامێرییەوە، 
ئاستەنگە ئۆستوورەییەكان دەرباز بكات. 
پێشڤەچوونی  ڕۆژگ��اری  لە  كە  تاكێتی، 
وردەبورژوازی بە قودسیەت و پیرۆزی 
هێزێكی  بووە  بەرەبەرە  گەیشتبوو، 
وێرانكەر و دژ بە مرۆڤایەتی. ئازادی، 
ئیدی مانای ڕزگاری مرۆڤی نەئەدا، 
چەمكێكی  وەك  تەنها  بەڵكوو 
سیاسی نوشوستی هێنا و چەمكی 
كلتووریش هەتا ئەو ڕادەیە سووك 
و  »فەن  لێنابوو  ناویان  كە  بوو 

. سەنعەتی كەلتوور« 
»هوركهایمەر«  و  »ئ��ادۆڕن��ۆ« 
ل��ە پ��ەرت��ووك��ی »دی��ال��ەك��ت��ی��ك��ی 
سەر  دەخەنە  تیشك  ڕۆشنگەری«، 
ئەقڵی  ك��ە  سەرەكییە  پرسە  ئ��ەم 
هەر  ئەمڕ ۆ،  چاخی  لە  ئامێرگەرایی 
مەتا  وەك��وو  فەرهەنگی  دەسكەوتێكی 
و  هونەری  ئاسەواری  دەبینێت.  كااڵ  و 
سەربەخۆیی  الفی  ئەگەرچی  كلتووری، 
بۆنەگەلی  ل��ە  دەس���ەاڵت���ی  خ����اوەن  و 
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ئەنجامدا،  لە  ب��ەاڵم  دەدەن،  بەرهەمهێنیان 
فەرهەنگ  ب��ازاڕن.  هاتووی  بەرهەم  هەموویان 
بەهرەی  داهاتی  و  تەكنۆلۆجی  واقیعدا،  لە 
بتوانێت  ه��ەت��ا  ك��اردێ��ن��ێ��ت  ب��ە  ئ��ەق��ڵ��خ��وازی 
بدات.  پەرە  سەرمایە  دەسەاڵتداری  و  زاڵبوونی 
و  هاتن  بەرهەم  س��ەرم��ای��ەداران��ەی  ڕێخستنی 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  سیستەمی  و  چوارچێوە 
لە  شەخسی،  خاوەنیەتی  كۆڵەكەی  لەسەر 
خوازی  قازانج  و  كێبەركێی  و  ملمالنێ  واقیعدا 
دی��ارە  ن��اح��ەزە  دۆخ��ە  ل��ەم  و  شوێنەوەیە  بە 
زەینی  داهێنەرە  هێزە  هاتنی  وەدی  ئیمكانی 
بە  زۆر  و  دەچێت  دەس  لە  مەعنەوییەكان  و 

سانایی بە فیڕۆ دەچن و هەرەس دەهێنن.
هۆگرییە  گۆڕانی  و  گرتن  بیچم  بە  »ئادۆڕنۆ« 
زۆر  فەرهەنگدا  لە  تۆتالیتەرەكان  و  دكتاتۆڕی 
بە  مرۆڤ،  چلۆن  كە  نیشانیدا  و  بوو  هەستیار 
تەئسیر وەرگرتن لە میدیا گشتییەكان، ئیمكانی 
جیاكردنەوەی ئەقڵ و بێ ئەقڵی لەدەسداوە. بە 
ئەدەبی  جاز،  مۆسیقای  بە  »ئادۆڕنۆ«  تایبەت 
و  ئاسایی  ڕۆمانە  وەك  عەوامانە  و  جەماوەری 
هەروەتر   و  گرفتەكان  و  گیر  بێ  و  ئەڤیندار 
تەلەفزیۆنییەكان  و  ڕادی��ۆ  بەرنامە  و  ئاهەنگ 
ئاماژە ئەكات كە چۆن زەینی خوێنەر و بیسەریان 
شتێكیان  هیچ  و  كردووە  سەرقاڵ  خۆوەوە  بە 
ئەندێشە  و  فیكر  و  خەیاڵ  و  داهێنەرێتی  بۆ 
و  ئەندێشە  چەشنە،  بەم  نەكردووە.  تەرخان 
سڕیویانە  هاوچەرخ  مرۆڤی  زەینی   لە  تێفكرین 
و لەواقیعدا لەزەت و چێژ بردن لەو شوێنەیە كە 
سەربەخۆ  داڵغەیەكی  و  ئەندێشە  بنەڕەتەوە  لە 
بە  ن��ەك  ه��ون��ەری،  بەرهەمی  نەبێت.  بوونی 
بە هۆی  تەنیا  بەڵكوو  دەروونی،  پێكهاتی  هۆی 

ناڤنیشان و ڕەمزە ساكارەكەی، فام دەكرێت و 
ڕوودەم لە هێز و تواناكانی هونەرمەند بێ هەواڵ 
و  ئاسایی  بەرهەمە  بۆ  گوێی  تەنیا  و  دەمێنێت 
عەوامانەكان شل كردووە و بێ ئەوەی كە هۆش 
داچەقێنێت  گرینگ  بەرهەمێكی  لە  گۆشی  و 
ئاسایییەكان  بەرهەمە  بۆ  خۆی  وەختی  تەنیا 

زەوتدەكات و هەر بەو شێوەیە خوو دەگرێت.
یەكێتییەكی  فەرهەنگە  ئەم  »ئادۆڕنۆ«،  بەڕای 
لەونێك  ه��ەر  بە  و  دێنێت  ب��ەره��ەم  خەیاڵی 
ڕاستەقینەكانی  لەزەتە  و  مەیل  سەركوتگەری 
جیهانی  یەكێتییە،  ئ��ەم  هاوچەرخە.  مرۆڤی 
لەگەڵ  درۆئ��ی��ن��ە  چەشنێكی  ب��ە  ئ��ەزم��وون��ی 
 Aesthetics جوانیناسی)ئیستێتیكا( 
ئادۆڕنۆ« تەنانەت هونەری  هاوشان دەكات .» 
هونەری  بەرانبەر  لە  ب���ەردەوام  كە  مۆدێڕن، 
لە  لێدەكرد،  الیەنگری  كۆمەاڵیەتی  و  جەماوەر 
كاركردە دەرەنجامی و دوایییەكانی ئەم یەكێتییە 
بە شریك و هاوبەش دەژمێرێت و  وای بۆدەچێت 
بەرانبەر  لە  مۆدێڕن  هونەری  خۆڕاگربوونی  كە 
ڕێگەكەی  درۆیینەی كۆمەاڵیەتی،  گشتی خوازی 
الواز  و  وا سست  پێگەكەی  و  كردووە  خوار  وا 
دوورخراو  و  وەالن��راو  ڕادەی  ئەو  تا  و  كردووە 
كردووە كە ئیدی ناتوانێت لە شوێنگەی هونەری 

بەرز و خاوەن هەڤیاز خۆی ڕابگرێت.
ڕوانگە و بیر و بۆچوونی »ئادۆڕنۆ« لە چەمكی 
كە  دیالەكتیكێك  )نێگەتیڤ(-  دیالەكتیكی 
 reconciliation(( ئیمكانی سازشتی تەواو
ڕەتدەكاتەوە،  خەیاڵی  كارێكی  وەك   ))total
گرنگایەتییەكی  ماركسیستی  نوێ  فەلسەفەی   بۆ 
ڕەخنەگەری  هێڵی  هەیە.  سەرەكی  و  بونیادی 
بەرهەمگەلی  سەرانسەری  لە  كە  فەرهەنگی 
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)دیالەكتیكی  پەرتووكی  لە  تایبەت  بە  ئەو، 
ڕۆشنگەری( كە لە كتێبە بنەڕەتییەكانی سەدەی 
بیستەمە، دێتە ژمار و لە  بەرهەمەكانی دیكەی 
مۆسیقا  كۆمەڵناسیی  و  فەلسەفە  لەمەڕ  ئەو 
جوانیناسی  بیرۆكەی  وایە.  هەر  كراوە،  بەیان 
بەستێنی  لە  سەرتر  گرینگایەتییەكی  ئادۆڕنۆ 
لە  تاقمێك  كە  جۆرێك  بە  تێدایە  بەشەی  ئەم 
فەیلەسووفە هاوچەرخەكان ئەوەیان وەك خاڵی 
لە ڕۆڵی فەلسەفە  دەسپێكانە بۆ بەدواچوونەوە 

ئارا.  بە چەشنێكی گشتی هێناوەتە 
مەسەلەگەلی  لەبۆ  ه��ەس��ت��ی��اری»ئ��ادۆڕن��ۆ« 
دژایەتییە  نموونە  بۆ  ب��ەزم��ان-  پەیوەندیار 
زاراوە  پێناسەی  نیسبەت  بە  »نیتچە«یییەكەی 
بەرهەمگەلە  لە  تاقمێك  لە  گەشی  –بە  ناسی 
دێڕی  بەسەر  وتارەكانی  وەك  ساكارترەكەی 
ساڵی  چاپكراوی  كۆمەڵناسی(  )الیەنەكانی 
كە  سەرەتایییەكانی  گوتاربێژییە  و   1956
ناسراون،  فەلسەفی(  ناسینی  )زاراوە  بەناو 
»ئادۆڕنۆ«  ئەندێشەی  ئەگەرچی  دەبیندرێت. 
زۆر جێی گومانە، بەاڵم لە نیهیلیزمی بێناوەرۆكی 
بەرپێكهاتەخوازیی  ئەندێشەی  سەرسەریی  و 
كەوا دەردەكەوێت ڕوانگەكانی پێشبینی كردووە 
مەودایەكی  هەڵێناوە،  هەنگاوی  بانتر  لەویش  و 

هەرە زۆری ڕەخساندووە. 
گرینگترین  لە  یەكێكە  گومان  بێ  »ئادۆڕنۆ« 
ئەم  ف��ڕان��ك��ف��ۆڕت.  قوتابخانەی  ه��زرڤ��ان��ان��ی 
ناوجی  هێزێكی  بووەتە  قۆتابخانە  لەم  بیرمەندە 
هەرە گەورە نێوان »ماركسیزم3« و قوتابخانە 
ئەندێشەكانی  لەواقیعدا  و  دیكە  فەلسەفییەكانی 
لە نێوان فەلسەفە و كۆمەڵناسیی و كۆڵینەوەی 
لێكۆڵینەوەكانی  دەخواتەوە.  ئاو  فەرهەنگیدا 

لەمەڕ»هیگڵ 4«، »هایدگەر5«، »هۆسێرل6« 
دیكە  ناوداری  بیرمەندی  و  هزرڤان  كۆمەڵێك  و 
لە بواری تێفكرین و وردبوونەوە، دیارە دنەدەر و 
بێ هاوتایە و بە تازەیی كارتێكەرییە بەرینەكەی 

ئاڵمانیایش سەلمێنراوە. لە دەرەوەی واڵتی 

تێبینییەكان: 
1-جان پۆل سارتەر) 1980-1905(
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ڕەخنەگر  شانۆنووس،  ڕۆماننوس،  فەیلەسووف، 
و بیرۆكەوانی فەلسەفی، لەدایكبووی فەڕەنسەیە. 
ئەگەرچی لە چینی بۆرژوازی دائەكەوێت، بەاڵم 
هەمیشە  خۆی  هاونەوەكانی  و  هاوبیر  لەگەڵ 
چینە  ئەم  ئاڕاستەی  تیژی  و  توند  ڕەخنەی 
لە  »هێڵنج«  بەناو  ڕۆمانی  یەكەم  ك��ردووە. 
ساڵی 1938 لە پاریس چاپ ئەبێت و دوابەدوا 
باڵودەبێتەوە.  دیكە  شانۆی  و  ڕۆم��ان  چەند 
چاالكییەكی  كە  بووە  نووسەرانە  لەو  یەكێك 
گرتبوو  ئەستۆ  لە   سیاسی  ب��واری  لە  زۆری 
بوارگەلی  لە  فرەڕەهەندەی  و  زۆر  بەرهەمگەلی 
لێبەجێماوە وەك: مێشەكان، دەستە  جۆراوجۆر 
ئ��ازادی،  ڕێگەی  شەیتان،  و  خودا  پیسەكان، 
بە  ...ت��اد.  و  بەشەرەف  سۆزانی  ژنە  دی��وار، 
تەواوی ئەم وتانە ڕووە فەلسەفییەكەی سارتەر 
و  بووە  تیشكدەرتر  زۆر  دیكەی  ڕووەكانی  لە 
كارتێكەریەكی ئەوتۆی لەم گۆڕەپانە قەباڵندووە 
قوتابخانەی  ئ��ەن��دام��ی  ن��اوازەت��ری��ن  وەك  و 
بووە.  لەبەرچاو  هەمیشە  ئیگزیستانسیالیزم 
بە  ئەمڕۆ  چاخی  لە  ئیگزیستانسیالیزم  دەڵێی 

ناوی ئەم بیرمەندە گرێ دراوە . 

2-نیتچە  )1844 – 1900(

یەكەم  ئاڵمانی  كەڵەفەیلەسووفی  نیتچە، 
مەترسی  بێ  زۆر  فەلسەفەدا  مێژووی  لە  جار 
بۆ  مزگێنی  و  ڕاگەیاند  كۆنی(  )خودای  مەرگی 
لەدایكبوونی )مرۆڤی نوێ(ی لە سەدەی بیستەم 
تاقمێك  هزرڤانە  ئەم  مەرگی  دواب���ەدوای  دا. 
كە  ڕوو  باوەڕەیان خستە  و  بیر  ئەم  نیتچەناس 
بیرۆكەی فاشیزم لە ژێر كارتێكەری بەرهەمگەلی 
هەندێك  لەوالیشەوە  و  سەریهەڵداوە  نیتچە 
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بیرمەندی دیكە ئەم بیرەیان خستە گڕ كە نیتچە 
باو  فەلسەفەی پۆستمۆدێرنیزمی  یەكەم جار  بۆ 
بزاڤە  ئەم  ڕەسەنەكەی  باوەكە  بە  و  ك��ردوە 
فەلسەفی و كۆمەاڵیەتییە پێناسە كراوە . زۆربەی 
»هایدگەر«،  وەك  بیستەم  سەدەی  بیرمەندانی 
»ئالبیر  و  سارتەر«  پۆل  »جان  »ئادۆرنۆ«، 

كامۆ« و چەندین كەسێتی ناوازەی دیكە لە ژێر 
ڕایە  خاوەن  و  بیرمەند  ئەم  دەسەاڵتی  پەنجەی 

 . نووسیوە  فیكرییەكانی خۆیان  بەرهەمە 

3-»ماركسیزم«

تیورییەك  واقیعدا  لە 
چۆنییەتی  لەمەڕ  بوو 
كۆمەاڵیەتی  گ��ۆڕان��ی 
م��رۆڤ  م��ێ��ژووی��ی  و 
ك��ە ل��ە الی��ەن»ك��ارل 
فەیلەسووف  ماركس« 
گەورە  كۆمەڵناسی  و 
ئەنگڵس  ف��ەردری��خ  و 
)ه���اوڕێ���ی م��ارك��س( 
ئاڵمانی  دوو  هەر  كە 

بوون، دانرابوو. 
ل�����ەم ق��وت��اب��خ��ان��ە 
ف��ەل��س��ەف��ی��ی��ە، چ��ەن 
ل��ق��ی ف��ەل��س��ەف��ی – 
كە  لێبۆتەوە  سیاسی 
سەرەكیترینەكەیان  لە 
دەك��رێ��ت ئ��ام��اژە بە 
لێنێنیسم،  »ماركسیزم 
ستالینیسم  ماركسیزم 
یا  نوێ  ماركسیزمی  و 
چ��ەپ«  ماركسیزمی 
بدەین كە هەر كام لەم 
هەلومەرجێكی  لقانە 
فەلسەفی،  ڕام��ی��اری، 
لە  جیاوازن  مێژوویی 

بیستەم. سەدەی 
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4-هیگڵ )1831-1770(

ف��ەی��ل��ەس��ووف��ی ب��ەن��اوب��ان��گ��ی ئ��اڵ��م��ان��ی كە 
بایەخداری  و  گرینگ  زۆر  بەرهەمگەلێكی 
مێژووی  لە  واقیعدا  لە  هیگڵ  بەجێماوە.  لێ 
گەورە  هەرە  فەیلەسووفی  دوایین  بە  فەلسەفە 
دەژمێردرێت كە بە مەرگی ئەم كەڵە بیرمەندە، 

چاخی فەیلەسووفە مەزنەكان دوایی هاتووە.
كارتێكەرییەكانی  ترین  سەرەكیی  لە  یەكێك   
بە  پێگەیەكی  كە  بوو  ئەمە  فەیلەسووفە  ئەم 
فەلسەفییەكانی  قوتابخانە  نێوان  لە  هێزی 
كۆتایی  لە  كە  جۆرە  بەو  نواند،  خۆی  دوای 
بیستەم  سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدە  سەدەی 
سێ لقی فەلسەفی لە ئەندێشەكەی جیابۆتەوە 

كە بریتین لە:
ه��ەرە  فەیلەسووفی  نیتچە،  1-فەلسەفەی 
و  گ��ەورە  بەرهەمگەلی  بە  ئاڵمانی  گ��ەورەی 

گرینگ وەك »وەهای وت زەردوشت«. 
كە  م��ارك��س��ی��زم  فەلسەفی  2-ق��وت��اب��خ��ان��ەی 
و  ماركس  الیەن  لە  فەلسەفە  ئەم  بیردارێژی 

دانراوە. ئەنگڵس 
ی��ا  ب����وون����ی����ان����ە  3-ف�����ەل�����س�����ەف�����ەی   
چەن  قوتابخانەی» ئیگزیستانسیالیزم«كە 
فەیلەسووفی گەورەی فەڕەنسا و ئاڵمانیایی لە 
بیرداڕێژانی ئەم قوتابخانە فەلسەفییە بوون كە 
و  بە »هایدگەر«  بدەین  ئاماژە  دەكرێت  لەوانە 
»ژان پۆل سارتەر«  وەك ناوازەترین ئەندامانی 

قوتابخانەیە. ئەم 
س��ەدەی  فەلسەفەی» ئیگزیستانسیالیزم«لە 
دیاریكراوی  و  قووڵ  زۆر  تەئسیرێكی  بیستەم 

ب��ەس��ەر ك��ول��ت��وور و م��ێ��ژووی ه���زری واڵت��ە 
قەباڵندووە  دیكە  واڵت��ان��ی  و  ئەوروپییەكان 
ئەدەبی  بەسەر  خۆی  كاریگەری  هەروەها  و 
یا  پووچی«  »ئەدەبی  تایبەت  بە  هاوچەرخ 

پووچی«ش سەلماندووە.  »شانۆی 
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5-مارتن هایدگەر )1976-1889(

مارتن هایدگەر بە یەكێك لە ئەندامە هەرە ناوازەكانی 
ناوزەد  ئیگزیستانسیالیزم  فەلسەفی  قوتابخانەی 
فەلسەفەی  كە  مەزنە  فەیلەسووفە  ئەم  كراوە. 

»هۆسێرل«  ئۆستادەكەی  چاودێری  ژێر  لە 
و  ئەدەبی  ڕەخنە  ڕاشكاوی  بە  زۆر  خوێندبوو، 
لە  زۆری  بە  بیستەم  سەدەی  فەلسەفییەكانی 
و  كراون  پێناسە  ئەودا  دەسەاڵتی  پەنجەی  ژێر 
چەمك  زۆربەی  بەسەر  ئەندێشەكانی  تەئسیری 
چەرخی  فەلسەفییەكانی  و  ئەدەبی  زاراوە  و 
ئەمڕۆ حاشاهەڵنەگرە. بەاڵم بە هۆی ئەندامەتی 
لە  هیتلەر،  سەرۆكایەتی  بە  نازیسم  پارتی  لە 
ناوی  خراپیش  بە  جار  زۆر  فەلسەفە  مێژووی 

لێبراوە .
6-ئێدمۆند هۆسێرل )1938-1859(

بەڕەچەڵەك  كە  فینۆمۆلۆژیست  فەیلەسووفی 
سەردەمی  لە  و  ب��ووە  ج��وول��ەك��ە)ی��ەه��وودی( 
ناچار  بە  نازیسم  پارتی  و  هیتلەر  دەسەاڵتداری 
بەڵگەی  چەندین  بەگوێرەی  جێهێشت.  ئاڵمانی 
بەناوبانگترین  كە  هایدگەر  مارتن  مێژوویی 
ئەم  دەربەدەركردنی  لە  بوو  هۆسێرل  قووتابی 
لە  هەڵبەت  بووە.  زۆری  تەئسیرێكی  بیرمەندە 
بۆ  جیهانی  دووهەمی  شەڕی  دوا  كە  دادگایەك 
ڕێخرا،  نازیسم  كاربەدەستانی  تاوانباركردنی 
تاوانبار  هەرگیز  مەسەلە  ئەم  لەبۆ  هایدگەر 

نەكرا.
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القیه کان 
ها ئه خ

ڕه خنه ی به 

ی نیچه 
ه لسه فه 

له  ف

د کاکی 
ەوە: سه عی

ە فارسیی
و. ل

نیچه : پێش  ئه خالقییه کانی  به ها 
فه لسه فه ی ئه خالق، توێژینه وه یه کی فه لسه فی و 
بیرمه ندانه یه  له سه ر  به ها ئه خالقییەکانی مرۆڤ. 
کاریگه ری  ئه خالقییه کان  به ها  له   تێگه یشتن 
به   دان��اوه .  مرۆڤه کان  ژیانی  له   ڕاسته وخۆی 
له سه ر  هه ڵوێسته کانیان  و  ده ربڕین  تایبه ت 
شێوەيەك  چ  به  كه  کرده وه کانیان  و  خه ڵکی 
کورتێک  تا  که م  خه ڵکی  بۆیه   ده ده ن.  بڕیار 
به ها  له گه ڵ  ژیانیان  كه  ئەوەی  بۆ  هه وڵده ده ن 
نه ک  ب��ه اڵم  بخه نەوه،  ی��ه ک  ئه خالقییه کاندا 
که وا  ج��ۆره ی  به و  ڕاشکاوانه ،  شێوه یه کی  به  
به پێزتره  تر  له  هه ندێکی  ژیان  هه ندێک شێوه ی 

)وه لیامز،29:1383(. 
نیچه   ئه خالقی  فه لسه فه ی  سه روبه نده دا  له م 
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ئه و  ڕوانینی  ئه وه ی که  شێوه ی  به هۆی  تایبه تی هه یه .  به ر و گرینگیه کی  تر ده گرێته   ڕه هه ندێکی 
به ر.  تر دەگرێته  بنه ڕه تەوه شێوه یه کی  له   له سه ر ئه خالق 

پێش ئه وه ی که  بچینه  ناو باسه که ، باشتر وایه  به خێرایی باسێک له سه ر به ها ئه خالقیيه کانی پێش 
نیچه  بکه ین بۆئەوەی که بۆمان ده رکه وێت نیچه  ڕه خنەى چی ده كات. 

یه که م  ده رکه وتووه   بۆمان  به اڵم  نازانین،  ئه خالقیيه کان  به ها  وردی شێوه ی سه رهه ڵدانی  به   ئێمه  
فه لسه فه ی  داوه ،  ئه خالقیيه کان  به ها  به   بایه خی  چڕوپری  به   خۆرئاوادا  فه لسه فه ی  له   که سێکه  
ڕۆشنایی،  بۆ  خۆر  هه بوونی  که   هه روه ها  وتبوویان  فەيلەسووفانه ،  ئه م  ئه فالتوونه.  و  سوقرات1 
و  مرۆڤ  تێگه یشتنی  بۆ  خێر  ئایدیای  پێویسته ،  زه ویی  گۆی  سه ر  زینده وه ره کانی  و  گژوگیا 

پێویسته .  کۆمه ڵگادا  له   کرداره کانی 
هه ربۆیه  کرده ی به ها دانان له  ناوه ڕۆکی بابه ته کانی په یوه ندیدار به  مرۆڤه وه  ڕاده وه ستێت. که واته  
سڕینه وه ی به ها ئه خالقییه کان له  پێگه ی هه بووه خاوه ن عه قڵه کان خه سارێکه  بۆ سه ر ژیانی مرۆڤ 
تێناگه ین )هۆڵمز،25:1382(. و کۆمه اڵیه تیمان  تاکه که سی  ژیانی  له   به چڕوپڕی  ئێمه   گه روابێ  و 

له   ئه خالقییه کانی  به ها  ئه ویش  به ر،  گرته   مامۆستاکه ی  ڕێچکه ی  ئه فالتوون  پاش  ئه ره ستۆ 
مام  ڕاده ی  هاوسه نگی  له   ئه خالقییه کانی  به ها  ئامانجی  و  ده بینیه وه   به خته وه رانه دا  ژیانی 
به ها  ڕه واقیه کان  و  ئێپیکۆریى  وه کوو  ئه ره ستۆی  پاش  ڕێبازه کانی  و  فێرگه   ده بینیه وه .  ناوه ند 
بۆ  دەبردەوه   ئه خالقی  به های  ئێپیکۆر،  ده بینیەوه.  ده رونیدا  گرتنی  ئۆقره   له   ئه خالقیيه کانیان 

.)32:1369 سه ر چێژ )پاپکین، 
ڕاستیدا  له   و  به خته وه رانه یه   ژیانی  ئامانجی  دوا  و  كه چێژ سه ره تا  بوو،  ئه وه   ئێپیکۆر  بۆچوونی 
و  هه وه س  تاودانی  چێژ  له   مه به ست  به اڵم  یه کده گرنه وه .  سروشتدا  له گه ڵ  خێرێکه   یه که م  چێژ 
مرۆڤ  ده رونی  ئاسایشی  که  له و شتانه یه   دورکه وتنه وه   و  گرتنه   ئۆقره   به ڵکو  نییه ،  ئارەزووەکان 

.)104:1381 بێرن،  تێکده ده ن)ژان 
بێتوو  ئه گه ر  به نده .  تاکه وه   به   ئه خالقی  و گه شه سه ندنی الیه نی  وابوو چاکه   ڕه واقیه کانیش الیان 
که سێک بایه خ به  ڕووداوه کان نه دا، ئیدی گرفته کانی جیهان به سه ریدا زاڵ نابن، هه ر بۆیه  ڕواقیه کان 
به ها ئه خالقییه کانیان ده گه ڕانده وه  بۆ باوه شی مرۆڤ. گه رچی له  ئه خالقدا تووشی ناکۆکی نێوان 
مرۆڤدایه   ئه ستۆی  له   ئه خالقی  به های  وه کوو  ئه خالقی  به رپرسیاری  به اڵم  بوون.  ئێختیار  و  جه بر 
بۆت  تر  جیهانێکی  له   خودا  ئه وه یکه   وه کوو  به رزه جیێ  جیهانێکی  نه ده دایه  تووڕیان  هه ربۆیه   و 
سه ر  بۆ  گه ڕانده وه   ڕه واقیان  ئه خالقی  به هاکانی  مەسیحی  ئه خالقی  دواتر  ده کاته وه .  قه ره بوو 
یانی گرینگ ترین ده ستووری ئه خالقی مەسیحی ژیان به   سه ربردنه  له  ژێر فه رمانی خودا  ئیمان، 

ئێنتایه ر،224:1379(. ئیمان بکه ن )مه ک  له   به ها ئه خالقییه کان ده بێ په یڕه وی  و 
1- پله  و پێگه ی به ها ئه خالقیيه کانی سه رده می مودێڕن



41

فیكرو فەلسەفە75

کەسانێکی  بەتایبەت  نوێ  فیزیای   -  1  : سەريهەڵدا  گرینگەوه   الیەنی  سێ  له   مۆدێڕن  سه رده می 
نیوته ن.....  و  کۆپێرنیک  گالیلۆ،  وه کوو 

2- فه لسه فه ی مودێڕن وه کوو: فه لسه فه ی، دێکارت، لۆک، هیۆم و کانت...... 
3- فه لسه فه ی سیاسی مودێڕنی وه کوو: هۆبز، دێمۆکراسی لۆک......

به ها ئه خالقیيه کانی مودێڕنیش له م که ین و به ینه دا، له سه ر ته وه ری تاکخوازی قۆراخه ی به ستووه . 
ئه خالقی مۆدێڕن و ڕێبازه کانی هه وڵی ئه وه یان ده دا ئه خالق به ره و ئازادی و به رپرسیاری هانبده ن 
ئازادیه دا تاک به  کۆمه ڵگاوه  نووساوه . چه مکه کانی ئه خالقی مۆدێڕن به  مێژوو  و له  هه ناوی ئه م 

بەندن.  کۆمه ڵگاوه   به ستێنی  هه روه ها  و 
ناوه ڕۆکی  له   خوازیی  فه زیله ت  چێژخوازیی،  سۆزگه رایی،  وه کوو  ئه خالقییه کانی  به ها  بۆیه ،  هه ر 
و  که سایه تی  دوو  ئێسپێنۆزا  و  هۆبز  کرده وه .  خۆی  پێی  شوێن  مودێڕندا  ئه خالقی  فه لسه فه ی 
ئه خالقی  نموونه ،  بۆ  داناوه .  خۆیان  هاوچه رخه کانی  له سه ر  کاریگه ریان  و  نوێخوازن  فه یله سووفی 
ئێسپێنۆزا له سه ر فۆڕمێکی عه قڵ ته وه ر دامه زراوه  و هه ربۆیه  سه رجه م ڕووداوه کان له سه ر نه زمێکی 
به   یه هوودی  الهووتی  ئێسپێنۆزا  گه رچی  ده ده ن،  ڕوو  سروشت  نه گۆڕه کانی  یاسا  و  هه تاهه تایی 
ئێسپێنۆزا  شیده کرده وه .  یه هوود  ئایینی  ڕێسای  و  یاسا  له   دوور  به   و  خوازانه   تاک  شێوه یه کی 
کاریگه ری ئه خالقی ڕه واقی پێوه  دیاره  و له ژێر عه قڵی په تی دێکاریتدا بوو و هه روه ها دۆئالیزمی 
دێکارتی ڕه تدایه وه  و فه لسەفه یەکی له ژێر ناوی یه کانه کی بوون دامه زراند که بیرۆکەیەکی یه که خواز 
و  ئێعتباریه   و  ڕێژه ییه   به ڵکو  نيه  ،  نه گۆڕ  و  ڕه ها  ئه خالق  ده چوو  بۆ  وای  ئێسپێنۆزا  به اڵم  بوو. 
که   ئه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئه مانه   به ڵکو  نییه ،  خراپ  یان  چاک  خۆیدا  له   شتێک  هيچ  هه روه ها 

به ر )پاپکین،47(. ده گرێته   هه ڵوێستێک  کاره که  چ  بکه ری 
له   ڕێژه یی  به   ئه خالقی  ئێسپێنۆزا  وه کوو  هه ر   .1 مێتۆدیک  مه تریالی  فه یله سووفێکی  وه کوو  هۆبز 

نین2.  قه ڵه مداوه  و  الی وابوو به ها ئه خالقییه کان عه ینی 
هۆبز دەڵێ ئه وه ی بۆ که سێک چاکه  یان خراپه ، بۆچوونی ئه و که سه یه  و به س، گه ر وابێ داوه ریه  
 : 1382 ئه خالقیی و به ها ئه خالقییه کان به  هه ست و تێگه یشتنی مرۆڤه وه  به ندن  )ڕیچارد تاک، 

.)86-87
عه قڵ خوازه کان، به ها ئه خالقییه کانیان له بکه ری کرده کەدا دەبینییه و پشتیان به ڕێگه ی به ڵگه  
پێوه ندی  له سه ر  پێداگریان  و  داماڵی  ئه خالق  له   ئیمانیان  الیه نی  هه روه ها  و  دەبه ست  هێنانه وه 
دێمۆکریتۆس  نمووونه   بۆ  داکوتاوه ،  سوقراتیدا  پێش  فه یله سووفه کانی  له   ڕیشه ی  ماتریالیست  ڕێچکه ی  فه لسه فه دا،  1-له  
ماتێریالیکی ساده یه ، له  فه لسه فه ی نوێدا، هۆبز، نوێنه ری ماتێریالیزمی مێتۆدیه  و ماتێریالیزمی مێژووییی و دیالێکتیکی له  ژێر 

کاریگه ری فه لسه فه ی هێگل و مارکس په ره  ده سێنێ.
2 - ئه خالقی عه ینی – مانای ئه وه یه  چاکه  و خراپه  له  ده ره وه ی زه ینی ئێمه دان، ئه فالتوون ئه خالقی زه ینیه  الی وایه  چاکه  

و خراپه  بنه مای له سه ر هه ستی مرۆڤه  و فڕی به  سه ر عه ینه وه  نییه . وه کوو هیۆم
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هیۆم  وه کوو  ئه زموونییه کانی  تر  له الیه کی  ده کرد.  کۆمه ڵگا  یان  تاک  به هاکانی  و  ئه خالق  نێوان 
هه سته   کۆیله ی  عه قل  وابوو  الی  و  دانا  مرۆڤدا  هه ستی  ر  سه  له   ئه خالقییه کانیان  به ها  بناغه ی 
قازانجدا  له   ئه خالقییه کانیان  به ها  بێنتام،  و  میل  ئیستوارت  وه کوو  تری  که سانێکی  به س.  و 
ده بیننه وه  و خێری ئه خالقیان بەوه ده زانی که وا قازانج بۆ زۆرینه ی کۆمه ڵگا دابین بکەن )مه ک 

.)322:1379 ئێنتایه ر، 
به هاکانی  و  ئه خالق  له سه ر  سه ره کیان  ده وری  )کانت(  ئه رکخوازانه ی   و  قازانجخوازانه   ئه خالقی 
قازانجخوازه کان  بۆچوونی  به   دژ  ئه رکخواز  فه یله سووفێکی  وه کوو  کانت  گێڕاوه .  مودێڕن  جیهانی 
ده بینیه وه   چاکه 3«دا  »ویستی  له   ئه خالقی  به های  هه ربۆیه   ڕاوه ستا،  ئه خالقییه کان  به ها  له سه ر 

.)13-14 و مه به ستیشی له  ویستی چاکه، به  ئه نجام گه یاندنی ئه رک4و به ڵێنه 5)کانت 1369 : 
له م به ستێنه دا، پرسه که  ئه مه یه  ئه خالقی نیچه  چ خاڵێکی هاوبه ش یان خود ناکۆکی له گه ڵ ئه م 

هه یه ؟ باسه دا 
یان ئه وه ی که  پرسی سه ره کی نیچه  له سه ر ئه خالق چییه ؟ نیچه  کاریگه ری له سه ر به ها ئه خالقییه کان 
داناوه  و پله  و پێگه ی تایبه تی خۆی له  فه لسه فه ی ئه خالقدا هه یه . نیچه  له الیه ک ڕێزی له  ئه خالقى 
پێش سوقڕاتی ده گرت و وه کوو هێمای ژیان چاوی لێده کرد و له الیه کی تریش ڕه خنه گر و دوژمنی 
ئه خالقی سوقڕاتی بوو. نیچه  له  ویستی ڕه ش  بینانه ی شوپنهاوێر که ڵکی وه رگرت و به ره و ویستی 
دیاره ،  هێگلی6پێوه   کاریگه ری  کۆیله دا  و  ئه خالقی سه روه ر  به شی  له   نیچه   هه روه ها  هانیدا،  ژیان 
به اڵم نیچه  شێوه کانی عه قڵ تیکده دا، نیچه  ئه خالقی کانتی وه کوو پاساو هێنانه وه  بۆ سه لماندنی 
ده زانین؟  چی  وتبووی  كه  کانتی  زانینی  سه لماندنی  له جیاتی  و  کردوه   ناودێر  مەسیحی  ئه خالقی 
نیچه  ئه م پرسیاره ی ورووژاند که وا چ شتێک بۆ ژیان باشه؟ هه ربۆیه  بۆچووکانی نیچه  تاڕاده یه ک 
له گه ڵ فه لسه فه ی پراگماییدا یه کده گرنه وه  . که واته  زیندووبوونی نه ریتێک له وه دایه  بیرکردنه وه کان 
نیچه دا  و  ئێسپێنۆزا  له نێوان  یه کگرتنه وه یه ک  هه روه ها  بەنده،  کۆمه ڵگاوه   به ستێنی  و  مێژوو  به  
هه یه . نیچه  ڕێزی له  ئێسپێنۆزا ده گرت به هۆی ئه وه ی که  چه مک گه لێکی وه کوو ئازادی ویست7و 
کۆمار  کتێبی  له   و  یۆناندا  له   ته نانه ت   .)40:1388 )پیه ڕسۆن،  هانده دا  هێز  به ره و  زانینی 
کالیکلێس دژ به  ئه فالتوون که وا دادپه روه ری له  هاوسه نگی نێوان؛ عه قڵ، بوێری و مه یل، داده نا 
3 - goodwill
4- duty
5 - obligation
6-  هێگل باس له  کۆیله  و خاوه ن کۆیله ی له  به ستێنی مێژوویدا کردووه  و هه روه کوو قۆناغێکی مێژوویی ئاگامه ندانه  جاوی 

لێکردووه  و بۆ دوو چینی جیاواز به  کاری هێناوه  و مه به ستی له  پڕۆژه که ی گه یشتن به  ئازادی له  ڕێگه ی عەقڵه وه  بوو. 
به اڵم نیچه ، کۆیله  و سه روه ری وه کوو باسێکی ئه خالقی چاوی لێکردوه  و بایه خی  به  به ستێنه  مێژووییه کی نه داوه .

7- له  نێوان »کۆناتووس« یان پاراستنی زاتی ئیسپێۆزا ویستی هێزه  یه کگرتنه وه یه ک هه یه .



43

فیكرو فەلسەفە75

گه یشتن  دادپه روه ری  وابوو  الی  و  ڕاوه ستا 
ده سه اڵته 8. به  

فه لسه فه ی  گشتی  چ��وارچ��ێ��وه ی   -3
نیچه: ئه خالقی 

قازانجخوازانه ی   ئه خالقی  دژای��ه ت��ی   نیچه  
ک��ه وا  ئ��ه وه ب��وو  نیچه   ب��ه ڵ��گ��ه ی  ده ک����رد، 
به و  »خۆشگۆزه رانی«  وه کوو  به هاگه لێکی 
جۆره ی که وا قازانجخوازه کان باسی لێده که ن 
هیچ نییه  جگه  له  خزمه ت کردنی مرۆڤه  مام 
هایدیگه ر  که وا  مرۆڤانه ی  ئه و  ناوه نده کان. 
چاوی  داسمەن  يان  ناڕه سه ن  مرۆڤی  وه کوو 
بنوێنن  ئه وه یه  خۆیان  و حه زیان  لێده کردن، 
بن،  تردا  که سێکی  خزمه ت  له   ئه وه یکه   یان 
نیچه  له  سێ خاڵدا دژ به  تیۆريیه ئه خالقیی 

و به ها ئه خالقییه کان ده وه ستێتەوه. 
ئه خالق،  گشتیه کانی  بنه ما  س��ه ر  له    -1
ئه خالقی  تایبه تمه ندی  کانت  نموونه   بۆ 
ئه م  وه ک��وو  ده بیننه وه   بووندا  له هه مه کی 
بڕیاره ی که  وا ده ڵێ: “ کردارت وه ها بێ ، 
بته وێ بڕیاره که ت ببێته  یاسایه کی گشتی”.
به  هه ر  بڕیاره دا، دژ  ئه م  به رانبه ر  له   نیچه  
ک��رداری  پاراستنی  و  یاسادانان  چه شنه  
ئه م  ئه نجامدا  له   و  بووه   تایبه ت  و  گشتی 
جیاوازیانه ی بنه بڕده کرد )حه قێقی ، 1378 

.)111-112 :
2- چه مکی یه کسانی سیسته مه  سیاسیه کان:
وه کوو  به هاکانی  سوسیالیزم  و  دیموکراسی   
ئه خالق  ناو  هێنایه   دادپ��ه روه ری��ان  و  ئ��ازادی 
له   بناغه یان  ئامانه  تێکڕا  نیچه   ب��ه ڕای  و 

8-نیچه  مه به ستی له  هێز ده سه اڵت نیه ، به اڵم کالیکلێس مه به ستی له  هێز ده سه اڵتداری بوو. 
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ئارمانه کانی مەسیح دایه  و ئه ویش خولقاندنی )مرۆڤی مێگه له (. نیچه  له م بوواره دا دژ به  هه ر چه شنه  
به هایه کی وه کوو یه کسانی بوو، یه کسانی بنه مای نییه  و مرۆڤه  مێگه له کان بۆ ئه وه ی که  هه موو شتێک 

وه کوو خۆیان لێ بکه ن چه مکی وه کوو یاساکانی کۆمه ڵگای داسه پاندووه . 
 3-چه مکی زاڵ بوون به سه ر نه فسدا: 

ملدانه نه وێنن  و  خۆڕاگربن  هانده ده  ن  مرۆڤه کان  که وا  ئه خالقیانه ی  سیسته مه   ئه و  وابوو  الی  نیچه  
بۆ سه رکوتی  بیر وشک  مرۆڤی  ئه خالقه ی هه ندێک  ئه و جۆره   به اڵم  کاتییه کانی خۆیان.  بۆ حه زه  
دەکات،  ڕه خنه یان  و  ده وه ستایه وه   دژ یان  لێوه رده گرن،  که ڵکی  سروشتیه کان  غه ریزه   و  نه فس 
نیچه  دژ به  یه کانه گی نه فس ڕاده وه ستێتەوه و هه ر چه شنه  دۆئالیزمی نه فس و له ش له  بۆچوونه  
ئه فالتوونی – دێکارتیه که یدا مه حکووم ده کات. به  ڕای ئه و نه فس هیچ نیه  جگه  له  کۆمه ڵێک سۆز 
دێنێته وه   وه بیر  ئه زمونخوازمان  گومانکاری  فه یله سووفی  هیۆم  بۆچوونه   ئه م  هه ربۆیه   هه ست،  و 

.)113-114 )حه قێقی، 
پرسه که  لێره دا ئه وه یه ، نیچه  له  به رانبه ر به ها ئه خالقییه کاندا چ بۆچوونێکی تری هه یه ؟ هه روه ها 
به   گه یشتن  ڕوخساری  له   شێوه یه ک  دا  سوقرات  ئه خالقی  فه لسه فه ی  له   پێدا  ئاماژه مان  که  
ڕاسته قینه  خۆی حه شارداوه ، یانی که سێکی وه کوو ئه ره ستۆ وێنایه ک له  فه زیله تی ئه خالقی واته  
گه یشتن به  به خته وه ری ئاراسته  کردووه  و کانتیش شیکردنه وه یه کی له  ئه خالق و عه قڵی کرده کی 
 solomon2003:(  بۆ ئێمه  دابین ده کات و جۆن ئێستوارت میل، پێداگری له چه مکی چێژ گرتووه

.)44
به اڵم نیچه  به  پێچه وانه ی سه رجه م بۆچوونه  به ها ته وه ره کانی پێش خۆی ، فه یله سووفی ئه خالقی 

.)64:1378 )کاپلستۆن،  قه ڵه مده درێت  له   تاکگەرا 
نیچه  فه یله سووفێک نیه  له  نه ریتێکی فه لسه فی شیکاریدا بیگونجێنین بۆئەوەی به ها ئه خالقییه کان 
لێکبداته وه ، هه ر بۆیه  دژ به  سه رجه م به ها ئه خالقییه کان ده وه ستێتەوه و به های نوێ ده خوڵقێنێ. 
به ها  له   ناسیانه10چاو  بوون  شێوه یه کی  به   ناباوه ڕه9و  ئه خالق  فه یله سووفێکی  نیچه،  گشتی  به  
گشتی  به   هاوده نگه ،  مێتافیزیکن  دژی  که وا  فه یله سووفانه ی  ئه و  له گه ڵ  و  ده کات  ئه خالقییه کان 
واته  ته فسیری وه کوو هایدێگه ر، دۆلۆز  له سه ر کراوه ،  نیچه  فه یله سووفێکه  ته فسیری جۆرواجۆری 
ئه خالقییه کان،  به ها  ته فسیری  له   نیچه   مه به ستی  سیسته مه ،  دژه   فه لسه فه که ی  یاسپه رز ،  و 
گه ڕاننه وه ی »بێ تاوانی و بێ گومانی« هه تاهه تایی ئایینه  بۆ سەر بوون ، به اڵم به  چاوێکی تر 

چاویی لێده کات، ئه ویش له  ڕوانگەی  »ئه ودیوی چاکه  و خراپە« وه )نیچه  58:1378(. 
هه ربۆیه  زمانی نیچه  بۆ ده ربڕینی بۆچوونه کانی له  بازنه ی ئه خالقی سیسته ماتیک و ئێپێستمۆلۆژیک 
9- An moralist
10- Ontological
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هه ر  به   دژ  نیچه   که واته   تەشەر.  و  تەوس  زۆرجاریش  و  نه سه ق  قسه ی  له   پڕن  و  ناگوجێت،  دا 
چه شنه  بۆچوونێکه که وا ئه خالق وه کوو بنه مایه کی نه گۆڕ چاو لێده که ن وهه ربۆیه  ئه و ده یه ویست 

خۆی له م کۆت و به نده  ڕزگار بکات)یاسپه رز،233:1380(.
نیچه  له جیاتی شیکردنه وه ی چه مکه  ئه خالقییه کان، له  ته فسیر که ڵک وه رده گرێ، قسه ی نه سته ق، 
الی نیچه  جۆرێک فه ننی ته فسیر و شڕۆڤه یه  و له  هه مان کاتدا بابه تێکه  بۆ هه ڵسه نگاندن )دۆلۆز، 
22:1383(. هه ربۆیه  نیچه  له  ڕێگه ی بۆچوونێکی ڕه چه ڵه ک ناسانه وه  ده گه ڕێته وه  بۆ سه رچاوه ی 

ڕه چه ڵه که کانیان.  سه رچاوه ی  دۆزینه وه ی  و  بیرکردنه وه کان 
مەسیح:  ئه خالقییه کانی  به ها  ڕه خنه ی   -4

ڕێگه ی  له   نیچه   بسه لمێنێ؟  ده یه وێ چی  نیچه    ئه مه یه،  ئه ویش  ده بێ،  ئاراسته   لێره دا  پرسیارێک 
ئاراسته کردنی دوو شێوه  به های ئه خالقی له  فه لسه فه ی خۆرئاوادا واته  ئه خالقی کۆیله  و ئه خالقی 
به ها  ده چوو  بۆ  وای  نیچه   هه ڵبسه نگێنێ.  ئه خالقییه کان  به ها  هه مدیسانه وه،  ده یه وێ  سه روه ر 
و  داوه   کیس  له   خۆیان  به های  بۆیه   هه ر  و  بوو ته وه   نیهیلیزم  تووشی  خۆرئاوا  ئه خالقییه کانی 
کات  هیچ  بڵێ  ده یه وێ  نیچه   مەسیحیدایه .   - سوقراتی  ئه خالقی،  له   ڕیشه ی  بوونه   به ها  بێ  ئه م 
جیاوازیيه کی بنه ڕه تی له  نێوانی ئه خالقی ڕاستگۆیی، و مەسیحی و ڕۆمیدا نیه ، ویستی ڕاسته قینه  
ئارمانه   ئه و  کۆیله ی  به ستووه ،  قۆراخه ی  هه ناویدا  له   فه لسه فه   و  مەسیحیه ت  که وا  جۆره ی  به و 
زاهێدانه یه ن که وا الیه نگره کانیان هه وڵده ده ن جۆرێک ویستی هێزی په ست و نه خۆش ئاسا به سه ر 
بکه ن)ئێستێرن،  ئاوێته ی  فریوداندا  ویستی  له گه ڵ  کاتدا  هه مان  له   و  بسه پێنن  ژیاندا  تۆخمه کانی 
ته نانه ت  و  ئه خالقی سوقراتیه   هه مان  مەسیحی  ئه خالقی  بۆده چێ  وای  نیچه   دیاره    .)136:1375
و  مەسیحدایه   ئه خالقی  له   بناغه یان  دیموکراسی  و  سۆسیالیزم  وه کوو  سیاسیه کانی  ئایدیۆلۆژیه  
باوه ڕیان به  یه کسانخوازیه  که  تاکوو  ئێستا، جگه  له  خه ون و خه یاڵ، هیچیان لێ نه که وتووه ته وه  

له  ویستی هیزدایه  .  بۆیه  هه موو شتێک  هه ر 
نه کرده وه .  ئه وتۆیان  کارێکی  هیچ  ترس  و  ڕق  تۆخمی  چاندنی  له   جگه   ئایین  و  مەسیحیه ت 
بیرکردنه وه   فۆڕمه کانی  هه موو  ده سه اڵت  و  لووتکه   ده گاته   کاتێک   ئایین،  ناو  شاراوه ی  نیهیلیزمی 
و ته نانه ت ژیان ده سڕێته وه  و شه ڕ وه کوو بابه تێکی کۆنکرێتی سه رگوێ ئه م زه ویه  ده سڕێته وه  و 
گوێى خۆی له  ئاستی شه ڕه کانی جیهان که ڕده کات. ئایین جیهانێکی دووبه ره کی وه کوو خێڕوشه ڕ، 
ئایین  ناو  شاراوه ی  نیهیلیزمی  دەخولقێنێ.  خراپ  و  چاک  ئیمان،  بێ  و  ئیماندار  سپی،  و  ڕه ش 
ده خولقێنێ،  داماو  و  کۆیله   و  گێژ  مرۆڤی  و  ده خنکێنێ  ژیان  ویستی  و  ئازادی  فۆڕمێکی  هه موو 
هەروەها  و  نادیاره  چاره نووسێکی  ماتڵی  و  قه ده ردایه   زه بری  له ناو  هێشتیان   که وا  مرۆڤێک 
ئه خالقه   به م  دژ  نیچه   ئه فالتوونییه.  خه یاڵی  جیهانی  هه مان  یان  ڕەهایی  ئارمانجی  خۆلقاندنی 
باس له  ئه خالقی سه روه ر ده کات، ئه و که سانه ی بۆخۆیان خاوه ن داهێنانن و له مپەڕێکن له به رده م 
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ئه خالقی کۆیله  و هه ربۆیه  سه ربه خۆ و ئازادن. 
کۆیله  ئه خالقی  تایبه تمه ندی   -5

به اڵم کۆیله کان ئه و که سانه ن، کۆمه ڵگای مرۆیی پێکدێنن، ترسنۆک، الواز و مام ناوه ندن و بوونی 
داسمه ن یان ناڕەسەنیان هه یه ، ئه و سه رده مه ی که وا سه روه ره کان، ده سه اڵتیان هه بوو و ئه خالقی 
ئه وەش   هه ر  ده زانی،  چاکه   به   ئه وه ی  سه روه ر  داڕێژرابوو،  بناغه ی  ئه وانه وه   له الیه ن  کۆمه ڵگا 
و  »خراپ  وشه ی  له   سه روه ره کان  بوون.  سه روه ره کاندا  ڕکێفی  ژێر  له   کۆیله کان  سه ریده گرت. 
به هاکانی  نه بوو  له وه   حه زیان  و  بوون  داهێنه ر  سه روه ره کان  به اڵم  وه رده گرت.  که ڵکیان  په ست« 
خۆیان به سه ر کۆیله کاندا بسه پێنن، ئه وان هونه رمه ند بوون و به هاکانی وه کوو »چاکه  و خراپه« 
سه رهیچ  به   بەهاکانیان  هه روه ها  و  هه بوو  کردنی  ستایش  و  پێهه ڵدان  الیه نێکی  سه روه ره کان  بۆ 
که سێکدا نه ده سه پاند. له م قۆناغه دا کۆیله کان  تووشی ڕق و قین یان »resentment« ده بوون، 
له   نیچه   مه به ستی  دیاره .  پێوه   هێگلی  په نجه ی  شوێن  نیچه دا،  بیرکردنه وه ی  قۆناغه ی  له م  دیاره  
واته   به کاردێنێ،  مەسیحی  ئه خالقی  بۆ  وشه یه   ئه م  ئه وه یه   نیچه   الی   resentment وشه ی 
و  ژیانه  له   بێزار  ناچێنێ.  تر  شتێکی  هیچ  نه بێ  ترسنۆکی  و  قین  و  ڕق  تۆخمی  ئایینی  مرۆڤی 
 .)98:1382 بکاته وه  )زه یمه ران ،  مرۆڤی سه روه ر  له   تۆڵه   ئه وه یه،   بۆ  کۆیالنه   به ها  ئه م  چاندنی 
لێده گرت،  به  مرۆڤی سه روه ر هه بوو، که ڵکی لێ وه رده گرت و ڕێزی  ئه وکاته ی  کۆمه ڵگا پێویستی 
ئه خالقییه کانی  وشه   ئه وسا  بخه ن.  به ند  و  کۆت  له   سه روه ره کان  ویستیان  نه ما،  مه ترسی  هه رکه  
ده کرد.  ناوبانگی  کۆیله   مرۆڤی  به هاکانی  ئه نجامدا  له   و  گۆڕا  باری  خراپە«  و  »چاکه   وه کوو 
یان  بێ  ده سه اڵته وه   له الیه ن  سا  باڵوده کاته وه ،  به ها  و  ڕێسا  و  یاسا  هه ندێک  کۆمه ڵگایه ک  )هه ر 
ده بیننه وه (.  له وه دا  قازانج  که س  هه ندێک  که   ئه وه ی  بۆ  ده کاته وه   باڵوی  کۆمه ڵگا  ئه وه یکه   خود 
ناوبانگی ده رکرد بۆ ئه وه یکه  مرۆڤی سه روه ر له  خشته  به رن و  هه ربۆیه  به هاکانی مرۆڤی کۆیله  
کرداری وه کوو بێ باکی ، بوێری ، سه رمه ستی الی سه روه ره کان به های نه ما و بزڕ بوو. خه ڵکی 
سه روه ره کان  دایه پاڵ  یان  »وشتر11«  کرداری  خۆیان،  الوازیه کانی  هێنانه وه ی  پاساو  بۆ  مێگه ل 
له   ئه خالقییه کان  به ها  له   ئاڵووگۆڕی  مێژوییه وه ،  ڕوانگه ی  له   وابوو،  الی  نیچه   )حه قێقی،99(. 
ئه م سیسته مه   به اڵم  پێدا.  په ره ی  ئاکاری مەسیحیش  و  پێکرد  یه هووده وه  ده ستی  ئایینی  ڕێگه ی 
ئه خالقیه  تا ئه و ڕاده یه  کاریگه ری له  سه ر ئه خالقی ئه ورووپی دانا و ئێستاشی له گه ڵ بێ، ئه خالقی 
ده مامکێکه   مەسیحی  ئه خالقی  نیچه،   بۆچوونی  به   کۆیالیه تیه ،  ئه خالقی  خۆرئاوادا  به سه ر  زاڵ 
ده س  له   که ره سه یه که   هه روه ها  و  مێگه ل  و  ئیراده   بێ  و  سست  خه ڵکی  ترسی  شاردنه وه ی  بۆ 
چه مکهكانى  هه ربۆیه    به هێز،  که سایه تی  و  به رز  مرۆڤی  وره ی  کردنی  الواز  بۆ  ناوه ند  مام  خه ڵکی 

11- مه به ستی نیچه  له  وشه ی وشتر ئه وه بوو، ئه م وشه یه  هێمای ئه خالقی دواکه وتوو و نه ریتیه  و ئه خالقی » شیر« 
ئه خالقی مرۆڤی سه روه ره .



47

فیكرو فەلسەفە75

وه کوو ویستی ئازاد و به رپرسیاری له  ڕاستیدا ده ربڕی حه زی ده رونی خه ڵکی الواز و کۆیله يه بۆ 
له   ڕقیه تی  و  ده وه ستێتەوه  ژیان  به   دژ  ئایینی  ئه خالقی  که واته   به رز،  مرۆڤی  له   تۆڵه سه ندنه وه  
تۆخمی  خه ماڵندنی  تر  که سانێکی  به   به زەییهاتن  بۆیه   هه ر  شادیهێنه ر.  غه ریزه یه کی  چه شنه   هه ر 
له  که سێک ده که یت، وره ی مرۆڤایه تی لێ زه وت ده که یت  به زه ییه وه  چاو  به   کۆیالیه تیه، هه ر که  
ڕێگه   مەسیحی  ئه خالقی  که واته   داده سه پێنی،  سه ردا  به   کۆیله ی  ئه خالقی  و  ده که یت  سووکی  و 
له  مرۆڤه  به رز و به هێزه کان ده گرێت و تۆخمی ترسی له  هه نادا په روه رده  ده کات )نیچه ،1387: 

.)100-101
نیچه  الی  ئه خالقییه کان  به ها  هه ڵسه نگاندنی   -6

خۆرئاوا  ئه خالقی  ئۆستوورانه ،  ئه م  ڕێگه ی  له   و  ده ک��ات  ئۆستووره   جۆر  دوو  له   باس  نیچه  
و  سوقرات  و  ئه قڵه   نوێنه ری  ئاپۆلۆن  دایۆنیسیۆس.  و  ئاپۆلۆن  ئۆستووره ی  هه ڵده سه نگێنێ. 
به ڵگه مه نده  و  چوارچێوه دار  ئاپۆلۆنی  ئه خالقی  داڕشتووه .  ئه خالقەيان  ئەم  بناغه ی  ئه فالتون 
ئۆستووره ی  له   به اڵم  هه یه .  عه قلی  بنه مایه کی  ئه خالق  شتێکی  هه موو  و  هه یه   ڕێسای  و  یاسا  و 
دایۆنێسیۆس دا، خودای سه رمه ستی و خۆشی، سه ما و هه ستی ژیانه . نیچه  کاتێ  باس له  به های 
ئه خالقی ده کات وه کوو جۆرێک به رهه می هونه ری که وا پڕه  له  داهێنان چاوى لێده کات. هونه رمه ند 
داهێنه ره  و به  بێ ئه وه ی که  بایه خ به  هه ڵسه نگاندن بدا، له وپه ڕی چاکه  و خراپه دا چاو له  به ها 
ئه خالقیه کان ده کات، هه ر بۆیه  مرۆڤی به رز نموونه ی هونه ر مه  ندێکه ، به  هه ستی ژیان گۆچکراوه . 
نیچه  هه ستی حه قیقه ت تێکده دات وهه ستی ژیانی له  باتی داده نێ و حه قیقه ت درۆیەکی گه وره ی 
مێژووه  بۆ هه ڵفریوانی مرۆڤه کان. ته نیا ژیان به های هه یه  و به س، نیچه  به ها جوانیناسه کان به سه ر 
به ها ئه خالقیه کاندا سەردەخات. هه ربۆیه  به هاکانی ئایین ترس و ملکه چی و کۆیالیه تی ده خولقێنن. 
خۆی  تایبه تی  به های  و  سه روه ره کانه   ئه خالقی  به رزی  نموونه ی  دایۆنێسیۆسی  ئه خالقی  که واته  
دیارده ی  له   به رباڵوتره   نیچه دایه ،  ڕه خنه کانی  له   كه  مەسیحی  ئه خالقی  وته زای  گه رچی  هه یه . 
ئه خالقی مەسیحی، به اڵم زۆربه ی ئایینه کان و ته نانه ت ئایدیۆلۆژیه  سیاسیه کانیش ده گرێته وه. بۆ 
ئه خالق  ئه خالق،  ڕه خنه ی  له   نیچه   مه به ستی  ناگرێ،  ئه ره ستۆ  ئه خالقی  له   ڕه خنه   نیچه   نموونه  
له   که وا  ده جووڵێته وه   ئه خالقانه  به و  دژ  خراپە«  و  چاکه   کتێبی »ئه ودیوی  له   نیچه   گشتیه .  به  
خۆرئاوا  فه لسه فه ی  یه خه ی  نیهیلیزمه ی  ئه و  ده ڵی:  نیچه   هه ربۆیه   ڕاده وه ستن.  سروشتدا  به رانبه ر 
مه رگی  خودایە«.  »مه رگی  ئه خالقییه کان  به ها  مه رگی  ئه خالقییه کانه ،  به ها  بزربوونی  به رنادا، 
خودا هەمان زاڵ بوونی ئه خالقی کۆیله یه  و به  گشتی نیچه  ده یه وێت فۆڕمی شیعر یان ئۆستووره  
به سه ر ئه قڵدا سەربخات. ڕه خنه کانی نیچه  له  به ها ئه خالقییه کان زۆر به هێزن، نیچه  پێمان ده ڵێ 
ئه وانه ی باس له  ئه خالق ده که ن ته نیا له  ڕوانگه ی هێزه وه  ئه م کاره  ده که ن و ده یانه وێت له  ڕێگه ی 
و  سیاسه ت  و  ئایینزاکان  و  ئایین  سه رجه م  بێنن.  بار  کۆیله   و  ملکه چ  مرۆڤ  تابۆوه   خولقاندنی 
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ئایدیۆلۆژییه کان ده یانه وێت ویستی هێز به  سه ر 
یان  ترس  ڕێگه ی  له   سا  بسه پێنن.  کۆمه ڵگادا 
په روه رده  کردنی مرۆڤی ده سه مۆ بێ، يان ئه و 
سیاسی  گه نده ڵی  و  پاره   خودای  که وا  هێز ەی 
تیژ  مرۆڤ  مێشکی  نیچه   ده یکات.  دونیادا  له  
ده کاتەوه و به  وریاییه وه  وره مان پێده دا چۆن له  
ده سه اڵت و ئایین و فۆڕمه کانی ژیان تێبگه ین. 
دزه   بکۆڵینه وه   گه نده اڵنه   ئه خالقه   له و  چۆن 
هێالنه   جاڵجاڵۆکه   وه ک  مێشک  ناو  ده که نه  
نیچه   ده خولقێنن!.  زەی��ن  بوتی  و  ده ک���ه ن 
پاش  ئه خالقی  فه لسه فه ی  له سه ر  کاریگه ری 
له   که سێکه   هایدیگه ر  تایبه ت  به   داناوه .  خۆی 
به رگی  و  جل  نیچه دا  نیهیلیزمی  کاریگه ری  ژێر 
ئه نتۆلۆژیه ی  به  به ردا کرد، فۆکۆی فه ڕانسه یی 
به اڵم  دیاره .  پێوه   نیچه ی  کاریگه ری  که سێکه  
نوێ  خوێندنه وه یه کی  گرینگه،  ئێمه   بۆ  ئه وه ی 
ڕه وتی  به   دژ  خوێندنه وه   ئه م  ئه خالقه ،  له  
ئه خالقی باوی فه لسه فیه، واته  هەمان ئه خالقی 
فێر  نیچه وه   له   ئه بێ  کانتییه.   - سوقراتی 
بنه مای  به بێ  ڕه خنه   به اڵم  ببن.  گرتن  ڕه خنه  
مرۆڤی  هه رده م  وایه   ته وسێک  وه کوو  مه عریفی 
له   ڕه خنه   نیچه   کاتێ   ده خولقێنێ،  کۆیله  
ئه خالق ده گرێ، ده زانێ پاشخانی ئه م ئه خالقه  

له  کوێوه  سه رچاوه ی گرتووه . 

 : سه رچاوه کان 
صادقي - 1 ،  هادي  فرانكنا  اخالق،  فلسفه  

1383 طه
2 - . اف  آر.  و  اخللالق  فلسفه  بلله  درآملللدي 

اتكينسون، سهراب  علوي نيا 1358 نشر مركز
داريلللوش - 3  ، نيچه  اخلللالق  شللنللاسللي  تللبللار 

آشوري 1379. آگه 
فراسوي نيك  و بد نيچه ترجمه داريوش - 4

آشوري 1387 خوارزمي 
5 - ، حقيقي  شللاهللرخ   ، مدرنيته  از  گللذار 

1378، آگاه 
نيچه ، ياسپرس ، ترجمه سياوش جمادي - 6

، 1369 ،ققنوس 
7 - ، مجتبوي  پاپكين،   ، فلسفه  كليات 

1369، حكمت 
فلسفه مدرن اروپايي ، سولومون ،حنايي - 8

قصيده كاشاني: 
نلليللچلله ، اسللتللرن ، تللرجللملله علللزت الللللله - 9

فوالدوند : طرح نو
مك - 10 الللسللايللدر   ، اخلللالق  فلسفه  تللاريللخ  

نشر حكمت  ، رحمتي  انشاءالله  اينتایر ، 
11 - Nietzsche. Robert.C.Solomon

2003
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بابەك ئەحمەدی
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لەدایكبوونی تراجێدی)زایش تراژدی( بە پێنووسی 
و  بایەخدار  پەرتووكی  هەوەڵین  لەواقیعدا  نیتچە 
گرینگی ئەوە، كە هەرچەند سااڵنێكی زۆر لە پێش 
چاپكردنی، واتە ساڵی 1886 خستیە بەر شااڵوی 
و سەرەكییەكانی  ئەسڵیی  بناغە  بەاڵم  ڕەخنەوە، 
ئەم پەرتووكەی وەالنەخست و ڕەتی نەكردەوە. بە 
پێچەوانەیشەوە ئەم بناغە ئەسڵیی و سەرەكییانە 
هەم لە )ڕەخنەگرتن لە خود( و هەم لە تاقمێكی 
و  بونەوە  دووپ��ات  نیتچە  نووسینەكانی  لە  زۆر 
هەروەتر سەلمێنراون. من لەم وانەیە بە چەشنێكی 
گشتی باسەكەم لە بەستێنی ئەم كتێبە و ڕوانگەی 
لەمەڕ هونەرمەند چڕ كردۆتەوە. باسێكی  نیتچە  
ناسینی الیەنە جیاوازەكانی  لەبۆ  ورد و چڕوپڕتر 
ئێستاتیكای  )جوانیناسانە(  تێفكرینی  و  هزر 
نیاز  بە  زۆر  ئەو  دیكەی  بەرهەمەكانی  لە  نیتچە 
ئەم  مەبەستی  لە چوارچێوەی  بەاڵم  پێویستە،  و 

وانەیەدا ناگونجێت و دێتە دەرێ.

حمەدی
ك ئە

 بابە
كتۆر

نووسینی: د

وەرد
حرانە

 بابەك سە
یەوە:

ە فارسی
و. ل

تایشی
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ەرمەند
«لە هون

»نیتچە
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تراجێدی«  »لەدایكبوونی  پەرتووكی  باسەكەی 
سەرنجدانی  كتێبە  لەم  و  هونەرە  لەمەڕ  تەواوەن 
یۆنانی  هزری  لە  فەیلەسووف  بناخەیی  و  قووڵ 
هزرڤانان  لە  زۆر  تاقمێكی  بكەی.  بەدی  دەكرێت 
لە  ژم��ارەی��ەك  لە  ئاڵمانیایی  فەیلەسووفانی  و 
گرینگترین نووسینەكانی خۆیان بەردەوام لە یۆنان 
خۆیان  ئەندێشەكانی  و  هزر  سەرچاوەی  چەشنی 
یا  یۆنانی  تراجێدی  لە  نیتچە  لێڕوانینی  ڕاماون. 
سوكرات،  پاش  فەلسەفەی  لە  هایدگەر  ڕوانگەی 
پەیوەندیار و گرێدراو بە داب و نەریتێكی دێرینە 
هەوەڵین  لە  یەكێك  ئاڵمانیدایە.  فەلسەفەی  لە 
دەقگەلێ كە هونەرناسێكی ئاڵمانیایی بە زانیاریی 
فەرهەنگی  لەمەڕ  فەلسەفی  بەرچاوی  و  گشتگیر 
یۆنانی نووسی، كتێبێكە بەناو )هزرگەلێك لەمەڕ 
الساییكردنەوە لە هونەری شێوەكاری و پەیكەرتاشی 
وینكلمان(( یوئاخیم  ))یۆهان  بەرهەمی  یۆنان( 
باڵوكرایەوە.  زایینی  1775ی  ساڵی  لە  كە  ە  
هونەرەجوانەكان  لەمەڕ  بوو  پەرتووكێك  ئەمە 
كارتێكەرییەكەی  هەروەتر  و  بابەت  پانتایی  كە 
بەرتەسك  قەڵەمڕەوە  ئەم  السەرووی  قات  چەند 
جوانی  )وینكلمان(  بەڕای  دەبوو.  سنووردارە  و 
فەرمان و هەرامەیەكی خودایی و زۆر پیرۆزە، كە 
ئافراندنی لە هونەری یۆناندا  نموونەی پڕ شكۆی 

بەدی دەكرێت. لەواقیعدا )وینكلمان( بە ڕوانین و 
سەرنجدان لە فەرهەنگی هزری یۆنانی جەختی كرد 
كالسیزمی  دزەكردنی  لەبەرامبەر  لەمپەرێك  هەتا 
بڕخسێنێت.  ئاڵمانی  هزری  نێوان  بۆ  فەڕەنسی 
ئەو لەم كاری خۆیدا سەركەوتوانە هەنگاوی دانا. 
)الئۆكین(  پەیكەرەكانی  زەنجیرە  بۆ  ئاماژەكانی 
كە لە )ڤاتیكان(دا دەپارێزران، بووە هۆی ئەوەی 
داڕێژێت  خۆی   گرینگەكەی  وتارنامە  لسینگ  كە 
و بنووسێت كە هەر لەم وانەیە قسەم لێكردووە. 
زمانی  یۆنانی،  هونەری  لە  )وینكلمان(  نرخاندنی 
دەوڵەمەندكردووە  ئاڵمانی  هونەری  ڕەخنەكارانەی 
هێناون  بەكاری  ئەو  كە  زاراوانەی  ئەو  زۆربەی  و 
لێ  كەڵكی  دواتردا  فەلسەفییەكانی  نووسینە  لە 
كە  یۆنانی  جوانی  ئارمانی  و  ئایدیال  وەرگیراوە. 
بەرهەمەكانی  لە  دواتر  ڕوو،  خستییە  وینكلمان 
)هانا  و  )هایدگەر(  تەنانەت  )نیتچە(،  )هیگڵ(، 
لە  بوو.  ساز  لێ  باسی  و  گۆڕێ  هاتە  ئارێنت( 
ئاڵمانییەكانی سەدەی هەژدەهەم  كاتیشدا  هەمان 
وەڕەزبوونی  یۆنان،  لە  ستایشتە  و  پەسند  بەم 
خ��ۆی��ان ل��ە ب��ارودۆخ��ی ڕام��ی��اری واڵت��ەك��ەی��ان 
و  سازبوون  خولیای  جۆرێك  ئەمە  نیشاندەدا، 
و  سەربەخۆ  حكۆمەتێكی  و  سیستەم  ڕێخستنی 
ئازاد و پشت بەستوو بە ڕەزامەندی جەماوەر بوو. 

