لێکۆڵینەوە

مەحوی

شاعیری ئادابی مەحەببەت
عەبدولخالق یەعقووبی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

سوفیزم ،لە چەشنی مەحوی ،پەیوەندییەکی پێویست و زیندووی

مەحوی لە پەیوەندیی لەگەڵ ئەو جیهانەی

بە نیسبەت ژیانی مرۆڤ و کۆمەڵی مۆدێرنی ئێستاوە هەیە؟ ئایا

کە ئاخێزگەی سەرەکیی مەعریفەکەیەتی ،واتە

لێکۆلینەوە لە جیهانی هزر و تێڕامانی شاعیرێک کە لە نەریتی ئاینی و

سوفیزم ،شی بکرێتەوە ،هەڵبەت ئەم پەیوەندییە

کولتووریی کۆمەڵێکی ڕۆژهەاڵتیی سەدەی نۆزدەیەمەوە ئاو دەخواتەوە

بە هیچ کلۆجێک بە واتای ئەوە نییە شیعری مەحوی

دەستکەوتێکی مەعریفیی بەکەڵکی بۆ هەنووکەی ژیانی جیهانی

لە چوارچێوەی گوتاری سۆفیستیدا بەند بکرێت و دەرەتانی پشکنینی

سەدەی بیستویەکەم هەیە؟ باسکردن لە عیرفان و خودا و خەون و

شیعری ئەو لە گوتاری دیکەدا نەڕەخسێت .کە واتە ،شیعری مەحوی

خولیای مەحوی چۆن لەگەڵ ژیانی سەردەمی شەڕی نێوان سیکوالریزم

خاوەنی تەنیا یەک ژێدەری مەعریفی نییە ،و لە چوارچێوەی تاکە

و دینی سیاسی دەگونجێت؟ ئایا باسکردن لە عیشق و پێوانە ڕۆحییەکان

یەک گوتاری مەعریفیشدا ناخوێندرێتەوە .بە واتایەکی تر ،ئەگەرچی

لە ڕوانگەی مەحوییەوە بۆی هەیە لە جیهانی ئاخرناو بە کااڵ و بەها

سوفیزم ژێدەر و گوتاری سەرەکیی شیعری مەحوییە ،بەاڵم لە هەمان

ماتریالیستییەکان پاساو بدرێتەوە؟ لە دوو توێی خوێندنەوەیەکی

کاتدا شیعری مەحوی فرەژێدەر و فرەگوتارە .ئەمە یەک لە هۆیە

ڕەخنەکارانە-شیکارییانەی ئەم وتارەدا هەوڵ دەدرێت بەدوای

سەرەکییەکانی ئیستاتیکا (جوانی ناسیی) و دینامیزمی شیعری مەحوییە.

سەرەداوی وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا بگەڕێین.

 )2والتێر بنیامین کاتێک باس لە تاوتوێکردنی بەرهەمی ئەدەبی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئایا خوێندنەوە و شیکردنەوەی شیعری شاعیرێکی سەر بە ڕێبازی

هەوڵ دەدرێت لەم وتارەدا شیعری
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دەکات گرینگی بە ژیانی دەق ،کاریگەرێتییەکانی دەق ،و چارەنووس
 )1بە بڕوای ئانتونیۆ گرامشی ،ڕەخنە ناشێت بە دوای سەملاندنێکی

نییە دەقە ئەدەبییەکان بە پێی چرکەساتی مێژوویی خوڵقاندنیان ڕاڤە

بەهەڵکەوت و ڕێکەوت و تاکەکەسی ،یان بژاردەبێژییەکی ڕووت و رەها

بکەم؛ بە پێچەوانە ،ئەو شتەی دەشێت جێبەجێی بکەین گرێدانەوەی

و بێپەیوەندیدا بگەڕێت ،بەڵکو پێویستە هەوڵ بدات ناوەڕۆک ،ڕیتم و

سەردەمی ئێمەیە ،واتە ئەو چرکەساتەی کە تێیدا دەقەکان ڕاڤە

بزاڤی هزری دینامیکی دەق بدۆزێتەوە (رناتە .)65 ،لەم نوختەنیگایەوە،

دەکەین ،بە کاتی خوڵقاندنی ئەو دەقانە» (رناتە .)136-135 ،هەر بۆیە،

شیکردنەوەی شیعری مەحوی بە شێوەی پشتگیریکردنێکی ڕەها لە

خوێندنەوەی شیعری مەحوی گەڕانەوەی عەقڵی خوێنەرەوەی ئیمڕۆ

بیرۆکەکانی ،ئایدیالیزەکردنی هزر و فەلسەفەکانی ،منوونەهێنانەوەی

نییە بۆ سەردەمی مەحوی ،ئەو شتەی کە زۆر تۆژەر لە رێگای ڕوانین

ناپێویست و بێبنەمای ،و بەپەخشانکردنی دێڕەکانی کارێکی ناڕەخنەیی

لە شیعری مەحوی لە کونی کامێرای عەقڵی ڕووتی دینییەوە دەیکەن،

و دوور لە بنەماکانی خوێندنەوەیەکی ڕەخنەکارانەیە .لەم سۆنگەیەوە،

بەڵکو بانگهێشتکردنی عەقڵی مەحوییە بۆ چرکەساتی هەنووکە و

لێکۆڵینەوە

دوو پێشسەرنجی تیۆریک

و سەرکەوتنەکانی دەق دەدات و دەڵێت ...« :بۆ من پرسەکە ئەوە

لێکبەستنی دەنگ و داوای ئەو بە خواست و خولیای مرۆڤی سەردەم.

داوە) .لەم شێوازە شیعرییەدا زمان خلیسک و خۆبەدەستەوەنەدەر و

بە واتەیەکی تر ،ڕاڤەیەکی ڕەخنەگرانە تەنیا بەدوای تێگەیشنت لە واتای

پڕپێچوپەنایە ،و هەر بۆیە گەلێک جار واتای شیعر لە نێو تەمی ڕاز

دەقی بەردەستدا نییە ،بەڵکو هەوڵ دەدات لە ڕێگای ڕاڤەکاریی دەقەوە

و نهێنیدا دەمێنێتەوە؛ وەک چۆن «بیدل دهلوی»  1721-1644لەم

لە واتاکانی سەردەمی خۆیشی بکۆڵێتەوە و شەنوکەویان بکات .لەم

شیعرەدا ڕاشکاوانە ئاماژە بەم خەسڵەتە سەبکی هیندی دەدات:

ڕوانگەیەوە ،گرینگیی شیعری مەحوی تەنیا لە ڕەهەندە مێژووییەکەیدا،

ای بسا معنی کە از نامحرمیهای زبان

وەک شاعیرێکی دیاری کالسیکی کورد لە سەدەی نۆزەدەدا ،قەتیس

با همە شوخی مقیم پردەهای راز ماند

نامینێت ،بەڵکو ڕەهەندیکی پڕاگامتیستیشی هەیە ،کە بریتییە لەو بڕە

[گەلێک واتا هەن کە لە بەر ئەوەی زمان بە خزم و مەحرەم نازانرێت/

مەعریفەیەی کە لە هزری جیهانی شیعری مەحوی-دا بۆ تێگەیشنت و

سەرباری ئەوەی جوان و چەلەنگن لە پەردەی ڕازدا دەمێننەوە]

ساغکردنەوەی جیهانی هەنووکەمان شیاوی دۆزینەوە و بەکارهێنانە.

دیارترین شاعیرانی ئەم شێوازە شیعرییە بریتین لە« :بیدل دهلوی»،

مەحوی :میراتگری شێوازی هیندی لە شیعری کالسیکی کوردیدا

«صائب تربیزی» ،و»کلیم کاشانی» .دوو تایبەمتەندیی سەرەکیی ئەم

مەحوی لە باری فۆرم و زمانەوە هەوڵ دەدات خوێنەرەوەی شیعری

قوتابخانە شیعرییە کە بە لێشاو لە شیعری مەحویشدا دەبیرنێت شایانی

خۆی تووشی سەرسووڕمان بکات .لە سۆنگەی فۆرمی گرانی ،شیعری

ئاماژەپێدانن .١ :موتیفە دیارەکانی ئەم شێوازە شیعرییە بریتین لە:

مەحوی زۆر جار تا ئاستی مەتەڵ قورس دەبێت و هەڵێنانی ئەو مەتەڵە

«موج (شەپۆل) ،گوهر (گەوهەر) ،حباب (بڵق) ،گرداب (گێژاو) ،ساحل

پێویست بە تێڕامان و لێوردبوونەوەی زۆر دەکات .لە هەمان کاتدا،

(کەناراو) ،شبنم (ئاونگ) ،و رساب (تراویلکە)» .سەرباری ئەوەی مەحوی،

بەشێک لە قورساییی شیعری مەحوی دەگەڕێتەوە بۆ بەکارهێنانی

بە پێچەوانەی شاعیرانی شێوازی هیندی لە شیعری کالسیکی فارسی ،لە

پڕوردەکارییانەی ڕەگەزەکانی گوتاری سوفیزم ،کە زۆر جار خوێنەرەوە

شوێنێکی جوگرافی ژیاوە کە دەریا و کەناراو بوونێکی فیزیکییان نییە،

بە بێ گەڕانەوە بۆ واتای ئەو ڕەگەزانە لە چوارچێوەی گوتارێکی ئەوتۆدا

کەچی لە بەر ئەوەی لەباری شێوازییەوە سەر بەم ڕێبازەیە بە فراوانی

ئەستەمە گرێپووچکەی مەتەڵی شیعری مەحوی بە سانایی بکاتەوە.

ئەم موتیفانە لە شیعری خۆیدا بە کار دەهێنێت:

ساڵی دووەم

حاڵەتی گەیاندنی شیعر تا ئاستی مەتەڵ لە سۆنگەی پێچوپەنا زمانی و

بە ئاوی تێگەیشتین ئێمە دنیا ،هەر سەرابێ بوو

پێکهاتە وێنەیی و خەیاڵە دوورەدەست و قووڵەکانییەوە تایبەمتەندیی

هەموو دەشچن بە خنکان و لە ویشکیشە مەلەی مەخلووق

ژمارە

سەرەکیی شێوازی «هیندی»ین لە شیعری کالسیکی فارسیدا ،کە مەحوی

***

لەم بوارەدا بە میراتگری ئەم شێوازە لە شیعری کالسیکی کوردیدا

حەیاتی تازە دێتە بەرم و ڕۆحم دەردەچێ ،وەرنا

دێتە ئەژمار یەکەم جار «عەبدوڵاڵ گۆران»ی شاعیر ئاماژەی بەم خاڵە

سەدایەکی نییە وەک مەوجی گەوهەر هاتن و چوونت
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

 .٢وەک «شەفیعی کەدکەنی» باسی دەکات ،لە شێوازی شیعری هیندیدا

جەاللەدین ڕۆمی-یە .بێ ئەوەی مەبەست

بنەمای جوانیناسانەی سەروا پرت لەوەی هەڵگری الیەنی مۆسیقایی بێت،

دروستکردنی پەیوەندیی پەراوێز-ناوەند بێت و

وەکو ئامێرێک بۆ هێنانەوە بەرچاو (تداعی)بە کاردێت .شاعیری شێوازی

دوور لە دەستتێوەردانی داگەڕانی ناسیونالیستی

هیندی بەو چاوە لە سەروا دەڕوانێت کە ماسیگرێک لە تۆڕەکەی یان

بۆ تۆژینەوەیەکی ڕەخنەکارانەی ئاکادیمیک ،بەراوردکردن و لێکڕانانی

ڕاوچییەک لە تاپڕەکەی دەڕوانێت :بە تۆڕەوەکردنی پرت لە ماسییەک و

شیعری ئەو دوو شاعیرە لە دووتوێی پەیوەندییەکی نێواندەقی

ڕاوکردنی پرت لە باڵندەیەک .بێ ئەوەی پێویست بە شیکردنەوە بکات،

( )intertextuality relationshipبۆ ڕوونکردنەوەی وردتر و پرتی

تەنیا ئەم منوونەیە لە شیعری مەحوی و شێوەی بەکارهێنانی سەروای

شیعری مەحوی یارمەتیدەرە .بەاڵم هەڵبەت گومانی تێدا نییە کە ئەوە

تێدا ،بە مەبەستی پرت لە ڕەهەندی مۆسیقاییی ڕووت ،دەخرێتە بەر

مەحویی کورد بووە ئاگای لە جیهانی مەوالنای ڕۆمی بووە و شیعری

چاوی خوێنەرەوەی وردبین:

خۆی نیزیک لە فەزا وفیکری ئەو هۆنیوەتەوە ،بێ ئەوەی السایی

بوومە خاکی سەری ڕێی ،پێیەکی تا پێامنا

کردبێتەوە یان دەقاودوق لە سەر ڕاستەهێڵی هزریی ئەو چووبێتە

وتی :سەد دەفعە بخۆ ئەی حەریکەی بێ مانا

پێش .ئەم خاڵە لەو سەرەشەوە شیاوی باسکردنە کە مەحوی هەر لە

تۆوی سەرخستووە بن خاکە ،سەرئەفرازیی بەر

بنەڕەتەوە لە رێگای بەکارهێنانی زمانی کوردی بۆ شیعرەکانی خۆی

هەر لە ڕێگەی تەڵەبا بوو سەری دانا دانا

گوتار-جیهانێکی خۆبژیوی ئەدەبیی پێک هێناوە کە لە گوتار-جیهانی

وتم :ئەو خاڵە چ بوو هەر کەڕەتێکت دەرخست

مەولەویی فارس جیاواز و بەدوورە .بە زمانێکی تر ،باسکردن لە شیعری

وتی :داغێ بوو بە جەرگ و دڵی «مەحوی»مانا

مەوالنای ڕۆمی وەک سەرچاوەیەکی سەرەکیی سوفیزمی مەحوی بە

سوفیزمی مەوالنایی :سەرەکیرتین ژێدەری مەعریفیی شیعری مەحوی

واتای شیکردنەوەی شیعری مەحوییە شانبەشانی شیعری مەوالنا ،نەک

لە باری واتا و ناوەڕۆکەوە شیعری مەحوی کۆمەڵێک کۆد و بیرۆکە و

لە ژێر سێبەر و هەژموونیی شیعری ئەو .مەوالنا و مەحوی دوو شاعیرن

گوتاری تایبەتی خۆی هەیە ،و بۆ ناسین و شیکردنەوەی دنیای شیعریی

لە یەک سەرچاوە ئاو دەخۆنەوە ،کە بریتییە لە سوفیزم ،بەاڵم مەحوی

مەحوی پێویستە بگەڕێینەوە بۆ سەرچاوە مەعریفییەکانی شیعری

لەهەمان کاتدا الچاوێکیشی لە کانیاوی سوفیزمی شیعری مەوالنایە.

سوفیستی و عیرفانی .یەک لەو ژێدەرە بەکەڵکانەی کە دەکرێت لە

لە جیهانبینیی سوفیستی بە گشتی و سوفیزمی مەوالنای ڕۆمی بە

ڕێگایەوە شیعریی مەحویی وردتر پێ بخوێنینەوە جیهانی شیعریی

تایبەتی ژیانی سۆفی/عاریف لە دوو قۆناغ پێکدێت :قۆناغی فیراقی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەگەر عەقڵی هەبێ لەو جێیە ئاونگی عەقڵ چ بکا؟!

فارسی لە سەدەی ١٢ی زایینی مەوالنا

لێکۆڵینەوە

لە هەر جێیەک هەڵی خورشیدی عیشقی گوڵڕوخان مەحوی

شاعیری مەزنی ئەدەبیاتی کالسیکی
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نێوان ئاشق و مەعشووق (دابڕان) و قۆناغی ویسالی ئاشق بە مەعشووق

خون انگوری نخوردە ،بادەشان نیز خون خویش

(پێکگەیشنت) .کە واتە ،پرسی سەرەکی لە گوتاری سوفیستیدا پرسی

(مولوی ،دیوان شمس)

بڕینی قۆناغی فیراق و گەیشنت بە قۆناغی ویسالە لە الیەن ئاشقەوە.

[شەمع و شاهیدی عاریفان لە دەرەوەی وجوودی خۆیان نییە  /ئەوان

لەم سەفەرە سەخت و پشووبڕەدا سێ ئەسڵ لە ئارادایە کە پێویستە

خوێنی ترێ ناخۆنەوە ،بەڵکو بادەی شەرابیشیان خوێنی خۆیانە]

ئاشق ڕەچاویان بکات بۆ ئەوەی دابڕان کۆتایی پێ بێت و پێکگەیشنت

***

مسۆگەر بێت :ئەسڵی سەیری ئەنفوس (گەڕان لە ناخی مرۆڤدا) ،ئەسڵی

پڕ بە پێ زنجیری شێتی ،داغی سەودا پڕ بە سەر

عیشق ،و ئەسڵی وەحدەتی وجوود (یەکێتیی بوون).

سەیری حاڵی خۆمە ،سەیری زوڵف و خامل بۆ چییە؟!

ئەم سێ ئەسڵە تانوپۆی پێکهاتەی واتایی و دینامیزمی جوانیناسانەی

***

شیعری مەحوی-ش پێکدێنن ،و بۆ خوێندنەوە و تێگەیشنت لە ڕەهەندە

لەم قۆناغەدا ئاشق-عاریف خۆی لە قاوغی «خودپەرستی» دادەماڵێت

دیار و نادیارەکانی شیعری ئەو پێویستە بە وردی تاوتوێی بکرێن و بە

و پرۆسەی خۆناسی دەخەنە گەڕ« .خود» و داگەڕان بەرەو مەیل و

منوونەی شیعریی لە مەوالنا و مەحوی پشتڕاست بکرێنەوە.

مەرامەکانی «خود» کۆتێکە لە پێی مرۆڤەوە ئااڵوە ،و پێویستە مرۆڤی

ئەسڵی یەکەم :سەیری ئەنفوس (گەڕان لە ناخی مرۆڤدا)

ئاشق خۆی لەو کۆتە ڕزگار بکات .هەر بۆیە ،لە ڕوانگەی مەحوییەوە،

لە پێناوی تێگەیشنت لە عیشق و گەیشنت بە مەعشووق ،سوفیزم پێداگری

ئاشق دەبێ خۆی لە زێدەخواستەکانی خۆی بەتاڵ بکات:

لە سەر سەیری ئەنفوس (گەڕان لە ناخی مرۆڤدا) دەکات تا سەیری

سەر کە جۆشێکی نەبێ ،من زرکەتاڵم بۆ چییە؟!

ئافاق (گەڕان لە جیهانی دەرەوەدا) .ئەم ئەسڵە دەکرێت بە قۆناغی

دڵ کە هۆشێکی نەبێ ،شیشەی بەتاڵم بۆ چییە؟!

«هەڵگەڕانەوە لە خود» یان «خۆناسی» پێناسە بکرێت .ئاشق بۆ ئەوەی

***

یەکەم هەنگاوی سەفەر لە فیراقەوە بۆ ویسال دەستپێبکات ،یەکەم جار

سەیری ئەنفوس یەکەم وێستگەی گۆڕینی ئاراستەی «خود»ە لە هەواری

پێویستە حاشا لەوە بکات کە «خود»ی ئەو سەنتەری جیهانی بوونە .لەم

فیراقی یارەوە بەرەو مەنزڵی ویسال .لەم وێستگەیەدا مەحویی ئاشق-

ساڵی دووەم

قۆناغەدا دەرگا بە سەر «خود»دا دادەخرێت و دەرگایەکی نوێ بەرەو

عاریف پشت لە مەداری خۆنەناسین و ڕووەوە ماڵی خۆشەویستیی

ڕووی «ئەوی تر» یان «مەعشووق» دەکرێتەوە .هەر لەم سۆنگەیەوەیە

مەعشووق ڕێگای پڕزەرد و ماهی عیشق دەبڕێت:

ژمارە

دەبینین مەالنای ڕۆمی یان مەحوی ،وەکو شاعیرانێکی عاریف ئاین ،پرت
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خەریکی خۆدواندنن و زۆرکەم ئاگایان لە ئەحواڵ و ئافاقی جیهانە:

لە بەنگ ئەم بەنگییانە چی دەبینن خۆ لە خۆگۆڕان

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

لە دنیادا مەداری عەیش و خۆشی خۆنەناسینە

ئەسڵی دووهەم :عیشق

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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لە ڕوانگەی عاریفانەوە ،تێگەیشنت لە
ئیمکانهەڵگر نییە؛ دینی عاریفان دینی عیشقە
نەک عەقڵ .ئەوان بە زمانی ترپەی دڵ دەدوێن ،نەک
ڕاڤەی ئاوەز .بە باوەڕی شاعیرانی عیرفانپەروەر خۆشرتین ئەزموونی
ژیانی مرۆیی ئەزموونی شەیداییە ،نەک ئەزموونی زانایی:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەقیقەت و گەیشنت بە هەقیقەت بە بێ عیشق

دڵ لە ئیدراکی هەقیقەت بێ بەشە بێ داغی عیشق
مەحویا دانا دەبێ بەم چاوە بینایی بکات
***
حافیزی شیرازی ،شاعیری هەڵکەوتەی شیعری کالسیکی فارسی ،عیشق
بە یادگاریی هەرمانی ئەم جیهانە کۆنە لە قەڵەم دەدات:
از صدای سخن عشق ندیدم خوشرت
یادگاری کە در این گنبد دوار مباند
[لە دەنگی پەیڤی ئەڤینم خۆشرت نەبیست  /ئەو یادگارییەی کە لەم
گومبەزە گەڕۆکەدا ماوەتەوە]
مەوالنای ڕۆمیش لە پێناوی ئاوێتەبوون لە وجوودی دڵدار و توانەوە
لە بوونی یار واز لە هزر و زانایی دەهێنێت وپشت لە ئاوەز و ئاگایی
دەکات:
گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل
برون رو کز تو وارستم من امروز

لێکۆڵینەوە

***

بشوی ای عقل دست خویش از من

عیشق ،داغی عیشق ،ئیعجازی عیشق ،دەردی عیشق ،بارەگاهی عیشق،

کە در مجنون بپیوستم من امروز

دەیری عیشق ،بێستوونی عیشق ،سایەی عیشق ،خاکسارانی مەحەببەت،

[گوێی ئاوەزم ڕاکێشا و گوتم ،ئەی ئاوەز  /بڕۆ دەرەوە لە ماڵم کە من

ئادابی مەحەببەت ،کەعبەی مەحەببەت ،وادیی مەحەببەت ،ئەهلی

خۆم ئیمڕۆ لە دەست تۆ ڕزگار کرد  /ئەی ئاوەز ،دەست لە من بشۆرەوە

مەحەببەت ،مەیدانی مەحەببەت ،شاری مەحەببەت ،چۆڵیی مەحەببەت

چونکی من ئیمڕۆ تێکەڵ بە مەجنوون بوومە]

و هتد.

***

کە واتە ،عیشق لە شیعری مەحویدا «خود»ی هەڵگەڕاوە لە

مەحوی پاش ئەوەی بوونی خۆی لە خودپەرستی و خودخوازی پااڵوت،

خودپەرستی،لە دۆخی داخران ڕزگار دەکات .دەکرێت ئەسڵی عیشق،

بۆ ئەوەی خۆی ئامادەی توانەوە لە وجوودی یاردا بکات ،ڕوو دەکاتە

لە بڕینی قۆناغی فیراق بەرەو قۆناغی ویسال ،وەک قۆناغی «کرانەوەی

ئاگری مەحەببەت و نیشتەجێی تەنانەت «دۆزەخی عیشق» دەبێت:

خود»ی ئاشق بەرەو ڕووی مەعشووق (ئەوی تر) پێناسە بکەین .هەر

گەر ئاگری مەحەببەتی شک بەم لە دۆزەخا

بۆیە ،مەحوی تەنانەت بۆ ئەوەی هەقی ئاشقی بە جێ بهێنێت ،ناچارە

ئەو دۆزەخە بەهەشتمە ،جەننەت دەکەم حەرام

شوێنی بوونی ئاسایی خۆی (واتە شار) بگۆڕێت و ڕوو بکاتە ئەو شوێنە

***

نائاساییەی (واتە بیابان) کە شیاوی شێتی عیشق و شێتیی عیشقە:

عیشق لە جیهانی شیعری مەحویدا تەنیا بریتی نییە لە زمانبازی و پەیڤی

بە جێ نایێ ،دەبێ ڕوو کەینە سارا

ئەڤینداری ،بەڵکو لە بنەڕەتدا گیانبازی و کردەی دڵدارییە:

هەقی ئادابی مەجنوونی لە شارا

بە خودا قەسەم لەگەڵ دڵی خاڵی لە سۆزی عیشق

***

تیکراری حەرفە بەس دەمی پڕ یا خودا خودا

ئەسڵی سێهەم :وەحدەتی وجوود ()Union of existence

***

لە جیهانی عاریفاندا وەحدەتی وجوود (یەکێتیی بوون) لە خوازەی

خاڵێکی سەرنجڕاکێشی ئاماری لە شیعری مەحویدا ئەمەیە کە سەدا

نووری هەتاودا بەرجەستە دەکرێت .تیشکی خۆر نوورێکی یەکپارچەیە،

ساڵی دووەم

چلی ( )40%سەرلەبەری غەزەلەکانی باسی ڕاستەوخۆی عیشق دەکات

و ئەوە بەربەست و دیوارەکانن کە بە ڕواڵەت یەکێتی و یەکپارچەیی

و سەدا دە  )10%ناڕاستەوخۆ لە ئاشق و مەعشووق دەدوێت؛ واتە،

نوور فرەچەشن و فرەپارچە دەکەن .مەوالنای ڕۆمی ئەم بیرۆکەیەی لەم

ژمارە

سەدا پەنجای ( )%5٠سەرجەمی غەزەلەکانی مەحوی باسی عیشقە .ئەم

شیعرەدا بە وردی وێنا کردووە:

باسە لە دیوانی مەحویدا  54جار لە قاڵبی دەستەواژەگەلی جۆراوجۆردا

همچو آن یک نور خورشید سام

دووپات بووەتەوە ،وەک بۆ منوونە :سیابەختانی عیشق ،خەستەخانەی

صد بود نسبت بە صحن خانەها
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چونکە برگیری تو دیوار از میان

دوو «من» جێیان نابێتەوە؛ کە واتە ،تۆ

(مثنوی معنوی)

کە ئێستا وازت لە «خود»ی خۆت هێناوە
دەتوانی بێیتە

[وەک ئەو تاکە تیشکەی خۆری ئاسامن  /کە بە نیسبەت ڕوخساری

و لە»من»ی خۆت دابڕاوی،

ماڵەکان سەد دەنوێنێت  /بەاڵم هەموو تیشکەکانی دەبنە یەک  /کاتێک

ژوورەوە» .ئەم چیرۆکە هێامیەکە بۆ ئەوەی «من»ی

دیواری ماڵەکان لەو نێوانە هەڵبگیرێن]

عاریفی ئاشق دەشێت لە «من»ی مەعشووقدا بتوێتەوە و بە وەحدەتی

***

وجوود بگات؛ تا ئەو کاتەی ئاشق باوەڕی بە من هەبێت و «منییەت»

عاریفانەی شاعیرانێکی لە چەشنی مەوالنای ڕۆمی و مەحوییە .بە

دەکات و باوەشی بە ڕوودا ناکاتەوە .مەحوی-ش لە شیعرێکیدا دەڵێت:

باوەڕی ئەوان ،تا وجوودی ئاشق ئاوێتەی وجوودی مەعشووق نەبێت

کە دڵ دەتوێتەوە بۆ تۆ ،دەکەی ئەو ڕۆژە تۆ بڕوا

و نەبنە یەک وجوود شتێک بە ناوی عیشق لە دایک نابێت .یەک لە

کە خۆ دەرخەی وەکو خۆر ،دڵ وەکو شەونم لە خۆ بڕوا

چیرۆکەکانی مەسنەویی مەعنەوی ،کە خوازەیەکە بۆ ئەسڵی وەحدەتی

***

وجوود ،باس لەوە دەکات جارێکیان ئاشق بۆ یەکەمین جار خوازیاری

لێکدانەوەی ئەم شیعرە بە بێ گەڕانەوە بۆ ئەسڵی وەحدەتی وجوودی

سەردانکردنی ماڵی مەعشووق دەبێت .دەگاتە بەر دەم ماڵی مەعشووق

ئاشق و مەعشووق لە پرۆسەی عیشقدا گەلێک ئەستەمە .یەکێتیی

و لە درەگا دەدات .مەعشووق دەپرسێت« :کێیە لە بەر دەم دەرگا؟»

وجوودی ئاشق و مەعشووق ،لە ڕووانگەی مەحوییەوە ،شتێک نییە بە

ئاشق وەاڵم دەداتەوە« :منم ،تکایە دەرگا بکەوە» .مەعشووق لە جوابدا

پێی خواست و ویستی ئاشق بێت ،چونکی ئاشق (شەونم) هەر کە

دەلێت « :تۆ شایانی ئەوە نیت بێیتە نێو ماڵی منەوە» .ئاشق دەڕوات

گەرمایی وجوودی مەعشووقی (خۆر) وێکەوێت ،ناچارە بتوێتەوە و

و پاش ساڵێک هەمیسان دەگەڕێتەوە .جارێکی تر لە دەرگای ماڵی

لە گەڵ نووری خۆر ببێتە یەک .وجوودی ئاشق بەربەستی سەر ڕێگای

مەعشووق دەدات .مەعشووق دەڵێت« :کێیە لە دەرگا دەدات؟» ئاشق

گەیشنت بە وجوودی مەعشووقە ،و هەر بۆیە ئەم بەربەستە تەنیا لە

دەڵێت « :تۆ ،ئەوە هەر تۆی لە دەرگا دەدەی»:

ڕێگای توانەوە لە مەعشووقدا هەڵدەگیرێت .حزووری مەعشووق غیابی

گفت بر در هم تویی ای دلستان

«من»ی ئاشق بە دوای خۆیدا دەهێنێت ،و بەم شێوەیە ئاشق بە غیابی

[گوتی لە بەر دەرگاش هەر تۆی ،ئەی دڵئەستێن].

ناچارەکیی «خود»ی خۆی بە وەحدەتی وجوود دەگات:

***

تۆ کە دەرکەوتی مەپرسە چی بە سەر دێ جان و دڵ

لێکۆڵینەوە

ئەسڵی وەحدەتی وجوود (یەکێتیی بوون) ناوەندی قورسایی هزری

بکات بە بەردی بناغەی هزر و کردەی خۆی ،مەعشووق حاشای لێ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لیک یک باشد همە انوارشان

مەعشووق گوتی»:زۆر ڕاستە؛ لەم ماڵەدا

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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حاڵەتی شەونم تەماشا کە بە وەقتی ڕۆژهەاڵت

یان سێبەر یان زوڵمەت) ناچارە بە غیابی خۆی ،واتە،

***

مەرگی خود ،ئاوێتەی بێت و بە وەحدەتیوجوود

لە ڕوانگەی عاریفانەوە ،ئەسڵی وەحدەتی وجوود تەنانەت

بگەن:

لە پەیوەندیی نێوان مەرگ و ژیانیشدا لە ئارا دایە .ژیانی

بە پیر ئەو ڕۆژەوە مەحوی ئەوەندە

ڕاستەقینەی ئاشق ئەوکاتە دەستپێدەکات کە ئاواتی مەرگی

بە سەر چووبوو ،وەکو شەونم لە سەر کەوت

خۆی بخوازێت و بە دوایدا بگەڕێت .ئەم مەرگە مەرگێکی

***

خۆخوازرا و و ئازایانەیە ،نەک مەرگێکی داسەپێرناو و لە

وتی :من بێم و مەحوی وا مبێنێ ،ناکرێ ،نابێ

سەری داماوییەوە .مەرگێک کە لە داماڵینی ئارەزووی

هەتاو و سێبەرین ئێمە ،دەبێ یا من ببم یا ئەو

«خود» بۆ بااڵدەستیی و بەرزەفڕیی ڕەهاوە دەستپێدەکات

***

و بە تێکەڵبوون و هاوژینی لەگەڵ «ئەوی تر» یان

لە بەینی نوور و زوڵمەت ئاموشۆ سەر ناگرێ مەحوی

مەعشووق دەبێت بە ژیان؛ وەکو مەوالنای ڕۆمی دەڵێت:

نیگارم بۆیە پێمی وت :لە من هاتن ،لە تۆ رۆیین

مرگ جو باشی ،ولی نز عجز و رنج

ساڵی دووەم

ژمارە
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بلکە بینی در خراب خانە گنج

عیشقلە ڕوانینی مەحویداعاریفان ،یەک لەوان

ای حیات عاشقان در مردگی

مەحوی ،پێیان وایە الیەنی کارەساتباری ژیانی مرۆڤ

دل نیابی جز کە در دل بردگی

لەم جیهانەدا بریتییە لە «فیراق»؛ فیراق بە واتای

[عەبداڵی دۆزینەوەی مەرگ بە ،بەاڵم نەک لە بەر داماوی

دابڕانی نێوان ئاشق و مەعشووق .لە گۆشەنیگای

و ڕەنج و مەینەت  /بەشکم لە وێرانەکاندا زێڕ بدۆزیتەوە

ئەوانەوە ،ژیانی ناڕەسەن ،واتە ژیانی تێکەڵ بە

 /ئەوەتانێ ژیانی ئاشقان لە لە مردن دایە  /دڵ نادۆزیتەوە

فیراق ،دوو هەستی زۆر بەهێزی تێدایە :دڵەڕاوکێ

تا دڵێک بۆ الی خۆت ڕانەکێشیت ونەیڕفێنێت]

و خەمباری .مرۆڤی تووشبوو بە دەردی فیراق وا

***

هەست دەکات دڵۆپە ئاوێکە و لە دەریا جیا بووەتەوە ،و هەر بۆیە

دەرکەوتەی ئەسڵی وەحدەتی وجوود لە شیعری مەحویدا لە پارادۆکسی

دواچارەنووسی تێداچوونە .لە الیەکی ترەوە ،خەمباربوونی مرۆڤی

نێوان خوازەگەلی شەونم و خۆر یان سێبەر و خۆرشید دایە .لە هەر

تووشبوو بە فیراقی یار لە کۆتاییهەڵگربوونی ژیانەوە سەرچاوە دەگرێت:

جێیەک مەعشووق (هەتاو یان نوور) حزووری هەبێت ،ئاشق (شەونم

بە ئاوی تێگەیشتین ئێمە دنیا هەر سەرابێ بوو

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لە ڕوانگەی شاعیری عاریفی وەکو مەحوییەوە ،ئەو دووهەستە

«هەڵگەڕانەوەی خود») بگەیت:

سەرچاوەی سەرەکیی نائارامی و بی ئۆقرەیی مرۆڤن:

چییە ئەم هەموو تەنتەنە و من منت

گەر فیراق ئاگر هەموو ڕۆژێ لە جەرگی بەرنەدا

ئەمەندە چییە فەخر و بەخ کردنت

بۆ هەموو شەو تیرەدڵ ،سینەی زوخاڵستانە ڕۆژ!؟

بە ڕۆچوونی ئاوێ دەکەی زیندەگی

***

بە دەرچوونی بایەک دەبێ مردنت

مەحوی هەڵبەت نەک هەر فیراقی عالەمی عیشق بەڵکو تەنانەت

***

ویسالەکەشی بە مایەی نائاسوودەیی دەزانێت .بە ڕای ئەو ،فیراق و

لە قۆناغی دووهەمدا (قۆناغی «کرانەوەی خود») ،مەحوی پێامن

ویسال لەو خاڵەدا یەکدەگرنەوە کە هەر دوو بە «قانوونی تەجەننون»

دەڵێت ،باوەشی وجوودی ئاشق و «خود»ی هەڵگەڕاوەت بۆ مەعشووق

(یاسای شێتی) کار دەکەن:

بکەوە و ئادابی عیشق و مەحەببەتبە جێ بێنە ،ئەگەرچی لەم ڕێیەدا

ئابڕووڕێژە ویسالی یار و خوێنڕێژە فیراق

تووشی تەنگەژەی زۆر و چەرمەسەریی بێبڕانەوەش بیت:

عالەمی عیشق و مەحەببەت هەر بڕێژە هەر بڕێژ

لە سەرخۆچوونە ،شەیدابوونە ،قوڕپێوانە ،سووتانە

***

هەتا مردن مەحەببەت ئیشی زۆرە ،ڕیزی لێدەگرم

لە ڕوانگەی مەحوی ،هەرچی پەیوەندیی بە بابەتی دڵ و دڵدارییەوە

***

هەبێت دەبنە هۆی ئەوەی مرۆڤ لە ڕاستەهێڵی ئاسایی و ئاسان ژیان

دواجار بە ئەسڵی وەحدەتی وجوودمان (قۆناغی توانەوەی «خود»)

ال بدات و بە «شێوازی خاشاک» بژیت:

دەگەیەنێت و ویسالی یار بە توانەوەی وجوودی ئاشق لە وجوودی

وتم :عیشق ئاگری گرتە وجوودم

مەعشووق دەزانێت:

وتی :هەر بابەتی سووتانە خاشاک

لە کن پشکووتنی غونچەی دەمی ،وەک گوڵ سەراسەر گوێم

***

گوڵی ڕوخساری دەرخا ،نێرگس ئاسا ،سەربەسەر چاوم

سێ قۆناغی پێشرتباسکراوی جیهانبینیی عاریفان بە ئاشکرایی لە

***

سەرلەبەری غەزەلەکانی مەحویشدا دەبیرنێت .مەحوی پێامن

کە واتە ،ئامانجی جیهانبینیی عاریفانە لە گوتاری شیعریی شاعیرێکی

دەڵێت ،ئەگەر خوازیاری ئاشقێکی ڕاستەقینە بیت ،دەشێت خۆت لە

لە چەشنی مەحوی گۆڕینی سنوورەکانی «خود»ی مرۆڤە؛ گۆڕینی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

***

بکەی و بە ئەسڵی خۆناسی (قۆناغی

لێکۆڵینەوە

هەموو دەشچن بە خنکان و لە ویشکیشە مەلەی مەخلووق

«خودپەرستی» و «منخوازی» ڕزگار
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ساڵی دووەم

ژمارە
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«خود»ێکی داخراو وبااڵدەستی ڕەها لە ناخی مرۆڤدا بۆ «خود»ێکی

***

کراوە و ئاشق و داجار تواوە لە وجوودی مەعشووقدا:

وێدەچێت مەحوی عیشق وەک وەاڵمێک بۆ جوانی بزانێت .ئاشق

تا زوڵمەتی وجوودە تەریکی لە نووری عیشق

پێویستە و تەنانەت ناچارە لە هەمبەر جوانییەکانی ئەم جیهانە هەستیار

سێبەر نەما هەتاوە ،کە مەحوی نەما خودا

بێت:

***

دەم نادیار و نازی قسەی پڕ بە دەشت و شار

هەڵبەت هەر فەلسەفە و دین و ئاینێک بە شێوەی تایبەت بە خۆی

دنیایەک ئاوی زیندەگی و دەرخرێ لە هیچ

لە پرسی «خود»ی مرۆڤ دەڕوانێت و ئامانجی خۆی بۆ گۆڕینی

***

سنوورەکانی دیاری دەکات .بۆ وێنە ،لە ڕووانگەی فەلسەفەی وێدانتای

لە شیعری مەحویدا عیشقی زەمینی/مرۆیی عیشقێکە لە زاتی خۆیدا

هیندییەوە ،دینداری ڕێگایەکە بۆ بەرفراوانکردنی سنوورەکانی «خود»

خاوەن بەهایەکی بااڵیە ،چونکی ئەمری ئیالهی و پیرۆز تەنیا بۆی

تا ئەو شوێنەی کە هەموو کەون و کاینات دەگرێتە خۆی .ئامانجی

هەیە لە ڕۆچنەی وجوودی مەعشووقەوە شایانی دۆزینەوە و بینین

ئاینی بودایی نەک بەرفرەکردنی کەوشەونی «خود» ،بەڵکو سڕینەوە

بێت .عیشقی ئینسانی الی مەحوی کاکڵی جیهانبینیی عاریفانەیەتی،

و لەنێوبردنی یەکجارەکیی «خود»ە .هەرچی دینی ئیالهییە پێی وایە

جیهانبینییەک کە دواجار دەبێتە هەوێنی سەرهەڵدانی کۆمەڵێک

یەکگرتنی «خود»ی ئینسانی لەگەڵ «ئەمری ئیالهی» دوائامانجی ژیانی

گوتاری هیومانیستیی زۆر گرینگ بۆ ژیانی هەنووکەی کۆمەڵی مرۆیی،

مرۆڤە.

