د .ئازاد حەمە

(*)

موریس بالنشۆ
هزرەڤانیكردن بە بێدەنگی

دەمێــك وەختــە مەراقــی دۆزینــەوەی

تێكســتەكانی بالنشــۆوە تایبەتــن .واتــە

گــەڕان و هەمیــش لەبەرئــەوەی ژیــان

کاتێکــی شــیاوین بــۆ ئەنجامدانــی

بالنشــۆ بەرامبــەر بــە پەرتبوونــی هزرمــان

لەنــاو ئــەم جــۆرە كۆمارانــەدا ئاكتیڤــە

توێژینەوەیەكــی فەلســەفی لەســەر

و بەرامبــەر بــەو شــتەش كــە زۆرجــار

ئەمــە كارێکــی وەهــا دەكات دەربازبــوون

و

هــزری خــۆی لــە كارە ئەدەبییەكانیــدا

یــان هاتنــەدەرەوە لــە ئەســتەمیدا بێــت.

تیۆریزەكــەری ئەدەبــی فەڕەنســی

ناداتــە دەســتەوە بەرپرســیارە .هــەر

ئەگەرچــی جووڵــەش لەنــاو ئــەم جــۆرە

موریــس بالنشــۆ ()Maurice Blanchot

بۆیــەش بــە پێویســتی دەزانیــن بپرســین:

كۆمارانــەدا ئاكتیڤــە ،وەلــێ جووڵــەكان

 .)(1بــۆ ئێمــە ئــەم الیەنــە كــە

چــۆن دەكرێــت ڕەفتــار لەتــەك هــزری

مامەڵــە لەتــەك كارەكتــەرە پاســیڤەكاندا

نەدەچــووە خانــەی ئەســتەمییەوە

هزرەڤانێكــدا بكرێــت كــە بــە بێدەنگــی،

دەكــەن و تێڕامانــی هیچگــەرا و

لەوێــڕا چەقــی بەســتبوو كــە كــەی

بــە سســتی ،بــە هێمنــی و هیچگەراییانــە

هەســتپەرتانە لــە ناخــی شــتەكان ،لــە

دەشــێت ،لــە خوێندنــەوەی تێكــڕای

ڕووداو و گێڕانــەوەكان دەهۆنێتــەوە و

ناخــی گێڕانەوەكانــدا ،دەســازێنن .ئەمــە

كارەكانــی ئــەم بیرمەنــدە تیۆریزەكــەرە

لــە ڕێگەیانــەوە هزرەڤانــی پیــادەدەكات؟

بــە خــۆی ئــەو لەكیســچوونەیە كــە

ئەدەبییــە ببینــەوە .كارەكانــی بیرمەنــدی

یــان بــە مانایەکــی دیکــە ،چــۆن دەشــێت

لەوێنــدەرێ ،لــە كۆمــاری هزریاریــی

ناوب ـراو ،كــە تــا ســااڵنێك ،ئێمــەی دیلــی

مامەڵــە لــە تــەك هزرەڤانــی ئەدەبــی

بالنشــۆدا،

ببیرنێتــەوە.

خــۆی كردبــوو نەدەكــرا دەســتبەرداری

و تیۆریزەكەرێكــی ئەدەبیــدا بكرێــت

لەبەرئــەوەی تێكســتەكانی بالنشــۆ

بیــن بێئــەوەی گەشــتی خۆمــان لەنــاو

کــە هزرێكــی خوێنســارد و لەســەرخۆ

شــوێنێكن بــۆ بەدەســتهێنانی شــتە

دااڵنەكانــی كۆمــاری بیــری بالنشــۆدا

و پەرتــی خوڵقانــدووە؟ بــە دڵنیاییــەوە

لەكیســچووەكان.

وەكیرتیــش،

كارێكــی لــەو جــۆرە شــتێكی ئاســان

بــۆ زیاتــر ڕاڤەكردنــی ئــەوەی الی

دیلبوونــی ئێمــە لەنــاو كۆمــاری بیریاریــی

نییــە و ئێمــەش لەنــاو ئــەو نائاســانییەوە

ســەرەوە گوتــرا ،هێــا بــۆ ئــەوەش

بالنشــۆدا جــۆرە جەختكردنێــك بــوو

ســەردەردێنین و گوتــن لەمــەڕ هــزری

دەكەیــن كــە ئــەدەب لەســەر دەســتی

لەســەر خوالنــەوە لەنــاو هزرێــك پــڕ لــە

موریــس بالنشــۆ ،لێــرە و دواتریــش،

بالنشــۆ دەكرێــت بــە ئامڕازێــك بــۆ

دااڵن و توولــەڕێ ،خواڵنــەوە بــە هیــوای

دێنینەگــۆڕێ(.)2

گەڕانــەوەی شــتە لەكیســچووەكان،

بینینــی گشــت شــوێنێكی ئــەم كۆمــارە.

كەوابێــت ،دیلبوونــی ئێمــە ،كــە لــە

شــتە ون و بــزرەكان .ئــەو شــتانەی

لــێ ئێمــە لــەوەش حاڵییــن لــە كۆتایــدا

خــودی خۆیــدا گەڕانــە ،لەنــاو كۆمــاری

لەدەســتدانیان نۆســتالیژیا لــە ڕۆحــی

هزرەڤانیكــردن بەســەر هزرێكــەوە ،كــە

هزریاریــی بالنشــۆدا ،پێدەچێــت(!)

كەســەكاندا دروســتدەكات .دیــارە شــتە

لــە خــودی خۆیــدا ئــەم هزرەڤانیكردنــە

دیلبوونێــك ،یــان گەڕانێكــی ،بەختەوەرانە

لەكیســچووەكان ئــەو شــتانەن هەمــوان

لــە ماتیــدا ئەنجامــدراوە ،قوواڵییەكانــی

بێــت ،ئــەم دیلبوونــە ،ئــەم گەڕانــە،

مەراقیانــە بیدۆزینــەوە ،هەمیشــە

بیركردنــەوە و تێهزریــن لەژێــر كاریگەریی

لــە شــوێنێكدا كاتەكانــی بەســەردەبات

وەدویــان دەگەڕێیــن و تامــەزرۆی

ئــەم ماتییــەدا هەمیشــە پــەرت دەبێــت و

چڕوپــڕن .ئــەم جــۆرە دیلبوونانــە جــۆرە

دیتنەوەیانیــن .بــەاڵم چــۆن و كــەی شــتە

لــە چەقــی خۆشــیان دووردەكەونــەوە.