بابەك ئەحمەدی
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)وینكلمان(  و  )هێردێر(  وێنەی 
شارێكی  وێ��ن��ەی  ل��ە) ئ��ەس��ی��ن��ا( 
جەماوەر،  لەوێدا  كە  بوو  سەربەخۆ 
ساخ و ساڵمەت و سەرخۆش بوون 
و لە كەرەسەگەلی هاوشانی ڕامیاری 
و كۆمەاڵیەتی بەهرەمەند بوون. لەم 
كۆیلەداری  بۆ  ئاماژەیەك  دەقگەلە 
و  ب��ەرت��ەس��ك��ب��وون  و  ئەسینایی 
ئەسینایی  دێمۆكڕاسیی  تەنگایی 
زۆر  )شیلێر(  و  )گۆتە(  نەدەكرا. 
لە  ڕیالیستانەتر  و  خ��واز  واق��ی��ع 
یۆنانیان دەڕوانی، بەاڵم ئەوانیش لە 
هەر دەرفەتێك سوودیان وەردەگرت 
و  تاكەكەسی  گرینگی  هەتاكوو 
فەرهەنگی  لە  تاكخوازی  بلیمەتی 
بە  و  بهێننەوە  وەب��ی��ر  ی��ۆن��ان��ی 
فێركارییەكی  خۆیان  هاواڵتییانی 
)شیلێر(  ب��ك��ەن.  پێشنیار  ن��وێ 
فێركاری  پ��ەرت��ووك��ی)ل��ەم��ەڕ  ل��ە 
سیستەم  لە  مرۆڤ(  جوانیناسانەی 
شێوەیەك  بە  یۆنانی  جەماوەری  و 
و  ڕوانگە  ئەم  بتوانێت  كە  دواوە 
بهێنێتە  خ��ۆی  پێشڕەوەی  دیدگا 
و  تاك  نێوان  لە  نابێت  كە  گۆڕێ 
بڕەخسێت.  دژایەتییەك  كۆمەڵ 
تاك  هەر  ئەسینادا  لە  كە  ه��ەروا 
لە  ب��وو  چركەساتێك  كەسێك  و 
خواست و ویستی هەمووان. وێنایەك 
لە  كۆمەڵ  و  تاك  هاودەنگیی  لەم 
بیروبۆچوونە سۆشیالیستییەكانیشدا 
ڕخسابوو، هەر خوێنەرێكی بەرهەمە 
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لەوانە  نموونەگەلێك  م��ارك��س  بەرایییەكانی 
گشتی  بە  و  ئەسینا  دێمۆكراسی  وەبیردەهێنێت. 
فەرهەنگی یۆنانی بەالی ڕۆمانتیك خوازانێ وەكو 
بایەخگەلی  كانگای  )كالیست(  و  )هۆڵدێرین( 
هەر  ب��ە  فەیلەسووفانیش  و  زان���را  م��ەع��ن��ەوی 
هێندە  بەزمە  ئەم  و  لێدەدا   ئاوڕیان  بۆنەیەكەوە 
ڕادەیە  ئەو  هەتا  سەند  پەرەی  و  پێدرا  درێژەی 
)لەدایكبوونی  پەرتووكی   1872 ساڵی  لە  كە 
تراجێدی(ی )نیتچە( باڵوكرایەوە، كاری داهێنەرێك 
ڕەخنەكارییەكانی  ڕادیكاڵترین  كە  دەسیپێكرد 

ڕۆژگار و سەردەمی مۆدێڕنە.
 لە كۆتایی وانەی چوارەمدا ئاماژەم بۆ  ڕەخنەی 
بڕیارە جوانیناسانەكەی كانت كرد.  نیتچە لەسەر 
لەوێ دیمان كە نیتچە، كانت بەو مەسەلە تاوانبار 
دەكا كە لە فەلسەفەی هونەری خۆیدا لە)خوێنەر- 
داهێنەرەكەی،  لە  نەك  و  ئاوڕدەداتەوە  بیسەر( 
بوونی  )لەدایك  واتە  نیتچە  كتێبی  لە  لەواقیعدا 
بڕیارەكان،  بنچینەی  و  باس  تراجێدی( سەنتەری 
ئەم  و  هونەرمەندە  لە  سەرنجدان  و  ئاوڕدانەوە 
لە  تێپەرین  و  گ��وزەردان  بۆ  جەختێكە  بەرهەمە 
ئەم  ڕوونكردنەوەی  هەروەتر  و  بلیمەتی  چەمكی 
كێیە.  سەربەست  و  ئازاد  هونەرمەندی  كە  خاڵە 
میتافیزیكی  چەمكێكی  بە  پەرتووكەكە  ب��ەاڵم 
دەسپێدەكا: نەهێنییەك لە ناخی جیهاندایە كە ئەم 
ژیانە لەبەرچاوی ئێمە خۆفناك و تراجیدك دەكا. 
پەرتووكی)وەهای  لە  نیتچە  ئەمە  دوای  ساالنێك 
ژیانی  ك��ە:  دەنووسێت  ه��ەروا  زەردۆش���ت(  وت 
مرۆڤ  ترسناكە، و ئێستایش هەر بێمانایە. لەم 
وشەی)ئێستا(یش واتایەكی قووڵ شاردراوە، لە بێ 
پێمان  و  دووركەوتوونیەتەوە  شۆپێنهاوێر  هیوایی 
ناوەتەوە قەڵمرەوی شەك و گومانەوە. نیتچە هەر 

لە هەوەڵین هەنگاو پێمان دەڵێ دەسی بە)بەڵێ 
تراجێدی(  )لەدایكبوونی  لە  ك���ردووە(  گۆیی، 
هونەر  لە  گرتن  یارمەتی  بە  كە  دەخوێنینەوە 
تراجێدیكی  ئاڕاستەی  لە  و  ترسە  لەم  دەتوانین 
ئێرە  هەتا  تێپەڕین.  و  كەین  قوتار  خۆمان  ژیان 
شۆپێنهاوێر  هزری  لە   ڕادیكاڵ  دابڕانێكی  هێشتا 
لە  دوات��ر  سااڵنێك  بەاڵم  بكەی،  بەدی  ناتوانی 
دەشێ  دەڵێ  نیتچە  لە خود( )1886(  )ڕەخنەی 
هزری   دژایەتیی  لە  هێمانەگەلێك  كتێبە  لەم  هەر 
هێمانەگەلە  ئەم  بەاڵم  بكەی.  بەدی  شۆپێنهاوێر 
نیتچە  كتێبەكەی  سەرەكیی  ناوەڕۆكی  كامانەن؟ 
ئێستای  هونەری  بەڵكو  یۆنانی،  تراجێدی  نەك 
دەدوێ��ت  زۆر  هەوەڵیان  لە  نیتچە  ئۆروپایییە. 
دووهەمیدا  لەگەڵ  خواستەكەی  و  ب��اس  ب��ەاڵم 
بووە  چیان  یۆنانییەكان  بەڕاستی  چڕدەكاتەوە. 
نیتچە)وەكو  دواوە؟  زۆر  لەوان  هزرڤانە  ئەم  كە 
بە  یۆنانییەكان  كە  بیروباوەڕەیە  لەو  هایدگەر( 
باشی لە نهێنی ئەو جیهانە شاراوەیە ئاگایاربوون. 
مەزنایەتی ڕۆحیان ئەوە بوو ملكەچ و فەرمانبەری 
دژایەتیشیان  بەڵكو  ن��ەدەب��وون،  جیهانە  ئ��ەو 
بۆ  هونەر  ئەوێستان،  لەبەرامبەری  و  نیشاندەدا 
بوو.  جیهان  بە  گوتن(  )بەڵێ  واتای  بە  ئەوان 
خودای  دیۆنیزۆس  بووە.  گۆ(  )بەڵێ  دیۆنیزۆس 
دەربڕینی  سەرخۆشییەكان،  و  ش��ەراب  جێژن، 
و  وارسكە)غەریزە(  لە  بووە.  خۆشی  و  ڕووناكی 
ویست ئەدوا. بە بێ ئەوەی خۆی ترس و تاتێلی 
و  )گیان  كە  زانیبووی  شۆپێنهاوێر  بنیشێت.  لێ 
ڕۆحی جیهان( ویست و خواستە، بەاڵم خۆی لەم 
ئێمە  دیۆنیزۆس  دەترسا.  ناكۆتایە  توانا  و  هێز 
فێر دەكات كە لە خواست و ویستی خۆمان نابێت 
تووشی مەترسی بین و تەنانەت تووش شەرمیش 
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زۆری��ش  ب��ەوە  گەیشتن  بە هۆی  بەڵكو  نەبین، 
تری  جێگەیەكی  لە  بین.  شادومان  و  سەرخۆش 
)لەدایكبوونی تراجێدی( دیۆنیزۆس بە هاوشێوەی 
بەربەرەكان و تایتانەكان زانراوە. ئەو كەوشەن و 
سنوور ناناسێت و لە ڕێگاكەیدا لەمپەر و كۆسپێك 
مل  بەاڵم  ترسێنەرە،  جیهان  ناهێڵێتەوە.  بە جێ 
واڵمدانەوەی  بەڵێ  بە  وات��ە  ترس  لەبەر  ن��ەدان 
و  هێز  لەبەرانبەر  و  جیهان  شەڕی  بانگەهێشتی 
خۆی،  تینی  و  هێز  دامەزراندنی  و  دەسەاڵتیدا 
ئ���ازادە.  و  سەربەخۆ  مرۆڤێكی  ك��اری  دی���ارە 
دێتە  كۆتایییە،  بێ  ئەنجام  بێ  خۆی  دیۆنیزۆس 
سەما، چوونكا سەما بێ كۆتایی لەش و پەیكەر 
و  ڕەتدەكاتەوە  شوێن  دەكات.  ئاشكرا  فەزادا  لە 
خودی )زات( مۆسیقایە. نیتچە لە زاری )شیلێر(
ئافراندن،  لە  بەر  شاعیر  كە  دەگێڕێتەوە  ەوە 
دەیهەوێت  كە  شتەی  لەو  تەكووز  وێنەیەكی  هیچ 

حاڵەتێكی  )تەنیا  بەڵكوو  نابینێت  بیڕەخسێنێت، 
مۆسیقایی( هەست دەكات. سەرەتا ئەم حاڵەتەیە، 
پاشان شێعر، مۆسیقا هونەری دیۆنیزۆسە، بەاڵم 
هونەری دیداری )وەك شێوەكاری و پەیكەرتاشی( 
هی ئاپۆلۆنە. ئاپۆلۆن الیەنێكی دیكەی فەرهەنگی 
و  كەوشەن  نوێنەرایەتی  ڕوو.  دەخاتە  یۆنانی 
چوارچێوەكان دەكا. وەكو تیشكە، هەموو شتێك 
دیاری دەكاو )لە شوێنی خۆیدا دایدەنێت( ئاست 
سەردەخات،  تیشكی  و  ڕووندەكاتەوە  ئەندازە  و 
تاكمەندیش.  بناغەی  و  شوێنگە  )ه��ەروەه��ا( 
وزەی  و  هێز  هەردوو  بەیانكەری  یۆنانی  هۆنەری 

دیۆنیزۆسی و ئاپۆلۆنییە.
ژیان ترسێنەر و نالەبارە. ئاپۆلۆن سیمای ژیان بە 
ڕووبەندێكی ئێستاتێكی)جوانیناسانە( دادەپۆشێت 
و لەبەر ئەوەی كە جەخت دەكا هەتاكو دزیۆییەكان 
بشارێتەوە، ڕووبەندێك كە ساز دەكات ڕەوشتی و 
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بنچینەكان  و  ئایدیالەكان  لە  ئاپۆلۆن  ئاكارییشە. 
بێتوو  ئەگەر  شتێك  هەموو  بە  و  پەیڤەوە  دێتە 
بە  تەنانەت  بن،  ژیان  بناغەكانی  پێچەوانەی  بە 
پەیكەرتاشی و چیرۆكە  لە  ژیانیش )نا( دەڵێت، 
لەو  دەڵێت:))  نیتچە  هۆمێریدا  پاڵەوانییەكانی 
ساكارییە زێدەڕۆییانەی هۆمێرییە(( ورەی ئاپۆلۆنی 
لە  و  )ڕافائێل(  شێوەكارییەكانی  تابلۆ  لە  زاڵە. 
ملكەچی و فەرمانبەری ئایینی ئەویشدا هەمیسان 
ال  یەك  چشتەكان  كە  ئاپۆلۆنییە  وزەی  ئەمە 
دەكاتەوە. ژیان ترسێنەرە، بەاڵم لەویش ناحەزتر 
كەواتە  ژیانە.  ویستی  و  وازهێنان  خۆفناكتر  و 
ژیان  بۆ  بەر،  دەگرێتە  تر  ڕێگەیەكی  دیۆنیزۆس 
ئامێز دەكاتەوە لەبەر ئەوەی گۆڕانكاری بەسەردا 
بێنێت. بە تەواوی دڵ و گیانییەوە ئەوە دەخوازێ 
ستایشتی  نیتچە  و  بكێشێت  گیانی  ئەوەی  لەبەر 
ژیان لە هەر شتێك كە لەگەڵ ویست، هێز و خواست 
ئاوازە  بۆ  ئاماژە  ئەو  دەك��ات.  بێت،  هاوهەنگاو 
ئۆستوورەییەكان )هەڵقەی نیبلونگەكان( دەكات و 
ستایشتی )واگنێر( دەكات چوونكە نهێنی گرێدانی 
پێی  و  دەرككردووە  ژیانی  و  مۆسیقا  ئۆستوورە، 
زانیوە. چەند ساڵ دواتر ئۆپێڕای )پارسیڤال( بە  
وابوو  پێی  چوونكا  دەخات.  وەال  وەرەزبوونەوە 
و  ڕۆح  ملكەچی  و  فەرمانبەر  بووەتە  )واگنێر( 
ورەی ئایینی. دیۆنیزۆس لە بناغەكان هیچ ناڵێت، 
كۆچ  و  هەاڵت  لە  دەڕەخسێنێت.  ژیان  بەڵكوو 
ڕێگەی  و  هەڵدەگەڕێتەوە  پەرێزانە  دوورە  نشینی 
ناكات.  درێژخایەنی شۆپێنهاوێر ستایشت  چارەی 
بەاڵم نیچە پەسەند و باوەر دەكات كە ڕێگایەكی 
دوا  كە  هونەرە  تەنها  ئەویش  كە  هەیە،  دیكەش 
ترسێنەری  ڕوخساری  واتە  هونەر  دەكات.  قسە 
ڕووبەند  بە  و  ڕوو  دەیخاتە  و  دەرئەخات  ژیان 

دەقی  لە  نیتچە  دواتر  ساڵ  چەند  دایناپۆشێت. 
هەرچیی  دەڵێت:»  خراپە(  و  چاكە  )لەسەرووی 
قووڵترین  بەاڵم  ڕووبەندە،  لە  حەزی  بێت،  قووڵ 
لە  كات  وەڕەزن«.  تەمسیل  و  وێنە   لە  شتەكان 
نیتچە  دادەن��ێ��ت،  م��ەودا  كەتوار  و  ئێمە  نێوان 
بە  زمان  بەكاربەرانی  هەموو  چەشنی  شاعیران 
الفزەن و درۆزن دەژمێرێت، بەاڵم بەم بیرە پشتی 
هێژایەن  ئەم  خاوەنی  شاعیران  كە   ئەستوورە 
ئەمەش  و  ناڵێن  ڕاس��ت  دەزان��ن  »خ��ۆی��ان   كە 
زۆر  و  ڕوو  كەسێكی  هونەرمەند  ناشارنەوە«. 
ڕاشكاو بێ پێچ و پەنا و بێ گیر و گرفتە، قووڵ 
تێدەهزرێ و بوێری ئەوەی هەیە بە ژیان )بەڵێ( 
ئەگەر  )كە  نییە  چاك  كە  جیهانێك  بە  بڵێت، 
چاك ببوایە ئیدی بەڵێ وتن پێویستی بە بوێری 
بەرچاو(.  دەكەوتە  گەمژانە  هێندەش  و  نەدەبوو 
)غەریزە(  وارسكە  و  ویست  دیۆنیزۆسی  هونەری 
و حەز و خولیای السار بۆ ئازادی و سەربەستی 
و شادومانی دەهێنێتە گۆڕێ و ستایشتی دەكات، 
لەبەر ئەوەی كە عەوداڵی چێژ و لەزەتێكی سەرترە 
نێو  لە  گشتیترە.  سەرخۆشبوونێكی  خوازیاری  و 
ئەم سەرخۆشبوونە دیۆنیزۆسی و مەسیحییەت هیچ 
نیتچە  وەدیارنەكەوتووە.  ئاشتی  لەبۆ  دەاڵقەیەك 
دەژمێرێت  بە سووك  كۆیلەكان  ڕەوشتی  و  شێوە 
ناتەواو  و  ناقس  كاری خودایەكی  و جیهانێك كە 
و النەواز و ئێشكێشە بە هیچ دەزانێت. دابڕانێكی 
نیتچە دەكات كە  لە  وا  كۆیلەیی،  بزاڤی  لە  وەها 
ژیان  لە  جیابوونەوە  ساتەوەختی  )لە  بڵێت: 
جیاببینەوە  نائۆسیكا  لە  ئۆلیس  چەشنی  دەبێت 
))واتە، پتر نزابێژی بوو هەتا ئەڤینداری بێت((. 
لە خودای سامی كە نیتچە بە دوژمنی خۆی داینابوو 
گەڕێین، بەالی جیهانی یۆنانی بگەڕێینەوە كە نیتچە 
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زۆری  تامەزرۆیی دەكرد. دەیوت یۆنانیان زۆر بە 
فەرهەنگ  كە  دەركەوتبوو  بۆیان  و چاكی  شیاوی 
ئاپۆلۆنی.  دیۆنیزۆسی  هێمانەگەلی  لە  ئاوێتەیەكە 
ڕەنگە بكرێ ئەمەیش بدركێنین هاونیهادەیەكە لە 
هێزی ژیان)دیۆنیزۆس( و ئەڤین)ئاپۆلۆن( كە بە 
بەاڵم  خەیاڵپەروەرییە.  وزەی  و  تین  چەشن  هەر 
نیتچە ئەڤین بەالوە نانێت و لە شێوەیەكی نوێی 
گیانە سەربەستە  بەو  ئێستا  دەدوێت.  ئەڤینداری 
دەگەین كە هێزی ژیان و خۆشویستنی بە یەكەوە 
كە  كەسەی  ئەو  بلیمەت،  هونەرمەند،  گرێدەدا: 
چەشنی دیۆنیزۆس دەڵێت: )بەڵێ(. سەرەڕۆیی، 

جیابوون لە كۆمەڵ و نیتچە پێی دەڵێ: 
)خولیای  ك��ە  كەسێك  )دەج���ال���ی(. 
مسیانیك( الدەخات، بۆ ئەوەی كە خۆی 
كەسێكە  بەسە.  ئەو  بۆ  ئەمەش  و  هەیە 
بەالوە  گەلەكان  و  بەرەكان  ئارمانجی  كە 
پلەوپایەی  لە  خ��ۆی  چوونكە  دەنێت، 
تاكەكەسیدا هەیە و ئەمەش بۆ ئەو بەسە. 
دوژمنی  دەبێتە  نیتچە  ئەمەیە  لەبەر 
سۆشیالیزم،  و  دیمۆكراسی  سەرسەختی 
كۆمەڵ  لە  پێغەمبەرێكە  هەوەڵین  نیتچە 
فەیلەسووفەی  ی��ەك��ەم  ئەمە  ب��ێ��زارە، 
خۆی  بۆ  هاورێیانێك  دەیەوێت  داهاتوو، 
پەیجۆری  داهێنەری   « بكات:  پەیدا 
گاگەلەكان  و  كەالكەكان  نەك  هاوڕێیانە، 

و ئیمانداران«.
ن��ی��ت��چ��ە )ب���ە ش���ەك و ئ���ەگ���ەرەوە( 
دەكات  ستایشت  )شلگێل(  بڕیارەكەی 
هاوچڕان  ئەسینایی  تراجێدیای  لە  كە 
شایانی  پتر  ئادیالن،  بینەرگەلی  هەمان 
چ��االك.  كایەگێڕانی  ت��ا  ڕووداوەك��ان��ن 
)شیلێر( لەگەڵ  تر  جێگایەكی  لە  نیتچە 
وەكوو  هاوچڕان  دەیوت  كە  دەبێت  هاودەنگ  دا 
لەمپەر و بەربەستێكن لە بەرامبەر هێرشی كەتوار 
جیهانی  لە  ئێمەیان  هەمیشە  ئ��ەوان،  )واقیع(. 
ڕوانگە  و  دیدگا  لەم  نیتچە  ڕاگرتووە.  تراجێدیا 
هاوچڕان  كە  دەكاتەوە  نزیك  خۆی  ئەمڕویییە 
بەم  و  خەیاڵین  دوونیای  ڕاستەكیی  خاوەنانی 
پێیە هەم شایەتن و هەم بینەری ئایدیالین. یەك 
تراجێدی(  )لەدایكبوونی  گرینگی  تایبەتمەندیی 
بەاڵم   . دەق(ە  چەمكی)جیهانی  لە  نزیكایەتیی 
لەمەڕ ئەم شتەوە نابێت ئێمە زێدەگۆییش بكەین، 
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لەبەردەمی  گەورە  لەمپەرێكی  و  كۆسپ  چوونكە 
نیازی داهێنەر(.  نیتچە داچەقابوو: ) قەست و  
ب��ەردەوام  نیتچە  كە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  ب��ووە  ئەمە 
یەك  بە  گەورە  زەینی  دوونیای  و  دەق  جیهانی 
بەیانگەری  بە  هونەرمەند  و  بات  قەڵەم  لە  شێوە 
بەاڵم هەمیسان  بكات.  پێناسە  ژیان  ڕاستەقینەی 
ل��ەس��ەر الی��ەن��ی پێشڕەوی  ه��ەوڵ  ح��ەز دەك���ەم 
بەیانكەری  هونەرمەند  بكەم.   نیتچە  باسەكەی 
زندەگییە. لە حاڵێكدا مۆدێڕنیتە ژیان بە هەزاران 
فێڵ و كەڵەك دەشارێتەوە. لە ژیاری مۆدێڕندا كە 
)و  هاودەنگن  و  هاوشان  ئەزبەنیگەری  و  زانست 
پێكبەستراویی  لە  كە  بوو  هزرڤان  یەكەم  نیتچە 
زانین و دەسەاڵت دواوە(، نهێنییەك حەشاردراوە. 
لێی  ب���ەردەوام  نیتچە  ك��ە  جێیەك  ن��اخ��دا،  ل��ە 
ژیارە  ئەم  ئاكام  لە  كە  ڕوودەدا  شتێك  دواوە، 

دەتەقێنێتەوە . 
و  ك��رچ  وارسكەیی،  كێویلە،  و  دڕننە  هێزێكی 
هونەرمەند  تێدەگات؟  لەمە  كێ  گەنج.  ك��اڵ، 
)لەدایكبوونی  لە  زەردەش���ت.  فەیلەسووف،   -
ئەم  نیتچە،  بەرهەمەكانی  دوایین  هەتا  تراجێدی( 
بە  نیتچە  زۆر جار  فەیلەسووفە)كە   - هونەرمەند 
هەروەك  كردووە(  ناوزەدی  داهاتوو  فەیلەسووفی 
نوێباوەكان  بایەخە  داهێنەری  و  ژیان  داوەری 
دەرئەكەوێت. هاوڕێكانی ئەو هەڵۆ و مارن ))لە 
ژێر  لە  گیانلەبەران  وشیارترین  و  ترین  خۆبایی 

تیشكی هەتاودا«. 
م��ژدەدەری  ئەم  هونەرمەند،  واقیعدا  لە  ب��ەاڵم 
نوێباوەكان هەمیشە تەنیایە: »ئەو كاتەی كە لە 

تڕۆپكدام ، بەردەوام خۆم بەتەنیا دەبینم«. 
زەردەشت هەر كە دەگاتە ماڵێك دەڵێت:

»ئەی تەنهایی! ئەی خانووەكەم، تەنهایی دەنگت 

دەدوێت.  لەگەڵمدا  خەمڕەوێنانە  و  خۆش  چەن 
ڕووناكییە.  و  ئاواڵەیی  هەیە  هەرچی  تۆ  لەالی 
لێرەدا كاتژمێر و ساتەكانیش بە شێنەیی بەسەر 

دەچن و تێدەپەڕن«. 
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سالڤۆی ژیژەك
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دەربارەى 

ی ژیژەك
سالڤۆ

پێشكەوتووە  توێژەری   )1949( ژی��ژەك  سالڤۆی 
لوبلیانا،  زانكۆى  لە  سۆسیۆلۆژیی  پەیمانگای  لە 
سلۆڤینیا، شوێنی لەدایكبوونی. هەروەها پرۆفیسۆری 

میوان بووە لە چەندین زانكۆى ئەمەریكادا. 
نەیتوانیبوو  ژیژەك  ڕەسمییەكەى،  خوێندنە  دواى 
ئ��ەوەى  )لەبەر  وەربگرێت  ئەكادیمی  پۆستێكی 
ب��ەڕواڵ��ەت پ��ێ��دەچ��وو ب��ە ئ��ەن��دازەی��ەك��ی ت��ەواو 
ماركسیست نەبووە( و لەبەر ئەوە وەكو وەرگێڕێك 
دەستی بەكاركردن كرد. لە 1970دا، ژیژەك كۆمەكی 
ئەم  كرد،  لوبلیانییەكان  الكانییە  دامەزراندنی  بە 
پێكهاتبوو،  گەنج  ڕۆشنبیرێكی  كۆمەڵە  لە  گروپە 
كە پەیوەندییان بە الكانەوە هەبوو. )خودی ژیژەك 
ماوەیەك لە پاریس لەگەڵ الكان و ژاك ئالن میلەر 
 »Problemi« كاریدەكرد(. ئەم گروپە گۆڤاری
دەردەكرد، بەشداریكردنەكانی ژیژەك لەم گۆڤارەدا 
زێتر ڕەهەندی شیعری یاخود الیەنی نوكتەییانەیان 

ی بێل
تیمۆت

ێل و 
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هەبوو. جارێكیان بەناوێكی خوازراوەوە تێڕوانینێكی 
نووسی،  خۆى  كتێبێكی  ئاراستەى  نێگەتیڤانەى 
لە  یاریكردنانە  ئەمجۆرە  بوو.  الكان  دەربارەى  كە 

بەرهەمەكانی دواتریشیدا دەبینرێن.
زێتر ژیژەك بەهۆى ئەو تەفسیرانەوە دەناسن، كە بۆ 
كولتووری ئاپۆرە )عامە(، بەتایبەت فیلم و تەلەفزیۆن 
كردوونی )لە فیلمەكانی ئەلفرێد هیچكۆكەوە بیگرە 
تا دەگاتە ماتریكس و بەرنامەى ئۆپێرای ڤینفرای(، 
لە  كۆمەڵێك  ڕوانگەى  بە  زێتر  نووسینانەیدا،  لەم 
بەرهەمە تیۆرییەكانی ماركس و الكان و چەندانێكی 
ڕوودەكاتە  دیكە، 

ئەم الیەنانە. بەم هۆیەوە، هەندێك كەس، زۆرترین 
كارەكانی ئەو بە درێژدادڕی و ئاستێكی نزم دادەنێن. 
هەڵبەت ئەمە بەم جۆرە نییە. لە هەموو بەرهەمەكانیدا، 
كولتووریی  تیۆریی  ئەوەى  بۆ  هەوڵدەدات  ژیژەك 
بەرەوپێشەوە بەرێت، كە چەمكە دەروونشیكارییەكان 
لەگەڵ چەمكە  -بەتایبەت الكانی - چەمكی سووژە 
ماركسییەكانی وەكو ئیدیۆلۆژیی و مێژووی سیاسیی 
بەیەكەوە گرێ بدات. لەو زنجیرە كتێبەى لە دەزگاى 
)»لەوێ  بەناوونیشانی  باڵویكردوونەتەوە  ڤێرشۆ 
و  ڕوون  وەسفێكی   ،)Where it was بوو« 
لە  كە  دەك��ات،  سیاسییە  ڕیسكە  ئەو  بۆ  ئاشكرا 
بوونی  ڕۆشنبیرانەدا  مەترسیداری  ناڕوونی  كایەى 
هەیە: »لێكگرێدانی تەقینەوەئاسای دەروونشیكاری 
هۆى  دەبێتە  ماركسیستی  فكری  نەریتی  و  الكانی 
ئەو  كە  ب���ەردەوام،  و  دینامیكی  ڕزگاربوونێكی 
پێشگریمانەكانی  تاوەكو  پێدەبەخشێت  توانایەمان 
خولگەیی سەرمایە بخەینە ژێر پرسیارەوە«. ژیژەك 
ئەوەى  بۆ  بەكاردەهێنێت  الكانی  دەروونشیكاری 
بتوانێت بە تێگەیشتنێكی تایبەتی سووژە بگات، ئەو 
دەژیت  شتەكاندا  رێكێتی  خودی  لەنێو  سووژەیەى 
ئەم  لۆژیكی  ڕێگەیەك  بەچەند  كە  كاردەكات،  و 
دواییەى كەپیتالیزم دیاردەخات و هەڵیدەگەڕێنێتەوە 
- خولگەى سەرمایەى دواتر لەنێو دەبات - كەواتە 
ئەو  ئاراوە،  نوێى هەبوون دەهێنێتە  ئەگەری  چەند 

سالڤۆی ژیژەك
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هەبوونەى لەم جیهانەدایە و پەیوەندی بەوانیدیكەوە 
گرتووە. 

ژی�����ژەك ڕەخ���ن���ە ل���ە ت��ی��ۆری��ی س��ووژەی��ەت��ی 
كۆمەاڵیەتی  وەرچەرخانی  و   )Subjectivity(
)Social Transformation( جودیت بەتلەر 
دەگرێت، ژیژەك باوەڕی وایە ئەم تیۆرییەى بەتلەر 
ناتوانێت خۆى لە سەنگەری پانتای سیمبولی ڕزگار 
بكات. بەدیدی ژیژەك، ئەو ڕوانگانەى وێرانكارانەن 

و ئازاری جێندەرێتی دەدەن و بەتلەر بە زەرووری 
شتە  ل��ەو  پشتگیری  »سەرەنجام  دەیانبینێت، 
دەكەن، كە بڕیاربووە وێرانی بكەن«، لەبەر ئەوەى 
پانتای سیمبولی »پێشتر دەرفەت و توانستی بەم 
بەمجۆرە  ژیژەك  داوە«؛  ‘سەرپێچییەكان‘  بوارەى 
لە  »بریتییە  دەك��ات:  سیمبولی  پانتای  وەسفی 
ماتریكسێكی سیمبولی گەورە، كە لە نێو كۆمەڵێكی 
پراكتیسە  و  ڕیتوال  و  دام��ەزراوەك��ان  ب��ەرب��اڵوی 
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ئەم  بووەتەوە«.  بەرجەستە  ئیدیۆلۆژییكییەكاندا 
داكوتاوە  ڕیشەى  قوڵی  بە  ئەوەى  »لەبەر  پانتایە 
ناتوانێت  بۆیە  جەوهەرییە،  و  زاتی  هەبوویەكی  و 
بێدەستەاڵتەكانی  و  پەراوێزییەكان  ژێستە  لەالیەن 
لەنێو  و  بكرێت  الواز  جێبەجێكارەوە،  جێگرەوەى 
)س��ووژەى  ك��ردوون  وەسفی  بەتلەر  كە  ببرێت«، 

هەستیار، ل208(.
بە  پ��ەرە  تاوەكو  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  الك��ان  بۆ  ژی��ژەك 
كە  سیاسیی،  ك��ردەى  دەرب��ارەى  بدات  تیۆرییەك 
ناتوانێت شوێنێكی  تیۆرییەدا هەرچەند سووژە  لەو 
لە  تاوەكو  بكات  فەراهەم  گشتگیر  و  یونیڤێرسەل 
دەرەوەى سنووری  بچێتە  و  بووەستێت  بەرانبەریدا 
بەرانبەردا  لە  ب��ەاڵم  سیمبولییەوە،  دەستووریی 
توانستی ئەوەى هەیە بە چەشنێك كردار بنوێنێت، 
كە »هێزی هیپۆنۆتیك«ی ئەو دەستوور و پانتایە 
ئەم »كردە ڕەسەنە«  بەرێت.  لەناوی  و  بشكێنێت 
لە  نییە  یەكێك  بە سانایی   ”authentic act“
چەند ئۆپشن)هەڵبژاردن(ێكی باوی نێو دەستووری 
شتەكان، بەڵكو لە ڕاستیدا، ئەو كردارەیە، كە فێڵ و 
گزی ئەو دەستوورە ئاشكرا دەكات و ئەو دەستەاڵتەش 
بەسەر سووژەدا  هەیمەنە  كە  دەبات،  نەمان  بەرەو 
نوێی  فەزایەكی  بۆ  ڕێگە  ڕووەوە،  لەم  دەك��ات، 
بەمجۆرە،  دەكاتەوە.  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە 
نوێنەرایەتییەكی  ئیمكانی  لەسەر  جەخت  ژیژەك 
كە  دەكاتەوە،  سووژانە  ئەو  بۆ  حەقیقی  ڕادیكاڵی 
هاتوون،  دوایین  كەپیتالیزمی  دەستووری  گرفتاری 
ناتوانین  تەنانەت هەندێكجار جەخت دەكاتەوە، كە 
بنەمایەكی پتەو بۆ ئەم هۆكارێتی و نوێنەرایەتییە 
بونیاد بنێین. بە مانایەك، كردەیەكی ڕەسەن بریتییە 
لە باوەڕێكی خز )leap of faith(، واتا مرۆڤ 
دەرەوە  بەرەو  هەنگاو  متمانەوە  بێ  شوێنێكی  لە 
كام  بەرەو  بزانێت  ئەوەى  بەبێ  بەاڵم  هەڵدەنێت، 

زەوی وەردەچەرخێت. 
دەروونشیكاری  بەتایبەت  دەروونشیكاری،  هەندێك 
دەروونشیكارییەكی  وەك��و  بنەڕەتدا  لە  الكانی، 
هەنگاوەى  بەو  واتا  دەكەن،  سەیر  كۆنزەرڤاتیڤانە 
لە  بریتییە  شیكاركردن،  لە  ئامانجی  كە  دەزان��ن، 
شیكاركراو  تاكی  ئاشتكردنەوەى  بە  كۆمەككردن 
لە  ك��ارەك��ەى   - سیمبولیدا  دەس��ت��ووری  ل��ەگ��ەڵ 
ناخودئاگا  هێرشەكانی  كە  ئەوەیە،  شیكاركردندا 
ئەوەى  بۆ  خۆیەوە  دەستی  ژێر  بهێنێتە  بەجۆرێك 
ئەوانە خۆ ویستانە بخاتە نێو دەستووری شتەكانەوە 
و یەكسانیان بكات، تەنانەت ئەگەر ئەم دەستوورە 
ژیژەك  بەرانبەردا،  لە  وەهمێكیش.  لە  بێت  بریتی 
جەخت لەوە دەكاتەوە، كە دەروونشیكاری بۆ الكان، 
دەبێت ئەو توانستە بە تاكی دەروونشیكاركراو بدات 
بۆ ئەوەى تێبگات، كە ئەم دەستوورە »ساختە«یە 
ئەم  هەیمەنەى  بتوانێت  ه��ەروەه��ا  و   ،)fake(
ساختەیە لەسەر ژیانی خۆى لەنێو بەرێت )موتڵەقی 
ناسك، ل114-115(. ژیژەك لەم ڕووەوە و بە پشت 
دەستووری  دەروونشیكارییانەى  ڕوانگە  بەم  بەستن 
ڕێگایەى  بەم  كە  سووژانە،  پەیوەندی  و  سیمبولی 
مەسەلەی ماركسی دەگات: چۆن بتوانین لە شەڕی 

خولگەیی كەپیتالیزم ڕزگارمان بێت؟
 The( ناسك«  »موتڵەقی  كتێبی  لە  ژی��ژەك 
میراتی  »بۆچی  یان   )Fragile Absolute
و   )2000( هەیە؟  خەباتكردنی  بەهاى  مەسیحیەت 
لە كتێبی »دەربارەى باوەڕ« )2001(دا، نزیكییەك 
و  خ��ۆى  ڕەس���ەن«ی  »ك���ردەى  چەمكی  لەنێوان 
تیۆلۆژیی  لەگەڵ  بەتایبەت  مەسیحایەتی،  تیۆلۆژیی 
سانت پاول و ئایدیا پاولییەكانی »هەستانەوە« و 
»ڕەحمەت«ی  يان  یەزدانی(  )عەشقی  »ئەگاپێ« 
ژیژەك  ج��ۆرەى  بەو  دەدۆزێ��ت��ەوە.  مەسیحایەتیدا 
لە  و  ه��ێ��ن��اوە  مەسیحی«  »ع��ەش��ق��ی  چەمكی 
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پاول  سانت  ن��وێ«ی  »پەیمانی  نووسینەكانی 
تێیدەگات، ئەوا ئەم چەمكە لە خزمەتی دەستووری 
سیمبولیدا نییە، بەڵكو بە ساختەزانینی دەستووری 
سیمبولی و لەنێوبردنی ئەو دەستوورە و كردنەوەى 
بەسەر »ئەویدیكە«، نزیك بە »كردەى ڕەسەن«ی 
خۆى دەزانێت. »ئەمە خودی عەشقە، كە فەرمانمان 
ئۆرگانیكەى  كۆمەڵە  لەو  خۆمان  تاوەكو  پێدەكات 
لەدایكبووین، »بخەینە دەرەوە«. )موتڵەقی  تێیدا 
ناسك، ل121(. ئینجیلی مەسیحی، كە وەحیانییە، 
ئیمراتۆریەتی جیهانی  بە  تراوماتیكە دژ  ڕووداوێكی 
تراوماكەى  پاگانی«)كافرانە(.  »ئایانی  و  ڕۆمانی 
لەم بانگەشە ڕەها و موتڵەقەدا وەستاوە، كە هەموو 
خەڵكی دەتوانن بەم جیهانە یونیڤێرسەلە بگەن. واتا، 
هەموو خەڵكی، بەچاوپۆشین لە چینی كۆمەاڵیەتی، 
دەستووری  لەنێو  پێگەیان  و  ئەتنیك  و  جێندەر، 
كۆمەاڵیەتی و گەردوونی، كە ئیمپراتۆر و ئیدیۆلۆژییە 
ئایینییەكەى دیاریكردووە، دەتوانن ڕاستەوخۆ بگەن 
بە وەحی یەزدانی و ڕەحمەتی خودایی، و تەنانەت 

دەتوانن ببن بە منداڵی خوداوەندیش. 
دەی��ەوێ��ت  ژی���ژەك  ك��ە  نییە،  ئ��ەوە  م��ان��ای  ئەمە 
توند  ماركسیستییە  الیەنە  ئەو  مەسیحی.  ببێتە 
ڕێگە  هەرگیز  هەیەتی،  ئەو  دەروونشیكارییانەى  و 
نادات ئەو مەسیحایەتی وەربگرێت یاخود مل بداتە 
بۆ  دیكە  تیۆلۆژیی  بانگەشەیەكی  هەر  قبوڵكردنی 
باوەڕهێنان بە شتێكی دەرنشین )ترانسێدێنت( یان 
ڕزگاربوون بەڕێی كەفارەدانی ئیالهییەوە. سەربارى 
مەسیحایەتی  فۆرمەى  ئەم  لەنێو  ژی��ژەك  ئەمە، 
بەرچاو  ڕادیكاڵی  هێزێكی  و  ئینتیما  پۆلسیدا، 
دەبینێت بۆ شكاندنی خولگەیی دەستووری سیمبولی 

ڕۆمانی. 
كرانەوەیە  ئەم   - ڕادیكاڵە  هێزەكییە  ئەم  ژیژەك 
ب���ەرەو ك���ردەى ڕەس���ەن، ك��ە دەت��وان��ێ��ت هێزی 
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هیپۆنۆتیكی دەستووری سیمبولی 
بشكێنێت - تەنها لە مەسیحایەتی 
لە  بەڵكو  نابینێتەوە،  پۆلسیدا 
واتا هەمان  بەراییشدا،  بوداییزمی 
فێركارییەكانی بودادا، دەبینێتەوە:
پێگە  لەو  بەچاوپۆشین  دەتوانم 
دەس��ت��ووری  لەنێو  تایبەتییەى 
هەمە،  جیهانیدا  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
ڕاستەوخۆ ]لە نیرڤانا[، لەنێو ئەم 
هاوبەش  یونیڤێرسەلەدا  ڕەهەندە 
هۆیەوەیە،  ب��ەم  ب��م.  ب��ەش��دار  و 
فۆرمێكی  ب��ودا  پ��ەی��ڕەوان��ی  ك��ە 
كۆمەاڵیەتییان بە خەڵك داوە، كە 
بە جۆرێك ئەم پێگەى دەستووری 
وەكو  و  دەشكێنێت  كۆمەاڵیەتییە 
دەكات:  باسی  ناپەیوەند  شتێكی 
بنەماكانی،  هەڵبژاردنی  لە  بودا 
]چینە  كاستەكان  ئاگامەندانە 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان[ و )پ��اش 
كەمێك ڕامان( تەنانەت جیاوازیی 
ڕەگ���ەزی���ش ف���ەرام���ۆش دەك���ات 

)»موتڵەقی ناسك« ل122(.
دەكاتەوە،  ل��ەوە  جەخت  ژی��ژەك 
كۆمەاڵیەتییەكان  ڕەت��ك��راوە  كە 
ی��ان ه��ەم��ان ئ��ەو ك��ۆم��ەاڵن��ەى، 
ب��ودا  و  مەسیح  دەوری  ل��ە  ك��ە 
ئەو  هەوڵیاندا  ك��ۆب��ووب��وون��ەوە، 
كۆمەاڵیەتییە  ه��ی��رارش��ی��ی��ەت��ە 
بخەنە  خ��ۆی��ان  و  هەڵپەسێرن 
ئ��ەم  خ��ول��گ��ەى  »دەرەوە«ی 
لێ  خۆیانی  ی��ان  هیرارشیەتە 
ژیژەك  كەواتە  بكەنەوە.  »جیا« 
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ئەو  و  پۆلسی  مەسیحایەتی  تیۆلۆژیی  لەنێوان 
»پێكهاتەیەكی  دروستكردنی  بۆ  خ��ۆى  مەیلەى 
تەقینەوەئاسا«ی ماركسیزم و فیكری دەروونشیكاری 
ئەم  دەڵێت  و  دەبینێت،  نزیكایەتییەك  الكانیی 
پێكهاتە تەقینەوەئاسایە »دەتوانێت ئەو توانایەمان 
پێشگریمانەكانى خولگەی سەرمایە  تاوەكو  پێبدات 

بخەینە ژێر پرسیارەوە«. 
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تزاری   ڕوسییه ی   له   ناباكۆف )1899-1977(  ڤالدیمێر 
و له  خێزانێكی  خانه دان و ڕۆشنبیر هاتۆته  دونیاوه  و 
له  ئه مریكا كۆچی  دوایی  كردووه . باوکی لە وەزیرەکانی 
دەوڵەتی کرنسکی بوو، و لە 1919دا ناچار بە کۆچکردن 
بوو. و تا 19٤٠ لەئینگلتەرا و ئەڵمانیا و فەڕەنسا ژیا. 
لەم ساڵەدا بەمەبەستی وانە وتنەوە لە زانکۆکاندا چوو 
بۆ ئەمەریکا. لەساڵی 19٥٦دا بە باڵوبونەوەی »لولیتا« 
گەیشتە لوتکەی بەناوبانگی خۆی و وازی لە وانە وتنەوە 
هێنا وخانەنشین بوو، و پاشان لە 1977دا کۆچی دوایکرد
لە  هەندێک  ک��ە  نووسەرێکە  ژی��ان��ی  ک��ورت��ەی  ئەمە 
ئاستی »جویس » و »پرۆست« دایئەنێن. ئەوەی لە 
خوارەوە دێت پێشەکی زنجیرەیەک وانەیە لەبارەی ئەو 
بەرهەمانەوە کە بۆ وانە وتنەوە هەڵیئەبژێرن. ئەو 
بەرهەمانەی زۆرجار لە پۆلەکانیدا ئەیخستە بەر باس 

ئەمانە بوون:
»ئاناکارنینا« و »مەرگی ئێسقان ئیلیچ« بەرهەمی 
تۆلستۆی، »دەرونە مردوەکان« و »پاڵتۆ«ی بەرهەمی 
گوگل، »باوکان و دایکان« بەرهەمی تۆرگنێف، »مادام 
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بۆڤاری« بەرهەمی فلۆبێر، »پارک مانسفلید« بەرهەمی 
جین ئوستن، »بلیک هاوس« بەرهەمی دیکنز، »ڕوداوە 
بەرهەمی  هاید«  بەڕێز  و  جکیل  دکتر  سەیرەکانی 
ستیڤنسن، »مەسخ« ی کافکا، »گەران بەدوای زەمەنی 
لەدەستچودا« بەرهەمی پرۆست، »یولیسز« بەرهەمی 

جویس.
جگە لەم بەرهەمانەش بە قسەی ژنەکەی هەندێکجاریش 
چیرۆکەکانی چیخۆفی ئەکردە بەشێک لە وانەکانی. بەاڵم 

ئەمە هەمیشە نەبووە.
بە گشتین ئەوەی بۆ ئێمە فێرکاریە یەکەم ئاستی وانە 
و وانەوتنەوەی ئەدەبیاتە لەم پۆالنەیە. ئەویش لەم 
چەند دەیەی پێشودا کە ئێستا ئەکرێت بە وەرگێڕانی 
هەندێک بەشی ئەم کۆمەڵە وتارە، نمونەیەک بخەینە 
بەردەست عاشقانی لێکۆڵینەوە ئەدەبیەکان. بەاڵم ئەبێت 
بەر لەهەر شتێک ئەوەمان لەبیر بێت کە نابۆکۆف لەگەڵ 
ڕوب��ەڕی  داهێنەر  نووسەرێکی  وەک  بەرهەمێکدا  هەر 
ناوردبینی  و  وەرگێڕان  کێشەکانی  سەرەتا  ئەبێتەوە، 
وەرگێران بە گوێدا ئەدات و پاشان باسی بەش بە بەشی 
بەرهەمەکە ئەکات. وتاری خۆێنەری باش و نووسەری 

باش، پێشەکیەکە بەرامبەر ئەم وانانە.
تاهیری فەرزانە

ببینه   ده توانین  »چۆن  وه ك:  ناونیشانگه لی    
له گه ڵ   »میهرەبانی  یان  ب��اش«،  خوێنه رێكی  
ناونیشانی   كۆمه ڵێك  وه ك  ده كرێت  نووسه ران« 
ج��ۆراوج��ۆر  لێكۆڵینه وه ی   چ��ەن��دان  الوه ك��ی��ی  
دابنرێت.  جۆراوجۆر  نووسه رانی   به   سه باره ت 
و  عه شقه وه   به   كه   ئه مه یه   بابه ته كه م  پالنی  
تێروته سه له وه ،  و  عاشقانه   ورده كارییه كی   به  
بكه م.  ئه وروپایی   شاكارێكی   چه ند  له   باس 
بۆ  نامه یه كدا  له   فلۆبێر  له مه وبه ر،  ساڵ   سه د 
مرۆڤ  »ئه گه ر  ده نووسێت:  ئاوا  ئه ڤینداره كه ی  
بناسیایه ، چ  النی  كه م چه ند كتێبێكی  به  باشی  

لێده رده چوو.« باشی   لێكۆڵه رێكی  
سه رنج  ده بێت  م��رۆڤ  خوێندنه وه دا،  له كاتی  
خۆشه ویستییان  و  ب��دات  ورده كارییه كان  له  
نییه   كێشه یه ك  هیچ  هه ڵبه ته   ده رببڕێت.  بۆ 
)هه تاوییه كان(ی   وردەک��اری��ە  ئ��ه وه ی   دوای  
)تریفه (  كۆكرانه وه ،  عه شقه وه   به   كتێبه كه  
ئ��ه گ��ه ر  ب��دره وش��ێ��ت��ه وه .  گشتیش  وێ��ن��ەی 
پێشه وه   له   گشتاندنێكی   به   كاره كه ی   مرۆڤ 
ڕێگه كه دا  به   به هه ڵه   ده ستپێبكات،  ئاماده كراو 
ڕۆیشتووه  و به ر له وه ی  له  كتێبه كه  تێبگات لێی  
وه ڕسكه رتر  له وه   شتێك  هیچ  دوورده كه وێته وه . 

ڤالدیمێر ناباكۆف



70

نییه   ناڕه واتر  كتێبه كه ش  نووسه ری   له مه ڕ  و 
)مادام  خوێندنه وه ی   نموونه   بۆ  كه سێك  كه  
ئ��ام��اده ك��راوه وه   پێشتر  وێنا  ب��ه و  ب��ۆڤ��اری ( 
هێرشكردنه   له   باس  كتێبێكه ،  كه   ده ستپێبكات 
سه ر بۆرژوازی  ده كات. ده بێت هه میشه  له یادمان 
به دیهێنانی   بێگومان  هونه ری   به رهه می   بێت، 
كه   ك��ار  یه كه م  ك��ه وات��ه   ت��ازه ی��ه ،  جیهانێكی  
تازه یه   جیهانه   ئه م  ئه مه یه   بیكه ین  ده بێت 
بخوێنینەوە.  زیاتره وه   هه رچی   ورده ك��اری   به  
هه ر  بڵێی   وه ك  ببینه وه   نزیك  لێی   جۆرێك 
به و  په یوه ندییه كی   هیچ  و  دروستبووە  ئێستا 
كاتێك  ناسیومانه  .  پێشتر  كه   نیە  جیهانانه وه  
خوێندەوە،  وردی   به   تازه یه مان  جیهانه   ئه م 
له   ده توانین  كه   ئه وكاته یه   ته نها  و  ئه وكات 
دی ،  جیهانه كانی   ل��ه گ��ه ڵ   په یوه ندییه كانی  
بكۆڵینه وه .  زانست  دیكه ی   به شه كانی   له گه ڵ  
ڕۆمانێكدا  له   ده كرێت  ئایا  دیكه ،  پرسیارێكی  
كاته كان  و  ش��وێ��ن  ب��ه   س��ه ب��اره ت  زان��ی��اری 
ئه وه نده   كه سێك  ده كرێت  مه گه ر  كۆبكرێته وه ؟ 
له   ده توانین  وابێت  پێی   كه   بێت  ساوێلکە 
ناوه نده كانی   كه   تێروپڕه كان،  و  پڕفرۆش  كتێبه  
ڕیزی   ده یانخه نه   زه نا  هه راو  به   باڵوكردنه وه ، 
به   سه باره ت  شتێك  مێژووییه كانه وه ؛  ڕۆمانه  
سه رشانی   ئه ركی   ب��ه اڵم  ببین؟  فێر  ڕاب��ردوو 
ده توانین  ئایا  چییه ؟  ئه ده بییه كان  شاكاره  
متمانه  به و وێنه یه ی  »جین ئۆستین« بكه ین كه  
ده ره به گایه تی   سه رده مانی   ئینگلته رای   له باره ی  
پێشكه شی   دیمه نه كانییه وه   و  بارۆنێته كان  به  
له گه ڵ   ئاشنایه تی   ته نها  ئه و  له كاتێكدا  كردووه ، 
ئایا  ه��ه ب��وو؟  قه شه یه كدا  دانیشتنی   ژووری  
ده توانین ڕۆمانی  »بله یك هاوس«ی  دیكنز، ئه م 

له نده نی  ڕۆم��ان��س��ه  ف��ه ن��ت��ازی��ی��ه   ل��ه   ك��ه  
له نده نی   لێكۆڵینه وه ی   به   ڕووده دات،  فه نتازیدا 
به دڵنیاییه وه   دابنێین؟  له مه وپێش  ساڵ   سه د 
گه وره كانی   ڕۆم��ان��ه   به   س��ه ب��اره ت  ناتوانین. 
دیكه ش هه ر وایه . ڕاستییه كه  ئه مه یه  كه  ڕۆمانه  
و  په رییانن،  مه زنه كانی   چیرۆكه   گ��ه وره ك��ان 
چیرۆکی  لەبەزرترین  کۆمەڵەیە  ئەم  ڕۆمانەکانی 

پەریەکانن.
جووڵه ی   وه رزه ك����ان،  ڕه ن��گ��ی   ش��وێ��ن،  ك��ات، 
ئ��ه م��ان��ه   م��اس��وول��ك��ه ك��ان و زی��ه��ن، ه��ه م��وو 
)ت��ا  بلیمه تن  ن��ووس��ه ران��ی   تایبه تمه ندیی  
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و  ده ك��ه ی��ن  پێشبینی   ئێمه   ك��ه   ئه وشوێنه ی  
دروسته (  پێشبینییه كه شمان  من  به گومانی  
له   بكرێت  ك��ه   نین  نه ریتیانه   چه مكه   ئ��ه و 
وه ریانبگرین،  ئه مانه ت  به   گشتییه كان  كتێبخانه  
كه   تایبه ته كان،  غافڵگیرییه   له   كۆمه ڵه یه كن 
به شێوازی   فێربوون،  هونه رمه ند  مامۆستایانی  
نووسه رانی   بۆ  بكه ن.  وه سفی   خۆیان  تایبه تی  
شته   ڕازاندنه وه ی   ده مێنێته وه   ئه وه ی   الوه كی ، 
زه حمه تی   هه رگیز  نووسه رانه   ئه م  باوه كانه . 
به رخۆیان،  ناده نه   جیهان  دروستکردنەوەی 
ده توانن  شوێنەی   ئه و  تا  ده ده ن  هه وڵ   ته نها 
شته كان،  تایبه تی   كۆمه ڵه یه كی   له   باشترینه كان 
بهێننه ده ره وه .  چیرۆك  دێرینه كانی   شێوازه   له  
ن��ووس��ه ره   ئ��ه م  ج���ۆراوج���ۆره ی   تێكه ڵه   ئ��ه و 
تایبه ته دا  سنووره   ل��ه م  ده ت��وان��ن  الوه كییانه  
به  شێوه یه كی   بتوانێت  بكه ن، ڕه نگه   پێشكه شی  
ن���ەرم و زووت��ێ��پ��ه ڕ، زۆری���ش س��ه رگ��ه رم��ك��ه ر 
خوێنه رانی   چونكه   بێت.  سه رنجڕاكێش  و 
له   خۆیان  بیرۆكه كانی   ده كه ن  حه ز  الوه كییش 
به اڵم  بناسنه وه .  ڕازاوه دا  و  ساخته   به رگێكی  
هه ساره كان  مرۆڤەی  ئه و  ڕاسته قینه ،  نووسه ری  
دروستئەکات  له خه وندا  مرۆڤێك  و  ده سووڕێنێت 
مرۆڤە  ئەم  چاوئەبڕێتە  جۆشوخرۆشه وه   به   و 
ئ��اوادا  نووسه رێكی   له به رده ستی   خ��ەوت��ووە، 
ده بێت  نییه ،  بوونی   دیاریکراو  به هایه كی   هیچ 
كارێكی   نووسین  بئافرێنێت.  به هایانه   ئه م  خۆی  
هونه ری   كاردا  له سه ره تای   ئه گه ر  بێهووده یه ، 
بەزەبر)بالقوة(،  بینینی  جیهان وه ك چیرۆكێكی  
به خێرایی  نه یه ت به  بیردا. کەرەسەی  خاوی  ئه م 
واقیعی   پێویست  ئه ندازه ی   به   ڕه نگه   جیهانه  
واقیعی   به   بكرێت  كه   جێگه یه ی   ئه و  )تا  بێت 

گشتێكی   وه ك  هه رگیز  ب��ه اڵم  ب��ه ری��ن(،  ن��اوی  
و  بێسه ره وبه ره ییه ،  نییه .  بوونی   قه بوڵكراو 
نووسه ر به م بێسه ره وبه ره ییه  ده ڵێت »بڕۆ!« و 
بجووڵێت  تا  ده دات  جیهان  به   ڕێگه   به مشێوه یه  
یەک  ده بینین   کە  ئەوکاتەیە  و  تێكه ڵبێت  و 
س��ەرل��ەن��وێ  جیهان  ئەتومەکانی  ی��ەک��ی  ب��ە 
بەشە  تەنها  گۆرانەش  ئەم  پێکهاتونەوتەوە، 
نووسه ر  ناگرێتەوە.  دیارەکانی  و  ڕوک��ەش��ی 
و  ده كێشێت  جیهان  نه خشه ی   كه   كه سه   یه كه م 
له  دانه  دانه ی  شته  سروشتییه كانی   ده نێت.  ناو 
میوه كانی  دره ختی  جیهانه كه ی  ئه و به تامن. ئه و 
هه اڵت،  منه وه   له به رده می   خاڵداره ی   بوونه وه ره  
ناو  به   ده ریاچه یه ی   ئه و  بكرێت.  ڕام  ده كرێت 
بوترێت  پێی   ده كرێت  ده ڕوات،  دره ختانه دا  ئه و 
بڵێم  هونه رمه ندانه تر  یان  شیری ،  ده ریاچه ی  
ته مه ، كێوێكه  و  ئه و  ئاوی  سابوون.  ده ریاچه ی  
هونه رمه ند  مامۆستای   بگیرێت.  ده بێ   كێوه   ئه و 
له   س��ه رده ك��ه وێ��ت،  رێ��گ��ه دا  ب��ێ   بنارێكی   ب��ه  
وایه   پێتان  كێوه كه دا،  دوون��دی   له   لووتكه دا، 
هه ناسه بڕاوی   خوێنه رێكی   ده بینێت؟  كه سێك  چ 
ئامێز  له   یه كدی   له ناكاو  ل��ه وێ��دا  خۆشحاڵ . 
ده گرن و ئه گه ر كتێبه كه  تا هه میشه  بمێنێته وه ، 
له په یوه ندیدا ده بن. تا هه تایه  پێكه وه   ئه وانیش 
له   زان��ك��ۆی��ه ك  ل��ه   ن���ی���وه ڕۆ  دوای   ڕۆژێ����ك 
بۆ  به ڕێكه وت  كه   دووره ده س��ت  شارۆچكه یه كی  
پێشنیازم  ڕۆیشتبووم،  ئه وێ   بۆ  وتارێك  زنجیره  
كورت  تاقیكردنه وه یه كی   كرد  خوێندكاره كان  بۆ 
خوێنه ر  پێناسه ی   ج��ۆر  ده   ب��ده ن،  ئه نجام 
ده   له م  ده ب��وو  خوێندكاره كان  و  دیاریكرابوو 
پێناسه یه  چوار دانه یان هه ڵبژێرن تا به شێوه یه كی  
باش؛  خوێنه رێكی   خه سڵه ته كانی   ببنه   گشتی  
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چوار  بوون:  ئه مانه   پێناسه كان  له یادمه   ئه وه ی  
خوێنه رێكی   هه ڵبژێره ،  پرسیاره   ئه م  بۆ  وه اڵم 

هه بێت: تایبه تمه ندییه كی   چ  پێویسته   باش 
ئه ندامی   ده ب��ێ��ت  ب��اش  خوێنه رێكی    -1

بێت. كتێبخانه یه ك 
خوێنه ر ده بێت خۆی  له گه ڵ  پاڵه وانێكی    -2
ژن یان پیاوی  ناو ڕۆمانه كه  وه ك یه ك ببینێت.
خۆی   هه سته كانی   ده ب��ێ��ت  خ��وێ��ن��ه ر   -3
له سه ر الیه نی  كۆمه اڵیه تی  – ئابووری  چیرۆكه كه  

كۆبكاته وه .
و  ڕووداو  كه   چیرۆكێك  ده بێت  خوێنه ر   -4
تێدا  ئه مانه ی   كه   له  چیرۆكێك  تێدایه   گفتوگۆی  

بزانێت. باشتر  به   نییه ، 
له سه ر  فیلمه ی   ئ��ه و  ده بێت  خوێنه ر   -5

بینیبێت. دروستكراوه ،  كتێبه كه  
كه   ب��ێ��ت،  كه سێك  ده ب��ێ��ت  خ��وێ��ن��ه ر   -6

بكات. گه شه   له ودا  نووسه ر  بوونه   ئاماده گیی  
بێت. فراوان  خه یاڵی   ده بێت  خوێنه ر   -7

باشی   ی��ادگ��ه ی��ه ك��ی   ده ب��ێ��ت  خ��وێ��ن��ه ر   -8
هه بێت.

زمانه كان  قامووسی   ده بێت  خوێنه ر   -9
بهێنێت. به كار 

ده رك��ی   راده ی���ه ك  تا  ده بێت  خوێنه ر   -10
هه بێت. هونه ری  

خوێندكاره كان زیاتر جه ختیان له سه ر یه كبوونی  
یان  ئابووری    - كۆمه اڵیه تی   كرداری   سۆزداری ، 
هه ر  هه ڵبه ته   كردبوویه وه .  چیرۆكه كه   مێژوویی  
باش  خوێنه ری   چوون  بۆی   ئێوه   شێوه یه ی   به و 
قامووسی   باش،  یاده گه یه كی   خه یاڵ ،  كه سێكه  
هه بێت.  هونه ری   ده رك��ی   كه مێك  و  زمانه كان 
پێشه وه   بێته   ده رفه تێك  هه ركات  ده ركه   ئه م 
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بۆ  پێشنیاز  و  ده كه ین  په روه رده ی   خۆماندا  له  
بكه ن.  كار  دیكه ش ده كه ین هه مان  ئه وانی  

خه مساردانه   زۆر  خوێنه ر  وشه ی   به ڕێكه وت  من 
ناتوانێت  مرۆڤ  به اڵم  سه یره !  ده هێنم.  به كار 
پێیدا  ئەتوانێت  ته نها  بخوێنێته وه :  كتێب 
خوێنه رێكی   ب��اش،  خوێنه رێكی   ده چ��ێ��ت��ه وه . 
كه سێكه   ئه فرێنه ر  و  چاالك  خوێنه رێكی   گرنگ، 
كه  پێیداده چێته وه . پێتان ده ڵێم بۆچی . كاتێك 
ئه م  هه ر  ده خوێنینه وه ،  كتێبێك  یه كه مجار  بۆ 
ڕاسته وه   له   پڕۆسه  دژواره ی  جووڵه ی  چاوه كان 
په ڕه ،  دوای   په ڕه   دێڕ،  له دوای   دێڕ  چه پ،  بۆ 
كتێبدا،  له گه ڵ   ئاڵۆزه   جه سته ییه   ك��اره   ئه م 
بابه تی   ل��ه   تێگه یشتنه   پ��ڕۆس��ه ی   ئ��ه م  ه��ه ر 
له نێوان  شوێندا،  و  كات  له مه ودای   كتێبه كه  
ده وه ستێت.  هونه رمه ندانه دا  ستایشی   و  ئێمه  
ته نانه ت  ده كه ین،  نیگارێك  ته ماشای   كاتێك 
و  ق��ووڵ��ی   ڕه گ��ه زه ك��ان��ی   كتێب  وه ك  ئ��ه گ��ه ر 
چاوه كانمان  نین  ناچار  له خۆبگرێت،  گۆڕانكاری  
له ڕاستیدا  بجووڵێنین.  تایبه ت  به شێوه یه كی  
سه ره تا  به ریه ككه وتنی   له هه مان  كات  ڕه گه زی  
مه یدانه وه .  ناو  نانێته   پێ   نیگارێكدا،  له گه ڵ  
كاتمان  ده بێت  كتێبێكدا  خوێندنه وه ی   له كاتی  
ئه ندامێكمان  هیچ  ببین.  ئاشنا  پێی   تا  هه بێت 
تابلۆیه كدا  بۆ  ڕوانین  له كاتی   چۆن  )وه ك  نییه  
چاومان هه یه .( له جه سته دا كه  بتوانێت له هه موو 
وێنه كه  تێبگات و هاوكات له  ورده كارییه كانیشی  
دووه م،  جاری   بۆ  كاتێك  به اڵم  وه ربگرێت.  چێژ 
یان سێهه م، یان چواره م كتێبێك ده خوێنینه وه ، 
ده كه ین  كتێبه كه دا  له گه ڵ   كار  هه مان  له ڕاستیدا 
هه موو  له گه ڵ   ده یكه ین.  نیگاره كه دا  له گه ڵ   كه  
شاكاره   ئه م  چاو،  ئه ندامی   باشتره   ئه مانه شدا 

ده ستكه وتێكی   كه   مێشك،  له گه ڵ   دێوئاسایه  
جا  كتێبێك،  نه كه ین.  تێكه ڵ   دێوئاساتره ، 
ئه ده بی   به رهه مێكی   بێت،  هەرچیەک  کتێبەکە 
به و  نێوانیان  سنووری   )كه   زانستی   یان  بێت 
ڕوونییه ش نییه  كه  هه مووان باوه ڕیان پێیه تی .( 
زه ی��ن،  ده ڕوات.  زی��ه��ن  الی   ب���ه ره و  س��ه ره ت��ا 
ته نها  بڕبڕه كان،  ستوونی   سه ره وه ی   له   مێشك، 
بێت،  ئامڕازێك  ته نها  ده بێت  یان  ئامڕازێكه  

بخرێتەکار. كتێبدا  خوێندنه وه ی   له كاتی  
پرسیاره   ئه م  سه رقاڵی   ده بێت  كه وایه ،  ئێستا 
ڕوب���ەڕوی  ڕوگ���رژ  خوێنەریکی  کاتێک  بین 
كار  چۆن  مێشك  ئەبێتەوە،   هەتاوی  کتێبیکی 
خووی   له هه رشتێك  به ر  و  سه ره تا  ده ك��ات؟. 
یان  باش  خوێنه ر،  و  له ناوده چێت  ڕووگ��رژی  
خراپ، پێده نێته  ناو گۆڕه پانه كه وه . هه وڵدان بۆ 
ده ستكردن به  خوێندنه وه ی  كتێبێك، به  تایبه تی  
کە  هه ڵداوه   كتێبه كه یاندا  به   كه سانێك  كاتێك 
لە دەرونی خۆیدا ئەوانی زۆرتر  خوێنەری گەنج 
زۆرجار  هه وڵێكی   وەرگرتووە،  بەجدی  خەم  لە 
پاداشتی   ده ستیپێكرد،  كه   هه ر  به اڵم  دژواره ، 
جۆراوجۆر و فراوانی  به  دوادا دێت. له به رئه وه ی  
كتێبه كه ی   ئه فراندنی   بۆ  هونه رمه ند  مامۆستای  
و  سروشتی   كاری   به كارهێناوه .  خۆی   خه یاڵی  
خه یاڵی   كتێبه كه ش  خوێنه ری   ئه وه یه   ڕاست 

به كاربهێنێت. خۆی  
خه یاڵی   جۆر  دوو  ده توانێت  كه م  النی   خوێنه ر 
هه بێت. كه واته  وه رن بزانین كام له م دوو خه یاڵه  
یه كه میان  گونجاون.  كتێبێك  خوێندنه وه ی   بۆ 
چنگ  كه   نزمه یه   تاڕاده یه ك  خه یاڵه   ئه وجۆره  
سروشتێكی   و  ده گرێت  ساده كانه وه   سۆزه   به  
تایبه ت  شوێنێكی   ئێمه   هه یه .  تاكه كه سی   ته واو 
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هه ستپێده كه ین،  توندی   به   زۆر  كتێبه كه دا  له  
كه   ڕووداوێ����ك  ی��ادی   ده م��ان��خ��ات��ه وه   چونكه  
یان  ده یناسین  كه   كه سێك  یان  خۆمان  به سه ر 
خوێنه رێك  نموونه   بۆ  یان  هاتووه .  ده مانناسی  
هۆیه ی   به و  ته نها  ده گرێت،  كتێبێك  له   ڕێز  زۆر 
كه  واڵت، دیمه ن، یان ئه و شێوازی  ژیانه  زیندوو 
یادی   ده یخاته وه   خه مه وه   به   كه   ده ك��ات��ه وه  
ناو  كاره كته رێكی   له گه ڵ   خۆی   یان  ڕابردووی . 
یه كێكه   ئه مه   ده بینێت.  یه ك  وه ك  كتێبه كه دا 

ده توانێت  خوێنه ر  كارانه ی   ئه و  خراپترین  له  
بیكات. ئه م جۆره  نزمه ، ئه و جۆره  خه یاڵه  نییه  

كه  من بۆ خوێنه رانی  ده خوازم. 
ئامڕازی   له كام  سود  ده بێت  خوێنه ر  كه واته  
خه یاڵی   ئامڕازی   وه ربگرێت؟  متمانه   جێگه ی  
به   هونه رمه ندانه .  خۆشنودی   و  ناتاكه كه سی  
و  هارمۆنی   په یوه ندییه كی   ده بێت  من  ڕای  
زه ینی   و  زه ینی  خوێنه ر  نێوان  له   هونه رمه ندانه  
كه مێك  ده ب��ێ��ت  ببێت.  ب��ه رق��ه رار  ن��ووس��ه ردا 

ۆک
یچک

ه
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چێژ  دووركه وتنه وه یه   له م  و  بكه وینه وه   دوور 
لە  قوڵ  چێژێکی  هەمانکاتدا  لە  و  وه ربگرین. 
چێژێكی   وەربگرین.  شاکارەکە  دەرونی   چنینی 
و  فرمیسک  لەگەڵ  هاوکات  چێژێک  په ڕگیر. 
ناوچانه   ئه م  ده ره وه ی   له   مانه وه   لەرزیندا. 
تا  بێت،  ئەوە  شایەنی  کە  هه رشتێك   ئه سته مه . 
لێره دا  كه   ئێوه   نموونه   بۆ  زیهنییه .  ڕاده یه ك 
دانیشتوون ڕه نگه  ته نها خه ونی  من بن و منیش 
من  مه به ستی   به اڵم  ئێوه بم.  مۆته كه ی   ڕه نگه  
له كوێدا  و  كه ی   بزانێت  ده بێت  خوێنه ر  ئه وه یه  
به   ده بێت  ك��اره   ئه م  و  بكات  جڵه و  خه یاڵی  
جیهانه   ئ��ه و  وردی   ناسینی   ب��ۆ  ه��ه وڵ��دان 
خستویه تییه   نووسه ر  كه   بدات  ئه نجام  تایبه ته  
ببیستین،  و  ببینین  ده بێت شته كان  به رده ستی . 
و  جووڵه   به رگه كان،  و  جل  ژووره كان،  ده بێت 
به رجه سته   نووسه ر  كه سایه تییه كانی   ڕه فتاری  
له   پ��رای��س«  »ف��ان��ی   چ��اوی   ڕه ن��گ��ی   بكه ین. 
»مانسفێڵد پارك«دا و كه لوپه لی  ژووره  بچووك 

گرنگن. و سارده كه ی  
هه یه   ج��ی��اوازم��ان  خ��ول��ق��وخ��ووی   ه��ه م��ووم��ان 
كه   ب��ڵ��ێ��م  پ��ێ��ت��ان  ئێستا  ه���ه ر  ده ت���وان���م  و 
تێكه ڵه ی   خوێنه رێك،  بۆ  خولقوخوو  باشترین 
زانستییانه یه .  و  هونه رمه ندانه   خولقوخووی  
نه بێت،  بوونی   خولقوخوویه ك  وه ه��ا  ئه گه ر 
هونه رمه ندی   دروستیبکەین.  له خۆماندا  پێویسته  
زۆر  تێڕوانینێكی   ل��ه ب��ه رده م  خ��ۆی   ت��ام��ه زرۆ، 
لەبەرئەوە  زه ینیدایه  سه باره ت به  به رهه مه كه ی ، 
ئەم  هەڵسەنگاندندا،  لە  زانستی  خوێنساردی 
سۆزە ناعەقاڵنیانە چاک ئەکاتەوە. به اڵم ئه گه ر 
بەهیچ شێوەیەک  ببێته  خوێنه ر،  بڕیاره   كه سێك 
نه بێت  تێدا  خۆڕاگری   و  سەبر   و  جۆشوخرۆش 

خۆڕاگریی   و  هونه رمه ندێك  جۆشوخرۆشی    –
له   چێژ  به باشی   ده زان��م  ب��ه دووری    – زانایه ك 

وه ربگرێت. مه زن  ئه ده بیاتی  
كه   ن��ه ب��وو  ل��ه دای��ك  ڕۆژه   ئ���ه و  ئ��ه ده ب��ی��ات 
ك��وڕی��ژگ��ه ی��ه ك ه���اواری  ك��رد گ���ورگ، گ��ورگ، 
ڕایده كرد  نیانده رتاڵیدا  دۆڵێكی   به   له كاتێكدا 
دوای   خۆڵه مێشیش  ڕه نگ  گه وره ی   گورگێكی   و 
كه   بوو  له دایك  ڕۆژه   ئه و  ئه ده بیات  كه وتبوو: 
گورگ  هات،  گورگ  كرد  ه��اواری   كوڕیژگه یه ك 
هات و هیچ گورگێكیش به دوایه وه  نه بوو. ئه وه ی  
به هۆی   دام��اوه   بچووكه   كوڕه   ئه م  دواج��ار  كه  
گیانله به ره   خۆراكی   بوویه   زۆره كانییه وه   درۆ 
لێره دا  ئه وه ی   ڕێكه وته .  ته واوی   به   دڕنده كه ، 
گورگی   و  گیاجاڕه كه   گورگی   له نێوان  گرنگه ، 
هه یه .  كه مڕه نگ  په یوه ندییه كی   چیرۆكه كه دا 
ڕه نگه ،  ئاوێزه ی   ئه و  په یوه ندییه ،  هێڵی   ئه و 

ئه ده بیاته . هونه ری  
ئه گه ر  چیرۆك.  واتە  داهێنان ،  واتە  ئه ده بیات 
ناوبه رین،  ڕاسته قینه   چیرۆكێكی   به   چیرۆكێك 
به   هه م  كردووه   به  هونه ر  سووكایه تیمان  هه م 
فریوده رێكی   مه زن  نووسه رێكی   هه موو  ڕاستی . 
م��ه زن��ه ، ب��ه اڵم ئ��ەو ف��ری��ودەرە م��ەزن��ەش واتە 
فریومان  هه میشه   سروشت  وایه .  هه ر  سروشت، 
ده دات. له  فریوی  ساده ی  به دیهێنانی  هاوشێوه ی  
خۆمانه وه  بیگره ، تا وه همی  نائاسایی  و ئاڵۆزی  
یان  په پووله كان  باڵی   پارێزه ره كانی   ڕه نگه  
نائاسایی  سیستمێكی   سروشتدا  له   باڵنده كان. 
نووسه ری   هه یه .  بوونی   فریو  و  ئه فسوون  له  
هه نگاو  سروشتدا  پێی   شوێن  به   ته نها  چیرۆك 

ده نێت.
بچووكه   كوڕه   ئه و  بۆالی   بچینه وه   دیسان  با 
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گورگ،  ده كرد  ه��اواری   كه   دارستان،  توكنه ی  
هونه ر  ج����ادووی   بڵێین  ده ت��وان��ی��ن  گ���ورگ. 
ئەو  دوودڵی  بێ  كه  بوو  گورگه دا  ئه و  له سایه ی  
و  ئه و  گورگه كه ی   خه ونی   کردبوو،  دروستی 
باشیان  چیرۆكێكی   فێڵه كانی ،  چیرۆكی   پاشان 
ئه و  ده رچوو،  دونیا  له   كاتێكیش  پێكهێنابوو. 
له تاریكی   ده یانگێڕایه وه ،  له باره یه وه   چیرۆكه ی  
به اڵم  باش،  وانه یه كی   بوویه   ئاگردا  چوارده وری  

بوو. داهێنه ر  بوو،  بچووك  ئه و جادووگه رێكی  
ده توانین له  سێ  دیدگاوه  له  نووسه ر بكۆڵینه وه ، 
و  مامۆستا  داستانبێژ،  ب��ه   ئ��ه و  ده ت��وان��ی��ن 
گ��ه وره   نووسه رێكی   ناوبه رین.  ئه فسوونگه ر 
مامۆستا  داستانبێژ،  سیانه  –  له م  پێكهاته یه كه  
ئه فسوونگه ری   ئ��ه وه   ب��ه اڵم  ئه فسوونگه ر.  و 
ده ك��ات��ه   ئ��ه و  و  ده ب��ێ��ت  زاڵ   ك��ه   ناخییه تی  

مه زن. نووسه رێكی  
ئێمه  بۆ سه رگه رم بوون، بۆ ساده ترین جۆری  وروژانی  
زه ینی ، بۆ هاوبه شی  سۆزداری ، بۆ چێژی  سه فه ر له  
بۆالی   شوێندا،  یان  كات  دووره ده ستی   ناوچه یه كی  
داستانبێژ ده ڕۆین. زه ینێك كه  بڕێك جیاوازه  و مەرج 
نیە   له  ئاستێكی  بااڵتردا بێت، لە نووسەردا بەدوای 
دێت  ئەمەدا  بەدوای  ئەوەی  ئەگەڕێت.  فێرکارێکدا 
ڕاگەیەندکارە، مۆڕالیست، په یامبه ر ڕەنگە سەرەڕای 
واقعی  و  ڕاستەوخۆ  زانینی  بۆ  ئەخالقی،  فیرکاری 
سادەش بۆالی  مامۆستا بڕۆین.. به داخه و ە، كه سانێكم 
ڕۆماننووسه   خوێندنه وه ی   له   مه به ستیان  دی��وه  
زانیاری   به ده ستهێنانی   ڕوسییه كان،  و  فه ڕه نسی  
و  سه رخۆش  پاریسی   له   ژیان  به   سه باره ت  بووه  
ڕوسیای  غه مگین. دواجار له سه روو هه موو ئه مانه وه ، 
ئه فسوونگه رێكی   هه میشه   گ���ه وره   نووسه رێكی  
وروژێنه رترین  به   به ڕاستی   كه   لێره دایه   گه وره یه ، 

ده ده ین  هه وڵ   كاتێك  واته   ده گه ین،  كاره كه   به شی  
له  جادووی  تاكه كه سیی  ئه م بلیمه ته  تێبگه ین و له  
شێواز، وێنه سازی  و شێوه ی  ڕۆمان یان شیعره كانی  

بكۆڵینه وه .
ئ���ه م س��ێ  ڕه ه���ه ن���ده ی  ن��ووس��ه رێ��ك��ی  م���ه زن – 
تا  یه كبوونن  ئاماده ی    – وان��ه   داستان،  ج��ادوو، 
و  به خۆ  تایبه ت  دره وش���اوه ،  تاقانه ی   نمایه كی  
هونه ر   ج��ادووی   ڕەنگە  چونكه   بسازێنن.  یه كتا 
بیرکردنەوەدا  ئێسكوپرووسكه كانی   له هەمان  هه ر 
ڕوون  وشك،  هزری   هه ن،  شاكارگه لێك  ئامادەبێت. 
هونه رمه ندانه مان  له رزه یه كی   و  هه یه   ڕێكخراویان  و 
ئ��ه وه ی   وه ك  به هێز  ت��ه واو  دروستئەکەن.  تێدا 
له   ه��ه ری��ه ك  ی��ان  پ���ارك«،  »مانسفێڵد  ڕۆم��ان��ی  
هه ستیارانه ی   وێنه سازی   ده وڵه مه نده كانی   ڕێبازه  
دیكنزی ، له گه ڵمان ده یكه ن. به ڕای  من، یه كێك له  
ڕۆمانێك  ئاستی   تاقیكردنه وه ی   بۆ  باشه كان  ڕێسا 
و  شیعر  ورده كاریی   تێكه ڵكردنی   درێ��ژم��اوه دا،  له  
پێشبینی  زانستییه . بۆ چێژ وه رگرتن له و جادووه ، 
خوێنه ری  ژیر كتێبی  نووسه ره  بلیمه ته كه  نەک بە دڵ 
و مێشک، بەڵکو به  بڕبڕه كانی  پشتی  ده خوێنێته وه . 
له وێدایه  كه  ئه و موچوڕكه یه  به گیانماندا دێت، گه رچی  
له كاتی  خوێندنه وه دا ده بێت كه مێك مه ودا وه ربگرین، 
كه   چێژێكه وه   به   پاشان  بكه وینه وه ،  دوور  كه مێك 
هه م هه ستییه  و هه م عه قڵی ، ته ماشای  هونه رمه ند 
ببینین  و  چێده كات  مقه باییه كه ی   قه اڵ  كه   بكه ین 
چۆن قه اڵ كارتۆنییه كه ی ، ده بێته  قه اڵیه كی  جوان له  

پۆاڵ و شووشه . 

سه رچاوه :
فارسى  بۆ  وەرگێڕانی  م��ه »،  و  »م��د  سایتی  

تاهيرى« »فەرزانە 
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دەنی: 
تی مە

 دەوڵە
دینی و

وڵەتی 
دە

ێژوویی
ەكی م

ردكاریی
بەراو

تا سنووری سەدەی پانزەهەم، هەموو كۆمەڵگاكانی 
بەشێوەیەكی  و  دەژیان  كشتوكاڵ  لەسەر  جیهان 
ئەو  بوون. سا  دینییەكان  ڕێنماییە  ملكەچی  ڕەها 
ملكەچوبوونە پەیوەندی بە ئاینە ئاسمانییەكانەوە 
بێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، یان پەیوەندی بە 
شێوە جیاوازەكانی دیكەی بیروڕای دینییەوە بێت 

لە ناوچەكانی تری جیهان.
لەگەڵ هاتنی سەرەتاكانی سەدەی شازدەهەم، كە 
ڕێنیسانس،  لەگەڵ سەردەمی  هاوكاتە  ئەوروپا  لە 
ئابوری  لەالیەنی  جیاواز،  پرۆسەیەكی  ئاشكرا  بە 
كۆمەڵگای  لەنێوان  فیكرییەوە،  و  كۆمەاڵیەتی  و 
ئەوروپی كە لە قۆناغی وەرچەرخاندابوو، دەرگاكانی 
لەگەڵ  كردبووەوە،  تازەدا  سەردەمێكی  بەڕووی 
بونیادی  كە  هاتەئارا  جیهان  دیكەی  كۆمەڵگاكانی 
مادیی و فیكرییان وەك خۆی بە جێگیری مابوەوە 

حبیدە
ەمەد 

نووسینی: مح

قانع
وریا 

مان 
هەورا

ەوە: 
رەبیی

. لە عە
و
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ناوەڕاست  سەدەكانی  تونێلی  لە  نەیاندەتوانی  و 
ت��ازەك��ەدا،  س��ەردەم��ە  لەسەرەتای  ب��ێ��ن��ەدەرەوە. 
خوارەوەدا  لەمانەی  ئەوروپییەكان،  وەرچەرخانە 

ڕەنگیاندایەوە:
ئابوری  بۆ  كشتوكاڵەوە  ئابوری  لە  *وەرچەرخان 

میركانتیلی*.
بۆ  دەرەبەگایەتییەوە  كۆمەڵگای  لە  *وەرچەرخان 

كۆمەڵگای بۆرجوازی.
و  م��ی��رات  ب��ە  تەسلیمبوون  ل��ە  *وەرچ���ەرخ���ان 
و  ڕەخنەگرتن  هەستی  بۆ  كۆمەڵ،  بۆ  ملكەچبوون 

مەیلی تاكگەرایی.
*وەرچەرخان لە بیركردنەوەیەكی ئاینی، كڵێسایی، 

بۆ بیركردنەوەیەكی فەلسەفی، عەقاڵنی.
پێی  وردە  وردە  ئ���ەوروپ���ا  ڕێ������ڕەوەدا  ل���ەم 
ه��ەرە  چەمكە  ب��ە  و  م��ۆدێ��رن��ەوە  نێو  دەخستە 
سەرەكییەكانی ئاشنادەبوو: لەوانە كاری عەقاڵنی: 
ئاینی  ڕیفۆرمی  ڕۆشنگەری(،  پاشان  )ڕێنیسانس، 
دەوڵەت  لە  دین  جیاكردنەوەی  )پرۆتستانتیەت(، 
چینی  چەمكانە  ئەم  سپینۆزا(.  )فەلسەفەكەی 
تەنها  چینە  ئەم  ڕۆڵی  هەڵگریبوون،  بۆرجوازییەت 
بەشێوەیەكی  بەڵكو  كورتنەببوەوە،  بازرگانیدا  لە 
لەدایكبوونی  لە  بەشداربوو  كاریگەر  و  بەهێز 
بۆ  تیۆریزەیان  ئەوانەی  بیرمەندان،  لە  نوخبەیەك 
چەمكە سەنتراڵەكانی بواری ژیانی سیاسی و فیكری 
كۆمەاڵیەتی  واقعی  لەسەر  كاریگەری  و  ئەنجامدا 
دانا و ئەو واقیعەی گۆڕی. بۆرجوازیەت بە درێژایی 
مێژوی مۆدێرنە، توانی دەزگا دینی و سیاسییەكان 
بڕوخێنێت كە لە ڕابردووەوە بە میرات مابوونەوە و 
دەوڵەتێكی مەدەنی لەسەر بنەمای عەقڵ و ئازادی 
پرۆسەی  لە  ئەوروپییەكان  دامەزرێنێت.  یاسا  و 

بونیادی فیكری و سیاسی بۆ دامەزراندنی دەوڵەت، 
بە دوو قۆناغی گەورەدا تێپەڕین.

قۆناغی یەكەم: ڕووبەڕووبوونەوەی كێڵسا.
قۆناغی دووەم: ڕووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵت.

