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بــە شــێوەیەكی ڕوون، ناتوانرێــت كارەكانی 

ــچ  ــۆ هی ــەوە ب ــكا بچــوك بكرێن ــز كاف فران

دۆكرینێكــی سیاســی. كافــكا وتــاری نــەدا، 

بەاڵم شــێوەی بــە تاكــەكان و بارودۆخەكان 

یــان  )ســتیمونگ(  كارەكانیــدا  لــە  دا. 

ڕەهەندێكــی هەســتەكان و تێڕوانینەكانــی 

ــووە. ناتوانرێــت جیهانــی ڕەمزیــی  دەڕبڕی

ــۆ جیهانــی  ــەوە ب ــات بچــوك بكرێت ئەدەبی

گوتاریــی ئایدۆلۆژیــاكان. كاری ئەدەبــی 

ئەبســراكت  چەمكیــی  سیســتەمێكی 

ــان  نییــە هاوشــێوەی دۆكرینــی سیاســی ی

ــتكراوی  ــر درووس ــو زیات ــەفی، بەڵك فەلس

گەردوونێكــی وێنایــی كۆنكریتیــی تاكــەكان 

ــتەكانە. و ش

كام  هیــچ  نابێــت  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 

لەبــەردەم  بێــت  تەگــەرە  لەمانــە 

پــردەكان  ڕێــڕەوەكان،  بەكارهێنانــی 

لەنێــوان  زەمینییــەكان  ژێــر  ڕایەڵــە  و 

ڕۆحیەتــی دژە دەســەاڵتگەرایانەی ئــەو، 

ئازادیخوازانەكــەی  لیبێرتــاری  ئەقڵیەتــە 

لــە  ئەنارشــیزم  بــۆ  هاوســۆزییەكانی  و 

بنچینەییەكانــی  نووســینە  و  الیەكــەوە، 

ڕێڕەوانــە  ئــەم  تــرەوە.  الیەكــی  لــە 

دەڕەخســێنن  بــۆ  تایبەمتــان  دەرفەتــی 

ــت  ــتەی دەكرێ ــەو ش ــن ب ــۆ دەستگەیش ب

كارەكانــی  نــاوەوەی  »دیمەنــی  زاراوەی 

ببڕێــت.  بەســەردا  كافكا«یــان 

مەیلــە سۆسیالیســتییەكانی كافــكا هــەر لــە 

زووەوە دیــار بــوون. بــە گوێــرەی هاوڕێــی 

و هاوپۆلــی مناڵیــی ئــەو )هوگــۆ بێرگــامن( 

-1900( ئەكادیمــی  ســاڵی  مــاوەی  لــە 

1901(دا كەمبوونەوەیــەك بــەو مەیالنــەوە 

دیــار بــوو، چونكــە وەك ئــەو دەڵێــت 

»سۆســیالیزمی ئــەو و زایۆنیزمــی مــن زۆر 

ــد بــوون«. تون

ــیالیزمێك  ــۆرە سۆس ــی چ ج ــە باس ئێم

ــن؟ دەكەی

هاوســەردەمی  ســێ  گێڕانــەوەی  بــە 

ــۆ  ــووە ب ــۆزیی هەب ــكا هاوس ــی، كاف چیك

چیكییــەكان  لیبێرتاریــە  سۆسیالیســتە 

هەندێــک  لــە  بەشــدارییکردن  و 

ســەرەتای  لــە  چاالكییەكانیانــدا.  لــە 

ســییەکاندا، ماكــس بــرۆد توێژینەوەیەكــی 

بــۆ ڕۆمانەكــەی بــە نــاوی )ســتێفان ڕۆت( 

ئەنجــام دەدا، كــە لــە 1931دا باوكرایــەوە. 

لــە ڕەوگــەی لێكۆڵینەوەكانیــدا، یەكێــك 

لــە دامەزرێنەرانــی بزاڤــی ئەنارشیســتی 

چیكــی -میشــا كاچــا- بــە بــرۆدی وت كــە 

ــەی  ــی )یان ــووە كۆبوونەوەكان ــكا دەچ كاف

گەنجــان(ەوە، كــە ڕێكخراوێكــی لیبێرتاری، 

بــوو،  دینــی  دژە  و  میلیتاریســتی  دژە 

زۆرێــك لــە نووســەرانی چیكــی، لەوانــەش 

و  مــارس  میشــال  نیومــان،  ستانیســالڤ 

ــوەی  ــان پێ یارۆســالڤ هاســێك، پەیوەندیی

هەبــوو. دوایــی ئــەم زانیارییــە »لــە الیــەن 

ســەرچاوەیەكی تــر پشتڕاســتكرایەوە« و 

ئــەو خســتیە نــاو كارەكــەی خۆیــەوە. لــە 

ــەوە  ــەوەی گێڕاوەت ــرۆد ئ ــدا، ب ڕۆمانەكەی

ــكا: ــە كاف ك

زۆرجــار دەچــووە كۆبوونەوەكانــی بازنەكە 

ئــەوەی  بەبــێ  دادەنیشــت  لــەوێ  و 

قســەیەك بــكات. كاچــا كەیفــی بــە كافــكا 

ــە  ــداس« ك ــوت »كلی ــی دەگ دەهــات و پێ

ــە  ــە زمان ــان ب ــگ« ی ــە »بێدەن ــت ب دەكرێ

ــە  خۆجێییەكــەی چیــك بــە »بارســتەیەك ل

بێدەنگــی« وەربگێڕدرێــت. 

ــەم  ــتیی ئ ــە دروس ــی ل ــەت گومان ــرۆد ق ب

ــش  ــی تری ــە جارێك ــوو ك ــە نەب گێڕانەوەی

ــكادا باســی  ــی كاف ــە نووســینی بایۆگرافی ل

ــوو. كردب

نووســەرێكی  لــە  دووەم  گەواهیــی 

مــارس-  -میشــال  دێــت  ئەنارشیســتەوە 

ڕێگــەدا  لــە  ئــەوەی  هــۆی  بــە  كــە 

ئــەوی  دەكــرد،  ڕێكەوتــی  زووزوو 

بــە  بــوون.  دراوســێ  چونكــە  ناســی، 

لــە  كــە  مــارس  گێڕانــەوەی  گوێــری 

1958دا  لــە  واگێنبــاخ  كالوس  الیــەن 

بانگهێشــتەكەی  كافــكا  باوكراوەتــەوە، 

لــە ئۆكتۆبــەری 1909دا قبــووڵ كردبــوو 

ــە دژی  ــاندان ل ــە خۆپیش ــەوەی بێت ــۆ ئ ب

لیبێرتــاری  مامۆســتای  لەســێدارەدانی 

لــە  فێــرەر(.  )فرانسیســكۆ  ئیســپانی 

ــداریی  ــكا بەش ــاوەی 1910-1912دا، كاف م

ــارەی  ــە ب كۆنفرانســە ئەنارشیســتییەكانی ل

ــس،  ــەی پاری ــازاد، كۆمۆن خۆشەویســتیی ئ

ئاشــتی كــرد لــە دژی لــە ســێدارەدانی 

چاالكوانــی پاریــس )لیابیــۆف(، كــە لــە 

الیــەن یانــەی گەنجانــەوە ڕێكخــرا. مــارس 

بانگەشــەی ئــەوەش دەكات كــە كافــكا 

كەفالەتێكــی پێنــج كرۆنیــی كردبــوو تــا 

هاوڕێكــەی لــە زینــدان بێنێتــە دەرەوە. 

لــە  جەختــی  مارســیش  كاچــا،  وەك 
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دەكــردەوە: كافــكا  بێدەنگیــی 

ــە  ــەر  ب ــكا س ــم، كاف ــن بزان ــدەی م ئەوەن

ــتەكان  ــراوە ئەنارشیس ــە ڕێكخ ــچ كام ل هی

نەبــووە، بــەاڵم وەك پیاوێــك كــە دیــار 

بــووە و بەرانبــەر كێشــە كۆمەاڵیەتییــەكان 

بــووە  هاوســۆز  زۆر  بــووە،  هەســتیار 

ــەرباری  ــدا، س ــەڵ ئەوەش ــدا. لەگ لەگەڵیان

كۆبوونەوانــە،  بــەم  بایەخدانــی 

ئامادەبوونــە  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 

ــتومڕەكاندا  ــە مش ــەت ل ــی، ق زووزووەكان

نەبــووە. بەشــدار 

ئــەم بایەخدانــە لــە خوێندنەوەكەیــەوە 

ــارەی  ــە ب ــن ل ــاری كرۆپۆتكی ئاشــكرایە- وت

یاخــی كــە دیارییــەك بــوو لــە الیــەن 

مــارس و نووســینەكانی برایانــی ڕیكلــوس، 

میخایــل باكونیــن، و جــان گــراڤ. ئەمــەش 

ــۆزییەكانی. ــەر هاوس ــە س پرژاوەت

فەرەنســی،  ئەنارشیســتی  چارەنووســی 

)ئێــام  تراژیدیــای  یــان  ڕاڤاچۆلــڤ، 

گۆڵدمــان( كــە نووســەر بــوو لــە گۆڤــاری 

)دایكــە زەوی( بــە قووڵــی كاریگەریــی 

خســتە ســەر.

لــە  ســەرەتادا  لــە  گێڕانەوەیــە  ئــەم 

لــە   1948 لــە  چیكیــدا  باوكراوەیەكــی 

ڤێرژنێكــی كەمێــك جیــاوازدا دەركــەوت و 

بەبــێ تێبینیكــردن ڕەت بــوو. لــە 1958دا، 

لــە  بەرچاوەكــەی  كتێبــە  واگنبــاخ  كارل 

ــردەوە،  ــاو ك ــكا ب ــی كاف ــارەی گەنجێتی ب

ڕووناكایــی  بــوو  كتێــب  یەكەمیــن  كــە 

بخاتــە ســەر پەیوەندییەكانــی نووســەر 

لیبێرتاریــی  زەمینیــی  ژێــر  بزاڤــی  بــە 

مارســی  گێڕانەوەكــەی  كتێبەكــە  پــراگ. 

ــردەوە،  ــە شــێوەی پاشــكۆیەكدا چــاپ ك ل

زانیارییەكــە  بۆنەیــەدا،  لــەم  بــەاڵم 

ــدن  ــدی وروژان ــەی تون ــەك ڕەخن زنجیرەی

ــەكانیان  ــاری بانگەش ــەنگ و ئیعیتب ــە س ك

خســتە ژێــر پرســیارەوە.

