هێنری لۆڤیفرە

و

شاری شۆڕشگێڕانە
دەیڤد هارڤەی
لە فارسییەوە :هەورامان فەریق

لە ســااڵنی ناوەڕاســتی دەیــەی 1970دا لە

ناوخۆیــی ئێکۆلۆژیســتەکان دا لــە

نیشــان دەدات و تیایــدا هەمــوو

پاریــس ،خــۆم لــە بەرامبــەر پۆســتەرێکدا

ژوورێکــی پــڕ لــە دووکەڵــی جگــەرە) .من

گەڕەکەکانــی پاریســی کۆنــی وردوخــاش

ئێکۆلۆژیســتەکان

عاشــقی ئــەو پۆســتەرە بــووم ،بــەاڵم پــاش

دەکــرد و قووتــی دەدا و لــە جیاتــی

(ژینگەپارێزیخــوازەکان) هەڵیانواســیبوو.

ســااڵنێک ئەوەنــدە کــۆن و دڕاو بووبــوو

ئــەوە باڵەخانــەی بــەرزی شــوێنەکانی

ئــەوان بزووتنەوەیەکــی ڕادیکاڵــی چــاالک

کــە بــە پێچەوانــەی حــەزی ناخمــەوە

نیشــتەجێبوونی بــە جێدەهێشــت کــە

بــوون لەســەر ئاســتی گەڕەکــەکان ،کــە

فڕێمــدا .حەیــف! بڵێــی کەســێک دوبــارە

هەموویــان لەســەر ڕێگاکەیــدا بــە ڕیــز

بــە وێناکردنــی دیدگایەکــی ئەڵتەرناتیــڤ

چاپــی بکاتــەوە!

ســەر دەردەهێنــن .لــە کتێبــی «دۆخــی

ســەبارەت بــە شــار خۆیــان بــۆ داهێنانــی

ئــەو دژیەکییــەی کــە بــە هــۆی پاریســی

پۆســتمۆدێرن»دا وەک یەکێــک لــە وێنــە

شــێوەیەکی ژیــان لــە شــاردا تەرخــان

نوێــوە ســەریهەڵدەدا و هەڕەشــەی

ســەرەکییەکان ســوودم لــەو کاریکاتێــرە

کردبــوو کــە هەســتیارییەکی ئێکۆلۆژیــی

ئــەوەی دەکــرد کــە پاریســی کــۆن

وەرگرتــووە.

زیاتریــان ســەبارەت بــە ژیانــی شــار

لەنــاو خۆیــدا بهاڕێــت .باڵەخانــە بــەرزە

پاریــس لــە ســەرتاکانی دەیــەی 1960ەوە

هەبێــت .ئــەو پۆســتەرە وێنەیەکــی

زەبەالحــەکان لــە دەوروبــەری پــااڵس

بــە تەواوەتــی لــە ملمالنێــی قەیرانێکــی

نایابــی شــاری پاریســی کــۆن بــوو کــە

دیویتالــی ،هەڕەشــەی ئــەوەی دەکــرد

وجودییــدا بــوو .کــۆن ئیــدی نەیدەتوانــی

ژیانــی گەڕەکــەکان گیانێکــی دوبــارەی

کــە هێــرش بکاتــە ســەر شــارە کۆنەکــە

درێــژە بــە خــۆی بــدات ،بــەاڵم نــوێ

کردبوویــەوە بــە بــەری ئــەو شــارەدا:

و دەســتی بینــای ڕەزاگرانــی «تــور

لــە ڕادەبــەدەر تۆقێنــەر ،بێــڕۆح و

کۆمەڵێــک گــوڵ لەنــاو باڵکۆنــەکان،

مۆنپارنــاس» بخاتــە بینەقاقــەی شــارەوە.

خاڵــی لــە ووردبوونــەوە و ڕامــان بــوو.

ژمارەیەکــی زۆر فولکــە و گۆڕەپانــی پــڕ

ئــەو ئۆتۆبانــەی کــە لــە «ڕیوگشــە»

فیلمەکــەی (جــۆن لــۆک گــۆدار Jean Luc

لــە خەڵــک و منــدااڵن ،دووکانــەکان،

پێشــنیاز کرابــوو ،نیشــتەجێکردنی خەڵــک

 ،)Godard’sبــە نــاوی «دوو یــان ســێ

کارگەگەلــی بچــوک کــە دەرگاکانیــان

لــە نــاو باڵەخانــە بــەرز بێڕۆحەکانــی

شــتەوە کــە دەربارەیــان دەزانــم deux

بــە ڕووی جیهانــدا کرابوونــەوە ،ئــەو

ناوچــەی ســیانزەیەم و لــە دەوروبــەری

»ou trois choses que je sais d›elle

هەمــوو کافێیــە ،چــاوە ڕووناکــەکان،

شــار ،کااڵییبوونــی مۆنۆپۆلکــراوی

لــە ســاڵی 1967دا ،هەســتی ئــەم ســاتە

ئــەو حەشــاماتەی خەڵــک کــە لــە

شــەقامەکان ،داڕمانــی تەواوەتیــی

بــە جوانــی نیشــان دەدات .ئــەم فیلمــە

کەنــار ڕوبارەکــەدا گەشــت و ســەفایان

ئــەوەی کــە ســەردەمانێک ژیانــی پــڕ لــە

وێنــەی دایکانێکــی مێردکــردوو پیشــان

دەکــرد ،لێــرە و لــەوێ شــوێنی ســەوزایی

جــۆش وخرۆشــی ئــەو گەڕەکانــەی کــە

دەدات کــە کاری ڕۆژانەیــان لەشفرۆشــی

گشــتیی (ئەمــە ڕەنگــە بەرهەمــی زادەی

لــە دەروربــەری کاری پیشــەوەری و لــە

بــوو ،ئــەوان چەندە پێویســتیی مادیشــیان

زەینــی خــۆم بێــت) ،هەســتکردن بــە

کارگەکانــدا لــە «مــارە» شــکڵی گرتبــوو،

هەبــوو هێنــدەش بــە دەســت خــەم

تەرخانکردنــی کاتێــک بــۆ چێژوەرگرتــن

شــەقامەکان ،بیناکانــی «فرتــوت بلویــل»

و خەفەتــی ڕۆحییشــەوە دەیاننااڵنــد.

لــە گفتوگــۆ یــان کێشــانی پیــپ

و بیناســاکاریی سەرســوڕهێنەری «پــاس

لــە پشــتی پــەردەی فیلمــی هێرشــی

(خوویــەک کــە ئــەوکات ناپەســەند

دڤــۆژ» لــە نــاو خۆیانــدا قــووت دەدەن.

