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ئــەوەی لــەم ڕۆژگارەدا لەگەڵیــدا دەژیــن 

ــەکاىن  ــوو جــۆرە مەجازیی هەڵلوشــینی هەم

ڕیکامــەوە.  فۆرمــی  لەالیــەن  دەربڕینــە 

ــە ڕەســەنەکان و  هەمــوو فۆڕمــە كولتووریی

هەمــوو زمانــە دیاریکــراوەکان لــەم فۆڕمــە 

بــێ   چونكــە  دراون،  قــووت  ڕیکامیــەدا 

ــراوە.  ــتبەجێ  و خێرا-لەبیرك ــی و دەس قواڵی

ــانەیە،  ــی ڕووكەش ــەركەوتنی فۆڕم ــە س ئەم

بەشــداریكردنی  ڕادەی  نزمرتیــن  واتــە 

مانــا،  ســفری  پلــەی  مەدلولێــك،  هــەر 

ســەركەوتنی پاشەکشــەى مانــا بەســەر هــەر 

ــەوە  دەربڕینێکــى مەجازیــى شــیامنەییدا. ئ

ئــەم  نیشــانەیە.  وزەی  فۆرمــی  نزمرتیــن 

فۆڕمــە بــێ  مــەودا و دەســتبەجێیە کــە بــێ  

ــەری  ــێ  ئەگ ــووە و ب ــێ داهات ــردوو و ب ڕاب

ــەکاىن  ــوو فۆڕم شــێوەگۆڕکێکە بەســەر هەم

تــردا زاڵ دەبێــت، چونكــە كۆتــا شــێوە و 

دوا شــێوەیانە. هەمــوو شــێوەكانی چاالكــی 

ــەن و  ــکام دەك ــە ڕی ــەردەمە ڕوو ل ــەم س ئ

ــەوە.  ــان دەپوكێنن ــدا خۆی زۆرینەیشــیان تێی

مەبەستیشــامن كتومــت ڕیــکام [بانگەشــە] 

ــکام و  ــەوەی وەك ڕی ــە ئ ــە، وات ــۆی نیی خ

ــو  ــكاو ڕوودەدات، بەڵك ــەیەكی ڕاش بانگەش

مەبەســتامن فۆڕمــی ڕیکامیــە کــە شــێوەی 

ــڕ  ــڵ و چ ــورت و لێ ــی ك ــنە مۆدەیەك چەش

هەمــوو  فۆرمــەی  )ئــەو  فریــودەرە  و 

مۆدێلــەکان تێیــدا تێكــەڵ دەبــن، بــەاڵم 

بــە شــێوەیەكی ســووككراو و كرژکــراو(. 

بەگشــتیرتیش، فۆڕمــى ڕیــکام، فۆڕمێکــە 

كــەوا هەمــوو ناوەڕۆكە جیامەنــدەكان، هەر 

ــە نێــو  ــەو ســاتەوەی كــە دەكرێــت بخرێن ل

یەكدییــەوە و لە یەكدیــدا بنوێرێنەوە، تێیدا 

دەپوكێنــەوە. ئەمــە لــە كاتێكــدا جەوهــەری 

قســەی ســەنگین و »ناوەڕۆكــدار« و فۆڕمــە 

)یــان  مانــادارى  بەســرتاوەکاىن  پێکــەوە 

فۆرمــە پێکەوەبەســرتاوەکاىن ســتایل(، لــە 

وەدایــە كــە ناتوانــن گوزارشــت لــە یەكــرتی 

بكــەن یــان بــۆ یەکــرتى تەرجەمــە بکرێــن، 

ــەك  ــش هــەر وەك ڕێســاكانی گەمەی ئەمەی

ــە.  وای

دەكرێــت لــە ڕێگــەی ئــەو گۆڕانكارییانــەی 

لــەم  دەكەونــەوە،  پڕوپاگەنــدە  لــە  كــە 

ڕێــڕەوە درێــژە بــەرەو شــیاوێتی تەرجەمــەى 

پێكهاتــە  ئــەم  بــەرەو  ئینجــا  گوزاشــت، 

شــەفافیەتی  خەســڵەتی  كــە  کامڵــەى 

و خاســیەتی  شــتێك  هــەر  ڕووكەشــانەی 

ڕیکامــە ڕەهاکانیانــە )دیســان ڕیکامــی 

ــێوازە  ــە ش ــە ل ــە جگ ــچ نیی ــناڵ هی پرۆفێش

تێبگەیــن.  ڕێكەوتەكــەی(، 

چوارچێــوەى گشــتیى ڕیــکام و پروپاگەنــدە 

ــە  ــەر ل advertising and Propaganda ه

ــی  ــە قەیران ــەر ل ــەر  و ه ــی ئۆكتۆب شۆڕش

هەمــوو  نێــو  چوونــە  1929وە  جیهانیــی 

زمانێكــی  یەكێكیــان  هــەر  شــتێكەوە، 

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــە ل ــوون ك ــاوەری ب جەم

ئایدیــا و كااڵكان و مێــژووی ئــەم دووانــەوە 

ــڕاو  ــك داب ــار لێ ــوون، یەكەمج ــدا بووب پەی

یەكــرتی  لــە  وردە  وردە  دواتــر  و  بــوون 

بــە  بــوو  پروپاگەنــدە  بوونــەوە.  نزیــك 

بازرگانیکــردىن  و  بازاڕكــردن  کەرەســتەى 

ئایدیــا بەهێــزەکان، بــوو بــە کەرەســتەى 

بانگەشــەکردن بــۆ پیــاوە سیاســیەكان و ئــەو 

حزبــە سیاســییانەی كــە »وێنــەى نیشــانەى 

ــدە خــۆی  ــوو. پروپاگەن ــیان هەب بازرگانی«ـ

لــە ڕێگەكانــی ڕیکامكــردن نزیــك كــردەوە 

باشــرتین  ڕیــکام  ئــەوەی  ســیفەتی  بــە 

ــا  ــۆ گواســتنەوەی زۆرینــەی ئایدی ــە ب مۆدێل

ســەرەكییە ڕاســتەقینەكان لــەم كۆمەڵگــە 

بــۆ  هەروەهــا  كێبەركێیــەدا،  لــە  پــڕ 

گواســتنەوەی: كااڵ و نیشــانەی بازرگانــی. 