ــە )چەنــد  دۆكیومێنتــی  ســێیەم بریتییــە ل

الیــەن  لــە  كافــكا(  لەگــەڵ  وتوێژێــك 

گوســتاڤ یانــۆش، كــە بــۆ یەكەمیــن جــار 

ــاڵی  ــە س ــوو و ل ــاڵی 1951دا دەرچ ــە س ل

1968دا جارێكــی تــر بــە شــێوەی چاپێكــی 

فراوانكــراو چــاپ كرایەوە. ئــەم گێڕانەوەیە 

پەیوەندیــی هەیــە بــەو كۆبوونەوانــەی 

ــدا  ــەڵ نووســەرەكەی پراگ ــە 1920دا لەگ ل

ــن ســااڵنی  ــاوەی دوایی ــە م ــتیپێكرد ل دەس

ژیانیــدا و ئامــاژە بــەوە دەدات كــە كافــكا 

لیبێرتارییــەكان  بــۆ  خــۆی  هاوســۆزیی 

تاكــو كۆتایــی پاراســتووە. ئــەو نــەك تەنیــا 

وەك  چیكییەكانــی  ئەنارشیســتە  باســی 

بــەرز«  ڕۆحیــەت  و  ئــەدەب  بــە  »زۆر 

كــردووە، ئەوەنــدە بەڕێــز و دۆســتانە كــە 

مــرۆڤ بــاوەڕ بــە هەمــوو قســەكانیان 

ــی  ــا كۆمەاڵیەت ــەو ئایدی ــكات«، بەڵكــو ئ ب

ــەدا  ــەم وتوێژان و سیاســییانەی لەمــاوەی ئ

دەریدەبڕیــن كاریگەریــی بەهێــزی فیكری 

لیبێرتارییــان دەپاراســت.

بــۆ منوونــە پێناســەكەی بــۆ كەپیتالیــزم 

»سیســتەمێكی  بگــرە  لەبەرچــاو 

كــە  وابەســتەییەکانە«  پەیوەندییــە 

تیایــدا »هەمــوو شــتێك بــە شــێوەیەكی 

هیراركــی ڕێكدەخرێــت و هەمــوو شــتێك 

کافکا:
من خۆم لە 
بیۆگرافی و 

ئایدیاكانی )گۆدوین، 
پرۆدۆن، ستیرنەر، 

باكۆنین، كرۆپۆتكین، 
توكەر و تۆلستۆی(

دا نوقم كردووە. 
من پەیوەندیم 

لەگەڵ چەند گروپدا 
بەرقەرار كردووە 
و چوومەتە زۆر 

كۆبوونەوەوە
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بــە  دەربڕینــە  ئــەم  زنجیردایــە«.  لــە 

بــە  شــێوەیەكی گشــتییە ئەنارشیســتییە 

هــۆی جەختكردنــەوەی لــە كارەكتــەری 

بــە  نــەك  سیســتەم  دەســەاڵتگەرایانەی 

هــۆی بەكاربردنــی ئابوورییانــە وەك لــە 

ماركســیزمدا هەیــە. تەنانــەت تێڕوانینــە 

گوماناوییەكــەی بەرانبــەر بزاڤــی كرێكاریی 

ئیلهامــی  لەژێــر  پێدەچــوو  ڕێكخــراو 

ــەر  ــت بەرانب ــدا بێ ــە لیبێرتارییەكانی گومان

سیاســییەكان.  دامــەزراوە  و  حزبــەكان 

ڕێپێــوەكان. كرێــكارە  لەپشــت 

ســكرتێر، بیرۆكــرات، سیاســیی پرۆفێشــناڵ، 

ــەن  ــە ه ــوڵتانە مۆدێرنان ــەو س ــوو ئ هەم

بــۆ  دەســەاڵتیان  ڕێگــەی  ئــەوان  كــە 

ــەوە و  خــۆش دەكــەن... شــۆڕش تەقیووەت

ــوڕی  ــەوە ق ــە دەمێنێت ــەوەی ك ــوو ئ هەم

ــی  ــری مرۆڤایەت ــە. زنجی ــیی نوێی بیرۆكراس

ئەشــكەنجەدراو لــە كاغــەزە ڕەســمییەكانی 

وەزارەتــەكان دروســتكراون.

لــە ســاڵی 1968دا چاپــی دووەم كــە وا 

دادەنــرا ڤێرژنــی تــەواوی تێبینییەكانــی 

پــاش  )یانــۆش(ی بەرهــەم هێنابێتــەوە، 

زۆر  ماوەیەكــی  و  لەدەســتچوو  جەنــگ 

دواتــر پەیــدا كرایــەوە. ئــەو، ئــەم وتوێژەی 

ــرە: ــكا لەبی ــەڵ كاف لەگ

تاووتــوێ  )ڕاڤۆچــۆل(ت  ژیانــی  تــۆ 

كــردووە؟

ــە  ــو ب ــا ڕاڤۆچــۆل، بەڵك ــەك تەنی ــێ، ن بەڵ

هەمــان شــێوە ژیانــی زۆر ئەنارشیســتی 

و  بیۆگرافــی  لــە  خــۆم  مــن  تریــش. 

ئایدیاكانــی )گۆدویــن، پــرۆدۆن، ســتیرنەر، 

باكۆنیــن، كرۆپۆتكیــن، توكــەر و تۆلســتۆی(

پەیوەندیــم  مــن  كــردووە.  نوقــم  دا 

ــدا بەرقــەرار كــردووە  ــد گروپ لەگــەڵ چەن

بــە  كۆبوونــەوەوە.  زۆر  چوومەتــە  و 

كورتــی، كات و پارەیەكــی زۆرم لەمــەدا 

ــداریم  ــە 1910دا، بەش ــردووە. ل ــەرج ك خ

ــەن  ــە الی ــە ل ــرد ك ــەدا ك ــەو كۆبوونەوان ل

یانــەی  لــە  چیــك  ئەنارشیســتەكانی 

نــاوی  بــە  ســازدرابوو  كارۆلینێنتــال 

»زوم كانۆنێنكریــوز« كــە تیایــدا یانــەی 

ئەنارشیســت كۆدەبوونــەوە...  گەنجانــی 

منــدا  لەگــەڵ  زۆرجــار  بــرۆد  ماكــس 

دەهاتــە ئــەو كۆبوونەوانــە، بــەاڵم بــە 

بــە  زۆر  ئــەو  ســەرەكی،  شــێوەیەكی 

ــەوە،  ــە الی من ــوون... ب ــوڵ نەب ــەوە قب الی

ــوو. مــن لەســەر  ئەمــە شــتێكی زۆر ڕژد ب

ڕێچكــەی ڕاڤاچــۆل بــووم. ئــەو ڕاســتەوخۆ 

ئارســەر  مویهســام،  ئێریــك  بــەرەو 

ڤیەننایــی  ئەنارشیســتی  و  هۆلیچــەر 

ڕودۆلــف گرۆســامن ئاراســتەی كــردم...

ئــەوان هەموویــان بــێ ســتایش و ســوپاس 

بەختەوەریــی  بــە  درككــردن  ســۆراخی 

ــتم.  ــان تێگەیش ــن لێی ــرد. م ــان دەك مرۆڤی

بــەاڵم... مــن نەمدەتووانــی بــۆ ماوەیەكــی 

درێــژ لــە تەكیانــدا ڕێ بكــەم.

لــە دیدێكــی گشــتی وتارنووســەكاندا، ئــەم 

ڤێرژنــەی دووەم كەمــر جێــی متامنەیــە لە 

چــاو ئــەوەی یەكەمیــان، ئەمــەش بــە هۆی 

ئــەو بنچینــە ڕازئامێزانــەی لــە تێبینییەكاندا 

كــە جارێكیــان ون بوو و ئێســتا دۆزرایەوە. 

ــاژە  ــێوە ئام ــان ش ــە هەم ــە ب ــت ئێم دەبێ

Michael Löwy
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ــی  ــن لەســەر خاڵێك ــییەك بكەی ــە كێامس ب

دیاریكــراوی سەرنجڕاكێشــی بۆمــان. بــە 

ــا  ــەك تەنی ــرۆد ن ــس ب ــۆی، ماك ــەی خ قس

بــەردەوام  هاوڕێكــەی  لەگــەڵ  قــەت 

یانــەی  كۆبوونەوەكانــی  بــۆ  نەبــوو 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــو ب ــتی، بەڵك ئەنارشیس

ســەراپا بــێ ئاگابــوو لــە بەشــداریی كافــكا 

ــراگ. ــی پ ــی لیبێرتارییەكان ــە چاالكی ل

ــە  ــەم دۆكیومێنتان ــە ئ ــەی ك ــەو گریامنان ئ

بــە  كافــكا  -بایەخدانــی  دەیخەنــەڕوو 

الیــەن  لــە  لیبێرتارییــەكان-  ئایدیــا 

نووســینە  لــە  ســەرچاوە  هەندێــک 

تایبەتەكانیــدا پشتڕاســت كراونەتــەوە. بــۆ 

منوونــە، ئێمــە بەڵگەنەویســتە كاتیگۆرییــە 

لــە یادداشــتەكەیدا دەبینیــن: »كرۆپۆتكیــن 

لەبیــر مەكــە!«.