گوتارگەلی لە چەشنی گوتاری خودناسی ،گوتاری ئەوی ترخوازی ،گوتاری

لە ڕووانگەی شاعیر-عاریفانێکی وەکو مەوالنا و مەحوییەوە ،دەرەتانی

لێبوردەیی ،و گوتاری ئاشقانەژیان .کورت و کورمانجی ،عیشقی مەحوی

گۆڕانکارییەکی ئەوتۆ (واتە ،گۆڕینی «خود»ی هەڵگەڕاوە بۆ «خود»ی

دین نەبووە؛ دینی مەحوی عیشق بووە:

کراوە و گۆڕینی ئەویش بۆ «خود»ی تواوە) تەنیا لە ڕێگای عیشقەوە

دەزانم بادیەی عیشقە خەتەرناک

دەرەخسێت .مەوالنا گوتەنی» ئەوە عیشقە «طبیب جملە علتهای

کەچی هەر چووم ،ئەگەر مام و ئەگەر چووم

ماست» [پزیشکی هەرچی نەخۆشینی ئێمەیە] .ئەم ڕێگایە (ڕێگای
ئادابی مەحەببەت) هەڵبەت بریتی نییە لە زمانبازی و ئاخافنت ،بەڵکو

هەولێر  /بەهاری 2016

سەرلەبەر گیانبازی و قوربانیدانە:

ئاماژە :پوختەی دەقی ئەم وتارە بە شێوەی کۆڕی ئەدەبی و بە

سووتانی بە بێدەنگییە ئادابی مەحەببەت

ئامادەبوونی هۆگرانی شیعری مەحوی ڕێکەوتی  2016/3/12لە ماڵی

وەک بولبول ئەم ئەفغانە بە پەروانە حەرامە

وەفایی لە هەولێر پێشکەش کرا( .ع.ی)

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مودەڕڕیس ،عەبدولکەریم و مەال کەریم ،محەمەد ( .)1391دیوانی مەحوی .سنە:
ناوەندی چاپەمەنی و باڵوکردنەوەی کوردستان.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سەرچاوەکان:
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پایندە ،حسین ( .)1390گفتامن نقد :مقاالتی در نقد ادبی .تهران :انتشارات نیلوفر.
رناتە ،هالوب ( .)1374ت :محسن حکیمی .آنتونیو گرامشی :فراسوی مارکسیسم و
پسامدرنیسم .تهران :نرش چشمە.
فروزانفر ،بدیعالزمان ( .)1375رشح مثنوی رشیف ،چاپ هشتم جلد اول .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
رسوش ،عبدالکریم ( .)1376قصە ارباب معرفت .تهران :موسسە فرهنگی رصاط.
سیاح زادە ،مهدی ( .)1394و چنین گفت مولوی .تهران :انتشارات مهراندیش.
شفیعی کدکنی ،محمد رضا ( .)1376شاعر آینەها ،بررسی شعر بیدل دهلوی .تهران:
نرش آگە.

.I.A Richards, C. K. Odgen (1923). The Meaning of Meaning. New York
.Pound, Ezra (1991) .A B C of Reading. London: Boston
R.Wellek& A. Warren (1968).Theory of Literature. London: Penguin
.books

لێکۆڵینەوە

محمد بلخی ،جالل الدین ( .)1345دیوان شمس .تهران :انتشارات دانشگاە تهران.

سەردانێکی نوێ بۆ

مەزرای ئاژەاڵن
جۆن مالینۆ
و -لە عەرەبیەوە :بابان ئەنوەر

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بكەم كە ئەو مشتومڕەی من ،رێچكەیەىك ماركسیستییە بۆ كاركردن لەسەر

نایابە .راستە شێوازی پەخشانئامێزی ئۆروێڵ

كارێكی ئەدەبی .وەک ترۆتسکی بیرماندەخاتەوە ،پێویستە پێش هەر

بە شێوەیەکی فریودەر سادە و ساکارە ،بەاڵم بە

شتێک بەپێی یاسا و رێسا هونەرییەكان کارێکی ئەدەبی هەڵبسەنگێنین،

شێوەیەکی نایاب قوڵ و پرشنگدارە ،بە جۆرێک تا

نەوەک وەک تەنها داڕشتنێکی درامیی نووسینێكی سیاسی کار لەسەر

ئاستێک نزیکە لە کامڵیی و بەشێوەیەكی نایاب گونجاوە بۆ چارەسەرکردنی

رۆمانێک بکەین.

ئەو بارگرانییە هونەرییە سەرەکییەی پڕۆژەی مەزرای ئاژەاڵن لەخۆی

بەاڵم مەزرای ئاژەاڵن ئاوارتەیە و لەم رێساگشتییە بەدەرە .بەدەر لەوەی

گرتووە ،هەر ئەم بارگرانییەش وەهای کردووە کارەکتەرەکانی ناو

رۆمانێکی ئاسایی بێت ،دەتوانین بڵێین چیرۆکێکی ئەفسانەیی سیاسیی

رۆمانەکە جێگەی باوەرپێكردننب ،هەم وەک مرۆڤ هەم وەک ئاژەڵ ،بە

بێپەردەیە –چیرۆکێکی سیمبولیکی (رەمزی) روون و ئاشکرایە دەربارەی

مانایەکی دیکە وەک کۆمەڵە ئاژەلێک بە سیام و تایبەمتەندیی مرۆییەوە.

شۆڕشی روسیا و دەرکەوتنی ستالین -کە کارەکتەرەکانی کۆمەڵە

ئەم پڕۆژەیە دەشێت زۆر بەئاسانیی شکستبهێنێت ،ئەم شکستەش

رەمزێکی ديارن سەبارەت بە کەسێتییە مێژووییەکاىن وەك «مەیجەری

یان بە کەوتنە ناو سێنتەمێنتاڵیەتێکی منایشیی ئەنیمەیشنەکانی

پیر :کارل مارکسە ،سنۆبۆڵ :ترۆتسکی ،سکویلەر :پڕوپاگەندەچیی

(دیزنی)یەوە دەبێت ،یاخود بە دروستکردنی کاریگەرییەکی وەها ،کە

حزبیی ،سەگەکان :پۆلیسی نهێنی « ،)»GPUئەمانەکەسێتیی «حەقیقی»

بگوترێت تەنها کۆمەڵە قسەیەکی پوچ و بێامنان .لەڕاستیدا ناکەوێتە

و «تەواو»نني .پلۆت و گێڕانەوەی ئەم رۆمانە ،النیکەم لە هێڵە

ناو هیچ کامیانەوە .ئێمە کە لە مەزرای ئاژەاڵن دەڕوانین ،تەنها کاتێک

سەرەکییەکانیدا ،بەرئەنجامی خەیاڵی داهێنەرانە نییە ،بەڵکو بەرهەمی

پێدەکەنین کە ئۆروێڵ دەیەوەێت پێبكەنین ،کاتێکیش ناپلیۆن سەگەکان

رەوتی راستەقینەی مێژووی روسیایە.

دەنێرێتە سەر بەرازە جیابووەوەکان و ئاژەڵەکانی دیکە ،ئێمە گاڵتەمان

ئۆروێڵ خۆی دەربارەی مەزرای ئاژەاڵندا دەڵێت یەکەم کارم بووە

پێی نایەت ،بەڵکو هەست بە ترس و تۆقینی دادگاییەکانی مۆسکۆ

کە «هەوڵمداوە بەوپەڕی ئاگایی و هۆشیارییەوە ،ئامانجی سیاسی و

دەکەین .چارەسەری ئۆروێڵ بۆ کێشەکە ،خۆی لەوەدا دەبینێتەوە کە

ئامانجی هونەری ،هەریەکە لە ئەوى دیکەیاندا ئاوێتە بکەم»(.)1

بەپێی پێویست کارەکتەرەکانیامن پێبناسێنێت و لە سیفەتە جەستەییە

پێدەچێت گوتەی ورد و دروست ئەوەبێت کە بڵێین ئەوەی داهێنەرانە

تایبەتەکانیان ئاگادارمان بکاتەوە ،هەتاوەکو هەرگیز بیرمان نەچێت

و هونەرییە ،حزمەت بە الیەنە سیاسیەكە دەكات.

کە ئەوانە ئاژەڵن ،بەاڵم ئەم بیرخستنەوەیەش بە ئاستێک نا کە بە

ئەمە بەو مانایە نایەت كە مەزرای ئاژەاڵن لە الیەنە هونەرییەکەوە

روونی خەیاڵامن بۆ ئەوە بڕوات کە قسەکانی ئۆروێڵ لە رۆمانەکەدا و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

«مەزرای ئاژەاڵنی» (جۆرج ئۆروێڵ) .بە گشتی ناتوانم بانگەشەی ئەوە

لە چەندین الیەنەوە کارێکی بچکۆلەی

لێکۆڵینەوە

ئەم وتارە مشتومڕە دەربارەی ناوەڕۆک و ناواخنە سیاسییەکانی رۆمانی

هەژارە .تەواو بە پێچەوانەی ئەوەوە ،بگرە
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بەڕێوەبردنی مەزراکەی نامەعقول دیارن .ئەمە جۆرێکە لە رێکردنێكی

پلە دوو دەوەستێت؛ ئەو خاوەنی شێوازێکی پەخشانئامێزی زۆر باشە،

وەسفیی چشنی ئەكرۆباتەكان لەسەر پەتێکی رایەڵکراو ،کە ئۆروێڵ

بەاڵم لە بواری عاتیفى و توانای خوڵقاندنی کەسێتییە زیندوو و سێ

هەرگیز لەسەری ناکەوێتە خوارەوە.

رەهەندییەکان ،توانایەکی سنوورداری هەیە .یەکێک لە هۆکارەکانی

هەروەها ،بەتەواوی وەک چۆن ئۆروێڵ لە رۆمانی «»1984دا زنجیرەیەک

سەرکەوتنی الیەنی هونەریی مەزرای ئاژەاڵن ،خۆی لەوەدا دەبینێتەوە

وێنە دەدۆزێتەوە ،کە لە رێگەیانەوە گوزارشت لە سیستمێکی تۆتالیتار

کە پێویستی بەم خەسڵەتانە نییە کە تواناکانی ئۆروێڵ تیایاندا سنوورارە.

دەکات (وەک بیگ برەزەرس ،ژووری ژمارە  ،101تاوانی فکریی و هتد)...

بەاڵم لە الیەنی سیاسییەوە ،دەکرێت بڵێین مەزرای ئاژەاڵن بەرهەمێکی

و هاتوونەتە ناو کولتوور و رۆشنبیریی گشتییەوە ،بە هەمانشێوە لە

ئەدەبیی هەرە باو و پڕکاریگەریی زمانی ئینگلیزی و بگرە سەرجەم

رۆمانی مەزرای ئاژەاڵنیشدا ،کۆمەڵە ساتێکی ناوازە و بەهێز هەن ،وەک

زمانەکانی دیکە بووە لە سەدەی بیستەمدا .هەر بەتەنها قەبارەی

دەستکاریی کۆتایی دەقی حەوت وەسیەتەکە« :تەواوی ئاژەاڵن لەگەڵ

سەرکەوتنی ئەم کتێبە گەلێک ناوازە بووە .بەپێی ئەو چاپەی ساڵی 1987

یەکرتیدا یەکسانن ،بەاڵم هەندێک ئاژەڵ لەوانی دیکە یەکسانرتن»،

بێت ،کە ئێستا لەبەردەستی مندایە ،تا ئێستا ژمارەیەکی سەرسوڕهێنەر

لەگەڵ دوایین دیمەنی رۆمانەکە« :بوونەوەرەکانی دەرەوە چاویان لە

چاپکراوەتەوە ،کە بریتییە لە  57جار ،کە سێ چاپیان تەنها لە یەک ساڵدا

بەرازەوە دەگواستەوە بۆ مرۆڤ ،لە مرۆڤەوە بۆ بەراز ،جارێکی دیکە

بووە ،وەک هەموو الیەکیش دەزانن ،رۆمانی دڵخوازی مامۆستایان و

لە بەرازەوە بۆ مرۆڤ ،بەاڵم ئەستەم بوو ئەوکات بە باشی لە راستیی

ئەو کەسانەیە کە تاقیکردنەوە ئەنجامدەدەن ،هەروەها لەناو سەرجەم

ئەمە تێبگەن و بزانن كێ بەرازە و كێ مرۆڤ» ( .)2ئەم دوو ساتە

پڕۆگرامە ئینگلیزییەکانی وەک ()GCSE, CSE, O LEVELدا دەبیرنێت،

بەجۆرێک لەسەر یادەوەری دەچەسپێن ،کە ناتوانرێت کاڵبکرێنەوە و

تاکە رکابەری ئەم کتێبەش ،کتێبەکەی دیکەی ئۆروێڵ خۆیەتی؛ .1984

دابپۆرشێن ،ئەگەرچی بەئایرۆنییەكی ناوازە ناپاکیی بەرامبەر ئومێدە

پێدەچێت بە تەواوی ئەوەی خەڵکی لە رێگەی ئەم دوو بەرهەمەوە لە

شۆرشگێڕییەکان پەردەپۆشبکرێت ،ئەم جۆرە دوالیزمە تەنزئامێزەش هەر

بارەی شۆڕشی روسیاوە دەیزانن ،زۆر زیاتر بێت لە هەر سەرچاوەیەکی

بەتەنها بۆ ستالینیزم نییە ،بەڵکو بۆ گشت حاکم و ستەمکارەکان ،بە

دیکە .هیچ مشتومڕێکیش لەسەر ئەوە نییە کە رێژەی ئەو کەسانەی

ساڵی دووەم

هەموو شێوازەكانیانەوە(.)3

مەزرای ئاژەاڵنیان خوێندۆتەوە ،بەراورد ناکرێت بەوانەی (ترۆتسکی،

لەگەڵ ئەمەشدا ئەو حەقیقەتە دەمێنێتەوە کە «مەزرای ئاژەاڵن»

ئیزاک دویچەر ،تۆنی کلیف)یان خوێندۆتەوە ،لەبەرئەوە هەر بەراوردێکی

ژمارە

گرنگییە سیاسییەکەی زۆر بااڵترە – بە مانایەک لە ماناکان بە هیچ

لەو جۆرە بکرێت ،جیاوازییەکان رێژەیەکی فەلەکیی دەبڕن.

جۆرێک لەگەڵ گرنگییە هونەرییەکەیدا هاوتا نییە .لە ناو تێرمی مێژووی

لەالیەکی دیکەوە ،ئەگەر رادەی سەرکەوتنی کتێبەکە جێگەی سەسوڕمان

رۆماندا ،لە واقیعدا ئۆروێڵ خۆی وەک کەسێتییەکی تەسك مەودا و

بێت ،هۆکاری پشت ئەم سەرکەوتنە ،هۆكارێكی لوغزئامێز نییە .بە
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لەو واقیعەدا ،کە بە گشتی

بیرکردنەوە و روانین لە

بیانویەکیشە کە ئەو گفتوگۆیە بەپلەی

مەزرای ئاژەاڵن ،وەک

ئاسان

خستنەڕوویەکی

یەکەم پەیوەستبێت بە سیاسەتەوە .ئایدیا
سیاسییەکانی مەزرای ئاژەاڵن ،بوونەتە بەشێک لە
كولتوور و ئاگاییامن .هاوکار رۆڵێکی گەورە دەبینێت
لە بەخشینی بەڵگە و ئارگومێنت بەو دیبەیتەی سۆسیالیستەکان

ئۆروێڵ خۆی دەربارەی
مەزرای ئاژەاڵندا دەڵێت
یەکەم کارم بووە کە
«هەوڵمداوە بەوپەڕی
ئاگایی و هۆشیارییەوە،
ئامانجی سیاسی و
ئامانجی هونەری،
هەریەکە لە ئەوى
دیکەیاندا ئاوێتە بکەم

رادەكێرشێنە ناوی ،لەبەرئەوەی ئەم ئایدیایانە پێویستیان بە شیکردنەوە
و رووبەڕووبوونەوە هەیە.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شێوەیەکی رسوشتی ئەو

هۆکارە خۆی دەبینێتەوە

گفتوگۆكردن لەسەر مەزرای ئاژەاڵن و

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

25

هیچ دەربازبوونێک نییە كە ئەم شیکارکردنە بە کێشەیەک دەستپێبکات.
کێشەکە خۆی لەوەدا دەبینێتەوە کە مەزرای ئاژەاڵن کتێبێکی
«راستڕەوانەیە» و بە قەڵەمی نووسەرێکی «چەپڕەو» نوورساوە .ئەوەی
وەها دەكات ئۆروێڵ وەک چەپێک –چەپ نەوەک مارکسیست-
تەماشابکرێت گەلێک گەورەیە :لە کارێکیدا بە ناوی «رۆژەکانی بۆرما»
هێرشی توند دەکاتە سەر ئیمپریالیزم ،لە «الت و پوتەکانی پاریس و
لەندەن»یشدا بە تەواوی لەگەڵ هەژار و زۆر هەژارەکاندا هاوسۆزە ،لە
کتێبی «رێگەی بەرەو ویگان پیێر»یشدا رەخنە لە بارودۆخی بێکاران و
چینی کرێکاران دەگرێت لە کاتی گرانیی گەورەدا ،بە پلەی یەکەمیش
ستالینی لە شۆڕشی ئیسپانیا دەکات .هاوکات ئۆروێڵ خودی خۆی
روویکردۆتە ئیسپانیا و هاوشان لەگەڵ میلیشیاکانی پارتی کار بۆ

و درامی و کاریگەرە و ئارگومێنتێکی سەرەکییە دژ بە سۆسیالیزم و

یەکگرتوویی مارکسیستی ()POUMدا جەنگاوە .کەواتە چۆن «پیاوێکی

شۆڕش ،واتە ئەو بیرکردنەوەیەی دەڵێت سۆسیالیزم سەرکەوتوو نابێت و

چەپڕەو»ی لەمجۆرە ،بەو هەموو رقەی بەرامبەر چەوساندنەوە و

گشت شۆڕشەکان بە ستەمکاریی کۆتاییان دێت .كەواتە ئەمەیە پاساوی

ستەمکاریی هەیەتی ،دەگاتە ئاستێک کتێبێک بنووسێت کە بەمشێوەیە

لێکۆڵینەوە

لە «شکۆداری بۆ کەتەلۆنیا»دا ،بە شێوەیەکی نایاب پیرۆزباییەکی دژە

لەسەر

سوود بە راستڕەوەکان بگەیەنێت؟

ئەوەی

سێ چارەسەر بۆ ئەم کێشەیە لەئارادان ،یەکەم :ئۆروێڵ لەو ماوەیەی

بنە ما یە کی

کتێبی مەزرای ئاژەاڵنی تێدا نووسیوە ،واتە سااڵنی ( )1944-1943چیرت

ئینتە رنا سیۆ نا ل

کەسێکی چەپڕەو نەمابوو .لە ماوەی نێوان سااڵنی ()1943-1937

دژایەتیی جەنگ

دا روانگەی ئۆروێل بە شێوەیەکی بەرچاو لە چەپەوە بەرەو راست

بکات.

بەڵکو

وەرچەرخا ،بە کورتی لەو کاتەدا خۆی فرۆشتبوو و ببووە جەنگاوەرێکی

بیری لە پێکهێنانی

هۆشیار و پێشوەختی جەنگی سارد .دووەم :دەگوترێت مەزرای ئاژەاڵن

ر ێکخر ا و ێکی

کتێبێکی راستڕەوانە نییە ،بەڵکو لە راستیدا رەخنەیەکی چەپگەرایانەیە

نهێنی دەکردەوە بۆ

لە ستالینیزم ،بەاڵم چینی فەرمانڕەوا و سیستمی پەروەردە شێواندویانە

ئەنجامدانی

و لە بەرژەوەندیی خۆیان بەکاریانهێناوە .سێیەم :هەندێک کەسی دیکە

نهێنی دژ بە جەنگ»(.)4

دەڵێن مەزرای ئاژەاڵن کتێبێکی راستڕەوانەیە ،وێڕای [ئەوەی] نیەت

بەاڵم بەستنی پەیامننامەی

و مەبەستەکانی ئۆروێڵ [بەو جۆرە نییە] ،دەکرێت ئەم جیاکارییەی

هیتلەر-ستالین و هەڵگیرسانی

نێوان مەبەست و تێکست بە پارادۆکس لە بۆچوونە سیاسییەکانی

جەنگ ،ئۆروێڵی کرد بە

نووسەردا راڤەبەکەین ،کە هاوکات لە دەقەکەشدا رەنگیداوەتەوە و

کەسێکی نیشتیامنی ،یان بە

هەستیپێدەکرێت.

«چاالکیی

مانەیەکی

سەبارەت بە چارەسەری یەکەم ،کە چارەسەرێکی
بیۆگرافییە و دەکرێت هەر لەسەر بنەمای بیۆگرافی
رەتبکرێتەوە .راستە لەنێوان «شکۆداری بۆ
ساڵی دووەم

کەتەلۆنیا» و «مەزرای ئاژەاڵند»دا وەرچەرخانێک
بەرەو راستگەرایی هەیە .ئۆروێڵ کاتێک لە ئیسپانیا

ژمارە

گەڕایەوە هەتاوەکو کاتێکی زۆریش سۆسیالیستێکی
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گەرموگوڕ و مولتەزیم بوو –تەنانەت شۆڕشگێڕیش
بوو ،بۆ منوونە لە شوباتی  .1939سووربوو لەسەر

جۆرج ئۆرۆیڵ

دەقیقرت

رەهەندێکی

دیموکراسییانەی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بەاڵم ئەم وەرچەرخانە بەرەو راستڕەویی زۆر دوور نەڕۆیش بۆ ئاستێک

مادام درک بە جیاوازییە زۆر بچوکە

کە ئۆروێڵ بخاتە بازنەی کۆنەپارێزییەوە .لەالیەنی خودییەوە ،ئۆروێڵ

سیاسییەکانی چەمکی «سۆسیالیزم بە رەهەندیێکی

سۆسیالیست بوو ،الیەنگر و پشتیوانی پارتی کرێکاران بوو ،چەپ بوو.

دیموکراسییانەوە» دەکەین (ئەم ناونانە لەالیەن

لە ساڵی 1943دا ،ئەو ساڵەی ئۆروێڵ دەستی بە نووسینی کتێبی مەزرای

خودی رۆی هاتێرسلی –کە سەر بە پارتی کاری بەریتانییە -خۆیەوە

ئاژەاڵن کرد ،هاوکات خەریکی نووسینی ستوونێکی هەفتانە بوو بۆ

بانگەشەی بۆدەکرێت) ،ئيدى هیچ پاساوێک نییە کە گومامنان لەوە

«رۆژنامەی تریبۆن» ،کە ماوەی چوار ساڵ لەسەری بەردەوام بوو.

هەبێت ئەمە گوزارشتێكی نیازپاکانەیە .زۆربەی گومانەکان بۆئەوە دەچن

هاوکات پێویستە ئەوەشامن بیرنەچێت کە بارودۆخی سیاسی ماوەی

کە شێوازی بەکارهێنانی رۆمانەکە [لەالیەن نەیارانی سۆسیالیزمەوە]،

نێوان سااڵنی  ،1944-1943ئەو ئەگەرە بە دوور دەگرێت کە مەزرای

توڕەیی جۆرج ئۆروێڵی وروژاندبێت ،بەتەواوی وەک ئەوەی ساڵی

ئاژەاڵن لەبەر هۆکاری ئۆپۆرتۆنیستی (هەلپەرستییانە) نوورسابێت.

 1949لە ئەمریکا هەستیکرد پێویستە بەیاننامەیەک دەربکات و تێیدا

لەو کاتەدا روسیا و بەریتانیا هاوپەیامن بوون ،روسیا لە لوتکەی

رەتیبکاتەوە کە رۆمانی « »1984هێرش بێت بۆسەر سۆسیالیزم یاخود

جەماوەرییبوونی خۆیدا بوو .هەربۆیە نووسینێکی لەو جۆرە کە بە ئاشکرا

پارتی کرێکارانی بەریتانیا(.)8

رەخنە لە رژێمی سۆڤیەت دەگرێت ،لەو دەمەدا دەبووە نووسینێکی

بەوپێیەی نییەت و مەبەست ،هەم لە سیاسەت و هەم لە ئەدەبدا،

دژە باو – ئەوەی پشتڕاستی ئەم حەقیقەتەش دەکاتەوە ،ئەو ئاستەنگانە

بە زەرووری هاوتا نییە لەگەڵ ئەنجام و دەستکەوتدا ،لەبەرئەوە

بوون کە رووبەڕووی ئۆروێڵ بوونەوە کاتێک دەیویست باڵوکەرەوەیەک

رەتکردنەوەی چارەسەری یەکەم ،کە خۆی لەوەدا دەبینێتەوە ئۆروێڵ

بدۆزێتەوە بۆ باڵوکردنەوەی رۆمانەکەی .هەربۆیەوە ئەوەی روون و

ئاگاییەکی کۆنەخوازانەی هەبووە ،بە مانای پەسەندکردنی چارسەری

ئاشکرایە مەبەستی ئۆروێڵ لە مەزرای ئاژەاڵندا ،بەگەڕخستنی هێرش

دووەم نایەت ،کە ئەم چارەسەرەشیان خۆی لەوەدا دەبینێتەوە

بووە بۆ سەر ستالینیزم لە پێگەی چەپێكەوە (کە ئەمەش جیاوازە لە

کە مەزرای ئاژەاڵن کتێبێکی چەپگەرایە ،بەاڵم لەالیەن سیستمی

هێرشکردنە سەر ستالینیزم لەالیەن راستەوە)(.)6

بااڵدەستەوە حەقیقەتەکەی شێوێرناوە .لە راستیدا ئەو بیرۆکەیەی

ئۆروێڵ خۆی لە ساڵی 1946دا دەڵێت« :هەموو دێڕێك کە لە کارە

کە پێیوایە دەکرێت مەزرای ئاژەاڵن و کۆی بەرهەمەکانی ئۆروێڵ لە

جدییەکانی دوای ساڵی 1936ـەوە نووسیومن ،بە شێوەیەکی راستەوخۆ

دەستی راستەکاندا رزگاربکرێت و جەخت لەوە دەکەنەوە ئەم بەرهەمە

بێت یان ناڕاستەوخۆ ،دژ بە تۆتالیتاریزمە و لەپێناو سۆسیالیزمێکدایە

بە مانایەک لە ماناکان سەر بە میراتی سۆسیالیزمە ،بیرۆکەیەکی باوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بێگومان ئەمەش بە مانای وەرچەرخان دێت لە شۆڕشەوە بۆ ریفۆرم.

هەبێت»(.)7

لێکۆڵینەوە

پەردەی لەسەر نیشتیامنێتییە شاراوەکەی ئەو نووسەرە هەڵامڵی( ،)5کە

کە
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لەناو ریزەکانی چەپدا .پێموایە ئەم بیرۆکەیە کەمەندکێشکردنێکی

سۆسیالیزمە .کاتێکیش پرسەکە پەیوەستدەبێت بە مەیلی سیاسیی

تایبەتی هەیە ،بەتایبەت الی ئەو سۆسیالیستانەی خوێندنەوەی کتێبی

خودی جۆرج ئۆروێلەوە ،ئەوا رەگەزی ئەخالقی لەم تێکەڵەیەدا لە

«شکۆداری بۆ کەتەلۆنیا» ،هاوکاریان بووە لە فۆرمولەکردنی بیرکردنەوە

رووی خودییەوە لە چوارچێوەی بازنەی چەپدا پارێزگاری لێدەکرێت،

و فکریان ،هەر لەوێشەوە خواستی خوێندنەوەی بەرهەمەکانی دیکەی

بەاڵم کاتێک ئەم تێکەڵەیە وەک شیکارێکی مێژوویی پێشکەشدەکرێت

ئۆروێڵیان لەال دروستبووە ،ئەمان وەها لە مەزرای ئاژەاڵن دەڕوانن کە

–ئەگەرچی لە فۆڕمێکی سیمبولیکیشدا بێت -کاریگەرییە بابەتییەکە

بە مانا فراوانەکەی وەسفی ترۆتسکییە بۆ دەرکەوتنی ستالینیزم.

زۆرجار راستڕەوانە دەردەچێت – کە ئەمەش لە کۆتاییدا ئەو گۆشەنیگایە

بەداخەوە لەبەر دوو هۆكار دەبێت ئەم راڤەیەش رەتبکەینەوە ،یەکەم:

تۆخدەکاتەوە کە دەڵێت سۆسیالیزم مەحاڵە.

لەبەرئەوەی ئەم خوێندنەوەیە ،لە واقیعیی ئەزموونی خۆمەوە وەک

دەڵێم «زۆرجار» و «لە کۆتاییدا» ،لەبەرئەوەی نکۆڵی لەوە ناکرێت

وانەبێژێک ،خوێندنەوەیەکی «ئاسایی» ئەم کتێبەیە ،بە مانایەکی دیکە

رەگەزی چەپ لە مەزرای ئاژەاڵندا بوونی هەیە .گەلێک گرنگە ئێمە

خوێندنەوەیەکە کە خوێنەرێکی مامناوەند لەگەڵ یەکەم خوێندنەوەیدا

ئەم رەگەزانە بناسین و دەستنیشانیان بکەین ،بەشێکی لەبەرئەوەی

ناتوانێت پێیبگات .بەڵکو تەواو بە پێچەوانەوە زۆربەی زۆری ئەو

ئامێزكردنەوە بۆ ئەم کتێبە لەالیەن راستڕەوەکانەوە ،زۆرجار بۆتە مایەی

قوتابییە خوێنەرانەی پێیانگەیشتووم ،پێیان وایە کتێبی مەزرای

فەرامۆشکردنی ئەم رەگەزانە ،بەشێکی دیکەشی بۆئەوەی بزانین چۆن و

ئاژەاڵن رەخنەیە لە سۆسیالیزم و شۆرش .دووەم :هەروەک لە رێڕەوی

بۆچی لە کاریگەرییە گشتییەکەیدا رەتدەكرێتەوە.

بەرگریکردمندا لە چارەسەری سێیەم هەوڵی روونکردنەوەی دەدەم،

رەگەزی هەرە گرنگی چەپ لەم رۆمانەدا بریتییە لە ناڕەزایەتیی دەربڕینی

ئەمە راڤەیەک نییە بتوانرێت لەسەر بنەمای شیکارییەکی ورد و درشتی

گەرموگوڕی (مەیجەری پیر) لە بەشی یەکەمدا بەرامبەر چەوساندنەوە

تێکستەکە بسەملێندرێت.

و ستەمی دڕندانەی ئاژەڵەکان لەژێر سایەی فەرمانڕەوایی مرۆڤدا.

چارەسەری سێیەم گریامنەی ئەوە دەکات لە چوارچێوەی تێکستەکەدا

مەبەستیش لەمە شتێکی هاوشێوەی رەخنەی مارکسە لە سەرمایەداری و

پارادۆکسێک لەنێوان مەبەست و خودی تێکستەکەدا هەبێت،

چەوساندنەوەی چینی کرێکار لەالیەن بۆرژوازییەوە .خاڵی بنەڕەتییش

ساڵی دووەم

کە ئەم پارادۆکسەش لە بۆچوونە سیاسییەکانی جۆرج ئۆروێڵەوە

لەوەدا خۆی دەبینێتەوە کە ئۆروێڵ بە روون و ئاشکرایی ئەم رەخنەیە

سەرچاوەدەگرێت .ریشەی ئەم پارادۆکسە لەو واقیعەدا خۆی

قبوڵ دەکات و داوا لە خوێنەر دەکات لەگەڵیدا بڕوات(.)9

ژمارە

دەبینێتەوە کە ئۆروێڵ تێکەڵەیەکی دروستکردووە لەنێوان ئیدانەکردنی

«ژیانی ئاژەڵ پڕ لە هەژاری و کۆیالیەتییە :ئەمە حەقیقەتێکی پەتییە...

ئەخالقییانەی سەرمایەداری و رەتکردنەوەی مارکسیزم و رەشبینییەکی

کەواتە بۆچی هێشتا لەسەر ئەم دۆخە خراپە بەردەوامین؟ لەبەرئەوەی

قوڵ بەرامبەر چینی کرێکار ،وەک چینێک کە هێزی بەدیهێننای

تاڕادەیەک هەموو بەرهەمێکی کارەکامنان لەالیەن مرۆڤەکانەوە
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بەرگریکردنیشیان لە شۆڕشەکە لە شەڕێکی ترسناکی گاکاندا ،تەواو

ئایین وەردەگرێت.

وەک دوو ئامڕاز پیشاندەدات و پێیوایە ئامانجەکە بریتییە لە ئاشتی

خەسڵەتێکی دیکە لە خەسڵەتەکانی مەزرای

و برایەتی و یەکسانی و گەشانەوە ،وەک کۆمەڵە بەهایەکی نەمر و

ئاژەاڵن -کە گەلێک رەخنەیی و رووخێنەرە-

خواسرتاو .رەخنە و تۆمەتەکانی ئۆروێڵ بۆ ئەو سیستمەی ناپلیۆن و

سەبارەت بە میتۆدی پاساوهێناننەوەی بەرازەکانە بۆ ئیمتیازەکانیان.

بەرازەکان دایامنەزراندووە ،خۆی لەوەدا دەبینێتەوە کە ناتوانرێت

یەکەم پێشێلکردنی یەکسانیی ئاژەڵەکان کاتێک روویدا کە بەرازەکان

لە رووی ستەمکاری و دیکتاتۆرییەوە لە سیستەم و فەرمانڕەوایی

دوای مانگرتن و شۆڕش راستەوخۆ داوای شیر و سێویان بۆخۆیان کرد:

مرۆڤ بە شێوەیەکی گشتی و (مستەر جۆنس) بە شێوەیەکی تایبەتی

«(سکویلەر) نێردرا هەتاوەکو چەند روونکردنەوەیەکی پێویست بۆ

جیابکرێتەوە .لە هەموو بابەتەکانی ئەم کتێبەدا ،هەر مرۆڤێک (واتە

ئاژەڵەکانی دیکە بخاتەڕوو:

هەر بۆرژوازییەک) کە لەم رۆمانەدا دەردەکەوێت ،راستەوخۆ وەک

«هاوڕێیان» هاواری کرد «ئێوە باوەڕناکەن کە ئێمەی بەراز ئەمە لەبەر

چەوسێنەرێک دەردەکەوێت.

خۆمان و بە هۆکاری خۆپەرستی و ئیمتیازات دەکەین؟ لەڕاستیدا

مەزرای ئاژەاڵن کەمێک تەنز و ساتیر لەخۆدەگرێت دەربارەی رۆڵی

زۆرێک لە ئێمە رقی لە شیر و سێوە ،من خۆشم رقم لێیانە .بەاڵم

ئایین لە کەسێتیی (مۆزەر)دا ،قەلەڕەشە ماڵییەکە ،کە كارەكتەرێكی

تاکە ئامانجی ئێمە لە خواردنی ئەم دوو شتە بریتییە پارێزگاریکردن

«سیخوڕ و بوختانچی»یە ،بەاڵم لە هەمان کاتیشدا قسەکەرێکی لێهاتووە

لە تەندروستیامن .شیر و سێو (کە ئەمە لەالیەن زانستەوە سەملێرناوە

و باسی «شاخی نەبات» بۆ ئاژەڵەکانی دیکە دەکات ،کە باوەڕوایە

هاوڕێیانی خۆشەویست) چەندین ماددەی پێویستی تێدایە کە

هەموو ئاژەڵەکان لە کاتی مردنیاندا دەچنە ئەو جێگەیە .مۆزەر لەناو

تەندروستییەکی باش بۆ بەرازەکان دابیندەکات .ئێمەی بەراز کرێکاری

مانگرتنەکاندا دوورخرایەوە ،بەاڵم لەالیەن بەرازەکانەوە رێگە بە

هزریین .بەڕێوەبردن و رێکخستنی ئەم کێڵگەیە هەمووی لەسەر شانی

گەڕانەوەی درا ،کە بەرازەکانیش بۆ هەمان ئەو مەبەستە بەکاریاندەهێنا

ئێمەیە .شەو و رۆژ گرنگی بە خۆشگوزەرانیی ئێوە دەدەین .هەر لەپێناو

کە پێشرت مستەر جۆنس بەکاریدەهێنا ،ژمارەیەکی زۆر لە ئاژەڵەکان

ئێوەشدایە سێو دەخۆین و شیرە دەخۆینەوە»(.)11

دوودڵ بوون و باوەڕیان بە چیرۆکەکانی نەدەکرد سەبارەت بە کێوی

لێرەدا ئۆروێڵ پاساوەکەی (سکویلەر) وەک دووڕووییەکی

نەبات« .ژیانیان پڕ بوو لە رەنج و برسێتی ،بیریان لەوە دەكردەوە ئایا

بەرژەوەندخوازانە دەخاتەڕوو ،بەاڵم شتێکی لەمجۆرە هەر تەنها

مافی خۆیان نییە لە شوێنێكی دیكە ژیانێكی باشرت بدۆزنەوە؟»(.)10

پاساوێکی ستالینی نییە بۆ کردنەوەی دوکان و فرۆشگای تایبەت بە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەمە قبوڵدەکات .ئۆروێڵ ياخيبووىن ئاژەاڵن ،واتا شۆڕشی کرێکاران،

شێوازێکی ئاسانی شیکاری مارکس بۆ

لێکۆڵینەوە

دەدزرێت» ،ئەمە گوتەی (مەیجەری پیر)ـە( ،ئۆروێڵ)یش بە روونی

ئاشکرایە کە ئۆروێڵ لێرەدا سوود لە

29

ئەندامانی حزب ،بەڵکو لەگەڵ ئەوەشدا یەکێک لەو پاساوە سەرەکییانەش

ئەنجامدانی ئەم کارە لەالیەن کتێبی مەزرای ئاژەاڵنەوە ،بە قوڵی

ئاشکرا دەکات کە بۆرژوازییەتی ئێمە بۆ پاساودانەوەی ئیمتیازاتەکانی

ناوەڕۆکی کۆنەخوازانەی ئەم کتێبە دەردەخات.