ئــەم لێــك نزیكبوونەوەیــە مۆركــی ئــەو 

كۆمەڵگەیــەی ئێمەیــە كــە ئیــدی تێیــدا 

جیــاوازی لەنێــوان ئابــووری و سیاســەتدا 

الیەنەكــە  هــەردوو  چونكــە  نەمــاوە، 

ــە یەكێكیانــەوە بــۆ ئــەوی  هەمــان زمــان، ل

ئینجــا  هەڵیاندەســوڕێنێت،  دیكەیــان، 

كۆمەڵگەیەكیشــە بــە تــەواوی ئابووریــی 

سیاســی، پــڕ بە واتــای وشــەكە، تێیــدا وەدی 

ــە هەڵوەشــاندنەوەی  ــووە. ئەمــەش وات هات

ــەت  ــى تایب ــی وەك هێزێک ــی سیاس ئابووری

لێکدژیــى  مێژوویــی  تەرزێکــى  )وەک 

ــە  ــە دەبێت ــدا ئەم ــە ئەنجام ــەىت(، ل کۆمەاڵی

بــێ  زمانێكــی  لــە  هەڵمژینــى  مایــەى 

لێکدژیــدا without contradictions، وەك 

ئــەو خەونــەی کــە بــە هــەر ڕاوەشــاندنێكی 

هێــواش دەپچڕێــت. 

قۆناغــی دواتریــش ئــەو كاتــە تێپەڕێــرا كــە 

دوای زمانــی سیاســی زمانــی كۆمەاڵیەتیــش 

ئاشــكرایەی  و  ڕوون  فێڵــە  ئــەم  لەگــەڵ 

زمانێكــی ئاڵــۆز و شــپرزەدا هەماهەنــگ 

بوویــەوە، ئەمەیــش كاتێــك ڕوویــدا كــە 

بــواری كۆمەاڵیەتــی گــۆڕا بــۆ ڕیــکام و لــە 

ڕێگــەى هەوڵــی ســەپاندنی »وێنەى نیشــانە 
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زمانــە  بــواری  خۆیــەوە،  »ی  بازگانیەکــە 

سیاســییەکەى خســتە ڕاپرســییەوە. بــواری 

چارەنووســێكی  ئەگەرچــی  كۆمەاڵیەتــی، 

مێژوویــی بــوو، دایــە كــزی و خۆیی تا ئاســتی 

 collective دەســتەجەمعى  »پرۆژەیەکــى 

بــە  كــە  خــوارەوە  هێنایــە   »enterprise

بــۆ دەكــرا.  بانگەشــەی  هەمــوو الیەكــدا 

بەهایــەی  زێــدە  لــەو  ســەرنج  دەتوانیــن 

بــواری كۆمەاڵیەتــی بدەیــن كــە هەمــوو 

بانگەشــەیەك لــە هەوڵــی بەرهەمهێنانیدایــە: 

 Werben,( بکــە  ڕیــکام  بکــە،  ڕیــکام 

 advertise )ئینگلیزییەكــەی   )Werben

advertise( –لەخشــتەبردىن كۆمەاڵیەتــی بــە 

هەمــوو شــوێنێكدا باڵوبۆتــەوە و لــە هەمــوو 

ــە  ــوارەكان، ل ــەر دی ــە س ــە، ل ــدا هەی جێیەك

لــە  بێژەرەكانــدا،  بــەرز و نزمــی  دەنگــی 

لــەو  و  تۆماركراوەكانــدا  دەنگییــە  تراكــە 

ــدا  ــەردەم چاومان ــە ب ــەی وا ل ــە بیراوان كلیپ

كۆمەاڵیەتــی  فریودانــی  دەبــن.  پەخــش 

دواجــار  ئامادەیــە،  جێیــەك  هەمــوو  لــە 

كۆمەاڵیەتیبــووىن ڕەهــا لــە ڕیکامــی ڕەهــادا 

كۆمەاڵیەتیبوونێکــى  واتــە  بــوو,  ڕیالیــزە 

ــش  ــە ئەمی ــاو، ک ــك هەڵوەش ــەواوی لێ ــە ت ب

كۆمەاڵیەتــی  شــوێنەوارێكی  تەنهــا 

دیوارەكانــەوە  بەســەر هەمــوو  وەهمییــە 

لــە خواســتێكی كۆمەاڵیەتیــى ســادەوە  و 

ماوەتــەوە كــە دەســتبەجێ  بــە زایەڵــەی 

ڕیــکام تێــر دەبێــت، خواســتێك كــە هــەر بــە 

ــی  ــواری كۆمەاڵیەت ــەوە. ب ــڕ دەبێت ــی پ زووی

ئێمەیــش  و  لێهاتــووە  ســیناریۆیەكی  وەك 

جەمــاوەرە دڵگەرمەكــەی ئــەو ســیناریۆیەین.