1917دا  نۆڤەمبــەری  نامەیەكــی  لــە 

بــۆ ماكــس بــرۆد، ئــەو تامەزرۆیــی بــۆ 

ــەڕ  ــی ش ــراوەی )هەواڵ ــی باوك پڕۆژەیەك

لــە دژی ئیــرادەی دەســەاڵت( دەربــڕی، 

كــە لەالیــەن فرۆیدییەكی ئەنارشیســتییەوە 

پێشــنیار كرابــوو؛ ئۆتــۆ گــرۆس. نابێــت 

ئێمــە ئــەو ڕۆحیەتــە لیبێرتارییــە فەرامــۆش 

ئیلهامبەخشــی  پێدەچێــت  كــە  بكەیــن 

بێــت.  دەربڕینەكانــی  لــە  هەندێــک 

بروسكەئاســا  و  تونــد  منوونەیەكــی 

هەیــە كــە ڕۆژێكیــان ئــەو بــۆ ماكــس 

ــە  ــە ل ــدا ك ــە كاتێك ــووە ل ــرۆدی دەربڕی ب

ــە  ــرد ك ــەی دەك ــوێنە قس ــەو ش ــارەی ئ ب

تیایــدا كاری كــرد، مەكتەبــی ئاسایشــی 

كۆمەاڵیەتــی، كــە ئــەو كرێكارانــەی تیایــدا 

قوربانیــی ڕێكــەوت بــوون، چــوون بــۆ 

كەیســەكانیان: پێشكەشــكردنی 

ئــەم خەڵكانــە چەنێــك خاكیــن. ئــەوان 

دێن لەبــەر پێیەكامنــان دەپاڕێنــەوە لەباری 

ــەدا  ــژ بینایەك ــە گ ــان ب ــەوەی وەك زری ئ

بچــن و ڕووتــی بكەنــەوە. ئــەوان دێــن 

ــەوە. ــان دەپاڕێن ــەر پێیەكامن لەب

لــە  زۆرێــك  كــە  تێدەچێــت  ڕێــی  زۆر 

گێڕانــەوەكان -بــە تایبــەت ئــەو دووانــەی 

زێدەڕۆییــان  و  نادروســتی  دوایــی- 

ــارس، كالوس  ــە م ــت ب ــت. پەیوەس تێدابێ

كــە  دەنێــت  بــەوەدا  دان  واگنبــاخ 

»لەوانەیــە هەندێــک لــە وردەكارییەكــە 

ــی  ــی كــەم »زێدەڕۆی ــان الن ــن« ی ــە ب هەڵ

بــە  شــێوە  هەمــان  بــە  بێــت«.  تێــدا 

وەك  مــارس  بــرۆد،  ماكــس  گوێــرەی 

كــە  تــر  هاوســەردەمانی  لــە  زۆرێــك 

كافكایــان دەناســی »زیــادەڕەوی دەكــەن«، 

ئاســتی  بــە  پەیوەنــد  لــە  تایبــەت  بــە 

ــەردا. ــەڵ نووس ــی لەگ ــتایەتیی نزیك دۆس

یــان  هاودژییــەكان  تێبینیكردنــی 

دۆكیومێنتانــەدا  لــەم  زێدەڕۆییــەكان 

شــتێكە بــەاڵم ئــەوەش تــەواو شــتێكی 

زانیاریــی  نواندنــی  ڕێگــەی  لــە  تــرە 

نێــوان  پەیوەندییەكانــی  لەســەر 

ئەنارشیســتە چیكییــەكان وەك  و  كافــكا 

تــەواوی  بــە  بێگــەرد«،  »ئەفســانەیەكی 

تێڕوانینــی  ئەمــە  بكەیتــەوە.  ڕەتیــان 

ــدوارد  ــەش )ئێ ــدێ پســپۆڕەكانە لەوان هەن

ــی  ــدەر، ڕیچ ــوت بین ــتەكەر، هارمت گۆلدس

ڕۆبەرتســن و ئێرنســت پاوێــل(. یەكەمیــان 

كۆمەنیســتی  ئەدەبیــی  ڕەخنەگرێكــی 

نووســەرانی  تــر  ســیانەكەی  و  چیكییــە 

ــە  ــی ل ــە نكوڵ ــكان ك ــی كاف بایۆگرافییەكان

ناكرێــت. بەهاكانیــان 

»هــۆكاری  گۆلدســتوكەر  پێــی  بــە 

ــن لەســەر  ــی م ــۆ گومانگەرای ــی ب بنچینەی

درێژخایــەن  پەیوەندییەكــی  ئەفســانەی 

ئانارشــۆ- و  كافــكا  لەنێــوان  نزیــك  و 

كۆمەنیســتەكان ئــەو فاكتەیــە كــە لــە هیچ 

بەشــێكی كاری كافــكادا ئــەو نیشــانەیە 

بــەدی ناكرێــت كــە ئــەو بــە بیركردنــەوەی 

ئــەوان ئاشــنا بووبێــت«. لــە دیــدی ئــەودا، 

تێڕوانینــی كافــكا بــۆ چینــی كرێــكار هــی 

بەڵكــو  نییــە،  مۆدێــرن«  »سۆســیالیزمی 

ــە زۆر  ــە ك ــتە یوتۆپییەكان ــی سۆسیالیس ه

ــن. ــس هات ــش مارك پێ

چەند تێبینییەك لەسەر
ئەم بیركردنەوە نامۆیە

بایــی  کۆمۆنیــزم«  »ئەنارشــۆ  1-زاراوەی 

ئــەو  یانەكانــی  وەســفی  نییــە  ئــەوە 

ئانارشــۆ  لــە  بــكات  جیاجیانــە  ڕوانگــە 

پاســیفیزمی  تــا  بگــرە  ســەندیكالیزمەوە 

لیبێرتــاری.

هاوبــەش  تێڕوانینــی  بــە  2-ئەنارشــیزم 

نەریتــی  )لــە  كرێــكار  چینــی  بــۆ 

هــەن  جیاجیــا  هەڵوێســتی  لیبێرتاریــدا 

لەســەر ئــەم بابەتــە( پێناســە ناكرێــت، 

بــۆ هەمــوو  بــە ڕەتكردنــەوەی  بەڵكــو 

ــەت وەك دەســەاڵتێكی  دەســەاڵت و دەوڵ

دەكرێــت. پێناســە  دامەزراوەییبــوو 
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پێــش  ئەنارشیســتی  3-دۆكرینــی 

ماركــس دركــی پێكــراوە و سۆســیالیزمی 

ــەوە  ــە كارەكانیی ــد ب ــە پەیوەن ــاری ل لیبێرت

تــووە. پێكنەها

نووســەری  بینــدەر  هارمتــوت 

تێروتەســەلی  و  ورد  بایۆگرافییەكــی 

شــێوە  هەمــان  بــە  ئــەو  كافكایــە. 

تێزەیــە  ئــەو  الیەنگیــری  چاالكریــن 

نێــوان  پەیوەندییەكانــی  دەڵێــت  كــە 

پــراگ  ئەنارشیســتی  كۆمەڵــی  و  كافــكا 

ــی  ــە »پانتای ــەر ب ــە س ــانەیەكن« ك »ئەفس

تۆمەتبــار  وانگبــاخ  كالوس  خەیــاڵ«ن. 

ــی ســەرچاوەكان  ــە بەكارهێنان ــت ب دەكرێ

لەگــەڵ  گونجــاو  شــێوەیەكی  »بــە 

و  مــارس  كاچــا،  وەك  ئایدۆلۆژیاكەیــدا« 

یانــۆش كــە »ئیعتیباریــان نییــە و تەنانــەت 

ئەنقەستیشــن«. هەڵبەســراوی 

بە بۆچوونی بیندەر:

تەنیــا ئــەو ڕاســتییەی كــە بــرۆد تاكــو 

ــەم  ــكا ب ــی كاف ــاش مردن ــاڵێك پ ــد س چەن

چاالكییــە گریامنەییانــەی نەزانیووە...بــە 

قورســی لــە دژی ئیعتیبــاری ئــەم زانیارییــە 

ــتێكی  ــەن ش ــە تەقریب ــكێتەوە. چونك دەش

ــەدا  ــەو ماوەی ــە ل ــرۆد، ك ــراوە ب ــا نەك وێن

كافــكادا  لەگــەڵ  پشــووی  دوو گەشــتی 

ئەنجامــداوە و ڕۆژانــە چــاوی پێكەوتــووە، 

بــێ ئــاگا بووبێــت لــە بایەخدانــی باشــرین 

ئەنارشیســتی... بزاڤــی  بــە  هاوڕێــی 

وێنانەكــراو  ڕاســتی  بــە  ئەمــە  ئەگــەر 

ــەک« پەراوێزێكــی گومــان  بێــت )»تاڕادەی

بۆچــی  پاشــان  دەهێڵێــت...(،  بەجــێ 

فیگــەری ســێنراڵ، واتــە ماكــس بــرۆد، 

ئــەم زانیارییــەی بــە تــەواوی جــێ متامنــە 

دانــا؟ چونكــە لــە هــەردوو كارەكەیــدا، 

ــی  ــە بایۆگراف ــتێفان ڕۆت( و ل ــی )س ڕۆمان

هاوڕێكەیــدا داینــا؟

هەمــان ڕەخنــە بــە ســەر ئەرگومێنتــی 

تــری بینــدەردا پیــادە دەبێــت:

ــەڵ  ــە دووك ــڕ ل ــی پ ــە یانەیەك ــن ل گوێگرت

لــە  كــە  گروپێــك  مشــتومڕەكانی  لــە 

ــار دەكــەن... ئەمــە  دەرەوەی یاســادا ڕەفت

بارودۆخێكــی وێنانەكــراوە بــۆ یەكێــك بــە 

كەســایەتیی كافــكاوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

بــرۆد  ماكــس  بــە الی  بارودۆخــە  ئــەم 

ــار نەبــوو كــە بــە هەمــان شــێوە  نامــۆ دی

شــتی كەمــی لــە بــارەی كەســایەتیی كافــكا 

ــە  ــتێك ل ــچ ش ــتیدا، هی ــە ڕاس ــی... ل دەزان

كارەكانــی كافــكادا بــەرەو ئەوەمــان نابــات 

ــا  ــی وەه ــەو ڕێزێك ــە ئ ــن ك ــاوەڕ بكەی ب

ــا! ــۆ یاس ــت ب ــی هەبووبێ ناعەقانی

لــە هەوڵێكــدا بــۆ بەالوەنانــی هەمیشــەیی 

بــە  بینــدەر  مــارس،  مایــكڵ  گەواهیــی 

شــێوەیەكی مكوڕانــە ئامــاژە بــە نامەیەكــی 

پــۆالك  جێسێنســكا  میلێنــا  بــۆ  كافــكا 

دەدات كــە تیایــدا وەك »دۆســتێكی ســەر 

ــارس دەدات. ــە م ــاژە ب ــن« ئام لەقێ

خــوارەوە  ئەرگومێنتــەی  ئــەم  بینــدەر 

دەخاتــەڕوو:

كافــكا بــە شــێوەی دەربڕیــن جەخــت 

پەیوەندییەكــەی  كــە  دەكاتــەوە  لــەوە 

لەگــەڵ مارســدا تەنیــا هــی )دۆســتێكی 

ڕوونریــن  ئەمــە  ســەرلەقێنەر(ە. 

