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    بسووده نده و هزرمه ئه

  * Anders Olsson: نووسینی      
  ندرن هه:  هو  سودییه له. و

  
  

  قه و ده ئه"کتبیکا بۆ  من دهدا سوپاسی  یه و نامه و له یشت، ئه  ژاک دریدا پگه کم له یه دا نامه1987ری  ی دیسمبه2  له

ری   خونه و به ی کتبدا هزری ئه  شوه  له م جاریش بوو که که  دا چاپمکرد و بۆ یه1987 زستانی   له  کهی" ناسراوه نه

  . ش بکرت سودی پشکه

  

  که  راشکاوی بم نامه به.   نیهی مژوو وه  بیرهنانه یا بۆ بهن ر ته م هه که ی دریدا ده یه و نامه  من باسی ئه م که به

و   ئه ،"ر به ک بگرته رگایه " وه قکه  هۆی ده ویدا به و هه  ئه  که  دریدا ده ی چونکه وه ر ئه به ک له رسامی کردم، نه سه

م  ه  قه  به نرت، که  ده ڵ شیعرکی چکۆه گه له  قه و ده دریدا ئه. و نامۆ بوو  بۆ ئه  که  زمانک نووسراوه  بهش قه ده

    و به  زۆر کورته که شیعره. ر تۆمار کرا بوو سه لهی 1987ری  ی دیسمبه2روا مژووی  ب نووسرابوو، هه که ره ندانی مه په

   جارکی تریش به یی نووسراون و وره  گه بهکان  یڤه پهرایی  به پیتی  نونت که  ئاسان خۆی دهی زمانکی شوه

م من  ن، به که ستپده  کۆدک ده شنه ک چه  وه S و  E, L, Nی  ونه کان به ستپکی وشه  ده. وه ته نووسراونه تۆخکراوی

 رگیز شونکی گونجاوم  هه ، چونکه وه  بوبکرته شیعرهم  مھشت ئه مۆ نه تا ئهمن .  وه مه کانیان شیبکه ڕۆکه متوانی ناوه نه

  هکی دواتری  که  نامه و له ر چۆنک بت ئه هه.  نووسیووه  دریداش شیعری تری نه  دنیام که. وه دۆزیه  نه م شیعره بۆ ئه

  : یه مجۆره  به که شیعره.   بکه ه امه م که قه ڵ ده گه  وا له خۆشه چۆنت پ  ناردم نووسیبووی کهبۆی

  

 Encore aime 

 de main 

Le trait qui dans le jour 

Passè 

 N’aura 

Même pas ètè d’une promesse- 

Sauvè  
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  :وها بت ی ئه که رگانه کرێ وه ده

  

  ی  ڤینداری بکه  ئهوام رده  به که

    ست  ده به

  ی  رۆژهو  سیمای ئهک وه

  رچوو سه  به که

   نهت  نانه ته

     ئازادبوونک    _ یمانی   په

    هات

  

و  ی ئه شق  ئاراسته  ئه وه سته  رگای چاکی ده ی له وه  له  بریتیه کا، که وتنی نووسین ده رکه  سه  باس له  شیعرهم ئه  مجۆره به

و  ڵ ئه گه ش له مه ڕای ئه ره سه. یمان بدات  رکخستنی په  پویست ناکات گوێ به  که،ت رابردوو بکری تیه سایه که

.   ئاراوه ، رزگار بوونک دتهکی بانگکراو یه ئایندهک  نهم  تکدا به رفه  و ده نووکه، رابردوو  نو کاتی هه دا به یه وه جونه

کات   واده ی که وه ئهت  به هه.  وه  یاد بته یان به و باره یش ئهران ی نووسه هن زۆری نگه چت، ره ی نووسین ده  پرۆسه  بهش مه ئه

،  ه"de main"می  میان دی دووه که یه.   دوو شته رووبدات،   ئاسایه روا زۆر دریده  ئاۆزه، هه  ساده و شیعره  له و گۆڕانه ئه

هۆی لکچوونی  کات مرۆڤ بهم  به. نت یه گه ده" ست  ده به"ت مانای  به  و هه یی نووسراوه  لکجوودا کراوه  به که