ــەپاند  ــۆی س ــکام خ ــی ڕی ــۆرە فۆرم ــەم ج ب

ــا  وەك گوتارێكــی ســەربەخۆ و  ــا پەیت و پەیت

بێایــەن و هاوســەنگ و بێ  كاریگەر، لەســەر 

حســێبی ســەرجەم فۆرمــە گوزارشــتەكانی تــر 

 Ives پــەرەی ســەند، وەك »ئیڤێــس ســتۆردزە

Stourdze«ـــیش دەڵێــت  وەك »تەمومژێكی 

بــێ    »a syntactic nebula ســێنتاكتیكی 

دەورەمــان  الیەكــەوە  لــە هەمــوو  ڕێســا 

كێشــەیەكی  یەكســەریش  )هــەر  دەدات 

دەخاتــەوە،  دوور  لــێ   ئاڵۆزمــان  ئێجــگار 

ــاوەڕ« و کارامەیــى: ئــەم فۆرمــە  كێشــەی »ب

ــتنەوە  ــۆ قۆس ــك ب ــچ مەدلولێ ــە هی ڕیکامیی

ــەیەكی  ــو هاوكێش ــت، بەڵك ــە بەردەس ناخات

ســادە دەربــارەی ئــەو هێامیانــە دەخاتــە 

ــوون  ــد ب ــەت و جیامەن ــرت تایب ــە پێش ڕوو ك

ــان لــێ  دەكات  و ڕێــك بــەم هاوكێشــەیە وای

بــن  خــۆش  خۆیــان  جیامەندییــەی  لــەم 

و وازی لــێ  بهێنــن(. هــەر ئــا ئەمەیشــە 

ــەپۆلی  ــتای ش ــزی ئێس ــنوورەکاىن هێ ــە س ك

ڕیــکام و دۆخ و پێشــمەرجەكانی داكشــان 

دەكات،  دەستنیشــان  دیارنەمانیشــی  و 

ــە،  ــرەو نیی ــکام گ ــدی ڕی ــڕۆ ئی ــە ئەم چونك

بەڵكــو »هاتووەتــە نێــو خووەکانیشــامنەوە«، 

ــی و  ــانۆ كۆمەاڵیەت ــەو ش ــش ل ــان كاتی هەم

ــە بیســت  ــە دەرچــووە كــە پێــش ل ئەخاقیی

نــەك  ئەمــەش  دەکــرد.  مناییــى  ســاڵ 

لەبەرئــەوەی خەڵكــی باوەڕیــان پێــی نەمــاوە 

ڕۆتینــی،  شــتێكی  بۆتــە  الیــان  لــە  یــان 

خەڵكیــی  پێشــرت  لەبەرئەوەیــە  بەڵكــو 

تووشــی سەرســوڕمان دەكــرد بەرامبــەر بــەو 

ــادەكردنەوەی  ــۆ س ــوو ب ــە هەیب ــەى ک توانای

چوارچێوەى گشتیى 
ڕیکالم و پروپاگەندە، 
هەر لە شۆڕشی 
ئۆكتۆبەر و قەیرانی 
جیهانیی ساڵی 
1929وە چوونە نێو 
هەموو شتێكەوە، هەر 
یەكێكیان زمانێكی 
جەماوەری بوون كە 
لە بەرهەمهێنانی 
ئایدیا و كااڵكان و 
مێژووی ئەم دووانەوە 
پەیدا بووبوون
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ســەرجەم زمانــەكان، كەچــی لــەم ڕۆژگارەدا 

ــی  ــە زمانێك ــەن تایپ ــە الی ــەی ل ــەم توانای ئ

ئەتــك  كاریگەرتــرەوە  ئینجــا  و  ســادەتر 

 the  كــراوە: زمانــی زانســتى كۆمپیوتــەر

 .languages of computer science

مۆدێلــی ئــەو قۆنــاغ و تۆماركردنــە دەنگــی 

ــەڵ  ــکام لەگ ــە ڕی ــەی ك ــە وێنەییان و رشیت

دیكــەی  گەورەكانــی  ئامــرازە  ســەرجەم 

ڕاگەیاندنــدا پێشكەشــامنی دەكات -مۆدێلی 

دابەشــكردنی  و  ئاڵــۆزەكان  هاوكێشــە 

ــە  ــەی ك ــەو گوتاران ــوو ئ ــانانەی هەم یەكس

ــە  ــە ریتۆریكاڵ ــەم كۆمەڵ ــەوە- ئ دەیاننوێنێت

و  ڕەمــز  و  دەنــگ  زمانــی  بەردەوامــەی 

و  پانتایــی  وەك  كــە  دروشــم  و  ئامــاژە 

ناوەندێكــی گشــتگیر دەیانخاتــە ڕوو، لــە 

زۆر ڕووەوە لــە وەزیفــە لەبەرگرتنەوەکەیــدا 

)its function of simulation( لەڕێگــەی 

تایپێكــی موگناتیســی و كۆمەڵــە بەرهەمێكی 

ئەلیكرتۆنیكــی بەردەوامــەوە كــە لــە ئاســۆی 

دەركــەوت،  بیســتەمدا  ســەدەی  كۆتایــی 

زەمــەن بەجێــی هێشــتوون. پرۆســەكانی 

زمانــە  و  دیجیتــاڵ  و  میكرۆ-پرۆسێســەر 

ــەم  ــتەی ئ ــان ئاراس ــە هەم ــیربینییەكان ب س

ــەوە  ــر ل ــەدا زۆر زیات ــادەكردنەوە ڕەهای س

ڕۆیشــتوونەتە پێــش كــە ڕیــکام بــە ئاســتە 

ســادە و ســاكارەكەی ئــەو ڕۆژگارەی كــە 

خەیاڵــی و دیمەنئاســا بــوو ئەنجامــی دەدا. 

زۆر  سیســتەمە  ئــەم  لەبەرئــەوەی  خــۆ 

ــەو سەرســوڕمانەی  ــەوا ئ ــر دەڕوات ئ دوورت

ــکام دروســتی  ــە پێشــرتدا ڕی ــە ل كوشــت ك

مانــاى  کــە  لەوێــدا  زانیاریــى،  دەكــرد. 

ــی وەردەگرێــت، ســنوور و  پرۆســەی داتای

کۆتاییــەک بــۆ ڕیــکام دادەنێــت؛ حاڵــی 

حازریــش ئــەم ســنووردانانە بــۆ مەملەكەتی 

ــە شــتێكی  ــکام دەســتی پێكــردووە. ئەم ڕی

مەترســیدار و شادیبەخشیشــە. »دڵڕفێن«ـــی 

ڕیــکام شــوێنى خــۆى داوە بــە كۆمپیوتەر و 

بچووککردنــەوەى ژیــاىن ڕۆژانــە لــە ڕێگــەى 

زانســتى کۆمپیوتــەرەوە. 

منوونــەی پێشــەنگ بــۆ ڕوونكردنــەوەی ئــەم 

زانيارييگۆڕییــە پاپــۆال Papoula بــوو كــە 

كــەی. فــا. دیــك K. Ph. Dick خاوەنییەتــی، 

ــە  ــراوە ب ــە ک ــەى ک ــە ڕیکامیی ــەم پانتایی ئ

قەبــارەی  جۆرێــك  ڕادیۆیــى،  ئێســتگەى 

ئەلیكرتۆنییــە )بــۆ منوونــە مێــگا بایــت(، كــە 

بــە شــەپۆلی كارەبایــی پەخــش دەكرێتــەوە، 

ئەســتەمە  و  جەســتە  ســەر  دەكەوێتــە 

بــەاڵم هێشــتا  بپارێزیــن.  لــێ    خۆمانــی 

پاپۆالیــش فۆڕمێکى ســنووردارى گواســتنەوە 

بــوو: جۆرێــك بــوو لــە زیادکــردن و لکانــدىن 

هێشــتایش  بــەاڵم  دەســتکرد،  ئەندامــى 

دەکــردەوە.  دووبــارە  ڕیکامیــی  نامــەی 

بــەاڵم  بــوو،  بانگەشــەیەكی زۆڵ  كەواتــە 

پێــش  قۆناغــی ســەرەتا و  وێناكردنێكــی 

ــایكۆترۆپیك  ــی س ــۆ تۆڕەكان ــوو ب ــە ب وەخت

و تــۆڕە داتاییــەكان بــۆ ســەركردایەتیكردنی 

ئۆتۆماتیكییانــەی تاکــەکان، جــا بۆیــە لــە 

ڕیــکام  »ئامــادەكاری«ی  ئەمــدا  چــاو 

هەڵگــەڕاوەی  وێنەیەكــی  دەتگــوت 

شادیبەخشــە. 

