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)1(
 جیل دولۆز Gilles Deleuze فەلسەفەكار 
ساڵی  لە  فەڕەنسییە،  ئەدەبی  ڕەخنەگرێكی  و 
1925دا لە بنەماڵەیەكی نەخوێندەواری ئاست 
براكانی  لە  یەكێك  بووە.  لەدایك  مامناوەندیدا 
تیمی  ئەندامی   Georges گیۆرگ  ناوی  بە 
بەرانبەر  بووە  فەڕەنسی  بەرەنگاربوونەوەی 
و  كراوە  دەستگیر  بۆیە  ئەڵمانییەكان،  بە 
كاتی  لە  و  ئەڵمانی  سەربازگەی  نێردراوەتە 
گواستنەوەیدا كوژراوە. باوكیشی هەر بەهۆی 
ڕووداوەكانی داگیركاریی ئەڵمانیاوە، بە یەكێك 

لە قوربانییەكانی دوای جەنگ دادەنرێت.
 Lycée-كارنۆ »لیسی  دواناوەندیی  لە 
Carnot« لە پاریس لە سەردەمی داگیركاریی 
ئەڵمانیای نازیدا خوێندوویەتی و بەشی هەرە 
زۆری ژیانیشی هەر لە پاریس بەسەر بردووە 
و لە ساڵی 1944دا چۆتە زانكۆی سۆربۆن و 
لەوێ خوێندوویەتی. لە سۆربۆن لەسەر دەستی 
خوێندوویەتی،  ناودار  مامۆستای  كۆمەڵێك 
جان  كانگیلیم،  گیۆرگ  وەكو:  مامۆستایانی 
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دی  مۆریس  ئەلكۆی،  فردیناند  هیپۆلێت، 
گاندیالك و كۆمەڵێك مامۆستای تر.

لە ساڵی 1948دا خوێندنی زانكۆی تەواو 
بااڵی  خانەی  دەرچووی  دەبێتە  و  دەكات 
دواتریش  سۆربۆن،  زانكۆی  مامۆستایانی 
تاوەكو ساڵی 1957 مامۆستای وانەی فەلسەفە 
دواناوەندی  قوتابخانەی  كۆمەڵێك  لە  بووە 
ئەمینیس  قوتابخانەکانی:  وەك  پاریس،  لە 
لێ   لویس   ،Orléans ئۆرلیانس   ،Amiens

 .Louis le Grand گراند
كۆمەڵێك  نووسینی  بە  ژیانی  سەرەتای 
لەبارەی  كردووە  پێ  دەست  توێژینەوە 
لەمیانەی  داوە  هەوڵی  و  فەلسەفە  مێژووی 
فەلسەفەوە  مێژووی  بە  پێداچوونەوە 
بۆ  فەلسەفیی  پتەوی  و  توند  باكگراوندێكی 
داوە  هەوڵی  بەردەوام  دابمەزرێنێت.  خۆی 
چركەساتانە  دەق  و  ئەو  نووسینەكانیدا  لە 
بەدەرە  كە  بدۆزێتەوە  فەلسەفەكاران  لەالی 
لەخۆداڕژانی  چركەساتی  عەقاڵنیەت،  لە 
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لۆژیك.  عەقڵ  و  سانسۆری  لە  دوور  هزری 
لۆژیكێكی  دۆزینەوەی  تر،  مانایەكی  بە  یان 
دووچاری  بەگشتی  بیریاران  بۆیە  نالۆژیكی، 
فەلسەفەی  وەرگێڕانی  لە  دێن  زۆر  كێشەی 
دولۆز و شڕۆڤەكردن و شیكردنەوەی، چونكە 

فەلسەفەیەكی ئاسان نییە.
قوتابیی  هێشتا  کە  1946دا،  ساڵی  لە 
ناوی  بە  دادەمەزرێنێت  گۆڤارێك  زانكۆیە، 
هزر  ڕووبەڕووی  بتوانێت  تاوەكو  )پانتایی( 
زۆر  هەوڵی  ببێتەوە،  بۆگەن  بیركردنەوەی  و 
ئەو  گەنجەكانی  لە  نووسەرێك  چەند  دەدا 
كاتی پاریس لە خۆی كۆ بكاتەوە و ڕوانگەی 
فەلسەفی و هزری خۆیانی تێدا باڵو بكەنەوە، 
بەاڵم بەهۆی باری دارایی و زۆریی خەرجی 
یەك  توانی  تەنیا  هەر  یارمەتی،  نەبوونی  و 

ژمارەی لێ  باڵو بكاتەوە.
دولۆز جگە لە فەلسەفە، شارەزاییەكی زۆر 
ڕێباز  و  ئەدەبی  ڕەخنەی  و  ئەدەب  لە  باشی 
شێوازی  و  سینەما  و  ئەدەبییەكان  میتۆدە  و 
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كاری سینەمایی هەبوو، حەزی لە خوێندنەوەی 
ئەندرێ  جید و ئەناتولی فڕانس و بۆدلێر بووە. 
لەبارەی  زۆری  شارەزاییەكی  لەوانەش،  جگە 
زمانەوانی و ئەنترۆپۆلۆژیا و دەروونشیكاری 
و ماتماتیك هەبووە، بۆیە دەبینین نووسینەكانی 
سەرچاوەی  و  جیاواز  ڕوانگەی  كۆمەڵێك  لە 
تێكەاڵو هەڵدەهێنجێت، هەمیشە فەلسەفە تێكەڵ 
دەكات بە سینەما و ماتماتیك و زمانەوانی و 

دەروونشیكاری.
دولۆز پێی وایە نیچە گەورەترین فەلسەفەكارە، 
كە هزری نوێی لە كۆمەڵێك كۆت  و پێوەندی عەقڵی  و 
لۆژیكی دەرباز كردووە، هەر بۆیە دوو كتێبی تایبەتی 
لەبارەی نیچەوە نووسیوە، ئێمە یەكێك لە كتێبەكانی 
و  )نیچە(یە، كردۆتە كوردی  ناوی:  بە  كە  ئەومان، 
لەالیەن خانەی وەرگێڕانی سلێمانییەوە ساڵی 2009 
باڵو كراوەتەوە. جیل دولۆز زۆر سەرسام بوو بە 
ئەو، كەسێكە  لەالی  نیچە  نیچە، چونكە  فەلسەفەی 
كێشكردن  دەزانێت چۆن »هەژان  و خوالنەوە  و 
 و سەرمایە  و هەڵبەز ودابەزی وا دابهێنێت كە 



جیل دولۆز 12

بوو  نیچە  هەر  هزر.«  بە  بگەن  ڕاستەوخۆ 
بوو  مەبەست  تاكگەرایانەی  تازەی  جیهانێكی 
یان  دیۆنیزیۆسی«  »جیهانی  نابوو  ناوی  كە 

ویستی توانا ــ هێز.
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)2(
یەكەم  دولۆز  جیل  1953دا،  ساڵی  لە 
دواتر  كە  نووسیوە،  خوی  توێژینەوەی 
ناوی:  بە  كردۆتەوە  باڵوی  كتێبێكیش  وەكو 
كتێبە  ئەم  خودگەرایی.(  و  )ئەزموونگەرایی 
ئادەمیزاد  سروشتی  لەبارەی  لێكۆڵینەوەیەكە 
توێژینەوەیە  ئەم  هیۆم.  بۆچوونەكانی  بەپێی 
پێداویستییەكانی  لە  بووە  بەشێك  بنەچەدا  لە 
وەكو  كە  بااڵ،  دبلۆمی  پلەی  بەدەستهێنانی 
دولۆز  زانكۆییدا.  خوێندنی  لە  ماستەرە 
و  سەرپەرشتی  لەژێر  توێژینەوەیەی  ئەم 
ڕێنماییەكانی دوو مامۆستای گەورەی فەلسەفە 

ئەنجام داوە، كانگیلیم و هیپۆلێت.
لەگەڵ  هاوسەرگیریی   1956 ساڵی  لە 
 Fanny Denise Paul فانی  پاول  دێنیس 
دەكات، كە خانمێكی پاریسی بوو، بایەخی بە 
ئەدەب و هزر دەدا و چەند دەقێكی لە زمانی 
زمانی  سەر  بۆ  گێڕابوو  وەر  ئینگلیزییەوە 
فەڕەنسی. هەر هەمان ساڵیش دەبێتە وانەبێژی 
بابەتی مێژووی فەلسەفە لە زانكۆی سۆربۆندا. 
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1964(دا  ــ   1960( سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە 
وانە  لیۆن  زانكۆی  لە  لەوێدا  و  لیۆن  دەبرێتە 

دەڵێتەوە.
كتێبی  1962دا  ساڵی  لە  ئەوەی  دوای 
لەمیانەی  و  نووسی  فەلسەفە(ی  و  )نیچە  
سەرەتای  و  فەلسەفە  كۆتایی  كتێبەدا  ئەم 
عەدەمیەتی گشتی ڕاگەیاند و جەختی لەسەر 
ئەوە كردەوە كە فەلسەفە خۆی دەڕووخێنێت 
و  خۆی دادەڕمێنێت، هیچ شتێكی عەقڵی یان 
ڕێگری  ئەوەی  بۆ  نامێنێت  ئەزموونگەرییانە 
دەرەوەی  لە  بكات  ئازادانە  فەلسەفەكاریی  لە 

هەموو سەمت و سیستەمێكدا.
كتێبی  دولۆز  جیل  1963دا،  ساڵی  لە 
لە  دەنووسێت.  كانت(  ڕەخنەیی  )فەلسەفەی 
مارسیل  لەبارەی  كتێبێك  1964یشدا  ساڵی 
پرۆست دەنووسێت، بە ناوی )مارسێل پرۆست 
بەرهەمەكانی  بوو  وا  پێی  دولۆز  هێما(.   و 
چونكە  نموونەیین،  دەقی  پرۆست  مارسیل 
وێنەیەكی وای هزر دەكێشێت كە تەواو جیاواز 
 و ناكۆكە لەگەڵ وێنەی فەلسەفە، لەبەر ئەوەی 
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پرۆست كۆنتڕۆڵی لۆژیك ناكات  و ئاڕاستەی 
بكات، بەڵكو دێت هێما  و كۆدەكان دەكاتەوە.

دەقانەی  ئەم  لەنێو  ئێمە  بۆیە  هەر 
دەبینین  شوێنێك  چەند  لە  بەردەستیشماندا، 
دولۆز چۆن دێت كار لەسەر پرۆست دەكات و 
لەكوێدا ئاماژە بۆ دەقەكانی دەكات. لەنێو ئەم 
كتێبەدا دولۆز دێت بەدوای كاتی لەدەستچوودا 
یادەوەری،  بۆ  دەگۆڕێت  مێژوو  دەگەڕێت، 
ئەدەب  تەماشای  وا  هێما.  دەكاتە  زمانیش 
و  دەروونی  جیهانی  لە  گوزارشتە  كە  دەكات 

سایكۆلۆژییانەی نووسەر خۆی.
لە ساڵی 1965دا، جارێكی تریش دەگەڕێتەوە 
بۆ سەر شڕۆڤەكردن و خوێندنەوەی نیچە و 
كتێبی: )نیچە( دەنووسێت. لە ساڵی 1966یشدا 
كتێبەدا  لەم  دەنووسێت،  )بێرگسۆنیزم(  كتێبی 
دێت خوێندنەوە بۆ سێ  كتێبی سەرەكیی هنری 

بێرگسۆن دەكات.
بایەخێكی  دولۆز  جیل  1968دا،  ساڵی  لە 
تری  كتێبێكی  و  دەدات  سپینۆزا  بە  زۆر 
بەناوی  نووسیوە  لەبارەیەوە  خۆی  ناوداری 



جیل دولۆز 16

دولۆز  گوزارشت(.  شێوەكانی  و  )سپێنۆزا 
خۆی دواتر لە دیدارێكدا جەخت دەكاتە سەر 
ئەوەی كە زۆر بەجیددی و بەپێی پێداویستیی 
سپینۆزا  لەسەر  كاری  فەلسەفە،  مێژووی 
كردووە و سپینۆزا بووە وای لێ كردوە هەست 
بەم  پاڵ  هەبێت  هەوایەك  ئەوەی  وەكو  بكات 
كەسانەوە بنێت كە كتێبەكانی دەخوێننەوە، بۆ 
ئەوەی بێن بیخوێننەوە. هەروەها دولۆز جەخت 
لەسەر ئەوە دەكاتەوە ئێمە بەگشتی هێشتا لە 
سپینۆزا تێنەگەیشتووین، خۆیشی دەخاتە ڕیزی 
ئەو كەسانەی كە لێی تێنەگەیشتوون، بۆیە ئەم 
هەوڵی داوە بە شێوەیەكی جیددیتر لێی تێبگات.
كاتێك دولۆز باسی چەمكی نیشتەجێبوون 
و جێنشینی دەكات، دەگەڕێتەوە سەر حاڵەتی 
دەنووسێت:  كتێبەیدا  ئەو  لەنێو  و  سپیۆزا 
»فەلسەفەكار دەتوانێت وەكو كەسێكی زاهید، 
یان تێپەڕ، یان كەسێك كە ژوورێكی بچووكی 
ڕاخراو لە هۆتێلێكدا بەكرێ  دەگرێت، دەتوانێت 
بۆیە  بژی،  جیاوازدا  واڵتی  لەنێو  ئەوهاش 
پێوەندیی خۆی  بێت سپینۆزا  وا  پێمان  نابێت 
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لەگەڵ نێوەندی یەهوودیدا پچڕاندبێت، نێوەندی 
یەهوودی كە گریمان وایە داخراو بێت، ئینجا 
ببێتە ئەندام لە نێوەندە لیبڕاڵییەكان، كە گریمان 
هەر  دەچێتە  ئەم  چونكە  بووبێت.  كراوە  وایە 
ڕێژەیەكی  بە  شوێنێك،  هەر  بچێتە  شوێنێك، 
بۆ  ناكات  بەخت  و  شانس  داوای  دیاریكراو 
ئەوەی ئەو شتانە بەدەست بێنێت كە دەیەوێت، 
بۆ ئەوەی مامەڵەی لەگەڵ بكرێت، مامەڵە لەگەڵ 
ئەو  بكرێت،  جیاوازەكانی  ئارەزووە  و  ئامانج 
ئارەزووانەی هەمیشە دژەباون، داوا بكات بە 
شێوەیەكی لێبووردە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت، 
ئەم  لەبارەی  بڕیار  ئەویش دێت دیموكراتیانە 
و  ڕادە  لەبارەی  بڕیار  دەدات،  لێبووردەییەوە 
ئەم  پلەی ئەو حەقیقەتەوە دەدات كە دەشێت 
كۆمەڵگە یان ئەوی تریان بەرگەی بگرن، یان بە 
پێچەوانەوە تەماشای ئەو مەترسییە بكەن كە 

هەڕەشە لە هەموو مرۆڤایەتی دەكات”.
فەلسەفەكاریی  تێبگەین  دەتوانین  لێرەوە 
دولۆز بە چ شێوە و ئاڕاستەیەك بووە، بۆیە 
شێوازی  لەبارەی  ڕۆژنامەوانیدا  دیدارێكی  لە 
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نێو  ڕۆچوونە  و  خۆی  فەلسەفەكارییانەی 
تازەدا  چەمكی  داهێنانی  و  فەلسەفە  مێژووی 
دەڵێت: »فەلسەفە هەمیشە بە مانای دۆزینەوەی 
بە  هەستم  هەرگیز  منیش  دێت،  تازە  چەمكی 
بەزاندنی  لەبارەی  نەكردووە  دوودڵییەك  هیچ 
وایە  پێیشم  فەلسەفەوە،  مەرگی  و  میتافیزیكا 
لە  كارایە  هەمیشە  هەیە  فرمانێكی  فەلسەفە 
چەمك،  داهێنانی  لە  بریتییە  ئەویش  ئێستادا، 
كەسیش ناتوانێت لەبری ئەم، ئەو كارە بكات”.
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)3(
گەورە  ساڵێكی  كە  1969دا،  ساڵی  لە 
ژیانی  لەنێو  گۆڕانكارییە  و  بەرهەم  پڕ  و 
میشێل  پێشنیاری  لەسەر  دولۆزدا،  جیل 
ببرێتە  دولۆزیش  دەدرێت  بڕیار  فوكۆ، 
لەم  زانكۆیە  ئەم  هەشتەم،  پاریسی  زانكۆی 
تاقیكردنەوەی  بۆ  دامەزرابوو،  تازە  ساڵەدا 
لەنێو  چاكسازی  كۆمەڵێك  جێبەجێكردنی 
پڕۆسەی خوێندنی زانكۆییدا، ئەوەش بێگومان 
دوای ناڕەزایەتییەكان و شۆڕش و ڕاپەڕینی 
ساڵی  لە  فەڕەنسا،  لە  زانكۆ   قوتابییانی 
فەڕەنسادا،  سەرتاسەری  لە  بۆیە  1968دا. 
و  بەهرەدار  و  گەنج  مامۆستایەكی  چەند 
كرانەوە،  كۆ  پێكەوە  زانكۆیەدا  لەم  بەتوانا 
نێو  تازەكانی  گۆڕانكارییە  جێبەجێكردنی  بۆ 
جیل  لە  جگە  زانكۆیی،  خوێندنی  سیستەمی 
دولۆز، كۆمەڵێك مامۆستای ناوداری تری تێدا 
بوو وەكو: فوكۆ، فیلیكس گتاری. جیل دولۆز 
تاوەكو لە ساڵی 1987 خانەنشین بوو، هەر 

لەم زانكۆیەدا مایەوە.
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كتێبێك  بەرگدا،  دوو  لە   1969 ساڵی  لە 
لەبارەی فرنسیس بیكۆن دەنووسێت، بە ناوی 
لەم  هەست.(  لۆژیكی  و  بیكۆن  )فرنسیس 
ئەلتەرناتیڤی  و  داوە هەست  هەوڵی  كتێبەشدا 
فەلسەفە  شێوەیەك  بە  ڕوو،  بخاتە  لۆژیك 
جیهان،  لەبارەی  بۆچوون  كۆمەڵێك  دەبێتە 

نەوەكو وێناكردنی جیهان بێت.
لەنێو كتێبی )جیاوازی  و دووبارەبوونەوە(
شدا، كە تێزی دكتۆراكەیەتی  و هەر لە ساڵی 
لە  نووسیویەتی، دولۆز دێت ڕەخنە  1969دا 
هەوڵیان  كە  دەگرێت  فەلسەفانە  ئەو  هەموو 
و  هاوشێوەیی  و  بسڕنەوە  جیاوازی  داوە 
الساییكردنەوە بەرهەم بێنن، ئەو فەلسەفانەی 
پێیان وا بووە جیاوازی كێشە و شەڕانگێزییەكی 
ملكەچكردن  و  ڕێگای  لە  و  ناپەسندە  
خستنەژێرباری پرنسیپی یەكێتی  و ناسنامەی 
نەهێڵن  و  جیاوازییەكان  ویستوویانە  بااڵوە، 
دێت  دولۆز  ڕوانگەیەوە  لەم  ببەن.  لەباریان 
پشتگیری لە سۆفیستەكان دەكات  و دژایەتیی 
ئەوەی  لەبەر  دەكات،  ئەفالتون  تێزەكانی 
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سۆفیستەكان ئەگەرچی لە سەردەمی خۆیاندا، 
نەفرەتلێكراو  ڕەسمییەوە  فەلسەفەی  لەالیەن 
بوون، بەاڵم هەڵگری ناسنامەی جیاوازی بوون.
هەمیشە  كتێبەكانیدا  لەنێو  دولۆز 
ویستوویەتی چەمكی تازەی فەلسەفی دابهێنێت، 
دایاندەتاشێت،  دەكات،  دروست  چەمك 
ئافرێدەیان دەكات، لێكیان دەدات و پێی وایە 
زیندووی  ئێستا  تا  فرمانی  و  ئەرك  تاكە 
فەلسەفە، بریتییە لە ئافرێدەكردن و داتاشین و 
دروستكردنی چەمكەكان. لەمیانەی ئەم جۆرە 
گەمانەوە دێت داهێنانی چەمك وەكو جۆرێك 
پەتی  عەقڵی  كردارەكییانەی  مومارەسەی  لە 
-بە مانا كانتییەكەی- تەماشا دەكات. لێرەوە 
پێی وایە شێوازی نووسین و فۆڕمی  دولۆز 
تایبەت وەكو پەنجەمۆری هزرڤان و بیریاران 
وایە، هەر یەكێك پەنجەمۆری تایبەتیی خۆی 

هەیە.
ئیمانوێل  كاریگەریی  لەژێر  دولۆز  جیل 
ئاماژەیەكی  لە  سرووشوەرگرتن  بە  و  كانت 
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حەزی  پەتی(1دا،  لەعەقڵی  )ڕەخنە  كتێبی  نێو 
كۆچەر  فەلسەفەكارێكی  وەكو  خۆی  دەكرد 
بناسێنێت و ئیشی زۆریشی لەسەر ئەم چەمكە 
ئەم  هەڵبژاردنی  لە  دولۆز  مەبەستی  كردووە. 
وەكو  ئەو  كە  بوو  ئەوە  پیشاندانی  چەمكەدا 
و  ڕووگە  لەسەر  هەرگیز  فەلسەفەكارێك 
و  نانیشێت  دیاریكراودا  فەلسەفیی  ڕەوتێكی 
بەنێو  وەكو كۆچەرییەك  بەڵكو  نابێت،  جێگیر 
گوڵ و گوڵزار و باخ و بێستانی بیركردنەوە و 

فەلسەفەدا دەسووڕێتەوە.

كە  دەكات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  كتێبەدا  ئەم  لەنێو  كانت   -  1
فیكری  نێو  بۆ  گومانكارانە  بیركردنەوەی  و  خولیا  هاتنی 
یۆنانیی كۆن، لەسەر دەستی كۆچەرەكان بووە، كە بەرەو 
بیركردنەوەیەیان  ئەم  و  كردوە  كۆچیان  یۆنان  شارەكانی 

لەگەڵ خۆیان گواستۆتەوە ئەوێ .
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)4(
فیلیكس  دولۆز  جیل  1969دا  ساڵی  لە 
دەبێتە  یەكترناسینە  ئەم  دەناسێت،  گتاری 
پێوەندییەكی  ژیانیدا،  لە  وەرچەخان  خاڵی 
پتەوی هاوڕێیەتی لە نێوانیاندا دروست دەبێت 
و بۆ ماوەی چەندین ساڵ كۆمەڵێك پڕۆژەی 
و  وتار  چەندین  و  دەبەن  بەڕێوە  هاوبەش 
توێژینەوە و كتێبیش پێكەوە دەنووسن. لەبارەی 
دولۆز  جیل  گتاری،  و  خۆی  نێوان  پێوەندیی 
دەنووسێت: »من و فیلیكس گتاری وەكو دوو 
بەڵكو  نەكردووە،  یەكتریمان  هاوكاریی  كەس 
ئێمە هەردووكمان وەكو دوو ڕووبار وا بووین 
سێیەم  ڕووباری  تاوەكو  دەگەن  بەیەك  كە 

دروست، بكەن كە ئێمەین!”
)ئەنتی  ناوی:  دولۆز  كتێبی  ناودارترین 
ئۆدیب(ە، یان )سەرمایەداری  و دابڕان( كە لە 
گتاری  فیلیكس  هاوكاریی  بە  1972دا  ساڵی 
دكتۆر  و پسپۆڕی دەروونزانی نووسیویەتی  و 
تێیدا جەخت دەكاتە سەر پێشینەیی ئارەزوو. 
لە  ڕەخنە  دێن  بەیەكەوە  هەردووك  ئەوانە 
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ماركس  و فرۆید دەگرن  و جەخت دەكەنە سەر 
ئەوەی، كایەی كۆمەاڵیەتی ڕاستەوخۆ بەسەر 
مێژوویی  بەرهەمێكی  و  كراوەیە  ئارەزوودا 
ئەو كایە كۆمەاڵیەتییەیە  و لیبیدۆش پێویستی 
نییە بۆ  ناوبژیوانییەك  ناوەندگیری  و  بە هیچ 
هێرشەكانی  لەبەردەم  بەربەست  ببنە  ئەوەی 
بەرهەمهێنان  و  هێزی  ناوەندی  سەر  بۆ 
مادام  بۆیە  بەرهەمهێناندا،  پێوەندییەكانی 
سەرمایەداری هەر خۆی لەخۆیدا ڕووە و ئەوە 
دەچێت ئارەزوو ئازاد بكات، ئەوە لەگەڵ ئەم 

هەنگاوەیدا دەكەوێتە سەر لێواری دابڕان.
ڕووبەڕوو  ئەوەی  بۆ  سەرمایەداری 
ببێتەوە، دێت هەموو  بەرەنگاری ئەو خولیایە 
چەكانەی  ئەو  هەموو  دێنێت،  بەكار  چەكێك 
دەتوانن ڕێگا لەو خولیایە بگرن: موڵكدارێتیی 
تەنانەت  نیشتیمان،  ئایین،  خێزان،  تایبەت، 
خودی زانستی دەروونشیكارییش بەكار دێنێت 
كە دولۆز و گتاری دژایەتیی دەكەن  و لە ڕێگای 

شیكاریی دابڕاندا ڕووبەڕووی دەبنەوە.
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هاوبەشەی  كارە  و  یەكترناسین  ئەم 
نێوان دولۆز و گتاری، بەتایبەتییش كە دوای 
فەڕەنسا  1968ی  ساڵی  قوتابیانی  شۆڕشی 
چوارچێوەی  لە  دەكات  دولۆز  لە  وا  دێت، 
پێی  و  دەرەوە  بێتە  تێڕامانكاری  فەلسەفەی 
بباتە نێو هەندێك ناوچەی تازەی بیركردنەوەی 
لەم  بۆیە  سیاسەت.  و  دەروونشیكاری  وەكو 
كە  دەكەنەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  كتێبەیاندا 
و  ئامرازێك  بۆتە  فرۆیدی  دەروونشیكاریی 
دەیانەوێت  و  سەرمایەدارییەوەیە  دەستی  بە 

كۆنتڕۆڵی بكەن.
جەخت  جواندا،  زۆر  سەرنجێكی  لە  ئینجا 
و  هەماهەنگی  كە  دەكەنەوە  ئەوە  لەسەر 
هاوكاری و پاڵپشتیی نێوان دەروونشیكاری و 
سەرمایەداری، بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئارەزوو 
لە  گەمارۆدانی  و  ئارەزووە  ئەم  و شێواندنی 
سەر  كردووە  وای  دیاریكراود،  ناوچەیەكی 
قەنەفەی دكتۆری دەروونشیكاری تاكە شوێن 
بێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی واقیع، ئەوێ  تاكە 
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زەویی مرۆڤی ئەوروپییە لەنێو جیهانی ئیمڕۆدا. 
پێكەوە  گتاری  دولۆز  و  كتێبە،  ئەو  دوای 
دوو كتێبی تریشیان نووسی، یەكەمیان ناوی 
)ریزۆم ــ ڕەگوڕیشە( بوو، لە ساڵی 1976دا 
نووسراوە، ئەوی تریان ناوی )ئەلن پالتۆ( بوو، 
لە ساڵی 1980دا نووسراوە، هەروەها كتێبێكی 
گەورەشی لەبارەی هونەری سینەما نووسیوە، 
بە ناوی )وێنە ــ جووڵە( كە لە ساڵی 1983دا 
چەند  دولۆز  كتێبانە،  لەو  جگە  نووسیویەتی، 
كتێبێكی تری هەیە: )هەزارەها هەوراز( لە ساڵی 
1980 نووسیویەتی، )فۆكۆ( لە ساڵی 1986 
 1985 ساڵی  لە  كات(  ــ  )وێنە  نووسیویەتی، 

نووسیویەتی.
ساڵی  لە  گتاری  فیلكس  و  دولۆز  جیل 
و  ناودارترین  لە  یەكێك  پێكەوە  1991دا، 
گرنگترین كتێبی خۆیانیان نووسیوە، بە ناوی: 
)فەلسەفە چییە؟( بۆ یەكەم جار كە ناونیشانی 
كتێبێكە  وایە  پێمان  دەخوێنینەوە،  كتێبەكە 
وتارە  كۆمەڵێك  یان  فەلسەفەیە،  لەبارەی 
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بەدوای  ئێمە  ئەوەی  وەكو  فەلسەفە،  لەبارەی 
چییەتیی فەلسەفە و جەوهەر و تایبەتمەندی و 
بەاڵم  بگەڕێین،  فەلسەفەدا  دیارەكانی  پێكهاتە 
ئەوە نییە. لەنێو ئەم كتێبەدا بیركردنەوە هەم 
لەبارەی فەلسەفەیە و هەمیش لەناو فەلسەفەیە، 
داهێنان،  لە  و  فەلسەفە  لە  بیركردنەوەیە 
پڕۆسەیەك  ئەوەی  وەكو  دەرەوە.  و  ناوەوە 
سەرلەنوێ   ئینجا  و  هەڵوەشاندنەوە  بۆ  بێت 
هەموو  بە  فەلسەفی،  دونیای  بونیادنانەوەی 

پێكهاتەكانیەوە.
کە  وێنەیەی  ئەم  هەڵوەشاندنەوەی 
كردووە،  دروستی  خۆیەوە  لەبارەی  فەلسەفە 
بەرهەمی  خۆیەوە  لەبارەی  وەهمانەی  ئەم 
هێناون، تێكشكاندن و وردوخاشكردنی هەموو 
وێناكردنەكانی كە لەبارەی فەلسەفەوە بەرهەم 
پڕۆسەیەكی  بە  دەستكردن  ئینجا  هێنراون. 
تازە، سەرلەنوێ  بونیادنانەوەی وێنە كۆنەكە، 
بەاڵم بۆ دروستكردنی وێنەیەكی تازە. لێرەشدا 
ڕێگای  لە  »فەلسەفەكاری  دەتوانین  ئێمە 
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بەدروستی  نیچە،  چەكوشوەشاندنەوە«ی 
ببینین، لێرەدا دولۆز و گتاری پێكەوە بتەكان 
بتپەرستیی  ئاوابوونی سەردەمی  و  دەشكێنن 
گوتاری  لێرەدا  دەنێن،  بەالوە  فەلسەفی 
نیچەییانەی دولۆز خۆی بەڕوونی بەرجەستە 

دەكات.
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)5(
بكوژێت،  خۆی  ئەوەی  پێش  ساڵ  دوو 
دولۆز لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ دیدێ ئیبریبۆن 
نانووسم،  كەسێك  هیچ  دژی  لە  »من  دەڵێت: 
لە دژی هیچ شتێك نانووسم. بۆ من، نووسین 
جووڵەیەكی بە ڕەها پۆزەتیڤە، واتا بایەخ بەم 
شتانە دەدات كە ئێمە خۆشمان دەوێن و هەوڵ 
نادات لەگەڵ ئەم شتانە بجەنگێت كە ئێمە ڕقمان 
لێیانە. نووسینی ڕاستەقینە ئەوەیە كە دووزمانی 
و دووڕوویی دەخاتە خوارترین و نزمترین و 
پووچترین ئاستەكانی نووسین، ڕاستە نووسین 
پێمان دەڵێت شتێك هەیە لەنێو ئەم بیرۆكەیەی 
ئێمە دەمانەوێت چارەسەری بكەین، تەواو نییە 
و ئێمەش ڕازی نین. لەم حاڵەتەدا من دەتوانم 
دەنووسم،  ئامادە  بیرۆكەی  دژی  لە  من  بڵێم: 
دژی  لە  هەتایێ   هەتا  بۆ  و  هەمیشە  ئێمە 

بیرۆكەی ئامادەكراو دەنووسین”. 
و  خۆی  نێوان  پێوەندیی  لەبارەی 
نووسینەكانی سارتەر، یان ئەوەی دولۆز خۆی 



جیل دولۆز 30

ناوی دەنێت »سارتەر مامۆستام بوو«2  جیل 
ستایشی  دەكات،  سارتەر  ستایشی  دولۆز 
سارتەر  هەڵوێستەكانی  و  نووسین  شێوازی 
لەالیەن  پاریس  داگیركردنی  كاتی  لە  دەكات 
ئەڵمانیای نازی و ئینجا دواتریش ستایشی ئەوە 
دەكات كە سارتەر خەاڵتی نۆبل ڕەت دەكاتەوە 
و قبووڵ ناكات ئەم خەاڵتە وەر بگرێت، وەكو 

هەڵوێستێكی سیاسی و كەسییانەی خۆی.
شتێك  هەموو  »سارتەر  دەنووسێت:  دولۆز 
بوو بۆ من. یەك سیفەتی زۆر تایبەتی هەبوو. لە 
سەردەمی داگیركەری نازیدا بۆ پاریس، هەڵوێستی 
كایەی  لەنێو  ژیان  بۆ  شێوازێك  ببووە  سارتەر 
هزریدا. ئەو كەسانەیش كە گلەییان لێی كرد؛ گوایە 
كاتانەدا  لەو  داوە  شانۆ  دەرهێنەرانی  بە  ڕێگای 
نماییش  شانۆدا  تەختەی  لەسەر  شانۆنامەكانی 
سارتەریان  شانۆناماكانی  ئەوانە  دیارە  بكەن، 
نموونە شانۆگەریی »مێش«  بۆ  نەخوێندۆتەوە. 
دەڵێی موزیكی ڤاردییە، كە لەبەردەم نەمساییەكان 