بەکاریدەهێنێت .ئەگەر راستیش نەبێت کە

لێرەدا بە پلەی یەکەم ئەو واقیعە

«کرێکارانی هزری» لە رووی ئەخالقییەوە

هەیە کە چیرۆکی سیمبولیک کار

مافێکی زیاتر لەوەیان هەبێت کە کرێکارانی

لەسەر دوو ئاست دەکات .لەالیەک

دەستی هەیانە ،کەواتە بە چی شێوەیەک

ژمارەیەک کەسێی و رووداو لە

پاساوی ئەوە دەدرێتەوە کە پارێزەرەکان

چیرۆکەکەدا گوزارشنت لە کەسێتی

دەستکەوتی زیاتریان لە خۆڵرێژەکان هەیە و

راستەقینە و رووداوی راستەقینەی

بەڕێوەبەرەکانیش دەستکەوت و ئیمتیازێکی

مێژووی روسیا ،بۆ منوونە (سنۆبۆڵ)

زیاتریان لە لە کرێکارانی کانەکان هەیە؟

گوزارشت لە ترۆتسکی دەکات،

لەبەرئەوە کارێکی لۆژیکییە کە بە

مشتومڕی ئاشی هەوا گوزارشتە

بۆرژوازییە سەرسامەکانی مەزرای ئاژەاڵن

لە مشتومڕی بەپیشەسازیکردن لە

بڵێین کە تەماشای سیستمەکەتان بکەن

بیستەکانی سەدەی بیست لە سۆڤیەت،

چەند چەوسێنەرێکی بێڕەحمە ،تەماشای

هاوکات

(ناپلیۆن)

چینەکەتان بکەن وەک چینێکی دیکتاتۆری

لەگەڵ (فریدریک) گوزارشتە لە

نابەکار و بە زەبر ،تەماشای ئایینە

رێککەوتننامەی (هیتلەر) و (ستالین)،

خەڵەتێنەرەکەتان بکەن ،تەماشای ئایدۆلۆژیا

و بەو جۆرە .لە الیەکی دیکەشەوە

فێڵبازەکەتان بکەن .بەاڵم ئێمە خۆمان

هەندێک کەسێتی و رووداوی دیکە

دەخەڵەتێنین ئەگەر درک بەوە نەکەین

هەن بە مانایەکی فراوانرت سیمبولیکن.

رێککەوتنی

ساڵی دووەم

کە کاریگەرییەکانی ئەم رەخنە کۆمەاڵیەتییە توندە ،لەالیەن ئەو

بەو جۆرەش (مستەر جۆنز) زیاتر گوزارشتە لە بۆرژوازییەت ،یان

ژمارە

واقیعەوە بەتاڵدەکرێتەوە و بەسەریدا زاڵدەبێت کە کتێبەکە گومانی لە

چینی فەرمانڕەوا بە شێوەیەکی گشتی ،نەوەک قەیسەر( .بۆکسەر) بە

سۆسیالیزم و هەر هەوڵێک هەیە کە ئامانجەکەی هێنانەدی گۆڕانکاریی

شێوەیەکی گشتی زیاتر گوزارشتە لە کرێکارێکی ئاسایی خاوەن ژیانێکی

ریشەیی بێت لەم بارودۆخە نالەبارە .لە راستیدا شیکارکردنی چۆنیەتی

گونجاو ،نەوەک بە شێوەیەکی تایبەتی گوزارشت بێت لە چینی کرێکاری
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جیاوازن) ،نەوەک بەتایبەتی گوزارشت بن لە دۆخی روسیا .هەر لەسەر

یەک واڵتدا( ،)12بەرەنگاریی جوتیارەکان بۆ

ئەم بنەمایە مەزرای ئاژەاڵن لە یەک کاتدا هەم چیرۆکێکی سیمبولیکی

یەکخستنی کشتوکاڵی (یاخیبوونی مریشکەکان)،

شۆڕشی روسیایە ،هەم هەموو شۆڕشێک بە گشتی .چیرۆکێکە رسوىش

سرتاتیژی بەرەی یەکگرتووە (گۆڕینی درووشمی

ئەوە دەدات ،رسوشتێك لە بونیادی کتێبەکەدا -کە چارەنووسی شۆڕشی

کۆترەکان لە «مردن بۆ مرۆڤ»ـەوە بۆ «مردن بۆ فریدریک») و زۆر

روسیا ،چارەنووسێکی حەمتیی تەواوی شۆڕشەکانی رابردوو و داهاتووە.

وردەکاریی دیکە ،کە تاڕادەیەک رێژەیین .راستە بە شێوەیەکی رسوشتی

ئەم ئایدیایە لەسەر ئاستێکی دوورتر جەختی لێدەکرێتەوە ،ئەویش

ئاسانکردنەوەیەکی زۆر هەیە -ئاسانکردنەوە نەوەک شێواندن -بەاڵم

لە رێگەی دیاریکردنی شوێنی چیرۆکەکە بە شێوەیەکی دیاریکراو لە

شتکە لەوە تێناپەڕێت .لەم کۆنتێکستەدا دوو جێگۆڕکێی جەوهەریی

ئینگلتەرادا ،ئەمەش ئەو پەیامەی لەخۆیدا هەڵگرتووە کە هەر شۆڕشێک

ئەنجامدراون ،یان ئەگەر دەربڕینەکە دروستبێت بڵێین دوو ساختەکاریی،

لە ئینگلتەرا بکرێت مەحکومە بەوەی بە هەمان رێگەدا تێپەڕێت و

سەبارەت بە تۆمارکردنی رووداوە گرنگەکان.

کۆتاییبێت.

ساختەکاریی هەرە بەرچاو پەیوەستە بە کەسێتیی ناپلیۆنەوە .ئاشکرایە

هەروەک چۆن گەیاندنی ئەو خااڵنەى چیرۆكی مەزرای ئاژەاڵن تێیدا

ناپلیۆن گوزارشت لە (ستالین) دەکات ،هەروەک چۆن (مەیجەری پیر)

بە شێوەیەكی بەرچاو لە مێژووی راستەفینە دووركەوتوونەوە لەالیەن

گوزارشتە لە (مارکس) و (سنۆبۆڵ) لە ترۆتسکی .بەاڵم ئەی کێ گوزارشت

هەمان ئایدیاوە ئاماژە و گرنگییەکەی زۆری هەیە .لەگەڵ ئەوەی

لە (لینین) دەکات؟ کاتێک ئۆروێڵ بەو جۆرە وەسفی یاخیبوونەکە

وادیارە ئەم هەڵەیە شایەنی مشتومڕ نییە ،بەوپێیەی لە چیرۆێکی

دەکات کە بە رابەرایەتیی دوو بەرازە( ،ناپلیۆن و سنۆبۆڵ) ،مرۆڤ

 120الپەڕەیدا ناتوانرێت بەوپەڕی روونیی و تێروتەسەلییەوە هەموو

ناچارانە خۆی لە دۆخێکدا دەبینێتەوە کە بگاتە ئەو ئەنجامگیرییەی

ئاڵۆزی و داڕمانەکانی شۆڕشی روسیای تێدا کۆپی بکرێت .بەاڵم یەکێک

(ناپلیۆن) گوزارشت لە (لینین)یش دەکات .بەم پێیەش هەردوو

لە دیارترین سیامکانی مەزرای ئاژەاڵن و یەکێک لە دەستکەوتە نکۆڵی

کەسێتیی (لینین) و (ستالین) لە مەزرای ئاژەاڵندا لە یەک کارەکتەردا

لێنەکراوەکانی ،بەشێوەیەکی دیاریکراو خۆی دەبینێتەوە لە مەودای

بەرجەستە دەبن .ئەم کارە ناوەڕۆک و مەبەستێکی ئایدۆلۆژیی گەورەی

سەرکەوتنى لە خستنەڕووی رووداوە راستەقینەکان بە شێوەیەکی

هەیە .لە راستیدا هەردوو ئەرتەدۆکسیزمی خۆرئاوایی و خۆرهەاڵتی،

ورد و داپۆشینی بەشێك لە رووداوەكان :هەر بەتەنها شۆڕشی روسیا

هەریەکەیان لەبەر هۆکاری تایبەت بەخۆیان ،مکوڕبوون لەسەر

و دوورخستنەوە و دروستکردنی بوختان و تۆمەت بۆ ترۆتسکی و

دروستکردنی بەردەوامییەک لەنێوان لینینیزم و ستالینیزمدا :یەکەم بۆ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

جیاواز دەبینن (یان ئەوەی ئۆروێڵ پێیوایە چەند رۆڵێکی کۆمەاڵیەتیی

بەڵکو مشتومڕ لەسەر سۆسیالیزم لە

لێکۆڵینەوە

روسیی .هەریەکە لە (کلۆڤەر ،مۆلی ،مەڕەکە) چەند رۆڵێکی کۆمەاڵیەتیی

هەڵمەتە پاکتاوکارییەکانی ستالین نا،
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شێواندنی مارکسیزم و شۆڕش بەوپێیەی دەروازەیەکی حەمتیین بەرەو

دووەم شێواندنی مێژوویی مەترسیدار پەیوەستە بە سااڵنی دوای

ستەمکاریی [خۆرئاواییەكان و دژە ماركسیستەكان وا دەڵێن] ،دووەم

شۆڕشی روسیا ،بەتایبەت جەنگی ناوخۆی نێوان  1918و .1921

هەتاوەکو ئەو بانگەشەیە بۆخۆی بکات کە میراتگری ئەو شۆڕشگێڕە

لەڕاستیدا لەم ماوەیەدا گەلی روسیا لە ناڕەحەتی و نەهامەتییەکی

مەزنەیە [خۆرهەاڵتییەكان وەها دەكەن ،بە تایبەت ستالینییەكان].

گەورەدا دەژیا .ئابووریی واڵت تاڕادەیەک بەتەواوەتی گیرۆدەی داڕمان

ئۆروێڵ لە رێگەی پێکەوەکۆکردنەوەی لینین و ستالینەوە ،جا ئەگەر بە

ببوو ،بەرهەمهێنانی پیشەسازیی دابەزیبووە ئاستێکی زۆر الوازتر لە

مەبەست بێت یاخود بێ مەبەست ،بە شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر دیدگا

ئاستی پێش شۆڕش ،سیستەمی گواستنەوە لەبەریەک هەڵوەشابووەوە،

زاڵە خۆرئاواییەکە پەسەنددەکات.

برسێتی و نەخۆشی شارەکانی تەنیبووەوە ،بە شێوەیەکی بەرچاو ژمارەی

چەند راڤەیەک هەن بۆ لینینیزم ،کە سەردەکێشن بۆ تێزە ستالینییەکان.

دانیشتوانی پرتۆگراد و مۆسکۆ روویان لە کەمیی کرد ،کە ئەم شارانە

یەکێک لەو راڤانە دەڵێت لینین هەر لە سەرەتاوە کەسێکی تۆتالیتار

دڵی شۆڕش بوون .سوپای سپی هێندەی نەمابوو دەوڵەتە کرێکارییە

بووە ،هەمیشە مەیلی بەالی دەسەاڵتێکی شەخسیی رەهادا بووە؛ لە

تازەلەدایکبووەکە بشکێنێت ،لەپێناو شکستهێنان بەو سوپایەشدا

راڤەیەکی دیکەدا چەمکی لینینیستی بۆ حزب بە سەرچاوەی سەرەکیی

حکومەتی سۆڤیەت پێویستبوو لەسەری هەموو شتێک بکات بە قوربانیی

بەاڵی تۆتالیتاریزم دادەنرێت؛ لە راڤەی سێیەمدا خودی پڕۆژەی شۆڕش

سوپای سوور و خەرجییەکانی ئەو سوپایە ،تەنانەت الیەنێکی گەورەی

بە تاوانی یەکەم دادەنرێت و لینین و ستالین تەنها وەک دوو قۆناغی

ئەو بەشەی چینی کرێکار کە زۆرترین هۆشیاری سیاسییان هەبوو ،بوونە

جیاواز لە قۆناغەکانی لۆژیکی نەگۆڕی شۆڕش دادەنرێن .بەاڵم لە

قوربانی [لەو جەنگەدا] .پەیوەندییەکانی نێوان شار و الدێ ،بەهۆی

گشت بارێکدا بە قوڵیی کۆمەڵە ئاماژە و ئەنجامگیرییەکی کۆنەخوازانە

پێویستیی زۆری شارەکان بۆ هاوردەکردنی دانەوێڵەی الدێکان ،تێکچوون

دەبیرنێت.

و بەرەو خاڵی هەرەس و دوورتر لەوە رۆیشنت .رژێمی بەلشەڤیکی

ئەگەر مەزرای ئاژەاڵن کەسێتییەکی سەربەخۆشی بۆ لینین تێدا بووایە،

ناچاربوو ،دووبارەی دەکەمەوە ناچاربوو ،وەک پرسی ژیان و مردن ،کە

هێشتا چارەسەرى پرسەکەی نەدەکرد (زیاتر لەوەی لە ژیانی واقیعدا

پەنابەرێتە بەر رێوشوێنی توند و داپڵۆسێنەرانە(.)13

ساڵی دووەم

هەیە) ،بەاڵم النی کەم رێخۆشکەربوو بۆ گەڕان بەدوای بەردەوامییەکدا

هەربۆیە ئەو ماوەیە بووە کێڵگەی چەکەرەکردنی بنەما ماتریالییەکانی

لەناو چوارچێوەی تێکستەکەدا .لەراستیدا پێکەوە کۆکردنەوەی لینین و

بیرۆکراتیزمی ستالینی .لەو ماوەیەدا هەر بەتەنها پێشینە ستەمکارییەکان

ژمارە

ستالین لە ناپلیۆندا ئەگەری ئەو گەڕانە لەباردەبات و تا ئاستێکی دوور

نەچەسپێرنان (وەک مۆنۆپۆلی سیاسی لەالیەن بەلشەڤییەکانەوە،

بەرهەستی داڕمانێکی نەرم و لەسەرخۆ دەخەمڵێنێت ،کە ناکرێت لە

قەدەغەکردنی هەر جۆرە فراکسیۆن و کوتلەیەک و ...هتد) کە دواتر

ئاڕاستەی روو لە دیکتاتۆرییەتدا چاوی لێبپۆرشێت.

ستالین هەموو ئەوانەی بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی بەکارهێنا ،بەڵکو
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئابوورییەوە [پرۆلیتاریا] «لە کەناڵە تایبەتە چینایەتییەکەی خۆی الیدا»،

«ئاژەڵەکان رەنج و عارەقێکی زۆریان

ئیدی چینی کرێکار ئەو چینە نەمایەوە کە وەک گروپێک بتوانێت

رشت لەپێناو پوش و کادا! بەاڵم هەوڵ و

کۆنرتۆڵ و ئاڕاستەی ئەو کەسانە بکاتە کە بەناوییەوە حکوم دەکەن.

ماندووبوونەکانیان بە زیادە رۆیشت ،بەرهەمەکانیان

ئەمەش ئاسانکارییەکی باش بوو بۆ وەرچەرخان و گۆڕانی لێپررساوەکانی

سەرکەوتنێکی زۆر لەوەش گەورەتر بوو کە چاوەڕوان دەکرا ...سەرەڕای

دەوڵەت و حزب بۆ بیرۆکراسیەتێکی خاوەن ئیمتیاز ،کە کار لەسەر

ئەوەش ،ئەمە مەزنرتین بەرهەم و بەرووبوومە کە بە درێژایی مێژووی

بەدیهێنانی بەرژەوەندییە تایبەتییەکانی دەکات.

ئەم مەزرایە بیرناوە ...بەدرێژایی ئەو هاوینە مەزراکە وەک سەعات بە

لەسەر پاشخانێکی لەو جۆرە و وەك وەاڵمدانەوە بۆ ئەم هەڵوێستە،

رێکوپێکی کاریدەکرد .ئاژەڵەکان بەجۆرێک بەختەوەر بوون کە هەرگیز

ملمالنێکانی نێوان (ستالین) و (ترۆتسکی) لە بیستەکاندا رووی لە

ئەندێشەی ئەو رادەیە لە بەختەوەری نەدەکرا ...لەگەڵ رزگاربوون لە

پەرەسەندن کرد ،بەجۆرێک هەریەک لەو سەرکردانە و هەریەک

مرۆڤە مشەخۆر و کارنەکەرەکان ،خواردنێکی زیاتر هەبوو کە ئاژەڵەکان

لەو دابەشبوونانە ،گوزارشتیان لە هێزی کۆمەاڵیەتیی جیاواز دەکرد.

بیخۆن .کاتێکی زیاتری بەتاڵیشیان بۆ ماوەیەوە»(.)14

ستالین رابەری خۆراکپێدانی بیرۆکراتیزم بوو ،بۆ ئەوەی خۆى لە هەر

وێرانکارییەکانی جەنگی ناوخۆییش بێ ئاسەوار ماون لە رۆمانەكەدا.

پشتبەستنێک بە چینی کرێکار بەدووربگرێت و خەریكی خۆ بەهێزكردن

شەڕە مەترسیدارەکەی ئاژەاڵن ،کە هاوتایە بە شەڕی ناوخۆی روسیا،

بێت ،وەك چینی فەرمانڕەوا بۆ بەرژەوەندیی تایبەتیی خۆی( .ترۆتسکی)

سەرکەوتنێکی گەلێک ئاسانی ئاژەاڵن بوو کە تەنها  5خوڵەکی خایاند.

ش رابەرایەتیی بەرەنگارییەکی نەپساوەی ئەو بەشەی چینی کرێکار

پێکانەکانی هەردووال تەنها بریتیبوون لە برینداربوونی کەللەی

و پارتی بەلشەڤیکی دەکرد کە هێشتا دڵسۆز مابوونەوە بۆ ئامانجە

جوانوویەک و کوژرانی بەرخێک .کاری مەزراکەش بە هیچ جۆرێک

بنەڕەتییەکانی شۆڕش .سەرکەوتنی ستالین لەم ملمالنێیەدا بەهۆی

راوەستانی بەخۆوە نەبینی.

بااڵتربوونی کەسێتیی ستالین خۆیەوە نەبوو ،بەڵکو لەبەرئەوە بوو کە

مەبەست لەم شێواندنە رووتکردنەوەی فەرمانڕەوایی بەرازەکان

ئەو هێزە کۆمەاڵیەتییەی رابەرایەتیی دەکرد ،لەو سەردەمەدا گەلێک

(ستالینیزم)ـە لە هەر ریشە و هۆکارێکی ماتریاڵی .هەروەها ملمالنێی

بەهێزتر و یەکگرتووتر بوو لە چینی کرێکارانی روسیا.

نێوان ناپلیۆن (ستالین) و سنۆبۆڵ (ترۆتسکی) بۆ ئاستی تەنها

بەاڵم ئەم سەردەمە ناهەموارە لە مەزرای ئاژەاڵندا بە جۆرێکی تەواو

کێبڕکێی شەخسیی نێوان دوو کەس دادەبەزێنێت ،کە دوو دونیابینی

جیاواز رۆشنایی خراوەتە سەر .ناڕەحەتییە کارەساتئامێزەکانی سااڵنی

لێکدژیان هەیە .تەنانەت پرسە سەرەکییەکەی پەیوەست بە شۆڕش

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و وەک لەو کاتەدا لینین باسی لێوەکرد ،بەهۆی جەنگ و داڕمانی

ئاسەوارێک لە رۆمانەكەدا بزربوون.

لێکۆڵینەوە

سوبێکتی چاالک و بزووێنەری شۆڕش –پرۆلیتاریای پیشەسازی -تێکشکا

یەکەم و بارگرانییەکانی ،بێ هیچ

33

ساڵی دووەم

ژمارە

6

کانونی
یەکەم
2017

34

لە یەک واڵتدا ،کە گرنگییەکی کەمرتی لە مشتومڕی ئاشە هەواییەکان

دەکاتەوە کە کاتێک ئاماژە بە بەدەستهێنانی شیر و سێو دەکات «هەموو

(بەپیشەسازیکردن) پێدراوە ،وەک شتێکی دژە لۆژیکی وەرگیراوە نەک

بەرازەکان لەسەری کۆکبوون ...تەنانەت سنۆبۆڵیش»( ،)16هەروەک

زیاتر ،بە مانایەکی دیکە پاساوەکە ئەوەیە کە هیچ جیاوازییەک نییە

چۆن ئەو بەرەنگارییەی بەرامبەر دەرکەوتن و هاتنە سەر دەسەاڵتی

لەنێوان دوو شتی بێکاریگەری لەسەر چارەنووسی مەزراکەدا (شۆڕش).

ناپلیۆن ئاڕاستە دەکرا ،سەرەتا لەالیەن سنۆوبۆلەوە ،پاشان لەالیەن چوار

وەک هەمیشە ناپلیۆن و سنۆبۆڵ لە ناکۆکیدان .بەپێی ناپلیۆن بێت ئەوەی

بەچکە بەرازە بچوکەکەوە ،کە ناڕەزایەتییان بەرامبەر هەڵوەشاندنەوەی

پێویستە ئاژەڵەکان بیکەن بەدەستهێنانی چەکی ئاگرین و مەشقکردنە

کۆبوونەوەکانی رۆژانی یەک شەممە دەردەبڕی ،ناڕەزایەتیەك بوو كە

لەسەر بەکارهێنانی .بەاڵم سنۆبۆڵ دەڵێت پێویستە ئاژەڵەکان زیاتر و

هەرگیز ئاڕاستەی فەرمانڕەوایی بەرازەکان و ئیمتیازی بەرازەکان نەبوو.

زیاتر کۆتر بنێرن بە مەبەستی هاندان و جواڵندنیان بۆ دروستکردنی

هیچ هۆکارێکیش بۆ ئەم گەندەڵییە کۆمەاڵیەتییە گەورەیە ناخاتەڕوو.

یاخیبوون لەناو ریزی ئاژەاڵنی مەزراکانی دیکەدا .یەکێکیان دەیەوێت

بەجۆرێک ئەم گەندەڵییە پێشکەش دەکات کە زۆر بەسادەیی شتێکی

بیسەملێنێت کە ئەگەر ئاژەاڵن نەتوانن بەرگری لەخۆیان بکەن ،ئەوا

ئۆتۆماتیکییە -وەک گوزارشتێکی حەمتیی لە رسوشتی بەراز.

شکست چاوەڕێیانە ،ئەوی دیکەشیان هەوڵدەدات بیسەملێنێت کە

بە شێوەیەکی رسوشتی بنەمای دەسەاڵتداریی بەرازەکان بریتییە لە

ئەگەر یاخیبوون و شۆڕش لە گشت جێگەیەک رووبدات ،ئیدی ئاژەاڵن

زیرەکییە بااڵکەیان( .)17ئەم دەسەاڵتخوازییەشیان ،هاوشێوەی چڵێسی

پێویستیان بە بەرگری لەخۆکردن نامێنێت(.)15

و چاوچنۆکییەکەیان ،وەک بەهرەیەکی خۆڕسک پیشاندەدرێت« .بە

چاوپۆشی لە پێشمەرجە ماتریاڵییەکانی داڕمانی شۆڕش ،وەهای کردووە

شێوەیەکی رسوشتی کاروباری پەیوەست بە خوێندن و فێرکردن و

سیامیەکی هەرە کۆنەخوازانە بلکێت بە ناوچاوانی مەزرای ئاژەاڵنەوە،

رێکخستنی ئاژەڵەکانی دیکە ،کەوتە سەر شانی بەرازەکان ،کە بە

ئەوەش مەبەست لەو تەفسیرە رەهایەیە کە بۆ شکستی شۆڕش دەکرێت

گشتی وەک زیرەکرتین ئاژەڵ نارساون»( .)18رۆڵی رابەرێتیی ناپلیۆن

لە بەدیهێنانی ئامانجەکانیدا .ئەم تەفسیرەش بە شێوەیەکی تەواوەتی لە

و سنۆبۆڵ هەر لە بنەڕەتەوە رسوشتی بووە« .لەنێو گشت بەرازەکاندا،

چوارچێوەی لێکدژیی نێوان (ئامانجە شۆڕشگێڕییەکان «ئایدیاڵییەکان» کە

دوو نێرە بەرازى گەنج هەبوون ناویان سنۆبۆڵ و ناپلیۆن بوو ...گشت

خۆی دەبینێتەوە لە یەکسانی و ئازادی و دیموکراسی) ،و (تایبەمتەندییە

نێرە بەرازەكانی دیكەی مەزراكەش بەچكە بوون (.)porker) (19

بنەڕەتییە نەگۆڕەکان الی ئاژەڵە جیاجیاکان)دا ،داڕێژراوە.

ئەی سەبارەت یە بەرازە مێیەکان؟ زۆرباشە« ،بە شێوەیەکی رسوشتی»

بەمجۆرە برسێتیی بەرازەکان و خواستی سەپاندنی دەسەاڵت لەالیان ،لەو

شایەنی ناوهێنان نین!

ساتەوە دەستیپێکرد کە (جۆنز) دوورخرایەوە و دواتریش بەسەر هەموو

ئۆروێڵ هیچ بۆنەیەکی لەدەستنەداوە بۆ دووپاتکردنەوەی ئەم پەیامە.

بەرازەکاندا جێبەجێکرا .ئۆروێڵ بەتایبەتی زۆر جەخت لەسەر ئەوە

لە یەکەم پێشنیاردا دەربارەی ئەوەی ئایا مشکەکان دەبنە هاوڕێ یان نا

«تەنها چوار دەنگی نەیار

هەبوون ،سێ سەگەکە و

نییە لە مەزرای ئاژەاڵندا ،کە گەشەیەک

بەاڵم

مەڕەکان هەر لە سەرەتاوە

بەخۆیەوە ببینێت یاخود بتوانێت خۆی لە

پشیلەیەک»(.)20

زیندان و چارەنووسی رسوشتی بۆماوەی خۆی
رزگاربکات.
ئەم دیدگایە بە قوڵيی دیدگایەکی کۆنەخوازانەیە
و ئاماژە راسرتەوییەکان تا بەرزترین ئاست دەخاتە پێشەوە ،کاتێک
دەپرسین :چی شتێک رێگەیدا ناپلیۆن دەسەاڵت زەوتبکات و چۆن
لە سزا رزگاریبوو؟ وەاڵمی مەزرای ئاژەاڵن ،وەاڵمی ئۆروێڵ ،بە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بۆ کۆتایی تەنها وەک

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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شێوەیەکی بنەڕەتی هۆکارەکەی دەگەڕێنێتەوە بۆ گەمژەیی و نەزانيی
ئاژەڵەکانی دیکە .لە هەموو بابەتەکانی ئەم کتێبەشدا جەخت لەسەر
ئەم گەمژەییە دەکاتەوە .لە رۆژانی یەکەمی پاڵەوانبازیی شۆڕشیشدا،
سەرجەم بڕیارەکان لەالیەن ئەنجومەن یان «کۆبوونەوە»ی گشتییەوە
(کە تاڕادەیەک هاوتایە بە سۆڤیەتەکانی روسیا) دەگیرانە بەر ،بەاڵم
دیموکراتی ،بەهۆی نەبوونی هەژاری لەالیەن ئاژەڵەکانەوە ،تووشی
کورتهێنانێکی کوشندە هات« .هەمیشە بڕیارەکان لەالیەن بەرازەکانەوە
دەدران .ئاژەلەکانی دیکە دەیانزانی چۆن دەنگبدەن ،بەاڵم هەرگیز
نەیاندەتوانی بیر لەوە بکەنەوە کە هیچ بڕیارێک لەالیەن خۆیانەوە
بۆ پەروەردەکردن و دانانی بوونەوەرە نزمەکان لە لیژنەکانی ئاژەاڵندا

«مەڕ» مانەوە نەک هیچی دییکە( ،مۆلی)ش «ماینە سپییە جوانە

شکستدەهێنێت ،هەروەک چۆن شکستدەهێنێت لە فێرکردنی

گەمژەکە» ،کە «گەمژانەترین پرسیار» ئاڕاستە دەکات( ،)21کاتێک لە

خوێندەنەوە و نووسین بۆ دەوروبەرەکەی خۆی( ،)24ئەمەش واقیعێکی

مرۆڤ هەڵدەگەڕێتەوە لەپێناو شەکر و قردێلەدا ،هیچی نەکردووە

یەکالکەرەوەیە سەبارەت بە یاریکردن و فێڵە دووبارەکانی ئاژەڵەکان لە

جگە لە دڵسۆزبوون بۆ «رسوشتی خۆی»( .)22لەراستیدا هیچ ئاژەڵێک

حەوت راسپاردەکەدا.

لێکۆڵینەوە

جۆرج ئۆرۆیڵ

بدرێت»( .)23هەر لەبەر هەمان هۆکارە کە هەوڵەکانی (سنۆبۆڵ)

ئەگەر تەواوی ئاژەڵەکان (جگە لە بەرازەکان) لە راستیدا گەمژە بن ،ئەوا

بەڵکو خاوەنی گەمژەیەتییەکی زگامکییە و بواری چاکبوونی تێدا نییە.

گەمژەیی (بۆکسەر) ،ئەو ئەسپەی گالیسکەکە رادەکێشێت و رەمزێکە بۆ

کاتێک بۆکسەر بۆ یەکەم جار دەردەکەوێت ،راستەوخۆ گەمژەیەتیی و

کرێکارێکی ئاسایی و مامناوەند و خاوەن ژیانێکی شیاو ،جەختێکی زیاتری

بەهێزییەکەی پێکەوە باسدەکرێت:

لەسەر دەکرێتەوە و زۆرترین گرنگیی پێدەدرێت .بۆکسەر کەسێتییەکی

«بۆکسەر ئاژەڵێکی مەزنە ...هێندەی هێزی دوو ئەسپی ئاسایی بەهێزە...

بنەڕەتییە لەبەرئەوەی ،وەک چینی کرێکار ،توانای مامەڵەکردنی لەگەڵ

تاڕادەیەک دەركەوتنێكی گەمژانەی هەبوو ،لەڕاستیدا خاوەن ئاستێکی

ناپلیۆن و سەگەکانیدا هەیە .بێ هیچ گومانێک دیارە کە ئۆروێڵ درکی

زیرەکیی پلەیەک نەبوو(.)26

بە بەهێزیی چینی کرێکار کردووە ،کە بە شێوەیەکی گەلێک دراماتیکیی

گەمژەیەتییەکەی تەحەدای گشت هەوڵەکانی فێرکردن دەکات .سەرەڕای

وێنای ئەم چینە دەکات .لە دیمەنێکدا ،کە هاوشێوەی دادگاییەکانی

گشت هەوڵە گەورەکانیش ،بەاڵم هێشتا نەیتوانیەوە لە پیتەکانی ئەلفبێدا

مۆسکۆیە ،ناپلیۆن سەگەکان هاندەدات راوەدووی ئەو  4بەرازە بکەون

لە پیتی « »Dزیاتر فێرببێت.

کە پێشرت جیابوونەتەوە .سەگەکان دەمیان بە خوێن دەگات و سیانیان

ئای لەم وێنە تۆقێنەر و شێوێنەرەی چینی کرێکار .بە شێوەیەکی

بەرەو بۆکسەر راودەنێت.

رسوشتی گەشەسەندنی فکریی چینی کرێکار بەرکەوتنی لەگەڵ مەرجە

«بۆكسەر بینی بەرەو ئەوێ دێت ،سمە گەورەكانی خۆی بەكارهێنا،

کۆمەاڵیەتییەکاندا هەیە ،وەک هەژاری ،پەروەردەی داتەپیو ،کاری

هەر لە بەرزییدا دای لە سەگێك و كێشای بە زەویدا ،سەگەكە بۆ

نامۆبوو .شتێکی رسوشتییە کە زۆرینەی کرێکاران لە دۆخە ئاساییەکاندا،

بەزەیی هاواری كرد و دوانەكەی تریش كلك لەناوگەڵ هەڵهاتن .بۆكسەر

تا ئاستێك لە ئاستەكان ئایدیاکانی چینی فەرمانڕەوا بەسەریاندا زاڵدەبێت.

تەماشایەكە ناپلیۆنی كرد تا بزانێت رێگەی پێدەدات نا كۆتایی بە ژیانی

بەاڵم ئەم خەسڵەت و سیامیانە نە زگامکیین و نە خەسڵەتێکى نەگۆڕن.

بهێنێت ،یاخود وازی لێبهێنێت».

لە ساتە هەرە گەرموگوڕەکانی خەباتی چینایەتیدا ،کرێکارە ئاساییەکان،

بۆکسەر خاوەنی هێزە ،بەاڵم هەرگیز بەکاریناهێنێت .هەموو جارێکیش

تەنانەت لە قواڵیی کۆنەخوازیشدا دەستپێشخەریی و کاری داهێنەرانە

لەالیەن ناپلیۆن و سکویلەرەوە دەخەڵەتێرنێت .هۆکاری خەڵەتاندنەکەشی

پێشکەشدەکەن ،کاتێکیش بەئاشكرا متامنە بە بەرەنگاری لەناودەچێت،

ساڵی دووەم

گەمژەییەکەیەتی .وەاڵمدانەوەشی بۆ هەر ئەزموونێکی نوێی گەندەڵی،

بێگومان لەو کاتەدا کرێکاران گەمژە نین و مێشکێکی مەنگۆلیان نییە

بۆ هەر چەوساندنەوەیەکی نوێ ،بۆ هەر درۆیەکی نوێ ،خۆی دەبینێتەوە

وەک ئۆروێڵ پیشانی دەدات.

ژمارە

لە ناجێگیرییەکی جێ بەزەیی و داماوانەی درووشمەکانیدا« :ناپلیۆن

ئێستا ئێمە لە پێگەیەکداین کە دەتوانین بە کورتی ئەو پەیامە سیاسییە

هەمیشە لەسەر حەقە و راستدەکات» و «بە لێبڕاوییەکی زیاترەوە

پوختبکەینەوە کە لە تەفسیرە میتافۆرییەکەی ئۆروێڵەوە بۆ داڕزینی

کاردەکەم» .بۆکسەر هەر لە ئەنجامی بارودۆخەکەدا گەمژە نەبووە،

شۆڕش سەرچاوە دەگرێت.
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زەبروزەنگە ،بەبێ گومان هەوڵدان بۆ هێنانەئارای سیستەمێکی نوێ لە

لەتوانیدا نییە خۆی رزگاربکات.

یەکسانی و ئازادی ،مەحکومە بە شکست ،لەبەرئەوەی هاودژە لەگەڵ

هیچ سەیر نییە کە باڵی راست بە هەموو هێزی

ئەو خەسڵەتە نەگۆڕانەی رسوشتی مرۆڤ ،کە رێگە بە هێنانە ئارای ئەم

خۆیەوە هەوڵی پیاهەڵدان بە شان و باڵی مەزرای

سیستەمە نادەن .هەروەها دابەشبوونی کۆمەڵگە بۆ فەرمانڕەوا و فەرمان

ئاژەاڵندا بدات ،لەبەرئەوەی مەزرای ئاژەاڵن دان بە

بەسەرداکراو ،چەوسێنەر و چەساوە ،شتێکی حەمتییە و هەر دەبێت

دوو بابەت لە بابەتە هەرە جەوهەرییەکانی ئایدۆلۆژیا ڕاستڕەوەکاندا

رووبدات ،لەبەرئەوەی لەسەر جیاوازییە «رسوشتییەکان» راوەستاوە،

دەنێت :بابەتی یەکەم ئەوەیە کە چینە خاوەن ئیمتیازەکان الی خۆیانەوە

پێش هەموو شتێکیش جیاوازی لە زیرەکیدا .شۆڕشە یەکسانیخوازەکان

قەرزداری سەرکەوتنی تاکەکەسییانەی ئەندامەکانی خۆیانن ،بابەتی

شکستیانخواردووە و هەمیشەش شکست دەخۆن ،لەبەر ئەم هۆکارانە:

دووەمیش بریتییە لە نەبوونی ئەگەری سیستەمێکی باشرت ،لەبەرئەوەی

 .1هەمیشە (دەستەبژێر ،رۆشنبیران ،سەرکردەکان ،بااڵدەستەکان)

زۆرینەی جەماوەر ئاستێکی نزمی هەیە .لە راستیدا بۆرژوازیی هەمیشە

هەوڵی بەکارهێنانی شۆڕش دەدەن بۆ مەبەست و نیازە تایبەتییەکانی

ئامادەیە بۆ داننان بەوەدا کە ژیان لەژێر سایەی سیستەمەکەیدا قورس و

خۆیان؛  .2لەمەشدا سەرکەوتوو دەبن ،لەبەرئەوەی جەماوەری ئاسایی

نالەبار و ناڕەحەتە –لە هەندێک رووەوە لە بەرژەوەندیی خۆیەتی دان

خەڵک ،بەتایبەتی چینی کرێکاری پیشەسازی ،لە رووی فکرییەوە

بەوەدا بنێت -و هیچ ئەڵتەرناتیڤێکی دیکە نییە.

دەستەوەستانن لە رێکخستنی بەرهەمهێنان و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە بە

لەڕاستیدا ئۆروێڵ ئەم ئەنجامگیرییەی بەدڵ نییە و پێی وایە لەڕووی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەویش بەم جۆرەیە :لەو دەمەی سیستەمە کۆنەکە چەوسێنەر و بە

شێوەیەکی دیموکراتی ،واتە چینی کرێکار
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ئەخالقییەوە ناجۆرە ،زۆر بە دڵسۆزیی گرنگیی بە چینەکانی خوارەوە
دەدات ،هەرچەندە بە راشکاوی ئەمەی فۆرمولە نەکردووە ،بەڵکو
بە شێوەیەکی خۆکرد سەرچاوەی گرتووە ،بە جۆرێک هیچ بوارێک
بەاڵم ئەم پارادۆکسە قوڵەی تێروانینی ئۆروێڵ بۆ جیهان بە چی راڤە
دەکرێت؟ بە بۆچوونی من دەرئەنجامی دوو فاکتەرن ،کە کاریگەرییەکی
ئاڵوگۆڕکارییانە لەنێوانیاندا هەیە.
فاکتەری یەکەم بریتییە لە پاشخانی چینایەتی .ئۆروێڵ کە ناوە
راستەقینەکەی (ئێریک بلیر)ـە ،لە چینی ناوەڕاستی کارگێڕی

لێکۆڵینەوە

نەمێنێتەوە کە چیرۆکەکە بەهێز نەکات.