سەربەســتییەکیش لەخــۆدا حەشــار

لەكیســچووەكان دەدۆزرێنــەوە؟ ئــەم

ئەمــەش تاوانــی ئێمــەی تێــدا نییــە

دەدەن كــەم كــەس دەكارێــت دەركــی

شــتە لەكیســچووانە لــە كوێــن و چــۆن

بەقــەد ئــەوەی بــە خەســڵەتەكانی

پێبــكات .چونكــە هــەم سەربەســتی لــە

وەدەســتدەخرێن؟ ئاشــكرایە یەكێــك لــە

كــردەی

كۆتایــی

8

هزریاریــی

پێنەهێنیــن.
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ساڵی شانزەیەم

بیرمەنــد

دەكرێــت

نهێنییەكانــی بوومنــان گەڕانــە بــە دووی

ڕوبــدات مــەراق لــە خۆخواردنــەوە و

شــتە لەكیســچووەكان .وەكیرتیــش ئەمــە

لــە گەڕانــدا كاتەكانــی بەســەردەبات.

بەشــێكە لــە هەقایەتــی بوونیشــان!

خۆخواردنــەوە نیازێــك دێنێتــە بەرهــەم

كاتێكیــش ئــەدەب دەبێــت بــە نوێنــەری

پێشــوەخت ئەســتەمە پێشــبینی بكرێــت.

بــوون ئــەم شــتە لەكیســچووانە دەبــن

گەڕانیــش شــڵەژان و گومــان دەكات بــە

بــە وتــن و لــە ڕێــگای گێڕانەوەكانــەوە

بنكــە بــۆ تێگەیشــن لــە شــتەكانی نــاو

بیردەخرێنــەوە و شــوێن و بنكــەی

بــوون و ژیامنــان.

ئامادەبوونیشــیان دەستنیشــان دەكرێــت.

بەپێــی بینینــی ئێمــە ،بڕێــك لــەو

بــەاڵم نابێــت ئەوەمــان بیرچێــت كــە

ئەدەبانــەی ســەركەوتنی نــەك هــەر

هەمــوو ئەدەبێــك دەرەقەتــی گێڕانــەوەی

ئەدەبــی ،بەڵكــو ســەرکەوتنی هزریشــیان

شــتە لەكیســچووەكان نایــەت .گێڕانەوەی

ئەدەبــە،

شــتە

لەكیســچووەكان

بەدەســتنەهێناوە،

ئــەو

بلیمەتیــی

یــان چاکــرە بڵێیــن ئــەو ئەزموونــە

خــۆی دەوێــت و لــە لێزانێكیشــەوە

ئەدەبیانــەن ،لــە تــەك خۆخواردنــەوە و

بــۆ ئەویــر شــتە لەكیســچووەكان وەك

گەڕانــدا دەســتلەمالن نەبوونــە .چونكــە

یــەك ناگێڕدرێنــەوە و وەك یەكیــش

ئەدەبــی ڕووكــەش ناتوانێــت بــە وتنــی

دەرناخرێــن و پیشــان نادرێــن .ئەمــەش

ســادەی بێناواخــن و دووبــارە دونیایەكــی

لەبەرئــەوەی شــتە لەكیســچووەكان ئــەو

هزریــی ئالــۆز دروســتبكات ،ئەمــەش

مەراقــە پێكدێنــن كــە لــە ناخــی گشــت

وەهــا دەكات ئــەو هــزرەی لەپشــت ئــەو

كەســێكامندا پەنگــی خواردۆتــەوە .بــە

ئەدەبــەوە بــووە ،ئەزموونێكــی نــەك هەر

دڵنیاییشــەوە لێــرەوە چیرۆكــی مــەراق

ئەدەبــی ،بەڵكــو ئەزموونێکــی هزریشــی

گێڕانــەوە دەســتپێدەكات .ئەمــەش بــەو

نەخوڵقانــدووە .لێــرەدا زۆر دوور ناڕۆیــن

واتایــەی چــۆن بكاریــن مــەراق بكەیــن

گــەر بڵێیــن ئەزموونــی ئەدەبیــی كافــكا

بــە پەیــڤ و لــە دووتوێــی تێكســتدا

 ، Kafkaماالرمــێ  ،Mallarméریلكــە

چوارچێــوەداری بكەیــن و ئەرك و ویســتی

 ، Rilkeئارتــۆ  ،Artaudكــە بالنشــۆش

بــۆ دابیــن بكەیــن .جێــی وتنیشــە :مــەراق

ســەرقاڵی شــیكردنەوەكردنیان بــووە ،لــەو

و هــزر لــە مێــژووی هــزری ڕۆژئــاوادا

جــۆرە ئەدەبــەن ئەزموونیــان خســتۆتەوە

پێوەندیێكــی دێرینیــان هەیــە .هــزر لەناو

و هزرێكیــان لەپــاش خۆیــان وەگــەڕ

ئــەم مێــژووەدا بــێ مــەراق نەژیــاوە،

خســتووە و ،هــەر ئــەو هزرەشــە ئــەوڕۆ

هەرچــی مەراقیشــە گوێڕایەڵــی خۆیەتــی،

كارە ئەدەبییەكــەی وەك ئەزمــوون

ئەمــەش وەهــا دەكات لــە دوایــن كاتــدا

قوتكردۆتــەوە و واشــی لــە بیرمەنــد

هــزر بێتــە بەرهــەم .بــۆ ئــەوەی ئەمــە

و ڕووناكبیــرە ڕۆژئاواییــەكان كــردووە

چۆن دەكرێت
ڕەفتار لەتەك هزری
هزرەڤانێكدا بكرێت
كە بە بێدەنگی ،بە
سستی ،بە هێمنی
و هیچگەراییانە
ڕووداو و گێڕانەوەكان
دەهۆنێتەوە و لە
ڕێگەیانەوە هزرەڤانی
پیادەدەكات؟
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سادەیی لەناو كاری ئەدەبیدا ئەو دەمە پەسەند و گرانبەهایە
كە لەتەك هزردا دەستلەمالن بێت و ئەو سادەییە ئەدەبییە
خاوەنی تێگەیشتن و ماهیەتی هزری خۆی بێت .سادەیی
كە دۆستی كاوێژ و خۆجووین و سەرپێیی بێت زیانبەخش
و پووچە
هزرەڤانــی بەســەر ئــەو جــۆرە ئەدەبــەوە

نەبــوون و تەماشاكردنیشــیان بــۆ ئــەدەب

هــزری بالنشــۆ لــە دەرەوەی نێوەندیــی

بكــەن ،كەســانێكی وەك كافــكا ،ماالرمــێ،

وەك بەشــێك لــە كــردەی هزرەڤانــی

ئەدەبــی و فەلســەفیی فەڕەنســی بــرەوی

ڕیلكــە ،ئارتــۆ و ...هتــد ،لەپــاش خۆیــان

نەبــووە .كەوابێــت بایەخدانــی ئێمــە بــە

پەیــدا كــردووە و بووشــە بــە النەیــەك بــۆ

بەجێیــان هێشــتووە و وەك ئەزموونێــك

موریــس بالنشــۆ لێــرەوە ســەردەردێنێت و

ئــەدەب و هــزركاری لــە یــەك كاتــدا.