2 - تەواوی ئەم نووسینەمان لە بەشی كۆتایی ئەم كتێبە 
داناوە. )وەرگێڕی كوردی(
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دەیانبیست  كاتێك  ئیتالییەكان  دەژەنرێت... 
دەیانزانی  چونكە  »بڕاڤۆ،«  دەكرد  هاواریان 

گوزارشتە لە هەڵوێستی بەرەنگاربوونەوە”.
دواتریش جیل دولۆز لەبارەی كتێبی )بوون 
و نەبوون(ی سارتەرەوە دەڵێت: »ئەم كتێبە بۆ 
من وەكو بۆمب وا بوو، لەبەر ئەوە نا كە وەكو 
شانۆنامەی »مێش« ڕاستەوخۆ گوزارشت لە 
لەبەر  بەڵكو  بكات،  بەرەنگاربوونەوە  پڕۆژەی 
ئەوەی سەرسووڕهێنەر و سەرنجڕاكێش بوو. 
بۆچوونی  و  ڕا  بوو،  قەبارەگەورە  كتێبێكی 
دەر  كە  هەر  لەم شۆكە!  ئای  بوو.  تێدا  نوێی 
لەگەڵ  لەبیرمە  خوێندمەوە.  یەكسەر  چوو؛ 
میشال ترونیێ پێكەوە چووین كڕیمان، ئینجا 
نەوەی  هەموو  سارتەر  دا.  قووتمان  یەكسەر 
دەنووسی،  ڕۆمانی  كردبوو،  سەرسام  منی 
شانۆنامەی دەنووسی، هەموو الیەك الساییان 
دەكردەوە، زۆریش ئیرەییان پێ دەبرد، بەاڵم 
من زۆر پێی سەرسام بووم، پێم وایە شتێكی 
نوێ هەیە زەمەن ناتوانێت وای لێ بكات كۆن 

بێت... هەمیشە و بۆ هەتاهەتایە  نوێیە”.
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)6(
لەبارەی ماركس و ماركسیزمیشەوە وەكو 
و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بزووتنەوەیەكی 
مرۆڤایەتی،  بۆ  فەلسەفەیەك  وەكو  ئابووری، 
دولۆز دەڵێت: »هەرگیز نەبوومە ئەندامی حزبی 
كۆمۆنیست، پێش سااڵنی شەستەكانیش هەرگیز 
نەبمە  كردم  لێ  وای  ئەوەی  نەبووم.  ماركسی 
ماركسی، ڕەفتاری ماركسییەكان بوو بەرانبەر 
بە ڕۆشنبیرانی خۆیان، ئینجا پێویستە ئەوەش 
بڵێم؛ بۆیە من ماركسی نەبووم، چونكە لە ڕاستیدا 
ئەو كات ماركسم نەدەناسی. كاتێك دەستم بە 
خوێندنەوەی نیچە كرد، هەمان كاتیش دەستم بە 
خوێندنەوەی ماركس كرد. بینیم پیاوێكی بلیمەتە 
دایهێناون،  ماركس  ئەو چەمكانەی  وایە  پێم  و 
نووسینەكانیدا  لەنێو  گونجاون.  زیندوو  هێشتا 
ڕەخنەیەكی جیددی هەیە، هەندێك لە كتێبەكانم 
هەرگیز لەژێر كاریگەریی ماركسدا نین، لەگەڵ 
دەكەم  هەست  بڵێم:  دەتوانم  ئەمڕۆ  ئەوەشدا 
بەتەواوی ماركسیم و لەو كەسانەش تێناگەم كە 

دەڵێن ماركسییەت مردووە”.
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خوێندنەوەیەكی ورد بۆ كارە سیاسییەكانی 
ماركسی  كاریگەریی  بەڕوونی  دولۆز، 
كاریگەرییەكی  ئەوە  بەاڵم  بەسەرەوەیە، 
ئەم  نییە،  قووڵیش  زۆر  و  سەرپێییانەیە 
كاریگەریی  لەژێر  هەر  دیسان  سەرپێییانەش 
فەلسەفەكەی خۆیدایە، كە پێی وایە هیچ شتێك 
لە قوواڵییدا ڕوو نادات، هەموو ڕووداوەكان لە 

سەرەوە ڕوو دەدەن.
لەگەڵ سەرهەڵدانی ڕەوتی فەلسەفەی نوێ 
لە فەڕەنسادا، جیل دولۆز كەوتە نێو وتووێژ و 
ڕەخنەكاری لەگەڵ بەشێك لەو فەلسەفەكارانەی 
دولۆز  بۆیە  دەكرد،  ڕەوتەیان  ئەم  نمایندەی 
بیركردنەوەی  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت 
لەمیانەی  چونكە  نییە،  بەهایەكی  هیچ  ئەوان 
ئیشكردن لەسەر چەمكی گەورە و مەزن دێنە 
نێو گۆڕەپانەكە و باسی دەسەاڵت و مامۆستا 
و جیهان و هەڵگەڕانەوە و ئیمان و... تاد دەكەن. 
نوێ   فەلسەفەكارانی  كارەیان،  بەم  وایە  پێی 

دەبنە هۆی شێواندنی شێوازی بیركردنەوە.
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لە  یەكێك  بە  كە  لیڤی  هنری  بیرنارد 
سەردەمی  ئەو  نوێیەكانی  فەلسەفەكارە 
)دڕندەیی  كتێبی  لەنێو  دادەنرا،  فەڕەنسا 
زۆری  ڕەخنەی  هات  مرۆڤایەتیدا(  لەوێنەی 
ئاڕاستەی جیل دوۆلۆز و فیلكس گتاری كرد، 
بەتایبەتییش ڕەخنەی لە كتێبی )ئەنتی ئۆدیب( 
یەكێك  لەمیانەی  دولۆزیش  بۆیە  گرتبوو، 
پرسیارەی  ئەو  كاتێك  چاوپێكەوتنەكانیدا  لە 
ئاڕاستە دەكرێت، وەاڵمی ڕەخنەكانی دەداتەوە 
و پێی وایە دوو هۆكار هەبووە كە تا ئەو كاتە 
وەاڵمی ئەم و هاوڕێكانی نەداوەتەوە: یەكەمیان، 
كاتی نەبووە. دووەمیان، نەیویستووە لەگەڵیاندا 
ڕۆ بچێتە نێو وەاڵم و وەاڵمكاری، چونكە پێی 
بێزار  و  ماندوو  وەاڵمدانەوە  لە  ئەوان  وایە 
نابن، كەچی ئەم تەنیا بۆ یەك جار كاتی هەیە 
وەاڵمیان بداتەوە، دوای ئەوە چیتر قسە لەسەر 

باسی ئەوان ناكاتەوە.
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)7(
تەمەنیدا  دوایی  ساڵی  چەند  لە  دولۆز 
بردە  نەخۆشییەوە  بە  ژیانی  زۆری  بەشێكی 
زۆری  بەشێكی  بوو  نەخۆش  ئەوەندە  سەر، 
ژیانی ڕۆژانەی خۆی لە نەخۆشخانەكان بەسەر 
دەبۆوە،  پزیشكەكان  لە  ڕقی  زۆریش  دەبرد، 
هەمیشە هەناسەشی تەنگ بوو. زۆر جاریش 
دەیگوت:  گاڵتەوە  بە  پزیشكەكانەوە  لەبارەی 
بكەن  قبووڵ  ئەوە  بۆیان  زەعمەتە  »تووڕەن، 
كە ئامێرەكانیان توانای ئێمەیان نییە. من وەكو 

سەگێك بە بوتڵی ئۆكسجینەوە نووساوم”.
زۆری  كاری  سیل  نەخۆشیی  بوو  دیار 
كەمێك  پیریدا  لە  نەیدەهێشت  كردبوو،  تێ 
تەنگ  هەناسەی  زوو  زوو  بۆیە  بحەسێتەوە، 
لە  بیری  بخنكێت،  دەبوو  خەریك  دەبوو 
هاوڕێكانی دەكردەوە چۆن یەكەبەیەكە مردن، 
نەخۆشیی  بە  كە  شاتیلیێ،  فرانسوا  گتاری، 
بڕیار  بۆیە  كردبوو.  دوایی  كۆچی  شێرپەنجە 
دەدات بۆ دواجار بفڕێت، دوا فڕینی فەلسەفی 
بەرەو سەرەوە نا، بەڵكو بەرەو خوارەوە. جیل 
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دولۆز ڕۆژی شەممەی ڕێكەوتی )1995/10/5( 
لە نهۆمی شەشەمی باڵەخانەی ماڵەكەیدا و لە 
پەنجەرەوە خۆی فڕێ دایە خوارەوە بۆ سەر 

شەقام و كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
خۆی،  نەوەكەی  هاوڕێیانی  وەكو  بەوەش 
هەر بە كارەسات كۆتایی بە ژیانی هات، چونكە 
خێزانەكەی  ئەوەی  دوای  ئەڵتۆسێر  پێشتر 
خۆی كوشت، وەكو نیچە دووچاری نەخۆشیی 
خۆی  ژیانی  كۆتاییەكانی  و  هات  دەروونی 
لەنێوان شێتخانە و نەخۆشخانەدا بردە سەر، 
كرد.  دوایی  كۆچی   1980 ساڵی  لە  تاوەكو 
لەو  هەر  بارتیش  ڕۆالن  دەزانین  هەروەها 
دوایی  كۆچی  ئۆتۆمبێل  كارەساتی  بە  ساڵدا 
سەرەكیی  شەقامی  لەسەر  كاتێك  كردبوو، 
زانكۆ دەپەڕییەوە و سەیارەیەك بە خێراییەكی 
زۆر دەهات و كۆتایی بە ژیانی هێنا، میشێل 
ساڵی  لە  كوشندە  نەخۆشییەكی  بە  فوكۆیش 
1984 كۆچی دوایی كرد. گتاری و شاتیلیێیش 

پێشتر لە بەرچاوی خۆی مردبوون.
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ئاسایی  كارێكی  دولۆز  خۆكوشتنی  دیارە 
نەبوو،  ئاسایی  كەسێكی  خۆی  دولۆز  نەبوو، 
یەكێك بوو لە فەلسەفەكارانی هەڵوەشاندنەوەی 
لەگەڵ  و  خۆرئاوایی  ئامادەگیی  میتافیزیكای 
هەندێك فەلسەفەكاری تر ڕەوتێكی نوێیان لەنێو 
هزری ئەوروپی داهێنا و دامەزراند. دولۆز و 
گتاریی هاوڕێی، كاری فەلسەفی و دەروونیی 
قووڵیان ئەنجام دا، چەندین ساڵ لە مێژووی 
فەلسەفەی كۆڵییەوە و خۆی بۆ دروستكردن 
و داتاشینی چەمكی تازەی فەلسەفی تەرخان 

كردبوو.
لە  بیری  ئەوكاتە  پێش  زۆر  دولۆز  ڕەنگە 
خۆكوشتن كردبێتەوە، گەیشتبێتە ئەو باوەرەی 
چاوەڕوانی  و  دابنیشێت  پووچترە  لەوە  ژیان 
مەرگ بكات، مرۆڤی سەركەوتوو بەو چەمكە 
نیچەییەی كە دولۆز خۆی باسی لێوە دەكات، 
ئەویش وەكو ئەوان گوزارشت لە یەك پڕۆژە 
دەكات، چۆن لەالی نیچە ئەوان لەدوای مردنی 
دەدن  هەوڵ  خواییەكان  بەها  گۆڕینی  و  خوا 
دولۆزیش  ئەوە  بكەن،  مرۆڤانە جێگیر  بەهای 
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باو،  مردنی  دەرەوەی  لە  دەیەوێت  دیارە 
بێنێتە  فەلسەفەكار  مردنی  لە  تازە  جۆرێكی 

پێشەوە.
مرۆڤی سەركەوتوو لەالی نیچە هەوڵ دەدات 
مرۆڤ لە شوێنگەی خوا دابنێت، بەاڵم كاتێك 
هەر  هەڵسەنگاندن  پرنسیبی  مادام  دەبینێت 
وەكو خۆیەتی، مادام هێشتا ئەستەم مومكین 
بە  بەتەواوی سەر  ئەو كەسانە  ئەوە  نەبووە، 
كەسایەتیی  لە  نزیكن  و  عەدەمیەتن  ڕەوتی 
لیپۆكی زەردەشتی. ئەوانە بێهیوا و بێئومێدن و 
نازانن پێبكەنن، یان وازی بكەن و سەما بكەن. 
كەواتە دەشێت ئەوە خۆی لەخۆیدا كەسایەتیی 

دولۆزیش بووبێت.
ژیاننامەی  كاتێك  ئێمە  ترەوە،  الیەكی  لە 
زاری  لەسەر  )نیچە(دا  كتێبی  لەنێو  نیچە 
چەندە  ئەو  دەبینین  دەخوێنینەوە،  دولۆز 
نیچەییەدایە  بۆچوونە  ئەو  كاریگەریی  لەژێر 
دەبێتە  ماناكان  لە  مانایەك  بە  نەخۆشی  كە 
خۆیدا  لەنێو  تەندروستییش  تەندروستی، 
وایە  پێی  دولۆز  بۆیە  هەڵدەگرێت.  نەخۆشی 
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دەشێت لەمیانەی خۆكوشتندا ژیان بدۆزرێتەوە، 
و خۆكوشتن  مەرگ  ژیاندا  لەنێو  وەكو چۆن 

ئامادەیە.
جیل دولوز لەبارەی نیچەوە جەخت دەكاتە 
سەر ئەوەی كە پێویستە لە كاتی خوێندنەوەی 
نیچەدا، ئێمە ڕەچاوی چوار شرۆڤە و ڕاڤەكردنی 
هەڵە بكەین، كە لەبارەی كتێب و نووسینەكانی 

نیچەوە باڵو بوونەتەوە و ڕاستیش نین:
یەكەم: لەبارەی ویستی هێزـ ـ توانا. بڕوابوون 
بەوەی ویستی هێز بە مانای »ئارەزووكردن لە 
بااڵدەستی« دێت، یان »ئارەزووكردن لە هێز« 

دێت.
دووەم: لەبارەی الواز و بێهێز و بەهێزەكان. 
سیستەمی  لەنێو  ئەوانەی  بەوەی  )بڕوابوون 
كۆمەاڵیەتیدا بەهێزترن، پێویستە هەر ئەوانیش 

بەهێزتر بن.
ئەبەدی.  گەڕانەوەی  لەبارەی  سێیەم: 
بە  پێوەندیی  مەسەلەكە  بەوەی  بڕوابوون 
بیرۆكەیەكی كۆنەوە هەیە و لە یۆنانییەكان و 
هیندی و بابلییەكان خوازراوە و وەر گیراوە، 
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بە  پێوەندیی  مەسەلەكە  بەوەی  بڕوابوون 
»هەمیشەیی  گەڕانەوەی  بە  یان  سووڕێك 

هەمان شت« هەیە.
ژیانی.  دواییەكانی  كارە  لەبارەی  چوارەم: 
بڕوابوون بەوەی ئەم كارانە زێدەڕۆییان تێدایە، 
یان كەمبەهان بەهۆی شێتبوونیەوە لە کۆتایی 

تەمەنیدا.
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)8(
هەرگیز هیچ ڕۆژێك دولۆز پشتی نەكردە 
فەلسەفە و متمانەی پێی نەمابێت، هەمیشە پێی 
وا بوو فەلسەفە دەتوانێت مرۆڤ لە زۆر كۆت 
و پێوەند ڕزگار بكات، بۆیە هات دژی هەندێك 
هایدگەری  و  هیگڵی  گوتەزای  و  بۆچوون 
و  فەلسەفە«  »كۆتایی  لەبارەی  وەستایەوە 
نەچووە  تەنانەت  میتافیزیكا،«  »بەزاندنی 
ئەم  لەبارەی  جیددیش  دیالۆگێكی  هیچ  نێو 
دولۆز  بێزاركەرن.  بوو  وا  پێی  و  چەمكانەوە 
بتوانێت  فەلسەفە  دەكات  وا  ئەوەی  وایە  پێی 
و  كارێك  هەمیشە  كە  ئەوەیە  بێت،  بەردەوام 
ئەركێك ئەنجام دەدات كە زانست یان هونەر 
ناتوانن ئەنجامی بدەن و جێگای ئەم بگرنەوە، 

ئەركی داهێنان و داتاشینی چەمكەكان.
لە كۆتاییدا پێویست دەكات ئاماژە بۆ ئەوەش 
بكەین كە ئەم كتێبە بریتییە لە كۆكراوەی چەند 
ئێمە  خۆی،  دولۆز  جیل  نووسینێكی  و  دەق 
خۆمان ناومان لێ ناوە )فەلسەفە( و لە كۆمەڵێك 
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دەق و نووسراوی جیاواز پێك دێت و پێمان 
وایە هێڵێك هەیە بە یەكەوەیان كۆ دەكاتەوە، 
ئەویش جەختكردنەوە لەسەر بیرۆكە و چەمكی 

فەلسەفە.

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
هەولێر ــ 2008
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بەشی یەكەم

فەلسەفە چییە؟3 

)ما  كتێبی  لە  بەشێكە  دولۆز  جیل  نووسینەی  ئەم   -  3
گتاری  فیلیكس  لەگەڵ  هاوبەشی  بە  كە  الفلسفە؟(  هی 

نووسیویەتی. )وەرگێڕی كوردی(
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“جیل دولۆز، بیریار و هزرڤانێكی پلە یەكە، 
بیریار و هزرڤانی ڕووداوەكانە... هەمیشە لەم 
كۆتایی  تا  سەرەتاوە  لە  هەر  هەڵوێستەیدا، 
جێگیر بوو... هەر لە سەرەتاوە كتێبەكانی دولۆز 
لەالی من بەتەنیا هاندەرێكی بەهێز نەبوون بۆ 
بیركردنەوە، بەڵكو دەاللەتیش بوون لە نزیكیی 

ئەزموونەكانمان« )جاك دریدا( 
كەواتە ئەوە پرسیارەكەیە...

)فەلسەفە  پرسیاری:  نەتوانین  ئێمە  ڕەنگە 
نەبێت،  درەنگوەختدا  لە  ڕوو،  بخەینە  چییە؟( 
ڕێگامان  پیری  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  كاتێك 
بەاڵم  دێت،4  قسەكردن  كاتی  و  دەگرێت  لێ 
و  نایاب  زۆر  پرسیارە  ئەم  سەرچاوەكانی 
كاتی  لە  ئێمە  پرسیارێكە،  ئەمە  دەگمەنن. 
شاراوەدا  شڵەژاویی  حاڵەتی  لە  و  نیوەشەو 

4 - ئاماژەیە لەسەر ئەوەی دولۆز و گتاری لە سەردەم و 
لە  هەردووكیشیان  نووسیوە،  كتێبەیان  ئەم  پیریدا  تەمەنی 
كاتی نووسینی ئەم كتێبەدا نەخۆش بوون، گتاری ماوەیەك 
دواتر  ساڵ   4 دولۆزیش  مرد،  كتێبە  ئەم  نووسینی  دوای 

خۆی كوشت. )وەرگێڕی كوردی(
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نەما  بابەتێكمان  هیچ  كاتێك  ڕوو،  دەیخەینە 
شایەنی پرسیاركردن بێت.

لە ڕابردوودا، ئێمە بەردەوام ئەم پرسیارەمان 
دەخستە ڕوو، هەرگیز بێزاریش نەدەبووین لە 
خستنەڕووی ئەم پرسیارە، ئینجا بە شێوەیەك 
و ڕێگایەكی ڕاستەوخۆ بووبێت، یان البەال و 
دروستكراو زۆر ئەبستراكت ئەنجاممان دابێت. 
و  دەكرد  كۆنتڕۆڵمان  ڕوو،  دەمانخستە  ئێمە 
پێیدا تێپەڕ دەبووین، زیاتر لەوەی دابنیشین و 

پێی سەرسام بین.
هەرگیز كاتی ئەوەمان نەبووە بەتەواوی لێی 
ڕابمێنین و ورد بینەوە. ئێمەی فەلسەفەكار، زۆر 
حەزمان دەكرد ئەم شتانە بەرهەم بێنین كە بۆ 
فەلسەفە دەگەڕێنەوە و سەر بە فەلسەفەن، بەبێ  
ئەوەی پرسیاری ئەوە بكەین كە لە چ حاڵەتێكدا 
بووە، تەنیا مەگەر لە چوارچێوەی مومارەسەی 
بگەینە  نەماندەتوانی  ئێمەش  نەبێت،  شێوازدا 
ئەو خاڵە لە نا-شێوازی و لێی دەرباز بین، بە 
ئەو  باشە  بڵێین:  بتوانین  كۆتاییدا  لە  جۆرێك 
پێی  ژیانم  درێژایی  بە  من  كە  بوو  چی  شتە 

هەڵساوم و ئەنجامم داوە؟ 
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پیری، هەرگیز  تێیدا  هەندێك حاڵەت هەیە، 
بەڵكو  نابەخشێت،  هەمیشەیی  گەنجێتییەكی 
دەبەخشێت،  تەواو  ئازادییەكی  پێچەوانەوە  بە 
لە  چێژ  ئێمە  چونكە  پەتی،  پێداویستییەكی 
مردن  و  ژیان  نێوان  خۆشیی  چركەساتی 
ئامێر  بەشەكانی  هەموو  كاتێك  دەگرین،  وەر 
لەنێو خۆیاندا بەیەكەوە كۆ دەبنەوە و خۆیان 
ئاییندە  بەرەو  هێڵێك  چۆن  وەكو  دەگونجێنن 
دەبڕێت،  سەردەمەكان  هەموو  و  دەنێردرێت 
چونكە   ،  Turner5ــ تورنەرە  حاڵی  ئەوەش 
تورنەر لە پیریەتیدا توانیی مافی ئاڕاستەكردنی 
وێنەكێشان بە ڕێگایەكی وشكوبریشكدا ببات، 
مافە  ئەو  توانیی  یان  نییە،  بۆ  گەڕانەوەی  كە 
بەدەست بێنێت، بە شێوەیەك هەرگیز جیاوازیی 
نەبوو لەبارەی ئەوەی كە دواپرسیار مانای چی 

دەگەیەنێت.

 Joseph Mallord تورنەر  ویلیام  مالۆرد  جۆزیف   5
بە تورنەر، وێنەكێشێكی  ناسراوە  William Turner  كە 
ڕۆمانتیك و نیوكالسیزمی ئینگلیزی بووە و لە ماوەی نێوان 

سااڵنی )1775 ــ 1851(دا ژیاوە. )وەرگێڕی كوردی( 
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 6La vie de ڕەنگە كتێبی: ژیانی ڕانسی ــ
پیریەتیی شاتوبریان  كاتدا  یەك  لە    Rance
كردبێت  تۆمار  نوێی  ئەدەبی  سەرەتای  و 
لەبارەی  شاتوبریانە  كتێبێكی  ڕانسی  ــ 
كتێبێكە  ئەستەم،  بەهایەكی  وەكو  پیرێتییەوە 
دژ بە پیریەتیی دەسەاڵت نووسراوە، كتێبێكە 
تەنیا  كاتێك  شمولیەت،  پاشماوەی  لەبارەی 
دەكرێتەوە.  لێ  جەختی  نووسین  دەسەاڵتی 
بەهرەكانی  جار  هەندێك  سینەماش  ڕەنگە 
خۆیمان پێ بدات، ئەو بەهرانەی كە پەیوەستن 
بە تەمەنی سێیەم، كاتێك بۆ نموونە، ئیڤێنس ــ 
ـ دێت پێكەنینی خۆی ئاوێتەی پێكەنینی  Ivensـ 

جادووگەرێك دەكات لەنێو ڕەشەبادا.

6 - یەكێكە لە كتێبەكانی شاتوبریان، لە ساڵی )1844(دا بە 
زمانی فەڕەنسی نووسیویەتی. كتێبێكە لەبارەی پیری وەكو 
پیربوونی دەسەاڵت  لە دژی  كتێبە  ئەم  ئەستەم.  بەهایەكی 
ــ  نووسراوە. فڕانسوا ڕێنێ  ڤیكۆنت دوشاتوبریان )1768 
1848( نووسەر و سیسەتمەدار و گەڕیدەیەكی فەڕەنسی 
پەیمانگای  و  فەڕەنسی  زمانی  ئەكایدیمیای  ئەندامی  بووە، 
شوێنەواری ئەڵمانی بووە. لە ماوەی ژیانیدا چەند پۆستێكی 

سیاسیی گرنگیشی هەبووە. )وەرگێڕی كوردی(
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هەمان شتیش لەنێو فەلسەفە دەدۆزینەوە، 
چونكە كتێبی )ڕەخنە لە توانای بڕیاردان(ی كانت، 
لە تەمەنی پیریدا نووسراوە. كتێبێكی گشتگیر 
كە هەرگیز ئەو نووسین و كتێبانەی دوای ئەو 
نووسراون واز لەوە ناهێنن بەدوایدا بڕۆن و 
دوای بكەون، بە جۆرێك هەموو مەلەكاتەكانی 
دەبەزێنێت، خودی  دەروون و سنوورەكانیان 
ئەو سنوورانەی كانت زۆر بەوردی كۆنتڕۆڵی 
كردبوون لەنێو ئەو كتێبانەی كە لە سەردەمی 

الویدا نووسیویەتی.
ناتوانین بانگەشەی ئەوە بكەین گوایە ئێمە 
هەیە  ئەوەی  هێناوە،  بەدی  ڕەوشەمان  ئەو 
تاوەكو  هاتووە  كاتی  ئێستا  لەوەی  بریتییە 
هەرگیز  ئێمە  چییە؟  فەلسەفە  بكەین:  پرسیار 
خاوەنی  پێشتریش  دانەبڕاوین،  ڕەوشە  لەم 
وەاڵمێكی كۆنكریتی نەبووین كە گۆڕاو نەبێت: 
فەلسەفە بریتییە لە هونەری پێكهێنان و داهێنان 

و دروستكردنی چەمك.
بەاڵم هەر ئەوەندە بەس نەبوو كە وەاڵمی 
بوو  پێویست  بەڵكو  بدرێتەوە،  پرسیارەكە 
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دەستنیشانی كاژێرەكە و دەرفەت و بارودۆخ و 
دیمەن و كەسەكان و مەرجەكانی پرسیارەكەش 
پرسیارە  ئەم  بتوانین  ئێمە  دەبووایە  بكەین. 
ئەوەی  وەكو  ڕوو،  بخەینە  هاوڕێیاندا  لەنێو 
نهێنییەك بێت، یان شتێك بێت پێویست بكات 
سەنگی  وەكو  یان  ڕوو،  بخرێتە  بەدڵنیاییەوە 
لە  بە ڕووی دوژمناندا بخرێتە ڕوو،  مەحەك 
هەمان كاتیشدا توانای گەیشتن بەم كاژێرە لە 
كاتی ئاڵۆزیدا بوو، كاتێك ئەستەم بوو سەگ 
تەنانەت  و  بكرێنەوە  جیا  لەیەكتری  گورگ  و 

ترسمان لە هاوڕێكانی خۆشمان هەبوو.
»ڕێك  دەڵێین:  تێیدا  كە  كاتەیە  ئەم  ئەوە 
بەاڵم  كردبووم،  سەرقاڵی  ئەوە  بەوردی 
كردووە،  لێ  گوزارشتم  بەجوانی  ئایا  نازانم 
دەر  ئینجا  هەیە؟«  پێی  بڕوام  بەتەواوی  یان 
دەكەوێت ئەوە زۆر گرنگ نییە ئەگەر ئێمە باش 
گوزارشتمان لێ كردبێت، یان پێی ڕازی بین و 
بڕوامان پێی هەبێت، مادام لە هەموو حاڵەتێكدا 
مەسەلەكە وایە كە ئێستا ئێمە پێیەوە سەرقاڵین.
چەمكەكان وەكو ئەوەی دەبینین، پێویستیان 
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بە كەسایەتیی چەمكگەرایی هەیە تاوەكو بتوانن 
بەشدار بن لە دەستنیشانكردنیدا. هاوڕێ  ئەو 
ئەو  تا  لەبارەیەوە  دەتوانین  ئێمە  كە  كەسەیە 
ڕادەیە بڕۆین و بڵێین شایەدی لەسەر ئەسڵی 
Philo–( خۆشویستنی-حیكمەت  گریكییانەی 
تر  شارستانییەتەكانی  چونكە   ،)Sophie
گریكەكان  كەچی  هەبوو،  حەكیمیان  خەڵكی 
ئەو هاوڕێیانەن كە بریتین لە هەندێك حەكیمی 

خاكی.
جەخت  خۆیان  گریكەكان  دەبینین  دواتر 
دەكەنە سەر مەرگی حەكیم و لەبری ئەویش 
هانا دەبەنە بەر فەلسەفەكاران، ئەوانەی هاوڕێی 
حیكمەتن، ئەوانەن بەدوای حیكمەتدا دەگەڕێن، 
شێوەیەكی  بە  بتوانن  ئەوەی  بەبێ   بەاڵم 

یەكالكەرەوە دەستگیری بكەن.
دیارە جیاوازیی نێوان حەكیم و فەلسەفەكار، 
پێگەوە،  بە  بێت  پەیوەست  مەسەلەكە  ئەگەر 
ئەو  ڕەنگە  پلەوپایەدا،  لە  نییە  جیاوازی  تەنیا 
بۆ  هاتووە  خۆرهەاڵتەوە  لە  حەكیمەی  پیرە 
ئەوەی لەمیانەی وێنەوە بیر بكاتەوە، لە كاتێكدا 
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فەلسەفەكار چەمك ئافرێدە دەكات و بیری لێ 
دەكاتەوە، بۆیە حیكمەت زۆر گۆڕاوە و گۆڕانی 

بەسەردا هاتووە.
)هاوڕێ (  بزانین  بتوانین  زەحمەتە  زۆر 
پێگەیەكی هەبووە،  مانا و  لەالی گریكەكان چ 
بەتایبەتییش دەڵێم لەالی ئەوان. ئایا )هاوڕێ ( 
و  ئاوێتەبوو  ژیانی  لە  جۆرێك  مانای 
مادییانە،  چێژی  لە  جۆرێكە  خۆشگوزەرانییە، 
و  دار  نێوان  بەیەكەوەكۆكردنەوەی  توانای 
دارتاشە؟ ئایا دارتاشی باش بریتییە لە دارێك بە 
هێزەوە، ئەو هاوڕێی دارە؟ پرسیارەكە گرنگە، 
فەلسەفەدا  لەنێو  ئەوەی  وەكو  هاوڕێ   مادام 
نموونەیەك  و  دەرەكی  كەسێكی  مانای  هەیە، 
نییە، بەڵكو بە  یان ڕەوشێكی ئەزموونگەرایی 
مانای ئامادەگی دێت لەنێو هزردا، مەرجێكە بۆ 
بوونی خودی هزر خۆی و گوتەزایەكی زیندوو 

و ترانسندنتالییە.
گریكەكان  فەلسەفەدا،  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
هاوڕێیان ناچار كرد پێوەندی لەگەڵ ئەوی تر 
ڕووەو پێوەندییەكی هەمەكی و بابەتی لەگەڵ 
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ماهییەتدا ببەزێنێت. بۆیە هەریەك لە تیۆفێل- 
فیاللێت- Philaletheهاوڕێی  Theophileو 
ئەفالتون بوون، بەاڵم زیاتر هاوڕێی حیكمەت 
هاوڕێی  نەبوون  كەس  هاوڕێی  ئەوان  بوون. 