ئیمپراتۆریەتی بەریتانیا لەدایکبووە و لە قۆناغی ئامادەییدا لە

راستەقینە دەمێنێتەوە ،بە دەگمەن یاخود هەرگیز نابێتە سۆسیالیست

(وێڵنگتۆن) و (ئیسۆن) خوێندوویەتی .ئۆروێڵ خۆی دەڵێت« :لە دیدگای

بە مانا تەواوەتییەکەی ،کە بە شێوەیەکی لۆژیکی پێوەی پابەند

مندا ،لە سەرەتایەکی زووی منداڵیمەوە ،بەهەمان شێوە لە دیدگای

بێت ...لە چوارچێوەی ئەزموونی خۆمدا ،هیچ کرێکارێکی راستەقینە

هەموو مندااڵنی خێزانەکانی هاوشێوەی خێزانەکەی منەوە ،تاڕدەیەک

نەبووە درک بە ئاماژە فراوانەکانی سۆسیالیزم بکات ...سەبارەت بە

لە خوار مرۆڤەوە بوون»( .)27ئۆروێڵ لە دابڕانێکدا کۆتایی بەم پاشخانە

الیەنە فەلسەفییەکەی مارکسیزم ...هەرگیز کرێکارێکم نەدیوە ئەم

کۆمەاڵیەتییە دێنێت ،واز لە کارکردنی خۆی لەگەڵ پۆلیسی هیندیدا

پرسەی بەالوە گرنگ بێت ...تا ئێستا کرێکارێکی کانەکان ،کرێکارێکی

دەهێنێت ،بەشێکی زۆر لە بەهاکانی چینەکەی خۆی رەتدەکاتەوە ،ئیدی

پیشەسازیی پۆاڵ ،کرێکارێکی رستنی لۆکە ،کرێکارێکی بەندەرەکان،

دەبێتە الیەنگر و پشتیوانێکی پرسی «مرۆڤی ئاسایی» .بەاڵم لە راستیدا

کرێکارێکی نەشارەزا و هەر جۆرێکی دیکە ،کەسیانم نەدیوە لە رووی

ئەم دابڕانەی ئۆروێڵ دابڕانێكی تەواوەتی نەبوو .ئۆروێڵ نەبوو بە

ئایدۆلۆژییەوە قوڵ بن»(.)29

خەباتگێڕێک لە خەباتگێڕەکانی چینی کرێکار ،هەروەک چۆن پەیڕەوی

ئەم رەخنە توندە ،هێرشە بۆسەر سۆسیالیستە رۆشنبیرەکانی چینی

لە دیدگای بزووتنەوەی کرێکاری بۆ جیهان نەکرد ،واتە مارکسیزم(.)28

ناوەڕاست ،بەاڵم دیارە کە مەبەستە ناوەکییە شاراوەکەی چییە.

بەڵکو لەبری ئەوە گرنگیی بە رۆڵی هۆشیارییەکی دەرەکیی [هۆشیاریی

سۆسیالیزم لە فۆرمە گەشەسەندووەكەیدا دیاردەیەکە سەر بە چینی

لە دەرەوەی هێڵە سیاسی و ئایدۆلۆژییەکان و وەستان بە یەک مەودا

ناوەڕاست ،لەبەرئەوەی کرێکاران توانای درککردنیان نییە بە ئایدیا

لەنێوان هەموویاندا] دەدا ،وێڕای ئاگاداربوونی لە بارودۆخی کرێکاران

سیاسییە گشتییەکان .ئەم نکۆڵیکردنە ،بە مانایەکی دیکە تووشی

و هەژاران (و هاوسۆزبوون لەگەڵیاندا) ،پارێزگاریی لە سەربەخۆیی و
ئەبسرتاکتبوونی تاکەکەسی دەکرد .بەدرێژایی هەموو سەردەمەکانی
ژیانی خۆی ،هەرگیز دەستبەرداری ئەو گومان و دوودڵییە نەبوو کە
بەرامبەر تواناکانی چینی کرێکار هەیبوو .هاوشێوەی زۆرێکی دیکە لە
ساڵی دووەم
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هەڵوێستە سایکۆلۆژییەکان ،لە کتێبی «رێگەی بەرەو ویگان بیێر»دا
بەوپەڕی روونی و ئاشکراییەوە گوزارشتی لەم هەڵوێستەی کرد:
«یەکەم شت کە هەموو چاودێرێکی دەرەکیی بەریدەکەوێت ،ئەوەیە
کە سۆسیالیزم لە فۆڕمە گەشەسەندووەکەیدا ،تیۆرێکی تەواو قەتیسبووە
لەنێو چینەکانی ناوەڕاستدا ...کرێکاریش ،تا ئەو کاتەی وەک کرێکارێکی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

کرێکارە سیاسییە رێکخراوەکان نەبوایە ،نەیدەتوانی کتێبی «رێگەی

دەرکەوتنی هیتلەر و ستالین ،دادگاییەکانی

بەرەو ویگان بیێر» بنووسێت.

مۆسکۆ ،ناهەقیی بەرامبەر شۆڕشی ئیسپانیا

هەمان بابەت لە رۆمانی ()1984دا تاکەکانی چینی «پرۆلیتاریا» وەک

و سەرکەوتنی فرانکۆ ،جەنگی جیهانی دووەم.

«مێرولەیەک کە دەتوانێت تەنە بچوکەکان ببینێت ،بەاڵم ناتوانێت

جێگەی تێگەیشتنە کە ئۆروێڵ ،لەژێر قورسایی

گەورەکان ببینێت» پیشاندەدات ،هەروەها وەک «کەسانێک کە

ئەم شکستە ناخۆش و تۆقێنەرانەدا ،لەنێو رەشبینیی و بێئومێدی و

هەرگیز فێری بیرکردنەوە نەبوون» .تەنانەت لە ئاوارتە گەورەکەیدا،

گاڵتەجاڕییدا نغرۆبووبێت .هاوکات جێگەی سەرسوڕمان نییە کە ئەم

واتە کتێبی «شکۆداریی بۆ کەتەلۆنیا» ،هێزێکی زۆری وەسفکردنی

رووداوانە ،ترس و گومانە قوڵەکانی ئۆروێڵ دەربارەی چینی کرێکار تۆخ

ئۆروێڵ روودەکاتە «ئەو شارەی چینی کرێکار دەسەاڵتی تێدا گرتۆتە

و زیندووبکاتەوە .پێچەوانەکەشی هەیە ،بۆ منوونە ئەگەر ستالینیزم

دەست» ،بەاڵم سەرچاوەی ئەم وەسفە لە سەرسوڕمانی ئۆروێڵەوە

و فاشیزم شکستیانبهێنایە و سۆسیالیزمی ئینتەرناسیۆناڵ سەرکەوتنی

دێت ،لەبەرئەوەی نەوەکانی چینی کرێکار توانیویانە شتێکی لەم جۆرە

بەدەستبهێنایە ،نە (مەزرای ئاژەاڵن) دەنوورسا نە ( .)1984تێگەیشنت لە

بەدەستبهێنن(.)30

مەرجی کۆمەاڵیەتیی پەیامێک ،بە مانای دان پێدانان و پەسەندکردنی

فاکتەری دووەم و گرنگرتین فاکتەر لەڕووی بابەتییەوە بریتییە لەو

ئەو پەیامە نییە ،یاخود بکرێتە پەیامێک کە بواری مشتومڕی نەبێت

زەمەنە ناکامەی ئۆروێڵ تێیدا ژیاوە :وەک (ڤیکتۆرس سێرگی) ئەو

و پەیامێک بێت کە هەرگیز واقیع ناگۆڕێت ،ئەوا لە راستیدا پەیامێکە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

سەرسوڕمامنان دەکات ،لەبەرئەوەی ئۆروێڵ خۆی ئەگەر بە هاوکاریی

زەمەنە ناودەنێت «نیوەشەوی سەدە»-

39

پێویستە لەسەر سۆسیالیستەکان دژایەتیی بکەن.
لەڕاستیدا ئەم دژە ستالینیزمە ،کە لەسەر بنەمایەکی ماتریاڵی بۆ
هەرەسی شۆڕشی روسیا بونیادنەنرابێت و پەیوەستنەبێت بە رزگارکردنی
لەسەر رەتکردنەوەیەکی ئەخالقیی ئامڕاز و پڕاکتیکە تۆتالیتارییەکان
راوەستابێت ،دەشێت ئەو رەتکردنەوەیە سەربکێشێت بەرەو لیبڕالیزم و
فۆبیای ستالین و دژایەتییکردنێکی راستڕەوانەی کۆمۆنیزم .هەر پشکنین
و لێکۆڵینەوەیەک لە رەوتی کارکردنی ئۆروێڵ لەدوای مەزرای ئاژەاڵن
و گەڕان بەدوای رەگەزێک لەم خەسەڵەتانەدا ،لەنێویاندا روانگەی بۆ

لێکۆڵینەوە

چینی کرێکار لەالیەن خودی چینی کرێکارەوە ،بەڵکو لەبری ئەوە تەنها

کۆمۆنیزم ،تەنانەت لێرەش لە خۆرئاوا وەک دوژمنێکی سەرەکیی لێی

بریتییە لە تاوانبارکردنی ئەخالقیی سەرمایەداری لەالیەن مارکسەوە ،نەوەک تیۆری

دەڕوانرێت .ئەم ئاڕاستەیەش لە رۆمانی 1984دا دەگاتە لوتکەی خۆی،

مێژوو الی مارکس .ئۆروێڵ لە هیچ قۆناغێکدا و بە هیچ جۆرێک مارکسیست نەبووە

بەاڵم لەڕاستیدا ریشەکانی بە وردی لە مەزرای ئاژەاڵندا بەدیدەکرێت.

لەڕووی تیۆرییەوە ،جگە لە مەعریفەیەکی زۆر سەرەتاییش دەربارەی مارکسیزم
هیچی دیکەی نەزانیوە.
.Animal Farm, p100 .10

ساڵی دووەم

ژمارە

6

کانونی
یەکەم
2017

40

.Ibid, p32 .11

پەراوێزەکان:

.Ibid, p46 .12

G. Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters (CEJL) (London .1

 .13حاشاهەڵنەگرە کە راستییە بنەڕەتییەکان دەربارەی ئەم سەردەمە شومە ،الی

.1968), Vol. 1, p. 7

زۆرینەی خوێنەرانی گۆڤاری (ئینتەرناسیۆناڵ سۆسیالیزم) زانراوە .بەاڵم هەرچۆنێک

.G. Orwell, Animal Farm (London 1987), p. 120 .2

بێت باشرتین گێڕانەوە لەم بارەیەوە بریتییە لە (T. Cliff, Lenin, Vol. 3, The

 .3پێموایە (رایمۆند ویلیامز) لەسەرحەقە کاتێک وەک «یەکێک لەو گوزارشتانەتی

.)Revolution Besieged London 1978

لە کەلێنی نێوان دەنگۆ و واقیعی راستەقینە ،نێوان راگەیاندنی باوەڕ و پڕاکتیکدا

.26-Animal Farm, pp25 .14

ماوەتەوە ،بێگومان پەیوەست بە بوار و کایەیەکی گەلێک فراوانرتەوە» لە ساتی

.Ibid, p46 .15

یەکەمیان دەڕوانێت ،هەروەها وەک «روانینێکی هاوشێوەیە ،لەبەر ئەوەی هەمان

.Ibid, p32 .16

شت و هەر یەک کاریش دەکەن ،جا ناو و فۆڕمەکان هەرچۆنێک بن :ئەمە ساتی

 .17تێبینیی ئەم پارادۆکسە بکەن لەنێوان ئەم رووداوە و رووداوی شیر و سێوەکەدا،

ریالیزەبوونی هۆشیارییە ،دۆزینەوەی ئازادبوونە وەک پۆتێنشیاڵێک»R. Williams,( :

کە پێشرت بە وردیی رۆشنایامن خستەسەر .لەڕووی ئەخالقییەوە ئۆروێڵ رەتیدەکاتەوە

.)Orwell (Glasgow 1971), p. 74

کە زیرەکیی بااڵتر ببێتە پاساوێک بۆ ئیمتیازات و دەستکەوتی زیاتر ،بەاڵم لە روانگەی

.CEJL, Vol. 1, pp. 377–8 .4

سۆسیۆلۆژییەوە وەک بنەمای دابەشبوونە چینایەتییەکان وێنای دەکات.

.See CEJL, Vol. 1, p. 539, and R. Williams, op. cit., pp. 63–64 .5

.Animal Farm, p15 .18

 .6لە پێشەکیی چاپە ئۆکرانییەکەدا ئۆروێل دەنووسێت ...« :بەدرێژایی  10ساڵی

.Ibid .19

رابردوو ،لەو باوەڕەدا بووم کە تێکشکاندنی ئەفسانەی سۆڤیەت کارێکی جەوهەرییە

.Ibid, p11 .20

ئەگەر ئێمە مبانەوێت بزووتنەوە سۆسیالیزم زیندووبکەینەوە»CEJL, Vol. 3, p.( :

.Ibid, 16 .21

.)405

 .22کەسێتی (مۆلی) بە شێوەیەکی تایبەتی کڵێشەیەکی مێینەییە ،ئەمەش شتێکی
ناوازەیە بۆ هەڵوێستی ئۆروێڵ دەربارەی ژنان.

.CEJL, Vol 1, p5 .7

.Animal Farm, p. 28 .23

.CEJL, Vol 4, p502 .8

 .24دیسان لێرەشدا پارادۆکسێکی دیکەی سەرنجڕاکێش هەیە ،کە دەتوانێت سەرلەنوێ

 .9پێویستە تێبینیی ئەوە بکەین کە ئەوەی لەالیەن ئۆروێلەوە پەسەنددەکرێت

لێکدژییەکانی نێوان مەبەست و کرداری ئۆروێڵ روونرت بکاتەوە ،لێکدژییەکانی نێوان

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئامانجە ئاگاییەکانی و گریامنە نائاگاییەکان و نیمچە ئاگاییەکانی .لە الپەڕە 29ی

41

چاپە ئینگلیزییەکەدا پێامن دەڵێت «لەگەڵ ئەوەشدا وەرزەکانی خوێندەوە و نووسین
سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێناوە .بە هاتنی پایز تاڕادەیەک هەموو ئاژەاڵکان بە
دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئاستێک لە ئاستەکان خوێندەوار بوون» .بەاڵم لە الپەڕە 30دا دەچێتە وردەکارییەوە
و روونیدەکاتەوە ،بە چاوپۆشین لە بەرازەکان ،ئاژەڵەکانی دیکە تەنها سەگەکان و
مۆرێڵی بزن و بێنجامینی کەر فێری خوێندەوە بوون .بەاڵم زۆرینەی زۆری ئاژەاڵن
ناتوانن لە پیتی « »Aزیاتر بڕۆن.
.Animal Farm, p72 .25
.Ibid, p6 .26
.G Orwell, The Road to Wigan Pier, (Harmonsworth, 1987), p110 .27
 .28چوونی ئۆروێڵ بۆناو ریزەکانی «پارتی کرێکاران بۆ یەکێتیی مارکسیستی» دژبەری
ئەمەیە ،بەاڵم مەبەستی سەرەکیی لە چوونی بۆ ئیسپانیا «کۆکردنەوەی کەرەستە بووە
بۆ وتاری ژۆڕنالیستی» ،)CEJL, Vol. 1, p. 316( :ئەندامبوونیشی لە «پارتی کرێکاران
بۆ یەکێتیی مارکسیستی» ،تاڕادەیەک شتێکی رێککەوت بووە ،بەردەوامیش نەبووە لە
پەیوەستبوون و دیسپلینیی سیاسی ،بڕوانە لە (.)R. Williams, op. cit., pp. 54–55
.5-The Road to Wigan Pier, pp152 .29
 .30من قەرزداری (شار لی هۆر)م بۆ ئەم تێبینییە گرنگە.

سەرچاوە:

لێکۆڵینەوە

http://www.almounadil-a.info/article2982.html

جۆرج ئۆرۆیڵ

بينراوى
منى شيعر و
نەبينراوى منى
شاعير

قەسیدەی (جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان -ئازاد سوبحی)

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە رۆژی یەكەم ،خوێن ،سنوری بۆ جولەی شتەكان كێشا
لە رۆژی شەشەم ،خێلە بەردینییەكان كڕنوشیان بۆ پێكەنینی چەكەكان برد و
بە نهێنی یەكەمین كوشنت روومەتی گوڵەگەنم رەش بوو
لە یەك چركەدا...
نان و هەنگاوەكان لەو دیوی بازنەی چەقۆكان قەتیس مابوون
لە نێو جەماوەری مێروولە هاوارێك...
(ئەو بنمیچە ئاسامن نییە و ئەستێرەیەكی نەزیفە).
بڕواننە...
ئەو مەرگانەی لە چركەیەكدا هەزاران درۆ بەرهەم دێنن
(مردن رەسەنە یان درۆ)؟
بڕواننە...

عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ

لەو دیوەوە مێگەلێكی گریاو ،شیوەنی فرمێسكە خەسارەكانیان دەكرد
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ئەو بۆشاییەی گۆپاڵی نەمرییان بە دەمامكەكان بەخشیوە
ئەوە سەرەتای كۆمیدیایە
(وەرن ئامادەبن ...ئێرە زەمەنی بوونێكی رەهایە ،با مێژوو ناوگەڵی خۆی بە جەستەتان بشوا و خاوێن بنەوە ،دووربین و بێشكەكانتان بە ژەنگ
قفڵەكانەوە
ئەوە منم
منی بۆشایی
پەیامبەری مەرگ و رزینەكانتانم
با توانەوە مانادار بێ

لێکۆڵینەوە

داپۆشن ،فرمێسكەكانتان فڕێدەنە ئاودەستەكانەوە و بەسەر باڵی پەپولە و مانگا ئاوسەكانیاندا بازدەن ،الواندنەوە و دەریاكان بڕژێنە كونی...

شكۆمەندین و بە بااڵی دڵە كوتێ و ریخۆڵە و خەونەكانتاندا هەڵزنێن
تا دەگەن بە )...
هیچ
بە داماوی لە پەراوێزی پەنجەرە رۆژهەاڵتییەكاندا ژەنگامن دەخوارد
رووخانی واتاكان ژیانەوەی دیوارەكامنان بینی .لە ترسی ئاوێنەكامنان خزاینە نێو ئەو پەنجەرانەی بوونە هێلی سووری نێوان...
گۆرانی و هەنگاوەكامنان
ئەوە ئێمە بووین
نەمانتوانی گۆرانی بڵێین و سێبەرەكامنان لە ژێر سەنگی قەوارە نامۆكاندا
جێهێشت
قەتیس ماوین
ماندوو بووین و
ئەو سەرەتا بێهودەیەش
نابڕێتەوە
لە ژێر ساپیتەی خوێن بردووی بارانە زەردەكاندا،
چۆن بۆ ئەو زەوییە
بگەڕێینەوە كە پێی نەگەیشتووین؟ ئازادی نێوان رەگ و دووربین
رووبەرێكی كەڵەگەتە
گۆڕستانە بزرەكان بە بااڵیدا دەشەكێنەوە
ساڵی دووەم

ژمارە

6

کانونی
یەکەم
2017

44

(نەخشەكانی خۆڵەمێش رووخساری ئاو جێناهێڵن).
لەو وەرزی راوەستانەی نێوان قوڕ و ئاسۆدا
پردەكان بوونە بەندیخانە و...
پەڕینەوە
سەرابێكی قەشەنگ

لە پشت كەالكی (ئاو)ەوە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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بۆمان دەگری
ئاسنگەرەكان،
تابووت و شكۆمەندی دەبارێننە سەر قەرەوێلەكامنان
(ئەو قەرەوێالنەی تەمەنیان لە ناو قوڕی سەربازگە و چڵمی گەراجەكان بە سەر برد).
لە كەلێنەكانی حەرشی خێلە بەربەرییەكانەوە ،پەپولە درۆزنەكان داس و عاتیفە و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە كون و قڵێشی دەرپێ دڕاوەكانی مێژووەوە

چەكوش و كێڵگەكانیان
لێ دزین و بە ئاماژە سواوەكانی نەمری گریانیان راڤە كرد.
پەیام وەهمە
منداڵی خەون
وێنەیەكی رۆمانسی
خەونێك (گالیسكەیەكی شكاو) ،لە توانەوەیدا فرمێسك و گوێزان
دەئاخننە كونی دەنگەكانەوە و ئەو دیوو رەنگەكانی حەرباوە
واڵتێكی مەییوو
لە ژماردنی كەللەسەر و الشەكان ماندوو نابێ
لە كرۆژتنی چاوەكانی خۆی تێر نابێ.
دەقیژێنن (ئەو بوونە خەونە یان مەرگ)؟
ئەو مێژووە نەیتوانی قیژەی بوونەوەرە پەرتەكان بشارێتەوە،
گرمۆڵەیە و بۆ ئەو هۆزە جەنگاوەرانە ناگری ،كە فرمێسكەكانیان راونا
شمشێرەكان ،بە ناو منداڵی شتەكاندا سەفەریان كرد...
خەندە و دووربینەكانیان لەو دیوو سنوری خوێنەكانەوە،

لێکۆڵینەوە

لە نێوان كلكی رێوی و هەرەسی گەدەكاندا /هەنگە برسییەكان

بە كوژراوە جێهێشنت.
قەلغانەكان
ئاسامنەكان
نەیانتوانی
پیرێتی بوون داماڵن ،هەردێڵەكانی تەوێڵی ئاسۆ بسڕنەوە
كێ فرمێسك و پلیكانە ونبووەكان دەدۆزێتەوە.
ئازاد سوبحی 1992
هەموو ئەو سەركەوتن و شكستانەی لە كۆنەستدا رەنگڕێژ بوونە ،لە چركەی تەقینەوە (لەدایكبوون)دا لە شێوەی خەون یان وڕێنە دووبارە الی
داهێنەران بااڵ دەكەنەوە ،چركەی لە دایكبوونەوەی (كۆنەست) دەاللەت لە لە خودی ئەو وسبەلێكراوانە یان نەگوتراوانەی مێژوو دەكەن (لێرە
مەبەست مانا فوكۆییەكە نییە) كە لە پێش گوتراوەكانی ئەمڕۆ خۆیان منایان دەكەن ،یان كە لە سیاقی رستەی شیعرییەكانی (جوگرافیای مێگەلە
پەرتەكان)ەوە بەرجەستە دەبنەوە! دەمەوێ بڵێم ئەو پانتاییەی (نەست) هەمیشە لە پێش هەست و گوتراودا بە شێوەیەكی نەبیرناو دەردەكەوێتەوە،
خودی ئەو نەبیرناوە وەك بنەمایەكی سەرەكی هۆشیاری گوتراو دێنە ژماردن و لە دووتوێی ئەو هۆشیارییە پرۆسەی تەقینەوەی مانا دێتە بەرهەم.
كەواتە ئەگەر نەست لە خاڵێكی دیاریكراودا بزوێنەر و هاندەر بێت و پێشڕەوایەتی لە دایكبوونی خەیاڵی شیعری بكات و لە خاڵێكی دیاریكراودا
هۆشیاری بەرهەم بهێنێت ،لە خاڵێكی دیاریكراودا مانا بەرهەم بهێنێت ،ئەوە خودی ئەو مانا و هۆشیارییە دەكەوێتە نێو مێژوو و مێژوو رابەرایەتیان
دەكات ،بەو مانایە ئەگەر بەشێكی زۆری بوونی مانا وەك هۆشیارییەكی مرۆڤایەتی لە مێژوودا بەرجەستە بێت ،كەواتە ئەوە نەگوتراوی مێژووییە
دەشێ وەك پێشبینی لە خەیاڵی شاعیردا خۆی بنوێنێ؟!
بەاڵم ئەوەی ئاشكرایە شیعر نە دەنگی مێژووە ،نە دژە مێژوو ،بەڵكو شتێكی جیایە لە مێژوو ،یان تێكەڵەیەكە لە مێژوو و نامێژوو ،ئەزموون و توانا،
بەردەوامی و چركەسات ،مانا و نا مانا ،شیعر لەگەڵ راڤەكردن دەێتەوە ،یان دواجار شیعر خەیاڵی شاعیرە وەك كۆمەڵێك نەبیرناو ،لە میانی بیرناودا
ساڵی دووەم

سیحری تایبەتی خۆی دەوەشێنێ! شیعر هەمیشە پابەندی دەاللەتەكانی رەتكردنەوەیە و خودی ئەو رەتكردنەوەیەش بە خودی پێشبینكردنی ماناكانی
خوێندنەوەوە بەندە ،بەو مانایەی كە هەموو ئەوانە بكەونە بەرژەوەندی شیعرییەتەوە ،بۆیە دەكرێ بڵێین كاركردن لە پانتایی شیعردا ،كاركردنە بۆ

ژمارە

رزگاربوون لە كەڵەگایی ،كەڵەگایی رووداوەكانی مێژوو ،كەڵەگایی مەعریفە ،كەڵەگایی مانا لە كار كەوتووەكان ...دەكرێ بڵێین دوورخستنەوەی شیعر
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لە رووداو و ماناكانی مێژوو ،بە دیوێك لە دیوەكان هێنانەدی دەاللەتی نوێیە بۆ ساتەوەختی ئێستا ...بۆیە هەمیشە شاعیری تازەگەر هەوڵدەدات
رێگایەكی نوێ بدۆزێتەوە ،گۆڕانێكی هاڕمۆنی دروست بكات ،جا لەبەر ئەوەی شیعر سیستمێكە بە زمان دەچوێرنێت ،كەواتە هەوڵی زمانێك دەدات،

لە پشت زمانی باوەوە،

هەوڵی زمانێك دەدات،

بەو واتایەش دەبینین (منی شیعر)

كە پشت بە یاسا و

رێسای جیاواز لە زمانی

هەمیشە مانای نوێ دەنوێنێ ،بەاڵم (منی
شاعیر) گەمەی ماناكان دەكات ...لە كۆی ئەو
نوسینەدا دەمەوێ بیسەملێنم لەو شیعرەی (ئازاد
سوبحی)دا ئەركی گەورەی منی شاعیر لە نێو منی
شیعردا تیۆریزەكردنی وێنە وسبەلێكراو و نهێنییەكانی مێژووە ،یان بە
جۆرێكی دیكە منی شاعیر لە نێو نەستی مێژوودا وێنەی قوربانییەكانی
منی كوردی دووبارە بە شێوەیەكی جیاواز دەكێشێتەوە ،لەوێ وێنەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

باو ببەستێت ،نەك ئەو
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قوربانییەكانی منی كوردی لە پەراوێزی مێژووەوە بۆ پانتایی شیعر بەرز
دەكاتەوە ،ئەو بەرزكردنەوەیەش پەیوەندی بە دینت و بیركردنەوەی منی
شاعیرەوە هەیە ،شاعیر وەك مرۆڤێكی هۆشیار و رۆشنبیر ،ئەوەش بۆ
شیعری كوردی لە ساتەوەختی ئێستادا (لە فەوزای دەسەاڵتی كوردی)دا
دەشێ بە دروسرتین تێڕوانینی رەخنەگرانە لە قەڵەمی بدەین!
بۆ زێرت بەدواداچوونی گرنگی ئەو مەسەلەیە ،ئەگەر تەماشای كتێبی
(وشەكان و شتەكان)ی (میشل فوكۆ) بكەین ،دەبینین فوكۆ هەڵساوە
ئازاد سوبحی

بە خوێندنەوە و دابەشكردنی قۆناغەكانی مێژوو و بە پێی راڤەكردن و
تێگەیشنت دابڕانی مەعریفی لە نێوان قۆناغەكان بەجێهێناوە و لەوێوە
بیری لە هەنگاونان كردۆتەوە ...بەاڵم ئەگەر ئەو مەسەلەیە تەرجەمەی

یاسایانەی كە بۆ گفتوگۆ و گوتاری لۆجیكی و سیاسی و ئابوری و

سەر شیعری كوردی بكەین ،دەبینین شیعری كوردی هێشتا دەوری مانای

مێژوویی بە كار دەهێرنێت...

تەواو نەكردووە ،زمانی كوردی بە شێوەیەكی گشتی پڕ مانا نییە ،لەگەڵ

لێرە بە هۆی قەسیدەی (جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان) هەوڵدەدەم

هەموو ئەوانەدا لەو قەسیدەیەدا شاعیر وەك تاكێكی رۆشنبیر دەیەوێت

لە نێو (منی شیعر)دا پەردە لەسەر بیری (منی شاعیر) هەڵدەمەوە،

لەسەر بنەمای شیعر گفتوگۆی منی كوردی و ئەویدیكە رابگەیەنێت،

لێکۆڵینەوە

بە شێوەیەكی زانستیانە گەیشتۆتە خاڵی گەیشتنی مەعریفی و ئینجا

بۆیە لە ساتەوەختی نوسینی شیعردا هۆشیاری پێش خەیاڵی شیعری

كوردی بە مێژووەوە بە كراوەی دەكێشێ ،كرانەوەی پەیوەندی كورد بە

دەكەوێت ،بیرۆكە پێش داڕشنت و شیعرییەت دەكەوێت ...ئەوەش بەالی

مێژوو الی شاعیر لە پەیوەندیكردنی مانا بە شیعرەوە جیا نابێتەوە ،لە

من بارگاوی كردنی شیعرە بە هۆشیارییەكی ئاڕاستەكراو ،خودی ئەو

پەیوەندیكردنی جوگرافیا بە پەرتبوونەوە ...بەو مانایەش وێنەی جوالوی

هۆشیارییە لە قەسیدەی جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان دەكەوێتە سەر

كوردی لە رێگای شیعرەوە بە ئەویدیكە دەگەیەنێت ...سیستمی مانا

ئاگایی دەستەجەمعی و لە منی شیعردا پەرت دەبێت ،ئەوەش بە

الی شاعیر هۆكارێكی گرنگە بۆ خۆ رێكخستنەوەی كورد بە مێژوو ،بۆ

دیوێكی دیكە رەنگدانەوەی (مێژوو/واقیع)ە لە بەرگی هەستپێكراوی

ئەوەی لە رێگای ئەو یەكگرتنە بتوانێ گوزارشت لە قوربانییەكانی خۆی

شیعرییدا ،بەمجۆرە منی شاعیر هۆشیاری وەك پرسیارێكی وجودی

بۆ بەرانبەر بكات ،بەو مانایەش دەكرێ بڵێین هەوڵی شیعری لە بەر

دەنەخشێنێ ،ئەو پرسیارە وجودییەش ئاڕاستەی منی شیعری دیاری

رۆشنایی ئەو بۆچوونە كۆنەستی كوردی بۆ بەرانبەر وێنە دەكات! جا بۆ

دەكات و هەستی شیعری رەنگڕێژ دەكات ،كەواتە كاریگەری (نەستی

ئەوەی زێرت ئەو بۆچوونەمان بسەملێنین خوێندنەوەیەكی ئینتۆلۆژیانەی

كۆ /مێژووی شكستەكان) لە دوو رووەوە بەرجەستە دەبێت ،یەكەمیان

قەسیدەی (جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان) دەكەین...

منایان كردنی شیعرییەت لە توێی سۆز و گێڕانەوەیەكی كارەساتئامێزدا!

لەو قەسیدەیەدا ناونیشان تەواوی جەستەی دەقی لەخۆدا هەڵگرتووە،

دووەم پارێزگاریكردن لە بیرۆكە و هۆشیاری لە دووتوێی مانادا...

واتە ناونیشان ئەركێكی گەورەی خستۆتە ئەستۆی خۆی و تەواو

ئەگەر نیازی شاعیر لە توێی سۆز و گێڕانەوەیەكی كارەساتئامێزدا گەیاندنی

چیڕۆكئامێزە و (مۆپاسان) ئاسا سێكوچكەیەك پێكدەهێنێت ،لە دووتوێی

مانا بێت ،یان بە مانایەكی دیكە لە توێی مانادا نواندنی وێنەكانی

گەیاندنی (چنین /كۆنەستی كوردی) رووبەڕووی نهێنییەكامن دەكاتەوە،

قوربانی بێت بۆ ئەویدیكە ،لەو حاڵەتەدا شیعرییەت دەكەوێتە
سەر چۆنێتی گەیاندن (شەپۆلی خاوی داڕشنت و ریتمی شیعری)
بەاڵم ئەگەر نیازی شاعیر لە دووتوێی مانادا نواندنی بیرۆكە و
هۆشیاری بێت ،لەو حاڵەتەدا پارێزگاریكردن لە سیستمی مانا،
ساڵی دووەم

پارێزگاریكردنە لە كۆنەست و بە پیرۆزگرتنی دۆزی نەتەوە و
بااڵكردنی ماناكانی ئەو دۆزە ...جوگرافیای پەرتبوون رۆڵێكی

ژمارە

گەورە لە رێكخستنی وێنەی كوردیدا دەبینێت ،ئەو وێنەیە لە

6

کانونی
یەکەم
2017

48

كۆی دیمەنەكانیدا بە دیوەكەی دیكە دەبێتە هۆی وڕوژاندنی
ویژدانی كوردی ،منی شاعیر لەو قەسیدەیەدا پەیوەندی وێنەی
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بە هۆی رایەڵكردنی داوێك لە نێوان (جوگرافیا)( ،مێگەل)( ،پەرت)

هەمیشە بەرانبەر و ئەویدیكە لە شتێ هۆشیار

دەیەوێت مەبەستێك بگەیەنێت! هەر لە دووتوێی ئەو نیازەش جوگرافیا

دەكاتەوە ،كە لە زۆربەی بارەكاندا بەرگریكردنە

وەك رۆناكیەكی بە هێز پانتایی مێگەل و پەرتبوون دەكاتە چراخان.

بە شێوەی مێگەل ،وەك چۆن لە هەندێ باردا

ئەگەر شكستی كۆنەستی كوردی پەیوەندی بە ئەزموونی مێگەلەوە

خۆخۆرییە ...دووەمیان وەك فۆڕمی شیعری ،لێوردبوونەوە و چێژی

هەبێت ،بە مانایەكی دیكە ئەگەر هەنگاوەكانی پەرەسەندنی كوردی

منی كوردی بەرجەستە دەكات ،لە خۆخواردن ...شاعیر هێزی كوردی

پەیوەندی بە ئیفلیجی لە دایكبوونی كوردییەوە هەبێت ،هۆی شێواندنی

لە مێگەلدا دەنوێنێ ،ئەو وێنەیە بە تەواوی هۆشیارییەوە ئاڕاستەی

وێنەی كوردی بۆ ئەو لە دایكبوونە بگەڕێتەوە ،ئەوە (جوگرافیا) وەك

ئەویدیكەی دەكات؟! بەاڵم جوگرافیای شیعر تەنها شێوە رەنگڕێژ دەكات

ناونیشان كۆی ئەركەكانی ئەو شیعرە لەخۆ دەگرێت ،بە دیوەكەی

و لەالی هەندێ لە خوێنەرانی كوردی دەشێ چێژ بنوێنێ ،الی هەندێكی

دیكەش جوگرافیا بەرگریكردنی منی شاعیرە لە مێگەل و پەرتبوون!

دیكە لە خوێنەرانی كوردی راڤەكردنی خۆخۆرییە (لێوردبوونەوە لە

كەواتە جوگرافیا چ بۆ خودی كوردی وەك نەتەوە ،چ بۆ خودی شاعیر

خۆخۆری) ...بە گشتی منی شاعیر بە شێوەیەكی نەبیرناو لە رێگای

وەك شیعرنوس ،دەاللەت لە سەرەتا و ناوەڕۆك دەكات ،لە یەككاتدا...

جوگرافیاوە بەرگری لە منی كوردی دەكات ،بە دیوەكەی دیكەش منی

جوگرافیا هێزێكی تایبەت بەخۆی هەیە ،لەالیەك سەنگەرێكی بە هێزە،

شیعر دەكەوێتە دووتوێی شێوەی جوگرافیا و وەك شیعرییەت دەشێ

بەرانبەر ئەویدیكە ،لەالیەكی دیكە دیاری كردنی سنوری شیعرە! ئەگەر

سوود لە هێزەكانی منی كوردی وەربگرێت.

هێزی ئەو سەنگەرە پەیوەندی بە بوێری خۆ رەپێشخسنت و ژمارەی

كەواتە گوتراوی جوگرافیا بەرگرییەكی بە هێزە لە منی كوردی و منی

پیتەكانی وشەی جوگرافیاوە هەبێت ،ئەوە لە الیەكەی دیكە پەیوەندی

شیعر ...بەاڵم ئایا ئەو جوگرافیایە پێویستی بە بوونێكی (كوردی) چاالك

بە جولەی پیتەكانەوە دەكات ،ئەگەر بوێری و ژمارەی پیتەكان تۆكمەیی

نییە؟ ئەگەر گریامن بوونی جوگرافیا ئەویدیكەی بەرانبەر بخاتە ترس

سەنگەری یەكەم (جوگرافیای منی كوردی) دیاری بكات ،ئەوە جولەی

و گومانەوە ،چ بوونێكی كوردی سنوری ئەو ترس و گومانە دەكێشێت،

پیتەكان و پەخشانئامێزی شیعر ،تۆكمەیی سەنگەری دووەم (جوگرافیای

ئایا بوونەوەرێكی چاالك و بە هێز ئەو جوگرافیایە پڕ دەكاتەوە ،یان

منی شیعری) دەگەیەنێت.