كافكا بە ڕاستی 
بەشداریی لە 
كۆبوونەوەی یانە 
ئەنارشیستییەکاندا 
دەكرد، بەاڵم تەنیا 
وەك »تەماشاكەرێكی 
ئارەزوومەند«.
سەرباری ئەمەش، 
ئەو هاوسۆز بوو 
لەگەڵ »ئەنارشیزمی 
ناتوندوتیژانە و 
فەلسەفییانەی 
كرۆپۆتكین و 
ئەلێكساندەر 
هێرزێن«
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ــە  ــەت نەچووەت ــكا ق ــە كاف ــاندەرە ك پیش

ئەنارشیســتییەكان. كۆبوونــەوە 

كەمریــن شــت كــە كەســێك لــە بــارەی ئەم 

ــە  ــە ك ــت ئەوەی ــت بیڵێ ــەی ئەرگومێن هێڵ

ــە  ــوان گریامنەك ــی ڕوون لەنێ نەگونجانێك

تەنانــەت  هەیــە!  ئەنجامگیرییەكــەدا  و 

ئەگــەر ڕووبەڕووبوونەوەكەیــان ســنووردار 

شــەقام  لەســەر  دیــدار  بــە  بووبێــت 

لــە شــوێنی  لەبەرئــەوەی ماڵــی كافــكا 

كاری مــارس نزیــك بــوو، ئەمــە ڕێگــر نییــە 

لــەوەی مــارس ئەدەبیاتەكــەی گەیاندبێــت 

بــۆ  كردبێــت  كافــكای  بانگهێشــتی  و 

كۆبوونــەوە و خۆپیشــاندانەكان، ئامادەیــی 

لــە هەنــدێ لــەم چاالكییانــەدا پشتڕاســت 

بۆنەیەكــدا  لــە  تەنانــەت  و  كردبێتــەوە 

ــێ. ــاری دابێت ــی بەدی ــی كرۆپۆتكین كتێبێك

بەرجەســتەی  بەڵگەیەكــی  وەك 

مــارس  كافــكاوە،  بــە  پەیوەندییەكانــی 

لەالیــەن  كــە  البــوو  پۆســتكاردێكی 

نووســەرەوە بــۆی نێردرابــوو و بــەرواری 

لەســەربوو.  1910ی  دیســەمبەری  9ی 

ــە  ــتكردنەوەی ئەم ــە پشتڕاس ــدا ك لەكاتێك

شــێوە  هەمــان  بــە  مــارس  ئەســتەمە، 

بانگەشــەی ئــەوەی دەكــرد ئــەو چەنــد 

نامەیەكــی لــە هاوڕێكەیەوە پێگەیشــتوون 

كــە لــە ئەنجامــی چەنــد جارێــك ماڵگــەڕان 

ــی  ــە بوون ــی ل ــدەر نكوڵ ــوون. بین ــزر بب ب

بــە  بــەاڵم  نــاكات،  دۆكیومێنتــە  ئــەم 

كــە  ڕاســتییەدا  ئــەو  بەســەر  بــازدان 

مــارس«  »جۆزێــف  ئاراســتەی  كارتەكــە 

بانگەشــەی  ئــەو  نــەك میشــال،  كــراوە 

نوێــی  بەڵگەیەكــی  كــە  دەكات  ئــەوە 

»چیرۆكــەكان«ی ئاشــكرا كردبێــت كــە لــە 

ــەواو  الیــەن شــایەتحاڵەوە دروســتكراوە. ت

ــدار  ــاش دی ــاڵێك پ ــە س ــارە ك ــتەم دی ئەس

لەگــەڵ مــارس و چــوون بــۆ ژمارەیــەك 

لەگــەڵ  گەنجــان  یانــەی  دانیشــتنی 

ئەوەشــدا، كافــكا »تەنانــەت نــاوی بــە 

ئەرگومێنتــە  ئــەم  نەزانێــت«.  دروســتی 

لەبــەر هۆكارێــك زۆر ســادە بەجــێ نییــە. 

ــۆڕی  ــی ئاڵوگ ــی ئەڵامنی ــرەی چاپ ــە گوێ ب

ــی  ــاوی بنچینەی ــا، ن ــكا و میلێن ــوان كاف نێ

كافــكا میشــال نەبــووە بەڵكــو )جۆزێــف( 

بــووە.

تــەواوی مشــتومڕەكە لــە كتێبــی بینــدەردا 

بیرۆكــەی خەمناكــی ئــەوە دەخاتــەڕوو 

كــە هەوڵێكــی سیســتەماتیك و ئەنقەســتە 

پاســاوێكی  هەمــوو  كۆنرۆڵكردنــی  بــۆ 

ــەوە  ــەی ئ ــت ئامانجەك ــی. پێدەچێ الوەك

بێــت ئــەو وێنەیــە لــە كافــكا بنبــڕ بــكات 

وەك چــۆن مقۆمقــۆكان ســێبەری تەڵخــی 

ئــەو گومانــە تاریــك دەكــەن كــە ئــەو 

بەشــداریی لــە كۆبوونــەوە ڕێكخراوەكانــی 

ــردووە. ــدا ك ــی پراگ لیبێرتارییەكان

چەنــد ســاڵێك دواتــر لــە بایۆگرافییەكەیــدا 

بــۆ كافــكا كــە خــۆی كتێبێكــی پــڕ بایەخــە، 

پێدەچێــت ئێرنســت پاویــل پشــتگیریی 

پێــی  بــە  بــكات.  بینــدەر  تێزەكــەی 

ــە  ــووە ئێمــە ل ــی هات ــەو، كات قســەكانی ئ

ــێ  ــە ب ــە قس ــك ل ــكاوە »یەكێ ــارەی كاف ب

بنەمــا گــەورەكان وێــڵ بكەیــن«. ئەمــەش 

گەلەكۆمەكێــكارە  كافــكای  »ئەفســانەی 

كــە لەنــاو گروپــی ئەنارشیســتی چیكــی بــە 

نــاوی یانــەی گەنجــان كاری كــردووە«. ئەم 

ئەفســانەیە بەرهەمــی »وێنــای بەپیتــی 

مایــكڵ مارســی ئەنارشیســتی پێشــووە كــە 

لــە یادداشــتە تــا ڕادەیــەك ناواقعیەكەیــدا 

باوكراوەتــەوە  1946دا  ســاڵی  لــە  كــە 

وەك هــاوڕێ و هــاوەڵ وەســفی كافــكا 

دەكات كــە لــە خۆپیشــاندان و كۆبوونــەوە 

ــردووە«: ــداریی ك ــتییەكاندا بەش ئەنارشیس

ــەو  ــوو ئ ــە هــۆی هەم ــە ب ــەم گێڕانەوەی ئ

ــی و  ــی، هاوڕێكان ــارەی ژیان ــە ب ــتەی ل ش

كارەكتەرەكەیــەوە زانــراوە، بــە تــەواوی 

دەبێــت  بۆچــی  بەدرۆدەخرێتــەوە. 

ویســتبێتی پابەنــدی لەالیــەن ئــەو هــاوڕێ 

ڕۆژانــە  كــە  بشــارێتەوە  نزیكانەیــەوە 

بینیونــی.

پوچەڵكردنــەوەی  »ئەفســانە«یە  ئــەم 

هاوشــێوەییەك  هیــچ  چونكــە  ئاســانە 

لــە  كام  هیــچ  بانگەشــەكانی  لەگــەڵ 

ســەرچاوەكان ناگرێتەخــۆ. مــارس، یانــۆش 

قســەی  پاوێــل  لەالیــەن  )كــە  كاچــا  و 

ــكا  ــوت كاف ــەت نەیگ ــت( ق ــەر ناكرێ لەس

ــتی  ــی ئەنارشیس ــاو گروپ ــی ن »پیالنگێڕێك

بــووە«. مــارس بــە شــێوەیەكی ئاشــكرا 

ســوور بــوو لەســەر ئــەو فاكتــەی كــە 

ڕێكخراوێــك  هیــچ  ئەندامــی  كافــكا 

نەبــوو. لــە هــەر بۆنەیەكــدا، كافــكا لەنــاو 

نەدەبــوو  دەرگیــر  »گەلەكۆمەكــێ«دا 

بەڵكــو لــەو كۆبوونەوانــەدا بەشــداریی 

ــۆ  ــدا ب ــە زۆربــەی حاڵەتەكان دەكــرد كــە ل

ــی  ــوو. هەرچــی پەیوەندی ــك كــراوە ب خەڵ
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هەیــە بــە »پاراســتنی شــتەكان بــە نهێنــی 

ــە  ــدا« وات ــاوڕێ نزیكەكان ــەر ه ــە بەرانب ل

ماكــس بــرۆد، ئێمــە هەنوكــە پوچێتــی ئــەم 

پیشــانداوە. ئەرگومێنتــامن  هێڵــەی 

ئێرنســت پاوێــل ئەرگومێنتێكــی تــر بــۆ 

دەخاتــەڕوو.  تێزەكــەی  بەهێزكردنــی 

ڕیكۆردەكانــی پۆلیســی پــراگ »بچوكریــن 

ناگرنەخــۆ.  كافــكا«  بــە  ئامــاژە 

زۆر  هەیــە.  كەموكورتــی  ئەرگومێنتەكــە 

ڕێــی تێناچێــت كــە پۆلیــس مكــوڕ بووبێت 

لەســەر هەمــوو ئــەو ناوانــەی كــە چوونــە 

ــە  ــی یان ــەوە گشــتییە ڕێكخراوەكان كۆبوون

زیاتــر  ئــەوان  جیاجیــاكان.  لیبێرتاریــە 

ــەكان« و  ــەركردەی بازن ــە »س ــان ب بایەخی

ســەرۆك ڕێكخــراوەكان داوە نــەك ئــەو 

خەڵكــەی كــە گوێیــان گرتــووە و هیچیــان 

نەگوتــووە.

لــە  جیــاوازە  بینــدەر  لــە  پاوێــل 

ناســینەوەی  بــۆ  ئارەزوومەندییەكەیــدا 

ڕاســتی و دروســتیی ئــەو فاكتانــەی لــە 

ڤێرژنێكــی  لــە  گێڕانەوانــە  ئــەم  الیــەن 

الوازتــردا دەخرێنــەڕوو. كافــكا بــە ڕاســتی 

كۆبوونەوانــەدا  جــۆرە  لــەم  بەشــداریی 

ــاكەرێكی  ــا وەك »تەماش ــەاڵم تەنی ــرد، ب ك

ــەو  ــەش، ئ ــەرباری ئەم ــد«. س ئارەزوومەن

»ئەنارشــیزمی  لەگــەڵ  بــوو  هاوســۆز 

فەلســەفییانەی  و  ناتوندوتیژانــە 

كرۆپۆتكیــن و ئەلێكســاندەر هێرزێــن«.