چەمك بوون.
بۆیە كاتێك فەلسەفەكار شارەزا دەبێت لە 
چەمكەكان و دەزانێت نەبوونی چەمك چ مانایەك 
دەگەیەنێت، ئەوە ئیدراك بەو چەمكانە دەكات 
كە لۆژیكی نین، یان هەڕەمەكی و بێتوانان، ئەو 
بێت،  چركەساتیش  یەك  بۆ  تەنیا  چەمكانەی 
پێچەوانەشەوە،  بە  هەروەها  ڕاناگرن.  خۆیان 
بەجوانی  كە  دەكات  چەمكانەش  بەو  ئیدراك 
داڕێژراون و ئاماژەیەكن لەسەر داهێنان، ئەگەر 

پڕ لە دڵەڕاوكێ  و مەترسیداریش بن.
دەبێتە  كاتێك  چییە  مانای  هاوڕێ  
دەبێتە  یان  چەمكگەرایی،  كەسایەتییەكی 
عاشق،  یان  هزر؟  مومارەسەی  بۆ  مەرجێك 
نییە؟  عاشق  ئەو  بەڕاستی  باشە  ئەی 
لەنێو  تەنانەت  هاوڕێ   كە  نییە  ئەوە  مانای 
پێوەندییەكی  نێو  دەخرێتە  هزریشدا،  خانەی 
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زیندەگییانە لەگەڵ ئەوی تر كە ئێمە پێمان وا 
باشە  نراوە؟  وەال  پەتیدا  هزری  لەنێو  بووە 
نییە  ترەوە  بوونەوەرێكی  بە  پێوەندیی  ئەوە 
ئەگەر  چونكە  عاشق؟  و  هاوڕێ   لە  جگە 
عاشقی  یان  حیكمەت،  هاوڕێی  فەلسەفەكار 
كە  نییە  ئەوە  لەبەر  باشە  بێت،  حیكمەت 
كۆششی  دەكات  مەسەلەیە  ئەو  بانگەشەی 
زیاتریش دەكات لەسەر ئاستی هێزدا، لەبری 
ئەوەی بەڕاستی دەسگیری بكات؟ باشە ئەی 
دەكات  حەز  كە  نییە  كەسێك  خۆی  هاوڕێ  
ئارەزوو  كە  بابەتەش  ئەو  هەیە؟  حەزی  و 
دەگوترێت  پێی  كە  ئەوەیە  دێنێت  بەدەستی 
بە  كە  سێیەم،  توخمی  نەوەكو  هاوڕێ ، 
ناكرێت  باشە  ڕكابەر؟  دەبێتە  پێچەوانەوە 
هاوڕێیەتی جۆرێك لە وشیاری ملمالنێكاری 
تێدا بێت بەو ڕادەیەی كە خشانێكی عاشقانەیە 
هاوڕێ   دوو  ڕەنگە  ئارەزوو.  بابەتی  ڕووەو 
كاتێك هاوڕێیەتییان ڕووەو چییەتی دەچێت، 
وەكو ئارەزووكار و ملمالنێكار دەر بكەون ــ 

بەاڵم كێ  لەیەكتریان جیا دەكاتەوە؟
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ببێتە  دەكات  لێ  وا  فەلسەفە  سیمایەیە  ئەو 
بابەتێكی گریكییانە و لەگەڵ شێوەی بەشداریی 
چونكە  بێت،  تەبا  و  ڕێك  گریكییانە  شاری 
كۆمەڵگەیەك بووە لە هاوڕێ  و كەسی یەكسان پێك 
هاتووە، هەروەها لەبەر ئەوەی لەنێویاندا و لەنێو 
هەریەكێكیاندا جۆرێك لە پێوەندیی ملمالنێكاری 
بوارەكاندا  هەموو  لە  كە  كردووە،  دروست 
هاوشانی ئارەزوو بووە، لەنێو خۆشەویستی و 
دادوەرییەكانیشدا،  ئەنجومەنە  و  دادگا  و  یاری 
چونكە  هزریشدا،  تەنانەت  و  سیاسەت  لەنێو 
نادۆزینەوە،  تێدا  هاوڕێیەتی  پرسی  تەنیا  هەر 
ئەو جەدەلەی كە  ئارەزوو و ملمالنێیش  بەڵكو 
ئەفالتون لەنێو )دیالۆگی-Amphisbetesis(دا 
دەستنیشانی دەكات بەوەی بریتییە لە ملمالنێ  
لەنێوان مرۆڤە ئازادەكاندا و جۆرە وەرزشێكی 

مەعمەعەییە، ملمالنێ .
بۆیە لەسەر هاوڕێیەتی پێویستە گونجانێك 
لەنێوان كەمالی چییەتی و ملمالنێی نێوان كەسە 
ئارەزووخوازەكاندا دروست بكات. ئەرێ  باشە 

ئەوە ئەركێكی زۆر گەورە نییە؟ 
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و  ئارەزووخواز  و  عاشق  و  هاوڕێ  
ترانسندنتالین،  دەستنیشانكراوی  ملمالنێكار 
بەبێ  ئەوەی ئەو كارە ببێتە هۆی لەدەستدانی 
چڕییەكەی و زیندەگییەكەی لەنێو تاكەكەسێك 
بالنشۆ7   مۆریس  ئێستا  كاتێك  هەمواندا.  و 
دەگمەنانەی  بیرمەندە  لەو  یەكێكە  كە  دێت، 
لەنێو  دەدات  )هاوڕێیەتی(  چەمكی  بە  بایەخ 
بەم  چاو  سەرلەنوێ   دێت  كاتێك  فەلسەفەدا، 
بیركردنەوەدا  مەرجی  ناوخۆییانەی  پرسە 
نا-بیركردنەوەیە،  كە  بەوەی  دەخشێنێتەوە، 
كەسایەتیی چەمكگەرایی تازە ناخاتە نێو هزری 
ئینتیمای  خاوەن  كەسایەتیی  ترەوە؟  پەتیی 
ترەوە  شوێنێكی  لە  كە  گریكەكان،  بۆ  كەمتر 
بەزاندبێت  كارەساتێكی  ئەوەی  وەكو  هاتووە 
كە ڕووەو پێوەندیی زیندووتری ڕادەكێشێت و 

بەرز كراوەتەوە بۆ ڕەوشێكی پێشینەییانە.

و  نووسەر   )2003 ــ   1907( بالنشۆ  مۆریس   -  7
بوارەكاندا  هەموو  لە  و  فەڕەنسییە  فەلسەفەكارێكی 
نووسینەكانی كاریگەرییەكی زۆریان هەبووە بەسەر ڕەوتی 
فەلسەفەی پاش بونیادگەریی فەڕەنسی، بەسەر هەریەك لە 

جیل دولۆز و میشێل فوكۆ و جاك دریدا. 



جیل دولۆز 56

وەكو ئەوەی جۆرێك لە گۆڕینی ڕووگەیی 
ڕووی دابێت، یان جۆرێك لە ماندووبوون، یان 
جۆرێك لە بێئومێدی لە هاوڕێیان، بە شێوەیەك 
بیرۆكەی  دەبێتە  خۆی  هاوڕێیەتی  خودی 
بێكۆتایی.  سەبرێكی  لە  نزیكە  كە  چەمك، 
نییە،  داخراو  چەمكەكان  لیستی  هەرگیز  بۆیە 
بەوەش ڕۆڵێكی گرنگ دەگێڕێت لە پێشڤەبردنی 
وا  دەبێت  بۆیە  فەلسەفە و وەرچەرخانەكانی، 
لەنێو  تەماشا بكرێت كە فرەییە، بەبێ  ئەوەی 
یەكێتیی فەلسەفەكاری گریكیدا، كە پێشتر ئاڵۆز 

بوو، كورت بكرێتەوە.
خۆی  ئەو  چەمكە،  هاوڕێی  فەلسەفەكار 
لەمیانەی هێزەوە. ئەوەش مانای وایە  چەمكە 
فەلسەفە هەر تەنیا هونەری پێكهێنان و ئافراندن 
و دروستكردنی چەمك نییە، چونكە مەرج نییە 
ماددەی  یان  دۆزینەوە  یان  شێوە  چەمكەكان 

دروستكراو بن.
وردتر بڵێین، فەلسەفە بریتییە لە كایەیەكی 
مەعریفیی بونیادنراو لەسەر داهێنانی چەمك. 
داهێنانە  هاوڕێی  ببێتە  هاوڕێ   دەكرێت  باشە 
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تایبەتییەكانی خۆی؟ یان كردەی چەمك خۆی 
ئیحالەی هێزی هاوڕێمان دەكات لەنێو یەكێتیی 
داهێنەر و هاوشانەكەیدا؟ بۆیە داهێنانی چەمكی 

بەردەوام و تازە، بابەتی فەلسەفەیە.
لەبەر ئەوەی چەمك پێویستیی بە داهێنان 
هەیە، ئەوەیە وا دەكات ئاڕاستەی فەلسەفەكار 
بكرێت، وەكو ئەوەی بە هێز دەسگیری كردبێت، 
ناكرێت  هەبێت.  بەسەردا  توانای  و  هێز  یان 
ڕەخنە لەوە بگیرێت كە هەندێك جار لەبارەی 
هونەرەوە  لەبارەی  یان  هەستی،  داهێنانی 
دێنێتە  ڕۆحی  كیانی  هونەر  مادام  دەگوترێت، 

كایەوە و چەمكە فەلسەفییەكانیش هەستناكن.
و  هونەر  و  زانست  خودی  ڕاستیدا  لە 
ئەگەر  تەنانەت  داهێنەرانەن،  فەلسەفەكانیش 
بۆ  تەنیا  وردەكەی  مانا  بە  چەمك  داهێنانی 
فەلسەفەش بگەڕێتەوە. چەمكەكان بە ئامادەیی 
وەك  نییە،  بوونیان  ئێمەدا  چاوەڕوانیی  لە  و 
هیچ  بن.  ئاسمانی  تەنێكی  ئەوەی  ئەوەی 
بەڵكو  نییە،  بوونی  چەمكەكان  بۆ  ئاسمانێك 
یان  بكرێن.  دروست  و  دابهێنرێن  دەبێت 
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چەمكەش  ئەو  دابهێنرێت،  تر،  مانایەكی  بە 
داهێنەرەكەی  واژووی  ئەگەر  نییە  هیچ  خۆی 

بەسەرەوە نەبێت.
نیچە كار و فرمانی فەلسەفەی بەم شێوەیە 
»نابێت  نووسیی:  كاتێك  كرد،  دەستنیشان 
فەلسەفەكاران بەوە ڕازی بن و ئەو چەمكانە 
تاوەكو  دەدرێت،  پێیان  كە  بكەن  قبووڵ 
بكەن و سەرلەنوێ   بێن جوانیان  تەنیا  ئەوان 
بریقەداریان بكەنەوە، بەڵكو پێویستە لەسەریان 
و  داهێنان  و  دروستكردن  بە  بكەن  دەست 
خستنەڕوویان و قەناعەتپێكردنی خەڵك بەوەی 
ئێستا  تا  بهێنن.  بەكاریان  و  ببەن  بۆ  هانایان 
ئەوەندەیە  هەر  هەریەكەمان  هەموومان،  ئێمە 
كە بڕوا و متمانە دەبەخشێتە چەمكەكانی خۆی 
بە  بێت  پەیوەست  مەسەلەكە  ئەوەی  وەك 
جوانووێكی بااڵ كە لە جیهانێكی بااڵوە هاتبێت”.
و  بڕوا  قەرەبووی  دەبێت  ئێمە  بەاڵم 
ئەو  بكەینەوە،  وریایی  و  وشیاری  بە  متمانە 
لێیان  زۆرتر  فەلسەفەكار  دەبێت  چەمكانەش 
خۆی  ئەو  مادام  بێت،  ئاگاداریان  و  ڕابمێنێت 
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دای نەهێناون )ئەفالتون ئەوەی زۆر بەباشی 
دەزانی، ئەگەرچی خەڵكیی بە پێچەوانەوە فێر 
دەكرد،( ئەفالتون دەیگوت پێویستە لە ئایدیاكان 
ڕابمێنین، بەاڵم پێویست بوو پێشتر خۆی چەمكی 
ئایدیای دابهێنابووایە. باشە ئەو فەلسەفەكارە چ 
بەهایەكی هەیە كە هیچ چەمكێكی دانەهێناوە؟ 

چەمكی خۆی دانەهێناوە؟
و  بڕوانین  كەم  الیەنی  بە  ئێستاش  با 
بزانین فەلسەفە چی نییە؟ فەلسەفە تێڕامان و 
ئەگەر  تەنانەت  نییە،  پێوەندی  و  بیركردنەوە 
هەندێك جار خۆیشی پێی وا بوو یەكێكە لەوانە، 
چونكە هەر كایەیەك لە وانە توانای بەرهەمهێنانی 
وەهمی خودی خۆی هەیە و دەتوانێت خۆی لە 
پەنای ئەو تەمومژەدا بشارێتەوە، بەتایبەتی بۆ 

ئەوەی دروستی دەكات.
تێڕامانەكان  چونكە  نییە،  تێڕامان  فەلسەفە 
چوارچێوەی  لە  كە  شتانەن  ئەو  خودی  هەمان 
تەماشا  خۆیانەوە  بە  تایبەت  چەمكی  داهێنانی 
هیچ  چونكە  نییە،  بیركردنەوە  فەلسەفە  دەكرێن. 
كەسێك پێویستی بە فەلسەفە نییە بۆ ئەوەی بیر لە 
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هەر شتێك بكاتەوە، جا ئەو شتە هەر چییەك بێت.
فەلسەفە  بە  زۆر  شتێكی  وایە  پێمان  ئێمە 
دەبەخشین، كاتێك وای لێ دەكەین ببێتە هونەری 
هەموو  لە  كاتە  ئەو  ئێمە  بەاڵم  بیركردنەوە، 
شتێكی دادەماڵین، چونكە ماتماتیككاران وەكو 
كەسانی ماتماتیكی هەرگیز چاوەڕوانی هاتنی 
فەلسەفەكارانیان نەكردووە، بۆ ئەوەی بێن بیر 
لە ماتماتیك بكەنەوە، هەروەها هونەرمەندانیش 
نەبوون،  فەلسەفەكاران  هاتنی  چاوەڕوانی 
تاوەكو لە وێنە و مۆسیقا ڕابمێنن، ئەو قسەیەش 
كە دەڵێت ئەوانە بەم شێوەیە دەبنە فەلسەفەكار، 
بیركردنەوەیان  مادام  قۆڕە،  زۆر  نوكتەیەكی 

سەر بە داهێنانی هەر یەكێك لە خۆیانە.
لەنێو  خۆی  كۆتایی  پەناگەی  فەلسەفە 
پێوەندیدا نادۆزێتەوە ــ دولۆز لێرەدا مەبەستی 
تیۆریی پێوەندییە لەالی هابرماس و ڕەخنەیەكی 
خێرای لێ دەگرێت ــ كە لەمیانەی هێزەوە كار 
ناكات، تەنیا لە بواری ڕا و بۆچوونەوە نەبێت، 
كۆدەنگیدایە،  دروستكردنی  لەپێناو  ئەوەش 
چەمكدا  ئافرێدەكردنی  لەپێناو  نەوەكو 
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تەنیا  پێوەندی  كە  ئەوەیە  دولۆز  -مەبەستی 
بۆیە  دەكات،  كار  بۆچووندا  و  ڕا  بواری  لە 
دەیەوێت كۆدەنگییان لەنێواندا دروست بكات- 
كەواتە پێوەندی چەمكگەرایی بەرهەم ناهێنێت.

ئەو قسەیەشی وەاڵمێكە بۆ هابرماس، چونكە 
دیموكراتییانەی خۆرئاوایی  دیالۆگی  بیرۆكەی 
لەنێوان هاوڕێیاندا، هەرگیز بچووكترین چەمكی 
لە  بەرهەم نەهێناوە، خۆ ڕەنگە ئەم بیرۆكەیە 
زۆر  گریكەكان  بەاڵم  هاتبێت،  گریكەكانەوە 
و  دەكرد  لەگەڵدا  مامەڵەیان  بەهۆشیارییەوە 
بۆیە  توندوتۆڵ،  پشكنینێكی  ژێر  دەیانخستە 
چەمك وەكو ئەو چۆلەكەیە وایە كە سكااڵ لە خۆی 
دەكات و بەگاڵتەوە بەسەر كێڵگەی جەنگی ڕا و 
بۆچوونە ناكۆك و دژیەكەكاندا دەسووڕایەوە، 
ئەو ڕا و بۆچوونانەی كە هەندێكیان، هەندێكی 
ئەو  )وەكو  دەسڕنەوە  و  دەبەن  لەناو  تریان 
فەلسەفە  خواندان(.8  لەسەر  سەرخۆشانەی 
نییە،  پێوەندییش  و  ناكاتەوە  بیر  و  ڕانامێنێت 

ئاماژەیەكی دولۆزە بۆ دیالۆگی خوان لەالی  8 - ئەوەش 
ئەفالتون، كە بابەتەكەی لەبارەی فەلسەفە و خۆشەویستییە.



جیل دولۆز 62

تەنانەت ئەگەر لەسەریشی بێت چەمك بۆ ئەو 
جۆرە كار و هەڵچوونانە دابهێنێت. تێڕامان و 
بیركردنەوە و پێوەندی، كایەی مەعریفی نین، 
لەنێو  هەمەكێتی  پێكهێنانی  بۆ  ئامرازن  بەڵكو 

سەرجەم كایەكاندا.
هەمەكێتی تێڕامان و هەمەكێتی بیركردنەوە، 
فەلسەفە  پێشتر  كە  وەهمەن  دوو  ئەو 
كۆنتڕۆڵكردنی  بە  خەونی  كاتێك  بەزاندوونی، 
بوارە مەعریفییەكانی ترەوە دەبینی )ئایدیالیزمی 
فەلسەفە  بۆیە  خودی،(  ئایدیالیزمی  و  بابەتی 
وەكو  خۆی  كاتێك  نابێت  شەرافەتمەند 
ئەسینایەكی نوێ  پێشكەش دەكات، یان كاتێك 
دەگەڕێتەوە سەر هەمەكێتی پێوەندی، كە هەندێك 
بنەمای خەیاڵیمان پێ دەدات بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 
هەموو  بۆیە  ڕاگەیاندن،  دەزگاكانی  و  بازاڕ 
داهێنانێك دەگمەنە، چەمكیش وەكو داهێنانێكی 
فەلسەفیی پەتیی بەردەوام دەگمەنە، بۆیە یەكەم 
هەمەكێتییەكان  كە  ئەوەیە  فەلسەفە  پرنسیپی 
خۆیان  ئەوان  بەڵكو  ناكەن،  ڕاڤە  شتێك  هیچ 

دەبێت جێگای تێڕامان و ڕاڤەكردن بن.
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فێر  خۆمان  بێین  خۆمان  بە  ئێمە  ئەگەر   
ڕەفتار  وا  بین-  بیركردنەوە  -فێری  بكەین 
نییە،  بكەین وەكو ئەوەی هیچ شتێك بەدیهی 
كەینوونەتی  لە  بمێنێت  سووڕ  »سەرمان 
بوونەوەر.« ئەو دەستنیشانكردنانە بۆ فەلسەفە، 
لەگەڵ هەندێك دەستنیشانكردنی تر، هەڵوێستی 
بەسوودن، تەنانەت ئەگەر بە تێپەڕینی كاتیش 
دووچاری بێزاریمان بكەن، بەاڵم لە ڕوانگەی 
ئەوپەڕی  سەرقاڵبوونێكی  پەروەردەییەوە 

دەستنیشانكراو و چاالكییەكی ورد نین.
پێناسەیە  ئەو  دەشێت  پێچەوانەوە،  بە 
بێت:  یەكالكەرەوە  پێناسەیەكی  فەلسەفە  بۆ 
مەعریفە لەمیانەی چەمكە پەتییەكانەوە، بەاڵم 
دیارە هیچ بوارێك لەئارادا نییە بۆ بونیادنانی 
دژكاری لەنێوان مەعریفە لەمیانەی چەمكەوە، 
لەگەڵ مەعریفە لەمیانەی بونیادنانی چەمكەوە 
لەنێو ئەزموونێكی مومكین یان حەدسدا، چونكە 
شتێك  هیچ  ئێوە  نیچە،  حیكمەتەكانی  بەپێی 
لەمیانەی چەمكەكانەوە نازانن، ئەگەر پێشتر بە 
خۆتان داتان نەهێنابێت، بە مانای ئەوەی لەنێو 
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نەنابێت:  بونیادتان  خۆیدا  بە  تایبەت  حەدسی 
كایە، یان ئاست، یان پانتایی، تاوەكو بتوانێت 
ئاوێتەی بێت، بەاڵم ئەو تۆیەكە و ئەو كەسانە 

لەخۆ دەگرێت كە دەیكێڵن.
بونیادگەراییانە دەخوازێت هەموو  خولیای 
موسەتەحێك  لەسەر  بونیادنەرانە  داهێنانێكی 
پێ  سەربەخۆی  بوونێكی  كە  دامەزرابێت 
الیەنی  بە  چەمك،  داهێنانی  دەبەخشێت.9 
بەم  كارێك.  ئەنجامدانی  لە  بریتییە  كەم 
یان  فەلسەفە،  بەكارهێنانی  پرسی  شێوەیە 
دەسەاڵتەكەی، تەنانەت پرسی ئەوەش كە ئازار 

بە كێ  دەگەیەنێت، گۆڕانی بەسەردا هات.
چاوی  پێش  دێنە  زۆر  كێشەی  كۆمەڵێك 
جۆرەها  دەكات  تێبینی  كاتێك  پیر،  پیاوی 
چەمكی فەلسەفی و كەسایەتیی چەمكگەرا بەر 
یەك دەكەون. چەمكەكان بەر لە هەموو شتێك 
بەواژووكراوی دەر دەكەون -لەالیەن خاوەنە 

9 - موسەتەح Le Plan ئەو زاراوەیە بەو شێوەیە بەكار 
دێنین كە لەنێو دەقەكانی دولۆزدا بەكار هاتووە، لێرەدا بە 
لە موحایەسە كە ماددەی  ئەو بەش و شوێنە دێت  مانای 

چەمكی دولۆزی و بنەمای دەركەوتنی دەگەیەنێت
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فەلسەفەكارەكانیان- وەكو: جەوهەری ئەرستۆ، 
كۆجیتۆی دیكارت، مۆنادی لیبنتز، مەرجەكانی 

كانت، هێزی شلینگ، دەیمومەتی برگسۆن.
بانگەشەی وشەیەكی  هەندێك كەس  بەاڵم 
سوپەر دەكەن، یان هەندێك جار دڕ و بێزاركەر، 
تریش  هەندێكی  كەچی  دایبمەزرێنن،  تاوەكو 
چونكە  دەوەستن،  سادە  وشەیەكی  بە  هەر 
پڕە لە ڕیتمی زۆر دوور، كە ڕەنگە گوێچكەی 

فەلسەفی بەدیی نەكات.
هەندێك كەس هەن دێن گوزارشتە كۆنەكان 
دێت  هەیە  تریش  خەڵكی  دەوروژێننەوە، 
ژێر  دەچێتە  و  دادەتاشێت  تازە  گوزارشتی 
لە  پڕ  زاراوەسازیی  داتاشینی  ڕاهێنانی  باری 
شێتی، وەكو ئەوەی زاراوەسازی جۆرێك بێت 

لە وەرزشێكی فەلسەفیی پەتی.
بچێتە  حاڵەتێك  هەموو  پێویستە  بۆیە 
جۆری  و  وشەكان  داڕشتنەوەی  باری  ژێر 
هەڵبژاردنی ئەو وشانە، وەكو ئەوەی ئەم كارە 
توخمی هەرە دیار و بەرچاوی شێواز بێت. ڕەنگە 
داهێنانی چەمك پێویستی بە چێژێكی فەلسەفیی 
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پەتی هەبێت كە لەمیانەی تووندوتیژییەوە كار 
دەكات و لەنێو زماندا، زمانێكی فەلسەفی پێك 
دێنێت، نەوەكو هەر تەنیا فەرهەنگێك بۆ وشەو 
زاراوەكان، بەڵكو سیاقێك بگاتە ئاستێكی بااڵ، 

یان ئێستاتیكایەكی جوان.
ڕێگای  و  شێواز  چەمكەكان  شێوەیە  بەم 
نەچن،  لەناو  تاوەكو  دەدۆزنەوە  خۆیان 
ئەگەرچی مێژوویان هەیە و ناویشیان هەیە و 
واژووكراویشن، لە كاتێكدا دەخرێنە ژێر باری 
قەرەبووكردنەوە  و  نوێكردنەوە  پێداویستیی 
جوگرافیایەكی  و  مێژوو  كە  تەحویلكردن،  و 
شێواو بە فەلسەفە دەبەخشن، بە جۆرێك هەر 
لە  لە مێژوو و هەموو شوێنێك  چركەساتێك 
لە خۆیان  پارێزگاری  زەماندا  لەنێو  جوگرافیا 
زەمانیشدا  دەرەوەی  لە  چۆن  وەكو  دەكەن، 

گوزارشت دەكەن.
چ  كە  بكەین  ئەوە  پرسیاری  ڕەنگە  بۆیە 
یەكێتییەك بۆ فەلسەفەكان دەمێنێتەوە، لە كاتێكدا 
ئایا  ناکەون؟  وەستان  لە  هەرگیز  چەمكەكان 
هونەرەكاندا  و  زانست  بەسەر  شتیش  هەمان 
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چەمكەكانەوە  لەمیانەی  كە  دەبێت  پراكتیك 
هەر  مێژووی  لەبارەی  چی  ئەی  ناكەن؟  كار 
لە  بێت  بریتی  فەلسەفە  ئەگەر  یەكێكیان؟ 
داهێنانی بەردەوامی چەمكەكان، ئەوە كارێكی 
ئایا  بپرسین  بێین  ئێمە  ئەگەر  سادەیە  زۆر 
مانای  فەلسەفی  بیرۆكەیەكی  وەكو  چەمك 
بیرۆكە  ئایا  بپرسین  ئەگەر  هەروەها  چییە، 
چ  لەسەر  نین،  چەمك  كە  تر  داهێنەرانەكانی 
ئەوانەی  دەنرێن،  بونیاد  و  دەوەستن  شتێك 
مێژووی  خاوەن  هونەری  و  زانست  بە  سەر 
تایبەت و سەیرورەتی تایبەتی خۆیانن، خاوەنی 
نێوان  و  خۆیان  نێوان  گۆڕاوی  پێوەندیی 

فەلسەفەن.
تاكڕەفتاریی فەلسەفە لە مەسەلەی داهێنانی 
چەمكدا، وەزیفەیەكی بۆ مسۆگەر دەكات، بەبێ  
ئەوەی هیچ  ببێتە هۆی  ئەو وەزیفەیە  ئەوەی 
جۆرە بااڵدەستی و ئیمتیازێكی پێ بدات، مادام 
و  بیركردنەوە  بۆ  هەیە  تر  شێوازی  و  ڕێگا 
بیرۆكە  چنینی  بۆ  هەیە  تر  شێوازی  داهێنان، 
و هزر، بە جۆرێك ناچار نییە بە چەمكەكاندا 
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تێپەڕێت وەكو ئەوەی لەنێو هزری پراكتیكیدا 
هەیە، چونكە پێویستە بەردەوام بگەڕێتەوە بۆ 
پرسی ئەوەی كە بزانێت ئەو جۆرە چاالكییەی 
تایبەتە بە داهێنانی چەمك، بەپێی ئەو فۆڕمەی 
تێیدا جیاوازە لە چاالكیی زانستی، یان هونەری، 

چەندە بەسوودە.
بۆچی دەبێت بەردەوام چەمكی نوێ  و تازە 
دەبێت  بۆچی  و  پێویستە  بۆچی  دابهێنرێت؟ 
بەكار بێت؟ لەپێناو چیدایە؟ دیارە وەاڵم دەبێت 
لەوەدایە  فەلسەفە  مەزنێتیی  بنێت  بەوەدا  دان 
كە بۆ هیچ شتێك دەست نادات و ناشێت، ئەو 
وەاڵمەش دیارە لە  ئەمڕۆدا ناتوانێت تەنانەت 

گەنجانیش ڕازی بكات.
تایبەت  نەبووە  كێشەیەكمان  ئێمە  هەرگیز 
بێت بە مردنی میتافیزیكا، یان بەزاندنی فەلسەفە، 
چونكە ئەو جۆرە هزر و بیرۆكانە، قسەی بۆش 
و بەتاڵ و قورسن. باشە ئێستا ئێمە بەردەوام 
بین لە قسەكردن لەبارەی مایەپووچیی سەمت 
داوە،  ڕووی  ئەوەی  كاتێكدا  لە  ڕێبازەكان،  و 

هەر تەنیا ئەوەیە كە چەمكی سەمت گۆڕاوە.
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شوێنێكی  و  كات  لەنێو  چەمك  هەرچەندە 
پرۆسەیەی  ئەو  ئەوە  دابهێنرێت،  دیاریكراودا 
پێی دەگات، بە فەلسەفە ناو دەبرێت، یان تەنانەت 
ئەگەر ناویشی جیاواز بێت، ئەوە هەرگیز خۆی 
جیاواز نییە لێی. لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەزانین 
كە هاوڕێ ، یان عاشق وەكو ئارەزووخوازێك 

هەرگیز ڕۆڵی دژ و ملمالنێكار نابینێت.
بێت، وەكو  فەلسەفە گریكی  ئەسڵی  ئەگەر 
باسی  و  دەیڵێینەوە  ئێمە  ئێستا  تا  ئەوەی 
گریكی،  شاری  ئەوەیە  لەبەر  دەكەین،  لێوە 
دێت  واڵتان،  و  ئیمپڕاتۆریەت  پێچەوانەی  بە 
الگۆن ــ Lagon ئافرێدە دەكات، یان ملمالنێ  
وەكو بنەمایەك بۆ كۆمەڵگەی »هاوڕێیان« و 
كۆمەڵگەی مرۆڤە ئازادە ملمالنێخوازەكان وەكو 

هاواڵتی بەرهەم دێنێت.
ئەفالتون  كە  جێگیرەیە  ڕەوشە  ئەم  ئەوە 
هاواڵتییەك  هەموو  ئەگەر  دەكات:  وەسفی  وا 
بێت  لێ  حەزی  و  بێت  شتێكەوە  بەدوای 
ڕووبەڕووی  بێگومان  دیارە  بێنێت،  بەدەستی 
كەسانێكی تر دەبێتەوە كە هەمان ئارەزوویان 
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هەیە و دەچێتە نێو ملمالنێوە لەگەڵیاندا، بۆیە 
دەبێت جۆرە حوكمێك هەبێت بتوانێت لەسەر 
دەشێت  بدات.  بڕیار  ئارەزووەكاندا  بنەمای 
تووشی  بەاڵم  بێت،  دار  لە  حەزی  دارتاش 
دروستكەری  و  داربڕ  و  دارستان  پاسەوانی 
دار دەبێت، كە هەریەكێك لەوانە دەڵێن: من، من 

هاوڕێی دارم.
خۆ ئەگەر مەسەلەكە بگاتە هەڵسووڕاندنی 
كەسی  زۆر  ئەوە  خەڵكیش،  ئیشوكاری 
ئارەزوومەند دەبینین دێنە پێش و خۆیان وەكو 
هاوڕێی مرۆڤ پیشان دەدەن، كەسانی وەكو 
ئەو جوتیارەی خۆراك بۆ مرۆڤ پەیدا دەكات، 
ئەو چنەرەی پۆشاك و جلوبەرگی بۆ دەچنێت 
مرۆڤ  پزیشكەی  ئەو  دەكات،  دروست  و 
چارەسەر دەكات، ئەو جەنگاوەرەی مرۆڤەكان 

دەپارێزێت.
خۆ ئەگەر هەڵبژاردن لەنێو ئەو هەمووانەدا، 
سەرەڕای هەموو شتێك، هەر لەنێو بازنەیەكی 
لەنێو  پرسەكە  ئەوە  بدرێت،  ئەنجام  بچووكدا 
ئەوەی  وەكو  چونكە  جیاوازە،  سیاسەتدا 
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ئەسینایی  دیموكراتیەتی  وایە،  پێی  ئەفالتون 
ڕێگای بە هەموو كەسێك داوە كە ئارەزووی 

هەر شتێك بكات.
بۆیە بەپێی بۆچوونەكانی ئەفالتون، لێرەوە 
بخرێنەوە  ڕێك  شتەكان  سەرلەنوێ   گرنگە 
بكرێت  تاوەكو  دابهێنرێن،  پلەبەندییەكان  و 
لەمیانەیانەوە بڕیار لەبارەی ڕاستیی ئارەزووی 
وەكو  ئایدیاكانن  ئەوە  بدرێت.  كەسەكانەوە 
چەمكی فەلسەفی نماییش دەكرێن، بەاڵم، باشە 
ئەی لێرەدا ئێمە بە هەموو ئەم بانگەشەكارانە 
ناڵێت:  خۆی  بۆ  كەسێك  هەر  ناگەین، 
هاوڕێی  من  منم،  ڕاستەقینە  فەلسەفەكاری 
حیكمەت و بیری ڕاستەقینە و ڕاستم؟ ملمالنێ  و 
كێبڕكێ  ئەو كاتە دەگاتە لووتكە كە فەلسەفەكار 
و سۆفیست بەیەك دەگەن و ملمالنێ  لەسەر 

پاشماوەی میراتی حەكیمی كۆن دەكەن.
بكەین  جیاوازی  دەكرێت  چۆن  باشە  ئەی 
هاوڕێی  و  ڕاستەقینە  هاوڕێی  لەنێوان 
ساختەچیدا؟ لەنێوان چەمك و هاوشێوەكەی؟ 
ئەو كەسەی وەكو هاوڕێ   لەنێوان هاوڕێ  و 
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ئەفالتون  لەالی  ئەوە  دەكات؟  نماییش  خۆی 
شانۆگەرییەكی تەواوە و هەوڵ دەدات كۆمەڵێك 
و  بكات  پێشكەش  چەمكگەرایی  كەسایەتیی 
هێزگەلێك  سەر،  بخاتە  تری  هێزی  هەندێك 

پێوەندییان بە كۆمیدیا و تراژیدیاوە هەیە.
لە سەردەمانێكی نزیك لە ئێمەدا، فەلسەفە 
لەگەڵ كۆمەڵێك ملمالنێكار و ڕكابەری تازەدا 
شێوەی  لە  سەرەتا  ئەوانە  گەیشت.  بەیەك 
بەتایبەتییش  بوون،  مرۆڤایەتییەكاندا  زانستە 
ئەو  شوێنگەی  ویستی  كە  سۆسیۆلۆژیا، 

