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پاشخانی
پزیشکیی
بکوژەکەی
ترۆتسکی
نیاز کەمال
دەروازەیەکــە بــۆ خســتنەڕووی الیەنــە

هــەر پــاش باڵوکردنــەوەی ئــەم ڕۆمانــە

لێــرەدا بــاس لــە پوختــەی بابەتێــک جیاوازەکانــی واقیعــی کوبــا .هــاوکات

بــادۆرا گرنگییەکــی گــەورەی پێــدرا لــە

دەکەیــن کــە ڕۆماننوســی کوبیــی

سیناریســتی هەندێــک فیلمــە.

جیهانــی فەڕەنســییدا و بــوو بــە باشــرین

(لیۆنــاردۆ بــادۆرا) لــە ڕۆمانێکــدا

ڕادەی نارساویــی ئــەم نووســەرە لــە

بەرهەمــی کــە وەربگێڕدرێتــە ســەر

دەیخاتــەڕوو ،ئەویــش بەشــێکی بــزرە لــە

کوبــا گەلێــک ســنووردار بــوو ،ئــەوەش

زمانــی فەڕەنســی .ڕامــۆن میــرکادۆر –

کۆتاییەکانــی ژیانــی (ڕامــۆن مێــرکادەر)ی

تاڕادەیــەک

سانســۆرەوە.

کــە بەکرێگیــراوی دەزگای هەواڵگریــی

بکوژەکــەی ترۆتســکی لــە ســاڵی .1978

بــەاڵم لــە جیهانــی فەڕەنســی زمانــدا،

ســۆڤیەت ( )NKDVبــوو بــە ڕابەرایەتیــی

دەبێــت ســەرەتا بــاس لــەوە بکەیــن کــە

ســەرەتای ناوبانگەکــەی دەگەڕێتــەوە

ســتالین ،بەهــۆی تاوانەکەیــەوە لەالیــەن

نووســەری ئــەم ڕۆمانــە ســاڵی 1955

بــۆ دوای وەرگێڕانــی کتێبێکــی بــە نــاوی

ڕژێمەکــەی ســتالینەوە مەدالیــای (لینیــن)

لــە هاڤانــا لەدایکبــووە و لــە زانکــی

(دارخورمــا و ئەســتێرە) .پاشــان ســاڵی

ی پێبەخـرا -کۆمۆنیســتێکی بەڕەچەڵەک

هەمــان شــار زانســتی زمانــی خوێنــدووە 2009 .کتێبێکــی باڵوکــردەوە بــە نــاوی

ئیســپانیی بــوو .ئــەو هەڵگــری ناوێکــی

سەرنووســەری ڕۆژنامــەی «الگازێتــا دی

«ئــەو پیــاوەی ســەگەکانی خۆشــدەوێت»،

خــوازراو بــوو بــە نــاوی (فرانــک

کوبــا» بــووە هەتاوەکــو ســاڵی  .1995لــە

کــە پــاش دوو ســاڵ هەمــان ڕۆمانــی بــە

جاکســۆن) لــە مەکســیک ،هەوەهــا لــە

ســاڵی 1998دا ڕێچکــەی ژیانــی خــۆی

زمانــی فەڕەنســی باڵوکــردەوە .هــەر ئــەم

فەڕەنســاش نــاوە خوازراوەکــەی بریتیبــوو

دەســتپێدەکات وەک ڕۆماننووســێک کــە

ڕۆمانەشــە لێــرەدا جێگــەی باســی ئێمەیــە

لــە (ژاک مۆرنــار) لــە ســااڵنی ســییەکان،

چەقــی کارەکانــی لەســەر «پاڵەوان»ـــە.

و بــاس لــە ســااڵنی کۆتایــی ژیانــی (ڕامــۆن

دوای ئــەوەی ســاڵی  1960زینــدان

بــە بــڕوای هەندێــک کــەس ڕۆمانــە

میــرکادۆر)ی بکــوژی ترۆتســکی دەکات

بەجێدەهێڵێــت لــە مەکســیک ،ڕوودەکاتە

پۆلیســییەکان (یــان ڕۆمانــی ڕەش) لــە هاڤانــا.

بەهــۆی

کوبــا و ڕوســیا.
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تێپەڕبوونی 150
ساڵ بەسەر
باڵوبوونەوەی
«سەرمایە»ی

مارکسدا
زریان ڕەحیم

بــە هــەردوو زمانــی ئینگلیزیــی و فەڕەنســی کارەوە ســەرچاوە دەگرێــت .بــەاڵم ئێســتا

دواجــار کارل مارکــس لە (14ی ســێپتەمبەری باڵوببێتــەوە .ســەرەتا بــە شــێوەیەکی دوای تێپەڕینــی  150ســاڵ ،ئیــدی کتێبــی
)1867دا توانــی یەکــەم بەرگــی ســەرمایە گشــتی بــە بێدەنگیــی و پشتگوێخســتنەوە

ســەرمایە بۆتــە ئــەو کتێبــەی ملیۆنــان

(ڕەخنــەی ئابووریــی سیاســی) باڵوبکاتــەوە.