لــە تێڕامانــی فەلســەفیش تەماشــاش

كاری خــۆی ئەنجــام دەدات .بــە واتایەکی

زۆر دوور ناڕۆیــن گــەر بڵێیــن :زێــدی

دەكرێــن .لێــرەوە دەگەینــە ئــەو

تــر ،نووســینە ئەدەبییەكانــی بالنشــۆ ئــەو

ئەدەبیــی بالنشــۆ لــە پەنــای هــزری

دەرئەنجامــەی بڵێیــن :ئــەو ئەزموونــە

بینینەیــان الی ئێمــە تــۆخ و زەقكردۆتــەوە

فەلســەفیدا نەشــومنای كــردووە .ئــەو

ئەدەبیانــە دەبــن بــە شــوێنی تێهزرینــی

كــە هــزر لــە تێگەیشــتنە ئەدەبییەكانیــدا

جــۆرە ئەدەبــەی بالنشــۆ ســەرگەردانی

بیریــاران كــە لەخــودی خۆیانــدا هەڵگــری

ببینیــن و خۆشــان ســەرقاڵی ئــەو

بــووە لــە هــزری فەلســەفی نەڕەنجــاوە.

ڕیشــاڵ یــان تووخمــی هزریــن.

مێشــكە ئەدەبییــە بكەیــن لــە تێكســتە

گــەر ئەدەبیــش بــەو جــۆرە گەشــە

بۆیــە ئێمــە هــەر لــەم ســەرەتایەوە ،لــەم

ئەدەبییەكانــی بالنشــۆدا زاڵ و ســەروەرن.

بــكات هەرگیــز بیرناچێتــەوە و نەشــئەی

شــوێنەوە كــە قســەكردن دێنینــە پێشــەوە

هێزێكــی ئەدەبــی لــە كارە ئەدەبییەكانــی

ئەدەبــی خــۆی ون نــاكات .وەلــێ بالنشــۆ

لەســەر ئەزموونــی ئەدەبیــی موریــس

بالنشــۆدا بێوچــان دێــن و دەچــن و تەنــێ

بۆئــەوەی هــزری فەلســەفە لــە خــۆی زیز

بالنشــۆ ،خۆمــان بــەو ســەیركردنەی

ئەوانــەش لێــی تێدەگــەن کــە كار لەســەر

نــەكات ئــەو جــۆرە كارە ئەدەبییانــەی

خۆمانــەوە مەحكــوم دەكەین كــە ئەدەب

شــتی هــزری دەكــەن .بۆیــە ئەزموونــی

ئەنجامــداوە كــە وشــەگەلێكی زۆری

دەكارێــت ئەزموونــی هــزری بخاتــەوە.

ئەدەبیــی بالنشــۆ بــۆ بیرمەندانــی

ئەدەبیــی فەلســەفەئامێزی لەخۆگرتــووە

ئــەو شــێوە یــان ئــەو كارە ئەدەبییانــەی،

فەڕەنســی

(لێڤینــاس

(بێدەنگــی ،مــەرگ ،تەنیــای ،و ...هتــد).

لەگــەڵ كاتــدا ون دەبــن و شــوێنیان لــە

 ،Levinasدێریــدا  ،Derridaدولــۆز

وەكــی تریــش دەشــێت ئامــاژە بــۆ ئــەوە

ســەبوورەی هــزری ئەدەبیــدا نادیــار و

 ،Deleuzeفوكــۆ  Foucaultو ...هتــد)

بكەیــن ،ئــەو واتایانــەی لــە نووســینەكانی

بێناونیشــانە ،بــە پێــی ســێركردنی ئێمــە،

بابەتــی تێڕامــان بــووە و لــە ســاتەوەختی

بالنشــۆدا بێدەنگانــە و لەنێــوان لێــواری

ئــەو جــۆرە ئەدەبانــەن هــزر دروســتكەر

خۆیــدا پێویســت و كاریگــەر بــووە .بۆیــە

ئــەدەب و فەلســەفە بەرهــەم دەهێرنێــن
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و زەق دەكرێنــەوە (نووســین ،مــەرگ،

بــۆ چێبكرێــت .ئەمــەش وادەكات ئێمــە

ئــەدەب ،جــۆرە دەستپێشــخەرییەک

تەنیایــی ،خوێنــەر ،خەیــاڵ ،پرســیاری

پێداگیــری لــەوە بكەیــن كــە دەشــێت

بــووە بــۆ ســازاندنی هەوارێكــی نــوێ

نووســین ،جیــاوازی ،تاریكــی ،خوێندنەوە،

شــێوازی كاركردنــی بالنشــۆ لــە بــواری

بــۆ ئــەدەب .هەوارێــك كــە ملكەچــی

خــەون ،بێدەنگــی ،نووســەر و ...هتــد)

ئەدەبــی لــەو دیتنەشــدا پووخــت

بیــری كاوێــژاوی و ڕووكــەش و ســەرپێی

كانــگای هزرەڤانــی بالنشــۆ پێكدێنــن.

كرێتــەوە كــە بــە وتنــی نەوتــراوەوە،

نەبێــت .بالنشــۆ بــۆ ئــەوەی ئەمــە بــكات

ئــەو جــۆرە ئەدەبــەی بالنشــۆ كاری تێــدا

وتنــی ئامادەنەبــووەوە ســەرقاڵ بــووە.