ســەرمایەی کۆمپانیــا ئەمریکییەکانــەوە

نەبــوو ،هــەروەک چــۆن بــە گوێــرەی

کاریکاتۆرێکــی دیکــەی بەرهەمــی (باتلیــە

بــۆ ســەر پاریــس ،لــە جەنگــی ڤێتنامــدا

ئەزموونــی خــۆم ســەرم لــە دانیشــتنێکی

)Batellierم دۆزییــەوە کــە کۆمباینێــک

(کــە ســەردەمێک کێشــەی فەرەنســا

بینییــەوە

کــە
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بــوو ،و ئــەو ڕۆژە بــوو بــە بــە کێشــەی
ئەمریکییەکانیــش) ڕەونەقــی بینــا
دروســتکردن و ئۆتۆبانــەکان و بورجــەکان،
و هاتنــی مەرسەفگەرایــی خاڵیــی بــوو
لــە ئەقاڵنییــەت لــە گەڕەکــەکان و
فرۆشــگاکانی شــاردا .بــەاڵم لێــرەدا
مەبەســتم هەڵێنجانــی فەلســەفیی گــۆدار
نییــە کــە جۆرێــک پێشــبینیی نامــۆ و
خەیــااڵوی ڤیتگنشــتاینی پۆســتمۆدێرن
بــوو ،کــە تیایــدا هیــچ گریامنەیــەک
نەبــوو کــە بــاوەڕ بــە هیــچ شــتێک
بکرێــت لــە ناواخنــی خۆیــدا جگــە لــە
کۆمەڵگــە.
هــەر هەمــان ســاڵ ،واتــە ســاڵی 1967
بــوو کــە «هێــری لۆڤیفــرە» تێزەکــەی
خــۆی دەربــارەی «مــاف لــە شــاردا The
 »right to the Cityنووســی .ئــەو وتــی
ئــەم مافــە هــاوار و ناڵــە و داوایەکــە.
هــاوار و ناڵەیــە چونکــە پەرچەکردارێــک
بــوو بەرامبــەر بــە ئازارێکــی وجودیــی
قەیرانێکــی وێرانکــەر ،کــە ژیانــی
ڕۆژانــەی شــارەکەی گرتۆتــەوە .داواشــە
چونکــە لــە ڕاســتیدا پێــی دەگوتیــن کــە
بــە وردی ســەیری ئــەم قەیرانــە بکەیــن و
ژیانێکــی شــاریی ئەڵتەرناتیــڤ دروســت
بکەیــن کــە کەمــر لــە نامــۆکار بێــت،
واتــادار و چوســت و چاالکــر و هــەروەک
هەمیشــە لــە ڕوانگــەی لۆڤیفــرەوە،
پــڕ کێشــمەکێش و دیالێکتیکــی تــر
بێــت ،لەبــەردەم ڕێکــەوت و ســودفە

Jean-Luc Godard
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(ترســناک و هــاوکات چێژبەخشــەکاندا)،

و هاوشــانیش بێــت لەگــەڵ هــەوڵ و

شــاراوەکاندا ســەرهەڵدەدات ،کاتێــک

تێزەکــەی ئــەو وێنەی دۆخێک دەکێشــێت

بەدواداچوونــی بــەردەوام بــە شــوێن

گروپــە کۆچــەرەکان ژیــان بــۆ گەڕەکــەکان

کــە تیایــدا وەهــا «تەقینەوەیــەک»

مۆدێرنەیەکــی نەنــارساو و نەزانــراودا.

دەگەڕێننــەوە (ئــەو هەمــوو ڕێســتورانتە

نــەک تەنیــا ئەگــەری ڕوودانــی هەیــە،

ئێمــەی ئەکادیمــی لــە دروســتکردنەوەی

ڤێتنامیانــەی ناوچــەی ســیانزە لــە نێــو

بەڵکــو حەمتیشــە (لۆڤیفــرە خــۆی

جینیالۆجیــای هزرەکانــدا پســپۆڕین.

بورجــی شــوێنەکانی نێشــتەجێبوون)،

ڕۆڵێکــی بچووکــی گێـڕا لــە ڕووداوەکانــی

بۆیــە دەتوانیــن نووســینەکانی لۆڤیفــرە

یــان بێهیواییەکــی بەرهەمهاتــوو لــە

68ی پاریــس لــە ناوچــەی نانتێــر کــە

بــۆ ئــەم ســەردەمە هەڵگریــن و لێــرە

نائومێدییەکــی

خەڵکانــی

دەکەوێتــە خۆرئــاوای شــاری پاریســەوە).

کەمێــک لــە هایدیگــەر ،لــەوێ بڕێــک

قــەراخ شــارەکان ،ســەرکوتکردنەکانی

بــەم حاڵــەوە ،لــەم خوێندنەوانــەی

لــە نیچــە ،ماریشــاڵ فۆریــە شــوێنێکیرت

پۆلیــس و الوێتــی لەدەســتچوو ،لەنێــو

دواتــردا ئــەوە ڕووداوە بنەڕەتییــە

وەربگریــن؛ هــاوکات لەگــەڵ ڕەخنــە

هیالکبوونێکــی پڕلەئــازاری بێــکاری و

شــارییەکانی بزووتنــەوەی  68بــوو کــە

پەنهانەکانــی ئاڵتوســێر و فۆکــۆ ،بێگومــان

پشتگوێخســتنی ڕۆژ لــەدوای رۆژی قەراخ

بــە زۆری پشــتگوێ خــرا .مــن گومانــم

چوارچێوەیەکــی حەمتییــش لە مارکســەوە.

شــارە بێرۆحــەکان کــە دواجــار دەبێتــە

لــەوە هەیــە بزووتنــەوە شــارییەکان،

ئــەو واقیعــە جێــی وەبیرهێنانەوەیــە کــە

مەکــۆی پشــێوییە پــر لــە ئــاژاوەکان.

کــە ئــەوکات بوونیــان هەبــوو -بــۆ

ئــەم تێــزە بــۆ بەرزڕاگرتنــی ســەدەمین

دڵنیــام کــە لۆڤیفــرە بــە قووڵــی بەرامبــەر

منوونــە بزووتنــەوەی ئێکۆلۆژیســتەکان-

ســاڵیادی باڵوبوونــەوەی بەرگــی یەکەمــی

بــە هەمــوو ئەمانــە هەســتیار بــوو،

لــەو شۆڕشــەدا ئامادەگییــان هەبــوو و

ســەرمایە نــوورسا ،چونکــە هــەروەک

نــەک لەبەرئــەوەی کــە پێشــر شــەیدای

یارمەتیــی فۆرمولەبوونــی داواکارییــە

دەبینیــن واتایەکــی سیاســیی هەیــە.