ئەو جوگرافیایە هەڵگری بوونێكی ئیفلیج و الوازە ،بوونێكە وەك بیرناوی

بەاڵم جوگرافیا وەك ناوەڕۆك و رووخسار ...وەك ناوەڕۆك (مێگەل،

شیعری ئاماژەی بۆ دەكات ،هەڵگری مێگەلە پەرتەكانە؟

پەرتبوون) گوزارشت لە ئەزموونی كوردی دەكات ،وەك رووخسار فۆرمی

وەك لە سەرەوە روومنان كردەوە ،ئەگەر جوگرافیا بۆ منی كوردی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لێوردبوونەوە كاتێك ئاماژەكان جێگیر دەبن ،هەست دەكات شاعیر

دەخاتە دڵی خۆیەوە لەبری بەرانبەر ،بەاڵم

لێکۆڵینەوە

كە رەنگە راستەوخۆ خوێنەر پەی پێنەبات ،بەاڵم دوای خوێندنەوە و

شیعری لەخۆ گرتووە ،یەكەمیان ترسێك
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یەكەم سەنگەر و هێزی بەرگریكردن نیشان بدات ،ئەوە بۆ منی شاعیر

مانا پەرتەكان و بۆشاییەدا مێروولە ماندووەكان لەو بۆشاییەدا بێزار و

لە شۆڕبوونەوە بۆ ناوەوەی جوگرافیا جگە لە مانای پەرت ،مێگەلێكی

نیگەرانن ،لە وێنە پڕ شكستەكانی ئەو بوونە ،وەڕس دەبن و بە نامرادی

گریاو شتێكی دیكە نابینین ،هەر مێگەلە پەرتەكانی نێو جوگرافیای

و زۆر عەبەسیانە هاوار دەكەن :ئەو بنمیچە ئاسامن نییە ئەستێرەیەكی

كوردییە شاعیر دووچاری مانا پەرتەكان دەكات ،بۆیە لە نێو جوگرافیای

نەزیفە ...هاواری مێروولەكان بە قەد ئەوەی دەاللەت لە (هەرەس)

شیعردا كۆمەڵێ پرسیار بەرز دەكاتەوە ،بۆ زێرت روونكردنەوە سەیری ئەو

دەكات ،دەاللەت لە (لەدایكبوون) ناكات! كەواتە جوگرافیا تەنها

هێلكارییەی خوارەوە بكە:

دەمامكێكە بۆ داپۆشینی بوونی كوردی ،لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئایا بوون
لە جوگرافیادایە ،یان لە جەوهەری كردەدا؟! ئەگەر بوون لە دووتوێی

رۆژی یەكەم :جولە ،كوشنت ،هەنگاو

جوگرافیا
(بوون)

رۆژی شەشەم :بەرد ،گوڵ ،شیوەن

كردەیەكدا نەتوانێ بڵێ هەم ،ئایا جوگرافیا وەك دەمامك بە هانای
(پەرتبوون)

مێگەل

دەگات؟ شاعیر بوون لە توێی دەمامك ،لە توێی جوگرافیا بە شكست
ناو دەبات ،بوونی كوردی هەر لە رۆژی یەكەمەوە بە دەست ئیفلیجی
خۆیەوە دەناڵێنێ ...بەاڵم خودی ئەو شكست و ئیفلیجییە هەر پابەندی

گەردوون بە شەش رۆژ دێتە بەرهەم ،بوونی كوردی لە رۆژی یەكەم لە

جەستە نییە ،پابەندی بیركردنەوەشە ،بە مانایەكی دیكە ناتەواوی

رێگای جولە و كوشنت و هەنگاونان جوگرافیای خۆی بونیاد دەنێت ،لە

جەستە ،ناتەواوی عەقڵیشی لێدەكەوێتەوە و ئاكامی ئەو ئیفلیجییە

رۆژی شەشەم كاتێك بۆ نێو جوگرافیای كوردی شۆڕدەبینەوە ،مێگەل

پەرتبوونە ،وەك چۆن ئاكامی ئەو شیعرە پەرتبوونی مانایە ...دیارە هەر

دەبینین ،مێگەلی پەرت پەرت ...منی كوردی لە رۆژی یەكەم (جولە،

لە سەرەتاوە مەرگەساتی بوون دووچاری مێگەلە پەرتەكان دەبێت،

كوشنت ،هەنگاو) هەست بە ئیفلیجی بوونی خۆی دەكات ،لە رۆژی

مەرگەساتی مانا پەرتەكان دووچاری بوونی شیعریی دەبێت! لێرەدا

شەشەم لە رێگای بیركردنەوە لە رابردوو و مێژوو ،ملكەچی شكستەكانی

سەرەتای بوون ،لە منی شیعرییدا تەواو پێچەوانەی بوێری ناونیشانی

خۆیان دەبن ،هەر بەو مانایەش :چۆلەكەكان دەبنە بەرد و نهێنی یەكەم

منی كوردییە لە جوگرافیادا! بەو مانایەش جوگرافیا وەك دەمامك

ساڵی دووەم

كوشنت ...رەشبوونی گوڵە گەنم و شیوەن دەبینین ...منی شیعر پێامن

شكستی بوون دادەپۆشێت ،بۆیە كە شۆڕدەبینەوە بۆ نێو جوگرافیا

دەڵێت مێگەلە پەرتەكان لە بری ئەوەی لە رێگای كردەوە بوونی خۆیان

نهێنییەكان ئاشكرا دەبن و جوگرافیا (وەك دەمامك) هەڵدەوەرێ و

ژمارە

بەرجەستە بكەن ،لە رێگای شیوەنەوە دەاللەت لە بوونی مانا پەرتەكانی

مێگەلە پەرتەكان دەردەكەون.

خۆیان دەكەن.

كاتێك منی شیعر دەیەوێت جولەی جەستە رەسم بكات ،لە رێگای

منی شیعری پێامن دەڵێت ،لە دووتوێی ئەو جوگرافیایە بۆشایی دەبینین،

جوگرافیاوە دەچێتە ژوورەوە و بە نهێنییەكانی ناوەوە شۆڕ دەبێتەوە،
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تێكشكانی جەستە ،جەستەی تێكشكاو كڕنووش بۆ نەگریسرتین

 ...هاوارەكانی مێژوو -مێژووی مێگەلە

بوونەوەری سەر زەوی دەبات ،تێكشكانی شیعر كڕنووش بۆ مانا پەرتەكان

پەرتەكان بۆ خۆی دەناڵێنێ ،بەاڵم هەمیشە

دەبات ...كڕنووشی حەوا بۆ شەیتان ،كڕنووشی جوگرافیا بۆ هیچ ...ئەوە

بەر منی شاعیر و خەڵەتاندنی دینت و بیركردنەوە

منم منی بۆشایی ،ئەوە منم منی مانا پەرتەكان!

و ئەفراندنی دەاللەتی نوێ دەكەوێت و رێگای

وەك روومنان كردەوە منی شیعری كاتێك دوای نەخشە بەیانییەكەی

دۆزینەوەی راستییەكان لە شاعیر ون دەبێت ،بە مانایەكی دیكە هیچ

جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان دەكەوێت ،راستەوخۆ دەكەوێتە پەرتبوون

لەو دەاللەتە شیعرییانە منی شاعیر بە راستی ناگەیەنن! لە رێگای

و بێهودەییەوە ،بەو مانایەش گوتراوی دیاری منی شیعری كۆمەڵێك

جەوهەری شیعر ،لە میانی شیعردا بە واقیعی وێنەكان ناگەین ،لە گەڕان

نەگوتراوی پێكەوەنراوە ،یان نەخشەیەكە بەرەو پەرتبوون و بێهودەیی

بە دوای دەاللەتە شیعرییەكان هەمیشە خەیاڵ دەمانبات ،هەرگیز

دەبێتەوە ،بۆیە منی شاعیر لە یەكەم بەركەوتندا ،لە یەكەم دەرككردن

پرسیارە واقیعییەكانی منی شاعیر لە نێو منی شیعری بە واقیع ناگاتەوە،

و یەكەم دروستبوونی هۆشیاری كاتێك بەراوردی نەخشەكانی ناوەوە

بەدرۆ و بۆشایی و مانای پەرت دەگات ...بڕوانە ئەو هێلكارییە:

بە جوگرافیا دەكات ،كاتێك وێنەكانی ناوەوە بە واقیع دەچوێنێ ،لەو

مەرگ

كاتەدا بەركەوتن و بیرلێكردنەوەی منی شاعیر ،پرسیاری منی شاعیر،

درۆ

نقوومی ترس و گومان دەبێتەوە ،غەرقی گومانەكانی منی بۆشایی ،منی

بۆشایی

وەهم ،منی كوردی دەبێتەوە ...دەكەوێتە نێو بیركردنەوەیەك وەهمی

سەرتا

وێنەی پراوە كراوە وێنەی قوربانییەكانی منی بۆشایی ،منی وەهم ،منی

هەر لە یەكەم جولەوە شیوەنی درۆكانی خۆی دەگێڕێ ،شیوەنی

كوردی ...بە مانایەكی دیكە بەرجەستەكردنی قوربانییەكانی منی كوردی

تێكشكانەكانی خۆی دەگێڕێ ...جوگرافیا درۆیەكە دەستی بۆ دەبەیت

لە رێگای شیعرییەتی دەقەوە دووچاری وەهمی تەماشاكردن و وەهمی

هەڵدەوەرێ ،تەلیسمێكە لەگەڵ دەست بۆ بردن بەتاڵ دەبێت،

دینت و فێڵی سینەمایی چاومان دەكاتەوە ،ئەوەش بەرجەستەكردنی

جوگرافیا سەرەتا و مەرگە ،جوگرافیا بۆشایی و درۆیە ...بێگومان

وێنەی قوربانییەكانە لە بەرگێكی سۆزاوی هەستئامێزدا ...لە نێوان ئەو

دەرككردن بەو وێنانە لە بەدواداچوونی بەراوردكارییانە و لێكدانەوە و

هەموو بۆشایی و وەهمە ،لە نێوان ئەو هەموو خەڵەتانەی دینت و

بیركردنەوەكانەوە بەرجەستە دەبێت ،نەك لە شیعرییەتەوە ،منی شاعیر

تەماشاكردنەدا  ...پرسیارەكانی منی شاعیر غەرق دەبێت ،پرسیارەكانی

بیری لێدەكاتەوە ،منی شیعری فەراهەمی ناكات ...بەرجەستەكردنی

لێکۆڵینەوە

شیعرییەت رابەرایەتی دەكات ،بەو مانایەش شیعرییەتی دەق كۆمەڵێك

مەرگ سەرتایە ،بۆشایی پەیامبەری مەرگە ،پەیامبەری سەرەتایەكە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بەاڵم بەر لەوەی قسەیەك بكات ،بەر شكستی مانا پەرتەكان دەبێتەوە!

منی شاعیر بۆ فریادڕەسێ دەگەڕێت

51

هەموو ئەو وێنانە ،ئەو قوربانیانە جۆرێك لە مێژووگەرایی رابەراتیان

بە شێوەیەكی ئاسۆیی مێژووی ئازارەكانی منی كوردی نەخش دەكات،

دەكات ،نەك شیعرگەرایی ،هەمیشە شیعرگەرایی جۆرێكە لە تەمومژی،

وەك گومتان هەموو ئەو تەماشاكردنەش لە هۆشیاری منی شاعیرەوە

شیعرگەرایی لە نێو مێژوودا كەمخوێنە ،هەموو ئەو وێنانە ،هەموو ئەو

سەرچاوە دەگرێ و بە نەستی كۆ گوزەر دەكات و لە دووتوێی مێژووی

قوربانیانە وەك دەاللەت تێگەیشتنێك دروست دەكەن و پشت بە مێژوو

مانادا لە منی شیعریدا چڕ دەكرێتەوە و وەك گوتاری شیعری لە وێنەی

دەبەسنت ،نەك شیعرییەت!

قوربانیەكان بە منی خوێنەر دەگات!

چڕكردنەوەی مانا ئەگەر لە الیەك دەاللەت لە بێ سنوری مەعریفە و
هۆشیاری منی شاعیر بكات ،بەاڵم وەك لە جوگرافیای مێگەلە پەرتەكانەوە
دەبیرنێت ،چڕكردنەوەی مانا بە دیوەكەی دیكە بەشێك لە شیعرییەتیشی

قەتیس بوون
سەرەتا بێهودەیی
ماندوو بوون

هەڵگرتووە ...من دەمەوێ قسە لەو بەشە و لەو بەنێویەكداچوون و لەو

لەبەر ئەوەی مێگەل (نەستی كۆ ،مێژووی كوردی) گۆرانی خۆی

گرفتەی چڕكردنەوەی مانا بكەم ...بەو مانایەش ئەگەر تێگەیشنت چڕی

نەگوت ،بوونی خۆی نەسەملاند ،كردەیەكی ئیبداعی نەنواند ...ئیرت تەنها

مانا و هۆشیاری منی شاعیر و دابەزینی ستوونی پاڵپشتی بێت ،ئەوە منی

سێبەرەكان مانەوە و سێبەرەكان بەجێدەمێنن ...لەو سەرەتا و مێژووە

شیعری درێژبوونەوەی ئاسۆیی پاڵپشتی دەكات ،بۆیە دەڵێم ئەو گوتارە

بۆشە هەر ماندوو بوون دەمێنێتەوە ،لە ئەفسانەی جوگرافیادا تەنیا

شیعرییەی منی شیعری بەرهەمی دەهێنێ ،منی شاعیر دەخاتە نێو

نامۆیی دیارە ،جوگرافیا سنوری نامۆیی ،سنوری بێهودەیی دەنوێنێ،

مێژوو و دووتوێی نەستی كۆ ،خودی ئەو بەرهەمهێنانە وەك پانتاییەك

لە سەر مێژووییەكی بۆش دەژی ...جوگرافیا تەنیا ماندوو بوون لەخۆ

بۆ ئاوەڵواتا ،زێرت وەك دەاللەتە واقیعییەكان بەرجەستە دەبن ،نەك وەك

دەگرێت ،منی شیعری لەگەڵ ماندوو بوون و نامۆیی و بێهودەیی گوتاری

شیعرییەت ،بەمجۆرە تێكەڵبوونی منی شاعیر و منی شیعر ،منی شاعیر

شیعری رەنگ دەكات و شیعرییەت بەرجەستە دەبێت ،لە دووتوێی ئەو

و نەستی كۆ ،منی شاعیر و مێژوو ...وەك دوا نرخ و بەهای دەق تەماشا

تەبابوونە لەگەڵ نەستی كۆ ناوكۆییەك دروست دەكەن ،لەو ناوكۆییەدا

دەكرێت ،خودی ئەو نرخ و بەهایە بە وێنە و ریتمەوە خۆیان بۆ خوێنەر

لە بری مێگەل شیعرییەت ماناكانی خۆی پەرت دەكات.

ساڵی دووەم

(بە تایبەت خوێنەری كورد زمان) بەیان دەكەن ،بە هەمان شێوە كە منی

بێگومان كاركردن لە نێو مانا مێژووییەكان و هەڵسان بە رێكخسنت و

شاعیر نیازەكانی خۆی تێدا پراكتیزە دەكات ،بە مانایەكی دیكە وێنەی

فۆڕمەلەكردنی ئەو تێگەیشتنە ،یان دووبارە رێكخستنەوەی مێژووی

ژمارە

قوربانییەكان لە بیركردنەوەی منی شاعیردا بە وێنەی نەستی كۆ و مێژوو

مێگەلە پەرتەكان وەك شیعر بۆتە كاری هەرە سەرەكی منی شاعیر ،بایەخی

و بە وێنەی منی كوردییەوە بەندە ،بۆ (خوێنەری كورد زمان) هەمان

ئەو كارەش لەوەدایە ناوەوەی منی كوردی بە دەرەوە دەگەیەنێت ،بۆیە

شت دەنوێنێ ...كەواتە پرۆسەی نوسینی جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان

خوێنەری (كورد زمان) هەست بە هاوگونجان لەگەڵ موعاناتەكە دەكات،
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كەواتە ئەوەی بۆ خوێنەری كورد زمان دەمێنێتەوە تەنها شیعرییەت

خوێنەری كورد زمان وەك هاندەرێك

و چێژی شیعری نییە ،بەڵكو هەڵسەنگاندنی مێژووی موعاناتەكانە لە

بەها و نرخی تایبەت بۆ ئەو رێگایە و شاعیر

دووتوێی بیركردنەوەیەكی سیاسییانەدا ،ئەوەش سرتاتیجییەتی منی

و نوێكارییە دادەنێن ،لە جەستەی منی شیعریدا

شیعری لە نێو جوگرافیای مێگەلە پەرتەكان بەرەو رەشربدنەوە دەبات،

منی شاعیر بە پێی هەوڵە نوێیەكانی خۆی درێژە

بەاڵم لەگەڵ خودی ئەو رەشربدنەوەیەش نە مێگەلە پەرتەكان رووخساری

بە پارێزگاریكردن لەو نرخ و بەهایە دەدات ،لە خودی ئەو بوونە

ئاو جێدێڵن ،نە منی شاعیر شێوازی شیعریی جێدەێڵێ...

هەستپێكراوەدا (مێگەل) وەك خوێرناوە لەگەڵ هەر خوێندنەوەیەكدا

مێگەلە پەرتەكان لە ماندوو بوون بێزار نابن ،هەوڵی سەملاندنی بوون

ئازارەكانی وەك شیعر دووبارە منایش دەكاتەوە ،جوگرافیا وەك داهێنانی

دەدەن ،هەوڵدەدەن بۆ ئەو جوگرافیایە بوونی خۆیان بسەملێنن ،بۆ ئەو

رووكارێكی نوێی شیعری بە داهێنان و دۆزینەوە دەنەخشێنێ.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە ساتەوەختی بەیەكگەیشتندا دووچاری هیچ بەدحاڵیبوونێك نابێتەوە،

شیعرە بسەملێنێ! لەالیەكی دیكەش
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زەوییەی كە پێینەگەیشتوون ،وەك چۆن نەوەی دایكە حەوا هەموو
هەوڵییان بۆ ئەو زەوییە لە دەستچووەیە كە پێی دەڵێن بەهەشت! بەاڵم

 -كۆنەست ،نەستی گەلەكی زاراوەیەكە (یۆنگ) بە كاری هێناوە ،لە بەرانبەر نەستی فرۆیدی،

الی مێگەلە پەرتەكان:

نەستی كۆ ئەو شتە شاراوانەیە كە لە نەستی تاك و تاقیكردنەوەكانی دێر زەمانەوە ماونەتەوە.

پەڕینەوە

سەراب

مێژوو

تابووت

پەیام

وەهم

لە نێوان سەراب و تابووت و وەهم مێگەلە پەرتەكان قیژەیان دێت ،مانا
پەرتەكان شیعرییەت رەنگ دەكەن ،مێژوو توانای شاردنەوەی ئەو قیژە
قەلغانەكان ،ئاسامنەكان ،هەرگیز ناتوانن شكستی سەنگەری یەكەم و
سەرەتا لەخۆیان بكەنەوە ،هەرگیز ناتوانن پەڕینەوە لە سەراب ،مێژوو
لە تابووت ،پەیام لە وەهم بكەنەوە ،هەرگیز ناتوانن مانا لە شیعر
بكەنەوە ...لێرەوە ئەركی سەرەكی منی شاعیر گەڕانە بە دوای رێگایەكی
نوێ ،مانایەكی نوێیە تا لەوێوە بوونی ئەو مێگەلە پەرتە ،بوونی ئەو

لێکۆڵینەوە

شكستخواردووەی نییە ،شیعر توانای شاردنەوەی مانا نوێیەكانی نییە،

ڕازی من و

مەحرەمی راز

چەند سەرنجێك

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بەجێ هێشتووین ،لە خوێندنەوەیدا نەك هەر بەئەندێشەی عرفانی

شەنوكەوی بەیتەكانەوە .ئەمجا وەك

و بادەی عەشقێكی سەرمەدی ئاشنا دەبین ،بەڵكو لەڕازە شاراوەكانی

كوردێك دەچێتە نێو پێچ و گێج و گەڕەكانی

رۆحی تینوی خۆی بۆ لیقاو گەورەبوون و بەجێ هێشتنی كاتوسات و

میراسێكی گەورەی بەشەریەوە .ئەمەش مناوحاڵی

سەردەمەكانیشی ئاخنیوەتە تاق و تەاڵنەكانی مەحرەمی ڕازەوە.

خودی كوردێكە بۆ ڕازی ئەوین و سەوداسەری.

خوێنەری كوردی حافزناس هەر لە كۆنەوە لە نێو چینی خوێندەواردا

هەوڵی ڕەندێكی ئێمەیە بۆ دەست گەشتنی ئێمە بە زاویەكانی

دیاربووەو جۆرێ لە ئیمتیازی هەبووە .تەنانەت ئەندێشەی حافز

مەیخانەو سەندنی پێكی عیشق و عیرفانە لە ساقیە میناگەردنەكانی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

عارفی جوانەمەرگ و دۆستی گیانیم (ئەكرەم عەنەبی) شاكارێكی بۆ

كردووە بەالداو وەك كوردێك دەكەوێتە
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هەیمەنەیێكی بەرفراوانی هەبووەو خەیاڵی ئەو پەالماری خەزانەی

هومایۆن ساحیب

خەیاڵی شاعیرانی كوردی داوە .بە جۆرێ ئەو شاعیرانەی ستوونی
ئاسامنی ئەدەبی كوردن (جزیری ،بێسارانی ،مەولەوی ،نالی ،مەحوی)
لەمەكتەبی عیشقی شیعری ئەو زمانی غەیبەوە بانگكراون و چ پەیێ
دراوە بەگوێی بەیتەكانیاندا .بەاڵم ئەمە نەیتوانیوە جێنیازی بەرفراوانی
خوێندەواری و سەوادی ئێمەبێت .چونكە لەخانەی ئیقتیباسی ئەدەبیدا
بووە .ئەو كاتەی دەست دەكرێت بە وەرگێڕانی شیعرەكانی حافز
لەالیەن چەند كەسێكی وەك (ئیاممی و حەقیقی) ئیرت كەمێ كوردی
فارسی نەزانی وەك ئێمە چەشەیێكی ئەو ئەدەبە جاویدانە دەكات.
دەركەوتنی عەنەبی و دەسربدن بۆ ڕازەكانی حافز ،ئێمە دەخات بەسەر
و زمانێك كە ئیكسیرو كیمیای وشەكانە .لەوێشەوە بە ناونیشانی

سەردەمەكان كە خاوەنی دەیان لەقەبی وەك (لسان الغیب ،ترجامن

كتێبەكەی ،خۆی دەكاتە مەحرەمی ڕازی حافزو لەپەناوە بادەی حەقیقی

االرسار ،ملك الفچال ،كاشف الحقائق ،خواجەی عرفان ،ترجامن الحقیقە،

بەخوێنەرەكانی دەنۆشێت.

شكر لب ،شكرزبان ،شیرین سخن ،فخر املتكلمین ،غزلخوان ،خۆش اواز،

شەرحی عەنەبی لە حافز بێجگە لە پشت بەسنت بە شەرحی هەرە

خۆش گو ،خوش كالم ،خلوت نشین ،و چەندانی تریش) دوو ئەستێرە

بلیمەتەكانی سەفینەی حافز ،چاكی مەردانەی كوردانەی خۆشی

دەخاتە سەرشانی ئەم جەنگاوەرەی ئەدەبی كوردی:

لێکۆڵینەوە

ئەندێشەیێكی قوڵی مرۆڤایەتی و خەیاڵێكی شارەزای هەواری دۆست

ئەو بوارە .ئەزموونی عەنەبی بۆ شەرحی ئەزمونی گەورەترین مرۆڤی

* دەرەقەت هاتنی زمانی ئێستای نوسینی ئێمە بۆ گواستنەوەو باسكردنی

بوونەوە بدەین .ئەو بەزۆر نامانبات ،بەڵكو یاریدەی بار سوكیامن

گرانرتین ئەدەبی فارسی.

دەدات و ڕێنامیی پێشكەش دەكات .هەر لەبەر ئەو نیانی و تەوازعەش

* گەورەبوونێك ..كە ساڵ و تەمەن دەكاتە دەرەوەی خولگەكەیەوە.

ئێمە حەز لە مەعشوقەی دەكەین و دەكەوینە سەر ڕێی هەواری ،بەرە

بۆیە خوێندنەوەی مەحرەمی ڕاز ،دەسرتۆشتنە بەسەر جیهانبینی حافزدا،

بەرەش وێناو شێوەی مەعنەوی دڵدارەكەی دەكەین و دەبینە پەردەدار

كە هەرگیز كۆن بوون و پێویست نەبوون ناناسێت .ئایا دەكرێت ئێمە

بۆ مەعشوقە سەالرو جوان و ناسكەكەی.

ئەو مرۆڤە نەخوێنینەوە كە لە دوورترین ئۆقیانوسەكانی جیهانەوە بۆ

خەتێكی دیارو ڕوون ئەكرەم ،لە حافزەوە جوان كێشاویەتی(خەتی

گەوهەرەكانی دەگەڕێن؟

جیاكردنەوەیە) جیاكردنەوە لەنێوان (ئیخالص و ڕیا ،دڵ و عەقڵ ،شێت

خوێندنەوەی مەحرەمی ڕاز بەشداری زمانی ئێمەیە لەسازانی كەش

و ژیران ،عیشق و ئیامن ،ئیتاعەت و عیبادەت ،مەزهەبی زوهد فرۆشان

و هەوای عەشق بۆ ئەوینداری و جارێكی تر كردنەوەی كۆدەكان و

و ئایینی دەروێشان ،تاعەتپۆشان و بادە نۆشان..هتد) دواجار هەم

ناسینی دەورو سەردەمی خۆمان .ئەكرەم عەنەبی بە گواستنەوەو

حافزو هەم ئەكرەم و هەم ئەوانەی پەی بە عیرفان و رێگەی حەق

لێكدانەوەی حافزناسانی رابردوو ،شەرح و راڤەی گونجاوی خۆی

دەبەن ،دەبنە الیەنگری زمان و ڕەمزەكانی حاڵ .بە عیشق و ئیامنەوە

بە توانای زمانی خۆی و باری دەرونی و رۆحی و بڕواو ئیامنی خۆی

دڵ دەكەنە گوڵدان و تۆوی یارپەرستی تێدادەچێنن ،نەك بەخۆ نازین بە

لە موصەالو قسن و روكنی شیعری حافزەوە چراوگی تەجەالی حەق

عەقڵ و ئاوەزەوە .بەمەش هیچ كات عاشقان موفلیس نابن.

دەگرێت و لە كۆاڵنەكانی ئەو حاڵەوە دڕ بە زوڵامتەكانی(نەفس و

لەخوێندنەوەی مەحرەمی ڕازەوە لەسەر ئەو هێڵەڕاستە! بەو ئەنجامە

مادەو ویست و رواڵەتی عیبادەو جەنجاڵی و دەسەاڵت و مەدرەسەو

دەگەین كە بەرەو دڵ دەرۆین ،عاشقان لەپێناو دڵدا باكیان لەوە

واجبات و ناووناوبانگ و تەواوی زبریەكان دەدات .بەمەش هەست و

نیە عەقڵیان لەدەست بدەن ،یانی دەشێ بە شێتیش ئێمە دڵداربین.

چێژێكی ناسكامن دەخاتە بەردەم ئینجا لەسەر سفرەو خوانی عیشق

ئیرت خوێندنەوەو شەرحی ئەكرەم لەم جۆرە بەیتانەدا توالنی دەبێت

دامان دەنیشێنێت .هەرخودی ئەو هەوڵەو ناسینی ئەو چێژە الی ئەكرەم

و بەمەش ئەوە دەخاتە خەیاڵی ئیمەوە كە ئەو الیەنگری چەمكی

ساڵی دووەم

كەش و هەوای عرفانە .بۆیە ڕۆحی خوێنەر لە نێوان ڕازی عەشقی حافزو

(گاعت دیوانگان-عیبادەتی شێتانە)ی حافزە .بۆ ئەوەش لەدرێژەی

مەحرەمی ڕازدا نەشونوما دەكات .لە تەواوی گەشتە رۆحیەكەیدا لە

ئەزمونی ژیانی خۆی لە خزمەت حافزدا بە بیردۆزێك دەگات كە ئەمە

ژمارە

حافزەوە دەرسی ئێمە دادەدات .شارەزاو مەالومان دەكات لە(عەشق و

دەقەكەیەتی:

عیرفان) ئیرت جارێ بەسەر زەویدا دەمانگێڕێت و جارێكیش دەمانبات

كەسێك یاساكانی عەشق بەسەریدا زاڵ بووبێت ،شێتە .شێتییش حاڵەتی

بۆ ئاسامنە دوورەكان .پێشامن دەڵێت چۆن هەوڵی هەڵكشان و بەرز

زاڵ بوونی یاساكانی عەشقە ،ڕەوشتی شێتانەش سلووكی عاشقان و
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عارفانە .بۆ سەملاندنی ئەم

بیردۆزەی (عیشق و عرفان)

(عەقڵ و عیشق) مەدرەسەكانی عەقڵ پڕ

یش لەحافزەوە وتەی

شێخی سەرمەزهەب دەكاتە

دەبن لەدەفتەرەكانی فەلسەفەو واتەوات
و مەیخانانی عەشقیش پڕ دەبن لەدێوانەكانی
یار .ئەوەشامن بۆ شەرح دەكەن كە هەرگیز
ناتوانین بەدەفتەرەكانی عەقڵ لە ئایەتەكانی عەشق
تێبگەین .هەر هەوڵێك بۆ ئەو نزیك بوونەوەیە ،كۆتایەكەی دانانی
عەقڵەو بەوەش دیسان دەگەینەوە بەعاشقی:
ئەی كە ئەز دەفتەری ئەقڵ ئایەتی ئیشق ئاموزی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بەڵگە:

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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تەرسەم ئین نوكتە بە تەهقیق نەدانی دانست
كە مامۆستا حەقیقی وەهای وەرگێڕاوە:
بە تەمای دەرسی ئەوینێ لە عەقڵ فێربی؟ نەكەی
عاشق ئەو نوكتە گرنگەی بە نەزانی زانی
بۆ ژیانی ئادەمیانەی مرۆڤیش لەنێوان هاتن و چووندا بۆ هەموو
ڕەوشتەكان نیشانەمان دەداتێ و عەشق وەك پێوەرێك دەكاتە دەسامیەی
سەرفرازی و گەشنت بەسەالمەتی .لەوڕێگەیەشدا سكەكانی ریا (خەرقەو
شاڵ و مێزەرو عەباو صۆفی و زاهدو واعزو خانەقاو كەنیسەو مزگەوت
و كلێسەو بەرماڵ و محراب و عیدو تەنانەت خوێندنی قورئان و
بەرامبەریشیاندا رەواج دەدات بەسكەكانی عیشق و عیرفان (خەرابات،
مەیخانە ،مەی ،سازو نەواو ئامرازەكانی میوزیك و...هتد) بە ئیخالص
ڤەرای تائەتی دیڤانەگان زما مەتەلەب

تاك و كۆمەڵگایەكی بێ نفاق و درۆمان بۆ نەخشە دەكێشێت.

كە شیخی مەزهەبی ما ئاقلی گونەه دانست

بۆیە ئەكرەمی مەرگ جوان لەناسینی وەها دۆخێكی كۆمەڵگای

ئیرت لەوێوە مەدرسەو مەیخانان دەبنە دووكیشوەری بەهێزو جیای

كوردیەوە هێڵەگشتیەكانی بۆ شەرحی حافز دیاری كردوو غەزەلەكانی

لێکۆڵینەوە

ئەورادو تەواوی تەراتیل و چەندان رەمزی تر) بێڕەواج دەكات لە

حافزی كردە بەهانەی وتنەوەی وانەكانی و بەرپرسیاری خۆی وەك

باسەكەی ئیستام نەچێتە خانەی پیاهەڵدانەوە كە ئەلهەق

عاشقێكی ڕاستەقینە بەجێ گەیاند.

شیاویەتی ،سەرنج لەسەر ماناو لێكدانەوەی چەند بەیتێك دەكەم.

سەروكاری ئەكرەم بە حافزو هەوڵی تێگەشنت و مامەڵەی قازنجدارانە

هەڵبەت بەهیوام

لە غەزەلە ئەوینیەكانی ئەو ،ئەكرەم دەخاتە نێو منداڵدانێكی نوێوە،

رۆحی ئەكرەمی جوانەمەرگ لێم زویر نەبێت.

ئەو منداڵدانەی كە بۆ هەر لەدایكبونێكی دووبارە پێویستە .نوسینی

سەرنجەكان:

مەحرەمی ڕاز ،ئەو سكپەروەریەیە ،كە دواتر ئەكرەمی ئیالهی نامە

1-غەزەلی( )4بەیتی( )9ل 29

دێنێتە بوونەوە ،بونێكی پڕ ستارەی سەعادەت .بێگومان ئیالهی نامەش

غزل گفتی و در سفتی بیاڤو خوش بخوان حافڤ

هێنانی شیلەیە لە سەرزەمینی دێرینی حكمەت و دانایی ڕۆژهەاڵتەوە،

كە بر نڤم تو افشاند فلك عقد پریارا

لەعەتارو حافزو مەوالنا ،لەخەرقانی و ئەباسەعیدو خواجەی ئەنصاری و

{غەزەل گوفتیو دورسوفتی بیاڤو خوشبخان هافز

لە شیعری كوردی جزیری و خانی و مەولەوی و نالی و مەحوی و .بەاڵم

كە بەرنەزمی تۆ ئەفشانەد فەلەك ئیقدی سورەیا را}

گوڵەكان نانارسێنەوە ،چونكە ئەكرەم بە سەلیقەی عرفانی و هونەری

حافز غەزەلت گوت و مرواریت دۆزیەوە ئێستا وەرەو بە ئاوازی خۆش

عیشق ئەوانیشی بە لەدایكبونێكی تردا تێپەڕاندووەو هەنگوینی پێ

گۆرانی بڵێ تا گەردوون ملوانكەی سورەیا بكاتە ملی شیعری تۆ.

هێناوەتە بوون.

درسفنت :بەگەڕان بەدوای مرواریدا لێكدراوەتەوە(مرواریت دۆزیەوە)

من هەم وەك هاوڕێیەكی جوانەمەرگ كە سەرەتای گەشت و نوسینامن

دركەی قسەی جوان و گرانبەهایە.

نزیك بوو ،هەم خۆشەویستی یەكدیش بووین .بۆیە ئاگاداری كارە

بەاڵم راستیەكەی (درسفنت) واتای دورسمین ،مرواری كون كردن( كە

گرنگەكانی یەكرتی بووین .پێكەوە دەسامن پێكرد ،ئەو بەشەرحی حافزی

كاری وردوەو ئازایی و لێزانی و هونەری دەوێ) مەولەوی وتوویەتی:

فارس و من بەشەرحی مەولەوی كورد .ئەو لە من چاپووكرت بوو ،زووتر

ئەی لولوی ناسوفت پەسەندی خاسان

تەواوی كرد ،چونكە مژدەی بادەی لیقای پێدرابوو ،پەلەی كردو (چوون

پەیداكەردەی سۆی بێ شۆی غەواسان

ساڵی دووەم

مەردان تێپەڕی) .من مامەوە ئێستا لە خزمەتی مەحرەمی ڕازدام.

حافز دەڵێ:

دوای چەندجار خوێندنەوەم بۆكتێبەكەو وەك سەرچاوەیەكی باشی

تۆكە غەزەل دەڵێی مرواری دەسمیت و كون دەكەیتە مرواریەوەو،

ژمارە

یاریدەدەریش بۆكتێبەكەی خۆم لەسەر راڤەی شیعری مەولەوی،

ئیدی فەلەكیشت هێناوەتە نێو هونەركاری خۆتەوە .ئەویش خەریكی

ئەوكتێبەی كردووەتە هاوڕێیەكی هەمیشەییم ،لەو روانگەوە مەجبووری

هۆنینەوەیەو بەو مرواریانەی تۆ سمیوتن ئەویش ملوانكەی پەروین

چەندین بە یەكگرتن و بەراوردو هەڵسەنگاندن بوومەتەوە ،بۆ ئەوەش

دەكاتە گەردنی شیعرەكانتەوە .شیعریەتی تۆ زەمین دەرازێنێتەوەو
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شیعریەتی

فەلەكیش

2-غەزەلی( )6بەیتی( )2ل

41

درێژبێ) ئەحواڵێكی توتی شەكركرمێن

شكر فروش كە عمرش

درازباد چرا

ناپرسێ.
شەكرخارا :بەشەكر كرمێن لێكدراوەتەوە .تووتی
شەكركرمێن .شەكرفرۆش وشەكر
شكێن .پەیوەندیان هەیە پێكەوە .ئەوی شەكرفرۆشە حەمتەن پێویستی
بەشەكر شكێنان هەیە ،عەجەبا ئەم قەنفرۆشە لە قەنشكێنان هەواڵ
ناپرسێت .مەسەلەی قەندو قەن فرۆشی هەم لە بازاڕی ژیان و هەمیش

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئاسامن.

نازانم بۆ شەكرفرۆش(یاخوا تەمەنی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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لە دنیای ئەدەبدا شیرینە.
دەم قەن و لێو قەن گشت گیانت قەنە
كیژی قەن فرۆش مەنێ قەن چەنە
3غەزەل ()7بەیتی( )1ل46صۆفی بیا كە ایین ْە صافیست جام را
تابنگری صفای می لعل فام را
{سۆفی بیا كە ئاینەیی سافیست جام را ،تا بنگری سەفای مەیی لەئل
فام را}
سۆفی وەرە كە پێك ئاوێنەی روون و بێ لەكەیە تا پاكی و ئاڵی شەرابی
لەئل فام :لە فەرهەنگە فارسیەكاندا(فام) وەك پاشگردێت .مانای وەك،
شێوە ،ڕەنگ ،یان «باو» دەدات .رسخ فام ،فیروزە فام ،زەرد فام ،ازرق
تفقدی نكند گوگی شكرخارا

فام..هتد.

{شەكەر فروش كە ئومرەش دراز باد چرا تەفەقودی نەكونەد توتی

ساغر می بركفم نە تا ز رس

شەكەر خارا}

رەنگ سێ پێكهێنەری هەیە (تۆخی ،تیشك ،فام) گەرچی (فام) لە

بركشم این دلق ازرق فام را

لێکۆڵینەوە

سوور ببینی

فەرهەنگە فارسیەكاندا بە واتای ( فەهم ،ئاوەز) دیار نیەو نازانرێ

ئەوەتا مەولەویش فەرموویەتی:

لەسەردەمی حافزدا چۆن بووە .بەاڵم دەتوانرێت بۆ واتای(عەقڵ)یش لە

بەاڵم بەو شەرتە مەیلت مودام بۆ

بەیتەكەدا بگەڕێین .بەم دەلیالنە:

منیچ بەو مەیلە دنیام وەكام بۆ

* شیعرەكە تانە دانە لە سۆفی ..لە بیری،

غەزەلی( )24بەیتی( )5ل153

ئاوەزیی ،ژیری و ئاكارو رەفتارو باوەری.

دمل ز پردە برون شد كجایی ای

وە داوەتی دەكات بۆ نەریتی مەینۆشان و

مگرب

بادەخۆران ..پاكیان ،كەشف و ئیدراك و بینین و

بنال هان كە ازین پردە كارما با

پەیربدن بەڕازی پشت پەردە لە رێی مەستیەوە.