هزرەڤانــی بەســەر ئەدەبــەوە كــردووە

كــردووە جــۆرە شــتێك دەوروژێنێــت كــە،

ئــەم الیەنــەش زۆرجــار كارێکــی ئەوتــۆی

و هەڵبــەت ئەمــەش زۆر بــە بێدەنگــی

ئەدەبــی ســادە و ســەرپێی ئــەو جــۆرە

كــردووە ئــەو جــۆرە ئەدەبــەی بــە وتنــی

كــراوە .ئــەم جــۆرە كاركردنــە ئەدەبیانــە

ئەدەبەیــە كــە هیچــی پــێ نییــە بــۆ وتن و

نەووتــراو و وتنــی ئامادەنەبــووەوە

نەبایــە ڕەنگبــوو نــەك هــەر خــودی

شــتێكی ئەوتــۆ بەرهــەم ناهێنێت .بالنشــۆ

ســەرقاڵ بێــت ،دیتنــی تووندوتــۆڵ و

ئەدەبــی فەڕەنســی لــە ســەروەختی

كــە لــە ڕێــگای تێكســتە ئەدەبییەكانییەوە

ناســادە بەرهــەم بهێنێــت .لەســەرێکی

بالنشــۆ (كــە دەكاتــە مــاوەی پێــش

كاری دروســتكردنی هــزر بــووە قــەوارەی

تریشــەوە ئــەم شــێوە ئەدەبانــە

جەنگــی جیهانیــی دووەم و دواتریــش)

ئەدەبیاتــی بالنشــۆ لەگــەڵ نووســین

خۆیــان وەك ئەدەبێكــی گومــڕا و ئالــۆز

بەڵكــو ڕەخنــەی ئەدەبیــش دووچــاری

لەپــاش نووســین گەورەتــر بــووە و پــر

نیشــان دەدەن ،وەلــێ چێژبەخــش

دەردی خۆدووبارەكردنــەوە و ســادەیی

بــووە بــە زێدێــك بــۆ پــەرەدان بــە شــتە

و ویســت دروستكەریشــن .شــیاوی

بهاتایــە .بیرمــان نەچێــت ســادەیی لەنــاو

نەوتراوەكانــی نــاو ئــەدەب .ئــەم الیەنــە

گوتنــە ،دروســتكردنی چێــژ و ویســت

كاری ئەدەبیــدا ئــەو دەمــە پەســەند

بــۆ گەلێــک لــە توێــژرەوەكان تایبــەت

لــە ئــەدەب و لــە ڕێــگای ئەدەبــەوە،

و گرانبەهایــە كــە لەتــەك هــزردا

بــە هــزری ئەدەبیــی بالنشــۆ شــوێنی

ســەبری دەوێــت و ئوســتازیێكیش داوا

دەســتلەمالن بێــت و ئــەو ســادەییە

تێڕامــان بــووە ،چونكــە دروســتكردنی

دەكات كــە ئــەو ئوســتازیەتە تەنهــا بــە

ئەدەبییــە خاوەنــی تێگەیشــن و ماهیەتی

زێدێــك بــۆ هــزری فەلســەفیی لەنــاو كارە

ئەزمــوون و تێژیانــەوە گرێــدراو نییــە،

هــزری خــۆی بێــت .ســادەیی كــە دۆســتی

ئەدەبیەكانــدا نــەك هــەر ئاســان نییــە،

بەڵكــو بەوەشــەوە گرێــدراوە چــۆن

كاوێــژ و خۆجوویــن و ســەرپێیی بێــت

بەڵكــو ســەلیقە و وریاییەكــی بێئەنــدازە

مامەڵــە لەتــەك خــودی مێــژووی ئەدەبــدا

زیانبەخــش و پووچــە .بۆیــە ئــەو ئەدەبــە

زۆری گەرەكــە.

دەكرێــت و چ پرســیارێكیش دەبــن

ســادانەی ڕۆحیــان بــە جووینســازی و

هــەر بۆیــەش شــوێنی تێڕامانــە گــەر

بــە هەوێنــی ئــەو تێڕامانانــەی لەنــاو

ڕووكەشــییەوە تێكەڵــە نــەك هــەر زوو

لێــرەدا بڵێیــن :لەبەرئــەوەی وشــەگەلێكی

كارە ئەدەبییەكــەدا چەقــی بەســتووە

بیردەچنــەوە ،بەڵكــو ئێســكی ئــەدەب

ئەدەبــی (مــردن ،جودایــی ،تاریكــی)

و دواتــر چــۆن ئــەو تێڕامانانــە لــەكارە

قــوورس دەكــەن و ئــەدەب دەكــەن بــە

لەســەر دەســتی بالنشــۆ جــۆرە

ئەدەبییەكــەدا جێقایمدەكرێــن و بــۆ چ

شــوێنێك بــۆ پیادەكردنــی بێهــزری و

تێگەیشــتنێكی جیــاواز و نائاســاییان

مەبەســتێك وەگەڕدەخرێــن.

ســەرپێیی لــە بیركردنــەوەدا.

لەبــارەوە دەدرێــت ،ئەمــە وادەكات ئــەو

ئێمــە پیێــان وایــە ئــەوەی بالنشــۆ

ئێمــە كــە ئەدەبەكــەی بالنشــۆ

جــۆرە وشــانە هەوارێكــی تــر بــۆ شــوێنی

كردوویەتــی ،واتــە ئــەو شــێوازە

دەخوێنینــەوە دەبینیــن وا لــە ئــەدەب

نیشــتەجێبوونیان لەنــاو كاری ئەدەبــی

كاركردنــەی لەســەر ئــەدەب و لەنــاو

كـراوە گوێڕایەڵــی موغامەراتــە هزرییەكان
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بێــت .ئەدەبــی تێــر و بەپیــت ئــەو

مــەاڵس داوە ،وەلــێ ئــەوی كــە كــراوە

وریاییــەوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكەیــن كــە

ئەدەبەیــە هــەواری خــۆی بــەرەو

بــە هــەچ جۆرێــك بووبێــت ،ئــەوە بــووە

هــزری بالنشــۆ تەنــێ فەلســەفی نییــە

ناوچــە هزراویــەكان گواســتەوەتەوە.

كــە وایكــردووە ئــەو شــێوە ئەزموونانــە

یــان فەلســەفە تاكــە بوارێكــی كاركردنــی

ئــەو دەمــەش ئــەدەب باروبارگــەی لــە

بــرەو پەیدابكــەن .ئەمــەش دیســانەوە

هــزری ئــەم هزرەڤانــە نییــە .هــزری

هزرســتاندا دادەنێــت ،بەمــە ئــەدەب

فاكتەرێكــی تــرە لەســەر ئــەوەی بــۆ

بالنشــۆ هزرێكــی نائاســایی و نابــاوە و لــە

دەتوانێــت پەناگەیەكــی ئەمیــن بــۆ خــۆی

ئێمــە ئەدەبەكــەی بالنشــۆمان كــردوە بــە

دەرەوەی نێوەنــدی ئەكادیمی فەڕەســیش

چێــكات و خــۆ بــە هاوئــاوازی هــزر و

مۆڵگــەی توێژینــەوە و یــان هزرەڤانــی

گەشــەی كــردووە .هــزری بالنشــۆ

یــاوەری تێڕامانــە هزرییــەكان بزانێــت.

بەســەر تێگەیشــتنە ئەدەبییەكانیــەوە

تێكەڵێكــە لــە نووســینی فەلســەفی و

لــەم گۆشــەنیگایەوە بــۆ ئــەوەش دەچیــن

دەكەیــن.