ئێمــە ئێســتا ڕوانگــەی ڕیچــی ڕۆبەرتســن 

وتارێكــی  نووســەری  كــە  دەپشــكنین 

كارەكانــی  و  ژیــان  لەســەر  بەرچــاوە 

نووســەری جولەكــەی پــراگ. بــە بۆچوونــی 

ئــەو، ئــەو زانیارییــەی كــە لــە الیــەن كاچــا 

ــە  ــە »ب ــوو دەبووای ــادە كراب ــارس ئام و م

ــت«.  ــدا بكرێ ــەی لەگەڵ ــەوە مامەڵ گومان

ــەر  ــەو لەس ــەی ئ ــە بنچینەییەك ئەرگومێنت

ئــەم خاڵــە لــە گۆلدســتوكەر و بینــدەرەوە 

وەرگیــراوە. چــۆن مومكیــن دەبــوو كــە 

ــەی  ــداریی هاوڕێك ــارەی بەش ــە ب ــرۆد ل ب

بێــت؟  ئــاگا  بــێ  كۆبوونەوانــەدا  لــەم 

ــە  ــك بەهــا بدات مــرۆڤ دەتوانێــت چەندێ

ــا  ــەو تەنی گەواهییەكــەی مــارس چونكــە ئ

بــوو؟  كافــكا  ســەرلەقێنی  دۆســتێكی 

دووبارەكردنــەوەی  لــە  كەڵكێــك  هیــچ 

بــۆ  نییــە  پێشــووم  پوچەڵكردنەوەكانــی 

ئــەم جــۆرە ناڕەزایەتییانــەی كــە هیــچ 

جێگیرییەكــی واقیعییــان تێــدا نییــە.

ــندا  ــەی ڕۆبەرتس ــە كتێبەك ــە ل ــەوەی ك ئ

هەوڵێكــە  نوێیــە  و  بایــەخ  جێــی 

لێكدانەوەیەكــی  گەاڵڵەكردنــی  بــۆ 

ئەلتەرناتیڤــی ئایدیــا سیاســییەكانی كافــكا 

كــە بــە گوێــرەی ئــەو، نــە سۆسیالیســتی و 

نــە ئەنارشیســتییە، بەڵكــو ڕۆمانتیكــە. بــە 

بۆچوونــی ڕۆبەرتســن، ئــەم ڕۆمانتیســیزمە 

دژە كاپیتالیســتییە نــە ســەر بــە چــەپ 

و نــە ســەر بــە ڕاســتە. بــەاڵم ئەگــەر 

دژە كاپیتالیزمــی ڕۆمانتیــك زەمینەیەكــی 

هاوبەشــی هەنــدێ لــە فۆرمەكانــی بیــری 

-و  بێــت  كۆنســێرڤاتیڤ  و  شۆڕشــگێڕانە 

كاریگــەر  شــێوەیەكی  بــە  مانایــە  بــەم 

ــەپ  ــوان چ ــی نێ ــبوونە نەریتییەكان دابەش

و ڕاســت تێدەپەڕێنێــت- لەگــەڵ ئەوەشــدا 

وەك فاكتێــك دەمێنێتــەوە كــە نووســەرانی 

ڕۆمانتیــك بــە ڕوونــی خۆیــان خســتۆتە 

ــەی  ــەم ڕوئیای ــەری ئ ــەی دوو جەمس پێگ

ــە  ــیزمی پەرچەكردارییان ــان: ڕۆمانتیس جیه

یــان ڕۆمانتیســیزمی شۆڕشــگێڕانە.

سۆســیالیزمی  ئەنارشــیزم،  ڕاســتیدا،  لــە 

ســەندیكالیزم  ئانارشــۆ  و  لیبێرتــاری 

»دژە  پارادیگامتیكــی  منوونەیەكــی 

ــن  ــەپ« دابی ــی چ ــی ڕۆمانتیك كەپیتالیزم

پێناســەكردنی  بــە  دەكــەن. ســەرەنجام، 

الی  بــە  ڕۆمانتیــك،  بــە  كافــكا  بیــری 

خۆیدایــە،  شــوێنی  لــە  زۆر  منــەوە 

ــەو »ســەر  ــە ئ ــە ك ــە نیی ــەو مانای ــەاڵم ب ب

بــە چــەپ« نییــە یــان بــە شــێوەیەكی 

ــك  ــتێكی ڕۆمانتی ــتەتر، سۆسیالیس بەرجەس

نییــە بــە مەیلــی لیبێرتارییــەوە. وەك چــۆن 

حاڵــی هەمــوو ڕۆمانتیكــەكان وەهایــە، 

ــرن  ــە شارســتانیەتی مۆدێ ــەو ل ــەی ئ ڕەخن

ڕابــردوو  بــۆ  نۆســتالیژیا  بــە  ڕەنگرێــژە 

ــش( ــووری )یدی ــەوەوە کولت ــە الی ئ ــە ب ك

ئەوروپــای  كۆمەڵگەكانــی جولەكــەی  ی 

دەكــەن.  نوێنەرایەتیــی  خۆرهــەاڵت 

ئەنــدرێ  بەرچــاوەوە،  تێڕامانێكــی  بــە 

ــی  ــانەكردنی كات ــە نیش ــی »ل ــن نووس برێ

ــە شــێوەیەكی  ــكا »ب ــری كاف ئێســتادا«،  بی

بــە  بــەرەو دواوە دەگەڕێتــەوە  ڕەمــزی 

میلەكانــی ســەعاتی پەرســتگە«ی  پراگەوە.

ئەڵقــەی  بــارەی  لــە  شــتەی  ئــەو 

ئەنارشیســتیی بایۆگرافــی كافــكا )1909-

1912( جێــی بایەخــە ئەوەیــە كــە یەكێــك 

لــە كلیلــە هــەرە بەكەڵكەكامنــان بــۆ دابیــن 
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دەكات بــۆ ڕۆشــنكردنەوەی تێگەیشــتنامن 

لــە كارەكانــی، بەتایبــەت نووســینەكانی لــە 

1912ەوە بــەو الوە. مــن ســەرنج دەخەمــە 

ســەر وتنــی یەكێــك لــە كلیلــەكان، چونكــە 

بــە هەمــان شــێوە  كارە  ئــەم  ســیحری 

لــە كارەكتــەری فرەمانایــەوە دێــت كــە 

بــۆ  نەكرێتــەوە  بچــووك  لێــدەكات  وای 

تــاك مانایــی. كارەكتــەری لیبێرتــاری لــە 

ــت  ــتە دەبێ ــاوازدا بەرجەس ــی جی بارودۆخ

ئەدەبییــە  تێكســتە  چەقــی  لــە  كــە 

و  ســەرەتا  بــەاڵم  بنچینەییەكانیدایــە، 

پێــش هەمــوو شــتێك، دەشــێ لــەو بەرگــە 

بدۆزرێتــەوە  ڕادیكااڵنەیــەدا  ڕەخنەییــە 

ــەری  ــەر و جادووك ــاری تۆقێن ــە ڕووخس ك

دەبێــت.  بەرجەســتە  تیــادا  نائــازادی 

دەڵێــت:  برێتۆنیــش  ئانــدرێ  هــەروەك 

بەهێــز  ئەوەنــدە  تــر  كارێكــی  »هیــچ 

بەرەنــگاری نــاكات لــە دژی قبوڵكردنــی 

ــە نســبەت  ــە ب پرەنســیپێكی ســەربەخۆ ك

دەرەكییــە«. بیركــەرەوەوە،  كەســی 

دژەدەســەاڵتگەراییەكی ئیلهامــی لیبێرتاری 

داماڵیــن«  كــەس  »لــە  جوڵەیەكــی  بــە 

نــاو  بــە  زیادبــووەوە،  و بەشــتكردنێكی 

لــە  دەكات:  ڕێ  كافــكادا  ڕۆمانەكانــی 

دەســەاڵتی كەســی و باوكایەتییــەوە بــەرەو 

دەســەاڵتێكی نادیــار و ئیــداری. لەگــەڵ 

ئەوەشــدا، ئــەو لــە دەرەوەی دۆكرینێكــی 

لــە  بەڵكــو  نــاكات  ڕەفتــار  سیاســی 

مەعقولیەتێكــی  و  ئەقڵــی  حاڵەتێكــی 

ــە  ــە چەك ــار دەكات، ك ــەوە ڕەفت ڕەخنەیی

Michael Löwy
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ــان،  ــل نیش ــە تی ــە ل ــەی بریتیی بنچینەییەك

توانــج، تەنــز و ئــەو تەنــزە ڕەشــەیە كــە بە 

ــۆن »یاخیبوونێكــی  ــدرێ برێت ــرەی ئەن گوێ

ــە.  بــااڵی ڕۆح«ـ

ئــەم تێڕوانینــە ڕەگ و ڕیشــەی كەســیی 

پەیوەندییەكانــی  لــە  توندوتۆڵــی 

كافــكا لەگــەڵ باوكیــدا هەیــە. بــە الی 

نووســەرەوە، دەســەاڵتی ســەركوتگەرانەی 

ــی  ــەی زۆرداری ــەكان منوون ــە باوكیی خێزان

ــاوك )1919(ی  ــۆ ب ــە ب ــە نام ــییە. ل سیاس

ــە  ــاد ك ــەوە ی ــەوە دێنێت ــكا ئ ــەودا، كاف ئ

»لــە چاوانــی منــدا، تــۆ كارەكتەرێكــی 

ئاڵــۆزت هەبــوو وەك زۆردارێــك كــە یاســا 

بونیــاد  تێڕامــان  بنەمــای  لەســەر  بــۆی 

كەســایەتیی  لەســەر  بەڵكــو  نەنــراوە، 

خــۆی بونیادنــراوە«. بــە ڕێكەوتكردنــی 

ــە و  ــە، نادادپەروەران ــە دڵڕەقان ــەو مامەڵ ئ

ــەوە  ــەن باوكیی ــە الی ــە ل ــەی ك ڕەمەكییان

ئاراســتەی كارمەنــدان دەكــرا، ئــەو بــە 

بــە  دەســتیكرد  غەریــزی  شــێوەیەكی 

قوربانییــەكان: بــە  هەســتكردن 

منــەوە  الی  بــە  وایكــرد  كــە  ئــەوەی 

فرۆشــگاكە تەحەمولنەكــراو بێــت ئــەوە 

بــوو كــە منــی زۆر بیــری بارودۆخــی خــۆم 

دەكــردەوە لــە پەیوەنــد بــە تۆوە.هەربۆیــە 

مــن، وەك زەروورەتێــك، الی كارمەنــدەكان 

ــرم. دەگ

بنچینەییەكانــی  تایبەمتەندییــە 

بەرهەمــە  لــە  كــە  دەســەاڵتگەرایی 

ــراون  ــەدی ك ــكادا ب ــی كاف ئەدەبییەكان

ئەمانــەن:

كــە  بڕیارانــەی  ئــەو  1-رەمەكیبــوون: 

لــە ســەرەوە ســەپێرناون بــە بــێ هیــچ 

ــی  ــی و ئەخالق ــی، ئەقان ــاوێكی مرۆی پاس

داواكاریــی  زۆرجــار  كــە  كاتێكــدا  لــە 

زێدەڕۆیانــە و نامۆیانــە بــە ســەر قوربانیدا 

ســەپێرناوە.