بگرێتەوە.
لە  كرد  زێدەڕۆیی  فەلسەفە  كاتەی  ئەو 
بەالوەنانی ئارەزووەكانی خۆی بەرەو داهێنانی 
و  هەمەكێتییەكان  نێو  خستە  خۆی  و  چەمك 
گرمۆڵە بوو، ئەو كاتەش ئێمە بەوردی نەمانزانی 
مەبەست لەم بابەتە چییە. ئایا مەسەلەكە ئەوە 
بوو كە دەسبەرداری داهێنانی هەموو چەمكێك 
بوو لەپێناو زانستێكی ورددا لەبارەی مرۆڤەوە، 
یان بە پێچەوانەوە، لەمیانەی گۆڕینی سروشتی 
چەمكەكانەوە، لە ڕێگای ئەوەی وایان لێ بكات 
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جارێكی  و  بن  كۆمەڵی  نمایندەی  جارێكیان 
داهێنەرانە  وێناندنێكی  ببنە  ئەوەی  بۆ  تریش 
لەبارەی جیهان لەالیەن گەالن و هێزە زیندووە 

مێژوویی و ڕوحییەكانیانەوە؟
زمانەوانی  و  ئەپستمۆلۆژیا  ڕۆڵی  ئینجا 
شیكاری  و  دەروونشیكاری  بگرە  هات، 
ئەزموونێكەوە  لە  شێوەیە  بەو  لۆژیكییش. 
بەرەو ئەزموونێكی تر )شتێك كەمە و نازانم( 
ڕكابەری  و  ملمالنێكار  ڕووبەڕووی  فەلسەفە 
گەمژەتر دەبۆوە، ڕكابەری توندتر و قسەڕەقتر، 
بۆیە ئەفالتون خۆیشی هەرگیز لە كاتی هەرە 

الوازیدا وێنای شتی وای نەكردبوو.
لووتكە،  گەیشتە  شوورەییەكە  كۆتاییدا  لە 
و  بازرگانی  بەبازاڕكردنی  و  زانیاری  كاتێك 
مەعریفە  هەموو  ڕێكالم،  و  دیزاین  هونەری 
تایبەتەكان بە بواری پێوەندی، دەستیان بەسەر 
زاراوەی خودی چەمكدا گرت و گوتیان: ئەوە 
ئێمەین  ئافرێدەكارین،  ئێمە  ئێمەیە،  كاری 
هاوڕێی  ئێمە  تەنیا  دێنین!  بەرهەم  چەمكەكان 
چەمكین و دەیخەینە نێو كۆمپیۆتەرەكانمانەوە.
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داهێنەرانە،  كارێكی  دەبێتە  ڕاگەیاندن  بۆیە 
بەوەش  چەمك،  دەبێتە  خۆی  كۆمپانیاش 
بیبلۆگرافیایەكی  خاوەنی  دەبینە  پێشتر  ئێمە 
بازاڕكردن  بە  خۆی  باشە  ئەی  دەوڵەمەند. 
پارێزگاریی لە جۆرێك لە پێوەندی نەكردووە 
لەنێوان چەمك و ڕووداودا؟ بەاڵم ئەوە ئێستا 
چەمك بۆتە كۆمەڵێك پێشكەشكردنی ڕێكالمیی 
تایبەت بە بەرهەمێكی مێژوویی و زانستی و 

هونەری و سێكسی و...تاد.
ئێستا ڕووداو بۆتە ئەو پێشانگایەی كە دێت 
ڕێكالمی جیاوازمان پێشكەش دەكات و ڕا و 
بۆچوونی جیاواز دەگۆڕێتەوە، كە گریمانكراوە 
ببێتە بواری تایبەتی خۆی. ڕووداوەكان ئێستا 
بەتەنیا بریتین لەو پێشانگایانەی كە دەكرێنەوە، 
كە  بەرهەمانەی  ئەو  بوونەتە  چەمكەكانیش 
كە  گشتییەش  بزاڤە  ئەو  بفرۆشرێن.  دەشێت 
پارەی بە پێشڤەچوونی بازرگانی گۆڕیوەتەوە، 
ئەوەی بیر نەچووە كار بكاتە سەر فەلسەفەش.
خەیاڵی  یان  وەهمییانەیە،  وێنەكە  ئێستا 
ئەو  ڕاستەقینە،  ماكەڕۆنەیە، چەمكی  پاكەتێك 
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شتەش كە پێشكەش دەكرێت، ئەوەی دەخرێتە 
ڕوو و نماییش دەكرێت، جا ئەوە كااڵ بێت، یان 
تابلۆیەكی هونەری، بریتییە لە فەلسەفەكار، یان 

كەسایەتیی چەمكگەرایی، یان هونەرمەند.
چۆن فەلسەفە دەتوانێت وەكو كەسایەتییەكی 
و  گەنج  چوارچێوە  ئەم  بگاتە  دێرین  و  كۆن 
هەمەكێتیی  ڕووەو  كێبڕكێ  لەنێو  مۆدێرنانە 
پێوەندی بە ئامانجی دەستنیشانكردن -هاندان 
چەمك؟  بازرگانییانەی  وێنەی  فرۆشتن-ی  و 
بۆ  ئەوەمان  ئازاربەخشە  شتێكی  بێگومان 
ڕوون بێتەوە كە چەمك بریتییە لە كۆمپانیایەك 

بۆ خزمەتگوزاری و ئەندازەی زانیاری.
بەاڵم، هەرچەندە فەلسەفە بەر ملمالنێكار و 
بكەوێت،  سەرلێشێواویش  و  گەمژە  ڕكابەری 
بەریان  خۆیاندا  سێنتەری  لەنێو  هەرچەندە 
بكەوێت، ئەوەندە ئەوان هەست بە زیندەداری 
و  خۆیان  كارەكانی  ئەنجامدانی  بۆ  دەكەن 
لە شێوەی  داهێنانی ئەو چەمكانەی كە زیاتر 
بن.  كااڵ  لەوەی  زۆرتر  ئاسمانین،  فڕێنەری 
ئەوەش پاڵی پێوە دەنێت بە شێوەیەك پێبكەنێت 
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كە ئاوێتە و بارگاوییە بە گریان. بەم شێوەیە 
ئەو  دەبێتە  چییە،  فەلسەفە  كە  ئەوەی  پرسی 
خاڵە دەگمەنەی هەریەك لە چەمك و داهێنان 
بەرەو یەكتری كێش دەكات و بەیەكەوە هانای 

بۆ دەبەن.
بایەخیان  ئەوەندە  بایی  فەلسەفەكاران 
واقیعێكی  وەك  نەداوە،  چەمك  سروشتی  بە 
واقیعێكی  وەكو  )فەلسەفەكاران  فەلسەفی 
فەلسەفی بایەخیان بە سروشتی چەمك نەداوە(، 
مەعریفەیەك،  وەكو  بووە  باشتر  پێیان  بەڵكو 
كە  بكەن،  تەماشای  پێدراو  نمایندەیەكی  یان 
لەمیانەی ئەو توانایەی ڕاڤە دەكرێن، دەتوانن 
پێكیان بێنن و دروستیان بكەن -ئەبستراكتكردن 

و گشتاندن- یان بەكارهێنانی  بڕیاردان.
داهێنراوە  بەڵكو  نییە،  پێدراو  بەاڵم چەمك 
و دەبێت دابهێنرێت، ئەو پێك ناهێنرێت، بەڵكو 
ڕوو.  دەخاتە  خۆی  خۆیدا  لەنێو  بەخۆی 
مەسەلەكەش ئەوەیە داهێنان و خۆخستنەڕوو 
هاوشێوەن. مادام هەموو ئەو شتانەی بەڕاستی 
داهێنراون، هەر لە شتە زیندووەكانەوە تا دەگاتە 
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تابلۆیەك، ئەوانیش دەتوانن خۆیان بخەنە ڕوو، 
یان بە شێوەیەكی ئەوەندە تایبەت كە دەتوانین 

لەمیانەیەوە بیانناسین.
بەو ڕادەیە چەمك داهێنراو دەبێت كە خۆی 
پەیوەستن  شتانەی  ئەو  هەموو  ڕوو.  دەخاتە 
بە  ئەوە  ئازاد،  داهێنەرانەی  چاالكیی  بە 
لەنێو  شێوەیەكی سەربەخۆ و پێویست خۆی 
خۆیدا دەخاتە ڕوو، هەر یەكێكیشیان خودیتر 
بێت، ئەوە بابەتیتریشە. ئەوانەی لەدوای كانت 
هاتن، ئەوان بوون زۆرتر بەو مانایە بایەخیان 
بە چەمك دا، وەك ڕووداوێكی فەلسەفی )زیاتر 
وەك دیاردەیەكی فەلسەفی بایەخیان بە چەمك 
دا،( بەتایبەتییش شلینگ و هیگڵ. هیگڵ چەمكی 
لەمیانەی بوونی ڕووی داهێنەرانە و چركەساتی 

خۆخستنەڕوویەوە دەستنیشان كرد.
ئینتیماخوازانە  ڕووی  بوونی  بووە  ئەوە 
بۆ چەمك، چونكە ئەو الیەنە پێك دێنن كە لە 
سایەی  لە  هاتووە،  بەرهەم  چەمك  سێبەریدا 
ئەوەش  هۆشیاریدا،  لەنێو  و  هۆشیاری 
كەچی  ڕوحەكاندا،  بەدوایەكداهاتنی  لەمیانەی 
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كە  دێنن،  پێك  تر  الیەنەكەی  چركەساتەكان 
و  ڕوو  دەخرێتە  چەمك  خودی  ئەو  بەپێی 
نماییش دەكرێت، بۆیە ڕوحەكان لەنێو ڕەهایی 
ئەوەمان  هیگڵ  بەوەش  هەیە.  بوونیان  خوددا 
پیشان دەدات كە چەمك هیچ پێوەندییەكی بە 
نییە، هیچ  ئەبستراكتەوە  یان  بیرۆكەی گشتی 
پێوەندییەكی بە حیكمەیەكی دانەهێنراوەوە نییە، 

كە پەیوەست نەبێت بە خودی فەلسەفە.
بەاڵم لە هەمان كاتیشدا، ئەوە فراوانكردنێكی 
بوو  كە خەریك  بوو،  فەلسەفە  ناسنوورداری 
بزاڤ و جووڵەی سەربەخۆی خۆی بۆ زانست 
و هونەرەكان جێ بهێڵێت، چونكە خەریك بوو 
خۆیەوە،  تایبەتەكانی  چركەساتە  لەمیانەی 
سەرلەنوێ  هەمەكێتییەكان بونیاد بنێتەوە، بۆیە 
ئێستا كەسایەتییە داهێنەرە تایبەتییەكانی خۆی 

وەكو ڕووی الوەكی و تارمایی دەخاتە ڕوو.
هاتن،  كانت  لەدوای  كەسانەی  ئەو  بۆیە 
بەدوای ئینسكلۆپیدیایەكی گشتگیردا بۆ چەمك 
خولیان دەخوارد، بەڵكو بتوانن داهێنانی چەمك 
ئەوەی  لەبری  بكەن،  پەتی  ئیحالەی خودێتیی 
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ئەرك و فرمانێك بۆ خۆیان دەستنیشان بكەن، 
وەكو  پێویستە  كە  چەمك،  بیداگۆجیای  واتا 
مەرجەكانی  دەگمەن،  چركەساتێكی  فاكتەری 

داهێنان هەڵبوەشێنێتەوە.
بریتی  چەمك  سەردەمی  سێ   هەر  ئەگەر 
بێت لە ئینسكلۆپیدیا و بێداگۆجیا –پەروەردە 
و فێركردن- لەگەڵ پێكهاتنی پیشەیی بازرگانی، 
لەبەردەم  تەنیا قۆناغی دووەم دەتوانێت ڕێگا 
بەرزەكانەوە  لووتكە  لە  كەوتنەخوارەوەمان 
بگرێت، لەنێو ئەم كارەساتە ڕەهایەی قۆناغی 
هزر،  بۆ  ڕەهایە  كارەساتێكی  كە  سێیەمدا، 
كۆمەاڵیەتییەكانی  سوودە  بێگومان  ئەوەش 
تۆتالیتارییەوە  سەرمایەداریی  ڕوانگەی  لە 

هەرچەندێكیش بێت . 
 

تێبینی:
الفلسفە، جیل  )ما هی  كتێبی  لە  بەشە  ئەم 
دولوز ــ فلیكس غتاری، ترجمە: مطاع صفدی، 

الطبعە االولی، 1997، بیروت( وەر گیراوە.
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بەشی دووەم

ئەدەب و ژیان

“سەدەی بیستەم سەدەی جیل دولۆز دەبێت.« 
)میشێل فوكۆ(
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بەدڵنیاییەوە، نووسین بریتی نییە لە سەپاندنی 
شێوازێكی دیاریكراوی گوزارشتلێكراو بەسەر 
گۆمبرویچ- ئەوەی   وەكو  ژیاندا.  ناوەڕۆكی 
خۆیشی  و  وایە  پێی   Gombrowicz10

ئەنجامی داوە، ئەدەب جۆرێكە لە بێفۆڕمی و 
بێشێوەیی، یان با بڵێین تەواونەبوون. نووسین 
ناتەواو  هەمیشە  سەیرورەتبەخشە،  پرسێكی 
ناوەڕۆكێكی  هەموو  بەردەوام  كامڵنەبووە،  و 
دەبەزێنێت.  مانایەك  هەموو  و  ژیانكراو 
جووڵەیە، واتا ڕێڕەوێكی ژیانە دێت هەموو مانا 

و شتە ژیانكراوەكان دەبەزێنێت.
كاتێك  دانابڕێت،  سەیرورەت  لە  نووسین 
ئاژەڵ  دەبینە  ئافرەت،  دەبینە  ئێمە  دەنووسین 
یان ڕوەكێك، دەبینە خانەیەك و بەشێكی زۆر 
بچووك بە جۆرێك لە ئیدراكپێكردن دەوەستین. 
ئەم سەیرورەتانە لەنێوان خۆیاندا بەپێی هێڵێكی 
دیاریكراو پێكەوە پەیوەستن و بەستراونەتەوە، 
هەر وەكو ئەوەی لەنێو چیرۆكەكەی لۆكلیزیۆدا 
 Witold Marian گۆمبرویچ  ماریان  ویتۆلد   -  10
ناودارترین  لە  یەكێكە   )1969 ــ   1904(  Gombrowicz

ڕۆماننووس و ئانۆنووس و نووسەری پۆلەندی.
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ناوچەكانی  و  دەرگا  بەپێی  ئەوەتا  یان  هەیە، 
كە كۆی گشتی جیهان پێك دێنن، وەكو ئەوەی 
 Lovecraft لەنێو كارە بەهێزەكانی لۆڤیكرافت
هەن، لەسەر هەموو ئاستەكاندا بوونیان هەیە.

ناڕوات،  تردا  ئاڕاستەكەی  بە  سەیرورەت 
نابینە پیاو، چونكە پیاو گوزارشتە لە  ئێمەش 
فۆڕمێكی بااڵدەست و بانگەشەی ئەوە دەكات 
ناوەڕۆكێكدا  هەموو  بەسەر  خۆی  گوایە 
و  ئاژەڵ  و  ئافرەت  كاتێكدا  لە  دەسەپێنێت. 
دێن،  پێك  ڕاكردن  هێڵی  لە  بەشەكی  خانەی 
هێڵێك ئاشكرا نابێت تا ئەو كاتەی خۆی دێت 

فۆڕمی خۆی دەستنیشان دەكات.
ئایا  مرۆڤین،  ئێمە  لەوەی  شەرمكردن 
پاساوێك هەیە لەوە باشتر بێت بۆ نووسین؟ 
دەبێتە  ئافرەتیش  كاتەی  ئەو  تەنانەت 
هەر  لەسەری  پێویستە  هێشتا  سەیرورەت، 
ئەم  بێت،  حاڵێك  هەر  بە  بۆیە  بێت،  ئافرەت 
كیشوەرێكەوە  بە  پێوەندیی  هیچ  سەیرورەتە 
نییە كە ئافرەت دەتوانێت بانگەشەی ئەوە بكات 
گوایە لەسەری دەژی. سەیرورەت بریتی نییە 
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فۆڕمی  بە  پۆشین و گەیشتن  لە وەرگرتن و 
)تەماهیكردن، الساییكردنەوە، هاوشێوە بوون.( 
نزیك،  ناوچەی  دۆزینەوەی  لە  بریتییە  بەڵكو 
گەیشتنە بە پلە و ڕادەی جیاوازی نەكردن و 
بە  هاوشێوەیی،  سنوورەكانی  جیانەكردنەوە، 
ئاژەڵ،  ئافرەت، یان  لە  ئێمە نەتوانین  جۆرێك 
یان هەر خانە و بەشێك جیاواز بین: مەسەلەكە 
لێرەدا پێوەندیی نییە بە تێكەاڵوكردن و نەبوونی 
وردی و شتی گشتییەوە، بەڵكو پێوەندیی هەیە 
پێشتر  بەشتێك  چاوەڕواننەكراوەوە،  شتی  بە 
لەمیانەی  هەرگیز  ئەوەش  نەبووبێت،  بوونی 
بە  نابێت،  بەرجەستە  شێوەیەكدا  و  فۆڕم 
جۆرێك تاكڕەوایەتی خۆی لەنێو كۆ و گشت 

دەبینێتەوە.
لەگەڵ  نزیكایەتی  ناوچەی  دەتوانین  ئێمە 
هەر شتێك دروست بكەین، بە مەرجێك ئامرازە 
بێت،  لەبەردەستدا  گونجاوەكانمان  ئەدەبییە 
وەكو ڕوەكی هەسارەیی كە چۆن ئەندێ  دۆتێل 
ــ A. Dhotel پێی وایە شتێكە بە نێوان هەردوو 
ڕەگەز و هەموو ڕەگەزەكاندا تێدەپەڕێت. هەیشە 
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»ناوەند«دایە:  و  »نێوان«  لە  سەیرورەت 
ئاژەڵێك  دەبینە  ژنەكاندا،  لەنێو  ژنێك  دەبینە 
لەنێو ئاژەڵەكاندا، بەاڵم گەیشتن بە فۆڕمی وا 
كاری خۆی ناكات، تا ئەو كاتەی ئەو الیەنەی 
كار بۆ ئەم جۆرە گۆڕان و سەیرورەتە دەكات، 
فۆڕمخواز  تایبەتمەندییە  هەموو  توانیویەتی 
و شێوەكانی لە خۆی داماڵیبێت، ئەو فۆڕم و 
شێوەیەی كە وێنەیەكی ناسراوی ئەومان پێ 

دەدات )ئەو ئاژەڵەی ئاماژەی بۆ كراوە(.
هیندی،  كەسێكی  دەبێتە  لۆكلیزیۆ  كاتێك 
ئەوە ئەم خۆی هیندییەكی كامڵ نەبووە، نازانێت 
وەكو ئەوان »گەنمەشامی بچێنێت و بەلەمەكان 
ناوچەیەكی  ئامادە و دروست بكات« دەچێتە 
شێوەیی  ئیمتیازێكی  زیاتر  كە  وا  نزیكی 
پاڵەوانی  و  كافكا  بۆ  قسە  هەمان  دەدەن.  پێ 

مەلەوانی، كە نازانێت مەلە بكات، ڕاستە.
هەموو نووسینێك الیەنێكی وەرزشییانەی 
و  ئەدەب  نامەوێت  من  دیارە  بەاڵم  تێدایە، 
و  بدەم  پیشان  یەكتری  لە  نزیك  وەرزش 
یارییەك  وەكو  نووسین  نامەوێت  بیانسازێنم، 
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لە یارییەكانی ئۆلۆمپی لێ بكەم، ئەم وەرزشەی 
ئێمە لەمیانەی ڕاكردن و پەرێشانیی ئۆرگانیدا 
ئەنجام دەدرێت: وەكو ئەوەی میشۆ دەیگوت 
ئەنجام  خەوتن  جێگای  لەسەر  وەرزشێكە 

دەدرێت.
ئاژەڵ  بەو ڕادەیەی كە  ئاژەڵ  ئێمە دەبینە 
پێشوەختە  بڕیارە  پێچەوانەی  بە  دەمرێت، 
چۆن  دەزانێت  ئاژەڵە  ئەوە  ڕۆحییەكانەوە، 
مردن  بە  هەست  هەمیشە  ئاژەڵ  دەمرێت، 
بۆچوونی  بەپێی  دەژی.  لەگەڵیدا  و  دەكات 
بە مردنی بەرازی میتۆلۆژی  لۆرانس، ئەدەب 
دەست پێ دەكات، یان بەپێی بۆچوونی كافكا 
»پێیە  دەكات:  پێ  دەست  مشكێك  مردنی  بە 
بچووكە سوورەكانمان كاتێك بە جووڵەیەكی 
 Moritz لە بەزەیی درێژ كراوە.« مۆریتز پر 
لەپێناو ئەو گایانەدا دەنووسین  دەڵێت: »ئێمە 

كە دەمرن.«
پێچە  بگاتە  کــە  پێویستە  زمــان  لــەســەر 
بەشەكییە  و  ــی  ــاژەڵ ئ پێچە  ژنــانــەیــیــەكــان، 
لە  بریتییە  پێچێك  هــەمــوو  بــچــووكــەكــان، 
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بوونی  ڕاســت  هێڵی  بكوژ.  سەیرورەتێكی 
نییە، نە لەنێو شتەكاندا و نە لەنێو زمانیشدا. 
پێكهاتە و لێكدراو بریتین لە كۆمەڵێك پێچی 
پێویست كە هەموو جارێك بۆ ئاشكراكردنی 
هەیە،  بــوونــیــان  ژیـــان  لەنێو  شتانەی  ــەو  ئ

دەدۆزرێنەوە و دادەهێنرێن.

چەند وەهمێك لەبارەی ئەدەب
نووسین ئەوە نییە بێی یادەوەری و گەشت 
و سەركێشییە سۆزدارییەكان و خەم و خەفەت 
و وەهمەكانت بنووسیتەوە. زێدەڕۆیی بكەیت 
هەردووكیان  خەیاڵكردندا،  یان  ڕیالیزم  لە 
وەكو یەك وان: لە هەردوو حاڵەتدا مەسەلەكە 
هەیە،  دایەوە  و  بابە  چیرۆكی  بە  پێوەندیی 
كە  هەیە  ئۆدیبییەوە  بونیادە  بەم  پێوەندییان 
ئێمە بەسەر واقیعدا دەیسەپێنین، یان دێین لە 
خەیاڵەوە وەریان دەگرین. لە كۆتاییدا، هەر وەكو 
بەدوای  گەڕان  لە  بریتییە  پرسەكە  خەونێك، 
تێگەیشتنێك  چوارچێوەی  لە  ئەوەش  باوك، 
و  دەگێڕێتەوە  منداڵیمان  بەرەو  كە  ئەدەب  بۆ 

ئاڕاستەمان دەكاتەوە.
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ئەم  دەنووسم.  دایكم  و  باوك  لەپێناو 
شێوە خولیایە بۆ گەڕانەوە بەرەو منداڵی و لە 
منداڵی، پاڵی بە خانمی شیكەرەوەی دەروونی 
ڕوانگە  شێوە  ئەم  بێت  نا،  ڕۆبێرەوە  مارت 
بسەپێنێت،  ئەدەبدا  بەسەر  دەروونشیكارییە 
بۆیە لە كۆتاییدا هیچ بوارێكی بۆ ڕۆماننووس 
منداڵێكی  كە  نەبێت  ئەوە  تەنیا  نەهێشتەوە، 
بیژییە، یان منداڵێكە پێشتر ڕفێندراوە و دواتر 
دۆزراوەتەوە. تەنانەت سەیرورەت ــ ئاژەڵیش 
لەسەر شێوەی »پشیلەكەم، سەگەكەم« و ئەم 
جۆرە سەپاندنە ئۆدیبییە ڕزگاری نەبووە. وەكو 
ئەوەی لۆرانس دەڵێت: »ئەگەر من زەڕافە بم 
منەوە  لەبارەی  كە  ئاساییەكانیش  ئینگلیزە  و 
دەنووسن، سەگی جوان و باشپەروەردەكراو 
بن، ئەوە بێگومان هەموو پاڵنەرەكانی دژكاری 
ئاژەڵیش جۆری  لێرەدا بوونیان هەیە، چونكە 
جیاوازییان هەیە، بەاڵم هەر ئەوەیە ئێوە ڕقتان 

لەم جۆرە ئاژەڵەیە کە وەكو منە”.
بەگشتی، وەهم لەبارەی ئەدەبەوە تەنیا بەم 
شێوەیە مامەڵە دەكات، ماسكێك هەیە شتێكی 
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لەبری  داوە:  حەشار  خۆیدا  لەژێر  ناسراوی 
گوتنی »منداڵێك لێی درا«، دەگوترێت »باوكم 
پێچەوانەكە  ڕێڕەوە  ئەدەب  بەاڵم  دام،«  لێی 
ئەو  تەنیا  ناسەپێنێت،  خۆیشی  بەر،  دەگرێتە 
– كەسەكانەوە  لەپشت  دێت  كە  نەبێت  كاتە 
ئاشكرا  ناكەسییانە  هێزێكی  ڕوخسارەكان- 
نییە،  گشتی  شتێكی  هەرگیز  هێزێك  دەكات، 
بەڵكو تاكڕەوییەكی زۆر وردە: پیاوێك، ژنێك، 
شێوازی  ئەوە  منداڵێك...  سكێك،  ئاژەڵێك، 
قسەكەر  و  تاك  یەكەمی  كەسی  گوزارشتی 
ئەدەبیدا  دەقی  و  گوزارشت  لەنێو  كە  نییە 
بەكار دێت، ئەدەب ئەو كاتە دەست پێ دەكات 
لەدایك  ناوەوەماندا  لە  سێیەم  گوزارشتی  كە 
دەبێت، گوزارشتێك توانای ئەوەمان پێ دەدات 
لەالی  ئەوەی  )وەكو  »بێالیەنم«  من  بڵێین 

بالنشۆ هەیە(.
ڕاستە كەسایەتییە ئەدەبییەكان تاكن، نوقم 
نین و گشتیش نین، بەاڵم هەموو تایبەتمەندییە 
بۆ  دەكاتەوە  بەرزیان  تاكڕەوییەكانیان 
وەكو  دێت  ئەویش  تایبەت،  بینینێكی  ئاستی 
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بۆ  دەگوازێتەوە  بینینە  ئەم  سەیرورەتێك 
شتێكی نەكیرە، سەیرورەتێك هێزێك وای لێ 
كردووە بااڵدەست بێت: ئاشاب و مۆبی دیك 

 .Moby Dick
نەخۆشی جووڵە نییە، بەڵكو وەكو ئەوەی 
لەنێو حاڵەتی نیچەدا هەیە، وەستانە لە جووڵە. 
هەیە،  ئەوەی  وەكو  نووسەر  شێوەیە  بەم 
نەخۆش نییە، بەڵكو پزیشكە، پزیشكی خۆیەتی، 
لە  بریتییە  خۆی  جیهان  جیهانە.  پزیشكی 
كۆمەڵێك نیشانەی نەخۆشی و لەگەڵ مرۆڤدا 
پێدەچێت جیهان وەكو  ئەوكات  تێكەڵ دەبێت. 
پڕۆژەیەكی تەندروستی وا بێت: لەبەر ئەوە نا 
باشی  تەندروستییەكی  كە زۆر جار نووسەر 
هەیە، بەڵكو لەبەر ئەوەی تەندروستییەکی وای 
نایەت و کەمیشە، چونكە  لەشكاندن  هەیە كە 
لە توانا و  بینیوە و بیستووە زۆر  شتی وای 
پێیان  تێپەڕین  گەورەترن،  خۆی  هێزەكەی 
دەرگای  دەدات،  ئازاری  و  دەكات  زامداری 
كۆمەڵێك چارەنووسی وای بە ڕوودا دەكاتەوە، 
سەالمەتیش  و  ساغ  زۆر  خەڵكی  تەنانەت 
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ئەو  بەهۆی  نووسەر  بگرن.  بەرگەی  ناتوانن 
كاتێك  تێپەڕیوە،  پێیاندا  و  بینیویەتی  شتانەی 
و  بوونەتەوە  سوور  چاوەكانی  دەرەوە  دێتە 

گوێچكەكانیشی كون بوون.
بۆ  پێویستە  ساغییەك  و  تەندروستی  چ 
ئازادكردنی ژیان، ئەگەر لە مرۆڤ و لە سایەی 
ڕەگەزەكانەوە  و  ئۆرگانی  لەالی  مرۆڤەوە 
مادام  سپێنوزا  لەالی  ئەوە  بێت؟  زیندانیكراو 
كۆتایی  تا  كەمینەیە،  تەندروستیی  بەردەوامە، 
شایەدە لەسەر دونیابینییەكی نوێ  كە لەمیانەی 

پەڕینەوە پێیدا دەتوانێت بیبینێت.
نووسین،  و  ئەدەب  وەكو  تەندروستی 
پێویستی بە داهێنانی گەلێك هەیە، گەلێك زۆر 
ئەركەكانی  لە  یەكێك  هەبێت.  پێی  پێویستیان 
لەبارەی  ئێمە  گەلە.  داهێنانی  ئەدەبی  خەیاڵی 
مەگەر  نانووسین،  خۆمانەوە  یادەوەریی 
یان  سەرچاوە،  دەیكەینە  كە  نەبێت  كاتە  ئەو 
ئاییندەی گەلێك كە  چارەنووسێكی بەكۆمەڵی 
هێشتا لەژێر بارگرانیی خیانەت و داهێنانەكانی 

دەتلێتەوە.
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هەیە  جوانی  توانایەكی  ئەمریكی  ئەدەبی 
لەسەر بەرهەمهێنانی نووسەری وا كە بتوانن 
باسی یادەوەریی تایبەتی خۆیان بكەن، وەكو 
بێت،  گەردوونی  گەلێكی  یادەوەریی  ئەوەی 
پێك  لە هەموو كۆچبەرانی جیهان  وا  گەلێكی 
هاتبێت. »تۆماس فۆلف تەنیا لەمیانەی ئەزموونی 
یەك مرۆڤەوە هەموو ئەمریكا دەنووسێتەوە و 
تۆماری دەكات.« بێگومان مەسەلەكە پێوەندیی 
ئەوەی  بۆ  داواكراوە  کە  نییە  گەلێكەوە  بە 
بە  پێوەندیی  بەڵكو  بكات،  جیهان  كۆنتڕۆڵی 
گەلێكی كەمینەوە هەیە، گەلێك هەمیشە الوازە 
و سەیرورەتێكی شۆڕشگێڕانەی وەر گرتووە.