پێشــوازیی لێکــرا .نووســین و ڕانانــەکان کــەس پێــی ئاشــنان ،نــەوەک هــەر تەنهــا

مارکــس زیاتــر لــە  10ســاڵی خــۆی بــە تەنهــا

لەســەر کتێبەکــە گەلێــک کــەم بــوون و ماوە

ئابووریناســەکان ،تەنانــەت زۆر کــەس لەوانە

لــە کتێبخانــەی مۆزەخانــەی بەریتانیــی

مــاوەی دوور لــە یەکــر باڵودەکرانــەوە ،کتێبەکەشــیان نەخوێندۆتــەوە .خوێندنــەوە

لــە لەنــدەن بەســەربرد بــۆ نووســین و بەجۆرێــک خــودی ئەنگڵــس ناچاربــوو خۆی و تێگەیشــتنی هەندێــک لــە بەشــەکانی
ئامادەکردنــی ئــەم بەرهەمــە گەورەیــە

بــە نــاوی خــوازراوەوە هەندێــک بابــەت

کتێبەکــە ،بەتایبــەت لــە بەشــەکانی

لــە ئابووریــی سیاســییدا ،ئــەو ماوەیــەی

لەســەر کتێبەکــە بنووســێت هەتاوەکــو

ســەرەتادا ،هێنــدە ئاســان نییــە .بــەاڵم لــە

ژیانیشــی پڕبــوو لــە ناڕەحەتیــی و هەژاریــی

ببێتــە جێگــەی ســەرنج و گرنگیپێدانــی

بەشــەکانی دیکەشــدا دەســتدەکان بــە

و نەخۆشــی و مردنــی ئەندامانــی خێزانەکی،

خوێنــەران.

خســتنەڕووی رسوشتی چەوســاندنەوەکاریی

هــاوکات لەگــەڵ هەوڵــە بەردەوامەکانــی بــۆ

لەمــڕۆدا و لــە ســاڵی 2017دا کتێبــی

ســەرمایەداری ،کــە هاوشــێوەیە لەگــەڵ

دامەزراندنــی ڕێکخراوێکــی ئینتەرناســیۆناڵ

ســەرمایە چیــان پێدەڵێــت و بەکەڵکــی خوێنمــژەکان ،و وەســفی ئــەو بونیــادە

بــۆ کۆکردنــەوەی خەباتــی کرێــکاران دژ بــە چــی دێــت؟ ســەرەتا و پێــش هەمــوو

پیشەســازییە تازەدەرکەوتــووە دەکات،

شــتێک ،مارکــس ئــەوەی بەدەرخســتووە

کــە بەهــۆی ئابووریــی ســەرمایەدارییەوە

ســەرمایە.

یەکــەم جــار کتێبەکــە بــە زمانــی ئەڵامنــی کــە هەمــوو ئــەو خزمەتگــوزاری و شــتانەی هاتۆتــە ئــاراوە ،کــە ئــەو دەم لــە بەریتانیــای
دەرچــوو ،پێــش ئــەوەی دوای چەند ســاڵێک
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مــەزن هاتبــووە ئــاراوە.

داروین و
ئاسان عەبدوڵاڵ

ژن

جیاوازیــی نێــوان «هێــزە هزرییەکانــی کۆمەاڵیەتیــی بازنەف ـراوان ،کــە ڕووبــەڕووی

بەشــی کــورت کــە لەبــری ڕیزبەندیــی

دوو ڕەگەزەکــە گەلێــک ڕوونــە ،دارویــن ژنــان دەبێتــەوە :وەک بێبەشــبوونیان لــە

مێژوویــی ،بابەتــەکان بــە ڕیزبەندیــی

خــۆی لــە کتێبەکەیــدا «پەیدابوونــی خوێنــدن و فێربوونــی بــاش ،بێبەشــبوونیان

بابەتیــی دان ـراون ،واتــە بەگشــتیی لــەڕووی

مــرۆڤ و هەڵبژاردنــی ڕەگەزیــی» ئەمــە لــە ژیانــی سیاســی و پیشــەیی ،بــەردەوام

کاتــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ ســااڵنی نێــوان

دووپاتدەکاتــەوە .ئــەوەی پیــاو دەیــکات

نکۆڵیکــردن لــە مافــە شــەرعییەکانیان 1821 .بــۆ  ،1882واتــە تــا کاتــی مردنــی

باشــرە لــەوەی ژن دەیــکات ،بــەوەش

ئەمــە شــتێکی ســەیرە ،لەبەرئــەوەی ژنانــی

دارویــن .هــاوکات ئــەم کتێبــە پارادۆکســی

«ناوەنــدە تێکــڕای هێــزی زەینیــی پیــاو،

داهێنــەر بوونیــان هەیــە و کەســی چاالکیش

نێــوان بیروبۆچوونــە ڕاگەیەندراوەکانــی

دەبێــت بەرزتــر بێــت لــە ژن» ،دارویــن هــەن لــە ڕووی کەســێتییەوە.

پیاوێکــی زانــا و پیاوێکــی ڕەفتــار ئاشــکرا
لــە میانــەی مامەڵەکانییــەوە لەگــەڵ

بــە درێژایــی ژیانــی لەســەر ئــەو قســەیەی

ئــەم کتێبــە تازەیــە ڕۆشــنایی دەخاتــە ســەر

بــەردەوام بــوو کــە ژنــان لــە ڕووی

ژیــان و کارەکانــی ئــەو ژنانــەی کــە ل ە ژنانــدا .کتێبەکــە کۆمەڵــە زانیارییەکــی

هزرییــەوە لــە پێگەیەکــی نزمــردان وەک

پەیوەندییــدا بــووە لەگەڵیــان .کــە پێکهاتووە

پڕبایــەخ لەخۆدەگرێــت ســەبارەت بــە

لــە پیــاوان ،هەربۆیــە جێگــەی سەرســوڕمان لــە کۆمەڵێــک نامــەی هەڵبــژاردە لــە بەرگــی