هەڵوێســتگەراکان ( )situationistsو

سیاســی و کولتوورییەکانیــان دەدا،

بــەاڵم ئــەوەی کــە ئێمــەی ئەکادیمــی و

پەیوەندییــە تیۆرییەکانیــان لەگــەڵ

هەرچەنــدە بــە شــێوازگەلی نهێنــی

زانکۆیــی زۆرجــار لەبیــری دەکەیــن ،ئــەو

ئایدیــای جوگرافیــای دەروونیــی (Psycho

و ئاڵۆزیــش بووبێــت .جگــە لــەوەش،

ڕۆڵەیــە کــە هەســتیاریی بەرهەمهاتــوو

 )geographyشــار و ئەزموونــی گەشــەی

هەرچەنــدە بەڵگەیەکــم بــۆی نییــە،

لــە شــەقامەکانی دەوروبەرمــان دەیگێڕن،

پەیکەربەندیــی( )deriveشــاری پاریس و

بــە گریامنــەی خــۆم گۆڕانکارییــە

هەســتی ســەپێرناوی ئــەو حەرسەتــەی

خۆدەرخســن بووبێــت .تەنیــا ئــەوە بــەس

کولتوورییــەکان لــە ژیانــی شــارییدا

کــە وێرانییــەکان بەرهەمیــان هێنــاوە،

بــوو کــە دەرگای ئاپارمتانەکــەی لــە «ڕوو

کــە دواتــر ڕوویانــدا ،هــەروەک چــۆن

کاتێــک هەمــوو کۆاڵنەکانــی «لــی هاڵــز

ڕامباتــۆ» ئــاوەاڵ بــکات و لــە شــەقامدا

ســەرمایەی ڕووت کــە ڕووخســاری خــۆی

 »Les Hallesدەخرێنــەر ئەندازیاریــی

پیاســە بــکات تــاوەک هەســتەکانی

لــە ژێــر دەمامکــی بتئاســایی کااڵیــی و

دووبــارە یــان ئــەو شــەبەحانەی کــە

بووروژێــت .لەبەرئــەوە پێــم وایــە

بەبازاڕکردنــی تایبــەت و مەرسەفگەرایــی

تــۆ بڵــێ لــە کــوێ ســەردەردەهێنن،

جێگــەی ســەرنج و لــێ وردبوونەوەیــە کــە

کولتووریــدا داپۆشــی ،ڕۆڵێکــی ناپاکیــان

هــاوڕێ لەگــەڵ ئومێــد یــان نائومێــدی

لێکۆڵینــەوەی «مــاف لــە شــاردا» ،پێــش

بینــی لــە هێوربوونــەوەی دۆخــی

لەبــەر خۆپیشــاندانەکان ،لەبــەر ئــەم

تێزەکانــی بــە نــاوی «تەقینــەوەکان»

( ،68بــۆ منونــە ڕۆژنامــەی لیربەیشــن،

یــان ئــەو کێشــە لــە شــەقامەکاندا،

نووســیوە ،کــە دواتــر لۆڤیفــرە لــە ئایــاری

کــە ژان پــۆڵ ســارتەر و ئەوانــی تــر

و ئــەو ئومێدانــەی کــە لــە شــوێنە

1968دا بــەو جــۆرە نــاوی لێنــا.

دایامنەزرانــد وردەوردە لــە ســەرەتاکانی

تــوڕەی
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دەیــەی 1970دا لــە ڕووی کولتوورییــەوە

بگەڕێرنێتــەوە .ئــەو ڕاســتییە کــە ئــەم

کۆمەاڵیەتیــی ویالیــە یەکگرتــووەکان

ڕادیــکاڵ و تاکگەرایانــە بــوو ،بــەاڵم

هەنــگاوە یاســاییە یارمەتیــی بتەوبــوون

لــە ئاتالنتــا کۆبوونــەوە و بڕیاریانــدا

لــە ڕووی سیاســییەوە ،ئەگــەر نەڵێیــن

و

هەســتی

کــە هاوپەیامنێتییەکــی میللــی بــۆ مــاف

لەگــەڵ چەپــی جــددی و سیاســەتی

چاالکــی «هاواڵتیبوونــی شۆڕشــگێڕانە»

لــە شــاردا (لەگــەڵ چەنــد بەشــێکی

کۆلێکتیڤیســتیدا لــە ملمالنێــدا بــوون،

-هــەروەک جەیمــز هۆلســتۆن نــاوی

چاالکــی شــارەکانی وەک نیویــۆرک و

میانــەڕەو بــوو).

نــاوە -دەدات ،نــەک میراتــی لۆڤیفــرە،

لــۆس ئەنجلــۆس) پێکبهێنــن ،تــا ڕادەیــەک

ئــەم خااڵنــەم لــەو ڕووەوە خســتە

کــە بەهــۆی خەباتــی بەردەوامەوەیــە

قــەرزاری کۆمەڵێــک دەســتکەوتی

پێشــچاو کــە ئەگــەر ئایدیــای مــاف لــە

لەســەر ئــەوەی چــی کەســێک کواڵێتیــی

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە شــارییەکانی

شــاردا جۆرێــک نوێبوونــەوەی بەســەردا

ژیانــی ڕۆژانــەی شــاریی دیــاری دەکات.

بەڕازیــل بــوون ،بەبــێ ئــەوەی کــە

هاتــووە ،هــەروەک چــۆن لــە دەیــەی

هەروەهــا ئــەو ڕاســتییە کــە شــتێکی

زۆربەیــان نــاوی لۆڤیفرەشــیان بیســتبێت.

کۆتاییــدا ڕوویــداوە ،ئــەوە میراتــی

وەک «بودجەداڕشــتنی هاوبەشــیخوازانە

تاکەتاکــەی ئەوانــە ،پــاش ســاڵەها خەبات

هزریــی لۆڤیفــرە نییــە کــە دەبێــت بــۆ

 ،»Participatory budgetingکــە تیایــدا

لەپێنــاو کێشــە تایبەتەکانــی خۆیــان

ڕوونکردنــەوەی ئــەو نوێبوونەوەیــە بــۆی

دانیشــتوانی ئاســایی شــار لــە ڕێگــەی

(بــێ ماڵوحاڵــی ،نۆژەنکردنــەوەکان،

بگەڕێینــەوە (هەرچەنــدە ئــەم میراتــە

بڕیاردانــی دیموکراســیانەی ڕاســتەوخۆی

گواســتنەوەکان ،کەوتنــە بــەر لێشــاوی

دەکرێــت گرنگیــش بیــت) ،ئــەوەی

خۆیانــەوە لــە تەرخانکردنــی بەشــەکانی

جیاوازیــی بەرامبــەر بــە هــەژاران و

لــە شــەقامەکاندا ،لــە نــاو هەنــاوی

بودجــەی شــارەوانییەکاندا بەشــداریی

جیــاکاری و ...هتــد) ،گەشــن بــەو

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە شــارییەکاندا

دەکــەن ،لــە ســەرمایەداری نێودەوڵەتیــدا،

ئەنجامــەی کــە چوارچێــوەی خەباتــە

ڕوودەدات زۆر لــەوە گرنگــرە .و لۆڤیفــرە

کــە بــە شــێوەیەکی هەڕەمەکییانــە

تایبەتەکانیــان وەک خەبــات لەپێنــاو شــار

وەک بیرمەندێکــی دیالەکتیکــی گــەورە

نیولیرباڵــی دەبێــت و لــە ســەرەتاکانی

بــە شــێوەیەکی گشــتی دیــاری دەکرێــن.