و  ره  به که رتاپای شیعره  سهی ا ئاراسته دۆخکی واد له" یانی به  "  بته ده" demain"یڤی   په، وه خونته بی وه کان پکه هنگ ده

  .گیرابوو هی ل ن نیشانه هشتا  کات، که  رده که یمانه و رکخستنی په ، رووه وه پشه

  

،  یه که  شیعره ی کۆتایی کۆپله" sauve" کرداری  وه  بت  ئه  ئاماده  روون و ئاشکرایه و دووانه کات ئه  زیاتر واده ی که وه ئه

مان   هه بت، به  هه وه هی " le trait"،سیما ندی به یوه کرێ په روا ده نت، هه یه بگه "رزگار بوون"کرێ مانای  هاوکات ده  که

ت  هه وه  منی نووسینه ندی به یوه ش په وهشت، که نی رزگار بوون ده  دیمه دا نووسین به و باره له. بر   واتای والته  به چ

کان بۆ   ورده ی پارچه و رابردوو پاشماوه ره  به وه  ئاوڕدانه و به ئه. نجامبدات  ئه و کاره ئه   هگر خنه رکی ره  ئه وه بنیامین ئه

رتی  ی نه  شوه  له وه ر ئه ل گه بووبت، وه  نه  پشوودا ئامادهی وه  له که یمانه  په نگه ره. کات رباز ده  ده ڕوه  بهکی یه ئاینده

   له  نزیکه روانینی دریدا بۆ زمان زۆر.دا نیشانده کان وه ڕانه شیانی گه و  گرینگ ویستیه پ_"  ت نه نانه ته"_ بگوترت 
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   پویسته مجۆره به.  یه ری هه کاریگه  مژوودا وامی له رده  به  زمان به  پی وایه و که ی ئه توانینه و  له که نزیروا ، ههنیامینب

  : وه مه  بکه ی خۆم دووباره که رگانه من وه

  

  وام   رده بهیانی  به  که

  ڤیندار بیت  ئه

  دا  رۆژهو ک سیمای ئه وه

  رچوو سه  به که

   نهت  نانه ته

         یشئازادبوونک _ ییمان  په

  هات 

  

و   ئه نگه ره. گرت ده  خۆی هه تک له  شیعریه ستکه به  مه که شیعره.  نووسین ئازاد بوو  به  که  سیمای رابردووه وه  ئه لره

  ئاخڤت ر دردا ده سه مرۆ له   کهمیشه  زۆر جار هه کا که  شتک ده  به م ئاماژه بت، به ت نه  تایبه ک شیعر هنده  وه شیعره

ئایا .  ڕیانه میراتگری دوای دردیدا شه  بته ک دهر  سه مریکادا له  ئه ک له  خه  که  وه  خوندمهمۆ من ئه. کرت رامۆشده فه

وی  ش ئه مه هئ،  بوو کان ئاماده ناو گفتوگۆیه ندک بوو له  هزرمه میشه سوفکی گرینگ بوو؟ دریدا هه یله ڕاستی فه و به ئه

  بووه رگیز متودک نه  ههdeconstrction/ریی گه وه هدنشان وه  هه  که یه وه ب بگوترت ئه  ده ی که وه م ئه به. رزدار کرد

ندک بسوود خۆی   هه کی یه وه ک هزرکردنه  وه که به.  بووه کیش نه  تیۆرییه  جۆره ، بگره وه بی بخونته ده قی ئه  ده که

و  کانی ئه ر سنووره  سه  درژکردن بوو بۆ نجه ویش په  ئهبوو رککی گرینگی هه ی ئه که هیدیم وای بسوو اندا، بهنیش

  .تدار بوون سه دا ده  کولتوری ئمه  له ی، که رارکیانه م و هه سیسته

  

    ته لبه هزرێ، هه  ده)creation (اندنخوقک   وه  که  تیۆری و متود بت، به وه  بری ئه ریی له گه وه هدنشان وه هه

روا  ، هه ، هگل، نیتشهHerakleitos /تۆسهراکل.  کردووه رخان نه  ته و پرسیاره سوفانکی زۆر خۆیان بۆ ئه یله فه

 .ار بنتک به"  is/م هه"ی   وشه بت که خت ده  سهکاتو  ئه ک بوون بھزرێ وهر مرۆ  م گه ن کرد، بهیا و کاره ریش ئه هایدگه