بونیــادی زانســت ،ئــەوەش لــە میانــەی

نییــە کــە لــەو دەمــەوە هەتاوەکــو ئێســتا ســییەمینی نامەکانــی داروینــەوە وەرگیراون،

دانانــی زانســتێک لەالیــەن داروینــەوە

ڕووبــەڕووی چەندیــن ڕەخنــە بۆتــەوە .هەروەهــا چەنــد بەشــێک لــەو نامانــەی کــە ســەرچاوەکەی ژیانــی ڕۆژانــەی ژنانــی
چــواردەوری بــوون .هــاوکات چەندیــن

(ســامانزا ئیڤانــس)ی نووســەر و ئیدیتــۆری

ئەندامانــی خێزانەکــەی لەخۆگرتــووە کــە

ئــەم کتێبــە نوێیــە بــە نــاوی «دارویــن و

پێشــرباڵونەکراونەتەوە ،کــە هەموویــان چیرۆکــی ســەرنجڕاکێش لەخۆدەگرێــت

ژن» لەگــەڵ هەڵبژاردەیــەک لــە نامەکانــی

لەالیــەن زانکــۆی کامربیجــەوە پارێزگارییــان ســەبارەت بــە ژنانــی ســەدەی نۆزدەیــەم،

دارویــن ،بــەاڵم کــردەی نووســین بــۆ داروین لێکرابــوو .نامەکانــی دراویــن پێکهاتــوون هەروەهــا ســەبارەت بــە گەشــەیەکی خــاو و
شــتێکی نامــۆ بــووە ،ئــەوەش بــە ڕوانیــن لــە کۆمەڵــە کتێبێکــی گــەورە ،بــەاڵم ئــەم لەســەرخۆی کارە پیشــەییەکانیان.
لــەوەی دەیزانێــت ســەبارەت بــە زیانێکــی

کتێبــە تەنهــا  300الپــەڕە پێکهاتــووە14 ،
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ژنەکانی محەمەد

ئیرەیی و کێبڕکێ
لەسەر دڵی

پێغەمبەر
کەیوان عومەر

فرەژنیــی پێغەمبــەری ئیســام پــاش خێزانــی
یەکەمــی (خەدیجــەی کچــی خوەیلــەد)،
بۆتــە جێگــەی گرنگیپێدانــی زۆرێــک لــە
توێژەرانــی خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا ،زۆرێــک
لــە خۆرهەاڵتناســەکانیش لــە ڕوانگــەی
ئــارەزووی سێکســییەوە لــەم فرەژنییەیــان
ڕوانیــوە ،زۆرێکــی دیکــەش لــەو بــاوەڕەدان
کــە محەمــەد وەک ســەرکردەیەکی
سیاســی و ئایینیــی ،ویســتویەتی [لــە
ڕێگــەی زەواجــەوە] پەیوەندیــی خــۆی
لەگــەڵ تــەواوی هۆزەکانــی دەورەبــەری
بەهێــز بــکات ،بــۆ هــەر ژنێکیــش هــۆکار
و تایبەمتەندیــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی
خــۆی هەبــووە .خۆرهەاڵتناســی ئینگلیــزی
(مۆنتینئگــری وات) لــە کتێبەکەیــدا بــە
نــاوی «محەمــەد لــە مەدینــە» ،تێبینیــی
ئــەوەی کــردووە کــە لــە ژیانــی سێکســیی
محەمــەددا شــتێکی وەهــا نەبــووە کــە
هاوســەردەمەکانی حکومی ئەوەی بەســەردا
بــدەن کــە لەگــەڵ پێغەمبەرایەتییەکەیــدا
یەکنایەتــەوە ،گومــان لــەوەدا نییــە کــە
بەتــەواوی کۆنرتۆڵــی هەســت و ســۆزەکانی
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خــۆی دەکــرد لەبەرامبــەر ژنانــدا ،هیــچ
هاوسەرگیرییەکیشــی نەدەکــرد ئەگــەر
لــەڕووی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە خێــری
پێــوە نەبووایــە.
لــە کتێبــی «ژنەکانــی پێغەمبــەر؛ لێکۆڵینــەوە
لــە پەیوەندیــی نێــوان پێغەمبــەر و ژنەکانی،
خســتنەڕوو و ڕەخنــەی گێڕانــەوەکان -چاپــی
دووەم بەیــروت»دا( ،محەمــەد بــن فــارس
جومەیــل)ی مامۆســتای پســپۆڕ لــە مێــژووی
شارســتانێتیی ئیســامی لــە زانکــۆی مەلیــک
ســعود ،بابەتێکــی دیکۆمێ ـرای دەخاتــەڕوو
کــە هەوڵــدەدات ژنەکانــی پێغمبــەر
بناســێنێت هــەم لــەڕووی گەشــەکردنەوە،
هــەم لــەڕووی بارودۆخــی هــەرکام لــەو
هاوســەرگیرییانە ،هەروەهــا ڕوونکردنــەوەی
پەیوەندییــە تێکئااڵوەکانــی نێــوان خــودی
ژنــەکان ،پاشــان پەیوەندیــی هەریەکێکیــان
بــە محەمــەدەوە .کتێبەکــە گرنگییەکــی
زۆری داوە بــە پەیوەندییــە خێزانییەکانــی
محەمــەد بــە ژنەکانییــەوە و پرســی ئیرەیــی
و دڵپیســیی شــیدەکاتەوە ،تــا دەگات
بــە ئاســتی کێبڕکێــی نێوانیــان لەســەر
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خۆشویســتنی پێغەمبــەر.
لــە ڕووی چەمکیشــەوە مەبەســت لــە
ژنەکانــی پێغەمبــەر ،ئــەو ژنانەیــە کــە
لەکاتــی مردنیانــدا لــە چوارچێــوەی
پەیوەندیــی هاوســەرییدا بــوون لەگــەڵ
پێغەمبــەر ،واتــە هەریەکــە لــە (ســودة بنــت
زمعــة ،عائشــة بنــت أيب بكــر ،حفصــة بنــت
عمــر ،أم ســلمة املخزوميــة ،جويريــة بنــت
الحــارث ،زينــب بنــت جحــش ،صفيــه بنــت
ـي ،أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان ،ميمونــة
ُحيـ ِّ
بنــت الحــارث) .هەریەکــە لــە (عائیشــە) و
(خەدیجــە) ســەرەوەی بابەتــی گرنگیپێدانــی
ئــەو خێزانانــەی پێغەمبەریــان گرتــووە کــە
زۆرتریــن لێکۆڵینەوەیــان لەســەر کــراوە،
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســێ هــۆکاری
ســەرەکی :یەکــەم :بچووکــی تەمــەن و
نزیکیــی لــە پێغەمبــەر و خۆشەویســتی و
ئیرەیــی .دووەم :لەبەرکردنــی ژمارەیەکــی
زۆر لــە فەرمــوودە نەبەوییــەکان .ســێیەم:
ئامادەیــی سیاســیی لــە شــەڕی «جەمــەل»
لەپــاش فیتنــەی گــەورە و پــاش ئــەوەی
عوســان دەکوژرێــت.