و ڕەخنەگــری نەمــری مۆدێلــی ژیانــی

دەیــەی

کاریگەرییــە

ئــەوان بیریــان لــەوە کــردەوە کــە

ڕۆژانــە بــە بــێ دوودڵــی هــاوڕا بــوو

کاولکەرەکــەی لەســەر ژیانــی ڕۆژانە زیاتر

پێکــەوە ئامادەگییەکــی زیاتریــان هەیــە

لەگەڵــی .بــۆ منوونــە ،ئــەو واقعییەتەی کە

بــووە ،بــۆ زۆرێــک لــە خەڵکــی کــە بــە

کــە جیاوازییــەک دروســت بکــەن بــە

ئاوێزانبوونــی نامــۆی بەنیولیبڕالیزمکردن و

دوای جۆرێــک وەاڵمدانــەوەدا دەگەڕێــن،

مەرجێــک بتوانن ئــەو بزووتنــەوە جیاوازە

بەدیموکراســیکردنی بەڕازیــل لــە دەیــەی

گەلێــک ئیلهامبەخــش بــووە .جێــی

بدۆزنــەوە کــە مۆدێلــی هاوشــێوەیان

1990دا بــووە هــۆی لەدایکبوونــی چەنــد

سەرســوڕمان نییــە کــە ئــەم دوو مۆدێلــە

هەیــە لــە شــوێنەکانی دیکــەدا .ئەمــە

بڕگەیــەک لــە دەســتووری بەڕازیلی ســاڵی

لــە پۆرتــۆ ئەلیگریــی بەڕازیلــدا پــەرەی

جۆرێــک هاوپەیامنێتــی نییــە لەگــەڵ

 2001لــە بــواری مــاف لــە شــاردا ،دەبێــت

ســەندووە ،کــە بــارەگای «کۆڕبەنــدی

ئایدیاکانــی لۆڤیفــرەدا بەڵکــو ڕێــک

هۆکارەکــەی بــۆ دەســەاڵت و گرنگیــی

کۆمەاڵیەتــی جیهانیــی» لێیــە.

لــەو ڕووەوەیــە کــە ئایدیاکانــی لۆڤیفــرە

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە شــارییەکان،

وەک منوونــەی دووەم ،کاتێــک لــە

وەک ئایدیاکانــی خۆیــان لــە بنەمــادا لــە

بەتایبــەت لــە بــواری نیشــتەجیبوون و

مانگــی جوونــی 2007دا جۆرەکانــی ئــەم

ســەر شــەقامەکان و گەڕەکەکانــی شــارە

لــە بەرەوپێشــردنی دیموکراسیســازیدا

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییانــە لــە کۆڕبەندی

نەخۆشــەکانەوە هەڵقواڵبــوون .بۆیــە لــە

184
No.(70 - 71) December .2018

بەرەوپێشــەوەچوونی

1990ەوە

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
ژمارە ( )70 - 71ساڵی پانزەیەم

کۆبوونــەوەی کۆتاییــدا ،وا باســکراوە

بــۆ شــێوازی وەاڵمدانــەوەی ئــەو هــاوار

کــە بزووتنەوەکانــی مــاف لــە شــاردا

و داواکارییــە دەتوانێــت مۆدێلێکــی

(هەرچەنــدە بــە ئاڕاســتەگەلی جیــاواز)،

ئیلهامبەخــش بێــت بــۆ ئێمــە.

لــە زۆرێــک لــە شــارەکانی سەرتاســەری

لۆڤیفــرە بــە تایبــەت پــاش خوێندنــەوەی

جیهانــدا چاالکــن.

کۆمۆنــەی پاریــس ،کــە لــە ســاڵی

بۆیــە لێگــەڕێ بــا لەســەر ئــەو خاڵــە

1965دا باڵوکرایــەوە (بەرهەمێــک کــە تــا

ڕێــک بکەویــن :ئایدیــای مــاف لــە

ڕادەیــەک لــە ژێــر کاریگەریــی تێزەکانــی

شــاردا ،لــە بنەڕەتــدا هەڵقــواڵوی

هەڵوێســتگەراکاندا بــوو ســەبارەت بــەم

مۆدێلــەکان و توانــا جیاوازەکانــی

بابەتــە) ،بــۆی دەرکــەوت کــە بزووتنــەوە

ڕۆشــنبیری نییــە (هەرچەنــدە هــەروەک

شۆڕشــگێڕییەکان ،نــەک هەمیشــە،

دەزانیــن زۆرێــک لــەم ئاڕاســتانە

چەندەهــا جــار مەقامێکــی شــاریی

بوونیــان هەیــە) .ئــەم بزووتنەوەیــە لــە

پەیــدا دەکــەن .ئــەم کێشــەیە هــەر زوو

شــەقامەکان و گەڕەکەکانــەوە ،وەک

ئەویــان خســتە بــەر دژیەکــی لەگــەڵ

هاوارێــک بــۆ یارمەتیــدان و بژێویــی

پارتــی کۆمۆنیســت کــە بــاوەڕی وابــوو

خەڵکــی ســەرکوتکراوی ئــەم ڕۆژگارە

پرۆلیتاریــای ســەقاڵ بــە کارکــردن لــە

پــڕ لــە بێهیواییــە ســەری هەڵــداوە.

کارگــە ،هێــزی پێشــەنگی گۆڕانکاریــی

کەواتــە چۆنچۆنــی ئەکادیمییــەکان و

شۆڕشــگێڕانەیە .گومانــی تێــدا نییــە

ڕۆشــنبیرانی (ئۆرگانیــک و نەریتــی،

کــە لۆڤیفــرە بــە باڵوکردنــەوەی تێزێــک

هــەروەک چــۆن گرامشــی جەختــی

دەربــارەی مــاف لــە شــاردا لە مەڕاســیمی

لەســەر دەکاتــەوە) ،وەاڵمــی ئــەم هــاوار

بەرزڕاگرتنــی ســەدەمین ســاڵیادی

و داواکارییــە دەدەنــەوە؟ لێرەدایــە کــە

باڵوبوونــەوەی ســەرمایەی مارکــس،

تاوتوێکردنــی شــێوازی وەاڵمدانــەوەی

نیــازی ورووژاندنــی بیرکردنــەوەی بــاوی

لۆڤیفــرە ســوودی هەیــە -نــەک ئــەوەی

مارکسیســتی هەبــوو ،کــە هیــچ کات

کــە وەاڵمەکانــی لوڤیفــرە پالنگەلێکــی

گرنگییەکــی ئەوتــۆی بــە شــار نەدابــوو لە

پێشــوەختە ئامــادە بکــەن (دۆخــی ئێســتا

ســراتیژییەتی شۆڕشــگێڕیدا ،هەرچەنــدە

زۆر جیــاوازە لەگــەڵ دەیــەی  1960و

لــە مێــژووی ئــەم ڕەوتــەدا کۆمۆنــەی

شــەقامەکانی مۆمبــای ،لــۆس ئانجێلــۆس،

پاریــس وەک ڕووداوێکــی ســەنتەریی

ســاوپاولۆ و جۆهانســبێرگ زۆر جیــاوازن

بەئەفســانەکراو

()mythologized

لەگــەڵ پاریــس) ،بەڵکــو لەبەرئــەوەی کە

هەنــگاوی دەنــا.