لە  پیرۆزی  )داماڵین(ی  وەرگرتنەوەی  ڕاستیدا  لە 
لە  پیرۆزی  داماڵینی  پرۆسەی  ئاینی،  دەسەاڵتی 
ئەمەی  چونكە  كرد،  ئاسانتر  سیاسی  دەسەاڵتی 
ت��ادەه��ات  سیاسی،  دەس��ەاڵت��ی  وات��ە  دوای��ی��ان، 
یارمەتی  ئەمەش  وەردەگ���رت،  دنیایی  مۆركێكی 
پاشان  دا.  دەوڵەتی  و  دین  نێوان  جیاكردنەوەی 
فیكرییە  دەرهاویشتە  ئەو  هەموو  و  پرۆتستانتیەت 
جیاواز جیاوازانەی كە لێیكەوتەوە و لەگەڵ ناوەندی 
لە  فرەیی  ڕێگای  ناتەبابوو،  باودا  تەقلیدی  ئاینی 
فیكر و بیروڕادەربڕیندا لەبەردەم خەڵكیدا كردەوە. 
دروستكردنی  ل��ە  وەرچ��ەرخ��ان  ئەڵقەیەی  ئ��ەم 
دەوڵەتدا، لەگەڵ بیروڕاكانی فەیلەسوف و سیاسی 
ئینگلیزی »جۆن لۆك« تەواوتر دەبێت. جۆن لۆك 
توانی تیۆرەكەی تۆماس هۆبز سەبارەت بە حوكمی 
ڕەها تێپەڕێنێت كە لە ڕووی فەلسەفییەوە پاساوی 
خودایانە  )مۆنارشیزم(ی  دەسەاڵتی  سیاسەتی  بۆ 
كتێبە  لە  لۆك  جۆن  دەهێنایەوە**.  ئەوروپا  لە 
بەناوبانگەكەیدا )الحكم المدنی( تیۆرەی لیبرالیزمی 
گەاڵڵەكرد، ئەم تیۆرەیە بووە قاڵبێكی سیاسی بۆ 
شۆڕشە پیرۆزەكەی ئینگلتەرە لە ساڵی 1689 و بۆ 
ئەو شۆڕشە بۆرجوازیانەی دیكە كە لە ناوچەكانی 
س��ەدەی  ه���ەردوو  میانەی  ل��ە  و  ئ��ەوروپ��ا  ت��ری 
هەژدەهەم و نۆزەدەمدا بەرپابوون و ئەوروپییەكانی 
لە ستمگەری ڕزگاركرد، هەر هەموو ئەو ڕوداوانەش 
لە كەشوهەوای ئەو بزاوتە عەقاڵنییەتەدا ڕویاندا كە 

ناسراوە بە ڕۆشنگەری.
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یاسادانانەوە  لە ڕێگەی دەسەاڵتی  بەم شێوەیە و 
لە  و  خ��اوەن��ی��ب��وون  پ��ەرل��ەم��ان  ئەندامانی  ك��ە 
لەیەكتر  دەسەاڵتەكان  جیاكردنەوەی  چوارچێوەی 
دەسەاڵتەكان(  )دابەشكردنی  چوارچێوەی  لە  یان 
پێیدەگوترا،  س���ەردەم���ەدا  ل��ەو  ئ���ەوەی  وەك 
وەرچەرخانێكی سیاسی گەورە و مەزن هاتەئاراوە. 
مێگەلەوە  لە  ئەوروپییەكان  وەرچەرخانەدا  لەم 
یەكسانی  چوارچێوەی  لە  و  هاواڵتی  بە  ب��وون 
و  یاسا  ل��ەب��ەردەم  لێپرسینەوە  و  كۆمەاڵیەتی 
یەكسانی لە وەرگرتنی دەرفەتی كار، هەمان ماف 
و هەمان ئەركیان لەسەرشان بوو. هەرچی كڵێسا 
لەگەڵ پێداویستییەكانی  ناچاركرا خۆی  ئەوا  بوو، 
سەردەمی مۆدێرنە بگونجێنێت، چونكە ئامرازەكانی 
بوون.  ناچاری  و  ڕاماڵەر  ئامرازگەلێكی  مۆدێرنە 
بۆ  گۆڕا  و  كەمبووەوە  كڵێسا  دەسەاڵتی  لێرەوە 
كەلتوور  مێژوییەكانی  شوێنەوارە  لە  شوێنەوارێك 

و هونەر.
و  فیكری  بونیادی  ئیسالمیدا،  جیهانی  لە  كەچی 
نەبینی  بەخۆیەوە  ئەوتۆی  گۆڕانێكی  هیچ  ماددیی 
شایەنی باسكردن بێت. سیستمی گشتی بەردەوام 
تەقلیدی  كۆمەاڵیەتی  بونیادی  هەمان  لەسەر 
دەڕۆشت بەڕێوە و دەسەاڵت بەشێوەیەكی ستوونی 
ڕەوتی  دەك��را.  پراكتیز  خ��وارەوە  بۆ  لەسەرەوە 
ئەو  تا  ناوەڕاست  سەدەكانی  درێژایی  بە  فیكر، 
ئەنجامیدا،  ئەوروپی  ئیمپرایالیزمی  ڕاچەنینەی 
چوارچێوەیەكی ڕەهای بەخشیبوو بە ئاین و ئاینی 
لەنێو ئەو چوارچێوە ڕەهایەدا دانابوو. بەاڵم هاتنی 
بەشێوەیەك  بونیادەی  ئەم  ئەوروپی  ئیمپریالیزمی 
شێوەیەی  لەو  لەرزینی  پێشتر  كە  لەرزین  هێنایە 

بەخۆیەوە نەبینی بوو.
الی عەرەب و موسڵمانەكان، تیۆرەی سیاسەت و 

لە  واقع،  لەسەرزەمینی  سیاسەت  پراكتیزەكردنی 
دەورەی چەمكی خەالفەت و بنەما سەرەكییەكەی 
دەسوڕایەوە كە بریتییە لەمەی خوارەوە: ملكەچبوون 
زاینیدا،  یازدەهەمی  سەدەی  لە  ئەمر.  وەلی  بۆ 
قازی بەغداد »ئەبو ئەلحەسن ئەلماوردی« خاوەنی 
كتێبی )االحكام السلطانیە و الوالیات الدینیە(، 
بوونە  كە  بەرهەمهێنا  بیروڕای  و  فیكر  كۆمەڵێ 
چوارچێوەیەكی دیاری ئەو مەسەلەی ملكەچبوونە. 
دەكات  سەرەكییانە  بنەما  لەو  باس  لەوێدا  ئەو 
بنەمایانە  ئەو  دادەمەزرێت.  لەسەر  دەوڵەتی  كە 
بۆ  ملكەچبوون  و  ئیمامەت  مەسەلەی  لە  خۆیان 
ئەو  هەمان  ئەویش  دوای  دەبیننەوە.  ئەمر  وەلی 
فوقەهاكانەوە  زۆری  ژمارەیەكی  لەالیەن  بنەمایانە 
حاڵەتە  ئەم  پێكرا.  كاریان  و  پێدرا  بەردەوامی 
فیكرییەی  و  كۆمەاڵیەتی  چەقبەستنە  ئەو  لەگەڵ 
لە  پارێزگاری  لەئارادابوو،  بوو  س��ەدە  چەندین 
پشتبەستن  بە  سیاقێك  كرد،  سیاسی  سیاقێكی 
یەك  ملكەچی  هەموانی  ئاین،  كۆمەكی  بە  و 
و  عەرەبی  كۆمەڵگای  لێرەوە  دەك��رد.  دەس��ەاڵت 
ئیسالمی بە درێژایی مێژووەكەیان، لە هێنانەئارای 
هەڵگری  ك��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  دینامیكییەتێكی 
ڕوناكییە  ئەو  شكستیهێنا.  بێت،  فیكری  گۆڕانی 
فیكرییانەی كە ئیبن ڕوشد و فەیلەسوفەكانی دیكە 
لەوەی  نەبوون  سەركەوتوو  دەكرد،  نوێنەرایەتیان 
بەڕووی كەلتوری نەقڵ و تەقلید دا بووەستنەوە كە 
فوقەهاكان و ئەمیرەكان زۆر بە توندی بەرگرییان 
ستەمگەری،  بەردەوامبوونی  بۆیە  هەر  لێدەكرد. 
وەك ئەوەی »ئەبو ئەلحەسن ئەلماوەردی« كە لە 
هەردوو دیوەكەیەوە: ئاینی و سیاسی، لێیدەڕوانی، 
بۆ ڕەتكردنەوەی فیتنەیە، ئەم جۆرە تێگەشتنە لە 
بەبەردا  كرا  سیاسی  چوارچێوەیەكی  ستمگەری، 
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خەڵكی  ژیانی  درێ��ژ  و  دوور  ماوەیەكی  بۆ  و 
مانەوەی  سیاسییەدا  چوارچێوە  لەو  داگیركردبوو، 
دروستبوونی  لە  ڕێگەنەدانە  بۆ  زاڵم،  حاكمێكی 

فیتنە.
هەموو  دوای  و  ئیمپریالیزم  ڕاچەنینەكەی  دوای 
جیاوازانەی  جیاواز  و  هەمەالیەن  گۆڕانكارییە  ئەو 
و  سیاسی  و  ئ��اب��وری  و  كۆمەاڵیەتی  ب��وارە  لە 
نێو  پێینایە  كۆمەڵگا  هاتەئارا،  كەلتوریەكاندا 
چەندین  لە  ڕێخستنێك  ئاوێتەییەوە،  ڕێخستنێكی 
دیاردەی  چەندین  بە  و  دروستكراوە  ئاڵۆز  ڕێگای 
و  تنراوە  بەیەك  دژ  و  دووفاقی  ج��ۆراوج��ۆروی 
لەخۆگرتووە.  ڕەهەندی  فرە  ئاراستەی  چەندین 
بە  ئەوەتا  نە  دەوڵەتێك  بە  بوو  دەوڵەت  لێرەوە 
تەواوی ئاینی بێت و نە ئەوەتا تەواو مەدەنی بێت.
لە  ڕزگاربوون  قۆناغی  لە  عەرەبییەكان،  ڕژێمە 
كاریان  سەربەخۆیی،  بە  گەیشتن  و  ئیمپریالیزم 
كەلتوور  و  سیاسەت  وێنەی  شێواندنی  لەسەر 
چۆنیەتی  تەمومژكردنی  لەسەر  گرەویان  ك��رد، 
بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی سیاسەت و دین كرد. بۆ 
ناكۆكییەكان  بە  یارییان  مانەوەیان،  لە  دڵنیابوون 
بوون  ڕەوتێك  گژدادانی  بە  سەرقاڵی  و  دەك��رد 
دەكرد  ڕەوتانەیان  ئەو  و  دیكە  ڕەوتێكی  بە  دژ 
بەرژەوەندیان  ڕژێمانە  ئەم  یەكتر.  دوژمنی  بە 
و  یەكتردا  بەگژ  بكەن  ڕەوتانە  ئەو  ل��ەوەداب��وو 
لەو  خۆیان  بەمەش  بترسێت،  دیكە  لەوی  یەك 
لەو  یان  لەم  لەوانەیە  كە  دەپاراست  هەڕەشەیە 
لەوانەیە  و  دەسەاڵتەكەیان  سەر  بكرێتە  ڕەوتەوە 
هەڕەشەی  لە  واتە  دووریانبخەنەوە.  دەسەاڵت  لە 
ڕژێمی دەوڵەتی ئاینی لەسەر شێوازی )خەالفەت( 
یان لە هەڕەشەی ڕژێمی دەوڵەتی مەدەنی لەسەر 

شێوازی دەوڵەتی )دیموكراسی(.

)بەهاری  بارودۆخی  پێودانگەی  بەو  و  لەمڕۆدا 
لە  ئ��ەوەی  وەك   - تێدەپەڕێت  پێیدا  عەرەبی( 
لێناوە  ناویان  سیاسیدا  و  میدیایی  ئەدەبیاتی 
گەرم  مشتومڕێكی  و  گفتوگۆ  عەرەبی-  بەهاری 
دەربارەی سروشت و خەسڵەتی دەوڵەت، پانتایی 
بە  مەسەلەكان  داگیركردووە.  فیكری  و  سیاسی 
شێوەیەكی ڕوون و ئاشكرا لەنێوان دوو ڕەوتی دیار 
لەالیەكەوە  ئەوانیش:  دەچن،  و  دێن  ناسراودا،  و 
دینی،  دەوڵ��ەت��ی  پێیوایە  كە  ئیسالمی  ڕەوت��ی 
ڕاب��ردووخ��واز(  )شەرعییەتی  بە  پشتبەستن  بە 
ساڵح(،  )سەلەفی  كەلتووری  و  ئاینی  میراتی  و 
كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بۆ  سروشتییە  چوارچێوەیەكی 
كە  عەلمانی  ڕەوتی  ترەوە  لەالیەكی  سیاسی.  و 
بە  پشتبەستن  بە  مەدەنی،  دەوڵەتی  پێیوایە 
ئەو  مۆدێرنە،  بەهاكانی  و  گەردونی(  )شەرعیەتی 

چوارچێوە گونجاوەیە بۆ ژیانی خەڵك.
ئیمانداربێت  گەر  م��رۆڤ  لۆژیكییەوە،  ڕووی  لە 
لە  بێئیمان و هوشیاربێ بەو وەرچەرخانانەی  یان 
زەمەنی ئێستادا جیهانی گرتووەتەوە، ئەوا پێیوایە 
و  سیاسی  چوارچێوەیەكی  مەدەنی،  دەوڵەتی 
بۆ هەموان. چونكە شێوازی  كۆمەاڵیەتی گونجاوە 
ئیشكردنی دەوڵەتی مەدەنی لە ڕووی یاساییەوە، 
بۆ  ئ��ازادی  و  بگرێت  ئامێز  لە  هەموان  دەتوانێ 
هەموان دابینبكات. دەوڵەتی مەدەنی جێگای هەموو 
ئاینەكان و باوەڕەكان و ئتنییەكانی تێدادەبێتەوە و 
ئازادی بە هەموو ڕەنگە جیاوازەكانییەوە بۆ هەموو 
خەڵك فەراهەم دەكات، لە ئازادی پەرستنەوە بۆ 
تێپەڕین  بە  دەسەاڵت،  دەستاودەستكردنی  ئازادی 
یان  بێت  سیاسی  چ  دەربڕیندا،  بیروڕا  ئازادی  بە 
دەوڵەتی  بناغەی  بەردی  كە  ئازادییە  ئەم  ئاینی. 
لۆك  ج��ۆن  فیكری  لە  ئ��ەوەی  وەك  مەدەنییە، 
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دەكات.  زەمانەتی  و  دەیپارێزێت  یاسا  دیارە،  دا 
پێیدەوترێت  ئەوەی  یان  مەدەنی  دەوڵەتی  پاشان 
مشتومڕە  و  گفتوگۆ  لە  ئەوەی  وەك  عەلمانییەت، 
نكوڵیكردن  مانای  لەئارادایە،  ئەمڕۆدا  گشتییەكانی 
یان ڕەتكردنەوەی ئاین نییە، بەڵكو مانای زامنكردنی 
پیادەكردنی ئاینە یان پیادەنەكردنی، بێ ڕق و كینە 
و بێ سوكایەتیپێكردن و بێ مۆجیاری كەسێك بۆ 

كەسێكی دیكە.
دەوڵەتی  بەدیهێنانی  عەرەبیدا،  واڵتانی  لە  بەاڵم 
سەختە،  تابڵێی  واقیع،  زەمینی  لەسەر  مەدەنی 
ئەویش لەبەر دوو فاكتەر كە پەیوەستن بەیەكەوە:
گەمەی  ئەوەی  لەبەر  سیاسییە،  یەكەم  فاكتەری 
سندوقەكانی  ب��ەر  دەب��ات��ە  پەنا  كە  دیموكراتی 
ئاستە  و  كۆمەڵگا  واقیعی  حوكمی  بە  دەنگدان، 
ب��ەوان��ەی  دەبەخشێت  زۆری��ن��ە  فیكرییەكەی، 
حاڵەتەدا  لەم  دەكەن،  خەڵك  عامەی  نوێنەرایەتی 
ئەو خەڵكانە دینداری و تەقلید زاڵە بەسەریاندا و 
ئینفیعالییەكانەوە.  ئاینییە  گوتارە  دوای  دەكەونە 
فاكتەرێكی  ئ��ەوا  دووەم����ە،  ف��اك��ت��ەری  ه��ەرچ��ی 
ئەم قوتابخانەیە هاواڵتییانێك  دیماگۆگییە، چونكە 
بەرهەم ناهێنێت بە ڕێگایەك بیربكەنەوە تێیدا پەنا 
بۆ عەقڵ و هەستی جیاوازی و بەهای ئازادی ببات.
دوو  ئەو  لەنێوان  هەنووكە  بێنەوبەردەیەی  ئەم 
كاتدا  تێپەڕینی  لەگەڵ  هەرچۆنێكبێت  ڕەوتەدایە، 
لەبەرژەوەندی  دوور،  یان  نزیك  ئاستی  لەسەر  و 
یان بەرژەوەندی عەلمانییەكان،  ئوسوڵییەكان بێت 
دینامیكییەتی  بە  پەیوەستە  ئەمەش  كۆتاییپێدێت، 
هەر الیەنێك و بە توانا و وزەی هەر یەكێكیان بۆ 
بەگەڕخستن و بەكارهێنانی هۆكارەكانی ڕاگەیاندنی 
بینراو و بیستراو و ماڵپەڕە ئەلەكترۆنییەكان، تاكو 
قەناعەت بەخەڵكی بێنن و وایانلێبكەن بەم یان بەو 

ئاراستەدا هەڵوێست وەرگرن.
ئاگاداری  ئ��ەوەی  بێت،  هەرچۆنێك  مەسەلەكە 
كردبێت،  بۆ  بەدواداچۆنی  و  مەسەالنەبێت  ئەم 
هەست بەوە دەكات دین، بەهۆی كۆمەڵێ هۆكاری 
باسكردنیان  دەرفەتی  لێرەدا  كە  ج��ۆراوج��ۆرەوە 
نێو  بۆ  گ��ەڕاوەت��ەوە  بەهێز  بەشێوەیەكی  نییە، 
لێرەدا  جیاوازەكان.  جیاواز  كۆمەاڵیەتییە  توێژە 
بەهۆی  دین  بڵێن  ئەوەندە  هەر  تەنها  دەتوانین 
سروشتی پەروەردە و فێركردنەوە، هەروەها بەهۆی 
خۆبەزلزانینی  بە  بەرامبەر  خەڵكی  پەرچەكرداری 
خۆرئاوا و لوتبەرزییە دەمامكدارەكەی، لەو هۆكارە 
بەهێزەی  شێوە  بەو  دین  وایكردووە  سەرەكییانەن 

بگەڕێتەوە.
لۆژیكی  بەپێی  و  دوورم��ەودا  ئاستی  لەسەر  بەاڵم 
هۆی  دەبێتە  دیندارییە،  حاڵەتی  ئەم  )هیگڵی(، 
ڕوودانی حاڵەتێكی )پێچەوانە( یان )دژە حاڵەت( 
شتەكان،  لۆژیكی  حوكمی  بە  و  دێنێتەئاراوە 
لێك  و  دەكرێنەوە  دینی  مەنزومەی  قوفڵەكانی 
هەڵدەوەشێنرێنەوە. چونكە نەوەكان تازەدەبنەوە و 
گومان لە پێداگری و دەستپێوەگرتنی باوباپیرانیان 
دەك���ەن ب��ە ج��ۆرێ��ك ب��ی��رك��ردن��ەوەوە ك��ە لەگەڵ 
لەگەڵ  و  نایەتەوە  گەردونیدا  مۆدێرنەی  ڕێ��ڕەوی 
بە  ڕێگە  كە  ناتەبایە  سیستمێكدا  دامەزراندنی 
تێیدا  دەدات، سیستمێك  و سیاسەت  فیكر  فرەیی 
پێویست دەكات دین خۆی لەگەڵ دەرهاویشتەكانی 
زەمەن  لێرەوە  بگونجێنێت.  مۆدێرنە  سەردەمی 
لە  ناوچەیە، سا  ئەم  ئاسۆی  یان كورت،  درێژبێت 
خۆرئاوای واڵتانی عەرەبی ئیسالمییەوە بێت یان لە 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  لە  بریتییە  خۆرهەاڵتییەوە، 
مەدەنی، چونكە لۆژیكی مێژوو ئەوەی دەوێت. خۆ 
لە مەودای دووردا وەك ئەوەی  ئەگەر مەسەلەكان 
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ئەوە  مانەوە،  دەژین  تێیدا  و  دەیبینین  هەنووكە 
مانای وایە ئێمە تا ئەبەد هەر لە پەراوێزی مێژوودا 

دەمێنینەوە.

پەراوێز
ڕەوتێكی  یان  )ڕێبازێك  میركانتیلی:  *ئابوری 
ئابورییە و لەسەردەمی ڕێنیسانسدا هاتووەتەئاراوە. 

لە دیارترین خەسڵەتەكانی ئەمانەی خوارەوەیە:
ڕەوتە  یان  ڕێبازە  ئەم  ڕەخنەییە:  1-ڕێبازێكی 
ئابورییە پێیوایە كانزا بەنرخەكانی وەك زێڕ و زیو، 
كۆڵەكەی سەروەت و سامانن. ئامانجی چاالكوانی 
لەم  بڕ  گەورەترین  بەدیهێنانی  لە  بریتییە  ئابوری 
سەروەت و سامانە كە لە شێوەی دراوی دروستكراو 

لەو كانزا بەنرخانەدا خۆیدەبینێتەوە.
میركانتیلی  ڕێبازی  نیشتیمانییە:  2-ڕێبازێكی 
پێش ئەوەی بایەخ بە بەرژەوەندی تاكەكان بدات، 

بایەخی بە بەرژەوەندنی واڵت دەدا.
میركانتیلییەكان  دەستوەردانییە:  3-ڕێبازێكی 
دەب��ێ  ك��ە  دەك����ردەوە  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  جەختیان 
بە  ئەمەش  ئابورییەوە،  دەستوەربداتە  دەوڵ��ەت 
ئامانجی زیادكردنی سەروەرت و سامان لە ڕێگەی 
بازرگانی دەرەوە. بۆ بەدیهێنانی ئەم سیاسەتەش، 
ڕێوشوێنێكی  هەموو  دەوڵ��ەت  لەسەر  پێویستە 
پێویست و گونجاو بۆ هاندانی زیادكردنی بڕی ئەو 
كەلوپەالنەی دەینێرێتە دەرەوە بۆ واڵتانی دیكەی 
جۆرە  هەموو  پێویستە  هاوكات  بگرێتەبەر،  بیانی 
هاوردەكردنی  بۆ  دابنێ  تەگەرەیەك  و  بەربەست 
كەلوپەلی واڵتانی بیانی بۆ ناوەوەی واڵت. بەمەش 

زیادەباییەك لە میزانییەی بازرگانی دێتەئاراوە(
بە  بایەخی  ڕێبازە  ئەم  شمولییە:  4-ڕێبازێكی 
بەو  بایەخی  یان  نەدەدا،  تاكەكان  هەڵسوكەوتی 

یەكە  ئاستی  لە  كە  ن��ەدەدا  ئابورییانە  كێشە 
بە  بایەخی  بەڵكو  دەهاتەئاراوە.  بچووكەكاندا 
واقیعی نەتەوە و بە ئابوری هەمەكی )كلی( دەدا.
** مۆنارشیزم )monarchism( سیستمێكی 
كە  ڕاوەس��ت��اوە  ب��ڕوای��ە  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  سیاسییە 
دەسەاڵتی سیاسی پێویستە لە دەستی تەنها یەك 

كەسدا كۆببێتەوە 

وەرگێڕی  لەالیەن  سەرەوە،  پەراوێزەی  دوو  )ئەو 
كوردییەوە، بۆ تێگەشتنی خوێنەر لە مۆرنارشیزم 
و ڕێبازی میركانتیلی زیادكرداوە و لەم ماڵپەڕەوە 

)www.dz-blanche :وەرگیراوە
سەرچاوەی بابەتەكە: االوان، 2013/6/30
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تۆڵستۆی
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سانەی 
. ئەف
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جەن

 و جیهانی
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شا ئ

ی: ڕە
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باوكی 

ەوە: 
رەبیی

. لە عە
و

ڕوس��ی  ڕۆم��ان��ن��ووس��ی  ئاشتی  و  ج��ەن��گ  ڕۆم��ان��ی 
ساتەوەختی  لە   ،)1910  -  1838 تۆڵستۆی  )لیۆ 
بە  ئەمڕۆ،  ڕۆژی  تا   1869 ساڵی  لە  باڵوبوونەوەی 
دادەنرێت  كالسیكی  ئەدەبی  شاكارەكانی  لە  یەكێك 
و نموونەیە بۆ ئەفسانەی ئەدەبی ڕوسی و جیهانی. 
ئەم شاكارە كارێكی داستانئامێزە، لە دیدگای پێنج 
خێزانی ئەرستۆكراتەوە، بەوردی باس لە ڕووداوەكانی 
داگیركردنی ڕوسیا لەالیەن فەرەنسا و كاریگەرییەكانی 

سەردەمی ناپلیۆن و كۆمەڵگای قەیسەری، دەكات.
ئەم ڕۆمانە سەرەتا لە نێوان سااڵنی 1865 و 1867، 
لەژێر ناونیشانی )ساڵی 1805( بە شێوەی زنجیرە لە 
گۆڤاری )المراسل الروسی( باڵوكراوەتەوە، بەیەكێك 
لەو ڕۆمانە دوور و درێژانە دادەنرێت كە لە مێژوودا 
نووسراون. هەروەها ئەم ڕۆمانە لە چوارچێوەی ئەو 
حەوتەم  بە  نووسراون،  التینی  پیتی  بە  ڕۆمانانەی 
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ڕۆمانی درێژ دادەنرێت و لە چوار بەرگ پێكهاتووە.
دەك��ات:  ڕۆم��ان��ەی  ئ��ەم  وەس��ف��ی  ئ��اوا  تۆڵستۆی 
یان  تەنانەت قەسیدەیەك  بگرە  نییە،  ڕۆمان  )ئەمە 
پێداگری  تۆڵستۆی  نییە(.  مێژوویی  زنجیرەیەكی 
لەسەر ئەوە دەكات كە دیارترین كارەكان لە ئەدەبی 
باوەكاندا  تەقلیدییە  پێودانگە  لەگەڵ  ڕوس��ی��دا، 
ڕۆمانی  كۆتایی  بەشەكانی  تایبەتمەندی  ناگونجێن. 
بۆ  دەگۆڕرێت  گێڕانەوە  لەوەدایە  ئاشتی،  و  جەنگ 

گفتوگۆی فەلسەفی.
كە  دەكات  زەمەنێك  لە  باس  ڕۆمانەكە،  ڕوداوەكانی 
زەمەنی  نووسینی  لە  ساڵ  شەست  پێش  دەكەوێتە 
ڕۆمانەكە. لە ڕۆمانەكەدا قسە لەگەڵ ئەو باپیرانەدا 
سەردەمی  ژیاون،  جەنگدا  لەسەردەمی  كە  دەكرێت 
 .1812 ساڵی  ڕوسیا  بۆ  فەرەنسییەكان  داگیركردنی 
حەقیقەتێكی  مۆركی  هەڵگری  ڕۆمانەكە  لێرەوە، 
مێژووییە لە چوارچێوەی خەیاڵی ئەدەبیدا. تۆڵستۆی 
لە ئەنجامی خوێندنەوە و توێژینەوەكانیەوە، ژمارەی 
كارەكتەرەكانی نێو ڕۆمانەكەی گەیاندووەتەوە نزیكەی 
160 كارەكتەر. ئەم ڕۆمانە تەنها لە زمانی ئینگلیزیدا، 

زیاد لە یانزە جار كاری وەرگێڕانی بۆ ئەنجامدراوە.
پەیوەندییە  و  مۆسكۆ  داگ��ی��رك��ردن��ی 

خێزانییەكان
ئەوەی لەم ڕۆمانەدا جێگای سەرنجە، ئەوەیە تۆڵستۆی 
فەرەنسی  و  ڕوسی  زمانی  ه��ەردوو  بە  ڕۆمانەكەی 
لە  یاخود  بێت  گێڕانەوەدا  لە  سا  نووسیوەتەوە، 
گفتوگۆكاندا. كارەكتەرەكان لە قسەكردنیاندا لەنێوان 
دەچن.  و  دێن  فەرەنسیدا  و  ڕوسی  زمانی  ه��ەردوو 
ژیانی  واقیعی  ڕەنگدانەوەی  ڕۆمانەكە،  الیەنەی  ئەم 
نۆزدەهەم  سەدەی  ڕوسی  ئەرستۆكراتی  كۆمەڵگای 
زمانی  بەكارهێنانی  س��ەردەم��ەدا  لەو  دەردەخ���ات. 
فەرەنسی، پیشاندانی هەیبەتی كەسەكە و بەرزی پلە 

و پایەكەی بووە.

لەگەڵ  دەردەك��ەوێ��ت  بۆ  ئەوەمان  ڕۆمانەكەدا  لە 
داگیركردنی  و  جەنگەكە  تاوسەندنی  و  گەرمبوون 
سوتاندنی،  و  فەرەنسییەكانەوە  لەالیەن  مۆسكۆ 
زاراوە فەرەنسییەكان وەردە وردە بەرەو كەمبوونەوە 
بەرتەسكدەبێتەوە.  بەكارهێنانیان  مەودای  و  دەچن 
و  خۆیان  كەلتووری  بۆ  ڕوسەكان  گەڕانەوەی  ئەمە 
بیانی  كەلتووری  هەژمونی  لەژێر  دەربازبوونیان 
 1805 ساڵی  بە  ڕۆمانەكە  ڕوداوەكانی  دەردەخ��ات. 
فەرمانڕەوایی  لەسەردەمی  باس  و  دەستپێدەكات 
قەیسەر ئەسكەندەری یەكەم، كوڕەزای كاترینی مەزن 
دەكات، تا سەردەمی ناپلیۆن كە تێیدا ساڵی 1812 
ڕوسیا لەالیەن فەرەنسییەكانەوە داگیركرا. خوێنەر لە 
میانەی وردەكاری بەیكداچونی پەیوەندی نێوان پێنج 
خێزانی ئەرستۆكراتی، ئاشنای ڕووداوە مێژوییەكان و 
بریتین  ڕووداوە كۆمەاڵیەتییەكان دەبێت، خێزانەكان 
رۆستۆف،  ئال  بۆلكۆنسكی،  ئال  بزۆخۆف،  ئال  لە: 

ئال كۆراجین، ئال درۆبیتسكوی.
زۆر  كە  جیادەكرێتەوە  بەوە  بزۆخۆف  ئال  خێزانی 
لەبەریەك  خێزانییەكانی  پەیوەندییە  و  دەوڵەمەندە 
هەڵوەشاوەتەوە. بەاڵم خێزانی ئال بۆلكۆنسكی جگە 
مەزن  كاترین-ی  كۆشكی  لە  دەوڵەمەندبوونیان،  لە 
پێگەیان هەبووە و كاریانكردووە. كەچی دەوڵەمەندی 
كڕین  لەڕێگەی  مۆسكۆ،  لە  رۆستۆف  ئال  خێزانی 
بەبێ  زارەوەی��ە،  و  زەوی  و  خانوبەرە  فرۆشتنی  و 
وەلێ  بكەن،  پاشەكەوت  ئەوتۆ  پارەیەكی  ئ��ەوەی 
هەیە،  بەهێزیان  و  توندوتۆڵ  خێزانی  پەیوەندییەكی 
گەرچی ئەوان سات بە ساتی ژیان دەژیان و گوێیان 
بە داهاتەكانیان نەدەدا. سێ ئەندامەكەی خێزانی ئال 
كۆراجین بەردەوام سەرقاڵی وروژاندنی پرسیارگەلێكی 
دێت،  درۆبیتسكوی  ئال  خێزانی  دواجار  بوون.  زۆر 
خانەدانییەكەیان  ڕەچەڵەكە  خێزانێكبوون  ئەمان 

لەگەڵ دەستكورتی پێكەوە كۆكردبوەوە.
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خاڵی دەستپێكردن
ساڵی  لە  و  پترسبۆرگ  سان  ش��اری  لە  ڕۆمانەكە 
داگیركردنی  سەرەتای  لەگەڵ  دەستپێدەكات،   1805
ناپلیۆن بۆ خۆرئاوای ئەوروپا، پاشان ترسی ڕوسیا 
كۆمەاڵیەتیدا،  ئاهەنگێكی  لە  ناپلیۆن.  كارەی  لەو 
لەو  دەخرێنەڕوو.  ڕۆمانەكە  نێو  كارەكتەری  چەندین 
ئاهەنگەدا كارەكتەرە بەرژەوەندخواز و هەلپەرست و 

چاوچنۆكەكانی هەر خێزانێك دەناسرێن.

ڕوسیا،  سوپای  هێزەكانی  جووڵەی  ڕۆمانەكەدا  لە 
لەگەڵ هاوپەیمانەكەی ئەو سەردەمەی، ئیمپراتۆریەتی 
نەمسا، دەبینین. هەر یەكە لە »ئەندرۆ بۆلكۆنسكی« 
لەگەڵ  زیرەكە،  و  ئ��اوات  و  هیوا  پڕ  گەنجێكی  كە 
س��ەرەڕۆی��ە،  الوێ��ك��ی  ك��ە  رۆس��ت��ۆف«  »نیكۆالس 
بەڕێدەكەون.  جەنگ  گۆڕەپانی  ب��ەرەو  دەبینین 
خێزانەكەی  و  دەبێت  بریندار  »ئەندرۆ«  لەكاتێكدا 
پێیان  و  دەستناكەوێت  لەبارەیەوە  هەواڵێكیان  هیچ 
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وایە كوژراوە. براكەی »بییر بزۆخۆف« كە گەنجێكی 
میراتگری  دەبێتە  سەیرە،  هەڵسوكەوت  و  ئاڵۆز 
باوكە دەوڵەمەندەكەی و بەخێرایی »هێلین  شەرعی 
گۆراگین«ی شۆخ و شەنگ دەهێنێت. پاش ماوەیەكی 
دەردەكەوێت  بۆ  هاوسەرەكەی  ناپاكی  »بییر«  كەم 
شەڕەشیر  دەكات  هاوسەرەكەی  دۆستی  لە  داوا  و 
بكەن. »بییر« هەوڵدەدات لەڕێگەی پەیوەندیكردنی 
نەهامەتییەی  و  شكست  لەو  )ماسۆنییەتەوە(  بە 

تێیكەوتووە ڕزگاری ببێت.
بۆ الی  گ��ەڕان��ەوەی »ئ��ەن��درۆ«  لەگەڵ  ه��اوزەم��ان 
ناوی  كە  هاوسەرەكەی  مۆسكۆ،  لە  خێزانەكەی 
منداڵەكەی  هێندەی  هەر  دەبێت،  منداڵی  »لیزا«یە 
دەبێت، خۆی گیان لەدەستدەدا. ئیدی ئەندرۆ كاتی 
خۆی بۆ بەخێوكردنی منداڵەكەی و بۆ بەڕێوەبردنی 
كڕین و فرۆشتنی خانوبەرە و زەوی و زار تەرخاندەكات. 
هەروەها »هێلین«یش هەوڵدەدا »بییر«ی هاوسەری 
لێیخۆش ببێت، پاشان تێپەڕینی ماوەیەك، لێیخۆش 

دەبێت.
تاكو  پترسبۆرگ،  بۆ سان  دەڕوات  كاتێ  »ئەندرۆ« 
چاوی بە ئیمپراتۆر بكەوێت و ئەو پالنە سەربازییەی 
بێهودەیی  بە  هەست  داینابوو،  كە  بخاتەبەردەست 
لە  لەوێ  بەاڵم  دەك��ات.  بیرۆكەكەی  پوچگەرایی  و 
»ناتاشا«  ڕۆستۆف  خێزانی  لە  پترسبۆرگ،  سان 
بەخێرایی  و  دەبێت  خۆشحاڵ  پێی  و  دەناسێت 
»ناتاشا«ش  دەك��ات،  لەگەڵ  هاوسەریگری  داوای 
باوكی  ب��ەاڵم  دەردەب��ڕێ��ت.  ڕەزام��ەن��دی  بەخێرایی 
ئەوە  لەبەر  ناڕازییە.  هاوسەرگیرییە  بەو  »ئەندرۆ« 
دەرەوەی  بۆ  دەڕوات  ساڵێك  م��اوەی  بۆ  ئەندرۆ 
و  بەناویەكدادەچن  بەسەرهاتەكان  لێرەوە  واڵت. 
چنینی پیالنگێڕییەكان لێرە و لەوێ، لەنێوان خزم و 
ناسیاوەكاندا و هەریەكەی بەپێی بەرژەوەندی و سود 

و قازانجی خۆی، دەستپێدەكات.

بۆردینۆ
ڕۆمانەكەدا،  بەشی سێیەمی  ڕووداوەكانی  لە سیاقی 
دەست   1812 ساڵی  بۆردینۆی  جەنگی  سەرەتای 
دەكات،  داگیر  مۆسكۆ  ناپلیۆن  تێیدا  كە  پێدەكات 
لە  گ��ەورە  ڕۆح��ی  و  ماڵ  زیانێكی  و  زەرەر  لەگەڵ 
هەردووال. هێزەكانی فەرەنسا بۆردومانی خانوبەرە و 
بەمەش  دەكات،  بۆلكۆنسكی  شازادە  زاری  و  زەوی 
هۆیەوە  بەو  و  دەبێت  دەماغ  جەڵتەیەكی  دووچاری 
خوێنەر  سیاقەدا  لەم  هەر  دەك��ات.  دوای��ی  كۆچی 
كاراكتەرێكی  كە  دەناسێت  ناپلیۆن  كاراكتەری 
لەخۆبایی و ملهوڕ و نەرجسییە و لەگەڵ ژمارەیەك لە 

جەنەڕاڵە سەرسەختەكانی، جەنگەكە بەڕێوەدەبات.
سروشتی  گێڕانەوەی  بۆ  ڕۆمانەكە  الپەڕەی  چەندین 
گەڕانەوەی  دوای  تەرخانكراوە،  بۆردینۆ  جەنگەكەی 
بە  بینینی گۆڕەپانی جەنگەكە كە  بییر بۆ سوپا و 
گۆڕەپانەكەی  داپۆشرابوو،  هەردوال  كوژراوی  الشەی 
وەك قەسابخانەیەك دێتەبەرچاو، دواتر هەر هێندەی 
ناپلیۆن پێ دەخاتە ناو شاری مۆسكۆ، بییر دەست 
ئێمە  ناپلیۆن.  كوشتنی  پیالنی  داڕشتنی  بە  دەكات 
خێمەیەكی  لە  كە  »ئەندرۆ«وە،  دیدگای  ڕێگەی  لە 
لە  دیكە  جۆرێكی  بە  دەكرێت،  شەهید  فریاگوزاریدا 
ماهییەتی جەنگ و وێرانكارییەكانی جەنگ و ئێش و 
ئازاری سەربازەكان تێدەگەین. ئێمە لەگەڵ »ئەندرۆ« 
چركەساتێك  دەژی��ن،  مرۆڤدۆستانە  چركەساتێكی 
تێدەگەین ئەم سەربازە چ خۆشەویستییەكی  لێیەوە 
بۆ  تەنانەت  هەبووە،  هەموان  بۆ  مرۆڤدۆستانەی 

دوژمنەكانیشی.
لە ساتەوەختی چاوەڕوانیكردنی »بییر« بۆ دەركەوتنی 
مۆسكۆی  نیوەی  ئ��اگ��رەی  ئ��ەو  بەهۆی  ناپلیۆن، 
لە  منداڵێك  و  فەرەنسی  ئەفسەرێكی  خاپوركردبوو، 
ڕزگار  گەنج  كچێكی  هەروەها  ڕزگ��اردەك��ات.  م��ەرگ 
هەوڵی  فەرەنسییەوە  سەربازێكی  لەالیەن  كە  دەكات 
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كۆتایی  بەوە  مەسەلەكە  دواج��ار  دەدرا،  القەكردنی 
تۆمەتی  بە  ڕوسیاوە  هێزەكانی  لەالیەن  بییر  پێدێت 
هۆكاری كەوتنەوەی ئاگرەكە، دەستگیر دەكرێت. بییر 
لەكاتی بردنیدا بۆ گرتوخانەكە، »بالتۆن«ی جوتیاری 
لەگەڵدایە كە ئەویش یەكێكە لە گیراوەكان، لەو كاتەدا 
بییر هەست دەكات بەهای ژیان بریتییە لە بەخشینێكی 
لە  ڕزگ��ارك��ردن��ی  ل��ە  چ��ەك��دارەك��ان  مرۆڤدۆستانە. 
گرتوخانەكە هاوكاری دەكەن. لەالیەكی دیكەوە ئەندرۆ 
لەمیانەی  و  دەكەوێت  ناتاشا  بە  چاوی  ئەوەی  دوای 

بوونی لەگەڵ هێزەكانی بەرگریدا، شەهید دەكرێت.
بەرەوپێشەوە  جەنگدا  لەگەڵ  ڕۆمانەكە  ڕووداوەكانی 
دەڕوات و گەشەدەكات، هاوتەریب بە مەرگی زۆرێك 
نۆژەندەكرێتەوە.  سەرلەنوێ  مۆسكۆ  خەڵك،  لە 
ج��ەن��گ وادەك����ات ب��ی��رك��ردن��ەوەی ژم��ارەی��ەك لە 
سەرلەنوێ  ڕۆمانەكە،  سەرەكییەكانی  كارەكتەرە 
پەیوەندییەكی  كە  بییر  وەك  بەسەردابێت،  گۆڕانی 
دروس��ت��دەك��ات.  »ناتاشا«  لەگەڵ  خۆشەویستی 
ڕۆمانەكە بە مشتومڕی نێوان بییر و نیكۆالی كۆتایی 
ئەسكەندەری  نێگەتیڤەكانی  كارە  دەربارەی  پێدێت، 
دەست  لە  واڵتی  ببوو،  ئاین  نوقمی  كە  ئیمپراتۆر 
داوا  بییر  جێهێشتبوو.  بەرژەوەندخوازدا  كۆمەڵێ 
ڕژێمەكەیدا  لە  گۆڕانكاری  كۆمەڵێ  ئیمپراتۆر  دەكات 
بكات، كەچی نیكۆالی سوورە لەسەر ئەوەی بەرگری 
بە شێوەیەكی كوێرانە وەالئی  بكات و  ئیمپراتۆر  لە 

خۆی بۆ دووپات بكاتەوە.
1805

تۆڵستۆی لە میانەی خزمەتكردنی لە جەنگی )قرم(
دا، دەستیكرد بە نووسین لەسەر جەنگ، سەرەتا لە 
ڕێگەی كۆمەڵێ لە چیرۆك و ڕۆمانی كورت كورتەوە. 
هەرچی ڕۆمانی جەنگ و ئاشتییە، دوای ژنهێنانی و 
جێگیربوونی لە ماڵەكەیدا، دەستی كرد بە نووسینی. 
تۆڵستۆی نیوەی بەرگی یەكەمی ئەم ڕۆمانەی لەژێر 

دەستنووسی  یەكەم  نووسیوە.   1805 ناونیشانی 
ڕۆمانەكەی لە ساڵی 1863 تەواوكردووە. پاشان لە 
دوو ساڵی دواتردا هەندێ بەشی لەوەی نووسیبووی 
باڵوكردوەتەوە. لە میانەی نووسینی نیوەی دووەمی 
دەستیكرد  قووڵ  و  چڕ  شێوەیەكی  بە  ڕۆمانەكە، 
ئەڵمانی  فەیلەسوفی  كارەكانی  خوێندنەوەی  بە 
خوێندنەوەیەدا  لەو   ،)1860  -  1788 )شۆبنهاوەر 
ڕۆمان-ی  گێڕانەوەی  و  مێژویی  گێڕانەوەی  شێوازی 

پێكەوە بەستەوە.
ڕۆمانی جەنگ و ئاشتی لە سینەمادا

ساڵی 1915 یەكەم فیلمی ڕوسی دەربارەی ڕۆمانەكە، 
و  گاردن  نواندنی  و  گاردین  ڤالدیمێر  دەرهێنانی  لە 
ساڵی  پێشكەشكرا.  »ڤیرا«  خانم  بالێ  سەماكاری 
ناونیشانی  هەمان  بە  ئەمریكی  فیلمێكی   1956
ڕۆمانەكە، لەدەرهێنانی گینگ ڤیدرۆ و نواندی ئۆدری 
هیبۆرن و هنری فۆندا و میلی ڤیریر پێشكەشكرا. ساڵی 
1966 دیسانەوە فیلمێكی ڕوسی دەربارەی ڕۆمانەكە، 
لەم  پێشكەشكرا،  بۆندارشۆ  سێرگی  دەرهێنانی  لە 
بۆلكۆنسكی  ناتاشا  ڕۆڵی  لیۆدمیال سافیلییا  فیلمەدا 

گێڕا. 
ڕۆمانی جەنگ و ئاشتی لە تەلەفزیۆن

ساڵی 1972 وێستگەی پەخشی بی بی سی بەریتانی، 
زنجیرەیەكی تەلەفزیۆنی كە لە ڕۆمانی جەنگ و ئاشتی 
نواندنی  لە  زنجیرەیە  ئەم  بەرهەمهێنا.  وەرگیرابوو، 
ئەنتۆنی هۆبكنز و ڕۆبرت دیفیس و دەرهێنانی جۆن 
دیفیس بوو. ساڵی 2000 تەلەفزیۆنی فەرەنسی فیلمێكی 
دەرهێنانی  لە  بەرهەمهێنا،  ئاشتی  و  جەنگ  لەسەر 
بیتر-ی  ڕۆڵی  برۆبیكر  ڕۆبرت  و  رۆسیلۆن  فرانسوا 
بینی. ساڵی 2007 تەلەفزیۆنی ئیتالی، ڕۆمانی جەنگ 
بەرهەمهێنا،  كورت  كورت  حەڵقەی  وەك  ئاشتی  و 

ڕۆبرت دومهیلم كاری دەرهێنانی بۆ ئەنجامدابوو.
سەرچاوە: بیان الكتب، 2013/6/7
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ی لە 
 بێدەنگ

توگۆ و
گف

هەاڵتدا
ی خۆر

كەلتوور

ئ��ای��ا ل��ە ك��ەل��ت��وری ه��اوچ��ەرخ��ی خ��ۆره��ەاڵت��دا 
بەهایەك بۆ گفتوگۆ هەیە؟ پانتاییەكەی چەندە؟ 
دەرئەنجامەكانی  ئەی  كامانەن؟  بەربەستەكانی 
چین؟ ئەو ناكۆكی و ملمالنێیانەی لە خۆرهەاڵت 
شكستی  سەرهەڵدەدەن،  ئەفریقادا  باكوری  و 
ناوچەكە  سیستمەكانی  زۆری  ه��ەرە  بەشی 
خۆیان  میللەتانی  لەگەڵ  پێكەوەژیانیان  لە 
دەستەبژێری  شكستی  یەكتردا،  لەگەڵ  یاخود 
لەناوبردنی  و  وردوخ��اش��ك��ردن  ل��ە  ڕۆشنبیر 
دومەڵە كەلتوورییەكان كە لە هۆشمەندی مرۆڤی 
ستمگەری  وەك  دەرك��ەوت��ووە،  خۆرهەاڵتیدا 
تیرۆر،  و  قاعیدە  و  كەمایەتی  و  تایفەگەری  و 
بێ دەسەاڵتییەی گەالنی خۆرهەاڵت  ئەو  دواجار 
بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریكردنیان  بە  سەبارەت 
گەالنی  هەروەها  دووچاریهاتوون،  واڵتەكەیاندا 
وەرگرتنی  لە  ڕژێمەكانیانەوە  لەالیەن  خۆرهەاڵت 
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نە  چارەنوسسازەكاندا،  و  نیشتیمانی  بڕیارە 
لێدەگیرێت  گوێیان  نە  و  پێدەكرێت  پرسوڕایان 
هەر  لێدەكرێت.  هاوكارییان  و  كۆمەك  داوای  نە 
نەبوونی  سیماكانی  لە  سیمایەكە  ئەوانە  هەموو 
لە ژینگە كەلتوورییەكەدا، خۆ  پرنسیپی گفتوگۆ 
ئەگەر ئەم گفتوگۆیە هەبێت و لەئارادابێت، ئەوا 
خونچەیەكی  خۆرهەاڵتیدا  زهنیەتی  لە  هێشتا 

بچووكە.
بەربەستی یەكەم

ئەوەی لەبەردەم گفتوگۆدا ڕێگرە، ئەو شتەیە كە 
پێیدەوترێت دوانەی حەق و ناحەق )باتڵ(، یان 
لەسەر  عەقڵیەتی خۆرهەاڵتی  كە  هەڵە  و  ڕاست 
دامەزراوە. كێشەكە لە خودی ئەو )دوانەییەدا( 
هەیە.  مرۆڤەكان  هەمو  الی  ئەوە  چونكە  نییە، 
بەاڵم مرۆڤ لە خۆرهەاڵتدا، لەوەدا شكستیهێناوە 
كە نازانێ چۆن و بە چ شێوەیەك مامەڵە لەگەڵ 
بیرۆكەی  خۆرهەاڵتی  عەقڵی  بكات.  دوانەدا  ئەو 
كوشتنەوە  ڕێگەی  لە  ناحەق  و  هەڵە  البردنی 
ئەو  دەرهاویشتەكانی  نموونە  بۆ  دەكات!  پیادە 
بیرۆكەیە لە سوریا و لیبیا و عێراق و یەمەن و 

سۆماڵ و سودان دەبینین.
بەرامبەر  تیمی  تۆمەتباركردنی  لە  حاڵەتەكە 
پاشان  دەستپێدەكات،  باتڵ  بە  و  هەڵە  بە 
و  هێز  ڕێگەی  لە  سڕینەوەی  بۆ  ه��ەوڵ��دان 
ئەوانەیان  خۆرهەاڵت،  كوڕوكاڵی  كوشتنەوە. 
بیركردنەوەیاندا  لە  بە زانست هەیە،  باوەڕیان 
خاڵە  ئ��ەو  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
هەڵەی  ئ��ەگ��ەری  ڕاس��ت  ب��ی��روڕای  دەڵ��ێ��ن: 
ه��ەی��ە، ب��ی��روڕا ه��ەڵ��ەك��ەی ت��ۆش، ئ��ەگ��ەری 
دەبنە  ڕاست  و  هەڵە  لێرەوە  هەیە.  ڕاستی 
بیروڕادا  لە  ج��ی��اوازی  ڕێ��ژەی��ی.  حاڵەتێكی 
الیەنە  و  ناكات  ناكۆكینانەوە  بە  پێویست 

و  بژین  پێكەوە  دەكرێ  ناكۆكەكان  و  جیاواز 
بەرفراوان  هاوبەشی  خاڵی  چونكە  هەڵبكەن. 
ناكوژرێت  هەڵە  هەیە،  مرۆڤەكاندا  لەنێوان 

دەكرێتەوە. ڕاست  بەڵكو 
بەربەستی دووەم

دەرك��ەوت��ن��ی  ل���ەب���ەردەم  ب��ەرب��ەس��ت  دووەم 
دەسەاڵتخوازییەی  مەیلە  لەو  بریتییە  گفتوگۆدا، 
و  گروپ  مەیلە  ئەم  هەیە،  ناوچەكە  گەالنی  الی 
خۆرهەاڵتی،  كۆمەڵگای  پێكهاتەكانی  و  دەستە 
داڕشتووە.  ستوونی  هەندەسی  بەشێوەیەكی 
بەجۆرێك هەمیشە چینێكی دەوڵەمەند و چینێكی 
لەئارادایە.  هەژار، چینێكی بەرز و چینێكی نزم 
لە  گەڕەكدا،  لە  قوتابخانەدا،  لە  خێزاندا،  لە 
دەوڵەتدا  لە  گشتی  بەشێوەیەكی  و  پەرلەماندا 
هەمیشە  دەبینین.  ئەندازەییە  دابەشكردنە  ئەم 
فەرماندە و فەرمانبەر هەیە و هیچ دەرفەتێكیش 
بۆ گفتوگۆ و لێكتێگەشتن نییە. ڕیفۆرمخوازەكان 
بۆ  شاقۆڵییەكە  هەندەسە  گۆڕینی  پێشنیاری 
بەجۆرێك  دەك���ەن،  ئاسۆیی  هەندەسەیەكی 
شوێنەكانیان  ناوبەناو  فەرمانبەر،  و  فەرماندە 

بگۆڕنەوە و ببن بە نێرەر و وەرگر.
بەربەستی سێیەم

ڕەتكردنەوەی ئەویتر، ئەویترێك كە چەندین وێنەی 
كەمینە،  بۆ  زۆرینە  ڕەتكردنەوەی  لەوانە  هەیە، 
دەستەی  بۆ  فەرمانڕەوا  دەستەی  ڕەتكردنەوەی 
نەتەوەیی  و  تایفی  ڕەتكردنەوەی  ئۆپۆزسیۆن، 
و  ڕیشەكێشكردن  بۆ  ڕێگا  ئاینی.  و  ئیتنی  و 
گۆڕانكاری  لە  ڕەتكردنەوانە،  ئەم جۆرە  البردنی 
پێویستە  گۆڕانكارییەك  دێتەدی،  كەلتووریدا 
جەخت لەسەر دەوڵەمەندی فرەیی و هەمەڕەنگی 
لتعارفوا  قبائل  و  شعوبا  جعلناكم  و  بكات: 

)الحجرات 13(.
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بەربەستی چوارەم
لە  ت���رس  ك��ەل��ت��ووری  چ��ان��دن��ی  ل��ە  بریتییە 
ئەم  سەرچاوەی  خۆرهەاڵتدا.  گەالنی  زهنیەتی 
دەسەاڵتدارانی  و  ڕژێمەكان  لە  سەرەتا  ترسە، 
فەرمانڕەواوە هات، كە بەدرێژایی چەندین دەیە، 
و  گرتن  و  سەركوتكردن  و  ئاسن  و  ئاگر  بە 
ئۆپۆزسیۆندا  لەگەڵ  مامەڵەیان  دوورخستنەوە، 
بەرهەڵستكاران  لە  هەندێ  وایكرد  ئەمە  دەكرد. 
بدەنەوە.  وەاڵمیان  ئ��ەوان  شێوەی  هەمان  بە 
پێیدەوترێت  كە  ئارا  هاتە  ئەوە  لێرەوە  ئیدی 
ترس و ترسی پێچەوانە، بەمەش هیچ متمانەیەك 

نەما. لەنێوان ڕژێمەكان و كۆمەڵگاكاندا 
گەالنی  ڕۆشنبیرانی  و  ڕیفۆرمخواز  لە  هەندێ 
خۆرهەاڵت، بەتایبەت هەندێ لە بەرهەڵستكاران، 
بانگەشەی گەڕانەوەی متمانە لەیەك الوە دەكەن 
)هابیل( كەلتووری  بە  پابەندبوون  بانگەشەی  و 
كرد  درێژ  من  بۆ  دەستت  )ئەگەر  دەكەن:  ەوە 
تا بمكوژیت، ئەوا من دەستت بۆ درێژ ناكەم تا 

بتكوژم، من لە خودا دەترسم - المائدە 28(.
هۆكارن  كینە،  و  ڕق  و  دوژمنایەتی  هەروەها 
خۆرهەاڵتدا.  لە  گفتوگۆ  بەرتەسكردنەوەی  بۆ 
خۆرهەاڵت،  هاوچەرخی  كەلتووری  ڕاستیدا  لە 
لەنێوان  خ��ۆش��ەوی��ت��ی  چ��ان��دن��ی  میكانیزمی 
بەپەرۆش  ئیرادەیەكی  گەرچی  نییە،  مرۆڤەكاندا 
بەرامبەردا،  لە  بەاڵم  هەیە،  خۆشەویستی  بۆ 
بۆ  خ��ۆره��ەاڵت��دا  تواناكانی  ل��ە  پەككەوتنێك 
وەعز  گەلێك  هەیە.  خۆشەویستی  دروستكردنی 
و ئامۆژگاری بەم ئاراستەیە هەیە، وەلێ لەسەر 
ئەو  ن��اگ��ۆڕدرێ��ن.  ئەنجامەكان  واقیع  ئ��ەرزی 
هەمویان  دیكە،  هۆكاری  چەندین  و  هۆكارانە 
هاتوهاواریانە  دەست،  لەناو  دەست  و  پێكەوە 
كەلتووری  لە  گفتوگۆ  پانتایی  نەهێشتنی  بۆ 

خۆرهەاڵتدا.
خۆرهەاڵتدا،  كەلتووری  لە  گفتوگۆ  نەبوونی 
بەرهەمدەهێنێت.  بێدەنگی  ل��ەدای��ك��ب��وون��ی 
كەلتووری  حاڵەتێكی  خۆرهەاڵتدا  لە  بێدەنگی 
بێدەنگییە  ئ��ەو  دەرك��ەوت��ەك��ان��ی  نێگەتیڤە. 
بە  گوێنەدان  لە  بریتییە  میللی،  ئاستی  لەسەر 
لەدەستدانی  كێشەكانی كۆمەڵگا، هەستكردن بە 
نائومێدبوون،  و  هیوای  بێ  گۆڕانكاری،  توانای 
فەردانییەت(  )تاكگەرایی-  ق��ووڵ��ب��وون��ەوەی 
چەند  بە  بوونیان  و  كۆمەڵگادا  تاكەكانی  لەنێو 
دیاردەی  باڵوبوونەوەی  دوورەپەرێز،  دورگەیەكی 
لە  هەندێ  كۆمەڵگا.  بە  و  خود  بە  نامۆبوون 
دەزگا رۆشنبیریی و كەلتوورییەكانی خۆرهەاڵت، 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  نەمری  لە  جۆرێك  وەك 
خێزان  دەزگای  بەتایبەت  دەكەن.  بێدەنگییەدا 
و دەزگای قوتابخانە. خێزان و قوتابخانە پێیان 
پۆزەتیڤە  دیاردەیەكی  قوتابی،  بێدەنگی  وایە 
خەریكە  ك��ە  عەقاڵنییەت  ل��ە  گ��وزارش��ت��ە  و 

لەدایكدەبێت.
دەزگایە،  دوو  ئەو  هۆشیارییەوە،  ج��ۆرە  لەم 
دی���اردەی  دەی��ان��ەوێ��ت  قوتابخانە،  و  خ��ێ��زان 
و  بسەپێنن  منداڵەكاندا  هەمو  بەسەر  بێدەنگی 
ڕۆشنبیریدا  و  پەروەردەیی  عاداتی  و  عورف  لە 
كارەیان  ب��ەو  نازانن  ئەوانە  بكەن.  جێگیری 
و  دەك��وژن  نەوەكانماندا  لەنێو  گفتوگۆ  ڕۆحی 
چونكە  دوادەخەن.  كۆمەڵگاكانمان  پێشكەوتنی 
كێشەكان،  مانەوەی  وات��ای  گفتوگۆ  نەبوونی 
بەردەوامی كوشتن و دوورخستنەوە و سڕینەوە، 
نامۆبوونی  نێگەتیڤ،  كەسێتی  قووڵكردنەوەی 

كۆمەاڵیەتی و سیاسی لە مرۆڤی خۆرهەاڵتیدا.

سەرچاوە: االوان، 22نیسان، 2013
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شتێکی ئاشکرایە کە باڵوکردنەوەی نامەکانی سامۆێیل 
بێکێت تا ئاستێکی بەرز ڕووداوێکی گرینگە و شتێکی 
دەکرد  ئەوەی  چاوەڕوانی  مرۆڤ  گەورەیە.  بەهاو  بە 
و لەو بڕوایەدا بوو، کە ئەو شتانەی زیاتر لە هەموو 
شتێکی تری نووسەر خۆیین، بە تایبەتی، کە نامەکانی 
بەوپەری تواناوە، هەموو جۆرە پێشنیارێک سەبارەت 
تا  بێکێت  بەاڵم  بکرێتەوە.  ڕەت  باڵوکردنەوەیان  بە 
ئاستێکی بااڵی سنووردار و بەوپەڕی پارێزییەوە، ئەو 
ڕەزامەندییەی دەربڕیووە: تەنها ئەو نامانە باڵوبکرێنەوە، 
کە وەکوو نووسەرێک گوزارشت لەو دەکەن و پەیوەندی 
پرسیارە  ئەم  یەکڕاست  مەرجەش  ئەم  هەیە.  بەوەوە 
لە  سنوورێک  چ  جیاوازییەک،  چ  ئایا  دەخوڵقێنێت، 
نێوان کەسایەتی نووسەر و کارە ئەدەبیەکانیدا هەیە؟ 
وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەش، بەشێوەیەکی بێ الیەنانە 
و دەست نیشان کردنی جیاوازییەکانیان، زۆر سەختە؛ 
هەمیشە و بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ، سنووردانان لە نێوان 
جۆرە  ئەدەبیەکانیدا،  بەرهەمە  و  نووسەر  کەسایەتی 
نابابەتیبوونێک لەخۆدەگرێت. بێگومان لە کۆتایشدا، تا 
ئاستێکی بەرز بەرپرسیاریەتی و هەڵبژاردنی نامەکان و 
بڕیارەکە دەکەوێتە سەر شانی ئەو کەسەی/کەسانەی 

نامەکان هەڵدەبژێرن.<1> 
 رێکخەر و سەرپەرشتیاری کۆکردنەوەی ئەم نامانەی 
بێکێت، دووپاتی ئەوە دەکەنەوە، بێکێت لەو نامانەیدا 
کە باسی ڕەوشی تەندروستی خۆی دەکات، بۆ نموونە 
ئازاری قاچەکانی، ئاستی ترپەی دڵی، هەڵئاوساویی و 
سووربوونەوەی پێستی، لەسەر ئاستێکی گەورە و گرینگی 
پێ دان هەڵگری ئاماژەکانی ئەون، وەک نووسەرێک. 
باڵوکردنەوەی  و  چ��اپ  مافی  کە  کەسانەشی،  ئ��ەو 
بەرهەمەکانی نووسەریان هەیە، بیروبۆچوونێکی تریان 
بە  سەبارەت  نییە  بۆمان  ئێمە  ئەوان  ڕای  بە  هەیە، 
هیچ  نووسەر،  جەستەی  گرژییەکانی  و  تەندروستی 
شتێک بخوێنینەوە. هەروەها بۆشمان نییە هیچ شتێک 

سەبارەت بە نهێنی و پەیوەندییە دڵدارییەکانی و دونیای 
ئافرەتەوە بزانیین. ئەمەش شتێکی سەیرە، بەتایبەتی 
یەکێک لە بنەماڵەی بێکێت، بە ئارەزوی خۆی و بەبێ 
نامەکانی  لە  نموونە  بەوپەری سەربەستییەوە  مۆڵەت 
دەهێنێتەوە، بەکارییان دەهێنێت و باڵویان دەکاتەوە. 
بۆ نموونە نابێت سەبارەت بەو پەیوەندییە دژوار و پڕ 
لە کێشەو دەردی سەرییەی بێکێت لەگەڵ »لویسا« 
کچەکەی جێمس جۆیس هەی بووە، لەوە زیاتر بزانیین 
لەبەر  ئازاری ویژدان ک��ردووە،  کە بێکێت هەستی بە 
بڕوایەدا  لەو  ئەو  نەکردووە،  سەردانی  هەرگیز  ئەوەی 
بووە، کە سەردانی کردنی »لویسا« زیاتر بۆتە هۆی 

توڕەیی و بێزارکردنی.<2>
بەاڵم چیتر قسەکردن لەسەر )نامەکانی سامۆێیل بێکێت 
1941-1956 لە ئامادەکردنی: جۆرج کرەیگ، ماتا دا و 
فەیسن فێلد، دان جوون و لۆویس مۆر ئۆڤەێیک، لە 
باڵوکراوەکانی زانکۆی کەیمبریج یونیڤێرستیی پرێس، 

884 الپەرە( کەڵکی نییە. <3>
ئێمە ژمارەیەکی ئێجگار زۆر، نزیکەی پانزە هەزار نامەی 
ترمان دۆزیووەتەوە، کە لەالیەن سەرپەرشتیار و دەستەی 
نووسەرانێکی تایبەتمەندەوە، بە ڕەنج و تەقەالیەکی زۆر 
دەبێت سەرلەنوێ بنووسرێنەوە. ئەم دەستەیە دووپاتی 
لەگەڵ رۆژگاردا دەست و خەتی  ئەوە دەکەنەوە، کە 
بێکێت گۆرانکارییەکی وەهای بەسەردا هاتووە، کە زۆر 
زەحمەتە بخوێندرێتەوە. لەم چاپەدا هەڵبژاردەیەک لە 
نامەکانی، کە نزیکەی دوو هەزار و پێنج سەد نامە و 

ڕستەی کورت لە خۆدەگرێت، باڵودەکرێنەوە. 
نامەکان، لێک دانەوە، ڕەوانبێژی و ڕوون کردنەوەیەکی 
تەواوی، ورد و هەمەالیەنەش لە خۆدەگرێت، بۆ نموونە: 
کە بێکێت دەنووسێت ئەو دڵی زۆر بەوە خۆشە »شوگە 
ڕێی« بردوویەتییەوە، خوێنەر خێرا دەزانێت مەبەستی 
یاریزانە،  ئەو  کە  چییە،  خۆشییەی  دڵ  لەم  بێکێت 
مەبەست »شوگە ڕێی«یە لە نۆی مانگی دوانزەی ساڵی 
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1955دا، لە پێشبڕکێیەکدا دەبێتە پاڵەوانی جیهانی لە 
کێشی ناوەند، بەوەی بە بۆکسێک »کارل بۆب ئۆڵسن« 
دەبەزێنێت.<4> بەشێکی زۆری نامەکانی ئەم قۆناخە 
بە زمانی فەڕەنسی نووسراون؛ لەم چاپەدا ئەو نامانەی 
کە لە بنچینەدا بە فەڕەنسی نووسراون، وەرگێردراویشن 
فەڕەنسی/ بە  پێکەوە  و  ئینگلیزی  زمانی  سەر  بۆ 

ئینگلیزی باڵودەکرێنەوە. 
-1929 سااڵنی  نێوان  نامەکانی  کە  یەکەم،  بەرگی 
1940 لە خۆدەگرێت، لە مانگی دوانزەی ساڵی 2009 
دا باڵوکراونەتەوە، ئێستاش کاتی باڵوکردنەوەی بەرگی 
دووهەمە، کۆی نامەکانیش لە چوار بەرگدا کۆکراونەتەوە. 
بەرگی دووهەمی نامەکان لە ساڵی 1940ەوە دەست پێ 
دەکات و لە ساڵی 1956دا کۆتاییان پێ دێت – ئەو 
ساڵەی، کە بێکێت پەنجا ساڵەی تەمەنی پڕ دەکاتەوە. 
بێکێت بەم شێوە کورتە گوزارشتی لە پەنجا ساڵەی 
تەمەنی خۆی کردووە: »هەژدە هەزار ڕۆژ، بەاڵم هیچ 

شتێکی ئەوتۆم نییە پێشانی بدەم.« 
ئەم بەرگەی نامەکان تەنها لە ڕووی تێئورییەوە لە ساڵی 
کاتی  لە  ئەوەی  لەبەر  دەکات،  پێ  دەست  1940ەوە 
سااڵنی شەڕی جیهانی دووەمدا، بێکێت پەیوەندی لەگەڵ 
جوواڵنەوەی ڕزگاری خوازی فەڕەنسی، دژی نازییەکان 
هەبووە؛ بۆیە هیچ نامەیەک لەم قۆناخە و لەو ڕۆژگارەی 
لە  بووە  هەش  ئەوەی  نەکەوتووە،  بەردەست  ژیانیدا 
ناوچووە. لەبەر ئەوە بە ڕاستی کتێبەکە، لە دەوروبەری 
17ی مانگی یەکی ساڵی 1945ەوە دەست پێ دەکات، 
ئەو دەمەی بێکێت گەڕاوەتەوە بۆ ئەپارتمانەکەی خۆی 

 <5>.rue des Favorites لە پاریس، لە ناوچەی
بێکێت لە ساڵی 1945دا تا ئاستێکی سنووردار و لە 
ناو گروپێکی بچوکی ئەدەبی، کە تەنها چەند کەسێکی 
دەمەدا  لەو  ناسرابوو.  دەبن،  »نوخبە«  دەستەبژێر 
و   Watt »وات«  بوو:  نووسی  ڕۆمانی  دوو  بێکێت 
»مۆرفی« Murphy، هەروەها چەند پارچە شیعرێک و 

باسێکی کورت سەبارەت بە »مارسێل پرۆست« گەرنا 
لە ناوەندە ئەدەبی و هونەرییەکەدا، بەشێوەیەکی گشتی 
کەسێکی نەناسراو بووە.<6> بەاڵم لە پڕ لە ساڵی 
1956دا دەبێتە شانۆنامەنووسێکی بەناوبانگ و جیهانی؛ 
لەسەر  ئەکادیمی  بڕوانامەیەکی  کاتانەشدا  لەم  هەر 
کتووپڕ  بێکێت  لێرەوە  هەر  بوون.  نووسرا  کارەکانی 
بانگهێشتی ئەکادیمیە و ئاهەنگە فەرمییە گەورەکان، 
لە هەموو جیهانەوە دەکرا. لەم قۆناخەدا، بەشێوەیەکی 
پێ  -ی  بێکێت  کە  ئ��ەوەی  هەبووە،  ئ��ەوەی  گشتی 
ناسرابوو، تەنها بێکێتی شانۆنامەنووس بووە، بێکێت 
وەکوو نووسەری دەقە شانۆییەکانی »بەدەم چاوەڕوانی 
گۆدۆ« و »کۆتایی گەمە« و »ڕۆژە بەختیارەکان« 

ناوبانگی باڵوبووبووەوە.<7>
بەوپەڕی  و  لێرەدا  دەمەوێت  من  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
دڵنییاییەوە دووپاتی ئەوە بکەمەوە، کە ناوبانگە گەورە 
پرشنگدارەکەی بێکێت، وەکوو بلیمەتێکی مەزنی ئەدەبی 
سەدەی ڕابردوو، بە پلەی یەکەم ناگەڕێتەوە بۆ دەقە 
شانۆییەکانی، بەڵکو بۆ ڕۆمانەکانی یان بۆ ئەوەی، کە 
دەکرێت ئەمڕۆ بە سێینە ئاماژەی بۆ بکرێت، دەگەڕێتەوە. 
ئەو دەقە لیریکییانەی، کە بێکێت لە ماوەی ئەو سااڵنەدا 
باڵوی کردبوونەوە، بریتی بوون لە: »مۆلۆی« ، »مالۆن 
دەمرێت« و »ئەوەی ناو نانرێت«. <8> بێکێت لەم 
سێینەیەدا قۆناخ بە قۆناخ، پلە پلە هەموو جۆرە کەل 
و پەلە دەرەکی و ئێکسسوارەکانی هونەری ڕۆمان، کە 
بە تەکنیک ئاماژەی بۆ دەکرێت، وەالوە ناوە، لە کۆتایدا 
تەنها دەنگێک ماوەتەوە کە زیاتر بەرەو تاریکی ڕۆیشتووە 
و لەناو بێ دەنگیدا منگە منگی کردووە تا بەتەواوی 
بزر بووە. ئەم نووسەرە، لە ساڵی 1961 بە شاکارێکی 
پەخشان ئامێزی گەورە، بەناوی »ئەوە چۆنە« زیاتر لەم 
جۆرە تەکنیکە و فۆرمەکانی سێینەکەی نزیک دەبێتەوە. 
بە بۆچونی من و لەو مێژووی ئەدەبە تایبەتییەی، کە من 
خۆم ڕێکم خستووە، بێکێت و خۆرخێ لویس بۆرخێس 
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دوو نووسەری دانسقەو بێ هاوتان. <9> 
خاوەنی  و  سەرپەرشتیار  بێکێت  قۆناخەدا  لەم  هەر 
دەزگای چاپەمەنییە فەڕەنسییەکەی »ژیرۆم لیندۆن« 
  Editions de Minuit مینوی«  دێ  »ئێدیتیون  لە 
دەبینێت، لیندۆن دەست بەجێ هەست بە گەورەیی بێکێت 
پەیوەندییەکانی  هەموو  خۆشی  لیندۆن  هەر  دەکات، 
دەرەوەی بۆ دەبات بەڕێوە، هەوڵی ئەوەش ئەدات، کە 
ئامرازە  بەهەموو  بەرباڵو،  بەشێوەیەکی  بەرهەمەکانی 
ئەم  کاتدا  لەهەمان  باڵوبکاتەوە.  بەکارهێنراوەکان 

دەزگایە بێکێت لە هەموو جۆرە کەناڵە دەرەکییەکان بە 
دونیای دەرەوە دەپاڕێزێت، کە بێکێت بە هیچ شێوەیەک 
نەی دەوویست هیچ لە بارەیانەوە بزانێت، لەوانەشە کە 
بێکێت هەر نەشی توانیبێت مامەڵەیان لەگەڵ بکات و 

ڕێکیان بخات. 
ئەو  و  دەردەک���ەون  نامانەدا  لەم  بوونەوەرانەی  ئەو 
کەسانێکی  نووسیون،  بۆ  نامەکانی  کە  کەسانەشی، 
تایبەتمەند و نزیکی بوون، دەرگاکانی ژیانی بۆ چەند 
کەسێکی نزیک و خۆشەویستی خۆی کردۆتەوە، بەاڵم 
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لە هەمان کاتدا بە هەموو شێوەیەک کەسانێکی تری لە 
دەرەوەی ئەو پەیوەندییانەوە هێشتۆتەوە. 