تێكســتی خەیاڵــی ئەدەبــی .ئــەم پیــاوە

كــە ئــەدەب ناشــێت و ناتوانێــت خــۆی

هزرەڤانیــی بالنشــۆ ســاتێكە لە ســاتەكانی

كــە فەلســەفەی لەتــەك هەندێــك

لــە هــزر بتۆرێنێــت .گــەر شــتێكی لــەو

هزریاریــی نــەك هــەر لەنــاو كــردەی

فەیلەســوف لــە زانكــۆ خوێنــدووە

جــۆرەش ڕووبــدات ئــەدەب دەبێــت بــە

هزریاریــی هاوچەرخــی فەڕەنســی بەڵكــو

(لەوانــە لێڤینانســی هاوڕێــی) كاری

مۆڵگەیــەك بــۆ سەفســەتە و چەنەئامێزی.

ڕۆژئــاواش .چونكە ســەرنج و تێڕوانینەكان

فەلســەفەی بــە جۆرێكــی ئەكادیمــی

گشــت ئــەو ئەدەبانــەش ،ئــەو ئەزموونــە

لەنێــو هاوبیرمەندانــی بالنشــۆ (لێڤینــاس،

وەك هاوڕێیانــی (بــۆ منوونــە لێڤینــاس

ئەدەبیانــەی ،لــە پەناگای هزردا گەشــەیان

پــۆل دۆمــان  ،de Manدێریــدا و ...هتــد)،

و دێریــدا) نەكــردووە .بــەاڵم ئەمــە

كــردووە ئــەو ئەدەبانــە ئەمــڕۆ جێــی

ئەمجــار توێژەرەوەكانــی بــواری ئەدەبــی

بۆشــایی نەخســتۆتە نووســینە فەلســەفی

مەراقــی زۆرینــەن .گشــت ئــەوەی كافــكا،

لێــرە و لەوێــش لــە ڕۆژئــاوا ،دۆخێكــی لــە

و ئەدەبییەكانییــەوە .هەربۆیــەش لــە

لۆتریامــۆن  ،Lautréamontتـراكل ،Trakl

گفتوگــۆ هێناوەتــە پێشــەوە كــە چیــدی

گەلێــك ڕوەوە دەستپێشــكەر بــووە و بــە

ســیاڵن  ،Celanپێســوا  Pessoaیــان

پشــتكردن لــە هزرەڤانیــی بالنشــۆ قبــوڵ

یەكێــك لــە نووســەر و بیریــارە دیارەكانــی

ماالرمــێ ،شــار  ،Charدەستەیۆفســكی

نەكرێــت .ئەمــەش تەنهــا لەبەرئــەوەی

قۆناغــی پــاش جەنگــی جیهانــی لــە

 ،Dostoyevskyهۆڵدەرلیــن Hölderlin

نووســینەكانی كاریگەرییەكــی بێوێنــەی

فەڕەنســا دەژمێردرێــت و بــۆ گەلێــك

و ...هتــد بەرهەمیــان هێنــاوە ئابڵوقــەی

بەســەر تیۆریزەكەرانــی فەلســەفەی پــاش

لــە بیریــارە ناودارەكانــی پــاش جەنگــی

شــتێكیان داوە كــە تەنــێ ئەدەبــی نییــە

بنەماخوازییــەوە (لەوانــە بــارت ,Barthes

جیهانیــی دووەم و بەتایبــەت نــەوەی

و یــان ئەدەبێكــی ڕووت نییــە ،بەڵكــو

فوكــۆ ،دێریــدا ،لیوتــار  ،Lyotardدولــۆز

شەســتەکان لــە فەڕەنســا بــە نووســەرێكی

ئەدەبێكــی هزراوییــە .یــان ئــەو جــۆرە

و ...هتــد) و خــودی ئەدەبــی پــاش

بێوێنــە لەقەڵــەم دەدرێــت و وەك یەكێــك

ئەدەبانــەی ناویــان هــات و ئەوانــەش كــە

تازەگەریشــەوە هەبــووە.

لــە دامەزرێنەرانــی تیــۆری بیــری پــاش

هاوشــێوەی ئەوانــەن و ناویــان نەهــات

بــۆ ئــەوەی لــە خەســڵەتەكانی كۆمــاری

بنەماخــوازی فەڕەنســی تەماشــا دەكرێــت

لەنــاو ئەدەبــدا ،لــە ماڵــی ئەدەبــدا،

هزریــی بالنشــۆ تێبكەیــن و لــەو

و بێســنوور كاریگەریــی بەســەر گەلێــك

النەیەكیــان بــۆ هــزركاری ســازاندووە.

خوالنەوانــەوە دەســتپێبكەین ،كــە

لــە هزرەڤانانــی فەڕەنســییەوە (بــارت،

ئــەم النەیــە زۆر بــە بێئاگاییــەوە كــراوە

لێــرە و لــەوێ لــە كۆشــكەكانی ئــەم

دێریــدا ،فوكــۆ ،دولــۆز) هەبــووە.

یــان لــە نەســتی ئەدەبەكــەدا خــۆی

كۆمــارە بــەردەوام دەبیــن لەســەری ،بــە

لــە نووســینە ئەدەبیەكانیــدا هــەر زوو
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بایەخــی بــە ڕوونكردنــەوەی بابەتگەلێكــی
وەك نووســین ،بێدەنگــی ،تەنیایــی ،مەرگ
و شــیاوییەكان ،شــیاوییەكانی ئــەدەب و
چییەتــی كاری ڕەخنەیــی داوە .هەڵبەتــە
نووســینە ســەرەتاییەكانی بریتــی بوونــە
لــە نووســینی ڕۆمــان و دواتــر ڕووی
نــاوە لــە نووســینی ســەروتار و تێكســتی
هەقایەتــی هــەروەك ئــەوەی خــۆی نــاوی
دەنێــت «گێڕانــەوە»( .)3ئەمــە و لــە
نووســینە ئەدەبییەكانیــدا كاری لەســەر
تێكســتەكانی ماركیــز دۆ ســاد ،ماالرمــێ،
كافــكا ،لۆتریامــون ،هۆلدەرلیــن ،هیــری
میشــۆ ،هایدیگــەر و رۆنیــە شــار كــردووە.
گەلێــك لەوانــەی هــزری فەلســەفیی و
ئەدەبیــی بالنشــۆیان خوێندۆتــەوە بــۆ
ئــەوە دەچــن ئەســتەمە هــزری بالنشــۆ
وەك هزرێكــی یەكانگیــر و هاوتــا
تەماشــاكرێت .ئــەوەش بــەوە بەڵگــەدار
دەكــەن كــە هــزری بالنشــۆ هزرێكــە خۆی
لەســەر پڕادۆكــس و ناشــیاوی بونیــاد
دەنێــت .ڕەنگــە لــەم بــارەوە هــۆ زۆربــن
وەلــێ ئێمــە لێــرە و الی خــوارەوە ئامــاژە
بــە الیەنێكیــان دەكەیــن كــە ئــەوەش بــە
بایەخەكانــی هــزری بالنشــۆوە تایبەتــە.
بایەخــە فەلســەفییەكانی بالنشــۆ بــە
زۆری بــواری فەلســەفەی زمــان و
فەلســەفەی سیاســی و فەلســەفەی
ڕەووشــت دەگرێتــەوە و هەڵبەتــە زۆرتــر
شــوێنی لــە بــواری ڕەخنــەی ئەدەبیــدا
دیارتــرە .بــەاڵم زۆربــەی توێــژەرەوەكان
لەســەر ئــەوە كۆكــن كــە نووســینەكانی
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بالنشــۆ كاریگەرییەكــی زۆریــان لــە