ــە  ــە شــێوەیەكی هەڵ ــەروەری: ب 2- نادادپ

ــەم  ــە قەڵ ــە حاشــاهەڵنەگر ل ــردن ب لۆمەك

ــت  ــە پێویس ــەوەی بەڵگ ــێ ئ ــە ب دراوە ب

بــە شــێوەیەكی گشــتگیر  بێــت و ســزا 

پەیوەنــدی بــە »هەڵە«ەكــەوە نییــە.

لــە یەكەمیــن كاری ئەدەبیــی گەورەیــدا 

بــە نــاوی )فەرمــان( 1912، مافــكا تەركیــز 

باوكایەتــی.  دەســەاڵتی  ســەر  دەخاتــە 

ئەمــە بــە هەمــان شــێوە یەكێكــە لــە 

تیایــدا  كــە  دەگمەنەكانــی  هــەرە  كارە 

پێدەچێــت پاڵــەوان )جــۆرج بێندەمێــن( بە 

ــی  ــگاری ملكەچ ــێ بەرەن ــە ب ــەواوی و ب ت

فەرمانــی دەســەاڵتدارانە بێــت: فەرمــان 

ــەی  ــە كوڕەك ــەوە دەدرێت ــەن باوك ــە الی ل

تــا لــە ڕووبــاردا خــۆی بخنكێنێــت! بــە 

بەراوردكردنــی ئــەم ڕۆمانــە بــە )دادگایی(، 

میــالن كوندێــرا تێبینــی ئــەوە دەكات كــە:

تۆمەتــە،  دوو  ئــەو  نێــوان  هاوشــێوەیی 

مەحكومكردنەكان و كوشــتنەكان ناســازگارن 

ــزم«ی  ــە »تۆتالیتاری ــی ك ــەڵ  بەردەوام لەگ

خێزانــی دەبەســتێتەوە بــە ڕوئیــا مەزنەكانــی 

ــە  ــە ك ــان ئەوەی ــی نێوانی ــكاوە. جیاوازی كاف

لــە دوو ڕۆمانــە گەورەكــەدا )دادگایــی و 

قــەاڵ(، هێزێكــی »تۆتالیتــاری«ی نادیــار و 

ــە. ــە كاردای ــارساو ل نەن

 )1914-1912( )ئەمریــکا(  ڕووەوە،  لــەم 

نوێنەرایەتیــی كارێكــی نێوانگیــر دەكات. 

ــەری  ــا فیگ ــەاڵتگەراكان ی ــەرە دەس كارەكت

باوكانەییــن )باوكــی كارل ڕۆســامن یــان 

مامــە جاكــۆب( یــان بەڕێوەبــەری هۆتێلــە 

منــرە یەكەكانــن )ســەرۆكی ســتاف یــان 

ــەت  ــەاڵم تەنان ــی ســەرەكی(. ب دەروازەوان

ــی  ــی زۆردارێتی ــەوەی دواییشــیان دیوێك ئ

بێباكــی  كــە  لــەوەدا  هەیــە  كەســی 

بیرۆكراتــی لەگــەڵ زۆرداریــی تاكەكەســیی 

ئــەم  ڕەمــزی  لێكــدەدات.  دڵڕەقانــەدا 

ــەم  ــە یەك ــە ل ــەاڵتگەراییە سزابەخش دەس

دەدات  خــۆی  كتێبەكــەوە  الپــەڕەی 

لەڕازداماڵینــی  بــە  دەموچاوتــدا.  بــە 

ڕێگــەی  لــە  ئەمریكــی،  دیموكراســیی 

كــە  بەناوبانگــەوە  ئازادیــی  پەیكــەری 

نییویــۆرك  بەنــدەری  دەروازەی  لــە 

ــكا  ــت، كاف ــی دەكرێ ــووە نوێنەرایەت چەقی

پەیكەرەكــە  دەســتی  مەشــخەڵەكەی 

پێــدەكات.  جێگۆڕكــێ  شمشــێرێك  بــە 

بەبــێ  وشــەیەك  بــە  پێدەچێــت 

ــزی ڕووت  ــازادی، هێ ــان ئ ــەروەری ی دادپ

كاریگەرییەكــی  ڕەمەكــی  دەســەاڵتی  و 

دابەشــنەبووی هەبێت. هاوســۆزی پاڵەوان 

ــەم  ــی ئ ــۆ قوربانییەكان ــە دەرەوە ب دەچێت

ــە بەشــی یەكەمــدا  ــە. شــۆفێر ل كۆمەڵگەی

منوونەیەكــی »نااڵندنــی پیاوێكــی هــەژارە 

بااڵدەســتەوە«.  پیاوێكــی  دەســت  بــە 

بــە  تێرێــز  دایكــی  بــە هەمــان شــێوە 

بــەرەو  هەژارییــەوە  و  برســێتی  هــۆی 

ــووە. كارل ڕۆســامن  ــە كێــش ب خۆكــوژی ب
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لەنێــو  هاوپەیامنەكانــی  و  هاوڕێــكان 

خــۆی،  تێرێــز  دەدۆزێتــەوە:  هەژارانــدا 

گەڕەكــی  دانیشــتووانی  خوێنــدكارەكان، 

چینــی كرێــكار كــە ڕەتــی دەكەنــەوە ئــەو 

ــە  ــدا ك ــەن، لەكاتێك ــس بك ــتی پۆلی ڕادەس

ــە  ــات ك ــەوە دەریدەخ ــە پەنایەك ــكا ل كاف

»كرێــكاران لەگــەڵ الیەنــی دەســەاڵتدا 

ــن«. نی

ــە كاری  ــەری بەرچــاو ل ــی وەرچەرخێن خاڵ

ــزابەخش«،  ــی س ــی »كۆلۆن ــكادا ڕۆمان كاف

كــە بــە ماوەیەكــی كــورت پــاش )ئەمریــكا( 

كــەم  تێكســتێكی  چەنــد  نــوورساوە. 

لــە ئەدەبیاتــی گەردوونیــدا هــەن كــە 

ــی وەهــا كوشــندە  ــە ڕوویەك دەســەاڵت ب

دەخەنــەڕوو.  نادادپەروەرانــەوە  و 

دەســەاڵت نەبەســراوەتەوە بــە دەســەاڵتی 

كامــپ  فەرمانــدەی  وەك  تاكەكەســێك 

)كــۆن یــان نــوێ( كــە ڕۆڵێكــی الوەكــی لــە 

چیرۆكەكــەدا دەبینێــت. لەبریــی ئەمــە، 

دەســەاڵت بــە شــێوەیەكی ناوەكــی لــە 

)میكانیزمــی ناكەســی(دا بوونــی هەیــە. 

كۆلۆنیالیزمــە-  چیرۆكەكــە  كۆنتێكســتی 

ئەفســەران  فەرەنســی.  حاڵەتــەدا  لــەم 

فەرەنســین  كۆلۆنییەكــە  فەرمانــدەی  و 

ئاســتی  ســەربازەكانی  كــە  لەكاتێكــدا 

خــوارەوە، بارگوێــزەرەوەكان و قوربانییــە 

ــە  ــەو خەڵك ــێدارەدان ئ ــی لەس چاوەڕێكان

»وشــەیەك  كــە  واڵتــن  »ڕەسەن«ـــەی 

ســەربازێكی  تێناگــەن«.  فەڕەنســی  لــە 

خۆماڵــی لــە الیــەن ئــەو ئەفســەرانەوە 

بــە  كــە  دەدرێــت  حوكــم  مــەرگ  بــە 

دەكرێــت  دادوەری  دۆكرینــی  الیانــەوە 

ــەوە  ــت بكرێت ــەیەكدا پوخ ــد وش ــە چەن ل

نابێــت  ڕەمەكیبوونــە:  جەوهــەری  كــە 

ــیارەوە!  ــر پرس ــە ژێ ــەت بخرێت گوناهـــ ق

دەبێــت لــە ســێدارەكانی ســەربازان بــە 

ئامڕازێكــی ئەشــكەنجە جێبەجــێ بكرێــت 

كــە بــە هێواشــی وشــەكان هەڵدەكەنێــت: 

ــەن  ــە الی ــەرەف ل ــی »ش ــە هەڵكەندن وات

لەســەر  دەرزی  بــە  گەورەكانــەوە« 

گۆشــتەكەی.

ئــەو  ڕۆمانەكــە  ســێنراڵی  كارەكتــەری 

گەشــتیارە نییــە كــە بــە شــەڕانگێزییەكەی 

كپــەوە تەماشــای دەركەوتنــی ڕووداوەكان 

دەكات. نــە ئــەو زیندانییەشــە كــە بــە 

دەگمــەن هــەر پەرچەكردارێــك  پیشــان 

بەســەر  كــە  فســەرەی  ئــەو  دەدات، 

لەســێدارەداندا بااڵدەســتە، نــە فەرمانــدەی 

ســەرەكی،  كارەكتــەری  كۆلۆنییەكەشــە. 

خــودی ماشــێنەكەیە.