نواست
{دلەم ز پەردە بیرون شود كوجایی

*رۆلی بادەو گەشنت بەصەحو(هۆشیاری) لە

ئەی موتریب ،بنال هان كە ئەزین

ئەزموونی شیعری حافزدا..
غەزەلی ( )12بەیتی( )2ل81

ساڵی دووەم

ژمارە
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پەردەكاری ما با نەڤاست}

ما در پیالە عكس رخ یار دیدایم

دمل پەردەی داب و نەریتی الداو

ای بی خرب ز لزت شورب مودامی ما

ئەی موتریب لەكوێی بنالێنە چونكە

ما دەر پیالە ئەكسی روخی یار دیدەئیم ،ئەی

لەم پەردەیەوە كاری ئێمە راست و

بیخەبەر ز لەزەتی شوربی مودامی ما

ساماندارە.

رشب مودام .بە بادە نۆشی دایمی لێكدراوەتەوە.

دڵم پەردەی دراندو ئەی موتریب

بەاڵم مودام بۆ خۆی شەرابی

لە كوێی تۆش هەتا بێیتە ئاستی ئەو

وەحدەتە .ئەو مودامە واتای هەمیشە نیە.

ناڵەوە(نەوای ناڵەی دڵ) ئەویش
پەردەكان بدرێنێ ..سازانی شاعیرو

ئەوەتە مەالی جزیری وەها هاوردوویەتی:
گۆشی ب عامی مەدە تەركی مودامی مەدە..

سازەكان پێك بێت.

بەمانای هەمیشەش دێت .هەر الی حافز بەومانایەش هاتووە:

غەزەلی ()25بەیتی( )1ل 158

مودامەم مەست می دارەد نەسیمی جەئدی گیسوویەت

روزە یەكسو شد و عید امدو دلها برخاست

خەرابەم میكونەد هەردەم فەریبی چەشمی جادوویەت

می ز خومخانە بە جوش امدو می باید خاست

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

و مەی لە كوپەڵەكاندا هاتە كەفكردن ،دەبێ داوا بكرێت..

پەروانە» بەمۆڵەتی وەرگرت لێكدراوەتەوە.

ئەم بەیتەش راڤەی پێویست نەكراوەو بەالڕێدا رۆشتوە .پێویستەبوترێت..

بەاڵم بڕوانامەی پێ درا  ..راسترتە .حافز دەڵێت:

روزە ,وەك مفرەدەو كەرەسەیەكی زوهدفرۆشانی ئێسك گران هاتووەو

كەسێ شەهادەی» بڕوانامە» وەسڵی تۆ بەدەست

رەمزێكە لە رەمزەكانی رواڵەتی شیعرەكەی حافز..كە بەالیەوە ئەو مانگە

دێنێت ،كەوەك مۆم جارێ سەریان بڕی ،سەرێكی

رواڵەتیانە بۆی بڕۆیت مانگی مردنی دڵەكانە ..بۆیە حافز بەتەواوبون

تر بۆ سوتان و بڕین دەربێنێتەوە .عاشق دەبێت هەزاران گیان و سەر

و هاتنی جەژن بانگی هەستانەوەی دڵەكان دەدات ..هەستانەوەی

لە پێناوی وەسڵدا ببەخشێت .شایانی باسە تەواوی غەزەلەكە مەرج

دڵەكان..كەشی رەندانی تەرەب ئەنگێزو بادەنۆشیە.

دادەنێت بۆ ئەو عاشقەی دەیەوێ بە وەسڵ بگات.

دیسانیش هێڵیجیابوونەوەی(ریاكاران) و عاشقانی بادەنۆشە .بەڵگەشامن

غەزەلی ( )115بەیتی( )9بەرگی()2ل 152

بۆ ئەم راڤەیە شیعرێكی تری خواجەیە:

ز جیب خرقەی حافڤ چە گرف بتوان بست

ساقی بیار بادە كە ماه صیام رفت

كە ما صمد گلبیدیم و او صنم دارد

در دە قدح كە موسم ناموس و نام رفت

{ز جەیبی خیرقەیی هافز چە تەرەف بتەڤان بەست.كە ما سەمەد

وقت عزیز رفت بیا تا قچا كنیم

تەلەبیدیم و ئو

عمری كە بی حچوری رصاحی جام رفت
ئەم شیعرە كاریگەریەكی لە رادە بەدەری بەسەر مەولەوی كوردەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

مانگی رەمەزان تێپەری و جەژن هات و دڵەكان كەوتنە جۆش و خرۆش

تۆ هەردەم سەر دەربهێنێتەوە ».یافت

61

سەنەم دارەد} لەیەخەی خەرقەی هافز چ سودێك دەبردرێ ،ئێمە
سەمەدمان

دیلیەوە) جەژنیش ئازاد بوونی ئەو دوانەیە.

جیب :بە یەخەو ملیوان لێكدراوەتەوە .لەدرێژەی راڤەكەشدا باس لە

مەی نەخوم چون من نەخەم ئەسیرەن

رازانەوەی خەرقە كراوە بەاڵم پەی بەرازی بەیتەكە نەبراوە .حافز لە

مەیخانە صەفاش خەیلێ دڵگیرەن

سەر زمانی یەكێ لە نەیارەكانی عەشقەوە دەڵێت:

غەزەلی( )112بەیتی ( )3بەرگی ( )2ل132

كیسەو باخەڵی كەڵپۆس و خەرقەكەی حافزیش ببڕین ،قازانج ناكەین

كەس بە ڤەسڵی تو چون شەمع یافت پەروانە

چونكە باخەڵی ئەو(صەنەم)ی ڕەمزی عەشقی تێدایە .كەواتە بەراڤەی

كە زیری تیغی تو هەردەم سەری دیگەر دارەد

كوردیەكە»جیب» بە كیسەیان باخەڵ لێكدرێتەوە ڕاسترتە .حافز

كەسێكی وەك مۆم مۆڵەتی وەسڵی تۆی پێدراوە كەلەژێر شمشێری

بەوەوە نەوەستاوە خۆی وەك عاشق «صەنەم» پەرست دەرخات و

لێکۆڵینەوە

هەیە.ئەویش پێیوایە رەمەزان (عاشق و مەی ترنجاندوەتە خەم و

ویست و ئەو سەنەمی تێدایە.

لەرواڵەت دا» سۆفیانی صەمەد پەرەست لەخۆی جیا كاتەوە .بەڵكو

حافزو عاشقانی عیرفان و فارسی زوبانانی باشرت لە ئێمە جدیی تر

دەشیان كات بە كیسەبڕ ،دزو جەردەكان كە شتی خۆیان لە رێگەی

مەحرەمی رازی ئەكرەم عەنەبی بخوێننەوە ،بەراستی من خۆشەویستی و

نەشیاوەو بەدەست دەخەن .بەوەش رەمزەكانی (وەك خەرقە) دەكاتە

هاوڕێیەتیم بۆ جوانەمەرگ و یادی ئەو پەردەی دا بە چاوی ڕەخنەمداو

هۆكاری بە ناراست پەیداكردنی خوا .لەسەرێكی تریشەوە پێامن دەڵێت

نەمتوانی زیاتر بڕۆم.

باخەڵی(دڵ) ئەوانەی عیشقیان تێدایە تااڵن ناكرێت ..چونكە عیشق بۆ
خۆی گەنجینەی مەعنەویاتە.
غەزەلی()260بەیتی( )8بەرگی()3ل334
من ئەز نەسیمی سوخەن چین چە تەرەف بربندم
چو سەرو راست دەر ئین باغ نیست مەهرەمی راز
چە گرف بربندم :چ قازانجێك دەكەم .سخن چین :دوو زمان
كاتێ كە سەروبەری بەژن ڕێك لەم باخەدا مەحرەمی رازی نیە ،من لە
رسوەی دووزمان چ قازانجێك دەكەم .ئێمە پێامن وایە :چە گرف بربندم:
یانی چ سنورو مەرزێ ببەستم :كەواتە لێكدانەوەكە دەبێتە:
من چ پەرژینێك بەدەوری باخ دا بكەم و ڕێ لە نەسیمی دوزمان و قەسە
هەڵبەس چۆن بگرم ،كە ئەو بااڵ وەك سەروە لەم باخەدا مەحرەمی
رازی نیە.
لەراستیدا ئەمەش وەزیفەی داستانی و ئەفسانەیی شەماڵ و نەسیمە،
كە بۆن و
ساڵی دووەم

ژمارە
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بەرامەی نەمام و گوڵ و جوانانی باخ ناپارێزن و لە گەڵ خۆیانا دەیبەن.
هەوڵی بێ ئەنجامی ئێمەشە لە ڕێگری گرتن لە شەماڵ ،ئێ خۆ ناتوانرێت
ڕێگەیش لە شەماڵ
بگریرێت.
لە كۆتاییدا پێویستە شەیدایانی ئەدەبی كالسیك و ئالودەبوانی دنیای

نووسین و

وەرگێڕان

هەندێك لە تێماكانی

جیهانی نووسینی

فرانز كافكا
حسێن لەتیف

ساڵی دووەم
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پێشەكی :فرانز كافكا بۆ...؟

بیرۆكراســیەت بابەتــی قسەلەســەركردنن لــەم نووســینەدا.

چەندیــن تێكســتی ئەدەبــی فرانــز كافــكا ك ـراون بەكــوردی ،بــەاڵم هیــچ

دێباچەیەك ،فرانزكافكا لە دیدی ئەوانی ترەوە؟!

گفتوگۆیــەك لەبــارەی ئــەو كتێبانــەوە نەك ـراوە .ئــەم نووســینە هەوڵێكــە

تــا ئێســتا فرانــز كافــكا لــەو نووســەرە مەزنانــەی ئەدەبــی ئەڵامنــی و

بــۆ خوێندنــەوەی چــوار تێكســتی جیهانــی نووســینی فرانــز كافــكا.

جیهانییــە ،كــە زۆرتریــن خوێندنــەوەی بــۆ دەكرێــت .هەرخوێندنــەوەش

تێگەیشــن لــە جیهانــی كافــكا ،ئاســۆی تێگەیشــتنامن لــە كۆمەڵگــەی

لەگۆشــەنیگایەكەوەیە .هەندێــك وەك نووســەرێكی ئەبســۆرد و هەندێــك

كــوردی و كێشــەكانی مرۆڤــی كــوردی فراوانــر دەكات .هەروەهــا

وەك نووســەرێكی چــەپ و هەندێكــی تریــش وەك نووســەرێكی جوولەكــە

قەیرانەكانــی كۆمەڵگــەی كــوردی و مرۆڤــی ئێمــە دەركەوتەیەكــی جیهانــی

دەیناســێنن .ئەگــەر ئەمــە جارێــك پەیوەنــدی بەشــەڕە ئایدۆلۆجــی یــە

كافكاییــن .ئەمــەش لــەو روانگــەوە كــە شــوناس و دەســەاڵت و دادوەری و

جیاوازەكانــی ســەدەی بیســتەمەوە هەبێــت ،كــە ویســتوویانە هەژمــوون

بیرۆكراتیــەت لــە كێشــە ســەرەكی و جەوهەریەكانــی كۆمەڵگــەی كوردیــن.

بەســەر دەقەكانــی دا بكــەن ،ئــەوا جارێكــی تــر پەیوەنــدی بــەو سیســتمە

لــەم نووســینەدا چــوار تێكســتامن بــۆ كارلەســەركردن هەڵبــژردوون

ڕەمزییــەوە هەیــە كــە فرانزكافــكا جیهانــی نووســینی خــۆی لەســەر بوونیــاد

ئەوانیــش بریتیــن لــە رۆمانەكانــی:

نــاوە .ئــەو سیســتمە رەمزییــە زەمینــەی فــرە خوێندنــەوەی بــە دەقەكانــی

-1

گۆڕان  +چیرۆكی راپۆرت بۆ ئەكادیمیا.

كافــكا بەخشــیوە .چەپــی فەرەنســی ،واڵتانــی ئیشــراكی ،كەنیســە،

-2

ئەمریكا

دەســەاڵتە عەرەبیــەكان و هیتللــەر هەرهەموویــان لــە كافكا ترســاون .چەپ

-3

دادگایی

و سیســتمی واڵتانــی ئیش ـراكی بــەردەوام پێیــان وابــووە فــەزای كابوســی

-4

كۆشك

تێكســتەكانی كافــكا خزمەتی ئایدیای ســەرمایەداری و بۆرژوازیەت دەكات..

لەتێكــڕای ئــەو چــوار رۆمانــە ،چــوار تێــای ســەرەكیامن دۆزیوەتــەوە

هەرچــی كەنیســە و دەســەاڵتدارانی عــەرەب و هیتلەریشــە بەنووســەرێكی

كــە بریــن لــە( شــوناس ،دەســەاڵت ،رسوشــتی مرۆیــی ،بیرۆكراتیــەت).

هــەم جولەكــە و هــەم زایۆنیزمــی دەزانــن .هەمــوو ئــەو ترســانە ڕێگــری

هەریــەك لــەو تێامیانــە لەیەكێــك لــەو تێكســتانەدا دەبیرنێنــەوە ،تێگەیشــن

لــەوە دەكــەن كافــكا لەســەردەمی خۆیــدا بخوێرنێتــەوەو بنارسێــت .لــە

لەهەریــەك لــەو تێامیانــە بەرچــاو رۆشــنی خوێنــەر دەكــەن بــۆ تێگەیشــن

كۆنگرەیەكــدا لەســاڵی  1963دا لــە (چیكوســلوفاكیا) بەسـرابوو (جــان پــۆل

لــە جیهانــی كافــكا.

ســارتەر) داوای كــرد ئــاوڕ لەبەرهەمەكانــی كافــكا بدرێتــەوە .واتــە ســی

لەرۆمانــی (گــۆڕان) و چیرۆكــی )راپــۆرت بــۆ ئەكادیمیایــەك) دا تێــای

و نۆســاڵ پــاش مەرگــی خــۆی ئابڵوقــەی سەرتێكســتەكانی هەڵگی ـراو لــە

شوناســان دۆزیوەتــەوە ،لەرۆمانــی (ئەمریــكا)دا تێــای دەســەاڵت و

ســاڵی  1983شــدا جیهــان یــادی ســەد ســاڵەی لــە دایــك بوونــی كافــكای

لەرۆمانی(دادگایــی)دا رسوشــتی مرۆیــی و لــە رۆمانــی (كۆشــك)دا تێــای

كــردەوە .رەنگــە قــەدەری نووســەرە مەزنــەكان وەهــا بێــت پــاش مەرگــی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

كــەس پــاش مەرگــی خــۆی دەســت پێــدەكات .ئــەم دەربڕینــەی (نیتشــە)

بــۆ ستایشــكردنی جوولــە كــە وەك هیتللــەر

بەدروســتی بەســەر لەدایــك بوونــەوەی نیتشــە خــۆی وەك فەیلەســوف و

و عــەرەب و كەنیســە لێــی ترســان ،بەڵكــو بــە

كافــكا وەك نووســەر ڕاســتە .هیتللــەر تێكســتەكانی ســوتاند ،ئەمــە وایكــرد

كەمیشــی بــەر فــەزای مەســیحیەت دەكەویــن.

هەندێــك كــەس بەتەوســەوەو هەندێكــی تــر بــە تەنــزەوە بڵێــن :لــە بریتــی

لەنوڤڵێتــی (گــۆڕان) دا پــاش مردنــی گریگــۆری

(ماكــس بــرود) كــە هاورێــی كافــكا بــوو ،هیتللــەر وەســێتەكەی كافــكای

سامســا ،ئەندامانــی خێزانەكــە وێنــەی خــاچ دەكێشــن لەسەرســنگی

جێبەجــێ كــرد.

خۆیــان .هەروەهــا لــە رۆمانــی دادگایــش دا (ك) میوانــە ئیتالیەكــە دەبــات

ترســی دەســەاڵتە عەرەبییــەكان لــە تێكســتەكانی كافــكا هیچــی

بــۆ كەنیســە و خۆیشــی گفتوگــۆ لەگــەڵ قەشــەكەدا دەكات .ئــەو قــەدەری

لەترســەكەی هیتلەرلــە تێكســتەكانی كافــكا كەمــر نییــە .كاتێــك «

بــوو لەخێزانێكــی جولەكــە ئایــن لەدایــك ببێــت ،بــەاڵم هەڵبــژاردەی خــۆی

زانكۆكانــی ســۆربۆن ،تۆكیــۆ ،بێركلــی لــە ویالیەتــی كالیفۆرنیــا یــادی

بــوو لــەدەرەوەی شوناســە ســەپێرناوەكان ژیــان بــكات.

سەدســاڵەی لەدایــك بوونــی كافكایــان كــردەوە تاكــە نەتەوەیــەك لــەوێ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خۆیــان لەدایــك بــن ،دروســت وەك نیتشــە دەڵێــت» ژیانــی هەندێــك

ئاماژەیەكــی جــدی و ئــەو تــۆ نابینینــەوە
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هەڵەیەكی دروست!

ئامادەنەبــوو ،عــەرەب بــوو ،چونكــە پێدەچێــت ئــەو دوو رێیانــەی جیهانــی
عەرەبــی لەســەدەی بیســتەم دا تێیــدا دەژێــت ،دەركەوتەیەكــی تــری
جیهانــی كافــكا بێت».ترســی دەســەاڵتە عەرەبیــەكان لــە كافــكا لــەوەوە
ســەرچاوەی گرتــووە كــە حەقیقەتــی خۆیــان لەنــاو دێڕەكانــی هەریــەك
لــە رۆمانەكانــی (كۆشــك )و (دادگایــی) دا بەتایبــەت ببیننــەوە .چونكــە
ئەگــەر كافــكا جارێــك لــە بــارەی گرنگــی كتێبــەوە وتبێتــی» كتێــب دەبێــت
وەك ئیرباهیــم وەتفــی دەڵێت»:كتێبەكانــی كافــكا وەك لێدانــی تەورێكــە
لەدەریــای ســەهۆاڵبەندانی ناخامن».ترســەكان لەكافــكاوە ســەرچاوە
دەگرێــت كافــكا لەســەر سیســتمی خێـزان و بیرۆكراتیــەت كاردەكات ،ئــەو
كابووســە ئاشــكرا دەكات كەسیســتم بــۆ تاكــە كەســی دەخولقێنێــت ،واتــە
بەپلــەی یەكــەم ترســە لەهۆشــیار بوونــەوە ،چوونكــە لــە تێكســتەكانی دا

لێکۆڵینەوە

وەك لێدانــی تەورێــك بێــت لەدەریــای ســەهۆاڵ بەندانــی ناخــان «ئــەوا

مەســخ وەك تایتڵ Die Verwandlungمەســخ وەك جیهان  »:Worldمەسخ
وەك تایتــڵ لەزمانــی ئەڵەمانیــدا واتــا گــۆڕان لــە دۆخێكــەوە بــۆ دۆخێكــی
تــر ،بــۆ منوونــە جادوگەرێــك لــە داســتانێك دا پادشــایەك دەگۆڕێــت بــۆ
بۆقێــك» هەرچــی لــە زمانــی عەرەبــی دایــە لەبەرانبــەر تایتڵــە ئەملانیەكــەدا
كەبــۆ یەكــەم جــار رۆمانەكــە لەالیــەن مونیــر بەعلەبەكــی یــەوە كــرا
بــە عەرەبــی وشــەی (املســخ) دانــراوە ،لــە زمانــی عەرەبــی دا (املســخ)
واتــا گــۆڕان لــە شــێوەیەكەوە بــۆ شــێوەیەكی ناشــیرین .بــەاڵم ئیرباهیــم
وەتفــی كافــكا ناســێكی عەرەبــە وشــەی  Die Verwandlungلەبەرانبــەر
«االمنســاخ» دا داناوەتــەوە ».االمنســاخ» لەســەر وەزنــی «افتعــال»و»
مســخ» لەســەر وەزنــی» فعــل» یە.یەكەمیــان لــە گــۆڕان دایــە نــەك رووی
دابێــت .ئیرباهیــم وەتفــی ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات»بــۆ مــاوەی چــل ســاڵ
ئــەو وشــەیە بەهەڵــە ك ـراوە بەعەرەبــی و تێــش پەڕیوە».بەڵكــو دەبێــت
وشــەی» التحــول» بــەكار بربێت.دوایــن وەرگێــڕان كــە بــۆ ئــەم رۆمانــە
كـراوە لەزمانــی عەرەبــی دا ،وەرگێڕانەكــەی موبــارەك وەســاتە،كە وشــەی»
Die Verwandlungی بــە» التحــول «كــردووە بەعەرەبــی «وەرگێڕانــی ئــەو
وشــەیە لــە زمانــی عەرەبــی دا لەالیــەن موبــارەك وەســاتەوە تارادەیــەك
بۆچوونەكــەی ئیرباهیــم وەتفــی پشرتاســت دەكاتــەوە .بــەاڵم لــە زمانــی
كــوردی دا كــە (املســخ) كـراوە بەكــوردی زیــاد لــە وەرگێڕانێكــی بــۆ كـراوە
ساڵی دووەم

بــە (رمــووزن بــوون) لەالیــەن پێشــەوا فەتــاح كــە لــە ئەڵامنیــەوە كردویەتی
بــە كــوردی و (بەدگــۆڕان) لەالیــەن جەلیــل كاكــە وەیســەوەكە لەعەرەبــی

ژمارە

یــەوە كردوویەتــی بــە كــوردی .ئــەو هەڵەیــەی گوایــە « بەوتــەی ئیرباهیــم
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وەتفی»كــە مونیربەعلبەكــی كردویەتــی لەوەرگێڕانــی نــاو نیشــانەكەدا،
بەقازانجــی هــەردوو وەرگێڕانــە كــوردی یەكــەی جەلیــل كــە وەیــس و

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

رووداوی سەرەكی رۆمانەكە :گۆڕان.

دەقەوەیــە ،بــەدوای ئــەو نەوتــراوو نادیارانــەوە

تێامی شوناس .الهویە:IDENTIFICTION.

نییــە كــە لــە زمــان و مەتاهاتەكانــی دەق دا

كارەكتەری سەرەكی رۆمانەكە :گریگۆری سامسا.

پەنهانــن.

باوك \ دایك \ خوشك \ سەركارەكەی\ كرێچیەكانی ماڵ باوكی كافكا.

خوێندنــەوەی دووەم :شــیكردنەوەی دەروونــی :بەكاربردنی دەزگا و چەمكە

ئــەم رۆمانــە دەكرێــت لــە زیــاد لــە گۆشــە نیگایەكــەوە بخوێرنێتــەوە،

تیۆریەكانــی شــیكردنەوەی دەروونــی لــە هــەر تێكســتێك دا بەناچــاری

هێنــدەی جیــاوازی خوێنــەرەكان و تێڕوانینیــان بــۆ دەق ،خوێندنــەوەی

دەمانباتــەوە ســەر» گرێــی دەروونــی ئۆدیــب» ،بەتایبەتــی نۆڤڵێتێكــی

جیــاواز هەڵدەگرێــت .بەگشــتی ئــەو خوێندنەوانــەی بــۆ ئــەم نوڤڵێتــە

وەك (گــۆڕان) .لەڕووداوەكانــی نــاو دەقەكــەدا دەبینیــن دایــك و خوشــك

كــراون لــە دوو گۆشــەنیگاوە بــوون:

لەگــەڵ گریگــۆری دا هاوســۆزن ،و بــاوك تــوڕەو تونــدو تیــژە ،بەكارهێنانــی

-1خوێندنەوەی سۆسیۆلۆجی.

ئــەم تیــۆرەش لــە خوێندنــەوەی تێكســتەكاندا گشــتی بووەتــەوە ،ملمالنێــی

 -2خوێندنەوەی تیۆری شیكاری دەروونی.

نێــوان بــاوك و فەرزەنــد لــەم دەقــەدا بــە تــەواوی چەمكــی گرێــی ئۆدیــب

خوێندنــەوەی یەكــەم لــە دواندنــی دەقەكــەدا پشــت بــە ژینگــەو ئــەو

پێچەوانــە دەكاتــەوە ،چونكــە (لــە ئەفســانەی ئۆدیــب دا كــوڕ بــاوك

دوخــە كۆمەاڵیەتیــە دەبەستێـــت كــە نووســەر تیایــدا ژیــاوەو دەقەكــەی

دەكوژێــت)  .بــەاڵم لــە نۆڤڵێتــی گــۆڕان دا گریگــۆری بەهــۆی بەركەوتنــی

تێــدا نووســیووە( .بێرنــارد الهیــر كۆمەڵناســێكی فەرەنســیە ،لــە

ئــەو ســێوەوە دەمرێــت كــە بــاوك تێیگرتــووە .خاڵی هاوبەشــی نێــوان گرێی

لێكۆڵینەوەیەكیــدا بەنــاوی فرانــز كافــكا ،ڕەگــەزە تیۆرییــەكان لــە داهێنانــی

ئۆدیــب و نۆڤڵێتــی گــۆڕان هــەر ئەوەیــە لــە ملمالنێــی نێــوان نەوەكانــدا

ئەدەبــی دا ،بــاس لــە و دۆخــە كۆمەاڵیەتیــەی فرانزكافــكا دەكات كــە

جارێــك بــاوك دەكوژرێـــت و جارێكــی تــر كــوڕ .خوێندنــەوەی مــن بــۆ

نۆڤڵێتەكــەی تیــادا نووســیووە ،هــەر لــە پەیوەندیەكانــی لەگـ ً
ـەل باوكیــدا

ئــەم نۆڤڵێتــە لــەدەرەوەی دیــدگای كۆمەڵناســی و دەرووناســی یــە ،بەڵكــو

تــا دەگات بــە پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ (فیلیــس پــاوەر)ی ئەوینــداری

لەڕێــگای خوێندنــەوەی دەقەكــەوە خۆیــەوە هەوڵــی بەرهــەم هێنانــی

.لــەم دیــدە كۆمەڵناســی یــەوە هیــچ دەقێــك لەژیانــی دەقنــووس جیــا

تێڕوانینێكــی تــر بــۆ ئــەم نوڤڵێتــە دەدەم( .گریگــۆری سامســا) ،بەیانیــەك

نابێتــەوە ،بەڵكــو دەق ڕەنگدانــەوەی ژیانــی دەقنووســە .ئــەم جــۆرە

دوای بــە ئــاگا هاتنــەوە لــە خەوێكــی ناخــۆش دەبێــت بــە قالۆنچــە ،دەرگا

تێڕوانینــە درێژكــراوەی دیدی»لوســیان گۆڵدمــان»ە ،پێــی وایــە دەق لــە

لەكــەس ناكاتــەوە ،ناچێــت بــۆ ســەركار هەرچەنــدە پێــی دەڵێــن كات

ژیانــی دەقنــووس جیاناكرێتــەوە ،ئــەم جــۆرە لەتێڕوانیــن بــۆ دەق هێنــدەی

تێپــەڕی ،شــەمەندەفەرەكە بەجێــت دەهێڵێــت ،بــەاڵم ئــەو باكــی بــەو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە نوڤڵێتەكــەدا لــە دوخێكــەوە بــۆ دۆخێكــی خراپــرە.

هێنــدە بــەدوای بــە ئایدۆلۆجیاكردنــی

لێکۆڵینەوە

ئــەوەی مونیــر بەعلەبەكــی شــكاوەوتەوە .چونكــە گوڕانێــك كــە ڕوودادات

بــەدوای پەیامێكــی دیاریكراوەوەیــە،
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قســانە نییە،بەدیــوار و پەنجــەرەو دەرگاكانــدا هەڵدەزنێــت ،تەنهــا لەگــەڵ

بگرتایەتــە گریگــۆری سامســا و بشــمردایە ،مەحاڵــە ئــەو ئەفســونەی

خوشــكەكەی كەمێــك پەیوەنــدی دەهێڵێتــەوە و ئەویــش خواردنــی بــۆ

هەبووایــە كــە ســێو هەیەتــی ،مەحاڵــە بــەو جــۆرە بكەوتایەتــە خزمەتــی

دەبــات .وای لیدێــت باوكــی ســێوێكی تێدەگرێــت و بــەر پشــتی دەكەوێــت

ئــەو سیســتمە ســیمبوڵیەوە كــە نۆڤڵێتەكــەی لەســەر بونیــاد نــراوە.

.لەوێــوە تووشــی نەخۆشــی دەبێــت و وازلەنــان خــواردن دەهێنێــت تــا

گریگــۆری دەبێــت هــەم بژێــوی خێزانەكــەی پەیــدا بــكات هەمیــش دەبێت

دەمرێــت .ئــەم ســێوە هەڵگــری ئــەو ئاماژەیــە كــە لەیــاداوەری مــرۆڤ

ئــەو قەرزانــە ببژێرێتــەوە كــە بەهــۆی زەرەركردنــی باوكیــەوە لــەكاری

دا زیاتــر لەســێوێك بوونــی هەیــە ،ســێوەكەی بەهەشــت كــە بەهۆیــەوە

بازرگانیــدا تووشــی بــوون .بــەاڵم گریگــۆری سامســا بەرگــەی ئــەو هەمــوو

ئــادەم لــە بەهەشــت دەركــرا ،دووهەمیــن ســێو ئەگــەر ئــەم دەربڕینــە

كاركردنــە زۆرە ناگرێــت و بەیانیــەك دەبێــت بەقالۆنچــە هەتــا دەمرێــت،

گونجاوبێــت ســێوەكەی باوكــی سامســایە كــە بەهۆیــەوە گریگــۆری سامســا

كــە دەشــمرێت كارەكەرەكەیــان گســكی دەدات .ئەندامانــی خێزانەكــەی

دەمرێـــت .موفــردەی ســێو وەك ســیمبوڵێك لــەم نۆڤڵێتــەدا بــەكار هێـراوە،

هەریەكەیــان نیشــانەیەكی خــاچ لەســەر ســنگیان دەكێشــن ،هەرســێكەیان

ئــەم بەكاربردنــەش لــە پێنــاوی ئەوەدایــە پێــان بڵیــت ســێوی یەكــەم بــوو

ئــەو رۆژە پێكــەوە دەرۆنــە دەرەوەو كاتێكــی خــۆش دەگوزەرێنــن .لێرەوەیە

بەهــۆی دەركــردن و ســێوی دووەم دەبێــت بەهــۆی مردنــی گریگــۆری.

ڕەخنەگــرە ماركسیســتەكان هەوڵــی بــە ماركســی كردنــی كافــكا دەدەن،

ساڵی دووەم

دەكرێــت مــاڵ وێنەیەكــی بچــووك كـراوەی بەهەشــت بێــت ،بــاوك وێنــەی

بیانووەكەشــیان ئەوەیــە كــە گریگــۆری كەئیــر توانــای كاركردنــی نامینێــت

خــودا بێـــت( ،گریگــۆری سامســا) وێنــەی بچووككــراوەی ئــادەم بێــت.

لەنــاو خێزانەكەیــدا وەك كەســێكی بێبەرهــەم رەفتــاری لەگــەڵ دەكرێــت.

ژمارە

وازهێنــان لەكارەكــەی كــە ســەرچاوەی بژێــوی خانەوادەكەیەتــی ،هەمــان

كافــكا بــەوە نابێــت بەنووســەرێكی ماركســی كــە رەخنــە لەدونیایــی

ئــەو ڕیســكە بێــت كــە ئــادەم لــە بەهشــت دا كــردی .ئەگــەر بێــت و

مۆدیرنــە دەگرێــت ،چوونكــە نووســەرانی ماركسیســتی بەتەنیشــت

لەبریتــی ســێو ،پەرداخێــك یــان تەپڵكێكــی جگــەرە یــان هەرشــتێكی تــری

رەخنەگرتنــەوە گــەش بیــن و خــاوەن ئەلتەرناتیڤــن .گریگــۆری سامســا
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بەدەرگاداخســن لەســەر

خــۆی تــەواوی دونیــا ڕەت

لــە دونیایــی نوێــدا ،بــوون بەقالۆنچــە

دەكاتــەوە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ

ئەســڵی بــوون ،بەدەربڕینــە

تاكــە ڕێگایەكــە بــۆ ڕزگاربــوون لــە فشــارەكانی
دەزگاكانــی كاركــردن و خێــزان ،ئــەو ژوورەشــی
گریگــۆری تیــا دەبێــت بەقالۆنچــە هەرچەنــدە

گریگۆری سامسا
بەرگەی ئەو هەموو
كاركردنە زۆرە
ناگرێت و بەیانیەك
دەبێت بەقالۆنچە
هەتا دەمرێت،
كە دەشمرێت
كارەكەرەكەیان
گسكی دەدات

فۆرمــی ئەندازەیــی پێببەخرشێــت دواجــار رۆحــی گریگــۆری خۆیەتــی
،داخســتنی دەرگای ژوورەكــەش كۆتایــی هێنانــە بەكەناڵەكانــی پەیوەنــدی
نێــوان خــۆی و دەرەوەی خــۆی .كافــكا كێشــەی شوناســی مرۆڤــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

نــەك ناگەڕێــت بــەدوای

دونیایەكــی باشــردا ،بەڵكــو

لەمیتافۆریــك بــۆ بچووكبوونــەوەی مــرۆڤ

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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هەبــووە ،كێشــەی مــرۆڤ بوونــی هەبــووە .ئــەو خوێنــەری دارویــن و
نیتشــە بــووە، ،ئەمــەش لــە نوڤلێتی»گــۆڕان» و « چیرۆكــی «راپــۆرت بــۆ
ئەكادیمیایــەك» دا بەروونــی دەردەكەوێــت .لــەو چیرۆكــەدا مەیموونێــك
بــووە بەمــرۆڤ و چیرۆكــی نەهامەتیەكانــی كــە لەپرۆســەی بەمــرۆڤ
بوونــی دا بەســەریدا هاتــووە بــۆ ئەكادیمیایــەك دەگێڕێتــەوە .مەیموونێــك
كەلەالیــەن كۆمپانیایەكــەوە ڕاوك ـراوە و هێرناوەتــە نــاو باخچــەی ئــاژەاڵن،
یــادەوەری بــاش یارمەتــی نــادات چیرۆكــی ژیانــی خــۆی بگێرێتــەوە،
بــەردەوام لــە هەوڵــی راهاتندایــە لەگــەڵ ژینگــەی مــرۆڤ ،تەنانــەت
دەڵێــت »:مــن و مامۆســتاكەم لەشــەڕدابووین دژی رسوشــتی مەیموونیــم»
نووســینەوەی تیــۆرە بەناوبانگەكــەی چارلــز داروینــە ،كــە بەتیۆری»بنەچەی
چەشــنەكان» بەناوبانگــە .لــەو تیــۆرەدا دارویــن بــاس لەقۆناغەكانــی

داروینیەكــە «رۆژگارێــك مــرۆڤ ئــاژەاڵ بــووەو بەتێپــەڕ بوونــی كات

پەرەســەندن و ئــەو گەشــە و گۆڕانكاریانــە دەكات كــە رۆڵیــان هەبــووە

گۆڕانــی بەســەرداهاتووە» .بــوون بــە مێــروو پەشــیامن بوونــەوەی مرۆڤــە

لــە گۆڕینــی مەیمــوون بــۆ مــرۆڤ .بەتایبەتــی جــۆری شــامپانزی .یەكێــك

لەوشارســتانیەتەی بونیــاردی نــاوە .بەقالۆنچــە بــوون هیــچ نییــە جگــە

لــە ئەنرتۆپۆلۆلۆژیســتەكان «فردریــك ئەنجلس»لــە كتێبــە بەناوبانگەكەیــدا

لێکۆڵینەوە

.ئــەوەی كــە فرانــز كافــكا لــەم چیرۆكــەدا دەیــكات ،بەجۆرێــك لە جــۆرەكان

بەنــاوی ( رۆڵــی كار لــە گۆڕینــی مەیمــوون بــۆ مــرۆڤ) .دا بــاس لــەوە

لەنۆڤڵێتــی گــۆڕان و لــە چیرۆكــی راپــۆرت بــۆ ئەكادیمیایــەك ،ئــەو دیــدە

دەكات كار رۆڵێكــی بەرچــاوی هەبــووە لــە گۆڕینــی رەگــەزی مەیمــوون بــۆ

گاڵتەجاڕییــەی مــرۆڤ بــۆ مەیمــوون ،مرۆڤــی بــااڵ بــۆ مرۆڤــی ئاســایی

مــرۆڤ .لــەم ڕووەشــەوە بۆچوونێكــی (چارلــز دارویــن) بەیــاد دەهێنێتــەوە،

هەیــە دەنووســێتەوە .بــەاڵم بــە شــێوازێكی غەمگینانــە ،چوونكــە پــاش

جــۆری شــەمپانزی كــە لــە ناوچــەی ئۆقیانووســی هنــدی ژیــاون و گــۆڕاون

خوێندنــەوەی نۆڤڵێتــی گــۆڕان و چیرۆكــی راپــۆرت بــۆ ئەكادیمیایــەك،

بــۆ مــرۆڤ( .ئەنجلــس) پێــی وایــە مەیمــوون بەهــۆی بــەكار هێنانــی

خوێنــەر ناتوانێــت هاوســۆزی نەبێــت بــۆ چارەنووســی ئەوانــە ،یاخــود

دەســتەكانیەوە بــۆ لێكردنــەوەی میــوە و دروســت كردنــی شــوێنی تایبــەت

جۆرێــك لــە غەمگینــی بۆیــان غەمگیــن نەبێــت .كافــكا بــۆ نووســینەوەی

بەخۆیــان لەســەر درەختــەكان ،ووردە ووردە گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە

ئــەو ریســكە پەنــای بــردەوە بــەر تیۆرەكــەی دارویــن .نیتشــە و دارویــن كە

لەبریتــی ئــەوەی لەســەر چــوار پــەل بــڕوات فێــری ئــەوە بــووە لەســەر

دوو فەیلســووفی دونیایــی مۆدیرنــە و زەمەنــی مۆدیرنێتیــن كەرەســتەكانی

دوو پــەل بــڕوات .بــە مرۆڤبوونــی مەیموونێــك و بــە قالۆنچــە بوونــی

رەخنەگرتــن لەمۆدیرنیتیــان بەكافــكا بەخشــیووە .رەخنەگرتنــی كافــكا

مرۆڤێــك ،چەمكــی مرۆڤــی بااڵمــان بیــر دەخاتەوەكــە (نیتشــە) خســتیەڕوو.