لێكــردوە بــە ڕابەرێكــی تیۆریــی پــاش

زۆر وەفادارانــە دێتــە گــۆ و دەڵێــت:

بــواری نووســیندا ،نووســینی فەلســەفی

بنەماخــوازی (پۆســت ســراکچەڕالیزم)

حــەزم دەكــرد ڕۆماننــووس ببوومایــە وەك

و ئەدەبــی ،بەجێهێشــتووە .ئــەوەش كــە

بنارسێــت و بــە بیرمەنــدی ئــەو

موریــس بالنشــۆی هاوڕێــم.

زێــدە گرینكــە لێــرە ئامــاژەی پێكەیــن

بیرمەندانــەش

بدرێــت

ســەرباری ئــەوەی الی ســەرەوە وتــرا،

ئەوەیــە ،نووســینەكانی بالنشــۆ جــۆرە

توێژینــەوەی ســەرووی بنەماخــوازی

بــۆ ئێمــە لێــرە ئــەوەش شــوێنی وتنــە،

خەســڵەتێكیان تێدایــە كــە نووســینی

(دولــۆز ،دێریــدا و فوكــۆ) بەرهەمدێنــن.

ئــەدەب لــە نووســینەكانی بالنشــۆدا

تــر دەخەنــەوە و ئاســۆ لەبــەردەم

لێــرەوە

بێینــە

ئۆتۆنۆمییەكــی خــۆی هەیــە (،)4

نووســینی دواتــردا دەكەنــەوە .واتــە

ســەر باســێك كــە پێــی دەوترێــت

هەروەهــا بــە هــۆی ئــەو شــێوە

نووســینە ئەدەبییــە ڕەخنەییەكانــی

هەمەچەشــنی .ئــەو هەمەچەشــنییەی

كاركردنــەی بالنشــۆ لەســەر ئــەدەب

شــیاوێكی زۆریــان لەبــەردەم نووســیندا

لــە ئــەدەب و هــزری ئەدەبیــدا الی

دەبینیــن لــە ڕۆژئــاوا و بەتایبــەت لــە

كردۆتــەوە و تــا بشــڵێیت بوارێكــی

بالنشــۆ كاردانــەوەی هەبــووە بەشــێكی

فەڕەنســا ئەدەبدۆســتان كەوتنــە نــاو

بەپیــن بــۆ تێگەیشــن لــە جیهانــی

زۆر لــە هەڤاڵــە بیرمەندەكانــی (وەك

پۆلێــك پرســیاری ســەرەتایی و بنەمایــی

نووســین و ڕەخنــە .بــە واتایەكــی

لێڤینــاس و دێریــدا بــۆ منوونــە) سەرســام

لەســەر چییەتیــی ئــەدەب و چییەتــی

بەرینــر ،ئــەو دەمــەی بالنشــۆ لەســەر

كــردووە .هەربۆیــەش لــە لێدوانێكــدا كــە

نووســینی ئەدەبــی .ئــان ســموك Ann

كارە ئەدەبییەكانــی كافــكا ،ســتیڤان

لــە دێریــدا دەپرســن گــەر «تــۆ» ئــەو

 ،Smockلــەو پێشــەكییەی بــۆ كتێبــی

ماالرمــێ یــان ڕۆنیــە شــار دەنووســێت

دێریدایــە نەبایتایــە كــە ئەمــڕۆ هەیــت

«مــەودای ئەدەب»ـــەكەی بالنشــۆی

لــە ڕێــگای خوێندنەوەكانییــەوە دەرگا

حەزتدەكــرد كــێ بوویتایــە؟ ئەویــش

نووســیوە هێــا بــۆ ئــەوە دەكات كــە

لەقەڵــەم

ئێمــە

دەشــێت

لەبــەردەم نووســینێك یــان تێكســتێكی

پرســیاری ئــەدەب چییــە؟ هەنووكــە

تــردا دەكاتــەوە كــە كەمــر بەهێــز نییــە

لــەوە نەكەوتوویــن پشــت لــە ئــەدەب

لــە نووســین ،یاخــود تێكســتە ئەســڵییەكە.

بكەیــن؟ هەروەهــا ئــەوەش كــە ئێمــە

واتــە كــە ماالرمــێ شــیدەكاتەوە نــەك

نــاوی دەنێیــن ئــەدەب لــەوە نەوەســتاوە

هــەر ماالرمــێ الی خوێنــەر شــیرین

كاریگەریــان تێنــەكات؟ خــودی ئــەو

دەكات ،بگــرە بــۆ خۆشــی جیهانێــك لــە

شــێوە پرســیارە تێڕامــان ئامێزانــەن بالنشــۆ

ئــەدەب دێنێتــە كایــەوە كــە كەمــر لــە

لــە نووســین و كارە ئەدەبییەكانیدا زەقیان

ئەدەبیاتــی ماالرمــێ بەهێــز نییــە .ئەمــە

دەكاتــەوە ( .)5باشــە ئەمــە شــێوازێك

و جگــە لــەوەی لــە ڕێــگای نووســینە

نییــە بــۆ تێهزریــن لەنــاو ئەدەبــدا؟

ئەدەبییەكانیانــەوە ،لــە ڕێــگای شــێوازە

ئێمــە وای دەبینیــن جــۆری كاركردنــە

ئەدەبییــە گێڕانەوەییەكانیانــەوە واتــای

ئەدەبیەكــەی بالنشــۆ و خــودی تێكســتە

نووســین و خوێندنــەوە و ئەركــی خوێنــەر

ڕەخنەییەكانیشــی ئــەوە یەكاڵیدەكەنــەوە

ڕاڤــە دەكات و بناغەیەكــی تیــۆری بــۆ

كــە نووســینەكانی بالنشــۆ ســنوورەكان

تێگەیشــن لێیــان دادەنێــت .ئەمــەش وای

تێدەپەڕێنــن و ئــەدەب و فەلســەفە و
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بــواری هونــەری بــە یەكــر لێكدەئاڵێنــن.