لەمــڕۆدا الیەنــی هــەرە گرنگــی ڕیــکام 

فۆرمێكــی  وەك  نەمانییــەىت  و  ونبــوون 

لەبەرئەوەی ڕیکالم 
وەك میدیۆمێک 

بۆتە پەیامی 
خۆی، ئەوا كتومت 

وەك بوارێكی 
كۆمەاڵیەتی لێهاتووە 

كە پێویستییە 
مێژووییەكەی 

تەنها بە خواستی 
كۆمەاڵیەتی 

سنووردار کراوە
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تایبــەت، یــان تەنانــەت وەک میدیۆمێكیــش 

ئامرازەکانــی  ڕیــکام  چیــرت  نەمــاوە. 

)تــۆ  نییــە  ڕاگەیانــدن  و  پەیوەندیگیــری 

ــود  ــت؟(. یاخ ــش وا بووبێ ــی ڕۆژگارێكی بڵێ

كەوتۆتــە بــەر شــەپۆلی دێوانەیــی ئــەو 

ڕاپرســی  بەهــۆی  كــە  سیســتەمانەی 

خۆیانــەوە،  لەبــارەی  هەمیشــەیی 

گەشــەیان  نائاســایى  بەشــێوەیەکى 

گاڵتەوگەپــەوە  بــە  ئینجــا  و  ســەندووە 

الســایی خۆیــان دەكەنــەوە. خــۆ ئەگــەر كااڵ 

ــت  ــکام بووبێ ــی ڕی ــە ســەردەمێكدا بابەت ل

)بەهــۆی نەبوونــی شــتی تــرەوە(، ئــەوا 

ئەمــڕۆ ڕیــکام خــۆی بۆتــە كااڵ، ڕیــکام 

لەگــەڵ خۆیــدا جــووت بۆتەوە و گەیشــتۆتە 

ــیزمەی  ــی ئیرۆتیس ــەم بەرگ ــۆی )ئ ــەر خ س

نییــە  دەپۆشــێت هیــچ  لــە خۆیــی  كــە 

جگــە لــە نیشــانە بــۆ خۆشــەیدایی لــە 

ــە  ــە ل ــاكات جگ ــچ ن ــە هی ــتەمێكدا ك سیس

ــەر  ــە گ ــە بێهودەی ــۆی، بۆی ــی خ دیاریكردن

مبانەوێــت لەوەدا »نامۆبوون«ـــى جەســتەی 

مــێ  ببینیــن(. 

میدیۆمێــک  وەك  ڕیــکام  لەبەرئــەوەی 

بۆتــە پەیامــی خــۆی )ئەمــەش بۆتــە مایــەی 

دروســتكردنی خواســت لەســەر بانگەشــەی 

ــاوی نەمــاوە  ــەو پرســە ب ــدی ئ ــکام و ئی ڕی

كــە بابەتــی »باوەڕپێكردن«ـــە یــان نــا(، 

ــی  ــی كۆمەاڵیەت ــت وەك بوارێك ــەوا كتوم ئ

مێژووییەكــەی  پێویســتییە  كــە  لێهاتــووە 

تەنهــا بــە خواســتی كۆمەاڵیەتــی ســنووردار 

ــەر  ــت لەس ــە: خواس ــش وات ــراوە، ئەمەی ک

وەك  كۆمەاڵیەتیــش  وەزیفــەى  ئــەوەى 

بزنــس، وەك گروپێکــى خزمەتگوزارییــەكان، 

مانــەوەی  یــان  ژیــان  فۆرمێكــی  وەك 

لــێ بێــت )دەبێــت بــواری كۆمەاڵیەتــی 

بــە تــەواوی دەربــاز بكەیــن و پێویســتە 

بكەیــن:  رسوشــتیش  لــە  پارێــزگاری 

ئێمەیــە(،  گۆشــەی  كۆمەاڵیەتــی  بــواری 

بــوو  ئەمــە لەكاتێكــدا پێشــرت شۆڕشــێك 

بۆخــۆی، شۆڕشــێك تــەواو ڕەوا بــە پــرۆژەى 

دیاریکــراوى خۆیــەوە. ئێســتا ئیــرت ئەمــە 

ــن:  ــی نابیرێ ــووە و ئەدگارەكان ــی هات كۆتای

ــای  ــی توان ــواری كۆمەاڵیەت ــن، ب ــر بڵێی وردت

ــە  ــەم وەهمــەی لەدەســت داوە و كەوتۆت ئ

خواســتەوە،  و  خســتنەڕوو  لیســتی  نێــو 

تەنیــا وەک کارێــک کــە لــە بــووىن هێزێكــی 

 antagonistic ــەرمایەوە ــتیى س ئەنتاگۆنیس

to capital گــۆڕاوە بــۆ دۆخــی بەكارهێنــان 

و هیچــی تــر، گــۆڕاوە بــۆ كااڵیــەك )لــە 

كاتــی پێویســتی و ناچاریــدا دەگمەنــە و بــە 

زەحمــەت دەســتدەكەوێت(، گــۆڕاوە بــۆ 

ــەك وەك خزمەتگوزارییەكانی  خزمەتگوزاریی

تــر. لەبەرئەمــە دەكرێــت ڕیــکام، بانگەشــە 

بێــت بــۆ كارێــك و دڵخۆشــیی گەیشــن بــە 

ــۆ  ــی كار، هــەروەك دەشــێت ڕیــکام ب هەل

لەمــڕۆدا،  بكرێــت.  كۆمەاڵیەتــی  بــواری 

ئەوەتــا  ڕاســتەقینە  ڕیکامــی  زەمینــەی 

ئەنــدازەی كۆمەاڵیەتــی،  لــە  لێــرەدا:  ئــا 

لــە ستایشــی هەمــوو فۆڕمــەکاىن بــوارى 

ــدو  ــە بانگەشــەكردنێكی تون ــی، ل كۆمەاڵیەت

كەللەڕەقانــە بــۆ كۆمەاڵیەتیەكــی ئەوتــۆ 

كــە زۆر بــە تونــدی زەرورەتەكــەی دیاریــی 

داوە. 