نەبێت،  بوونی  خۆی  گەلە  ئەم  ڕەنگە 
گەلێكی  نەبێت،  نووسەردا  لەنێو خەیاڵی  تەنیا 
نییە،  دەسەاڵتێكی  هیچ  كەمینە،  هەجین، 
ناتەواوە.  هەمیشە  لە سەیرورەتدایە،  هەمیشە 
ڕەوشێكی  مانای  بە  هەجینی  حاڵەتی  لێرەدا 
و  لە جووڵە  بریتییە  بەڵكو  نایەت،  خێزانداری 
جووڵەیە.  ئەم  سەمتی  و  ڕەگەزەكان  بزاوتی 
ڕەشپێستێكی  ئەزەلەوە  لە  هەر  ئاژەڵم،  من 
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كافكا  نووسەرە.  سەیرورەتی  ئەوە  كەمینەم. 
 Melville میلڤیل  و  ئەوروپا  ناوەڕاستی  بۆ 
وەكو  ئەدەب  هەردووكیان  ئەمریكا،  بۆ  یش 
یان  كەمینە،  گەلێكی  بەكۆمەڵی  گوزارشتێكی 
كە  دەكەن،  پێشكەش  كەمینەكان  گەلە  هەموو 
ناتوانن گوزارشت لە خۆیان بكەن، تەنیا لەالی 

نووسەر و لە ڕێگای ئەمەوە نەبێت.
ئەوەی ئەدەب لەنێو زماندا ئەنجامی دەدات 
بەرجەستە  زیاتر و ڕوونتر  بە چۆنایەتییەكی 
ئەدەب  دەڵێت،  پڕۆست  ئەوەی  وەكو  دەبێت: 
وێنە  بێگانە  زمانی  لە  جۆرێك  زماندا  لەنێو 
دەكێشێت، ئەوە زمانێكی تر نییە، شێوەزارێك 
نییە بەدەست هێنرابێتەوە، بەڵكو سەیرورەتی 
زمانی ئەوی ترە، هەوڵی كەمینەیە بۆ ئەم زمانەی 
دەسەپێنێت،  خۆی  خودی  وڕێنەیەكە  زۆرینە، 
هەوڵێكی سەیرە خۆی لە سیستەمی بااڵدەست 

ڕزگار دەكات.
بڵێت:  دەكات  مەلە  پاڵەوانی  لە  وا  كافكا 
»من بە هەمان زمان دەدوێم كە تۆ قسەی پێ 
تێناگەم  وشە  یەك  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەكەیت، 
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و  لێكدراو  لە  داهێنانە  دەیانڵێیت.«  لەوانەی 
زمانە:  سەیرورەتی  ئەوە  شێوازدا،  لە  لێكدان 
هیچ وشەیەك و زاراوەیەكی نوێ  داناهێنێت كە 
لە دەرەوەی پێكهاتە و لێكدراوەكانی خۆیەوە 
بێت. تا ئەو ڕادەیەی ئەدەب لە دوو ڕوخساردا 
درزێك  دێت  الیەكەوە  لە  دەبێت،  بەرجەستە 
تریشەوە  لە الیەكی  دایك،  نێو زمانی  دەخاتە 
لە سایەی داهێنان و لێكدانەوەوە، زمانێك لەنێو 

ئەم زمانەدا دادەهێنێت.
شێواز  »تاكە  دەنووسێت:  پڕۆست 
لە  بریتییە  زمانە،  لەم  بەرگریكردن  بۆ 
هێرشکردنەسەری... هەموو نووسەرێك ناچارە 
زمانێك بۆ خۆی دروست بكات.« وەكو ئەوەی 
زمان بچێتە نێو وڕێنەیەك و وای لێ بكات لە 
ڕێڕەوەكەی الی بدات. سێیەم ڕوخساری زمان 
بریتییە لەوەی زمانی بێگانە ناتوانێت نەخشی 
ئەوەی  بێ   بكێشێت،  زمانەدا  ئەم  لەنێو  خۆی 
نەگاتە  هەموو كیانی ئەم زمانە نەهەژێنێت و 
كۆمەڵێك شتی  لە  كە  دەرەوەیەك  و  ئاستێك 
بیستراو و بینراو پێك دێن، ئەم شتانەش هیچ 

پێوەندییان بە زمانەوە نییە.
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بەڵكو  نین،  وەهم  و  خەیاڵ  بینراوانە  ئەم 
بیرۆكەی ڕاستەقینەن و نووسەر دەیانبینێت و 
لەنێو كون و كەلەبەرەكانی زماندا دەیانبیستێت. 
ئەوانە وەستان نین لە جووڵە، ئەوە چەقبەستن 
بەشێكیان  وێستگەن  كۆمەڵێك  بەڵكو  نییە، 
وەكو نەمرییەك سەر هەڵدەدەن و تەنیا لەنێو 
سەیرورەتدا بەرجەستە دەبن، وەكو دیمەنێك 
جووڵەیەكدا  و  تیلەچاوێك  لەمیانەی  تەنیا  كە 
دەرەوەی  لە  نییە  شوێنێك  لە  دەكەوێت.  دەر 
لە دەرەوەی  بریتییە  بەڵكو خۆی  زماندا بێت، 
دەبیستێت،  و  دەبینێت  نووسەرە  ئەوە  زمان. 
ئەوەش ئامانجی ئەدەبە: گواستنەوە لە ژیانەوە 
بەرەو زمان، زمان كە بیر و بۆچوون بونیاد 

دەنێت و ماناكات دروست دەكات.

تێبینی:
عبدولسەالم  لەالیەن  نووسینە  ئەم 
بنعەبدوالعالی لە فەڕەنسییەوە كراوەتە عەرەبی 
و لە گۆڤاری ئەلیكترۆنی )thaqafat( لە ڕۆژی 

2016/12/19 دا باڵو كراوەتەوە.
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بەشی سێیەم
ڕەوتێكی هزری

دەسەاڵتێك  بەردەوام  فەلسەفە،  “مێژووی 
بووە لەناو فەلسەفەدا«

-جیل دولۆز-



جیل دولۆز 98

لە  بتوانێت  مرۆڤ  زەحمەتە  زۆر 
وتووێژێكدا،  و  دیدارێك  یان  چاوپێكەوتنێك، 
زۆربەی  بكات.  خۆی  خودی  لە  گوزارشت 
ئاڕاستە  پرسیارێكم  كاتێك  جارەكانیش، 
خودی  بە  پێوەندیی  ئەگەر  تەنانەت  دەكرێت، 
بیڵێم.  تاوەكو  نییە  شتێكم  هەبێت،  خۆشمەوە 
وەكو هەر شتێكی تریش، پرسیارەكان دروست 
دەكرێن. ئەگەر كەسانی تر ڕێگات پێ نەدەن 
خۆت پرسیارەكانی خۆت لەو توخمانە دروست 
بكەیت كە لە هەموو شوێنێكەوە دێن، لە هەر 
پرسیارەكانیان  ئەوان  ئەگەر  دێن،  شتێكەوە 
ئاڕاستە كردیت  و خستیانە سەر شانت، ئەوە 

تۆ شتێكی وات نییە بۆ ئەوەی بیڵێیت.
هونەری دامەزراندنی پرسێك مەسەلەیەكی 
دادەهێنرێت  و  پرسەكە  پێشتر  گرنگە،  هەرە 
گەشەی پێ دەدرێت، بەر لەوەی چارەسەری 
ئەم پرسە بوونی هەبێت. ناشێت هیچ یەكێكیش 
یان  دیالۆگێك،  یان  وتووێژێك،  لەنێو  لەمانە 
گفتوگۆیەكدا بێتە دی. تەنانەت بیركردنەوەش، 
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بەكۆمەڵیش،  یان  دووبەدوو،  یان  بەتەنیا، 
بەتایبەتییش بۆ بیركردنەوە بەس نییە.

تانەم لێ  تانەلێدانەكانیش، هەر جارێك كە 
دروست  ال  ئەوەم  ئارەزووی  زیاتر  دەدرێت، 
سەر  بچینە  با  باشە!  »باشە!  بڵێم:  دەبێت 
هیچ  هەرگیز  تانەلێدانانەش  ئەو  تر.«  شتێكی 
شتێكیان لەگەڵ خۆیاندا نەهێناوە. هەر هەمان 
گشتگیرم  پرسیارێكی  كاتێك  ڕاستە  شتیش 
ئاڕاستە دەكرێت. مەبەستەكە ئەوە نییە وەاڵمی 
پرسیارەكان بدرێتەوە، بەڵكو مەبەست ئەوەیە 

لە پرسیارەكان بێینە دەرەوە.
سایەی  لە  ئێمە  وایە  پێیان  كەسیش  زۆر 
دەتوانین  پرسیارەكانەوە،  دووبارەكردنەوەی 
لەنێو پرسیارەكان بێینە دەرەوە )ئەی لەبارەی 
فەلسەفەوە؟ ئایا فەلسەفە مردووە؟ ئایا ڕووەو 
ئەوە دەچین لێی تێپەڕین  و بیبەزێنین؟( بەڕاستی 
ئەوەش مەسەلەیەكی تاقەتپڕووكێنە. واز لەوە 
ناهێنن كە بگەڕێنەوە بۆ پرسیارەكان، بە هیوای 
ئەوەی لێی بێنە دەرەوە. كەچی هاتنەدەرەوە لە 

پرسیار، هەرگیز بەم شێوەیە نییە.



جیل دولۆز 100

بزاڤ بەردەوام لەسەر شانی هزرڤان بەدی 
دەخاتە  چاوەكانی  چركەساتەی  لەو  دێت، 
ئەوە  دەرچوون،  ڕادەمێنێت.  شتەكان  و  سەر 
ڕووداوێكە پێشتر ڕووی داوە، ئەگینا هەرگیز 
لێی دەر ناچین. بەگشتی پرسیارەكان لەبارەی 
ئافرەت،  ئاییندەی  ڕابردووە.  یان  ئاییندە، 
تاد.  فەلسەفە...  ئاییندەی  شۆڕش،  ئاییندەی 
بازنەیەكی  لەنێو  ئێمە  كاتێك  كاتەدا،  لەم  ئا 
پرسیارانەدا  ئەم  لەنێو  دەخولێینەوە،  بەتاڵدا 
لە  دەسووڕێینەوە، هەندێك سەیرورەت هەن، 
پێشچاو نین، زۆر بە هێمنی  و كڕی كار دەكەن.
ئێمە زیاد لە پێویست بیر لە موفرەداتەكانی 
تاكەكەسی،  مێژووی  دەكەینەوە،  مێژوو 
سەیرورەتەكان،  بەاڵم  گشتی،  مێژووی  یان 
ئاڕاستەن،  ڕەوتن،  جوگرافین:  مەسەلەیەكی 

چوونەژوورەوە و هاتنەدەرەوەن.
سەیرورەتێك هەیە -ئافرەتێك كە تێكەاڵوی 
ئاییندەیان،  یان  ڕابردوو  بە  نابێت،  ئافرەتان 
نێو  بچنە  ئافرەتان  پێویستە  بەتەواوییش 
و  ڕابردوو  لە  تاوەكو  سەیرورەتەوە،  ئەم 
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دەر  مێژووی خۆیان  لە  بچن،  دەر  ئاییندەیان 
كە  هەیە  سەیرورەتێكی-ڕادیكاڵیش11  بچن. 
بگرە  نابێت،  شۆڕش  سەیرورەتی  ئاوێتەی 
نەبێت.  تێپەڕ  شۆڕشگێڕەكانیشدا  بە  ڕەنگە 
سەیرورەتێكی-فەلسەفەكارییش هەیە كە هیچ 
شتێك بە مێژووی فەلسەفەی نابەستێتەوە، بەو 
فەلسەفە  مێژووی  كە  دەبێت  تێپەڕ  كەسانەدا 

ناتوانێت پۆلێنیان بكات.
نییە،  تەقلید  هەرگیز  سەیرورەت 
ڕەفتاركردنیش نییە لەسەر شێوەی ئەم یان ئەوی 
تر، گوێڕایەڵی نییە بۆ هیچ نموونەیەك، ئەگەرچی 
بێت.  حەقیقەتیش  یان  دادپەروەری  نموونەی 
هیچ الیەنێك نییە لێیەوە دەست پێ بكەین، هیچ 
الیەنێكیش نییە پێی بگەین یان دەبێت بیگەینێ . 

گوزارشتی  و  چەمك  بەشە  ئەم  درێژایی  بە   -  11
وەكو  تاد.  »سەیرورەت-باڵندە«  »سەیرورەت-ڕادیكاڵی« 
بگۆڕدرێت  نابێت  و  دەخوێندرێتەوە  لێكدراو  موفرەدەیەكی 
باڵندە«،  »سەیرورەتی  یان  ڕادیكاڵی«  »سەیرورەتی  بۆ 
بەڵكو دەبێت بڕوانینە وازیی شوێنگەگۆڕینەوە، واتا كەسی 
مەبەست بگۆڕین بۆ ئامانجی مەبەست. دیارە دولۆز بەوە 
ناسراوە كە گەمەی زمانەوانیی زۆر بە وشە و زاراوەكان 

دەكات و مانای جیاوازیان پێ دەدات.
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دوو الیەن نییە كە بشێت بە یەكتریان بگۆڕینەوە. 
پرسیاری ئەوەی )ئەم، یان ئەو شتە، ئێستا چی 
لێ هاتووە؟( پرسیارێكی تەواو گێالنەیە، چونكە 
بەو ڕادەیەی كەسێك دەبێتە سەیرورەت، ئەوە 
ڕادەیە  بەو  دەگرێت  وەری  سەیرورەتەی  ئەو 

دەگۆڕێت كە خودی خۆی تێیدا دەگۆڕێت.
سەیرورەتەكان دیاردەی الساییكەرەوە نین، 
پێكانێكی  دیاردەی  بەڵكو  نین،  لەخۆگرتنیش 
ناهاوسەنگن،  گەشەكردنێكی  و  دووالیەنە 
جیاوازدا.  جیهانی  دوو  لەنێوان  هاوسەرێتییە 
سروشت  بۆ  هاوسەرێتییەكان  بەردەوام 
بەخۆڕایی بوون، زەماوەند دژی زەواجە. هیچ 
ئامرازێكی دوالیزمی نییە: پرسیار-وەاڵم، نێر-

مێ ، مرۆڤ-ئاژەڵ...تاد.
بەسادەیی  بێت:  ئەوە  دیالۆگێك  دەشێت 
وێنەكردنی سەیرورەت بێت. دەشێت لەم بارەیەوە 
مارمێلكە و زەردەواڵە نموونەیەكمان پێ بدەن. 
مارمێلكە وا دەر دەكەوێت وەكو ئەوەی خەریكی 
لە  بەاڵم  بێت،  زەردەواڵە  شێوەی  وێنەكردنی 
واقیعدا لەالی مارمێلكە سەیرورەتی-زەردەواڵە 
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هەیە، لەالی زەردەواڵەش، سەیرورەتی-مارمێلكە، 
پێكانێكی دووالیەنە، مادام »ئەوەی« سەیرورەت 
دەبێت، هەر یەكێكیان بەو ڕادەیە دەگۆڕێت كە 
»لە« سەیرورەتدا دەگۆڕێت. زەردەواڵە دەبێتە 
بەشێك لە ئۆرگانی بەرهەمهێنانی مارمێلكە، لە 
كاتێكدا مارمێلكەش دەبێتە ئەندامێكی سێكسیی 

زەردەواڵە.
یەك سەیرورەت، یەك قەبارە لە سەیرورەت، 
گوزارشتی  شۆڤان  ڕیمی  ئەوەی  وەكو  یان 
ناهاوسەنگی  »گەشەكردنێكی  دەكات:  لێ 
پێوەندییەكیان  جۆرە  هیچ  كە  بوونەوەر  دوو 
بەیەكەوە نییە.« سەیرورەتی ئاژەڵ بۆ مرۆڤ 
هەیە كە بریتی نییە لە الساییكردنەوەی سەگ 
یان پشیلە، مادام ئاژەڵ  و مرۆڤ تەنیا لە ماوەی 
كۆچكردندا12 بەیەك دەگەن و هاوبەشە، بەاڵم 
ئەو  و  كۆچبەری  كۆچكردن  و  كۆچ  و  لەبارەی   -  12
تێڕوانینە  و  دولۆز  لەالی  پەیوەستن  پێیەوە  چەمكانەی 
تر  وتارێكی  سەر  بگەڕێینەوە  دەتوانین  فەلسەفییەكانی، 
فەلسەفە  ناوی«  لەژێر  نووسراوە  مهێبل  عومە  لەالیەن  كە 
كۆچەرییە«  و ئێمە لەنێو كتێبی تردا كارمان لەسەری كردووە 
بەناوی )فەلسەفەی دولۆز( و بریتییە لە كۆمەڵێك توێژینەوە 
كە لەبارەی فەلسەفەی جیل دولۆز نووسراون و هیوادارم 

بتوانین لە ماوەیەكی كەمدا چاپی بكەین.
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چۆلەكەكانی  لە  زیاتر  شتەكە  نین.  چوونیەك 
مۆزارت دەچێت: لەنێو ئەوەیاندا، لەنێو موزیكی 
سەیرورەتی- لە  گوایە  سەیرورەتی-باڵندەدا، 
موزیكی باڵندەوە وەر گیراوە، چونكە ئەم دووانە 
یەك  ناهێنن،  پێك  سەیرورەت  یەك  هەرگیز 
كوتلە پێك ناهێنن. گەشەكردنێكی نابەرانبەرە، 
وەكو  بەڵكو  نییە،  تێدا  گۆڕینەوەی  هەرگیز 
ئەوەی یەكێك لە شرۆڤەكارانی مۆزارت دەڵێت: 
»ڕەوتێكە بێ  میحوەر.« بەكورتی واتا دیالۆگ.
سەیرورەت ئەو شتانەیە كە زیاتر شاراوەن، 
ئەو كردارانەیە كە لە ژیانێكدا نەبێت هەڵناگیرێن 
 و لە شێوازدا نەبێت گوزارشتیان لێ ناكرێت. 
هەر وەكو شێوازەكانی ژیان، شێوازەكان تەالر 
 و باڵەخانە نین. لەنێو شێوازدا، هەر شێوازێكدا، 
گرنگ وشە و ڕستە و وێنە و ڕیتم نییە. لەنێو 
ئەنجامەكان«  و  سەرەتا  حیكایەت  و  ژیاندا، 
گرنگ نین،« چونكە بەردەوام دەشێت بە هی 

تر بگۆڕدرێنەوە.
نییە  پێخۆش  تان  وشەیە«  ئەم«  ئەگەر 
وشەیەكی  ئەوە  ها  نییە،  گونجاو  پێتان  و 
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وشەیە.  ئەم  بخەنە شوێنی  تر  وشەیەكی  تر، 
بكات،  كۆششە  ئەم  كەسێك  هەموو  ئەگەر 
تێبگەن  و  یەكتر  لە  هەموو  دەكرێت  ئەوە 
تانەلێدان  یان  پرسیاركردن  پاساوی  چیتریش 
نییە،  بوونی  پاك  وشەیەكی  هیچ  نامێنێتەوە. 
هیچ مەجازێك بوونی نییە »هەموو مەجازەكان 
پیسوپۆخڵ  وشەی  یان  پیسوپوخڵن،  وشەی 
بەوردی،  شتێك  ناونانی  بۆ  دەهێنن.«  پێك 
تەنیا هەندێك وشە لەئارادان كە ورد نین، بۆیە 
زۆر  مەرجێك  بە  دابهێنین  سوپەر  وشەی  با 
بێنین  بەكاریان  وا  بێنین،  بەكاریان  ئاساییانە 
كە زۆر ئاسایی بێت، تاكو ئەو جۆرەی ناوی 
بەرباڵو  زۆریش  هەبێت  و  بەیەكسانی  دەنێت 

بێت.
بۆ  هەیە  نوێمان  شێوازی  ئێمە  ئیمڕۆ 
تێیدایە خراپ  و پیس  خوێندنەوە و نووسین. 
وا هەیە  بۆچوونێكی  نموونە،  بۆ  ناشیرینە.   و 
خوێندنەوەیەدا  ئەو  لەپێناو  كتێب  هەندێك 
لێیان  ڕۆژنامەنووسێك  دەبێ   كە  نووسراون 
ناكات  پێویست  شێوەیەش  بەم  بكۆڵێتەوە، 
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ئەوە  )دەبێت  بخوێنرێتەوە  بەتاڵ  وشەی 
دەی:  سەرسوڕهێنەرە!  زۆر  بخوێنرێتەوە! 

دەبینین چۆنە!«
بەاڵم خوێندنەوە باشەكانی ئەمڕۆ، بریتین 
لەوەی بە شێوەیەكی وا مامەڵە لەگەڵ كتێبێكدا 
دەدەینە  گوێ  چۆن  ئەوەی  وەكو  بكەین 
بەرنامەیەكی  تەماشای  چۆن  یان  گۆرانییەك، 
دەكەین،  سینەمایی  فیلمێكی  و  تەلەفزیۆنی 
چۆن گوێ  بۆ گۆرانییەكی خۆش شل دەكەین، 
ئاواش هەر مامەڵەیەك لەگەڵ كتێبێكدا پێویست 
پێویست  دەكات،  تایبەتی  ڕێزلێگرتنێكی  بە 
لە  كە  دەكات،  سەرنجدان  لە  تر  جۆرێكی  بە 
سەردەمێكی ترەوە هاتووە و بەتەواوی كتێب 

پڕۆتستۆ دەكات.
هەرگیز مەسەلەكە قورسی یان خراپتێگەیشتن 
نییە: چەمكەكان وەكو دەنگ وان، دەنگ  و وێنە، 
چەمك بریتییە لە بریسكەدانەوەیەك، دەكرێت 
لە  نەبێت،  گونجاو  یان  بۆتان،  بێت  گونجاو 
تێپەڕیندا سەركەوتوو دەبێت یان سەركەوتوو 
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نابێت. فەلسەفەی الوالیە،13 شتێك نییە مایەی 
تێگەیشتن بێت یان ڕاڤە بكرێت، گەرەكمە بڵێم 
شێواز چییە؟ بریتییە لە دیالۆگی ئەو كەسانەی 
»بێشێوازن«،  دەگوترێت  پێیان  جار  زۆر  كە 
سیستەمێكی  نییە،  دالی  بونیادێكی  شێواز 
بیرلێكراوە و سروشتێكی  هەڕەمەكییانە نییە، 
ببێتەوە...  دووبارە  نییە  موزیكی  ڕستەیەكی 
شێواز بریتییە لە ڕێكخستن، ڕێكخستنی وتەیە.
لەنێو خودی زمانی  لەوەی  بریتییە  شێواز 
خۆماندا بگەین بە تەتەڵەكردنی زمان، ئەوەش 
كارێكی زەحمەتە، چونكە دەبێت پێداویستییەك 
مرۆڤ  نەوەكو  تەتەڵەكردنە،  ئەم  بۆ  هەبێت 
خۆی لە قسەكردنیدا ورتەورتكەر بێت، بەڵكو 
بێت.  ورتەورتكەر  خۆی  زمان  خودی  دەبێت 
خۆی  زمانی  لە  كەسێك  بێت  وا  ئەوە  وەكو 
نموونەی  بكێشێت،  ڕاكردن  هێڵی  بێت.  نامۆ 
هەرە گەش الی من بریتییە لە: كافكا، پیكیت، 
لەنێو  لۆكا  گیراسیم  گۆدار.  لۆكاو  گیراسیم 

ــ  لە »پۆپ  میللی،  فەلسەفەی  واتا  فەلسەفەی الوال،   - 13
POP” هاتووە كە كورتكراوەی “Populaire”ە
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شاعیرە مەزنەكاندایە، شاعیرێكی گەورەیە. ئەو 
تەتەڵەیەكی زۆر جوانی داهێنا، ئەویش تەتەڵەی 

تایبەت بە خۆیەتی.
لەبەردەم  خۆی  شیعرەكانی  جارێكیان 
جەماوەرێكی دوو سەد كەسیدا پێشكەش كرد، 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە ڕووداو بوو، ڕووداوێك 
كە بەناو دوو سەد گوێگردا تێپەڕ دەبێت، بەبێ  
ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ سەر قوتابخانەیەك یان 
بزاڤێك. هەرگیز شتەكان بەم شێوەیە بەڕێوە 
ناچن كە حیسابیان بۆ دەكەین، بەو ڕێگایانەشدا 

تێناپەڕن كە حیسابیان بۆ دەكەین.
دەشێت ناڕەزایی بگرین كە ئێمە نموونەی 
یەهوودییەكی  كافكا  ڕوو،  دەخەینە  گونجاو 
چیكۆسلۆڤاكییە  و بە ئەڵمانی دەینووسی. پیكیت 
فەڕەنسی  و  ئینگلیزی  بە  ئێرلەندییە،  پیاوێكی 
دەنووسێت، گیراسیم لۆكا بە بنەچە ڕۆمانییە، 
هیچ  كێشەی  ئەوە  چیتر؟  سویسرییە.  گۆدار 
یەكێك لەمانە نییە. پێویستە لەسەرمان دووزمان 
بین، تەنانەت لەنێو خودی یەكزمانییشدا: دەبێت 
تەنانەت لەنێو خودی زمانی خۆشماندا زمانی 
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زمانی  دەبێت  بێنین،  بەدەست  كەمایەتی14 
خۆمان بە شێوەیەكی كەمایەتییانە بەكار بهێنین.
نییە  ئەوە  بەتەنیا  زمانەوانی  پلورالیزمی 
سیستەمدا  كۆمەڵێك  بەسەر  دەست  بێین 
خۆیدا  خودی  لەنێو  هەریەكێكیان  كە  بگرین 
شتێك،  هەر  لە  بەر  بەڵكو  بێت،  گونجاو 
فرەییەی  ئەو  یان  ڕاكردن،  هێڵی  لە  بریتییە 
دەخشێنێت  و  سیستەمێك  هەموو  لە  خۆی 
وەكو  نەوەك  دەبەخشێت.  پێ  گونجاوییشی 
زمانێكی  لەنێو  ڕۆمانییەك  یان  ئێرلەندییەك 
بەڵكو  بدوێین،  خۆماندا  زمانی  غەیرە  تری 
بە پێچەوانەوە، ئەوەیە لەنێو زمانی خۆماندا 

وەكو بێگانەیەك بدوێین.

14 زمانی كەمایەتی، مەبەست لێرەدا كەمایەتی دیموگرافی 
بەڵكو مەبەست هەموو  نییە،  ...تاد  ئەتنی و جوگرافی و  و 
زمانێكە كە لە پەراوێزدا سەر هەڵدەدات، بۆیە دەشێت زمانی 
هێزێكی  وشەكە  لێرەدا  بێت.  گروپێك  یان  كەسێك  تاكە 
كتێبێكی  لە  گتاری  و  دولۆز  چونكە  هەیە،  مەجازییانەی 
Ra� تریاندا لەبارەی كافكاوە بە ناوی »ئەدەبی بچووك ــ رریاندا لەبارەی كافكاوە بە ناوی »ئەدەبی بچووك ــ
ture mineure litt”، بە مانای ئەدەبی كەمینە-كەمایەتی، 
دژی ئەدەبی گەورە، یان دامەزراو، پێگەیشتوو، كە ڕووە و 
بەكاریان  دەڕوات،  یاسایی  یان  پێوەرگەرایی  نووسینێكی 

هێناوە و مانایان پێ داوە.
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پرۆس دەڵێت: »كتێبە جوانەكان بە جۆرێك 
هەر  لەژێر  نووسراون.  بێگانە  زمانی  لە 
وشەیەكدا، هەر یەكێك لە ئێمە، ئەو مانایە، یان 
بە الیەنی كەمەوە ئەو وێنەیەی پێ دەدات كە 
زۆربەی جارەكانیش مانایەكی هەڵەیان هەیە، 
بەاڵم لەنێو كتێبی جواندا، هەموو ئەو هەاڵنەی 
دەیكەین، هەر جوانن.« ئەوە شێوازێكی باشی 
خوێندنەوەیە. هەموو هەڵەكان یان مانا دژەكان 
جوانن، بە مەرجێك ڕاڤە نەكرێن، بەڵكو بایەخ بە 
بەكارهێنانی كتێب بدەین، درێژە بە بەكارهێنانی 
بدەین، لەنێو زمانەكەیدا زمانێكی تر دەستەبەر 
بكەین. »كتێبە جوانەكان بە جۆرێك لە زمانی 
شێواز،  پێناسەی  ئەوەیە  نووسراون.«  بێگانە 

ئەوەیە مەسەلەی سەیرورەت.
زۆرینەیی  ئاییندەیەكی  لە  بیر  بەردەوام 
دەكاتەوە« ئەو كاتەی گەورە دەبێت، ئەو كاتەی 
حوكم دەگرمە دەست.« لە كاتێكدا كێشەكە لەنێو 
نماییش  ناتوانین  سەیرورەتی-زۆرینەییدایە: 
شێت،  یان  منداڵ،  السایی  ناتوانین  بكەین، 
ئافرەت، ئاژەڵ، یان بێگانەیەك بكەینەوە، بەڵكو 
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تاوەكو  ئەوانە،  بە هەموو  ئێمە خۆمان دەبین 
هەمان  دابهێنین.  نوێ   چەكی  یان  نوێ   هێزی 
مەسەلەش لەبارەی ژیانەوە هەر ڕاستە. لەنێو 
جۆرێك  هەیە،  خەڵەفاندن  لە  جۆرێك  ژیاندا 
بونیادێكی  لە  هەیە،  تەندروستی  داڕزانی  لە 
تەتەڵەكردنێكی  لە  ناهاوسەنگ،  و  شێوێندراو 

زیندەدارانە كە سیحری كەسێكە.
چۆن  وەكو  ژیانە،  سەرچاوەی  ئەفسوون 
مێژووی  ژیان  نووسینە.  سەرچاوەی  شێواز 
هیچ  ئەوانەی  خۆت(  )حیكایەتی  نییە،  تۆ 
وەكو  نییە،  ژیانیشیان  نییە،  ئەفسوونێكیان 
هەموو  خودی  ئەفسوون  بەاڵم  وان،  مردوو 
كەسەكە نییە. ئەفسوون بریتییە لەوەی دەشێت 
دەسگیری  كەسەكاندا  لە  پێكهاتەیەك  وەكو 
ئەنجامی  لە  دەگمەنانەی  دەرفەتە  ئەو  بكەین، 
فڕێدانێكی  بوون.  هاتوونەتە  پێكهاتانەوە  ئەم 
ئەوەندەی  چونكە  زارە،  سەركەوتووانەی 
پێویستە جەخت دەكاتەوە سەر ڕێكەوت لەبری 
پێ  گریمانەیی  مۆركێكی  یان  بیبڕێت،  ئەوەی 

بدات.



جیل دولۆز 112

لەمیانەی هەر پێكهاتەیەكی الواز  ئەلێرەوە 
دەكرێتەوە  لە شۆڕشێك  جەخت  پووچەوە  و 
زۆرەوە  السارییەكی  و  بەهێز  ژیاندا،  بەسەر 
و بەردەوامییەك لەنێو بووندا، بەردەوامییەكی 
سەیرە  شتێكی  چەند  بێوێنەیە.  كە  وا 
هزرڤانان،  گەورە  ژیانی  دەڕوانینە  كاتێك 
هەیە،  پووچیان  شەخسیی  ژیانێكی  دەبینی 
بۆ  ژیان  كاتێكدا  لە  نائارام،  تەندروستییەكی 
ئاستی توانایەكی ڕەها، یان پڕ لە تەندروستی 
و سەالمەتی و شادی بەرز دەكەنەوە.15  ئەوانە 
تایبەت  پێكهاتەی  ئەوانە  بەڵكو  نین،  كەسێك 
وشەی  دوو  شێواز  و  ئەفسوون  خۆیانن.  بە 
خراپن، بۆیە دەبێت بگۆڕدرێن  و زاراوەی تر 

بدۆزرێنەوە.
هێزێكی  ئەفسوون  كاتەی  ئەو  دواتر 
هێزێك  دەبەخشێت،  ژیان  بە  ناكەسایەتییانە 

15 - زۆرتر پێدەچێت لە كاتی نووسینی ئەم پەرەگرافەدا، 
دولۆز بیری لەالی نیچە بووبێت، نیچە كە هەمیشە نەخۆش 
و سیس و الواز بوو، هەمیشە سەریەشەیەكی توندی هەبوو 
و نەیدەتوانی تێر بە ئارەزووی خۆی نان بخوات و كێشەی 
هەرسكردن و ئیلتیهاباتی گەدەی هەبوو. )وەرگێڕی كوردی(
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دەیانبەزێنێت،  دەكات  و  تێپەڕ  تاكەكان 
دەبەخشێتە  زەمینەیی  مەبەستێكی  شێوازیش 
لە نووسین  نووسین، كە دەبێتە هۆی ئەوەی 
زیاد بێت. ئەوانەش هەمان شتن: نە نووسین 
ژیانیش  نە  هەیە،  مەبەستێكی  خۆیدا  لەنێو 
شتێكی كەسایەتییانەیە. تاكە مەبەستی نووسین 
لە ژیاندایە، ئەوەش لە سایەی ئەو پێكهاتانەی 
كە لێیەوە وەری دەگرێت  و كێشی دەكات، بە 
 )nervose( عوسابی  كەسایەتیی  پێچەوانەی 
كە تێیدا ژیان دەسبەرداری ئەوە نابێت خۆی 
بێزلێكراوی  و  مردوویی  شێوێندراوی  و  بە 
ئەوە  دەسبەرداری  نووسینیش  بدۆزێتەوە، 

نابێت كە خودی نووسین بكاتە مەبەست.
مرۆڤێكی  هەر  پێچەوانەی  بە  نیچە، 
بەاڵم  بوو،  خراپ  تەندروستیی  عوسابی، 
بوو،  زیندەدار  سەرنجڕاكێش  شێوەیەكی  بە 
نووسیویەتی و دەڵێت: »هەندێك جار وا دەر 
دەكەوێت هونەرمەند، بەتایبەتییش فەلسەفەكار، 
خۆیدا...  سەردەمەكەی  لە  ڕێكەوتێكە  تەنیا 
لەگەڵ  ناهاوێژێت،  هەنگاو  هیچ  كە  سروشت 
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سەرهەڵدانی ئەو كەسەدا تاكە هەنگاوی خۆی 
دەهاوێژێت، ئەوەش هەنگاوێكی دڵخۆشكەر و 
بەختەوەرانەیە، چونكە لێرەدا وا هەست دەكات 
بۆ یەكەم جارە گەیشتۆتە مەبەستەكەی خۆی، 
لەوێدا وازی لەگەڵ ژیان  و سەیرورەت دەكات، 
كاتێك بەرەو گرەوێكی گەورە پاڵ نراوە. ئەم 
دۆزینەوەیە وای لێ دەكات ڕۆشن ببێتەوە و 
ماندووبوونی ئێوارەش لە ڕوویدا دەر بكەوێت، 
ئەو شتەی كە مرۆڤ ناوی دەنێت ئەفسوون”.

كاتێك كار دەكەین، لە دابڕانێكی ڕەهاداین. 
ناشێت قوتابخانەیەك پێك بهێنین، بگرە ناشێت 
بهێنین. هیچ  لە قوتابخانەیەكیش پێك  بەشێك 
كارێك نییە، تەنیا كاری ڕەش  و نهێنی نەبێت. 
دابڕانێكە زۆر بەتوندی پڕ بووە، پڕ نەبووە لە 
بەڵكو  پڕۆژە،  وەرگرتن  و  سروش  خەون  و 
دیدارێك،  تەنیا  دیدار. ڕەنگە هەر  لە  بووە  پڕ 
هاوسەرێتییەك یان سەیرورەتێك پێك بهێنێت.