مێتۆدێکــی دیالێکتیکــی ئــەو لــە بــواری

لۆڤیفــرە لــە ســەرتاپای دەقەکەیــدا بــە

توێژینــەوەی ڕەخنەگرانــەی هەمیشــەییدا

گەڕانــەوە بــۆ «چینــی کرێــکار» وەک

تێزەکەی ئەو وێنەی
دۆخێک دەکێشێت
کە تیایدا وەها
«تەقینەوەیەک»
نەک تەنیا ئەگەری
ڕوودانی هەیە ،بەڵکو
حەتمیشە (لۆڤیفرە
خۆی ڕۆڵێکی
بچووکی گێڕا لە
ڕووداوەکانی ٦٨ی
پاریس لە ناوچەی
نانتێر کە دەکەوێتە
خۆرئاوای شاری
پاریسەوە)
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Antonio Gramsci

ئــەم باباتــە جێــی مشــتومڕە کــە بەشــی
گــەورەی چەپــی نەریتیــی لــە پشتبەســن
بــە توانــا شۆڕشــگێرییەکانی بزووتنــەوە
شۆڕشــگیڕییە شــارییەکاندا کێشــەی
هەیــە .ئــەم بزووتنەوانــە زۆرجــار وەک
هەوڵگەلێکــی تــەواو ڕیفۆرمخوازانــە
لەســەر بابەتــە دیاریکــراوەکان (نــەک
سیســتمییەکان) پشــتگوێ دەخرێــن و
کەواتــە نــە بــە شۆڕشــگێڕی هەژمــار
دەکرێــن و نــە بــە بزووتنەوەگەلــی
ڕەســەنی چینایەتــی.
کەوابــوو

لەنێــوان

هەڵوێســتگەرایانەی

گفتوگــۆی
لۆڤیفــرە

و

کاری ئــەو دەســتەیە لــە ئێمــە کــە
ئێســتاکە بــە دوایــدا دەگەڕێیــن ،کــە
مــاف لــە شــاردا لــە گۆشــەنیگایەکی
شۆڕشــگێڕانەوە تەماشــا بکەیــن ،نــەک
لــە گۆشــەنیگایەکی ڕیفۆرمخوازانــەوە،
پەیوەندییــەک بوونــی هەیــە .بەهەرحــاڵ،
لۆجیکــی هەڵوێســتگەرایی لۆڤیفــرە
کارەکتــەری گۆڕانــی شۆڕشــگێڕانە بــە

شــێوەیەکی چەقبەســتوو لــە یەک شــوێن.

شــێوەیەکی تەلویحــی دەیگــوت کــە

ئەمــە تێزێکــە کــە مــن بــەردەوام هــاوڕا

چینــی کرێــکاری شۆڕشــگێڕ پێکهاتــووە

بــووم لەگەڵــی (تەنانــەت پێــش ئــەوەی

لــە کرێکارانــی شــاریی نــەک تەنیــا

کــە لۆڤیفــرە بخوێنمــەوە) ،و هەوڵەکانــی

کرێکارانــی کارگــە .ئــەو دواتــر بــۆی

دواتــر لــە کۆمەڵناســیی شــاردا (لــە

دەرکــەوت کــە ئەمــە جۆرێکــی تایبەتــە

هەموویــان گرنگــر بەرهەمەکانــی

لــە فۆرمبەندیــی چینایەتــی :دابەشــبوو

یەکێــک لــە قوتابیانــی پێشــوو بــەاڵم

و پارچەپارچــە ،خاوەنــی ئامانــج و

جیــاواز لــە لۆڤیفــرە ،ئەویــش مانوێــل

پێداویســتی چەندالیەنــە ،زۆرجــار

کاســتلز بــوو کــە جەخــت لەســەر

جــوواڵو ،نائۆرگانیــک و گــۆڕاو ،نــەک بــە

ئەمــە دەکاتــەوە) .بــەاڵم تــا هەنووکــەش
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لــە ســەردەمی ئێمــەدا گرنگییەکــی
دووهێنــدەی پەیــدا کــردووە .لــە بەشــی
گــەورەی جیهانــی ســەرمایەداریی
پێشــکەوتوودا کارگــەکان یــان لەناوچــوون
و یــان ئەوەنــدە بچــووک بوونەتــەوە کــە
چینــی کرێــکاری پیشەســازی کالســیکی
بــە تەواوەتــی کەمکردۆتــەوە .کاری
پــڕ لــە گرنگــی و بــەردەوام ڕوو لــە
پەرەســەندنی دروســتکردن و ژیانــی
شــاریی بــە چەشــنێکی ڕوولەزیادبــوو بــە
هــۆی کاری دوور لــە ئاسایشــی پیشــەیی،

زیاتــر دابەشــکراو و بــە حەقدەســتی

Michel Foucault

کــەم و ڕێکنەخــراو ئەنجــام دەدرێــت.
وەک دەگوترێــت «پریکاریــا »Precariat
بۆتــە

ئەڵتەرناتیڤــی

پرۆلیتاریــای

نەریتیــی .ئەگــەر بڕیــارە بزووتنەوەیەکــی
شۆڕشــگێڕی لــە ســەردەمی ئێســتادا
بوونــی هەبێــت ،النیکــەم لــەم بەشــەی
جیهانــدا (بــە پێچەوانــەی چیــن کــە لــە
حاڵــی بەپیشەســازیبووندایە) ،دەبێــت
پشــت بــە «پریکاریــا»ی جێمشــتومڕ
و ڕێکنەخــراو ببەســرێت .پرســیاری
سیاســیی گرنــگ ئەوەیــە کــە چــۆن وەهــا
گروپگەلێکــی جیــا دەتوانرێــت لــە نێــو
هێزێکــی شۆڕشــگێڕانە خۆڕێکبخــات.
بەشــێک لــە ئەرکــی ئێمــە تێگەشــتنە
لــە ســراکچەر و رسوشــتی هــاوارەکان و
داواکارییەکانــی ئــەوان.
دڵنیــا نیــم کــە وەاڵمــی لۆڤیفــرە بــۆ
خەونــی پۆســتەری ئیکۆلۆژیســتەکان
دەکـرا چــی بێــت .ڕەنگــە وەک مــن ئــەم
دیــدگا الســارانەیە بزەیەکــی بخســتایە

کردبــوو ،هــەر زوو دیارنەمــا و ناکرێــت

پاریســییەکان بــە بــێ ئــاوی بۆریــی

ســەر لێــوی ،بــەاڵم تێزەکــەی ئــەو

ســەرلەنوێ دروســتیش بکرێتــەوە .مــن

لــە دۆخێکــی خراپــی نیشــتەجێبوون

ســەبارەت بــە شــار ،لــە مــاف لــە شــاردا

هــاوڕام لەگــەڵ ئــەم ئەنجامــە و تەنانــەت

(کــە لــە زســتانەکاندا دەبەســتێت و لــە

تــا کتێبەکــەی ســەبارەت بــە شۆڕشــی

جەختــی زیاتــر لەســەر ئــەوە دەکەمــەوە،

هاوینانــدا لــە تــاو گەرمــا دەکــواڵن) لــە

شــاریی ( ،)1970ئــەوە ئاشــکرا دەکات

چونکــە لۆڤیفــرە دۆخــی بەدبەختانــەی

کۆمەڵێــک گەڕەکــی ڕوو لــە لەناوچوونــدا

کــە ئــەو ڕەخنــەی لەســەر نۆســتالیژیای

ژیانــی جەماوەرکانــی لــە بەشــێک لــەو

دەژیــان و ئــەو هەنــگاوەی کــە دەبــوو

ئــەو پۆســتەرە ســەبارەت بــە شــارگەراییە

شــارانەی کــە جێــی بایەخــی ئــەو بــوون

ئەنجــام بدرێــت النیکــەم لــە دەیــەی

کــە هیچــکات بوونــی نەبــووە ،چونکــە

لــە ڕابردوودا (وەک شــارەکانی ڕێنسانســی

1960ەوە بــە ئاڕاســتەی چاکســازی

ئەنجامەکــەی لۆڤیفــرە کــە منیــش هاوڕام

ئیتاڵیــا لــە تۆســکانی) ،شــینەکردۆتەوە.