قورئان و
کولتووری

یۆنانی
ئایدیا

کۆمەڵــە چیــرۆک و ئەفســانەیەک باســکراون

ئەمــە بەرجەســتە دەبێــت ،کاتێــک لــە

دەرچوونــی کتێبــی «قورئــان و کولتــووری کــە هەڵگــری خەســڵەتێکی تــەواو یۆنانییــن .الپــەڕە 27دا دەڵێــت «قورئــان پــڕە لــەو
یۆنانــی» لــە ســاڵی  2014بــە زمانــی لێکەوتــە و هــەرای ئــەم کتێبــە لــە ســەنیگال چیرۆکانــەی زۆرینەیــان دەگەڕێنــەوە
فەڕەنســی لــە پاریــس هەرایەکــی گــەورەی

بەڕادەیــەک گــەورە بــوو ،کــە پێشــر ئــەو

بــۆ ئەفســانە یۆنانییــەکان» .ئەگــەر

نایــەوە ،لــەوەش زیاتــر لــە واڵتانــی

نووســەرانەی لەســەر ئــەم بابەتــە کتێبیــان

ئــەو ئەفســانانە رسوشــتێکی ڕۆحانییــان

موســوڵامن بەگشــتی و ســەنیگال بەتایبەتــی،

نووســیوە ،ڕووبــەڕووی نەبووبوونــەوە،

بەقورئــان بەخشــیبێت ،کــە ئەمــەش بــە ڕای

لەبەرئــەوەی نووســەرەکەی بیرمەنــدی

پەرچەکــردارەکان تونــد بــوون و گیشــتنە

نووســەر بەڵگەیەکــە لەســەرئەوەی «خــودا

ســەنیگالیی (عومــەر ســەنخاری) بــوو.

ئــەو ڕادەیــەی داوای دەرکردنــی کــرا لــە ســەردەمانێکی زۆرە و لەکۆنــەوە بــە هەمــان

ڕوانگــەی ســەرەکیی ئــەم کتێبــە ئەوەیــە زانکــۆی داکار لــە پایتەختــی واڵتەکــەی.

پەیــام لەگــەڵ مرۆڤــدا دواوە ،لەگــەڵ

ئــەم کتێبــە پێشــنیاری «پێداچوونــەوەی

هەندێــک وردە جیاوازیــی لــە فۆڕمەکانــی

داهێــراوە هزرییەکانــی هــزری یۆنانیــی قورئــان دەکات بــە ڕۆحێکــی نــوێ و

ئاگادارکردنــەوە و گەیاندنــی پەیامــدا».

کــە پێغەمبــەری ئیســام ئــاگاداری ســەرجەم
بــووە ،هەرئەمــەش پاڵــی پێوەنــاوە هەوڵــی

تێپەڕاندنــی بــاوەڕە ڕەهــاکان .هەربۆیــە لێــرەوە نووســەر دێــت لێکۆڵینــەوە لــە نــۆ

دروســتکردنی دەوڵەتەشــارێک بــدات ســەنخاری بــە کەمــر لــەوە ڕازی نابێــت

ئەفســانەی یۆنانــی و شــەش ئەفســانەی

کــە بەرجەســتەکەرێکی زینــدووی ئــەو

کــە «ڕۆشــنایی عەقاڵنییەتــی یۆنانــی ڕۆمانــی دەکات ،کــە پێیوایــە لــە قورئانــدا

یۆتۆپیایــە بێــت کەئەفاڵتــون قســەی لەســەر

بگێڕدرێتــەوە بــۆ ئیســام ،کــە چەندیــن ئاماژەیــان بــۆ کــراوە ،پێــش ئــەوەی بــاس