لــەو ســەما فۆلكلۆرییانــەی نێــو میرتۆكانــدا، 

دابینكردنــی  بــۆ  كــە  لــەو هەڵمەتانــەی 

دەدرێــن،  ئەنجــام  ئاســایش  و  ئارامــی 

دەكــەم«  كار  »بەیانــی  دروشــمی  لــە 

ســەرگەرمانەی  بــە خەندەیەكــی  تێكــەڵ 

کاىت دەســتبەتاڵى، هەڵمەتــی بانگەشــەی 

پرۆدۆنییــەكان  شــێوازی  بــە  هەڵبــژاردن 

 an industrial پیشەســازی  )دادگای 

كــەس  هیــچ  نــادەم  »ڕێ    :)tribunal

لەبــرى مــن هەڵبژێرێــت«- دروشــمگەلێكی 

وەڕزكــەر هەبــوون كــە بەرەنجامەكانیــان 

دروشــمی  دەرچــوون،  هەڵــە  ئێجــگار 

داواكردنــی ئازادیــی بــێ  بەهــا، ئازادیــی 

لــە  كۆمەاڵیەتــی  بــوارى  دەرخســتنی 

دوای  نییــە  ڕێكــەوت  شــاردنەوەیدا.  کاىت 

ئــەوەی بانگەشــە بــۆ ماوەیەكــی درێــژ، 

ــەردەوام و  ــەوەی ب ــن و دووبارەكردن ــە وت ب

ــە  ــرەوی ب ــا ڕاســتەوخۆ ب ــوون، ن ــێ  بێزارب ب

جۆرێكــی ئابــووری دا: »ئەكــڕم، بەكاردێنــم،  Jean Baudrillard
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بەچەندیــن  لەمــڕۆدا  دەبینــم«،  چێــژ 

دەکرێتــەوە:  دووبــارە  جیــاواز  شــێوەی 

»هەڵدەبژێــرم، بەشــداریی دەكــەم، مــن 

ئاوێنــەی  هەیــە«-  واتــام  مــن  هــەم، 

ــێ   ــەی ب ــیكاڵ، ئاوێن ــی پارادۆكس گاڵتەجاڕی

دەروەســتی و بــێ  باكــی بەرامبــەر هەمــوو 

بــواری گشــتی.  مانایەكــی 

ترســێکى پێچەوانــە: دیــارە دەكرێــت بــواری 

كۆمەاڵیەتــی لــە كار و كاردانــەوەی تــرس 

و شــپرزەییدا، وەك كارلێكێكــی زنجیرەیــی 

لــە کۆنرتۆڵبــەدەر، هەڵبوەشــێتەوە. بــەاڵم 

دەكرێــت لــە كارلێكێكــی پێچەوانەیشــدا، 

لــە كارلێكێكــی زنجیرەیــی سســت و خــاو 

ــك  ــەر وردە-جیهانێ ــول inertia( دا، ه )خم

خۆڕێکخــەر  و  تێربــوو  microuniverseى 

ئاراســتەبووىن  لــە  کــە  کۆمپیتوریکــراو،  و 

دوورەدەســتخراوە،  و  تەنیــا  ئۆتۆماتیکیــدا 

پێكهاتنێکــى  ڕیکامیــش  هەڵبوەشــێتەوە. 

ــى  ــەم دەرکەوتن ــە: یەک ــوەختەی ئەمەی پێش

بــۆ  نیشــانەکان،  بەردەوامــی  هێڵێکــى 

 ticker tape بروســكە  رشیتــی  منوونــە 

-تێیــدا هــەر نیشــانەیەک لــە سســتی خۆیــدا 

مزگێنییــە  ئــەوە  گرتــووە.  دوورەپەرێــزی 

ــادەی  ــك ئام ــوو، جیهانێ ــی تێرب ــە جیهانێك ب

هیــچ شــتێك نییــە بــەاڵم تێــرە، بــێ  هەســتە 

لــە جیهانێكــی  بــەاڵم شــادی دەگێڕێــت. 

پێــی   Virilio ڤیریلیــۆ  ئــەوەی  ئاوەهــادا 

 aesthetic( نەمــان  ئێســتاتیكای  دەڵێــت 

دەكات  پەیــدا  بــرەو   )of disappearance

ــە  ــەدا ئەمان ــەم جیهان ــت. ل ــاالك دەبێ و چ

هاوچەشــنەکان  ئوبێکتــە  دەبــن:  پەیــدا 

جۆرێكــی  بــە  هاوچەشــنەکان  فۆڕمــە  و 

ناوچــەکاىن  دووبارەبــووەوە،  ئەندازەیــى 

هەڵــە کــە لــەدواى تێربوونــەوە پەیــدا دەبن، 

یــان لــە پرۆســەی ڕەتكردنــەوەی گشــتگیر و 

پرۆســەى خاڵیکردنــەوە کەوتوونەتــەوە، یــان 

ــەك  ــە كۆمەڵگەی ــوڕمانن ل ــى سەرس بەرهەم

كــە بــە تــەواوی بــۆ خــۆی شــەفاف بۆتــەوە. 

ــە  ــانەکان ل ــی نیش ــان دۆخ ــەر وەك هەم ه

خەڵكــی  جوڵــەی  هەندێکیــان  ڕیکامــدا، 

هێــواش دەکەنــەوە، هەندێکیــان شــەفاف 

كاری  ژماردنیشــیان  و  دەبنــەوە  ڕوون  و 

باریکەلــە  هەندێکیرتیشــیان  نەكردەیــە، 

و ڕیزۆمیــك )rhizomic(ـــین تاوەکــو لــە 

کەموکــورىت  و  خاووخلیچكــی  و  سســتی 

نێــو  دەچنــە  ئیــدی   - بــن  دەربــاز 

ــە فولكەكانــدا دەگەنــەوە  خولگەكانــەوە و ل

بــە یــەك و ڕیــز دەگــرن، قومــار لەگــەڵ 

خۆیانــدا دەكــەن و دەچنــە نێو ئەرشــیفەوە-: 

لەوێــدا تۆمــاری دەنگــی و رشیتــی ڤیدیــۆ لــە 

ــە ژیانــدا تراكــی  بەردەســتدان، وەك چــۆن ل

كار و تراكــی ڕابــواردن و تراكــی گواســتنەوە 

دەوری  ڕیــکام  تراكــی  هــەن،  و...هتــد 

ــەر  ــە ه ــا ل ــت، ج ــێك دەتەنێ ــوو كەس هەم

ــەن،  ــڕەو ه ــوار ڕێ ــان چ ــێ  ی ــوێنێكدا س ش

ئێوەیــش لــە خاڵــی یەكــرت بڕینەكانــدان، لــە 

ــدا. تێركردنێكــی ڕووكەشــانە  چــوار ڕێیانەكان

و ســیحرێکى درۆزنانــە. 