  سی کهدریدا جارک نوو. ییدا گه وه شاندنه وه ستی هه به  مه کردن بت له  باشترین شرۆڤهنگه رهش  مه ئه
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ی  وه  و ئهدات  رووده ی که وه ئه". دا مۆ رووده  ئه  کهی وه ئه"ش راشکاوتر  مه ، له"دا  رووده ی که وه ئه"ریی  گه وه هدنشان وه هه

  .  is/ یه بوو؛ هه و هه  له تره وره  گه، creates/ن بوو  بهب  ده که

  له " ک شتک که وهکرێ  ده   کۆدهو  ئه نگه ره.  دریدا بۆی ناردبووم ی که و شیعره  بۆ خودی ئه وه ڕمه با بگه

 ) Elle(و  ئه"چت،  ده" Elle naisse "  لهELNS:  هو  بخونرتهcreation/، خودی خوقاندن"happening/ روودانه

 مندالی کژن: ن نسیدا راناوی مینه ره فهزمانی     له موویان  هه وانه زمان، نووسین، شیعر، واقیع، ئه". تب دهزێ؛ مندای  ده

   ...) کوردی.دات، و  کاتی ئستادا رووده  له واتا (زێ بت؛ ده ده

 

 

* Anders Olsson ،ۆلم زانکۆی ستۆکھ ب، له ده  زانستی ئه  له پرۆفیسۆره .  

  :تبینی

ی  ی رۆژانه شی کولتوری رۆژنامه  به  له و چی دوایی ژاک دردا نووسیوهی کۆ  بۆنه ی به م وتاره ش ئولسۆن ئه نده ، ئه نی باسه شایه

Dagens nyheter  ، 17ویکردۆته  2004 ری ئۆکتۆبهم،   ده.  وه دا بک له ههخوازم بشه ندخست،  کی نووسه  پرم پشتگو

  وه  الی منه قه و ده رگانی ئه  وه.  ئاشناکرایری سود  خونه ی و چۆن هزری دریدا به  که  کهکا،  ده و زانیاریانه باس له  چونکه

ی من  رگانه و وه  ئه که ، به خۆشی خۆی بۆ دریدا نووسیوه ره   ستایش و سه  سودییه ره و نووسه  چۆن ئه ی که وه  به ندی نیه یوه په

  ی که و یارییه ئه  وه رگانه و وه  رگای ئه زم کرد له واتا حه.   سودییه ره و نووسه ی ئه وه ی دریدا و خوندنه که  بۆ شیعره وه ڕته گه ده

زم کرد، بۆ  تر، حهکی   واتایه به.  ناو زمانی کوردی وه  بگوازمه یه دا ئاماده قه و ده  له وه فه لسه فاندی شیعر و شیعراندنی فه لسه  نوان فه له

مان   هه وانیش، به ئه!) ؟( نگه م ره  بکه رانه و خونه شی ئه  و دواجاریش پشکه وه  بخونمه قه و ده  زمانی نووسین ئه چژی خۆم، به

دا،  قانه  ده مجۆره هرگانی ئ  نووسین و وه  له من  که وه مه غتبکه ش جه وه با ئه ده، ر بگر شنکی جیاواز، چژی لوه  چه شن، یان به چه

. ین ناگرم  زه کان له ه"بینراو"و " ناسراو " له رگه ل و نووسه رگه ، خونه"بینراو نه"ری   و نووسه"ناسراو نه"ری  ند خونه  چه  له بجگه

 _  و کاسبی وه  الساییکردنه له   لوان لوه نووسینی کوردیدا، کهی  الوژه ڕه و گه ناو ئه  له، له رگه نووسه/ر و خوینه  ئه مۆ  ئه چونکه 

" نگ ئاهه " له" ر لھاتوو و داهنه"رانی  و نووسه"  ری نوگه"ناوی   به  که،کاندا ی گوتراوه وه  گوتنه  لهنی خۆشی تی؛ ورای خه حیزبچیه

       . و زمانیانوسیننو" راندنی ماوه جه" و رانیان  خونهرژمری  دوای سه رگژن به ، سهکرن نمایشده" "کان فیستیڤاله"و 

    