لەنێو قوواڵیی ئەم دابڕانەدا دەتوانین هەموو 
وا  كەسانێكی  بێنین.  بەدی  دیدارێك  جۆرە 
هەرگیز  نایانناسین  و  جار  »هەندێك  دەبینین 



115فــەلســــەفــە

بزاڤ  و  لەوانە  جگە  بەاڵم  نەمانبینیون،« 
دەكەین.  بەدی  جۆراوجۆریش  شتی  و  هزر 
هەموو ئەو شتانە نازناوێكی ناسراویان هەیە، 
یان  كەسێك  بەتەنیا  ناسراو  نازناوی  بەاڵم 
كارەكتەرێك دیاری ناكات، بەڵكو لەنێو واقیعدا 
خواری  و خێچی دیاری دەكات، شتێك لەنێوان 
وەكو  دەبێت،  تێپەڕ  یان  دەدات  ڕوو  دوواندا 
ئەوەی لەژێر كاریگەریی جیاوازییەكی یەدەگیدا 

بێت: »جێكەوتی كۆمبتۆن«16
سەیرورەتەوە  لەبارەی  شتیش  هەمان 
دەڵێین: هیچ الیەك نابێتە الیەكی تر، بەڵكو هەر 
هاوبەشەوە  ڕێگای سەیرورەتێكی  لە  یەكەیان 
سەیرورەتە  ئەم  كاتێكدا  لە  بەیەكتری،  دەگەن 
لەنێوان هەردوو الیەندا هاوبەش نییە، مادام هەر 
الیەنێك هیچ پێوەندیی بە الیەكەی ترەوە نییە، 
ئەوە ئەم سەیرورەتە دەكەوێتە نێوان هەردووال، 

ئەمریكی  فیزیاناسی  مەبەست  كۆمالن،  جێكەوتی   16
كلالن«  جێكەوتی  لە«  مەبەست  بەاڵم  »كۆمالتۆن«ە، 
هەردوو  لە  كلالن«ە.  »تۆمسۆن  ئینگلیزی  فیزیاناسی 
لەنێو  دەكات  ئینزیاح  توانای  بۆ  ئاماژە  دولۆز  حاڵەتیشدا 

ئاڕاستە یان حاڵەتێكی دیاریكراودا.



جیل دولۆز 116

خاوەنی ڕووگەی تایبەتیی خۆیەتی، كوتلەیەك 
لە سەیرورەت، گەشەكردنێكی ناهاوسەنگ.

زەردەواڵەو  الیەنەیە،  دوو  پێكانی  ئەوە 
مارمێلكە: بۆ ئەوەی هیچ شتێك نەبێتە الیەنێك، 
یان ببێتە ئەوی تر و لە ئاڵوگۆڕ و ئاوێتەبووندا 
بن، بگرە ئەوە شتێكە لەنێوان هەردووالدایە، لە 
دەرەوەی هەردووالشدایە و بەرەو ڕووگەیەكی 

تر دەڕوات.
شتێك  ئەوەیە  مانای  بگەین،  شتێك  بە 
ئەوە  بەاڵم  بدزین؟  بپێكین،  بدۆزینەوە، 
لەنێوان هەردوو الدایە، هەموو شتێك  شتێكە 
دوورودرێژە.  خۆئامادەكردنێكی  بەروبوومی 
و  خۆخستنەجێگا  كردەی  دژی  دزیكردن 
پێكان  تەقلیدە.  و  كۆپیكردن  و الساییكردنەوە 
دزییەكی  دزین  دووانەیە،  پێكانێكی  بەردەوام 
دوانەیە، ئەوەش شتێكی ئاڵوگۆڕكراو دروست 
ناكات، بەڵكو كوتلەیەكی ناچوونیەك دروست 
دەكات، گەشەكردنێكی ناهاوسەنگە، زەماوەند، 
بەردەوام »لە دەرەوە« و بەردەوام »لەنێوان« 
دروست دەكات، ئەو كاتەش دیالۆگ دێتە دی.
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“ بەڵێ  من هزر دزم،
تكاتان لێ دەكەم من ڕۆح دز نیم ...

بونیادم نا و جارێكی تریش بونیادم نایەوە ...
ئەوەی كە لە چاوەڕوانیدایە، 

چونكە لێوار دەریاكان وێنەی كۆشكی زۆر دەكێشن
ئەوانەی بەر لە سەردەمی من كراونەتەوە، 
وشەیەك، ئاوازێك، هێڵێك، حیكایەتێك ...

كلیلێك لەنێو بادایە، بۆ ئەوەی لە بیركردنەوە ڕابكەم 
بۆ ئەوەی بیرۆكە داخراوەكانم ببەمە شوێنێك  و بیانشارمەوە.

سەرقاڵ نیم بەوەی دانیشم  و ڕابمێنم ...
كات لە گریمانەدا بەسەر ببەم ...

بیر لە بیرۆكەی وا بكەمەوە كە لەنێو هزردان .. 
بە خەونی وا كە هێشتا نەبینراوە،

یا بە بیرۆكەی وا كە هێشتا نەنووسراونەتەوە،
یا بە وشەی نوێ  كە لەگەڵ قافیەكاندا بگونجێت... 

گوێ  بەم ڕێسا تازانە نادەم،
مادام نەبڕاوە  و نەبەزێنراون ...

منیش بەو شتانەوە هاوار دەكەم كە لەنێو سەرمدا گۆرانی 
دەڵێن
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دەزانم ئێمە، من  و هەموو ئەوانەی وەكو منن، 
ئەوانەی ئەم ڕێسایانە دادەنێین، 

ئەگەر مندااڵنی سبەی 
پێویستیان بەم ڕێسایانەی ئەمڕۆ هەیە،

كەواتە، جیهان هیچ نییە، تەنیا دادگایەك نەبێت 
ئەی دادوەران وەرن هەمووتان كۆ ببنەوە.

بەڵێ ،
بەاڵم من لە ئێوە باشتر تۆمەتباران دەناسم، 

لە كاتێكدا ئێوە سەرقاڵی ئەوەن بەدوایان بكەون،
ئێمە سەرقاڵی شتە بچووكەكان دەبین، 
هۆڵی دادگاییكردنەكە پاك دەكەینەوە، 

گەسك دەدەین  و گەسك دەدەین.
گوێ  دەگرین  و گوێ  دەگرین.

بە یەكتری دەڵێین:
وریا بن،

دەی وریا بن،
نۆرەی ئێوە هەرگیز دوا ناكەوێت. 17

17 - ئەمە پارچە شیعرێكی بۆب دیالنە و لێرەدا دولۆز بۆ 
مەبەستی تایبەتیی خۆی دەینووسێتەوە. )وەرگێڕی كوردی(
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ئەم  سادەیی  و  شاكاری  و  گەورەیی 
هەموو  كە  لەوەدایە  دیالن  بۆب  هۆنراوەیەی 
شتێك دەڵێت. وەكو مامۆستایەكی زانكۆ حەز 
دەكەم، چۆن دیالن گۆرانییەك دادەنێت، وەكو 
لەوەی  زیاتر  سەرنجراكێش  بەرهەمهێنەرێكی 
لەم  وانەیەكی  بتوانم  منیش  بێت،  نووسەر 
لەالی  شتەكەش  با  بكەم.  پێشكەش  شێوەیە 
من وەكو ئەوەی لەالی ئەو دەست پێ بكات، 
لەناكاو، لەگەڵ ماسكەكەی كە ماسكی لیبۆكە، 
وردەكارییەكی  هەموو  بۆ  هونەرێك  لەگەڵ 
دژی  بەاڵم  ئەگەرچی خۆبەخۆیە،  بەرنامەدار، 
هەمان  لە  بگرێت،  وەر  تر  ئەوەیە شێوەیەكی 

كاتیشدا دژی مامۆستا  و دژی ئایدیایە.
سازدانێكی زۆر دوورودرێژ، بەاڵم بێ  میتۆد 
و بێ  ڕێسا و بێ  وەسفە. زەماوەندگەلێكی بێ  
ژن  و مێردن. خاوەنی كیسەیەك بم هەر شتێكم 
منیش،  مەرجێك  بە  ناویەوە،  بیخەمە  بینی 
لەبری ڕێكخستن،  دزین،  ببینمەوە،  دۆزینەوە، 
نێو  بخەمە  بڕیاردان،  یان  دانپێدانان  یان 
دژكارە  دانپێدانان  ئەوەی  لەبەر  كیسەیەكەوە. 
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لەگەڵ دیداردا. بەردەوام بڕیاردان وەكو پیشەی 
زۆر كەس دەمێنێتەوە، ئەوەش پیشەیەكی باش 
نییە، بەاڵم ئەوە شێوەیەكە لە بەكارهێنان كە 

خەڵكانێكی زۆر نووسینی پێ  بەكار دێنن.
گەسكلێدەر بین باشترە لەوەی دادوەر بین، 
هەرچەندەی لە ژیانماندا هەڵە بكەین، ئەوەندە 
وەكو  كەسێك  هیچ  دەبەخشین.  وانەیەش 
ستالینیستەكان نییە لە بەخشینی وانەی ناستالینی 
 و ڕاگەیاندنی ڕێسای نوێدا. بنەچەیەكی تەواو 
لە دادوەراندا هەیە، مێژووی هزرییش ئاوێتەی 
ئەوە  بانگەشەی  ئەو  بووە،  دادگا  مێژووی 
دەكات كە سەر بە دادگای عەقڵی پەتی  و بڕوای 
پەتییە... بۆیە خەڵك ئەوەندە بەئاسانی بەناوی 
كەسانی تر و لەبری ئەوانیش قسە دەكەن، تا 
ئەو ڕادەیەی پرسیاریان خۆش دەوێت و بەو 
دەیخەنە  چاك  زۆر  شێوەیەكی  بە  ڕادەیەش 

ڕوو و وەاڵمی دەدەنەوە.
هەندێك كەسیش هەن داوا دەكەن حوكمیان 
لەبەر  تەنیا  نا،  هیچ  لەبەر  بدرێت،  بەسەردا 
لەنێو  تاوانبارن.  بنرێت كە  پێدا  دانیان  ئەوەی 
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پێڕەوكردنی  و  ملكەچی  بانگەشەی  دادگادا 
ڕێساكان دەكەن، تەنانەت ئەگەر ئەم كارە بۆ 
هەندێك پرنسیپیش بێت كە داهێنراون، یان بۆ 
پەردەی  دەمانەوێت  گوایە  كە  بێت  بااڵبووێك 
لەسەر ڕابماڵین، یان بۆ هەستێك بێت كە ڕەتی 

دەكەینەوە.
پێكان –لە بڕیاردان  دادپەروەری  و هێزی 
 و دەستنیشانكردندا- دوو بیرۆكەی ئاستنزمن. 
شێوەی  هەمان  بە  ئەوانەدا  دژی  لە  دەبێت 
وێنەیەك  هیچ  بكەین:  كار  گۆدار  داڕشتنی 
ڕاست نییە، بەڵكو تەنیا وێنەیە، هەمان شتیش 
لەنێو فەلسەفەدا وایە وەكو چۆن لەنێو فیلم  و 
گۆرانیدا هەیە. هیچ بیرۆكەیەك نییە ڕاست بێت، 
بەڵكو تەنیا بیرۆكەیە و هیچی تر، ئەوەیە دیدار، 
ئەوە سەیرورەتە، دزین. زەماوەند، »لەنێوان« 

ئەم دابڕانانەدا.
بە  ببم  »دەمەوێت  دەڵێت:  گودار18  كاتێك 
نووسینگەی بەرهەمهێنان«. بێگومان مەبەستی 

18 - گۆدار، جان لۆك گۆدار، سینەماكار  و دەرهێنەرێكی 
گەورەی فەرەنسییە.
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ئەوە نییە: »دەمەوێت فیلمەكانی خۆم بەرهەم 
بێنم، یان دەمەوێت خۆم كتێبەكانی خۆم بەچاپ 
بگەیەنم«. بەڵكو مەبەستی بەرهەمهێنانی هزرە، 
گروپێكی  وەكو  شوێنەدا،  لەم  ئێمە  چونكە 

شەڕخواز، تەواو بەتەنیاین.
نووسەر  وەكو  كەسێك  هیچ  ئێستا 
نوسینگەی  بوونەتە  بەڵكو  نەماوەتەوە، 
ئێستا  ئەوەندەی  كاتێكیش  هیچ  بەرهەمهێنان، 
پڕ نەبووە لە خەڵك، واتا ببنە گروپ، دەستە 
و تاقم  و كۆمەڵە: گروپەكان لەنێو تووندترین 
و  دادگا  دەتوانین  ئێمە  دەژین.  مەترسیدا 
قوتابخانە و خێزان  و زەواج نۆژەن بكەینەوە، 
بەاڵم وەكو پرنسیپێكی سەرەتایی، ئەوەی لەنێو 
كاتێك  ئەوەیە كە هەر كەسێك  باشە،  گروپدا 
بەدوای مەسەلە تایبەتییەكانی خۆیەوەیەتی، لەو 

كاتەشدا لەگەڵ ئەوانی تریش بەیەك دەگات.
خۆیەوەیەتی،  بەدوای  و  هەریەكە 
سەیرورەتێك وێنە دەكێشرێت  و بارستاییەك 
یەك  هی  بەتەنیا  كە  دەكات  بزاڤ  بە  دەست 
خەڵكدایە،  هەموو  لەنێوان  بەڵكو  نییە،  كەس 
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وەكو ئەو بەلەمەی منداڵە بچووكەكان دروستی 
دەكەن  و دەیخەنە ناو ئاو، خەڵكی تریش لێیانی 

دەدزن.
باشە دەبێت گۆدار و میلفیل لە نێو وتووێژە 
دو  »شەش  كردبێت  چییان  تەلەڤزیۆنییەكاندا 
شەممە«، ئەگەر بەپیتترین بەكارهێنانی دابڕان 
 و تەنیاییان نەبێت و وەكو شێوازێكیش بەكار 
ئەوەی  بۆ  یان  بەیەكگەیشتن،  بۆ  نەهێنرابن 
كەسدا  دوو  بەنێوان  بارستاییەك  یان  هێڵێك 
پێكانی  دیاردەكانی  هەموو  ببێت  و  تێپەڕ 
ئاشكراكردنی  و  نەهێنرێت  بەرهەم  دووانەیی 
و  كۆبوونەوە  عەتف  »واو«ی  كە  ئەوەی 
هاوسێیەتی پێك ناهێنێت، بەڵكو گەشەكردن  و 
تەتەڵە پێك دەهێنێت، جێكەوتی هێڵێكی شكاو 
بەردەوام دەست پێ دەكات، جۆرێك لە هێڵی 

ڕاكردنێكی كارا و داهێنەرانە؟ و...  
بپرسین:  و  بگەڕێین  ئەوەدا  بەدوای  نابێت 
دەبێت  هەڵەیە.  یان  ڕاستە  بیرۆكەیەك  ئایا 
تری  بیرۆكەیەكی  بەدوای  تردا  شوێنێكی  لە 
جیاوازدا بگەڕێین، شتێك بەنێوان هەردووكیاندا 
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ناتوانین  بەتەنیا  ئێمە  بەهەرحاڵ،  بێت.  تێپەڕ 
پێویستیمان  بەڵكو  بدۆزینەوە،  بیرۆكەیە  ئەم 
پێمانی  كەسێك  یان  هەیە،  ڕێكەوتیش  بە 
بێت،  زانا  مرۆڤ  ناکات  پێویست  ببەخشێت. 
و  كایە  لە  شارەزایی  یان  بوارە  و  كایە  ئەم 
بوارێكی تردا هەبێت، بەڵكو دەبێت لەنێو كایەی 
زۆر جیاوازدا، فێری ئەم كایە و ئەم بوارە، یان 

كایەیەكی تر بێت.
19Cut-  ،ئەوەش لە بڕین، واتە:  كات-ئاپ
Pick- باشترە، یان بە شێوەیەكی تر كاری  up
 Pick-up ،ئینعاشە، كاری پیكـ ـ ئاپ  me-up
ئەوەش لەنێو فەرهەنگەكاندا بریتییە لە: پێكان، 
كارێكی  بە  دەستكردن  بەفیڕۆنەدان،  دەرفەت 
بزۆز، وەرگرتنی شەپۆل: دواتریش ئەم وشەیە 
ئێستاش  تا  تێدایە.  نەرجسییانەی  مانایەكی 

ـ ئاپ« یان بڕین، جۆرێكە لە كۆالژكردنی ئەدەبی،  19 »كاتـ 
هێناوە،  بەكاری  پیتنگنز  ولیام  ئەمریكی  نووسەری  زیاتر 
گۆڤار  لەنێو  ڕستەی  هەندێك  كە  بوو  ئەوە  مەسەلەكەش 
دەكردنەوە  كۆ  بەیەكەوەی  هەڵدەبژارد  و  ڕۆژنامەكاندا  و 
 و دەبەستنەوە، دولۆز خۆی تەكنیكی »الیك ــ ئاپ«ی پێ  

باشترە، كە لەنێو وتارەكەدا شڕۆڤە كراوە
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بڕین-Burroughs بە الیەنی كەم میتۆدێكی 
گریمانەیی پێك دێنێت، بەاڵم هێشتا نەیتوانیوە 
هەموو جارێك پێشنیار یان دەرفەتێكی دەگمەن 

لە ئاوێتەكردنی دژكارەكان پێك بهێنێت.
ڕوون  ئەوە  دەدەم  هەوڵ  من  نموونە،  بۆ 
چەندین  لە  شتەكان  خەڵك  و  كە  بكەمەوە 
خۆیشیان  و  هاتوون  پێك  جیاواز  فرە  هێڵی 
ئەوەش  هێڵێكن،  چ  بە  سەر  ئەوان  كە  نازانن 
نازانن كە پێویستە چۆن ئەم هێڵە دابڕێژن كە 
سەرقاڵی وێنەكردنین. بەكورتی، لەنێو خەڵكدا 
جوگرافیایەكی تەواو هەیە، لەگەڵ هێڵی توند و 
پتەو، هەندێك هێڵی نەرم  و هێڵی ڕاكردن و... 
تاد. بە جان-الییری هاوڕێم دەگەم، كە لەبارەی 
دەكات،  ڕاڤە  بۆ  مەسەلەكەم  ترەوە  شتێكی 
لەنێوان  لە،هێڵێك  بریتییە  ڕەخنە  تەرازووی 
دوو جۆر لە كردار، لە ڕوخساردا سادەن، زۆر 
بەوردی، ئەو هێڵەیە كە ئابووریناسان دەتوانن 
بەم  بپەڕێنن،  تێی  بیانەوێت  شوێنێك  هەر  لە 
شێوەیەش هەرگیز نازانن بەكوێدا تێی بپەڕێنن. 
لەگەڵ  كێ ؟  لەگەڵ  بەاڵم  بەیەكگەیشتنە،  ئەوە 
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بیرۆكەیەك،  كایەیەك،  لەگەڵ  الییر،  جان 
وشەیەك، بزەیەك؟ لەگەڵ كەسێكی وەكو فانی- 
20Fannyوازم لە كاری لەم شێوەیە نەهێناوە. 
»سەراوژێری«  بە  بیرۆكانە  ئەو  بەردەوام 
تری زۆر  لە شوێنێكی  دەستگیریان كردووم، 
دوورەوە دێن، بە جۆرێك وەكو هێمای دەرچوو 

لە دوو فانۆس بەیەك دەگەین.
ئایا لەنێو كارەكەیدا شیعری لۆرنس بەدی 
دەكەین لەبارەی كیسەڵەوە؟ هیچ شتێكم لەبارەی 
كیسەڵ نەدەزانی، لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوە هەموو 
شتێك لەبارەی سەیرورەتی ئاژەاڵن دەگۆڕێت، 
لەوەشدا كەس دڵنیا نییە لەوەی هەر ئاژەڵێك 
ئەم سەیرورەتە  بەرەو  ئەوەی هەبێت  توانای 
كێش بكرێت. ڕەنگە كیسەڵ بێت؟ یان زەڕافە؟ 
ئەوەتا لۆرنس دەڵێت: »ئەگەر من زەڕافە بم، 
ئەو ئینگلیزانەیش کە لەبارەی منەوە دەنووسن، 

نماییشكارێكی  و  بووە  دولۆز  خێزانی   Fanny-فانی-  20
لە  لۆرانسی  دەقی  هەندێك  و  بووە  فەرەنسی  جلوبەرگی 
زمانی ئینگلیزییەوە كردۆتە فەرەنسی، دولۆز جەخت لەسەر 
لە  زۆرێک  خانمە سرووشبەخشی  ئەم  كە  دەكاتەوە  ئەوە 

هزر و بیرۆكەكانی بووە
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بە هیچ  ئەوە  بن،  باشپەروەردەكراو  سەگێكی 
زۆر  ئاژەاڵن  نییە،  باش  شتێكی  شێوەیەك 
جیاوازن. ئێوە دەڵێن گوایە ئێمە تۆمان خۆش 
خۆش  منتان  ئێوە  بكەن،  پێ  بڕوام  دەوێت؟ 
ناوێت، بەڵكو هەر بە غەریزە ڕقتان لەو ئاژەڵەیە 

كە منم.«21 
دوژمنەكانمان سەگن، بەاڵم بەوردی دیداری 
دەوێت؟  خۆشمان  كە  چییە  بوونەوەرە  ئەو 
دیداری كەسێكە؟ یان ئاژەڵێكە دێت بۆ ئەوەی 
لەناوەوەماندا جێنشین بێت؟ یان بیرۆكەیەكە و 
دێت دەستمان بەسەر دادەگرێت؟ چەند بزاڤێك 
پاڵمان پێوە دەنێت؟ چەند دەنگێك دەمانبڕێت؟ 
باشە چۆن شتەكان لەیەكتری جیا دەكەینەوە؟ 
ئەم  بڵێم  بكەم،  فوكۆ  لەبارەی  قسە  دەتوانم 
بەوردی  گوتم، زۆر  پێ  ئەو شتەی  یان  شتە 

21 -هەر وەكو تێبینییەك، ئەم بڕگەیەی كە قسەی لۆرانسە 
كات  دووەمیشدا  بەشی  لە  دەیهێنێتەوە،  دولۆز  لێرەدا  و 
كردۆتەوە،  بۆ  ئاماژەی  هەر  دەكات،  ئەدەب  لەبارەی  قسە 
ڕەنگە لە شێوازی نووسینەوە و باسكردنی خۆیدا كەمێك 
جیاوازیی هەبێت، بەاڵم هەمان قسە و مانایە و ئێمە لەبەر 
لە هەردوو شوێندا وەكو  پاراستنی ئەمانەتی وەرگێڕانەكە 

خۆی كردوومانەتە كوردی. 
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ئەوە  بەاڵم  دەیبینم،  چۆن  كە  بگێڕمەوە  ئەوە 
نەمزانی  مادام  بێت،  باس  نییە شایانی  شتێك 
كۆمەڵە  ئەم  دیداری  دەتوانم  بەڕاستی  چۆن 
دەنگە پاڵنەرە و بزاڤە یەكالكەرەوەكان و ئەو 
بیرۆكانە بكەم كە هەموویان لە داری وشك  و 
ئاگر پێك هاتوون، ئەو سەرنجدانە زێدەڕۆییە و 
هەڵتۆقینی لەناكاو و ئەو پێكەنینەی كە هەست 
چركەیەدا  ئەو  هەمان  لە  )ترسناكە(،  دەكەیت 
ئەم  دەكەیت،  سۆزەكەی  بە  هەست  تێیدا  كە 
ناسراوە  و  دەگمەنە  ئاوێتەبوونێكی  كۆمەڵەیە 
وەكو  بێسەرچاوە،  پیاوێكی  فوكۆ.  میشێل  بە 
ئەوەی فرانسوا ئیواڵدا دەڵێت: »ئەوە جوانترین 
هاوڕێیەكە  تاكە  جان-الییر،  پیاهەڵدانە... 
ئەویش  هەرگیز  و  نەهێشتووە  جێم  هەرگیز 
خەیاڵەی  ئەو  جیرۆم22،  نەهێشتم…«  جێی 
لەنێو  كە  خەیاڵەی  ئەو  دەڕوات،  بەپێوە 

چاپ  دەزگای  خاوەنی  كە  لندنە،  جیرۆم  مەبەست   -  22
كاری  كە  فەرەنسییە،  شەو(ی  )مینو-نیوەی  پەخشی   و 
كردۆتەوە  باڵو  ئەركی خۆیدا  لەسەر  نووسەری  كۆمەڵێك 
بەر لەوەی بناسرێن، وەكو پیكیت  و ناتالی سارۆت  و كلۆد 

سیمۆن.
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دەیبڕێت،  ژیان  الیەكەوە  هەموو  لە  بزاڤدایە، 
لە  خۆشەویستیی  و  بەخشندەیی  ئەوەی 
لەنێو  دەگرێت.  یەك سەروچاوەوە سەرچاوە 
شێوەی  لە  هەیە  شتێك  ئێمەدا  لە  هەریەكێك 
ئاڕاستە  لە الیەكیەوە دژی خۆمان  زوهد، كە 

كراوەتەوە.
هۆزی  لە  پڕ  بیابانی  بەاڵم  بیابانین،  ئێمە 
نیشتەجێبوو، پڕ لە دڕندە و مەمالیك لە زوهد، 
ئێمەش كاتی خۆمان لە ڕێكخستنی ئەم هۆزانە 
بەسەر دەبەین، بە شێوەیەكی جیاواز ڕێكیان 
هەندێكیشیان  و  بسڕینەوە  هەندێكیان  بخەین، 
وا لێ بكەین گەشە بكەن. هەموو ئەم گەالنەش، 
ئەم هەموو خەڵكە، ڕێگر نین لەبەردەم بیاباندا 
بگرە  بەڵكو  ئێمەیە،  زوهدی  ئەو  خودی  كە 
پێیدا تێپەڕ  بە پێچەوانەوە، ئامادەی دەكات  و 

دەبێت  و بەسەریدا دەڕوات.
لەنێو كەسایەتیی فیلیكس گتاریدا، بەردەوام 
خۆی  دژی  كە  هەبوو،  وەحشیانە  تیشكێكی 
بەسەر  ئەزموون  بیابان،  كراوەتەوە.  ئاڕاستە 
شانسی  تاكە  ئێمەیە،  شوناسی  تاكە  خوددا، 



جیل دولۆز 130

ئێمەیە بۆ هەموو ئەو پێكهاتە و ئاوێتانەی لە 
دەگوترێت:  كات  ئەو  نیشتەجێن.  ناوەوەماندا 
زیاتر  حاڵەتەدا  لەم  بەاڵم  نین،  مامۆستا  ئێوە 
تر  شتێكی  دەكرد  حەزمان  چەندە  بێزارن. 

بووینایە.
فەلسەفەكار  دوو  دەستی  لەسەر  من 
پێیان  و  دەگرتن  ڕێزم  زۆر  كە  پێگەیشتم 
Alquie-  سەرسام بووم،  )ئەلكییە  و هیپۆلێت
تێك  شتەكان  هەموو  دواتریش   )Hyppolite
و  دوو دەستی سپی  ئەلكییە خاوەنی  چوون. 
درێژ و تەتەڵەكردنێك بوو كە نەماندەزانی ئایا 
ئەوە لە منداڵییەوە هاتووە یان بە پێچەوانەوەیە، 
لەدایكبووانە  شێوەزارێكی  لێرەدا  ئەو  یان 
خزمەتی  بەر  دەخستە  خۆی  كە  دەشارێتەوە 

دوالیزمە دیكارتییەكان.
بەهێزی  دەموچاوێكی  تریشیان،  ئەوەی 
ناتەواوەوە،  هەندێك سیمای  بە  بەاڵم  هەبوو، 
بە مشتەكانی بڕگە هێگڵییەكانی واژوو دەكرد 
و وشەكانی ئاڵۆز و ئاوێتەی یەكتری دەكرد. 
لەگەڵ ئازادكردنی پاریسدا، خۆمان بینییەوە بە 
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سەرسووڕماوی و شڵەژاوییەوە لەنێو مێژووی 
فەلسەفەدا دامابووین. زۆر بەسادەیی دەچووینە 
هایدگەر،  هۆسرڵ  و  هیگڵ  و  فەلسەفەی  نێو 
بە  پاڵمان  تازەفێربوو  سەگی  گوجیلە  وەكو 
ناوەندییەكان  لە سەدە  زۆر  دەنا،  یەكترییەوە 

خراپتر بووین.
لە بەختباشیی ئێمەدا سارتەر هەبوو. بۆ ئێمە 
سارتەر بریتی بوو لە دەرەوە، بەڕاستی یەك 
پارچە بوو لە گۆرانیی باکگراوندی، ئەوەندەش 
مێژوویی  تێڕوانینی  لە  المان  نەبوو  گرنگ 
لەگەڵ  پێوەندییەكانی  بزانین  ئەوە  ئاییندەدا 
هایدگەر چۆن بووە. لەنێو هەموو گریمانەكانی 
ئەوەی  هێزی  بوو  شت  تاكە  ئەو  سۆربۆندا، 
گەڕانەوەی  لەسەرلەنوێ   بەرگەی  دەداین  پێ 

شتەكان بۆ دۆخی خۆیان بگرینەوە.
ئەوە  كە  نەهێنا  لەوە  وازی  سارتەریش 
نەبێت، نموونە و میتۆد نەبوو، بەڵكو هەوایەكی 
پاك  و بێگەرد بوو، تەنانەت ئەگەر لە چایخانەی 
بەتەنیا  كە  ڕۆشنبیرێك  هاتبێت،  )فلۆر(یشەوە 
گەمژەییە  دەگۆڕێت.  ڕۆشنبیری  بارودۆخی 
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سارتەر  ئایا  بكەین  ئەوە  پرسیاری  ئەگەر 
هەموو  وەكو  شتێكە؟  كۆتاییی  یان  سەرەتا، 
شتەكانی تریش، وەكو مرۆڤە داهێنەرەكان، ئەو 

لە نێوەنددا گەشە دەكات.
بەوە  كاتە هەرگیز هەستم  ئەو  كەچی من 
ببم،  كێش  وجودیەت  الی  بەرەو  كە  نەكرد 
بەرەو الی فینۆمینۆلۆژیاش نەچووم، بەڕاستی 
نازانم بۆ، بەاڵم ئەوانە هەمووی، پێدەچێت لەو 
مێژوودا  ئەستۆی  لە  هاتین،  ئێمە  كە  كاتەدا 
بووبن، زۆری  و فرەیی میتۆد و الساییكردنەوە 
تەنیا  حاڵەتە  ئەم  تەئویلكردن،  و  ڕاڤەكردن  و 

لەالی سارتەر بوونی نەبوو.
بە  ئەوەی  بەبێ   ئازادكردن،  دوای  كەواتە، 
خۆیشمان بزانین، بە هەنجەتی ئەوەی چاومان 
لە ئاست ئاییندەی هزر دەكاتەوە، ئەو هزرەی 
كە زۆر كۆنە، مێژووی فەلسەفە هات دەستی 
وا  پێم  كردین.  كۆنترۆڵی  گرتین  و  بەسەردا 
ئایا  بێت:  ئەوە  هایدگەر  پرسی  و  كێشە  نییە 
-ئەوە  بووە  نازی  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 
شتێكی زۆر سادە و ئاشكرایە، زۆر سادەیە- 
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بەڵكو كێشە و پرسی ڕاستەقینەی ئەم ئەوەیە: 
ڕۆڵی هایدگەر لەم سەردەمە تازەیەی مێژووی 
فەلسەفەدا چی بووە؟ هزر و بیركردنەوە شتێكە 
كەس بەجیددی هەڵی ناگرێت، تەنیا ئەو كەسانە 
نەبێت كە بانگەشەی ئەوە دەكەن گوایە هزرڤان 
بەاڵم  پسپۆڕن،  فەلسەفەكاری  و  بیریار   و 
ئامرازی  هزر  كە  ناگرێت  لەوە  ڕێگا  ئەوەش 
دەسەاڵتگەریی تایبەت بە خۆی هەبێت، ئەوەش 
كاتێك بە خەڵك دەڵێت: مادام لەپێناوی ئێوەدا 
بیر دەكەمەوە و پێوەر و ڕێسا و بنەماتان پێ 
دەدەم، وێنەیەكتان پێ دەدەم دەتوانن گوێی لێ 
بگرن، بۆیە بەجیددی وەرم مەگرن، بەجیددی 
تەماشام مەكەن، بەتایبەتییش كە ئێوە دەڵێن: 
بایەخێكی  نییە، ئەوەش هیچ  ئێمە  ئەوە كاری 
تیۆرە  فەلسەفەكاران  و  پرسی  ئەوە  نییە، 