ســیحریبوونە  ئــەم  لەبەرئــەوەی  جــا 

بەســە  ئەوەنــدە  دەمێنێتــەوە،  وا  هــەر 

ــاری  ــی ش ــاری الس فیگاس ــە ش ــك ب چاوێ

)شــاری  بگێڕیــن  ڕەهــادا  ڕیکامــی 

لەمڕۆدا، زەمینەی 
ڕیکالمی ڕاستەقینە 

ئەوەتا ئا لێرەدا: 
لە ئەندازەی 

كۆمەاڵیەتی، لە 
ستایشی هەموو 

فۆڕمەکانى بوارى 
كۆمەاڵیەتی، لە 

بانگەشەكردنێكی 
توند و كەللەڕەقانە 
بۆ كۆمەاڵیەتیەكی 

ئەوتۆ كە زۆر بە 
توندی زەرورەتەكەی 

دیاریی داوە.
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ڕیکامــی  ســااڵنی  شــاری  پەنجــاكان، 

سەرشــێتانەی ئەوتــۆ كــە ئەفســونی خــۆی 

هێشــتبوویەوە و وا ئەمڕۆیــش ئــەوە بۆتــە 

ژێــرەوە  لــە  ڕیــکام  چونكــە  ڕابــردوو، 

ئــەو لۆژیكــە پرۆگراماتیكییــە بەڕێــوەی 

ــێ   ــاوازەکاىن ل ــەواو جی ــرد كــە شــارە ت دەب

بكەوێتــەوە(. هــەر کــە شــەو دادێــت 

ــو  ــەواوی لەنێ ــە ت ــگاس ب ــن الس فی دەبینی

بیابانــدا بــە تیشــكی ڕیــکام دەگەشــێتەوە 

بــە  لــە بــەری بەیانیشــدا دەبێتــەوە  و 

ــەوە دەكەیــن كــە ڕیــکام  ــان، دەرك ب بیاب

و بانگەشــەکان نــە دیــوارەكان نەخــش 

و نیــگار دەكــەن و نــە دەیانڕازێننــەوە، 

بانگەشــەیە  و  ڕیــکام  ئــەم  بەڵكــو 

دیــوارەكان و شــەقامەكان و ڕووكارەكان 

بیناســازیش  ئەندازەیەكــی  هەمــوو  و 

دەســڕنەوە؛ ڕیــکام هەمــوو بەرزایــی و 

قواڵییــەك دادەپۆشــێت، ڕیــکام هــەر ئــەو 

ــر،  ــی ت ــە و هیچ ــڕینەوە و لەنێوبردنەی س

شــتەكانە  هەمــوو  شــاردنەوەیەی  ئــەم 

ــەو  ــە چاوپۆشــی ل ــر ڕووكەشــدا )ب ــە ژێ ل

ــۆ دەکات(،  نیشــانانەى كــە بانگەشــەیان ب

كــە ئــەم شــادییە سەرســوڕهێنەر و زێــدە-

واقیعییەمــان پێ  دەبەخشــێت، شــادییەكی 

ســەودا  تــر  شــتێكی  هیــچ  بــە  كــە  وا 

ــاڵ و  ــی بەت ــی فریودانێك ــت و فۆرم ناكرێ

فەرامۆشــنەهاتووە.  لــە 

لەگــەڵ  دەدات  خــۆی  بــە  ڕێ   ›‹زمــان 

و  تەبایــی  بكەوێتــە  هاوشــێوەكەیدا 

ڕێكییــەوە، باشــرتین و خراپرتیــن تێهەڵکێى 

یەكــرت بــكات، ئەمەیــش لــە پێنــاو وەهمــى 

عەقاڵنییەتێكــدا كــە بــەم شــێوەیە فۆرمەلــە 

ــێ   ــڕوای پ ــووان ب ــت هەم ــت: »دەبێ بكرێ

بهێنــن«، ئەمــە ئــەو پەیامەیــە كــە یەکــامن 

 ,’J. L. Bouttes بــۆوت  ل.  ج.  دەخــات‹‹. 

 Le destructeur ســەختییەکان  شــكێنەری 

 The )ئینگلیزییەكــەی:   d‹intensites

.)Destroyer of Intensities

زانیاریــى،  و  هــەواڵ  وەك  ڕیکامیــش 

تێكشــكێنەری ســەختییەکان و خێراكــەری 

خاوییەكانــە. ســەرنج بــدەن چــۆن هەمــوو 

ــی هەســت و ناهەســت )الحــس و  فێڵەكان

 meaning( مانــادار و بــێ  مانــا ،)والاحــس

و  بێــزاری  بــە   )and of nonmeaning

وەکــو  دەبنــەوە،  دووبــارە  ماندووییــەوە 

هەمــوو  ئامادەســازییەكان،  هەمــوو 

و  زمــان  قســەكردن،  میکانیزمــەکاىن 

پەیوەنــدی:  )وەزیفــەی  پەیوەندیگیــری 

لێــم تێدەگەیــت؟ دەمبیســتیت »گوێــت 

لێمــە«؟ دەمبینیــت؟ پەخشــەكە دەســت 

پێــدەكات!- بگــرە وەزیفــەی مەرجەعــی 

ئامــاژە،  تەنانــەت وەزیفــەى شــیعری،  و 

نــا  وشــەكان،  بــە  یاریكــردن  ئایــرۆىن، 

ئاگایــی(، پەنــا بــۆ هەمــوو ئەمانــە دەبــەن 

ئۆف(ـــی  و  ئــاخ  و  )وتــە  وەك  كتومــت 

ــێ   ــدا، ب ــە فیلمــە پۆرنۆگرافییەكان ســێكس ل

ــك  ــەاڵم ڕێ ــن, ب ــێ  بكەی ــڕوای پ ــەوەی ب ئ

هەمــان ڕادەى ئــەو فیلامنەیــش داڕزاو و 

ــەدوای  ــە ل ــەن. بۆی ــرخ و وەڕزكەران ــێ  ن ب

ــان  ــکام وەك زم ــیكردنەوەی ڕی ــەوە ش ئەم

نامانگەیەنێــت بــە هیــچ ئەنجامێــك، چونكە 

تێیــدا ڕوویــداوە:  دیكــە  هەنــدێ شــتى 

ڕیکالمیش وەك 
هەواڵ و زانیاریى، 
تێكشكێنەری 
سەختییەکان و 
خێراكەری خاوییەكانە. 
سەرنج بدەن چۆن 
هەموو فێڵەكانی 
هەست و ناهەست 
مانادار و بێ  مانا بە 
بێزاری و ماندووییەوە 
دووبارە دەبنەوە، پەنا 
بۆ هەموو ئەمانە 
دەبەن كتومت وەك 
»وتە و ئاخ و ئۆف«ی 
سێكس لە فیلمە 
پۆرنۆگرافییەكاندا، 
بێ  ئەوەی بڕوای پێ  
بكەین
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دووپاتبوونــەوەى زمــان )و دووپاتبوونەوەى 