كــە ئــەدەب و خــودی ڕەخنــەی

ئەزموونێــك لــە نووســین بخاتــەوە كــە

هەربۆیــەش گرینگیــی بالنشــۆ بــۆ نــەوەی

ئەدەبیــش لەســەر دەســتی بالنشــۆ دەرگا

نەشــیاوی لــە تــەك خۆیــدا بێنێتــە نــاو

خــۆی گەلێــك بــۆ ئــەوەی دەگێڕنــەوە

لــەو ئاســۆ و دیــدە نوێیانــە دەكەنــەوە

پرۆســەی نووســینەوە .بــە واتایەکــی تــر،

كــە بالنشــۆ كارەكانــی خــۆی لەســەر

ئێمــەی خوێنەرانــی غەیــرە ڕۆژئاوایــی،

بالنشــۆ ســەمەرەی غەریبــی خســتە نــاو

ئــەو بناغەیــە بوونیادنــاوە كــە چــۆن

كــە بــە ئەدەبــی ڕۆژئــاوا زێــدە ئاشــنا

كــردەی نووســینەوە ،ئــەم الیەنــەش كــە

ئــەدەب بگەیەنرێتــە ئاســتی فەلســەفە،

نیــن ،خۆمــان لەســەر خوێندنەوەیــان

ئەزموونێكی بالنشــۆیانەیە ،blanchotien

هەروەهــا چــۆن كێشــە ئەدەبییــەكان

ڕابێنیــن .چونكــە خۆڕانەهێنامنــان

دەشــێت وەك ئەزموونێكــی ناشــیاویش

وەك كێشــەی فەلســەفی ببیرنێــن .ئەمــە

لەســەر خوێندنــەوەی ماالرمــێ ،ســیالن،

ســەیر بكرێــت .چونكــە ئێمــە بــۆ ئــەوە

و بــۆ بالنشــۆ زێــدە گرینــگ بــووە

شــار ،میشــۆ  ،Michauxلۆتریامــون و

دەچیــن كــە بالنشــۆ لە ڕێــگای ئەم شــێوە

چــۆن ئــەدەب بكارێــت بــە گــژ هــزردا

دەیەهــای تــر ،ئەوپــەڕی ســەختیامن

كاركردنــە كەوتبێتــە نــاو هیچگەراییەكەوە

بچێتــەوە .هەروەهــا واش لــە ئــەدەب

بــۆ دروســتدەكەن و هەرگیــز ناكاریــن

كــە لــە ئەمــڕۆدا بابەتــی توێژینەوەیــە.

بكرێــت فەلســەفی بێــت ،یــان فەلســەفە

بــە ئاســانی لــە ماهیەتــی تێكســتە

ئەمــەش لەبەرئــەوەی ،مــرۆڤ كــە

بەرهەمبهێنێــت.

ئەدەبــی و ڕەخنەییەكانــی بالنشــۆ

تەماشــای بەرهەمەكانــی بالنشــۆ دەكات

ئــەو بینینــەی الی ســەرەوە وامــان

بگەیــن .ئەمــەش لەبەرئــەوەی بالنشــۆ

خەیاڵــی بــۆ ئــەوەش دەچێــت كــە كاری

لێــدەكات بــەو تێگەیشــتنەش بگەیــن كــە،

لــە نووســینە ڕەخنەییــە ئەدەبیەكانیــدا

ئەدەبــی الی بالنشــۆ كارێكــی هونەرییــە

ئــەوی بالنشــۆ نووســیویەتی تێهزرینــە،

میراتــی ئەدەبــی ڕۆژئاوامــان بیردەخاتەوە

و ئــەم كارەش كارێكــی ئــازادە و ئــەم

وەلــێ شــێوازی تێهزرینەكــە داوای

و لــە ڕوناكبیریامندا بەرجەســتەی دەكات،

ئازادییــەش وادەكات كــەس نەزانێــت ئــەم

ســەرلەنوێ تێهزرینــان لێدەكەنــەوە

ئەمــەش بــۆ ئــەو جــۆرە خوێنەرانــەی

كارە ئەدەبییــە بــەرەو كــوێ دەچێــت

و نووســینە ئەدەبییەكانیشــی فێــری

بــە مێــژووی ئەدەبــی نوێــی ڕۆژئــاوا

(لێــرە ئاڕاســتەی ئــەو كارە ئەدەبییــە

ئەوەمــان دەكــەن چــۆن دەژیــن و چــۆن

ئاشــنانین نــاكارن لــە لوغــزی هــزری و

مەبەســتە نــەك شــتێکی تــر) .لــەوە

دەمریــن  ،هەڵبەتــە هــەر لــە ڕێــگای ئــەو

ئەدەبــی بینینــە ڕەخنەییەكانــی بالنشــۆ

عەنتیكەتــر بالنشــۆ لــە نووســینەكانیدا

شــێوازەوە بالنشــۆ كار لەســەر مــەرگ

حاڵــی بــن.

ئــەوە دەنووســێت كــە نانوورسێــت،

و ژیــان دەكات و كــردەی نووســینیش

بۆیــە ئێمــە گومانــی ئــەوە ناكەیــن

ئــەوە دەنووســێت كــە لــە نووســین

دەخاتــە نێــوان ئــەم دوو حاڵەتــەوە

كــە بالنشــۆ لــە ڕێــگای نووســینە

هەڵدێــت ،واتــە نووســینی ئــەو شــتەی

(واتــە حاڵەتــی مــردن و ژیــان) .بۆیــە

ئەدەبییەكانیــەوە نووســین و بەتایبــەت

خــۆی لــە خۆنووســینەوە دەدزێتــەوە.