پەتییەكانی خۆیانە.
دەسەاڵتێك  فەلسەفە  مێژووی  بەردەوام 
لەنێو  تەنانەت  بگرە  فەلسەفەدا،  لەنێو  بووە 
گێڕاوە:  سەركوتكەرانەی  ڕۆڵێكی  هزریشدا. 
ئەوەی  بەبێ   بكەنەوە  بیر  دەتانەوێت  چۆن 
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هایدگەر  كانت  و  دیكارت  و  ئەفالتون  و 
بخوێننەوە؟ بەبێ  ئەوەی ئەم، یان ئەو كتێبەیان 
لەبارەیەوە بخوێننەوە؟ قوتابخانەیەكی تۆقێنەر 
پسپۆرەكانی  شتهەڵبەستنی  ئاهەنگسازیی  بۆ 
هزر، بەاڵم ئەوانەش پاڵ دەنێت بۆ ملكەچكردن 
كە لە دەرەوەن، تەنانەت بە هێزێكی زۆریشەوە 
و  پسپۆری  ئەو  بۆ  دەنێت  پێوە  پاڵیان 

تایبەتمەندییەی كە ڕقیان لێیەتی.
وێنەیەك بۆ هزر، كە ناوی فەلسەفەیە، بە 
شێوەیەكی مێژووییانە دامەزراوە و بەڕاستییش 
پێوەندیی  بیركردنەوەدا.  لەبەردەم  ڕێگرە 
كە  نییە  ئەوە  تەنیا  دەوڵەتەوە  بە  فەلسەفە 
زۆربەی فەلسەفەكاران تا ڕابردووێكی نزیكیش 
ئەم  ئەگەرچی  بوون،  گشتی(  )مامۆستای 
حەقیقەتە لە هەر یەك لە فەڕەنسا و ئەڵمانیادا 
لە  پێوەندییە  ئەو  هەیە.  جیاوازی  مانایەكی 
دوورەوە دێت، لەبەر ئەوەی هزر بە شێوەیەكی 
لە  خۆی  فەلسەفییانەی  وێنەی  پەتییانە  زۆر 
كە  سیفەتەی  بەو  دەگرێت،  وەر  دەوڵەتەوە 

ناوەوەیەكی جوانی جەوهەری یان خودییە.
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ڕوحانی  دەوڵەتێكی  بڵێین،  ڕاشكاوانەتر 
ئافرێدە دەكات، دەوڵەتێكی ڕەها، هەرگیز نابێتە 
خەون، مادام بە كردارەكیانە لەنێو هزردا كار 
هەندێك چەقی وەكو:  كە  لێرەوەیە  ئا  دەكات. 
وەاڵم  و  پرسیار  و  میتۆد  و  گەردوونگەرایی 
تەمییزكردن  و  یان  دانپێدانان،  و  بڕیاردان  و 
هزرە ڕاستەكان، بەردەوام هزری ڕاست بوون. 
بایەخی هەندێك بابەتی وەكو كۆماری هزرەكان 
دادگاییكردنی  تێگەیشتن  و  لە  لێكۆڵینەوە   و 
وەزیرە  لەگەڵ  هزر  پەتییانەی  مافی  عەقڵ  و 
پەتی،  هزری  فەرمانبەرەكانی  ناوخۆییەكان  و 

هەر لێرەوە سەرچاوە دەگرێت.
فەلسەفە دەستی تێ وەردراوە  و بڕدراوە، 
ڕەسمی  زمانی  پێكهێنانی  پڕۆژەی  مادام 
پەتییە. بەم شێوەیەش پراكسیسی  دەوڵەتێكی 
دەاللەتە  كردەییەكان  و  مەبەستە  لەگەڵ  هزر 
دەبێت،  تەبا  كۆك  و  دەوڵەتدا،  بااڵدەستەكانی 
وەكو چۆن لەگەڵ پەیوەستبوونەكانی سیستەمی 
بونیاد و بااڵدەستدا كۆك دەبێت. نیچە هەموو 
شتێكی لەم بارەیەوە لەنێو كتێبی: )شۆپنهاوەر 

وەكو پەروەردەكارێك( دركاندووە.
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تۆمەتبار  و  پلیشاوە  بە  خۆی  ئەوەی 
ئەو  هەموو  بێزاركەرە،  گوایە  دۆزیوەتەوە، 
وەكو  بێوێنەن،  هزری  بە  سەر  كە  شتانەن 
ئامێری جەنگی و سەیرورەت  دەوارنشینی و 
و  سروشتن  دژە  كە  زەماوەندانەی  ئەو  و 
پێكان و دزین و ئەوانەی لەنێوان دوو جیهاندا 
نیشتەجێن »بۆ نموونە جیهانی ئاژەڵ  و جیهانی 
مرۆڤ« و زمانە كەمایەتییەكان  و تەتەڵەی نێو 

زمان  و... تاد.
تریش  بواری  و  كایە  بەدڵنیاییەوە دەشێت 
ئەم  مێژووەكەی  و  فەلسەفە  لە  جگە  هەبێت 
تەنانەت  بگێڕن.  هزر  سەركوتكردنی  ڕۆڵەی 
دەتوانین  ئەمڕۆدا،  وەكو  ڕۆژگارێكی  لە 
و  كردووە  ئیفالسی  فەلسەفە  مێژووی  بڵێین 
لەالیەن  نەماوە  بەوە  پێویستی  »دەوڵەتیش 
فەلسەفەوە پشتگیریی لێ بكرێت  و پشتڕاست 
تر  ڕكابەری  هەندێك  ئێستا  بكرێتەوە.« 
شوێنگەی ئەویان داگیر كردووە. ئەپستمۆلۆژیا 
گرت،  وەر  مێژوو  فەلسەفەی  لە  ئااڵی 
مێژوودا  بەسەر  حوكمێكی  ماركسیزمیش 
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دادەنێت  گەل  بۆ  دادگایەك  تەنانەت  بگرە  دا، 
مایەی  پێشووتریش  لەوانەی  زیاتر  زۆر  كە 
زیاتر  و  زیاتر  دەروونشیكارییش  نیگەرانییە، 
بایەخ بە فرمانی هزر دەدات  و بەبێ  ئەوەی ئەم 
مافەشی هەبێت دێت زەواج لەگەڵ زمانەوەریدا 

دەكات.
ئەم ئامێر و ئامرازە نوێیانە، خۆیان لەنێو 
تر،  دەسەاڵتێكی  بە  بوونەتەوە  هزردا  خودی 
ماركس و فرۆید و سۆسێریش سەركوتكەرێكی 
بااڵدەست:  مەزنی  زمانێكی  بوون،  سێ-سەر 
وتەزا،  یان  گوزارشت  گۆڕین  و  و  ڕاڤەكردن 
ئەوانە فۆڕمی تازەی هزرە ڕاستەكانن. تەنانەت 
لە  بەر  چۆمسكییش  سێنتاكسییەكەی  ئاماژە 
دەسەاڵتدارانەیە.  ئاماژەیەكی  شتێك،  هەموو 

دەسەاڵت لە هەموو شوێنێك ئامادەیە.
زمانەوەری لەم چركەساتانەدا سەر كەوت، 
لە  دەسەاڵتێك  وەكو  ڕاگەیاندن  تێیدا  كە 
گەشەكردندا بوو و خەریكی سەپاندنی وێنەی 
خۆی بوو لەبارەی زمان  و بیركردنەوە، گوایە 
ڕێنماییەكانی  گەیاندنی  خەریكی  هاوشێوەن. 
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ڕێك  بوونەوەرەكانی  دووبارە  و  بوو  خۆی 
دەخستەوە. پرسیاركردن لەبارەی ئەوەی ئایا 
فەلسەفە مردووە؟ هیچ مانایەكی نییە، ئەوە لە 
كاتێكدا هەندێك كایە و بواری تر فرمانەكەی 
مافێك  هیچ  بە  ئێمە  دەكەن.  جێبەجێ   ئەو 
ئەوەی  لەبەر  ناكەین،  شێتبوون  بانگەشەی 
خودی شێتبوون بەیەكەوە بە دەروونشیكاری 
و زمانەوەریدا تێپەڕ دەبێت، چەندە زۆر لەالیەن 
هزری ڕاست  و كولتووری پتەو یان مێژووێكی 
بێ  سەیرورەت بەزێندراوە، ئەوەندەش خاوەنی 
سیمایەكی لیپۆكانەیە و مامۆستا و سەركردە 

بچووكەكانیشی هەر بەم شێوەیەن.
كەواتە، من بە مێژووی فەلسەفە دەستم پێ 
كرد، ئەو كاتەی هێشتا پێیەكانی خۆی دەسەپاند. 
لێی  خۆم  بۆ  تاوەكو  نەدۆزیبۆوە  شێوازێكیشم 
دیكارت  و  بەرگەی  دەرەوە.  بێمە  بم  و  دەرباز 
بەرگەی هیگڵ و  نەدەگرت،  دوالیزمی كۆجیتۆم 
سێیانەكەی و كارە نێگەتیڤەكەیم نەدەگرت. بۆیە 
فەلسەفەكارانەم  ئەم  بینیم  و  دۆزییەوە  خۆم 
نێو  بوو ڕۆ چووبنە  دیار  وا  خۆش دەوێت كە 

مێژووی فەلسەفەوە.
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هەموو  لە  یان  ترەوە،  الیەكی  لە  كەچی 
لۆكریس،  دەبوون:  دەرباز  لێی  الیەنەكانەوە 
سپینۆزا، هیۆم، نیچە، برگسۆن. گومان لەوەدا 
بەشێك  نییە  فەلسەفە  مێژووێكی  هیچ  نییە 
نەكات:  پێشكەش  ئەزموونگەرایی  لەبارەی 
لەنێو ئەم بەشەشدا لۆك و بێركلی شوێنگەی 
لەالی  لەمالشەوە،  بەاڵم  هەیە،  خۆیان  دیاری 
سەیر  و  سەرنجڕاكێش  زۆر  شتێكی  هیۆم 
دەگۆڕێت  ئەزمونگەرایی  سەرتاپای  كە  هەیە 
تیۆرێك  دەبەخشێت،  پێ  نوێی  هێزێكی   و 
عەتفدا،  )واو(ی  لەنێو  پێوەندییەكان،  لەبارەی 
ڕاستە هەموو ئەوانە لەالی هەریەك لەبرتراند 
لە  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام  وایتهێددا  ڕاسل  و 
ئاست پۆلێنكردنە مەزنەكاندا هەر وەكو شتێكی 
لەو  تەنانەت  دەمێنێتەوە،  پەراوێز  وشك  و 
كاتەشدا كە دەبێتە سرووشبەخشی لۆژیك و 

ئەپستمۆلۆژیایەكی نوێش.
ڕاستە برگسۆن لەسەر شێوازی فەڕەنسیدا 
فەلسەفەوە،  مێژووی  نێو  چووبووە  ڕۆ 
تێی  ئەستەمە  تێدایە  شتێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
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هەژانێك  سایەیەوە  لە  شێوەیەك  بگەین، 
هەموو  هاوپەیمانێتیی  دەكات،  دروست 
كینەیەكی  نەیارەكانە، شوێنی ڕق و  دژكار و 
تیۆری  لەنێو  كە  ڕادەیەی  بەو  ئەوەش  زۆرە، 
گونجاو  فرەبەیەكەوە  و  فرەسەیرورەتی 
بابەتی  لەنێو  ئەوەندە  مومارەسەییدایە،  و 
وا  ئایا هەر  ئەی سپینۆزا؟  نییە.  دەیموومەتدا 
سانایە لەنێو پاشماوەی دیكارتیزمدا ئەم شوێنە 
گەورەیەی پێ  ببەخشین؟ تەنیا لەبەر ئەوەی لە 
هەموو الیەكەوە ئەم شوێنە پڕ دەكاتەوە و هیچ 
مردووێكی زیندووی ئاواش نییە وەكو ئەو، بەم 
هەموو هێزەوە گۆڕەكەی خۆی هەڵبداتەوە و 
بەم ڕوونی  و ئاشكراییەش هاوار بكات و بڵێت: 

من لە ئێوە نیم؟
سپیۆزا ئەو كەسەیە كە بەپێی پێوەرەكانی 
مێژووی فەلسەفە بێت، زۆر بە جیددییانە كارم 
لەسەر كردووە، هەر ئەویش بوو لە كەسانی تر 
زیاتر هەستی ئەوەی پێ  بەخشیم هەرچەندەی 
مرۆڤ بێت بیخوێنێتەوە، ئەوەندە هەست دەكات 
بایەك لە دواوە دێت  و دوورت دەخاتەوە، بە 
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گەسكێكی ئەفسووناوییەوە دێت وات لێ دەكات 
وەكو ئاژەڵێك سواری نووسینەكان بیت. ئێمە 
لەسپینۆزا  نەكردووە  بەوە  دەستمان  هێشتا 

تێبگەین؛ منیش پێش هەموو كەسانی تر.
تەندروستییان  هزرڤانانە  ئەو  هەموو 
تەواو نییە، بەاڵم بە شێوەیەك ژیان دەبڕن و 
ناكەن،  دەبەزێنن كە جێگای سەرسامییە. كار 
جۆرێك  نەبێت.  پۆزەتیڤەوە  هێزێكی  بە  تەنیا 
لە پەرستنی ژیانیان لەال بەدی دەكەم )خەون 
ئەكادیمیای  بۆ  یادداشتێك  دەبینم  بەوەوە 
زانستە ئەخالقییەكان بنووسم، تا ئەوە پیشان 
بدەم كتێبەكەی لوكریس نابێت مۆری تاعوونی 
پێوە بنرێت و بەم شێوەیە ناو بنرێت، ئەم كارە 
مەسیحییانەوە  ئەو  لەالیەن  هەڵبەستراوەش 
شێوێنراوە كە گەرەكیانە ئەوە بسەلمێنن گوایە 
هزرڤانێكی خراپەكار، لە كۆتاییدا دەبێت خۆی 

لەنێو ئابڵووقە و ترسدا ببینێتەوە.(
ئەوتۆیان  پێوەندییەكی  هزرڤانانە  ئەو 
نەبێت،  سپینۆزا  و  نیچە  تەنیا  نییە،  بەیەكەوە 
هەیە.  بەیەكەوە  پێوەندییان  ئەوەشدا  لەگەڵ 
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وەكو ئەوەی شتێك بەخێرایی  و درەوشانەوەی 
شتێك  ئەوە  بێت،  تێپەڕ  نێوانیاندا  بە  جیاجیا 
لەنێو  یان  هەبێت،  هەندێكیاندا  لەنێو  نییە 
بۆشایی  لەنێو  بەڵكو  نەبێت،  تریاندا  هەندێكی 
بەشێك  ئێستا  بەڕاستی  كە  پانتاییەكدایە  و 
دیالۆگی  ئەوەش  ناهێنێت،  پێك  مێژوو  لە 
نێوان  دیالۆگی  بەڵكو  نییە،  مردووەكان  نێوان 
هەسارەكانە، لەنێوان ئەستێرەی زۆر جیاواز، 
سەیرورەتە جیاوازەكانیان كوتلەیەكی جوواڵو 
فڕینی  بپێكرێت،  دەبێت  كە  دەهێنن  پێك 

ئاڵوگۆڕكراو، ساڵی تیشكی.
دوای ئەوەی من قەرزەكانی خۆمم دابۆوە: 
نیچە و سپینۆزا لێم خۆش بوون، بۆیە زیاتر 
كتێبی تایبەت بە خۆمم دادەنا، پێم وایە ئەوەی 
لەالی من گرنگ بوو، وەسفكردنی ئەم شێوە 
نووسەرێك،  لەالی  یان  بوو،  هزر  نماییشەی 
یان بۆ خودی خۆی كاتێك ئەم وێنە كالسیكییە 
ئاوەژووی  فەلسەفە  كە  دەبێتەوە  دژكار 
كردۆتەوە و لەنێو هزردا بونیادی ناوە تاوەكو 

ملكەچی بكات  و ڕێگای كاركردنی لێ بگرێت.
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من نامەوێت ئەم ڕوونكردنەوانە بگێڕمەوە، 
ئەو شتانە  هەموو  داوە  هەوڵم  پێشتر  چونكە 
كریسول  میشێك  هاوڕێم  بۆ  نامەیەكدا  لەنێو 
كۆمەڵێك شتی زۆر  ئەو كەسەی  بكەم،  باس 

باش  و زۆر خراپی لەبارەی منەوە نووسیوە.
گتاری،  فیلیكس  من  و  دیداری  لە  جگە 
شتی تری زۆر هەیە. فیلیكس پێشتر خاوەنی 
كاری  لەنێو  بوو  دوورودرێژ  ڕابردووێكی 
خاوەنی  ئەو  دەروونشیكاریدا.  سیاسی  و 
بەاڵم  نەبوو،  فەلسەفییانە(  )ئامادەكردنێكی 
زۆر  و  فەلسەفەكار  سەیرورەتی  خاوەنی 
نەدەوەستا.  كاتێك  هیچ  بوو.  تر  سەیرورەتی 
مەزنیان  هەستێكی  هەن  كەم  كەسانێكی 
پێ  چركەیەكدا  هەموو  لە  بزاڤكردن  بە 
بەڵكو  نا،  پۆخڵی  بەردەوام،  جووڵەی  دەدام، 
بزاڤكردنێكی تەواو لە سایەی جووڵەیەكەوە كە 
پێی هەڵدەستا، وشەیەكی دەگوت، لەرینەوەی 
نوێی  تەولیفێكی  جارێك  هەموو  وەكو  دەنگی 
وەر دەگرت، ئەو بەردەوام هەر فیلیكس بوو، 
تێیدا  كە  بوو  شتێك  ناوی  نازناوەكەی  بەاڵم 

ڕووی دەدا، نەوەكو خودێك بێت.
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فیلیكس گتاری پیاوی كاری بەگرووپ بوو، 
دەستە و هۆز، لەگەڵ ئەوەشدا پیاوێكی تەنیایە، 
بیابانێكە پڕە لەم جیاوازییانە، بە هەموو هاوڕێ  
بە  كەس  زۆر  سەیرورەتەكانیەوە.  هەموو   و 
دووان  و پێكەوە كاریان كردووە، لە هەردوو 
برا گونكۆرەوە بیگرە تاوەكو دەگاتە ئیركمان-
شاتریان  و لوریل و هاردی، بەاڵم لێرەدا هیچ 

بنەما و شێوازێكی گشتی بوونی نییە.
داوە  هەوڵم  ڕابردوومدا  كتێبەكانی  لە  من 
بۆ  بكەم  دیاریكراو  مەراسیمێكی  وەسفی 
بیركردنەوە: بەاڵم ئەوكات هێشتا وەسفەكەی 
هزریی  پراكسیسكردنی  مانای  شێوەیە  بەم 
هاوار  كە  نەبێت  بەس  ئەوەی  )وەكو  نەداوە. 
بكەین: »بژی فرەیی« تاوەكو بیبڕین  و بیبەزێنین، 
بەڵكو دەبێت فرەیی ببڕین  و بیبەزێنین. ئەوەش 
جۆرەكان«  »بڕوخێت  بڵێین:  كە  نەبێت  بەس 
بەڵكو دەبێت بەكردەییانە بنووسین تاوەكو هیچ 

»جۆرێك« نەمێنێت…تاد( 
گتاریدا  فیلیكس  لەگەڵ  ئەوەش  هەموو 
جار  هەندێك  ئەگەرچی  دەبێت،  مومكین 
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ناپێكین.  ئامانجەكەمان  و  دەچین  سەرتیخیش 
المان  ئەوەی  بووین،  كەس  دوو  تەنیا  ئێمە 
گرنگ بوو كاركردن نەبوو پێكەوە، بەڵكو ئەو 
نووسین  لە  بریتییە  كە  بوو  سەیرە  ڕووداوە 
لەنێوان دوو كەسدا. وای لێ هات یەكێك وازی 
لەوە دەهێنا ببێتە »نووسەر«، ئەوەی لەنێوان 
نێو  بۆ  دەگوازرایەوە  هەبوو  دووانەشدا  ئەم 
یەكتری.  لە  بوون  جیاواز  كە  تر،  كەسانی 
بیابانەكە گەشەی دەكرد و دەكشا و فراوانتر و 
زیاتر دەبوو، بەاڵم هێدی هێدی پڕتریش دەبوو. 
ئەوە هیچ پێوەندیی بە قوتابخانە و بە كردەی 
زەینكردنەوە نەبوو، بەو ڕادەیەی پێوەندیی بە 
ئەم  هەموو  هەبوو.  دیدارەوە  چاوپێكەوتن  و 
زەواجی  سەیرورەت  و  چیرۆكی  چیرۆكانە، 
و  ناهاوسەنگ  گەشەكردنی  سروشت  و  دژە 

ئیزدیواجیەتی زمان  و دزینی هزر بوو.
من لەگەڵ فیلیكس ژیاوم، دزیم لە فیلیكس 
مندا  بەرانبەر  لە  ئەویش  هیوادارم  كردووە، 
كار  چۆن  دەزانی  كردبێت.  كاری  هەمان 
دەكەین؟ بۆیە ئەوە دووبارە دەكەمەوە، چونكە 
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لەالی من گرنگە. ئێمە پێكەوە كار ناكەین، بەڵكو 
لەنێوان دوو كەسدا كار دەكەین.

لە بارودۆخێكی لەم شێوەیەدا، كاتێك ئەم 
جۆرە لە فرەیی بوونی هەیە، مەسەلەكە دەبێتە 
جۆرێك لە سیاسەت، سیاسەتێكی »وردبینانە« 
لەوەی  دەڵێت: »بەر  فیلیكسیش  ئەوەی  وەكو 
ئێمە  هەبووە.«  سیاسەت  هەبێت،  كەینوونەت 
پێكەوە كار ناكەین، بەڵكو دانووستاندن دەكەین.
هەرگیز لەسەر هەمان ڕیتم نەبووین، بەڵكو 
بەردەوام لە ئینزیاحدا بووین: ئەوەی فیلیكس 
پێی دەگوتم، من دوای شەش مانگ ئینجا تێی 
ئەوەی  بێنم:  بەكاری  دەمتوانی  دەگەیشتم  و 
منیش بە ئەوم دەگوت، ڕاستەوخۆ تێدەگەیشت 
پێویستە،  من  بۆ  كە  لەوەی  بوو  خێراتر  و 

دواتریش ئا ئەوەتا دەگەیشتە شوێنێكی تر.
لەسەر  كارمان  بەیەكەوە  جار  هەندێك 
هەمان چەمك دەكرد، دواتر تێبینیی ئەوەمان 
یەك  وەكو  و  شێوە  یەك  بە  كە  دەكرد 
دەسگیرمان نەكردووە: بۆ نموونە بەم جۆرە 
یان  ئەندامەكانی،«  لە  داماڵراو  »جەستەی 
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كونە  لەسەر  كاری  فیلیكس  تر:  نموونەیەكی 
ڕەشەكان دەكرد23. ئەم چەمكە گەردوونناسییە 
ڕەشەكانە  كونە  ئەوە  ڕاكێشابوو.  سەرنجی 
دەتانپێكێت  و ڕێگاتان پێ نادات بێنە دەرەوە. 
بێینە  ڕەشەكان  كونە  لە  دەكرێت  چۆن 
كونێكی  قوواڵیی  لە  دەكرێت  چۆن  دەرەوە؟ 
ڕەشەوە دەست بە پەخش بكەین؟ فیلیكس ئەم 

پرسیارانەی دەكرد.
دەكرد:  سپی  دیوارێكی  لەسەر  كارم  من 
چۆن  چییە؟  شاشە  چییە؟  سپی  دیواری 
دەكرێت دیوار باڵو بكرێتەوە و ڕێگا بە هێڵی 
ڕاكردن بدرێت بۆ ئەوەی تێپەڕێت؟ ئێمە ئەم 
دوو چەمكەمان بەیەكەوە كۆ نەكردەوە، بەڵكو 
تێبینیی ئەوەمان كرد كە هەریەكێك لەم چەمكانە 
بەاڵم  دەچن،  یەكتری  بەرەو  لەخۆیانەوە  هەر 
بەدیاریكراوی بۆ بەرهەمهێنانی شتێك كە لەنێو 

هیچكامێكیاندا نەبوو.

23 - لێرەدا دیارە دولۆز دەیەوێت زاراوەی »كونی ڕەش« 

كە گەردوونناسەكان بەكاری دێنن، تەوزیف بكات.
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ڕەش  كونی  هەبوونی  ئەوەی  لەبەر 
بەوردی  زۆر  سپی،  دیواری  لەسەر 
خڕی  دەموچاوێكی  دەموچاو،  لە  بریتییە 
ئەوە  ڕەش،  چاوی  دوو  ڕوومەتسپی  و 
هێشتا بە دەموچاو ناچێت، بەڵكو ئەو ئامێرە 
دێنێت.  بەرهەم  دەموچاوێك  كە  دەبەستێت 
بە شێوەیەكی  كەچی مەسەلەكە سەرلەنوێ  
كۆمەڵگە  ئەو  هەڵدەداتەوە،  سیاسییانە سەر 
پێویستیان  كە  كامانەن  شارستانییەتانە  و 
بە هەڵكردنی ئەم ئامێرە هەیە؟ واتا تاوەكو 
بەرهەم بێنێت، واتا هەموو جەستە زیاتر بە 
ڕەمز بكات، بە هاوكاریی ئەم دەموچاوەوە 
چ  بۆ  بەاڵم  بكات،  ڕەمز  بە  سەریش 
دەموچاوی  دەكات؟  كارە  ئەم  مەبەستێك 
سەرۆك،  دەموچاوی  یان  خۆشەویستێك، 
دەموچاوی  ئیجتیراحی  ئاڕاستەكردنی 
ئەم  بكەین،  سیاسی  فیزیاییانەی  جەستەی 
شتانە ڕاستەوخۆ لەخۆیانەوە ڕوو نادەن، ئا 
سێ   خاوەنی  كەم،  بەالیەنی  فرەیی،  ئەوەتا 



149فــەلســــەفــە

ڕەهەندە، گەردوونی  و ئێستاتیكی  و سیاسی.
ئێمە  ناهێنین،  بەكار  مەجاز  هەرگیز  ئێمە 
ناڵێین: »وەكو« كونی ڕەش لەنێو گەردووندا، 
وێنەدا،  لەنێو  سپی  تابلۆیەكی  »وەكو«  یان 
دێنین،  بەكار  گوێزەرەوە  موفرەداتی  بەڵكو 
واتا لەنێو كایەی خۆیدا هەڵكێشراوە بۆ ئەوەی 
»دەموچاو«  چەمكێكی  شوێنگەی  سەرلەنوێ  
فرمانێكی كۆمەاڵیەتی  و »دەموچاوی« وەكو 
بكاتەوە. بگرە لەوەش خراپتر، تاكەكان بۆ نێو 
كونە ڕەشەكان پاڵ نراون و لەسەر دیوارێكی 

سپی چەقێنراون.
دیاریكراو  شوناسی  مرۆڤ  ئەگەر  ئەوەیە 
بێت، ئەرشیفكراو بێت، ناسراو بێت، ڕێكخەرێكی 
دەكات  كار  ڕەش  كونێكی  وەكو  ناوەندییە، 
و  دەماڵێت  بێچوارچێوە  سپیی  دیوارێكی  و 
بە شێوەیەكی حەرفییانە  ئێمە  دەدات.  گەسك 
دەدوێین. گەردوونناسانیش بیر لەوە دەكەنەوە 
پاشماوەی  لەنێو  دەشێت  كردارەكییانە  بە  كە 
هەسارەكاندا، كونی ڕەشی هەمەجۆر بەیەكەوە 
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ببنەوە...  كۆ  مەزندا  زۆر  كونێكی  تاكە  لەنێو 
دیوارێكی سپی-كونێكی ڕەش.

بۆ  بااڵیە  نموونەیەكی  ئەوە  من  ڕای  بە 
نە  نێوانمان،  كاری  ڕێكخستنی  شێوازی 
بەڵكو  بەیەكەوەدانیشتنە،  نە  و  هاوسێیەتییە 
ڕەت  كەسدا  دوو  نێوان  بە  شكاوەیە  هێڵێكی 

دەبێت، زۆربوونێكی ئەختەبووتییە.
»پێكان«  یان  »گرتن«  شێوازی  ئەوە 
ــ ئاپ« بوو. نەخێر، وشەی »شێواز«  »پیك 
مادام  ئاپ«  ــ  »پیك  بەاڵم  خراپە،  وشەیەكی 
لەوە  دامهێناوە،  من  وشەیەكە  ئەوە  كارە، 
دەترسم وازییەكی زێدەڕۆیانە بێت لەسەر وشە 
ـ ئاپ« تەتەڵەیە. هیچ  و لەبارەی وشەوە. »پیكـ 
بەهایەكی نییە، تەنیا بە دژكاری نەبێت لەگەڵ 
»بڕین«، »كات-ئاپ«، »بورو« نەبڕین  و نە 
گلوازە و نە هەڵدانەوە، بەڵكو هەڕەشەیەكە بەپێی 
ڕەهەندی گەشەسەندوو بە »الیك ــ ئاپ« یان 
دزینی دووانە یان گەشەكردنێكی ناهاوسەنگی 
نێوان دوو كەس ئەنجام نادرێت، بەڵكو لەنێو 
تردا  ئەوی  بەنێو  هەریەكەیان  كە  وا  هزری 
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كۆچ دەكات بەپێی هێڵێك یان كۆمەڵێك هێڵی 
نییە و  یان دووەمیاندا  یەكەمیان  لەنێو  كە  وا 

»بارستایی«یەك لەگەڵ خۆیدا دەبات.
نامەوێ  بیر لە شتەكانی ڕابردوو بكەمەوە. 
ئێمە، من  و فیلیكس گتاری ئێستا وا خەریكی 
خەریكە  گەورەین،  كتێبێكی  تەواوكردنی 
كاری  دەبینین،  ئەوە  24دوای  دەبێت،  تەواو 
لەبارەی  قسە  دەمەوێت  كەواتە  دەكەین.  تر 
ئەم شتانەوە بكەم كە ئێستا پێی هەڵدەستین، 
هەموو ئەو بیرۆكانە لەالی فیلیكسەوە هاتوون، 
لە الیەنی فیلیكسەوە »كونی ڕەش، سیاسەتی 
ئەبستراكت…. ئامێری  كۆچكردن،  وردبینی، 
تاد« ئەوە چركەیە، ئێستا یان هەتاهەتایێ  بۆ 
پراكسیسكردنی شێواز: من  و تۆ دەتوانین لە 
لەگەڵ  تر  الیەنێكی  لە  یان  تر،  بارستاییەكی 
بیرۆكەكانی تۆدا بەكاری بێنین، بە شێوەیەك 

24 - مەبەستی لەم كتێبە، کتێبی: »هەزار هەوراز«ە، كە لە 
ساڵی1980دا نووسراوە، دوای ئەوەش هەر دیسان لەگەڵ 
فیلیكس گتاری كتێبێكی تری هاوبەشیان نووسیوە بە ناوی 
»فەلسەفە چییە؟« كە بەشی یەكەمی لەنێو ئەو كتێبەدا باڵو 

كراوەتەوە.
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شتێك بەرهەم بێنین كە هیی كەسمان نەبێت، 
بەڵكو لەنێوان »2، 3، 4….تاد« بێت.

چیتر شتێك نەماوە لە شێوەی » كەسێك 
فاڵن  ئیمزای   « دەكات«،  ڕاڤە  تر  كەسێكی 
كەس«. یان » دولۆز قسە لەبارەی دولۆزەوە 
دەكات«، » ئیمزای ئەنجامدەری دیدارەكە«...
تاد. بەڵكو دولۆز قسە لەبارەی فیلیكس گتاری 

دەكات، » ئیمزای تۆ”.
بەم شێوەیە دیالۆگ دەبێتە كارێكی ڕاستەقینە 
لە الیەنی » فاڵنەوە« دەبێت ئاڕاستەكان زیاتر 
بازنەیەك  هەموو  الیەكاندا  لەپێناو  بكەین، 

بشكێنین.