دەگیرایەبــەر .بابەتەکــە ئەوەبــوو کــە

لەگەڵــی ئەوەبــوو شــارێک کــە ئێمــە

ئــەو ســەبارەت بــەم واقعییەتــە شــتێکی

ڕێکخســتنی ئــەو کارە بیرۆکراســییانە

ســەردەمانێک دەمانناســی و وێنامــان

نەنووســی کــە لــە 1945دا بەشــی گەورەی

بــوو کــە دەوڵەتــی دەســتێوەردەری
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چەمکی هێترۆتۆپیا
()heterotopia
لە الی لۆڤیفرە
(کە جیاوازییەکی
ڕیشەیی هەیە
لەگەڵ ئەم چەمکەدا
لەگەڵ فۆکۆ)،
وێنەی سەرتاکانی
کۆمەڵێک شوێنی
شارییە کە تیایدا
«حاڵەتێکی جیاواز»،
نەک تەنیا گونجاو،
کە بناغەیەکە بۆ
پێناسەی ڕێڕەوە
شۆڕشگێرییەکان
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فەڕەنســا ئەنجامیــدان ،بەبــێ هیــچ جــۆرە

بیرکردنــەوەی ئــەودا لەمــەڕ پرســیاری

ئەنجامێکــی دیموکراســیانە ،یــان کەمرتیــن

گشــتگیرتی مافــی بەرهەمهێنانــی شــوێن

وێناکردنــی شــادیهێنەر ،و تەنیــا نەخــش

()1974دا فۆڕمــی گــرت.

و نیگارێــک بــوو لەســەر ڕێوڕەســمە

کەمڕەنگبوونــی دابەشــبوونی شــاری

تایبەتــە چینایەتییــەکان و دەســەاڵت لــە

و گونــدی بــە خێراییەکــی جیــاواز لــە

دیمەنێکــی فیزیکیــی شــاردا.

سەرتاســەری جیهانــدا پێشــکەوتووە،

لۆڤیفــرە هەروەهــا بــۆی دەرکــەوت

بــەاڵم دوودڵــی هەڵناگرێــت کــە بــە

کــە پەیوەندیــی شــاری و الدێــی یــان

هەمــان ڕێــگادا دەڕوات کــە لۆڤیفــرە

وەک ئینگلیــزەکان دەڵێــن شــار و گونــد

پێشــبینیی کردبــوو .شارنشــینیی شــڵەژاوی

بــە شــێوەیەکی بنەڕەتــی گۆڕانکاریــی

واڵتــی چیــن ئێســتاکە لــە بەرامبــەر

بەســەردا هاتــووە .ئــەو تێگەشــت

چاوامناندایــە ،ڕێــژەی دانیشــتوانی ناوچــە

کــە جوتیارانــی نەریتیــی لەناوچــوون و

گوندنشــینەکان لــە ()74%ـــەوە لــە

گونــدەکان دەبوونــە شــاری ،هەرچەنــدە

ســاڵی  1990بــۆ نزیکــەی ( )50%لــە

بــەو جــۆرەی دیکــە کــە تێڕوانینــی

2010دا کــەم بوویــەوە و دانیشــتوانی

مەرسەفگەرایانــەی نــوێ بەرامبــەر بــە

چانــگ کینــگ لــە مــاوەی نیــو ســەدەی

رسوشــت دەیخســتەڕوو (لــە پشــووەکانی

دواییــەدا تــا  30ملیــۆن کــەس زیــادی

کۆتایــی هەفتــە و ئاسایشــی گونــدەکان

کــرد .هەرچەنــدە زۆرێــک لــە ناوچــە

تــا کەنــارە ســەوز و پاککــەرەوەکان)

ســەکەنییەکان لــە ئابووریــی جیهانیــدان

و تێڕوانینــی ســەرمایەدارانە ،دیــدگای

کــە ئــەو پڕۆســەیە تیایانــدا زۆر کامڵــر

بەرهەمگەرایانــە بــەرەو خســتنەڕووی کااڵ

بــووە ،بۆیــە ئاپــۆڕای خەڵکــەکان

کشــتوکاڵییەکان لــە بــازاڕە شــارییەکاندا،

بــە شــێوەیەکی ڕوولەزیادبــوو لــە

کــە بەرامبــەر بــە کشــتوکاڵی لەخۆڕازیــی

چوارچێــوەی دڵەڕاوکێــکان و پەســتانەکانی

کشــتوکاڵکاران بــوو .ســەرەڕای ئەمــەش،

ژیانــی بەشــارییبوودا تواونەتــەوە.

ئــەو پێشــبینیکەرانە بــۆی دەرکــەوت

لێــرەدا

کــە ئــەم پرۆســەیە «گلۆبــاڵ دەبێــت»

بانگەشــەی مــاف لــە شــار لــە ڕاســتیدا

و لــە وەهــا بارودۆخێکــدا بابەتــی مــاف

بانگەشــەی شــتێکە کــە ئیــدی بوونــی

لــە شــارداج(وەک حاڵەتێکــی دیاریکــراو

نییــە (ئەگــەر بەڕاســتی هیچــکات بوونــی

یــان ئامانجێــک کــە قابیلــی پێناســەی

هەبووبێــت) .جگــە لــەوەش ،مــاف

دیاریکــراو بێــت) دەبــوو ڕێــگا بــەرەو

لــە شــاردا (دال)ێکــی خاڵییــە .هەمــوو

پرســیارێکی ناڕوونــر ســەبارەت مافــی

شــتێک بەســراوەتەوە بــە وەی کــە چــی

ژیانــی شــاریی وااڵ بــکات ،کــە دواتــر لــە

(مەدلول)ێــک تیایــدا دابرنێــت .چاالکانــی
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بابەتێــک

دێتەپێشــەوە:

بەشــی دارایــی و دروســتکردن دەتوانــن

شــاریی وەک ئامانجێکــی خــۆی بکاتــەوە

ئــەو شــتەن کــە بەرهەمیــان هێنــاوە

بانگەشــەی ئــەوە بکــەن و بــێ دڕدۆنگــی

ناتوانێــت بەرجەســتە ببێــت.

و یەکێــک لــە بانگەشــەکانی ئــەوان

مافــی خۆشــیانە .بــەاڵم لــە بەرامبــەردا

هــەروەک چــۆن لۆڤیفــرە بەتەواوەتــی

مافێکــی لەخۆنامۆبــووە بــۆ دروســتکردنی

ماڵبەکۆڵــەکان و کۆچــەرە نایاســاییەکان

دەیزانــی کــە مێــژووی کۆمۆنــەی

شــارێک لەســەر بنەمــای خواســتە

چــۆن دەتوانــن مــاف پیــادە بکــەن .ئێمــە

پاریــس ،سۆســیالیزم ،کۆمۆنیــزم یــان

دەروونییەکانیــان ،ئێمــە دەگەیــن بــە

بــە ناچــار لــە بەرامبــەر ئــەو پرســیارەداین

هــەر پەیوەســت بــەم بابەتــە ئانارشــیزم

سیاســەتی شــارێک کــە واتــادار بێــت.