کــردووە ،شــوێنەوارەکانی ئەمــەش بەڕوونــی ســەدە لــە تاریکیــی و پشتگوێخســن هەوڵی لــە هەندێــک کــردەی پەرستشــی یۆنانیــی
لــە گوزارشــت و دەربڕینــە قورئانییەکانــدا کوژاندنەوەیــان داوە» .ئەمەیــە پــڕۆژەی

دێریــن بــکات کــە لــە قورئانــدا باســیان لێــوە

دەبیرنێــت ،کــە لــە زمانــی یۆنانییــەوە مامۆســتایەکی دیــاری ئەدەبیاتــی کالســیکی

کـراوە ،لــە منوونــەی «زەکات» و ڕێوڕەســمی

داتــارشاون ،ئەمــە جگــە لــەوەی لــە قورئانــدا یۆنانــی ،هــەر لــە پێشــەکیی کتێبەکەشــیدا

مردووناشــن و پەرســتنی خــۆر و ...هتــد.
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خۆرهەاڵتناسی
یەك كتێبو
دوو وەرگێڕان
شوان ئەحمەد

بــە ســەرنجدانێكی خێــرا لــە كتێبخانــەی
عەرەبــی ،بۆمــان دەردەكەوێــت كــە
زۆرێكــی زۆر لەوانــەی بــە ئیــدوارد ســەعید
و نووســینە زۆر و زەوەندەكانییــەوە
خەریكــنو دەســتیان لــە تەرجەمەكردنیــدا
هەیــە خەڵكــی واڵتــی شــامن ،واتە (ســوری
و لوبنانــیو فەلەســتینیو ئوردونیەكانــن).
كــەم كتێبــی ســەعید هەیــە بــە عەرەبــی
و ئــەم ناوانــەی لەســەر نەبێــت (فەیســەڵ
دەڕاج ،كەمــال ئەبــو دیــب ،ســوبحی
حەدیــدی ،فەخــری ســاڵح ،یەنــال قاســە،
عەفیــف فــەراج ،محەمــەد شــاهین).
گرنگرتیــن كتێبــی كــە (خۆرهەاڵتناســی
و كولتــوور و ئیمپریالیــزم)ە ،نوســەر و
شــاعیرو ڕەخنەگــرو ئەكادیمســتی ســوری
(د.كەمــال ئەبــو دیــب) وەریگێــڕاون بــۆ
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ســەر زمانــی عەرەبــی ،بــە پێشــەكییەكی

ئــەودا دەكرێــت .ئەویــش بــە هێنانــەوەی

تێكســتەكە بــوو ،بەپێچەوانــەوە ئــەو وتــی

دورودرێــژ و بــە رشۆڤــە و پەراوێــز بــۆ

دوو منونــە .یەكــەم :مــن یەكەمجــار و

مــن بــە ئینگلیــزی خوێندومەتــەوە و زۆر

نووســینێكی تێروتەســەلەوە.

بەرلــەوەی (خۆرهەاڵتناســی) بخوێنمــەوە،

ڕوون و ڕەوانــە .دوودڵبــووم ،بــەاڵم كــە

بــەاڵم خوێنەرانێــك كــە دەســتیان

كەمــال ئەبــو دیبــم لەڕێــی كتێبــی (جدلیــة

ئــەم وەرگێڕانــەی (د .محەمــەد عەنانــی)

بــەو دوو ســەرچاوەیە ڕاگەیشــتبێت و

الخفـاء والتجــي) كە لــە نووســینی خۆیەتی

یــم خوێنــدەوە ،قســەی هاوڕێكەمــم

شــەونخونییان بەدیــار خوێندنــەوەی دێــڕ و

و لەگــەڵ دیامنەیەكــی دورودرێــژی لەســەر

بیركەوتــەوە.

پەرەگرافەكانیانــەوە كێشــابێت (بەتایبــەت

میتــۆدی بونیادگــەری لــە گۆڤــاری (افــاق

بەڵــێ وایــە خۆرهەاڵتناســی كتێبێكــی

ئێمــە و مانانــی كــورد زمــان) ،دەزانــن

عربیــة)ی عێراقیــدا ناســیو زمانــی ئــەو

قــورسو گـران نییــە ،ســەعید ڕوونو ڕەوان

لەگــەڵ چ زمانێكــی بەگــرێو گواڵو وشــك

لــەو كتێــبو دیامنەیــەدا تــا ڕادەیەكــی

نوســیویەتی ،بــەاڵم ئــەوەی زەحمەتــی

و برنگــدا دەرگیربــوونو بــەچ فەالكەتێــك

زۆر ،زمانێــك بــوو غەریــب بــوو بەالمــەوە.

كــردووە

وەرگێڕەكەیەتــی.

دەســتیان بــە جەوهــەر و ماناكانــی ئــەو

دواتــر هەســتمكرد زیاتــر لــە زمانــی (مەتــاع

بەهەرحــاڵ ئێمــە ئێســتا لەبــەردەم یــەك

دوو ســەرچاوە گرنگــە گەیشــتووە.

ســەفەدیو ســەلیم بەرەكات)ـــەوە نزیكــە.

كتێــب و دوو وەرگێڕاندایــن ،یەكێكیــان

ســااڵنێكی زۆر ئــەم پرســیارە دەكــەم و

دووەم :لەم ســااڵنەی دواییدا خۆشــبەختانە

تاقەتپڕوكێــنو وەڕســكەر ،ئــەوی دیكەیــان

ئــەو پرســیارەم لێدەكرێــت (كــە بۆچــی

جارێكــی دی پڕۆفیســۆر (د.محەمــەد

ئاســان و ڕەوان.