نــە  و  زمانناســی  نــە  كــە  وێنەیــش( 

ــۆی،  ــە ب ــێ نیی ــان پ ــیمیۆلۆژیایش وەاڵمی س

بــە  ســیمیۆلۆژیا  و  زمانناســی  چونكــە 

ــی ڕاســتەقینەوە  ــا meaningـ پرۆســەی مان

ســەرقاڵن بــێ  هیــچ هەســتكردنێك بــەم 

زێدەڕەوییــە كاریكاتۆرییــە بــۆ ســەرجەم 

كرانەوەیەیــش  ئــەم  زمــان،  وەزیفەكانــی 

بەســەر كایەیەكــی بەرفــراواىن بێبایەخکــردىن 

لــە  دەڵێــن  وەک  کــە  نیشــانەکاندا، 

 ،»consumed »بەكاربــراون-  بێبایەخیــدا 

لەنێــو و لــە پێنــاو ئــەم بێبایەخکردنــەدا 

بــوو، مناییــى بــە كۆمەڵــی گەمەكەیــش 

گــرەوى لەســەر نەكــرا بــوو –هــەر وەك  

قەبەكــراوە  وەهمێكــی  پۆرنــۆ  چــۆن 

بەكاربردنــەوە،  سێكســی  لەبــارەی 

سێكســێكی بــێ  بایــەخ و لــە پێنــاو بــێ  

ــووچ و  ــی پ ــە دیمەن ــیدا، وات بایەخكردنیش

بــێ  مانــای ســێكس لــە بانگەشــەى بارۆكیــدا 

)هــەر بــارۆك baroque  بــوو ئــەم پووچییــە 

مادەیــەی  [ئــەو  گەچــی  ســەركەوتووەی 

ــرەو  ــت] ب ــت دەكرێ ــێ  دروس ــەری ل پەیك

پێــدا، ئەویــش بــۆ هەڵوەشــانەوە و ونبوونی 

لــە ئۆرگازمــی پەیكەرەكانــدا(.  ئایینــی 

پــرۆژەی  زێڕینــی  ســەردەمی  کــەی 

نرخانــدىن  بڵێیــی  تــۆ  ڕیکامییــە؟ 

شــتێك بێــت بــە وێنەیــەک، نرخاندنــی 

بێــت لەڕێگــەى  فرۆشــن و بەكاربــردن 

خەرجییەكانــی ڕیکامــەوە؟ خــۆ بانگەشــە 

گشــتێتى  دەســتی  لەژێــر  هەرچەنــدە 

كارگێڕیــی ســەرمایەدا بێــت )ئەگەرچــی 

واتــە  پرســەكە،  ڕەهەنــدەی  ئــەم 

الیەنــی كاریگەریــی بانگەشــە لــە ڕووی 

كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەوە، هێشــتایش 

ــردن و ڕەت  ــتومڕ و قەبووڵك ــەی مش جێگ

بــۆ  تــەواوی  چارەیەكــی  و  كردنەوەیــە 

ــەم  ــە ئ ــی هەمیش ــەوە( كەچ نەدۆزراوەت

ــی و  ــی ملكەچ ــە پەیوەندی ــە ل پەیوەندیی

ژێــر دەســتەیی زیاتــرە، ڕیــکام ئاوێنەیەکە 

لــە بەردەمــی جیهانــی ئابووریــی سیاســی 

و كااڵدا دانــراوە، بــۆ ســاتێكیش خەیاڵــە 

جیهانەیــە،  ئــەو  ســەركەوتووەكەی 

ــە  ــەاڵم ل ــرتازاو، ب ــی لێك ــی جیهانێك خەیاڵ

حاڵەتــی فراوانبوونــدا. بــەاڵم جیهانــی كااڵ 

ــاىن کااڵ  ــاوە: جیه ــێوەیە نەم ــەو ش ــرت ب چی

جیهانێكــی تێركــراو و گرمۆڵەیــە. جیهانێــک 

ــەركەوتووەكەی  ــە س ــاكاو خەیاڵ ــە ن ــە ل ک

قۆناغــی  لــە  و  دەســتدا  لــە  خۆیــی 

قۆناغــی  بــۆ  پەڕییــەوە  ئاوێنەییــەوە 

پرســەگێڕان. 

ــووە،  ــی هات ــۆ كااڵكان كۆتای ــانۆ ب ــدی ش ئی

لــە  جگــە  نەماوەتــەوە  لــێ   هیچــی 

ــچ  ــکام هی ــەی. ڕی ــە داڕزا و بەتاڵەك فۆڕم

ئــەم  زەقكردنــەوەی  لــە  جگــە  نییــە 

ــدی كااڵ  ــە ئی ــە. بۆی ــە داڕزاو و بەتاڵ فۆڕم

ــە  ــش ك ــەو فۆرمانەی ــە. ئ ــتامنێكی نیی نیش

ئیــدی  دەناســییەوە  كااڵمــان  بەهۆیــەوە 

بــێ  مانــا بــوون، بــۆ منوونــە ســەنتەری 

یەكێتییەكــی  گــەورە  هــال  دی  فــۆروم 

تەبلیغییــە.  پرۆژەیەكــی  و  بانگەشــەییە 

الیەنێكــی  بــۆ  بانگەشــەیە  نــە  وەلــێ  

ــەك و  ــچ كۆمپانیای ــۆ هی ــە ب ــراو و ن دیاریك
Jean Baudrillard
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ــۆ بازرگانیــی ڕاســتەقینە  ــە ســەنتەرێكی ب ن

دانــاوە و نــە مــۆڵ یــان كۆمەڵگەیەكــی 

ــۆرەى  ــەو ج ــەر ب ــە، ه ــی هەی ئەندازەییش

لــە  ـــیش   Beaubourg بیۆبــۆرگ  کــە 

جەوهــەردا چیــرت ســەنتەرێكی كولتووریــی 

ئــەم  نامۆیانــە،  ئوبێکتــە  ئــەم  نییــە: 

ئامــرازە زۆروزەوەندانــە هــەر بــە ســادەیی 

ئەوەمــان بــۆ دەردەخــەن كــە شــكۆمەندی 

شــكۆمەندییەكی  بۆتــە  كۆمەاڵیەتیــامن 

بــە  فــۆروم  وەك  شــتێكی  ڕیکامییانــە, 

ــان دەدات  ــان پیش ــێوە ئەوەم ــرتین ش باش

ژیانــی  و  لێهاتــووە  چــی  ڕیــکام  كــە 

گشــتیش بۆتــە چــی. 

لــە  زانیارییــەكان  وەك  كااڵیــش  ئێســتا 

ئەرشــیفدا هەڵدەگیرێــن، وەك ئەرشــیف لــە 

ــب  ــدا، وەك بۆم ــزراوی خۆیان ــوێنی پارێ ش

لــە كاڵوە ئەتۆمییەكانــدا. 