ئــەم  لەســەر  چیرۆكەكــە  تــەواوی 

و  زۆر  كــە  گرتــووە  لەنگــەری  دەزگایــە 

زۆرتــر لــە ڕەوگــەی ئــەو ڕوونكردنــەوە 

تیروتەســەلەدایە كــە ئەفســەرەكە دەیداتــە 

گەشــتیارەكە، وەكــو كۆتاییــەك لــە خۆیــدا 

ــە  ــەوە نیی ــۆ ئ ــە ب ــت. دەزگاك دەردەكەوێ

ــر  ــدات بەڵكــو زیات ــرا لەســێدارە ب ــە كاب ك

ــی  ــەدا بوون ــاو دەزگاك ــە لەپێن قوربانییەك

هەیــە. ســەربازە خۆجێییەكــە جەســتەیەك 

ــت  ــێنەكە دەتوانێ ــە ماش ــن دەكات ك دابی

لەســەر  ئیســتاتیكییەكەی  شــاكارە 

خوێناوییەكــەی  نووســینە  بنووســێت، 

رشۆڤــە  زۆرەوە  »دیكۆراســیۆن«ی  بــە 

تاكــە خزمەتــكاری  كــراوە. ئەفســەرەكە 

كــردە  خــۆی  دواجــار  و  ماشــێنەكەیە 

تێرنەبــووە. مارمێلكــە  ئــەم  قوربانیــی 

ــەاڵت« و »دەزگای  ــێنێكی دەس ــی »ماش چ

ژیانــە  ئــەو  كۆنكریتــی«،  دەســەاڵتی 

ــە  ــكا ل ــە كاف ــی ك ــە قوربان ــە دەكەن مرۆیی

ــە  ــزابەخش ل ــی س ــوو؟ كۆلۆن ــدا ب خەیاڵی

ــگ  ــێ مان ــوورسا، س ــەری 1914دا ن ئۆكتۆب

ــەزن. ــی م ــانی جەنگ ــاش هەاڵیس پ

مــرۆڤ  قەاڵكــەدا  و  دادگایــی  لــە 

دەســەاڵت  كــە  دەبــات  بــەوە  پــەی 

ــراكت و  ــییە، ئەبس ــی هیرارش »دەزگا«یەك

ــە  ــەرە دڵڕەق ــەرباری كارەكت ــییە. س ناكەس

ــا  ــەكان تەنی ــزە و ســوكەكان، بیرۆكرات ناچی

بورغــوی نــاو ئــەو ماشــێنەن. هــەروەك 

واڵتــەر بنیامیــن بــە وردی تێبینــی كــردووە، 

»هاواڵتییەكــی  ڕوانگــەی  لــە  كافــكا 

درك  كــە  دەنووســێت  مۆدێرنــەوە 

دەزگای  بــە  چارەنووســی  دەكات  بــەوە 

بەســراوە،  نەشــكێرناوەوە  بیرۆكراتیــی 

ڕێوشــوێنی  وەك  كاركردنەكــەی  كــە 

بــۆ  تەنانــەت  دەمێنێتــەوە  تەمومــژاوی 

ــن  ــی ڕادەپەڕێن ــە فەرمانەكان ــەش ك ئەوان

و بــە هێزێكــی زۆرتریشــەوە بــۆ ئەوانــەی 

بەكاردەبرێــن«.  هۆیــەوە  بــە 

ــە  ــی ل ــی ڕەگ ــە قووڵ ــكا ب ــی كاف كارەكان

هــەروەك  داكوتــاوە.  پراگــدا  ژینگــەی 

پێــدەدات،  ئامــاژەی  برێتــۆن  ئەنــدرێ 

»هەمــوو  كافــكا  نووســینەكانی 

ســیحرەكانی پــراگ دەگرنەخــۆ«، بــەاڵم لــە 
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هەمــان كاتــدا بــە تــەواوی گەردوونیــن. بــە 

پێچەوانــەی ئــەوەی زۆرجــار دەوترێــت، 

دوو ڕۆمانــە ســەرەكییەكەی ئــەو، ڕەخنــەی 

دەوڵەتــی ئیمپریالیــی نەمســاوی هەنــگاری 

ــن  ــەڵ مۆدێرنری ــە لەگ ــن، بەڵكــو مامەڵ نی

دەكــەن.  مۆدێرنــدا  دەوڵەتــی  دەزگای 

ڕەخنــەی كافــكا لــە دەوڵــەت دەســت بــۆ 

كارەكتــەری ناكەســیی نەنــارساو دەبــات 

سیســتەمە  ئــەم  كــە  جێیــەی  ئــەو  تــا 

ــوو و  ــە ســەربەخۆیە هیپنۆتیزەب بیرۆكراتیی

ــەك  ــۆ كۆتایی ــت ب ــووە وەردەچەرخێ نامۆب

لەخۆیــدا.

ــێوەیەكی  ــە ش ــە( ب ــە )قەاڵك ــەك ل پارچەی

بەرچاوڕوونــی  بــارەدا  لــەم  تایبــەت 

كــە  دیمەنێكــدا  لــە  دەبەخشــێت. 

شــاكارێكی كۆمیدیــای ڕەشــە، ســەرۆكی 

شــارەوانی دەزگای ڕەســمی وەك ماشێنێكی 

ســەربەخۆ وەســف دەكات كــە پێدەچێــت 

ــە شــێوەیەكی خۆبەخــۆ« ئیــش بــكات. »ب

ناشــێت  بڵێــت  یەكێــك  لەوانەیــە 

ئۆرگانیزمــی ئیــداری چیــر لەگــەڵ ئــەو 

هەراســانییەدا هەڵبــكات كــە دەبووایــە بــۆ 

مــاوەی ســااڵنێك لەگەڵیــدا هەڵبــكات، بــە 

هــۆی مامەڵەكــردن لەگــەڵ هەمــان ئیشــی 

دەســتیكردبوو  كــە  ئەمــەی  و  ناچیــزە 

ــی  ــۆی و بواردن ــەر خ ــدان لەس ــە حوكم ب

كاربەدەســتان.

ــێوازی  ــۆ ش ــوو ب ــی هەب ــكا قوڵبینییەك كاف

ــری  ــی كوێ ــێن وەك تۆڕێك ــی ماش كاركردن

پەیوەندییەكانــی  تیایــدا  كــە  گێــڕەكان 

یــان  شــتێك  دەبێتــە  تاكــەكان  نێــوان 

 Michael Löwy
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كەرەســتەیەكی ســەربەخۆ. ئەمــە یەكێكــە 

لــە هــەرە الیەنــە ڕوونــە مۆدێرنەكانــی 

ــكا. كاف

ــی  ــاو ڕۆمانەكان ــە ن ــاری ل ــی لیبێرت ئیلهام

كافــكادا هەڵكەنــراوە. كاتێــك ئــەو لــە 

لەگــەڵ  قســەمان  دەوڵەتــەوە  بــارەی 

ــان  ــدارە« ی ــی »ئی ــە فۆرم ــە ل دەكات، ئەم

سیســتەمێكی  وەك  »دادپەروەری«دایــە 

تاكــەكان  كــە  بااڵدەســتی  ناكەســییانەی 

ئەمــە  دەكوژێــت.  یــان  دەخنكێنێــت 

لێڵــی  ئازاربەخشــی  جیهانێكــی 

نائــازادی  تیایــادا  كــە  دەركنەكــراوە 

ســەردەكەوێت. دادگایــی، زۆرجــار وەك 

كارێكــی پەیامبەرئاســایانە دەخرێتــەڕوو. 

نووســەر  ڕوئیاییەكەیــەوە،  خەیاڵــە  بــە 

ــاری  ــی تۆتالیت ــی دەوڵەت پێشــبینیی دادگای

كارتۆنییەكانــی  دادگا  یــان  نــازی  و 

ــە  ــەوەی ك ــردووە. ســەرباری ئ ســتالینی ك

بــوو،  ســۆڤێت  ئەندامــی  گەشــتیارێكی 

)بێرتۆلــد برێخــت(  لــە وتوێژێكــدا لەگــەڵ 

)واڵتــەر بنیامیــن( لــە 1934دا تێبینییەكــی 

لــە بــارەی كافــكا خســتەڕوو )تەنانــەت 

كارتۆنییەكانــی  دادگاییــە  لــە  بــەر 

مۆســكۆش(.

هەبــوو،  كێشــەی  یــەك  تەنیــا  كافــكا 

ئەویــش هــی ڕێكخســن بــوو. ئــەوەی 

كــە ئــەو بــۆی چــوو، ئێــش و ناڵــەی ئێمــە 

گردۆڵكــەی  دەوڵەتــی  لەبــەردەم  بــوو 

ــی  ــە خەڵك ــێوازەی ك ــەو ش ــەدا، ئ مێروول

بوونــی  فۆرمەكانــی  هــۆی  بــە  خۆیــان 

ــەو پێشــبینیی  ــن. ئ ــۆ دەب هاوبەشــیان نام

دیاریكراوەكانــی  فۆڕمــە  لــە  هەندێــک 

وەك  منوونــە  بــۆ  كــرد،  نامۆبوونیشــی 

پرۆسێســكردنی  یەكــەی  میتۆدەكانــی 

گرافیــك.

ــەر  ــك لەس ــچ گومانێ ــی هی ــێ هەبوون بەب

ڕێزنــان لــە لەپێشداناســینی نووســەرەكەی 

پــراگ، لەگــەڵ ئەوەشــدا دەبێــت ئەوەمــان 

لــە خەیــاڵ بێــت كــە كافــكا وەســفی 

لــەم  نــاكات  »نــاوازەكان«  دەوڵەتــە 

ــە  ــەرە گرنگ ــا ه ــە ئایدی ــك ل كارەدا. یەكێ

ــەوە،  ــۆی كارەكەی ــە ه ــنیاركراوەكان ب پێش

بــە  هەڵدەگرێــت  ڕوون  پەیوەندییەكــی 

رسوشــتی  لــە  بریتییــە  ئەنارشــیزمەوە، 

دەوڵەتــی  نامۆبــووی  و  ســەركوتكەر 

ــە  ــاڵ«. ئەم ــایی »نۆرم ــتووری و یاس دەس

ســەرەتای  الپەڕەكانــی  لــە  ڕوونــی  بــە 

خراوەتــەڕوو. )دادگایــی(دا 

ــتوورێكی  ــە دەس ــا ك ــدا ژی ــە واڵتێك )K( ل

گەردوونــی  ئاشــتیی  هەبــوو،  یاســایی 

لەئارادابــوو، هەمــوو یاســاكان لــە كاردا 

بــوون، ئــەو كاتــە كــێ جورئەتــی كــرد لــە 

شــوێنی خــۆی بیگرێــت؟

ــو ئەنارشیســتەكانی  ــی لەنێ وەك هاوڕێكان

هەمــوو  ئــەو  پێدەچــوو  چیكــدا، 

ــت و  ــاو بگرێ ــەت لەبەرچ ــی دەوڵ فۆرمێك

دەوڵەتێكــی وەهــا، هەڕەمێكــی لیبێرتــاری 

دەبــوو. دەســەاڵتگەرایانە  و 

ــەت  ــۆی، دەوڵ ــی خ ــتی ناوەكی ــە رسوش ب

هەردووكیــان  دادپەروەرییەكــەی 

سیســتەمی بونیادنــراو لەســەر درۆن. هیــچ 

شــتێك ئەوەنــدەی دیالــۆگ لــە )دادگایــی(

دا لەنێــوان )K( و قەشــەكە لەســەر بابەتی 

چیرۆكــی پاســەوانی یاســا رشۆڤــەی ئەمــە 

ژێــر  »خســتنە  قەشــەكە،  بــۆ  نــاكات. 