لەم بەرگەدا سنووری هاوڕێیەتییەکەی لەگەڵ لیندۆن و 
بەرپرسی دەزگای چاپەمەنییە ئەمەریکییەکەی »بارنێ 
ڕوسێ« گەورە و بەرباڵو دەبێت، هەروەها چەند کەسێک 
لە شانۆکاران و جیهانی هونەر و چەند هاوڕێیەکی دێرینی 
ڕۆژانی دبلن، تا ئەوکاتەش پەیوەندی پێیانەوە ماوە. هەر 
لەم سااڵنەدا بێکێت بە تەواوی هەموو پەیوەندییەکانی 
»ئێرلەندە«  باپیرانییەوە  و  ب��او  زێ��دی  بە  خ��ۆی 

دەپچڕێنێت. بێکێت هەر بەر لەم پەیوەندی پچڕانەوە، 
بە واڵتەکە خۆیەوە دەست بەرداری زمانەکەی دەبێت، 
کە زمانی ئینگلیزی بووە، بۆ ئەوەی لەبری ئەوە زمانی 

فەڕەنسی بکاتە زمانی پەیڤ و نووسینەکانی.<10> 
هەر لەم کاتەشدا، براکەی لەسەرەمەرگدا دەبێت، بێکێت 
زوانە  و دەڵێت: »بەم  ناردووە  نامەیەکی  دبلنەوە  لە 
من تەنها کەسێک دەبم لە خێزانەکەمان، کە لە ژیاندا 
مابێت، هیوادارم هەرگیز پێویست نەکات جارێکی تر 
بگەڕێمەوە.«<11> بێکێت تێگەیشتنی بۆ بەرهەمەکانی 
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فرە واتا و پەرش و باڵوە، خۆی دووپاتی ئەوە دەکاتەوە، 
کە قێزی لێیان دەبێتەوە، بەمەش مەبەستی ئەوەیە، 
ئەم گۆی  لەسەر  تەمەنییەوە  پەنجا ساڵ  لەدوای  کە 
زەوییەمان، هیچ شتێکی ئەوتۆی نەنووسیوە، کە شایانی 
پێشان دان بێت. خودا لەو کەسانە خۆشبێت، کە بەبێ 
ئەوەی داوای مۆڵەت بکەن پەنجەیان لە کارەکانییەوە 
کاتێکدا »سیمۆن دی  لە  بەاڵم  گۆڕیویانە.  و  ژندووە 
بۆڤوار« و دەزگای »لێی دۆ مۆدێغنا« –واتە زەمەنی 
سەردەم - کە دەزگایەکی فەرەنسییە، دەیانەوێت تەنها 
نیوەی یەکەمی »سویت« Suite باڵوبکەنەوە، بێکێت 
نائومێد و بێزار دەبێت؛ جارێکی تر بە تەواوی توڕە 
ئەو  مۆڵەتی  بەبێ  دەزگایەک  کە  دەبێت،  شێتگیر  و 
گۆڕانکارییان لە تێکستەکەیدا کردووە. بێکێت دەیەوێت 
ئەو دەزگایە بدات بە دادگا، لەم بارەشدا، هەر دەبێت 
»لیندۆن« بە هەموو شێوەیەک ئارامی بکاتەوە. ئەم 
کە  کەمەوە  الیەنی  بە  ڕووداوێکە،  تەنها  جارە،  دوو 
بێکێت لەم سااڵنەدا، بە تەواوی لە نامەکانیدا توڕە و 
بێزاری دەردەبڕێت، گەرنا لە زۆربەی نامەکاندا، وەکوو 
کەسێکی نەرم و ڕەشبین دەردەکەوێت. دەبێت مرۆڤ 
هیچ چاوەڕوانییەکی سەبارەت بەم نامانە نەبێت، لەگەڵ 
ئەوەشدا تووشی نائومێدی دەبین، لە کاتێکدا »روبێرت 
بووە،  هاوکاری  و  هاوڕێ  نووسەرێکی  کە  پینییەت« 
دەیەوێت ڕاوێژی پێ بکات، بێکێت بەم شێوەیە وەاڵمی 
ئەوەش  دەبێت  بەاڵم  بدە،  بڕیار  »خۆت  ئەداتەوە: 
بزانیت، کە هەر چارەسەرێک هەڵبژێریت و هەر بڕیارێک 
بدەیت، لە کۆتایدا هەر پەشیمان دەبیتەوە«. سەرکەوتن 
و نەهاتیی لەسەر ئاستی جیهان، بەهیچ جۆرێک کاری لە 
کەسایەتی بێکێت نەکردووە. ئەوەی ڕاستیش بێت، ئەو 
زیاتر لە ناو ئەو کەسانەدا هەستی بە ئارامی کردووە، 
کە تووشی نەهامەتی هاتوون و لە خوارەوەی هەرەم و 
ئاستەکانی کۆمەڵگادا بوون؛ سەرکەوتنەکانی »بەدەم 
چاوەڕوانی گۆدۆ« وەش، بەڕای ئەو تەنها ڕەوشێکی 

هەڵە و بە هەڵە حاڵی بوونە. یەکێک لە هاوڕێکانی پێی 
دەڵێت »تۆ هەرگیز وشەیەکی خۆش و باشت نییە، کە 
بە کەسانی تری بڵێت، جگە لەوانە نەبێت کە کەسانی 

سەرکەوتوونین.« 
جێگای  نووسەرێک،  نامەکانی  خوێندنەوەی  ڕەنگە 
بیۆگرافیاکەیمان بۆ نەگرێتەوە، بەاڵم ئەو نامانە هەستێکی 
بەهێزی ئامادەبوونمان پێ دەبەخشن، کە زۆر کەم یان 
ستەمە، بیۆگرافیاکان بتوانێت ئەو بەرئەنجامە بەدەست 
بهێنێت. ئێمە نامەکان بە دزی بێکێتەوە، تا ڕادەیەک 
بەم  دەخوێنینەوە،  خۆیاندا  ڕاستەقینەی  زەمەنی  لە 
شێوەیەش مرۆڤ ڕاستەوخۆ دەچێتە ژیانی بێکێتەوە، 

کە هەرگیز ئەو بوارەمان بۆ ناڕەخسێت. 
وەک لەوەوبەر گووتمان بێکێت هەموو چاوەڕونییەکانی 
بەوپەڕی  دەیەوێت  و  دەک��ات  کپ  دەرەوە  دونیای 
تواناوە، دونیای دەرەوە بە ڕووی خۆیدا، بەبێ ئەوەی 
بە تەواوی دوور بکەوێتەوە لە هەندێک لە پەیوەندییە 
نزیکە کۆمەاڵیەتییەکانییەوە دابخات؛ هەر لەم ڕووەوە 
بەم شێوەیە باسی خۆی دەکات: »زۆر ماندوو، گێل، 
پیس، پیر و بێ ویست.« جار لە دوای جار، لە کۆتایی 
بۆ  ئاماژەی  دەگرێتەخۆ  نامەکانی  کە  قۆناخەی،  ئەم 
ئەوە کردووە، کە ئەو بۆ چەندین ساڵە هیچ شتێکی 
نازانێت  کە  دەک��ات��ەوە،  ل��ەوە  بیریش  نەنووسیووە، 
ڕۆژێک لە ڕۆژان سەرلەنوێ توانای نووسینی دەبێت. 
شتێک  مەبەستی  نییە  ئەوە  بۆ  دەنووسێت،  ئەو  کە 
بووە: »مەبەست لەو وشانەیە، کە ئەرکی سەرەکییان 
گەیاندنی مانایەک نییە، بەڵکو - بەد هیواخوازم - شەڕ 

کردنێکی بێ ئاکامە دژی ئەو بێ دەنگییە.« 
لە کار و بەرهەمەکانی بێکێت دا، هیچ جۆرە هێماگەلییەک 
نییە؛ ئەو ئەوە دەڵێت کە مەبەستییەتی، نە زیاد و نە 
کەم.<12> ئەو کورتبینییەی، کە بۆ توانای زمانەکەی 
و ئێستاتیکا خەڵوەتگەرانەکەی هەیەتی، یەکێکن لەو 
هۆکارانەی کە ئەو بە هیچ شێوەیەک مل بۆ ئاوازدانان 
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بێکێت بۆ چەندین جار  نەدا.  ئاوازاندنی دراماکانی  و 
گوزارشتی لەوە کردووە، کە ئەو بە هەموو شێوەیەک 
تێکەاڵوکردن  هەوڵێکی  جۆرە  هەموو  لە  دوورەپەڕێزە 
یان پێکەوە بەستنی هونەرە جۆراوجۆرەکان. بۆ ئەو 
دراما تەنها و تەنها وشە و کردارە. جارێکیان بێکێت، 
کە بە ڕادیۆ گوێی لە »ئەندرۆماک«ی ڕاسین دەبێت، 
دەڵێت تەنها وشەیە، بەاڵم چ وشەیەک! دەکرێت بەم 
شێوەیەش، لەسەر ئاستێکی بەرز ئاماژە بۆ تێکستەکانی 
ئەوەی چەمکێک  بۆ  زۆرج��ار  بکرێت،  بێکێت خۆشی 
بەکاربهێنین، کە زۆر کەم پابەندە بە بەرهەمەکانییەوە، 
بااڵ جوانە.  ئاستێکی  تا  و  کۆتا  بێ  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ئەمە بەشێک لە نامەکانیشی دەگرێتەوە، کە لە فۆرمێکی 
سادەی پەیڤی ڕۆژانەوە، سەبارەت بە کاروباری ژیانی 
ڕۆژانەوە، دەپەڕێتەوە بۆ سەر جۆرێک لە ئاخاوتنێکی 
گرینگی  بەشێکی  مینیماڵی.  مانای  فرە  نایابی،  فرە 
نامەکان سەبارەت بە نمایشە جۆراوجۆرەکانی شانۆنامەی 
»بەدەم چاوەڕوانیی گۆدۆ« و چۆنییەتی دابەش کردنی 
ڕۆڵەکانییەتی، هەروەها لە هەندێک لە نامەکاندا باسی 
پالنی نەمایشەکەی »باستەر کیتین« و »مارلۆن براندۆ«  
دەکرێت کە لە نیویۆرک دەبوایە نمایش بکرایە، بەاڵم 
ناگەنە هیچ ئەنجامێک و نمایشەکەش پێشکەش ناکرێت. 
لە لەندەنیش هەمان چارەنووس ڕووبەڕووی پالنەکانی 
ئەم  نێو  لە  بەاڵم  دەبێتەوە،  گینیس«یش  »ئاڵێک 
نامانەدا باسی نمایشێکی ئەڵمانی »بەدەم چاوەڕوانیی 
گۆدۆ«ەوە دەکات، کە لە یەکێک لە بەندیخانەکاندا و 
لەالیەن بەندەکانەوە بینراوە، دڵ خۆشییەکی ئێجگار 
نمایشەدا  لەم  دەبەخشێت.<13>   بێکێت  بە  گەورە 
و  لەکی  و  پۆزۆ  ڕۆڵی  نازەکان  بە  و  گەورە  ئەکتەرە 
ئێستراگۆن و ڤالدیمیر نابینن، بەڵکو لە زۆر ڕووەوە، بە 
تایبەتی ئەو کەسانە ڕۆڵەکانییان بینییووە، کە خەڵکانی 
خواری خوارەوەی کۆمەڵگا و کەسە پەراوێزخراوەکان 
بوون، کە بێکێت بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە خۆی لە واندا 

بینییوەتەوە. هەروەها بێکێت نەمایشێکی تر لە نیۆیۆرک 
زۆر سەرنجی ڕادەکێشێت، کە هەموو ڕۆڵەکان لەالیەن 
گەورەی  »پیاوی  بینراون:  پێستەوە  ڕەش  ئەکتەری 
ڕەش... تەماشاکەن )لەکی(یەکی دوو مەتر و دوانزە 

سانتیمەتری!« 
زۆر بڵێییەک لە نامەکاندا هەیە، بە تایبەتی کە باس 
دێتە سەر گفتوگۆی یەکەم هەنگاو و یەکەم نەمایشەکانی 
»گۆدۆ« لە سەر شانۆکانی جیهان. لەالیەکی ترەوە ئەم 
زیادە ڕۆییە ئەو هەستە بە خوێنەران دەبەخشێت، کە 
ئامادەی خوڵقاندنی مێژووی شانۆ -و ئەدەب ببن.<14>
 بێکێت لەگەڵ »سوزان دیشۆڤۆ دومینیل« دەژیا، کە 
لە هەفتاکاندا، لە کاتە سەختەکانی ژیانی دا بە کاری 
بەرگ درویی یارمەتی بژێویی ژیانی دەدا، کە بێکێت 
چەند ساڵێک دوای بەرگی دووەمی نامەکان، بە تەواوی 
هاوسەرگیری لەگەڵ دا دەکات. هەروەها ئەم ئافرەتە 
بووە،  ئەو جەنگەدا  پێشەوەی  بەرەکانی  لە  هەمیشە 
چاوپێکەوتنێک  جۆرە  هیچ  بۆ  ڕەزامەندی  بێکێت  کە 
دومینیل«  دیشۆڤۆ  »س��وزان  دوات��ر  دەرن��ەب��ڕی��ووە. 
پاداشتی نۆبڵی ئەدەبی، کە بێکێت لە ساڵی 1969دا 
دەکات، چونکە  ناوزەد  بە »کارەسات«  گرت،  وەری 
ئەو پاداشتە بێکێت -ی کردە کەسێکی ناودار و جۆرە 
فەرمییەکی جیهانی پێ بەخشی، ڕۆڵێک کە بێکێت بە 
هەموو توانایەکییەوە ڕەتی دەکردەوە و هەرگیز ئامادە 

نەبوو ئەو ڕۆڵە ببینێت.<15> 
هەروەها هەر لەم سااڵنەدا، کە هێشتا ناو و ناوبانگە 
گەورەکەی بە تەواوی ئەوی بێزار نەکردبوو، بەوپەری 
تواناوە خۆی لە چاوی میدیا و ناوەندە ڕۆشنبیرییەکان 
بچوک  خانوویەکی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  دەشارێتەوە، 
بە کرێ  لە دەرەوەی پاریس  و ساکار، چەند میلێک 
دەگرێت. لە »ق��وڕاوی کەنار ڕووب��اری م��ارن«دا، کە 
لەوێ هەموو کاتەکانی خۆی بۆ کێالنی زەوی و چاڵ 
هەڵکەنن تەرخان کردبوو، بە درێژایی ڕۆژ و بەوپەری 
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دەقە  و  پرۆسە  باسی  ئەوەی  لەبری  خۆشحاڵییەوە، 
شانۆییەکانی بکات، کە ڕۆژ بە ڕۆژ ناوبانگیان بە هەموو 
جیهاندا باڵودەبووەوە، باسی ئەو چااڵنە دەکات کە هەڵی 
کەندوون و باسی ئەو زەویانە دەکات کە کێالونی.<16>
بێکێت لە نامەیەکی دا بۆ هونەرمەند »برام فان فیڵدا« 
بە تایبەتی کە زۆر ستایشتی کارەکانی ئەوی کردووە، 
کۆڵ  تا  دەگەرێم  ڕێگایەکدا  دوای  بە  »من  دەڵێت: 
بدەم، بەبێ ئەوەی بە تەواوی بێ دەنگ بم.« لەوانەیە 
ئەمە گوزارشتێکی تەواو بێت لە پڕۆژە ئەدەبییەکەی 

بێکێت.<17>
گەر مرۆڤ نەیزانییایە بێکێت بەردەوامە لە نووسیندا، 
دام��اڵ��راوەدا،  و  کورت  و  چڕ  فۆرمە  لەو  تایبەتی  بە 
ناوەڕاستی  لە  هەر  کە  دەبووین،  بڕوایەدا  لەو  ئەوە 
بێکێت  پەنجاکاندا کۆتایی بە کاری نووسین هاتبوو، 
هەر لەم ڕۆژگارانەدا، سەبارەت بە خۆی گوتوویەتی: 
تەختە  و  تاریکی  بە  پێویستی  و  زۆر  »هیالکییەکی 
نووستنێکی باریک و هێدی هێدی دەست بەردار بوونی 
هەموو شتێک.« یان تاکە ئاواتی ئەوەیە لە دەرەوە خۆی 
بخاتە ناو قوڕوچڵپاوەکانەوە و ڕوو لە مانگ بلوورێنێت. 
ناو  لە فیگورێکی بەرجەستەکراوی  هەندێک جار هەر 
ڕۆمانێک دەچێت. »وات« و »مۆرفی« دەکرێت زۆر 
بە ئاسانی، شتێک لەم ستایلە بڵێن: »من بەشێوەیەکی 
ترسناک ماندوو و سڕم، بەاڵم هێشتا بە تەواوی ماندوو 
و سڕ نەبووم. نووسین شتێکی هەر زۆر نەشیاوە، بەاڵم 
هێشتا هێندە نەشیاو نییە.« مرۆڤ لێرەدا تا ئاستێکی 
بااڵ، هەست بە دوا وشەکانی لە »ئەوەی ناو نانرێت« 
دەکات: »من ناتوانم بەردەوام بم، من بەردەوام دەبم.« 
لەوانەیە هەندێک کەس وا بیر بکەنەوە، کە خوێندنەوەی 
ئەم نامانە هەست و سۆزێکی پڕ لە دڵە ڕاوکێ و ڕەش 
بینی دروست دەکات، هیچ شتێک هێندەی ئەم بیر و 
بۆچوونە هەڵە نییە، لەالی بێکێت جۆرە مەودا و دوورە 
پەرێزییەک و جۆرە تیژبینی و هۆشمەندییەک هەیە، کە 

ئاسوودەیی دەبەخشێت و ئارام گیرە. ئەدەبێکی گەورە 
و مەزن هەرگیز دڵ پەشێو و خەمگیین نییە، با چەندە 

ڕەش بینیش بێت. 
شتێکی ئاشکرایە بێکێت جیهان وەکوو جۆرە گەمەی 
ناچار  خۆی  ویستی  بەبێ  کە  دەبینێت،  مەیمون-ێک 
کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  بکات،  تیا  بەشداری  دەکرێت 
هەست بە هەموو ئەو کەسە داماو و بێ ویستانە دەکات 
و بەرگریشیان لێ دەکات، کە ناچار دەکرێن بەشداری 
بکەن، هەر وەک بەزەیی بەو کرمانەشدا دێتەوە، کە لە 
کاتی چاڵ هەڵکەندندا، بە هەموو شێوەیەک هەوڵ ئەدات 
پەژارەکانی  و  ئازار  بێکێت  نەگەیەنێت.  پێ  ئازاریان 

مرۆڤی ئەدی. 
لە ڕوانگەی ئەو تێ گەیشتنەیەوە، هەر لە ساڵی 1949 
دا، چل ساڵ بەر لە مردنی، بەرجەستەی پرۆژە موراڵی 
و ئێستاتیکییەکەی خۆی کردووە: »من چیتر مل بۆ 
هیچ کردارێک نادەم، کردارێک نەبێت بەتاڵ لە هیوا و 

قاییل بە لەعنەتی خۆی.« 

سەرچاوە:
SvD, Understrecket. Becketts brev 
offentliggor ensligt skapande av Carl 
Rudbeck. 2012

پەراوێزەکانی وەرگێڕ
بووە،  دایک  لە  لە ساڵی 1906  بێکێت  1- سامۆێیل 
لە  ژیانییان  و  بوون  ناسراو  و  خێزانەکەی دەوڵەمەند 
دبلن  ش��اری  دەرەوەی  لە  ڕۆک«  »فۆکس  ناوچەی 
باوکی  و چ  دایکی  ب��ردووە، خانەوادەکەی، چ  بەسەر 
بوون.  پرۆتستانتی  ئێرلەندی  بنەماڵەیەکی  بە  سەر 
بێکێت لە باشترین قوتابخانە و زانکۆکانی ئەوکاتەی 
دبلن خوێندوویەتی، لە ساڵی 1926دا بۆ یەکمجار لە 
ڕێگای زانکۆکەیانەوە سەردانی پاریس دەکات. بێکێت 
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لێکۆڵینەوەوتارو75

لە زانکۆی ترینیتی لە دبلن، گرینگییەکی زۆر بە زمانە 
مۆدێرنەکان ئەدات و هەر لەم زانکۆیەدا زمانی فەڕەنسی 
تەمەنیدا  لەسەرەتای  بێکێت  خوێندووە.  ئیتاڵی  و 
نووسینەکانی )دانتی( کارێکی زۆری تێ دەکەن، دواتر 
ئەو کاریگەرییە لە هەموو نووسینەکانیدا، بەشێوەیەک 
لە شێوەکان ڕەنگ ئەدەنەوە. بێکێت بە نۆڤێلت، شیعر، 
لێکۆڵینەوەی ڕەخنەی ئەدەبی و دواتر بە ڕۆمان دەستی 
گەلێک  ڕۆمانەکانی  هەرچەندە  نووسین،  بە  ک��ردووە 
گرینگن و جێگای سەرنج و تێڕوانینن، بەاڵم بێکێت زیاتر 
بە شانۆنامەکانی ناوبانگی جیهانی بە دەست دەهێنێت. 
هونەرمەندێکی  جۆیس  جێمس  کچی  لویسای   -2
لە  ب��ووە  نزیک  زۆر  ب��ووە،  بەسەلیقە  و  بەهرەمەند 
ڕۆحی باوکییەوە و جۆیس بەها و خۆشەویستییەکی 
تایبەتمەندی پێ بەخشیوە. بەاڵم لویسا تەوازنی هەست 
و مێشک لەدەست ئەدات و تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی لە 
نەخۆشخانەی دەروونی دەمێنێتەوە. ئەم بار و ڕەوشەی 
لویسا جێمس جۆیسی توشی پەژارە و بارێکی خراپی 

دەروونی کردووە. 
3- بەرگی یەکەمی نامەکانی بێکێت، ئەو نامانە دەگرێتەخۆ 

کە لە نێوان سااڵنی 1941 -1956دا نووسیونی. 
4- مەبەست لەم پێشبڕکێییە »شەڕە بۆکسێنە« کە 
بێکێت زۆر ئارەزووی لێ بووە. بێکێت حەزێکی زۆری بۆ 
یاری هەبووە و خۆی لە مەلەکردن، بۆکسێن و تێنسدا 
برا  گەلێک بەتوانا بووە، ئەم بەهرەیەشی لە فرانکی 

گەورەی و باوکییەوە بۆ ماوەتەوە. 
5-کە جەنگی دووەمی جیهانی هەڵ دەگیرسێت، بێکێت 
بڕیاری  ڕاستەوخۆ  بێکێت  دەب��ن،  دبلن  لە  س��وزان  و 
بە چەند  ئەویش  دوای  ئەدات،  فەڕەنسا  بۆ  گەڕانەوە 
ڕۆژێک سوزانیش دەگەڕێتەوە بۆ پاریس. بێکێت لەم 
ڕووەوە وتویەتی )فەڕەنسام لە کاتی جەنگدا زۆر لەال 
خۆشترە وەک لە ئێرلەندا لە کاتی ئاشتیدا.( دوای کەوتنی 
پاریس، بێکێت تێکەاڵوی هێزێکی بەرهەڵست کار دەبێت 

و دژی سوپای نازی کاردەکات. بێکێت لەو جەنگەدا 
ڕۆڵی کۆکردنەوەی زانیاری دەگێرێت، دەزگایەکی زانیاری 
کۆکردنەوەش دەکاتە بنکەی چاالکییەکانی خۆی. بۆ 
ئەم مەبەستە زۆر بە ووریایی میکرۆفیلم، بەڵگەنامە و 
دۆکیومێنت دەربارەی چاالکی و جوواڵنەوەکانی هێزەکانی 
ئەڵمانیا، ڕەوانەی بەریتانیا و شوێنە باوەڕپێکراوەکانی تر 
دەکات. بێکێت بۆ کۆکردنەوەی ئەو زانیارییانە زۆر جار 
ژیانی خۆی دەخاتە مەترسییەوە، بەاڵم سوور دەبێت 
لە بە ئەنجام گەیاندنی ئەو کارانە. لە ساڵی 1942 دا 
کە شانەکەیان ئاشکرا دەبێت، بێکێت و سوزان ناچار 
دەبن ڕابکەن و خۆیان بگەیەننە ناوچە ئازادکراوەکانی 
فەڕەنسا و بۆ ماوەی دوو ساڵ بەنهێنی لە گوندە دوورە 
دەستەکانی ئەم واڵتەدا ژیان دەبەنە سەر. بێکێت هەر 
لەم قۆناخەی ژیانیدا دەست دەکات بە نووسینی ڕۆمانی 
پاریس  بۆ  دەگەڕێنەوە  جەنگیش  دوای   ،Watt وات 
مێدالیای  و  جەنگ  خەاڵتی  فەڕەنسیش  حکومەتی  و 
ئازایەتی پێ دەبەخشێت. بێکێت دواتر ئەم قۆناخەی 
ژیانی دەشارێتەوە و  هێندە بە گرینگییەوە باسی ناکات 

و پۆزی پێوە لێ نادات. 
ببێتە  کە  داوە  بڕیاری  لەسەرەتاوە  هەر  6-بێکێت 
تاقی  ڕێگاکان  هەموو  مەبەستە  ئ��ەم  بۆ  ن��ووس��ەر، 
دەکاتەوە، بۆ نموونە بەر لەوەی ئێرلەندە بەجێ بێڵێت 
باسێک  دەنووسێت:  سەنجڕاکێش  بابەتی  کۆمەڵێک 
دەربارەی جێمس جۆیس، شیعرێکی فەلسەفی سەبارەت 
بە دیکارت و بابەتێکی ڕەخنەی ئەدەبی بۆ ڕاڤەکردنی 
بەرهەمەکانی ڕۆمان نووسی گەورەی فەڕەنسی مارسێل 
پرۆست. دەبێتە مامۆستا لە زانکۆی ترینیتی، بەاڵم هەر 
دوای ماوەیەکی کورت واز لەم زانکۆ گرینگە دەهێنێت 
و لەبری ئەوە گەشتێک بە ئەوروپادا دەکات و دواتر 
بە تەواوی لە پاریس جێگیر دەبێت. بێکێت لە پاریس 
نووسەرەکانی  و  ڕۆشنبیر  بەرزی  چینێکی  تێکەاڵوی 
ئەوکاتەی پاریس دەبێت و ئەم ڕۆشنبیرانەش بەتایبەتی 
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ڕۆمانی  ڕادەکێشیت.  سەرنجیان  »مۆرفی«  ڕۆمانی 
»مۆرفی« ئەتمۆسفێری کۆمیدیایەکی شێتانەی ڕەشی 
لەخۆگرتووە، مۆرفی کە پاڵەوانی ڕۆمانەکەیە هەوڵ 
دونیای  خۆشەویستییەکانیدا  پەیوەندییە  لە  ئەدات 
مۆرفی  بەاڵم  بخات،  ڕێک  دەرەوەی خۆی  و  ناوەوە 
خودی  و  واقیعی  ژیانی  ڕووبەڕووبوونەوەی  توانای 
خۆی نییە، تا لەئەنجامدا لە یەکێک لە شێتخانەکاندا 
دەگێرسێتەوە و ژیانی لۆژیکی خۆی لە دەست ئەدات. 
7- بێکێت توانی بە شانۆنامەی »بەدەم چاوەڕوانیی 
گۆدۆ«وە ڕێچکە باوەکە بشکێنێت و فۆرمێکی نوێ و 
زمانێکی جیاواز بۆ هونەری شانۆ دابهێنێت. شانۆنامەکە 
هەر لەیەکەم نمایشەوە دەبێتە هێماگەلی دەستپێکی 
نوێ بۆ شانۆی فەڕەنسی، شانۆی جیهانی و تەوژمی 
لە  لەم شانۆنامەیەدا هەر  بێکێت  ئەبسورد.  شانۆی 
سەرەتاوە لە هەموو سەرچاوەکانی شانۆی تەقلیدی 
دوور دەکەوێتەوە، زمانێکی تایبەت و ئەتمۆسفێرێکی 
جیاواز بۆ شانۆ دەخوڵقێنێت. لە »کۆتایی گەمە« 
خۆیان  یادەوەرییەکانی  و  چیرۆک  کارەکتەرەکان  دا 
دەگێڕنەوە و بیر لە هەندێک شت دەکەنەوە، تەنها 
و  خۆیان  بوونی  بەسەر  دەسەاڵتیان  ئ��ەوەی  بۆ 
دەوروبەرەکەیاندا بشکێت. هەندێک لە کارەکتەرەکانی 
ئەم دەقە لە ناو تەنەکەی خۆڵدا خۆیان دەشارنەوە. 
»ڕۆژە  شانۆنامەی  سەرەکییەکەی  ك��ارەک��ت��ەرە 
قەدی  ناو  تا  یەکەمدا  لەبەشی  بەختیارەکان«یش 
و لە بەشی دووەمیشدا هەموو جەستەی لەناو لمدا 

دەنێژرێت. 
»مۆلۆی«  ڕۆمانی  1951دا  ساڵی  لە  بێکێت   -8
»مالۆن  ڕۆم��ان��ی  ساڵدا  هەمان  لە  دەن��ووس��ێ��ت، 
دەمرێت« دەنووسێت و لە ساڵی 1953شدا ڕۆمانی 
»ئەوەی ناو نانرێت« باڵودەکاتەوە. ئەو سێ ڕۆمانە 
پێکەوە سێینەیەکیان پێک هێناوە و یەکتری تەواو 
مۆلۆی  ڕۆمانی  ڕەخنەگرەکانیش  و  پسپۆڕ  دەکەن، 

دادەنێن.  بێکێت  بەرهەمەکانی  سەرکەوتووترین  بە 
یەکەمدا  بەشی  لە  بەش،  دوو  لە  بریتییە  ڕۆمانەکە 
مۆلۆی دەگەڕێتەوە بۆ الی دایکی، هەرچەندە دوو قاچی 
پتەو و بەهێزی هەیە، بەاڵم ناتوانێت پاسکیلەکەی 
بئاژوێ و لە ئەنجامدا ناچار دەبێت لەسەر سک بەرەو 
چاڵێک بخشێت. لەبەشی دووەمدا، مۆران دەگەڕێت 
بەدوای مۆلۆیدا، مۆران لە ڕێگادا ڕووت دەکرێتەوە و 
هەرچییەکی هەیە لە دەستی ئەدات و هەرگیز مۆلۆیش 
مۆران  ڕۆمانەکەدا  وێستگەکانی  دوا  لە  نادۆزێتەوە. 

گۆڕانگاری بەسەردا دێت و وەک مۆلۆی لێ دێت. 
گ��ەورەی  نووسەرێکی  بۆرخێس  لویس  خۆرخێ   -9
لە  و  بووە  دایک  لە  ئەرجەنتین  لە  التینە،  ئەمەریکای 
گاریگەرییەکی  نووسەرە  ئەم  ک��ردووە.  کۆچی  سویسرا 
و  هەیە  جیهانییەوە  ئەدەبی  بەسەر  گ��ەورەی  ئێجگار 
بەرهەمەکانی وەرگێرڕاونەتە سەر زۆربەی زمانەکانی دونیا. 
10- دەتوانین بڵێن کە بێکێت سەر بە دوو کلتووری 
جیاواز بووە؛ ئینگلیزی و فەڕەنسی، زمانی هەردوو 
زمانی  کە  ئینگلیزی  زانیووە.  باش  کلتوورەکەشی 
واڵتەدا  ئەو  قوتابخانەکانی  و  دبلن  لە  بووە،  دایکی 
وریایی  فێردەبێت.  بەرز  ئەدەبی  زمانێکی ستانداری 
لە زمان و خوێندنەوە بەردەوامەکانی، زمانە ئەدەبییە 
ئینگلیزییەکەی دەگەیەنێتە ئاستێکی بەرز و سەرەتای 
بەاڵم  دەب��ێ��ت.  زمانە  ب��ەم  ه��ەر  نووسینەکانیشی 
زمانی فەڕەنسی سەربەستییەکی تر و دەروازەیەکی 
و  فەڕەنسا  دەرگاکانی  دەبەخشێت،  پێ  جیاوازتری 
بۆ  فەڕەنسی  زمانی  دەکاتەوە؛  بۆ  پاریسیان  شاری 
هێدی  كە  داهێنان.  و  زمانی عەشق  دەبێتە  بێکێت 
هێدی لە زمانی ئینگلیزییش دوور دەکەوێتەوە، زمانی 
بۆ  بێکێت  بەاڵم  یەکەمی،  زمانی  دەبێتە  فەڕەنسی 
باشی  بە  زمانەکە  هەردوو  خۆی  بەرژەوەندییەکانی 
بەکاردەهێنێت، بۆ نموونە هەر خۆی و زۆر بە سەلیقەوە 
سەر  وەردەگێڕێتە  فەڕەنسییەوە  لە  بەرهەمەکانی 
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ئینگلیزی و لە ئینگلیزیشەوە بۆ سەر زمانی فەڕەنسی. 
ئەم زمان زانیینە و گەمەکردنە لە نێوان ئەم دوو زمانە 
گەورەیەدا، بەرهەمەکانی گەلێک دەوڵەمەند کردووەو 

ئاسۆی بیر و بۆچوونەکانیشی فراوانتر کردووە.  
زۆر  پێکەوە  ئێرلەندە  لە  برای  فرانکی  و  11-بێکێت 
یاریکردن  خەریکی  هەمیشە  و  ژیاون  ئاسودەیی  بە 
و  دەمرێت  1954دا  ساڵی  لە  بێکێت  فرانک  ب��وون. 
بە  پەیوەندییەکانی  هەموو  بێکێت  شێوەیەش  بەم 

ئێرلەندەوە بە تەواوی دەپچڕێنێت. 
12- ڕیژیسۆری بەریتانی پیتەر بروک، کە کاریگەرییەکانی 
بێکێت-ی بەسەرەوەیەو چ لە ڕووی تەکنیک و چ لە 
ڕووی خستنە سەر شانۆی دەقەکانی، کاری لەگەڵ 
دونیای بێکێت کردووە، سەبارەت بە هێماگەلی بێکێت 
دەڵێت »بێکێت دەتوانێت وێنەیەک پێشکەش بکات، 
کە سەر بە تەختەی شانۆیە، هەروەها پەیوەندی و 
ئامرازەکانیش؛ هەمووی لە ئەزموونێکی چڕی تیژەوە 
ژیانی  کە  بریسکەیەکدا  لە  وەردەگرێت،  سەرچاوە 
تێدایە، بەاڵم خۆی ئاشکرا ناکات. هێماگەلی بێکێت 
دوورە  زۆر  بیانگرین،  ناتوانین  ئەوەی  لەبەر  بەهێزە 
لەوەی کە تەنها کۆمەڵێ جیهانی لێک چووی وەک 
کتێبی قوتابخانەکان یان نەخشە و وێنە دیاریکراوەکان 
بێت، بەڵکو شانۆنامەکانی زۆر بە ئاسانی ئەفراندنی 

ئەدەبییە.   
بێکێت،  ڕەزامەندی  و  بە چاودێری  13-لە سویدیش 
هونەرمەند )یان یۆنسۆن( لە بەندیخانەکاندا کاری لە 
سەر شانۆنامەی »بە دەم چاوەڕوانیی گۆدۆ«وە کردووە. 
لەو نەمایشەدا تێکرای ڕۆڵەکان لەالیەن بەندەکانەوە 
ئەم  هەڵدێن.  هەموو  نەمایشەکەش  دوای  بینراون، 
ڕووداوە بێکێت گەلێک خۆشحاڵ دەکات. یان یۆنسۆن 
سەرلەنوێ لە ئەمەریکا و لە بەندیخانەکانی ئەو واڵتەدا، 
لە ژێر چاودێرییەکی توندوتیژدا، لەگەڵ بەندەکان »بە 
زیاتر  بۆ  نەمایش دەکات.  دەم چاوەڕوانیی گۆدۆ«وە 

شارەزابوون لە وردەکارییەکانی ئەم ئەزموونە سویدیە 
بڕوانە کتێبی »شانۆی سویدی« بە تایبەتی »هەندێک 

لە ساتەوەختەکانی واقیع« لە نووسینی دانا ڕەووف. 
14- شانۆنامەی »بە دەم چاوەڕوانیی گۆدۆ«ەوە باسی 
دوو  ئەم  دەکات.  ئێستراگۆن  و  ڤالدیمیر  کەس،  دوو 
کەسە بە دەم چاوەڕوانی کەسێکەوە کە ناوی )گۆدۆ( 
نێوان  لە  وتووێژەکانیان  و  ئەدەن  یەکتر  داڵ��دەی  یە 
هەڵوێستەی کۆمێدی، بێ ئومێدی، هیوا و بێ هیواییدا 
بەاڵم  دێت،  کە  ڕاگەیاندوون  پێی  گۆدۆ  دەسوڕێتەوە. 
هەرگیز دەرناکەوێت. هەر لەم سەرەڕێگای چاوەڕوانییەدا 
لەکی و پۆزۆ دەبینن، لە کۆتایی بەشەکانیشدا منداڵێک 
دێت و پێیان ڕادەگەیەنێت، کە گۆدۆ ئەمڕۆ نایەت، بەاڵم 
تەنها  شانۆکەش  لەسەر  دێت.  سبەی  دڵنیاییەوە  بە 
درەختێکی وشکی بێ گەاڵ هەیە، بەاڵم لەبەشی دووەمدا 
دووپاتی  بێکیت  ک��ردووە.  درەختە وشکە گەاڵی  ئەم 
ئەوەی کردۆتەوە، کە مەبەستی لە گەاڵکردنی درەختەکە 
هیچ جۆرە هیوایەک نییە و تەنها مەبەست لەوەیە کە 

زەمەن تێ پەڕیوە.  
15-بێکێت ئامادە نەبوو ئەو پاداشتە گەورە جیهانییە 
وەربگرێت، ئامادەش نەبوو سەردانی سوید بکات و بە 
نامەیەک بە ئەکادیمیای سویدی رادەگەیەنێت، کە پارەی 

پاداشتەکە بدەن بە هەژارەکانی دونیا. 
16- »لە قوڕاوی کەنار ڕووباری مارن«دا ئەو تێکستەیە، 
پاریس  دەرەوەی  بچوکەی  خانووە  لەو  بێکێت  کە 

نووسیویەتی. 
هونەرمەندێکی   1981-1895 فیڵدا  ف��ان  17-ب���رام 
وێنەکێشی بەناوبانگی هۆڵەندییە، لە ساڵی 1925 وە 
لە پاریس ژیاوە، لە ساڵی 1965دا چووەتە سویسرا 
تابلۆکانی  دەژی.  لەوێی  دەک��ات  دوای��ی  کۆچی  تا  و 
ستایلێکی ئێکسپرێشنیزم، ئەبستراک و ئێکسنتیالیزمی 

لەخۆگرتووە.
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گۆگفتو
مەدەنیبەرپرسیارێتی 

سازدانی: رامین جەهانبەگلو
وەرگێڕانی: كارزان محەمەد
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بواری  لە  ئەمریكی  توێژەری  واڵ���زەر(ی  )مایكڵ 
كە  م��ەدەن��ی  كۆمەڵگای  و  سیاسی  فەلسەفەی 
لەگەڵدا  گفتوگۆیەی  ئەم  جەهانبەگلو(  )رامین 
زانستی  لیژنەی  ئەندامی  هەنوكە  داوە،  ئەنجام 
قوتابخانەی سۆسیۆلۆجیای )دامەزراوەی توێژینەوە 
پێشكەوتووەكان(ە لە زانكۆی پرینستۆن. گرنگترین 
 ،)1970( ئەركەكان  ل��ە:  بریتین  پەرتوكەكانی 
پلوڕالیسم، دادپەروەری و یەكسانی )1995(، بەرەو 
كۆمەڵگای مەدەنی جیهانی )1995(...هتد هەروەها 
وانەی  پرینستۆن  و  هارڤارد  زانكۆكانی  لە  ناوبراو 

وتۆتەوە. 
ئەمەش گفتوگۆیەكی هەڵبژاردەیە لەگەڵ ناوبراودا كە 

لەالیەن )رامین جەهانبەگلو(ەوە سازدراوە.
***   

* بۆ دەستپێكی گفتوگۆ، دەمەوێ سەبارەت بە 
جیاوازەكانی  قۆناغە  لەبارەی  پرسیار  كۆمەڵێ 
ژیان و ئەزمونت و ئەو هزرانە دەست پێ بكەم 
كە كاریگەری لەسەر بیروباوەڕت هەبووە، چۆن 
و لە چ ڕوویەكەوە ئینتیمات بۆ تیۆری سیاسی 
پەیدا كرد؟ كام لە قوتابخانە هزرییەكانی ئێستا، 

تۆی بەرەوالی خۆی ڕاكێش كرد؟

  -بەرلەوەی خولیای تیۆری سیاسی ببم، ئینتیمام 
بۆ خودی سیاسەت پەیدا كرد، هەنوكەش خولیای 
سەرەكیم بۆ خودی سیاسەتە. سیاسەت بەشێ لە 
لە  هەر  بوو،  خێزانەكەمان  ڕۆژانەییەكانی  گفتوگۆ 
تێكەاڵوی  سەرەتاییەوە،  خوێندنی  قۆناغی  سااڵنی 
چاالكی سیاسی بووم. سەرەتا لە جواڵنەوەی مافە 
و   1950( دەیەی  هەردوو  سااڵنی  لە  مەدەنییەكان 
1960( و لەسەروەختی جواڵنەوەی دژ بە جەنگدا. 
بە درێژایی ماوەی خوێندنم، وەستانێكی  ئەگەرچی 
لەم  هەندێكجار  ب��ەاڵم  نەبینی،  بەخۆوە  ئەوتۆی 

دوور  لێكۆڵینەوە  و  خوێندن  ل��ە  ق��ۆن��اغ��ان��ەدا، 
دەكەوتمەوە و  ڕووم لە كاری سیاسی دەكرد.

 لە دەیەی )1960(دا نزیكەی ساڵێك لە جواڵنەوەی 
مافەمەدەنییەكان و ماوەی ساڵێكیش لە جواڵنەوەی 
دژەجەنگدا چاالكیم دەنواند. لە ڕوانگەی منەوە، ئەو 
سیاسەتدا  مەیدانییەكانی  چاالكییە  لە  ئەزموونەی 
گرنگترە  مەسەالنە  لەو  پلەیەك  چەند  بووم،  فێری 
ك��ردووە.  شرۆڤەم  و  خوێندوومە  ب��وارەدا  لەو  كە 
ئەگەرچی ئەم ئەزموونە لەو مەسەالنە دوور بوو كە 
لە چەقی ئاڵوگۆڕی سیاسی ئەمریكادا ڕووی دەدا، 
واتا لە ڕاستیدا لە پەراوێزی باڵی چەپەكانی ئەوێدا 
لە  وێنایەك  تا  بۆ ڕەخساندم  بوو، وەل�ێ  دەرفەتی 
بزووتنەوەكان  سیاسەتی  چۆنایەتی  و  چەندایەتی 
ڕۆڵێكی  تائێستاش  ئەزموونە  ئەم  بهێنم،  بەدەست 

نەمری لەسەر شێوازی بیركردنەوەم هەیە. 
سەرەتای  قۆناغەكانی  لەهەمان  ئەمانەش،  وێڕای 
كاردا، دەستم بە نووسین بۆ گۆڤاری )دیسنت( كرد. 
)ئیرڤینگ هاو( و )لویس كۆزەر( كە بە دامەزرێنەرانی 
ئەم گۆڤارە دەژمێردران، كاریگەرییەكی زۆریان لەسەر 
سەربەخۆكانی  چەپە  سەربە  )ك��ۆزەر(  جێهێشتم. 
دژ بە ستالینیزم و )هاو(یش لە سەرەتاوە سەربە 
كاتێ  بەاڵم  بوو،  ترۆتسكییەكان  گروپە  لە  یەكێك 
لەگەڵیدا ئاشنا بووم كە جیهان بەشێوەیەكی گشتی 

ئەم گروپەی پەراوێز خستبوو. 
هاریكاریی لەگەاڵ گۆڤاری )دیسنت(دا، ئەزموونێكی 
زۆر بە نرخ و پڕ ئەزموون بوو كە فێری نوسین و 

پێداچوونەوە لە گۆڤارێكی چەپڕەودا بووم. 

لەو قۆناغەدا چ بەرهەمێك یاخود چ كۆمەڵە   *
نوسەرێك تۆی خستە ژێركاریگەرییەوە؟

فەلسەفی  كتێبە  كتێب،  گرنگترین  منەوە  بەالی   -
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یاخود كتێبی تیۆرییە سیاسییەكان نەبوو، پتر لەژێر 
كاریگەری كۆمەڵێ 

كتێبدا بووم وەك )مرۆڤی یاخی(ی كامۆ، )نان و 
شەراب(ی ئیگناسیۆ سیلۆنە، تاریكی لە نیوەڕۆدای 
كورتە  و  ئورێل  پەیامەكانی  كۆیستلەر،  ئەرتۆر 

چیرۆكەكانی ئەیزاك بەیبڵ. 

* لە چ ڕەوتێكەوە چوویتە نێو هرزی سیاسییەوە؟

- بەگشتی لێرە حیزبێكی سۆشیالیستی تێدا نەبوو 
كە خاوەنی باڵوكراوەیەكی تیۆریی بێ تا پەیوەندی 
پێوە بكەم. پتر لە ڕێگەی توێژینەوە ئەكادیمییەكانی 
بووم.  ئاشنا  بەم مەسەلەیە  تیۆرە سیاسییەكانەوە 
زۆری  ژم��ارەی��ەك��ی   )1960( دەی���ەی  س��ااڵن��ی  ل��ە 
ڕووناكبیرانی چەپڕەو چوونە زانكۆكانی ئەمریكا، بەم 
سیاسی  چاالكی  زۆر  كورت،  ماوەیەكی  بۆ  هۆیەوە 
شوێنێكی  بەهەرحااڵ  درا.  ئەنجام  زانكۆیانەدا  لەم 

دیكەمان بۆ ژیان و چاالكیمان نەبوو.

لەڕووی سیاسییەوە  لەو سااڵنەدا  ئایا تۆش   *
هەڵدەسوڕایت؟

-هەڵبەتە بۆئەوەی بەشێوەیەكی نایاب بچمە نێو ئەم 
چەپە نوێیەوە، كەمێ  پیر ببووم. لە سااڵنی دەیەی 
)دیسنت(  گۆڤاری  بۆ  وتارم  یەكەمین  )1950(دا 
لە  بەاڵم  كرد،  پەیدا  سیاسیم  هۆشیاری  و  نوسی 
ئەمریكا  باشوری  بەرەو  )1960(دا  دەیەی  سااڵنی 
پشتیوانی  بزووتنەوەی  ڕێكخستنەوەی  لە  ڕۆیشتم، 
باكور لە خەباتی ڕەشپێستاندا هەڵدەسوڕام كە لەو 

دەڤەرەدا هاتەئاراوە.

* ئایا ئەمە هەمان بزووتنەوەكەی مارتین لۆتەر 

كینگ بۆ بەدەستهێنانی مافە مەدەنییەكان نەبوو؟

ئاشنایم  زیاتر  من  كەسانەی  ئەو  ب��ەاڵم  بەڵێ ،   -
لەگەڵیاندا هەبوو )بابەتم دەربارەیان دەنووسی(، ئەو 
خوێندكارانە بوون كە بۆ نارەزایی دژ بە سیاسەتە 
جیاكارییەكان، لەو زانكۆیانەدا مانیان دەگرت. ئەم 
مانگرتنانە لە كانوونی دووەمی )1960(ەوە دەستی 
بوون  جواڵنەوەیەك  بەراییەكانی  نیشانە  و  پێكرد 
بەرفرەی  شەپۆلێكی  بۆ  گۆڕا  دواتر  سااڵنی  لە  كە 

بزووتنەوەی مافە مەدەنییەكان.

دژەجەنگ  چاالكییەكانی  تێكەاڵوی  كەی   *
بوویت؟

وردی  بە   ،)1967( ساڵی  دوای  زۆر  ماوەیەكی   -
لەپێناو خستنەگەڕی )دیموكراسی بەشداریی(دا بۆ 
ناڕەزایی دژ بە جەنگ بوو كە لەسەر ئاستی ناوچەكە، 
لە  یەكێك  من  بووم.  دژەجەنگ  خەباتی  تێكەاڵوی 
بەڕێوەبەرانی )كۆمیتەی ناوچەیی كامبرێج دەربارەی 
جەنگ  دەرب��ارەی  ڕیفراندۆمێكمان  ب��ووم.  ڤێتنام( 
بەڕێوەبرد كە ڕووبەڕووی شكست بۆوە، بەاڵم وێڕای 
ئەمەش هەوڵێكی گرنگ بوو بۆ دەربڕینی نارەزایی 
ئەمریكاشدا  شاریتری  هەندێ  لە  كە  بەجەنگ  دژ 
خەڵك  بزواندنی  لەپێناو  ئێمە  هەوڵی  درا.  ئەنجام 
بۆ دەنگدان دژ بە جەنگ بوو، هەرچەندە سەرەنجام 
ڕەزامەند  خەڵك  )40%(ی  نزیكەی  توانیمان  تەنها 

بكەین. 

)فیل  لەگەڵ  بەراییانەی  كتێبە  لەو  یەكێك   *
سیاسی  )خەیاڵی  ناوی  نوسیوتانە،  گرین(دا 
بە  ئەدەبیات  بە  بایەخدانت  ئەدەبیاتدا(یە.  لە 
مەیدانەدا  لەم  سیاسی  خەیاڵی  ڕۆڵی  تایبەتی 



108

بەالی  ئایا  سەرنجڕاكێشە،  زۆر  منەوە  بەالی 
گرنگی  پاڵنەرێكی  هەمیشە  ئەدەبیات  تۆوە 

لێكۆڵینەوەی سیاسەت بووە؟

- بێگومان هەمیشە ڕایەڵەیەك لەنێوان ڕووناكبیرانی 
ئەو  هەبووە.  سیاسیدا  ڕووناكبیرانی  و  ئەدەبی 
لە  گ��رن��گ  كەسایەتییەكی  وەك  ن��وس��ەران��ەی 
فۆرمەڵەبوونی بۆچوون و هزرەكانمدا ناوم هێناون، 
كۆستلەر( و  سیلۆنە  )كامۆ،  وەك  كەسی  كۆمەڵێ 
ن، نەك هەر تەنها چیرۆكنووس بەڵكو سیاسییەكی 
هەڵسوڕاویش بوون. )ئایروینگ هاو( لە هەمانكاتدا 
سۆشیالیستی  باڵوكراوەیەكی  سەرنوسەری  كە 
ئەوان  دەژمێردرا.  ئەدەبیش  ڕەخنەگرێكی  بە  بوو، 
بە  سیاسەت  و  ئەدەبیات  نێوان  ڕایەڵەی  پێیانوایە 
پۆست  لەنێوان  كە  لەوەی  جیاوازترە  پلە  چەندین 
مۆدێرنیزمەكاندا دەبینرێت، ئەو پۆست مۆدێرنانەی 
ئەدەبیاتی  كۆلیژەكانی  ل��ە  ئ��ەم��ڕۆ  زۆرب��ەی��ان 
زانكۆكانی  ئینگلیزیی  ئەدەبیاتی  و  ب��ەراوردك��اری 
لە  جۆرێ  پتر  تایبەتمەندییەكانیان  ئەمریكادان. 
ڕادیكالیزمی  لەكاتێكدا  ئەكادیمییە،  ڕادیكالیزمێكی 
بەهیچ  ه��او(  ئاینروینگ  یاخود  سیلۆنە  )كامۆ، 
هەم  ئەوان  ڕادیكالیزمی  نییە.  ئەكادیمی  جۆرێك 
ئەدەبی و هەم سیاسی بوو، وەل�ێ  سیاسەت هەمیشە 
ئامادەگییەكی بابەتیانەی هەبوو، یاخود الیەنی كەم 
هەوڵیان دەدا كە سیاسەت ئامادەگییەكی بابەتیانەی 
هەبوو.  چەشنەم  لەو  ئینتمایەكی  منیش  هەبێت. 
وتارە یەكەمینەكانم دەربارەی ئەدەبیاتی سیاسین. 
بۆنمونە سااڵنی ناوەڕاستی دەیەی )1960( وتارێكم 
توڕە(  )الوان��ی  دەرب��ارەی  )دیسنت(  گۆڤاری  لە 
نوسی كە  ئەدەبی بەرەنگاری ئینگلیزی بوو دژ بە 

سیستەمی چینایەتی بەریتانیا. 
لەسەر  شیكاریم  ڕەخنەیەكی  ئەمەش،  س��ەرەرای 

بەاڵم  نوسی،  )جەی.دی.سالینجەر(  بەرهەمێكی 
دواجار گەیشتمە ئەم دەرئەنجامەی كە توانستەكانم 
بوارێكی دیكە دەخوازێ، لەكاتێكدا هێشتا خوێندكار 

بووم، ڕووم لە تیۆری سیاسی كرد.

*توێژینەوەی دەرچوونت دەربارەی چی بوو؟

دەرب����ارەی شۆڕشی  دەرچ��وون��م  -ت��وێ��ژی��ن��ەوەی 
)پیوریتنەكانی بەریتانیا(  نووسی. یەكەمین كتێب 
و  قەدیسین(ە  )شۆڕشی  ناوی  ك��ردەوە  باڵوم  كە 
تەوەرەكەشی دەربارەی )سیاسەتە كالڤینیزمەكان(
ڕادیكالیزمی  مۆدێلی  یەكەمین  بە  پێموایە  كە  ە 
زیاتر  هەڵبەتە  دەژمێردرێت.  ڕۆژئ��اوا  هاوچەرخی 
بنووسم،  حەزم دەكرد دەربارەی شۆڕشی فەرەنسا 
باش  فەرەنسییەكەم  زمانە  سەروەختەدا  لەو  بەاڵم 

نەبوو، هەربۆیەشە كارم دەربارەی بەریتانیا كرد. 

تیۆری  ڕاوڵ��ز(   )جۆن  )1971(دا  لەساڵی   *
ئەو  زۆرج��ار  باڵوكردەوە،  دادپەروەرییەكەی 
ئەم  سیاسی  هزری  دەقی  گرنگترین  بە  تیۆرە 
ناودەبرێت.  جەنگ  دوای  سااڵنی  لە  سەدەیە 
كەسایەتییەك  وەك  راوڵ��ز(  )جۆن  بەگشتی 
ناودەبرێت كە توانی بە خستنەڕووی مەسەلەی 
چەقی  لەناو  سەرتاپاگیر(  )دادپ��ەروەری��ی 
وەك  فەلسەفەیە  ئەم  لیبڕالیزمدا،  فەلسەفەی 
فەلسەفەیەكی كۆمەاڵیەتی، ژیان نۆژەن بكاتەوە. 
كە  سیاسییانەی  تیۆریزانە  لەو  یەكێكی  تۆش 
هەنگاوت بۆ درێژەدان بە رێگاكەی هەڵێناوە، تا 
لەژێر كاریگەری جۆن راوڵز و  ئەندازەیەك  چ 

تیۆری دادپەروەرییەكەی ئەودا بوویت؟

باڵوم  كتێبم  دووەمین  قەدیسین،  شۆڕشی  دوای   -
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كردەوە كە ناوی )ئەركەكان(ە، بریتییە لە زنجیرە 
وتارێك كە لە گۆڤاری )دیسنت( و هەندێك لە باڵوكراوە 

ئەكادیمییەكانی ئەو رۆژگارە باڵوكراونەتەوە. 
لەڕووی  مەسەالنەی  لەو  هەندێك  وت��اران��ەدا،  لەم 
سیاسی و فكرییەوە لە دەیەی )1960(دا لەئارادابوو، 
خرایە ژێر باس و لێكۆڵینەوەوە. وەك )نافەرمانی 
مەدەنی، خۆالدانی هۆشیارانە لە خزمەتی سەربازی، 
مەسەالنەن  ئەو  ئەمەش  ڕاوێژكاری(،  دیموكراسیی 
بە  جیهانی  سیاسییەكانی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕە  ه��ەم  ك��ە 
بڕیارە  ئاستێكی بەرفراوان لەخۆگرتبوو و هەم ئەو 
تایبەتیانەش كە خەڵك دەبووایە لە ماوەی چاالكی 
ئاڵودەكان(  )دەستە  بیگرنەبەر.  خۆیاندا  سیاسیی 
لەو  هەر  وتارمە،  زنجیرە  یەكەمین  ناونیشانی  كە 

بوارەدایە.  
من كرۆكی تیۆرییە سیاسییەكانی خۆم لە ئەزموونی 
هێندە  وەرگ��رت��ووە.  سیاسییەوە  ژیانی  ڕۆژان��ەی 
باوە ئەكادیمییەكان نەبووم،  تێكەاڵوی باسوخواسە 
بەاڵم )تیۆری دادپەروەریی ڕاوڵز( الیەنێكی نوێ ی 
بە  دا  ڕاس��ت��ی  ل��ە  بەخشی،  باسوخواسانە  ب��ەم 

بەرهەمێكی بنچینەیی بۆ هەمووان دادەنرێت. 
بۆیەكەمینجار نمونە چاپكراوەكەی درا بەو پۆالنەی 
كە وانەی تیادا دەوتەوە، لە كەمبرێج خوێندمەوە. 
دوات��ر  دەق��ەی  ئ��ەو  هەرگیز  پێموانیە  لەڕاستیدا 
باڵوكرایەوە لە سەرەتاوە تا كۆتاییەكەی بخوێنمەوە، 
چونكە بەشەكانیم بەرلە چاپكردنی، خوێندۆتەوە. 
وێڕای ئەمەش پێموایە كتێبی )فەزاكانی دادپەروەری(
لەگەڵ  بێت  گفتوگۆیەك  ئەندازەیەك  تا  من،  ی 
)جۆن ڕاوڵز( و ڕەنگە بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆتریش 
مەسەلە  ئەو  زۆرب��ەی  نوزیك(دا.  )رۆب��ەرت  لەگەڵ 
بەرباس،  خستوومەتە  كتێبەدا  لەم  تایبەتییانەی 

مەسەلە ڕۆژانەییەكانی ژیان بوون و هەن. 
دەدوێ��م،  پۆزەتیڤ  كاری  دەرب��ارەی  كتێبەدا  لەو 

داكۆكیم لە سیستەمی پشتگیری كۆمەاڵیەتی كردووە. 
فاكتەرەكانی فۆرمەڵەبوونی  لە  یەكێك  ڕاستیدا،  لە 
بۆچوونەكانم بەوجۆرەی كە خستمەڕوو، ئەوەیە كە 
پەیمانی پلوڕالیستیانە و هەوڵدان بۆ جیاكردنەوەی 
ژینگە جیاوازەكان، دەرفەتێكی شیاوی بۆ ڕەخساندم 
تا تا بەشێوازێكی زۆر ڕوونتر لە جێ ی باسوخواسی 

)جۆن ڕاوڵز( بنووسم. 

بە  خ��ۆت  زیاتر  تۆ  بەمشێوەیە  كەواتە   *
بیرمەندێكی ڕیالیست و ئەزموونگەر دەژمێرێت 
نەك بیرمەندێكی بواری چەمكە ئەبستراكت و 

میتافیزیكەكان؟

- من بەشێوەیەكی گشتی لە باسوخواسی ئەبستراكتدا 
ببەمەپێش.  ناتوانم  زیاتر  ڕستە  دوو  تا  یەك  لە 
جیاوازەكانی  خەسڵەتە  لە  یەكێك  ڕاستیدا،  لە 
كتێبەكەم لەگەڵ كتێبی ڕاوڵزدا ئەوەیە كە زەمینەی 
بنەڕەتی تیۆری دادپەروەرییەكەی ڕاوڵز، پتر لەسەر 
لێكۆڵینەوە ئابوری و سایكۆلۆژیای گەشە بنیاتنراوە، 
من،  دادپ��ەروەری(ی  )ژینگەكانی  كتێبی  لەكاتێكدا 
پتر لەسەر لێكۆڵینەوەی مێژوویی و سۆسیۆلۆژییە. 
ڕاوڵز بەدوای تیۆرە شیاوەكاندا دەگەڕێت و منیش 

بەدوای نمونە رۆشنگەرییەكاندا.

لە  تۆ  كە  بڵێین  دەشێ  ئایا  تر،  بەمانایەكی   *
كتێبی )ژینگەكانی دادپەروەری(دا بە جێگۆڕكێی 
یاساییەوە  تیۆرێكی  لە  خۆت  تێڕوانینی  چەقی 
بۆ تیۆرێك دەربارەی )سامان(، مەودایەكی تەواو 
جیاوازت لە ڕێبازی ڕاوڵز گرتۆتەبەر؟ بە واتایەكی 
دادپەروەرییە  تیۆری  كە  بڵێین  دەشێ   ئایا  تر، 
سەرتاپاگیرەكەی تۆ، كەم تا زۆر لەسەر چۆنییەتی 

دابەشبوونی )سامان( بنیاتنراوە؟
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-بە پلەی یەكەم، ئەو هەواڵنەی بۆ جەخت كردنەوە 
دا،  ئەنجامم  جیاوازە  خەسڵەتە  جۆرە  ئەم  لەسەر 
بێت  ڕاوڵز  خودی  لەسەر  ئاراستەی  لەوەی  زیاتر 
ناكۆكیم  كۆمەڵێ  میتۆدەكەیدا  لەگەاڵ  )هەرچەندە 
هەیە( بۆ جیاكردنەوەی خوێندكار و شوێنكەوتووانی 
ڕاوڵز بوو كە تیۆرەكەی ڕاوڵزیان بەرەو ئاراستەیەك 
نەبێ.  پەسەند  بەالیەوە  ڕاوڵز  ڕەنگە خودی  دەبرد 
بۆچوونی  كە  زانرا  كات  تێپەڕینی  بە  هەروەكچۆن 
لە سااڵنی  ب��ووە، چونكە  دروس��ت  و  ڕاس��ت   من 
دواتردا بینمان كە ڕاوڵز  لە خستنەڕوو و شرۆڤەی 
چەمكە ئەبستراكتە جهانشمولییەكاندا، زیاتر لەگەڵ 
تایبەتەكانی دادپەوەریدا  خستنەڕووی باسی كرۆكە 
مەیدانی  لەگەڵ  ڕوون��ی  پەیوەندییەكی  كە  ب��وو 

لیبڕاڵیزمی ئەمریكی یاخود خۆرئاوایی دا هەبوو. 
لەم ڕووەوە دەتوانین بڵێین كە من دادپەروەرییەكی 
لە  پلورالیستیانە  مۆدیلێكی  بە  سەرتاپاگیرم 
بە  پێویستی  كە  مانایەی  بەو  واتا  بوو،  بەرنامەدا 
جۆرێ لە ئاڵوگۆڕ هەبوو. ئاڵوگۆڕێك لەسەر بنەمای 
ئەو سامانانەی كە پێویستە دابەش بكرێن، یاخود بە 
واتایەكی وردتر كۆمەڵێ مانای لە ژیانی ئەو پیاو و 
ژنانەدا هەیە كە سامان و دەرامەت بەرهەم دەهێنن 

و دابەشیشی دەكەن. 

* بەمانایەكی تر، مەبەست تەنها سامانی ماددی 
مەعنەوییەكانی  و  كلتوری  سامانە  بەڵكو  نیە، 
لەخۆگرتنیش  ڕێز  ئینتما،  مافی  عەشق،  وەك: 

لەخۆدەگرێت؟

مەبەستن.  جێگەی  سامانانە  ئەم  سەرجەم  -بەڵێ، 
بەالی منەوە خودی ئەم بەرفراوانییەی سامان زۆر 
جەخت  تەنها  نەمدەویست  من  بایەخە.  جێگەی 
لەسەر سامانە بنەڕەتی و سەرەتاییەكان بكەمەوە، 

بەڵكو دەمویست سەرجەم ئەو چاالكییە ئاڵوگۆڕانەی 
لە كۆمەڵگادا بەردەوامە، بخەمە ژێر لێكۆڵینەوەوە. 
زیاتر دەمویست كە كۆمەڵگا وەك كۆمەڵێك مەسەلەی 

ئاڵۆزی چاالكییە ئاڵوگۆڕەكان  بەرجەستە بكەم. 
ڕێگای  تەنها  ئ��ەم��ە  ك��ە  ئ��اش��ك��رای��ە  بێگومان 
نییە،  كۆمەڵگا  وێناكردنی  و  بەرجەستەكردن 
لە  دەیتوانی  كارە  ئەم  منەوە  تێڕوانینی  لە  بەاڵم 
ئەنجامێكی  سەرتاپاگیر(ەوە  )دادپ��ەروەری  دیدی 
خاڵی  ئەمە  لەبەرئەوەی  بهێنێتەدی،  پۆزەتیڤ 
جەختكردنەوە بوو لەسەر بوونی )زۆری و فرەیی( 
كە  فاكتەرانەش  ئەو  و  پێودانگ  و  پرۆسە  لەناو 
دەشێ  ئاڵوگۆڕیان پێوە بكرێت. من نەمدەویست كە 
گوتاری  لە  كە  بەرچاو  بخەمە  جۆرە  بەو  كۆمەڵگا 
دەكرێت.  پێناس  )Utilitarian(دا  سودگەرایی 
تەنها  پرۆسەیەدا  لەو  گوایا  كە  چەشنەی  بەو  واتا 
سەرجەم  لە  ئاڵوگۆڕ(  سەرەكی  )فاكتەری  یەك 
پرۆسەكانی ئاڵوگۆڕدا و لەسەربنەمای هاوكێشەیەكی 
یەكگرتوو، دەگرێتە ئەستۆ. حەزم دەكرد پێناسێكی 
ئەو  كە  پێناسێك  بخەمەڕوو،  كۆمەڵگا  بۆ  دیكە 
ڕاستی  بە  كە  دەخاتەڕوو  پۆزەتیڤانەش  دەرەنجامە 

لەناو پرۆسەكانی ئاڵوگۆڕدا هەن. 

*ڕێگام بدە بۆ تیۆری )دادپەروەریی سەرتاپاگیر(
ی تۆ بگەڕێمەوە، زۆرینەی تیۆریستانی زانستی 
سیاسەت لەم بڕوایەدان میتۆدەكەی تۆ لە ڕووی 
تیۆرییەوە كەموكوڕی تێدایە، چونكە ئەم میتۆدە 
فەلسەفەی سیاسی  ببێتەمایەی ئەوەی كە  دەشێ 
پتر ئینتیما بەرەو سۆسیۆلۆژیای ئەزموونگەرایی 
و وەسفی پەیدا بكات، وەاڵمی تۆ لەهەمبەر ئەم 

چەشنە ڕەخنانە چییە؟

لە  فەیلەسوفان  كە  بێ  پێویست  ئەوە  پێموانییە   -
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بوونی  بن.  تێروتەسەل  سۆسیۆلۆژیاشەوە  دیدگای 
بایەخە  جێگەی  ئەزموونگەرایانە  تێگەیشتنێكی 
واقیعییەتی  دەرب���ارەی  تیۆرێ  وەك  تەنها  ن��ەك 
ئەو  دەرب��ارەی  هەستێك  وەك  بەڵكو  كۆمەاڵیەتی، 
مەسەالنەی لە ئارادان، واتا هەستكردن بە چۆنییەتی 
كۆاڵمەیەتیانەدا،  ئۆرگانیزە  و  دام��ەزراوە  لەم  ژیان 
تیۆریستە  كە  ناكەم  ئەوەش  بانگەشەی  من  بەاڵم 
سیاسییەكان و فەیلەسوفانی ئەخالق ناتوانن تەنها 
پشت بە پێناسێكی زۆر باش ببەستن. یەك پێناس 
دیكە  بەمانایەكی  دەخوڵقێنێ،  مەودایەك  تەنها 
ئەخالقییەوە،  مەودای  یەك  نێو  دەخاتە  تۆ  تەنها 
جیهانێكی  بەڕاستی  كە  بڕوایەدام  لەم  من  چونكە 
ئەخالقی هەیە. من نۆمینالیستیش نیم. لە سەرجەم 
ت��ەواوی  و  بەرجەستە  ڕەگێكی  بەرهەمەكانمدا، 
ڕیالیستیانەی تێدایە. جیهانێكی ئەخالقی هەیە كە 
زنجیرەیەك  پێناسەش  ئەم  بكەم،  پێناسی  دەتوانم 
نمونە  بۆ  بەدواوەیە.  ئەخالقی  گرنگی  دەرەنجامی 
ئەم  بكەم،  سیاسی  كۆمەڵەیەكی  پێناسی  ئەگەر 
لەهەمبەر  ئەندامان  ئەركی  شیكارییەكی  پێناسە 
یەكتردا لەنێو ئەم كۆمەڵە سیاسییەدا لەخۆدەگرێت. 
كاتێك ڕۆسۆ دەڵێت: »هاواڵتیانی كۆمارێك دەتوانن 
جێ  كۆمارەكە  بكەن،  حەز  كە  دۆخێكدا  هەر  لە 
بهێڵن مەگەر لەو هەلومەرجانەدا نەبێ كە كۆمارەكە 
ڕووبەڕووی گرفت و دژواری بۆتەوە«، پێموایە ئەمە 
بڕیارێكی  یاخود  كار  بەرنامەی  نەك  پێناسە  تەنها 
ئەخالقی بێت لە لوتكەی چیایەكەوە. مەبەست لەم 
بۆ  دیاریكراو  شیكردنەوەیەكی  كە  ئەوەیە  وتەیە 
ئەركی ژیانی رۆژانەی هاواڵتیان لەهەمبەر یەكتردا، 
هاواڵتیان  كە  بەدەستەوە  دەدات  ئەنجامە  ئ��ەو 
لەم  ژیان  بڕۆن.  و  دانەوێنن  خۆیان  ناتوانن سەری 
ئەندامەكانی  بۆ  ئەرك  زنجیرەیەك  كۆمەڵگایەدا، 
خۆی دەهێنێتە پێش و ئەم ئەركانەش راستەقینەن. 

هەرجۆرە پێناسێ بۆ جیهانی ئەخالقی، دەببێ ئەم 
ئەركانەش بگرێتەخۆ.

بڵێین  دەتوانین  مەسەالنە،  ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ئەخالقیش  دەرەنجامێكی  پێناسێك،  ه��ەرج��ۆرە 
لێرەدا  مەسەلەكە  بەاڵم  دەهێنێت،  خۆیدا  بەدوای 
حەز  كۆمەڵێك  ئەخالقی،  جیهانی  نایەت.  كۆتایی 
چوارچێوەیەدا  لەو  كە  لەخۆدەگرێت  خولیاش  و 
كۆمەاڵیەتیش  ڕەخنەگرانی  بەدینەهێنراون،  هێشتا 
خۆیان بە چەشنە نوێنەرێكی ئەم حەز و خولیایانە 
تێدایە.  جیهانگیریشی  لە  جۆرێك  كە  دادەن��ێ��ن 
دەهێننەئارا  قسەیە  ئەم  فەرمانڕەوا  چینی  بۆنمونە 
كە حكومەتەكەیان لەگەڵ بەرژەوەندییە گشتییەكانی 
لەو ساتەدا ڕەخنەگریی  تەبایە.  كۆمەڵگادا كۆك و 
كۆمەاڵیەتی دێتەپێش و دەڵێت: كەواتە بۆچی هەموو 
مرۆڤەكان لەنێو هەژاری و مەینەتیدا دەژین و بێبەش 

و ستەملێكراون. 
ڕووتی  پێناسێكی  لە  ڕەخنەگرانەیە،  هەوڵە  ئەم 
ژێر  دەخاتە  ژیان  رۆژان��ەی  واقیعی  و  تێپەڕاندووە 
باوەكانی  جۆرە  لە  یەكێكە  ئەمەش  پرسیارەوە. 

ڕەخنەی كۆمەاڵیەتی.
ب��ەردەم  دەخەینە  كۆمەڵگا  كاتێك  هەندێكجار 
لە  و  دوورتر  مەودایەكی  لە  ڕەخنەكانمان  ڕەخنە، 
كە  دەدەی��ن  ئەنجام  جیهانگیرانەوە  دوورنمایەكی 
بەالیەنی كەمەوە دەچێتە ئەو چوارچێوە ئەخالقییەی 
پێشتر ئاماژەمان پێدا. بەمشێوەیە كۆمەڵگایەك كە 
هەندێ لە ئەندامەكانی دەبنە دیل، یاخود ستەم لە 
گروپێكی كەمینە دەكات، نەك تەنها دەتوانین لەناو 
سیستەمەكەوە پرۆتستۆی بكەین، بەڵكو بەدیلكردن 
یاخود  باوەكان  چەمكە  لەگەڵ  ستەمكردن  یاخود 
كە  ناكۆكە  مێژووییانەشدا  ڕیشەییە  دابونەریتە  ئەو 
دەربارەی دادپەروەری یاخود ئازادییە، هەروەها لە 
ڕەخنەی  دەتوانین  چوارچێوەیەشدا  ئەو  دەرەوەی 
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لێ بگرین، واتا هەموو كەسێ بەشێوازێكی سادەش 
دەتوانێ بڵێت كە ئەم ڕەفتارە لەگەڵ مرۆڤدا شیاو 

نییە. 
جۆراوجۆر  ڕەخنەیی  ئامرازی  كۆمەڵێك  دەتوانین 
هەمەچەشنەكان  ئەخالقییە  ب��اس��وخ��واس��ە  و 
واقیعی  لە  ئامڕازانە،  لەم  هەندێك  بخەینەڕوو. 
دیاریكراو( شوێنێكی  و  )كات  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 
حەزو  لە  هەندێكیشیان  دەگ��رن،  سەرچاوە  ەوە 
و  دیاریكراو  كۆمەڵگایەكی  ئومێدەكانی  و  خولیا 
ئەم  جیهانیانەوەیە.  ئەخالقێكی  لە  هەندێكیشیان 
بە خستنەڕووی  پێویستی  مەسەلەی سەرەوە،  دوو 
هەیە،  كۆمەڵناسی  و  مێژوویی  پێناسی  لە  جۆرێ 
پێویستی  جیهانیش  ئەخالقێكی  دەرب��ارەی  ڕەنگە 
هەبێت،  سۆسیۆلۆژی  و  مێژوویی  پێناسێكی  بە 
پێناسێكی  دوایی  مەسەلەی  ئەم  دەرب��ارەی  ڕەنگە 

سروشتگەرایشی بوێت.  

كە  بڵێین  دەتوانین  ئایا  بەمشێوەیە  *كەواتە 
ئەركێكی  بەبێ  هاواڵتێتی  تۆوە،  ڕوانگەی  لە 
مەیدانەدا  لەم  تۆ  پێدەچێ  نایەتەدی؟.  ئەخالقی 
وەرگرتبێ؟.  ئەرستۆوە  فەلسەفەی  لە  ئیلهامت 
مۆدێرن،  بیرمەندانی  لە  ژمارەیەك  لەكاتێكدا 
و  هاواڵتێتی  نێوان  ڕاستەوخۆی  پەیوەندی 

ئەركە ئەخالقییەكانیان الشیاو نییە.

و  شیاو  سیاسیانەی  كۆمەڵگایەكی  هەر  لە  -ژیان 
ئەرك  كۆمەڵێك  نەمانەوێ  و  بمانەوێ  گونجاودا، 
لەهەمبەر گشت كۆمەڵگادا دەخوڵقێنی. ژیان لەگەڵ 
ئەو  لەهەمبەر  ئەرك  كۆمەڵێك  دیكەدا،  كەسانی 
كەسانەدا دەخوڵقێنێ، تەنانەت ژیان لە كۆمەڵگایەكی 
سیاسیانەی نالەباریشدا بەالیەنی كەمەوە ئەم ئەركە 
كۆمەڵگایە  ئەم  بڵێین  ئاشكرا  بە  كە  دێنێتەئارا 

خراپە. كاتێك هێشتا گەنج بووم، لەژێر كاریگەری 
هەمیشە  خەڵكەكەی  كە  بووم  جولەكەدا  هەستی 
هەر  ئەنجامدانی  هەمیشە  دەژیان،  دەستیدا  لەژێر 
كارێك یاخود ئەنجام نەدانی بریتییە لە پەیڕەویی لە 
فەرمانێك. من بیرمەندێكی ئایینی نیم یاخود ناتوانم 
بانگەشەی ئەوە بكەم كە لەسەربنەمای زنجیرەیەك 
فەرمانی ئایینی دەژیم، بەاڵم هیچكاتێ ئەو هەستی 
گەلێ  بڕوایەدام  لەم  نەكردووە،  فەرامۆش  ئەركەم 
هەلومەرجەكاندا  زۆری��ن��ەی  لە  و  زۆرج��ار  م��رۆڤ 
كە  ژیاوە  هەستانەدا  چەشنە  ئەو  لەگەڵ  هەمیشە 
یاخود  نەیناسیبێ  دروستی  و  بەڕاستی  ڕەنگە 
بەڕوونی نەیخستبێتەڕوو. دەتوانم بڵێم سەبارەت بەم 
چەمكی پۆست مۆدێرنە، مرۆڤ بەشێوەیەكی قوڵ و 
ئازاد و خۆكرد دەتوانێ خۆی بۆ هەرشتێ بگۆڕێت 
كە مەبەستییەتی، منیش هەر لە سەرەتاوە دژ بە 
ئەوەم. ئازادی بەهایەكی ڕەخنەگرانەی هەیە، بەاڵم 
تا ئەو ساتەی ئێمە لەتەك كەسانی دیكەدا دەژین، 
ناوەرۆكێكی بێ سنوری نییە و ناشێ بێ سنوریش 

بێت.