لەدونیــای مۆدیــرن پشــت ئەســتوورە بــە نیتشــە و دارویــن ،خەمــی كافــكا

مرۆڤــی بــااڵ ئــەو مرۆڤەیــە لــە مرۆڤــی ئاســایی تێدەپەڕێنێــت ،هەمــوو

خەمــی شــوناس و مرۆڤــە نــەك خەمــی چینایەتــی .لــە تێكســتەكانی دا

بەهــاو نۆرمــە بــاوەكان دەبەزێنێــت و لەبریتــی دا بەهــا و نۆرمــی نــوێ

هیــچ ئاماژەیــەك بــۆ ماركســی بوونــی ئەدەبــی كافــكا نابیرنێتــەوە ،نــە

دەخولقێنێــت .نیتشــە دەڵێــت( :لەنێــوان ئــاژەڵ و

ئاماژەیــەك بــۆ ملمالنێــی چینایەتــی هەیــە ،نــە

مرۆڤــی بــااڵ دا ،ژێیەكــی هەڵپەســێردراوە ،ژێیــەك

ئاماژەیــەك بــۆ ملمالنێــی كرێــكار و خــاوەن كار

لەقەراغــی كاچێــك دا) .واتــە مــرۆڤ لــە ناوەڕاســت

هەیــە ،كافــكا دوور و نزیــك ماركســی نەبــووە،

دا وەســتاوە ،گەڕانــەوە بــۆ ئــاژەڵ بــوون ریســكە،

بەڵكــو ڕاڤــەی ماركســیانە بــۆ دەقەكانــی كــراون.

وەك چــۆن بــوون بەمرۆڤــی بــااڵش هــەر ریســكە،

شوناســی مــرۆڤ بــوون یەكێكــە لــە تێامكانــی

كافــكا ئــەو ریســكەی نووســیەوە كــە نیتشــە

جیهانــی كافكا،بــەاڵم تیامیەكــی ســەرەكی .كافــكا

ساڵی دووەم

زەنگەكــەی لێــدا .نیتشــە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات:

لەگــەڕان بــەدوای شوناســی مــرۆڤ دا هەمیشــە

(مەیمــوون چــی یــە لەدیــدی مــرۆڤ دا؟ گاڵتــە

پەنــا وەبــەر میتافــۆری ئــاژەڵ و مــرۆڤ دەبــات

ژمارە

جاڕێــك و شــوورەییەكی ئازاربەخــش .بــە هەمــان

(بەرهەمەكانــی كافــكا ســەر رێــژن لــە جیهانــی

شــێوە مرۆڤیــش گاڵتــە جاڕێــك و شــوورەییەكی

مــرۆڤ و ئــاژەڵ و بێگیــان ،مەئلــوف دەگۆڕێــت

ئــازار بەخشــە لــە دیــدی مرۆڤــی بــااڵ دا)  .كافــكا

بــۆ غەریــب و غەریبیــش بــۆ ترســناك ،كافــكا لــە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مانــا فەلســەفیەكەیدا بیریتیــە لــە (حەقیقەتێــك كــە كەســێك لەكەســێكی

چیرۆكــی دەركردنــی كارل رۆســان لەالیــەن دایك

تــر جیــا دەكاتــەوە) .یاخــود شــوناس بریتییــە لەبوونــی كۆمەڵــە رەگەزێــك

و باوكیــەوە لەمــاڵ لــە رۆمانــی « ئەمریــكا» دا،

كــە كەســێكی لەكەســێكی تــر پــێ جیــا دەكرێتــەوە .یــان نەتەوەیەكــی لــە

چیرۆكــی نامۆبوونــی رۆپێوێــك لــە رۆمانــی» كۆشــك

نەتەوەیەكــی تــر پێجیــا دەكرێتــەوە .ئــەو ڕەگەزانــەش بریتیــن لــە زمــان و

« دا بەسیســتمی كار ،و چیرۆكــی دەســت گیركــردن و دادگایــی كردنــی

مێــژوو كەڵچــەر .لێــرەوە دەكرێــت وەهــا لــە شــوناس بڕوانیــن وەك بوونــی

«یوزیــف ك «لــە نــاو نوێنەكــەی لەرۆمانــی « دادگایــی» دا ،تێكـڕا چیرۆكــی

هۆشــیاریەك لەالیــەن خــودەوە دەربــارەی خــود .هەمــوو داڕشــتنەوەیەكی

یــەك كەســن-،كارل رۆســان -لەرۆمانــی « ئەمریــكا» و -یۆزیــف ك –

فۆرمــی هۆشــیاری ،بــەدوای خۆیــدا گۆڕانــكاری لــە شــوناس دا دروســت

لە»رۆمانــی دادگایــی» و –ك -لەرۆمانــی كۆشــك ،هەریەكەیــان كاركردنــە

دەكات .هەمیشــە فاكتەرگەلێكــی جیــاواز رۆڵیــان لــە دروســت كــردن

لەســەر الیەنێكــی ژیانــی یــەك مرۆڤــە .لەرۆمانــی» ئەمریــكا» تراژیدیــای

و گۆڕینــی شــوناس دا هەیــە .لــە شوناســی تاكەكەســەوە تــا دەگات بــە

مــرۆڤ لەزەمەنــی مۆدیرنــەدا دەبینینــەوە ،ئەگــەر یەكەمیــن تراژیدیــای

شوناســی گــروپ و نەتــەوەش .كارەكتەرەكانــی كافــكا تێكەڵەیەكــن لــە

مرۆڤایەتــی بــە گوێــرەی گێڕانــەوە ئاینییەكانــی هەریــەك لەتــەورات و

مــرۆڤ و ئــاژەڵ ،جێگۆركێیــان پێــدەكات ،مرۆڤێــك دەكات بــە قالۆنچــە،

قورئــان ،بەدەركردنــی مــرۆڤ لــە بەهەشــت دەســتی پێكردبێــت ،ئــەوا

مەیمونێــك دەكات بــە مــرۆڤ ،گریگــۆری بــۆ ڕزگاربوون لەو دۆخــە دەرونی

تراژیدیــای مرۆڤــی مۆدێــرن بــە دەركــردن لەمــاڵ دەســت پێدەكات،ئەگــەر

و خێزانییەهیــچ ڕێگایەكــی تــری لەبەردەمــدا نامینێتــەوە ،جگەلــەوەی

بەهەشــت دامــەزراوە یۆتوبیەكــەی خەیاڵدانــی گێڕەرەوەكانــی چیرۆكــی

ببێـــت بــە مێروویــەك .مەیموونێــك بــۆ ڕزگار بــوون لەقەفەســەكەی هیــچ

ئــادەم بێــت ،ئــەوا مــاڵ دامــەزراوە بەرجەســتەكەی خەیاڵــی گێــڕەرەوەی

ڕێگایەكــی تــری لەبەردەمــدا نامێنێتــەوە ئــەوە نەبێــت ببێــت بــە مــرۆڤ.

رۆمانــی «ئەمریكا»یــە ،نەهامەتیەكانــی ئــادەم بەدەركــردن لەبەهەشــت

رۆمانی ئەمریكا :

و نەهامەتیەكانــی كارل رۆســان بەدەركــردن لــە مــاڵ دەســتیان

تێامی دەسەاڵت.

پێكــردووە ،ئــەم دەقــە ســیمبولییە نووســینەوەیەكی تــری چیرۆكــی ئادەمــە

رۆمانــی ئەمریــكا ،هەندێــك بەتەنیشــت هــەردوو رۆمانــی» كۆشــك» و «

لەزەمەنێكــی مــۆدرن دا ،ئەگــەر ئــادەم بەهــۆی خواردنــەوەی ســێو

دادگایــی» یــەوە بەسـیَینەیەكی دادەنێــن .بــەاڵم هەریــەك لــەم ســێیینەیە

لەبەهەشــت دەركرابێــت ،ئەوا كارل رۆســان بەهۆی ســێكس كــردن لەگەڵ

چیرۆكــی خــۆی هەیــە ،كەشــی خــۆی هەیــە ،بــەاڵم لەهەرســێ چیرۆكەكەدا

كچەكارەكەرێكــدا دەردەكرێــت ،خواردنــی ســێو كــە هەندێــك بەدرەختــی

مــرۆڤ یــان تــاك ســەنتەرە ،هەریــەك لــەو چیرۆكانــەی نــاو هەریــەك لــەو

زانیــن راڤــەی دەكــەن ،هاوتــای ســێكس كردنەكــەی كارل رۆســانە ،چونكــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

كافــكا بــەدوای دا گــەڕاوە شوناســی خــۆی بــووە وەك مــرۆڤ .شــوناس لــە

بێــت لــە كات و شــیۆنێكی دیــاری ك ـراودا،

لێکۆڵینەوە

زووەوە لەناخــی خۆیــدا بــەدوای نادیــار دا گــەڕاوە)  .ئــەوە نەبیــراوەی

رۆمانانــە دەشــێت چیرۆكــی هــەر كەســێك
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خواردنــی ســێوەكە رســكانی هۆشــیارییە الی ئــادەم ،بــەاڵم ســێكس كردنــی

لەگــەڵ كچــە كارەكەرێكــدا منداڵێــك دەخاتــەوە ،هــەر لەســەر

كارل رۆســان و خســتنەوەی مناڵێــك ســەرەتای رزگاربوونــە لــە دەســەاڵتی

ئەمــەش لەالیــەن دایــك و باوكیــەوە لەمــاڵ دەردەكرێــت و

بــاوك ،چونكــە ئــەم خۆیشــی بەجۆرێــك دەبێــت بەبــاوك ،بــوون بــە
باوكیــش واتــە بەدەســت هێنانــی دەســەاڵت.

لــە بەهشــتەوە .هەرچەنــدە كافــكا

بــاوك دەســەاڵتێكی خودایانــەی هەیــە لــە مــاڵ دا،

ئەمریــكای نەبینیــوەو ســەفەری

هەمــوو ئەمــرو نەهییــەك بــۆ باوكــە ،وەك چــۆن

بــۆ نەكــردوووە ،ئــەو زانیاریانەیــش

هەمــوو بریارێــك بەدەســت خودایــە لەبەهەشــت
دا .بــاوك بەرجەســتەكەری دەســەاڵتی خودایــە لــە
مــاڵ دا ،هەریــەك لەبــاوك و خــودا دەســەاڵتی
خۆیــان لەســەر چەپانــدن دادەمەزرێنــن،
خــودا لەســەر چەپاندنــی زانیــن و بیركردنــەوە،
باوكیــش لەســەرچەپاندنی سێكســی .هــەردوو
چەپاندنەكــەش نەهامەتــی بــەدوای خۆیانــدا
دەهێنــن ،نــە خــودا رازییــە بــە هۆشــیاربوونی
ئــادەم و نــە باوكیــش رازییــە بــەوەی رۆســان
ببێــت بــە بــاوك ،چونكــە هــەم خــودا و هــەم

ساڵی دووەم
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بــەرەو ئەمەریــكای دەنێــرن ،دووری ئەمریــكا دووری زەوییــە

ماكس برود باس لەوە
دەكات كافكا بەردەوام
كەباسی رۆمانی «
املفقود -وونبوو» ی
كردووە و بەرۆمانێكی
ئەمریكی ناوی بردووە،
هەربۆیەش برۆد كە
چاپی دەكات ناوی
«ئەمریكا»ی لێدەنێت

لــەو رۆمانــەدا دەربــارەی ئەمەریــكا
هەیــە ،زانیاریگەلێكــی گشــتی،
دەكرێــت هەمــان وێنەمــان بــۆ
هــەر واڵتێكــی پیشەســازی هەبێــت،
تەنهــا ویســتوویەتی وێنــەی ئــەو
مەینەتیانــە بنووســێتەوە كــە بەســەر
دەركراوێــك دا لــە تاراوگــە دێــن ،كــە
یەكــەم جارێتــی ژیانــی دەرەوەی ماڵ
ئەزمــوون دەكات .رۆمانــی» ئەمریــكا
«ڕەخنەگرتــن نییــە لەسیســتمی

بــاوك بڕێــك لەدەســەاڵتی خۆیــان لەدەســتدەدەن،

ســەرمایەداری و واڵتێكــی خــاوەن

یاخــود رووبــەری مومارەســەكردنی دەســەاڵتیان

پیشەســازی،

ڕەخنەگــرە

كــەم دەبێتــەوە ،لەبەرانبــەر ئەمــەدا ســزایان

چەپەكــەن ڕاڤــەی دەكــەن .لــە

دانــاوە ،ســزای دەركــردن لــە بەهەشــت و لــە

بنەڕەتــدا كافــكا رۆمانێكــی نییــە بەنــاوی

وەك

مــاڵ .رۆمانــی» ئەمریكا»وێناكردنــی ئــەو دۆزەخەیــە كــە لــەدەرەوەی مــاڵ

« ئەمریــكا» ،بەڵكــو ئــەم رۆمانــە نــاوی» املفقــود -وونبــوو» ە.بــەاڵم پاشــر

چاوەڕیامنــە لەهەرحاڵەتێكــی یاخــی بوون و ســەرپێچیكردن لە شــەریعەتی

ماكــس بــرودی هاورێــی كافــكا ،بەپێچەوانــەی وەســێتەكەی كافــكاوە

بــاوك .كارل رۆســانی تەمــەن شــانزە ســااڵن بەهــۆی سێكســكردنەوە

نــەك دەستنووســەكانی ناســوتێنێت ،بەڵكــو لەمەترســی نازیەكانیــش

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

فەلەســتین و تــا هەلــی چاپــی بــۆ دەرەخســێت ،ماكــس بــرود بــاس لــەوە

لەســەفەرەكەیدا لەگــەڵ دوو كــەس دا

دەكات كافــكا بــەردەوام كەباســی رۆمانــی « املفقــود -وونبــوو» ی كــردووە

دەبێــت بەهــاورێ( ،ئــەوان لەڕێــگا برســییان

و بەرۆمانێكــی ئەمریكــی نــاوی بــردووە ،هەربۆیــەش بــرۆد كــە چاپــی

دەبێــت و رۆســان دەنێــرن لــە ئۆتیلێــك خواردنیــان

دەكات نــاوی «ئەمریــكا»ی لێدەنێــت .هەرچــی «ئیرباهیــم وەتفی»شــە

بۆبێنــێ ،بــەاڵم تادێتــەوە جانتاكــەی دەســت كاری

لــە وەرگێڕانــە عەرەبیەكــەی خۆیــدا ،كەتــەواووی بەرهەمەكانــی كافــكای

ك ـراوە ،زیاتــر لەهەرشــتێك نەمانــی وێنەكــەی باوكــی نیگەرانــی دەكات)

كــردووە بەعەرەبــی و شــیكاری رەخنەیــی بــۆ كــردوون ،لەژێــر تایتڵــی

.نیگــەران بــوون بــۆ وونبوونــی وێنەكــەی بــاوك ،نیگــەران بوونــە بــۆ

رۆمانەكــەدا تایتڵێكــی فەرعــی نووســیوە واتــا نووســیوویەتی (كۆمەڵگــەی

ڕابردوویەكــی لەدەســت چــوو ،بــۆ ژیانێــك كــە گەڕانــەوەی نییە،نیگــەران

پیشەســازی \ وونبــوو ) .ئەگــەر ســەرزەوی مەنفــای ئــادەم بێــت ئــەوا

بــوون بــۆ وێنــەی بــاوك بەجۆرێــك پەشــیامن بوونەوەیــە لــە خــود

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

رزگاریــان دەكات و لەگــەڵ خۆیــدا دەیانبانــت بــۆ ئیتالیــا و دواتریــش بــۆ

ئەمریــكا مەنفــای كارل رۆســانە .رۆســان
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بوون».هــەر لــەو ئۆتێلــەی خواردنەكــە دەكڕێــت دەبێــت بــە كارمەنــدی
ئاسانســۆر ،بەهــۆی میهرەبانــی خامنێكــی ئەڵەمانییــەوە .بــەاڵم بەهــۆی
ئــەوەی جێــگای هــاورێ نەخۆشــەكەی دەكاتــەوە لــەو ئوتێلــە كارەكــەی
لەدەســت دەدات و دەردەكرێــت» .هەرچەنــدە هەمــوو ئەمانــە بەهــۆی
كــەم ئەزموونیــەوە بەســەر كارل رۆســان دا دێــن ،دەكرێــت «ئەمریــكا
«وەك رۆمانەكــە بــە دونیــای دەرە و ماڵیــش بــە دونیــا نــاوەوەو ناوبنێیــن،
بــەاڵم ئــەم دۆخــە دەمانباتــەوە ســەر دەربڕینــەی فۆكــۆ كــە پێــی وایــە
دەســەاڵت لەهەمــوو شــوێنێك دا ئامادەیــە .دەســەاڵت لــە بەهەشــت و
دۆخــە دەشــكرێت بــە دەربڕینــە دۆلۆزیوكــە «مایكــرۆ فیزیــای دەســەاڵت»
بێــت .چونكــە دەســەاڵت چەنــد بارســتەیەكی گشــت و یەكانگیــر بێــت،
لــە مومارەســەكردنەوەدا پارچــە پارچــە دەبێــت ،هەمــوو پارچەیەكیــش
مومارەســەی خــۆی لەســەر تاكەكــەس دەكات ،لــە دەزگایەكــی وەكــو
خێــزان دا دەســەاڵت مومارەســەی خــۆی لەســەر كارل رۆســان كــرد،

لێکۆڵینەوە

لــە نــاو خێ ـزان و لــە نــاو ئوتیلێــك دا موومارەســەی خــۆی دەكات .ئــەم

دیســانەوە لــە ئۆتێلیــش دا دەســەاڵت هەمــان مومارەســەی خــۆی لەســەر

لــەدوای خــۆی بەجێهێشــتووە ،بــە تایبــەت لــە كایــەی دەســەاڵت دا.

ئــەو كــردەوە .كافــكا دەیەوێــت بڵێــت :دەرچــون لەدەســەاڵت بەبــێ

رۆمانی» دادگایی» سیستم بەرپرسیارە یان تاك؟

ســزا تێناپەڕێــت .وەك چــۆن هەمیشــە مانــەوە لەنــاو سیســتم دا بڕێــك

پرســی بــوون و سیتســم لــەو پرســانەیە كــە دەكرێــت ئێمــە بــەردەوام

لــە دڵنیایــی بەخشــە .دەكرێــت تێــای ســەرەكی ئــەم رۆمانــە دەســەاڵت

بیوروژێنیــن ،ئەمــەش لــە ڕێــگای وەهــا پرســیارێكەوە ئایــا هەمــوو ئــەو

بێــت .دەســەاڵت تێێامیەكــی ســەرەكییە لەجیهانــی نووســینی كافــكا دا،

رووداوانــەی بەســەر مــرۆڤ دا دێــن سیســتم لێــی بەرپرســیارە یــان

وەك ئەلیــاس كانتــی ئامــاژە بــەو ڕاســتی یــە دەكات( كافــكا پســپۆڕە لــە

خــودی مــرۆڤ خــۆی؟ ئایــا مــرۆڤ بەشــێكە لەسیســتمی بەڕیوەبــردن

دەســەاڵت دا)  .یــان پرۆفیســۆ ئەلــت دەڵێــت ( :دەســەاڵت الی كافــكا

و پارێزەرێتــی ؟یاخــود سیســتم بەرهــەم هێنــەری جــۆرە مرۆڤێكــە بــۆ

بریتــی یــە لــە وەرگێڕانــی هــەل و مەرجــی ڕامیــاری بــۆ هــەل و مەرجــی

درێــژەدان بەتەمەنــی سیتســم؟ بەرپرســیارێتی تــاك چییــە لــە نــاو سیســتم

دەروونــی) .كارەكتەرەكانــی كافــكا گرفتــارن بەدەســت دەســەاڵتەوە ،ئیــر

دا؟ ئایــا تــاك بوونێكــی بۆشــی هەیــە و سیســتم پــڕی دەكاتــەوە بــەو

ئــەو دەســەاڵتە لەفۆرمــی خێــزان یــان دادگا دابێــت( ،مەریــوان وریــا

جــۆرەی كــە خــۆی دەیەوێــت ؟ ئــەی بەرپرســیارێتی تــاك چییــە لەبەرانبــەر

قانیــع) ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات( :كتێبــە فەلســەفیەكانی میشــێل فۆكــۆ

ئــەو سیســتمەدا كــە دەیەوێــت كەینونــەی تــاك پــڕ بكاتــەوە؟

درێژكــراوەی رۆمانــە ئەدەبیەكانــی كافــكان)  .بــەاڵم میشــێل فۆكــۆ كــە

بــەو دەربڕینــە ســادەی كەدەڵێــت :منــاڵ كاغەزێكــی ســپی یــە ،دەتوانیــت

نووســەرەوەی جیهانــی كافكایــە ،ئــەو نووســینەوەیە بەكەرەســتەی جیــاواز

هەرشــتێكت بوێــت لەســەری بنووســیت .لێرەوەیــە كەینوونــەی مــرۆڤ

ئەنجــام دەدات ،تایبەمتەندێتــی فەلســەفە ئــەو كەرەســتە جیاوازانــە بــە

لەالیــەن دەزگا پەروەردەیــی و رۆشــنبیری و ڕامیارییەكانــەوە پــڕ

فۆكــۆ دەبەخشــێت ،ئــەو كەرەســتانەش بریتیــن لــە دەزگایــی كردنــی

دەكرێـــتەوە ،خێـزان و ئایــن و قوتابخانــە و دەوڵــەت و حــزب هەریەكەیــان

زاراوە و چەمــك و دیــدگاكان .ئــەو دڵرەقیــەی خێــزان كــە كافــكا باســی

بەشــێك لــەو كاغــەزە بەشــێوازی خــۆی دەنووســێتەوە ،هــەر لەبــەر

دەكات ،ئــەو سیســتمی كاركردنــەی لــە ئوتیلێكدایــە ،الی فۆكــۆ دەچنــەوە

ئەمەشــە كــە مــرۆڤ زیــاد لــە خەســڵەت و تایبەمتەندییەكــی هەیــە.

نــاو ئــەو دابەشــكردنەوە شــێوازەكانی مومارەســەكردنی دەســەاڵتی دەكات،

بەگوێــرەی كات و شــوێنیش خەســڵەتەكان دەردەكــەون و وون دەبــن ،وون
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ئەوانیش»چاودێریــی ،دیســپلین»ن ،بــە گوێــرەی دابەشــكاریەكەی فۆكــۆ

دەبــن و دەردەكەونــەوە .دەشــكرێت لەیــەك كات دا زیاتــر لەخەســڵەتێكی

دەســەاڵت لەڕێــگای دەزگاكانــی قوتابخانــە و زیندان و نەخۆشــخانەوە مرۆڤ

مــرۆڤ یــان چەنــد خەســڵەتێكی پێكــەوە دەربكــەون .بوونــی مــرۆڤ لــە

ژمارە

دســپلین دەكات .لــە پەیوەنــدی دونیــای نووســینی كافــكا بــە تێڕوانینــی

یــەك كات دا شــوێنی دەركەوتنــی رسوشــت وخۆنومایــش كردنــی دەزگا

فەلســەفییەوە كــە پێشــر ئاماژەمــان بــۆ كردووەكاریگەربــووە بــە نیتشــە

جیاوازەكانــی نــاو كۆمەڵگەیــە .چوونكــە دەزگا رامیــاری و كۆمەاڵیەتیــەكان

و چارلــز دارویــن ،ئاوەهــاش كاریگــەری لەســەر بیركردنــەوەی فەلســەفی

بــەردەوام كار لەســەر پڕكردنــەوەی بوونــی مــرۆڤ دەكــەن ،خێــزان و
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

گۆڕینــی رسوشــتی مــرۆڤ بەڕێوەدەبــەن .بەڵكــو لەهەوڵــی خوڵقاندنــی

لەكەســایەتی ڤلییــەم و فرانتــز دا دەگاتــە

مرۆڤێكــی دەزگایــی دان .مرۆڤێــك دروســت دەكــەن بــەو شــێوەی كــە

لوتكــە .دەتوانیــن وەاڵمــی بەشــێك لــەو پرســیارانە

خۆیــان دەیانەوێــت .بەگوێــرەی ئاســت و ڕادەی كەلتــوری بوونــی ئــەو

لەنــاو تێكســتی رۆمانــی «دادگایــی» فرانــز كافــكا دا

دەزگایانــەش فۆرمــی رسوشــت و بیركردنــەوەی مرۆڤەكــە دەگۆڕێــت.

بخوێنینــەوە .هەڵبــەت ئــەم قســەیە لــەو دیدگایــەوە

ئــەم دیــدە دیدێكــی كومەڵناســیانەیە بــۆ مــرۆڤ ،چوونكــە مــرۆڤ لــە

گونجــاوە كــە دەڵێــت» رۆمــان الســایی كردنــەوەی واقیــع نییــە ،بەڵكــو

نــاو تۆڕێــك پەیوەنــدی كۆمەاڵیەتــی دایە،بــەر كاریگــەری دەكەوێــت و

ئــەوە واقیعــە لــە رۆمــان دەچێــت» .یاخــود وەك كافــكا خــۆی دەڵێــت:

كاریگەریــش بەجێدەهێاڵێــت .واتــە خاوەنــی ئیرادەیەكــی ســەربەخۆ و

كتێــب دەبێــت وەك تــەور وەشــاندنێك وابێــت لــە دەریــای ســەهۆڵبەندانی

پەتــی نییــە .لەبەرانبــەر ئــەم دیدگایەیــەدا دیــدی بوونگەراپێــی وایــە مرۆڤ

ناخــان .هیــچ كتێبێكــی كافــكا نییــە پــاش خوێندنــەوەی ئێمــە هەمــان

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

قوتابخانــە و ئایــن و دەوڵــەت بــەدەزگا جیاوازەكانیــەوە بــەردەوام پرۆســەی

بێئیــرادە دواتــر لەرۆمانــی دادگایــی دا
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بوونێكــی ســەربەخۆ و خــاوەن ئیرادەیــە و خــۆی بەرپرســی كردەوەكانــی
خۆیەتــی .واتــە ژیانــی هەرتاكێــك ڕەنگدانــەوەی هەڵبژاردنەكانــی خۆیەتی.
لــە نــاو رۆمانــی دادگایــی دا دوو تایــپ لــە مــرۆڤ دەدۆزینــەوە ،مرۆڤێــك
كــە لەنــاو سیســتمێك دایــە و پارێــزەر و درێــژە پێــدەری سیســتمەكەیە،
دڵڕەقــی سیســتم نــەك بــە ئــاگای ناهێنێتــەوە ،بەڵكــو خــۆی دەبێتــە
بەشــێك لــە مومارەســەكردنی دڵ ڕەقــی ،بەرانبــەر بــە ئەوانــی تــر.
لێرەوەیــە دەكرێــت جەخــت لــە و راســتیە بكەینــەوە ،كــە كارەكتەرەكانــی
جیهانــی نووســینی كافــكا بەرهەمــی یەكگرتنــی هێــز گەلــی بــێ ئیرادەیــی،
سامســا) لەنۆڤڵێتــی گــۆڕان دا بدەیــن ،هیــچ پەرچــە كردارێكــی نییــە بــۆ
تێپەڕاندنــی دۆخــی ژیانــی خــۆی .دیقــەت لــە كارەكتــەری كارل رۆســان
بــدە لەرۆمانــی ئەمریــكا ئەویــش هیــچ بەرگرییەكــی لەخــۆی نەكــردووە كە
لەمــاڵ دەردەكرێــت ،دیقەتــی كارەكتــەری»ك «بــدە لەرۆمانــی كۆشــك دا
تەنانــەت شوناسیشــی دەگــۆڕن ئــەو هــەر ڕازییــە .ئــەم فۆرمــە لــە مرۆڤــی

لێکۆڵینەوە

و تــرس و پوچێتیــن ،لــەم ڕووەوە دیقــەت لــە كارەكتــەری (گریگــۆری

مرۆڤــی پێــش خوێندنــەوەی كتێبەكــە بیــن .ئــەم رۆمانــە شــەبەقێكی گەورە

ئــەو قامچیكاریــەی لەســەر جەالدەكانــی خــۆی هەیــە .بــەاڵم ئــەو

دەكاتــە ئــەو دونیــا بینیــەی ئێمــەوە بــۆ جــەالد و قوربانــی هەمانــە.

دوو جــەالدە بیانــوو بــۆكارە خراپەكانــی خۆیــان دەهێننــەوە،

1-كافــكا لــە ڕێــگای دوو تایــپ لــە كارەكتــەرەوە پرســی بــوون و

كــە دژ بــە «جۆزیــف ك» كردوویانــە ،یەكەمیــان ژن و مناڵــی

سیســتم دەوروژێنێــت ،ئەوانیــش كارەكتــەری:

هەیــە لــە پێنــاوی بەخێوكردنــی

جوزیــف ك ،دەكرێــت وەك ســیمبولی قوربانــی

مــاڵ و مناڵەكەیــدا ئــەو كارانــە

لێیبڕوانیــن .ئــەو بەیانییــەك لــە ماڵەكــەی

دەكات .دووەمیــان دەیەوێــت

خۆیــدا و لەنــاو نوێنەكــەی دا دەســت بەســەر
دەكرێــت و دەخرێتــە ژێــر چاودێرییەوە.بەبــێ
بیانوویەكــی ئاشــكرا و دیار،هەمــوو ئازادییەكــی
لێدەســەنرێتەوە و تاكاتــی دادگایــی كردنــی.
2ڤیلیــەم و فرانتــز :ســیمبوولی پاراســتنیســیتمن ،چوونكــە دادگا ئــەو دوو كەســەی
راســپاردووە بــۆ دەســت بەســەر كــردن و
چاودێریكردنی»جۆزیفــك»،

ئەوانیــش

هەمــوو توانایەكــی خۆیــان دەخــەن گــەڕ بــۆ
جێبەجێكردنــی ئــەو ئەركــەی سیســتم بــۆی

ساڵی دووەم

ژمارە
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هیچ كتێبێكی
كافكا نییە پاش
خوێندنەوەی
ئێمە هەمان
مرۆڤی پێش
خوێندنەوەی
كتێبەكە بین

بــگات بەخەونــی خــۆی كــە ژن
هێنانــە هەمــان ئــەو كارانــە دەكات.
ئــەم تایپــە لــە مــرۆڤ هەلبــژاردەی
خۆیانــە لــە نــاو وەهــا سیســتمێك دا
دەژیــن ،لەنــاو سیســتم دان و خەڵــك
ئــازار دەدەن لەســەر ڕاســپاردەی
سیســتم ،هــەم خۆیشــیان ئــازار
دەدەرێــن لەالیــەن سیســتمەوە،
لــە یــەككات دا جــەالد و قوربانیــن،
جــەالدن

كاتێك»جۆزیــف

ك»

دیــاری كــردوون.

ئــازاردەدەن ،قوربانیشــن كاتێــك

ئــەم دوو كارەكتــەرە هــەر لەالیــەن خــودی

لەالیــەن سیســتمەوە ئازاردەردێنــەوە.

دادگاوە قامچیــكاری دەكرێــن بــەو بیانــووەی

ئــەم تایپەكــە لــە ناوسیســتم دان

كــە لــە ماڵەكــەی «جۆزیــف ك «دا خواردنیــان

لەپڕكردنــەوەی كەینوونەیانــدا یەكەمیــن

خــواردووە و»جۆزیــف ك» شــكاتی لــێ كــردوون ،سیســتم لێــرەدا

و دوایەمیــن شــت لــە بەرچــاو گیرابێــت لــە مــرۆڤ خســتنیان بــووە،

دەیەوێــت داد پــەروەری خــۆی بســەملێنێت ،بــەاڵم «جۆزیــف ك» بــەو

لەپرۆســەی لــە مرۆڤخســن دا سیســتم كار لەســەر بێبەهاكردنــی نــۆرم و

رووداوە دەزانێــت ئامادەیــە هەمــوو رێگایــەك بگرێتــە بــەر بــۆ هەڵگرتنــی

بەهــا مرۆییــە پەســەندكراوەكان دەكات .لــە ڕێــگای لــە مــرۆڤ خســتنەوە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئــازار دراو .ئــەم جــۆرە لــە مــرۆڤ هەرگیــز پرســی ئــازادی و داد پــەروەری

كــرد كــە ئــەو بــێ تاوانــە و تەنهــا فەرمانەكانــی

بــەالوە گرنــگ نییــە ،درێژكــەرەوەی تەمەنــی سیســتمن .هیــچ سیســتمێك

ســەرەوەی خــۆی جێبەجــێ كــردووە .ئەمــەش وای

بەبــێ ئــەم جــۆرە لــە مــرۆڤ ناتوانیــت تەمەنێكــی درێــژ بژێــت ،بــەردەوام

كــرد (هانــا ئارێنــت) بڵێــت) :باشــر وایــە خــۆت ئــازار

لەبەرهەمهێنانــی ئــەم جــۆرە مرۆڤــە دایــە.

بدرێیــت نــەك هــاوكاری سیســتمی بیــت)  .ئــەم دیــدە ژیاندۆســتیەی

لەبەرانبــەر ئــەم جــۆرە مرۆڤــەدا تایپی»جۆزیــف ك «هەیــە كــە ئامادەنییــە

هانــا ئارێنــت دەكرێــت درێژك ـراوەی ئــەو دیدگایــە بێــت فرانزكافــكا لــە

ببێــت بــە بەشــێك لەسیســتم ،تەنانــەت لــە ئاســتێكدا واز لەپارێزەرەكەشــی

رۆمانــی داداگایــی دا بونیــادی نــاوە .یاخــود هەردووكیــان بەجۆرێــك لــە

دەهێنێــت ،و بەتەنیــا ڕووبــەڕووی قــەدەری خــۆی دەبێتەوە.هەرچەنــدە

جــۆرەكان قوربانــی دەســتی نازیــزم بــوون و قوربانــی بــوون هەردووكیانــی

ئــەم رۆمانــە تــەواو نەك ـراوە و خوێنــەر نازانێــت چارەنووســی «جۆزیــف

لەســەر خوانــی ژیاندۆســتی كۆكردووەتــەوە.وەك لەپێشــەوە ئاماژەمــان بــۆ

ك» چــی بەســەر دێــت ،بــەاڵم تــەواو نەبوونــی رۆمانەكــە هیــچ لــەو راســتیە

كــردووە ئەگــەر كارە ئەدەبیەكانــی میشــێل فۆكــۆ بەجۆرێــك لەجــۆرەكان

كەمناكاتــەوە كــە هەمیشــە لەبــەردەم دوو تایــپ مــرۆڤ دایــن ،تایپێكــی

نووســینەوەی جیهانــی رۆمانەكانــی كافــكا بێــت ،ئــەوا تێڕوانینــی ئارێنــت

ژیــان دۆســت وەك «جۆزیــف ك» ،و تایپَیكــی كەینوونــە بــۆش لــە تایپــی

بــۆ پرســی «ئایخــان لــە قــودس» و سیســتمی ســتەمكار درێژكــراوەی

ڤیلــەم و فرانتــز .دیدیــی بوونگــەرای دیــدی بااڵ دەســتە الی كافــكا ،چوونكە

دیــدی فرانــز كاقكایــە .ئــەو دوو كارەكتــەرەی فرانزكافكا لەرۆمانــی دادگایی

مــرۆڤ بوونەوەرێكــی ئــازادە ،توانــای رەتكردنــەوە و پەسەندكردنیشــی

دا دەیخاتــە روو ،تەنهــا فەرمانەكانــی ســەرەوەی خۆیــان جێبەجیدەكــەن،

هەیە.هەریــەك لــە ڤلیــەم و فرانتــز خۆیــان ئامادەییــان تێدایــە بــۆ بــوون

بەبــێ هیــچ بیركردنەوەیــەك لــە ئەنجامەكانــی ئــەو كارانــە .دەكرێــت

بــە ئامـرازی جێبەجێكردنــی سیســتم ،وەك چــۆن «جۆزیــف ك» ناچێتــە نــاو

بڵییــن كەســایەتی ئایخــان كــە هانــا ئارێنــت ئامــادەی دادگاییكردنەكــەی

سیســتمەوە .یاخــود لــەو جێگــەی كــردار هەیــە دەبێــت پەرچــە كردارێــك

بــووە ،دەركەوتــە واقعیەكــەی كارەكتــەری ڤلیــەم و فرانتــزە( :چوونكــە

هەبێــت؟

وەهــا داكۆكــی لەخــۆی دەكات ،كــە ئــەو بــە تەنهــا فەرمانەكانــی

ئایا مرۆڤ دەبێت یان قوربانی بێت یان جەالد؟!.

ســەرەوەی خــۆی جێبەجێكــردووە ،تەنانــەت ئەگــەر فەرمانیــان پ ًیبكردایــە

كارەكتــەری (جۆزیــف ك) لــە ڕووی بیركردنــەوەو بڕیــار دانــەوە ،ســەر بــەو

باوكــی خۆیشــی بنێرێــت بــۆ مــردن بەبــێ دوو دڵــی دەینــارد ،ئــەو تەنهــا

دیدگایەیــە كــە هانــا ئارێنــت لــە پرســی دادگاییكردنــی ئەدولــف ئایخــان

زمانــی كارگێــڕی و ئیــداری زانیــووە) .نــە ڤلییــەم و نــە فرانتــز ئــەو

دا وورووژانــدی ،ئایخــان وەك نازیســتێك رۆڵێكــی بەرچــاوی هەبــووە

دووكارەكتــەری كــە چاودێــری هەڵــس و كەوتەكانــی جوزیــف ك دەكــەن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و هــەم فەرمــان پێكـراو .ئــەم مرۆڤــە رۆبۆتییــە هــەم ئــازاردەرەو و هەمیش

لەكاتــی دادگاییكردنــی دا وا بەرگــری لەخۆی

لێکۆڵینەوە

رۆبۆتێــك دروســت دەبێــت ،بــەاڵم لــە گۆشــت و خوێــن ،هــەم فەرمانــدەرە

لــە كوشــتارو بڕینــی جوولەكــەدا ،بــەاڵم
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لەرۆمانــی دادگایــی دا بــە هیــچ جۆرێــك هەســت بەگونــاه ناكــەن لەپــای

یەكێــك لــە نائومێدیەكانــی ســەردەمەكەمان بێــت» .ئــەوەی بۆرخیــس

رەفتارەكانیانــدا ،بــە هەمانشــێوە (ئایخامن)یــش هەســت بەگونــاه نــاكات

بــە یەكێــك لــە نائومێدیەكانــی ســەردەم نــاوی دەبــات ،دەكرێــت ناوێكــی

لەبەرانبــەر كوشــن و بڕینــی گەلــی جوولەكــەدا .هانــا ئارێنــت لەپــای ئــەو

تربێــت بــۆ بیرۆكراتیــەت ،یــان بیرۆكراتیــەت ناوێكــی تربێــت بــۆ یەكێــك

بــێ هەســتیەی ئایخــان دا دەگەڕێتــەوە ســەر یاداشــتەكانی دیستوفیســكی

لــە نائومێدیەكانــی ســەردەم .بۆیــە دەكرێــت بەگەڕانــەوە بــۆ زاراوەی

بــۆ تێگەیشــن لەكەســایەتی ئایخــان ،دیستوفیســكی كــە لەیاداشــتەكانی

بیرۆكراتیــەت و ئــەو دیــدگا جیاوازانــەی لــە بــارەی چەمكــی بیرۆكراتیەتەوە

دا بــاس لــەوە دەكات ( :بــە درێژایــی ئــەو ماوەیــەی لەزینــدان بــووە

هەیە،رۆمانەكــە بخوێنینــەوەو تێــای كار لەســەر كــراو لــە رۆمانەكــەدا

لــە ســیربیا ،لەنــاو ئــەو هەمــوو دزو تاوانبــار و ئەتككارانــەدا ،هەرگیــز

بدۆزینەوە،بۆئــەم مەبەســتە دەبێــت بــەدوای مانــای فەرهەنگــی و پێناســە

كەســێكی نەبینیــووە دان بەتاوانەكــەی خۆیــدا بنێــت) .هانــا ئارێنــت

كۆمەڵناســیەكانی ئــەو چەمكــەدا بڕۆیــن .بیرۆكراتیــەت ،لەبنەڕەتــدا

هــۆكاری ئەمــەش دەگەڕێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی (یــان ئەوەتــا ئایخــان لــەو

لــەدوو وشــە پێــك دێـــت ،bureuواتــە نووســینگە لەســەرەتای ســەدەی

تاوانبارانەیــە نایەوێــت ،هەرگیــز تۆبــە بــكات و ناتوانێــت روو بــەڕووی

هەژدەیــەم دا بــەكار هێــراوە نــەك بەتەنهــا بــۆ گوزارشــت كــردن لــە

واقیــع ببێتــەوە ،چوونكــە تاوانەكــەی بەشــێكە لەكەســایەتی ئــەو؟) .