ــووە و  كااڵی دڵخۆشــکەر و پیشــاندراو ئاواب

ــووە،  ــەوە و هەاڵت ــە خــۆر دزیوەت ــی ل خۆی

كتوپــڕ بــووە بــەو پیــاوەی كــە ســێبەری 

دی  فــۆروم  بۆیــە  کــردووە.  ون  خــۆی 

تازێبــار  ماڵێكــی  لــە  نەختێــك  هــال 

ماتەمینییــەك  –شــكۆمەندیی  ئەچێــت 

و  ڕوون  نێــژراو؛  و  لەگۆڕنــراو  كااڵی  بــۆ 

ــەر  ــدا؛ ه ــى ڕەش ــەر هەتاوێک ــەفاف لەب ش

لــە تابووتێكــی كااڵیــی دەچێــت. فــۆروم 

ــدا  ــوو شــتێكیش تێی ــە، هەم ــی كااڵكان تابوت

و  ســپی  و  ڕەش  مەڕمــەڕی  تابووتییــە: 

ســوور و پرتەقاڵــی. ســندووقی گەوهــەر 

ــوێنێكی  ــۆخ و كاڵ، ش ــی ت ــی ڕەش ــە ڕەنگ ب

ــدا.  ــر خاك ــە ژێ ــە مەعــدەن دروســتكراو ل ل

غیابێكــی یەکجارەکــى هــەر شــتێکى جــواڵو 

و شــلۆک، بگــرە غیابــی هــەر ئامێرێكــی 

ــی )2  ــە پارل ــاو ل ــی ئ ــلۆک وەك ڕووپۆش ش

ــاڵى 1970  ــە س ــە ل ــارىل 2 مۆڵێک Parly - پ

لــە کەنــارى پاریســەوە دروســت کــرا(  كــە 

هیــچ نەبێــت چاومانــی فریــو ئــەدا –لەوێدا 

تەنانــەت فێڵێكیــش نییــە بۆ كاتبەســەربردن 

تەنیــا  ئامادەیــە  ئــەوەى  ڕابــواردن،  و 

بیرۆكــەی  )تاكــە  خــوازراوە.  پرســەیەکى 

ــرۆڤ و  ــا م ــەدا تەنی ــەم یەكێتیی ــواردن ل ڕاب

ســێبەرەكەیەتی كــە وەك ســەرابێك بەســەر 

كێلــە ســتوونییەكەی نێــو تابووتەكــەدا دێــن 

ــی  ــە ڕەنگ ــەورە ب ــی گ ــن: تابلۆیەك و دەچ

خۆڵەمێشــیی ڕوون چوارچێــوەی ســەرابەكە 

ئــەوەی  بــێ   دیــوارە  ئــەم  پێدەهێنێــت، 

لێكــدژە  و  زینــدووە  بكرێــت  ئــارەزووی 

ــەدا  لەگــەڵ ئــەو كونــج و ســەردابە خێزانیی

کــە فــۆروم بــۆ بەرگــدرووی ڕاقــی و پۆشــاكە 

ئامــادەكان دروســتی كــردووە. قەشــەنگە 

ئــەم ســێبەرە، چونكــە ئاماژەیەكــی لێكــدژە 

وا  خــوارەوەی  جیهانــەی  ئــەو  لەگــەڵ 

ســێبەرەكەی خۆیــی ون كــردووە(. 

ــەڵ  ــەر لەگ ــە ه ــان ئەوەی ــوو ئومێدم هەم

موقەدەســە  شــوێنە  ئــەم  كردنــەوەی 

دەســتبەجێ   جەمــاوەردا  لەبــەردەم 

هاتوچــۆی پێــدا قەدەغــە بكرێــت و بــە 

زەمینێكــی  ژێــر  بــە  بكرێــت  تــەواوی 

پیســبوون  ئــەوەی  ترســی  لــە  شــاراوە، 

ــەكات  ــی ن ــەواوی وێران ــە ت )pollution( ب

الســكۆی  تونێلــەکاىن  بارودۆخــی  وەك  و 

لــێ  نەیــەت )بــا بیــر لــە حەشــاماىت خەڵــک 

بكەینــەوە لە RERـــدا - )RER( خێراییەکى 

ژێــر  میــرتۆکاىن  و  شــەفەندەفەر  بــەرزى 

وەك  ئــەوەی  بــۆ  هەروەهــا  زەوییــە(، 

ــە  ــك ك ــەر ژیارێ ــەوە لەس ــاهیدێك مبێنێت ش

ــن ئاســت  ــدا گەیشــتە بەرزتری ــە قۆناغێكی ل

)apogee(یشــی  لوتكــە  ئــەوەی  دوای  و 

ژێرزەمینــی  قۆناغــی  گەیشــتە  تێپەڕانــد 

)hypogee( كااڵ. لێــرەدا تابلۆیەكی دیواریى 

پیشــان  دورودرێــژە  ڕێــگا  ئــەو  هەیــە 

لــە مرۆڤــی  بــڕدراوە، هــەر  کــە  دەدات 

تۆتاڤێــل Tautavel ـــەوە و بــە تێپەڕیــن 

ــتووە  ــا گەیش ــتایندا ت ــس و ئاینیش ــە مارك ب

ئــێ   ..Dorothee Bis بیــس  دۆرۆىت  بــە 

ــە پیســبوون  ــە ل ــەم تابلۆی ــە بۆچــی ئ كەوای

و داخــوران نەپارێزیــن؟ خــۆ ڕەنگــە دواتــر 

بەپــاڵ   speleologists ئەشكەوتناســەکان  

كــە  بیدۆزنــەوە  ژیارێكــەوە  و  كولتــوور 

ــە  ــە ل ــۆ هەمیش ــا ب ــردوە ت ــن ك ــۆی دف خ

ــەڵ  ــت، لەگ ــۆی ڕزگاری ببێ ــێبەرەكەی خ س

دفــن  فێڵەكانیشــی  و  فریــوو  خۆیشــیدا 

ــر  ــی ت ــۆ جیهانێك ــت ب ــو وابێ ــردووە وەك ك

هەڵیگرتــن.

سەرچاوەكانی وەرگێڕانی ئەم وتارە:

اإلصطنــاع،  و  املصطنــع  بودریــار:  1-جــان 

ترجمــة: د. جوزیــف عبداللــه، مراجعــة: د. 

ســعود املــوىل، املنظمــة العربیــة للرتجمــة، 

الطبعــة األوىل، بیروت، 2008.، ص -157 166. 

2-Jean baudrillard: Simulacra and 

Simulation, Translated by: sheila 

Faria Glaser. http://ebookbrowsee.

net.