کــە مافــی چ کەســانێک دەبــێ دانــی

لــە یــەک شــاردا مەحاڵــە .زۆر ســادە

وا دەردەکەوێــت کــە لۆڤیفــرە دەڵێــت

پێــدا برنێــت ،و لــە هەمــان کاتــدا وەک

پەرچەکــرداری هێــزە بۆرژوازییــەکان

«ڕەنگــە شــار مردبێــت» ،بــەاڵم «بــژی

مارکــس لــە ســەرمایەدا پێداگریــی لەســەر

گەمارۆدانــی شــار ،بڕینــی هێڵەکانــی

شــار!».

دەکات «دەســەاڵت چارەنووســی مافــی

خســتنەڕوو و برســیکردنییەتی ،ئەگــەر

کەوابــوو ئایــا بەدواداچوونــی مــاف بــە

بەرامبــەر دیــاری دەکات» :پێناســەی

دەســتدرێژیی ســەربازی ئەنجــام نــەدەن

شــار بەدواداچوونــی خەونێکــە؟ گومانــی

مــاف خــۆی بابەتــی خەبــات لەســەرکردنە

و هەمــوو ئەوانــەش کــە بەرگــری

تێــدا نییــە کــە لەســەر بنەمــای واتــا

و ئــەم خەباتــە دەبێــت هــاوکات

دەکــەن ،ڕووبــەڕووی کوشــتنی بەکۆمــەڵ

فیزیکییەکــەی وەهایــە .بــەاڵم خەباتــە

لەگــەڵ خەبــات بــۆ ڕەنگدانــەوەی

نەکەنــەوە (هــەروەک چــۆن لــە ســاڵی

سیاســییەکان ،بــە هەمــان ئەنــدازەی

مــاددی ئــەودا بــەرەو پێشــەوە بــڕوات.

1871دا لــە کۆمۆنــەی پاریســدا ڕوویــدا).

کــردار ،لــە ڕێگــەی ئایدیاکانــەوە

شــاری نەریتیــی لــە الیــەن پەرەســەندی

بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە دەبێت

ڕۆحیــان بــە بــەردا دەکرێــت .گروپــە

دەســەاڵتی ســەرمایەدارانەوە کــوژراوە،

ڕوو لــە شــار وەرگێڕیــن وەک شــوێنی

ئەندامەکانــی هاوپەیامنیــی مــاف

ئــەو شــارە دەبێتــە قوربانیــی نیــازی

پەروەردەکردنــی ئایدیــاکان ،ئایدیالــەکان

بەشــاردا ،کــە پێهاتــوون لــە کرێنشــینانی

لەبننەهاتــوو بــۆ بابەتــی زیــادەی

و بزووتنــەوە شۆڕشــگێڕییەکان .تەنیــا

کەمدەرامــەت لــە نێــو کۆمەڵــە ڕەنــگ

کۆکردنــەوەی ســەرمایە لەپێنــاو گەشــەی

ئەوکاتــەی کــە سیاســەت ســەرنجی خــۆی

پێســتە جیاوازەکانــدا کــە بــۆ ئــەو جــۆرە

بێپایــان و پێچاوپێچــی شــاردا؛ بــەدەر

لەســەر بەرهــەم و بەرهەمهێنانــەوەی

لــە پێشــکەوتن خەبــات دەکــەن کــە حــەز

لــە پێشــهاتە کۆمەاڵیەتــی و ژینگەیــی و

ژیانــی شــاریی وەک پرۆســەیەکی

و خواســتەکانیان دەهێنێتــە دی؛ ئــەو

سیاســییەکەی .لوڤیفــرە دەڵێــت :ئەرکێکی

ســەنتەریی کار کــە دڵــی شــۆڕش

بــێ ماڵوحااڵنــەی کــە بــۆ مافەکانیــان

سیاســیی خەیاڵکــردن و نوێکردنــەوەی

لەوێــوە لێــدەدات ،ئامادەبوونــی خەباتــە

ســەبارەت بــە ســوودمەندبوونیان لــە

تــەواو

دژەســەرمایەدارییەکان کــە توانــای

شــوێنی نیشــتەجێبوون و خزمەتگوزارییــە

جیــاوازی شــار پەیوەســت بــە شــڵەژانی

گۆڕانکاریــی ڕادیکااڵنــەی ژیانــی شــارییان

ســەرەتاییەکانی خەبــات دەکــەن؛ الوانــی

کڵپەســەندووی شــێتی ســەرمایەیەکە کــە

هەیــە ،ئــەوکات ئەگــەری ســەرهەڵدانی

 LGBTQڕەنــگ پێســتە جیــاوازەکان

جیهانــی و شــاری بێــت .بــەاڵم ئــەم شــارە

دەبێــت .تەنیــا ئــەو کاتــەی کــە تێبینیــی

بــە ئامانجــی گەشــن بــە مافەکانیــان

بەبــێ ســەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکــی

ئــەوە بکرێــت کــە ئەوانــەی ژیانــی

بــۆ ســوودمەندبوونیان لــە شــوێنە

بەهێــزی دژەســەرمایەداری کــە جەخــت

شــارییان بەدیهێنــاوە و بەردەوامیشــی

پارێــزراوە گشــتییەکان خەبــات دەکــەن.

لەســەر گۆڕانکاریــی ژیانــی ڕۆژانــەی

پێدەبەخشــن بانگەشــەکارانی ســەرەکیی

لــەو پالتفۆرمــە سیاســییە هاوبەشــەدا

دروســتکردنی

جۆرێکــی
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هێرنی لۆڤیفرە؛ ڕەخنەگری نەمری مۆدێلی ژیانی ڕۆژانە
کــە بــۆ نیویۆرکیــان ڕەنگڕێــژ کردبــوو،

سیاســییەکاندا ڕەنگدانــەوەی دەبێــت.

هەڵوێســتگەراکان بــوو ،بەڵکــو هــاوڕا

هاوپەیامنیــی بــە دوای پێناســەیەکی

شــاری خــودا ،شــار لــە بەرزییــەوە،

بووبێــت لەگەڵیــان -ئەوەیــە کــە تاوەکــو

ڕوونــر و بەرفراوانــردا دەگــەڕا کــە نــەک

پەیوەندیــی نێــوان شــار و هاواڵتیبــوون

ئێســتا پراکتیکگەلێکــی جۆراوجــۆر لــە نــاو

تەنیــا توانای دەستڕاگەشــتنی ڕاســتەقینەی

-شــار وەک ئوبێکتێکــی خواســتی شــاری

شــاردا بوونیــان هەبــووە کــە خۆیــان پــڕ و

بــە کایــەی گشــتیی هەیــە ،بگرە ســەرەڕای

یۆتۆپیایــی ،لــە شــێوەی شــوێنێکی جیــای

لێوانلێــون لــە توانــای ئەڵتەرناتیــڤ.