پرســیاری شكۆی پاســەوان، وەك خستنەژێر 

ئەرگومێنتــی  ئەمــە  یاســایە«.  پرســیاری 

 )K( سیســتەمە.  نوێنەرانــی  هەمــوو 

كــە  دەردەبڕێــت  ئــەوە  ناڕەزایەتیــی 

دیــدە  ئــەم  پەیــڕەوی  ئەگــەر كەســێك 

ــتێك  ــوو ش ــە هەم ــاوەڕ ب ــە ب ــكات »ئێم ب

ــت«  ــامن دەڵێ ــەوانەكە پێ ــە پاس ــن ك دێنی

كــە بــە الی ئــەوەوە ئەســتەمە:

ــار  ــە ناچ ــر. ئێم ــت، نەخێ ــەكە دەڵێ -قەش

نیــن هەمــوو ئــەو شــتە قبــوڵ بكەیــن كــە 

ئــەو دەڵێــت ڕاســتە. ئەوەنــدە بەســە كــە 

ئەمــە وەك پێویســت قبــوڵ بكرێــت.

- )K( وتــی ڕایەكــی پــڕ ماتــەم، ئەمــە 

درۆیەكــە بــەرز دەكاتــەوە بــۆ ئاســتی 

جیهانــی.  پرەنســیپێكی 

ــە  ــە دروســتی ل ــا ئارێنــت ب هــەروەك هان

ــی  ــكاوە تێبین ــارەی كاف ــە ب ــدا ل وتارەكەی

ــات  ــە دەریدەخ ــەی قەش ــردووە، وتارەك ك

كــە:

بیروبــاوەڕی  و  پیــرۆز  تیۆلۆژیــای 

ــە  ــە ب ــەكان باوەڕێك ــەی بیرۆكرات ناوەكییان

ــەكان  ــدا. بیرۆكرات ــاو خۆی زەروورەت لەپێن

لــە دوا ڕاڤــەدا، كاربەدەســتانی زەروورەتن.

لــە كۆتاییــدا، دەوڵــەت و دادوەران  ئەوەنــدەی ڕاوی 

قوربانییــەكان دەكــەن كەمــر ئیــدارەی دادپــەروەری 

دەدەن. لــە وێنــەی هاوشــێوەی جێگۆڕكێــی شمشــێر 

)ئەمریــكا(دا،  ڕۆمانــی  لــە  ئــازادی  مەشــخەڵی  بــە 

ــی  ــە تابلۆیەك ــن ك ــەوە دەبینی ــی(دا ئ ــە )دادگای ــە ل ئێم
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)تیتۆرێلــی( كــە وا دادەنرێــت نوێنەرایەتیــی خواوەنــدی 

مەراســیمێكی  بــۆ  دەگۆڕێــت  بــكات،  دادپــەروەری 

و  دادپــەروەری  هیرارشــیی  ڕاوكــردن.  خوداوەنــدی 

ــە  ــە ب ــت ك ــەورە پێكدێنێ ــتنێكی گ ــە ڕێكخس بیرۆكراتیان

گوێــرەی جۆزێــف )K( قوربانیــی )دادگایــی(:

نــەك تەنیــا پاســەوانی گەندەڵ، پشــكنەری 

ــت...  ــر دادەنێ ــژە و دادوەری ناجێگی گەم

بەڵكــو دەســتەیەكی دادوەریــی لــە پلــەی 

یاریــدەدەران،  دەســتەیەكی  بــە  بــەرز 

كاتــب، جەندەرمــە و هیــر و تەنانــەت 

بــەردەم  لــە  مــن  دادەنێــت.  جــەالدان 

ــەم.  ــە ناك ــەكەدا جوڵ وش

بــە دەربڕینێكــی تــر، دەســەاڵتی دەوڵــەت 

دەكوژێــت. جۆزێــف كــەی لــە دوا بەشــی 

كتێبەكــەدا لەگــەڵ جــەالدەكان ئاشــنایەتی 

پەیــدا نــاكات كاتێــك دوو لە كاربەدەســتان 

»وەكــو ســەگ« لەناویدەبــەن. 

ــی  ــكاوە، ســەگەكە نوێنەرایەتی ــە الی كاف ب

كاتیگۆرییەكــی ئیتیكــی دەكات- ئەگــەر 

نەڵێیــن میتافیزیكــی. ســەگەكە لە ڕاســتیدا 

كــە  دەگرێتــە  كەســانە  ئــەو  هەمــوو 

ــن  ــۆ دەســەاڵت دادەنەوێن ــل ب ــە م كۆیالن

بازرگانەكــە  بــن.  كەســێك  هــەر  جــا 

-بلــۆك- كــە لەبــەردەم پارێزەرەكــە خرایــە 

ســەر ئەژنــۆ، منوونەیەكــی گشــتییە:

نەبــوو. ئەمــە  ئەمــە چیــر مراجیعێــك 

ئەگــەر  بــوو.  پارێزەرەكــە  ســەگی 

تــا  پــێ بكردایــە  پارێزەرەكــە فەرمانــی 

بخزێتــە نــاو جێگــە وەك بڵێــی قەفەســێكە، 

و بوەڕیایــە، بلــۆك بــە خۆشــییەوە ئەمــەی 

دەكــرد.

پــاش  دەبــێ  كــە  شــەرمەزارییەی  ئــەو 

بەردەوامیــی  كــەی  جۆزێــف  ژیانــی 

هەبێــت )دواییــن قســەی دادگاییەكــە( 

مردنــە »وەك ســەگ«، ملدانــە بــە بــێ 

ــەر جــەالدەكان. ئەمــە  ــی بەرانب بەرەنگاری

بــە هەمــان شــێوە حاڵەتــی زیندانییەكــەی 

)كۆلۆنــی سزابەخش(ـــە، كــە تەنانــەت 

ــی  ــە ملدانێك ــكات و ب ــادات ڕاب ــەوڵ ن ه

ســەگ ئاســا ڕەفتــار دەكات.

ــەی  ــكا(دا منوون ــە )ئەمری ــامن ل كارل ڕۆس

كەســێكە هــەوڵ دەدات -بــەاڵم هەمیشــە 

بەرەنگاریــی  تــا  نــا-  ســەركەوتووانە 

ئــەوەوە،  الی  بــە  بــكات.  دەســەاڵت 

ئەمــە بــە مانــای بــوون بــە ســەگێك نییــە 

ــگاری  ــن بەرەن ــادە نی ــەی ئام وەك »ئەوان

و  ملــدان  ڕەتكردنــەوەی  بخەنــەڕوو«. 

خــزان وەك ســەگ، یەكەمیــن هەنــگاوە 

ــەاڵم ڕۆمانەكانــی كافــكا  ــازادی. ب ــەرەو ئ ب

نــە  هەیــە  پۆزەتیڤیــان  پاڵەوانــی  نــە 

یوتۆپیاكانــی ئاینــدە. ئەمانــە تەنیــا هــەوڵ 

زەردهەڵگــەڕاوی  ڕوخســارێكی  دەدەن 

بــە ڕوونــی  و  تەنــز  بــە  ســەردەكەمان 

پیشــان بــدەن.

ــە كــە وشــەی »كافكایســك«   رێكــەوت نیی

زاراوەكــە  فەرهەنگــەوە.  نــاو  هاتۆتــە 

واقیعــی  دیوێكــی  بــە  ئاماژەیــە 

و  سۆســیۆلۆژی  كــە  كۆمەاڵیەتــی 

دەكــەن.  فەرامۆشــی  سیاســی  زانســتی 

بــە ئەقڵیەتــە لیبێرتارییەكەیــەوە، كافــكا 

ســەركەوتوو  بەرچــاو  شــێوەیەكی  بــە 

رسوشــتی  بەدەســتەوەدانی  لــە  بــووە 

مۆتەكــەی  نامــۆی  و  ســەركوتگەرانە 

كارەكتــەری  تەمومــژ،  بیرۆكراتیــك، 

نەشــكاوی ڕێســا هیرارشــییەکانی دەوڵــەت 

وەك ئــەوەی )لــە ژێــرەوە و لــە دەرەوەڕا( 

زانســتی  دژی  لــە  ئەمــە  دەبیرنێــن. 

كۆمەاڵیەتییــە كــە بــە شــێوەیەكی گشــتی 

ــە پشــكنینی ماشــێنی بیرۆكراتیــك  خــۆی ب

و  دەكات  ســنووردار  »دەرەوە«  لــە 

ســەرەوەن«،  »لــە  ئەوانــەی  ڕوانگــەی 

دەســەاڵت و دامــەزراوەكان وەردەگرێــت: 

یــان  »كردارەكییەكــەی«  كارەكتــەرە 

»ئەقانییەكــەی«  »ناكردارەكییەكــەی«، 

ئەقانیەكــەی«. »پێــش  یــان 

ــی  ــی هێشــتا چەمكێك زانســتی كۆمەاڵیەت

ســەركوتگەرانە«ی  »كاریگــەری  بــۆ 

دەزگای بیرۆكراتیكــی بەرجەســتەبووە كــە 

ــی  ــاردە دیارەكان ــە دی ــە ل ــان یەكێك بێگوم

كۆمەڵگــە مۆدێرنــەكان كــە ملیۆنــان ژن 

و پیــاو ڕۆژانــە ڕێكەوتــی دەكــەن. لــە 

هەمــان كاتــدا، لــە ڕێگــەی ئامــاژەدان 

ــدە  ــەم ڕەهەن ــكا ئ ــی كاف ــە بەرهەمەكان ب

كۆمەاڵیەتــی  واقیعــی  جەوهەرییــەی 

بــەردەوام دەبێــت لــە دەركەوتــن.

سەرچاوە:

https://theanarchistlibrary.org/library/

michael-lowy-franz-kafka-and-libertarian-

socialism 