مانــای نووســینگەی نووســین ،بەڵكــو بــۆ گوزارشــت كــردن لــە كۆمپانیــا

ئەنجامدانــی فەرمانەكانــی ســەروە بــە بــێ بیركردنــەوە لــەو ئەنجامانــەی

یاخــود شــوێنی كار.هەرچــی بەشــی دووەمــی وشــەكەیە « »cracyكــە

لێیــان دەكەوێتــەوە ،الی كافــكا وەك رۆماننــوس و الی هانــا ئارێنــت ،وەك

لەبنەڕەتــدا ئەغریقیــە واتــە دەســەاڵت .هــەردوو وشــەكە پێكــەوە مانــای

بیركەرەوەیەكــی رامیــاری ،بیرۆكراتیــەت بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت ،لێــرەوە

هێــزی نووســینگە یــان دەســەاڵتی نووســینگە دەگەیەنــن .بیرۆكراتیــەت،

دەگوازینــەوە بــۆ قســەكردن لەســەر بیرۆكراتیــەت لەرۆمانێكــی تــری فرانــز

لەســادەترین پێناســەیدا چەمكێكــە لــە بــواری كۆمەڵناســی و زانســتی

كافــكا دا.

كارگێــڕی دا بــەكار دەهێرنێــت .ئــەم چەمكــە ئامــاژ بــۆ ئــەوە دەكات یاســا

كۆشك ،تێامی بیرۆكراتیەت

بەهــۆی دیســپلینەوە جێبەجــێ دەكرێــت .و دەســەاڵت پشــت بــە كۆمەڵێك

بیرۆكراتیــەت ،یــان یەكێــك لــە نائومێدیەكانــی ســەردەم؟ (خۆرخــی لویــس

كارڕایــی یەكگرتــوو دەبەســتێت و بەرپرســیارێتی تێــدا بەشــێوەیەیەكی

ساڵی دووەم

بۆرخیــس) لــە كتێبــە بــە ناوبانگەكەیــدا بەنــاوی «پیشەســازی شــیعر» ،لــە

هەرەمــی یــە .تیــۆری بیرۆكراتیــەت لــە تیــۆرە كالســیكیەكانی بەڕێوەبردنــە.

جێگایەكــدا دەگەڕێتــەوە ســەر رۆمانــی «كۆشــك» ی كافــكا و دەڵێــت»:

كۆمەڵناســی ئەڵامنــی ماكــس فێبــەر یەكێكــە لــە پێشــەنگەكانی ئــەم تیــۆرە

ژمارە

ئەگــەر رۆمانــی كۆشــكی فرانــز كافــكا بخوێنینــەوە ،دەزانیــن پیاوێــك

و وەهــا پێناســەی دەكات »:كۆمەڵێــك دامــەزراوەی ئیدارییە،سیاســەتی

هەرگیــز ناڕواتــە كۆشــكەوە .ئەمــەش واتــا ،لــە توانامانــدا نییــە بەڕاســتی

گشــتی دادەڕێژێــت و لــە پێنــاوی ئامانجەكانــی خــۆی دا دەیخاتــە بــواری

بــاوەڕ بــە بەختــەوەری و ســەركەوتن بهێنیــن ،رەنگــە هــەر ئەمــەش

واقیــع و جێبەجێكردنــەوە و دەســەاڵت لــە ســەرەوە بــۆ خوارەوەیــە»
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لەگــەڵ كارمەنــدان دەكات وەك ئــەوەی بوونــەوەری بــێ هەســت و ســۆز

رێســاكانی بیرۆكراتیــەت تێبگــەن.

و ئــارەزوو بــن .ســەپاندنی سیســتم بەســەر تاكەكانــدا وا دەكات كەمرتیــن

-2تێگەیشــتنی دووەم میشــێل كرۆزیە،پێــی وایــە

ئــەرك ڕایپەرێرنێــت ،ئەمــەش بــەدوای خۆیــدا رۆتینــات بەرهــەم دەهێنێــت

بیرۆكراتیــەت رەفتارێكــی ئامێرئاســایانە لەگــەڵ

كــە یەكێــك لــە ســیام دیارەكانــی سیســتمی بیرۆكراتیەتــە .كۆمەڵناســان

ســلوكی مــرۆڤ دا دەكات ،ئەمــەش خەوشــی ترســناك

ڕاویۆچوونــی جیاوازیــان لەســەر بیرۆكراتیــەت هەیــە ،زیــاد لەچەنــد

لــە وەزیفەدادروســت دەكات .بەپێچەوانــەی فێبــەرەوە كــە پێــی وایــوو

بۆچوونێــك هەیــە:

سیســتمی بیرۆكراتیــەت لــە ملمالنێــی نێــوان دەوڵەتــە ئیشــراكیەكان و

«-1تێگەیشــتنی یەكــەم وەك سیســتمێكی ئەرێنــی «پۆزەتیــف» و عەقاڵنــی

دەوڵەتانــی ســەرمایەداری بەرگــری لەئەوروپــا بــكات ،كرۆزیــە هەســتی

لــە بیرۆكراتیــەت دەڕوانێت،الیەنگرانــی ئــەم بۆچوونــە كاریگــەرن بــە

بەغەمگینــی و پەژارەدەكــرد.

ڕاڤــەی ماكــس فێبــەر ،هەوڵــدەدەن لەپەیوەنــدی نێــوان عەقاڵنیــەت وەك

-3دیــدگای ســێهەم دیــدگای كارل ماركســە،ماركس بــە گەڕانــەوە بــۆ هیــگڵ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

.یەكێــك لــە رەهەنــدە خراپەكانــی ئــەم تیــۆرە ئەویــە :بەشــێوەیەك رەفتــار

تایبەمتەنــدی كۆمەڵگــەی ســەرمایەداری و
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رەخنــە لــەو سیســتمە دەگرێــت،
چونكــە هیــگڵ پێــی وابــووە دەوڵەت
گوزارشــتكردنە لــە بەرژەوەنــدی
گشــتی ،بــەاڵم ماركــس بۆشــاییەك
لەنێــوان دەوڵــەت و كۆمەڵگــە لــە
سیستمی بیرۆكراتیەت دا دەبینێـــەوە
و پێــی وایــە بەرژەوەنــدی گشــتی
بــۆ ســودی تایبەتــی خۆیــان بــەكاری
دەهێنــن».
ئەگــەر ماكــس فێبــەر وەك
تیۆرســیتێكی بیرۆكراســی بەســود
وەرگرتــن لەئەزموونــە ســەربازیەكەی

لێکۆڵینەوە

وەهمێكــە فەرمانبــەرە بیرۆكراتیــەكان

خــۆی ،ئــەو فۆرمە ئیداریەی تیۆریزە كردبێـــتەوە ،جەخت لەســەر دیســپلین

و ژیــان وەكــو ئێــرە ئــاوا لێــك تەندرابێــت ،ئەوەنــدە لێــك

و بەرێوەبردنــی یەكەكانــی كۆمەڵگــە لەالیــەن كەســانی پســپۆڕەوە بكاتەوە،

تەنــدراوە كــە مــرۆڤ پێــی وابێــت جێگۆڕكێیــان پێكــراوە».

ئــەوا كافــكا لــەم رۆمانــەدا دیدێكــی تــر بــۆ بیرۆكراتیــەت دەخاتــە
رووتــەواو پێچەوانــەی دیــدی فێبەرە،فێبــەر

كۆشــك دەكرێــت خــۆی وێنــەی

ڕەهەنــدی ئەرێنــی بــە بیرۆكراتیەت دەبەخشــێت،

واڵتێــك بێــت كــە بیرۆكراتیــەت

بــەاڵم كافــكا دیدێكــی نەرێنــی هەیــە .ئەویــش

لــە ســیام دیارەكانــی بەرێوەبردنــی

بریتیــە لــەوەی بیرۆكراتیــەت فۆرمێكــی بەڕێــوە
بردنــە و تیایــدا كەســانی پســپۆڕ لــەكار دەخرێــن،
لــەوەش زیاتــر لەوەهــا سیســتمێك دا و كەســانی
پســپۆڕ ،پســپۆڕییان لێدەســەنرێتەوە .كافــكا
لەڕێــگای كارەكتــەری»ك»ەوە ،كــە رووپێــوە و
دەیەوێــت لەكۆشــك دا دامبەزرێــت ،دیــدی خــۆی
بــۆ بیرۆكراتیــەت دەخاتــە روو .كۆشــك ،كــە تایتڵی
ئــەم رۆمانەیــە زیاتــر لــەوەی فۆرمێكــی كالســیك
یــان مۆدرنــی تەالرســازی بێــت ،میتافۆرێكــە
بــۆ دەســەاڵت و سیســتمێك ،كــە كۆمەڵگــەی
لێــوە ئاڕاســتە دەكرێــت .بەهیــچ جۆرێــك باســی

ساڵی دووەم
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كۆشــك سیســتمێكی بیرۆكراتــی بەڕێــوەی دەبــات ،یاخــود

دەبێت چی وا
لەمرۆڤ بكات
هەموو ڕێگایەك
بگرێتە بەر تەنها
بۆ ئەوەی لەناو
سیستمێكی
بیرۆكراتیەتدا
جێگای خۆی
بكاتەوە؟

بێــت».ك ،ئیوارەیــەك دەگاتــە
كۆشــك و بەئومێــدی دامەزراندنــی
وەك روپێــو ،بــەاڵم دەســەاڵتدارانی
نــاو كۆشــك دەڵیــن ئــەوان نەیــان
وتــووە پێویســتیان بــە رووپێــوە،
بەڵكــو وتوویانــە پێویســتیان بــەكار
گــوزارە» .بــە پیشــەی كارگــوزار
لــە قوتابخانەیــەك دایدەمەزرێنــن.
دوو كەســیش دەكــەن بــە چاودێــر
بەســەر هەڵــس و كــەوت و ژیانــی
تایبەتیــەوە .سیســتمی بیرۆكراتیــەت

فۆرمــی ئەندازەیــی كۆشــك ناكرێــت ،ئەوەنــدەی

توانــای گۆڕینی شوناســی تاكەكەســی

بــاس لەسیســتمی بەڕێوەبــردن دەكرێـــت.

هەیــە ،بــەو شــێوەی روپێوێــك

رۆمانــی كۆشــك نەخشــاندنی وێنــەی سیســتمی

دەكرێــت بەكارگوزار.ئــەوەی كــە جێــگای

بەڕێوەبردنــی واڵتێكــە كەبەشــە جیاوازەكانــی وەك تۆڕێكــی جاڵجاڵۆكەیــی

ســەرنجە كارەكتــەری روپێوەكەیــە كــە نــەك بەرەنــگاری ئــەو سیســتمە

لێكچ ـراون و تاكەكانــی توانــای دەربازبوونیــان لــەو سیســتمە بیرۆكراتیــە

نابێتــەوە ،بەڵكــو دەیەوێــت بەهــەر نرخێــك بــووە لــەو سیســتمەدا

ئەســتەمە« .ك ،تائێســتا ،لەهیــچ كــوێ نــەی دیبــوو سیســتمی ئیــداری

جێــگای ببێتــەوە ،تەنانــەت ڕێــگای فێــڵ كردنیــش لــەو پێنــاوەدا دەگرێتــە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مبێنێـــتەوە.

گریگــۆری سامســا لــە مرۆڤــەوە دەگۆڕێــت بــۆ

وەرگرتــن و رەتكردنــەوەی تاكــەكان لەالیــەن كۆمەڵگــەو دامەزراوەكانیــەو

قالۆنچەیــەك و هــەر بــەو هۆیەشــەوە دەمرێــت،

ســەرچاوەی بەشــێكی زۆر لــە نیگەرانیەكانــی كافــكان ،رێنــەر شــتاخ

لــە رۆمانــی « ئەمریــكا» دا دیســان كارل رۆســان

كەنووســەرەوەی ژیاننامــەی تایبەتــی فرانــز كافكایــە لــە وتارێكیــدا بــاس

بەدەســت بیرۆكراتیەتــی بەڕیوەبەرانــی ئوتێلەكــەوە دەناڵێنیــت و كارەكەی

لــەوە دەكات»هەتــا نووســینەوەی رۆمانــی گــۆڕان ،چەمكەكەكانــی گونــاه

لەدەســت دەدات ،لەرۆمانــی «كۆشــك»یش دا «ك «شوناســی دەگۆڕدرێــت.

و سـزا پرســیار و ئاریشــەی كافــكا بــوون ،لــە ســاڵی  1912كــە رۆمانەكــەی

ئایــا قــەدەری مــرۆڤ ئەوەیــە لەنێــوان دوو دەزگای بیرۆكراتــی كۆمەاڵیەتی

تێــدا نووســیی هەتــا ســاڵی  .1915بــەاڵم پاشــر پرســیاری كافــكا لــە بــارەی

و ئابــوری دا،هــەم مــرۆڤ بــوون لەدەســت بــدات و هــەم شــووناس؟!

گونــاه و س ـزا وە گــۆڕا بــۆ ئــەوەی :بــۆچ هەندێــك لــە تاكــەكان لەالیــەن

ئایــا كافــكا ویســتوویەتی قەیرانــی مرۆڤــی هاوچــەرخ رەســم بــكات یاخــود

گروپەكانــەوە پەســەند دەكرێــن و هەندێكــی تــر هەرگیــز پەســەند ناكرێــن،

ئــەو قەیرانانــەی خــۆی نووســیوەتەوە كــە بەهــۆی بیرۆكراتیەتــی خێ ـزان

خەڵــك پێویســتەچی بكــەن بــۆ ئــەوەی پەســەند بكرێــن» .

و كارەوە گرفتاریــان كردووە؟كۆشــك نووســینەوەی قەیرانــی مرۆڤێكــی

دەبێــت چــی وا لەمــرۆڤ بــكات هەمــوو ڕێگایــەك بگرێتــە بــەر تەنهــا بــۆ

هاوچەرخــە كەسیســتمی بیرۆكراتیەتــی «كۆشــك»رێگرە لــەوەی بەشوناســی

ئــەوەی لەنــاو سیســتمێكی بیرۆكراتیەتــدا جێــگای خــۆی بكاتــەوە؟ لەگــەڵ

خۆیــەوە لەنــاو سیســتم دا جێــگای ببێتــەوە و رۆڵــی خــۆی ببینێــت .واڵتــەر

ئــەوەش دا «ك» هــەر جێــگای نەبوویــەوە هەتــا ئەدرەســی وەزیفییــان

بنیامیــن ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات « :زۆر بابەتــی روون و ئاشــكرا هەیــە كــە

نەگــۆڕی ،ئامــاژەی پشــت ئــەو ئەدرێــس گۆڕینــە هیــچ نییــە جگەلــەوەی

پێــان دەڵێــت» جیهانــی فەرمانبــەران و بــاوكان بــەالی كافــكاوە یەكێكــن».

كــە بیرۆكراتیــەت دەســتكاری شوناســی مــرۆڤ دەكات .ئەگــەر كارل

جیــاوازی تیروانینــی كافــكا لــە تێڕوانینــی ماكــس فێبــەر بــۆ بیرۆكراتیــەت

رۆســان لــە رۆمانــی ئەمریــكا دا لەســەر ئــەوەی سێكســی لەگــەڵ خامنــە

لەســێ خــاڵ دایــە:

كارەكەرێكــدا كــرد و لەالیــەن دایــك و باوكیــەوە لــە مــاڵ دەركرا،ئــەوا «ك

-1كۆشــك كــە دەزگایەكــی ئیدارییــە لەبریتــی ئــەوەی دیســپلین ببێتــە

«لــە رۆمانــی كۆشــك دا هاوســەرگیری دەكات بــۆ ئــەوەی قبــوڵ بكرێــت.

هــۆی كارڕایكــردن ،بــووە بەهــۆی دروســت كردنــی رۆتینات،دەكرێــت،

فرانــز كافــكا لەنێــوان دوو بیرۆكراتیــەت دا دێــت و دەچێــت ،ئەوانیــش

دەكرێــت ئەمــە وەك خــەوش و رەخنــەی كافــكا لــە پێناســەو تیــۆری

بیرۆكراتیەتــی خێـزان و كارە .لــە نۆڤڵێتــی گۆڕانــەوە تــا رۆمانەكانــی كۆشــك

ماكــس فێبــەر تەماشــا بكرێــت.

و ئەمریــكا كارەكتەرەكانــی كافــكا گیرۆدەی ئــەو دوو تایپــە لەبیرۆكراتیەتن.

-2الی كافــكا بیرۆكراســیەت سیســتمێكە جێــگای كەســانی پســپۆڕیتێدا

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئــەو گوندەیــە كوشــكی لێیــە ،بــۆ ئــەوەی ڕێــگای بدرێـــت لــە گوندەكــە

خێزانێكــی بازرگانــی شكســت خــواردوو

لێکۆڵینەوە

بــەر و هاوســەرگیری لــە گــەڵ فریــدا دەكات ،كــە كچێكــی دانیشــتووی

لــە نۆڤڵێتــی « گــۆڕان» دا بیركراتیەتــی
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نابێتــەوە ،ئەمــەش لــە هەوڵەكانــی «ك» بــۆ دامەزراندنــی وەك رووپێــو

بەعەرەبــی.

لەكۆشــك دا دەردەكەوێــت ،بــەردەوام هەوڵەكانــی لەالیەن كۆشــكەوە رەت

 -2لەرۆمانــی گــۆڕان و چیرۆكــی راپــۆرت بــۆ ئەكادیمیــا  ،كار لەســەر

دەكرێتــەوە ،لەبریتــی دا وەك كارگــوزار دادەمەزرێرنێــت .بیرۆكراســیەتێك

شوناســی مــرۆڤ و ئــاژەڵ كــراوە.

لــە كۆشــك دا بەڕێوەدەچێــت و ناونیشــانی وەزیفــی كەســەكانیش

-3لە رۆمانی ئەمریكا دا كار لەسەر تێامی دەسەاڵت كراوە.

دەگۆڕێــت.

-4لەرۆمانی دادگایی دا كار لەسەر رسوشتی مرۆیی كراوە.

-3ئــەو بیرۆكراســیەتەی لــە كۆشــكدایە چاودێــری ژیانــی تاكەكەســیش

-5لەرۆمانی كۆشك دا كار لەسەر بیرۆكراتیەت كراوە.

دەكات .پــاش ئــەوەی «ك»بەرووپێــو دانامەزریرنێــت و لەبریتــی دا وەك

تێك ـڕا كاركردنــی فرانــز كافــكا لــەو چەنــد بەرهەمــەدا ئیشــكردن بــوون

كارگــوزار لەقوتابخانەیەكــدا دایدەمەزرێنــن دوو چاودێریشــی بەســەرەوە

لەســەر تێامگەلێكــی وەك(شــوناس ،دەســەاڵت ،رسوشــتی مرۆیــی،

دادەنێنــن ،تەنانــەت لەكاتــی خۆشەویســت كــردن لەگــەڵ هاوســەرەكەیدا

بیرۆكراســیەت).

دوو چاودێرەكــە ســەیریان دەكــەن.
كــە واتــە دەتوانیــن لەرۆمانــی كۆشــكەوە پێناســەیەكی تــری بیرۆكراتیــەت
بكەیــن بــەوەی بریتییــە »:لــە سیســتمێك كــە رۆتینــات ســیامی دیارێتــی
و هەوڵــی كەنارخســتنی كەســانی پســپۆڕ دەدات و چاودێــری ژیانــی
تایبەتیــان دەكات .ئەگــەر بیرۆكراتیــەت لــە تیۆرەكــەی ماكــس فێبــەر
دا هەڵگــری ڕەهەنــدی پۆزەتیــڤ بێــت ،ئــەوا لــە رۆمانــی «كۆشــك»دا
بەتــەواوی پێچەوانــە دەبێتــەوە.
ئەنجامەكانی ئەم نووسینە:
 -1ئــەوە ســاغ كراوەتــەوە كــە رۆمانــی «گــۆڕان» تایتڵەكــەی بەهــەڵ كـراوە
ساڵی دووەم

بەكــوردی و كـراوە بــە (بــەد گــۆڕان) وئــەم هەڵەیــەش بەهــۆی وەرگێڕانــە
عەرەبیەكــەی مونیــر بەعلەبەگیــەوە ڕووی داوە.وەرگێرانیكــی تــری ئــەم

ژمارە

رۆمانــە كــە لەزمانــی ئەڵامنییــەوە كـراوە بە(رمــووزن بــوون) دانراوەتــەوە.
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ئــەم تایتڵــەش دیســانەوە لەگــەڵ بۆچوونەكانــی ئیرباهیــم وەتفــی كافــكا
نــاس دا پێچەوانەیــە و موبــارەك وەســاتیش بــە (التحول_گۆڕان)كردوویەتــی

نووسەری ئاڵۆز و
ئاڵۆزیی نووســەر
فەڕۆخ نێعمەتپوور

جۆیسی منوونە:

بورووژێــت كــە داخــۆ ئاڵۆزبوونــی كەســایەتی دەتوانــێ ســەرچاوەیەكی

لــە پێشــەكیی كۆمەڵــە چیرۆكــی «دوبلینییــەكان» لــە نووســینی جیمــز

گرنــگ بێــت بــۆ بــوون بــە نووســەرێكی گرنــگ؟ بــە تایبــەت ئــەم پرســیارە

جۆیــس ،ســەبارەت بــە كەســایەتی ئــەم نووســەرە بەناوبانگــە بــەم

زەمانێــك چڕتــر دەبێتــەوە كــە بزانیــن گەورەتریــن بەرهەمــە ئەدەبییەكانــی

شــێوەیە نــوورساوە « :زێدەگۆیــی نییــە گــەر بڵێیــن جیمــز جۆیــس خــاوەن

جیهــان ئــەو بەرهەمانــەن كــە پاڵەوانەكانــی نێوانیــان ئاڵــۆزن و لــە پانتایــی

كەســایەتییەكی ئاڵــۆز بــوو .ئــەو دوبلیــن واتــە زێــدی خــۆی هــەم خــۆش

رۆمــان یــان چیرۆكەكــەدا دەكــرێ بــە چەندیــن قۆناغــی جۆربەجــۆر و

دەویســت و هــەم زۆری رق لێبــوو١ ».

دژبەیــەك تێپەڕبــن (منوونــەی پاڵەوانــی ســەرەكیی رۆمانــی «دۆنــی ئــارام»

لێــرەدا «ئاڵــۆز» وەك كۆبوونــەوەی دوو خەســڵەتی دژبەیــەك واتــە

ی شــۆلۆخۆف و كەســایەتی «ئاكیــل» لــە هۆمێــر و ئۆدیســەی یۆنانیــدا).

«خۆشەویســتی و رق» لــە یــەك جەســتە ،شــوێن یاخــود رۆحــدا پێناســە

بــۆ وەاڵمــی ئــەم پرســیارە

ك ـراوە .بــەم پێیــە جۆیــس ئاڵــۆز نەدەبــوو ئەگــەر تەنیــا خاوەنــی رق یــان

دەتوانیــن بڵێیــن كــە

خۆشەویســتی بایــە ســەبارەت بــە شــارەكەی خــۆی.

نووســەر بــە هــۆی كاری

تــا ئێــرە ئــەو رســتەیەی پێشــەكیی كتێبەكــە شــتێكی ئەوتــۆی ســەبارەت بــە

نووســین و بیركردنــەوەی

جۆیــس پــێ نییــە ،چونكــە ئــەم خەســڵەتە دژبەیەكانــە دەكــرێ لــە زۆربــەی

پــر ســەبارەت بــە هەنــدێ

مرۆڤەكانــدا هەبــن ،جــا چ بۆخۆیــان پێــی بزانــن یــان پێــی نەزانــن .ئــەوەی

دیــاردە ،رەنگــە زووتــر

ســەبارەت بــەم نووســەرە گرنگــە ،ئەوەیــە كــە توانیوویەتــی تەكنیكێــك

بــە ئاڵۆزیــی بوونەوەرێــك

لــە شــێوازی نووســینی رۆمــان و چیرۆكــدا بــە نــاوی «شــەپۆلی هــۆش»

بــە

مــرۆڤ

بخوڵقێنــێ و بــە كەڵــك وەرگرتــن لــەم شــێوازە بەرهەمــی بەهێــز پێشــكەش

بــگات .ئاڵۆزییــەك كــە

بــە جیهانــی ئــەدەب بــكات .كەســایەتیی گرنگــی ئــەو وەك ئەدیبێــك،

لــە رێــگای نووســینەوە

ئەوجــا وا دەكات كــە الیەنەكانــی دیكــەی كەســایەتیی وی وەك «ئاڵــۆز

هەوڵــی دۆزینــەوە و ئانالیزەكردنــی

ساڵی دووەم

بــوون» بكەوێتــە جێــگای ســەرنج و لێكۆڵــەران و رەخنەگـران ئیــدی هــەوڵ

ئەدەبیانــەی بــدات .لێــرەدا نووســەر تێــدەگا كــە هۆكارەكانــی ئاڵــۆزی

بــدەن پێوەندیــی و كاریگەریــی ئــەم خەســڵەتە لــە گــەڵ بەرهەمەكانــی

دەتوانــن دوو شــت بــن:

ژمارە

پەیــدا بكــەن .ئیــر هــەر شــتێكی ورد و درشــت دەكــرێ پنتێــك بــێ بــۆ

ئاڵۆزیی دەرەكی :واتە دونیای دەرەوەو دەورووبەر،

دەرخســتنی پــری رازەكانــی ســەركەوتنی جۆیــس یــا پێشــكەوتنەكانی لــە

دووهــەم ئاڵۆزیــی دەروونــی :ئاڵۆزیــی دەرەكــی بــۆ وێنــە دەكــرێ

جیهانــی ئەدەبــدا .لێــرەوە دەكــرێ الی هــەر خۆێنەرێــك ئــەم پرســیارە

ســادەترین منوونــەی ،شــەو و رۆژ بێــت كــە تــەواو پێچەوانــەی یەكــرن،
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نــاوی

فەڕۆخ نێعمەتپوور

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بێــت ،یاخــود خــواردن و دانــەوە .گەشــت لێــدان بــە نــاو دیــاردە ئاڵــۆزە

رسیمــەی .كەواتــە ئەگــەر نووســەر نەیــەوێ

دەرەكــی و دەروونییــەكان و دۆزینــەوە یاخــود چێكردنــی پەیوەندیــی نــوێ

ئاڵۆزیــش بێــت ،خۆبەخــۆ بــە هــۆی كارەكەیــەوە

لــە نێوانیانــدا ،رەنگــە وەزیفــەی ســەرەكیی كاری ئەدەبــی بێــت .جــاری

ئاڵــۆز دەبێــت... ،ئاڵۆزتــر لــە كەســەكانی تــر.

وایــە نووســەر ئەوەنــدە ســەرقاڵی ئەمەیــە كــە پەیوەنــدە ئاســاییەكانی لــە

بوونەوەرێــك كــە جــاری وایــە ئــەو ســەرەداوی

گــەڵ دەورووبــەر لــە دەســت دەدات و غەریــب دێتــە بەرچــاو .غەریبیــی

ئاڵۆزییەكانــی بــە دەســتەوەیە و جــاری وایــە ئاڵۆزییەكانــن كــە ســەرەداوی

گــەڕان ،كەســایەتی غەریــب درووســت دەكا .كــە شــوێنە ئاڵۆزەكانــت نــە

ئەویــان بــە دەســتەوەیە .بوونەوەرێــك لــە نێــوان دوو گەمــەی گــەورەدا.

وەك دیاردەیــەی ئاســایی ،بەڵكــوو وەك دیاردەیــەك بــۆ لــێ قولبوونــەوە

دوو دەستەواژە:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وە ئاڵۆزیــی دەروونیــش دەكــرێ ســادەترین منوونــەی ،خــەو و بێــداری

ســەیركرد ،ئیــر بۆخۆیشــت دەكەویتــە ژێــر
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لێــرەدا دەتوانیــن دوو دەســتەواژە لــە یەكــر جیابكەینــەوە :نووســەری ئاڵۆز
و ئاڵۆزیــی نووســەر .كــە مەبەســت لــە نووســەری ئاڵــۆز ئــەو كەســەیە كــە
لــە كەســایەتیی خۆیــدا ئاڵــۆزە و ئاڵۆزیــی نووســەریش ئــەو دیاردەیەیــە
كــە خــۆی لــە ئاڵۆزیــی نووســینەكاندا پیشــان دەدات .دوو جەمســەر
كــە یەكەمینیــان خــۆی لــە نووســەردا دەبینێتــەوە و دووهەمینیشــیان لــە
نووســینەكاندا .ئاڵۆزبوونیــش ،خەســڵەتی هاوبەشــی هەردووكیــان.
لــە پەیوەنــدی لــە گــەڵ ئەم دەســتەواژە گرنگەدا ،بــەاڵم دەكــرێ دوو دیاردە
ســەرهەڵبدات كــە رەوتــی رسوشــتیانەی ئاڵۆزبــوون بخاتــە ژێــر كاریگەریــی
خۆیــەوە .یەكەمیــن دیــاردە ئەوەیــە كــە نووســەر بەرەبــەرە بــە وەرگرتنــی
بەرهەمــی باشــر پێشــكەش بــكات لــە رێــگای ئیــرادەو حــەزەوە ئــەم
خەســڵەتە لــە خۆیــا بەهێزتــر بــكا .،بــۆ وێنــە الســایی كردنــەوەی نووســەرە
بەناوبانگــەكان ،زێدەڕۆیــی لــە دوورەپەرێزیــدا و گومانكردنــی ریشــەیی و
بــەردەوام لــە هەمــوو شــتێكدا دەكــرێ ئــەو ئامـرازە فیكــری و رۆحیانــە بــن
كــە نووســەر دەتوانــێ كەڵكیــان لێوەربگــرێ .دووهەمیــن دیــاردە ئەوەیــە

لێکۆڵینەوە

زانیــاری زیاتــر لــە ســەر ئاڵــۆزی ،بــەو ئەنجامــە بــگا كــە بــۆ ئــەوەی بتوانــێ

كــە نووســەر لــە هەنــدێ ئامــرازی مــاددی وەك خواردنــەوە و ...كەڵــك

بەرچــاو .ئــەو دەتوانــێ ئــەم حاڵەتــە لــە فۆڕمــی یەكێــك لــە

وەربگــرێ بــۆ ئــەوەی بتوانــێ بــە رەهاكردنــی دەروون لــە قەیــد و بەنــدە

پاڵەوانەكانــی چیرۆكەكانیــدا بەرجەســتە و ئانالیــزەی ئەدەبیانــە

بــاوە كۆمەاڵیەتییــەكان ،قۆناغــی ئاڵــۆزی بــە چلەپۆپــە بگەیەنــێ .بــە
واتایەكــی تــر مێتاكۆگنیتیزمــی نووســەر «زانیــاری

ئاســایی بــە حاڵەتەكــە ببەخشــێ.

نووســەر بــە ســەر زانیارییەكانــی خۆیــدا» ،ئــەو

بــەالم وەك گوتـرا تەنیــا لــە رەفتاردایە

بخاتــە حاڵەتێكــەوە كــە رەوتــی رسوشــتیانەی

كــە بــە شــێوەی ســەرەكی دەتوانــرێ

ئاڵــۆزی لــەودا تێكبــدا و ئیــر ئاڵۆزبــوون
خەســڵەتی دەســتكردیش پەیــدا بــكات.
هەڵبــەت دۆزینــەوەی ئــەم حالەتــە دەســتكردە
و جیاكردنــەوەی لــە حاڵەتــە رسوشــتییەكەی
زەحمەتــە ،رەنگــە باشــرین پێــوەر ئــەوە بێــت كــە
نووســەر لــە حاڵەتــی «ئاڵۆزبوونــی دەســكرددا»
رەفتــارە كۆمەاڵیەتییەكانــی گاڵتەجاڕانە دەردەچن،
بــەاڵم لــە حاڵەتــی «ئاڵۆزیــی رسوشــتیدا» رەفتــارە
كۆمەاڵیەتیەكانــی تــا ئاســتێكی زۆر لــە جێــی
خۆیانــن ،بــەاڵم نووســینەكانن كــە ئــەو ئاڵۆزییــە

ساڵی دووەم

ژمارە
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بــكات و بــەم شــێوەیە لــە رێــگای مێتاكۆگنیتیزمــەوە بەرگــی

دانپیانانی مرۆڤ بە
ئاڵۆزیی مرۆڤ دەتوانێ
روانگەی ئاڵوز و فرە
چەشن دروست بكا و
بە پێچەوانەوە ئیعرتاف
نەكردن بەم حەقیقەتە
دەبێتە سەرچاوەی
سادەڕوانین و
ئاسانكردنەوەی میتۆدی
بیركردنەوە.

جیاوازیــی نێــوان ئاڵۆزیــی دەســكرد
و ئاڵۆزیــی رسوشــتیانە پەیــدا بكەیــن.
دوو جۆر كاردانەوە:
دوو جــۆر كاردانــەوە ســەبارەت بــە
نووســەری ئاڵــۆز لــە كۆمەڵگەكانــدا
هەیــە :یەكــەم ،كاردانــەوە لــە
بەســتێنی كۆمەڵگــەی نامودێــڕن و
ســوننەتیدا و دووهــەم كاردانــەوە لــە
بەســتێنی كۆمەڵگــەی مودێڕنــدا .لــە
كۆمەڵگــەی تەقلیدیــدا جۆرێــك لــە

دەنوێننــەوە .هەروەهــا بــە ســەر خــۆدا هەڵگوتــن

توندئاژۆیــی ســەبارەت بــە مــوڕال

دەتوانــێ دەربڕێكــی تــری «ئاڵۆزیــی دەســكرد»

دەبیــرێ كــە تێیــدا ئاڵۆزبوونــی

بێــت.
گرفتێك:

كەســایەتی

وەك

دیاردەیەكــی

نگەتیڤــی دەبیــرێ .ئەمــە لــە كاتێكدایــە

لێــرەدا گرفتێــك دێتــە پێــش .گرفتەكــە ئەوەیــە كــە نووســەر لــە توانــای

كــە تــاك بــە تاكــی كەســەكانی نــاو ئــەم جــۆرە كۆمەڵگەیــە گــەر چاوێــك

تێگەیشــن بــە ســەر ئاڵۆزیــی خۆیــدا بەهرەمەنــدە و هــەر ئەمــە دەبێتــە

بــە خۆیانــدا بخشــێنن ئــەم ئاڵۆزییــەش لــە خۆیانــدا بــەدەی دەكــەن.

هــۆی ئــەوەی كــە «ئاڵۆزبوونــی دەســكردیش» وەك دەســكرد نەیەتــە

ئــەم توندئاژۆییــە بــە تایبــەت لــە بەرانبــەر نوخبــەدا زیاتــر خــۆی نیشــان

دەدات وەهــا كــە دیــاردە دژبەیەكــەكان لــە نووســەردا دەكــرێ بــە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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قیمەتــی كەوتنــی یەكجارەكیــی نووســەر تــەواو ببێــت .بــەاڵم لــە كۆمەڵگــە
وەك دیاردەیەكــی رسوشــتی قەبــوڵ دەكــرێ و هــەر لــەم روانگەیــەوە
الیەنەكانــی نووســەر جیادەكرێنــەوەو بــەم شــێوەیە الیەنــی نگەتیــف یــان
پوزەتیــڤ بــاڵ ناكێشــێ بــە ســەر هەمــوو بوونیــدا( .نیشــە و هایدیگــەر)
دەتوانــن دوو منوونــە بــن .نــە روانگــەی نگەتیفیانــەی نیشــە بــۆ ژن،
گرنگیــی بیــر و بۆچوونەكانــی ئــەوەی ســەبارەت بــە دونیــای مۆدێــڕن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

مۆدێــڕن و پۆســت مۆدێڕنەكانــدا بــە پێچەوانــەوە ،ئاڵۆزیــی نووســەر

شــاردەوەو ،نــە ئەندامبوونــی هایدیگــەر لــە حیزبــی نازییەكانــی ئاڵــان
روانگــە فەلســەفییەكانی ئــەوی لــە بەرچــاو ون كــرد .بــە واتایەكــی تــر،
دانپیانانــی مــرۆڤ بــە ئاڵۆزیــی مــرۆڤ دەتوانــێ روانگــەی ئاڵــوز و فــرە
چەشــن دروســت بــكا و بــە پێچەوانــەوە ئیعـراف نەكــردن بــەم حەقیقەتــە
دەبێتــە ســەرچاوەی ســادەڕوانین و ئاســانكردنەوەی میتــۆدی بیركردنــەوە.
دوا وشە:
دەقــی ئاڵــۆز و خوێنــەری ئاڵــۆز ،دەرگا بــۆ دەق و خوێندنــەوە ئاڵۆزەكانــی
دیكــە دەكەنــەوە و هــەر لــەم روانگەیــەوە رێــگا بــۆ گەشــەی بیــر
ئاوەاڵدەبــێ .گەشــەیەك كــە تێیــدا كاكڵ راســتی و دروســتی الیــەن یــان
ئــەدەب و فەلســەفە و زانســتە كۆمەاڵیەتییەكانــی دیكــەدا.
ژێدەر:
* مەبەســت لــە ئاڵــۆز لێــرەدا «پیچیــدە» بوونــە ،نــەك بــێ ســەرەوبەریی
دیــاردە.
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لێکۆڵینەوە

الیەنــەكان نییــە ،بەڵكــوو كاكڵ بریتــی دەبــێ لــە بیركردنــەوە لــە فۆڕمــی