ئــەوەش بگــەن بــەو دەســەاڵتەی کــە

وابەســتەبوونی نــاو نەزمــی شــوێنیی-

چەمکــی هێتێرۆتۆپیــا ()heterotopia

کایەگەلێکــی هاوبەشــی نوێــش بــۆ

کاتیــی هەمیشــە گــۆڕاودا– هەمــووی

لــە الی لۆڤیفــرە (کــە جیاوازییەکــی

بەکۆمەاڵیەتیکــردن و کــردەی سیاســیی

واتایەکــی سیاســی بــە شــار دەبەخشــێت

ڕیشــەیی هەیــە لەگــەڵ ئــەم چەمکــەدا

بخوڵقێنــن .زاراوەی «شــار» مێژوویەکــی

کــە خەیاڵکردنێکــی سیاســیی بەهێــزی

لەگــەڵ فۆکــۆ) ،وێنــەی ســەرتاکانی

ئایکۆنیــک و ســیمبولیکی هەیــە کــە

پێویســتە .بــەاڵم ئــەو خاڵــەی کــە

کۆمەڵێــک شــوێنی شــارییە کــە تیایــدا

بــە قووڵــی لەنێــو بەدواداچوونــی واتــا

لۆڤیفــرە مەبەســتییەتی -نــەک قــەرزداری

«حاڵەتێکــی جیــاواز» ،نــەک تەنیــا
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گونجــاو ،کــە بناغەیەکــە بــۆ پێناســەی

مدیســۆن ،ڤیسکانســین و ئێســتا پارکــی

شــێوەیەکی داینامیکــی دەکرێــت پــەی

ڕێــڕەوە شۆڕشــگێرییەکان .ئــەم «حاڵەتــە

زاکوتــی نیویۆرکــدا بینیومانــە .ئیــدی

بــە «جیاوازیــی ئیســۆتۆپی-هێتێرۆتۆپی»

جیاواز»ـــە ،تــەواو بەهــۆی بەرنامەیەکــی

چۆنچۆنــی و چیــر لــە کــوێ دەتوانیــن

بربێــت ...گروپــە ئەنۆمییــەکان شــوێنە

هوشــیارانەوە نەهاتۆتــە بەرهــەم ،بەڵکــو

کۆببینــەوە تاوەکــو هاوارەکامنــان و

هێتێرۆتۆپیکــەکان دروســت دەکــەن

بــە شــێوەیەکی تایبەتــی هــەروەک چــۆن

داواکارییەکامنــان دەرببڕیــن؟

کــە دواجــار پراکسیســی زاڵ دەســت

خەڵکــی هــەوڵ دەدەن واتایــەک بە ژیانی

بــەاڵم لــەم خاڵەدایــە کــە ڕۆمانتیســیزمی

دەگرێــت بەســەریدا».

ڕۆژانەیــان ببەخشــن ،کــردە و هەســت

شۆڕشــگێڕانەی شــاریی کــە زۆرێــک

لۆڤیفــرە هێنــدە ئــاگاداری توانــا و

و تێگەشــتنیان ئــەوەش بەدیدەهێنێــت.

ئێســتا دەیدەنەپــاڵ لۆڤیفــرە و ئــەو

هێــزی مێتــۆدە بااڵدەســتەکان بــوو کــە

شــوێنگەلێکی

بــە ئەوینــداری دەزانــن لــە بەرامبــەر

بــۆی دەرکــەوت دوائــەرک بریتییــە

هێتێرۆتۆپیایــی لــە هەمــوو شــوێنەکاندا

بەهێزیــی تێگەشــتنی ئــەو بــۆ

لــە لەنــاو بردنــی ئــەو میتۆدانــە

بەرهەمدەهێنێــت .نابێــت چاوەڕیــی

واقعییەتەکانــی ســەرمایەداری و هێــزی

لــە ڕێگــەی بزووتنەوەیەکــی زۆر

ئــەوە بکەیــن کە شۆڕشــێکی گــەورە وەها

ســەرمایە تێکدەشــکێت .ســاتەکانی

بەرفرانــی شۆڕشــگێڕانەوە .تێکــڕای

شــوێنگەلێک بەرهــەم بهێنێــت .تیــۆری

خەونــە ئەڵتەرناتیڤــەکان لەخــۆوە بــە

سیســتمی کەڵەکەکردنــی هەمیشــەیی

بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی لۆڤیفــرە

خێرایــی لــە گــوزەردان و ئەگــەر لــە

ســەرمایەداریی

لەگــەڵ

نەزمێکــی لنگاوقووچــە :خۆورووژێنەریــی

ســەرچاوەکەوە ڕێگــری لێنەکرێــت ،بــێ

ســرەکچەرە چینایەتییــە ســوودوەرگرەکان

لــە ســاتی «هەڵقــواڵن»دا بەدیدێــت؛

دوودڵــی ســەرهەڵدەدەن (هــەروەک

و دەســەاڵتی دەوڵەتــی دەبێت داڕمێرنێت

کاتێــک کــە گروپــە هێتێرۆتۆپیاییــە لێــک

چــۆن لۆڤیفــرە لــە شــەقامەکانی پاریســی

و بگۆڕدرێــت .بانگەشــەی مــاف لــە

جیــاکان ،لەپــڕ و هەرچەنــدە بــۆ ســاتێکی

 68بــە چــاوی خــۆی دەیبینــی) .هــەر

شــاردا یــەک ڕێــگا و وێســتگەیەکە لەســەر

تێپــەڕ ،پــەی بــە پێویســتییەکانی کــردەی

ئــەو بابەتــە ســەبارەت بــە شــوێنە

ڕێــگای ئــەو ئامانجــە .هیــچ ئامانجێــک

بەکۆمــەڵ بــۆ خوڵقاندنــی شــتێک بــە

جیــاوازە هێتێرۆتۆپیکەکانیــش ڕاســتە کــە

خــۆی لــە خۆیــدا ناتوانێــت بوونــی

شــێوەیەکی لەبنەڕەتــدا جیــاواز دەبــەن.

زەمینەیەکــی لەبــارە بــۆ بزووتنــەوەی

هەبێــت ،هەرچەنــدە بــە شــێوەیەکی

لۆڤیفــرە بــە هەوڵــدان لەپێنــاو

شۆڕشــگێرانە .لە شۆڕشــی شــاردا ئەو هەر

پلەبەپلــە وەهــا دەردەکەوێــت کــە

ســێنتڕالیزەبووندا ،ئامــاژە بــەم لــەدەوری

پشــتی لە ئایدیــای هێتێرۆتۆپیا (پراکتیســە

یەکێــک لــە گونجاوتریــن ڕێگاکانــە کــە

یەکخڕبوونەوەیــە دەدات .ســەنتەربوونە

شــارییەکان) نەکــرد .ئــەم ئایدیایــە نــەک

دەبــێ بیگرینەبــەر.

نەریتییەکــەی شــار لەناوچــووە .بــەاڵم

ئەڵتەرناتیڤێــک بــۆ تاکئاســتی «ئیزۆتۆپــی

شــەوق و زەوقێــک بــۆ دووبارەبوونــەوەی

- »isotopyوەک نەزمێکــی شــوێنیی

بوونــی هەیــە ،کــە چەندیــن جــار

تەواوکــراو و ئەقاڵنیبــووی ســەرمایەداری

پێشــهاتەگەلێکی بەرفراوانــی سیاســیی

و دەوڵــەت -بەڵکــو لەبەرامبەریــدا

بەدیدەهێنێــت ،هــەروەک چــۆن بــەم

دەوەســتێت و هەروەهــا هاوشــانە لەگەڵ

دواییــە لــە مەیدانەکانــی قاهیــرە،

شــاری یۆتۆپیــادا وەک ئارەزوویەکــی

مەدریــد ،ئەســینا ،بارســیلۆنا و تەنانــەت

ڕوونکــەرەوە .ئــەو دەیگــوت تەنیــا بــە

وەهــا

پرۆســەیەک

هاوشــان
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