تێبینی:
سەر  وەرگێڕدراوەتە  لێرەدا  دەقەی  ئەو 
زمانی كوردی، لەالیەن »كازم جیهاد«ەوە لە 
گۆڤاری  لە  عەرەبی  و  كراوەتە  فەڕەنسییەوە 
دەقە  ئەم  خودی  كراوەتەوە،  باڵو  )نزوی(دا 
لەالیەن دولۆز خۆیەوە هەڵبژێردراوە بۆ ئەوەی 
وەر بگێڕدرێتە سەر زمانی عەرەبی. ئەم دەقە 
خۆی لە ئەسڵدا ناوی نییە! وەرگێڕی عەرەبی 
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ئەو  هەر  ئێمەش  داناوە،  بۆ  ناوەكەی  خۆی 
ناوەمان بۆی داناوەتەوە، بەاڵم دەبێت ئاماژە 
بۆ ئەوەش بكەین كە ئەو دەقە بەشی یەكەمی 
كە  دێنێت،  پێك  »وتووێژ-محاورات«  كتێبی 
تێیدا كلێر بارنێ ڕۆڵی وتووێژكەر دەبینێت  و 
دولۆز دەدوێنێت، ئەم كتێبە ساڵی1977 باڵو 
كراوەتەوە، بەاڵم وەكو ئەوەی لێرە لەنێو ئەم 
دەقەشدا دیارە، لە شێوەی وتار داڕێژراوەتەوە 
سەرەكییەكانی  الیەنە  لە  باس  دولۆز  تێیدا   و 
فیلیكس  بە  پێوەندیی  خۆی  و  بیركردنەوەی 
گتارییەوە دەكات. لێرەدا پێویستە زۆر سوپاسی 
بە  كە  بكەم  هاوڕێم  سوبحی25«ی  ئازاد   «
بەراوردی  بەشەدا چۆتەوە  و  ئەم  وەرگێڕانی 
كردۆتەوە  و هەندێك تێبینی  و سەرنجی گرنگی 

خستە ڕوو.
بیرمەندێكی  و  ڕەخنەگر  و  شاعیر  سوبحی،  ئازاد   -  25
كۆچی  سلێمانی  شاری  لە   )2014( ساڵی  لە  كوردە، 
دوایی كردووە. لە ماوەی نێوان سااڵنی 2002 بۆ 2004 
پێكەوە لە ڕۆژنامەی هاواڵتی نووسینگەی هەولێر كارمان 
دەكرد، دەبێت ئەو كات لەو سااڵنە بەم دەقەدا چووبێتەوە 
ژمارەكانی  لە  یەكێك  لە  چونكە  كردبێتەوە،  بەراوردی  و 
ئێستا  كە  كراوەتەوە،  باڵو  كاتیش  ئەو  گۆڤاری سەردەمی 

ژمارەی گۆڤارەكە و ساڵی باڵووبوونەوەیم لەیاد نییە.
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بەشی چوارەم

سارتەر مامۆستام بوو
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“دولۆز بونیادگەر نەبوو، فینۆمینۆلۆژیست 
فەلسەفەی شیكاری  نەبوو،  هایدگەری  نەبوو، 
هەروەها  نەكردبوو،  هاوردە  ئەنگلۆ-ئەمریكی 
بیریارێكی لیبڕاڵی و ئەخالقییش نەبوو بەرگری 
لە مافی مرۆڤ بكات، ئەو هەر خۆی بەتەنیا 

جەمسەرێكی فەلسەفی بوو.« )ئاالن بادیۆ(
بێ   نەوەكان  گەورەیە  چەند  خەمێكی 
مامۆستا بن. مامۆستایانی ئێمە هەر تەنیا ئەو 
مامۆستا ئاساییانە نین، چونكە ئێمە پێویستیمان 
تەمەنی  دەگەینە  كاتێك  هەیە.  مامۆستا  بە 
ئەو  ئێمە  مامۆستایانی  پیاوێتی،  و  پێگەیشتن 
كەسانەن كە جیدییەتێكی ڕیشەییمان بەسەردا 
تەكنیكی  چۆن  دەزانن  ئەوانەی  دەسەپێنن، 
شێوازی  و  دادەهێنن  ئەدەبی  یان  هونەری، 
كە  دەدۆزنەوە  بیركردنەوەمان  گونجاوی 
لەگەڵ نوێگەریی ئێمەدا تەبا بێت، مەبەستمان 
لە  پڕ  سەركێشییە  لەپاڵ  ئاستەنگییەكانمانە 

هاشوهووشەكانمان.
هونەری  بەهای  یەك  تەنیا  دەزانین  ئێمە 
بەهای  یەك  تەنیا  هەر  بگرە  هەیە،  بوونی 
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وەكو  یان  یەكەم«  هەیە: »دەستی  ڕاستەقینە 
موزیكی  و  ئەسڵی  جیدییەتی  دەڵێین  ئەوەی 

بچووك كە بانگەشەی بۆ دەكەین.
سارتەر بۆ ئێمە كەسێكی لەو جۆرە بوو، بۆ 
ئەو نەوەیەی لە كاتی ئازادكردنی فەڕەنسا لە 
دەستی نازییەت، تەمەنیان هەر بیست ساڵێك 
دەبوو. لەو كاتەوە ئەو دەیزانی چ شتێكی تازە 
دەڵێت. باشە خۆ ئەگەر سارتەر نەبووایە، كێ  
ئێمەی فێری شێوازی نوێی بیركردنەوە دەكرد؟ 
هەرچەندە  میرلۆپۆنتی  كارەكانی  چونكە 
لە چەند  بەاڵم  بووبن،  قووڵیش  و  درەوشاوە 
الیەنێكەوە مۆركی مامۆستایەتی و پاشكۆیەتیی 

سارتەری پێوە دیار بوو.
مرۆڤی  كیانی  خۆیەوە  باشیی  لە  سارتەر 
تایبەت  ناوجودی  دەكرد،  وەسف  ناوجود  بە 
ئەوەی خۆی  یان وەكو  لە جیهان.  بە كونێك 
دەیگوت، دەریاچەی بچووك لە نەهلیستییەت. 
دەكات  تەماشای  وا  میرلۆپۆنتی  كاتێكدا  لە 
بەوەش  تەییاتی سادە.  تەییات،  لە  بریتییە  كە 
وجودییەتی  لە  چاوتیژ  و  پتەو  وجودییەتی 

نەرمونیان و خۆپارێز جیا كرایەوە.
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جار  هەندێك  بەداخەوە!  كامۆ،  بەاڵم 
ڕۆحگەورە بوو و ڕووەو چاكەخوازی هەنگاوی 
دەنا، هەندێك جاری تریش عەبەسییكەی پلە دوو 
بوو. كامۆ سەر بە بیرمەندە نەفرەتلێكراوەكانە، 
بۆ  ئێمەی  كامۆ  فەلسەفەكەی  هەموو  بەاڵم 
الی الالند و مایرسۆن دەبردەوە، بەرەو الی 
ئەو نووسەرانەی كە لەالیەن كەسانی خاوەن 
بڕوانامەی بەكالۆریا ناسراو بوون. لە كاتێكدا 
ئەوەی لەالیەن سارتەرەوە دەهات، بابەتی زۆر 
نوێ  بوون، شێوازێكی زۆر نوێ  و شێوازێكی 
تازە و پڕ لە دژكاری و ناكۆكی و شەڕانگێز لە 

خستنەڕووی كێشەكاندا.
ڕزگاركردن  سەركێشی  و  ئاڵۆزی  لەنێو 
ئێمە  سەرلەنوێ   ئاواتەكاندا،  و  هیوا  و 
ڕۆمانی  كافكا،  دۆزییەوە:  شتێكمان  هەموو 
ئەمریكی، هۆسرڵ، هایدگەر، لەبەر ئەوە نا كە 
بوو،  فەلسەفەكاری  سیفەتی  خاوەنی  سارتەر 
ئەوەی  لەبەر  بەڵكو  تۆتالیتار،  بلیمەتییەكی 
دەیزانی چۆن شتی تازە دادەهێنێت. نماییشی 
یەكەمی شانۆگەری )مێش(، سەرهەڵدانی كتێبی 
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لەبارەی  وانەبێژییەكەی  نەبوون(،  و  )بوون 
)وجودییەت وەكو ڕێبازێكی مرۆڤانە(، هەموو 
ئەوانە ڕووداوی مەزن و گەورە بوون، ئێمەش 
دوورودرێژ،  شەوی  چەندین  تێپەڕینی  دوای 
تەبایی  و  تەماهی  چۆن  دەبووین  ئەوە  فێری 
لەنێوان بیركردنەوە و ئازادیدا دروست بكەین.

لە  شێوەیەك  بە  ئازادەكان،  بیرمەندە 
بۆیە  گشتییەكانن،  مامۆستا  دژی  شێوەكان 
دژكاری  بە  پێویستی  سۆربۆنیش  تەنانەت 
هەیە و قوتابییانیش ئامادە نین بەجوانی گوێ  
لە مامۆستاكانیان بگرن، تەنیا ئەو كاتە نەبێت 
خۆیدا  كاتی  لە  هەیە.  تریان  مامۆستای  كە 
تاوەكو  مامۆستا،  ببێتە  هێنا  لەوە  وازی  نیچە 
سارتەریش  ئازاد،  هزرڤانێكی  ببێتە  بتوانێت 
هەر لەو جۆرە بوو، بەاڵم لە سیاقێكی تر و لە 

دەروازەیەكی تردا.
تایبەتمەندییان  دوو  ئازادەكان  بیرمەندە 
هەیە: جۆرێك لە یەكێتی كە لە هەموو حاڵەتێكدا 
بەدوایانەوەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا جۆرێك لە 
شڵەژانیشیان هەیە، جۆرێك لە ئاژاوەی جیهان 
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بۆیە  دەدوێن.  لەنێویدا  و  دەترسن  لێی  كە 
خۆیانەوە  ناوی  بە  تەنیا  ناكەن،  قسە  ئەوانە 
نەبێت، بەبێ  ئەوەی لە هیچ شتێك بێزار بن، لە 
كاتێكدا لەنێو جیهاندا سرووشبەخشی شێوەی 
شایانی  كە  ڕووت،  هێزی  خاون،  ئامادەگیی 

نماییش و نواندنن.
)ئەدەب  كتێبی  لەنێو  هات  سارتەر  دواتر 
نووسەری  بااڵی  نموونەی  وێنەی  چییە؟(دا 
كێشا: »نووسەر جیهان وەكو خۆی بەدەست 
بۆن  عارەقە و  لە  پڕ  نەكواڵوی،  بە  دێنێتەوە، 
ئازادیدا  بنەمای  لەسەر  تاوەكو  بۆگەنی، 
ئەوەندە  هەر  بكات.  ئازادییەكانی  پێشكەشی 
بەس نییە ڕێگا بە نووسەر بدەین ئازاد بێت لە 
گوتنی هەموو شتێكدا! ئەو پێویستە لەسەری بۆ 
خەڵكێك بنووسێت كە ئازادن لە گۆڕینی هەموو 
شتێكدا، ئەوەش مانای وایە جگە لە لەناوبردنی 
دیكتاتۆریەتیش  بدات  هەوڵ  دەبێت  چینەكان، 
نوێ   چوارچێوەكان  بەردەوام  و  ببات  لەناو 
بكاتەوە و بەردەوامیش سیستەم هەڵگێڕێتەوە 
بە  دەبێت.  چەقگیر  خەریكە  دەزانێت  كاتێك 
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یەك وشە، ئەدەب بریتییە لە ماهیەتی خودی، 
شۆڕشێكی  نێو  بخاتە  كۆمەڵگا  دەتوانێت  كە 

بەردەوامەوە”.
سارتەر هەر لە سەرەتاوە وێنای نووسەری 
تەنیا  تر  مرۆڤەكانی  وەكو  كە  كردووە  وا 
لەمیانەی تێڕوانینی بۆ ئازادییەكانیاندا هەنگاو 
دەنێت. هەموو فەلسەفەیەك تێكەاڵو و ئاوێتەی 
دەسبەرداری  كە  دەبێت  تێڕامانكاری  بزاڤێكی 
نابێت،  نوێنەرایەتی  بیرۆكەی  ڕەتكردنەوەی 
خۆی،  نوێنەرایەتی  سیستەمی  خودی  بگرە 
فەلسەفە دێت شوێنگەكەی دەگۆڕێت، شوێنگەی 
دائیرەی حوكمكردن دەگوازێتەوە، تاوەكو لەنێو 
جیهانێكی ڕەنگاوڕەنگی زیاتر جێگیر ببێت كە 

دەكەوێتە پێش حوكمدان و پێش نمایندەیی.
ڕەت  نۆبڵی  خەاڵتی  دواییانە  بەو  سارتەر 
كردەوە، ئەوەش بەردەوامبوونە لەسەر هەمان 
كە  ئەوەی  بیرۆكەی  لە  ترس  هەڵوێست، 
بەڕاستی شتێك بكات، تەنانەت ئەگەر بەهایەكی 
ڕوحییش بێت، یان وەكو ئەوەی خۆی دەڵێت 

ببێتە پاشكۆی دەزگا و دامەزراوەكان.
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بیرمەندی ئازاد پێویستی بە جیهانێك هەیە 
بە الیەنی كەم ڕێژەیەك لە ئاژاوەی تێدا بێت، 
تەنانەت ئەگەر هیوا و بڕوایەكی شۆڕشگێڕانەش 
بێت، تۆی شۆڕشێكی بەردەوام. لەالی سارتەر 
ڕزگاركردنەوە  بە  پێوەندیی  هەیە  شتێك 
تایبەت  و  پەیوەست  ئاواتێكی  و  هیوا  هەیە، 
ئەو  ئومێدەكانی  بێ   هیوا  ڕزگاركردن،  بە 
جەنگی  لەمیانەی  سارتەر  بۆیە  چركەساتە. 
جەزائیرەوە توانیی شتێك لە خەباتی سیاسی 
و شڵەژانی ڕزگاركەرانە بدۆزێتەوە، ئەوكاتیش 
لەنێو ڕەوشێكی ئاڵۆزدا، ئاڵۆز لەوەی ئێمە چیتر 
سەركوتكراو نەبووین، بەڵكو ئەوانەی دەبووایە 

لە دژی خۆیان هەڵبگەڕێنەوە.
ئاه، ئەی گەنجەكان، هیچ شتێك نەمایەوە، 
تەنیا كوبا و پیاوانی پارتیزانی فەنزویلال نەبێت!
لە  گەورەترە  هەیە  شتێك  لێرەدا  بەاڵم 
یەكێتیی بیرمەندی ئازاد، ئەویش یەكێتیی ئەو 
دەگەڕێن،  مامۆستادا  بەدوای  كە  كەسانەیە 
ئەوانەی مامۆستایان دەویست و نەیاندەتوانی 
لەنێو ئەو جیهانە شڵەژاوەدا پێی بگەن. سیستمی 
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بەسەر  نوێنەرایەتی  سیستەمی  ئەخالقی، 
بۆمبی  لە  ترسەی  ئەو  تەنانەت  داخرا،  ئێمە 
ئەتۆمیش هەبوو، لەالی ئێمە وەكو ترسێك لە 
بۆرژوازیەت خۆی پیشان دەدا. واتا لەسەرمانە 
وەكو  شاردان  دی  تیلهارد  وەكو  كەسانێكی 
مامۆستای بیركردنەوە بە گەنجەكان بناسێنین. 
دەست  ئەوانەمان  هەموو  دوای سارتەر  ئێمە 
كەوت كە مافی خۆمان بوو، نەوەكو هەر تەنیا 
سیمۆن فایل، بەڵكو سیمۆن فایلی مەیموونیش.

لەبەر ئەوە نا كە ئێستا هیچ شتێكی تازەی 
شتەكان  هەموو  با  نییە،  ئەدەبدا  لەنێو  قووڵ 
ڕۆمانی  بڵێین:  و  بكەین  یەكتری  تێكەاڵوی 
گێڕانەوەكانی  غۆمیرۆفیتش،  كتێبەكانی  نوێ ، 
لیڤی ستراوس،  كلۆسۆفسكی، سۆسیۆلۆژیای 
گاتی،  دی  و  جینێ   جان  شانۆگەرییەكانی 

فەلسەفەی سێتی میشێل فوكۆ و ...
كە  ئەوەیە  نییە،  دیار  ئەمڕۆ  ئەوەی  بەاڵم 
ئەوانە  هەموو  چۆن  زانیویەتی  سارتەر  ئایا 
پێشتر  نەوەی  لەنێو  و  دەكاتەوە  كۆ  پێكەوە 
بەرجەستەیان دەكات، ئەوەش مەرجی هەموو 
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دەتوانێت شتەكان  كە  تۆتالیتاریستە  كەسێكی 
ئەو كەسەی سیاسەت  بكاتەوە،  كۆ  لە خۆیدا 
ویست  و  ناوشیاری  و  سێكس  و  خەیاڵ  و 
كۆ  مرۆڤدا  گشتییەكانی  مافە  لەنێو  بەیەكەوە 

دەكاتەوە.
دەیگوت:  كافكاوە  لەبارەی  سارتەر 
»كارەكانی كاردانەوەیەكی ئازاد و یەكگرتوون 
مەسیحی-یەهوودیی  جیهانی  ئاست  لە 
لە  بریتین  ڕۆمانەكانی  ئەوروپا،  ناوەڕاستی 
مرۆڤێكی  وەكو  گونجاندن  ڕەوشی  بەزاندنی 

یەهوودی، چیكی، گوتاربێژێكی ڕیزپەڕ.
بریتین  كارەكانی  خۆیشی  سارتەر  بگرە 
بۆرژوازی  جیهانی  بە  بەرانبەر  كاردانەوە  لە 
وەكو ئەوەی لەالیەن شیوعیەتەوە خراوەتە بەر 
تایبەتیی  ڕەوشی  لە  گوزارشتە  ئەوە  پرسیار، 
كۆنە  و  بۆرژوازی  ڕۆشنبیرێكی  وەكو  خۆی 
مامۆستایان و گوتاربێژێكی  قوتابییەكی خانەی 
ناشیرین -مادام سارتەر زۆر  پیاوێكی  و  ئازاد 
ئەو شتانەی  ناساندووە- هەموو  وا  جار خۆی 
لەنێو كتێبەكانیدا دەر دەكەون و ئاوەژوو دەبنەوە.
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بەداخەوە! ئێمە وا قسە لەبارەی سارتەرەوە 
سەردەمانێك  بە  سەر  ئەوەی  وەكو  دەكەین 
ملمالنێی  لەنێو  كاتێكدا  لە  تێپەڕیوە،  كە  بێت 
ئێستادایە،  ملكەچیی  و  ئەخالقی  سیستەمی 
زۆرتر پێدەچێت ئێمە تێپەڕ بووبین. بە الیەنی 
بەبێ   دەدات  پێ  ڕێگامان  سارتەر  كەمەوە 
چاوەڕوانی  ئاشكرا،  و  ڕوون  ناونیشانێكی 
كاتێك  بكەین،  ئاییندەیی  چركەساتی  هەندێك 
هزر سەرلەنوێ  خۆی پێك دێنێتەوە و پێكهاتە 
هێزێكی  وەكو  دادەڕێژێتەوە  تۆتالیتارییەكانی 
بەكۆمەڵ و تایبەت بەیەكەوە. هەر بۆیە سارتەر 

بە مامۆستای ئێمە دەمێنێتەوە.
عەقڵی  لە  )ڕەخنە  سارتەر  كتێبی  دوا 
گرنگترین  و  جوانترین  لە  یەكێكە  دیالیكتیكی( 
ئەو كتێبانەی كە لە سااڵنی ڕابردوودا سەریان 
هەڵداوە. ئەم كتێبە دێت كتێبی )بوون و نەبوون( 
داخوازییە  ئەوەی  مانای  بە  دەكات،  تەواو 
خودێتیی  تەواوكردنی  بۆ  بەكۆمەڵییەكان 

تاكەكەس دێن.
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كاتێك ئێستا سەرلەنوێ  بیر لە كتێبی )بوون 
و نەبوون( دەكەینەوە، تاوەكو جارێكی تر ئەو 
سەرسووڕمانە دەسگیر بكەینەوە كە لەمیانەی 
فەلسەفەدا  گەورەیەی  تازەكردنەوە  ئەم 
لە  باشتر  ئێستا  ئێمە  كردبوو.  دەسگیرمان 
هایدگەر  و  سارتەر  نێوان  پێوەندییەكانی 
پاشكۆبوونەی  ئەو  بەتایبەتییش  تێدەگەین، 
بۆ هایدگەر هەندێك كێشەی وەهمی بوون و 

لەسەر خراپ لێكحاڵیبوون دامەزراوە.
نەبوون(دا  و  )بوون  كتێبی  لەنێو  ئەوەی 
جێگای سەرنجی ئێمە بوو و ئێمەی وروژاند، 
بریتی  بوو،  سارتەرییانە  پرسێكی  تەنیا  هەر 
بوو لە پێوانەكردنی ڕادەی بەشداریی سارتەر، 
هەر وەكو تیۆریی نیازخراپی، كە تێیدا وشیاری 
خەرج  خۆی  زیادەكانی  هێزە  خۆیدا  لەنێو 
شتێك  و  نەبن  شتەكان  كە  لەوەی  دەكات 
بوونی هەبێت كە ئەو نییە و تیۆریی ئەوی ترە، 
چونكە هەر تەنیا تێڕوانینی خەڵكانی تر بەسە 
بۆ ئەوەی ببێتە هۆی هەژاندنی جیهان لەژێر 
تیۆریی  و  بدزرێت  لێم  بكات  لێ  وای  و  مندا 
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هەڵوێستەكانی  لەمیانەی  بەخۆی  كە  ئازادی 
لەپاڵ  دەكێشێت،  خۆی  سنووری  خۆیەوە 
دەروونشیكاریی وجودیدا، كە تێیدا بە كۆمەڵێك 
ژیانی  لەنێو  دەگەین  تاك  بنەڕەتیی  خەیاراتی 

بینراویدا.
نموونەی  و  چییەتی  جارێكیش  هەموو 
نماییشكراو دەچنە نێو پێوەندیی لێكدراوەوە، كە 
سیما و شێوازێكی نوێ  بە فەلسەفە دەبەخشن. 
شاگردی چاخانە و كچی دڵدار و پیاوی ناشیرین، 
ـ لێرە  ـ بیارـ ـ كەـ ـ هەرگیزـ  بەتایبەتییش هاوڕێمـ 
ــ نەبووە، ئەوانە ڕۆمانی ڕاستەقینەی نێو كاری 
ماهییەتەكانیش  ڕادەی  و  دێنن  پێك  فەلسەفی 
لە  وجودییەكان.  نمایندە  ڕیتمی  سەر  دەخاتە 
هەموو شوێنێكدا لێكدراوێكی سێنتاكسیی توند 
لە شكان دروست كراون،  دەدرەوشێتەوە كە 
ئەو دوو شتەمان بیر دەخەنەوە كە كۆنتڕۆڵی 
سارتەریان كردووە: دەریاچەكانی نا وجود و 

شلی و چەوریی ماددە.
هەواڵێكی  نۆبڵ  خەاڵتی  ڕەتكردنەوەی 
هەوڵ  هەیە  یەكێك  كۆتاییدا  لە  بوو.  خۆش 
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موفارەقەیەكی  كە  بكات  ڕاڤەی  وا  نادات 
ئازاد،  بیرمەندێكی  نووسەرێك،  خۆشی 
گشتی  نماییشكردنی  و  تەشریفات  قبووڵی 
فێڵباز ویستیان سارتەر  ناكات. زۆر كەسی 
ببەن:  خودی  دژكاریی  و  ناكۆكی  بەرەو 
لەبەر  تووڕەیە،  وایە  پێیان  هەن  خەڵكانێك 
ئەوەی خەاڵتەكە زۆر درەنگ هات و ڕەخنەی 
ئەوە دەگرن كە بەهەرحاڵ ئەو خەاڵتە شتێك 
نییە گاڵتەی پێ بكرێت و سەركەوتنی ئەویش 
بۆرژوازییانە  سەركەوتنێكی  وەكو  هەر 
دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  و  دەدەنەوە  لێك 
عاقاڵنە  كارێكی  خەاڵتە،  ئەم  ڕەتكردنەوەی 
نییە و پێشنیاریش دەكەن كە وەكو خەڵكانی 
ڕەت  خەاڵتەكە  كە  ئەوانەی  بكات،  تر 
دەكەنەوە، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا قبووڵیانە 
كاری  لەپێناو  پارەكە  كۆتاییدا  لە  ئەگەر  و 

خێرخوازیشدا خەرج بكرێت.
ترسێنەرە  وتووێژكارێكی  سارتەر  دیارە 
نزیك  لێی  پێویست  لە  زیاد  نییە  باش  و 
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بێ   نییە  بلیمەتییەك  هیچ  بكەوینەوە، 
بێت،  خۆی  گاڵتەئامێزانەی  الساییكردنەوەی 
بەاڵم چ جۆرە الساییكردنەوەیەكی گاڵتەئامێز 
خۆی  پیرەمێردێك  ببێتە  چاكەخوازانەیە؟  و 
مەرجەعێكی  بگونجێنێت؟  ڕەوشەكە  لەگەڵ 
ڕۆحی جوان؟ یان دەیەوێت خۆی بكاتە شێتی 
ڕزگاركردن؟ خۆی وەكو ئەكادیمییەك ببینێت، 
یان خەون بەوەوە ببینێت یەكێكە لە شەڕڤانانی 
ڤەنزویلال؟ ئەوەی جیاوازیی چۆنایەتی نابینێت، 
زیندەگیی  جیاوازیی  بلیمەتیدا،  لە  جیاوازی 
نێوان ئەو دوو هەڵبژاردە و ئەو دوو جۆرە لە 
باشە سارتەر  گاڵتەئامێزانە؟  الساییكردنەوەی 
بۆ چ شتێك وەفادار بوو؟ بەردەوام بۆ هاورێی 
ئەوە  نەبووە.  ــ  لێرە  ــ  ــ هەرگیز  ــ كە  بیار  ــ 
چارەنووسی ئەم نووسەرەیە وا بكات لە كاتی 
تەنانەت  تێپەڕێت،  پاك  هەوای  قسەكردندا 
ئەگەر ئەو هەوا پاكەش، هەوای مەبەست بێت 

و هەڵمژینیشی زەحمەت بێت.
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كراوەتەوە.
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چاپی یەكەم، 1997، دەزگای چاپ و پەخشی ڕێبین.

2. قوتابخانەی فرانكفۆرت، نووسینی: فیل سلیتەر، 

وەرگێڕانی: نوری بێخاڵی و ڕێبین ڕەسوڵ و ئیسماعیل 

كوردە، 2002، سەنتەری نما.

3. سیستەمی سیاسی، هزر و فەلسەفەی سیاسی، 

یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  نووسینی: 

2003، وەزارەتی ڕۆشنبیری ــ سلێمانی.

ڕێبین  نووسینی:  مۆدێرن،  و  فەلسەفە   هیگڵ...   .4

ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2003، دەزگای چاپ 

و پەخشی ڕێبین.

لێكۆڵینەوەیەكی  هەڵوەشاندنەوەگەرایی،   .5

ڕەخنەیی، نووسینی: پییر. ڤی. زیما، وەرگێڕانی: ڕێبین 

سوبحی،  ئازاد  پێداچوونەوەی:  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ 

چاپی یەكەم، 2004، دەزگای چاپ و پەخشی ڕێبین.

ڕادەمێنن،  سێیەم  هەزارەی  لە  بیرمەندان   .6
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ڕەسوڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  نووسەر،  كۆمەڵێك 

ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2004، سەنتەری نما.
لە  لێكۆڵینەوە  فەلسەفە،  و  ئەپستمۆلۆژیا   .7
ڕێبین  نووسینی:  یەكەم،  بەرگی  زانست،  فەلسەفەی 
ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2004، دەزگای چاپ 

و پەخشی ڕێبین.

8. ئەنترۆپۆلۆژیا، لێكۆڵینەوەی تیۆری، نووسینی: 

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل-دیار عەزیز شەریف، چاپی 

یەكەم، 2004، دەزگای چاپ و پەخشی ڕێبین.
یەكەم،  فەلسەفەی  لە  میتافیزیكانە  تێڕامانی   .9
ڕەسوڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  دیكارت،  ڕینێ   نووسینی: 
عەبدولاڵ،  عەبدولموتەڵیب  پێداچوونەوەی:  ئیسماعیل، 
چاپی یەكەم، 2007، دەزگای چاپ و پەخشی ڕێبین.

نووسەر،  كۆمەڵێك  هیگڵ،  فەلسەفەی   .10

یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی: 

2008، خانەی وەرگێڕان.

تا  پارسۆنزەوە  لە  كۆمەاڵیەتی  تیۆریی   .11

ڕێبین  وەرگێڕانی:  كریب،  ئیان  نووسینی:  هابرماس، 

وەرگێڕان،  خانەی  یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ 

 .2008
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12. ژیانی یەسووع، نووسینی: هیگڵ، وەرگێڕانی: 

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2008، خانەی 

وەرگێڕان.

بۆ پۆست مۆدێرنە، كۆمەڵێك  لە مۆدێرنەوە   .13

نووسەر، وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی 

یەكەم، 2009، خانەی وەرگێڕان. 

وەرگێڕانی:  دولۆز،  جیل  نووسینی:  نیچە،   .14

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2009، خانەی 

وەرگێڕان.

تەالرسازی  بۆ  مۆدێرنەوە  تەالرسازی  لە   .15

پۆست مۆدێرن، نووسینی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، 

چاپی یەكەم، سەنتەری نما، هەولێر، 2009.

نیچە،  فردریك  نووسینی:  مرۆڤ،  ئەوەیە   .16

ئیسماعیل،  ڕێبین ڕەسوڵ  عەرەبییەوە:  لە  وەرگێڕانی 

چاپی یەكەم، 2009، خانەی وەرگێڕان. چاپی دووەم، 

كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، 2016.

نووسینی:  هەڵوەشاندنەوە،  و  دریدا  جاك   .17

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، خانەی چاپ، 

سلێمانی 2010.
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ڕەجا  نووسینی:  چیرۆك،  كورتە  باهیرە،   .18

ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  بەكرییە، 

سەنتەری نما، چاپی یەكەم، 2010.

ڕەجا  نووسینی:  ڕۆمان،  نامەكە،  ئافرەتی   .19

ئیسماعیل، چاپی  بەكرییە، وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ 

یەكەم، خانەی وەرگێڕان، 2010.

ڕایمۆند  نووسینی:  سیاسییەكان،  زانستە   .20

ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  گیتیل،  كارفیل 

خانەی  یەكەم،  چاپی  ئەدیب،  ئیسماعیل-موحسین 

وەرگێڕان، 2010.

21. جاك دریدا ــ وتووێژ، لە عەرەبییەوە: ڕێبین 

موكریانی،  دەزگای  یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ 

.2010

و  خۆشەویستی  ئەفسانەی  ڕامایانا،   .22

ڕەسوڵ  ڕێبین  نووسینی:  هیند،  خواوەندەكانی 

ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2011.

23. كیركیگارد: فەلسەفە و ژیان، نووسینی: ڕێبین 

ڕەسوڵ ئیسماعیل، سەنتەری نما، چاپی یەكەم، 2013. 

لە  دریدا،  جاك  جیاوازی،  و  نووسین   .24
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وەزارەتی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە: 

باڵوكردنەوەی  و  چاپ  بەڕێوەبەرایەتیی  ڕۆشنبیری، 

هەولێر، چاپی یەكەم، 2013.

پەرلەماندا،  لەنێو  سەرۆك  دەسەاڵتەكانی   .25

بەریتانیا،  )ئەمریكا،  بەراوردكاری  توێژینەوەی 

ڕێبین  نووسینی:  كوردستان،  هەرێمی  فەڕەنسا، 

پەرلەمانی  توێژنەوەی  سەنتەری  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ 

كوردستان، چاپی یەكەم، 2014.

26. ڕۆڵی ژنان لە دروستكردنی بڕیار و بەدیهێنانی 

ئەنجوومەنی  بڕیاری  لەبارەی  توێژینەوە  ئاشتیدا، 

ڕەسوڵ  ڕێبین  نووسینی:   ،)1325( ژمارە  ئاسایش 

 ،PAO ڕێكخراوی  باڵوكراوەكانی  لە  ئیسماعیل، 

هەولێر، چاپی یەكەم، 2015. 

نیچە،  فردریك  بتەكان، نووسینی:  ئاوابوونی   .27

كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2015.

28. دەرمانخانەی ئەفالتون، نووسینی: جاك دریدا، 

كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2015. 
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لە  نیچە،  فردریك  نووسینی:  دژەمەسیح،   .29

كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە: 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2016.

گریكیدا،  تڕاژیدیای  سەردەمی  لە  فەلسەفە   .30

ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  نیچە،  فردریك  نووسینی: 

ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، چاپی 

یەكەم، 2017.
31. فەلسەفە و ئیمان، لەنێوان هیگڵ و كیركیگارددا، 
كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  نووسینی: 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2017.
32. ڕۆشنگەری چییە؟ نووسینی: ئیمانوێل كانت، 
دەزگای  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە 

ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017. 
33. بەرەو ئاشتیی هەمیشەیی، نووسینی: ئیمانوێل 
ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  كانت، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017. 

فردریك  نووسینی:  شەڕ،  و  خێر  ئەودیوی   .34

ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  نیچە، 

كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2017.
پەنابەر،  ئێمەی  و  سیاسەت  و  حەقیقەت   .35
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نووسینی: هانا ئارێنت، لە عەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ 
یەكەم،  چاپی  سلێمانی،  ئایدیا،  دەزگای  ئیسماعیل، 

.2017
36. میتافیزیك و فەلسەفە چییە؟ نووسینی: مارتین 
ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  هایدگەر، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
37. فەلسەفەكار و سیاسەت، وتووێژ لەگەڵ مارتین 
ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  عەرەبییەوە:  لە  هایدگەر، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
38. زانستی شاد، فردریك نیچە، لە عەرەبییەوە: 
ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، 

چاپی یەكەم، 2018. 
نووسینی:  هیومانیزمەوە،  لەبارەی  نامەیەك   .39
مارتین هایدگەر، لە عەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2018.
لە  دولۆز،  جیل  نووسینی:  فەلسەفە،   .40
عەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، دەزگای ئایدیا، 

سلێمانی، چاپی دووەم، 2018.

41. هونەر و حەقیقەت، نووسینی: ڕێبین ڕەسوڵ 

ئیسماعیل، دەزگای ئایدیا، سلێمانی، 2018.
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