زێــدەڕۆی ناكەیــن بێژیــن بالنشــۆ لــە

نووســینی ئەدەبیــی نەخســتبێتە ژێــر

بۆیــە و زۆرجــار تێكســتە ئەدەبییەكانــی

ڕێــگای نووســینە ڕەخنەییــە ئەدەبییــە

پرســیارەوە و ئــەم الیەنــەش بــووە

بالنشــۆ وا لــە خوێنــەر دەكــەن بــە

هزرییەكانییــەوە كارێکــی وادەكات

بــە بەشــێكی هــەرە گــەورەی بــواری

توونیەتــی مبێنێتــەوە و وەكیرتیــش

خوێنــەر بــە ڕۆشــنبیری ئەدەبــی

پســپۆڕیی بالنشــۆ .ئــەم حالەتــەش

خوێنــەر دەشــێت جارجــارە بــەو بینینــەش

ڕۆژئاوایــی ئاشــنا بــكات .ئــەم الیەنــەش

دۆزێكــی ڕەخنەیــی ئەوتــۆی لــە

بــگات كــە شــوێنێك بــۆ تێربــوون لــە

بــۆ ئێمــە ئارگۆمێنتێكــە لەســەرئەوەی

تــەك خۆیــدا هێنــا كــە بالنشــۆ جــۆرە

نووســینەكانی بالنشــۆدا بەدینەكرێــت.
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واتــە تێكســتەكانی بەڵێنــی ئــەوە نــادەن

چەقبەســتوو بــووە ،ســەرچاوە لــەو

گەلێــك لــە بیرمەندەكانــی پاریســیش

تێــرت دەكــەن یــان چارەســەر دەخەنــە

كارە هــزری و ئەدەبیانەشــەوە دەگــرن

بــووە ،لەپێــش هەمووشــیانەوە لێڤینــاس و

بــەر دەســتت .بگــرە زۆرجــار بێســەروبەر

كــە بالنشــۆ خــۆی بــە خوێندنــەوە و

دێریــدا .پــاش مردنیشــی لــە  ،2003واتــە

جێــت دەهێڵــن و دوور لــە زێــدی

ڕەخنەكردنیانــەوە مەراقــدار كــردووە.

ســاڵێک پێــش مردنــی دێریــدا ،دێریــدا

خــۆت فرێــت دەدەن .گــەر بــە هەڵــەدا

بێجگــە لــەوە خواڵنــەوەی بەردەوامیشــی

تێكســتێكی وروژێنــەر لەســەر مەرگــی

نەچووبێتــم ،بالنشــۆ زۆر جــار خوێنــەر

بــە دەوری تێامگەلێكــی وەك بۆشــایی،

بالنشــۆ و هاوڕێیەتــی دەنووســێت.

چــاش دەكات (ســەرگەردان دەكات) ئایــا

مــەرگ و چۆنیەتــی زەفەربــردن بــە

 .2ئــەوی لێــرە بەردەســت خوێنــەری

بــژی یــان مبرێــت ،گــەر خوێنــەر تەنانــەت

مــەرگ و كاركردنیشــی لەســەر تێكســتە

دەخەیــن

لــەو

بشــیەوێت مبرێــت ئــەوە نووســینەكانی

ئەدەبییەكانــی كافــكا ،ئارتــۆ و چەندیــن

توێژینەوەیــەی تایبــەت بــە هــزری

بالنشــۆ نایەڵــن مبرێــت ،چونكــە نووســین

دیــاردەی تــری ئەدەبــی ،كــە مــەرگ و

فەلســەفی و ئەدەبــی موریــس بالنشــۆ

بــۆ بالنشــۆ تەقەاڵیەكــە بــۆ ســەركەوتن،

بەتــااڵی دەخەنــە ژێــر پرســیارەوە ،بــۆ

كاری لەســەر دەكەیــن.

یــان ڕوونــر بدوێیــن ،بــۆ زەفەربــردن

ئێمــە بالنشــۆ دەكات بــە فیگۆرێكــی

 .3شــێوازی نووســینی بالنشــۆ بریتیــە لــە

بــە مــەرگ .وەلــێ زۆر ئاســاییە

هیچگــەرا و وەك یەكێــك لــە بیریارانــی

گێڕانــەوە .récits

خوێنــەر لــە ڕێــگای كارە ئەدەبییەكانــی

هیچگەرایــی ئەدەبیــش پێشــنیاری دەكات

4. Hadrien Buclin. Maurice Blanchot

بالنشــۆوە تووشــی عاســیبوون بێــت،

(.)6

ou l›autonomie littéraire, Lausanne,

دێڕێكــن

چەنــد

عاســیبوونی ئەدەبــی و بگــرە هزریــش،

Antipodes. 2011.

ئەمــەش وادەكات خوێنــەر لــە ڕێــگای

5. Maurice Blanchot. The space

خوێندنــەوەی

دەقێكــی

ئەدەبــی

پەراوێز و سەرچاوەكان:

of literature . Translator and

بالنشــۆوە هــەر بــڕوات ،وەلــێ هیچــكات

 .1زۆربــەی ئــەو كتێبانــەی لــە شــێوەی

Smock.

هیــوا نییــە ئــەم خوێنــەرە دەكارێــت

دەروازە یــان بیبلیۆگرافیــا (گێڕانــەوەی

University of Nebraska Press.1989 ,

بگاتــە شــوێنی مەبەســت .ڕەنگــە ونبــوون

خــۆی ،ســیرەی زاتــی) لەســەر بالنشــۆ

p. 1.

و فەنابــوون و تەنانــەت ناقوتاربوونیــش

نــوورساون بــاس لــە دوورەپەرێــزی و

 .6بڕوانــە ئــەم نووســینەی الی خــوارەوە

بەدەســت دەقەكانــی بالنشــۆ بەشــێك بــن

كەمدوویــی بالنشــۆ دەكــەن .هەڵبەتــە

بــۆ زێــر تێگەیشــن لــە هیچگــەرای بالنشــۆ:

لــە چارەنووســی خوێنــەر.

بالنشــۆ لــە میدیــادا كەمرتیــن وێنــەی

Thomas Regnier . La question du

دوا وتەمــان لــەو بــارەوە ئەوەیــە كــە

هەیــە كــە لــە  3یــان  4دانەیــەك تێناپەڕێــن،

nihilisme. Europe, numéro Maurice

هیــچ بــە دووری ناگریــن ئامادەبوونــی

لێدوانــی نــەداوە و كەمــر لیــراڵ بــووە.

Blanchot ,85e année — N° 940941- /

ڕیشــاڵی هیچگەرایــی لــە هــزری بالنشــۆ

بۆیــە ئــەوی تەنیــا دەتوانێــت شــتێك

Août-septembre 2007,pp.1618-.

یەكێــك نەبێــت لــەو شــێوازە ئەدەبیــەی

لەســەر بالنشــۆ بڵێــت نووســینەكانیەتی كــە

كاری لەســەر كــردووە .هەڵبەتــە

ئەوانــەش پــڕن لــە لوغــز ،لــە وتنــی نــاڕوون

بەشــێك لــەو هیچگەراییــە هزرییــەی

لەســەر تەنیایــی ،مــەرگ ،بێدەنگــی و...

(*)مامۆســتای فەلســەفە لــە زانكــۆی

بالنشــۆ ،كــە لــە كارە ئەدەبیەكانیــدا

هتــد .بالنشــۆ  93ســاڵیش ژیــاوە و هاوڕێــی

ســلێام نی
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