تابستان  گفتوگو،  انسانی،  علوم  نشریە  سەرچاوە 
1377، شمارە 20، ص )138-130(
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كۆنترۆڵ و بونەوە1
نێگری: وادەردەكەوێت، كە كێشەى سیاسەت هەمیشە لە فكری تۆدا ئامادەیی هەبووە. ئامادەبوون و بەشداری تۆ لە 
بزووتنەوە جیاوازەكانی وەكو )زیندانییەكان، هۆمۆسێكسوالەكان، ئۆتۆنۆمیستە ئیتالیاییەكان، فەلەستینییەكان(
دا لەالیەك، كێشە هەمیشەییەكانت لەگەڵ دامەزراوەكان، لەالیەكی دیكەوە، كاریگەریی لەسەر یەكتری دادەنێن و 
لە كارەكانتدا ڕەنگیان داوەتەوە، هەر لەو كتێبەى دەربارەى هیوم نووسیت تاوەكو كتێبەكەت دەربارەى فوكۆ. 
ڕیشەكانی ئەم خەریكبوونە بەردەوامەى تۆ لەگەڵ پرسی سیاسەتدا لەكوێدایە و چۆن لەنێو بەرهەمەكانتدا پەرەت 

پێداوە؟ بۆچی پەیوەندی نێوان بزووتنەوە و دامەزراوە2، هەمیشە بۆ تۆ پرۆبلەماتیك و گرنگ بووە؟
دولۆز: ئەوەى من مەیلم بەالیدا هەبووە، بریتیی بووە لە ئافرێنراوە دەستەجەمعییەكان، نەك وێناكردنەكان. لە 

Becoming  ،Control and Becoming  -1 بە عەرەبی )صیرورە(ی پێدەگوترێت، دولۆز ئەم چەمكە لە نیتشە 
وەردەگرێت، بەاڵم مانایەكی دینامیكیتری پێدەدات، بەدیدی دولۆز بوونەوە، بریتییە لە پەڕینەوەی بەردەوام لە ئایدینێتییەك 
بۆ یەكێكی دیكە و تەنانەت ئەوەش دەگرێتەوە، كە دولۆز و گواتاری پێیدەڵێن “زۆرایەتییەكان” )multiplicities(، كە 

لە پێكهاتە سینگوالریتییە ناجۆر و ناهەمەگونەكان پێكدێن لە بونیاد و لێكدراوێكی دینامیكیدا. كەواتە بوونەوە پرۆسەیەكی 
بەردەوامی لێرەبوون و هاتنەئارا و هاتنەگۆڕكێیە. هەڵبەت لە كوردیدا چەند مانایەكی دیكەی بۆ دانراون، بەاڵم لەبەر ئەوەى 

بوون چاوگە و لە زمانی كوردیشدا بۆ دروستكردنی ڕابوردوی بەردەوامی ڕاگەیاندن، پاشگری )ەوە( دەدرێتە پاڵ چاوك، 
دواى البردنی )ن(ی چاوگ، هاوكات )ing(یش پرۆسەى )ەوە( دروست دەكات، بۆیە لە )بوون( وەكو شتێكی جێگیر 

دەگەین بە )بوونەوە(ی دینامیكی و ناجێگیر و هەمیشە بەردەوام و خۆزیتكەرەوە. )وەرگێڕ(. بۆ خوێندنەوەى زیاتر لەسەر 
چەمكی “بوونەوە” بگەڕێنەوە بۆ: 

Charles J. Stivale)ed(, Gilles Deleuze )Key Concepts(, McGill-Queen’s University 
Press, 2005, pp.99-100.
2- Movement and Institution 

ژیل دولۆز
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بزووتنەوەى “دامەزراوە”دا، رێكبەندییەكی گشتی بوونی هەیە، كە سەربەخۆیە لە یاسا و پەیمانەكان. من لە 
قسەكەى دەیڤد هیومدا تێگەیشتنێكی زۆر ئافرێنەرانم دەربارەى دامەزراوەكان و یاسا دۆزیوەتەوە. لەسەرەتادا 
زیاتر مەیلم بەالی ماف و یاسادا هەبوو نەك سیاسەت. تەنانەت لەگەڵ مازۆخ3 و ساد4دا هاوڕا بووم، وەكو مازۆخ 
مەیلم بەالی چەمكی تەواو ئاڵۆزی پەیمانەكان و هەروەها وەكو سادیش مەیلم بەالی چەمكی دامەزراوەكاندا هەبوو؛ 
هەروەها دەربارەى سێكسوالیتیش هەر بەمجۆرەیە. لە ئێستادا، دەبینم فرانسیس ئیوالد5 خەریكی كاركردنە 

لەسەر دووبارە دامەزراندنەوەى فەلسەفەى ماف وەكو مەسەلەیەكی تەواو بونیادی. 
ئەوەى من دەمەوێت لەگەڵیدا خەریك بم، یاسا یاخود یاساكان6 نییە )یەكەم تێگەیەكی بەتاڵە و دووەمیش 
بریتییە لە تێگەیەكی ناڕەخنەیی()1(؛ تەنانەت ماف یاخود مافەكانیش نییە، برێتییە لە بونیادی ماف7. ئەمە 
پرەنیسپی مافە، لە كۆتاییدا، كە یاساكان دەئافرێنێت و نابێت ئێمە بكەوینە بڕیار و حوكمدان سەبارەت بەم شتە. 
نووسەران پێویستە راپۆرتە یاساییەكان بخوێننەوە نەك یاسا مەدەنییەكان. خەڵكی بەردەوام بیر لە بونیادنانی 
سیستەمێكی یاسایی بۆ ژیانی مۆدێرن دەكەنەوە؛ بەاڵم لە ژیانی مۆدێرندا و ئەم ڕەوشە نوێیەى دروستیدەكات، 
ئەو ڕەوتە نوێیانەى ڕووداوەكان شیاو دەكات، ئەوا تەواوی شتەكان پەیوەندی بە پرەنسیپی مافەوە دەكەن. ئێمە 
پێویستمان بە كۆمیتەى ئەخالقی پێكهاتوو لە پیاوانی دانای باش ڕێكخراو نییە، بەڵكو دەبێت گروپەكان لەبەرچاو 
بگرین. لێرەدایە، كە ئێمە لە مافەوە بەرەو سیاسەت دەڕۆین. من، بەنۆرەى خۆم، لەمیانەى مانگی ئازاری 1968 
بە جۆرێك چوومە نێو كایەى سیاسەتەوە، هەر بەوجۆرەى بەڕێی گواتاری و فوكۆ و ئێلی سەمبەر8�ەوە پەیوەندیم 
بە كێشە تایبەتییەكانەوە پەیداكرد. ئەنتی -ئۆدیپ هەر لە سەرەتاوە تاوەكو كۆتایی، كتێبێك بوو دەربارەى 

فەلسەفەى سیاسیی. 
نێگری: تۆ ڕووداوەكانی 68 بە سەركەوتنێكی ناوەخت و دەستپێكی دژەواقیعیكردن9 دەبینی)2(. پێشتر لە 
ساڵەكانی كۆتایی 68دا، لەو كارەى دەربارەى نیتشە و كەمێك دواتر لە كتێبی ساردی و ستەم10دا مانایەكی تازەت 
بە سیاسەت بەخشی-سیاسەت وەك ئەگەر، رووداو، تاكایەتی)سینگوالریتی(. تۆ بازنەیەكی كورتت دامەزراند، 
تێیدا داهاتوو دزە دەكاتە نێو ئێستاوە، دامەزراوەكان لەژێر سێبەرى خۆیدا دەگۆڕێت. بەاڵم دواى 68، تۆ كەمێك 
ڕێگاكەى خۆت گۆڕی: فكری كۆچەری11 هەمیشە فۆرمی كاتیی دژەواقیعیكردنی ساتیی بەخۆیەوە دەگرێت، ئەمە 
لەكاتێكدایە، كە تەنها “بوونەوەى كەمینە یونیڤێرسەلە”. چۆن دەتوانین لەم یونیڤێرسەلە پێشوەختە تێبگەین؟

دولۆز: مەسەلەكە ئەمەیە، بەهۆى توانستی جیاوازییدانان لەنێوان هەبوون و مێژوودا من زیاتر و زیاتر تێگەیشتووم. 
3- Masoch 
4- Sade 
5- Francois Ewald 
6- Law and Laws 
7- jurisprudence
8- Elie Sambar
9- counteractualization
10- Gilles Deleuze: Masochism: Coldness and Cruelty, Venus in Furs, Zone Books, 1991.
11- Nomadic Thought 
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ئەوە نیتشە بوو دەیگوت هیچ شتێك لەنێو “هەورێكی نامێژووییدا” گرنگی نییە. ئەمە دژایەتیكردنی نەمری و 
مێژوویی، یاخود رامان و كردە نییە: نیتشە دەربارەى رێگەى روودانی شتەكان، واتا خودی شتەكان یان بوونەوە، 
قسە دەكات. ئەوەى لە ڕووداوێكدا دێتە نێو چنگی مێژووەوە، شێوازی بەدیهاتنی ئەو ڕووداوەیە لە هەلومەرجێكی 
تایبەتیدا؛ واتا بوونەوەى ڕووداوەكانە لەودیوی ئامانجی مێژووەوە. مێژوو شتێكی شیاوی تاقیكردنەوە نییە)3(، 
مێژوو بریتییە لە چەند پێشمەرجێكی كەم تا زۆر نێگەتیڤ، كە تاقیكردنەوەى بە شتێك لەودیوی مێژووەوە، 
مومكین دەكات. تاقیكردنەوە بەبێ مێژوو نادیار دەبێت، هیچجۆرە مەرجێكی سەرەتایی نییە؛ بەاڵم تاقیكردنەوە 
مێژوویی نییە. كلیۆ پەگی12 لە بەرهەمێكی فەلسەفەیی ناوازەدا، ڕوونیكردۆتەوە، كە بە دوو ڕێگا دەتوانین لە 
ڕووداوەكان ڕابمێنین، یەكێكیان بەڕێی هەڵسەنگاندنی ڕەوتی ڕووداوەكان، واتا چۆن بە شێوەیەكی مێژوویی 
كۆدەبێتەوە، چۆن لە مێژوودا دروست دەكرێت و پاشان لەنێو دەچێت. ڕێگەى دووەم گەڕانەوە بۆ نێو خودی 
ڕووداوەكە، شوێنی ئەو شتە وەكو شتێك لەكاتی بوونەوەدا لەبەرچاو بگرین. تازەیی و كۆنی بەیەكەوە وەكو 
یەك دابنێین، تەواوی ڕەگەزەكانی یاخود تاكەكییەكانی ئەزموون بكەین. بوونەوە بەشێك نییە لە مێژوو؛ مێژوو 
تەنها كۆمەڵەیەكی پێشمەرجەكانە، كە شتێك بەجێدەهێڵێت بۆ ئەوەى “هەبێت”، واتا شتێكی نوێ بئافرێنێت. 
ئەمە ڕێك ئەو شتەیە، كە نیتشە پێیدەڵێت پێشوەخت13. ئازاری 68 خۆنیشاندان و هەڵقواڵنێك بوو لە نایابترین 
و پەتیترین حاڵەتدا. ئێستا مەحكومكردنی ترس لە شۆڕش بووە بە مۆدێكی ڕۆژ. ئەمە شتێكی تازە نییە؛ 
ڕۆمانتیسیزمی ئینگلیزی ڕامانەكان بۆ دزەكردنە نێو كرۆموێلی بە شتێكی شیاو زانیوە و ئەمڕۆكە ڕامانەكان 
دەربارەى ستالین، لێكچوونێكی زۆرى لەگەڵ ئەو كاتەدا هەیە)4(. دەڵێن شۆڕشەكان كارەساتی خراپ بەدواى 
خۆیاندا دەهێنن. بەاڵم لێرەدا هەمیشە دوو شتی تەواو جیاواز تێكەڵ دەكەن: شێوازی ڕوودانی شۆڕشەكان 
لەڕوانگەى مێژووییانە و بەخەڵكیبوونی شۆڕش. ئەمانە بەدوو سێتی جیاواز پەیوەندییان بە خەڵكییەوە هەیە. 
تاكە هیواى مرۆڤەكان لە بەخڵكیبوونی شۆڕشدا خۆى مەاڵس داوە؛ ئەمە تەنها ڕێگای نەهێشتنی شەرمەزاری 

یاخود پەرچەكردارە بەرانبەر بەشتێكی نەشیاوی تەحەمولكردن.
نێگری: هەزار فالت14، كە بەدیدی من كارێكی فەلسەفەیی گەورەیە، هاوكات پێدەچێت كەتەلۆگێك بێت بۆ كێشە 
چارەسەرنەكراوەكان. بەتایبەت لە كایەى فەلسەفەى سیاسییدا چەندین دوانە زاراوەى دژ بەیەكی وەكو پرۆسە و 
پرۆژە، سینگوالریتی و سووژە، ئاوێتە و ئۆرگان، هێڵەكانی فڕین و دەزگاكان -ستراتیژەكان، بچووك و گەورەی 
تاقیگەیی، و هتد، هەموو ئەمانە نەك تەنها تا كۆتایی بە كراوەیی دەمێننەوە، بەڵكو هەمیشە بەڕێی ئیرادەیەكی 
سەرسوڕهێنەر بۆ تیۆریزەكردن و بەڕێی بیرەوەرییە توندوتیژەكانی باڵوكراوە هەرتەقییەكان دووبارە بەكراوەیی 
زیتدەبنەوە. من بەهیچ جۆرێك دژ بەمجۆرە وێرانكردن و البردنە15 نیم. ڕێك بە پێچەوانەوە، هەندێكجار هەست 
بەوە دەكەم، كە خەریكم تێبینییەكی تراژیدیی دەبیستم؛ ئەو خااڵنەى لێرەدا ڕوون نییە، ئەمەیە، كە جەنگی 

ئامێر بەكوێ دەگات؟ 
12- Clio Peguy
13- Untimely 
14- A Thousand Plateaus
15- subversion
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دولۆز: قسەكانتان تووشی ڕاچەنینیان كردم. من وابیردەكەمەوە فلێكس گاتواری و من، پێدەچێت بەدوو چەشنی 
جیاواز، بەاڵم هەردووكمان وەكو ماركسیستێك ماوینەتەوە. دەزانیت، ئێمە وا بیردەكەینەوە، كە هەر فەلسەفەیەكی 
سیاسیی دەبێت بگەڕێتەوە بۆ شیكاركردنی كەپتالیزم و شێوازەكانی گەشەسەندنی كەپیتالیزم. من شتێكی زۆر 
گرنگم لە ]قسەكەى[ ماركسدا دۆزیوەتەوە، ئەویش بریتییە لەو شیكارییەى ئەو بۆ كەپیتالیزم كردويەتی وەكو 
سیستەمێكى ئیمانێنت، كە بە شێوەیەكی بەردەوام بەسەر سنووردارێتییەكانیدا زاڵ دەبێت، و پاشان جارێكی 
دیكە بەچەشنێكی كاریگەرتر دەردەكەوێتەوە. بەاڵم سنووردارێتییە بونیادییەكەى برێتییە لە خودی سەرمایە 
)كەپیتال(. هەزار فالت بەسەر چەند ئاراستەیەكی جیاوازدا دەڕوات، بەاڵم ئەمانە سێ ڕەوتی سەرەكین: یەكەم، 
ئێمە وابیردەكەینەوە، كە هەر كۆمەڵگایەك بەو ئەندازەیەى بە هێڵەكانی فڕینی پێناسە دەكرێت، بەو ئەندازەیە 
بە ناكۆكییەكانی پێناسە ناكرێت. كۆمەڵگا بە شێوەیەكی گشتی لە شوێن ڕادەكات و زۆر سەیرە ڕاهێنان یاخود 
بەدواى ئەو هێاڵنەى فڕین بكەوین، كە لەم چركەساتەوە بۆ چركەساتێكی دیكە دروست دەبێت. بۆنموونە ئێستە 
لە ئەوروپا بڕوانە: سیاسەتمەدارانی خۆرئاوا تەقەلالی گەورەیان كردووە بۆ البردنی هەموو ئەمانە؛ تەكنۆكراتەكان 
هەوڵی جدیان داوە بۆ ئەوەى بە ]سیستەمێكی[ بەڕێوەبردن و ڕێسایەكی یونیفۆرم و یەكپارچە بگەن؛ بەاڵم پاشان 
لەالیەكەوە، سەرقاڵی شەپۆلی لەناكاوی خەڵكانی گەنج و ژنان دەبن؛ ئەو شەپۆالنەى تەنها بەهۆى بەالوەنانی 
الیەكی  لە  بكرێن(؛  تەكنۆكراتی  بە  نەشیاون  دەرەنجامانەى  )ئەو  بووە  دەستەبەر  سەرەكییەكانەوە  سنوورە 
دیكەوە، زۆر كۆمیدیانەیە كاتێك لەوە رابمێنین، كە ئەوروپا تائێستا بەشێوەیەكی تەواو بەر لەوەى دابمەزرێت، 
هەڕەشەى كەوتنی دەكرێت؛ واتا ئەو بزووتنەوانەى لە خۆرهەاڵتەوە دێن، ئەوروپا دووچاری شۆك دەكەن. ئەمانە 
هێڵە سەرەكییەكانی فڕینن. لە هەزار فالتدا ڕەوتێكی دیكەیش هەیە، كە نە تەنها لەبری ناكۆكییەكان باس لە 
هێڵەكانی فڕین دەكات، بەڵكو لە بری چینەكان، سەرنج لەسەر كەمینەكان چڕ دەكاتەوە. كەواتە، لە كۆتاییدا 
ڕەوتی سێیەم خەریكی وەسفكردنی “ئامێری جەنگ” دەبێت، كە پەیوەندی بە جەنگەوە نییە، بەڵكو پەیوەندی 
بە شێوازی تایبەتی كاری فەزا -كات یان داهێنانی فەزا -كاتە تازەكانەوە دەكات: بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكان )بۆ 
نموونە خەڵكی زانیارییەكی تەواویان لە چۆنێتی بەدیهێنانی فەزا -كاتی لە جیهانی عەرەبيدا نییە، كە بزووتنەوەى 
ئازادیخوازی فەلەستینی دایهێناوە(، بەڵكو بزووتنەوە هونەرییەكانیش، بەم مانایە، بریتین لە ئامێرەكانی جەنگ. 
بیردەكەمەوە بۆ ئەوەى  لە تەواوی ئەم بەرهەمەدا دەبینرێت.  یان مالیخولیایی  تراژیدیی  تۆ دەڵێین تۆنێكی 
بزانم بۆچی! تەواوی ئەو پاسجانەى لە كارەكانی پریمۆ لێڤی16دا هەن، بەجدی منیان جواڵندووە؛ بۆ نموونە، 

16  پریمۆ میشێل لێڤی )1919-1987(، جولەكەیەكی كیمیازان و نووسەری ئیتالیایی بوو. دوو رۆمان، كۆمەڵە 
چیرۆك و وتار و شیعری نووسیوە. هاوكات یەكێك بوو لە ئەندامانی بزووتنەوەى بەرگری دژ بە فاشیزم لە ئیتالیا، ساڵى 
1944 لەالیەن نازییەكانەوە دەستگیر دەكرێت و بەرەو ئاشڤیتز دەبرێت. دواى ئەوەى ئازاد دەكرێت، نووسینەكانی دەبنە 

سەرچاوەیەكی ئیلهام بەخش بۆ لێكۆڵینەوە لە كەمپی مەرگی نازییەكان. یەكێك لەو كەسانەى ئیلهامی لە لێڤی وەرگرتووە، 
جۆرجیۆ ئاگامبێنی مەزنە فەیلەسوفی ئیتالییە، لە كتێبەكەیدا بەناوی »بەجێماوانی ئاشڤیتز« بەشێكی بە ناوی شایەتی، 

تەرخانكردووە بۆ پریمۆ لێڤی. بڕوانە: 
Giorgio Agamben: Remnants of Auschwitz (The Witness and the Archive), trans. Daniel 
Heller-Roazen, Zone Books, New York, 1999.
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لەو شوێنەی ڕوونیدەكاتەوە، كە كەمپی نازییەكان وامان لێدەكات “شەرم لە مرۆڤبوون بكەینەوە”. نەخێر، ئەو 
دەڵێت هەموومان بەهۆى نازیزمەوە بەرپرسیارین؛ بەوجۆرەى كۆمەڵێك كەس دەیانەوێت ئەوەمان ال قبوڵبێت، 
بەاڵم چیرۆكی هەموومان ئالودەى ئەوە بووە: تەنانەت دەبێت بەجێماوانی كەمپەكان خۆیان لەگەڵی یەكالیی 
بن؛  پێویستە شەرمەزار  نازیزمەوە،  ناوەندی  بە  بوون  پەيوەست  ئەوەى سەردەمێك  بەهۆى  ئەوان  بكەنەوە. 
شەرمەزاری لە بێتوانایی بۆ بەرگرتن پێی، نەبینی چۆنێتییەكەی؛ شەرمەزاری لە ڕازیبوون پێی؛ ئەمە هەموو ئەم 
شتانەیە، كە پریمۆ لێڤی پێیدەڵێت هەرێمی خۆڵەمێشی17. هەروەها پێویستە بەهۆى ناچیزبوونی مرۆڤ، هەست 
بە شەرمەزاری بكەین: لە بەرانبەر بە عەوامكردنە گەورەكانی ]بواری[ بیركردنەوە، لەبەرانبەر سەرگەرمییەكانی 
ئەمە  خەڵك”.  “خۆشگەپكردنی  بنەماكانی  بێ  دروشمە  لەبەرانبەر  وەزیرێك،  گوتاری  لەبەرانبەر  تەلەفزیۆن، 
یەكێكە لە بەهێزترین گوڕوتینەكان بەرەو فەلسەفە، و هەر ئەمەیشە هەموو فەلسەفەكان دەكات بە فەلسەفەیەكی 
سیاسیی. لە كەپیتالیزمدا تەنها شتێك یونیڤێرسالە: بازاڕ. هیچ دەوڵەتێكی یونیڤێرسال بوونی نییە، دروست 
بەو هۆیەى بازاڕێكی یونیڤێرسال بوونی هەیە، كە دەوڵەتەكان سێنتەر و ژوورەكانی بازرگانی ئەو بازاڕەن. بەاڵم 
بازاڕ یونیڤێرسالكەر )گشتگیركەر(، و هۆمۆژێنساز نییە. بازاڕ بەجۆرێكی سەیروسەمە بەرهەمهێنەری سامان و 
بەدبەختییە. مەیل بۆ مافەكانی مرۆڤ نابێت وامان لێبكات لە “چێژەكانی” كەپیتالیزمی لیبرالیدا، كە بەشی 
سەرەكییەتی، نقوم ببین. ئەمەی زۆر شەرمهێنەرە ئەمەیە، كە ئیدی هیچ رێگەیەكی متمانەكردن بۆ بەردەوامبوونی 
“بوونەوە”كان یان دامەزراندنیان، بوونی نییە؛ تەنانەت لەنێوان خۆیشماندا. چۆنێتی دەركەوتنی گروپێك، چۆنێتی 
گەڕانەوەى بۆ مێژوو، لەسەر جۆرێك لە “دەرگیربوون و مەیل”)5( وەستاوە. ئیدی هیچ وێنەیەكی ئەو پرۆلیتارییایە 

بوونی نییە، كە تەنها دەرگیری هەبوونی ئاگامەندی بوو. 
نێگری: چۆن دەكرێت بوونەوەى كەمینەیەك بەدەستەاڵت بێت؟ بەرگری چۆن دەشێت ببێت بە ڕاپەڕینێك؟ بە 
خوێندنەوەى بەرهەمەكانی تۆ، هەرگیز دڵنیا نیم بتوانم وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەمەوە؛ ئەگەرچی تێیاندا هەمیشە 
هێزێكی بزوێنەر دەبینمەوە، كە ناچارم دەكات مەسەلەكان بەجۆرێكی تیۆریی و پراكتیكیی دووبارە فۆرمولە 
بكەمەوە. هێشتا كاتێك نووسینەكانی تۆ دەخوێنمەوە دەربارەى خەیاڵكردن، یان دەربارەى تێگە هاوبەشەكان الی 
سپینۆزا، یان تەنانەت كاتێك بەدواى وەسفەكانی تۆدا دەچم بۆ كات -وێنەی دەركەوتنی سینەمای شۆڕشگێڕی لە 
واڵتانی جیهانی سێیەمدا، و هاوڕای تۆ ]بە[ تێپەڕین لە وێنەوە بۆ ئەفسانەسازی18، بە پراكسیسی سیاسیییەوە، 
ئایا  كەواتە  هەڵەدەكەم؟  من  یان  دۆزیوەتەوە...  وەاڵمم  دەكەم،  بەوە  هەست  ئەندازەیەك  بە  بووم،  خەریك 
ڕێگەیەك هەیە بۆ كاریگەرتركردنی بەرگری سەركوتكراوەكان؟ ئایا ڕێگەیەك هەیە بۆ تاكە جەماوەر و ئەتۆمێك، 
كە هەموومان ئەوانە بە دەستەاڵتی بیناكەر19 دادەنێین، یان نا، پێویستە ئەو پارادۆكسەى ماف قبوڵ بكەین، كە 

لەسەر بنەمای ئەوە، دەستەاڵتی بیناكەر دەتوانێت تەنها لەالیەن دەستەاڵتی دروستكراوەوە20 پێناسە بكرێت؟
دولۆز: جیاوازی لە نێوان كەمینەكان و زۆرینەكان لە قەبارەیاندا نییە. دەشێت كەمینە گەورەتر بێت لە زۆرینە. 
17- Gray Area 
18- fabulation 
19- constitutive power
20- constituted power
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ئاستی  نموونە  بۆ  بەراوردكردن دەیهێنیتە پێشەوە:  بۆ  تۆ  ئەو مۆدێلەیە، كە  پێناسە دەكات،  زۆرینە  ئەوەى 
مامناوەندی گەورەسااڵنی نێرینەى شارنشینی ئەوروپا... لەالیەكی دیكەوە، زۆرینە مۆدێلی نییە؛ زۆرینە بریتییە لە 
بوونەوەیەك؛ بریتییە لە پرۆسەیەك. دەتوانین بڵێین زۆرینە هیچ كەسێك نییە. هەمووان توانستی ئەوەیان هەیە 
لەنێو كەمینەدا بن و ئەمەش دەشێت ئەوان بەرەو ڕەوتگەلی نەناسراو ئاراستە بكات. كاتێك كەمینەیەك چەند 
مۆدێلێك بۆ خۆى دروست دەكات، بەم هۆیەوەیە، كە دەیەوێت بگۆڕێت بۆ زۆرینە، و دەبێت بەردەوامی هەبێت 
و پێشبكەوێت )بۆ نموونە، حەزدەكات بە ڕەسمی بناسرێت و مافی خۆى بەدیبهێنێت(. بەاڵم دەستەاڵتەكەى 
لەوەوە سەرچاوە دەگرێت، كە دەیەوێت دروستی بكات، تا ئاستێك بەندە لەسەر ئاستی ئەو مۆدێلە، بەاڵم پێیەوە 
وابەستە نییە. خەڵكی هەمیشە كەمینەیەكیان ئافراندووە و بە تەنها دەمێننەوە. تەنانەت كاتێك بوون بە زۆرینە، 
هونەرمەندە  )نەك  گەورەكانن  هونەرمەندە  ئەمە  هەبێت.  بەیەكەوە  تایبەتمەندییەكەیان  هەردوو  دەتوانن  ئەوا 
بێرگ.  كلە،  رامبۆ،  ماالرمە،  دەدۆزنەوە:  “بەبێ خەڵك”21  ئەوان  و  بەدیدەهێنن  كە خەڵكی  پۆپۆلیستەكان(، 
هونەرمەندان تەنها دەتوانن داوای خەڵك بكەن، پێویستی ئەوان دروست دەچێتە نێو دڵی ئەو شتەى ئەنجامی 
دەدەن. كاری ئەوان بریتی نییە لەوەى یەكێك دروست بكەن، توانستی ئەم كارەیشیان نییە. هونەر بەرگرییە: 
بەرگری لەبەرانبەر بە مەرگ، كۆیلەیی، ڕسوایی و شەرمەزاری. بەاڵم خەڵك ناتوانن خەمیان بەرانبەر بە هونەر 
هەبێت. خەڵكی چۆن بەڕێی ئازارە گەورەكانەوە دەئافرێنرێن؟ خەڵك بەڕێی سەرچاوەكانی خۆیانەوە دەئافرێنرێن؛ 
بەاڵم بەشێوەیەك، كە بەجۆرێك پەیوەندی بە هونەرەوە هەیە )گارێل دەڵێت كۆمەڵێك لەو ئازارە گەورانەى 
لە مۆزەخانەى لۆڤەردا هەیە( یان هونەر دەبەستێتەوە بەو شتەى نییەتی. یۆتۆپیا كۆنسەپتێكی دروست نییە: 
یۆتۆپیا زیاتر مەسەلەیەكە پەیوەندی بە خشتەبەندیی22یەوە هەیە، كە تێیدا خەڵك و هونەر بەیەكەوە بەشداری 

دەكەن. ئێمە دەبێت تێگەیشتنی بێرگسن بۆ خشتەبەندی وەربگرین و مانایەكی سیاسیی پێبدەین. 
 )6(INA نێگری: لەو كتێبەى دەربارەى فوكۆ نووسیوتە، و هەروەها دووبارە لەو چاوپێكەوتنە تەلەڤیزیۆنییەى لەگەڵ
ئەنجامت داوە، پێشنیاری ئەوە دەكەیت، كە دەبێت وردتر لە سێ جۆری دەستەاڵت بڕوانین: دەستەاڵتی سۆڤەرێن 
)حاكم(، دەستەاڵتی دیسپلینكار و لە هەمووان گرنگتر، كۆنترۆڵی “پەیوەندییەكان23”، كە خەریكە هەژموونێكی 
زۆر پەیدا دەكات. لەالیەكەوە، ئەم سێ سیناریۆیە پەیوەندییان بە پێرفێكتترین فۆرمی هەیمەنە24وە هەیە، تەنانەت 
دزە دەكەنە نێو پانتایی قسەكردن و خەیاڵكردنیشەوە. بەاڵم لەالیەكی دیكەوە، هەر مرۆڤێك، هەر كەمینەیەك، 
هەر سینگوالریتییەك )تاكەكییەك(، زێتر لە ڕابوردوو، بە شێوەیەكی هێزەكیانە )پۆتێنشیەل( توانای قسەكردن و 
دەركەوتنی هەیە و بەم شێوەیە ئەندازەیەكی گەورەتری ئازادی بەدیدەهێنێت. لە یۆتۆپیای ماركسیستی گروندریسەدا، 
كۆمۆنیزم بە وردی فۆرمی ئۆرگانیزەكردنی تەواوجیهانی تاكە ئازادەكان بەخۆوە دەگرێت و لەسەر ئەو تەكنەلۆژییە 
بونیادنراوە، كە دەبێت ئەوە بسازێنێت. ئایا كۆمۆنیزم هێشتا ئۆپشنێكی )اختیار( زیندووە؟ لەوانەیە لە كۆمەڵگای 

كۆمۆنیكاسیۆنی )پەیوەندیی(دا، بەپێچەوانەى ئەو ڕوانگە باوەى هەبوو، كۆمۆنیزم كەمتر یۆتۆپیایە؟
21- lack a people
22- Tabulation 
23- communication
24- domination
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گفتوگۆ75

دولۆز: ڕێكوڕاست ئێمە بەرەو كۆمەڵگا “كۆنترۆڵی”ییەكان هەنگاو دەنێین، كە ئیدی بە تەواوی ]كۆمەڵگای، و[ 
دیسپلینكار نین. بە گشتی، فوكۆ وەكو تیۆریستی كۆمەڵگا دیسپلینكارەكان و تەكنەلۆژییە پرەنسیپییەكانی، 
واتا زیندانیكردن، دەبینن؛ )زیندانیكردن نە تەنها لە نەخۆشخانەكان و زیندانەكاندا، بەڵكو لە قوتابخانەكان، 
كارگەكان و سەربازگەكانیشدا(. بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو یەكەمین كەسێك بوو گوتی ئێمە دەمانەوێت لە كۆمەڵگا 
دیسپلینكارەكان بچینە دەرەوە. ئێمە خەریكە بەرەو كۆمەڵگا كۆنترۆڵكارەكان دەبزوین، چیدی پەیوەندییان بە 
زیندانیكردنی خەڵكییەوە نییە، بەڵكو بەڕێی كۆنترۆڵی بەردەوام و كۆمۆنیكاسیۆنی هەمیشەییەوە كاردەكەین. 
بورۆز25 یەكەمین كەس بووە ئەم بابەتەى باسكردووە. هەڵبەت خەڵكی بەردەوام دەربارەى زیندانەكان، قوتابخانە 
و نەخۆشخانەكان دەدوێن: دامەزراوەكان بەرەو ئاوابوونن. بەاڵم ئەوان بەو هۆیەوە بەرەو ئاوابوونن، كە خەریكی 
ئەنجامدانی ئەو خەباتەن، كە شكست دەهێنێت. شێوازە تازەكانی سزادان، پەروەردە، چاودێری تەندروستی بە 
شێوەیەكی نهێنی، خەریكی دەركەوتنن. نەخۆشخانەكان و تیمە كراوەكان باس لە چاودێرییەكانی ماڵەوە دەكەن. 
دەتوانین بڵێین دامەزراوەى پەروەردە هەرچەند كەمتر شوێنێكی داخراوە، كە لە فەزای كار وەكو شوێنێكی داخراوی 
دیكە جیاوازی هەیە، بەاڵم هەردووكیان بەرەو ئاوابوون و داڕمان دەبزون و دەبن بە پەروەردەیەكی مەترسیداری 
بەردەوام و چاودێریكردنی بەردەوامی)7( كرێكار -قوتابخانەى سەرەتایی یان كارمەند -خوێندكار. ئەوان هەوڵدەدەن 
ئەمە وەكو ڕیفۆرمێكی سیستەمی قوتابخانەیی دابنێن، بەاڵم لەڕاستیدا دایدەماڵن و ڕووتیدەكەنەوە26. خۆت پێشتر 
باست لەوە كردووە، كە چۆن كاری نیوە -دەوام لە ماڵ و فۆرمە تازەكانی خوالنەوە و دابەشكردنی بەرهەم، فۆرمی 
كاری لە ئیتالیا گۆڕیوە. ئەو ئاراستەیەى باستكردووە، برەوێكی زۆری پەیداكردووە. هەڵبەت دەتوانین ببینین، 
كە چۆن هەریەكێك لەجۆری كۆمەڵگاكان لەگەڵ جۆرێكی تایبەتی ئامێردا دەگونجێت - كۆمەڵگا سۆڤەرینییەكان 
لەگەڵ ئامێرە میكانیكییە سادەكان، كۆمەڵگا دیسپلینكارەكان لەگەڵ ئامێرە گەرمە بەردەوامەكان، كۆمەڵگا 
كۆنترۆڵكارەكانیش لەگەڵ ئامێرە سایبرەنتیكی و كۆمپیوتەرەكان. بەاڵم ئامێرەكان باس لە شتێك ناكەن، دەبێت 
ڕێكخستنە دەستەجەمعییەكان شیكار بكەیت، كە ئامێرەكان تەنها یەكێكن لە پێكهێنەرەكانی. بەراوردكردن لەگەڵ 
نزیكبوونەوە لە فۆرمەكانی كۆنترۆڵی هەمیشەیی لە شوێنە كراوەكاندا، دەتوانین وەكو بەشێكی ڕابوردووی شادی 
سەرسوڕهێنەر، ئاراستەى زیندانی توند و پتەو ببینین. گەڕان بەدواى “یونیڤێرسالەكانی پەیوەندی”دا دەبێت 
بمانلەرزێنێت. ئەوە ڕاستە، كە تەنانەت بەر لەوەى كۆمەڵگا كۆنترۆڵكارەكان پەیدا ببن، فۆرمەكانی نافەرمانی 
یان بەرگریش )دوو شتی جیاواز( بەرەو دەركەوتن بوون. بۆ نموونە، چەتەیی كۆمپیوتەر و ڤایرۆسەكان، جێگای 
مانگرتن و ئەو شتانە دەگرێتەوە، كە لە سەدەى نۆزدەهەمدا پێیدەگوترا “خراپەكاری”27 )“لەكارخستنی ئامێر”(
)8(. دەپرسی ئایا كۆمەڵگا كۆنترۆڵكارەكان یان كۆمۆنیكاسیۆنەكان دەبن بە فۆرمەكانی ئەو بەرگرییەى، كە 

بتوانن ڕێگە بۆ كۆمۆنیزم بكەنەوە و “ئۆرگانیزەكردنی تەواو جیهانی تازە ئازادەكان” دابمەزرێنن؛ لەوانەیە،  ن 
نەیزانم! بەاڵم دەربارەى ئەمە پێویست بە قسەكردنی كەمینەكان ناكات, لەوانەیە گوتار و كۆمۆنیكاسیۆن گەندەڵ 
بووبێتن. ئەوان لە سەرەتاوە لەگەڵ پارەدا نفوز پەیدا دەكەن -نەك لەگەڵ ڕووداو28، بەڵكو زیاتر لەگەڵ سروشتی 
25- Bur roughs
26- dismantling
27- sabotage
28- accident
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خۆیان. لێرەدا ئێمە باس لە دز دەكەین. داهێنان هەمیشە شتێكی هەبووە جیاوازتر بووە لە پەیوەندیگرتن. بابەتی 
سەرەكی بریتییە لە دروستكردنی چاڵە بێ پەیوەندییەكان29، بازنەشكێنەكان، بەمجۆرە دەتوانین لە كۆنترۆڵ 

دووربكەوینەوە. 
نێگری: لە كتێبی فوكۆ و The Foldدا30، پرۆسەكانی بەسووژەكردن زێتر و وردتر لە هەندێكی دیكەى كارەكانت 
بەرچاو دەكەون و خراونەتە بەر لێكۆڵینەوەوە. سووژە بریتییە لە سنووری جوڵەى بەردەوامی نێوان ناوەوە و 
دەرەوە. پەیامە سیاسییەكانی ئەم چەمكی سووژەیە چییە؟ ئەگەر نەتوانین سووژە بۆسەر ئاستی هاوواڵتییەكی 
دەركراو31 كورت بكەینەوە، ئایا دەشێت هاوواڵتی لەگەڵ هێز و ژیاندا ئاوێتەبكرێ�ت؟ ئایا دەشێت پراگماتیزمێكی 
بكات؟ كام سیاسەت  ئاوەاڵ  ڕادیكاڵ  تەواو  بونیادێكی  و  بەرەو جیهان  پانتاییەك  نوێى خەباتكەر و هاوكات 
دەتوانێت شان و شكۆى ڕووداوەكان و سەبژێكتیڤیتە بەرێتە نێو مێژووەوە؟ چۆن دەتوانین وێنای كۆمەڵێك32 
بكەین، كە هێزی ڕیاڵی هەیە، بەاڵم بنەمایەكی نییە، واتا گشتگیر و تۆتالیتە نییە، بەڵكو بەو جۆرەى سپینۆزا 

دەڵێت، ڕەهایە؟
دولۆز: بێگومان مانادارە، كە تەماشای شێوازە جۆراوجۆرەكانی تاك و گروپەكان بكەین، كە خۆیان بەڕێگەى 
پرۆسەكانی بەسووژەبوون وەكو سووژەكان، بونیاد دەنێن: ئەوەى لەم پرۆسانەدا دەبینرێت بریتییە لە پێوەرى 
دووركەوتنەوەیان لە فۆرمە دامەزراوەكانی زانین و فۆرمە زاڵەكانی دەستەاڵت لە پرۆسەى دروستبووندا. تەنانەت 
ئەگەر فۆرمە تازەكانی دەستەاڵت بەدیبهێنن یاخود لەگەڵ فۆرمە تازەكانی زانیندا یەكبگرن. كەواتە بەشێوەیەكی 
تەواو، سپۆنتانیتی )عفویت(ێكی یاخی ڕاستەقینە لەوانەدا هەیە. ئەكە پەیوەندی بە گەڕانەوە بۆ “سووژە” نییە، 
واتا، ئەو شتەى تێكەڵ بە ئەركەكان، دەستەاڵت و زانین بووە. دەتوانین باس لە شێوازە تازەكانی ڕووداو بكەین، 
لەجیاتی باسكردن لە پرۆسەكانی بەسووژەبوون: ئەو ڕووداوانەى، كە ناشێت لەالیەن ئەو ڕەوشانەى ئەگەری 
دەركەوتنیان پێدەدات، یان بەوان كۆتایی دێت، ڕوونبكرێتەوە و ڕاڤە بكرێت. ئەوان ساتێك دەردەكەون و ئەمەش 
هەر ئەو ساتەیە، كە گرنگی هەیە، ئەمە ئەو چانسەیە، كە دەبێت بیقۆزینەوە. یان بە سانایی دەتوانین دەربارەى 
مێشك بدوێین: مێشك ڕێك سنووری بزووتنی بەردەوامی دووالیەنەیە لەنێوان ناوەوە و دەرەوەدا، لەنێوان ئەواندا 
شاردراوەتەوە. ڕێگاكانی مێشكی نوێ، ڕێگا تازەكانی بیركردنەوە، ناكرێت لەسەر بنەماى مایكرۆسێرجەری33 
شیبكرێنەوە؛ ئەمە ئیشی زانستە، كە هەوڵبدات ئەوەى دەشێت لە مێشكی كەسێكدا بۆ دەستپێكی بیركردنەوە 
یان هەڵبژاردنی ئەمە یان ئەوە، بدۆزێتەوە. بیردەكەمەوە بەسووژەبوون، ڕووداوەكان و مێشكەكان كەم تا زۆر 
شتێكی چوونیەكن. زێتر لە هەر شتێك، ئێمە باوەڕمان بە جیهان نییە، ئێمە بەشێوەیەكی تەواو جیهانمان 
لەدەستداوە، جیهان ناڕەحەت بووە. ئەگەر باوەڕت بە جیهان هەیە، النیكەم خێرایی بەو ڕووداوانە دەبەخشیت، 
كە كۆنترۆڵ لەناو دەبەن، فەزا -كاتی نوێ بەدیدەهێنیت، هەرچەند ئەندازە یان قەبارەیەكی بچووكیشی هەبێت. 
29- vacuoles of noncommunication

30- دەشێت بە مانای »پەرژین« وەربگێڕدرێت. )وەرگێڕ(
31- externalized
32- a community

microsurgery  33- نەشتەرگەرییەکی میکرۆسکۆبی
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ئەمە ئەو شتەیە، كە تۆ پێیدەڵێیت پانتایی34. توانستی بەرگری ئێمە لەبەرانبەر كۆنترۆڵ یان تەسلیمبوون بە 
كۆنترۆڵ، پێویستە لەسەر بنەماى ئاستی بزووتنی ئێمەوە هەڵبسەنگێنرێت. ئێمە هەم پێویستمان بەداهێنان و 

هەم بە خەڵك.   

یاداشتەكانی وەرگێڕی ئینگلیزی
)La loi, les lois )1 : بە ڕێكی لە ئینگلیزیدا دەبن بە “the laws” و “laws”، چاودێرە بەسەر سیستەمی 
دادوەری یاسایی پۆزەتیزدا، كە بە شێوازی كۆدی یاسایی دادەمەزرێت )وەكو یاسای مەدەنی لە فەرەنسا(. من 
“law”م )بەبێ پیتی ناساندن( بۆ وەرگێڕانی adroit، سیستەمی مافەكان )adroits( بۆ “مافی سروشتی” 

بەكارهێناوە، بەو جۆرەى التینی jus لەبەرانبەر بە lex بەكاردەهێنێت.
)Contre-effectuation )2: مەبەستی دولۆز لەم زاراوەیە لە كتێبی لۆژیكی مانادا برێتییە لە “دژە -ئاكت” یان 

دانانی هەر چاالكییەك لەنێو ئەو رۆاڵنەى لەپێشەوە دیاریكراون بە جۆرێكی پاسیڤ و ناچاالك. 
 “ و   ” experience“ دوانەیی  مانای  دەربارەى   :L’histoire n’est pas I ‘experimentation  )3(

.”Breaking Things Open,“ n. 13 :بڕوانە ”experiment
)4( دەتوانین بڵێین ئەو ڕامانانەى دەربارەى كرۆموێل لە ڕۆمانتیسیزمی فەرەنسیدا كراون- زۆر سێنتراڵیترن 
لەدایكبوونی  ڕۆژگاری  نەریتی،  بەشێوەیەكی  داوە.  ئەنجامیان  بوارەدا  لەم  ئینگلیزی  كارانەى پێشڕەوانی  لەو 
رۆمانتیسیزم وەكو بزووتنەوەیەكی جیابووەوە، بە باڵوكردنەوەى كتێبی كرۆموێلی ڤیكتۆر هوگۆ دەبینن لە ساڵى 

1872دا. 
)5( دەرگیربوون و مەیل، یان نیگەرانی، ئەو شتەى بەردەوام بیركردنەوە پێیەوە سەرقاڵە.

وەكو  فەرەنسییەوە  حكومەتی  لەالیەن   1975 ساڵى  لە   :The Institut National d’Audiovisuel  )6(
ناوەندێك بۆ پەروەردەكردن، لێكۆڵینەوە و پەرەپێدانی میدیاكانی بیستن و بینین دامەزرا. خەرجی ناوەندە بە 
ئەندازەیەك بە ئەندازەیەك لەالیەن تۆڕەكانی تیڤی فەرەنسی دابین دەكرد و خەریكی بەرهەمهێنانی ژمارەیەك 

پرۆگرامی نێتۆركی بوو.
)Controle continu )7: لە ڕوانگەى زمانییەوە واتا “كۆنترۆڵی بەردەوام”، ئەم زاراوە فەرەنسییە بەرانبەر بە 
“هەڵسەنگاندنی بەردەوام”�ە لە پەروەردە و فێركردندا؛ لێرەدا formation permanenteم بە “پەروەردەكردنی 

 ) continuing education(”بەردەوام” وەرگێڕاوە، كە هاومانایەكی ستانداردە بۆ “پەروەردەى بەردەوام
)sabotage )8: دروستكردنی پێاڵوی كۆن بوو لە ئەوروپا، لەالیەن كرێكارانی دارستانەوە.

لەم لینكە وەرگیراوە
http://www.generation-online.org/p/fpdeleuze3.htm

34- pietas
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سواری  خونسار  ڕێگەی  لە  شەوێ   كە  پیاوەی   ئەو 
ئۆتۆمبێلەكەمان بوو، بە وردی خۆی لە نێو پاڵتۆ بارانییە 
سوورمەییەكی پێچابووەوە و كاڵوە لێودارە درێژەكەی 
تا نێوچاوانی داگرتبوو. تەواو وەك ئەوەی بییەوێت 
پەیوەندیكردن  و  دەرەوە  جیهانی  ڕووداوەكانی  لە 
لەگەڵ ئەوانی تردا بەدوور بێ . پاكەتێكی بە بنباڵەوە 
بوو، دەسی بە دەورییەوە پەرچین كردبوو. لەو نیو 
سەعاتەدا کە لە ئۆتۆمبێلەكەدا بەیەكەوە بووین، بە 
نە  نەئەكرد،  گفتگۆكانی  بەشداری  شێوەیەك  هیچ 
لەگەڵ شۆفێرەكە و نە لەگەڵ نەفەرەكانی تردا. لەو 
ڕووەوە گاریگەرییەكی سەخت و قووڵی سەبارەت بە 
خۆی جێهێشتبوو. هەر كاتێ  چرای نێو ئۆتۆمبێلەكە 
یا ڕووناكی دەرەوە ناوەوەی ڕووناك بكردایەوە من بە 
دزییەوە تەماشایەكی ڕووخساریم ئەكرد. ڕووخسارێكی 
سپی ڕەنگ پەڕیو و لوتێكی بچوكی قەڵەمی هەبوو، 
پێڵووەكانی لە ماندوویدا هاتبوە خوارەوە. شەقێكی 
و  هێز  كە  ئەبینرا  لێوییەوە  الی  ه��ەردوو  بە  قووڵ 
ویست و ئیرادەی ئەوی ئەگەیاند، وەك بڵێی سەری 

لە بەرد داتاشرا بوو، تەنیا هەندێ  جار زمانێكی بە 
لێویدا ئەهێنا و دواتر خەیااڵ ئەبیردەوە.

گەراجی  لەپێش  خونسار  ل��ە  ئۆتۆمبێلەكەمان 
شەو  ب��وو  بڕیار  گەرچی  ڕاوەس��ت��ا.  ))م��ەدەن��ی(( 
ڕانەوەستین، وەلێ  شۆفێرەكە و هەموو نەفەرەكانیش 
و  گەراج  دەرودی��واری  تەماشایەكی  منیش  دابەزین. 
قاوەخانەكەم كرد، زۆر باوی دڵم نەبوو. پاشان نزیكی 
ئۆتۆمبێلەكە بوومەوەو وەك ئاخر قسە بە شۆفێرەكەم 

وت: )) وا پێئەچێ  شەو لێرە ڕ ۆژبكەینەوە؟((   
)) ئەرێ ، ڕێگە خراپە. ئەم شەو لێرە ئەبین، بەیانی 

مەالبانگدان بەڕێ ئەكەوین((
بارانییەكەی  پاڵتۆ  كەسەی  ئەو  بینیم  لەناكاودا 
لەخۆی پێچابوو بەرەو ڕووم هات و بەدەنگێكی نەرم 
لێ  باشی  شوێنێكی  ئێرە   ((  �� وتی:  خەفەوە  و 
نییە، ئەگەر ماڵە خزمێكت یان شوێنێكت بۆ خۆت 

لەبەرچاو نەداوە، ئەكرێ  بێنە ماڵەكەی من((
مایەی  ببمە  ناكەم  حەز  وەل��ێ   سوپاس!  زۆر   ((

زەحمەتان((

صادقی هیدایەت
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)) من حەز لە خوڵقكردن ناكەم، نە تۆ ئەناسم و نە 
ئەشمەوێ  بتناسم، ناشمەوێ  منەتت بەسەردا بكەم. 
لەو كاتەوە ژوورێكم بە زەوقی خۆم درووستكردووە، 
ئەوەندە  تەنیا  ناهێنم،  بەكار  كۆنەكەم  ژوورە  ئیتر 

هەیە وا هەست ئەكەم لە قاوەخانەكە باشتربێ ((
دەنگە سادە و ڕاشکاوانە و بێباكەكەی كاریتێكردم، 
كەسێكی  لەگەاڵ  سەروكارم  كە  لەوەی  تێگەیشتم 
ئامادەم((.  باشە، من  نییە. وتم: )) زۆر  ئاسییدا 
بە  كرد  دوای كەوتم، دەسی  دڵییەك  دوو  بێ  هیچ 
داگیرساند  و  دەرهێنا  دەسی  چرایەكی  و  گیرفانیا 
پێمانی  ب��ەردەم  ستوونی  تیژی  ڕۆشناییەكی  و 
ڕووناككردەوە، لە چەن كۆاڵنێكی بەرز و نزما بە نێو 
شوێنێ  گشت  كرد.  گووزەرمان  گڵییەكان   دیوارە 
و  ئاسوودەیی  لە  جۆرێك  ب��وو.  ئ��ارام  و  بێدەنگ 
ئارامیی ناخی مرۆڤی ئەتەنی.... دەنگی ئاو ئەهات 
و  تێئەپەڕی  دارەكاندا  بەنێو  فێنك  سروەیەکی  و 
ڕێك ئەیدا بەدەماوچاوماندا. چرای یەك دوو ماڵ لە 
دوورەوە تروسكە تروسكی بوو. ماوەیەك تێپەری و 
ئێمە لە تاریكیدا ئەڕۆیشتین. من بۆ ئەوەی هاوڕێ 
نەناسەكەم بهێنمە قسە وتم: ))لەوە دەچێت ئێرە  

شارێكی جوان بێ !((
پاش  بێ    ترسا  من  دەنگی  لە  ئەوەی  وەك  وەلێ  
ماوەیەك بیرکردنەوە زۆر لەسەرخۆ وتی: )) لە نێو 
ئەو  شارانەی ئێران كە من بینیوومن خونسارم لە 
هەموویان ال جوانترە، نەك لەبەر ئەوەی سەرسەوزوە 
و داروبار و میوە و ئاوی لێیە، بەڵكو زیاتر لەبەر 
پاراستووە.  خۆی  كۆنی  شێوازی  هێشتا  ئ��ەوەی 
چونكە هێشتاش هەر شێوەی ئەم كوچەو كۆاڵنانە 
بەرزە  دارە  و  قووڕەكان  خانووە  نێوان   درزی  و 
بۆنی  ئەشێ   ماوەتەوە.  خۆی  وەكو  بێدەنگەكانی 
لەدەس  خۆی  مێواندۆستی  ڕووی  هێشتا  بكەیت 

هەر  پەرتە   و  دوورەدەس  ئێرە شوێنێكی  نەداوە. 
ڕۆژنامە،  ك��ردووە.  شاعیرانە  كەشەكەی  ئ��ەوەش 
ئۆتۆمبێل، فڕۆكە، ڕێیئاسن لە بەاڵكانی سەردەمە،  
بەتایبەت ئەو ئۆتۆمبێالنەی كە بە هۆڕن و تەپوتۆز، 
كەیفی شاگرد شوفێرەكە تا دوورترین كوێرەدێیەكان 
ئەبات -  و  بیرۆكەگەلێكی تازەكیسە و سەلیقەی 
گشت  بە  گەمژانە  السیكردنەوەیەكی  و  خواروخێچ 

كونوكەلەبەرێكدا ئەكات.
ڕۆشنایی چرادەستییەكەی بە پەنجەرەی خانووەكان 
مونەبەتكاری  ))ب��ڕوان��ە،  ئ��ەی��وت:  و  ئەكێشا 
پەنجەرەكان خانووی جیاوازی هەیە. مرۆڤ هەست 
بە بۆنی خاك ئەكات، بۆنی یۆنجەی دروێنە كراو، 
چیچرك  دەنگی  ئەكات،  ژیان  بۆگەنی  بە  هەست 
و  سادە  بە  ج��اران  خەڵكی  باڵندەچكۆالنەكان،  و 
بەرزبووی  دنیایەكی  ئەمانە  هەموو  بەدكارییەوە، 
كۆن ئەهێنێتەوە یاد و مرۆڤیش لە قیڕوقاڵی دنیایی 

تازەكیسەكان بە دوور ئەگرێ .
 پاشان  لەپڕدا هاتەوەیادی كە منی میوان كردووە 

پرسی : )) شێومان خواردوە؟(( 
))ئەرێ ، لە گوڵپپایەگان شێومان خوارد((

بە تەنیشت چەند چۆمێکدا تێپەڕین ئاخری نزیكیی 
كێوەكە، دەرگای باخێكی كردەوە و هەردوو چووینە 
ژوورەوە. گەیشتینە بەردەم باڵەخانەیەكی تازەساز. 
تەختەخەوێكی  كە  بچووكەوە  ژوورێكی  چووینە 
تێدا  ڕاحەتی   ئەسكەملی  دوو  و  مێزێك  سەفەری، 
بوو. چرا نەوتییەكەی داگیرساند و چووە ژوورەكەی 
بیجامەیەكی  بە  خۆلەكێك  چەند  دوای  ت��رەوە. 
سووركاڵ لە ڕەنگی گۆشتی جەستەی، هاتەژوورەوە 
و چرایەكی تری هێنا و دایگیرساند. دواتر پاكەتەی 
كە پێی بوو كردیەوە. ئاباژۆرێكی سووری قووچكەیی 
چراكە.  سەر  خستیە  و  دەرهێنا  پاكەتەكەدا  لەنێو 
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پاش ماوەیەك تێڕمان، وەك ئەوەی لە كارێ  دوو داڵ 
بوو  وتی : )) ئەفەرموون بچینە ژوورە تایبەتەكەی 

خۆم؟((
تەسك  دااڵنێكی  بە  هەڵگرت،  ئاباژۆرەكەی  چرای 
بوو  گومەدی  سەرمیچەكەی  تێپەڕین،  تاریكدا  و 
و  سەرمیچ  درووستكرابوو،  لوولەیی  شێوەیەكی  بە 
دیوارەكانی لەڕەنگی  ئۆخرایی بوون و زەویەكەشی 
دەرگایەكی  دوات��ر   داپۆشرابوو.  سوور  گڵێمی  بە 
هەروەك   پانتاییەكەوە  نێو  چووینە  و  كردەوە  تری 
هیچ  واپێدەچێ   ب��وو،  هێلكەی  شێوە  ژوورێ��ك��ی 
ڕێیەكەی تری بۆ دەرەوە نەبێ ، جگە لەو دەرگایەی 
و  گۆشە  بێ   ئەكرایەوە.  دااڵنەكە  ب��ەرەو  ڕوو  كە 
سەرتاسەری  درووستكراوە،  ئەندازەیی  هێڵی  بێ  
بە)قەدیفە( زەوییەكەی  و  التەنیشت  و  سەرمیچ  
مەخمەڵی عەنابی داپۆشرابوو. تەنگە نەفەس بووم 
هەوای  بە  كە  قورسەی  بەرامە  و  بۆن  ئەو  بەهۆی 
ژوورەكەدا باڵو بووبوەوە. چرایەكەی لەسەر مێزەكە 
دانا و خۆیشی لەسەر ئەو تەختەخەوەی ناوەڕاستی 
ژوورەكە دانیشت و فەرمووی لێكردم، منیش لەسەر 
لە  دانیشتم.  مێزەكەوە  تەنیشت  ئەسكەمەلەكەی 
دۆیان  گۆزڵەیەكی  و  پەرداخێك  مێزەكە  س��ەری 
دانابوو. من بە سەرسامییەوە ئەمڕوانیە دەورووبەر، 
كەوتوومەتە  بێگومان  كرد،  خەیاڵ  وام  خۆم  الی 
ئێرەش  و  شڕوشێتانە  نەخۆشە  لەو  یەكێك  داوی 
ڕەنگی  بە  بۆیەش  ئەشكەنجەدانەكەیەتی،  ژووری 
ئاشكرا  تاوانەكانی  تاكو  كردووە  درووستی  خوێنی 
نەبێ ، هیچ ڕێیەكی بۆ دەرەوەش نییە تا بە فریای 
مرۆڤ بكەوێ !  چاوەڕوان بووم بەتیاڵیەك بدرێت بە 
سەرمدا یانیش دەرگا دابخرێ،  ئەم بابەیە بەچەقۆ یا 
تەور  هیرشم بكاتە سەر. وەلێ  ئەو هەر بەو دەنگە 

هێورەیەوە پرسی: ))ژوورەكەمت پێ  چۆنە؟((

))ژوور؟!  ببورە،  - بەس واهەست ئەكەم لەنێو 
كیسەیەكی نایلۆنی دانیشتووین(( 

هەبێ ،  بەقسەكانەوە  باكێكی  ئ���ەوەی  ب��ێ   ئ��ەو 
تۆیش  :  )) خواردنی من شیرە،  وتی  دیسانەوە 

ئەخۆیتەوە؟!((
))زۆر سپاس من شێوم خواردووە((

))پەرداخێ  شیر خراپ نییە((
گەرچی  دانا.  لەپێشم  پەرداخەكەی  و  گۆزەڵەكە   
پەرداخێك  چارناچاری  وەل��ێ   نەبوو،  لێی  مەیلم 
ئەودوای  خۆی  ئیتر  خواردمەوە.  و  تێكردوو  شیرم 
شیرەكەی ئەڕشتە نێو پەرداخەكەوە و هێدی هێدی 
هەڵیئەمژی، زبانی بەسەر لێویدا ئەهێنا و لێوەكانی 
ئەدرەوشانەوە، پێڵووەكانی بەشێوەیەكی بەژان ئاسا 
ئەهێنایەوە  یادەورەییەكانی  بڵێی  وەك  داخستبوو، 
بەرچاو.   ڕووخسارێكی الو و ڕەنگ پەڕیو، لوتێكی 
كورت و ساف، لێوە گۆشتنەكانی لەبەرامبەر ڕۆشنایی 
گرتبوو.  ب��ەخ��ۆوە  شەهوانی  حاڵەتێكی  س��وور، 
تەوێڵێكی بەرزی هەبوو دەمارێكی مۆری بەرجەستە 
سەر  تا  خورماییەكەی  قژە  ئەبینرا.   بەسەرییەوە 
شانی هاتبوو.  وەك ئەوەی لەگەڵ خۆیدا قسە بكات 
وتی: )) من هیچ كات لە خۆشییەكانی ئەوانی تر 
یان  قورس  هەستێكی  هەردەم  نەبووم،   هاوبەش 
هەستی بەدبەختی پێشی لێ  گرتووم. - ئازاری ژیان، 
گرفتەكانی ژیان،  ئەمما  لە هەموو ئەو گرفتانە گرنگتر 
هەڵكردنە لەگەڵ مرۆڤەكاندا، بەدكاری كۆمەڵگایەكی 
ئەمانە  هەموو  پۆشاك  و  خۆراك  بەدكاری  گەنیاو، 
بەردەوام ڕێگری ئەكەن لە بەئاگاهاتنەوەی وجودی 
ڕاستەقینەمان. ساتەوەختێك تێكەاڵوی ئەوان بووم، 
گاڵتەم  دەرك��ەوت  بۆم  بكەمەوە،  الساییان  ویستم 
ئەبینن  چێژی  بە  ئەوان  هەرچی  ك��ردووە،  بەخۆم 
لەوەی  تێگەیشتم  تاقیكردەوە،  هەموویانم  هەر 
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هەستم   - نایەت.   من  بەكەڵكی  تر  ئەوانی  چێژی 
ئەكرد هەمیشە و لە هەر شوێنێ بم بێگانەم، هیچ 
من  نەبوو.  ترەوە  خەڵكانی  بە  هاوپەیوەستییەكەم 
نەمئەتوانی خۆم وەكو ئەو خەڵكەی تر بگونجێنم. 
کۆمەڵگا  لە  ))ڕۆژێ  ئ��ەوت:  خۆمم  بە  هەمیشە 
ڕائەكەم، لە دوورەدێیەك یان شوێنێكی دوور خۆم 
گۆشەگیری  نەمئەویست  وەلێ   ئەكەم،  گۆشەگیر 
ئامرازێ  بێ  بۆ نان پەیداكردن و ناوبانگ دەركردنم. 
نەمئەویست خۆم پابەندی بیركردنەوەی كەس بكەم 
دا  بڕیارم  ئاخری  بم،  كەسێ   الساییكەرەوەی  یان 
لەنێو  شوێنێك  بكەم.  ساز  خۆم  بەكەیفی  ژوورێك 
پەرت  تێدا  بیركردنەوەمی  كە  جێیەك  بم،  خۆمدا 

نەبێ ((
و  ك��ار   - ئەفرێندراوم.  تەمەڵی  بە  ه��ەر  ))م��ن 
بەم  ئەیانەوێت  هەڵووڵە،  خەڵكی  هی  كەسابەت 
ڕێگەیە ئەو بۆشاییەی لە ناخیاندا هەیە پڕبكەنەوە. 
هی كەسانێكی نەدیوبدییە ئەوانەی ئەسڵ و فەسڵیان 
ونە. ئەرێ ، باوانی منیش هەڵووڵ بوون  زۆریان كار 
بیریان  دواتر  زۆریشیان زەحمەت كێشاوە،   و  كرد 
ساتێكیان  چەند  ئیدی  تێگەیشتوون،  و  كردوەتەوە 
ناخیان  بۆشاییەكەی   - گووزەراندوە.  تەمەڵی  بە 
پڕ بۆتەوە، هەرچی میراتی تەمەڵیشیان هەیە هەر 
بە  شانازییەك  من   - بەخشی.   بەمن  هەموویان 
لەم مەملەكەتە  ئەوەش  ناكەم، سەرەڕای  باوانمەوە 
وەكو شوێنەكانی تر  چیناتەتی تێدا نییە، هەر كام 
لەو دەوڵەت و مەملەكەتانە بە دروستی شیانبكەینەوە 
دوو و سێ  پشت لەمەوبەر یان دز بوون یان چەتە 
و ڕێگر یان سەڕاف یانیش گەپچاڕی دەربار بوونە، 
ئەوە  بكۆڵیینەوە  باوباپیرانمان  لە  زۆر  گەر  ئەوجا 
شەمپانزی  یان  گۆریال  یان  هەركەسێ   باوەگەورەی 
كار  بۆ  من  هەیە،  كە  ئ��ەوە  ئەمما  دەرئ��ەچ��ێ . 

نەخوڵقێندراوم. تەنیا كەسانی تازەكیسە و نوێیگەرا 
ئەتوانن لەو پانتاییە خۆ نوێنی بكەن، كۆمەڵگایەكیان 
خۆیان  شەهۆتی  و  چاوچنۆكی  سەلیقەی  بەپێی 
ئەركەكانی  بچووكترین  لە  هەتا  درووستكردووە، 
وەك  كۆیالیەتییان  و  یاساجەبرییەكان  ئەبێ   ژیاندا 
یەخسیرییەی   ئەو  بدەی!  قووت  كەبسوول  حەبی 
ناویان لێناوە )كار( و ئەبێ  هەركێ  مافی ژیانی خۆی 
دەستەیەك  تەنیا  پانتاییەی  لەم  سواڵبكات!  لەوان 
دز، گەمژەی بێشەرم و نەخۆش مافی ژیانیان هەیە. 
ئەگەریش كەسێ   دز و خوێری و ماستاوچی نەبێ  
ئەڵێین: ))شایەنی ئەوە نییە بژێ ((. ئەوان ناتوانن 
تێبگەن! لەو ئازارانەی هەمبووە، لەو بارە میراتییەی 
مندا  لە  باوانم  ماندووی  لەژێریدا چەمابوومەوە.  كە 
مابوونەوە و لە ناخمدا هەستم بە نۆستالۆژییای ئەم 

ڕابردووە ئەكرد.
))ئەمویست وەك ئاژەڵێكی زستانی سەر بە كۆنێدا 
ڕاستگاری  و  ڕۆبچم  خۆمدا  تاریكی  نێو  لە  بكەم، 
بدۆزمەوە. هەر وەك چۆن لە تاریكخانە وێنە لەسەر 
مرۆڤدا  لە  شتانەی  ئ��ەو  دەرئ��ەك��ەوێ��ت.  شووشە 
و  ژی��ان  ڕاك��ەڕاك��ەی  لەئەنجامی  نادیارە  و  ناسك 
تەنیا  ئەمرن،  و  ئەخنكێن  ڕۆشنایی  جاروجەنجاڵی 
لەنێو تاریكی و بێدەنگیدا لەتەك مرۆڤ دەرئەكەوێ . 
ئەدا  بێخود هەوڵم  بوو،  لە خۆمدا  تاریكییە  ئەم   -
بەرزی بكەمەوە. تەنیا داخم ئەوەیە بۆچی ماوەیەك 
ئێستە  كردووە.  تر  ئەوانی  لە  پەیڕەویم  لەخۆڕایی 
ئەم  من  بەشی  بەنرخترین  كە  بردووە  بەوە  پەییم 
لە  تاریكییە  ئەم  بووە.  بێدەنگییە  ئەم  و  تاریكی 
سروشتی گشت ڕۆح لەبەرێكدا هەیە، بەاڵم تەنیا لە 
گۆشەگیری و گەڕانەوە بەرەو خۆمان ئەو وەختەی  
لە دونیای ڕواڵەتی دوورئەكەوینەوە خۆیمان پیشان 
ئەدا. - وەلێ  خەڵكی  هەردەم هەوڵی ئەو ئەدەن لەم 
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خۆیان  گوێی  هەڵبێن،  تاریكییە  ئەم  گۆشەگیرییەو 
لەبەرامبەر دەنگی مەرگ دابخەن. كەسایەتی خۆیان 
لەنێو جاروجەنجاڵ و هاتوهاواری ژیان لەبەین بەرن! 
بە قەولی سوفییەكان: »ڕۆشنایی هەقیقەت لەمندا 
دابەزینی  چاوەڕوانی  پێچەوانەوە  بە  بكا«  جیڵوە 
هەم  ئەوەی  وەك  هەر  ئەمەوێ   ئەكەم،  ئەهریمەن 
لەخۆمدا بەئاگا بێمەوە. من لەو دەستەواژە بریقەدارە 
بێ ناوەرۆکەی ڕۆشنبیران مچووڕكە بە گیانم دادێ ، 
نامەوێ  خۆم بدۆڕێنم بۆ پێداویستییە گاڵوەكانی ئەم 
ژیانە كە بەپێی ئارەزووی دزگەلێك و قاچاخچیگەلێك 
درووست  گەمژە  و  زێڕپەرست  بوونەوەرگەلێكی  و  

بووە و بەڕیۆەدەبرێ ((

))تەنیا لەم ژوورەدا ئەتوانم لە خۆمدا بژیم، هێز و 
توانام بە فیرۆ نەڕوات، ئەم  تاریكییە و ئەم ڕۆشناییە 
سوورە پێویستە بۆم، ناتوانم لە ژوورێكدا دانیشم کە 
لە پشت سەرمەوە پەنجەرەی هەبێ ، وەك ئەوە وایە 
بیركردنەوەم پەرت و باڵوبێتەوە، حەز لە ڕۆشنایی 
جوان  شتێ   هەموو  خ��ۆردا  لەبەردەمی   - ناكەم.  
و ئاسایی دەرئەكەوێ ، ترس و تاریكی سەرچاوەی 
پشیلەیەك  ڕۆژدا  ڕوون��اك��ی  ب��ەردەم  لە  جوانین: 
تاریكدا  لە  شەو  بە  ئەمما  دێتەبەرچاو،  ئاسایی 
چاوەكانی ئەدرۆشێنەوە و مووەكانی ئەتروسكێمەوە 
كە  بنچەگوڵێك  ئەبێ .  ئەفسووناوی  جووڵەكانی  و 
بە ڕۆژ بێخوڵكە و داویی جاڵجاڵۆكەی تێئااڵوە، بە 
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بەدەورییەوە شەپۆل  نهێنییەكان  ئەوەی  شەو وەك 
ئەدەنەوە و مانایەكی تایبەت بە خۆی ئەدا. ڕۆشنایی 
هۆشیاریان  و  بەئاگائەهێنێ   ڕۆحلەبەرەكان  هەموو 
ژیانێ ،  هەر  كە  شەوانەدا  لەتاریكی  کەچی   - ئەكا 
ئەفسووناوییەوە  بەحاڵەتێكی  ئاسایی  شتێكی  هەر 
دەرئەوكەوێ . تەواوی ترسە بزربووەكان بەئاگادێنەوە 
ئەبیستێ ، خودی  بەاڵم  ئەخەوێ   مرۆڤ  تاریكدا  لە 
كەسەكە بە ئاگایە ئا لەو كاتەوە ژیانی ڕاستەقینە 
دەست پێئەكات. مرۆڤ لەپێداویستە هیچوپووچەكانی 
گوزەر  مەعنەوییەكەدا  جیهانە  بە  و  بێنیازە  ژیان 
نەبردووە  پێیان  پەی  هەرگیز  شتانەی  ئەو  ئەكا، 

دێتەوەیادی...((
بوو.  بێدەنگ  لەناكاودا  پڕاوپڕەی،  وتارە  ئەم  پاش 
بێگوناح  قسانە  لەم  مەبەستی  هەموو  ئەوەی  وەك 
دەرخستنی خۆی بوو. ئایا ئەم بابایە بەگزادەیەكی 
نەخۆشییەكی  یان  بوو،  ماندوو  و  بێزار  ژیان  لە 
خەڵكی  وەكو  بەهەرحاڵ  هەبوو؟  سەیروسەمەرەی 
چی  نەمئەزانی  من  ن��ەئ��ەك��ردەوە.  بیری  ئاسایی 
بە  سەیری  حاڵەتێكی  ڕووخسای  بدەمەوە!  وەاڵم 
لێوییەوە  تەنیشت  بە  خەتەی  ئەو  خۆوەگرتبوو، 
تێئەپەڕی قووڵتر و ڕەقتر ئەینواند، دەمارێكی شین 
لەسەر توێڵی زەقتر دەركەوتبوو. كاتێ  قسەی ئەكرد* 
پەڕیوییەكەی  ڕەنگ  ئەلەرزان،  لووتی  چارەوزەكانی 
لەبەردەم ڕۆشناییە سوورەكەدا حاڵەتێكی ماندوو و 
خەمینی بە ڕووخساری ئەبەخشی، بەسەرێك ئەچوو 
لەمۆم درووستیانكردبێ ، لەگەڵ ئەو شێوەی من لە 
ئەهاتەبەرچاو.  ناچوونیەك  بینیبووم  ئۆتۆمبێلەكەدا 
كورت  بزەیەكی  دائەنەواند  سەری  كە  كاتەدا  لەو 
لەناكاودا  ئەوەی  وەك  دواتر  لێوی.  سەر  دەکەوتە 
گاڵتەجاڕانە  و  سەخڵەت  نیگایەكی  بە  تێگەیشتبێ  
كە تا ئەو كات هاوشێوەیەم الی نەبینیی بوو ، وتی 

: )) تۆ ڕێبواری و ماندوو، منیش هەر باسی خۆم 
كرد!((

خۆیەتی.  مەبەستی  ئەڵێ  هەرچی  ))هەركەسێ  
هەر  لەئارادابێ   كەسێ   هەر  بۆ  هەقیقەتێك  تەنیا 
لەسەر  قسە  بێئیرادە  هەموومان  خۆیەتی،  خودی 
خۆمان ئەكەین، هەتا لە بابەتە دەرەكییەكان هەست 
تر  كەسێكی  زمانی  بە  خۆمان  تێبینییەكانی  و 
بتوانێ   كەسێ   ئەوەیە  كار  دژوارترین  ئەگێڕینەوە. 

ڕاستگویانە باس لە خۆی بکات((
چونكە  بوومەوە،  پەشیمان  خۆم  وەاڵمەكەی  لە 
دیار  ب��وو.  ناوەختدا  لە  و  ناڕێك  و  بێمانا  زۆر 
بڵێی  وەك  بسەلمێنم.  شتێك  چ  ئەمویست  نەبوو 
بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ تاقە مەبەستم * مەرایی 
ئ��ەوەی  بێ   ئ��ەو  وەل��ێ   خانەخوێیەكەم.   بۆ  ب��وو 
نێگا  بە  چركەیەك  بۆ چەن  بدا،  بەقسەكانم  بایەخ 
پێڵوەکانی  دیسان  تەماشایكردم.  ئازاراویەکەیەوە 
داکەوتن، زمانی بەسەر لێویدا ئەهێنا وەك بڵێی هەر 
وتی:  بژێ .  تردا  دنیایەكی  لە  و   نەبێ  لەمن  ئاگای 
)) من هەمیشە ئارەزووم ئەكرد شوێنێكی ئاسوودە، 
ئاخر  سازبكەم.  خۆم  ئ��ارەزووی  و  سەلیقە  بەپێی 
ئەو ژوور و جێگایانەی ئەوانی تر درووستیانكردبوو 
لەنێو خۆم  ئەمویست  نەئەهات. من  بە كەڵكی من 
خۆمم  سەروەتی  هەموو  بۆیە  هەر  بم،  خۆمدا  لە 
بە  و  ناوچەیە  ئەم  هاتمە  نەختینە.  پارەی  كردە 
درووستكرد.  ژوورەم  ئەم  خۆم  سەلیقەی  و  زەوق 
خۆمدا  لەگەڵ  مەخمەڵییانەم  پ��ەردە  ئەم  هەموو 
هێنا، خۆم گرنگیم بە تەواوی وردەكارییەكان داوە. 
تەنیا ئاباژۆرە سوورەكەم بیرچووبوو، ئەویش پاش 
ئەوەی نەخشە و ئەندازەكەیم دا تا لە تاران بۆمی 
درووستبكەن، ئەمڕۆ پێم گەیشت. ئەگینا هەر حەز 
ناكەن لە ژوورەكەی خۆم بێمە دەرەوە یان تێكەاڵوی 
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كەسێ  بم. تەنانەت خواردنی خۆمم بەس لە شیردا 
بە  بێ   دۆخێكدا  لەهەر  ئەوەی  بۆ  چڕكردووەتەوە 
دانیشتن یان پاڵكەوتن بتوانم بیخۆمەوە و پێویستم 
بەخۆم  پەیمانم  وەل��ێ   نەبێ .  چێشت  بەلێنانی 
پێویستم  یا  بوو  بەتاڵ  گیرفانم  ڕۆژێك  هەر  داوە 
خۆم  ژیانی  بە  كۆتایی  ئەوە  بوو،  تر  كەسێكی  بە 
ژوورەكەی خۆمدا  لە  یەكەم شەوە  ئەمشەو  بێنم.  
ئەخەوم، من كەسێكی بەختەوەرم كە بە ئارەزووی 
وێناكردنی  بەختەوەر!  كەسێكی  گەیشتووم.   خۆم 
وێنای  نەمئەتوانی  كات  هیچ  من  زەحمەتە،  چەند 

بكەم، ئەمما ئێستە كەسێكی بەختەوەرەم!
ئەو  شكاندی  بۆ  منیش  ب��وو،  بێدەنگ  دووب���ارە 
بێدەنگییە وتم: ))ئەو حاڵەتەی تۆ بۆی ئەگەڕێی، 
بەبێ   كە  دایكیدا،  ڕەحمی  لە  كورپەلەیە  حاڵەتی 
دیوارێكی  لەنێو  مەرایی  و  كێشمەكێش  و  ڕاكەڕاك 
س��ووری گ��ەرم و ن��ەرم��دا خ��ۆی خ��ڕك��ردووەت��ەوە، 
بەهێواشی خوێنی دایكی ئەمژێ  و هەموو خواست و 
پێویستییەكانی دێتەدی. ئەمە هەمان نۆستالۆژیای 
هەر  وج��ودی  ناخی  لە  ئ��ەوەی  بزربووە  بەهەشتی 
مرۆڤێكدا هەیە، مر وڤ لە خۆیدا و بۆ خۆی دەژی، 

ڕەنگە جۆرە مەرگێكی خۆویستانە بێ ؟(( 
خۆی  كەسێ   نەئەكرد  چ��اوەڕوان��ی  بڵێی  وەك 
خویدا  لەگەڵ  قسانەی   ئەو  نێو  هەڵقورتێنێتە 
تەماشای كردم  گاڵتەجاڕانەوە  بەنیگایەكی  ئەیكرد، 
فەرموو  ماندوو،  و  ڕێبواری  ))جەنابت   : وتی  و 
ئیسراحەتی خۆت وەربگرە!((  چرایەكەی هەڵگرت 
ئەو ژوورەی كە  ڕێنوێنی كردم،  دااڵنەكە  تا الی  و 
یەكەم جار لێیهاتبووینە ژوورەوە پیشانی دام. نیوە 
هەوایكی  لە  تازەم  هەناسەیەكی  تێپەڕیبوو،  شەو 
ژێرزەوییەكی  لە  وابوو  ئەوە  وەك  هەڵمژی،  ئازادا 
ناخۆش هاتبێتمە دەرەوە، ئەستێرەكان بە ئاسمانەوە 

كەسێكی  لەگەڵ  ئایا  وت  بە خۆمم  ئەدرەوشانەوە، 
زۆر  مرۆڤێكی  یان  هەیە  سەروكارەم  ڕاڕا  و  دێوانە 

تایبەت.
.......................................... . . . . .

..................................
بەخەبەر  نیوەڕۆ  بۆ  مابوو  كاتژمێر  دوو  سبەی، 
پێ   و  بم  نامەحرەم  كەسێكی  ئ��ەوەی  وەك  هاتم. 
بنێمە نێو پەرستگەیەكی پیرۆزەوە بەهێواشی تاكو 
دەمی دااڵنەكە چووم و لەسەرخۆ لە دەرگام دا  تا 
ماڵئاوایی خانەخوێیەكم بكەم. دااڵنەكە كپ و تاریك 
بوو، بەماتەمات چوومە ژوورە تایبەتەكەوە، هێشتا 
چرایەكە لەسەر مێزەكە ئەسووتا، خانەخوێیەكم دی 
تەختەكەی  لەسەر  سووركاڵەوە،  بیژامە  بەو  هەر 
پاڵكەوتوە. هەردوو دەستی لەپێش ڕووخساری داناوە 
و پێیەكانیشی بەالی سكییەوە لوول كردوە، شێوەی 
كۆرپەلەیەكی نێو منداڵدانی دایكی بەخۆوە گرتووە. 
لێی نزیك بوومەوە و شانیم گرت و دامتەكاند، بەاڵم 
هەر بەو حاڵەتەی خۆیەوە ڕەقی بردبووەوە. تۆقاو 
چووم.  گ��ەراژ  ب��ەرەو  و  دەرەوە  هاتمە  ژوورە  لەو 
بچێ.  لەدەست  ئۆتۆمبێلەكەم  نەمئەویست  چونكە 
ئایا بە قەولی خۆی گیرفانی بەبن گەیشتبوو؟ یان 
ئەو تەنیاییەی كە خۆی مەدحی ئەكرد ترساندبووی 
و ئەیویست النی كەم دوا شەو كەسێكی بەدەورەوە 
بابایە  ئەم  لەوانەیە  قسەكان،  هەموو  پاش  بێ ؟ 
بەختەوەرێكی ڕاستەقینە بووبێ  و خواستی بووبێت 
ئەم بەختەوەرییە بۆ هەمیشە الی خۆی هەڵبگرێ ، 

ژوورەکەیش ژووری دڵخوازی ئەو بووبێ !
 كوتایی... 

 
www.sokhan.com  :سەرچاوە
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فیلە  ن��ەخ��وارد.  ستروگانفی  بیف  ب��ەاڵم  مرد  باوكم 
مینونی نەخوارد. نانی پاپادامی نەخوارد. ئیگ بروگر 
و  نەدا  پیتزا  لە  لچی  نەخوارد.  كنتاكی  مریشكی  و 
هەرگیز تێنەگەیشت البستر و ڕۆست بیف چییە. باوكم 
مرد بەاڵم هەرگیز مەشروبی نەخوارد. لێوی لە جگەرە 
باوكم  نەبیستبوو.  ماریجواناشی  ناوی  تەنانەت  نەدا. 
نەبینی.  ڕێستوڕانتی چێڵسی  بەاڵم  ژیا،  حەفتا ساڵ 
لە ڕێستۆڕانتی گۆڵدن فود چۆن گەاڵی  نەیبینی كە 
كاهوو ورد دەكەن. نەیبینی چۆن تەماتەكان لەتوكوت 
دەكەن. مرد و نەیبینی چۆن گارسۆنەكان پاشماوەی 
مرد  باوكم  خۆڵەكانەوە.  سەتڵە  دەڕژنە  خۆراكەكان 
بەاڵم قەت میوەی پێش خواردنەكەی كافە گالسە و 

كرێمی كارامل نەبوو، دوو دەنك خورمابوو.
*

مرد.  م��راداواش  لە  بوو.  دایك  لە  م��راداوا  لە  باوكم 
لە  نەیبینی چۆن  نەبینی.  نایت كاڵبی  بەاڵم هەرگیز 
سەماخانەكان دیسكۆالیتەكان سەمای ڕووناكی دەكەن 
پانتۆڵی  و  مرد  باوكم  تێكدەئاڵێن.  ژنان  و  پیاوان  و 
سێ چارەكی ژنانەی نەبینی. گڵۆپی سووری نووستنی 
نەكەوت.  سینەما  پەردەی  بە  چاوی  و  مرد  نەبینی. 
ڤیدیۆی نەبینی. سەیری كۆنسێرتی مایكڵ جاكسۆنی 
نەكرد. بۆ ئەوەی باران ببارێت باوكم هەمیشە چاوی بۆ 
ئاسمان هەڵبڕی بوو. دواتریش كە دەباری هەمیشە لە 

زەوی ورددەبۆوە، تا سەوزە گیا سەر دەربكات.
*

باوكم مرد بێئەوەی دەنگی شەهرام و فری بژنەوێ. مرد 
و لە جیاوازی كەمانچە و گیتار حاڵی نەبوو. تەنانەت 
ساكسیفۆنیشی بە چاو نەبینی. باوكم هەمیشە بەیانیان 
نیوەڕوان  و  دەب��ۆوە  خەبەری  كەڵەشێر  دەنگی  بە 
ناوەڕاستی  لە  بچووكەكەی،  ڕادیۆ  بانگی  دەنگی  بە 
و  بۆینباخ  باوكم  دادەب��ەس��ت.  نوێژی  شەقامەكەدا 
كۆڵۆنیای  نەدەپۆشی.  فراكی  نەدەبەست.  قردێلەی 
بەكار نەدەهێنا، بەاڵم هەمیشە چڵە نێرگزێكی كێوی 
لە بەرماڵەكەیدا بوو كە لە كاتی كڕنووشدا بە بۆنەكەی 

كە  بووبێت  ئەمەوە  بەهۆی  ڕەنگە  دەب��وو.  مەست 
هەمیشە كڕنووشەكانی دوور و درێژ دەكردەوە.

*
باوكم شتێكی زۆری لە دنیا نەدەزانی. سواری پاجیرۆ 
نەببوو. نەیدەزانی شۆفێری بە كاتالس سۆپریم سیرا 
نەبینیبوو.  كورڤیتی  و  كامارو  هەیە.  لەزەتێكی  چە 
نەیدەزانی كالردەشت لە كوێیە، ڤێال یانی چی. باوكم 
نەیدەزانی قەڵەملێو چییە، یا بۆچی ڕیمێل لە برژانگ 
بە  ئەسیتۆن  نەیدەزانی  بەاڵم  ژیا،  سااڵنێك  دەدەن. 
كەڵكی چیدێت. بۆیەی نینۆك و لەفكردنی قژ چییە. 

كورتاژ یەعنی چی.
*

مەهتاب  عاشقی  چیرۆكدا  شاری  سینەمای  لەبەردەم 
بووم. كتوپڕ وەكبڵێی شتێك لە مندا ڕۆچوو. ڕۆحەكانی 
ئێمە وەك الوالو تێك ئااڵو گرێدرا. مەهتاب وەك خۆرێك 
لە مندا درەوشایەوە، وەك تۆفان بەسەر مندا هەڵیكرد 
تا ئەوێ كە ساكسیفۆن و پاجیرۆ و كورتاژ و ڕۆستی 
بیف و نایت كاڵب و گۆڵدن فودز وەك گەاڵی وشكەوە 
ڕوان و ڕۆحی من وەك  لەسەر ڕووی ڕۆحی من  بوو 
كۆترێك  وەك  مەهتاب  پاشان  بریقایەوە.  ئاوێنەیەك 
هێالنەی بەسەر ڕۆحی منەوە كرد. هێالنەی كرد. لە 
مندا گۆرانی وت. لە مندا قیژاندی. لە مندا هەڵیواسی. 
ڕووا. پێكەنی. نووست. ئاخ! مەهتاب لە مندا باریی. 
چرپاندی. گریا. لە مندا توند بوو. لە مندا وەستا. لە 
مندا جێگیر بوو. بە سەر مندا لەرزی تا ڕۆحەكانی ئێمە 
یەكیان  ئەندازە وەك  هاو  و  بازنەی هاوسەنتەر  وەك 
لێهات. بە جۆرێك كە من خۆمم لەو بۆ نەناسرایەوە. 
بە جۆرێك كە من ئالوودەی مەهتاب بووم و مەهتاب 
وەك چوارچێوەی وێنە درا لە سەر دیواری ڕۆحی من. 
عەتری رۆحی ئەو، بە جۆرێك ڕۆحی منی مەست كرد، 

من تووشی سەرەگێژە بووم.
*

بووم، هیچی  باوكم وت عاشق  بە  كاتێك  م��راداوا  لە 
نەوت. كاتێك وردەكاری ڕۆحی مەهتابم بۆ ئەو ڕاڤەكرد، 
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هیچی نەوت. كاتێك وتم مەهتاب لە سۆسەنی كچی 
كاك عەباسیش جوانترە، وتی: )مەگەر كاك عەباس 
كچی هەیە؟( باوكم قەت عاشق نەبوو. تەنانەت عاشقی 
زۆری  خۆشدەویست.  ئەوی  بەاڵم  نەبوو،  دایكیشم 
عالییە  ماڵی  بۆ  دایكم دەچوو  كاتێك  خۆشدەویست. 
خانم بۆ ڕەوزە خوێندن، باوكم وەك چۆلەكەیەك كە 
گوللەیان بە بێچووەكەیەوە نابێت، باڵەفڕەی دەكرد. لە 
نێو ژوورەكاندا پیاسەی دەكرد و حەجمینی نەمابوو تا 

دایكم بگەڕێتەوە.
*

كاتێك گەڕامەوە مەهتاب لەبەر سینەماكەدا نەبوو. چما 
وەك تا كە لە جەستە هەڵبێت یا وەك نەخۆشییەك 
یا  هەاڵتبوو.  من  لە  بێدەنگ  هەڵكەندرێ،  گیان  لە 
دەنگی  جارجارێ  ئێستا  ب��ەاڵم  ونبووبێت.  لەوەیە 
دەبیستم. جارجارێ بۆنی ئەو كە سەیر لە بۆنی نێرگزە 
كێویەكانی بەرماڵەكەی باوكم دەچێت، دەبیستم، بەاڵم 
خۆی نابینم. جارجارێ ساتێك دێت و خولەكێك گڵۆپی 
ڕۆحی من هەڵدەكات و تا من بمەوێ بیبینم، ڕۆیشتووە 

و دووبارە ڕۆح تاریك.
من  بەرامبەر  مەهتاب  وەكبڵێی  وت  باوكم  بە  ڕۆژێك 
وەستاوە، بەاڵم نایبینم. وەكبڵێی بە مشت بە ڕۆحما 
لێ  كەسی  دەكەمەوە  دەرگا  كاتێك  بەاڵم  دەكێشێ، 
بەاڵم  دەگرێت،  گیانم  قوواڵیی  لە  چنگ  چما  نییە. 
نادات.  پیشان  خۆی  دەكەم  چ��اوەڕێ  چەندێك  هەر 
وەكبڵێی هەیە. وەكبڵێی نییە. جارجارێ چما ڕژاوەتە 
هەموو منەوە، بەاڵم لە وردەكاری مندا نییە. جارجارێ 
لە  بەاڵم  دێت،  مندا خوڕەی  وردەك��اری  لە  وەكبڵێی 
گشتێتی مندا نادیارە. جارجارێ من لە ئامادەیی ئەودا 
لە خۆمدا گێژ دەبم. ئاخ جارجارێ چما ئەو منە، من 

ئەوم. باوكم وتی: )ڕێك وەك خوداوەند(.