خۆرهەاڵتناســی ناكرێــت بەكــوردی؟).

عەنانــی) لــە قاهیــرەوە دەســتی بــە

لــە دواجــاردا هــەردوو وەرگێــڕ جێگــەی

ئاخــر زمانێكــی زینــدووی ســەر ئــەم

تەرجەمەكردنــی (خۆرهەاڵتناســی)كردووە.

دەستخۆشــیین .یەكەمیــان كــە زووبــەزوو

هەســارەیەی پێــی دەڵێــن زەوی نەمــاوە

ئەمجارەیــان لــەو چاپــە تازەیــەوە بــوو

خۆرهەاڵتناســی بەردەســت خســتین،

کــە خۆرهەاڵتناســیی بــۆ وەرنەگێڕدرابێــت.

كــە خانــەی (پەنگویــن)ی نێودەوڵەتــی لــە

دووەمیشــیان كــە دوور لــە ئاڵــۆزیو بــە

كولتــووری زینــدوو و كتێبخانــەی

ســاڵی  1995چاپــی كردبــووەوەو چاپــە

ڕەوانــی هەمــان كتێبــی پێشــكەش كردیــن.

دەوڵەمەنــد و ئــاوەدان ،شــورەییە بــۆی

عەرەبیــە تازەكــەی بــەرواری (ســاڵی )2008

جێگــەی خۆرهەاڵتناســی تێــدا خاڵــی بێــت.

ی لەســەرەو خانــەی وەشــانی (روئیــە) لــە

مــن الی خۆمــەوە وەاڵمــم بــۆ ئــەو پرســیارە

قاهیــرە چاپــی كــردووە.

ئەوەبــووە (كــە زمــان و وەرگێڕانەكــەی

خوێندنــەوەی ئــەم تەرجەمەیــە ،گومانــی

كەمــال ئەبودیــب ،نــەك ڕێگــرە بــۆ

قورســاندنی خۆرهەاڵتناســیت لەالیــەن

پرۆســەی

كەمــال ئەبــو دیبــەوە ،الدەكاتــە حەقیقــەت

تەرجەمەكردنــی،

بەڵكــو

تێگەیشتنیشــی زەحمــەت كــردووە).

و دەیســەملێنێت كــە تێكســتەكە لــە

خــۆ ڕەنگــە زمانــی ئەبودیــبو شــارەزایی

بنەڕەتــدا هێنــدە ئاڵــۆز و وشــك و ڕەق

ئــەو لــە زمانــی عەرەبیــدا ،زۆر بــەرز

نییــە.

و تایبــەت و نۆرمــاڵ بێــت ،بــەاڵم

جارێكیان لەگــەڵ هاوڕێیەكمــدا گفتوگۆمان

بەگشــتی هەســت بەهەوڵــی (قورســاندن-

لەســەر خۆرهەاڵتناســیو ئێــدوارد ســەعید

قورســكردن) لــە نووســینو وەرگێڕانەكانــی

بــوو ،مــن گلەییــم لــە قورســیو ئاڵــۆزی

زمانــی

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت ،ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم

269

وەهای گوت

زەردەشت

جەواد حەیدەری

كتێبــی وەهــای گــوت زەردەشــت ،كتێبێكــی

و تایبــەت بەخــۆی هەیــە ،هەركــەس

مــرۆڤ بــۆ گەیشــن بــە مەعریفــە دەبێــت

فەلســەفی و شــاعیرانەیە كــە نیچــە

لەروانگــە و بۆچوونــی خــۆی راڤــە و

ســێ قۆنــاغ تێپەڕێنێــت.

فەیلەســوف و شــاعیری ئەڵامنــی لــە ســاڵی

رشۆڤــە و شــیكاری بــۆ دیــاردەكان دەكات.

-1قۆناغی وشرتیی

 1883بــۆ  1885نووســیویەتی ،كەســایەتی

یەكێــك لــەو كەســانەی كــە روانینــی

-2قوناغی شێریی

ســەرەكی ئــەم ڕۆمانە فەلســەفەیە كەســێك

تایبــەت بــە خــۆی هەیــە بــۆ رسوشــت و

-3قۆناغی منداڵیی

بــە نــاوی زەردەشــت كــە ناوەكــەش لــە

شــتەكانی دەرەوەی رسوشــتیش زەردەشــتە،

 1-قۆناغــی وشــری  ،شــەریعەتخوازانن،

زەردەشــتی پێغەمبــەر وەگیــراوە و نیچــە

زەردەشــتێك كــە لەســەر بیرچــاك و وتــەی

عەوامــن ،خەڵكــن ،ئــەو كەســانەی كــە

لــەو كتێبــەدا بیروبۆچوونەكانــی خــۆی

چــاك و كــرداری چــاك بــە تێروتەســەلی

لــە خۆیانــەوە رەوانگەیەكیــان نییــە و خــۆ

بــە زمانــی كەســی ســەرەكی رۆمانەكــە

دەدوێــت و مــرۆڤ و ئــاژەل و گیــا و گوڵ و

دەســپێرنە دەســت بیروبــاوەڕ و كەســانێك

دەگێڕێتــەوە.

رسوشــتی خــۆش دەوێــت .یەكێكــی تــر كــە

وەك وشــر بارهەڵگــری ئــەو بیروباوەڕانــەن

بــۆ گەیشــن بــە مەعریفــە هــەر كەســێك

لەســەر مەعریفــە دەدەوێــت و بۆچوونــی

و گوێڕایەڵــن و لەهیــچ ڕێگــە ال نــادەن.