1
هەر سێكیان لە گۆڕستانێكی چەپەك لەسەر گۆڕێك 

دانیشتبوون و قسەیان دەكرد. دوورتر گۆڕهەڵكەنەكە 
گۆڕێكی هەڵدەكەند. یونس و مەلول لە نوزەر ڕامابوون.
گیرت خواردووە.  تەواو  وتوێتی  وتی: )مەلول  نوزەر 
وتوێتی خەریكە تیادەچێت. وتوێتی بە شوێن پارەدا 
دەگەڕێی. قبوڵمە. قبوڵمە ئەم ڕۆژانە پارە پەیدا كردن 
جەربەزەییت  تۆزێك  گەر  بەاڵم  بووە،  قورس  تۆزێك 
تێدەگەیت  بكەیت.  قوتار  خۆت  دەتوانی  هەبێت، 
نانێکی  سەرەتا  دەبینی؟  مەلولە  ئەم  دەڵێم؟  چی 
لەبەرچی؟  دێت.  بە شا  گاڵتەی  ئێستا  بەاڵم  نەبوو، 
كە  گروپەی  ئەم  هەموو  هەیە.  پ��ارەی  لەبەرئەوەی 
دەیبینی، دەزانی لەبەرچی لە كازیوەی بەیانییەوە تا 
تەنگی ئێوارە ڕادەكەن؟ لەبەر پارە. لەبەرئەوەی گەر 
پارەیان نەبێت ناتوانن هەنگاو هەڵبنین. لەوەوە بیگرە 
بۆیاخ  جەماعەت  پێاڵوی  شەقامەكە  تەنیشت  لە  كە 
دەكات تا ئەوەی كە تەالری شەست نهۆم دەگەیەنێتە 
ئاسمان، هەموو بە شوێن شتێكەوەن: پارە. تێدەگەیت 
و قەسابەوە  بەقاڵ  لە  ئەمەیە  چی دەڵێم؟ مەبەستم 
ئەندازیار  و  دكتۆر  و  زەرەنگەر  و  بازرگان  تا  بیگرە 
تا فووتباڵیست و گۆرانی بێژ و ئەكتەر و مامۆستا و 
هونەرمەند و شۆفێر و قازیی و پاكەوان و سەرۆك و 
مردووشۆر، هەموو بە شوێن پارەدا دەگەڕێن. هەموو 
ئەم جەماعەتە جاشی ماكەرێكن. دڵی هەموویان شتێكی 
دەوێت: پارە! حاڵی هەی چی دەڵێم؟ هەموو كاروباری 
ئەمە  دەس��ووڕێ.  پارە  لەسەر  لەعنەتییە  دنیا  ئەم 
شتێك نییە من تازە دۆزیبێتمەوە. لە سەرەتای دنیاوە 
هەبووە و تا ڕۆژی هەستانەوەیش دەبێت. هەموو ئەم 
كۆمەڵەیش ئەمە دەزانن. هەرچەندە گەر لێیان بپرسی 
هەموو  ئەشێ  ڕاودەنێن،  بەردەوام سەگ  لەبەر چییە 
گاڵتەجاڕییەك بهۆننەوە، بەاڵم ئەسڵەن ئەمە بایەخی 
هیچ  ئەوانە  گاڵتەجاڕییەكانی  ئەمەیە  مەبەستم  نییە. 
زیاتری  هەوڵدەدەن  هەیە  پارەیان  ئەوانەی  ناگۆڕێت. 
بكەن و ئەوانەیشی كە نیانە دەبێت بە شوێنیدا ڕابكەن. 
باشە هەڵبەتە هەندێكیش تەنها حەز دەكەن یاری بە 
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پارە بكەن، تەنانەت ئەگەر ئەم یارییە مەترسیداریش 
بێت. تێدەگەیت كە؟ بۆ نموونە مەلول جارێكیان لە 
دانەی  هەشتسەد  مەترسیدارانەدا  یارییە  لەم  یەكێك 

دۆڕاند. وانییە مەلول؟(
مەلول وتی: )بەڵێ نوزەر خان دۆڕاندم، دۆڕاندم(.

دوورەدەس��ت��ی  ل��ە  و  ب��وو  بێدەنگ  ساتێك  ن���وزەر 
گۆڕستانەكە ڕاما. جگە لەوان و گۆڕهەڵكەنەكە كەس لە 
گۆڕستانەكە نەبوو. جگەرەیەكی لە گیرفانی كراسەكەی 
دەرهێنا و گڕی دا. سەیری شاعیرەكەی كرد و پرسی: 

)وتت كارت چییە گیانە؟(
- قوربان شاعیرم.

لەگەڵ بیستنی ئەم وشەیە، نوزەر پێكەنی. مەلول بە 
وتی: )مەبەستی  و  ناوچەوانی سڕی  ئارەقەی  دەسڕ 
ئەمەیە، بەرلەوەی ڕووداوەكە بقەومێ شیعری دەنووسی 
و بە چاپكردنی كتێبەكانی پارەی پەیدا دەكرد. بەاڵم 
كەوتۆتە  خراپ  لەبەرئەمەیشە  بێكارە.  ئیدی  ئێستا 
خان  نوزەر  كردووە،  پشتگیرییان  زۆرێك  تەنگژەوە. 

نهێنی پارێزە و متمانەی هەیە(.
نوزەر ساتێك سەیری گۆڕهەڵكەنی كرد كە گۆڕەكەی 

تا نیوە هەڵكەندبوو.
تا  دی  كەسی  هیچ  نە  و  تۆ  نە  شاعیر،  سەیركە   -
شتەكان نەگۆڕن بۆ پارە، ناتوانن ئەوانە پێكەوە بەراورد 
بكەن. بۆ نموونە ناتوانن تێبگەن بەهای تەلەڤزیۆنێك 
پترە یان گایەك. مەبەستم ئەمەیە بۆ ئەوەی تێبگەیت 
هیچ  ئۆتۆمبیل،  تایەیەكی  یا  نرخترە  بە  ڕادیۆیەك 
ڕێگەیەكت نییە مەگەر ئەوەی كە هەر دووكیان بگۆڕیت 

بۆ پارە. تێدەگەیت چی دەڵێم كاكی شاعیر؟
- تێدەگەم قوربان.

- تێگەیشتنی كارێكی قورس نییە. بەاڵم وابزانم زۆرێك 
لەمە تێناگەن. لەم دنیایەدا كەسێك براوەیە لەمە تێبگات. 
باش تێبگات. لە ساندویچێكەوە بیگرە تا قەڵەم جاف 
و گڵۆپ و جگەرە و جانتا و ڕۆژنامە و چەقۆ و فڕۆكە 
و قاپ و حەبی ئسپرین و كتێب و پایسكیل و دەسڕی 

كلێنس و میوە و چاویلكە و كۆمپیوتەر و تەماتە و 
هەر شتێكی دی نرخێكی هەیە. تا نرخی ئەوانە نەزانی 
ناتوانی پێكەوە بەراوردیان بكەیت. بارودۆخەكە كاتێك 
قورستر دەبێت كە بتەوێ هەندێك لە شتەكان لەگەڵ 
هەندێك كار بەراورد بكەیت. جارجارێ چەند وشەیەك 
قسە كردن، لە گاگەلێک بە نرخترە. ئەشێ هەندێكیان 
بەهۆی بێدەنگیان بە هێندەی دە هەزار دانە ساندویچ 
پارە وەربگرن. هەندێكیان خەروارێك پارە وەردەگرن تا 
شتێك كە بینیویانە بڵێن نەمان بینیوە، تا قسەیەك 
جار  هەندێک  بیستوومانە.  بڵێن  بیستوە  نەیان  كە 
دەستەكان كارگەلێك ئەنجام دەدەن كە پارەیەكی زۆر 
لە پشتییەوە كەوتووە. تێدەگەیت چی دەڵێم؟ جارجارێ 
واژۆیەك نرخی شەست دانە ئامێری جلشۆردنی هەیە. 
ئەم كارە سادانەی كە ئێمە ڕۆژانە ئەنجامی دەدەین، 
ئەشێ جارجارێ نرخێكی زۆری هەبێت. باشە هەڵبەتە 
جارجارێ پێچەوانەكەیشی ڕوودەدات. مەبەستم ئەمەیە 
لێبكات  نكۆڵی  دەبێت  كە  شتێك  كەسێك  جارجارێ 
جارجارێ  دەكەوێت.  زۆر  ئەو  بۆ  ئەمەیش  و  نایكات 
نابێت شتەكان ببینی. نابێت بیبیستی. نابێت بیڵێی. 
جارجارێ نابێت كەسێكت خۆشبوێ. تێدەگەیت چی 
دەڵێم كاكی شاعیر؟ مەلول! بە شاعیرت وت دەبێت 

چی بكات؟
فلسە  چەند  بەهۆی  ئەوەی  دوای  قوربان.  وتوومە   -
سوورێكەوە ئەو ڕووداوەی لێ قەوما، تەواو بارودۆخی 
تێكچووە. وتی ئامادەیە هەر كارێك بكات بە مەرجێك 
پارەیە  بەم  دەیەوێ  دەستبكەوێت.  باشی  پارەیەكی 
دەمەوێ  دەڵێ  نەیناسێت.  كەس  جێگەیەك  بچێتە 

سەری خۆم هەڵبگرم.
با لە گۆڕستانەوە دەهات و تەپ و تۆزی هەڵدەکرد. 
گۆڕە  ئەو  کێلی  بە  جگەرەكەی  پاشماوەی  ن��وزەر 
کوژاندەوە کە الیەوە دانیشتبوون. خۆڵەمێشی جگەرەكە 
شوێنەوارێكی ڕەشی لەسەر كێلی گۆڕەكە بەجێهێشت. 

نوزەر لە چاوەكانی مەلول ڕاما.



138

بەو  دەی��ەوێ  شاعیر  نییە  ئێمەوە  بە  پەیوەندی   -
بە  پەیوەندی  بكات.  پارەیەی دەستی دەكەوێت چی 
كاكی شاعیریشەوە نییە كە كەی و بۆچی داوای ئەم 
كارەی كردووە. پەیوەندی بەو كەسەیشەوە نییە كە بۆ 
ئەم كارە پارە دەدات. سەد كەڕەتم وت هەر كەسێك 

كاری خۆی دەكات.
نوزەر ئەمجارە لە شاعیرەكە ڕاما. خولەكێك بێدەنگ 
كە  جێگەیەكە  باشترین  )ئێرە  وتی:  پاشان  و  بوو 
كاكی  بكەیت،  قسە  كوشتنەوە  ب��ارەی  لە  دەك��رێ 
شاعیر! لەبەرئەوەی كە هیچ كەس دەنگت نابیستێت. 
تا  چاوەڕێن  تەنها  و  نووستوون  لێرە  مردوو  مشتێك 
باقی خەڵكەكەیتر پەیوەندییان پێوە بكەن. هەر ئەمە. 
تەنانەت گەر شتێكیش بژنەون ناتوانن هیچ بە كەسێك 
بڵێن. بە كورتی كوشتن لەو كارانەیە كە پتر لە هەر 
كارێكی دی پارە دەدەن لە هەقیدا. لە هەموو دنیادا 
كە  بەڵگەیەك  بە   - كەسێك  كاتێك  شێوەیەیە.  بەم 
ئەسڵەن بۆ ئێمە گرنگ نییە - بیەوێ كەسێكی دی 
لەسەر ڕووی یارییەكە فڕێداتە دەرێ، دەبێت پارەیەكی 
زۆر خەرج بكات. مرۆڤەكان هەموو بە نۆرە دەگەنە ئەو 
سەری جادەی قیر و دەمرن. بەاڵم گەر كەسێك بیەوێ 
جادەكە،  سەری  ئەو  بگەیەنێتە  دی  كەسێكی  زووتر 
دەبێت لە جادەی قەدبڕەوە بیبات. لە جادەی خۆڵەوە. 
كەس  هەندێك  شاعیر؟  كاكی  دەڵێم  چی  تێدەگەیت 
كاتێك لە یارییەكدا لە دەست كەسێك ماندوو دەبن، 
دەرێ.  فڕێدەنە  یارییەكە  لە  كەسە  ئەو  دەكەن  حەز 
بن،  كەمتر  یارییەكە  خەڵكانی  كاتێك  لەبەرئەوەی 

ئەگەری بردنەوە زیاترە. وانییە مەلول؟(
- ئاشكرایە نوزەر خان، بەتایبەت گەر یارییەكە سێ 

كەسی بێت.
گۆڕهەڵكەن ڕۆچووبووە گۆڕەكەوە و تەنها هەر جارێك 
كە تۆپەڵێك خۆڵی لە ناو گۆڕەكەوە دەڕشتە دەرێ، 
نوزەر  دەبریقایەوە.  هەتاوەكە  لەبەر  بێڵەكەی  دەمی 
سەری  لە  كە  هێنا  گ��ۆڕەدا  ئ��ەو  كێلی  بە  دەستی 

دانیشتبوو و بڕكە بڕكە وتی: )ڕۆژێك ئەم كێلی گۆڕە 
تەواو ساف بووە. هیچ شتێكی لە سەر هەڵنەكۆڵرابوو. 
ئەوسا هیچ كەس نەیزانیوە بڕیارە ناوی كێ لە سەر ئەم 
بەردە بنووسن. ئێستایش زۆر بەردیتر چاوەڕێن ناوی 

كەسێكیان لە سەر بنووسرێت(.
نوزەر كتوپڕ چاوی لەسەر كێلەكە هەڵگرت و لە ناو 

چاوی یونس ڕاما.
- باشە ئیدی، ئێمە یارییەكی سێ كەسیمان هەیە كاكی 
شاعیر! یەكێك لەم ناوەدا زیادەیە. دەبێت لە جادەی 

خۆڵەوە بیبەیت. پێتوایە دەرەقەتی دێیت؟
- دەتوانم نوزەر خان.

- باشە، بەاڵم گەر نەتوانی دەزانی چی دەقەومێت؟
- مەلول وتوێتی چی دەبێت.

- مەلول دووبارە پێی بڵێ چی دەبێت.
و  دەرهێنا  كراسەكەیەوە  ژێر  لە  چەقۆكەی  مەلول 

پیشانی یونسی دا.
- هەر بەم چەقۆیە لەسەر ڕووی یارییەكە فڕێتدەدەمە 

دەرێ.
دەزان��ی  شت  زۆر  تۆ  ئیدی  )ئێستا  وت��ی:  ن��وزەر 
كاكی شاعیر! نیوەی ڕێگەكە هاتووی. ئیدی ناتوانی 

بگەڕێیتەوە(.
- نامەوێ بگەڕێمەوە قوربان.

- خۆاڵسە لە كاری ئێمەدا دوو پرسیار تەركە. بۆچی 
یارۆ دەبێت لە یارییەكە بچێتە دەرێ؟ كێ دەیەوێ یارۆ 
لە یارییەكەدا نەبێت؟ ئەم دوو دانە پرسیارە پەیوەندی 
بە هیچ یەك لە ئێمەوە نییە. تاقە شتێك كە پەیوەستە 
بە تۆوە ئەمەیە هەفتسەد و پەنجا لە بری وەردەگریت. 
نیوەی لە سەرەتاوە و باقییەكەیشی بۆ دوای كارەكە.

مەلول لە كراسەكەیدا چەند بەستە پارەیەكی كاغەزی 
گۆڕەكە  كێلی  لەسەر  یونسدا،  لەبەردەم  و  دەرهێنا 
فەلسەفەیە.  كۆلێژی  خوێندكاری  )یارۆ  وتی:  داینا. 
كتێبفرۆشی  لە  دوانیوەڕۆیان  یوسفە.  لەعنەتی  ناوی 

الدن كار دەكات(.
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و  دەرهێنا  كراسەكەی  گیرفانی  لە  یوسفی  وێنەكەی 
خستییە سەر كێلەكەی بەردەم یونس.

- دوو هەفتە، دەبێت تا دوو هەفتەی دی كارەكە تەواو 
پارەكەت  باقی  لێرە  هەر  دی  هەفتەی  دوو  بووبێت. 

وەردەگریت.
دەنگی فڕۆكەیەك ئااڵیە گۆڕستانەكەوە. نوزەر لەگەڵ 
دەنگی فڕۆكەكە چاوی بڕییە ئاسمان. یەك پارچە سپی 
بوو و تەنانەت پەڵە هەورێكی پێوە نەدەبینرا. نوزەر 
سەیری ئاسمانی كرد و بە خۆی وت: )المەزهەبە نیازی 

بارینی نییە(.

2
كتێبفرۆشی الدن لە كۆاڵنێكی چەپەك و دووردا بوو. 
كرد  گەنجێكی  سەیری  یونس  كتێبفرۆشییەكەدا،  لە 
كە دەسڕی بە شووشەی مێزەكەیدا دەهێنا و پاشان 
دووبارە  ڕاما.  لێی  و  دەرهێنا  گیرفانی  لە  وێنەكەی 
كەسەی  ئەو  بێت  دڵنیا  تا  كرد  گەنجەكەی  سەیری 
بوو و  یوسفە. خۆرئاوا  مێزەكەدا دەهێنێ،  بە  دەسڕ 

خاوێن  یوسف شووشەكەی  دەبوو.  تاریك  دنیا  خێرا 
كورسییەكە  سەر  لە  مێزەكەوە،  پشت  لە  ك��ردەوە، 
دانیشت و كتێبێكی شیعری كردەوە. جگە لەوان كەس 
لە كتێبفرۆشییەكە نەبوو. یونس ساتێك سەیری بەرگی 
كتێبەكەی كرد و پاشان بە دەنگی بەرز لەبەر شیعرێكی 

لە كتێبەكەدا خوێندەوە:
)هەتاوم خۆشدەوێ

بەخاتری كراسەكەت لەسەر تەنافەكە
بارانیش

گەر دەبارییە سەر چەترە شینەكەی تۆ و 
لەبەرئەوەی تۆ نوێژت كردووە بوومەتە خودا پەرست(

یوسف سەری لە سەر كتێبەكە هەڵبڕی و بۆ یونس 
پێكەنی.

- تۆیش ئەهلی شیعری قوربان؟
تا  بوو  كتێبەكان  ڕەفەی  سەر  لە  پتر  یونس  چاوی 
كۆمەڵە شیعرێكدا  بە  وتی: )جارجارێ چاو  یوسف. 

دەخشێنم(.
- من عاشقی شیعرم، بە تایبەت شیعری نوێ.
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خێرا  ب��ەاڵم  دەرهێنا،  ڕەفەكە  لە  كتێبێكی  یونس 
پتر  )من  وتی:  درۆوە  بە  خۆی.  شوێنی  خستییەوە 

حەزم لە فەلسەفەیە تا شیعر(.
فەلسەفە  زانكۆ  لە  من  )ب��ەڕاس��ت؟  وت��ی:  یوسف 

دەخوێنم(.
- فەلسەفە؟ ئەی لێرە چی دەكەیت؟

- دوانیوەڕوان لێرە كار دەكەم، قوربان.
یۆنس سەیری دەرەوەی كرد. با کە لە كۆاڵنەكەوە كوتە 
كاغەزێكی بردبوو. وتی: )مەودای نێوان فەلسەفە و 

شیعر زۆر زۆرە(.
هەیە.  ناسك  فەلسەفەیشدا شیعرگەلی  لە  هەندێكجار   -
وەك ئەم پەیڤەی كە دەڵی خوداوەند لە دەرکەوتنی زۆریدا 
شاراوەیە. لە ڕاستیدا مانای ئەم قسەیە ئەمەیە خوداوەند 
ئەوەندە هەیە، وەكبڵێی نییە. ئەوەندە ئامادەیی هەیە چما 
پێوارە. ئەسڵەن پێوارییەكەی بە بەڵگەی گەورەییەكەیەتی. 
سەرەتای  لە  كە  وایە  دەنگێك  وەك  خوداوەند  دەڵێن 
لە  ب��ەردەوام  ڕیتمێک  بە  كۆتاییەكەی  تا  خوڵقانییەوە 
بووندا دەژەندرێت. دەنگێكە تا نەبڕێتەوە كەس ناتوانێ 
بیبیستێت. لە ڕاستیدا بەردەوامیی دەنگەکە هۆیەکە بۆ 
نەبیستنی. ڕەنگە هەر لەبەر ئەمەبێت كە ئێمە ناتوانین درك 
بە خوداوەند بكەین. بە بۆچوونی من ئەمە خەیااڵویترین 

شیعرە كە مرۆڤ بە درێژایی مێژوو نووسیوێتی.
یونس دووبارە لە رەفەی كتێبەكان ڕاما. وتی: )خۆ 

بێزارت ناكەم؟(
یوسف تەپڵەكێكی هێنایە پێشەوە.

- هەرگیز، تكایە دابنیشە. زۆر دەمێكە حەزم دەكرد 
لەگەڵ كەسێكدا لە بارەی شیعرەوە گفتوگۆیەك بكەم.

یونس دەستی کرد بە گیرفانی پانتۆڵەکەیدا تا دەست 
لەو چەقۆیە بدات كە لە گیرفانیدا شاردبوویەوە، بەاڵم 
هەر كە چاوی بە یەكێك لە كتێبەكانی خۆی كەوت، 
كتێبەكانی  پەنا  لە  تا  دەرهێنا  گیرفانی  لە  دەستی 
دییەوە دەریبهێنێت. كتێبەكە، كۆمەڵە شیعرێك بوو بە 
ناوی هەوڵدان لەسەر خولگەی خەفەت كە ئەو شیعرە 

ئەویندارییانە بوون لە ستایش و پەسنی سایەی ژنیدا. 
كتێبەكەی لەسەر مێزەكە دانا و لە سەر تەپڵەكەكە 

دانیشت.
كتێبەدا  لەم  ئەڤیندارانە  )شیعرێكی  وتی:  یوسف 
هەیە زۆر جوانە. لەوەیە ئەم شیعرە "لە چاوەكانتدا 
مەلە دەكەم و لە دەستەكانتدا دەمرم" بێت. من ئەم 
شیعرەم چەندین جار خوێندۆتەوە و تەنانەت ڕۆژی لە 
سەر  لە   - دەڵێم  دەزگیرانەكەم   - نیلۆفەر  دایكوونی 
زۆر  كرد.  پێشكەشم  و  نووسیم  پیرۆزبایی  كارتێكی 

كەیفی پێیهاتبوو(.
یوسف خێرا خێرا پەڕەی كتێبەكەی هەڵدەدایەوە تا 
شیعرەكەی دۆزییەوە. پرسی: )تۆ پێشتر ئەم كتێبەت 

بینیوە؟(
شاعیرەكەی  كاتێك  پێموایە  بینیومە.  بەڵێ،   -
خەریكبووە ئەم شیعرە بنووسێت، تەواو عاشق بووە. 
بە بۆچوونی تۆ دەكرێ كەسێك عاشق نەبێت و شیعری 

عاشقانە بنووسێت؟
عاشق  خوێنەرییش  گەر  پێموایە  من  ڕاستییەكەی   -

نەبێت، ناتوانێ لە قووڵی شیعری عاشقانە تێبگات.
- بە بۆچوونی من كارێكی دزێو و بێمانایە.

- مەبەستت خوێندنەوەی شیعرە؟
- نا، مەبەستم شیعر نووسینە. مەبەستم ئەوەیە كاتێك 
لە بەیانییەوە تا شەو بڕیارە لە دنیایەكی ئاوا گەورەدا 
هەزاران گەندەڵی و توندوتیژی هەبێت، بەڕاستی شیعر 
گەمژانەیە.  كارێكی  واتا  بێهوودەیە.  كارێكی  نووسین 
هۆی  بە  كەس  هەندێك  خوێندمەوە  ڕۆژنامەیەكدا  لە 
نرخی  بە  خۆیان  منداڵەكانی  نەگبەتییەوە  و  هەژاری 
هەر  ئ��ەوان  تا  دەفرۆشن  دەاڵڵەكان  بە  دۆالر  سەد 
بەاڵیەكیان حەز لێیە بە سەر منداڵەكانیا بهێنن. كارێك 
وابزانم  نایكات.  بێچووەكەی  لەگەڵ  ئاژەڵێك  كە هیچ 
ئەگەر ڕۆژانە هەزاران دانە لەم شیعرە ئەڤیندارییانەیش 
بنووسرێت، تەنانەت ناتوانێ بەر لە یەكێك لەم تاوانانە 
بگرێت. هەموو ڕۆژێك هەزاران كەس لە توندی هەژاری 



141

ئهدهبوهونهر75

كەسیش  و  دەب��ن  گەندەڵ  یا  دەم��رن  یا  برسێتی  و 
كارێكی لە دەست نایەت. هەزاران مرۆڤ لە شەڕە بێ 
ئەنجامەكاندا دەكوژرێن و كەسیش ناپرسێ مەگەر ئێوە 
ژیانتان داوە بە وان تا بە ئاسانی لێیان وەردەگرنەوە؟ 
لەبەرئەمەیشە دەڵێم كارێكی بێهوودەیە. ڕۆژ بە ڕۆژیش 

خەریكە بارودۆخەكە خراپتر دەبێت.
- پێتوانییە بڕێك پتر لە ئەندازە رەش بینیت؟

لە دەرەوە دنیا تەواو تاریك بووبوو. یونس ئەمجارە لە 
سەر پانتۆڵەكەیەوە دەستی لە چەقۆكەی گیرفانیدا. 
ماڵەكەی خۆیدا  لە  بوو  لەمەوبەر  هەفتە  وتی: )دوو 
گۆشاوگۆش قوڕگی ژنی یەكێك لە هاوڕێ شاعیرەكانمیان 
دەگاتەوە  شاعیر  كاكی  كاتێك  ملوانكەیەك.  بۆ  بڕی 
لە خۆێنی  لە حەوشەكەدا خەریكبووە  ژنەكەی  ماڵێ 

خۆیدا لنگە فرتێیەتی(.
یونس چرکەساتێك بێدەنگ بوو تا ئەو ڕقەی ئەوکی 
گرتبوو بڕەوێتەوە. یوسف وتی: )بە داخم. بەڕاستی بە 
داخم. حەزم نەدەكرد بێتاقەتت بكەم، بەاڵم پێتوانییە 

چاوەڕوانیت لە شیعر زۆرە؟(
- سێ مانگ بوو هاوسەرگیرییان كردبوو. شاعیرەكە 
شێتئاسا سایەی خۆشدەویست. دەیوت سایە چاوەی 
لە بن نەهاتووی هەموو سروشە شاعیرانەكەی ئەوە. 
بە  سایە  پەسنی  نەیتوانیوە  شیعر  لە  جگە  دەیوت 
سەیری  كاتژمێر  چەندین  دەیوت  بكات.  دی  شتێكی 
ئەوی كردووە و وەكبڵێی ئەو سروشی بداتێ لە پەسنی 
نەیتوانیوە  لەبەرئەمەیش  و  نووسیوە  شیعری  ئەودا 
زۆرێك لە شیعرەكانی بنووسێت. جارێك بە منی وت 
ئەوەندە سایەی خۆشدەوێ كە جارجارێ خۆیشی لەم 
هەموو خۆشویستنە دەترسێت. لە گەورەیی خۆشویستن 
ترسابوو. تێدەگەیت؟ ترسابوو! دەیوت پێیباشە لەبری 
دەستگرتنی، چەندین كاژمێر لە دەستەكانی ڕابمێنێ. 
ئەمە نامۆترین عەشقێك بووە كە من بینیبووم. بزانم، 

وتت دەزگیرانت هەیە؟
- بەڵێ، قوربان. بەاڵم كەسێكی دیش هاتۆتە خوازبێنی. 

یارۆ خەریكی كاری هەناردەكردنە. بەاڵم نیلۆفەر منی 
پێوتووم.  ئەمەی  جار  چەندین  خۆی  خۆشدەوێت. 

بەڕاستی ئەو بارودۆخی هاوڕێ شاعیرەتان چۆنە؟
تەواو  وابزانم  نییە.  لێی  هەواڵم  زۆرە  ماوەیەكی   -
شیعر  هەرچی  لە  حاڵی  ئیدی  تێكچووە.  بارودۆخی 
پاش  دەڵێن  دكتۆرەكان  تێكدەچێت.  شاعیرییە  و 
كوژرانی سایە هاوسەنگی لە دەستداوە. خۆی دەڵێ بە 
سایەوە هەڵواسرابووم و ئێستا ئیدی بە هیچ جێكەوە 
كوشتووم.  خوداوەندیان  چما  دەیوت  هەڵنەواسراوم. 
لە  لەعنەت  هێڵەكە.  سەری  ئەو  گەیشتۆتە  وابزانم 
شیعر كە ناتوانێ هیچ هەڵەیەك بكات. تەنانەت شاعیر 

ناتوانێ خۆیشی قوتار بكات.
یونس لە سەر تەپڵەكەكە هەستا و سەیری دەرەوەی 
كرد. ڕەشەباکە لە كۆاڵنە تاریكەكەدا دەهات و پارچە 
درەنگ  )زۆر  وتی:  دەكێشا.  دیوارەكەدا  بە  كاغەزی 

بووە دەبێت بڕۆم(.
بیستەرەكەی  بەلەز  یوسف  و  لێدا  زەنگی  تەلەفۆن 
هەڵگرت. نیلۆفەر بوو. یونس چەقۆكەی لە گیرفانی 
دەرهێنا و لە دەستیدا شاردییەوە. بەرەو دەرگاكە چوو. 
كتێبە شیعرەكە هیشتا لە سەر شیعری لە چاوەكانتدا 
مەلە دەكەم و لە دەستەكانتدا دەمرم، لە سەر مێزەكە 
كرابۆوە. یونس لە ناو دەرگای كتێبفرۆشییەكە بەرامبەر 
دیوارەكە وەستا و چاوەڕێ ما تا یوسف بیستەرەكە 
لە  كە  ڕووناكییەك  بەر  لە  چەقۆكە  دەمی  دابنێت. 
لە  دەرەوە،  لە  دەیدا  كتێبفرۆشییەكەوە  جامخانەی 
دەستی یونسدا دەبریقایەوە. یونس لە دیوارە ڕەشەكەی 
بێبڕانەوە  دەنگێكی  لە  بیری  و  ڕامابوو  بەرامبەری 
دەكردەوە كە هەرگیز نەیدەتوانی بیبیستێت. یوسف 
لە بیستەری تەلەفۆنەكەدا بە ئەسپایی وتی: )منیش 
خۆشمدەوێی نیلۆفەر.( دوو دڵۆپە فرمێسك لە چاوانی 

یونسدا قەتیس مابوو، بەاڵم نەدەڕژا. 
سەرچاوە: نشر چشمە - چند روایت موعتەبەر
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"ئیمڕۆ  ده ڵێم:  خۆمه وه   له به ر  ڕۆژێ��ک  هه موو 
چیرۆکێک ده نووسم". به اڵم شه وێ، دوای شوشتنی 
قاپ و که وچک، باوێشکێک ده ده م و ده ڵێم سبه ی 

ده ینووسم. حه تمه ن 
     قاپ و که وچکی شه وم شتووه . ئاشپه زخانه  
ته له فیزیۆنه که   ڕووب��ه ڕووی  و  ده که مه وه   خاوێن 
کوته   سه ر  "له   ده ڵێم:  خۆمه وه   له به ر  داده نیشم. 
دا  زه ینم  له   وا  چیرۆکه ی  ئه و  پوخته ی  کاغه زێک 
گه اڵڵه م کردووه ، له  چه ند ڕسته یه ک دا ده نووسم 
ڕووش��ووی��ی ی��ه ک��ه وه   ئاوێنه ی  ب��ه   ک��اغ��ه زه ک��ه   و 
شتن  چاو  و  ده م  کاتی  سبه ینێ  که   ده چه سپێنم 
بنووسم.  چیرۆک  ده م��ه وێ  که   بێته وه   وه بیرم 
به ر  کرد،  دروست  فراوێنم  ئه وه ی  دوای  سبه ینێ 
له  هاتنه وه ی منااڵن له  قوتابخانه  و مێرده که م له  

بینووسم. دایره ، کاتێکی باشم هه یه  
درووس��ت  باینجان  سبه ینێ  فراوێنی  بۆ       
پێیان  منداڵه کان  ناگرێ.  کات  زۆرم  و  ده ک��ه م 
قه الفه تی  ده توانم   - مێرده که م  ب��ه اڵم  خۆشه،  
بێ  و  ده یخوا  و  داده خا  سه ری  به رچاوم.  بێنمه  
هه ڵده ستێ.  میزه که   سه ر  له   بڵێ،  شتێک  ئه وه ی 
بیانوو  ب��ه اڵم  نییه،  پێخۆش  باینجانی  -ده زان��م 
دووسبه ی  منیش  ناکات.  پرته وبۆڵه ش  ناگرێ، 
دووسبه ی  لێ ده نێم.  بۆی  پێیخۆشه   ئه و چێشته ی 
سه وزە  خۆرشتی  و  ده کڕم  تازه   سه وزەی  ده چم 
لێده نێم. دووسبه ی چیرۆک نانووسم و کاتم هه یه  
سه وزە چاک که م و به  سه ر  سه وزە فرۆشه که شدا 
قوڕ  هه ر  هه موو  سه وزه که ی  بۆچی  که   ببۆڵێنم 
ئاو  له   ده که م  پڕ  قاپشۆرییه که   پاشان  خۆڵه ،  و 
و  ده شۆم  جارێکی  ده خووسێنم.  سه وزییه که   و 
ئاوه که ی  و  ده شۆم  دووجاری  ده گۆڕم،  ئاوه که ی 
واشه   جاری  جار،  چوار  و  جار  سێ  و  ده گ��ۆڕم 

ده که م  چاو  له   چاویلکه که م  جار.  هه شت  حه وت 
نه بێ  قوڕاوی  که   ده که م  سه روژێر  سه وزییه که   و 
و دواییش ده یجنم. ئه وجار ئاگاداری خۆم ده که م 
هه میشه   کردن  کاتی سه وزە چاک  نه بڕم.  ده ستم 
ده ستی خۆم ده بڕم. مێرده که م پێده که نێ: "دوای 

پازده  ساڵ ماڵداری ئێستاش هه ر ناشی؟"
وا  جه فه نگ  به   ده زان��م  پێده که نم.  خۆشم  بۆ 
ده ڵێ. سه وزییه که  ورد ورد ده جنم. دایکم ده ڵێ: 
"سه وزەی خۆرشت ده بێ ورد بێ. بۆخۆشی له سەر 
ده یجنێ  توندتوند  پێکراوه .  زۆر  وردکردن  سەو زە 
و قه تیش ده ستی نابڕێ. بۆ سوورکردنه وه ش هه ر 
ئاخرییه که ی  ساڵ  پازده   پاش  بزانی.  لێی  ده بێ 
ب��ه رده وام  ئاوره که   سه ر  له   ده ب��ێ  ب��ووم.  فێری 
سوور  جوانیش  و  نه سووتێت  که   ده ی  تێکه ڵی 

بێته وه . له  بیرم نه چێ پاقله که  له  ئاو که م.
پاقله که   به اڵم  بوو،  هه ل وپه ل  و  کوڵی  گۆشته که  
به اڵم  نه گوت.  هیچی  مێرده که م  نه کوڵی.  هه ر 
له   پاقله کانی  ک��رده وه   کۆ  سفره که م  که   پاشان 
شه وه   ئه و  کردبۆوه .  خڕ  ده ورییه که ی  گۆشه ی 
کچه که م گوتی زگم دێشێ. مێرده که م ڕۆژنامه که ی 
پێکه نی  پاشان  لێکردم.  چاوێکی  و  خوارێ  هێنا 
وه ک  مێرده که م  کرد.  ئاشپه زخانه   بۆ  ئاماژه ی  و 
سێزده   کچۆڵه   که   نه یده زانی  مێرده کان  زۆربه ی 

ساڵه کان زوو زوو زگئێشه  ده گرن.
و  ناگرێ  کاتم  زۆر  باینجان  چیشتی  سبه ینێ 
تایبه تی  چیرۆکه که م  ده نووسم.  چیرۆکه که م  من 
ده که وێته   که روێشکێکه ،  چیرۆکی  م��ن��دااڵن��ه . 
کونه که   هه ڵیکه ندووه .  راوچییه ک  که   کونێکه وه  
بێته   لێی  ناتوانێ  که روێشکه که   و  قووڵه   زۆر 
ده دۆزن��ه وه ،  که روێشکه که   هه ڤاڵه کانی  ده رێ. 
به اڵم هیچیان بۆ ڕزگارکردنی له  ده ست نایه . نان 
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و  نه مرێ  توونیان  له   و  برسان  له   تا  دێنن  بۆ  ئاوی  و 
بێتاقه ت  تا  له گه ڵ ده که ن  له و سه ره وه  قسه ی  جاروبار 
کونه که دا  له   زۆر  عه یامێکی  که روێشکه که   نه بێ. 
خۆشه ،  و  گه رم  جێگای  هه یه ،  خواردنی  ده مێنێته وه . 
له تێک  کونه که دا  نێو  له   ده رێ.  بێته   ده یهه وێ  به اڵم 
واشه   جاری  ڕووناکه،   وایه   جاری  که   ده بینێ  ئاسمان 
له   خۆڵه مێشییه .  و  هه ور  له   پڕه   جارجاریش  و  شینه  
شه وانه ش  و  هه ڵده فڕن  که   ده بینێ  باڵنده کان  ڕۆژدا 
چکۆله   که روێشکه   چلۆن  نازانم  ئێستاش  ئه ستێره کان، 
له و کونه  بێنمه  ده رێ. سبه ینێ فکرێکی بۆ ده که مه وه . 
تا ئێره ی چیرۆکه که  له  چه ند ڕسته دا ده نووسم با له  بیرم 
بۆوه ی سبه ینێ  بچم بخه وم  با  باوێشک ده ده م.  نه چێ. 
که روێشکێکی  ده بێ  سبه ی  بم.  ده ماخ  به   و  که یف  به  
چکۆله  له  کونێکی قووڵ بێنمه  ده رێ. توونیمه . ده چمه  
ئاشپه زخانه  و ده رگای یه خچاڵه که  ده که مه وه  و شووشه  
ئاوه که  دێنمه  ده ر. جێ میوه که م وه به ر چاو دێ. ته نیا 
چێشتی  به شی  باینجانیش  دوو  و  تێدایه   باینجانی  دوو 
باینجان  بچم  ده بێ  سبه ینێ  ناکات.  سبه ینێ  باینجانی 
له   لیوانه که   دێت.  خه وم  ده خۆمه وه .  ئاوه که   بکڕم. 
له   و  ده کووژێنمه وه   کارەباکە   داده نێمه وه .  خۆی  جێی 
چی  بنووسم.  شتێک  ده مهه وێ  ده ر.  دێمه   ئاشپه زخانه  
کیتابم  و  ده فته رچه ی حیساب  له   کاغه زێک  کوته   بوو؟ 
کاغه زه که   باینجان.  ده نووسم  سه ری  له   و  لێده که مه وه  
به  ئاوێنه ی ده سشوویی یه که وه  ده چه سپێنم تا سبه ی له  

بیرم بێت که  ....

نشر  تهران:  کتاب،  پیرزاد،زوویا)1381(سه   سه رچاوه : 
مرکز ل5-2



145

ئهدهبوهونهر75

گابریل گارسیا مارکیز



146

نترین
جوا

نیا!
اوید

خنک

رکیز
یا ما

ل گارس
گابری

نووسینی: 

حەمە
سۆز 

ە: دڵ
بییەو

عەرە
. لە 

و

کچیرۆ



147

ئهدهبوهونهر75

کەوتە  چاویان  منداڵەکان  یەکەمینجار  بۆ  کاتێک 
کەشتیەکانی  لە  کەشتیەکە  زان��ی  وای��ان  س��ەری 
تا  دەری��اک��ەدا  لە  ڕەش  تەنێکی  وەک��و  دوژم��ن، 
منداڵەکان  دەکەوتەوە،  نزیکتر  و  نزیک  دەه��ات 
پێوەیە  چارۆکەی  نە  کە   کرد  ئەوەیان  تێبینی 
نەهەنگێکی  وایانزانی  ئیتر  بەیداخێکیش  هیچ  نە 
گەورەیە، بەاڵم کاتێ گەیشتە سەر لمی کەنارەکە، 
تێوەی  ڕوەکانەی  ئەو  ڕیشاڵی  و  قەوزە  هەندێک 
لێکردوە  ماسیانەشیان  ئەو  هەروەها  و  ئااڵبوو 
ئەمە  کە  دەرکەوت  بۆیان  ئینجا  دایانپۆشیبوو  کە 

کەسێکی خنکاوە  .
تەرمەکە،  بە  گەمەکردن  کەوتنە  منداڵەکان  ئیتر 
تر  جارێکی  و  دایاندەپۆشی  خۆڵەکە  بە  جارێک 
تێپەڕی  لەوێوە  پیاوێک  هەتا  دەریاندەهێنایەوە، 
گەیاندە  خۆی  بەپەلە  و  خستنەوە  دووری  خێرا 

گوندەکە هەتا لە ڕووداوەکە ئاگاداریان بکاتەوە.
ئەو پیاوانەی کە بۆ یەکەمجار تەرمەکەیان هەڵگرت 
بەرەو یەکەمین ماڵی گوندەکە هەستیان کرد ئەم 
مردوویەکی  لەهەر  ج��ی��اوازە،  تر  لەوانی  تەرمە 
ئەسپێکیان  تەرمی  کرد  هەستیان  قورسترە،  تر 
هەڵگرتوە بۆیە لە دڵی خۆیاندا وایان لێکدایەوە :

)ڕەنگە بە هۆی ئەوەوە بێت ماوەیەکی دوورودرێژە 
تەرمەکە لە بنی دەریاکەدا ماوەتەوە ئیتر ئاو چۆتە 

مۆخ و ئێسکەکانیشیەوە(
دانایە سەر زەوی  تەرمەکەیان  پیاوەکان  وەختێک 
هەستیان کرد تەرمەکە بااڵی لە هەموو پیاوەکانی  
تر  بەرزترە، لە کاتێکدا سەری مردووەکە نوسابوو 
بە دیواری ژورەکەوە قاچەکانی خەریک بوو دەیدا لە 
دیوارەکەی ئەمبەر، لەو کاتەدا یەکێک لە پیاوەکان 
دوای   دەخنکێت  کەسەی  ئەو  بڵێی  تۆ  دەیپرسی 

مردنیشی بااڵی بەرزتر بێت؟!
توێژێک  بە  لێدەهات،  دەری��ای  بۆنی  مردووەکە 
نەدەکرد  پێویستی  داپۆشرابوو،  ماسی  و  قوڕ  لە 
دەموچاوی تەرمەکە خاوێن کەنەوە هەتا بیناسنەوە 
و بزانن خەڵکی گوندەکەی خۆیانە یان نا، چونکە 
ماڵێک  بیست  لە  بوو  بچوک  هێندە  گوندەکەیان  
تەختە  بە  بچوکانەی  ماڵە  لەو  نەدەبوو،  زیاتر 
جۆرێکی  لە  گوندەکە  خۆڵی  کرابوون.  دروس��ت 
ڕەشەبا  کە  دەترسان  ژنەکان  بوو،  دەگمەن  زۆر 
هیچ  پیاوەکانیش  بۆیە  هەر  هەڵگرێت،  منداڵەکان 
شتێکی  مردوەکانیش  نەدەڕواند،  گوڵێکیان  جۆرە 
وەهایان  زیندوەکان هیچ جێگایەکی  بوو،  دەگمەن 

گابریل گارسیا مارکیز
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شک نەدەبرد کە مردوەکانی تێدا بنێژن، هەر بۆیە 
سەرچاوەکەوە  شوێنی  بەرزترین  لە  مردوەکانیان 
بوو،  میهرەبان  دەریاکەیان  دەریاکەوە،  هەڵدەدایە 
لەو  خۆیان  خواردنی  خەڵکی  بەخشندە،  و  هێمن 
زۆر  ژمارەیان  گوند  پیاوەکانی  دەکرد،  مسۆگەر 
بوون  بەلەمە  حەوت  ئەو  باری  هەموویان  نەبوو، 
کە هەیان بوو.  لەبەرئەوە ئەوەندە بەس بوو کە 
کە  دەیانزانی  ئیتر  بگێڕن  خۆیاندا  بەناو  چاوێک 

کەسیان کەم نەکردوە.
بۆ  نەچوون  پیاوەکان  ڕۆژە  ئەو  ئێوارەی  لە  سەر 
دەریا بۆ ڕاوکردن، بەڵکو ڕوویان کردە گوندەکانی 
کاتێکدا  لە  نەماوە.  دیار  کێ  بزانن   تا  دەوروبەر 
مانەوە،   خنکاوەکەوە  بەدیار  گوندەکە  لە  ژنەکان 
ئەو قوڕەی  بەلێکردنەوەی  لفکە دەستیان کرد  بە 
بە لەشیەوە بوو ئەو قەوزانەی بە قژیەوە نوسابوو، 
بە چەقۆش ئەو شتانەیان  لێدەکردەوە کە نوسابوو 

بە پێستەکەیدا .
ژنەکان تێبینیان کرد ئەو قەوزەیەی کە تەرمەکەی 
زۆر  کە  قەوزانەیە  ج��ۆرە  ب��ەو  س��ەر  داپۆشیوە 
جلەکانی  دەژی.  دەری���ادا  بنەوەی  قواڵیی  ل��ە  
بە  ئەوەی  وەکو  بوبون.  هەالهەال  دڕاب��ون،  وەها 
پێچیدەیەکی پڕ لە مەرجاندا مەلەی کردبێت وابوو. 
ئەم  کە  کرد  ئەوەشیان  تێبینی  ژنەکان  هەروەها 
تەرمە زۆر بە شکۆ و شانازیەکی بێوێنەوە چاوی بە 
هەردوو فریشتەی مردن کەوتوە، چونکە ڕوخساری 
هیچ لەو جۆرە ترس و تۆقینەی پێوەنەبوو کە بە 
ئەو  یان  هەیە،  دەریاکانەوە  نقومبووی  ڕوخساری 
داماویەی بە ڕووخساری نقومبوی  ڕووبارەکانەوە .
ئامادەکردنی  و  پاککردنەوە  لە  ژنەکان  کاتێ 
تەرمەکە بونەوە هەناسەیان لەبەر بڕابوو، لە ژیانی 

خۆیاندا هەرگیز پیاوێکی وەها قۆز و بەهەیبەتیان 
نەدیبوو .

گوند  ژنانی  تەرمەکە  کەڵەگەتی  و  درێژی  لەبەر 
نەیانتوانی پێخەفێک یان تەنانەت مێزێکیش پەیدا 
کەن   بەرگەی ئەوە بگرێت ئەو شەوە تەرمەکەی 
لەسەر ڕاکێشن، نە قاچی بە هەراوترین شەڕواڵدا 
نە جەستەی بە گەورەترین کراسدا دەچوو. ژنەکان 
تاقیکردەوە  پێاڵویشیان  گەورەترین  ئەوەی  دوای 
کەچی تاقە پێاڵوێکیان دەست نەکەوت قاچی ئەو 

مردوە بگرێت.
لەبەردەم ئەو جەستە زەبەلالحەدا ژنەکان عە قڵیان 
بەلەمەکان  چارۆکەی  لە  ڕادەوەستا،  بوو  وەختە 
دەستیان کرد بە دوورینی شەرواڵێک و لە قوماشی 
ئۆرگەنزا  وەکو   - )ئۆغەندی  ئۆرگەندیش  تەنکی 
ئەوە  هەر  چونکە  کراسێک  تەنکە(  قوماشێکی 
هەیبەت  لە  ئاستە  بەو  بوو  مردویەک  شایستەی 

و قۆزی.
دەوری  بە  بازنەیەکدا   ش��ێ��وەی   لە  ژن��ەک��ان  
دەرزی  کەیان  هەریە  و  دانیشتن   م��ردوەک��ەدا  
دوورینی   وکەوتنە   گرت  بەدەستەوە  ودەزووی��ان 
سەرسامیەکی   بە   ج��ارەش   ج��ار    ، جلەکان  
زۆرەوە   سەیرێکی تەرمەکەیان  دەکرد ، گەشتنە 
ئ��ەو ب���اوەڕەی  هەرگیز  ڕەش��ەب��ا   ل��ەوەوب��ەر  
 ، نەبوە  وتوند  قاییم   ئێوارەیە     ئەو   وەکو  
هەرگیز   دەریای )کاراییب(یش وەکو ئەو ئێوارەیە   
تێکچڕژاو  وپەشۆکاو نەبوە ،   یەکێک لە ژنەکان   
گوتی ) ئەوە   هەمووی  بە هۆی ئەم تەرمەوە  
بوو (  ، یەکێکی تریان  گوتی ) ئەگەر ئەم پیاوە  
گەورەترین   بێگومان   ژیابا   ئێمە   گوندەکەی  لە 
کە  خانویەک   ، دەکرد  بینا  خانوی   قاییمترین  و 



149

ئهدهبوهونهر75

دەرگ��ای  زۆر گ��ەورەو ف��راوان ،سەقفی ب��ەرز و 
تەختێکی    ، بێت  پتەو   و  کۆک  زۆر  زەویەکەی  
 ، دەکرد  دروست  بۆ خۆی  پۆاڵ  و  ئاسن  خەوتنی 
ئەگەر  ڕاوچی  بوایە ، هەر ئەوەندە  بەس بوو 
بکردایە   بانگ  خۆیانەوە  ناوی  بە  ماسیەکانی  کە 
ئیتر دەهاتنە بەردەستی ، بێگومان  زۆر  ئازایانە  
بیرێکی هەڵدەکەند  ، دەیتوانی  لە بەردەکانەوە 
ئاو دەربێنێت ، دەیتوانی بە  کەناری   سێاڵوەکان  

گوڵ بڕوێنێت (
هەر ژنەو  تەرمەکەی بە مێردەکەی  خۆی بەراورد  
دەکرد ، ئەوە  فرسەتێکی زێڕین  بوو  بۆ ژنەکان 
کە  وبڵێن   هەڵڕێژن   خۆیان  دڵ��ی   داخ��ی  کە 
مێردەکانیان   داماوترینن ، ژنەکان کەوتنە کۆاڵنە 

پێچ و پەناکانی خەیاڵەوە .
دەموچاوی    ( گوتی  ژنەکان  تەمەنترینی   بە 
»ئیستبان«  ناوی  دەچێت  کەسێک  لە  مردوەکە  
بوو  لە  جێگای  خۆیدا  زۆر  ئ��ەوەش    ،  ) بێت 
چاوێک  تر  ژنەکانی  بوو  بەس  ئەوەندە  هەر   ،
هیچ  مەحاڵە  کە   تێبگەن  هەتا  بکەن  تەرمە  لەو 
ناوێکی تر هەڵگرێت بێجگە لە »ئیستبان« ،بەاڵم 
هەرە گەنجترین  و  هەرە عینادترینی  ژنەکان لە 
خنکاوێکی  تەرمی   وابوو   پێی   خۆیدا  خەیاڵی 
جوتێک  وبە  گوڵەکانەوە   تەنیشتی  بە  ڕاکشاو 
ناوێکی  وناکرێت  هیچ  ،نابێت  بریقاوەوە   پێالوی 
وەکو   ڕۆمانسی   ناوێکی   لە   جلە  هەڵگرێت  تر 

)لۆتارۆ(   نەبێت.
ڕاست  بەتەمەنترینەکەیان   قسەی   ڕاستیدا   لە 
بوو ، شێوەی  مردووەکە  بەوجلوبەرگانەوە  زۆر 
ناشرین بوو ، شەرواڵەکە باش نەدورابوو  ،کورت 
و تەسک دەردەک��ەوت   پێدەچوو  ژنەکان باش  
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دڵی   ئ��ەوەی   وەک��و    ، نەگرتبێت   پێوانەیان 
لێدان  ت��ون��دی    کەوتبێتەوە   ب��ە   م��ردوەک��ە  

قۆپچەکان  پچڕان  وکەوتن .
دوای نیوەی شەو ڕەشەباکە  هێمن بۆوە ، دەریاکە  
خامۆش  بوو ، بێدەنگی باڵی بەسەر هەموو الیەکدا 
ڕێککەوتن   ئەوە  لەسەر  ژنەکان  ئەوکات    ، کێشا 
»ئیستبان«ە  ناوی  مردووەکە  بەڕاستی  هەر  کە 
و  بێزاری  بە  هەستیان   ژنەکان  لە  یەک   هیچ   ،
ماندوو بون نەکرد : ئەوەی   کە جلەکانی کردە 
بەری ، ئەوەی کە قژی  بۆ داهێنا ، ئەوەی کە  
نینۆکی  بۆ بڕی ، ئەوەی کە ڕیشی پاککردەوە ، 
کە  نەیگرتن   پەشیمانی  هەستی  یەکێکیان  هیچ  
الشەکەیان    بە ڕاکێشراوی  لەسەر زەویەکە  بە 

جێهێشت .
کە چونە  ماڵەوە  هەریەکە بیری لەوە دەکردەوە 
بەدەست   چەندە   خنکاوە  ئ��ەم   دەبێت   ک��ە  
تەنانەت   نااڵندبێتی.  خۆیەوە  قەبارەی  گەورەیی  
جار   هەموو  دەبێت      ، مردنەکەشی   دوای  
چۆتە  لەدەرگاکانەوە  کە  دانەواندبێت    خۆی 
وەک  سەردانێکیدا  هەموو  لە  ڕەنگە   ، ژورەوە 
کابانەکە  تا   ڕاوەستابێت  پێوە   بە  گەمژەیەک  
بەرگەی   دۆزی��وەت��ەوە   بۆ   وەه��ای  کورسیەکی  
لە  بگرێت  ،  بێگومان   کابانەکە  هەزارانجار  
خودا پاڕاوەتەوە  کە کورسیەکە لە ژێریدا  ووردو 
خاش  نەبێت ،  هەمو جارێکیش  »ئیستیبان  »  
داوەتەوەو  کابانەکەی   وەاڵمی   بە  خەندەیەک  
هەستی     ڕەزامەندی   خۆی  نیشانداوە     بەو  
لە  دەبێت   بێگومان     ، پێوەوەستانەی   بە 
دووبارە بونەوەی  ئەم جۆرە  هەڵوێستانە  چەند  
خەڵکیش   دەبێت   بێگومان    ، بوبێت   بێزار  

قاوەیەک   ، بمێنەرەوە   )دانیشە   پێیانگوتبێت 
بخۆرەوە  لەگەڵمان( ، بەاڵم کە ئەمیش  پۆزشی  
هێناوەتەوەو  ڕۆشتوە  ،کەتونەتە چرپوهوڕ )باش  

بوو ئەو گەمژەیە  ڕۆی(
ژنەکان   لە بەزەیی خۆیانەوە  بۆ مردوەکە ئاوا 

بیریان لێدەکردەوە .
هەتاوەکە  تیشکی  ترسی  ،ل��ە  زوو   بەیانی  
کە  داپۆشی  مردوەکەیان  دەمووچاوی    ژنەکان  
وەکو   خنکاوەکەیان    ، ببوو  پەژموردە   هەندێک 
بۆیە  بەرچاو   دەهاتە   بێدەرەتان  مێردەکانیان 
لەچاوەکانیانەوە  فرمێسک   وبەزەییەوە   سۆز  لە 
ڕژای��ە  خ��وارێ  ، ه��ەرە  گەنجەکەیان  دەستی 
کرد بە هاوار  والوان��ەوە،   ئیدی  ئەو هەستەی   
لە  خنکاوەکە  کە   کرد   بەهێزتر  وزیاتر  زیاتر  

»ئیستیبان«  دەچێت    .....
شین وشەپۆڕ  بۆ خنکاوەکە  هێندە   گەرم   بوو  
تا  وای لێهات خنکاوەکە  بو بە  گەورەترین  کڵۆڵ  

لەسەر  ئەم ڕووی  زەویە .
پیاوەکان دوای ئەوەی دڵنیا بوون  کە  خنکاوەکە 
خەڵکی گوندەکانی دەوروبەریش نیە  ئیتر  گەڕانەوە  
،  دڵخۆشی وفرمێسک  لەسەر  ڕوخساری ژنەکان  

تێکەڵ بوون  .
ژن��ەک��ان  گوتیان :)س��وپ��اس   بۆ خ��ودا  کە 
کەواتە    ، نیە  دوروب��ەر  گوندەکانی  هی  مردوەکە 

بۆ   خۆمانە(
نیە   هیچ   ئەمە  بوون  ل��ەوب��اوەڕەدا   پیاوەکان  
تۆزیك خۆبردنەپێشەوەی ژنەکان نەبێت ، هیالکی 
بوو  ئەوەیان   مەراقی  زۆر    ، لێبڕیبوون  بڕستی 
،پێش  بێت  تیژتر  خۆرەتاوەکە   ئ��ەوەی   پێش  
ئەو  دەست  لە  گڕە   ببێتە  ڕەشەباکە   ئ��ەوەی  
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پیاوەکان    ، بێت  ڕزگ��اری��ان  ناوەختە  ه��ات��وە  
و  بەلەم  پاشماوەی   لە  ئامادەکرد  نەققالەیەکیان 
قاییمیان  دەریا  ڕیشاڵی  بە  کە  گژوگیا   هەنێک 
بگرێت  الشەکە  هەڵگرتنی  هەتابەرگەی  کردبوو 
لە   لەنگەرێک  بوون  بەنیازیش    ، سەرچاوەکە  تا 
قاچەکانی  تەرمەکەوە  ببەستن  هەتا  بە ئاسانی 
قواڵیی  ن��او  بۆ  بێتەوە   ش��ۆڕ   گ��رف��ت    بێ  و 
 ، لێیە  کوێرەکانی  ماسیە  کە    لەوێدا  دەریاکە. 
لەوێدا کە مەلەوانەکان  بە خۆشیەوە  دەمردن ، 
هەتا  شەپۆلە  ئااڵند  تێوە   وەها  لەنگەرەکەیان  
تەرمەکە  تر  جارێکی  نەتوانێت  سەرلێشواوەکان 
بێنێتەوە  سەر   ڕووی   دەریاکە  وەکو لەگەڵ   
زۆر مردووی  تردا  ڕویدا  ،  بەالم تا پیاوەکان 
بکردایە،    دەیانویست  لەو  شتەی   پەلەیان  زیاتر 
بۆ   دەهێنایەوە   بەهانەیان      زیاتر   ژنەکان  
کاتێکدا  لە  کاتەکە،   کوشتنی  و  درێژکردنەوە  
زیاتر   دەه��ات  تا  تەرمەکە    دەوری  ئ��اپ��ورەی  
دەدا   هەوڵیان   ژنەکان   لە  هەندێک    ، دەب��وو 
بازوبەند بکەنە  شانی  ڕاستی  بۆ هێنانی بەختی  
باش ،هەندێکی تریان  هەوڵی دەدا قیبلەنومایەک 
دوای   ، چ��ەپ��ی    مەچەکی   ل��ە    ببەستێت  
کێشمەکێشم و  دەنگەدەنگ  وپاڵپاڵێنی  ترسناکی 
ژنەکان  ،   پیاوەکان  هاواریان لێبەرزبۆوە )ئەو  
درۆودەلەسەو  ئاژاوەیە  چیە ، چی هەڵدەواسن ؟ 
نازانن  ماسی )قرش(ەکان  ئارامیان  لێبڕاوەو  و 
چاوەڕیی ئەم تەرمە دەکەن ؟ چیتانە ؟   ئەمە 

ش  هەر تەرمێک  نیەو  بەس ؟؟؟(
ڕوخساری  سەر  سەرپۆشی   ژنێک  ئەوە  دوای  
مردوەکەی  الدا  ،پیاوەکان  لەسەرسامی خۆیاندا 
هەناسەیان لەبەربڕا ،)ئەوە »ئیستیبان«ە !!( .

نەبوو   وسێبارەکردنەوە   دوب��ارە   بە  پێویستی  
چونکە پیاوەکان یەکسەر ناسیانەوە  ، لەو  زیاتر  
هەبووبێت   کەسێک  ،ئ��اخ��ۆ    نەبوو  تر  کەسی 
پێیوابوبێت   ئەم خنکاوە   ڕەنگە    بۆ  نمونە  
» سێرواڵتەر ڕۆڵیک » بێت ؟ ئەگەر ئەوە وابوایە 
بێگومان   ئەکسانتە ئەمەریکیەکەیان   دە هێنایە 
بەرچاوی  خۆیان ،  هەروا  دەیشیانهێنایە بەرچاوی 
خۆیان  کە توتیەک لەسەرشانەکانیەتی  وتفەنگێکی 
 ، دەگرێتەوە   نیشانە    دەستیەوە  بە  کۆنیش  

بەاڵم  ئەم تەرمەی ئێستا
ئەمەیان    ، نیە  جۆرە  ئەو  بەردەمیاندایە    لە   

جۆرێکی دەگمەنە !
سەردین   ماسی  ،وەکو  »ئیستیبان«ە   ئەمەیان 
پەتی   پێی   درێژبوە،   خەڵکەکەدا  پێشی   لە  
ئەو  ئەی    ، لەبەردابوو    ساوایەکی  و شەرواڵی 
   ، ببڕدرێت  چەقۆ  بە  هەردەبوو  کە  نینۆکانەی 
خنکاوەکەوە  ڕوخساری   بە    بونەوە   تەریق  
دەرکەوت ، خەتای ئەو داماوە چیە کە  ئەوەندە 

درێژ   و  قورسە  بەو رادەیەش    قۆزە ؟
لێبەسەر   بەزمەی  هەموو   ئەم  بیزانیایە  ئەگەر  
دێت    بێگومان جێگایەکی تری هەڵدەبژارد تێیدا  

نقوم بێت .
یەک  لە پیاوەکان  گوتی : )من لە جێگای ئەو 
لەنگەرێکەوە    بە  دەبەستەوە  خۆم  ملی   بومایە  
  ، شەتاوەکەوە  هەڵدەمە    خۆم  ئەوەی   پێش  
ماندوبون  هەموو  لەم  دەکردن  ڕزگارم   بێگومان  

ودەردەسەریە  ولەم لەشوالرە ناقۆاڵیەشم (
خەڵکی  گوندەکە  گەورەترین  پرسە یان   گرت 
بێناسنامە    بۆ خنکاوێکی    بێت   بە خەیاڵدا  کە 
دەوروبەر   گوندەکانی  چوبونە   کە  ژنانەی  ئەو   ،
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بۆ هێنانی گوڵ ، گەڕانەوە  وهەندێک ژنانی تریش 
هەواڵەی    لەو   دڵنیابون  بۆ  هاتبوون   لەگەڵیان  

بیستبویان  .
ترەوە  گوندەکانی  لە  ژنانەی  ئەو  ئەوەی   دوای 
 ، بینی   خنکاوەکەیان   ڕوخساری   هاتبوون  
ئەوانیش  چون  بۆ گوندەکانی دەروبەر  گوڵی تر 
بێنن  ،هەروا  ژنی  تریش ، ئابەو  جۆرە هەتا ئەو 

شوێنە یەکپارچە  بوە  ئاپورای  ژن  وگوڵ ...
زۆری��ان  گوندەکە   خەڵکی   دواچرکەکاندا  لە 
بخەنە   تەرمەکە وە هەتیو  بوو کە  ناخۆش  بەالوە 
کەسی  باشترین  نێوان  لە  هەربۆیە  دەریاکەوە،  
،خێرا    هەڵبژارد  بۆ  باوکێکیان  و  دایک  خۆیاندا 
هەندێکی تریان لەوالوە خۆیان کردە خوشک وبرای 
، هەندێکی تر مام وخاڵەکانی،  بەوجۆرە  خەڵکی   

گوندەکە هەموو بون بە خزم وکەسی  یەکتر .
لە کاتێکدا خەڵکەکە  لە نێوان خۆیاندا   پێشبڕکێیان 
بوو لەسەر هەڵگرتنی تەرمەکە  وبردنی     بە ڕێگا  
سەرەوخوار وکوڕەکەدا  کە دەچۆوە سەر  چەمەکە 
، لەوکاتەدا خەڵکی  ئەو  گوندە   تێبینی ئەوەیان 
زەویەکەیان   ، تەسکە  چەند  کۆاڵنەکانیان   ، کرد 
چەندە ووشک  وبرنگ  ،دڵی خۆیان چەندە پیسە 

.. بەبەروارد بە جوانیی   ئەو  خنکاوە .
پیاوەکان الشەکەیان  هەڵدایە  چەمەکەوە  بێئەوەی 
لەنگەرەکەی  پێوە ببەستن بۆ ئەوەی  هەرکاتێک 
ویستی  بگەڕێتەوە الیان ،  لەو چرکەساتەی   کە 
وایان  بەردەبۆوە    بەرەو  قواڵییەکان    الشەکە 
لە  گوندەکەیان  سێکی    کە  کە  ک��رد  هەست 
دەستداوە ،  لەو   دەقیقەیەوە  ئیتر زانیان کە  

زۆر  شت  لە گوندەکەیاندا  دەبێت   بگۆڕێت .
 

بە  پێویستی  خانوەکانیان  کە  زانیان   ئەوکات 
هەتا   قاییمترە  زۆر  و  سەربانی  بەرز   دەروازەی 
خۆی   ئارەزوی  بە   بتوانێت  »ئیستیبان«  ڕۆحی 
ماڵەکانەوە  بێتە  و  بگەڕێت    گوندەکەدا    بە 
بکەوێت  بەر  سەر دەرگاکان  ناوچەوانی  بێئەوەی 
وبڵێت  بچرپێنێت  ژێرەوە  لە  کەسێک   وبێئەوەی 

،گەمژەکە مرد .
کە   دا  بڕیاریان  گوندەکە   خەڵکی   ڕۆژەوە   لەو 
وەکو ڕێزێک  بۆ یادی »ئیستیبان«  ماڵەکانیان  
، شەرتیان  کەن  بۆیە   ڕەنگاوڕەنگ   بۆیەی  بە  
بیری  هەڵکەندنی  لە  بشکێنن  خۆیان  پشتی  کرد 
ئاو لە دڵی ئەو بەردانەدا ، بە درێژایی چەمەکان 
گوڵ بڕوێنن ، هەتا  لە  سەرلەبەیانیانی  سااڵنی 
کەشتیانەی  ئەو  دەریاوانی   وەختێک  داهاتودا   
باخچەکان   ب��ۆن��ی   ب��ە     ، ت��ێ��دەپ��ەڕن  ل��ێ��رەوە 
لە  کات  ناچار  دەری��اوان   ه��ەروا    ، لەخەوڕابن  
خۆی   ب��ە   کەشتیەکەوە     س���ەرەوەی  س��ەری 
وئەستەرالبەکەیەوە   بێتەخوارێ  ودەست  بۆ ئەو 
شاخە ڕاکێشێت کە  گوڵە پەمەییەکانی   بە ڕووی  
ئاسۆدا   باڵوبۆتەوە  بە هەموو  زمانەکانی دنیا 
بڵێت : )سەیری ئەوێ کەن  ،  دەریای  هێمن  و 
لێیە   ، ئەوێ  گوندەکەی  ڕووناکی خۆرەتاوی  

»ئیستیبان«ە (  .

مجموعە   - )ماركیزیات  ئینتەرنێت  س��ەرچ��اوە: 
قصص قصیرە(

www.maseera.com
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ئەنتۆلۆجیای  لە  لێكردبووم  داوای  نووسین  بە  یەكێك 
چیرۆكی مندااڵندا بەشداری بكەم. وەاڵمم دایەوە كە من 
چیرۆك نووسی مندااڵن نیم. ئەو وەاڵمی دامەوە كە یەكێك 
لە ڕۆمان نووسەكان, لەكۆنگرەیەكدا, یان لە پێشانگایەكی 
كتێبدا, یان لە كۆڕێكدا كە بەم دواییە گیراوە. وتوویەتی: 
لەسەر هەر نووسەرێك  پێویستە, بەالیەنی كەمەوە تاقە 
چیرۆكێك بۆ منداڵ بنوسێت. بیرم كردەوە بە پۆستەدا 
كارتێك بنێرم و تێیدا بنووسم كە من دەستەواژەی – 

لەسەر هەر نووسەرێك پێویستە – ڕەت دەكەمەوە.
شەوی پێشوو لەخەو هەستام, یان هەڵیان ساندم, نازانم 
چی بوو, دەنگێك لەژوورەكەدا, دەنگدانەوەیەكی نائاگا, 
لەسەر  قورس  پێیەكی  دەنگی  لەبابەتی  بوو  جیڕەیەك 

زەویەكی داریندا.
تا  لەو كاتەدا  بكات, گوێم گرت, هەستم كرد  پیاسە 
جیڕەكە  تر  جارێكی  دەك��رای��ەوە.  گوێم  زیاتر  دەه��ات 
هاتەوە. چاوەڕێی بووم. بۆئەوەی بزانم پیاسەكردنەكە لە 
ژوورێكەوە بۆ ژوورێكی ترە. بە ڕاڕەوەكەدا بەرەو دەرگاكەم 
هات. من نەشیشم پێیە دژی دز و نە دەمانچەیش لەژێر 
سەرینەكەمدایە. بەڵكو وەك ئەو كەسانە ترس دامدەگرێت 
كە ئیحتیاتی وەها دەخەن, شیشی پەنجەرەكەم وەك 

توێكڵ نەرمە, لەوانەیە وەك پێكی شەراب بشكێت ...
 ساڵی ڕابردوو ژنێك بە ڕۆژی نیوەڕۆ كوژرا لە ماڵێكدا 
لێكرد(.  گوزارشتیان  چۆن   ( دوورە  فرسەخ  دوو  كە 
سەگە دڕەكان پاسەوانی  بێوەپیاوێك و كەل و پەلی 
پیاوەكەیان  دەكرد,  شوێنەوارییەكانیان  كاتژمێرە  وەك 
خنكاند پێش ئەوەی كرێكارێكی پیاوم  بە چەقۆ بیكوژێت 
كە لەكارەكەی دەریكردبوو بێئەوەی كرێكەی بداتێ . من 
لە دەرگاكە ورد دەبومەوە, لەجیاتی ئەوەی بیبینم لە 

مامەوە  جێگیری  و  هێمنی  بە  دەكرد.  وێنام  مێشكمدا 
– پێشتر قوربانی بووم, بەاڵم دڵم پەلەپەلی بوو بە 
شێوەیەك كە لەسەر قەفەسی جەستەم دەلەرزی, چۆن 
لەكۆتاییدا هەستەكان لەگەڵ یەكتردا گونجان, كە تازە 
لە پشوو )نوستن( دەرچوو بوون! هەرگیز ناتوانم لەكاتی 
سەرقاڵیەكانی ڕۆژانەدا بەم وریاییە گوێ  بگرم, نزمترین 
دەنگم دەخوێندەوە, هەموو هەڕەشەیەكی چاوەڕوانكراوم 
دیاری دەكرد. بەاڵم زانیم كە من هەڕەشەم لێنەكراوە یان 
ئاوارتە نیم, كەسێك قورسایی نەخستبووە سەر پلێتەكان, 
جیڕەجیڕەكە لە ئەنجامی هاتوچۆی منەوە پەیدا ببوو, 
وێرانە  زەویەكی  لەسەر  نوستووم  تیایدا  خانووەی  ئەو 
لەژێر  خەوەكەمەوە.  جێگەی  لەژێر  دوور  دروستكراوە, 
زەمین, بناغەی خانووەكەدا, چاڵ و ڕاڕەوی كانی ئاڵتون 
لێدراون, كاتێك سەربانێك دەلەرێتەوە, جیادەبێتەوە و 
دەڕوخێت لە قوڵی سێ هەزار پێ لە خوارەوەدا, گشت 
خانووەكە لە شوێنی خۆی بەحاڵ دەجوڵێت, بە كاریگەری 
لە هاوسەنگی و دژە هاوسەنگی خشتەكانی, هەروەها لە 
خانووەكەی  كە  ئەو شووشەیەی  و  تەختە  و  چیمەنتۆ 
وەك كۆڵەكەیەك ڕاگرتووە كە لە چوار دەورمدان, ترپە 
شێواوەكانی دڵم كۆكردەوە وەك دوا ئاوازی نوسراو كە 
لە سەنتۆرێكەوە دەردەچێت, كە ڕەنگە لەوێ  بن, لە 
ژێرمەوە, لەناو زەوی, لەو ساتەدا. لەوانەیە ئەو  ئەو 
كۆچكەرانەی چاڵەی كە ڕووخان تیایدا ڕوویداوە, چۆڵ 
دڵۆپە  پەتەكانیەوە  و  لەت  ڕیشە  و  ڕەگ  لە  كرابێت, 
لە قوڵترین گۆڕدا گیریان  پیاوەكان  لەوانەشە  دەكات, 

خواردبێت.
نەمتوانی شوێنێك بدۆزمەوە كە بیرم بتوانێت لە جەستەم 
ئازاد بێت – بۆ ئەوەی بنومەوە. بەمشێوەیە چیرۆكم بۆ 

 نادین جۆردیمەر
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خۆم دەخوێندەوە, چیرۆكێك بۆ نوستن.
لە ماڵێكدا كە دەكەوێتە دەوربەری شار, ژن و مێردێك 
هەبوون زۆریان یەكتر خۆش دەویست, لە بەختیاریەكی 
زۆریان  هەبوو  بچووكیان  كوڕێكی  دەژیان,  بەردەوامدا 
خۆش دەویست, پشیلە و سەگێكیش كە منداڵەكە خۆ 
شیدەویستن. ئۆتۆمبیلێك و كەرەڤانەیەكیان هەبوو بۆ 
پشووەكان, حەوزێكی مەلەكردنی شوراكراو تا منداڵەكە 
و هاوڕێكانی لەكاتی یاریكردندا نەكەونە ناوی و بخنكێن, 
باخەوانێكی  لە ماڵەكەدا كارەكەرێكی متمانە پێكراو و 
گەڕۆك هەبوو كە دراوسێكە زۆر پشتگیری لێكرد. كاتێك 
خەریكبوو ژیانیان بەختەوەر بێت جادوبازێكی پیرەژنی دانا 
كە دایكی پیاوەكە بوو, ئاگاداری كردنەوە نەهێڵن هیچ 
كەسێك لەشەقامەكەوە بێتە ژوورەوە, ناویان لەكۆمەڵەی 
سودی پزیشكیدا بوو, سەگە ماڵیەكەیان مۆڵەتی هەبوو, 
لە ئاگر, و زیانەكانی الفاو و دزین پارێزراو بوون, لە 
لیژنەی چاودێری گەڕەكە ناوخۆییەكە )ئیبرهود وتش(دا 
بەشداربوون - دەرگاكەیان تابلۆیەكی پێوە بوو, لەسەری 
نوسرابوو: ئاگاداربە, لەسەر وێنە سێبەریەكەی مشەخۆرە 
گریمان كراوەكە كە دەمامك دار بوو, دەزانرا ڕەشە یان 
بوو كە خاوەن موڵكەكە  ئەوە  بەڵگەی  ئەمەش  سپی. 

ڕەگەز پەرست نییە.