دیــد و بۆچوونــی و روانگــەی جیــاواز

جیــاوازی هەیــە نیچەیــە ،نیچــە پێــی وایــە

وشــر گیانداێكــی ســابیر و بارهەڵگــرە كــە
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تاقەتــی بــاری قــورس و رێگــەی دوور و

بوونــەوە بــە منداڵ لە قســەكانی عیســادایە

دەڵێــت »:ئێمــە زۆر كــەم دەزانیــن و

برســیایەتی و تینۆیەتــی دێنــێ .خەڵكێــك

كــە دەڵــێ :هەتــا نەگەڕێنــەوە و نەبنــەوە

مامۆســتایەكی خراپیــن كەوایــە ناچاریــن

كــە بــاری مێــژوو و سیاســەت و بــاوەڕ

منــداڵ پــێ دە مەلەكوتــی خــوا نانێــن،

درۆ بكەیــن» (الپــەڕەی  117كتێبەكــە)

و یاســای كۆمەڵــگا و نەریتــی بــاب و

بوونــەوە منــداڵ یانــی خــۆ پاككردنــەوە

نیچــە لــە شــاعیران وەڕەز و دەڵێــت»:

باپیرانیــان لەســەر پشــتە .كەســانێك كــە

و داماڵینــی جلوبــەرگ و بیــر و باوەریــی

لــە شــاعیران وەڕەزم ،چ كــۆن و چ تــازە،

پابەنــدی ئــەوەن كــە هەیــە و دەیانــەوێ

پێدەبەركــراو و قەرزیــی ،خــۆ خاویــن

ئــەوان لــە ڕوانگــەی منــەوە تەســك و

هــەر وەفــا بــن و هــەر وەهــاش مبێنیتــەوە،

كردنــەوە لــە چڵــك و گەمــاری خەڵكــی

دەریاگەلیكــی تەنكــن و بۆچوونەكانیــان

وشــر ڕازیــی بــە بــار و تێشــووی خۆیانــن

 ،نەهێشــتنەوەی هیــچ بــار و بیرێــك دە

ئەوەنــدە كــە پێویســتە دەقواڵیــی ڕۆ

و مەیــل و ڕایەكــی دیكەیــان نییــە و

مێشــك و دەروونــدا.

نەچــوون  ،لەبــەر ئــەوە هەســتەكانیان

وشــرایەتی بــە ئەركــی خۆیــان و منــداڵ

وشــر ســیمبولی « ئــا وتــن» و وەســتان

هەتــا بنــج و بناوانــەكان نوقــم نەبــووە

و نەســڵی داهاتــووش دادەنێــن ،وشــر

و لەســەر قەرارمانــەوە و پتەوتركردنــی

و هەندێــك هــەوەش و هەندێــك غــەم

عەوامــن و دەیانــەوێ عەوامانــە بژیــن.

بناغــەی بینــای شــەریعەت و كۆمەڵــگا،

باشــرین بیریــان بــووە و لەمــە پــر نەبــووە.

 2-قۆناغــی شــێریی ،هەندێــك لەخاســان

شــێر نوێنــەری» نــا وتــن» وێــران كــردن

(الپــەڕەی .)118

و زانایــان و ڕووناكبیــران لەكۆمەڵــگای

و ڕێنســانس و ئاڵوگۆڕییــە و منداڵیــش

نیچــە بــاس لــە ئەوینــی خــوا بــۆ مــرۆڤ

گوێڕایــەڵ و وشــریی یاخــی و بێـزار و جــاڕز

نوێنــەری « ئــا پیــرۆز وتــن».

دەكات و خۆشەویســتی خــوا بــۆ مــرۆڤ

دەبــن و وشــرەكەیان ڕادەكات بیابــان و

نیچــە لەبــارەی مرۆڤــەوە دەڵــێ :مــرۆڤ

وای كــردووە كــە دۆزەخ دروســتبكات

لــەوێ باروبنــەی لێــراو فــڕێ دەدەن و

پەتێكــە بەســراوە دە نێــوان حەیــوان و

لەوبارەیــەوە دەڵێــت :شــەیتان جارێــك

لەچۆڵرتیــن بیابــان خۆیــان و شــێوەیان

بــەرزە مــرۆڤ  ،پەتێــك لەســەر بەرزایــی

وەهــای پێگوتــم :خــوداش دۆزەخــی خــۆی

دەگــۆڕن و دەبــن بــە شــێر.

هەڵدێرێــك .خۆشــم دەوێ ئەوەیكــە دەژی

هەیــە ،دۆزەخــی ئــەو ئەویــن بــە مرۆڤــە».

شــێر ،ڕووناكبیرانــن ،كەســانێكی یاخــی

هەتــا تێبــگا و لەبــەر ئــەوە دەیــەوێ تێبــگا
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لــە كۆمەڵــگای وشــریی و ئەمــر و

هەتــا بــەرزە مــرۆڤ بــژی.