یان  مەلەكردنەكە,  ح��ەوزی  خانووەكە,  بوو   مەحاڵ 
ئۆتۆمبیلەكە دژی بچووكترین گێرەشێوێنی زامن بكرێن, 
 . بەرقەرابوو  ئاسایش  تێكدانی  و  گێرەشێوێنی  چونكە 
بەاڵم ئەمە لەدەرەوەی شاردا ڕوودەدات. كە مرۆڤی لە 
ڕەنگێكی دیكە لێیە. ڕێنەدەدرا بەو كەسانە بچنە ژوورەوە 
متمانەیان  كە  نەبێت  باخەوان  یان  نۆكەر  وەك  تەنها 
پێدەكرا, لەبەرئەوە هیچ شتێك جێی مەترسی نەبوو. 
وەك مێردەكە بە ژنەكەی وت, سەرەڕای ئەوەش ژنەكە 
دەترسا كە ڕۆژێك لە ڕۆژان كەسانێكی وەك ئەوانە بێن بۆ 
شەقامەكە و تابلۆی ئاگاداركرنەوەكە بشكێنن, دەرگاكە 
ئەمە  وتی:  مێردەكە  ژوورەوە....  بێنە  وروژم  بكەنەوە 
قسەیەكی بێ  مانایە ئازیزەكەم, سەرباز و پیاوانی پۆلیس 
و گازی فرمێسك ڕێژ و چەك هەیە بۆ دوورخستنەوەیان 
– بۆئەوەی دڵخۆشی بكات چونكە زۆری خۆشدەویست, 

بە  دەكێشرا  بەرد  دەسوتێنران,  پاسەكان  لەبەرئەوەی 
ئۆتۆمبیلەكاندا. پیاوانی پۆلیس تەقەیان لەخوێندكارانی 
قوتابخانەكان دەكرد لەو گەڕەكە دوورانەوە كە نەدەبینران 
و نەدەبیستران. دەزگا ئەلەكترۆنیەكان بۆ كۆنترۆڵكردنی 
دەرگاكان دانرابوون. هەر كەسێك تابلۆی ئاگاداركردنەوەكە 
پێویستە  بكاتەوە  دەرگاكان  بدات  هەوڵ  و  لێبكاتەوە 
لەسەری دەست بنێت بەدوگمەكەدا و نیازی خۆی بڵێت 
و لە ڕێگەی ئەو مایكرۆفۆنەوە كە بەماڵەكە گەیەنراوە 
قسە بكات. ئەو ئامێرە سەرنجی كوڕە بچووكەكەی ڕاكێشا 
وەرگر  و  نێرەر  وەك  بۆیە  بچووكەكانیدا  هاوڕێ   لەگەڵ 

بەكاری هێنا لەیاری پۆلیس و دزدا. 
ئاژاوەكان سەركوت كران, بەاڵم  زۆر كرداری سوتاندن لە 
ناوچەكەدا ڕوویدا, دزەكان كارەكەرێكی متمانە پێكراوی 
كەسێكیان بەستەوە و خستیانە ناو مەخزەنێكەوە, ئەمە 
كارەكەرە  دەب��رد,  بەڕێوە  ماڵەكەی  كاروباری  كاتێك 
لەو  شڵەژا  منداڵەكە  و  ژن  و  پیاو  متمانەپێكراوەكەی 
بەرپرسیارێتی  كە  هاوڕێكەیدا هات  بەسەر  نەهامەتیەی 
موڵكی پیاو و ژن و كوڕێكی بچووك لەئەستۆ دەگرێت 
كاتێك ئەوان لەوێ  نین, وەك ئەمیش دەیكرد, بۆیە لە 
خاوەن ماڵەكە پاڕایەوە كە شیش بۆ دەرگا و پەنجەرەكان 
دابنێت.  ئاگاداركردنەوە  دەزگای  و  دزین,  دژی  دابنێت 
ژنەكە وتی ڕاست دەكات با بەقسەی بكەین. بەمشێوەیە 
ئێستا لە شیشی گشت دەرگا و پەنجەرەكانەوە ئاسمان 
و درەختەكان دەبینن لەو ماڵەدا كە بە بەختیاری دەژین. 
هەوڵیدا  بچووكەكە  ك��وڕە  ن��ازدارەك��ەی  پشیلە  كاتێك 
لەگەڵ  تاوەكو  سەربكەوێت  پانكەكەوە  لەپەنجەرەی 
منداڵەكەدا بچێتە جێگە خەوە بچووكەكەیەوە لەشەودا, 
وەك هەمیشە دەیكرد, دەزگای ئاگاداركردنەوەكە لەگشت 

ماڵەكەدا لێیدا.
زۆرجار دەزگای ئاگاداركردنەوەكە وەاڵمی دەدایەوە وەك 
دەزگاكانی ئاگاداركردنەوە دژی دزین لەماڵەكانی دیكەدا. 
كە پشیلە نازدارەكان یان مشكە قرتێنەرەكان دەیخەنە 

ئیش.
زیقنی  تیژی  دەنگێكی  بە  ئاگاداركردنەوە  دەزگاكانی 
میانەی  لە  ڕاهاتبوون  لەسەری  هەمووان  كە  لوشەلوش 
بەمشێوەیە  دەك���رد,  بانگ  یەكتریان  باخچەكانەوە 
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ژاوەژاوەكە خەڵكی ناوچەكەیان بەئاگا دەهێنایەوە زیاتر 
لە قیڕەی بۆق و دەنگە بێزاركەرەكەی زیك زیكە, لەژێر 
بە  دزەكان  ئەلەكترۆنیەكاندا,  دەزگا  ئاوازی  ڕوپۆشی 
مشار شیشە ئاسنەكانیان دەبڕیەوە و دەچوونە ماڵەوە 
دەزگاكانی ناردن, تەلەفزیۆن, كامێرا, ڕادیۆ, خشڵ و 
زێڕ و جل و بەرگیان دەدزی, هەندێك جار ئەوەندە برسی 
بوون هەرچی لە بەفرگرەكەدا بوایە لوشیان دەكرد, یان 
بەبێ شەرمانە دەوەستان و ویسكی ناو كۆگا و باڕەكانیان 
دەخواردەوە, كۆمپانیاكانی دڵنیایی پارەی یەك شووشە 
لینكۆریان نەدا, ئەمەش زیانێكە خاوەن موڵكەكە گەورەی 
دەكرد. دەیوت: دزەكان نرخی ئەوە نازانن كە دەیخۆنەوە.
پاشان كاتێك دێت خەڵكانێكی زۆر لەو ناوەدا دەسوڕێنەوە 
كە نۆكەر و باخەوان نین متمانەیان پێبكرێت چونكە ئیشیان 
پێنەكراوە, هەندێكیان سورن لەسەر كاركردن, گیا ڕواندن 
یان  بۆیەی بنمیچ, هەرشتێك گەورەم, خانمەكەم, بەاڵم 
ژن و پیاوەكە ئاگاداریەكەیان بیر كەوتەوە دژی كردنە 
هەندێكیان  شەقامەكەوە,  لە  كەسێك  هەر  ژوورەوەی 
شووشە  بە  شەقامەكەیان  و  دەخ���واردەوە  شەرابیان 

فڕێدراوەكان پیس دەكرد .
ژنەكە  و  پیاو  تاوەكو  كرد  چاوەڕێیان  تر  هەندێكی 
ئۆتۆمبیلەكە لێدەخوڕن بۆ دەرەوەی دەرگا ئەلەكترۆنیەكان, 
دانیشتبوون و قاچیان لەژێر ئەو درەختانەدا ڕاكێشابوو 
شوێنێكی  سەوز,  تونێلێكی  كردبووە  شەقامەكەی  كە 
هەندێك  دابوو,  تێكی  ئەوان  هاتنی  تەنها  بوو,  جوان 
جار لەبەردەم دەرگاكان لەژێر خۆری نیوەڕۆدا دەنوستن. 
ژنەكە نەیدەتوانی كەسێكی برسی ببینێت بۆیە نان و 
بەاڵم  دەن��ارد,  پێكراوەكەدا  متمانە  كارەكەرە  بە  چای 
دێنە  بەرەاڵن  ئەوانە  وتی  پێكراوەكە  متمانە  كارەكەرە 
ژوورەوە تاوەكو بیبەستنەوە و لە مەخزەنەكەدا بەندی 
بكەن, مێردەكەی وتی: ڕاست دەكات با  بەقسەی بكەین. 
تۆ بەنان و چاكەت هانیان دەدەیت, ئەوان بەدوای هەلدا 
سێ  پاسكیلە  شەوێك  هەموو  پیاوەكە  دەگ��ەڕێ��ن..... 
ژوورەوە,  دەبردە  باخچەكەوە  لە  منداڵەكەی  تاییەكەی 
دادەخراو  كە  هەر  پارێزرابوو,  بەباشی  ماڵەكە  چونكە 
لەم  تەنانەت  كردنەكەشەوە,  ئاگادار  دەزگ��ای  بەهۆی 
حاڵەتەشدا كەسێك دەتوانێت بە دیوارەكە یان دەرگاكەدا 

كە بەشێوەیەكی ئەلەكترۆنی داخراوە  هەڵگەڕێت و بچێتە 
ناو باخچەكەوە.

ژنەكە وتی: تۆ ڕاست دەكەیت. كەواتە پێویستە دیوارەكە 
بەرزتر بێت. ژنە جادوبازە داناكە, دایكی پیاوەكە, بۆ 
خشتە زیادەكان كرێی زیادەی دەدا وەك دیاری سەری 
ساڵ بۆ كوڕەكەی و ژنەكەی. منداڵەكەش جل و بەرگی 
بەاڵم  دەستكەوت.  خورافی  چیرۆكی  كتێبی  و  فەزایی 
ڕۆژی  بە  هەبوو  بڕین  ماڵ  هەواڵی  هەفتەیەك  هەموو 
نیوەڕۆ ونیوە شەو, لەبەرەبەیاندا, تەنانەت لەئاوابوونی 
خۆرە جوانەكەی هاویندا كاتێك خێزانێك نانی ئێوارەیان 
دەبڕان –  دووەم  لەقاتی  نوستن  ژوورەكانی  دەخوارد, 
لەكاتێكدا پیاو و ژنەكە باسی دوا ڕووداوی ماڵ بڕینیان 
لە دەوروبەرەكەدا ڕوویداوە, دیمەنی پشیلە  دەكرد كە 
نازدارەكەی منداڵەكە سەرنجی ڕاكێشان كاتێك بەزەحمەت 
بەو دیوارەدا سەردەكەوت, كە بەرزیەكەی حەوت مەتر 
بوو, پاشان زۆر بە تیژی و بەهۆی چڕنوكە تیژەكانیەوە 
بەسەر لێژاییەكەدا دەهاتە خوارێ, پاشان بە كلكی سوكە 
دروست  وایەرەكاندا  لەناو  خشەخشێكی  هەڵدا  بازێكی 
كرد, پاشان بەهاتن و چوونەكەی لەسەر دیوارە بۆیاخ 
كراوەكە بە سپی نیشانەی دادەنا, لەپاڵ ئەو دیوارەی 
بەسەر شەقامەكە دا دەڕوانێت پەڵەیەكی خۆاڵوی سوری 
پێوە بوو, دەشێت جێ پێی جۆرێك لە پێاڵوە شڕی 
ڕاكردن بێت وەك ئەوەی لە پێی بەرەاڵكاندا بینرا, كە 

كارمەند نین و  بە ئەنقەست ئەو پەاڵنە دانراوە.
سەگە  بچووكەكە  كوڕە  و  ژنەكەی  و  پیاوەكە  كاتێك 
نازدارەكەیان برد بۆ پیاسە بە شەقامەكانی گەڕەكەكەدا, 
نەوەستان تاوەكو  سەرسامی خۆیان دەربڕن بە دیمەنی 
جۆراوجۆر  پەرژینێكی  كە  باخەی  ئەو   یان  گوڵەكان 
بەدەوریدا كرابوو , دیوار, ئامێرەكان بەری گرتبوون, 
پیاو و منداڵە بچووكەكە و سەگەكە, شتێكیان بینی كە 
كەمتری تێچوو بوو, پێكهاتبوو لە پارچە شووشەی شكاو 
تۆڕێكی  كرابوو,  دیوارەكە  سەر  چیمەنتۆی  بە  تێكەڵ 
ئاسنی كە الكانی تیژ بوون, هەروەها پێكهاتەیەك كە 
لەگەڵ  جوانی نەخشەی بەندینخانەكە لەگەڵ نموونەی 
ڤیال ئیسپانیەكە بگونجێت )بزمارە بەیەكداچووەكان كە 
بەڕەنگی مێخەك بۆیە كرابوون( لەگەڵ عەرەبانە گەچیەكان 



158

بۆ ڕووكارە نیو كالسیكیەكان, بزماری 12 ئینجی, بە 
خەتێكی پێچاوپێچ, بە ڕەنگی سپی بۆیەكراو( هەندێك 
لە دیوارەكان تابلۆیەكی بچووكیان لەسەر هەڵواسرابوو, 
ناو و ژمارە تەلەفۆنی ئەو كۆمپانیایەی لەسەر بوو كە 
لەكاتێكدا  ئامێرانە.  ئەو  دانانی  و  بەستن  لە  بەرپرسە 
منداڵەكە و سەگە بچووكەكە بەرەو پێشەوە دەڕۆیشتن, 
ژن و مێردەكە دەیانویست خۆیان بەراود بكەن بە هەموو 
پێشهاتێك كە ڕوودەدات. دوای چەند هەفتەیەك لەبەردەم 
بكەن,  قسە  ئەوەی  بێ  دەوەستان  بەربەستێكدا  هەر 
هەردووكیان گەیشتنە یەك ئەنجام  كە تەنها یەك كەس 
شایەنی بیركردنەوەیە. هەرە ناشرینەكەیان ڕاستگۆتر بوو 
لە شێوازی سەربازگەی ئەشكەنجەدان. زەخرەفەی تێدا 
نییە, بەڵكو گوزارشت لە چاالكیەكی تەواو دەكات. بە 
درێژایی دیوارەكە دانرابوو. لە كانزایەكی ڕەقی پێچاوپێچ  
كە كەس  بە جۆرێك  هاتبوو,  پێك  تیژ  و  بریقەدار  و 
بە  یان  سەربكەوێت  پێیدا  كێشە  بێ  بە  نەیدەتوانی 
تونێلەكەیدا بڕوات, دەرباز بوونیش نەبوو, هەوڵدان بۆ 
دەرباز بوون دەبێتە هۆی خوێن ڕۆیشتنی زیاتر, تەڵەیەك 
زیاتر گۆشتەكە دەبڕێت و پارچە پارچەی دەكات.  كە 
ژنەكە تەماشای كرد و تەزویەكی پێدا هات, مێردەكەی 
وتی: تۆ ڕاست دەكەیت, هەركەسێك بێت دووجار بیر 

دەكاتەوە .... 
بەگوێی ئەو ئامۆژگاریەیان كرد كەلەسەر تابلۆیەكی بچووك 
نوسرابوو بەسەر دیوارەكەوە: ڕاوێژ بە ددانەكانی ئەژدیها 
دەدەنێ  تەواو  دڵنیاییەكی  كە  مرۆڤانەیش  ئەو  بكەن, 
شتێكی  چەند  هاتن  كرێكار  كۆمەڵێك  دوای��ی  ڕۆژی   .
پێچراوەیان دا بەسەر دیواری ئەو ماڵەدا كە پیاو و ژن 
و كوڕە بچووكەكە, سەگەكە, پشیلەكە, بە بەختیاری 
تێیدا دەژیان, تیشكی خۆر بەسەر ئەو نوكە تیژانەی  
كۆرنیشەكەوە دەبریسكایەوە كە دەوری ماڵەكەیان دابوو, 
پیاوەكە وتی گرنگ نییە, ژەنگ هەڵدێنێت, ژنەكە وتی 

تۆ هەڵەیت, زامنی دەكەن كە ژەنگ هەڵناهێنێت .
ژنەكە چاوەڕێی كرد, تاوەكو منداڵەكە ڕایكرد و یاری 
بكات پێش ئەوەی پێی بڵێت ئاگات لە پشیلەكە بێت.... 
پشیلە  هەمیشە  ئازیزەكەم  مەترسە  وتی:  مێردەكەی 
چاوەڕێ دەكات پێش ئەوەی باز بدات. بەڕاستیش لەو 

بچووكەكەدا  كوڕە  جێگەی  لە  پشیلەكە  ب��ەدواوە  ڕۆژە 
دەنوست و لەباخچەكەدا دەمایەوە, بێئەوەی هیچ هەوڵی 

تێكدانی ئاسایش بدات.
كوڕە  بۆ  خورافی  چیرۆكێكی  دایكەكە  ئێوارەیەكیان   
كە  كتێبەدا  لەو  بیخەوێنێت  تا  خوێندەوە  بچووكەكە 
جادوبازە پیرەژنە داناكە بەبۆنەی جەژنی لەدایك بوونەوە 
پێشكەشی منداڵەكەی كردبوو, لە ڕۆژی دواییدا منداڵەكە 
وەك شازادەیەك خۆی دەرخست كە بەرەنگاری جەنگەڵی 
ناو  بچێتە  تاوەكو  دەبێتەوە,  ترسناكەكە  وداڵە  دڕك 
كۆشكەكەوە و جوانكیلە نوستووەكە ماچ بكات و بەئاگای 
بێنێتەوە, پەیژەیەكی بۆ الی دیوارەكە ڕاكێشا, تونێلە 
الشە  بەشی  بوو  پان  ئەوەندە  ڕووناكەكە  پێچاوپێچە 
بچووكەكەی دەكرد پیایدا بچێت, كاتێك ددانە تیژەكانی 
و  قیژاندی  كرد,  گیر  دەستەكانی  و  سەر  و  ئەژنۆ  لە 
هەوڵیدا كەچی زیاتر لە شریتەكە گیر بوو, كارەكەرە 
متمانە پێكراوەكە و باخەوانەكە لەو ڕۆژەدا كاریان دەكرد, 
دەستی  قیژە  و  بینی  منداڵەكەیان  هاتن,  بەڕاكردن 
دا  بڕا كە هەوڵی  گەڕۆكەكە دەستی  باخەوانە  پێكرد, 
كوڕە بچووكەكە بێنێتە دەرەوە, پاشان پیاوەكە و ژنەكە 
هۆیەك  هەر  لەبەر  باخچەكە,  بۆ  هاتن  هەڵەداوان  بە 
)بەزۆری پشیلەكە بوو( دەنگی دەزگای ئاگاداركردنەوەكە 
لەگەڵ قیژەكەدا دەرچوو لەكاتێكدا ئەو بەشەی جەستەی 
منداڵەكە كە خوێنی لێ دەڕۆیشت لە وایەرە پێچاوپێچەكان 
و سویچ و شیشەكان دەكرایەوە, پاشان پیاوەكە و ژنەكە 
و كارەكەرە متمانە پێكراوەكە كە توشی هیستریا ببوو, 
و  هەڵگرت  منداڵەكەیان   – دەگریا  كە  باخەوانەكەش 

بردیانە ژوورەوە.

نادین جۆردیمەر
لەساڵی 1923دا لە باكوری ئەفەریقا لەدایك بووە .*

*چاالكەوانێكی سیاسی بوو , زۆری لەبارەی پەیوەندی 
نێو ڕادیكالیە سپیەكان و لیبرالیە ڕەشەكان نوسیوە 

*زۆرترین كاری خوێنراوەی ڕۆمانەكانی )میوانی بەڕێز( 
و ) پارێزكار( ە

*ساڵی 1991 خەاڵتی نۆبڵی وەرگرتووە .
سەرچاوە : كتێبی )القفزە (  وچیرۆكی تریش
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مران ٢٤ ژوین ١٩٢٠ پێنج شەممە
مرۆڤ دوای شەوخەوێکی ناخۆش لەوکاتە وریاترە کە خەوی خۆشی لێ کەوتبێت. دوێنێ کەمێک باشتر 
هەروا  ئاخر سەفەرەکە  نووسی.  ڤیەناوە  لەبارەی سەفەرەکەی  پڵیتانەم  و  هەڵیت  ئەو  بۆیە  نووستبووم 
بابەتێکی بێ بایەخ و مایەی گاڵتە نیە. دەبێت تۆ لەوە دڵنیابیت کە بە هیچ جۆرێک من سەرزەدە نایەم 
نیە.  ئاپارتمانەکەتم  هاتنە  نیازی  من  دەگرێت.  دام  لەرز  دەکەمەوە  لێ  بیری  کە  ئەمە شتێکە  بۆ الت. 
ئەگەر ڕۆژی پێنج شەممە لەڕیی پۆستی باوە1 نامەت بە دەست نەگەیشت ئەوا من لە پراگم. ئەوەندەی 
من ئاگاداربم لە وێزگەی خۆراوا دادەبەزم. )وابزانم دوێنێ شەو وێزگەی باشوورم نووسیبوو( بەاڵم ئەم 
لە  ڕادەبەدەر خۆم  لە  نیە  ئەوە  ئیتر  بەو مەرجەی کەمێک خەوتبێتم،  نیە. من  ئێستا گرنگ  مەسەلەیە 
کار بدزمەوە یان کەمتەرخەمی بکەم. لەم ڕوەوە ترست نەبێت. ئەوەندە بەسە سواری شەمەندەفەر بم و 
بەڕاستیی بگەمە شوێنی مەبەست. تەنیا سواربوونەکە بۆ من ناخۆشە. بۆیە خوات لەگەڵ )بێگومان نابێت 

ئەم ماڵئاوایی کردنە لە ڤیەنا بێت. لە نامەیشدا هەر دەکرێت(
ف

دەربارەی ناوی میلنا دەبێت بڵێم کە هیچ پەیوەندیەکی بە جوولەکایەتی و جەرمانیەتەوە نیە. ئەوانەی 
کە   2naserec بەڕێزان لە جوولەکەکانی چیک(  بێجگە  )دیارە  دەزانن  باشتر  هەموو  لە  زمانی چیک 
پەیوەندیان بە زمانی ئێمەوە نیە. بە پلەی دوەم خوێنەرانی ئەم باڵڤۆکە زمانی چیکی باشتر تێ دەگەن، 
بە پلەی سێیەم بەشداربوەکانی ئەم باڵڤۆکەکە من بە یەکێک لە خۆیان دەزانن. بۆیە من پێت دەڵێم تاقە 
شتێک کە لە زمانی چیکیدا لە میلناوە نزیک بێت بچووک کراوەی میلنکایە3. ئیتر تۆ الت پەسەندە یان 

نا ئەمە ڕای زمانناسانە.
یان  شەممە  سێ  دەکەم.  بۆ  تەلگورافت  پۆستەخانەوە  لە  یان  دەنووسم  بۆ  نامەت  ڤیەنا  گەیشتمە  کە 
چوارشەممە. بێگومان من پوول بە هەموو نامەکانەوە دەنێم. ئایا دیارنیە ئەگەر پوولەکانیان لە زەرفەکە 

کردبێتەوە4؟

مران ٢٥ ژوین ١٩٢٠ عەسری هەینی

1  جۆرە سیستمێکی پۆستیە 
2  ئاماژەیە بە باڵڤۆکێکی کۆڕی زانیاری و هونەری چیک کە بۆ پاراستنی زمانی چیک دامەزرابوو چەند زانایەک 

هەڵیان سووڕاندوە. و.ف
3  کافکا ڕای وایە میلنا ناوێکی التینیە. بچوک کراوەی میلنکایە کە وشەیەکی چیکیە بەمانای )دڵدار(.

4  گوایە میلنا حەزی بە پوول کۆکردنەوە هەبوە و پۆستەچیەکەیش هەروا.
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ئەمڕۆ گەوجانە شتێکم نووسی. هەنووکە هەردوو نامە ئازیز و پڕ لە سۆزەکەتم پێ گەیشت. من وەاڵمی 
هەردوو نامەکە بە ئامادەبوونی خۆم دەدەمەوە. ئەگەر شتێکی چاوەڕوان نەکراو - ناوەکی یان دەرەکی - 
نەیەتە پێش، من ڕۆژی سێ شەممە لە ڤیەنا دەبم. ئەگەر پێشتر پێت بڵێم لەکوێ چاوەڕێم بکەیت کارێکی 
ئاقاڵنەترە )وابزانم ڕۆژی سێ شەممە پشوە، لەوانەیە ئەو پۆست خانەیەی دەمەوێت لەوێوە تەلگورافت 
بۆ بکەم یان نامەت بۆ بنێرم ئەو ڕۆژە داخرابێت( بەاڵم ئەگەر بڕیاربێت هەر ئەمڕۆ، لەم چرکەساتەدا، 
ناوی شوێنێک بهێنم و بە ناچاریی بەردەوام و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ و سێ شەو، ئەو جێگایە ببینم کە چۆڵ 
و هۆڵ لە چاوەڕوانی گەیشتنی مندایە لە سەعاتێکی دیاری کراوی ڕۆژی سێ شەممەدا، ئەوە دەخنکێم. 
میلنا! ئایا لە دنیادا جێگایەکی وا بوونی هەیە ئەوەندەی من پێویستیم پێیەتی بە ئارام بێت؟ ڕۆژی سێ 

شەممە وەاڵمی ئەمەم بدەرەوە.
ف

نامەی کارتی پۆستی ڤیەنا ١٩٢٠/٦/٢٩
سێ شەممە سەعات ١٠

پێ ناچێت ئەم نامەیە پێش سەعات 12 بگات. یان لەوانەیە بەدڵنیایەوە هەر نەگات. ئێستا سەعات دەیە. 
لە  و  ڤیەنام  لە  من  هەرچەندە  چونکە  لەوەدابێت.  خۆشیەکەی  ڕەنگە  بەیانی.  سبەی  دەکەوێتە  کەواتە 
کافەیەکی نزیک بە وێزگەی باشوور دانیشتووم )ئیدی ئەمە چ جۆرە کاکاوێکە. ئەمە چ جۆرە شیرینیەکە؟ 
نەخەوتووم.  دوو شەوە  لێرەنیم.  بەتەواویی  من  ئەمانەیشدا  هەموو  لەگەڵ  دەژیت؟(  شتانە  بەم  تۆ  ئایا 
هەرچەندە نازانم لە ئوتێل دیوای نزیک بە وێزگەی باشوور، کە لە پاڵ گەراجێکدام دەتوانم بنووم یان نا. 
لەمە چاکتر بۆ من ڕی ناکەوێت کە بڵێم: بەیانیی چوارشەممە سەعات 1٠ لەبەردەم ئوتێلەکەدا چاوەڕێت 
منییش  نەکەیت.  گیرم  غافڵ  پەناوە  لە  یان  پشتەوە  لە  دەبیتەوە  نزیک  لێم  کە  داواکارم  میلنا.  دەکەم 
بەڵێنت پێ دەدەم ئەو کارە نەکەم. ڕەنگە ئەمڕۆ لە دیمەنەکان بڕوانم: شەقامی لرشن فلدر، پۆستەخانە، 
ترییش.  و شتی  ژنە خەڵوزفرۆشەکە  فلدر،  لرشن  تا شەقامی  باشوورەوە  وێزگەی  لە  دەرەوە  گۆڕەپانی 

هەرچیەکی دی کە نابینرێت.
خۆشەویستەکەت

پراگ ٤ ژوالی ١٩٢٠ یەک شەممە
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بۆیە  میلنا!  بنووسم.  دەمەوێت  بەاڵم  بنووسم.  تر  هیچی  ناتوانم  من  لەمە  بێجگە  میلنا،  میلنا،  میلنا، 
ماندوو  چۆن  دەبێت(  هەروا  سبەینێش  )لەڕاستیا  دووری  و  شەکەتی  پڕوزکێ،  پەلە  و  تەنیا  بە  ئەمڕۆ 
نابم؟ بەڵینی سێ مانگ پشوو بە نەخۆش دەدەن و کەچی تەنیا چوار ڕۆژی دەدەنێ. کەمێک لە سێ 
شەممە و چوارشەممە و تەنانەت لە بەیانی و عەسرەکانیشی لێ دەکرایەوە. ئیتر ناهەقم نیە بڵێم هێشتا 
بەتەواویی چاک نەبوومەتەوە؟ ئایا هەقی خۆم نیە؟ میلنا )کاتێک کە تۆ لەوێ بە هەر هۆیەکەوە بێت لە 
پێخەفێکی چۆڵ و بەدبەختا لە خەونێکی قووڵدا ئارام بیت، کاتێکیش ئارام و ناهوشیار لە ڕاستەوە بۆ 

چەپ سووڕبخۆیت و ڕووت لە دەمی من بێت، ئەم قسەیە بە گوێی چەپتا دەکەم...
سەفەر؟ لە سەرەتادا شتێکی زۆر سادەبوو. مەحاڵ بوو بتوانیت لە ڕێگا ڕۆژنامە بکڕیت. بەڵگەیەکە بۆ 
هەاڵتن. تۆ ئیدی لەوێ نەبوویت. هەموو شتەکان باش بەڕیوە دەچوون. من سواربوومەوە. شەمەندەفەرەکە 
دوای  دەڕۆیشتن.  باش  شتەکان  هەر  هێشتا  کرد.  خوێندنەوە  ڕۆژنامە  بە  دەستم  من  جووڵە.  کەوتە 
چرکەساتێک وازم لە خوێندنەوە هێنا، ئەوە ئەو کاتە بوو کە تۆ لەپڕێکدا لەوێ نەمابوویت. یان باشتری 
ئامادەگیە  ئەم جۆرە  بەاڵم  دەکرد.  بوونت  بە  هەستم  بوونی خۆمەوە  هەموو  بە  بوویت.  لەوێ  تۆ  بڵێم 
لەگەڵ چوار ڕۆژەکەدا زۆر جیاوازبوو. یەکەمجارم بوو خووی پێوە بگرم. دیسان کەوتمەوە خوێندنەوە، 
بەاڵم یاداشتەکانی هیرمان بار لە باسی باد کروزندا نزیک بە گرین لەسەر دانوب دەستی پێ دەکرد. لەوێدا 
دەستم لە خوێندنەوە هەڵگرت. لێ کە تەماشای دەرەوەم کرد شەمەندەفەرێک تێپەڕی وشەی »گرین«ی 
پێوەبوو. تەماشای ناو واگۆنەکەم دەکەم. بەڕێزێک بەرانبەرمە و باڵڤۆکی »نارونی لیستی« ڕۆژی یەک 
لێ  باڵوکراوەکەی  دەکەوێت.  یزنسکا5  ڕوزینا  پەراوێزێکی  بە  چاوم  دوورب��ەدوور  دەخوێنێتەوە.  شەممە 
وەردەگەرم و هەر ئاوا دەست بە خوێندنەوەی دەکەم. لەوکاتەدا بەرانبەر بە ڕوخسارت، تەواو وەک ئەو 
کاتەی لە وێزگەکە ماڵئاواییت لێ کردم دانیشتووم. ئەوەی وێزگەکە هێند سروشتی بوو کە هەرگیز پێشتر 
شتی وام نەدیبوو. خۆر تاریک دەبێت، بەاڵم نەک بەهۆی هەورەوە بەڵکوو هەر خۆی تاریک دەبێت. چی 

تر بڵێم؟ نە هەناسە بوار دەدات و نە دەستیش فەرمان قبووڵ دەکات 
خۆشەویستەکەت

سبەینێ چیرۆکێکی تری ئەم سەفەرە سەیرە دەست پێ دەکاتەوە.

پراگ ژوالی ١٩٢٠ یەک شەممە
پۆستەچی ئەم نامەیەت بۆ دێنێت )تکایە خێرا بیدڕێنە، نامەکەی ماکسیش هەر وا لێ بکە( ئەو وەاڵمێکی 

Ruzena Jesenaka  5 ناوی خوازراوی میلنا لە چیرۆکە خۆماڵیەکانیدا.
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خێرای گەرەکە، من دەنووسم سەعات 9 لەوێ دەبم، ئەوەی دەمەوێت بیڵێم زۆر ڕوونە. بەاڵم بەڕاستیی 
پێخەفم  پۆستەچی  لەباتی  ماڵەوە  دەگەیشتمە  کە  بهێنایە6  ژنم  ئەگەر  جا  وای  ئای  بڵێم.  چۆنی  نازانم 
لە  خۆشاردنەوە  لەڕێی  مەگەر  نەدات،  پێ  هەرگیز  ڕۆیشتنت  ڕێگای  کە  بوارئاسا  پێخەفێکی  دەبینی، 

ڕاڕەوێکی ژێر زەویی میترودا بۆ ڤیەنا. 
وا بە خۆم دەڵێم تا خۆم بەوە قایل بکەم کە ئەو کێشانەی لە پێشمدان چەندە ئاسانن.

خۆشەویستەکەت
ماڵەدا دەکەم،  ئەو  بەرامبەر  لە  بەم کارە کاتێک سەر و خواری شەقامەکە  بۆ دەنێرم. دەڵێیت  نامەت 

دەتوانم تۆ لە خۆم نزیک بکەمەوە.
پراگ ٤ تا ٥ ژوالی ١٩٢٠ - یەکشەممە سەعات ١١:٣٠ 

 7)3(

من هیچ نەبێت ژمارە لەسەر نامەکان دادەنێم. تا بەوجۆرەی ئەو ڕۆژە کە من لە باخچە بچووکەکەدا تۆم 
لێ ون نەدەبوویت. هیچ یەکێک لەم نامانەیش نەتوانن لە تۆ ون بن. دەبێت هەموویان پێت بگەن.

بەهەرحاڵ، هەرچەندە بە گشتی هەمووشتێک ئاشکرایە و ئەوەی پەیوەندیی بە منەوە بێت بە ڕوونی دەرم 
بڕیوە. ناکەومە وردەکاریەوە تەنیا ئەوە نەبێت کە ئەو8 لەبارەی من و تۆوە تەنانەت دووربەدووریش بێت 
نەمابوو.  هاودەردیی و سۆزم  هەبوو کە هەستی  ڕوونیدا  لە  زێدەڕۆییم  ئەمەندە  نەدیوە.  لێ  تووڕەبوونم 
نەگۆڕێت.  لەوانەیشە  و  نەگۆڕاوە  هیچ  تۆدا  و  من  لەنێوان  کە  بڵێم  گۆیانە  ڕاست  توانی  ئەوەندەم  هەر 
مەگەر - ئیتر بەسە - ڕووداوێکی تەواو بەدفەڕە. ئەمە کاری خوێن ڕێژە نەک من. تەنیا شتێک هەیە پێت 
بڵێم میلنا. ئەگەر بەڕاستیی ئەو نەخۆش بێت )تەندروستیی هەرگیز باش نەدەهاتە بەرچاوم و بێ ئەنداز 
نائومێد بوو. سبەی بەیانی ناچارم بچمەوە بۆ بینینی( بەڵێ، ئەگەر ئەو نەخۆش بکەوێت یان شتێکی تری 
لێ ڕووبدات، ئیدی من هیچم بۆ ناکرێت. چونکە تاقە کارێک کە من دەتوانم بیکەم ئەوەیە هەقیقەتەکەی 
پێ بڵێم و بەردەوامیش بم لەسەری. هەقیقەت نەک تەنیا هەقیقەت بەڵکوو شتێک لەو زیاتر )هەقیقەت( 
شتێک  ئەگەر  دەیڵێمە،  تریش  جارێکی  بۆیە،  تۆم.  نوقمی  پیاسەدەکەم  ئەودا  لەگەڵ  ئەوکاتەی  ئەوەیە 

ڕوویدا، ئەوکاتە میلنا، پێویستە بێیت.
ف.

قسەی بێ مانا، بێگومان تۆ هەر لەبەرئەوە نایەیت.
لەوانەیە  ئاگاداریی بکە.  ئاپارتمانەکەت بۆ دەنێرم. تکایە باش  ناونیشانی  باوکم(ت بە  سبەی )نامە بۆ 

6  پێ دەچێت مەبەستی لە هێنانی )ژولی وریزکی( دوەم دەزگیرانی کافکا بێت.
7  ژمارە دانان لەسەر نامەکان لەالیەن خودی کافکاوە کراوە، لەم دەقانەدا ژمارە 1 و 2 نیە. و.ف.

8  پێ دەچێت ئاماژەبێت بە ژولی وریزکی دەزگیرانی کافکا
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ڕۆژێک بڕیاربدەم بیدەمە باوکم. ئەگەر کرا مەهێڵە کەسی تر بیخوێنێتەوە. لەکاتی خوێندنەوەیدا هەوڵ 
بدە هەموو فێڵ بازیەکانی پارێزەرێکی بەرگری کەری تیا بدۆزیتەوە. ئەمە نامەی پارێزەرێکی بەرگیریکارە. 

کاتێک ئەوە دەکەیت هەرگیز ئەمە و »شتی«ە گەورەکانی تریشت لەبیرنەچێت.

پراگ ٥ ژواڵی ١٩٢٠ - بەیانیی دووشەممە
)4(

ئەمڕۆ بەیانیی زوو نامەی ڕۆژی هەینیتم بە دەست گەیشت و پاشان نامەی شەوی هەینیش. ئای کە دەم و 
چاوت لە وێزگەی ڕێگای ئاسندا چەند ئازیز و خەمباربوو. یەکەم نامەت زۆر خەمگین بوو. خەمگینیەکەی 
لەبەر ئەوەنا کە ناوەرۆکەکەی چی بوو، بەڵکوو بەهۆی ئەوەوە کە کاتەکەی تێ پەڕیبوو. نامەکە ڕاستەوخۆ 
پەیوەندیی بە ڕابووردوەوە هەبوو. پێکەوە لە دارستاندا، پێکەوە لە دەرەوەی شار، پێکەوە سواربوون. 
چۆن کۆتایی هەموو ئەمانە وێنا دەکرێت. بە پاڵ یەکەوە سواربوون لە ناوەڕاستی شەقامە بەردینەکاندا 
و گەڕانەوە بە کۆاڵنەکاندا کۆتاییان نیە. لەگەڵ ئەوەیشدا ئەم قسەیە کە ئەمانە بێ کۆتا بن گاڵتەیەکی 
گەوجانەیە. بەڵگەکانی ئێستا لە بەرانبەری مندان. چەند نامەیەک کە هەر ئێستا خوێندنمەوە. بەخێرهاتن 
و ساڵوکردن لە سەرۆک )لەباتی ئەوەی فەرمانی دەرکردنم بدات( و چەند نامەیەکی تر کە لەم ال و لەوالوە 
باڵوبۆتەوە. لە هەموو ئەم ماوەیەدا زەنگێکی بچووک لە گوێمدا لێ دەدات کە زمان حاڵەکەی بەم جۆرەیە: 
))ئیدی میلنا لەگەڵ تۆدا نیە(( هەرچەندە زەنگێکی بەتوانای تر لە جێگایەکی ئاسمانەوە بە زمانی حاڵ 
دەڵێت: ))ئەو واز لە تۆ ناهێنێت(( بەاڵم زەنگە بچووکەکە بەڕاستی لەگوێمدایە و نامەیەکی ترییش کە 
پەیوەندیی بە شەوەوە هەیە و نازانیت بۆ ناتوانیت بیخوێنیتەوە. نازانم بۆ ناتوانم سنگم بکەمەوە و بەپێی 

پێویست هەوا هەڵمژم. نازانم بۆ ناتوانم ئەوەندە لە تۆ دووربم.
لەگەڵ ئەمانەیشدا سکااڵ ناکەم. ئەمانە گلەیی نین و من بەڵێنی تۆم الیە.

ف.
من چیرۆکی )ژەنیارە هەژارەکە(ت بۆ دەنێرم. لەبەرئەوە نیە کە چیرۆکەکەم زۆر ال گرنگ بێت )هەرچەندە 
لەبەرئەوەی  ئاهەنگە  بێ  گەلێک  ڤیەناییە.  زۆر  ئەوەی  لەبەر  بەڵکوو  وابوو(  لەمەوبەر  ساڵێک  چەند 
دەڕوانی  ئێمەی  لە  سووکەوە  چاوی  بە  میللیەوە  باخچەی  لە  ئەو  لەبەرئەوەی  گریان.  دەخاتە  مرۆڤ 
)من و تۆ! چونکە تۆ بە پاڵ منەوە پیاسەت دەکرد میلنا. بیری لێ بکەوە. تۆ بەپاڵ منەوە پیاسەت 
کارەکەیدا  لە  بوو کە  لەبەرئەوەیش کە عاشقی کچێک  و  بورۆکراسیە  زۆر  ئەو  لەبەرئەوەیش کە  دەکرد( 

سەرکەوتووبوو.
دەمزانی  پێشتر  نیت.  فریشتە  تۆ  کە  بڵێ  پێم  پاشان  بگرە.  سەفەرەکەم  دەنگوباسی  لە  گوێ  ئێستا 
ڤیزەکەی نەمسام لەپێش دوو مانگەوە بەڕاستی و بە مەجازییش تەواو بوە. بەاڵم لە مران پێیان وتبووم 
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پێویستم بە ڤیزە نیە. لەڕاستیدا بۆ هاتنە نەمسا 
ئەوکاتەی  بۆیە  ڕێ.  نەهاتە  کێشەیەکم  هیچ  من 
هەڵەیە  ئەم  ئاگاداریی  بەتەواویی  بووم  ڤیەنا  لە 
کارمەندەکانی  لە  یەکێک  گموند،  لە  لێ  نەبووم. 
زوو  بوو  تیژ  و  توند  الوێکی  کە  ڤیزە،  ئۆفیسی 
الوە.  خستە  ڤیزەکەمی  کرد.  هەڵەکە  بە  هەستی 
بارم  نەبم.  من  هەمواندا  بە  ڕۆیشتنی  مۆڵەتی 
دەکەن.  بێزارم  )ب��ەردەوام  خراپتربوو  پێشوو  لە 
یەکەم  ئەمە  سەفەرەکە  دوای  بێت  هەرچۆنێک 
لە  گوێ  نیم  ناچار  بۆیە  ئۆفیسەکە،  هاتبمە  ڕۆژە 
چەنەبازیەکەی بگرم. بەردوامییش یەکێک دێت بۆ 
لە  تۆ  لەڕاستیدا  دووربخاتەوە.  تۆ  لە  من  ئەوەی 
کەسانە  جۆرە  ئەو  میلنا  بەاڵم  دووربخاتەوە.  من 
هەرگیز(  کەسێک،  هیچ  وانیە؟  سەرکەوتوونابن، 
لەدواییدا  بەاڵم  بوو.  جۆرە  بەو  دۆخەکە  بەڵێ، 
کاریگەریی تۆ هاتە ئاراوە. یەکێک لە پاسەوانەکانی 
ڕاست  میهرەبانی،  )کەسێکی  پەیدادەبێت  سنوور 
قاتی  بەرەو  بەزەیی(  بە  گەلێک  نەمساوی،  گۆ، 
سەرەوە ڕێنماییم دەکات. لەوە بەدواوە پاش ئەوەی 
بە ڕاڕەوەکاندا تێ دەپەڕین، دەگەین بە چاودێریی 
کەری سەر سنوور. لەوێ ژنێکی جوولەکەی ڕۆمانی 
وەستاوە و ڤیزەکەی ئەوییش وەک ئەوەی من کەم 
و کورتی تیایە. ئەی فریشتەی پاسەوانی جوولەکە، 
لەوانەی تۆ بە نهێنی لەوێت  سەیر ئەوەیە یەکێک 
هێشتا  دژەکان  هێزە  بەاڵم  دەردەکەوێت،  داناوە 
گەورەکە  چاودێرە  بەتوانان.  و  هەیە  دەستەاڵتیان 
و  الواز  )هەردووکیان  بچووکەکەی  یارمەتیدەرە  و 
چاو  و  دەم  لەوساتەدا  کەم  النی  و  زەرد  ڕەنگ 
چاودێرەکە  وەردەگرنەوە.  گوزەرنامەکە  ترشاون( 
بۆ  )بگەڕێنەوە  دەڵێت:  پێ  مەبەستەکەیان  خێرا 

ڤیزەیەکی  پۆلیس  بەڕێوبەرایەتی  بۆ  بڕۆن  ڤیەنا، 
پێ  زیاترم  لەوە  من  وەربگرن(  گەڕانەوە  بۆ  تازە 
بۆ  کارە  ))ئەم  بڵێم:  جارێک  چەند  کە  ناکرێت 
ڕقەوە چەند  و  قین  بە  ترسناکە(( چاودێرەکە  من 
تۆ  الی  بەتەنیا  ))ئەوە  دەداتەوە:  وەاڵم  جارێک 
ڤیزە  تەلگورافەوە  بەهۆی  ناکرێت  ))ئەی  وایە(( 

ئامادە بکرێت؟((
- نەخێر! نابێت.

هەمووی  دەچێت  تێ  هەرچیەکی  ئەگەر  ئەی   -
بدەم؟

- نا، نابێت.
- ئەی لێرە دەستەاڵتێکی بااڵترنیە؟

- نا، نیە.
دەبینێت  ئ��ازارەوە  و  ناڕەحەتی  بەو  من  کە  ژنەکە 
لە  داوا  وەستاوە،  بێدەنگ  شکۆمەندانە  خۆیشی  و 
بە  ڕۆیشتن  ڕێگای  نەبێت  هیچ  دەکات  چاودێرەکە 
من بدات، هەوڵێکی بێ سوودە میلنا. بەم شێوازە 
لەو شەڕە ڕزگارم ناکەیت. دەبێت تا بەڕیوەبەرایەتی 
گوزەرنامە بە پێ بگەڕێمەوە و شتەکانم بێنم. بۆیە 
بکەم.  سەفەرەکە  ناتوانم  جۆرێک  هیچ  بە  ئەمڕۆ 
سنوور  کەریی  چاودێری  ژووری  لە  ئێمە  هەنووکە 
ناتوانێت  پاسەوانەکەیش  تەنانەت  دانیشتبووین، 
بڵێت  نەبێت  ئ��ەوە  تەنیا  بکات.  بۆ  کارێکمان 
قسانە.  جۆرە  لەم  هتد...  کارناکەون  لە  بلیتەکان 
چوەتە  و  ک��ردوە  خ��ۆی  قسەی  دوا  چ��اودێ��رەک��ە 
نووسینگە تایبەتیەکەیەوە. تەنیا هاوکارە بچووکەکە 
خۆمم:  لێکدانەوەی  خەریکی  من  ماوەتەوە،  هێشتا 
شەمەندەفەری دوایی کە بۆ ڤیەنا دێت سەعات دەی 
پاش نیوەڕۆ دەجووڵێت )سەعات دوو نیوی بەیانی 
دەگات، هێشتا جێ گازی چنگنەکانی ئوتێل ڕیڤام 
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پێوەیە. باری ژوورەکەم لە وێزگەی فرانز جوزف 
باهنهوف چۆن دەبێت؟ بەاڵم بەهەرحاڵ ژوورێکم 
دەست ناکەوێت. پاشان من )بەڵێ، سەعات 2:5( 
دەکەم  ژوورێ��ک  داوای  و  فلدر  لرشن  بۆ  دەڕۆم 
دەبێت  چی  بەیانی(  پێنجی  سەعات  )بەڵێ، 
بەیانیی  ئەوەی  بۆ  بچم،  هەردەبێت  من  باببێت. 
تۆ  )ب��ەاڵم  وەربگرم  ڤیزەکەم  دووشەممە  ڕۆژی 
بڵێی یەکسەر ڤیزەکەم بدەنێ نەمخەنە ڕۆژی سێ 
شەممە؟( پاشان دێم بۆ الت، لەبەردەم دەرگایەکدا 
کە تۆ دەیکەیتەوە غافڵگیر و سەرسامت دەکەم. 
ئای وای، لەو شوێنەدا هەموو بیرۆکەکان دەوەستن 
و پاشان دووبارە زیندوو دەبنەوە: دوای شەوێکی 
بێت؟  چ��ۆن  حاڵم  دەب��ێ��ت  ش��ەم��ەن��دەف��ەر  ن��او 
دیسانەوە دەبێت عەسر بەپەلە سەفەرێکی شانزە 
سەعاتی تر بکەمەوە. کە دەگەمەوە پراگ دەبێت 
ئۆفیسەکەیش  سەرۆکی  هاتبێت؟  بەسەر  چیم 
داوای  تەلگورافەوە  بەهۆی  ئێستا  دەبێت  کە 
درێژکردنەوەی مۆڵەتەکەم بکەم چیم پێ دەڵێت؟ 
تۆ هەرگیز ناتەوێت ئەم پێش هاتە ڕووبدات بەاڵم 
من  نیە.  تر  کارێکی  هیچ  دەوێت؟  تۆ چیت  ئەی 
کارەکە  کەمێک  کە  ڕێگایەک  تاقە  دەچم  بۆ  وای 
بەسەربەرم  گموند  لە  ئەوەیە شەو  بکات  ئاسانتر 
 ، جۆرەیان  بەم  بێم.  ڤیەنا  بەرەو  زوو  بەیانی  و 
هێوریی  بە  دەتوانم  شەکەتم  زۆر  کە  لەوکاتەدا 
لە  ڤیەنا  ب��ەرەو  بەیانیی  شەمەندەفەری  داوای 
هەیە  شەمەندەفەرێک  تاقە  بکەم.  بەردەستەکە 
لە سەعات 5:3٠ بەیانی دەکەوێتە ڕێ و سەعات 
11 دەگات. زۆرباشە، من و ئەو ژنە ڕۆمانیە بەو 
شەمەندەفەرە دێین. بەاڵم لێرەدا لەپڕێکدا قسەکان 
بەهەرحاڵ  نازانم چۆن.  دەچن.  تر  الیەکی  بەرەو 
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یارمەتیمان  پێ دەچێت شاگردە بچووکەکە بیەوێت 
بدات. ئەگەر ئێمە شەو لە گموند بەسەربەرین، ئەو 
دەهێڵێت  دانیشتوە  نووسینگەکە  لە  تەنیا  بە  کە 
سواری  پ��راگ  ب��ەرەو  بێدەنگیی  بە  هەرئاوا  ئێمە 
شەمەندەفەری ئاسایی ببین. ئەوکاتە ئێمە سەعات 
4 دوای نیوەڕۆ دەگەینە پراگ. زۆرچاکە، تاڕادەیەک 
بۆ  تەلگورافێک  هەردەبێت  من  چونکە  باشە.  زۆر 
ئێمە  دەگات.  چاودێرەکە  بەهەرحاڵ  بکەم.  پراگ 
کۆمیدیایەک  ڤیەنادا  شەمەندەفەرەکەی  لەناو 
دەکات.  دەرمان  بەردەستەکە  پاشان  سازدەکەین. 
پێویستە لە عەسرا ئێمە بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر بە 
هەموو  وایە  ڕام  کوێرانە  من  ببینین.  ئەو  دزی��ەوە 
بەڕاستیی  کە  لەکاتێکدا  تۆن،  کاری  شتانە  ئەم 
بێجگە لە هێرشی هێزە نەیارەکان چی تر نیە بەم 
جۆرە، من و ژنە ڕۆمانیەکە هێدی هێدی لە وێزگەکە 
ئیکس  شەمەندەفەرە  )ئ��ەو  دووردەک��ەوی��ن��ەوە. 
پریسەکە دەبوا ئێمەی بگەیەنایەتە پراگ هێشتا لێرە 
وەستاوە، گومرگی شتەکان زۆر دەخایەنێت( تا شار 
بەاڵم دەڵێن دوو  ئاوا!  ماوەکە چەندە؟ سەعاتێک. 
ئوتێل لە نزیکی وێزگەکەیە. دەچینە یەکێکیان. لە 
نزیک ئوتێلەکانەوە هێڵێکی ئاسن تێ دەپەڕێت. بۆ 
ئەوەی بگەیتە ئوتێلەکان دەبێت بەسەر ئەو هێڵەدا 
تێپەڕین. بەاڵم لەوکاتەدا شەمەندەفەرێکی بارهەڵگر 
خێرا  دەمەوێت  من  کە  لەوکاتەدا  دەبێتەوە.  نزیک 
بپەڕمەوە ژنەکە بۆ دواوە ڕامدەکێشێت. دەوەستین 
بکەین.  چاوەڕێ  ناچارین  دەگیرێت.  ڕێگاکەمان  و 
ئێمە بیر لەوە دەکەینەوە کە هەر ئەم بەدبەختیەمان 
ئەگەر  لێرەدایە.  کارەساتەکە  ب��ەاڵم  ب��وو.  ک��ەم 
یەکشەممە  ڕۆژی  من  نەدایە  ڕووی  دواکەوتنە  ئەم 
نەدەگەیشتمە پراگ؟ تۆ دەزانیت )هەر بەو جۆرەی 

کە تۆ لە وێزگەکەی خۆراوا لەم ئوتێلەوە بە ڕاکردن 
دەرگای  لەم  وائێستا  تر(  ئوتێلێکی  بۆ  دەچوویت 
دەکرد  ڕات  بەهەشت  دەرگای  ئەو  بۆ  بەهەشتەوە 
لەو  چونکە  بکەیت.  بۆ  کارئاسانیم  ئ��ەوەی  بۆ 
لە  لەکاتێکدا  تۆ  پاسەوانەکەی  فریشتە  کە  ساتەدا 
وێزگەکەوە تا ئێرە بە هەناسەبڕکێ دوامان کەوتوە 
و هاوار دەکات: ))بگەڕینەوە. چاودێرەکە مۆڵەتی 
ئایا  ئەمە دەکرێت؟  ئایا  پەڕینەوەتان پێ دەدات(( 
دەبێت  دەک��ات.  وشک  گ��ەروو  وا  شتی  دەکرێت؟ 
دەجار لە پاسەوان بپاڕێیتەوە بۆ ئەوەی پارەمان لێ 
وەربگرێت. هەنووکە دەبێت بە ڕاکردن بگەڕێینەوە. 
بێنین  چاودێرەوە  نووسینگەکەی  لە  شتەکانمان 
بەرەو  پاشان  و  گوزەرنامەکە  ئۆفیسی  ئەوالی  بۆ 
تۆ  پێویستە  ئەمەوە  لەدوای  بەاڵم  ڕاکەین.  گومرگ 
من  ئیتر  کە  کاتێک  دابێت:  ئەنجام  هەمووشتێکت 
مەکەکانم،  و  شت  بارکردنی  دوای  بکەومە  ناتوانم 
لە  کاتێک  دەردەکەوێت.  پەنامدا  لە  بارهەڵگرێک 
ئۆفیسی گوزەرنامە ئاپوورەی خەڵکەکە بەرەو دواوەم 
لە  کاتێک  بۆ دەکاتەوە.  ڕیگام  پاسەوانێک  دەبات، 
بێت  لێ  ئاگام  خۆم  ئ��ەوەی  بێ  گومرگ  ئۆفیسی 
قوتووی دوگمەی سەر کراسەکەم کە لە زێر دروست 
و  دەیدۆزێتەوە  کارمەندێک  دەبێت،  ون  لێم  کراوە 
بۆم دەهێنێتەوە. ئێمە سواری شەمەندەفەر دەبین و 
زوو بەڕێ دەکەوین. سەرئەنجام ئارەقەی سەرووڕووم 

پاک دەکەمەوە. هەمیشە لەگەڵمابە.
ف.

سەرچاوە: نامەهای بەمیلنا
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کە  دەنووسێت،  شیعر  جۆرێ  بە  مەچادۆ  ئەنتۆنیۆ 
دەردەک��ەون  وا  ناسینیان،  و  وردبوونەوە  لێ  پاش 
نزیکمانەوە  زۆر  هاوڕێیەکی  لەالیەن  بن  وشەگەلێک 
لە  ش���اراوە  )ئێمە(یەکی  هەمیشە  ن��ووس��راب��ن. 

شیعرەکانیا ئامادەیە:

دوێنێ شەو، کە نوستبووم،
خەوێکی سەیرم بینیی!

دەڕوانم وا پوورەیەک هەنگ
داوێتییە دڵم.

هەنگە تەاڵییەکانی
شانەی سپی و 

هەنگوینی شیرین ساز ئەکەن،
لە شکستە کۆنەکانمەوە.

دانپیانان؛  لە  ناکەیت ئەمە جۆرێک بێت  وا هەست 
بە  هەستکردن  نییە؛  ئ��ارادا  لە  سکااڵیەکیش  هیچ 
کەڵکەڵەی شیعری دانپیانان الی ئەو زۆر کەمە. ئەو 
خەو دەبینێ کە هەنگەکان شانەی سپی و هەنگوینی 
شیرین سازئەکەن لە شکستە کۆنەکانیەوە. وێنەیەکی 

ئاوا هێمن و واقیعیی، لە توانای کەم کەسدایە.  
هەڵبەستە  ئەم  نوسیووم،  بۆیان  زۆر  خوێنەرانێکی 
یادیان  ژیانیاندا  لە  کە  ب��ووە  هەڵبەستێک  تاقە 

گرتبێت.

نەوەی  و  مەچادۆ  الی  بێت  گرنگ  زۆر  کە  ساڵێک 
ئەوکاتە، ساڵی 1898 �ە، ساڵی جەنگی ئیسپانی - 
ئەمریکی، کاتێک ئیسپانیا تەواوی ئیمپراتۆریەتەکەی 
لەدەست دا. ئەودەمە مەچادۆ بیست و سێ ساڵ بوو. 
سیاسەتوانەکان  ڕەوانبێژییەکانی  درۆ  کە  دەرکەوت 
هەموو  دەرچ���وو.  هیچەوە  لە  س��ەری  کەنیسە  و 
بازرگانییەکانی  هەوڵە  تەواوی  بەسەرچوو.  شتێک 
ئیمپراتۆریەت هەرەسی هێنا، گەنجانیش دەبایە بە 
چاوەڕوانیی کەمترەوە لە ئایندە، بە خەم و پەژارەوە 
بژیانایە. ئەمەش بە واتای سەرەتایەکی نوێ دەهات 

لە شیعردا؛ بەکارهێنانی وشەی کەم و دڵسۆزانە.

دەشێ، لەکاتێکا ئێمە نوستووین،
ئەو دەستەی کە ئەستێرەکان وەکو تۆو دەپرژێنێ

جارێکی دی مۆسیاقا دێریینەکەی ژەندبێ

_ وەک نۆتەی چەنگێکی مەزن _
شەپۆلی نییان هاتە سەر لێومان

لە شێوەی یەک دوو وشەی دڵسۆزانە.

کاتی دەرسەکان بەسەرچوون. چۆن بەسەر ئەو 
بۆشاییەدا بپەڕێینەوە کە کەوتۆتە نێوان ئێمە و 

کەسێکی تر؟

ئەنتۆنیۆ مەچادۆ
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بۆ قسەکردن لەگەڵ کەسێ،
سەرەتا پرسیارێک بکە،

جا گوێبگرە. 

جیهانی  سەرنجی  بەتەنها  گەر  دەڵێت،  مەچادۆ 
ناوەوە بدەین، پێک نایەت؛ وە گەر تەنها سەرنجی 
جیهانی دەرەوەش بدەین، پێک نایەت؛ بۆ ئەفراندنی 
هونەر، دەبێت هەردوو جیهانەکە پێکەوە گرێدەین. 
ئەی ئەمە چۆن دەکرێت؟ مەچادۆ کورت و پوخت 

پێمان دەڵێت، پێویستە هەردەم چاوکراوە بین. 
لە  یەکێک  لە  کە  یادەکانی،  کۆنترین  لە  یەکێک 
»پێم  بوو:  ئەمە  ک��ردەوە،  باڵوی  یادەوەرەکانیدا 
هاتووە،  بەسەرمدا  کە  شتێک  گرنگتریین  خۆشە 
پێتان بڵێم. ڕۆژێک، لە ڕۆژانی الوییم، لەگەڵ دایکم 
بوو،  بەدەستەوە  دارحەیزەرانێکم  دەرێ،  چووینە 
لەبییرمە ��� لە سەڤییل بووین، تازە کریسمس  دوایی 
هاتبوو. کەمێک لەپێش ئێمەوە دایک و کوڕێکی تری 
لێبوو ��� کوڕەکەش دارحەیزەرانێکی بەدەستەوە بوو. 
دڵنیابووم کە دارەکەی من لەوەیئەو گەورەترە، خۆم 
چونکە   ��� پرسی  دایکمم  لە  هەر  کەچی  دەمزانی! 
منااڵن هەمیشە ئەو پرسیارانە دەکەن کە خۆشیان 
گ��ەورەت��رە،  من  »ئ��ەوەی  پێدەزانن:  وەاڵم��ەک��ەی 
وانییە.«  کوڕم،  »نا  وتی:  ئەو  کەچی  وانییە؟« 
لێ  چییان  چاوەکانم  دەبێت  باشە  سوڕما.  سەرم 
لە خۆم  پرسیارە  ئەو  لەوکاتەوە هەمیشە  هاتبێت! 

دەکەم.  

لە   1875 یولیۆی  ی   26 لە  مەچادۆ،  ئەنتۆنیۆ 
سەڤییل لەداییک بووە. باوکی مامۆستا و کۆکەرەوەی 
ب��وو.  ئیسپانیا  فۆلکلۆری  مۆسیقای  و  شیعر 
وەختێک  مەدرید  بۆ  گواستەوە  ماڵیان  خێزانەکەی 
ئەنتۆنیۆ  لەوێ  ئەنتۆنیۆ تەمەنی هەشت ساڵ بوو؛ 
کە  ئازاد،  فێرکردنی  دامەزراوەی  چوونە  براکانی  و 

لۆس  دی  جیندەر  فرانسیسکۆ  دامەزرێنەرەکەی، 
ڕییۆس، کاریگەرییەکی گەورە و بەرچاویدانابوو لەسەر 
دوو سێ نەوە لە نووسەر و ڕۆشنبیرەکانی ئیسپانیا، 
بۆ  پەرۆشیی  ئەنتۆنیۆ  مامۆستاکانی  کاریگەریی  بە 
ڕێخۆشکەربوو  دواتر  کە  بوو  درووست  تێدا  ئەدەب 
بۆ باڵوکردنەوەی یەکەم کتێبی شیعریی لە 19٠3 دا 
بەناوی سۆلیدادێس )خەڵوەت(. بەاڵم ئەنتۆنیۆ لە 
خوێندنەکەیدا وەک بڵێی سست و بێ تیین بوو، بۆیە 
دوواکەوت.  ساڵ  دە  بەکالۆریۆسەکەی  تەواوکردنی 
و  هەڵبژارد  ناوەندیی  مامۆستای  پیشەی  دوواج��ار 
تاقیکردنەوەکانی  فەرانسەیی،  دەرسی  وتنەوەی  بۆ 
بڕیی، وە کاتێک بووە سی و دوو ساڵ، یەکەم کاری 
دەستکەوت لە سۆریا، کە شارۆچکەیەکی هەژار نشیین 
و زەحمەتکێش بوو، لە بناری چیای کاستییل. پێنج 
هاوسەریی  دووەم��دا  ساڵی  لە  مایەوە،  لەوێ  ساڵ 
لەگەڵ کچی ئەو خێزانەدا کرد کە خانەکەی لێ بە 
کرێ گرتبوون، لیۆنۆر ی شانزە ساڵ. پێکەوە چوونە 
گەڕەکێکی  لە  سۆربۆن؛  لە  کارکردن  بۆ  پارییس، 
نەخۆشی  تووشی  لیۆنۆر  دەژییان،  هەژار نشییندا 
 1911 پاییزی  لە  س��اڵ،  دوو  پاش  و  هات  سییل 
هەمیشە  »ئەو  دەیگوت:  دا.  لەدەست  گیانی  دا 
لەگەڵما دەژی.« زۆربەیجار لە هەڵبەستەکانیدا ناوی 
دەهێنا، وە هەرگیز دوای ئەو هاوسەریی نەکردەوە. 
دەستی لە کارەکەی سۆریای هەڵگرت و گواستییەوە 
ماوەی  لەوێ  و  باشوور  لە  ئەندەلوسیا،  بایزا،  بۆ 
حەوت ساڵ مایەوە. لە 1912 دا کە دووایین ساڵی 
ناوی،  بە  دەرک��رد  کتێبی  دووەم  سۆریا،  لە  بوو 
وە  کاستییل(،  )دەشتی  کاستێال  دی  کۆمپۆس 
بەردەوام هەڵبەستی تری بۆ زیاد دەکرد. لەماوەی 
ئەو سااڵنەی لە بایزا بوو، لە 1919 دا جارێکی تر 
تەنها  کە  بەرەوسیگۆڤیا،  ئەمجارەیان  گواستییەوە، 
ماوەی سیانزە  بوو.  دوور  مەدریدەوە  لە  سەعاتێک 
لەو   ،1932 بۆ   1919 لە  ژییا،  سیگۆڤیا  لە  ساڵ 
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سااڵنەدا کەوتە داوی خۆشەویستیی ژنێکی شوودار 
باڵوکردەوە  کتێبی  سێیەم  »گییۆمار«وە  نێوی  بە 
بە ناوی، نوێڤاس کانسیۆنێس )سروودە نوێیەکان(. 
لە  بوو،  چاالک  زیاتر  و  زیاتر  گشتییدا،  ژییانی  لە 
ڕۆژنامەکاندا لەبارەی گرفتە ڕامیاری و ئاکارییەکانەوە 
کە  گرژانەی  کاتە  ئەو  سەروبەندی  لە  دەینووسی، 
واڵت پێیدا تێدەپەڕی لە 1931 ەوە بۆ ڕاگەیاندنی 
بۆ  کرد  لە 1932 کۆچی  ئیسپانیا.  دووەم کۆماری 
بەرگریی  لە  کرد  بەهێزی  بەشدارییەکی  و  مەدرید 
کۆماردا. لە 1936 دا جەنگی ناوخۆ هەڵگیرسا. لە 
فرانکۆوە  لەپێش سوپاکەی  یەنایری 1939  کۆتایی 
دووایین  لە  پەڕییەوە.  پایرینییس دا  بە  و  هەڵهات 
وێنەی بەجێماوی ئەنتۆنیۆدا، لە سەیارەیەکی فۆرتی 
 ��� فەوتاون  دەست نووسەکانی  هەموو   ��� کۆنەدایە 
دایکی کردۆتە باوەش و دەچنە ناو فەرەنساوە. لە 
کۆلییۆری سەر سنوور و لە لە فێبرایەری 1939 دا 
گۆڕەکەی،  کێلی  لەسەر  وە  دەدا.  لەدەست  گیان 
زیندوویی  بە  ئەوی  ڕۆژ  سێ  دایکی  کە  نووسراوە 
لە  بمرێت.  خ��ۆی  کە  ل��ەوەی  ب��ەر  هێشتۆتەوە، 
ناوی،  بە  دۆزراوەتەوە  دووایین شیعری  گیرفانییدا، 

)ئەم ڕۆژە شینانە و ئەم خۆرەی مناڵیی(. 

کاتژمێرەکە دوانزە جار زەنگی لێدا

کاتژمێرەکە دوانزە جار زەنگی لێدا... ئەوەش 
خاکەنازێک بوو

دوانزە جار بەناخی زەوییدا ڕۆکرا. 
... هاوارم کرد. »نۆرەی منە!« ... بێدەنگیی

وەاڵمی دامەوە: مەترسە.
هەرگییز کەوتنی دووایین دڵۆپی

کاتژمێرە ئاوییەکە نابینییت. 

چەندیین سەعاتی تریش لێرە دەنوویت
لەسەر ئەم کەنارانە، 

بەیانییەکی ڕووناکیش کە بەخەبەردێی
بەلەمەکەت بەستراوەتەوە بە کەنارێکی ترەوە.

دوێنێ شەو، کە نوستبووم

دوێنێ شەو، کە نوستبووم
خەوێکی سەیرم بینی!
دەڕوانم وا کانییەک 

لەناو دڵما، ئەتەقێ.
وتم: ئەی ئاو، 

بە کام ئاوبارەی نهێنییدا هاتییە الم؟
ئەی ئاوی ژیانی نوێ

کە نەکرا بیینت پێوە نێم.

دوێنێ شەو، کە نوستبووم
خەوێکی سەیرم بینی!

دەڕوانم وا پوورەیەک هەنگ
داوێتییە دڵم.

هەنگە تەاڵییەکانی
شانەی سپی و 

هەنگوینی شیرین ساز ئەکەن
لە شکستە کۆنەکانمەوە. 

دوێنێ شەو، کە نوستبووم
خەوێکی سەیرم بینی!
کە وا خۆرێکی گڕاوی
لەناو دڵما ئەدرەوشێ.

گڕاوی بوو، چون ئاگردانێک
گەرمیی بۆ لەشم دەهێنا،

خۆر بوو، کە ئەدرەوشایەوە
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فرمێسک لە چاوم ئەزا. 

دوێنێ شەو، کە نوستبووم
خەوێکی سەیرم بینی!

ڕووانیم کە خوا لێرەیە،
ئالێرە، لەناو دڵما.

ئەرێ ڕووحم نوستووە؟

ئەرێ ڕووحم نوستووە؟
ئەرێ ئەو هەنگەوانانەی کە بە شەودا کار دەکەن

دەستیان هەڵگرتووە؟ ئاخۆ ئاسیاوی هزر وشکە، 
کاسەکان خاڵیین، 

هەر دەخولێنەوە، هەر سێبەریان هەڵگرتووە؟
نا، ڕووحم نەنوستووە.

ئەو بێدارە، تەواو بێدار.
بەڵکو  دەبینێ،  خەویش  نە  و  نوستووە  نە 

دەڕوانێت
چاوە ڕوونەکانی کراونەتەوە،
دوور دەڕوانێ و گوێدەگرێ

لە کەنارەکانی بێدەنگیی مەزن. 

بژاردەیەک لە دیوانی، دەشتیکاستییل

I
مەسیحم خۆش دەوێت، کاتێک پێی وتین:

ئاسمان و زەوی کۆتاییان دێت،
بەاڵم وشەکانی من دەمێننەوە.

وشەکانی تۆ چی بوون، مەسیح؟
خۆشەویستی؟ سۆز؟ لێبوردەیی؟
هەمو وشەکانت یەک وشە بوون:

بێداربوونەوە.

II
شتێکی باشە کە بزانین پەرداخەکان

بۆ خواردنەوەن؛
خراپییەکە لەوەدایە کە نەزانین

تینوێتی بۆ چییە.
III

تۆ دەڵێی هیچ شتێکی دروستکراو تازە نییە؟
خەمی ئەوەت نەبێ، بە قوڕی زەوی

کوپێک دروست کە، با براکەت پێی بخواتەوە.

IIII
هەموو شتێک دەمرێ و هەموو شتێک دەمێنێ؛

بەاڵم ئەرکی ئێمە ئەوەیە کە بمرین،
بمرین و ڕێگاکان دروست کەین،

ڕێگای دەریاکان.

V
بمرین... وەک دڵۆپە ئاوێک

بکەوینە ناو ئۆقیانوسێکی بەریین؟
یان ببین بەو شتەی کە هەرگیز نەبووین:

مرۆڤێک بەبێ سێبەر، بێ خەون،
مرۆڤێک تەواو تەنیا، کە هەنگاو دەنێت

بێ ئاوێنە و بێ ڕێگا؟

VI
مرۆڤایەتی خاوەنی چوار شتە
کە بۆ دەریاکان دەست نادەن:
سوکان و لەنگەر و سەوڵەکان

لەگەڵ ترسی چوونە ناو قواڵییەکان.

سروودەکان 
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I
الی بناری گوڵزاران

دەریای بەریین مەوج دەدا.
شانەی مێشهەنگەکانم

دەنکی نمەک جەم دەکا.

II
الی ئاوی ڕەش داگیرساو
بەرامەی دەریا و یاسەمین

شەوی ماالگا. 
III

دیسان بەهار لێرەیە
کەس نازانێ چۆن هاتووە!

IV
بەهار هاتووە

هالەلویا ی سپیی دێت
لەناو تووتڕکەکانەوە!

V
شەوی کاستییل:

گۆرانییەکە چڕاوە،
یان، هێشتا نەچڕاوە

دەچمە بەر تاقی پەنجەرە. 
VII

بیچڕە، بە ئاوازێکی ساف
سترانی سەوزی بادەم و

شۆڕەبیی کەنار دەریا

سترانی بەڕووی خاڵدار
سترانی لق و تەور و 
گوڵە نەبینراوەکان. 

سترانی باغی هەرمێی
گوڵ سپی و

دارقۆخی شکۆفە سوور.

سترانی ئەم بەرامەیەش
بەرامەی بایەکی شێدار 

لەناو گوڵی لۆبیاکانەوە. 

VIII
فووارەیەک و 

چوار درەختی ئەکاکیا
گوڵیان لێ دەڕژێ، لە سەرای شارا.

دەسا لەم خۆرنشیینەدا
بخوێنە بولبول،

ئەمەیە ساتی دڵی من.

سەرچاوەی ئەم وەرگێڕانە:
The Winged Energy of Delight

 Selected Translations by, Robert
Bly

4-٠57582-٠6-٠ HarperCollins, ISBN

http://en.wikipedia.org/wiki/
Antonio_Machado
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گۆستاف فلۆبێر
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 ئەدیب
مرۆڤ و

فرمێسك
ەوە: 

رەبیی
لە عە
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دوای ئەوەی مێژونووسی فەرەنسی “میشێل 
دەرب��ارەی  بەرهەمی  ژمارەیەك  وینۆك” 
و  ئەدیب  و  فەرەنسا  سیاسی  م��ێ��ژووی 
كرد،  پێشكەش  فەرەنسا  داهێنەرەكانی 
كتێبێكی  لەمەوبەر  هەفتەیەك  چەند  پێش 
“گۆستاف  ژیاننامەی  دەرب��ارەی  ت��ازەی 
فلۆبێر” خاوەنی ڕۆمانی بەناوبانگ )مەدام 

باڵوكردەوە. بۆڤاری( 
“گۆستاف  ژیاننامەی  نییە  یەكەمجار  ئەمە 
دەخرێتە  و  كتێب  بە  دەكرێت  فلۆبێر” 
ب��ەردەس��ت��ی خ��وێ��ن��ەران، ب���ەاڵم ه��ەر 
بەرهەمێكی “میشێل وینۆك” بە ڕووداوێكی 
كارێكیش  هەر  و  لەقەڵەمدەدرێت  گرنگ 
ئەوا  بێت،  فلۆبێر”  “گۆستاف  دەرب��ارەی 
فەرەنسی  خوێنەرانی  بایەخی  و  سەرنج 
ب��ۆ خ��ۆی ڕادەك��ێ��ش��ێ��ت. س��ەب��ارەت بەو 
ژیاننامەیەكی  جارێكیتر  بۆچی  پرسیارەی 
تازە دەربارەی گۆستاف فلۆبێر پێشكەش 
وەاڵم  ئ��اوا  كتێبەكە  دان��ەری  دەك��ەی��ت؟ 

ئەوانی  لەگەڵ  دەی��ەوێ  )ئەو  دەدات��ەوە: 
بۆ  خۆی  زۆری  سەرسامبوونی  دیكەدا، 
بۆڤاری دەربڕێت(.  ڕۆمانی مەدام  خاوەنی 
ئەمە سەرەڕای ئەوەی ئەم چاپەی دواییان، 
بڕێكی زۆر لە نامەكانی فلۆبێر لەخۆدەگرێت 
دانەری  لێرەوە  چاپنەكراوە.  پێشتر  كە 
ڕاستەقینە  دەرفەتێكی  پێیوایە  كتێبەكە 
)بەراوردكردنێكی  بۆ  لەبەردەستدایە 
و  مرۆڤ  فلۆبێری  لەنێوان  سەرتاپاگیر( 

داهێنەر. ئەدیبێكی 
دانەر لە میانەی چەند بەشێكی كتێبەكەدا 
لەخۆگرتووە:  ناونیشانانەی  ئ��ەم  ك��ە 
خۆرهەاڵت،  ئارەزووی  جیاوازەكان،  ئاسۆ 
خۆشەویستی  كە  “لویز”ەوە  بە  پەیوەندی 
ژیانی بووە، ئاوا فلۆبێر دەناسێنێ: مرۆڤ 
و نووسەر و عاشق. ئەوە فلۆبێرە بە هەموو 
لە  باس  دان��ەر  هەروەها  سیماكانییەوە. 
بلیمەتی فلۆبێر دەكات، بەاڵم لە بەشێكی 
)گەمژەی  لە  ب��اس  كتێبەكەدا  دیكەی 

گۆستاف فلۆبێر
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خێزان( دەكات وەك ئەو وەسفەی كە جان 
پۆل سارتەر لە یەكێك لە توێژینەوەكانیدا 
فلۆبێر-ی بەو شێوەیە وەسفكردووە. دانەر 
فلۆبێردا  شەخسی  ژیانی  باسكردنی  لە 
فلۆبێر  دەك��ات��ەوە  ئ��ەوە  لەسەر  جەخت 
خێزانە  كە  الداوە  ڕێگایەی  و  ڕێڕەو  لەو 

كێشابوو. بۆیان  بۆرجوازیەكەی 
كوڕی  فلۆبێر  كە  دەخاتەڕوو  ئەوە  دانەر 

بەاڵم  بووە،  ن��اودار  جەڕاحی  پزیشكێكی 
ئەو پشتی كردووەتە ئەو میراتە و ناپاكی 
لە  و  ك��ردووە  خۆیدا  چینەكەی  لەگەڵ 
شێوە ژیانی بۆرجوازی دووركەوتووەتەوە. 
نووسەری ئەم ژیاننامەیە هیچ دوودڵ نییە 
ناكۆكییەكان  بەهۆی  فلۆبێر  بڵێ  لەوەی 
كە  جۆراوجۆرانەی  فشارە  ئەو  هەموو  و 
سەری،  دەخرایە  خێزانەكەیەوە  لەالیەن 
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دووچ��اری  گەنجیدا،  سااڵنی  لەسەرەتای 
هاتووە.  زۆر  نەهامەتییەكی  و  ناخۆشی 
تەنانەت كار گەشتووەتە ئەوەی خێزانەكەی 
عەقڵی  سەالمەتی  و  ساغی  لە  گومانیان 
دانەری  ئەوەی  وەك  هەبووە،  كوڕەكەیان 
كتێبەكە ئاماژەی پێدەدا. گۆستاف فلۆبێر 
دواتر ئەوە دووپاتدەكاتەوە كە خێزانەكەی 
بەرامبەردا،  لە  بەاڵم  خۆشویستووە،  زۆر 
بێت  فەرمانەكانیان  ملكەچی  نایەوێت 
جێبەجێ  ئەوان  ئارەزووەكانی  و  حەز  و 

بكات.
كتێبەكەیدا  دیكەی  بەشێكی  لە  دان��ەر 
كتێبە  ئەو  هەموو  دەك��ات  ب��ەوە  ئاماژە 
جیاواز جیاوازانەی باس لە مێژووی ئەدەب 
شێواز(  لە  )بلیمەتێك  بە  فلۆبێر  دەكەن، 
دادەنێن و باس لەوە دەكەن ئەو لەپێناوی 
هێنابوو،  خۆی  ژیانی  لە  وازی  نووسیندا، 
بووە،  هونەر  دڵسۆزی  زۆر  ئەو  هەروەها 
لە  فلۆبێر  گۆستاف  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 
كەسایەتییەكی  هەڵگری  خۆیدا  ناوەوەی 
كۆچبەر بووە. ئەمە لە میانەی ئەو گەشتە 
گەورەیەوە دەردەكەوێت كە بۆ خۆرهەاڵت 
دیكەی  گەشتانەی  ئەو  لەپاڵ  ئەنجامیدا. 
كە بۆ ناوچەی )بروتانیا(ی فەرەنسی یان 
بۆ ئینگلتەرە یاخود بۆ دورگەی كۆرسیكا 
لێدەرچێت،  گەشتانەی  ئەم  ئەنجامیدان. 
كونجەدا  لەو  خۆی  ژیانی  هەموو  فلۆبێر 
بردەسەر كە لە شاری )كرواسیە(ی ناوچەی 
ئەوێ  دروستیكردبوو.  خۆی  بۆ  نۆرماندی 
ساڵی  فلۆبێر  بوو،  لەدایكبوونی  شوێنی 

 1880 ساڵی  و  دنیاوە  هاتووەتە   1821
هەر لەوێش كۆچی دوایی دەكات.

كتێبەكە  دان���ەری  ئ��ەوەی  وەك  فلۆبێر 
بووە،  تەنیایی  لە  حەزی  دەك��ات،  باسی 
میانەی  ل��ە  و  ك��ات��دا  ه��ەم��ان  ل��ە  ب��ەاڵم 
لە  كردووە  پڕ  بیابانی  داهێنانەكانییەوە، 
دەڵێ  كتێبەكە  دان��ەری  دواج��ار  خەڵك. 
خودی  وەك  ژیانی،  درێژایی  بە  فلۆبێر 
فەرەنسا، كوشتەی دەستی دژەكان بووە. 
ئیمپراتۆریەت  و  كۆماری  لەنێوان  فەرەنسا 
و پاشایەتیدا بەشوێن خۆیدا دەگەڕا. ژیانی 
بوو.  گشتییە  یاسا  ئەو  ملكەچی  فلۆبێر 
ڕۆڵێكی  گەمژەكان  هەستیكرد  كاتێ  ئەو 
و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لە  یەكالییكەرەوە 
بۆیە  ناگێڕن،  فیكریدا  ژیانی  لە  هەروەها 
ڕووب��ەڕووی  هونەرمەندێكەوە  پێگەی  لە 

مێژوو بووەوە.
دانەری كتێبەكە لە چەند دێڕێكدا

فەرەنسییە،  مێژونووسێكی  وینۆك  میشێل 
كە  پەیداكرد  ناوبانگی  بەرهەمانەی  بەو 
و  فەرەنسایە  سیاسی  مێژووی  دەربارەی 
بەشێكی زۆری ئەو بەرهەمانەی بۆ زۆربەی 
زمانە بیانییەكان وەرگێڕدراون. یەكێكە لە 
پسپۆڕە هەرە شارەزاكانی هەردوو كۆماری 
كە  پێنج  و  چ��وار  ك��ۆم��اری  ف��ەرەن��س��ا: 
جەنەڕاڵ دیگۆل ساڵی 1958 دایمەزراندن. 
سەركردە  و  ئەدیب  لە  زۆرێك  ژیاننامەی 
لەوانە  نووسیوەتەوە،  فەرەنسییەكانی 

هیگۆ. فیكتۆر  ژیاننامەی 
سەرچاوە: بیان الكتب، 12 تەموزی 2013
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پایان
باوكی 

كردنی: 
امادە

ئ

مەرگی

خزەر
ەلئە

عەفیف ئ

و  فیكر  درەخ��ت��ی  ئەمساڵدا،  ت��ەم��وزی   27 لە 
و  ڕۆشنبیر  و  بیرمەند  و  ن��ووس��ەر  مەعریفە، 
لە  ئەم  لەدەستدا.  تونسی  چەپی  تێكۆشەرێكی 
دەستدانە دوای ژیانێكی جەنجاڵی پڕ ئێش و ئازار 
و پڕ نەهامەتی دەرونی و خەونی لە دەستچوو و 
داهێنانی فیكری دەوڵەمەند و بە پیت هات. پێش 
ئەلئەخزەر،  عەفیف  مەرگی  لە  كەم  ماوەیەكی 
ئەم  ب��اڵوب��وەوە  ئ��ەوە  دەنگۆی  میدیاكانەوە  لە 
پاریسییەكەیدا،  ماڵە  لە  تونسییە،  بیرمەندە 
بەهۆی ئەو نەخۆشییە درێژخایەنەی كە عەیامێكە 
و  هێناوە  خۆی  ژیانی  بە  كۆتایی  لەگەڵیدایە، 
بۆ  خۆكوشتنەی  ئەو  هۆكاری  كوشتووە.  خۆی 
هەردوو  بیرمەندە  ئەم  گوایە  دەگەڕێننەوە  ئەوە 
چیتر  و  هاتوون  ئیفلیجبوون  دووچ��اری  دەستی 
توانای نووسینیان نەمابوو، ئەمە سەرەڕای ئەوەی 
قورس  بارێكی  ببووە  كە  ببوو  بێزار  لەوە  عەفیف 
ئەوان  و  و خزمەكانییەوە  هاوڕێ  لە  بڕێك  بەسەر 
دەكرد  حەزی  كە  دەنووسییەوە  بۆ  شتانەیان  ئەو 
هۆكارانەی  لەو  یەكێك  هەروەها  بیاننووسێت. 
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بەرێت،  خۆكوشتن  بۆ  پەنا  وایلێكرد  كە  دیكە 
دوا  گەشتبووە  شێرپەنجەكەی  نەخۆشی  ئەوەیە 
هیچ  ڕاگەیاندبوو  پێیان  پزیشكەكان  و  قۆناغەكانی 
دیكە  هۆكارێكی  نییە.  چاكبوونەوە  بۆ  هیوایەكی 
باری  لە دوا ڕۆژەكانی ژیان و خراپبوونی  ئەوەیە 
بایەخی  و  بەالیەوەبێت  نەبووە  تەندروستی، كەس 
ڕاست  دەنگۆیانە  ئەو  دەرك��ەوت  بەاڵم  پێبدات. 
خۆكوشتنی  بۆ  نووسەرە  ئەم  هەوڵەكانی  و  نین 
یەكێك  بۆ  گواستراوەتەوە  و  نەبوون  سەركەوتوو 
لە نەخۆشخانەكانی پاریس، وەلێ لە ڕۆژی شەممە 
ڕێكەوتی 27 تەموز لە هەمان ئەو نەخۆشخانەیەدا 

كۆچی دوایی دەكات.
ئەلئەخزەر  عەفیف  نزیكەكانی  هاوڕێ  لە  یەكێك 
دەكات:  خاكسپاردنەكەی  بە  و  مردن  باسی  ئاوا 
بیست،  مردنەكەیم  هەواڵی  هاورێیەكەوە  )ل��ە 
هاورێم  ڕۆماننووسی  بە  پەیوەندیم  بۆیە  ه��ەر 
عەفیف  وت  پێم  ك��ردو  نعێمی”یەوە  “خەلیل 
بە خاكسپاردنی  كۆچی دوایی كردووە و پرۆسەی 
بەڕێوەدەچێت.  حوزەیران   31 چوارشەممە  رۆژی 
كاتێكمان دیاریكرد تا پێكەوە بڕۆین و بەشداری لە 
دوا ماڵئاوایی كردن لە عەفیف بكەین كە لەگەڵی 
كەنداوەوە  یەكەمی  جەنگی  لە  و  بووین  ناكۆك 
نەخۆشخانەكە،  گەشتینە  كاتێ  بوو.  نەمانبینی 
هیچ كەسێكمان نەبینی، داوای ڕوونكردنەوەمان لە 
ڕاگەیاندین  پێیان  كرد،  نەخۆشخانەكە  بەرپرسانی 
نەخۆشخانەكە،  بە  بەرامبەر  گۆڕستانی  بۆ  بڕۆین 
تێدابوو،  تەرمەكەی  هۆڵەی  ئەو  ناو  چوینە  كاتێ 
بینیمان تەنها یەك هاوڕێی”ناصر بن رەجب” 
چاوەڕوانە،  و  ڕاوەستاوە  تەنها  تاقی  بە  لەوێدا 
هیچ  ئێمە  لە  جگە  وت��ی  و  لێكرد  پرسیارمان 
كەسێكی دیكەی نەبینیوە و ئەو چاوەڕوانە بێن و 

بەرن. تەرمەكەی عەفیف 

كۆچكردوو  دیكەی  هاوڕێیەكی  سەروبەندەدا  لەو 
لەبەر  بوو،  میسری  ئەندازیارێكی  ئەویش  هات، 
نەخۆشخانەكە  دەیگەیاندە  ڕێگایەی  ئەو  ئەوەی 
ئەم  بۆیە  دەك��را،  تێدا  نۆژەنكردنەوەی  ك��اری 
بگات.  خۆیدا  لەكاتی  بوو  نەیتوانی  هاوڕێیەی 
كرد  مردنەكەی  بارودۆخی  لەسەر  قسەمان  پاشان 
لێكرد و هیچ كەسێكی  و ئەم چوارەمان باڵوەمان 
دیكەی لێ نەبوو بۆ ناشتنی تەرمی ئەم بیرمەندە 
دوور  مشتومڕێكی  و  جەدەل  جێگای  كە  تونسییە 

و درێژ بوو.
كەوتبوومەڕێ،  نەخۆشخانەكە  بەرەو  كاتەی  ئەو 
چاوم  ل��ەوێ  من  ئێستا  دەك���ردەوە  ل��ەوە  بیرم 
بیرمەندی  و  میدیاكار  و  نووسەر  كۆمەڵێ  بە 
عەفیف- بە  پەیوەندییان  كە  دەكەوێت  عەرەبی 
عەفیف- فیكری  بە  پەیوەندییان  یان  هەیە  وە 
و  نەبینی  ل��ەوێ  كەسم  من  كەچی  هەیە.  ەوە 
بە  ئەویش  وت،  نعێمی  خەلیل  دكتۆر  بە  ئەمەم 
هەمان  لە  بیری  پێناخۆشبوونەوە  و  سەرسوڕمان 
دەكرد  ناوانەی  ئەو  باسی  و  كردۆتەوە  مەسەلە 
هۆكاری  زانیمان  دواتر  دەیانبینێت.  پێیوابووە  كە 
بەڵكو  ن��ەب��ووە،  خ��ۆك��وژی  عەفیف  م��ردن��ەك��ەی 
بووە  سییەكانی  شێرپەنجەی  مردنەكەی  هۆكاری 
ئەمەش  باڵوببوەوە،  جەستەیدا  ت��ەواوی  بە  كە 
لەو  وەلێ  خۆكوشتن،  بەر  بەرێتە  پەنا  وایكردبوو 
نعێمی  نەبوو. دكتۆر خەلیل  هەوڵەیدا سەركەوتوو 
پێی وتم: تۆ خوا ئەمە كەی ڕەوایە بیرمەندێك و 
پیاوێك لە ئاستی عەفیف-دا، لە مردنەكەیدا كەس 

ئامادەنەبێت؟ 
لەكاتی گەڕانەوەمان بۆ پاریس زۆرمان قسە كرد و 
هەریەكەمان باسی لە چەندین یادگاری خۆی كرد 
لەگەڵ عەفیف، ئێمە لە ساڵی 1957 دەمانناسی. 
بۆ  دەرفەتێكیان  تەنها  ه��ی��وادارب��وون  هەندێك 
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ڕێكەوێت تاكو قسەی لەگەڵدا بكەن یان دەرفەتی 
بڕەخسێنێت.  بۆ  ڕۆژنامەوانیان  چاوپێكەوتنێكی 
پیاوانی  لە  هەندێ  كەم  النی  پێموابوو  لەبەرئەوە 
بوون،  لەگەڵیدا  هەڤااڵنەی  لەو  یان  سیاسەت 
بەتایبەتی ئەوانەی سااڵنی كۆتایی ژیانی، ئامادەی 

بن. ناشتنەكەی  ڕێوڕەسمی 
پ��رس��ی��اری ئ����ەوەی ب��ۆچ��ی ك���ەس ئ��ام��ادەی 
جێگای  بەڕاستی  نەبوون،  ناشتنەكەی  مەراسیمی 
سەرسوڕمانە. لەوانەیە هۆكارەكەی ئەوەبێت خەڵك 
خوایان  سوپاسی  یان  نەزانیبێت  مردنەكەیان  بە 
كردبێت كە هەوڵی خۆكوشتنەكەی سەرینەگرتووە 
وا  ئەوان  لێرەوە  نەهێناوە،  ژیانی  بە  كۆتایی  و 

ژیاندایە. لە  ئەو هێشتا  بیریانكردوەتەوە 
ئەلئەخزەری  عەفیف  بێت،  هەرچۆنێك  مەسەلەكە 
تاڵ  و  دریژ  و  دوور  ملمالنێیەكی  دوای  بیرمەند، 
كرد  دوای��ی  كۆچی  شێرپەنجە،  نەخۆشی  لەگەڵ 
هەڵوێستی  و  كتێب  كۆمەڵێ  خۆیەوە  دوای  لە  و 
بەجێهێشت و لەسەر توێژەران و ئەوانەی بایەخ بە 
بواری سیاسی یان فەلسەفەی یان فیكری عەرەبی 
لەم  بەتایبەتی  بگەڕێنەوە.  بۆی  دەبێ  دەدەن، 
ماوەیەدا كە پێیدەوترێت بەهاری عەرەبی. عەفیف 
ئامادەی  كەس  چوار  تەنها  مرد،  تەنها  تاقی  بە 
تەرمەكەی بوون كە ئێمە بووین. ئێستا ئیدی وەك 
نووسین  مردن  دوای  جارێكمان،  هەموو  پیشەی 
پیاوە  ئەم  سیفەتەكانی  لە  باس  و  دەستپێدەكات 
دەكرێت و شیكردنەوە بۆ بیروڕا و هەڵوێستەكانی 

ئەنجامدەدرێت(.
ئەم شۆڕشگێڕە چەپە كە دواتر دەبێت بە كەسێكی 
كەس  )نامەوێ  دەڵێ:  وەسیەتەكەیدا  لە  لیبراڵ، 
لە  چۆن  وەك  ب��ڕوات.  تەرمەكەمەوە  پشتی  لە 
بە  ئاوا  نەكردووە،  ماندوو  كەسێكم  هیچ  ژیانمدا 
كەسێك  هیچ  مەرگم  دوای  نامەوێ  شێوە  هەمان 

بكەم( ماندوو 
كێیە؟ ئەلئەخزەر  عەفیف 

خێزانێكی  لە   1934 ساڵی  تونسییە،  بیرمەندێكی 
باكوری  ل��ە  و  دەس��ت��ك��ورت  و  ه��ەژار  جوتیاری 
زووی  قۆناغێكی  لە  لەدایكبووە.  تونس  خۆرئاوای 
بارودۆخی  هەرچەندە  دەكەوێت،  هەتیو  تەمەنیدا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  ب��ووە،  خ��راپ  ژیانیان 
ئەوەی  پێش  ك��ردووە.  خوێندن  لەسەر  پێداگری 
كە  )الزیتونە(  زانكۆی  بڕواتە  پەنجاكاندا  لە 
بە  زانكۆیە  ئەم  بگرە  ب��ووە،  ئاینی  زانكۆیەكی 
خەتم  قورئانی  هەمو  ناوبراوە،  تونس(  )ئەزهەری 
مافەوە  كۆلیژی  بە  پەیوەندی  پاشان  ك��ردووە. 
كاری   1961  – 1957 سااڵنی  لەنێوان  و  كردووە 
واتە  ساڵەدا،  لەو  هەر  دواتر  كردووە.  پارێزەری 
و  هێناوە  پارێزەری  كاری  لە  وازی   1961 ساڵی 
ڕۆشتووە بۆ پاریس. ساڵی 1965 بەرەو خۆرهەاڵتی 
بێروت  و  عەمان  لەنێوان  و  كەوتووەتەڕێ  عەرەبی 
نیشتەجێ  بێروت  لە  پاشان  و  بووە  لەهاتوچۆدا 
فەلستینەوە.  بەرگریكارانی  ڕیزی  چووەتە  و  بووە 
چاپ  بە  خۆی  كتێبەكانی  گرنگترین  بێروت  لە 
گەیاندووە، فیكرەی سەرەكی ئەو كتێبانەی بریتی 

بووە لە )ڕەخنە لە فیكری ئیسالمی تەقلیدی(.
لە  ن��اوخ��ۆ  ش��ەڕی  ب��ەرپ��اب��وون��ی  دوای  عەفیف 
شارەی  ئەو  خەمبارییەوە  و  دڵشكاوی  بە  بێروت، 
بەجێهێشتووە و هاوڕێ چەپەكانی زۆریان ال سەیر 
بووە كە هەڵوێستی عەفیف دژ بە هەڵگیرساندنی 
پاساوە  ئ��ەو  هەموو  بە  دژ  و  ب��ووە  ش��ەڕە  ئ��ەو 
“پێشكەوتوخوازانە” بووە كە ئەو شەڕە لە پێناویدا 
عەرەبی  جیهانی  بیرمەندە  ئەم  لێرەوە  بەرپابووە. 
ناوخۆیی و دەرەكییەكانییەوە،  بە خۆی و جەنگە 
جێدەهێڵت و دەڕوات بۆ پاریس، لە ساڵی 1979 
تا ڕۆژی مردنەكەی، لە پاریس دەمێنێتەوە. بەاڵم 
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كردووە  پێشكەش  سیمیناری  قاهیرە  لە  جارجارە 
یان لە هەندێ كەناڵی ئاسمانی عەرەبیدا، بەشداری 

كردووە. تەلەفزیۆنیدا  گفتوگۆیەكی  لە چەند 
ڕۆشنگەری  قوتابخانەی  كوڕی  ئەلئەخزەر  عەفیف 
تونس بووە، قوتابخانەیەك پێشتر “طاهر الحداد و 
طاهر بن عاشور”ی پێگەیاندووە و هەر لە ڕێگەی 
ئەم قوتابخانەیەوە توانرا بۆ یەكەمجار لە واڵتانی 
تابۆی  بۆرقێبەدا،  حەبیب  لەسەردەمی  و  عەرەبی 
تێكبشكێنرێت.  شارستانی  باری  كۆنەكانی  یاسا 
كە  كردووەتەوە  دووبارە  ئەوەی  هەمیشە  عەفیف 
یەكەم مامۆستا و فێركاری “تەها حوسێن” بووە و 
لەمبارەیەوە سەبارەت بە منداڵی خۆی و كاریگەری 
تەها حوسێن لەسەری دەڵێ: )تا ڕادەی توانەوە 
تەماهیم لەگەڵ تەها حوسێن دا كردبوو، بە پارچە 
وەك  دروس��ت  دەبەست،  خۆم  چ��اوی  قوماشێك 
السایی  هاوڕێیەكمدا  لەبەردەم  و  بم  كوێر  ئەوەی 
یان   17 تەمەنی  لە  دەك��ردەوە.  حوسێن-م  تەها 
خوێندەوە،  )االی��ام(م  كتێبی  كە  ساڵیمدا   18
تەها  لە  نوسخەیەك  ببمە  دەبینی  بەوەوە  خەونم 
حوسێن. لە كاتێكدا من ئەو كتێبەم دەخوێندەوە، 
لە هزرمدا ڕۆژە تایبەتەكانی خۆمم تۆمار دەكرد(.
لە دیدگای ئەم بیرمەندەوە ئەو كەشتییە، یان ئەو 
دوو كەشتییەی كە عەقڵی عەرەبی ڕزگار دەكات، 
بریتین لە میدیا و پەروەردە، سەبارەت بەو دووانە 
دەڵێت: )ئەو دووانە پێكەوە هاریكاری یەك دەكەن 
خوێندكارەكان  و  قوتابی  مێشكی  شۆردنەوەی  بۆ 
فقی  بە  پیسكردنی  و  عەقڵ  زەڕەی��ەك  هەمو  لە 

ناوەڕاست(. سەدەكانی 
عەفیف یەكێكە لە پێشەنگەكانی فیكری ڕۆشنگەری 
ڕۆشنبیرێكی  ناسراوە  بەوە  ع��ەرەب،  عەقاڵنی  و 
بوێر و چاونەترس بووە و یەكێك بووە لە قەڵەمە 
مەعریفە  نووسەرە  ئەم  الی  ئازاكان.  هەرە  چەپە 

لە ژیان و لە سیاسەت جیانەكراوەتەوە. ئەو سەر 
زۆر  و  عەرەبە  ماركسییەكانی  یەكەمی  نەوەی  بە 
عەلمانییەت  و  لە عەقاڵنییە  بەرگری  سەرسەختانە 
و مۆدێرنەی سیاسی و ڕیفۆرمی ئاینی بە رۆحێكی 
سەرقاڵی  ك��ردووە.  داهێنەرانەوە  سەردەمیانەی 
نالەبارییەكانی  و  ئایدۆلۆژیی  و  فیكری  كێشە 
ڕێگاچارە  شوێن  بە  بووەو  عەرەب  خراپی  واقیعی 
و  ئازادی  دروشمی  و  ئااڵ  و  گەڕاوە  گونجاوەكاندا 
وەك  دابەشكردنێكی  و  یەكسانی  و  دادپ��ەروەری 
یەكی سەروەت و سامانی بەرزكردووەتەوە. داوای 
ڕیفۆرمی  عەرەبییەكاندا،  كۆمەڵگا  لە  ك��ردووە 
پ��ەروەردە  و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
لە سەرەتای  بیرمەندە هەرچەندە  ئەم  بێتەئاراوە. 
دەیەی  دوو  لەم  ب��ەاڵم  ب��ووە،  ماركسی  ژیانیدا 
گۆڕانیان  فیكرییەكانی  قەناعەتە  ژیانیدا،  كۆتایی 
وەرچەرخانە  ڕۆشنایی  لەبەر  و  هاتووە  بەسەردا 
سۆشیالیزم  سیستمی  هەرەسهێنانی  و  تازەكان 
و  چ��ەم��ك  ب��ە  كرێكارییەكان،  كۆمۆنیستە  و 
تێگەشتنەكانی پێشویدا چووەتەوە. لێرەوە لەیەك 
و  كۆنەپارێزەكان  و  چەپ  نەیاری  بووەتە  كاتدا 
لیبرالیزم  بۆ  گواستویەتیەوە  ماركسییەتەوە  لە 
لە  كۆمەڵێ  لەگەڵ  و  لیبرالی  كەسێكی  بووەتە  و 
قەناعەتە  ئەوانەی  عەرەب،  چەپەكانی  ڕۆشنبیرە 
زۆری  حەماسەتێكی  گۆڕابوو،  ئایدۆلۆژییەكانیان 
یەكێك  هەبووە.  لیبرالیزم  چەمكەكانی  و  فیكر  بۆ 
وەرگێڕانی  لە  بریتییە  بەناوبانگەكانی  كارە  لە 
ئەم  الشیوعی(،  البیان  كۆمۆنیستی-  )مانیفێستی 
وەرگێڕانەی بە یەكێك لە وەرگێڕانە هەرە باش و 
جوانەكان دادەنرێت و تا ڕۆژی ئەمڕۆمان بە تاكە 
سەرچاوەی متمانەپێكراو لەقەڵەم دەدرێت بۆ ئەو 

نیفێستە. ما
كە  دەكات  ئەوە  لەسەر  پێداگری  بیرمەندە  ئەم 
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زانستی  و  عەقاڵنی  خوێندنەوەیەكی  پێویستە 
درێژایی  بە  پێیوایە  و  بكرێت  ئاینی  فیكری  بۆ 
مێژوو، فیكری ئاینی نەیاری فیكری زانستی بووە 
تەقاندنەوەی  و  گەشەكردن  لەبەردەم  ڕێگربووە  و 
ئەم  مرۆڤەكان.  الی  داهێنان  تواناكانی  و  وزە 
ئازاد  بیرمەندێكی  و  ئۆرگانی  ڕۆشنبیرێكی  پیاوە 
ڕۆشنگەری  ڕەخنەگرێكی  بووە،  سەربەگۆبەن  و 
م��ۆدێ��رن  لیبرالییەكی  ب���ووە،  بەرهەڵستكار 
و  وت��ار  گرنگترین  باشترین  و  جوانترین  ب��ووە. 
دا  المتمدن(  )الحوار  ماڵپەڕی  لە  نووسینەكانی 
بە  و  نووسینەكانی  و  كتێب  بە  باڵوكردووەتەوە، 
بەشدراییەكی  فەلسەفییەكانی،  و  فیكری  گفتوگۆ 
بەرچاوی هەبووە لە دەوڵەمەندكردنی كایەی فیكر 

و ژیانی ڕۆشنبیری عەرەبی.
دیدگا فیكری و سیاسیی ئەم ڕۆشنبیرە، دیدگایەكی 
ڕوون و ئاشكرا بوو، ئەو پێیوایە دەسەاڵتی مەدەنی 
و  پێشوەخت  پێشەكی  دوو  وەك  ت��ازەگ��ەری،  و 
مۆدێرن.  دەوڵەتی  دامەزراندنی  بۆ  وان  بنەڕەتی 
ئازادییەكان  لەگەڵ  ئەگەر جەوهەری ئەم دەوڵەتە 
یەك  مرۆڤانەییەكاندا  كرانەوە  و  دیموكراتی  و 
زوڵم  لە  دەبێت  پڕ  دەوڵەتە  ئەو  ئەوا  نەگرێتەوە، 
دەسەاڵتی  لە  ڕەخنەی  ئالێرەوەیە  كۆیالیەتی.  و 
ئاینی غەیبانی دەگرت، بەتایبەت ئەوەی پەیوەستە 
بە ئازادی فیكر و بیروباوەڕە و دیموكراتی و مافی 

ئافرەت و فرەیی.
لە وەاڵمی پرسیاری سیماكانی  عەفیف ئەلئەخزەر 

ڕۆشنبیر چییە؟ ئاوا وەاڵمدەداتەوە و دەڵێ: 
1-رۆش��ن��ب��ی��ر ئ���ەو ك��ەس��ەی��ە ك��ە ب���ەش���دارە لە 
داواكاری  لەگەڵ  گونجاندنی  بۆ  هزر،  ئامادەكردنی 

سەردەمەكەی. پێداویستییەكانی  و 
ڕەتكردنەوەی  داوای  كەسەیە  ئەو  2-ڕۆشنبیر 
هاواڵتی نێگەتیڤ دەكات كە لە مافە گشتییەكانی 

هاواڵتییەكی  بە  كراوە و شوێنگرتنەوەی  بێ بەش 
پۆزەتیڤ كە خاوەنی هەموو مافە گشتییەكانە بێ 

لەبەرچاوگرتنی ئاین و ڕەگەز و تایفەكەی.
ڕەخ��ن��ەگ��ران��ە  ف��ی��ك��ری  كەسێكە  3-ڕۆش��ن��ب��ی��ر 
ڕەه��اوە  ب��اوەڕی  لە  فیكرێك  بەرهەمدەهێنێت، 
وەك  ئەوەی  سەلمێنراو،  باوەڕی  بۆ  بگوازێتەوە 
گفتوگۆی  دەخ��رێ��ت��ەڕوو  ت���ەواو  حەقیقەتێكی 
خوێندنەوەیەكی  لە  گواستنەوە  بكرێت،  لەسەر 
ڕووكەشیانەی مێژوو بۆ خوێندنەوەیەكی مێژویانەی 

دەق.
4-ڕۆشنبیر كەسێكە خاوەنی بوێری و ئازایەتیەكی 
فیكری و سیاسی تەواو بێت، تاكو پرسیار لەسەر 
كۆمەڵگاكەی  كە  بخاتەڕوو  ڕاستەقینەكان  كێشە 
زەمەنییانە  داخرانە  ئەو  دەناڵێنێت.  بەدەستییەوە 
عەقڵ  ڕۆڵی  و  دەكەن  ئیفلیج  فیكر  كە  بناسێت 
هزرە  و  دەكەن  نەزۆك  مەوهیبەكان  و  دەسڕنەوە 

نیشتیمان. دەرەوەی  فڕێدەدەنە  بیركەرەوەكان 
لەگەڵ  بریندار  دابڕانێكی  كەسەیە  ئەو  5-ڕۆشنبیر 
كولتووردا بەرجەستە دەكات. چونكە شارستانیەتی 
دۆزینەوەی  نەرجسیەتە:  برینی  كچی سێ  مۆدرێن 
بۆ  داروین  دۆزینەوەی  خڕە،  زەوی  بەوەی  گالیلۆ 
تیۆرەی گەشەكردن، دۆزینەوەی فرۆید بۆ نەست.

سەرچاوەكان
رۆژنامەی القدس العربی، 2013/8/2

رۆژنامەی االهالی 2013/8/13
المتمدن الحوار  ماڵپەڕی 

2013/7/3 www.alayam.com ماڵپەڕی
  www.assawsana.com م��اڵ��پ��ەڕی 
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دەزگای )فێبر و فێبر( بۆ باڵوكردنەوە لە لەندەن، 
لە میانەی ئەم ساڵدا بەشی چوارەمی لە نامەكانی 
ب��اڵوك��ردەوە.   ”1965  -  1888 ئەلیوت  “ت.س. 
لە  و  ئینگلیزییە  ڕەگ��ەز  بە  شاعیرێكی  ئەلیوت 
ئەمریكا لەدایكبووە و بە شیعرەكانی )وێرانە خاك( 
شۆڕشێكی  دیكە،  چەندانی  و  بۆشەكە(  )پیاوە  و 
هەروەها  بەرپاكرد.  بیستەمدا  سەدەی  شیعری  لە 
سەردەمەماندا  لەم  و  شانۆییە  نووسەرێكی  ئەلیوت 
شیعری  شانۆنامەی  زیندووكردنەوەی  لەسەر  كاری 
شانۆ  تەختەی  لەسەر  ئەوەی  دوای  ئەمە  كردووە، 
زمانی پەخشان زمانێكی بااڵدەست بووە. كاریگەری 
و  گرتووەتەوە  كیشوەرێكی  چەند  شاعیرە  ئەم 
و  شاعیر  لە  ژم��ارەی��ەك  بەسەر  پەنجەی  جێگا 
بەدر  لەوانە  جێهێشتووە،  عەرەب  ڕەخنەگرەكانی 
شاكر سەیاب، سەاڵح عبدالصبور، لویس عوض 

و ڕەشاد ڕوشدی و ئەوانی دیكە.
الپەڕەیە،  س��ەد  هەشت  لە  زی��اد  كە  كتێبە  ئ��ەم 



189

وێستگەكان75



190

 1929-1928 سااڵنی  نێوان  لە  ئەلیوت  نامەكانی 
لەخۆدەگرێت و بەشی چوارەمی نامەكانییەتی. بەشی 
یەكەمی تایبەتە بە سااڵنی 1898 – 1922، بەشی 
دووەمی تایبەتە بە سااڵنی 1923 – 1925، بەشی 
ئەم   .1927 بە سااڵنی 1926 –  تایبەتە  سێیەمی 
ئەلیوت”  “ڤالێری  دووەمییەوە  ژنی  لەالیەن  بەشانە 
بە هاوكاری “هیو هۆتۆن” پاشان بە هاوكاری “جۆن 
هافندن” كە لە زانكۆی شیفڵدی بەریتانی مامۆستای 
ئامادەكراون.  و  كۆكراونەتەوە  ئینگلیزییە،  ئەدەبی 
تشرینی  مانگی  لە  ئەلیوت  دووەم��ی  )هاوسەری 

دووەمی ساڵی 2012 كۆچی دوایی كردووە(.
واتە  دەكات،  باسیان  نامانە  ئەم  ساڵەی  دوو  ئەو 
1928 – 1929، تێیدا ئەلیوت سەرقاڵی ئیشكردن 
 1922 ساڵی  لە  كە  ئەدەبییەی  گۆڤارە  لەو  بووە 
تاكو ساڵی 1939 باڵویكردوەتەوە، ئەویش گۆڤاری 
ئەوروپی  ئاسۆیەكی  گۆڤارە  ئەم  بووە.  )المعیار( 
بەرفراوانی هەبووە و كاری بۆ پتەوكردنی پەیوەندی 
دیكە  بەرزەكانی  ئاست  ڕۆشنبیرییە  گۆڤارە  لەگەڵ 
كردووە لە فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئیتالیا و ئیسپانیا. 
ئەو  ماوەی  لە  ئەلیوت  نامانەی  لەو  پڕە  گۆڤارەكە 
دوو ساڵەدا لەگەڵ نووسەر و شاعیرەكاندا ئاڵۆگۆڕی 
كردووە، ئەوانەی نووسینەكانیان و شیعرەكانیان و 
چیرۆكەكانیان بۆ گۆڤارەكە ناردووە. ئەلیوت هەندێجار 
ئەو بەرهەمانەی باڵوكردووەتەوە و هەندێجاری دیكە، 
لەبەر هۆكاری جیاواز جیاواز، داوای لێبوردنی كردووە 
زۆر  ئەلیوت  باڵوناكاتەوە.  بەرهەمانە  لەو  بڕێك  كە 
بەتەنگ ئەوەوە بووە گۆڤارەكە پارێزگاری لە ئاستە 
بەرزو بڵندەكەی بكات، بێ ئەوەی موجامەلە بكات 

یان تەماشای ناوبانگی ناوەكان بكات.
ئەم نامانەی ئەلیوت كە لەم كتێبەدا باڵوكراونەتەوە، 
تایبەتییەكانیدا  خەفەتە  و  خەم  ساتەوەختی  لە 
نووسیوە، ئەو ساڵی 1915 پەیوەندی لەگەڵ كچێكی 

بەناوی “ئیڤان های ۆود”ەوە دەبەستێت،  بەریتانی 
ئەم كچە بەردەوام سكااڵی لە نەخۆشییە جەستەیی 
ژیانی  لە  ئەمە  بێگومان  كردووە،  دەرونییەكانی  و 
هاوسەرگیریاندا، بووەتە هۆكاری بێزاری و ناڕەحەتی 
هەردووال و شپرزەییەكی بەردەوامی الی هەردووكیان 
ساڵی  ناخۆشە،  هاوسەرگیرییە  ئەم  دروستكردووە. 
ئیڤان چەند  پێدێت.  بە جیابوونەوە كۆتایی   1933
دەروون��ی  نەخۆشخانەی  لە  ژیانی،  كۆتایی  ساڵی 
كۆچی  لەوێدا  هەر   1947 ساڵی  و  بردووەتەسەر 

دوایی دەكات. 
ئەلیوت دوای مەرگی هاوسەرەكەی، هەستكردن بە 
تاوان یان گوناه�، چ بە حەق یان بە ناحەق، هەرگیز 
هەستە  لەو  خۆی  نەیتوانیوە  و  بەرنەداوە  یەخەی 
ڕزگار بكات. ئەو خۆی بە بەشێك لەو بەرپرسیارەتییە 
لێرەوە  هاتبوو.  هاوسەرەكەی  دووچاری  كە  زانیوە 
ساڵەكانی ژیانی دوای مەرگی هاوسەرەكەی، بەردەوام 
بیری لە حاڵەتی خۆ خەتاباركردن و لێپرسینەوە لە 
ویژدان كردەوە، ئەوەندەی ئێمە ئاگاداربین لە هیچ 
توندی  بە  زۆر  و  نزیكنەبووەتەوە  دیكە  ئافرەتێكی 
بەدەم  و  خۆی  ویژدانی  لە  لێپرسنەوە  كەوتبووە 
هیچ یەكێك لەو ئافرەتە زۆر و زەبەندانەوە نەچووە 
كە یەك الیەنە خۆشیان دەویست، ئەو ئافرەتانەی 
شەیدای ناوبانگ و بلیمەتییەكەی و ئەو ڕێزگرتنەی 
ببوون كە لە ناوەندی ڕۆشنبیریدا لێیدەگیرا، تەنانەت 
و شیكپۆشی  قۆزی  با  ئەمە  نەیارەكانیشییەوە،  لە 
لەوالوە  قسەكانی  و  سەرنجڕاكێشەكانی  ڕەفتارە  و 

بوەستێت.
بەاڵم ئەم قۆناغە تاریكەی ژیانی، لەو ساتەوەختەدا 
دووچاری  تەمەنیدا،  پایزی  لە  كە  پێهات  كۆتایی 
خۆشەویستی بوو. ئەلیوت لە پایزی تەمەنیدا عاشقی 
“ڤالێری” سكرتێرە گەنجەكەی خۆی دەبێت و ساڵی 
جیاوازییەكی  هەرچەندە  هاوسەری،  دەبێتە   1957



191

وێستگەكان75

گەورەی تەمەن لەنێوانیاندا دەبێت، ئەم خانمە توانی 
لە كۆتاییەكانی تەمەنی ئەلیوتدا خۆشی و كامەرانی 

پێ ببەخشێت كە عەیامێك بوو لێی بێ بەش بوو.
ه��اوس��ەرە  ن��ام��ەك��ان��ی  ل��ە  ك��ۆم��ەڵ��ێ  كتێبە  ئ��ەم 
كە  لەخۆدەگرێت  ئەلیوت  یەكەمی  بەدبەختەكەی 
خانم  لەوانە  نووسیوە،  خۆی  كچەكانی  هاوڕێ  بۆ 
ئۆتۆلین مۆریل كە لە ساتێك لە ساتەكاندا دۆستی 
“برتراند راسل”ی فەیلەسوف بووە. ماری هتشنسۆن 
كە دۆستی ڕەخنەگری هونەری ئینگلیزی “كالی بل” 
هاوار  كۆمەڵێ  وەك  خانمە،  ئەم  نامەكانی  بووە. 
وابووە، لە دڵێكی پڕ حەسرەتەوە هاتبێتەدەر، دڵێك 
لێوان لێوە لە ئازاری جەستەیی و دەروونی، دڵێك 
دەترسێت.  ئایندە  لە  و  دەكات  تەنهایی  بە  هەست 
ڤالێری ئەو بۆشاییەی دەبینی كە تادەهات لەنێوان 
گەورەتر  و  گەورە  بلیمەتەكەیدا  هاوسەرە  و  خۆی 

هەڕەی  كە  دەبینی  شێتییەی  ئەو  تارمایی  دەبوو، 
لێدەكرد.

هەروەها كتێبەكە ئەو نامانەی ئالیوت لەخۆدەگرێت 
ئاڵوگۆڕی  ئەلیوت”  “شارلوت  دایكی  لەگەڵ  كە 
كردبوو. دایكی ئەلیوت شاعیرێكی مامناوەندی بوو، 
ئەلیوت زۆر هۆگری بووە، دایكی كۆچی دوایی دەكات 
دایكی  بیبینێت، چونكە  بتوانێ  ئەلیوت  ئەوەی  بێ 
لە ئەمریكا دەژیا و كوڕەكەشی لە لەندەن. هەروەها 
برا گەورەكەی  بۆ  ئەلیوت  نامەی  كتێبەكە كۆمەڵێ 
“هنری ئەلیوت” لەخۆدەگرێت. ئەم كتێبە هەرچەندە 
ڕۆشناییەكی زۆر دەخاتە سەر ژیانی تایبەتی ئەلیوت، 
لەپاڵ ئەوەشدا دۆكیمێنتێكی گرنگە دەربارەی دیدگا 
ڕەخنە  و  ئەدەب  بە  سەبارەت  ئەلیوت  بیروڕای  و 
ئەدیبەكانی  دەرب���ارەی  ئەلیوت  حوكمەكانی  و 
هاوسەردەمەكەی. بۆ نموونە ئەلیوت ڕێزێكی گەورە 
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و بەرزی هەیە بۆ ئەدیب و بیرمەندەكانی فەرەنسا لە 
نموونەی پۆل ڤالێری.

دەربارەی  خۆی  بێزاری  دەبینین  دیكەوە  لەالیەكی 
زۆرێك لە شاعیران و ئەدیبانی ئینگلیزی و ئەمریكی 
سەردەمەكەی خۆی دەردەبڕێت. هەڵوێستی لەسەر 
لۆرانس”  ه.  “د.  ئینگلیز  گ��ەورەی  ڕۆماننوسی 
شاترلی(  خاتوو  )دۆستی  ن��اودار  ڕۆمانی  خاوەنی 
كە بانگەشەی ئازادكردنی جەستە دەكات لە هەموو 
بۆ  و شلكردنی جڵەو  حەرامكراوەكانی چاخی كۆن 
وەسفی  بەوە  و  نییە  باش  سێكسییەكان،  غەریزە 

دان  ئەلیوت  هەیە.  دووفاقی  ویژدانێكی  كە  دەكات 
بلیمەتە،  ڕۆماننوسێكی  لۆرانس  كە  دەنێت  بەوەدا 
ئەخالقییەوە،  ئاینی  تێگەشتنێكی  ل��ە  ب���ەاڵم 
و  ڕەتیاندەكاتەوە  و  نییە  تێڕوانینەكانیدا  لەگەڵ 
وەلێ  ڕۆحییە،  دیگایەكی  لۆرانس  دیدگای  پێیوایە 

ڕۆحییەتێكی نەخۆش.
ڕەخنەگری  لەگەڵ  نامەگۆڕینەوەكانی  لە  ئەلیوت 
كۆمەڵێ  لەسەر  گفتوگۆ  ڕیشارد”  أ.  “أ.  ئەنگلیزی 
مەسەلەی گرنگ دەكات، لەوانە ڕۆڵی فەلەسەفە لە 
شیعردا چییە؟ ئەی چ پەیوەندییەك لەنێوان بڕواكانی 

س
ران

 لۆ
ه.

د. 
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شاعیر و شیعرەكانیدا هەیە؟ بۆ نموونە ئایا دەكرێ 
چێژ لە كۆمیدیای ئیالهی دانتی وەربگرین كە لەسەر 
خاوەنی  ئێمە  ئەگەر  بنیاتنراوە،  كاسۆلیكی  فیكری 
فیكرێكی نەیار بین یان فیكری مەسیحی بە تەواوی 
لەگەڵ  نامەگۆڕینەوەكانی  هەروەها  ڕەتبكەینەوە؟ 
ڕەخنەگری ئینگلیزی “بۆنامی دوبریە” كە لە نێوان 
سااڵنی 1925- 1929 لە زانكۆی قاهیرە مامۆستای 
گاڵتەپێكردنێكی  لە  پڕە  بووە،  ئینگلیزی  ئەدەبی 
خوێندكارە  نزمی  ئاست  و  خراپی  لەسەر  توند 

میسرییەكانی زانكۆ!
ئەم  بایەخی  و  گرنگی  بە  دان  ئەوەی  لەگەڵ  ئێمە 
نامانە دا دەنێین، وەلێ پێویستە لێرەدا ئەوە بڵێین 
نەبووە،  مەزن  نامەنووسی  نووسەرێكی  ئەلیوت  كە 
كیتس  ج��ۆن  ئینگلیز  ڕۆمانسی  شاعیری  وەك 
لە  زیاتر  ئەلیوت  لۆرانس.  ه.  د.  ڕۆماننوس  یان 
زیاتر  بووە و  نزیك  خۆبەدوورگرتن و ڕەسمییاتەوە 
لەم  ئێمە  و  بووە  نەدەركان  و  لە شاراوەیی  حەزی 
بۆنی  كە  نابینین  ئەوتۆ  ناوەكی  شتێكی  نامانەدا 
ئەویش وەك هەموو مرۆڤێكی  بێت،  ئابڕوچونی لێ 
دیكە، بێ بەش نییە لە دووفاقی. لە زۆر ساتەوەختی 
كەمدا، لە دانیشتنە تایبەتەكانیدا، زەم و سەرزەنشتی 
هەندێ لە ئەدیبەكانی كردووە، كەچی لەسەر كاغەز 
هێرشی  ڕەنگە  لێكردوون.  دەستخۆشی  و  ستایش 
كردبێتە سەر هەندێ لە ئەدیبەكان - بەهۆی ئەوەی 
لە ڕووی ئاینی و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە - جیاواز 
بوبێت لەگەڵیاندا، كەچی لە قواڵیی ناخییەوە پێیان 
هەمو  ئ��ەوەی  لەسەر  سووربووە  و  بووە  سەرسام 
ئەدیبانە  ئەو  قەڵەمی  كە  بخوێنێتەوە  شتانە  ئەو 

نووسیویانە.
زیاد لە هەزار نامە هەیە كە ئەلیوت بۆ خانم “ئەمیلی 
هال”ی نووسیوە، ئەو خانمە كچێكی ئەمریكی بووە 
بەاڵم  خۆشیویستووە،  الویدا  تەمەنی  لە  ئەلیوت  و 

مارەبڕین  قۆناغی  نەگەشتووەتە  پەیوەندییەكەیان 
ئەلیوت  زانی  كاتێ  كچە  ئەم  هاوسەرگیری.  یان 
شۆكێكی  دووچ��اری  هێناوە،  خۆی  سكرتێرەكەی 
بەهێز بوو، چونكە هەمیشە بێ هیوا نەبوو لەوەی 
هاوسەرگیری.  قۆناغی  بە  بگات  پەیوەندییەكەیان 
داناوە  مەرجەی  ئەو  وەسیەتنامەكەیدا،  لە  ئەلیوت 
كە نابێت نامەكانی بۆ ئەمیلی باڵوبكرێنەوە، تەنها 
ساڵی 2020 نەبێت. ئەمە وەك جۆرێك لە پەرۆشی 
كە  پەیوەندییەی  ئەو  تایبەتمەندیەتی  بۆ  ئەلیوت 
نەیویستووە  ئەلیوت  هەیبووە،  كچەدا  ئەو  لەگەڵ 
پەردە لەڕووی ئەو نامانە هەڵدرێتەوە تەنها ئەو كاتە 
كۆنەكەی  خۆشەویستە  و  خۆی  دڵنیایە  كە  نەبێت 

كۆچی دواییان كردووە.
ئێمە نازانین ئاخۆ تەمەن -دوای حەوت ساڵی دیكە- 
یان  ببینین،  نامانە  ئەو  پێدەدا  ئەوەمان  دەرفەتی 
نا. بەاڵم بە دڵنیاییەوە نەوەكانی داهاتوو، چێژ لەو 
ئاشكرایانە پڕ  لەو كەلێنە  نامانە دەبینن و هەندێ 
گەورەیەدا  شاعیرە  ئەم  ناسینی  لە  كە  دەكەنەوە 
هەیە و بەدەر نەبووە لە هەندێ حاڵەتی دووفاقی و 
ئاڵۆزی. ئەگەر ناونیشانی ڕۆمانێكی “جێمس جۆیز” 
ئەوا  الویدا(،  تافی  لە  هونەرمەند  )وێنەی  بخوازین 
ئەم نامانە عاشقێك و شاعیرێكمان پێشكەش دەكات 
تازە  ڕەخنەگرێگی  پێگەیشتندایە،  دۆخی  لە  كە 
پشكوتومان پێدەناسێنێت، توێژەرێكی فەلەسەفی و 
ئەمریكیمان  و  زانكۆیی  خوێندكارێكی  و  برا  و  كوڕ 
دەخاتە بەردەست كە خواستی ئەوەی هەیە دیدگای 

بینینەكانی بكاتە ئاسۆكانی ئەوروپا.

سەرچاوە:
ماهر شفیق فرید، الشرق االوسط، 2013/8/22
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“سامنشا شانون” كە كچێكی بەریتانی تەمەن 21 ساڵە 
و دەرچووی زانكۆی ئۆكسفۆردە، لە شەو و ڕۆژێكدا 
وەك خانمە نووسەری زنجیرەی هاری پۆتەر “جی. 
كی رۆلینگ- J.K rowling”ی لێهاتووە. دەزگاكانی 
ئەم  بڕوایەدان  لەو  بەریتانیا،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
كچە گەنجە، هەمان ئەو سەركەوتنە بەدەستدەهێنێت 
كە نووسەری زنجیرەی هاری پۆتەر بەدەستیهێناوە. 
هەروەها كاتێ یەكەم ڕۆمانی بە ناونیشانی )وەرزی 
ناوبانگێكی  باڵودەكاتەوە،  العظم(  موسم   - ئێسك 
گەورە بەدەستدەهێنێت. پێدەچێت ئەم ڕۆمانە بەشی 
یەكەمی ڕۆمانێك بێت كە لە حەوت بەش پێكهاتووە 

و تا ئێستا شانون لە نووسینەوەی تەواو نەبووە.
ئەم خانمە نووسەرە، ساڵی 2011 دەستی بە نووسینی 
ژەمەكانی  بۆ  دانیشتنی  كاتی  لە  ك��ردووە.  ڕۆم��ان 
پۆست  نووسینگەی  لە  كە  دەفتەرەی  لەو  خواردن، 
كڕیبووی، ئەو خەیااڵتانەی بە مێشكیدا تێپەڕیوون، 
بەشێوەیەكی ناڕێك تۆمار كردووە، پاشان دوای ئەوەی 
گەڕاوەتەوە بۆ ماڵەوە، تا درەنگانێكی شەو بەردەوام 
بووە لەسەر تۆماركردنی ناڕێكی خەیااڵتەكانی. بەم 
كە  كردووە  تەواو  كارەكەی  یەكەمی  بەشی  شێوەیە 
نووسینەی  ئەم  شانون  دوات��ر  ب��ووە.  الپ��ەڕە   480
زۆر  ئەوانیش  و  داوە  زانكۆی  مامۆستاكانی  پیشانی 
بینێرێت  كردووە  ئامۆژگارییان  و  پێی سەرسامبوون 
بەریتانیا.  لە  باڵوكردنەوە  دەزگاكانی  لە  یەكێك  بۆ 
دەزگای  تەنها  نەناسیوە  دەزگایەكی  هیچ  كچە  ئەم 
)دێڤید جودۆین( نەبێت كە بە مەبەستی پەیداكردنی 
شارەزایی، بە خۆڕایی تێیدا كاری كردووە. ڕۆمانەكە 
ئەو  هەموو  سەرسوڕمانی  و  بایەخ  جێگای  بووەتە 
كارمەندانەی لەو دەزگایەدا كاریان كردووە. دوای چەند 
ڕۆمانەكەی  )بلۆمزپری(  دەزگای  كەم،  هەفتەیەكی 
كڕیوە و ئەركی باڵوكردنەوەی گرتووەتە ئەستۆی و 
بە  ئیستەرلینی  پێشەكی بڕی سەد هەزار جونەیهی 

نووسەری ڕۆمانەكە داوە.

ڕووداوەكانی ڕۆمانەكە، باس لە ئایندەیەكی خەیاڵی 
دوور دەكات كە دەكاتە ساڵی 2059، باس لە كچێك 
تەمەنی 19 ساڵە  و  ماهۆنی”یە  “بایچ  ناوی  دەكات 
و توانای بینینی پێشبینی هەیە. ئەم كاراكتەرە لە 
لەو  و  دەبێت  فڕاندن  دووچاری  باراناویدا،  ڕۆژێكی 
چركەساتەوە بۆ هەتاهەتایە ژیانی دەگۆڕدرێت و لە 
شاری ئۆكسفۆرد زیندانی دەكرێت. بەپێی ڕۆمانەكە 
بە  س��اڵ   200 م��اوەی  بۆ  گرتووخانەیە  ئ��ەم  بێت 
و  دەمێنێتەوە  نهێنی  بە  و  خەڵكی  چاوی  لە  دوور 
كۆمەڵێ بوونەوەری سەیر و سەمەرە كە توانای لە 
ڕادەبەدەریان هەیە، سەرپەرشتی زیندانەكە دەكەن. 
بایچ دەكەوێتە ژێر كۆنترۆڵی بەڕێوەبەری زیندانەكەوە 
و ناچاری دەكات نهێنییەكانی جیهان ئاشكرا بكات و 
بۆ ئەوەی ئازادی خۆی بەدەستبێنێت، ئەوا پێویستە 

لە ناوەوەی زیندانەكە مەشق و ڕاهێنان بكات.
خەیاڵە  و  ن��ووس��ەرەك��ەی  خ��واس��ت��ی  ڕۆم��ان��ەك��ە 
پاڵەوانی  خانمە  ئەم  دەردەخ��ات،  بەرفراوانەكەی 
لە  ج��ی��اوازە  داڕش��ت��ووە،  جۆرێك  بە  ڕۆمانەكەی 
كەسایەتی ژیانی ڕۆژانەی خۆی. پاڵەوانی ڕۆمانەكە 
خانمێكی بەهێز و ئازایە و حەز لە وەرزش دەكات، 
ك��ەچ��ی ن��ووس��ەری ڕۆم��ان��ەك��ە وا ب��اس ل��ە خۆی 
لە  و حەز  داخ��راوە  و  كەسێكی شەرمن  كە  دەكات 
گۆشەگیری و نووسین دەكات. ئەم ڕۆمانە كە هێشتا 
باڵونەكراوەتەوە، ڕیكالمێكی زۆری بۆ كراوە، ڕیكالمێك 
زەحمەتە نووسەرە تازە دەستپێكردووەكان بە دەستی 
بێنن. شانون گرێبەستێكی لەگەڵ نوێنەری كۆمپانیای 
)ئاندی سركیس( واژۆكردووە، لەم واژۆكردنەدا مافی 
فیلمێكی  بە  بكرێت  ڕۆمانەكە  ڕووداوەكانی  ئەوەی 
سینەمایی فرۆشتووە، هەروەها بیست دەوڵەت مافی 

كڕین و باڵوكردنەوەی ڕۆمانەكەیان دەستكەوتووە.

سەرچاوە: الشرق االوسط، 2013/8/19
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ڕابردودا،  مانگی  دوو  لەماوەی  سەردەم  دەزگای 
خستە  ج��ۆری  هەمە  و  ت��ازە  كتێبی  كۆمەڵێ 
كتێبخانەی كوردییەوە، كتێبەكانی ئەم ماوەیە هەم 
لە ڕووی ناوەڕۆك و هەم لە ڕووی قەبارەوە جیاواز 
هەمەڕەنگییەیە  و  جیاوازی  ئەم  ڕەنگن.  هەمە  و 
و  هەبێت  باشیان  بایەخێكی  كتێبەكان  وادەكات 
لە  بكرێت.  دەوڵەمەند  پێ  ك��وردی  كتێبخانەی 
خوارەوە و بەپێی توانا و ئەوەندەی ئەم گۆشەیە 
كتێبانە  لەو  هەندێ  بۆ  ڕانان  بداتێ،  دەرفەتمان 

دەكەین.
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ڕاپەڕینەكانی عەرەب..
لەبەر ڕۆشنایی فەلسەفەی مێژوودا

ب��ەن��رخ  كتێبە  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك��ە  كتێبە  و ئ���ەم 
هاشم  د.  عەرەب  بیرمەندی  و  نووسەر  جوانەكانی 
ئەكادیمی  و  زانستی  بەشێوەیەكی  كتێبەكە  ساڵح، 
لە  باس  س���ۆزداری،  هەڵچونێكی  هەر  لە  دوور  و 
شۆڕشەكانی عەرەبی دەكات و هەڵسەنگاندنیان بۆ 

دەكات. 
ئەم نووسەرە پێشتر و لەكاتی سەرەتای سەرهەڵدانی 
شۆڕشەكانی توونس و لیبیا و میسر، بە ئەندازەیەكی 
جۆرێك  بە  واتە  بوو،  گەشبین  و  دڵخۆش  گ��ەورە 
ئەم  زۆری  ڕادەیەك  تا  پشتگیرییەكی  لە جۆرەكان 

شۆڕشانەی دەكرد، تەنانەت لە یەكێك لە وتارەكانیدا 
ئەم شۆڕشانەی بە شۆڕشی فەرەنسی چوواند. جگە 
شۆڕشانە  ئەم  لەسەر  دیكەی  وتاری  كۆمەڵێ  لەوە 
و  دەگمەن  و  جوان  خاڵە  وتارانەیدا  لەو  و  نووسی 
كتێبەدا  لەم  وەك  ب��ەاڵم  خستەڕوو.  ناوازەكانی 
گەشبینییەی  و  خۆشحاڵی  ئەم  دەیخوێنینەوە، 
ئەم  لەوەی  تاڕادەیەك پەشیمانە  و  نەخایاند  زۆری 
شۆڕشانەی بە شۆڕشی فەرەنسی چوواندووە و لەم 
بارەیەوە دەڵێ: )...بە تایبەتی هەندێك ڕووناكبیری 
عەرەب شۆڕشی میسری و شۆڕشی فەرەنسیان پێك 
فەرەنسیان  شۆڕشی  لە  بەڵكو  ك��ردووە،  ب��ەراوورد 
بە مەزنتر داناوە! من بۆ خۆم تاڕادەیەك بووم بە 
لێبوردنم  لە جارێك داوای  زیاتر  تەڵەكەوە و دواتر 

كرد(.
لێرەوە پرسیاری سەرەكی كە نووسەر دەیەوێ لەم 
بەهاری  بۆچی  ئەمەیە:  بداتەوە،  وەاڵمی  كتێبەدا 
شۆڕشی  لە  بەهارە،  ئەم  شۆڕشەكانی  و  عەرەبی 
لەگەڵ  ڕووەوە  زۆر  لە  ناكرێت  و  ناچن  فەرەنسی 
بەراوردبكرێن؟  فەرەنسادا  مەزنەی  شۆڕشە  ئەو 
دەكرێ بڵێن نووسەر بە درێژایی ئەم كتێبە بەشوێن 
وەاڵم��ی ئ��ەو پ��رس��ی��ارەدا دەگ��ەڕێ��ت و ه��ەوڵ��دەدا 
كتێبێكی  كە   - كتێبەكەدا  الپەڕەكانی  دوتوێی  لە 
ئەو  بۆ  بخاتەڕوو.  وەاڵمەكانی    - گەورەیە  قەبارە 
پشت  وەاڵمەكانی  دۆزینەوەی  بۆ  واتە  مەبەستە، 
ساڵح  هاشم  كتێبەكە،  سەنتراڵەی  پرسیارە  ئەو 
ڕووداوەكان  مێژوویی  خوێندنەوەیەكی  لە  پەیڕەوی 
دەكات و ئەم شۆڕشانە لەبەر ڕۆشنایی فەلسەفەی 
مێژوودا دەخوێنێتەوە، بەتایبەتی تێگەشتنی هیگڵ 
بۆ مێژوو. لە ئەنجامی ئەم خوێندنەوەیەدا نووسەر 
گەلێك جیاوازی و خاڵی لێكنەچوون لەنێوان بەهاری 
عەرەبی و بەهاری فەرەنسی ساڵی 1789 كە ساڵی 

بەرپابوونی شۆڕشی فەرەنسییە، دەدۆزێتەوە.
لە  یەكێك  بە  عەرەبی  بەهاری  كتێبە  ئەم  دانەری 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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بێ  ن��ادات.  لەقەڵەم  مێژوو  گەورەكانی  ڕووداوە 
درێژایی  بە  مەبەستە،  ئ��ەو  بۆ  نووسەر  گومان 
و  گرنگ  پاساوی  چەندین  كتێبەكە،  الپەڕەكانی 
ئەو  بزانین  با  سەرەتا  بەاڵم  دەخاتەڕوو.  لۆژیكی 
هاشم  بەڕێز  كە  كامانەن  مێژوو  گەورانەی  ڕووداوە 
پێیوایە  و  ناودەبات  گەورەیان  ڕووداوی  بە  ساڵح 
مێژووی  لە  گەورەیان  وەرچەرخانی  ڕووداوانە  ئەو 
مرۆڤایەتیدا هێناوەتە ئاراوە. نووسەر ئەم ڕووداوانەی 
دادەنێت:  مێژویی  گەورەی  ڕووداوی  بە  خوارەوە 
شارستانییەتەكەی،  و  ئیسالم  )1-سەرهەڵدانی 
هەشت  پێش  شارستانییەتە  ئەو  هەرەسهێنانی   -2
ئیبن  و  غەزالی  سەركەوتنی  و  لەمەوبەر  س��ەدە 
تیمیە بەسەر فارابی و ئیبن سینا. 3- سەرهەڵدانی 
لەسەر  ئەوروپا  لە  ئاینی  ڕیفۆرمی  بزووتنەوەی 
سەردەمی  هاتنەئارای   -4 لۆسەر.  مارتن  دەستی 
شۆڕشی  بەرپابوونی   -5 ئەوروپا.  لە  ڕێنیسانس 
دیواری  ڕووخاندنی   -6  .1789 ساڵی  فەرەنسی 
 -7 كۆمۆنیزم.  هەرەسهێنانی   1989 ساڵی  بەرلین 
سێپتێمبەر...هتد(،   11 تاوانكارییەی  تەقینەوە 
ئەمە سەرەڕای چەندین ڕووداوی دیكە كە دانەری 

كتێبەكە ئاماژەی پێكردوون.
ئەگەر لە خاڵی یەكەم وردبینەوە، دەبینین نووسەر 
هەیە،  ئیسالمی  بۆ شارستانیەتی  گەورەی  ڕێزێكی 
كەسێكی  نووسەرە  ئەم  دەردەخ��ات  ئەوە  ڕێزێك 
مولحید نییە وەك ئەوەی هەندێ لە گروپ و دەستە 
دەیڵێن.  جیهادی  و  سەلەفی  توندڕەوی  تاقمی  و 
بەڵكو ئیمانی ئەم بیرمەندە، ئیمانێكە لە ئەنجامی 
ئیسالمەوە  م��ێ��ژووی  ق��ووڵ��ی  خوێندنەوەیەكی 
توانای  خوێندنەوەیەك  گ��رت��ووە.  س��ەرچ��اوەی 
دەستنیشانكردنی خاڵە پرششنگدارە و تاریكەكانی 
باسیان  بوێرانە  و  هەیە  شارستانیەتیەی  ئ��ەم 

لێوەدەكات و دەست دەخاتە سەر ئەو ساتەوەختەی 
ئەوەی  لەباتی  ئیسالمی  شارستانیەتی  تێیدا  كە 
لەسەر  بەردەوامبێت  و  بنێت  پێشەوە  بۆ  هەنگاو 
ڕەوتە ڕۆشنگەرەكەی، دەست بە پاشەكشە دەكات 

و هەنگاو بۆ دواوە دەنێت.
الی ئەم نووسەرە، ئەو جیاكارییەی بەهاری عەرەبی 
ئاماژەمان  لەسەرەوە  میژوویانەی  ڕووداوە  ئەو  و 
كە  كۆدەكاتەوە  سەرەكیدا  خاڵی  دوو  لە  پێدا، 

دەكرێ بەم شێوەیە بیانخەینەڕوو
یەكەم: بەهاری عەرەبی دابڕانێكی گەورەی لەگەڵ 
وەك  ئ��اراوە،  نەهێناوەتە  خۆیدا  پێش  ڕاب��ردوی 
ئەوەی ڕووداوە گەورەكانی مێژوو دەیهێننە ئاراوە. 
بگرە شۆڕشەكانی عەرەبی بە جۆرێك لە جۆرەكان 
هێنانەوەی  ڕاب���ردوو،  بۆ  زەق��ە  گ��ەڕان��ەوەی��ەك��ی 
ڕابردووە بە هەموو دواكەوتوویی خۆیەوە، بۆ ئێستا 
و بۆ ئایندە. ئەم خاڵەیە وادەكات نووسەر گومانی 

لەم شۆڕشانە هەبێت.
وێنەی  عەرەبیدا،  بەهاری  شۆڕشەكانی  لە  دووەم: 
پێ  گۆڕەپانەكانیان  و  بەرزكرانەوە  ئاینی  پیاوانی 
شۆڕشە  پێچەوانەی  ت��ەواو  ئەمەش  ڕازێنرایەوە. 
فەرەنسی  شۆڕشی  بەتایبەت  دونیایە،  گەورەكانی 
كە لە بنچینەدا دژ بە دەسەاڵتی پیاوانی ئاینی و 
شۆڕشی  لە  واتە  بەرپاكرابوو.  پاشایەتی  كۆشكی 
فەرەنسیدا پیاوانی ئاینی لەسەر سەحنەی سیاسی 
یاخود  كوژران  یا  زۆرێكیان  بگرە  و  دووركەوتنەوە 
پەرتەوازەبوون  دونیادا  بە  و  هەڵهات  یان  گیران 
تاكو  خ��ۆش��اردن��ەوەداب��وون  لە  ب���ەردەوام  یاخود 
شۆشڕگێرەكانەوە.  دەست  نەكەونە  و  نەبینرێن 
ئاینی  پیاوانی  ع��ەرەب��ی��دا،  ب��ەه��اری  ل��ە  كەچی 
سەر  هاتنە  درێژەكانیانەوە  ڕیشە  و  بەخۆیان 
ژێرزەمین  لە  كرد،  داگیریان  و  سیاسی  سەحنەی 
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و  دەرەوە  هاتنە  نووتەكەكانەوە  و  تاریك  ماڵە  و 
گۆڕەپانەكان  و  میدیاكان  ڕۆشنایی  بەر  كەوتنەر 
جڵەوی  و  ك��رد  داگ��ی��ر  ئ��ازادی��ان  س��ەراك��ان��ی  و 
حوكمڕانییان گرتە دەست. لە شۆڕشی فەرەنسیدا 
ڕۆس��ۆ  و  ڤۆڵتێر  وەك  فەیلەسوفانی  وێ��ن��ەی 
بەهاری  شۆڕشەكانی  لە  كەچی  بەرزدەكرایەوە، 
عەرەبیدا و پێش ئەویش لەشۆڕشی ئێرانیدا، وێنەی 
خومەینی و ئایەتواڵكان و قەرزاوی و فەتواچییەكان 
وێنەیە،  جۆرە  دوو  ئەم  بێگومان  بەرزكراونەتەوە. 
و  هەیە  لەنێوانیاندا  گەورە  تابڵێی  جیاوازییەكی 
مەبەست و ئامانجی هەر یەك لەو وێنانە بەڕوونی 
وێنانە  ئەو  بەرزكردنەوەی  دیارە.  ئاشكرایی  بە  و 
لە هەردوو شۆڕشەكەدا، دەریدەخات ئەو شۆڕشانە 
دژ  و  دەوێ  چیان  و  دەنێن  هەنگاو  كوێ  ب��ەرەو 
وێنەكانن كە  ئەوە  ڕاستیدا  لە  بەرپابوون.  بە چی 
ئەو  بەرەو  و  دیاریدەكەن  شۆڕشەكان  ئاراستەی 

ئاقارەی دەبەن كە وێنەكان گوزارشتی لێدەكەن.
ئالێرەوەیە نووسەری كتێبەكە ترسێكی گەورەی لە 
بەرامبەر ئەم شۆڕشانەدا هەیە. بەاڵم دواجار دەبێت 
ئەوە بڵێن، دوای البردنی مورسی و كۆتایی هێنان 
بە دەسەاڵتەكەی لە واڵتی میسر، ئەم نووسەرە لە 
بەرواری 13-7-2013 لە ڕۆژنامەی )شرق االوسط( 
شارستانیەت  )خ��ۆری  ناونیشانی:  بە  وتارێكی 
سوپاسی  تێیدا  نووسی،  هەڵدێت(  عەرەبدا  بەسەر 
شۆڕش  ڕێ��ڕەوی  توانیان  كە  دەكات  میسر  گەلی 
بەوەی  گەڕاوەتەوە  بۆ  هیوایەكی  و  دەست  بگرنە 
ئەم شۆڕشانە بكەونەوە سەر ڕێگای راستی خۆیان.
كاك  بەڕێز  لەالیەن  عەرەب  ڕاپەڕینەكانی  كتێبی 
ژم��ارەی  ك��وردی،  بە  ك��راوە  عەبدوڵاڵ  هەڵكەوت 
الپەڕەكانی 423 الپەڕەی گەورەیە و تیراژی هەزار 

دانەیە و نرخی شەش هەزار دینارە.

دەروازەیەك بۆ كۆمەڵناسی

یەكێكی دیكەیە لەو كتێبانەی لەماوەی دوو مانگی 
كتیبەكە  كوردییەوە.  كتێبخانەی  كەوتە  پێشودا 
یەكێكە لەو كتێبە دەگمەنانەی بە زمانێكی كوردی 
و  دەكات  كۆمەڵناسی  زانستی  لەسەر  قسە  پاراو، 
ئاڵۆزە  زانستە  ئەم  ئاسان  و  سوك  شێوەیەكی  بە 
شیدەكاتەوە و الیەنەكانی دەستنیشان دەكات. بڕێك 
نووسەری  هەردوو  لەوەدایە،  كتێبە  ئەم  جوانی  لە 
كتێبەكە، بە كوردییەكی پوخت و بە زمانێكی سادە، 
بەاڵم قووڵ و زانستی، باس لە یەكێكە لە زانستە 
زانستی  كە  دەكەن  كۆمەاڵیەتییەكان  ئاڵۆزە  هەرە 

كۆمەڵناسییە.

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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كۆمەڵگا  لە  باس  كە  زانستەیە  ئەو  كۆمەڵناسی 
كۆمەڵگاش  پێكهاتەكانییەوە،  هەموو  بە  دەك��ات 
چەندین  لە  و  پێكداچووە  ئاڵۆزی  دی��اردەی��ەك��ی 
ڕەگەز و مرۆڤ و توێژ و چین و ئاین و مەزهەب و 
ئاقاری فیكری و ئەدەبی و هونەری جیاواز جیاواز 
پێكهاتووە. ئەم پێكهاتە گەورە و بەرفراوان و هەمە 
كۆمەڵگادا  لە  ئ��ەوەی  بینینی  دەك��ات  وا  ڕەنگەیە 
ڕوودەدات، ئاسان نەبێت و كارێكی زەحمەت بێت. 
كۆمەڵگا یەكەیەكی فرە ڕەنگ و فرە دەنگ و فرە 
لە هەر بەشێكی كۆمەڵگادا چەندین  بیركردنەوەیە، 
ناكۆك،  و  كۆك  ناتەبا،  و  تەبا  تێڕوانینی  و  دیدگا 
گونجاو و ناگونجاو لەگەڵ یەكدا هەیە. زۆرجار ئەم 
دیدگایانە لە گفتوگۆ و مشتومڕی بەردەوامدان لەگەڵ 
لێرەوەیە  ڕەتدەكاتەوە.  دیكە  ئەوی  یەك  و  یەكتر 
كۆمەڵگا بەو هەموو پێكهات و دیدگا جیاوازانەوەی، 
ئاڵۆز و پێویستی بە زانستی  بووەتە پێكهاتەیەكی 
كۆمەڵناسی و كۆمەڵناسان هەیە، تا بەوردی تیشك 
و  ویست  و  م��ەرام  و  پێكهاتانە  ئەو  سەر  بخەنە 

ئامانجەكانیان ڕووناك بكاتەوە.
بێگومان الی هەموان ئاشكرایە، كتێبخانەی كوردی 
لە ڕووی ئەم جۆرە كتێبانەوە هەژار و دەستكورتە. 
زمانی كوردی،  بە  نەبوونی سەرچاوە  الیەنەوە  لەم 
دەخاتەڕوو.  كتێبەكە  گەورەی  و  گرنگ  بایەخێكی 
ئەمە ئەگەر زانیمان ئەو زمانەی لە نووسینەوەی ئەم 
كتێبەدا بەكارهاتووە، زمانێكی زانستی و لۆژیكییە و 
دەوڵەمەندە بە سەرچاوەی مەعریفی. كتێبەكە وەك 
لە پێشەكییەكەیدا هاتووە، لە نۆ بەش پێكهاتووە، 
بەشی یەكەمی تا بەشی پێنجەمی لە الیەن پڕۆفیسۆر 
بەشی  نوسراوە.  -ی��ەوە  زێباری  حەسۆ  تاهیر  د. 
شەشەم تا بەشی نۆیەم لەالیەن بەڕێز د. محەمەد 
حوسێن شوانی-یەوە نوسراوە. كۆی الپەڕەكانی ئەم 
كتێبە 297 الپەڕەی قەبارە مام ناوەندییە و تیراژی 

كتێبەكە 600 دانەیە و نرخی 4500 دینارە.

چیرۆك و ئەفسانەی موكریان

ئەم  لەسەر  میللەتێك  و  نەتەوە  هەموو  بێگومان 
گۆی زەوییە، خاوەنی كۆمەڵێ چیرۆك و ئەفسانەی 
لەگەڵ  ئەفسانانە  ئەو  دوور  خۆیەتی.  بە  تایبەت 
ئەفسانەی نەتەوە و میللەتانی دراوسێدا، لە هەندێ 
ڕووكار و ڕووداویدا لێكبچن. واتە وەك چۆن هەموو 
نەتەوە و میللەتێك ئەفسانەی تایبەت بەخۆی هەیە، 
تایبەتانەیدا،  ئەفسانە  ئەو  پاڵ  لە  دەك��رێ  ئ��ەوا 
هەندێ ئەفسانەی دیكەی هەبێت كە هاوبەشە لەگەڵ 

نەتەوەو میللەتانی دیكەدا.
ئەفسانە بۆ خۆی بریتییە لەو چیرۆك و بەسەرهاتە 
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مێژوییانەی لەدەرەوەی تێگەشتن و لۆژیكدایە و بە 
مەنتقی عەقڵ و تێفكرین لێكنادرێتەوە. بە مانایەكی 
تر ئەفسانە كۆمەڵێ ڕووداوە لە زەمەنێكی مێژویی 
ڕێگەی  لە  ڕووداوان��ە  ئەم  ڕوی��ان��داوە،  دیاریكراودا 
بەسەردا  گۆڕانكارییان  دەستەجەمعییەوە  یادەوەری 
هاتووە و لێی البراوە و بۆشی زیادكراوە. ئەفسانە 
زیاتر بەرگێكی زارەكی هەیە تا بەرگێكی نووسین، 
بە  و  وتن  و  قسە  لەڕێگەی  هێندەی  ئەفسانە  واتە 
شێوەیەكی زارەكی دەماودەم دەگێڕدرێتەوە، هێندە 
لە ڕێگەی نووسین و ئەرششیفكردنییەوە ناگێڕرێتەوە.
پ���اڵ���ەوان و ك��ارەك��ت��ەری ئ��ەف��س��ان��ە، ب���ەزۆری 
درنج،  و  دێو  و  جنۆكە  و  پەریزا  خوداوەندەكان، 
نیوەی  كە  مرۆڤانەن  ئەو  و  باڵدارەكان  گیاندارە 
جەستەیان مرۆڤە و نیوەكەی دیكەی گیاندار. واتە 
زۆرجار پاڵەوانانی ئەفسانەكان مرۆڤی ئاسایی نین 
و هێز و توانایەكی لە ڕادەبەدەریان هەیە كە مرۆڤی 
ئاسایی دیكە ئەو هێز و وانا گەورە و زەبەالحەیان 

نییە.
و  دەگ��م��ەن  ئ��ەف��س��ان��ەی  ك��ۆم��ەڵ��ێ  كتێبە  ئ��ەم 
سەرنجڕاكێشی ناوچەی موكریان-مان بۆ دەگێڕێتەوە 
كە لەكاتی خوێندنەوەیدا دەگەڕێیتەوە بۆ ڕۆژگار و 
سەردەمانی دێرین و گەشتێكی گەورە بەناو زەمەندا 
ئەو  ڕوودان��ی  ڕۆژان��ی  بۆ  دەگەڕێیتەوە  و  دەكەیت 
ئەفسانانە. بەمەش جۆرێك لە چێژ و لە ئارامی و 
لە كردنەوەی خەیاڵ، الی خوێنەر دروست دەبێت. 

لەخۆگرتووە،  ئەفسانەیی  چیرۆكی   102 كتێبە  ئەم 
دانەری كتێبەكە كارێكی باشی كردووە كە ئەم ژمارە 
زۆرەی ئەفسانەی بۆ پێنج كۆمەڵە پۆلێنكردووە كە 
جیانەوەران.  چیرۆكی  خ��وارەوە:  لەمانەی  بریتین 
تەنزاوی.  كۆمەاڵیەتی  چیرۆكی  سیحراوی.  چیرۆكی 
چیرۆك.  كورتە  هەمەالیەنە.  كۆمەاڵیەتی  چیرۆكی 
لە  ئ��ارەزووی خۆی  بە  دەتوانێ  خوێنەر  پێیە  بەم 

هەر بەشێك لەو بەشانەوە دەست بە خوێندنەوەی 
ڕیزبەندی  بە  نەبێت  پابەند  و  بكات  كتێبەكە 

ئەفسانەكانەوە.
لەالیەن  موكریان  ئەفسانەی  و  چیرۆك  كتێبی 
لێكۆڵینەوە و  بەڕێز هاشم سەلیمی كۆكراوەتەوە و 
پۆلێنبەندی بۆ كراوە. ژمارەی الپەڕەكانی كتێبەكە 
نرخی  و  دانە   500 تیراژی  گەورەیە،  الپەڕەی   475

حەوت هەزار و پێنج سەد دینارە. 

ئارەزووی خوێندنەوە

ئەم كتێبە یەكێك لە زنجیرە كتێبەكانی گیرفان و 
بابەتی  وەرگرتووە.  زنجیرەیەی  ئەو   )127( ژمارە 
سەرەكی كتێبەكە بریتییە لە چۆنیەتی جۆشدان و 

باڵوکراوەکانی دەزگای 
سەردەم
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لە  بریتییە  كتێب.  خوێندنەوەی  بۆ  منداڵ  هاندانی 
گەشەپێدان و بەرفراوانكردنی حەز و ئارەزووی منداڵ 
و مێردمندااڵن بۆ خوێندنەوەی كتێب. بریتییە لەوەی 
و  ویست  و  حەز  دەك��رێ  شێوەیەك  چ  بە  و  چۆن 
بچێنین  ئایندە  نەوەكانی  ئارەزووی خوێندنەوە الی 
و وایان لێبكەین خوێندنەوەی كتێب، لە تەمەنێكی 

زووەوە، ببێت بە بەشێك لە كاری ڕۆژانەیان.
گۆڤار  ئەو  كتێب،  لە  مەبەست  لێرەدا  گومان  بێ 
كتێبەكانی  دەرەوەی  دەكەونە  كە  باڵوكراوانەیە  و 
دەرەوەی  كتێبی  خوێندنەوەی  وات��ە  قوتابخانە. 
بەتایبەتی  م��ەك��ت��ەب.  دی��اری��ك��راوی  مەنهەجی 
شیعر،  وەك  ئەدەبییەكانی  كتێبە  خوێندنەوەی 
الپەڕەكانی  پێی  بە  شانۆنامە.  ڕۆم��ان،  چیرۆك، 
كوردی،  بە  ك��راوە  سویدییەوە  لە  كە  كتێبە  ئەم 
هۆكارێكە  ئەدەب،  جیاوازەكانی  ژانرە  خوێندنەوەی 
توانای  بەرفراوانكردنی  و  خەیاڵ  ك��ردن��ەوەی  بۆ 
بیركردنەوەی مندااڵن. لەم كتێبەدا سەرنج و دیدگای 
زۆرێك لە دایكان و باوكان، ژمارەیەك لە مامۆستایانی 
قوتابخانە بنەڕەتییەكان لە 1 بۆ 7، كۆمەڵێ نووسەر 
دەوڵەمەندكردنی  لە  خاڵێكە  ئەمەش  وەرگیراوە. 
بەڕێزانە  ئەو  چونكە  لێوەرگیراوە.  سودی  كتێبەكە 
منداڵەكانیان،  لەگەڵ  خیانەوە  ئەزمونی  ڕێگەی  لە 
ڕاهێنانی منداڵ  بۆ  گەشتوونەتە كۆمەڵێ دیدگا كە 
پێ  پشتیان  دەكرێ  و  بەكەڵكن  لەسەر خوێندنەوە 

ببەسترێت.
ئەم كتێبە لە نۆ بەش پێكهاتووە، هەر بەشەی باس 
لە  دەك��ات.  خوێندنەوە  كاری  گرنگی  الیەنێكی  لە 
هەندێك لە بەشەكاندا، ئاماژە بە چەندین ڕێنمایی و 
تاقیكردنەوەی ئاسان و سودبەخش كراوە كە دەكرێ 
لێیانەوە منداڵ، بێ ئەوەی هەست بە ناڕەحەتی و 
كتێب  جیهانی  ئاشنای  بكات،  ناخۆشی  و  بێزاری 
هاتووە:  كتێبەدا  ئەم  یەكەمی  بەشی  لە  ببێت. 
)منداڵی حەوت ساڵە پاشخانی وشەی دەگاتە 5000 

بە  كە  ساڵ   17 منداڵێكی  وشە.  ه��ەزار   7000  –
بەردەوامی دەخوێنێتەوە، پشخانی وشەی دەگاتە 00 
تەمەن  منداڵە  ئەو  بەاڵم  وشە.  هەزار   70  000-  50
حەڤدە ساڵییەی كە ناخوێنێتەوە، هەگبەری وشەی 

تەنیا دەگاتە 000 15 – 000 17 هەزار وشە(.
لەم بەراوردكردنەوە تێدەگەین كە پاشخان و هەگبەی 
ئەو مندااڵنەی بەشێوەیەكی بەردەوام كاری خوێندنەوە 
هەگبەی  و  پاشخان  لە  زیاترە  زۆر  ئەنجامدەدەن، 
ئەو مندااڵنەی ناخوێننەوە. لە ڕاستیدا جیاوازییەكە 
زۆر گەورەیە و پێویستە بە هەند وەربگیرێت. جگە 
منداڵ  هاندانی  دەك��ات  لەوە  باس  كتێبەكە  لەوە 
و  الیەنك  ئەستۆی  ناكەوێتە  تەنها  خوێندنەوە  بۆ 
ئەو  بەڵكو  نەبێت،  بەرپرسیار  لێی  دیكە  الیەنێكی 
ئەوانەی  هەموو  و  الیەنە  هەمە  بەرپرسیارەتییە 
ڕۆژانە تەماسیان لەگەڵ منداڵدا هەیە، بەشێك لەو 
بەرپرسیارەتییەیان دەكەوێتە ئەستۆ. لەوانە دایك و 
باوك و خوشك و برا گەورەكان لە ماڵەوە، ستافی 
مامۆستا و پەروەردەكاران لە قوتابخانە. وەلێ لێرەدا 
پێویستە ئاماژە بەوە بكەین، ڕاهێنانی منداڵ لەسەر 
خوێندنەوە و چاندنی حەزی خوێندنەوە لە منداڵدا، 
پرۆسەیەكی ئاسان نییە و سوك نایەت بەدەستەوە. 
بەڵگو پرۆسەیەكی زۆر لەسەرخۆیە و حەوسەڵەیەكی 

گەورەی دەوێت.
كۆكین  كتێبەكەدا  وەرگێڕی  لەگەڵ  ئێمەش  دواجار 
)بێ  دەڵێ:  كورتەكەیدا  پێشەكییە  كۆتایی  لە  كە 
دروستكردنی كولتووری خوێندنەوە مەحاڵە بتوانین 
پێش بكەوین... خەماڵندنی حەزی مندااڵن و الوان 
قسەی  دەریایەك  گرنگە،  گەلێك  خوێندنەوە،  بۆ 

لەسەر كراوە. ئەم كتێبە دڵۆپێكە لەم دەریایە(.
لە  حەسەنپوور  شاهۆ  بەڕێز  لەالیەن  كتێبە  ئەم 
الپەڕەكانی  ژمارەی  كوردی،  بە  كراوە  سویدییەوە 
149 الپەڕەی بچووكە، تیراژی 500 دانەیە و نرخی 

هەزار دینارە.
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