لــە بەشــێكی تــری ئــەم كتێبــەدا زەردەســت

فەرمانــی تــۆ دەبــی ،ڕووناكبیــر دەیەوێــت

نیچــە هەمیشــە بەرلــەوەی گرنگــی

بــاس لــە گەڕانــەوەی خــۆی دەكات بــۆ

دنیــای خــۆی و « مــن» دامبەزرێنێــت،

بــە وتــار و قســە بــدات گرنگــی تــەواو

الی مــرۆڤ و دەڵێــت» تەنیــا ئەوســا كــە

بــەاڵم خــۆ كۆمەڵــگای شــەریعەتخواز و

بــە كــردار دەدات و بــە شــێوەیەك لــە

هەمووتــان منتــان ڕەد كــردەوە بــۆ الی ئێوە

دەســەاڵتدارانیش بێدەنــگ دانانیشــن و

شــێوەكان دەتوانیــن بڵێــن كــردار الی ئــەو

دەگەڕێمــەوە ،بەڕاســتی برایــان ئــەودەم بــە

هــەوڵ دەدەن ئــەو وشــرە یاخیانــە یــا

شــەرتە نــەك وتــە و گوفتار»خۆشــم دەوێ

چاوێكــی دیكــە بــۆ بزربۆوەكانــم دەگەڕێــم،

بگەڕێنــەوە بــۆ نــاو قافڵــەی وشــرەكان یــان

ئەوەیكــە هەمیشــە پــر لــەوەی كــە بەڵێــن

ئــەودەم بــە ئەوینێكــی دیكــە ئەوینــداری

بیانفەوتێنــن .ڕووناكبیـران دەیانــەوێ ئــازاد

دەدا بەجێدەهێنــێ.

ئێــوە دەبــم( .الپــەڕەی)76

بــن و ئازادیــی بەدەســتبهێنن.

درۆ لــە الی زەردەشــت ،بــە ڕای زەردەشــت

ئــەوەی پێویســتە لێــرەدا ئامــاژەی

 3-قۆناغــی منداڵیــی ،قۆناغــی مەعرەفەتــە،

چونكــە ئێمــە هیــچ نازانیــن بۆیــە پەنــا

پێبكرێــت ئەوەیــە كــە وەرگێــر بــاس لــەوە

منــداڵ نوێنــەری پاكــی و فەرامۆشــییە،

بــۆ درۆ كــردن دەبەیــن خــۆی لەبارەیــەوە

دەكات كــە ئــەم كتێبــە هــاوكات لــە ســێ
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دەقــی ســویدی ،ڕووســی و فارســییەكەی

دڵــی خۆمــان زیاتــر خــۆش بكەیــن ئەوەندە

وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی كــوردی و

هەســتی ئازاردانــی خەڵــك لەنــاو هەســتی

لەگــەڵ دەقــە ئەڵامنییەكــەی بــەراورد

خۆمانــدا كەمــر دەبێتــەوە و ئازاردانــی

كــراوە و پێداچوونــەوەی بــۆ كــراوە.

خەڵكــان لەبیرمــان دەچێتــەوە .مــن

نیچــە لەبــارەی هەڵفڕینــەوە دەڵێــت :هــەر

نامــەوێ بــۆ مرۆڤــی ئەمــڕۆ ببــم بــە

كەســێك گەرەكێتــی هەڵفڕیــن فێــر بێــت

نــوور و ڕووناكــی و ناشــمەوێ بــەو نــاوە

ســەرەتا دەبیــت ڕاوەســتان و رێگاڕۆیشــن

بانگــم بكــەن مــن دەمــەوێ بــۆ ئــەوان

و پیاســە كــردن و ڕاكــردن و ســەما كــردن

بدرەوشــێمەوە و بــە نــووری مەعریفــەی

فێــر بێــت ئەگینــا هەركــەس بیەوێــت

خــۆم چاویــان كوێــر بكــەم .بــۆ ئــەو

لەرێــگای هەڵفڕینــەوە فێــری هەڵفریــن

كەســانەی كــە بــاش ســەما دەكەیــن

بێــت قــەت فێــر نابێــت.

و خــۆش ســەمان ،زەمیــن بەســتوو و

لەبــارەی مردنــەوە نیچــە ئــاوا بەمشــێوە

ســەهۆڵبەندان بەهەشــتی برینــە.

دەدەوێــت :هاوڕێــم ســوێند بــێ بــە

دەبێــت خۆمــان تاقیبكەینــەوە بــۆ ئــەوەی

شــەرەفم ،نــە شــەیتانێك هەیــە و نــە

تێبگەیــن كــە ئامــادەی ســەربەخۆیی و

دۆزەخێــك ،ئــەوەش بزانــە كــە دەروونــت

مەزانەیەتــی هەیــن.

زووتــر لــە جەســتەت دەمرێــت كەواتــە
ئیــر هەرگیــز لــە هیــچ شــتێ مەترســە.
ســەبارەت بــە زانیــن و دانایــی دەڵێــت:
باشــر وایــە كــە هیــچ نەزانیــن نەك ئــەوەی
كــە لــە هــەر شــتێ ،شــتێ بزانیــن  ،باشــرین
شــت ئەوەیــە كــە الی خۆمــان شــێت و
دیوانــە بیــن نــەك لــە الی ســەلیقەی خەڵــك
عاقــڵ و ژێــر بیــن.
هەرچــۆن پێــت خۆشــە مــن نــاو بنــێ  ،مــن
هــەر ئــەوەم كــە دەبــێ ببــم ،مــن خــۆم بــە
زەردەشــت نــاو دەبــەم.
مــرۆڤ هەرلەســەرەتای دروســتبوونییەوە
كەمــر خــۆی دڵخــۆش كــردووە ،هاوڕێیــان
ئەمــە یەكەمیــن گوناحــی مرۆڤــە كــە خــۆی
كــەم دڵخــۆش كــردووە و دەبێــت زیاتــر
دڵــی خۆمــان خــۆش بكەیــن هەرچەنــد
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